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ُملخصُالدراسة

الصحفيين الفلسطينيين   ماهية العوامل المؤثرة في استخدام علىإلى التعرف  تهدف الدراسة
وطبيعته،   ،إلعالم الجديد ل استخدامهم معرفةو  لها، يتعرضون  التي والضغوط، لإلعالم الجديد 

 والنتائج المترتبة على استخدامهم له، والتحديات ومقترحات لمواجهتها.

منهج الدراسات المسحية وفي إطاره  اسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  تنتمي هذه الدر 
ومنهج دراسة العالقات المتبادلة وفي إطاره أسلوب الدراسات  ،أسلوب مسح أساليب الممارسة

، واعتمدت عينة  والمقابلة المقننة وتم جمع بياناتها باستخدام صحيفة االستقصاء تباطية،االر 
، صحفية المحلية والدوليةفي المؤسسات ال ين العامل  ينالفلسطيني  نيمن الصحفي  بسيطةعشوائية 
  م 2019 مارس 13، خالل الفترة من والضفة الغربية والقدس مفردة من قطاع غزة 150قوامها 
ُ.، واستخدمت نظرية القائم باالتصالم2019 مايو 16إلى 

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أبرزها: 

مما   ،%71.6حصل مجموع العوامل المؤثرة على استخدام اإلعالم الجديد على وزن نسبي  .1
 يدل على وجود عوامل مؤثرة مهمة يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون. 

% ومن ثم العوامل المهنية  73.2بوزن نسبي جاءت العوامل الشخصية في المركز األول  .2
 %. 69.4%، وأخير ا العوامل االقتصادية بوزن نسبي  72.3بوزن نسبي 

إحصائية بين درجة استخدام  ثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة  .3
 الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد ودرجة استفادتهم منه، وتبين أن العالقة إيجابية.

 ، كان أبرزها: على هذه النتائج، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات   وبناء  

من حجم  االستفادة اإليجابية من اإلعالم الجديد وفق وضع ضوابط شخصية للصحفيين تزيد  .1
 الثقة بينهم كونهم صحفيين وبين الجمهور الُمتابع والمستهدف.

لإلعالم   هم التي تؤثر على استخداماإليجابية العوامل ب وجوب اهتمام الصحفيين الفلسطينيين .2
 . ونصح اآلخرين بها ،الجديد 

 مل عاستخدام الصحفيين لإلعالم الجديد، وعدم التأثر بضغوط ال فيسلبيات المؤثرة ال تجنب  .3
 على صالح المهنية.  
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Abstractُ
This study aims to identify the factors affecting Palestinian Journalists, use for New 
Media, the pressure against them, the degree they use the new media, the results 
for using the new media, and the obstacles they face using new media and how to 
face them. 

This study belongs to the descriptive researches, it used the survey study’s 
approach, scanning practice methods, and a studying approach for the mutual 
relations in Correlation studies method. The data has been collected using a 
questionnaire and semi-structured-interviews. The study sample consisted from 
150 Palestinian Journalists that work in media associations locally or worldwide 
between 13th March 2019 and 16th May 2019. 

The results for this study was as mentioned: 

1. The total number of factors influencing the use of the new media has reached a 
relative weight of 71.6%, indicating the presence of significant factors that 
Palestinian journalists are facing. 

2. The Personal factors came first with a relative weight of 73.2%, followed by 
occupational factors with a relative weight of 72.3%. and finally economic factors 
with a relative weight of 69.4%. 

3. The hypothesis that there is a statistically significant relationship between the 
degree of new media that Palestinian journalists are using and how it benefited 
them, and the relationship turned out positive. 

Upon the previous results this study introduced a number of recommendations as 
mentioned:  

1. The positive benefits from the new media under personal regulations for the 
Palestinian Journalists increases the rate of thrust between them and the audience. 

2. Palestinian journalists should pay attention to the positive factors that affect their 
use of the new media. 

3. Avoiding the negatives that affect the journalists while using the new media, and 
not to be affected by the pressures of work on the account of the profession. 
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ُاإلهداء

 د عليه أفضل الصالة وأتم التسليم!ا جميع ا، شفيعي يوم القيامة، محمإلى األكرم من  

 مي وسندي ومعلمي األول واألخير... أبي جلَّ ثباته! إلى قرة عيني ومهجة قلبي ومله

 !الدكتور أسامة خالد حماد 

 ... أمي جلَّ حبها! وملكة األرض والروح التي أتنفس، والقلب الذي ينبض إلى القلب الحنون 

 ! األستاذة أسماء عبد الحافظ السيالوي

 إلى إخوتي ظهري! وأختي ريحانة عمري وزينتها! 

 وعدمه... زوجتي حبيبتي ونواة قلبي!  وقفت بجانبي في وجوديين و لت األمر  إلى من تحم  

 ! األستاذة حسناء محمد أبو سيدو

 ها وفيها... ابنتي كل قلبي ونبضاته! ألجلها ومنى حبيبتي األبدية، إلى من أعيش  إل

 ! األميرة سلمى حازم

 إلى من أنجبت لي خير ريحان األرض... حماتي حياتي!

 ا عون ا لي ورفاق ا... أصدقائي وصديقاتي!إلى من كانو 

 يالتي!زمالئي وزم ...نا منهم وعلمناهم ونفعونا ونفعناهمإلى من تعل م 

 ! إلى من أحبوني وأحببتهم في عائلتي

 ! إلى أحبتي جميعهم من خفق القلب ألجلهم

 وأخير ا إلى من له الفضل بعد اهلل في هذه الثمرة أستاذي ومشرفي ومن خلفه جامعتي 

 !الدكتور طلعت عبد الحميد عيسى

   به! المتواضع سائال  ربي أن ينفعني وأمتيأهديكم جميع ا هذا العمل 

 

ُ
ُ
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ُشكرُوتقدير

ي لجالل وجهه وعظيم سلطانه،  رين الصابرين، الحمد هلل كما ينبغالحمد هلل حمد الشاك
ني أن أشكر عأنعمت به علي من نعمك العظيمة، وآالئك الجسمية، فرب أوز  االحمد هلل على م

ا ترضاه،  ، وأن أعمل صالح  وأصلح لي شأني كله وال  نعمتك التي أنعمت علي ، وعلى والدي 
 تكلني إلى نفسي طرفة عين. 

  ي ر والعرفان إلى أستاذ س ال يشكر اهلل، أتقدم بفائق الشكومن منطلق من ال يشكر النا
وموجه ا خالل رحلتي   ومشرفي الدكتور طلعت عبد الحميد عيسى الذي كان لي عون ا وسند ا

ة في برنامج الماجستير في الجامعة اإلسالمية ومن ثم مشرف ا على دراستي، سائال  اهلل أن  يالدراس
 ينفع به نفع الصادقين.

كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى أساتذتي جميعهم في الجامعة اإلسالمية، األستاذ  
أمين وافي،   الدكتورالمناقش الداخلي أستاذي ة، و الدكتور جواد الدلو، والدكتور أيمن أبو نقير 

والدكتور مشير عامر، والدكتور عاطف أبو هربيد، والدكتور نافذ بركات، والدكتور أحمد الترك، 
ا لو  واألستاذ منير أبو راس، ، والدكتور حسن أبو حشيش  لمناقش ال أنسى أن ُأْزجي ُشكري أيض 

 ولكل من علمني حرف ا، سائال  اهلل أن ينفع بهم جميعهم. الخارجي الدكتور زهير عابد،

، فأبدأ بوالدي حبيبي الذي مهد لي الطريق كما أشكر كل من وقف بجانبي في رسالتي هذه
، وأشكر زوجتي التي كانت سند ا التي رافقتني بدعواتها الدائمة لي أمي حبيبتيو وسار معي فيه، 

ستاذ حوها، وأشكر أموا لي استبانتي ونق  ين الذين حك  مالمحك   لي في مسيرتي العلمية، وأشكر
زمالئي وزميالتي وأصدقائي وصديقاتي الذين لم يقصروا معي اإلحصاء عالء الشافعي، و 

 بشيء. 

كما يسعدني أن أتقدم بكامل االمتنان إلى أستاذي األول في عالم الفن واإلعالم، األستاذ  
مني ما لم تعمله الجامعات والذي وقف بجانبي  والمربي الفاضل نبيل عيسى الخطيب، الذي عل

 في العديد من محطات حياتي التي ال تزال محفورة في ذهني. 
 ،وأخير ا أشكر القدر الذي جعلني أشكركم جميع ا، سائال  اهلل تعالى أن أكون عند حسن ظنكم

 وأن أنفع أهلي وبلدي، وأن أمضي في ذات الطريق التي رسمها لي والدي.

ُالباحثُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُحازمُأسامةُحمادُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُمقدمة

 ؛ كانت هناك عواملُ كافة تفاصيلها ومجاالتهاالحياة ب والتكنولوجيا و طور العلم والمعرفة تمع 
وعوامل  عوامل شخصية، مهنية، اقتصادية، :تمثلت في ،لكل مجاالت هذا التطور مالزمة  

طبيعة الحياة   صناعة التقدم الذي يتماشى مع  و  ،يري أخرى كثيرة كان لها السبق في صناعة التغ
من مجاالت الحياة المترتبة عليها الكثير من   مراعاة تخصص كل مجال مع   ،كافة مجاالتهاب

 المحطات.

والتي  ،مجاالت الحياتية المهمة ال من يتجزأ ال اجزء   واإلعالم الصحافة عد  تُ وتماشي ا مع ذلك 
  الرابعة  السلطة هي  واإلعالم الصحافة  أن   بما و  ، لها عوامل خاصة بها وبالقائمين باالتصال بها

 ، احتمي   اواجب   بها االهتمام أصبح ؛األولى السلطة أصبحت  الحالي قتنا و  في ولربما _ العالم في
 حيث إن التقدم والتطور قد الزم هذه السلطة منذ والدتها.

في  يتعايش  الصحفي  فكما أساس البيت القواعد، كذلك أساس الصحافة القائم باالتصال، ف
هم عبر  يتواصل مع  تقاليدها وطبيعة التقدم بها، فعاداتها و  يتناسب مع  ها بما ه التي يقيم فيتبلد 

ات ومواضيع تهمهم،  ما يرغبونه من معلوم مليقدم له ؛الوسائل الصحفية واإلعالمية المتاحة
ا بينهمف ، وأكثرها  يحاول هذا الصحفي أن يصل إلى الجمهور عبر الوسائل األكثر رواج 

 .  استعماال 
الصحفي واإلعالمي الذي بدأ بالصحف الورقية المطبوعة، ثم  وفي ظل هذا التطور 

وصلنا في   ، إلى أنْ والمواقع اإللكترونية نترنت واألقمار الفضائية، ثم اإل  لفاز اإلذاعة، ثم الت
وأصبح األكثر  ،نترنت اإل صعد على سلماإلعالم الجديد الذي عصرنا الحالي إلى ما يسمى ب

ا واستخدام ا من قبل الجمهو ارو  عبر اإلعالم   يتواصل معه أنْ على  أمسى الصحفي مجبر ا ،رج 
 ، وأخرى. لذكيوالمدونات وتطبيقات الهاتف ا جتماعيالتواصل اال متمثال  بوسائل ،الجديد 
يكونوا قائمين باالتصال عبر   في إتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع بأنْ هذا  قد ساهمو 
في وجود إنترنت وحاسب  ، التي تتمثلأدواته وشروطهاإلعالم الجديد طالما توفرت لهم وسائل 

، اإلعالم الجديد  تنبثق منصحافة المواطن التي  مثال   آلي أو هاتف ذكي، صانع ا ما يسمى
ي متعددة، خالق ا تشارك ا  والتي أصبحث تؤثر في استقاء الصحفيين لألخبار منهم على مناح

الجديد في مقدمة مصادر األخبار للصحفيين الفلسطينيين  ا كبير ا جعل وسائل اإلعالم اتصالي  
.  وأسرعها وصوال 
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في شبكات التواصل االجتماعي، والمدونات، اإلعالم الجديد بوسائله المتعددة المتمثلة  د عوي
وتطبيقات الهاتف الذكي، نقلة نوعية تتناسب مع الحياة المعاصرة، التي أصبح فيها اإلعالم  

 عدد ، و كافة في مناحي الحياة العلمية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية االجديد عنصر ا مهم  
 التي انتشرت وصعدت على سلم اإلعالم الجديد.   األخرى من المناحي
  بارزدور هناك  كانقضية رأي عام دولية،  لتي تعد وقضيتها ا ألوضاع الفلسطينيةلونظر ا 
من صحفيين ومثقفين وصناع قرار   الفلسطيني المجتمعما يجول في خاطر شرائح للتعبير ع
والمدونات وتطبيقات الهاتف  مواقع التواصل االجتماعيمن خالل  بما يخدم قضيتهم،  وآخرين،

التي تساهم في نشر رسالة القائم باالتصال بطرق فورية   وغيره من أدوات اإلعالم الجديد  ذكيال
 ل مبادئ أساسية له تخدم قضيته. ، تساهم في رفع ثقافة المجتمع وتأصينيةوآ

لإلعالم   الصحفيين الفلسطينييناستخدام ارتأى الباحث دراسة العوامل المؤثرة في قد و 
ومن ضمنها العوامل الشخصية   ،العاملين في المؤسسات المحلية والدولية الجديد من خالل

، ووسائله الجديد ومضامينهلحديث عن اإلعالم وا، كل منهم مكونات بوالمهنية واالقتصادية 
إلعالم  ل استخدامهم معرفةو  ،الصحفيون الفلسطينيون لها يتعرض  التي الضغوطوالتعرف على 

وطبيعة هذا االستخدام، والنتائج المترتبة على استخدامهم له، والتحديات التي تواجه  ،الجديد 
، وذلك للرقي باإلعالم الجديد استخدامهم لإلعالم الجديد ومقترحاتهم للتغلب على هذه التحديات 

 وتوضيح وسائله التي تؤثر في استخدام الصحفيين لها. 
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ُ:السابقةالدراساتُأهمُُأوًل/

كونها تمهد الطريق  ؛مما ال شك فيه أن  الدراسات السابقة من أساسي ات البحث العلمي
من خالل اطالع الباحث تبين له  في دراسته، ف تصل به إلى أهدافه المراد تحقيقهاأمام الباحث ل

ة على  تمثلت في ثالثة محاور، هي: العوامل المؤثر  ،وجود العديد من الدراسات المتصلة بدراسته
 الصحافة، واإلعالم الجديد.في العمل الصحفي، والقائم باالتصال 

ُ:العواملُالمؤثرةُعلىُالعملُالصحفيُ/المحورُاألول
ُ:(1)(2019دراسةُالسرحيُ) .1

على الممارسة المهنية للمصور مؤثرة إلى التعرف على العوامل ال هدفت الدراسة
الصحفي الفلسطيني، والضغوط التي يتعرض لها، ومدى تأثيرها على ممارسته المهنية،  
تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  منهج الدراسات المسحية وفي إطاره  
 أسلوب مسح أساليب الممارسة، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة وفي إطاره أسلوب
الدراسات االرتباطية، وتم جمع بياناتها باستخدام صحيفة االستقصاء، واعتمدت عينة  

مفردة من قطاع غزة  199، قوامها الفلسطينيين الحصر الشامل من المصورين الصحفيين
م،   2018ديسمبر  1م إلى 2018سبتمبر  19والضفة الغربية والقدس، خالل الفترة من 

 ، ومن أهم النتائج: حارس البوابةواستخدمت نظرية 
تعد العوامل الذاتية من أكثر العوامل التي لها تأثير كبير على الممارسة المهنية  .أ

%، ثم العوامل التنظيمية والمهنية  71.94ة ببنسللمصور الصحفي وبدرجة كبيرة 
ل التكنولوجيا وبدرجة منخفضة بنسبة  %، وأخير ا عوام65.43توسطة بنسبة وبدرجة م
39.38 .% 

على الممارسة المهنية للمصور الصحفي الفلسطيني   اأن لوسائل الحماية تأثير   تبين.ب 
 %.77.06وبدرجة كبيرة بنسبة 

لة إحصائية بين مجموعة العوامل المؤثرة على الممارسة توجد عالقة ارتباطية ذات دال.ج
 المهنية والضغوط التي تمارس ضد المصورين الصحفيين الفلسطينيين. 

 

 
 

 ( العوامل المؤثرة على الممارسة المهنية للمصور الصحفي الفلسطيني، السرحي.1)
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ُ:(1ُ)(2018)ُحلودراسةُال .2
إلى التعرف على العوامل المؤثرة على أداء العاملين في الصحافة  هدفت الدراسة

الفلسطينية من خالل تسليط الضوء على واقع القائمن باالتصال، باعتبارهم الممثلين عنهم  
تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة    في الصحف والمجالت في قطاع غزة،

وب مسح أساليب الممارسة، وتم جمع بياناتها  منهج الدراسات المسحية وفي إطاره أسل
باستخدام صحيفة االستقصاء والمقابلة غير المقننة، واعتمدت عينة عمدية من القائمين  

مفردة من قطاع غزة، واستخدمت  125ة، قوامها االتصال في الصحف والمجالت العامب
 نظرية القائم باالتصال، ومن أهم النتائج: 

نشر  أفراد عينة الدراسة بشدة على أن العادات والتقاليد تعيق حرية % من 30.9يوافق .أ
%  3.6، في حين أن % محايدون12.7% موافقون، بينما 52.7بعض القضايا، و 

 غير موافقين على ذلك.
 % من أفراد عينة الدراسة التكنولوجيا دوم ا في تطوير األداء المهني لهم.85.5يستخدم  .ب 
دراسة بأن السياسة التحريرية للمؤسسة من أهم العوامل % من أفراد عينة ال94.5يرى .ج

 التي تؤثر في نشر المضامين الصحفية. 

 

ُ:(2ُ)(2018)ُشوربجيدراسةُال .3
هني للمراسلين العاملين  إلى التعرف على العوامل المؤثرة على األداء الم هدفت الدراسة

العربية واألجنبية في فلسطين والضغوط التي تواجههم وتؤثر على أدائهم  في الصحف
تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  منهج الدراسات المسحية وفي   المهني،

إطاره أسلوب مسح أساليب الممارسة، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة وفي إطاره أسلوب 
بياناتها باستخدام صحيفة االستقصاء، واعتمدت عينة   ، وتم جمعالدراسات االرتباطية

مفردة من قطاع غزة والضفة الغربية   83الحصر الشامل من المراسلين العاملين، قوامها 
واستخدمت نظرية   ،م2018فبراير  15إلى  م2018 يناير 15خالل الفترة من والقدس، 

 ، ومن أهم النتائج: حارس البوابة
 

 ( العوامل المؤثرة في أداء القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية، الحلو. 1)

في فلسطين،  العوامل المؤثرة على األداء المهني للمراسلين العاملين في الصحف العربية واألجنبية  (2)
 الشوربجي.
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محاور العوامل المؤثرة على األداء المهني للمراسلين العاملين   وجد تأثير إيجابي لجميعي.أ
 %.67.09في الصحف العربية واألجنبية في فلسطين، وبلغت نسبة جميع المحاور 

العوامل المهنية من أكثر العوامل التي لها تأثير إيجابي على األداء المهني   كانت .ب 
 %. 62.84التنظيمية بنسبة  %، وأقلها العوامل اإلدارية و 77.23للمراسلين بنسبة  

%، حيث إن 59.11جاءت درجة الضغوط التي تواجه المراسلين متوسطة بنسبة .ج
الضغوط الخارجية حصلت على أعلى نسبة، يليها الضغوط الشخصية واالجتماعية، ثم 

 اإلدارية، ثم المهنية، وأخير ا المجتمعية. 

 

 :(1ُ)(2017دراسةُالعجوريُ) .4
ل المؤثرة عليه لدى مالتعرف على مستوى الرضا الوظيفي والعواهدفت الدراسة إلى 

ثر على أدائهن ؤ تتعرف على الضغوطات التي الصحفيات الفلسطينيات في فلسطين، وال
منهج الدراسات المسحية وفي   اسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  تنتمي هذه الدر المهني، 

العالقات المتبادلة وفي إطاره أسلوب  ومنهج دراسة  ،إطاره أسلوب مسح أساليب الممارسة
، واعتمدت عينة  وتم جمع بياناتها باستخدام صحيفة االستقصاء الدراسات االرتباطية،

عشوائية طبقية من الصحفيات الفلسطينيات العامالت في المؤسسات اإلعالمية، قوامها 
  10إلى  م2016ديسمبر  15مفردة من الضفة الغربية وقطاع غزة، خالل الفترة من  130
ن من نظريات الرضا ين رئيستي ، واستخدمت نظرية القائم باالتصال ونظريتم2017يناير 

نظرية تدرج الحاجات لماسلو ونظرية ذات العاملين لهيرزبرج، ومن أهم   :هما ،الوظيفي
 النتائج: 

لفلسطينيات في فلسطين، فقد بلغت يوجد رضا وظيفي بدرجة كبيرة لدى الصحفيات ا.أ
 .%71.98جميع المحاور    نسبة

صادية أكثر العوامل ا، والعوامل االقتي  العوامل الذاتية أكثر العوامل المؤثرة إيجاب ُتعد  .ب 
 ا. المؤثرة سلبي  

جه الصحفيات متوسطة، حيث إن الضغوط الشخصية  ادرجة الضغوط التي تو  ُتعد  .ج
 ة، ثم الخارجية.المجتمعي، تليها الضغوط الداخلية، فوالعائلية حصلت على أعلى نسبة

 
 

 لعوامل المؤثرة على الرضى الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات في فلسطين، العجوري.( ا1)
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 :(1ُ)(2016دراسةُعيدُ) .5
 ،هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم باالتصال

اسة إلى  تنتمي هذه الدر المواقع اإلخبارية الفلسطينية،  وتسليط الضوء على واقعه المهني في 
وفي إطاره أسلوب مسح أساليب  الدراسات المسحية منهج  البحوث الوصفية، مستخدمة  

الممارسة، وتم جمع بياناتها باستخدام صحيفة االستقصاء والمقابلة المعمقة المقننة،  
ا في الضفة  موقع ا إخباري ا فلسطيني   17من القائمين باالتصال في  ة عمديةواعتمدت عين

، ومن أهم  مفردة، واستخدمت نظرية القائم باالتصال 109قوامها الغربية وقطاع غزة 
 النتائج: 

%، تمثل 82.5على القائمين باالتصال بنسبة  إيجابي   كان الستخدام التكنولوجيا أثر  .أ
في سرعة الحصول على المعلومات في المرتبة األولى، وسرعة إنجاز المهام الصحفية  

 في المرتبة الثانية. 
طبيعة   ل مع  تمثلت الضغوط التي يتعرض لها القائمون باالتصال في عدم تناسب الدخ.ب 

 .%73.10%، ثم تعدد مهام العمال بنسبة  75.20العمل بنسبة  
المشكالت القانونية في مقدمة المشاكل التي تواجه القائمين باالتصال في المواقع  ُتعد  .ج

 اإلخبارية الفلسطينية، تالها المشكالت األمنية، ثم المالية.

 

 :(2ُ)(2015عنانزةُوآخرونُ)دراسةُ .6
لمهني للصحفيات  العوامل المؤثرة على األداء ا الدراسة إلى التعرف علىهدفت 

تنتمي هذه  ، ف اليومية، ومعرفة بعض الخصائص المهنية للصحفيات العامالت في الصح
وفي إطاره أسلوب مسح  الدراسات المسحية منهج  ة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  الدراس

عمدية  صحيفة االستقصاء، واعتمدت عينة تخدام وتم جمع بياناتها باسأساليب الممارسة، 
صحفيات العامالت في الصحف اليومية األردنية الحاصالت الشامل من ال بأسلوب المسح

، ومن أهم  حارس البوابة، واستخدمت نظرية مفردة 48على عضوية نقابة الصحفيين قوامها 
 النتائج: 

 داء المهني للصحفيات. ا وينعكس على األؤثر عامل الرضا على العمل إيجابي  ي.أ
 

 ( العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائمين باالتصال في المواقع اإلخبارية اإللكترونية الفلسطينية، عيد.1)
للصحفيات العامالت في الصحيفة اليومية األردنية، عنانزة وآخرون. ( العوامل المؤثرة على األداء المهني 2)
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ا على األداء ؤساء والتواصل مع الجمهور إيجابي  يؤثر عامل الرضا على العالقة مع الر .ب 
 المهني للصحفيات. 

المنافسة مع الزمالء الصحفيين، و تؤثر عوامل اللوائح اإلدارية والسياسية والتحريرية، .ج
 أدائها المهني. ا على اء والمهام الصحفية للمرأة، سلبي  وكثرة األعب 

 

 :(1ُ)(2015دراسةُأبوُماضيُ) .7
صال أهم العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم باالت هدفت الدراسة إلى التعرف على 

تنتمي هذه ته لقضايا االنقسام الفلسطيني، لجأثناء معا في في الصحف اليومية الفلسطينية
وفي إطاره أسلوب مسح  الدراسات المسحية منهج  اسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  الدر 

، وتم جمع بياناتها باستخدام  والمنهج المقارن، وأسلوب تحليل المضمون أساليب الممارسة
  39، واعتمدت عينة الحصر الشامل قوامها واستمارة تحليل المضمون صحيفة االستقصاء

وعينة   ،فلسطينمن القائمين باالتصال العاملين في صحيفتي الحياة الجديدة و  مفردة
خالل من الصحيفتين،  مفردة 208عشوائية منتظمة بأسلوب األسبوع الصناعي قوامها 

حارس البوابة  ، واستخدمت نظرية م2009يونيو  14إلى  م2007يونيو  14الفترة من 
 ، ومن أهم النتائج: اإلعالمية

باالتصال في تغطيته  كانت أبرز العوامل التي تؤثر على األداء المهني للقائم .أ
لموضوعات االنقسام الفلسطيني لصالح االنتماءات واالتجاهات الفكرية، تلتها السياسات 

 .%20.5التحريرية ونمط الملكية بنفس النسبة  
% من عينة الدراسة أن السياسة التحريرية للمؤسسة ال تسمح بالنقد المباشر 75.4يرى .ب 

أن الصحيفة تنشر األخبار التي تتفق  منهم% 67.6للنظام السياسي الموالية له، ويرى 
 مع توجهاتها الفكرية والسياسية فقط. 

حجب بعض األخبار أو تلوينها أو انتقاء  وامل القائم باالتصال إلى دفعت بعض الع.ج
بعضها وحجب اآلخر، أبرزها امتناع القائم باالتصال من نشر بعض األخبار لتغليب 

 . المصلحة العامة للمجتمع

 

 

 العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم باالتصال في تغطية قضية االنقسام الفلسطيني، أبو ماضي. (1)
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 :(1ُ)(2014دراسةُفكريُ) .8
للقائمين باالتصال هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على األداء المهني 

من خالل السمات المهنية ومستوى الرضا الوظيفي   ،في المواقع اإللكترونية اإلخبارية
تنتمي هذه  ، والتفاعلية بين الجمهور وأثر استخدام التكنولوجيا على مستوى األداء المهني

وفي إطاره أسلوب مسح  الدراسات المسحية منهج  اسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  الدر 
الحصر االستقصاء، واعتمدت عينة أساليب الممارسة، وتم جمع بياناتها باستخدام صحيفة 

وعينة عشوائية طبقية من القائمين باالتصال   لعدة مواقع من القائمين باالتصال الشامل
 مفردة، ومن أهم النتائج: 143 اقوامه لمواقع أخرى

كانت أكثر العوامل التي تؤثر على نشر المضامين اإلعالمية هي االلتزام بسياسة .أ
جاء في المرتبة الثانية االلتزام بالضوابط القانونية  %، ثم 43.4الموقع بنسبة 

 واألخالقية. 
 وجود رضا وظيفي للقائمين باالتصال في المواقع اإللكترونية اإلخبارية. .ب 
وجد عالقة طردية بين مستوى األداء المهني للقائمين باالتصال، والرضا الوظيفي  ت.ج

 لديهم.

 

 :(2ُ)(2013دراسةُأبوُحاتمُ) .9
ل على المعلومات التعرف على العوامل التي تؤثر في الحصو هدفت الدراسة إلى 

في أثناء حصولهم على  ن والتعرف على الصعوبات التي تواجه الصحفيين الصحفية في اليم
منهج الدراسات المسحية   اسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  تنتمي هذه الدر المعلومات، 

بياناتها باستخدام صحيفة االستقصاء،  وفي إطاره أسلوب مسح أساليب الممارسة، وتم جمع 
من جميع وسائل اإلعالم المحلية وعدد من مراسلي   مفردة 291 قوامها واعتمدت عينة

 وسائل اإلعالم الخارجية، واستخدمت نظرية حارس البوابة، ومن أهم النتائج: 

  ، ثم الصعوبات الجغرافية198الصعوبات المادية هي أهم الصعوبات بتكرار  ُتعد  .أ
 .73ائل المواصالت بتكرار ، ثم صعوبات ازدحام وس163بتكرار 

 

 العوامل المؤثرة في األداء المهني للقائمين باالتصال في المواقع اإلخبارية اإللكترونية، فكري.( 1)
العوامل المؤثرة في الحصول على المعلومات الصحفية في اليمن، أبو حاتم.( 2)
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، ثم المسؤول 196األنباء في المرتبة األولى كمصدر للمعلومات بتكرار  جاءت وكاالت .ب 
 .178، ثم المؤتمرات الصحفية بتكرار  185المباشر بتكرار 

باالتصال هي تحكم مصادر المعلومات  ر الضغوط التي يتعرض لها القائمونكانت أكث.ج
 . 51، ثم ضغوط قوى اإلرهاب بتكرار  180بتكرار 

 

 :(1ُ)(2013دراسةُعثمانُ) .10
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي للقائمين  

تنتمي هذه الدراسة ومعرفة ما يتعرضون له من ضغوط،  باالتصال في الصحافة الليبية،
وفي إطاره أسلوب مسح أساليب الدراسات المسحية منهج البحوث الوصفية، مستخدمة  إلى 

الممارسة، وتم جمع بياناتها باستخدام صحيفة االستقصاء والمقابلة الشخصية غير المقننة،  
من عديد الصحف الليبية،   مفردة 348 ائمين باالتصال قوامهاواعتمدت عينة عمدية من الق

 ، ومن أهم النتائج: م2012ديسمبر  31إلى  م2012يناير    1خالل الفترة من 

ا على الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال في عوامل داخلية وخارجية تؤثر سلبي   جد تو .أ
 الصحافة الليبية.

، بينما كان  إيجابي  ضعيفء بما يتعلق بالرضا الوظيفي أثر   كان للعالقة مع الرؤسا.ب 
 . قوي   لعالقة مع الزمالء أثر  إيجابي  ل
 األكاديمي لدى القائمين باالتصال.عالقة بين فاعلية األداء واإلعداد المهني و  توجد .ج

 

ُ:(2ُ)(2010دراسةُفكريُ) .11
وسائل   مستوى الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال فيهدفت الدراسة إلى التعرف على 

والتعرف على األهمية النسبية   فة واإلذاعة والتلفزيون(،الصحااإلعالم المحلية المصرية ) 
منهج   مستخدمة   تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية،، للعوامل المؤثرة في هذا الرضا

وتم جمع   ،المقارن منهج، والوفي إطاره أسلوب مسح أساليب الممارسةالدراسات المسحية 

 

 العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي للقائم باالتصال في الصحافة الليبية، عثمان. ( 1)
العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال في وسائل اإلعالم المحلية، فكري. ( 2)



11 

 

واستخدمت مفردة،  300 قوامها طبقيةصحيفة االستقصاء، واعتمدت عينة تها باستخدام بيانا 
 ، ومن أهم النتائج: نظرية حارس البوابة

عدم رضا القائمين باالتصال في وسائل اإلعالم المحلية عن مجموعة العوامل الذاتية  .أ
العمل في  اإلنجاز، اإلبداع، فرص الترقي، تحمل المسؤولية، وتقدير أهمية :المتمثلة في

 بصفة عامة.  وسائل اإلعالم المحلية
وجود عدم رضا لدى القائمين باالتصال في وسائل اإلعالم المحلية عن مجموعة من  .ب 

العالقات مع الرؤساء، العالقات مع الزمالء، العائد  :العوامل الخارجية المتمثلة في
 بصفة عامة. المركز االجتماعي، وسياسة المؤسسةمادي، ال

ة لعاملي وجود شعور بالرضا لدى القائمين باالتصال في وسائل اإلعالم المحلية بالنسب.ج
 ات المتاحة داخل المؤسسة.األمن الوظيفي واإلمكان

 

 :Griffithsُ(2010)(1) دراسة .12
تؤثر على اتخاذ القرارات للمحررين  استكشاف وتحديد العوامل التي إلى هدفت الدراسة 

التي يحددها  والمقارنة بين العوامل  الصحفيين في الصحف اليومية في جنوب أفريقيا،
تنتمي هذه الدراسة ، وكيفية اتخاذهم للقرارات وتعاملهم مع العوامل المؤثرة فيها ن،و المحرر 
راسة التجارب التي لد  المنهج االستكشافي ومنهج الظواهر مستخدمة   لبحوث الوصفية،إلى ا

المقابلة   باستخدام  تم جمع بياناتهاو  ،المنهج النوعيأسلوب وفي إطاره  نو عايشها المحرر 
مع المحررين   والمقابلة التليفونية  ا لوجه،والمقابلة وجه    RGTشبه المنظمة باستخدام تقنية 

من  مفردة 11مها واعتمدت عينة قوا الصحفيين في المؤسسات الصحفية في جنوب أفريقيا،
 ,The Sunday Times, Carte Blanche: المحررين العاملين في ثالث صحف هي

The E-news Channel and Beeld ،أكتوبر   إلى م2010سبتمبر  خالل الفترة من
 ، ومن أهم النتائج: م2010

تصدر هذه العوامل ، قراراتهممن العوامل المؤثرة في صنع عامال   22ن و حدد المحرر .أ
حفاظ على النزاهة الصحفية  ضرورة الو  الموازنة بين الحاجة لجذب وترفيه الجمهور،

 .والدقة

 

(1 )  Factors Affecting the Decision making of News Editors in South Africa, Griffiths. 
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لتي حددها المحررون ترتيب تناسب ترتيب القيمة النسبية لكل عامل من العوامل ا.ب 
 الترفيه،  الجمهور،اهتمامات هي: عوامل تم تحديدها  ةأول ثالث ن  إ حيث  ن لها،يالمحرر 

 الدقة كانت في القمة بالنسبة لألهمية النسبية لها. و 
  ه برغم الهيمنة السياسية والتجارية على الصحافة في جنوب أفريقيا، ن أن  و أكد المبحوث.ج

نه ال يزال لديهم درجة معقولة من االستقاللية في العمل وتحديد أولويات القيم  أإال 
 في المصالح.   الصحفية عندما يكون هناك تضارب 

 

 :Chenaultُ(2008)(1)ُدراسة .13

تحديد المهارات الوظيفية للصحفيين الزراعيين األمريكيين ومدى إلى هدفت الدراسة 
العوامل التي تؤثر على كيفية قيام   معرفةو  الرضا الوظيفي لديهم والخلفيات التعليمية لهم،

منهج   مستخدمة   لبحوث الوصفية،إلى اتنتمي هذه الدراسة ، الصحفيين الزراعيين بوظائفهم
  تم جمع بياناتها و ، والمنهج المقارن ،وفي إطاره أسلوب تحليل المضمونالدراسات المسحية 

  المقابالت الشخصية، وصحيفة االستقصاء البريدي و  المسح على شبكة اإلنترنت باستخدام 
  ، واعتمدت لتحديد العوامل المؤثرة على أداء الصحفيين الزراعيين  Esserنموذج واستخدمت 

ورابطة محرري الزراعة   من االتحاد الدولي للمجالت الزراعية، مفردة 256عينة قوامها 
االتصاالت في مجال  وجمعية التميز في  ومجالت زراعية في أمريكا الشمالية، األمريكية،

 ، ومن أهم النتائج: م2007  إلى م2006من  ، خالل الفترةالزراعة والموارد الطبيعية
%  42.6، و % الصحافة الزراعية22.4و، الصحافة مبحوثين% من ال43.1 درس.أ

وا دورات تدريبية للعمل في مجال % تلقَّ  24.2و ماجستير، %34.2و بكالوريوس،
 الصحافة الزراعية.

  ة بين الوظائف التي يقوم بها الصحفيون الزراعيون والتواصل االجتماعي، توجد عالق.ب 
والذي يتضمن القيم الشخصية والرغبة في تحقيق الذات والقيم المهنية والتصور لدور 

 . الصحفي
إلى أن عضوية الصحفيين الزراعيين في المؤسسات من المبحوثين % 89.4أشار .ج

 . على تصوراتهم حول أنفسهم وأدوارهم وتحقق الرضا الوظيفي لديهمتؤثر  الزراعية  

 

(1)  Factors Influencing Agricultural Journalists and Agricultural Communicators, 
Chenault. 
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ُ:القائمُبالتصالُبالصحافةُ/لمحورُالثانيا

ُ:(1ُ)(2018)ُغريزدراسةُال .14
إلى التعرف على درجة الرضا الوظيفي وعالقته بطبيعة األداء المهني  هدفت الدراسة

ظيفي لديهم، وعوامل تحققه، والكشف و للصحفيين الفلسطينيين، ومعرفة مستويات الرضا ال
تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  منهج الدراسات عن تأثير هذه العوامل، 

اليب الممارسة، وتم جمع بياناتها باستخدام صحيفة  المسحية وفي إطاره أسلوب مسح أس
مفردة  114االستقصاء، واعتمدت عينة عشوائية بسيطة من الصحفيين العاملين، قوامها 

واستخدمت م، 2018مارس  1م إلى 2018فبراير  1من قطاع غزة، خالل الفترة من 
في نظرية تايلور  نظرية حارس البوابة ونظريات خاصة بالرضا الوظيفي للموظفين تمثلت 

ونظرية التوقع، ومن   رثون ومضامينها ونظرية العاملين )هيرزبرج(واستنتاجات ودراسات هو 
 أهم النتائج: 

ن والرضا الوظيفي لديهم، وكذلك ي وجد عالقة ارتباطية بين األداء المهني للصحفيت.أ
االقتصادية في يمتلك الصحفيون الفلسطينوين درجة متوسطة من الرضا عن العوامل 

 %. 55.91العمل بنسبة  
درجة عالية من الرضا لدى الصحفيين الفلسطينيين عن طبيعة العمل وظروفه  وجد ت.ب 

 %. 69.06بنسبة 
درجة عالية من مستويات االنضباط وتحمل المسؤوليات لدى الصحفيين   توفرت.ج

 %.68.71الفلسطينيين بنسبة 

 

ُ:(2ُ)(2018)ُلوحدراسةُال .15
الفلسطينيين على صحافة  ى التعرف على مدى اعتماد الصحفيينإل هدفت الدراسة

للمعلومات، ومدى ثقتهم بها، ومعرفة مستوى األداء المهني   امصدر  بوصفها المواطن 
تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  منهج الدراسات وبعض التأثيرات، 

المسحية وفي إطاره أسلوب مسح أساليب الممارسة، وتم جمع بياناتها باستخدام صحيفة  
،  ية بسيطة من الصحفيين الفلسطينيينعشوائ، واعتمدت عينة والمقابلة المعمقة  االستقصاء

 

 الرضا الوظيفي لدى الصحفيين الفلسطينيين وعالقته باألداء المهني، الغريز.( 1)
 ماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة المواطن، اللوح.اعت( 2)
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 مارس 28م إلى 2018 فبراير  28مفردة من قطاع غزة، خالل الفترة من  306قوامها 
 ، ومن أهم النتائج: وحارس البوابة االعتماد على وسائل اإلعالم  واستخدمت نظريةم، 2018

يعتمد الصحفيون على صحافة المواطن بسبب السرعة في نقل المعلومات واألخبار  .أ
%، وأن دوافع اعتمادهم على صحافة الموطن يرجع إلى الثقة فيما تقدمه 90.8بنسبة 

 %.  92.5من معلومات وأخبار بنسبة  
أهم شبكة يعتمد عليها الصحفيون كمصدر للمعلومات من صحافة  )فيس بوك( يعد .ب 

 %.92.2%، وأهم تطبيق للهاتف الذكي هو )واتس اب( بنسبة  95.1نسبة المواطن ب
طينيين بشكل عال بنسبة  انعكست صحافة المواطن على األداء المهني للصحفيين الفلس.ج

 %.  32.4خبار عالية بنسبة %، وكانت درجة تفاعلهم مع األ44.8

 

 :(1ُ)(2017دراسةُمعمرُ) .16
فاعلية بيئة العمل الداخلية في الصحف الفلسطينية  هدفت الدراسة إلى التعرف على 

عرفة مستوى األداء المهني لديه، اليومية في تطوير األداء المهني للقائم باالتصال فيها وم
وفي إطاره  الدراسات المسحية منهج  اسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  تنتمي هذه الدر 

ات المتبادلة وفي إطاره أسلوب أسلوب مسح أساليب الممارسة، ومنهج دراسة العالق
الدراسات االرتباطية، وتم جمع بياناتها باستخدام صحيفة االستقصاء، واعتمدت عينة  

من  مفردة 141سطينية اليومية قوامها عشوائية من القائمين باالتصال في الصحف الفل
ر  فبراي  15إلى  م2016نوفمبر  15المحافظات الشمالية والجنوبية، خالل الفترة من 

 ، واستخدمت نظرية القائم باالتصال، ومن أهم النتائج: م2017
تسود عالقات التفاهم واالنسجام والتعاون بين القائمين باالتصال في الصحف .أ

 .%83.6الفلسطينية اليومية بنسبة 
%، وبلغت درجة رضا 73تتوفر ظروف عمل مادية جيدة داخل مقرات الصحف بنسبة .ب 

 .%70.8المبحوثين عنها نسبة 
 :منها ،توجد معيقات في البيئة الداخلية تحد من تطور األداء المهني بنسب متفاوتة.ج

قلة الكوادر البشرية نمط ملكية الصحيفة وسياساتها، فضعف األمان الوظيفي، ثم 
 المؤهلة، ثم ضعف االهتمام بعقد دورات.

 

فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية، معمر.( 1)
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 :(1ُ)(2016)دراسةُالسماكُ .17
تؤدي إلى تطوير األداء المهني  هدفت الدراسة إلى التعرف على األساليب التي 

وجيا االتصال في العمل لإلعالميين الفلسطينيين في ظل االنتشار الواسع لتوظيف تكنول
وفي الدراسات المسحية منهج  مستخدمة   ،لبحوث الوصفيةإلى اتنتمي الدراسة ، اإلعالمي

 ، تقصاءصحيفة االس، وتم جمع بياناتها باستخدام ةأسلوب مسح أساليب الممارس إطاره
  ، من اإلعالميين في محافظات غزة مفردة 250قوامها  عينة عشوائية بسيطة واعتمدت 

 ، ومن أهم النتائج: شباعات نظرية االستخدامات واإل واستخدمت 
ي  الوسائل التكنولوجية الحديثة الت االجتماعي في مقدمة  لالتواصمواقع جاءت .أ

%، ثم الهاتف 86.8اإلعالمي بنسبة يستخدمها اإلعالميون في أداء مهام عملهم 
 %. 75.6المحمول بنسبة 

كانت دوافع االستخدام لتكنولوجيا االتصال الحديثة في العمل اإلعالمي تسريع نقل  .ب 
المعلومات واالتصال، والوصول إلى كم كبير من المعلومات بسرعة، والتقليل من عناء  

 الحصول عليها. 
وجيا االتصال الحديثة زيادة السرعة في تنفيذ جاءت في مقدمة تأثير االستخدام لتكنول.ج

األعمال، وزيادة ارتباط اإلعالمي ومواكبته ألحدث التطورات التكنولوجية في مجال 
 عمله. 

 

 :(2ُ)(2015دراسةُالدريمليُ) .18
هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية  

الصحافة الفلسطينية، ووصف أوضاع حرية الصحافة، والتعرف والمسؤولية االجتماعية في 
راسة إلى البحوث الوصفية،  تنتمي هذه الد ئم باالتصال ووسيلته اإلعالمية، على القا
منهج الدراسات المسحية وفي إطاره أسلوب مسح أساليب الممارسة، ومنهج دراسة   مستخدمة  

لدراسات االرتباطية، وتم جمع بياناتها  العالقات المتبادلة وفي إطاره أسلوب المقارنة وا
صال باستخدام صحيفة االستقصاء والمقابلة، واعتمدت عينة المسح الشامل للقائمين باالت

 : في الصحف الفلسطينية الثالث  مفردة 187من أصل  مفردة 91محل الدراسة قوامها 
 

استخدامات اإلعالميين الفلسطينيين لتكنولوجيا االتصال الحديثة وانعكاسها على أدائهم المهني، السماك.( 1)

 م باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسؤولية االجتماعية، الدريملي. اتجاهات القائ( 2)
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ة الحرية ، واستخدمت نظري2014خالل شهر يناير القدس، الحياة الجديدة، وفلسطين، 
 والمسؤولية االجتماعية وحارس البوابة، ومن أهم النتائج: 

تقترب اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية في الصحافة الفلسطينية بأن تكون .أ
 %. 63.4بنسبة   اتجاهات إيجابية ايدة، حيث ُتعد  مح

المطبوعات  تكاد أن تكون اتجاهات القائم باالتصال نحو مدى اطالعه على قوانين .ب 
 %.71ق الشرف الصحفي إيجابية بنسبة والنشر ومواثي

حصلت ت التي تواجه القائم باالتصال، حيث أبرز الضغوطاالسياسية والحزبية من  ُتعد  .ج
 .%63.7على نسبة  

 

 :(1ُ)(2015دراسةُالغانمُ) .19
في  درجة الرضا الوظيفي لدى الصحفيين الرياضيينهدفت الدراسة إلى التعرف على 

على الرضا الوظيفي   ن، المؤهل العملي، وسنوات الخبرةالسفلسطين، ومعرفة أثر متغيرات: 
وفي  الدراسات المسحية منهج  اسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  تنتمي هذه الدر ، لديهم

صحيفة االستقصاء، وتم جمع بياناتها باستخدام  ،مسح أساليب الممارسةإطاره أسلوب 
، ومن أهم  الصحفيين الرياضيين في فلسطينمن  مفردة 47قوامها  ديةعم واعتمدت عينة 

 النتائج: 

 جاء المستوى العام للرضا الوظيفي للصحفيين الرياضيين في فلسطين متوسط ا..أ
لمجال  القة مع الزمالء مرتفعة، خالف اجاءت درجة الرضا الوظيفي في مجال الع.ب 

في متوسطة،  الذي جاءت درجته وطبيعتهالمردود المادي والحوافز وظروف العمل 
 منخفضة. جاءت درجته مجال العالقة مع اإلدارة حين أن

عدم جود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت الدراسة تعزى لمتغيرات السن والمؤهل .ج
 العلمي وسنوات الخبرة.

 

 

 
 

الرضا الوظيفي لدى الصحفيين الرياضيين في دولة فلسطين، الغانم.( 1)
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 :(1ُ)(2015دراسةُالصفديُ) .20
صال في الصحافة الفلسطينية  مدى استخدام القائم باالتهدفت الدراسة إلى التعرف على 

شباعات الستخدام والتعرف على أنماطه واإل التواصل االجتماعي، وفهم دوافع هذا ا لوسائل
اسة إلى البحوث تنتمي هذه الدر ، مات القائم باالتصال لهذه الوسائلالمتحققة، وأهم استخدا

 ،أساليب الممارسةوفي إطاره أسلوب مسح الدراسات المسحية منهج  دمة  الوصفية، مستخ
وتم جمع بياناتها   ومنهج العالقات المتبادلة وفي إطاره أسلوب الدراسات االرتباطية،

  مفردة 156 قوامها الحصر الشامل ، واعتمدت عينة والمقابلة باستخدام صحيفة االستقصاء
في الصحف والمجالت الفلسطينية المطبوعة   مفردة 160من أصل  القائمين باالتصال من
،  م2014أكتوبر  15إلى  م2014سبتمبر  1محافظات غزة، خالل الفترة من  في

 ، ومن أهم النتائج: نظرية االستخدامات واإلشباعات واستخدمت 
%،  98.7وبنسبة  التواصل االجتماعي غالبية العظمى من المبحوثين وسائليستخدم ال.أ

 التواصل االجتماعي.  % ال يستخدمون وسائل1.3بينما 
بنسبة   (تويتر)%، ثم 87األكثر استخدام ا من المبحوثين بنسبة  (فيسبوك)جاءت شبكة .ب 

أو  (لينكد ان )%، والغالبية ال يستخدمون 28.6بنسبة  (جوجل بلس )%، ثم 58.4
 .  (ماي سبيس)
ل المبحوثين في األخبار واألحداث الجديدة والمتوقعة من قبجاءت نسبة التعرف على .ج

 مقدمة اإلشباعات. 

 

 :Bezabhُ(2015)(2)دراسةُ .21
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي والعوامل المحددة له بين  
الصحفيين الذين يعملون بالوكاالت اإلعالمية االتحادية في أديس أبابا من وجهة نظر  

منهج الدراسات  ية، مستخدمة  تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفالصحفيين أنفسهم، 
صحيفة  ، وتم جمع بياناتها باستخدام وفي إطاره أسلوب مسح أساليب الممارسة المسحية

من الصحفيين   مفردة 900قوامها  عشوائية طبقة منتظمة االستقصاء، واعتمدت عينة 

 

 استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي، الصفدي. ( 1)
(2) Job Satisfaction and its determining factors among, Bezabh.  
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"، "E.B.C, A.A.M.M.A, E.N.A, E.P.Aوالمحررين العاملين في الوكاالت التالية: 
 ومن أهم النتائج: 

 .اا وظيفي  ال يمتلكون رض    ن العاملين في الوكاالت األربعيي تبين أن غالبية الصحف .أ
 . لوظيفي بين الوكاالت األربعيختلف مستوى الرضا ا.ب 
الجنس، السن  :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي ومتغيرات الدراسة.ج

 .المستوى التعليمي، الخبرة، والمرتب الشهري

 

 :(1ُ)(2013دراسةُالزيانيُ) .22

الضغوط المهنية المؤثرة على الصحفيين في الصحف هدفت الدراسة إلى التعرف على 
تنتمي هذه الدراسة إلى ، الصحفي مومعرفة مدى تأثيرها على أدائه  ،اليومية البحرينية

وفي إطاره أسلوب مسح أساليب الدراسات المسحية البحوث الوصفية، واستخدمت منهج 
  177صحيفة االستقصاء، واعتمدت عينة قوامها تخدام وتم جمع بياناتها باس الممارسة،

 ، ومن أهم النتائج: القائم باالتصالمفردة، واستخدمت نظرية 

 تدني درجة الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون في الصحف البحرينية اليومية. .أ
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التعرض للضغوط خالل سنوات الخبرة. .ب 
ور ععدم الش :العديد من العوامل التي تؤثر على أداء الصحفيين لعملهم، مثلوجود .ج

 باألمان الوظيفي، وعدد ساعات العمل.

 

 :(2ُ)(2013دراسةُعابدُ) .23
هدفت الدراسة إلى التعرف على الضغوطات والمعيقات التي تواجه الصحفيين  

اسة إلى تنتمي هذه الدر ، واألجانب في قطاع غزة بوجه عام خاص الفلسطينيين بوجه 
وفي إطاره أسلوب مسح أساليب الدراسات المسحية منهج  البحوث الوصفية، مستخدمة  
باستخدام صحيفة االستقصاء والمقابلة، واعتمدت عينة قوامها الممارسة، وتم جمع بياناتها 

 مفردة، واستخدمت نظرية الحرية، ومن أهم النتائج: 66
 

الضغوط المهنية المؤثرة على القائم باالتصال في الصحافة البحرينية، الزياني.( 1)

  ضغوط القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية، عابد. (2)
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، توجد (فعال  )% أجابوا بـ 26.67، و(أحيان ا)% من المبحوثين بـ 38.33أجاب .أ
 . صعوبات تحد من حرية الصحافة في القطاع

السياسة  النظام السياسي الحاكم، ف لصحفيتعد أكثر العوامل التي تحد من العمل ا.ب 
 اإلعالمية للمؤسسة، ثم العادات والتقاليد.

  العمل الصحفي أكثر الضغوطات التشريعية والقانونية التي تحد من القوانين األمنية  ُتعد  .ج
 .% 60%، والضغوطات االقتصادية بنسبة  51.66بنسبة 

 

ُ:المحورُالثالث:ُاإلعالمُالجديد

 :Tadesse ُ(2017)(1)دراسة .24
تأثير وسائل اإلعالم الجديدة على عادة قراءة الصحف لتعرف على إلى اهدفت الدراسة 

تنتمي  ، طالع على الصحف والتعرف على األجهزة المستخدمة لال لدى القراء األثيوبيين،
وفي إطاره أسلوب الدراسات المسحية منهج  ، مستخدمة  لبحوث الوصفيةإلى االدراسة هذه 

تحليل المضمون  استمارة تم جمع بياناتها باستخدام و ، المضمون الكمي والكيفيتحليل 
 عشوائية عينةو  واعتمدت عينة عنقودية للصحف ،االستقصاء والمقابلة المتعمقةصحيفة و 

يناير   1خالل الفترة من  ،مفردة من المدرسين 300من موظفي جامعة أديس أبابا قوامها 
والتصميم   شباعات ستخدامات واإلنظرية اال ، واستخدمت م2016يونيو  30إلى  م2016

 النتائج:أهم ومن ، والتقارب بين وسائل اإلعالم التكنولوجي

 % يقرؤون الصحف18.59ي األسبوع، و% من المبحوثين الصحف مرة ف71.6يقرأ .أ
 .الخميس % يقرؤون الصحف10.17ثنين، و إلا
 (فيسبوك) :مثل ،%80.4ن مواقع التواصل االجتماعي بنسبة و يستخدم المبحوث.ب 

% منهم ال  19.6ة بللحصول على األخبار والمعلومات، وبنس ؛(تويتر)و (يوتيوب )و
 مواقع.تلك ال  ونيستخدم

مواقع التواصل  علىن األخبار والمعلومات التي ترد % من قراء الصحف أ88.8يعتقد .ج
% يعتمدون على 11.2وأنها فاقدة للمصداقية، بينما  ،االجتماعي ال تشبع احتياجاتهم

 . الوسائل اإلعالمية األخرى

 

(1)  New Media influence on Newspaper reading habit, Tadesse. 
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 :(1ُ)(2016دراسةُاللبابيديُ) .25
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلعالم الجديد في تكوين معارف الجمهور 

اسة إلى تنتمي هذه الدر لفة واتجاهاته نحو هذه القضايا، الفلسطيني حول قضايا المرأة المخت
وفي إطاره أسلوب مسح جمهور الدراسات المسحية منهج  البحوث الوصفية، مستخدمة  

ت وسائل اإلعالم، وتم جمع بياناتها باستخدام صحيفة االستقصاء والمقابلة المقننة، واعتمد 
  م 2015أكتوبر  25من محافظات غزة، خالل الفترة من  مفردة 377وامها عينة عشوائية ق

، واستخدمت نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، ومن أهم  م2015نوفمبر  25إلى 
 النتائج: 

أهم دوافع المبحوثين لالعتماد على وسائل اإلعالم الجديد للحصول على معلومات .أ
شاكل التي تعاني منها المرأة بنسبة  حول قضايا المرأة هي: التعرف على أهم الم

%، تليها المساعدة في تكوين اآلراء واالتجاهات نحو قضايا المرأة بنسبة  46.5
 .%29.3%، تليها معرفة توجهات المجتمع نحو قضايا المرأة بنسبة  29.5

للمعلومات الخاصة   امصدر  جة عالية بوسائل اإلعالم الجديد بوصفها يثق المبحوثون بدر .ب 
بنسبة  ممن يثق بها بدرجة متوسطة المعظم  ، بينما%10.1المرأة بنسبة بقضايا 
 %. 7.7، ويثق بها بدرجة منخفضة ما نسبته 82.2%

تبين أن أبرز قضايا المرأة التي ساهمت في زيادة معارف المبحوثين وتشكيل اتجاهاتهم  .ج
القضايا  %، تليها القضايا السياسية، تليها 75نحوها هي القضايا االجتماعية بنسبة 

 الثقافية والحية، ثم الرياضية.

 

 :(2ُ)(2015دراسةُعيسىُ) .26
قياس فاعلية استخدام النشطاء الفلسطينيين لإلعالم الجديد في هدفت الدراسة إلى 

  ، الدعوة إلنهاء االنقسام الفلسطيني من وجهة نظرهم عبر مواقع التواصل االجتماعي
خالل استخدام وسائل اإلعالم الجديد في يجابيات من ى رأيهم في تحقيق اإلوالتعرف عل
الدراسات المسحية  منهج  اسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  تنتمي هذه الدر ، الفعاليات 

صحيفة  وتم جمع بياناتها باستخدام  وفي إطاره أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم،
 

 ( دور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة، اللبابيدي.1)
 فاعلية استخدام النشطاء الفلسطينيين لوسائل اإلعالم الجديد في الدعوة إلنهاء االنقسام، عيسى.( 2)
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  ، النشطاء الفلسطينيين من  مفردة 96بسيطة قوامها  االستقصاء، واعتمدت عينة عشوائية
 ومن أهم النتائج:  ،م2011مايو   25إلى  م2011مايو   14خالل الفترة من 

، ثم  (يوتيوب )، ثم (فيسبوك)أكثر وسائل اإلعالم الجديد استخدام ا هي شبكة  ت كان.أ
 .(المدونات )، ثم (تويتر)مواقع التواصل األخرى، ثم  

هي أكثر وسائل اإلعالم الجديد استخدام ا في الدعوة إلى فعاليات  (فيسبوك)شبكة  ُتعد  .ب 
 .%14.1بنسبة  ( يوتيوب )%، ثم 71.9إنهاء االنقسام الفلسطيني بنسبة 

التواصل  ى أن اهتمامهم زاد باستخدام وسائل% من المبحوثين عل72.1أكد .ج
 االجتماعي بعد الثورات العربية. 

 

 :Salman & othersُ(2013)(ُ1)دراسةُ .27
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير اإلعالم الجديد على وسائل اإلعالم التقليدية في  

من خالل المقارنة بين وسائل اإلعالم التقليدية خاصة المطبوعة ووسائل   اإلعالم الماليزي،
الدراسات المسحية  منهج  اسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة  تنتمي الدر ، اإلعالم الجديد 
ناتها باستخدام استمارة تحليل المضمون  ا أسلوب تحليل المضمون، وتم جمع بيوفي إطاره 

والمقابلة الشخصية، واعتمدت عينة الدراسة في صحيفة البهاسا الورقية الماليزية والمواقع 
مارس   1، خالل الفترة من  The Malaysian Insider, malaysiakianاإللكترونية:

ُهم النتائج: ، ومن أ م2012أغسطس   31إلى   م2012
ن خالل الصحف الحصول على األخبار والمعلومات م % من القراء79 يفضل.أ

للحصول على  نترنت % من القراء اتجهوا الستخدام اإل 21و ،از والراديوالمطبوعة والتلف
 . األخبار

برغم التطور التكنولوجي   ،%34زيادة نسب توزيع صحيفة الدراسة البهاسا بنسبة تم .ب 
 وظهور اإلعالم الجديد ومقارنة بالعقدين السابقين.  

حيث أصبحت الصحف  أثرت وسائل اإلعالم الجديد على األداء الصحفي في ماليزيا،.ج
 .ي الحصول على المعلومات وتخزينهاف بكثافة  تقنيات التكنولوجيا الحديثة  تستخدم

 
 

(1) The Impact of New Media on Traditional Mainstream Mass Media, Salman & 
others. 
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 :Thomasُ(2013)ُ(1)دراسةُ .28
الدراسة إلى التعرف على تطور الصحافة السويدية في مواجهة مواقع التواصل هدفت 

وتأثير مواقع التواصل االجتماعي على مهنتهم  ، االجتماعي من وجهة نظر الصحفيين
  إلى  تنتمي هذه الدراسة والدور المنوط بهم وتخصصهم وطرق تعاملهم وعالقتهم بجمهورهم،

وفي إطاره أسلوب تحليل المضمون  الدراسات المسحية منهج مستخدمة   لبحوث الوصفية،ا
الفيديو كونفرنس   ةالشخصية ومقابل ةالمقابلتم جمع بياناتها باستخدام و  الكمي والنوعي،

من العاملين في   مفردة 25عينة عشوائية قوامها  واعتمدت  عبر البريد اإللكتروني، ةمقابلالو 
، ومن أهم  م2012ديسمبر  31إلى  م2012يناير  1ن خالل الفترة م المجال الصحفي،

 النتائج: 
ادة لتقديم الم  ،والتعرف على تفضيالتهم ،ن بالتواصل مع جمهورهمي يهتم جميع الصحفي .أ

 .الصحفية التي تحظى باهتمامهم

 ؛الصحفيين للبحث والتعامل مع مصادر متعددة هور مواقع التواصل االجتماعي ظدفع .ب 
 محاولة منهم لتحقيق الموضوعية والمصداقية في أخبارهم.

 ،عليهم دور يجب القيام بهم بأنهم أفراد لهم أهمية كبيرة و صف الصحفيون أنفسه و ي.ج
يستخدمون مواقع فهم وبالتالي  ،مجتمع وتزويده باألخبار الصادقةيتمثل في تثقيف ال

 .ا التواصل االجتماعي لمشاركة األفكار واآلراء من خالله

 

ُ:(2ُ)(2012دراسةُالموسىُ) .29
الم الجديد عبر دراسة التفاعل  مقاربة مفهوم التفاعلية في اإلع هدفت الدراسة إلى 

تصالي في المنتديات اإللكترونية، من خالل قياس مظاهر هذا التفاعل والعوامل اال
  ، مستخدمة  البحوث الوصفيةتنتمي هذه الدراسة إلى ، االتصالية المؤثرة فيهاالتصالية وغير 

عينة عمدية   ، واعتمدت تحليل المضموناستمارة وتم جمع بياناتها باستخدام  ،الكميمنهج ال
خالل مفردة،  90قوامها للمناقشات  منتظمة عينة عشوائيةو  مفردات، 3للمنتديات قوامها 

 ، ومن أهم النتائج: م2012األسبوع األخير من شهر يناير  فترة

 

(1) The development of journalism in the face of social media, Thomas. 
 العالقة التفاعلية بين المشاركين في العملية االتصالية عبر اإلعالم الجديد، الموسى. ( 2)
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 بانت قوة التفاعل الذي يتم عبر المنتديات بشكل عام. .أ
للمنتدى على طبيعة التفاعل، بصرف النظر عن   يوجد تأثير واضح لالنتماء الفكري.ب 

 ا.ليبرالي  ا أو كون االنتماء إسالمي  
تبين أن االتجاه الفكري للمنتدى له تأثير واضح على طبيعة القضايا التي يتناولها .ج

 أعضاء كل منتدى. 

 

 :(1)(2012دراسةُمطهرُوالزلبُ) .30
 لنشر كوسيلة اليمن في المحمول الهاتف استخدامات  على التعرف إلى الدراسة هدفت 

 الخصائص  أهم وتحديد  ،وتبادلها واستقبالها  اليمن في جماعية صبغة ذات  إعالمية رسائل
 منهج ة  مستخدم  ،لبحوث الوصفيةإلى االدراسة  هذه  تنتمي  ،  االستخدام لهذا السائدة  والسمات 

وتم جمع بياناتها   ،اإلعالم وسائل جمهور مسح أسلوب وفي إطاره  الدراسات المسحية
من اإلعالميين   مفردة 170ت عينة عشوائية قوامها باستخدام صحيفة االستقصاء، واعتمد 

ومن اليمنيين المتواجدين في مدينة صنعاء، واستخدمت نظرية االستخدامات واإلشباعات، 
 أهم النتائج: 

  من المحمول الهاتف عبر اإلخبارية بالخدمات  المبحوثين من% 25.8 زاد اشتراك.أ
تأثر   بعدم  المبحوثين  من% 31.2ة، واإلعالمي الوسيلة لنفس التعرض  على حرصهم
 تعرضهم. 

  بنسبة  المعلومات  مصادر قائمة المحمول الهاتفعبر  (sms)تصدرت رسائل .ب 
 .%57.3نسبة ب الفضائيات %، ثم 61بنسبة  الصحف%، ثم 68.3

 اإلخبارية للخدمة المبحوثين استخدام دوافع أبرز العاجلة األنباء على التعرف دافعكان .ج

 .%97.6بنسبة  المحمول الهاتف عبر

 
 
 
 

 

كوسيط إعالمي، مطهر والزلب. الهاتف المحمول ( 1)
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 :(1ُ)(2010دراسةُشيخانيُ) .31
هدفت الدراسة إلى التعرف على مظاهر تطور االتصال في النصف الثاني من القرن  

ماهية اإلعالم الجديد العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين، ومحاولة الوصول إلى 
تنتمي هذه ووسائله،  العوامل التي أدت إلى ظهوره وتحديد خصائصه وسماته ومعرفة

وفي إطاره أسلوب تحليل  الدراسات المسحية منهج  خدمة  اسة إلى البحوث الوصفية، مستالدر 
واعتمدت عينة خالل فترة بياناتها باستخدام استمارة تحليل المضمون، وتم جمع المضمون، 

العقد األخير من القرن العشرين، شملت الحاسوب واألقمار الصناعية واالتصال الكابلي  
الرقمية، في الواليات المتحدة ووصالت الميكروويف واأللياف الضوئية واالتصاالت 

 األميركية ودول غرب أوروبا واليابان، ومن أهم النتائج:
محتويات وسائل االتصال بشكل كبير من تطور  استفادت األخبار التي تعد أبرز.أ

 تكنولوجيا اإلعالم الجديد.
 على الصعيد المحلي والدولي.  ةزيادة فاعلية وسائل االتصال لمهامها اإلخباري.ب 
أدت تكنولوجيا اإلعالم الجديد إلى اندماج وسائل اإلعالم المختلفة التي كانت في .ج

 الماضي وسائل مستقلة. 

 

ُالتعليقُعلىُالدراساتُالسابقةثانًيا/ُ

ُنقاطُالتفاقُوالختالف:ُأوًل/ •

 :هجهامنُحيثُنوعُالدراسةُومنا .1
،  منهج الدراسات المسحية ، مستخدمة  البحوث الوصفيةتقع جميع الدراسات السابقة ضمن 

استخدمت المنهج االستكشافي ومنهج الظواهر، ودراسة  ، فقد (Griffiths 2010عدا دراسة )
ا آخر  استخدمت المنهج الكمي، فيما استخدمت عدد من ال (2010)الموسى  دراسات منهج 
  دراسة  :منهاهج دراسة العالقات المتبادلة، منأال وهو  ،ةيالمسحالدراسات منهج باإلضافة ل
)معمر ، ودراسة (2010)العجوري (، ودراسة 2018)الشوربجي  (، ودراسة2019)السرحي 
دراسة  :منهاالدراسات المنهج المقارن،  بعض  (، واستخدمت 2015دراسة )الصفدي (، و 2017

 

 ( اإلعالم الجديد في عصر المعلومات، شيخاني.1)
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من حيث   تتشابه يةالدراسة الحال، حيث إن (Chenault 2008ودراسة )، (2015)أبو ماضي 
 ومنهج دراسة العالقات المتبادلة. الدراسات المسحيةمنهج ي استخدمت مع الدراسات الت  المنهج

 منُحيثُاألدواتُ: .2
أدوات  عدة دراسات  في حين جمعت قصاء، صحيفة االست  الدراسات  استخدمت غالبية

( المقابلة غير المقننة،  2018)الحلو  حيث استخدمت دراسةمصاحبة لصحيفة االستقصاء، 
(، 2015دراسة )البطة استخدمت ( المقابلة المعمقة المقننة، و 2016)عيد  فيما استخدمت دراسة
دراسة )عثمان  استمارة تحليل المضمون، في حين اعتمدت ( 2015ودراسة )أبو ماضي 

( المقابلة  2018واستخدمت دراسة )اللوح  المقابلة الشخصية غير المقننة،على ( 2013
ودراسة  (2015دراسة )الدريملي هي: و استخدمت عدد من الدراسات المقابلة، فيما المعمقة، 

( المقابلة  Tadesse 2017دراسة )استخدمت قد و  ،(2013( ودراسة )عابد 2015الصفدي )
  ( المقابلة المقننة،2016دي لبابيدراسة )البينما استخدمت المتعمقة واستمارة تحليل المضمون، 

استخدمت فقد ( Griffiths 2010دراسة ) دراسات أدوات مختلفة وهي:ال بعض  استخدمت كما 
، ودراسة والمقابلة وجه ا لوجه والمقابلة التلفزيونية RGTالمقابلة شبه المنظمة باستخدام تقنية 

(Ghenault 2008 ) نترنت وصحيفة االستقصاء البريدي المسح على شبكة اإلاستخدمت
(  Salman & Others 2013دراسة )استخدمت و ، Esserوالمقابالت الشخصية ونموذج 

(  Thomas 2013دراسة )الشخصية، كما استخدمت استمارة تحليل المضمون والمقابلة 
ستخدمت لمقابلة عبر البريد اإللكتروني، بينما االمقابلة الشخصية ومقابلة الفيديو كونفرنس وا

حيث إن الدراسة  ، ( استمارة تحليل المضمون2010ودراسة )شيخاني  (2012دراسة )الموسى 
ُ.(2016دراسة )اللبابيدي مع  من حيث األداة تتشابه الحالية
 منُحيثُالعينةُ: .3

  Tadesseدراسات السابقة القائم باالتصال عينة لها، عدا دراسة )ال استخدمت معظم
( ودراسة )عيسى  2016دراسة )اللبابيدي بينما  استخدمت الوسيلة والجمهور،التي ( 2017
(  2010دراسة )فكري استخدمت و  الجمهور، استخدمت  (2012( ودراسة )مطهر والزلب 2015

(  2010( ودراسة )شيخاني 2012موسى ودراسة )الُ(Salman & others 2013دراسة )و 
ختيار عينتها من  تتشابه مع غالبية الدراسات السابقة في ا الدراسة الحالية إن الوسيلة، حيث 

جميع   المتمثلة في ي اختيار العينةالقائم باالتصال، ولكنها تختلف عن جميع الدراسات ف
 الصحفيين الفلسطينيين العاملين في المؤسسات الصحفية المحلية والدولية.
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 منُحيثُالنظريةُ: .4
حيث استخدمت دراسة )العجوري   ،استخدامها للنظريات تفاوتت الدراسات السابقة في 

)الحلو  ( نظرية تدرج الحاجات لماسلو ونظرية ذات العاملين لهيرزبرج، واستخدمت دراسة2017
نظرية القائم  ( 2013( ودراسة )الزياني 2017ودراسة )معمر ( 2016) عيد  ( ودراسة2018

رية القائم باالتصال ونظرية ترتيب  ( نظ2015استخدمت دراسة )البطة )باالتصال، بينما 
دراسة )عنانزة  و  (2018( ودراسة )الشوربجي 2019دراسة )السرحي  استخدمت ات، كما األولوي

( ودراسة )فكري 2013( ودراسة )أبو حاتم 2015( ودراسة )أبو ماضي 2015وآخرون 
س البوابة حار ( نظرية 2018في حين استخدمت دراسة )الغريز  ( نظرية حارس البوابة،2010

ونظريات خاصة بالرضا الوظيفي للموظفين تمثلت في نظرية تايلور واستنتاجات ودراسات 
(  2018دراسة )اللوح ت د م، واعتونظرية التوقع رثون ومضامينها ونظرية العاملين )هيرزبرج(هو 

واستخدمت دراسة )السماك  عتماد على وسائل اإلعالم ونظرية حارس البوابة،على نظرية اال
2015ُودراسة )الصفدي ُ(2016 نظرية االستخدامات  ُ(2012ودراسة )مطهر والزلب (

( نظرية الحرية والمسؤولية االجتماعية ونظرية  2015واستخدمت دراسة )الدريلمي ،ُشباعات واإل
ُحارس البوابة استخدمت دراسة  ، في حين( نظرية الحرية2013واستخدمت دراسة )عابد ،

(Tadesse 2017  نظرية االستخدامات واإلشباعات ونظرية التصميم التكنولوجي ونظرية )
( نظرية االعتماد على وسائل  2016التقارب بين وسائل اإلعالم، واستخدمت دراسة )اللبابيدي 

  في دراستها، حيث  نظرية وباقي الدراسات لم تذكر النظرية المستخدمة أو لم تستخدماإلعالم، 
 ُال وحدها.التي استخدمت نظرية القائم باالتص تتشابه مع الدراسات   الدراسة الحالية إن

ُحدودُالستفادةُمنُالدراساتُالسابقة:ُثانًيا/ •

ء من حيث انتهت دْ لب  جل االتعرف على النتائج التي توصلت لها الدراسات السابقة أل .1
 اآلخرين.نتائج أخرى تساهم في إفادة الباحثين وللبحث عن   ،تلك الدراسات 

والتعرف على المحاور التي   ،االستفادة من طريقة صياغة المشكلة واألهداف والتساؤالت  .2
 استخدمتها الدراسات السابقة في أهدافها وتساؤالتها. 

بهدف االستفادة منها  ب المستخدمة في الدراسات السابقة؛التعرف على المناهج واألسالي .3
 واستخدامها في هذه الدراسة.

للنظرية التي تصلح لتطبيقها في ن اإلطار النظري وكيفية وصول الباحث االستفادة م .4
 هذه الدراسة وكيفية االستفادة منها ومن فروضها. 
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االستفادة من مراجع الدراسات السابقة من خالل معرفة الكتب والدراسات المستخدمة في  .5
 كل دراسة واالستفادة منها في اإلطار المعرفي لهذه الدراسة.

باإلضافة إلى مناقشة  ،الستفادة من نتائج الدراسات السابقة ومقارنتها في هذه الدراسةا .6
 نتائجها.  

ُ

ُالستدللُعلىُمشكلةُالدراسة:ُ/ثالثًا

، ومالحظته  الفلسطينيين الباحث على مشكلة الدراسة من خالل معايشته للصحفيين استدل
األمر الذي   وتأثيرهم على الجمهور من خالله،  به، وتأثرهماستخدامهم الكبير لإلعالم الجديد 

جري دراسة استكشافية لعينة من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في المؤسسات جعل الباحث يُ 
  صحيفة استقصاء إلكترونية تم تعبئتها من  ق، عن طريفي فلسطين المحلية والدولية الصحفية

  1إلى  م2018مايو  24، خالل الفترة من من خالل عينة عشوائية بسيطة امبحوث   31 ِقبل
 :تقصاء، وكانت أهم نتائجها ما يأتياس صحيفة  26ح منها  لُ ص   ،م2018يونيو  

 المبحوثين اإلعالم الجديد. جميع يستخدم   .1
اإلعالم الجديد لمتابعة األخبار، وبنفس من المبحوثين % 80.8يستخدم ما نسبته  .2

% للحديث مع األصدقاء 65.4نسبة ب  المعلومات واألخبار، فيما ُيستخدملنسبة لعرض ا
  % يعد ونه 42.3 هتنسب ن ما للتسلية والترفيه، إال أ  %46.2نسبة والزمالء، بينما ب

الم الجديد في نشر األخبار والمسؤولية عن  مبحوثون اإلعفيما يستخدم ال ،ايومي   روتين ا
 %.3.8صفحات إخبارية بنسبة 

جاءت دوافع استخدام المبحوثين لإلعالم الجديد بسبب المساعدة في التواصل مع   .3
بسبب التمكن من معرفة األخبار والمستجدات %، ثم 84.6األصدقاء والزمالء بنسبة 

مساهمة اإلعالم الجديد بنشر موضوعات المبحوثين  بسبب تالها %، و 76.9بنسبة 
بسبب وجود اإلعالم الجديد وبسبب قضائه  وجاء بعدها %، 65.4بنسبة  على اإلنترنت 

بب شهرة المبحوثين بنسبة  بسثم %، 30.8على أوقات فراغ المبحوثين بنفس النسبة 
سبة  من الواقع المؤلم بن بسبب مساعدة المبحوثين على الهروب %، كذلك 26.9
 %. 3.8بنسبة  بسبب العمل حسب رأي المبحوثين %، كما  11.5
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وذلك لدى المبحوثين  استخدام ا األكثر  ة وسائل اإلعالم الجديد في مقدم (فيسبوك)جاء  .4
بنسبة   (يوتيوب )عدها وجاء ب %، 87.8بنسبة  (واتس أب )ثم  %،93.6بنسبة 
%، 53.8بنسبة  (سناب شات )%، ثم جاء 71.7بنسبة  ( نستغرام)إ%، تالها 80.1

بنسبة   (فايبر)%، تالها 50.6بنسبة  (تويتر)%، ثم 51.9بنسبة  (رامتلغ )وبعدها 
بنسبة   (مدونات ال) اوجاء بعده%، 39.7بنسبة  (غوغل بلس)%، وبعدها 42.9
%، وجاء بعدها 32بنسبة  (لينكد ان)%، ثم 33.3بنفس النسبة  (إيمو)، و35.2%

بنسبة   (أوركوت )%، ثم 26.2بنسبة  (ماي سبيس)% وبعدها 30.1بنسبة  (ليكرف)
 %.22.1أخرى بنسبة  %، و 25

كانت أهم العوامل الشخصية المؤثرة في استخدام المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد هي   .5
%  86.1تاله ما نسبته  % من المبحوثين،87.6مساهمته في نشر المعلومات بنسبة 

إن  :% من المبحوثين84.6 ما نسبته فيما قال ،اآلخرين بتقبل  أنه يساهم في الشعور
% من 81.5، وذكر من التواصل مع األقارب واألصدقاء نيمك  اإلعالم الجديد 

ن من ظهور الصور واألفكار للناس، فيما قال ما ن اإلعالم الجديد يمك  المبحوثين أ 
ن اإلعالم الجديد يساهم في الحصول على المزيد من المعلومات إ :%80.7نسبته 

ن اإلعالم الجديد يصقل الثقافة إ :%80قول ما نسبته  ، تالهالتي تتعلق بالعمل
انة  إن اإلعالم الجديد يعمل على صقل المك  :% قالوا77.6والمعلومات، ثم نسبة 
% تحدث أن اإلعالم الجديد يساعد في إيصال السلوك 76.9االجتماعية، وما نسبته 

عالم إن نتائج المشاركة على اإل  :% ممن قالوا75.3واألخالق للناس، تاله نسبة 
من المبحوثين أن   %71.5ن سلوك وأخالق المبحوث، وبي  ما يتعلق ب الجديد إيجابية في

%  70.7خبرات جديدة في المجال الصحفي، وذكر  اإلعالم الجديد يساعد في اكتساب 
من المبحوثين أن اإلعالم الجديد ينشر أهمية أخالق وسلوك الصحفي، وقال ما نسبته  

% ممن  66.1إن اإلعالم الجديد يصقل المهارات الصحفية، تاله ما نسبته  : 67.6%
مبحوث حياة التتعلق ب ةذكروا أن اإلعالم الجديد يساهم في اكتساب خبرات جديد 

% أن اإلعالم الجديد يساهم في زيادة األخالق 60.7الشخصية، وذكر ما نسبته 
ن اإلعالم الجديد ال يتماشى إ :%51.5نسبته  ما ، وأخير ا قالوالسلوك لدى المبحوث 
 مع األخالق والسلوك.

هي المؤثرة في استخدام المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد  كانت أهم العوامل المهنية .6

 الجديد  اإلعالم لوسائل المبحوث  ستخدامال المؤسسة في اإلعالمية السياسة  مناسبة
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%، 75.3%، ثم ألن العمل في اإلعالم الجديد يزيد من اإلبداع بنسبة 81.5بنسبة 
%، ثم ألن طبيعة  74.6سبة تاله ألن العمل في اإلعالم الجديد مكمل للعمل الرسمي بن

 في المؤسسة قبل  من شخصية حرية توجد العمل ال تغني عن اإلعالم الجديد، وألنه 
%، وجاء بعده استخدام اإلعالم الجديد في 73.8بنفس النسبة  الجديد  إلعالم ا استخدام

%، ثم العمل في إطار اإلعالم الجديد من البيت 72.3المؤسسة لصالح العمل بنسبة 
%، 67.6%، تاله العمل في إطار اإلعالم الجديد من عدة أماكن بنسبة 71.5بنسبة 

%، ثم ألنه توجد 56.1وجاء بعده أن العمل في اإلعالم الجديد هو األساس بنسبة 
%، وبعده ألن السياسة  48.4قيود مؤسساتية في استخدام اإلعالم الجديد بنسبة 

اإلعالمية في المؤسسة ال تتناسب مع استخدامات وسائل اإلعالم الجديد بنسبة  
 %. 32.3%، وأخير ا عدم استخدام اإلعالم الجديد لصالح العمل بنسبة 39.2

هي  المؤثرة في استخدام المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد  كانت أهم العوامل االقتصادية .7
%، وأن اإلعالم الجديد 75.6البحث عن دخل مادي من خالل اإلعالم الجديد بنسبة 

%، تاله مساهمة اإلعالم الجديد في رفع إيرادات 70ال يساهم في الدخل المادي بنسبة 
دة الدخل المادي بنسبة  %، ثم مساهمة اإلعالم الجديد في زيا63المؤسسة بنسبة 

ا أكثر من  يكسب دخال  مادي   يد د ده أن العمل في إطار اإلعالم الج%، وجاء بع51.5
ة هو اإلعالم أساس الدخل المادي للمؤسسمن ذكر أن  أخير ا%، و 50غيره بنسبة 
 %. 49.2الجديد بنسبة  

العوامل الشخصية في مقدمة العوامل المؤثرة في استخدام الصحفيين الفلسطينيين   كانت  .8
%، وأخير ا العوامل 63.9%، ثم العوامل المهنية بنسبة 74.6لإلعالم الجديد بنسبة 

 %. 56.9االقتصادية بنسبة  

لتي تم االستفادة منها من خالل استخدام وسائل  جاء التعارف في مقدمة الجوانب ا .9
%، ثم جانب 81.4%، تاله الجوانب الشخصية بنسبة 82بنسبة وذلك الجديد عالم اإل

%، ثم الجوانب المادية  72.4%، وجاء بعده جانب المهارة بنسبة 75الخبرة بنسبة 
ين من  %، وكانب نسبة استفادة المبحوث 69.2%، وأخير ا التسلية بنسبة 51.2بنسبة 

 %.71.9  بتهما نس كافة بقة االجوانب الس اإلعالم الجديد في

تقترب إلى  امين التي يقدمها اإلعالم الجديد إيجابيةت ثقة المبحوثين بالمضجاء .10
 %.63.4حيث حصلت على نسبة   الحيادية،
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ن عند استخدامهم لإلعالم الجديد هي ز الضغوط التي يتعرض لها المبحوثو كانت أبر  .11
%، ثم  46.2%، ثم بعد ذلك الضغوط المجتمعية بنسبة 53.8ط المهنية بنسبة و الضغ

%، ثم جاءت نسبة  23.1بنسب متساوية جاءت الضغوط القانونية والشخصية والعائلية 
 قليلة من المبحوثين الذين ال توجد لديهم ضغوط. 

 ن هي سرعة التواصل مع ي اإلعالم الجديد حسب رأي المبحوث كانت أبرز إيجابيات  .12
االطالع على كل ما يدور  %، ثم إمكانهم76.9ومكان بنسبة  األصدقاء في أي وقت 
الوصول إلى ما يريده بسرعة   في %، ثم مساعدة المبحوث 69.2حول العالم بنسبة 

%، ثم بعد ذلك جاءت المساهمة في صقل قدرات المبحوثين بشكل 50كبيرة بنسبة 
آخر ما توصل إليه اإلعالم بنسب  ورأي المبحوثين بأن اإلعالم الجديد هو ،عام

 %.  42.3  متساوية

المبحوثين هي عدم وجود رقابة  رز سلبيات اإلعالم الجديد من وجهة نظرت أبكان .13
%، ثم  50مصدر ا للخالفات بنسبة  %، ثم عد ه65.4م الجديد بنسبة على وسائل اإلعال 

%، ثم  46.2إتاحة اإلعالم الجديد المشاركة على وسائله من قبل عامة الناس بنسبة 
بعد ذلك حرية الرأي والتعبير المفرطة على وسائله وأنه يضيع الوقت بنسب متساوية  

مساحة لنشر األخبار الكاذبة وجد ت%، ثم ألنه يحتاج مزيد ا من المصداقية و 42.3
 %.3.8بنسبة   سب رأي أحد المبحوثينح

لتزام الهي ا  أبرز مقترحات المبحوثين للتغلب على سلبيات اإلعالم الجديد  كانت  .14
%، ثم التأني في نشر المواضيع والمعلومات 73.1بضوابط حرية الرأي والتعبير بنسبة 

م عقد محاضرات في كيفية استخدا %، وبعدها65.4إلعالم الجديد بنسبة على وسائل ا 
 تنظيم وقت استخدام اإلعالم الجديد %، تالها57.7ي لإلعالم الجديد بنسبة الصحف
وسائل اإلعالم الجديد بنسبة   على مستخدمي ضوابطوضع  أخير او  ،%34.6بنسبة 
19.2.%   

 

ُ:مشكلةُالدراسةُ/رابًعا

الصحفيين   العوامل المؤثرة في استخدام  ماهية تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على
 لها، يتعرضون التي والضغوط ،(، واالقتصاديةالمهنيةو  ،الشخصية) الفلسطينيين لإلعالم الجديد 



31 

 

، فوائد المتحققة منه، والوطبيعة هذا االستخدام ،إلعالم الجديد ل استخدامهم درجة معرفةو 
ُ.سلبيات للتغلب على هذه ال المبحوثين يجابيات وسلبيات هذا االستخدام، ومقترحات وا
 

ُ:أهميةُالدراسةُ/خامًسا

ستخدامه الصحفيين الفلسطينيين ال عالم الجديد واتجاه عدد كبير منحداثة اإل .1
 .واالستفادة منه

في استخدامهم لإلعالم   الفلسطينيين على الصحفيين أهمية التعرف على جميع المؤثرات  .2
 . ، ودرجة تأثيرها فيهمالجديد 

 اإلعالم الجديد. في موضوع خاصة الفلسطينيةو  عامة قلة الدراسات العربية .3

 .كافة أشكال اإلعالم الجديد  يدية علىوسائل اإلعالم التقل عتماد تزايد ا .4

 

ُ:أهدافُالدراسةًُسا/ساد

الصحفيين   المؤثرة في استخدامإلى التعرف على العوامل  بشكل رئيس تهدف الدراسة
  أهداف فرعية تمثلت بـ: ويمكن بلورة هذا الهدف في مجموعة ،الفلسطينيين لإلعالم الجديد 

طينيين لإلعالم الجديد، ودوافعهم، وأسباب الكشف عن أسباب استخدام الصحفيين الفلس .1
 عدم استخدامهم.

 ثقة الصحفيين الفلسطينيين في المضامين التي يقدمها اإلعالم الجديد.  درجةمعرفة  .2

ْوء على  .3  ، أهم وسائل اإلعالم الجديد التي يستخدمها الصحفيون الفلسطينيون تسليط الضَّ
 ودرجة استخدامها.

)الشخصية   المؤثرة في استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد معرفة العوامل  .4
 .والمهنية واالقتصادية(

استفادة الصحفيين الفلسطينيين من استخدام اإلعالم الجديد، وجوانب  درجةالكشف عن  .5
 هذه االستفادة.
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معرفة أهم الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون عند استخدامهم لإلعالم   .6
 الجديد.

وجهة نظر الصحفيين   سلبيات استخدام اإلعالم الجديد منإيجابيات و معرفة  .7
 ومقترحاتهم للتغلب على هذه السلبيات.  ،الفلسطينيين

 

ُ:تساؤلتُالدراسةُا/ابعًُس

الصحفيين الفلسطينيين   ما العوامل المؤثرة في استخدام في: الرئيس مثل تساؤل الدراسةيت
 : هيلإلعالم الجديد؟ وقد انبثق منه تساؤالت فرعية 

 استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد؟ ودوافع ما أسباب  .1

 الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد؟ بعض ما أسباب عدم استخدام   .2

 ثقة الصحفيين الفلسطينيين في المضامين التي يقدمها اإلعالم الجديد؟  درجةما  .3

 ما أهم وسائل اإلعالم الجديد التي يستخدمها الصحفيون الفلسطينيون؟  .4

 درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لوسائل اإلعالم الجديد؟ما  .5

 ؟ الجديد  العوامل الشخصية المؤثرة في استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم ام .6

 ما العوامل المهنية المؤثرة في استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد؟  .7

 ؟ العوامل االقتصادية المؤثرة في استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد  ما .8

 نيين من استخدام اإلعالم الجديد؟ استفادة الصحفيين الفلسطي درجة ما .9

 الصحفيين الفلسطينيين من استخدام اإلعالم الجديد؟  استفادةما جوانب  .10
ما أهم الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون عند استخدامهم لإلعالم  .11

 الجديد؟

 ما إيجابيات استخدام اإلعالم الجديد من وجهة نظر الصحفيين الفلسطينيين؟  .12

 ؟ سطينيينسلبيات استخدام اإلعالم الجديد من وجهة نظر الصحفيين الفل ما .13

 استخدام اإلعالم الجديد؟  سلبيات ما مقترحات الصحفيين الفلسطينيين للتغلب على   .14



33 

 

ُ:فروضُالدراسةُا/ثامنًُ

استخدام الصحفيين الفلسطينيين  درجة  ة إحصائية بينذات دالل ارتباطية توجد عالقة .1
 .استفادتهم منه ودرجة عالم الجديد لإل

ين  استخدام الصحفيين الفلسطيني درجة إحصائية بينة ذات دالل ارتباطية توجد عالقة .2
 . لإلعالم الجديد والعوامل المؤثرة على هذا االستخدام

ثقة الصحفيين الفلسطينيين في  درجة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين .3
 اإلعالم الجديد ودرجة استفادتهم منه. 

الصحفيين   استخدام في العوامل المؤثرة علىتوجد فروق ذات داللة إحصائية  .4
  –النوع االجتماعي لديهم ) حسب المتغيرات الديموغرافيةعالم الجديد لإل  الفلسطينيين

 . راسة(نوع الد   –الدرجة العلمية  –مكان السكن   –السن 

 

ُ:اإلطارُالنظريُللدراسةُا/تاسعًُ

 ُُنظريةُالقائمُبالتصال:
جاءت هذه النظرية من رحم النظريات االتصالية المتعلقة بالقائمين باالتصال، حيث انبثقت  

نظرية القائم  حيث وضع  ،(كرت ليوناث التي أجراها العالم النمساوي )من الدراسات واألبح
علماء االتصال واإلعالم نظرية ليون من أفضل الدراسات االتصالية   باالتصال، وقد عد  

 .(1) واإلعالمية، التي تناولت القائم باالتصال واإلعالم 
ليو  )ذكر أن أول دراسة تناولت بالشرح قطاع ا من القائمين باالتصال هي دراسة ويُ 
 حيث ُتعد   ، (م1937)عام  طن(مراسلي واشنيات المتحدة بعنوان )التي ظهرت في الوال ،)روستن

 .(2) دراسة كالسيكية عن سيكلوجية المراسل الصحفي
وأجريت في الخمسينيات سلسلة من الدراسات ركزت على الجوانب األساسية للقائم  

ا ألسباب السيطرة أو  قدمت تحليال  وظيفي  المصطلح، و باالتصال دون استخدامها بالضرورة لهذا 

 

 . 113-112نظريات اإلعالم، المشاقبة، ص ( 1)
. 294األسس العلمية لنظريات اإلعالم، رشتي، ص ( 2)
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الدراسات مجموعة من الباحثين   قام بهذه عي في حجرة األخبار،التحكم التنظيمي واالجتما 
 .(1) األمريكيين

رتبط بظهور القائم باالتصال مفهوم الناشر الذي كان يقوم بإدارة عملية اإلعداد والتنفيذ مع  ا
عدد محدود من العاملين حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث ظهر بعد ذلك مفهوم المحرر 

، ونتيجة لزيادة حجم المؤسسات الصحفية تم  عشر الناشر الذي استمر حتى نهاية القرن التاسع
الذي تفرغ لمسؤولية اإلشراف   لمحرر الرئيسوبين مفهوم ا ،الفصل بين مفهوم الناشر أو المالك

ام  م، حيث ارتبط اهتلمحرر منذ بدء الراديو والتلفازعلى التحرير، وواكب ذلك ظهور تأثير ا
 .(2) القراء بشخصية المحرر

 مفهومُالقائمُبالتصالُ:

وهو الذي تولى إدارة  ،بآخر على األفكار واآلراءهو من لديه القدرة على التأثير بشكل أو 
العملية االتصالية وتسييرها، وهو الذي ينقل المعلومات من فرد آلخر عبر الوسيلة اإلعالمية، 

 .(3) حيث إنه يراقب نشر الرسائل إلى الجمهور ويؤدي دور ا فعاال  في إنتاج الرسائل اإلعالمية
ويعرف الباحث القائم باالتصال بأنه هو الذي يؤثر في الجمهور وفي الرأي العام من خالل 

التطور   معنقل المعلومات واألخبار واآلراء عبر وسائل االتصال المتنوعة التي تتزامن 
 يصال الرسالة والتقدم التكنولوجي. جي، فهناك عالقة طردية بين سرعة إالتكنولو 

ُمهمُ يلعبُالقائمُبالتصالُ ُفيُعمليةُانسيابُالمعلوماتُإلىُالجمهورُويتحكمُُدورًا اُومؤثرًا
ُ:(4ُ)فيهاُمنُناحيتين

وقد تكون تلك  ،من مواد تحكم االعتبارات الشخصية للقائم باالتصال في صنع ما يشاء  .1
عالمية مقصودة يراد من خاللها إحداث تغيير ثقافي أو اجتماعي   ،االعتبارات سياسية وا 

 في الجمهور المستهدف.

 يتحكم القائم باالتصال في حجب بعض المواد اإلعالمية عن الجمهور أو السماح بها. .2

ُ:(1)تنقسمُدراساتُالقائمُبالتصالُإلىُأربعةُأقسام

 

 . 295، ص األسس العلمية لنظريات اإلعالم، رشتي( 1)
 . 240-239نظريات االتصال، المزاهرة، ص ( 2)
 . 239، صجع السابق( المر 3)
 . 113نظريات اإلعالم، المشاقبة، ص( 4)
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 باالتصال.دراسات تتناول تأثير الظروف المحيطة على القائمين  .1

 دراسات تتناول تأثير النواحي المهنية على القائمين باالتصال. .2

 تم بالجوانب الفنية والمادية لعمل القائمين باالتصال.دراسات ته .3

 دراسات تختبر القائمين باالتصال. .4

ُ:(2ُ)أثناءُعملهُفيُةُوالسيكلوجيةُالمؤثرةُعلىُالقائمُبالتصالالقوىُالجتماعي

مكانقيم المجتمع  .1  المحافظة عليهما.  وتقاليده وا 

 تحقيق االتفاق على األساسيات كالمفاهيم والمبادئ األساسية.  .2

 تأثير الصحف الكبرى على الصحف الصغرى.  .3

 وكاالت األنباء وتأثيرها على زيادة التمايل بين الصحف. .4

 تأثير االعتبارات الذاتية والضغوط المهنية على القائمين باالتصال.  .5

 ر على القائمين باالتصال. تأثير الجمهو  .6

ُ:(3)ضيفُإليهاُالدكتورةُمنالُالمزاهرةوت

 خصائص القائم باالتصال واإلحساس بالذات. .1

 الضغوط المهنية وعالقات العمل. .2

 العالقة بمصادر األنباء والمعلومات. .3

 تأثير السياسات الخارجية والداخلية. .4

 التوقعات الخاصة بجمهور المتلقين.  .5

ُ:(4ُ)بعضُالعواملُالتيُتجعلُالقائمُبالتصالُمؤثرًاُفيُإقناعُالجمهورُوهذه

 المصداقية. .1

 الجاذبية.  .2
 

 . 302األسس العلمية لنظريات اإلعالم، رشتي، ص ( 1)
 . 308_ 304المرجع السابق، ص ( 2)
. 242-241نظريات االتصال، المزاهرة، ص ( 3)
 . 246، ص( المرجع السابق4)
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 .القوة )النفوذ( .3

ُ:(1)الشروطُالواجبُتوافرهاُفيُالقائمُبالتصال
وهي: الكتابة، التحدث، القراءة، اإلنصات، والقدرة على التفكير  ،مهارات االتصال .1

 لتحديد وتحقيق أهداف االتصال.  ؛السليم
اتجاهات القائم باالتصال نحو نفسه والموضوع والمتلقي، وكلما كانت هذه االتجاهات  .2

 إيجابية زادت فعالية القائم باالتصال.

 جه يؤثر في فعاليته. مستوى معرفة المصدر وتخصصه بالموضوع الذي يعال  .3
والوضع الذي يراه  ،وطبيعة األدوار التي يؤديها ،امركز القائم باالتصال اجتماعي ا وثقافي   .4

 يؤثر على فعالية االتصال.  الناس فيه

ُالدراسة:ُتطبيقُالنظريةُعلى
نظرية القائم باالتصال النظرية األساسية في معرفة العوامل المؤثرة في استخدام   ُتعد  

ألنها تفيد في معرفة استخدامهم لإلعالم الجديد،  ؛الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد 
 والتعرف على أسباب عدم استخدام الصحفيين لإلعالم الجديد،  وأسباب ودافع هذا االستخدام،

الشخصية  ، وتفيد في معرفة العوامل ائل اإلعالم الجديد ودرجة استخدامهاومعرفة أهم وس
للقائمين باالتصال، والكشف عن مدى استفادة الصحفيين الفلسطينيين من   واالقتصادية والمهنية

استخدام اإلعالم الجديد، وجوانب هذه االستفادة، والتعرف على مدى ثقتهم في مضامين اإلعالم  
 ،لتي يتعرضون لها، ومعرفة إيجابيات وسلبيات استخدامهم لإلعالم الجديد الجديد، والضغوط ا

 والمقترحات التي تساهم في التغلب على هذه السلبيات من وجهة نظر القائمين باالتصال.

 

ُ:نوعُالدراسةُومنهجهاُوأدواتهاُا/عاشرًُ

 نوعُالدراسة: .1

خصائص   وتقويم تصوير وتحليلتستهدف "التي  البحوث الوصفيةضمن  تدخل هذه الدراسة
، وهو دراسة الحقائق المتعلقة  (2)يغلب عليه صفة التحديد" قف معينمجموعة معينة أو مو 

 

 . 252، ص( نظريات االتصال، المزاهرة1)

 . 131اإلعالم، حسين، ص بحوث ( 2)
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واختار الباحث هذا   .(1) األوضاعأو مجموعة من الناس أو األحداث أو  بطبيعة ظاهرة أو موقف
حيث معرفة ورصد العوامل من  ، تفصيليللتعرف على وصف الظاهرة بشكل  ؛النوع من البحوث 
 المؤثرة في استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد. واالقتصادية الشخصية والمهنية

 الدراسة:ُُامنهج .2

 منهجُالدراساتُالمسحيةُ:.أ

 ،الدراسة عدة ظواهر موضوع  أو لحصول على بيانات ومعلومات عن الظاهرةيستهدف ا
في إطار المنهج تم استخدام  و  ،(2) ويستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن 

ن مجموع القائم باالتصال في   مجمع البيانات ي الذي أسلوب مسح أساليب الممارسة اإلعالمية
وتسجيل هذه البيانات وتبويبها وتكوين   ،ووصف خصائصه وسلوكه المتنوعة وسائل اإلعالم

 .(3) قاعدة معرفية وصفية عن خصائص القائم باالتصال في المؤسسات اإلعالمية

 منهجُدراسةُالعالقاتُالمتبادلة:.ب 

الباحثون إلى دراسة العالقات بين الحقائق التي تم الحصول عليها للتعرف على  يسعى فيه
األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة، ومن ث م الوصول إلى استنتاجات وخالصات لما يمكن  
عمله، لتغيير الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة باالتجاه اإليجابي، وذلك على أساس نظرة  

أسلوب الدراسات  وفي إطار المنهج تم استخدام ،(4) ة موضوع البحث أعمق وأكبر بالظاهر 
الذي يسعى إلى اكتشاف العالقة بين متغيرين أو أكثر من حيث نوع االرتباط   االرتباطية

 . (5)وقوته

 أداتاُالدراسة: .3

 : صحيفةُالستقصاء.أ

األساليب األساسية التي تستخدم في جمع بيانات أولية أو أساسية أو مباشرة من   ىحد هي إ
أو من عدة مفردات الدراسة عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة المحددة  ،العينة المختارة

 

 . 131، ص بحوث اإلعالم، حسين( 1)
 . 81بحوث الصحافة، عبد الحميد، ص( 2)
 .167البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، عبد الحميد، ص ( 3)
 . 160بحوث اإلعالم، حسين، ص ( 4)
. 116عودة وملكاوي، صسيات البحث العلمي،  أسا( 5)
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المعدة مسبق ا، وذلك بهدف التعر ف على حقائق معينة، أو وجهات نظر المبحوثين واتجاهاتهم،  
 .(1) وامل والمؤثرات التي تدفعهم إلى تصرفات سلوكية معينةأو الدوافع والع

، من خالل تقسيم صحيفة االستقصاء  ابة عن تساؤالت الدراسةوتم توظيف هذه األداة لإلج 
 السمات العامة  ف علىللتعر   وحدات: األولى إلى أربع الفلسطينيينالموجهة للصحفيين 
أنماط استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم  ، والثانية للتعر ف على للصحفيين الفلسطينيين

المؤثرة في استخدام   واالقتصادية والمهنيةالشخصية العوامل ف على والثالثة للتعر  ، الجديد 
درجة استفادة الصحفيين   ف علىللتعر   الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد، والرابعة

ومعرفة مدى ثقتهم في مضامينه والضغوط التي يواجهونها،  جديد،الفلسطينيين من اإلعالم ال 
سلبيات استخدام اإلعالم الجديد من وجهة نظر الصحفيين الفلسطينيين  إيجابيات و لتعرف على وا

 ومقترحاتهم للتغلب على هذا السلبيات.

 ُالمقابلةُالمقننة:.ب 
للتعرف على أداء المبحوثين   المقابلة؛طريقة محددة ومقننة قبل هي التي يتم إعداد أسئلتها ب 

الباحث لتفسير النتائج ومناقشتها من   استخدمها، و (2) ووجهات نظرهم من خالل هذه األسئلة
 وجهة نظر الخبراء في اإلعالم الجديد.

 

ُ:مجتمعُالدراسةُوعينتهاُ/حاديُعشر

 مجتمعُالدراسة: .1

فية المحلية العاملين في المؤسسات الصحالصحفيين الفلسطينيين يشمل مجتمع الدراسة 
، (3) نقابة الصحفيين الفلسطينيين حسب سجالت  وصحفية صحفي   0091والدولية، البالغ عددهم 

 باإلضافة إلى الصحفيين غير المسجلين في سجالت النقابة. 

 : عينةُالدراسة .2

 

 . 206بحوث اإلعالم، حسين، ص ( 1)
 . 200، صالمرجع السابق( 2)

 م(. 2019أبريل   2تحسين األسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حازم حماد )اتصال شخصي: ( 3)
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المسجلين في نقابة   الفلسطينيينصحفيين من ال عينة عشوائية بسيطةالباحث  ختارا
ا، ،الصحفيين الفلسطينيين المحلية  العاملين في المؤسسات الصحفية  وغير المسجلين أيض 

 .مفردة 150وتبلغ  ،والدولية

ُوفيماُيليُسماتُعينةُالدراسة:

 سماتُعينةُالدراسُة(1.1ُجدولُ)

ُالمجموعُ%ُالعددُفئاتُالسمةُالسماتُالعامُة
ُ
ُالنوع

 150 65.3 98 ذكر
 34.7 52 أنثى 

ُ
ُ
ُالعمر

 28.7 43 سنة  25أقل من  

150 
 45.3 68 سنة  35إلى أقل من   25من 

 18.7 28 45إلى أقل من   35من 
 7.3 11 فأكثر  45

ُ
ُ

الحالةُ
ُالجتماعية

 40 60 أعزب

150 
 55.3 83 متزوج
 2.7 4 مطلق
 2 3 أرمل

ُ
ُمكانُالسكن

 80 120 قطاع غزة
 17.7 22 الضفة الغربية 150

 5.3 8 القدس
ُ

ُ
ُالمؤهلُالعلمي

 4 6 ثانوية عامة فأقل 
 
 
150 

 18 27 دبلوم متوسط
 60.7 91 بكالوريوس
 17.3 26 دراسات عليا

ُ
ُسنواتُالخبرة

 34.7 52 سنوات  5أقل من  

150 

  10سنوات إلى أقل من   5من 
 سنوات

66 44 

أقل من  سنوات إلى   10من 
 سنة  15

17 11.3 

 10 15 سنة فأكثر 15
 150 20.7 31 إذاعة ُ
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ُ
ُمكانُالعمل

 20 30 قناة تلفزيون
 16 24 وكالة األنباء

 12 18 صحيفة أو مجلة 
 21.3 32 موقع إلكتروني

 10 15 وسائل إعالم جديد 
ُ

ُنوعُالمؤسسُة
 11.3 17 حكومية

150 
 25.3 38 حزبية
 12 18 أهلية 
 50 75 خاصة 

ُ
ُ
ُ
ُ

ُطبيعةُالعمل

 21.3 32 محرر

150 

 7.3 11 رئيس تحرير
 4.7 7 مدير تحرير

 12.7 19 مراسل أو مندوب
 18 27 مذيع
 10 15 مصور
 7.3 11 كاتب
 4.7 7 مخرج
 4.7 7 مونتير

 9.3 14 منشئ محتوى
ُ
ُعشر/ُحدودُالدراسة:ُانيث

 العوامل المؤثرة في استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد.الحدُالموضوعي:ُ .1

حدد الباحث دولة فلسطين مجتمع ا للدراسة يتضمن قطاع غزة والضفة  الحدُالمكاني:ُ .2
 الغربية والقدس؛ لكون هذه المناطق تمثل غالبية المجتمع الفلسطيني وغالبية صحفي يه.

قام الباحث بتوزيع صحيفة اإلستقصاء، وتم إجراء المسح الميداني خالل حدُالزماني:ُال .3
 .م2019مايو  16م إلى  2019مارس  13الفترة الزمنية الوقعة بين 

ُ
ُ
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ُعشر/ُإجراءاتُالصدقُوالثبات:ُلثثا
 إجراءاتُالصدق: .1

 :ةُنصدقُالستبا -

، كما يقصد بالصدق شمول (1)لقياسه"صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع 
االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها 

  ، وقد تم التأكد من صدق االستبانة (2)من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها
ختار الباحث عدد ا من "هو أن ي هيقصد ب، و )الصدق الظاهري(من خالل صدق المحكمين 

، حيث تم عرض  (3)مين المتخصصين في مجال الظاهرة أو المشكلة موضوع الدراسةالمحك  
مين تألفت من متخصصين من أعضاء هيئة التدريس في من المحك   سبعة االستبانة على 

مين إبداء آرائهم في  الجامعات ومختصين في اإلعالم واإلحصاء، وقد طلب الباحث من المحك  
مين  مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله، ومدى صحة العبارات، وأسماء المحك  

بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل   مين وقام وقد استجاب الباحث آلراء المحك   ،(2رقم )  بالملحق
نظر الملحق رقم يُ ا النهائية، في صورته ت االستبانةفي ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج

(1.) ُ

 إجراءاتُالثبات: .2

إن ثبات أداة الدراسة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريب ا لو تكرر تطبيقها على  
األشخاص ذاتهم، وللتحقق من ثبات استبانة الدراسة أجريت خطوات الثبات على العينة نفسها  

 بطريقتين هما: التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

ُسبيرمانُبراوُنُألفاُكرونباخُتعددُالفقراُالمجالت
 0.713 0.740 15ُالعواملُالشخصية
 0.762 0.767 19ُالعواملُالمهنيُة

 

 . 105معوقات البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة، الجرجاوي، ص( 1)
 . 124البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، عبيدات وآخرون، ص( 2)
 . 107البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة، الجرجاوي، صمعوقات ( 3)



42 

 

 0.619 0.618 6ُالعواملُالقتصادية
40ُ0.840ُ0.735ُُاإلجمالي

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها  
( قابلة 1الدراسة، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق )على عينة 

 للتوزيع. 

 

ُ:المفاهيمُاألساسيةُللدراسةُعشر/ُرابع

  وهي العوامل الشخصية  ،ا في حدث ماسباب التي تكون سبب  هي األُ:المؤثرةُالعوامل .1
  المهنية العوامل و  معرفة العوامل المؤثرة على شخص القائم باالتصال، في والتي تكمن

 لقائم باالتصال ل الوضع الماديب  المتعلقة  االقتصادية العوامل و عمله ومهنته،  فيؤثرة الم
 .ومؤسسته

ي المؤسسات هم الصحفيون الفلسطينيون العاملون فُ:الفلسطينيونُالصحفيونُ .2
 . فلسطينالمحلية والدولية، في  الصحفية

ُالجديد: .3 موم ا، وهو صناعة الصحافة على  أجهزة اإلعالم الرقمية عهو ُاإلعالم
على منصة و على شبكة اإلنترنت واألجهزة المحمولة وتطبيقاتهما، نترنت، يقوم اإل

الجديد ، ويقصد الباحث باإلعالم (1) الوسائل التقليدية التي أضيفت إليها التفاعلية
 .ذكيوالمدونات، وتطبيقات الهاتف ال ت التواصل االجتماعي،شبكا

 

ُ:تقسيمُالدراسةُعشر/ُخامس

ُُ:فصولُكاآلتيُثالثُةمُالدراسةُإلىُتمُتقسيُ
أهم الدراسات السابقة،  ت المنهجية للدراسة المتمثلة في اإلجراءا الفصل األوليتضمن 

،  هاتساؤالتو أهداف الدراسة، و ، وأهميتهامشكلة الدراسة، و االستدالل على مشكلة الدراسة، و 

 

 . 33–32اإلعالم الجديد، صادق، ص( 1)
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  ، مجتمع الدراسة وعينتها و ، ونوع الدراسة ومناهجها وأدواتهااإلطار النظري للدراسة، و ، هافروضو 
جراءات الصدق والثبات، و   تقسيم الدراسة. و المفاهيم األساسية للدراسة، و  الدراسة، حدود وا 

ثالثة م الجديد ويحتوي على إلعال ا  اني العوامل المؤثرة في استخداميتناول الفصل الثو 
وماهيتها، المبحث الثاني: ماهية   في العمل الصحفي العوامل المؤثرة المبحث األول: ،مباحث 

 ، والمبحث الثالث: أهم وسائل اإلعالم الجديد.اإلعالم الجديد ومضامينه

المبحث ومناقشتها في ثالثة مباحث،  نتائج الدراسة وفروضها يتناول الفصل الثالث و 
بحث ، المومناقشتها نتائج اختبار الفروض نتائج الدراسة ومناقشتها، المبحث الثاني: األول: 
 . هاومالحقالدراسة مراجع  خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها، وأخير ا الثالث: 



 

 

 

 

 

 

ُ
ُ

ُالفصلُالثاني
ُالجديدإلعالمُُاالعواملُالمؤثرةُفيُاستخدامُ
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ُالمبحثُاألول
ُالصحفيُوماهيتهاالعواملُالمؤثرةُفيُالعملُ

ثم   ،يعرض هذا المبحث عدة محاور تتمثل في التمهيد للعوامل المؤثرة على القائم باالتصال
والسلوك، احترام الذات، االنتماء والوالء،   يات األخالقحديث عن العوامل الشخصية متمثلة في ال

سياسة  التي تتمثل في  العوامل المهنية ثم ، المكانة االجتماعية، والخبرة والثقافة المجتمعية
المؤسسة اإلعالمية، طبيعة العمل وبيئته، نمط الملكية، مصادر األخبار المتاحة، وعالقات 

 الراتب، والحوافز المادية والمكافآت.ثلة في متم العوامل االقتصاديةأخير ا ، و العمل وضغوطه

  واد الخام التي يضاف إليها مزيج  تنبت شخصية اإلنسان خاوية من كل التفاصيل، كما الم
 ع مرور الوقت والزمان أو األحداث من المواد التي تجعل تلك المادة مغ يرة حسب صانعها، وم

تلك  ، كماد عوامل يتأثر بها وتتأثر بهال بد من وجو  هناك عوامل تؤثر عليها، وكذلك اإلنسان
 المواد.

له بهذا  انشغالعوامل المحيطة به من خالل ابتأثر ي وكل إنسان له عمله الخاص به الذي 
عن الرجل األقوى في التأثير، المهنة األقوى في التغيير،   هنا دث فالتحالمهنة،  هالعمل أو هذ 

بعد التطور الذي شهدته  ،ذكيالتي من شأنها تحريك العالم من خالل جهاز حاسوب أو هاتف 
 السلطة األولى وليست الرابعة.  وهي مهنة الصحافة التي أعد ها التكنولوجيا،

المهنة التي كانت وما  هصال في هذ هناك العديد من العوامل التي تؤثر في القائم باالتو 
والتي من شأنها التغيير في كثير من مجريات الحياة، باإلضافة   زالت مؤثرة حتى في صانعيها،

 . إليصال الحقائق والكشف عن المستور

 :العواملُالتيُتؤثرُعلىُالقائمُبالتصال
هناك الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي في استخدام الصحفيين لإلعالم  

الظروف التي يعيشها  الجديد، فالخلفية الحزبية للمستخدم وانتماؤه السياسي مثال  في ظل 
ُ.(1)رائه التي ينشرها مستخدم ا وسائل اإلعالم الجديد تنعكس على آ من انقسام وغيره ن و يالفلسطين 
مات تحط على اإلنسان، فله أن يتحداها وله أن يتماشى معها، ه العوامل بمثابة مسل  وهذ 

حسب طبيعة تلك العوامل التي تتمثل في عوامل سياسية واجتماعية ومجتمعية وشخصية ومهنية  

 

 م. 2018ديسمبر  17حازم حماد )مرسل بفيس بوك(، هشام زقوت )مستلم(، ( 1)
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نسانية وتربوية وغيرهاواق ي  فم باالتصال في عمله و ئمن العوامل التي تؤثر على القا  تصادية وا 
 حياته.

عن العوامل الشخصية، والعوامل المهنية،  بشكل خاص ويتطرق الباحث هنا إلى الحديث 
من أهمية كبيرة في عمل القائم باالتصال وتصرفاته وحياته بشكل   ؛ لما لهاوالعوامل االقتصادية

 عام. 

ُأوًل:ُالعواملُالشخصية

وتتبلور معه في مراحل القائم باالتصال وتصاحبه منذ نشأته،  شخصيةتالزم العوامل ال
في سلوكه اإلعالمي وطبيعة   حياته المختلفة، حتى تصل به إلى المرحلة المهنية التي تؤثر

ا وغزارة  فضائية المصادر وتنوعهورغم ته لألخبار، وحتى انتقاؤها من مصادرها المتنوعة، معالج
ال يتجه نحو أخبار   ريةاإال أن القائم باالتصال في المواقع اإلخب المعلومات على اإلنترنت 

اختياره   ل، فهو يسعى إلى تحقيق ذاته من خاليتتعارض مع معتقداته الدينية أو انتمائه الفكر 
 .(1) لألخبار التي تتماشى مع طبيعته

ا في ممارسة دور القائم  لسمات والشخصية للصحفي دور ا مهم  تلعب الخصائص وابذلك و 
، المكانة االجتماعية،  والوالء والسلوك، احترام الذات، االنتماء يات فمنها: األخالق ،(2) باالتصال

 فة المجتمعية. االثقالخبرة و و 

 والسلوكُقياتاألخال .1
واتخاذ  ،على أنه معرفة الخطأ والصواب في موقع العملفي العمل  قيات يتمثل مفهوم األخال

، ما هو صواب في المنتج أو الخدمة المقدمة لألطراف ذوي العالقة أو أصحاب المصالح
الجانب األخالقي لممارسة ويهتم عموم ا ب ،ويغلب على أخالقيات األعمال الطابع الفلسفي

ومراعاة  األمانة والنزاهة والمحافظة على الوعد واإلخالص والعدالة المهن، تتمثل األخالقيات في 
 .(3) اآلخرين واحترامهم واإلحساس بالمسؤولية والسعي للتميز والثقة والموضوعية والمشروعية

 ،وهناك أخالقيات إدارية تلزم الموظف بواجباته الوظيفية الموكلة إليه وفق ا لقانون المؤسسة
تجاه الفضائح  احترام الموظف للقوانين واألنظمة المعمول بها، ونتيجة للوعي المتزايد تتمثل في 

 

 . 150_149العوامل المؤثرة على العمل المهني، عيد، ص ( 1)
 . 179والسيد، صاالتصال ونظرياته المعاصرة، مكاوي ( 2)
.14_12أخالقيات المهنة اإلعالمية، الشمايلة وآخرون، ص  ( 3)
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ة يوالسلوكيات األخالق يات حساس المتزايد بأهمية األخالقاألخالقية في مجال األعمال وبسبب اإل
قائمين باالتصال بالسلوك األخالقي،  وغير األخالقية، أكدت المؤسسات على ضرورة التزام ال

ا عن ، ويمكن ذلالعليا حتى يلتزم به الموظفون حيث يجب أن يبدأ السلوك من اإلدارة ك أيض 
طريق عقد ورشات تدريبية مع أفراد المؤسسة حول المعضالت األخالقية وكيفية مواجهتها  

 .(1)والتعامل معها

وتتمثل األخالقيات المهنية بالعلم الذي يعالج الواجبات التي تفرض على الشخص بحكم 
سلوك األشخاص الذين  ممارسته المهنة، ويقصد بتقنين األخالقيات مجموعة القواعد التي تحكم 

ينتمون إلى المهنة وتحكمهم القواعد التي تحدد الواجبات المهنية وتحدد السلوك الذي يجب على  
 .(2) التزامه في ممارسته ألعمال مهنية شخص ال

ُبالتصالُفيُالجانبُاألخالقيُوالسلوكيُتتمثلُُ ُفيُالقائم ُأسبابُمؤثرة وهناكُعدة
ُ:(3ُ)فيماُيلي

 للقائم باالتصال إلى تغيير فوري لدى المتلقي. لمهنية العاليةالجودة تؤدي  .1

ن كان تقييم الرسالة يتم من ذوي  صدقال تؤثر  .2 القائم باالتصال على تذكر الرسالة وا 
 المصداقية المرتفعة.

 الموافقة على رسائل القائم باالتصال ذوي المصداقية المنخفضة ال تزداد بمرور الوقت. .3

إقناع ا عندما يعد المتلقين بالمكافأة أكثر من تهديده لهم القائم باالتصال يكون أكثر  .4
 بالعقاب. 

لقائم باالتصال على اإلقناع، ويظهر االختالف للتأثير اإلقناعي  ل السليمة رسالةالتؤثر  .5
عندما يكون هناك تدعيم ضعيف الستنتاجات  قية العالية والمنخفضةبين المصدا

 الرسالة.

ر غير المتحيزة، لكنها تكون أكثر فاعلية  د اثير ا من المصحيزة غالب ا أقل تأالمصادر المت .6
 وكذلك إن كان المصدر جذاب ا وذا نفوذ. ،في تعزيز اآلراء

 

 .18-16أخالقيات المهنة اإلعالمية، الشمايلة وآخرون، ص  ( 1)
 . 29المرجع السابق، ص( 2)
. 5_4نظريات التأثير اإلعالمية، المحيا، ص ( 3)
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وتتمثل الجاذبية   ،در الجذابة غالب ا ما تكون أشد تأثير ا من المصادر غير الجذابةاالمص .7
 في الشكل أو الجسد أو الشبه أو األلفة والود.

ونحن نتأثر أكثر إذا كان القائم   ،ال لها تأثير أكبر من جاذبيتهاالقائم باالتص وضوعيةم .8
 من كونه صديق ا. أكثر خبير ا باالتصال 

 احترامُالذات: .2
أو طبيعة  ،ركز الذي يشغلهمويتحقق احترام الذات في شخصية القائم باالتصال إما بسبب ال

، فيسعى  ومعرفة أفراد المجتمع لهذه المكانة أو المؤسسة التي ينتمي إليها ،وجهة عمله ،وظيفته
ياته،  لحصول على التقدير واالحترام في العمل الذي يقضي فيه حوالي ثلث حالصحفي إلى ا

بإنجازاته   باإلضافة إلى شعوره ،إنسان له مشاعر تؤثر عليه فيهمه التقدير في عمله ألنه
فال يؤدون دورهم   ،مله، إال أن هناك من يشعرون بالتقليل من قيمهمفي ع والمجهود الذي يبذله
 .(1) بطريقة حسنة ومهنية

دور في احترام ذاته، فإنه يحترم ذاته مثال  عندما يكون  له القائم باالتصال  يرى الباحث أنو 
من  ي المعلومات التي يقدمها لجمهوره ف صادق ا في عمله ومهنيته، ففي حال كان هناك شك  

 االحترام، مما يؤثر على عدم احترامه لذاته.   ةالممكن أن يسبب لنفسه قل

 ُ:والولءُُنتماءال .3
ألنه يؤثر في طريقة التفكير أو التفاعل مع العالم   وهو عنصر مهم من محددات الشخصية؛

المحيط بالفرد، كما أن الفرد ينتمي إلى بعض الجماعات التعليمية، واالجتماعية، والسياسية،  
ها في الدوافع والميول ث تعد هذه الجماعات بمثابة مرجع يشارك الفرد أعضاءواالقتصادية، حي
في اتخاذ قراراته أو سلوكه، حيث اهتم الخبراء باإلطار   قيمهم ومعاييرهمب ستعينواالتجاهات، وي

الداللي والخبرات المختزنة للقائم باالتصال المؤثرة في أفكاره ومعتقداته، والتي تحدد له السلوك 
 .(2) ختلفة وتحديد ما يجب وما ال يجب لمتوقع في المواقف االتصالية الما

ومهنته وشهرته، فهو ينتمي إلى السياسة  من خالل االنتماء إلى عمله  صحفي ويتحدد دور ال
ا  واألهداف التي اختار أن يعمل ألجلها، حيث إن كل  ا فكري ا خاص  مؤسسة إعالمية تنتهج منهج 

سعى لتحقيق تلك األفكار، فيحاول الصحفي أن يعمل في المؤسسة التي تتماشى مع  بها ت

 

 . 312ك التنظيمي بين النظرية والتطبيق، الكتبي، ص( السلو 1)
. 300_ 299ظريات اإلعالم، مكاوي والعبد، ص ن (2)
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مله بتأثيرات إيجابية تمكنه من القيام  فبذلك يتأثر الصحفي خالل ع ،(1) اتجاهاته وأفكاره وعقائده
 .بعمله بالشكل المطلوب 

في رفع الروح المعنوية لدى العاملين، فيحببهم ذلك  تنظيميإلى أهمية الوالء ال (ديفز)وأشار 
في عملهم وفي مؤسستهم، ويدفعهم إلى العمل بتعاون وحماس لتحقيق أهدافها التي تتناغم مع  

ية المنخفضة سلبيين في عالقتهم مع زمالئهم و الروح المعن وأهدافهم، بينما يكون العاملون ذو 
يدني مستوى أدائهم تبع ا للمهام الموكلة إليهم، وغير  باإلضافة لتغيبهم الكثير عن العمل، مما 

 .(2)ذلك من المشاكل السلوكية

ُالمكانةُالجتماعية: .4

رغبته في   ت ؛ زاد الجتماعية مرموقة ويقدرها الجميعمكانته اأن شعر القائم باالتصال ب كلما 
 من د يز وي ا فإن التأثير على عمله يكون سلبي   العمل وحسنه لألداء، أما إذا كان عكس ذلك

ن نظرة الصحفي لنفسه، (3) هيائاست ا لمكانته   ،ونظرته لدرجة أهميته في الحياة ،وا  ونظرته أيض 
لى الوزن  االجتماعية تتأثر تأثير ا كبير ا بالوظيفة التي يشغلها، وبنظرة المجتمع إليه، إضافة إ

 .(4) ه الوظيفةوالقيمة التي يعطيها لهذ 

ادرى جهدهم  وهنا يتسابق األفراد في حصولهم على المكانة العليا والمرتبة الفضلى ببذل قص
يؤدي إلى   يفقده محبة واحترام اآلخرين، ما ألن فقد اإلنسان لمكانته االجتماعية  في العمل؛

ه احترامه لنفسه وتقدير  بحثه عن مكان آخر يجد فيب شخصيته وعدم رضاه عن ذاته، و اضطرا
 .(5) ين له، فبالتالي يفقد الوالء لمؤسسته بفقدانه المكانة التي يرغب بتحقيقهااآلخر 

 ُ:الثقافةُالمجتمعيةالخبرةُُو .5
تعتمد الخبرة لدى القائم باالتصال على التدريب والتجربة والقدرة والذكاء واإلنجاز المهني  
ومركزه االجتماعي، والخبير هو الذي يملك المعلومات الحقيقية عن الموضوع الذي يتحدث فيه 
أو يناقش اآلخرين فيه، وتتمثل الخبرة في عدد السنوات والتجارب المكتسبة التي يمر بها  

 

 . 126العمل الصحفي في مصر، بخيب، ص( 1)
 . 51السمات الشخصية والوالء التنظيمي، غنام، ص( 2)
 . 105_104العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي، العجوري، ص( 3)
 . 25العنصر اإلنساني في إدارة اإلنتاج، عبد الوهاب، ص( 4)
 . 52ية والوالء التنظيمي، غنام، صالسمات الشخص( 5)
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تتم  سان خالل حياته العملية والشخصية، كما تعد الخبرة مهمة للصحفي خاصة عندما اإلن
 . (1) ، ويزيد أحدهما عن اآلخر في خبراتهنفسه المؤهل العلمي مفاضلته مع شخص آخر يمتلك

رضائنا لدوافعنا وفيما نتعلمه  فكيرنا وتعبيرنا عن انفعاالتنا وا  في طرق تؤثر ثقافة المجتمع تو 
من معايير المباح والمحظور، والعدل والظلم والحق والباطل، وما نكسبه من معلومات ومهارات 

أهي ديمقراطية أم غير ديمقراطية،   ،ةد ذلك من خالل نوع الثقافي وعواطف وأذواق، ويتم تحد 
يرة أم غير مستنيرة، فثقافة  تعاونية أم تزاحمية، مادية أم روحية، مسالمة أم عدوانية، مستن 

المجتمع تعيش فينا كما نعيش فيه، أو أننا مرآة تنعكس عليها صورة هذه الثقافة، حتى قيل إن  
الشخصية هي المظهر الذاتي للثقافة، إال أن الشخصية تتأثر بعوامل أخرى غير الثقافة وهي  

 .(2) العوامل الوراثية

 

 مهنيةالُالعواملثانًيا:ُ

تؤثر في عمله، وتؤدي إلى توافقه مع سياسة   ةلضغوط مهني باالتصال يتعرض القائم
  ،(3) تصالوقعات التي تحدد دوره في نظام االتالمؤسسة اإلعالمية التي ينتمي إليها، وال

ا على عدم تجاوز السياسة المؤسساتيةو  ، كما سواء كانت عربية أم دولية الصحفي يكون حريص 
وبالتالي تزداد  ،خاصة مدفوعة األجرال من المصادر زيد سيكون لديه فرصة لالطالع على م

: سياسة المؤسسة العوامل المهنية ومن ،(4) الخاص به اهيزيد محتو مما مصادره الخاصة 
 ،اإلعالمية، طبيعة العمل وبيئته، نمط الملكية، مصادر األخبار المتاحة، وعالقات العمل

 .هوضغوط

 اإلعالميُةُمؤسسةسياسةُال .1
موقع الوسيلة  العوامل الخارجيةنعني ب لية، و في عوامل خارجية وداخ المؤسسة ضغوطتتمثل 

وجود محطات منافسة، وتشمل: من النظام االجتماعي القائم، ومدى ارتباطها بمصالح معينة، 
النظم اإلدارية، وضغوط اإلنتاج،  و نمط الملكية وأساليب السيطرة،  :تشملو والعوامل الداخلية 

 

. 78العوامل المؤثرة على األدء المهني، الشوربجي، ص( 1)
 . 439أصول علم النفس، راجح، ص( 2)
 . 179االتصال ونظرياته المعاصرة، مكاوي والسيد، ص( 3)
م. 2018ديسمبر  17حازم حماد )مرسل بفيس بوك(، هشام زقوت )مستلم(، ( 4)
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ا وملموس ا في شكل المضمون الذي يقدم للجمهور، كما أنها  مهم  تلعب هذه العوامل دور ا حيث 
 .(1) من الكيان العام للمؤسسة اتنتهي بالقائم باالتصال إلى أن يصبح جزء  

عن طريق الخضوع أو التنشئة   سسةؤ سياسة المويتعلم العاملون في الوسيلة اإلعالمية 
دون  ستيعاب التدريجي من كي يستوعبوا تقاليد عملهم عن طريق اال االجتماعية للعاملين

فهم  يتعليمات مباشرة، ويعني هذا من الناحية االجتماعية أن يتم تطبيع العاملين عن طريق تعر 
نماط أو  األ من مهمعلى أسلوب العمل وتفاصيل الدور المطلوب منهم، فالسياسة عنصر 

ا أخبار  ي  يوم صحفي، ويتم ذلك من خالل قراءة الة األخبار مثال  األساليب السائدة في غرف
من السهل تحديد خصائص الوسيلة من خالل هذه  حيث تشترط بعض الوسائل ذلك، ف وسيلته،

  القراءة، وتوجه الوسيلة العاملين الجدد فيها بشكل غير مباشر عن طريق العاملين القدامى، 
ويتعرف الصحفي على سياسة الوسيلة من أحاديثه مع زمالئه الصحفيين، أو عن طريق  

 .(2)المؤتمرات الصحفية التي ُتعقد في المؤسسة
جام والتحفيز  إلى االنسي رسم سياسات المؤسسة اإلعالمية القائم باالتصال فاشتراك  ويؤدي

القائم باالتصال، فيزيد ذلك من إجادة تأديته لعمله وتعزيز روح االنتماء   والتوافق النفسي لدى
 .(3) لمؤسسته ولمسؤوليته الصحفية التي تقع على عاتقه

ُ ُاإلعالمية ُالمؤسسة ُفي ُالعاملين ُتجعل ُالتي ُاألسباب ُمن ُالعديد يخضعونُهناك
ُ:(4)لسياستها،ُومنها

التجارية البحتة أن يطيعه من يعمل عنده، يتوقع الناشر أو المالك من وجهة النظر  .1
ه أو يفصله أو يقلص سلطاته  ر فيعاقب حيث إن الناشر أو المالك له سلطة على المحر 

أو يكلفه بمهام أقل من مستواه، فالخوف من العقاب وليس توقيعه هو الذي يسبب 
 الخضوع.

، وقد  وفرت شعور الصحفي بااللتزام نحو المؤسسة اإلعالمية ألنها هي التي  .2 له عمال 
 يمنح الشكر والعرفان لبعض المحررين لتعليمهم إياه. 

 

 . 180ونظرياته المعاصرة، مكاوي والسيد، صاالتصال ( 1)
 . 181-180ص  ،( المرجع السابق2)
 . 51الرضا الوظيفي لدى القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية، أحمد، ص( 3)
. 182-181ص   ظرياته المعاصرة، مكاوي والسيد،االتصال ون( 4)
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الصحفيون عملهم مجرد جسر يوصلهم إلى أعمال أخرى   تطلعات الصحفيين، حيث يعد   .3
ا أكثر في مجاالت عدة كالعالقات العامة أو اإلعالم أو العمل كنقاد  يحققون منها أرباح 

 لصحف.مستقلين يرسلون إنتاجهم إلى العديد من ا

 عدم وجود تكتل لمعارضة السياسة السائدة في المؤسسة اإلعالمية.  .4

 م بالود والتعاون وتبادل المناقشات واألفكار.و طبيعة العمل اإلعالمي الموس .5

لتحقيق الحياد  التركيز على األخبار كقيمة أساسية، فبدال  من أن يسعى الصحفيون .6
ء، فإنهم يبذلون جهودهم للحصول على  بالنسبة للسياسة اإلعالمية مقياس ا لحسن األدا

مزيد من األخبار، حيث يعمل التنافس الصحفي والرغبة في تحقيق السبق على التركيز 
 في جمع األخبار. 

ُالعملُوبيئتهُ:ُطبيعة .2
غير الروتيني المتجدد باستمرار يحفز القائم القائم باالتصال، ويشعره بقيمة العمل إن العمل 
غير المتجدد يقتل إبداع  ار، أما العمل الروتيني والعمل ويشجعه على االستمر الذي يؤديه، 

 .(1) ، وتفكيره، وال يولد الشعور بقيمة العملصاحبه

ظروف المكان الذي يؤدي فيه القائم باالتصال عمله كاألثاث المكتبي   العمل هي يئةبتعد و 
نارة والتهوية واإلضاءة والتكييف، وغيرها من العوامل ات التي يستخدمها ألداء عمله واإلدو األو 

انت تلك البيئة مشجعة للعمل كلما زاد الصحفي من حسن  كالتي تؤثر عليه في عمله، فكلما 
نتاجه، ففي العاأد  تصال قادر ا على إنجاز عمله  مل الصحفي ال يكفي أن يكون القائم باالئه وا 

نما األهم هو توفر عنصر الرغبة في العمل فحسب، ن درجة جودة ، (2) وا  أو سوء بيئة العمل وا 
بعمله، فمعدل دوران العمل وترك الخدمة،  قائم باالتصالتؤثر على قوة الجذب التي تربط ال

عمال التي تتصف ببيئة عمل سيئة، ويقالن في األعمال التي  ومعدل الغياب يرتفعان في األ
 .(3) تتصف ببيئة عمل جيدة

، كالمواد الخام التي تحصل عليها المؤسسة الصحفية  وتتأثر بيئة العمل الداخلية بعدة عوامل
من البيئة الخارجية، كذلك الموارد البشرية التي تؤثر بشكل رئيس على العمل المنجز ودرجة 

 

 . 221إدارة األفراد، القريوتي، ص( 1)
 . 106الرضا الوظيفي، العجوري، صالعوامل المؤثرة على ( 2)
 .93تنمية القدرات القيادية للعاملين بالجامعات، السيد، ص( 3)
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ا على بيئة المؤسسة ثر توافر الموارد المالية إيجابي  جودته، ومن ثم الموارد المالية حيث يؤ 
ة في تحديد طبيعة المناخ  الذي يعد من العوامل الرئيس ياديالصحفية الداخلية، كذلك النمط الق

التنظيمي داخل بيئة المؤسسة، ومن ثم السياسات اإلدارية التي تساهم في تهيئة األجواء المريحة 
والمناخ المشجع في حال كانت سياسات موضوعية وعادلة، كذلك القيم المهنية التي من الواجب 

وتحرص على إنضاجه وبنائه ورفاهيته، ومن ثم الهياكل  خيرة وتحترم الفرد  اأن تكون قيم  
التنظيمية التي كلما كانت مرنة ومفتوحة ومستوعبة للظروف ومهتمة للمواقف؛ كلما شجعت 
على االبتكار واإلبداع والتجديد والتكيف مع الحاالت، وأخير ا خصائص األفراد العاملين  

الجنس والشهادة والخبرات السابقة  وصفاتهم الشخصية، حيث تجلب عوامل السن والعمر و 
األجواء البيئية اإليجابية أو  و وغيرها من العوامل الشخصية  ،وفلسفة األفراد نحو الحياة والمستقبل

 .(1) السلبية

 نمطُالملكيةُ: .3
اختلف الباحثون حول نمط ملكية الوسائل اإلعالمية، حيث ينبه الباحثون في الغرب إلى 

الملكية الخاصة وتأثيره السلبي على التغطية الصحفية لألحداث، وبخاصة  أهمية عنصر نمط 
بعد التحوالت التي شهدتها أنماط ملكية الصحف في أوروبا وأمريكا من نمط الملكية العائلية  

سل واالحتكارات الكبرى، ومن هذه والفردية والشركات المساهمة المستقلة، إلى نمط ملكية السال
  ق، واالهتمام بالقضايا المحلية بأكثر من ن العمغطية األحداث، والبعد ع: سطحية تالتأثيرات 
 .(2)الدولية

ويرى الباحث أن عنصر نمط الملكية من أقوى المؤثرات المهنية التي تؤثر على القائم  
خضع لملكية  ت عالمية العربية والفلسطينية خاصةغالبية المؤسسات اإل حيث إن ،باالتصال
على احتكار األحداث وعدم بروزها ووضوحها  ؤثر ت جارية معينة،ت شخصية أو  حزبية أو

 ا. المطلوب مهني  بالشكل الموضوعي 

 ُ:مصادرُاألخبارُالمتاحة .4
استغناء القائم باالتصال عن جمهوره، ولكن يصعب  تشير أغلب الدرسات إلى إمكان

االستغناء عن مصادره، فقد أثبتت دراسات عدة عن الصحفيين السياسيين في الواليات المتحدة 

 

 . 90_88فاعلية بيئة العمل الداخلية، أبو معمر، ص ( 1)
 . 92العوامل المؤثرة على األداء المهني، الشوربجي، ص( 2)
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قوة تأثير المصادر الصحفية على القائم باالتصال، مؤكدين أن محاولة الصحفي االستقالل عن  
 .(1) مصادر األخبار عملية شاقة للغاية

ُ:(2ُ)تأثيراتُالمصادرُعلىُالقيمُاإلخباريةُوالمهنيةُفيماُيليُوتتمثل

 بعدة طرق. بتوجيه االنتباه على أخبار معينة  المصادرتقوم  .1
على الطريقة التي يتم بها تقييم رؤساء أقسام األخبار لعمل  وكاالت األنباءتؤثر  .2

 مندوبيهم ومراسليهم. 

لمراسليها لتغطية األحداث تؤثر وكاالت األنباء على طريقة توزيع وسائل االتصال  .3
 مة.المه

 المتوقع حدوثها في المدن الكبرى.ا باألحداث تصدر وكاالت األنباء سجال  يومي   .4

 ن عن التحرير.شر النموذج الذي يستخدمه المسؤولو األنباء بشكل غير مباتقدم وكاالت  .5

 الكبرى في أسلوب اختيار المضمون. الصحف   تقلد الصحُف الصغرى .6

 عالقاتُالعمل .5
ة القائم باالتصال في حد ذاتها وظيفة تنافسية،  أن وظيففي  ظهر أهمية عالقات العملت

لوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، وكسب ثقة حيث يأمل كل صحفي تحقيق السبق في ا
المعايير  وبالرغم من اعتناق الصحفيين المستقلين ألسباب اقتصادية أو فكرية أو عقائدية، 

إال أنه يظهر لكل منهم معاييره الخاصة، وبجانب إكساب القائم باالتصال   نفسها المهنية
وز مخاطر المهنة وتحقيق الرضا  المعايير المهنية، تقوم عالقات العمل بمساعدته على تجا

 .(3) الوظيفي الذي يؤثر في الدافعية واإلنجاز
يتفق الباحثون على أن عالقات العمل تضع بصمتها على القائم   المرؤوسين بالنسبة للزمالء

ا، وترسم  قات تفاعلية تخلق بعد ا اجتماعي  باالتصال، فيرتبط القائم باالتصال مع زمالئه في عال
على هذه   صحفي بدرجة كبيرةجماعة أولية بالنسبة للقائم باالتصال، فيعتمد ال هذه العالقات 

 

. 182االتصال ونظرياته المعاصرة، مكاوي والسيد، ص( 1)
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فيتحدون مع بعضهم داخل هذه المجموعة، ويتعاملون مع العالم   الجماعة ودعمها المعنوي، 
 .(1) جي من خالل إحساسهم الذاتي داخل الجماعةر الخا

تكوينه المهني يقيم مع زمالئه مات األخالق المهنية خالل عندما يستوعب الصحفي مسل  و 
تفترض إمكان التدخل و  ،العالقات األخالقية المهنية التي هي بخالف العالقات األخالقية

ا لالتحاد في سلوكه، إال أن هذا التدخل يتميز بشكل جوهري عن  المباشر والمنظم مؤسساتي  
 .(2) التأثير اإلداري، وذلك ألن هدفه اإليقاظ وليس اإلكراه

هو الذي يجعل الصحفيين   هيتبين أنفي المؤسسة اإلعالمية ف  رئيس أو المسؤولبالنسبة للو 
محل اهتمام، فيقيم عالقة طيبة معهم على أساس من التفاهم والثقة واالنسجام، ساعي ا إلى تفهم  

قة ، باإلضافة إلى العالمواقفهم المتعددة والمختلفة في العمل، زائال  للعقبات التي تعترض طريقهم
ا  روح الجماعة في الفريق دور ا مهم  فقد تلعب  التي يعكسها المسؤول بين الزمالء فيما بعضهم،

 .(3) في تحديد مدى كفاءة القائم باالتصال ونجاحه

 العمُلُضغوط .6
في بيئة عمل القائمين باالتصال، والتي   وط العمل في المثيرات التي توجد تتمثل ضغ

ينتج عنها ردود أفعال تظهر في سلوك األشخاص في العمل، أو في نفسيتهم أو أجسامهم  
أو في أدائهم ألعمالهم، وذلك نتيجة تفاعل القائمين باالتصال في بيئة عملهم التي تحتوي  

 .(4) على الضغوط

وهناك عدة عوامل مؤثرة تتمثل في: عنصر المثير الذي يشتمل على المثيرات األولية 
باإلضافة إلى  الناتجة عن مشاعر الضغوط التي تأتي من البيئة أو المنظمة أو األفراد، 

من القائم  عنصر االستجابة الذي يتكون من ردود الفعل الفيزيولوجية والنفسية والسلوكية 
، وعنصر التفاعل الذي يحدث ذلك ما حباطات والقلق والتوتر وغيرهماإل :مثل ،باالتصال

بين عوامل المثيرات واالستجابات، ويأتي هذا التفاعل من عوامل البيئة والعوامل التنظيمية  
 .(5)غير ذلكفي العمل والمشاعر اإلنسانية و 

 

 . 183، صاالتصال ونظرياته المعاصرة، مكاوي والسيد( 1)

 . 114أخالق الصحفي المهنية، الرمحين، ص( 2)
 . 313السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق، الكتبي، ص( 3)
 . 95العوامل المؤثرة على األداء المهني، الشوربجي، ص( 4)
. 96السابق، ص المرجع( 5)



56 

 

ة التي تؤثر على أداء القائم  لرئيسويرى الباحث أن ضغوط العمل من العوامل ا
باالتصال وعلى عالقاته بزمالئه ورؤسائه، وعلى جودة عمله، باإلضافة إلى التأثير عليه  

ضغوط العمل عدم االتزان في   فقد تولد في حياته االجتماعية مع أصدقائه وأهله، 
 باالتصال في حال كانت الضغوط كبيرة.  وتحطيم الحالة النفسية للقائم ،التصرفات 

 

ُقتصاديةثالثًا:ُالعواملُال

ا على بيئة المؤسسة اإلعالمية الداخلية من خالل توفير ثر توافر الموارد المالية إيجابي  يؤ 
شعارهم   عناصر البيئة المادية المطمئنة، فضال  عن تحقيق األمن الوظيفي للصحفيين وا 

في عمله   قائم باالتصال تأثيرات قوية ومهمة العوامل االقتصادية على ال رتؤثو ، (1) بالثقة
الذي يجنيه بعد جهد يبذله في عمله، فيكرس وقته وجهده الصحفي، فهو يعمل لكي يستقي راتبه 

على عمله، مثل:   ، إال أن هناك عوامل تؤثر في عمله وفي مؤسسته حتى يحصل على مراده
 مكافآت.الراتب، والحوافز المادية وال

 الراتب: .1
، وهذا المقابل  وهو الحق المالي الثابت الذي يتقاضاه الصحفي مقابل عمله الذي يقوم به

  ،المادي يستخدمه الفرد إلشباع حاجاته األساسية، ويكون راضي ا عنه حسب احتياجاته من جهة
في   ي نقص ده وبمستوى األجور في المؤسسات اإلعالمية من جهة أخرى، حيث أهومقارنته بج

عكس على أدائه في عمله، فهناك نالصحفي الذي من الممكن أن ي ذلك قد يؤدي إلى عدم رضا
اد مستوى دخل الفرد ارتفع رضاه  عالقة طردية بين مستوى الدخل والرضا عن العمل، فكلما ز 

 .(2) العمل، والعكس صحيح عن
الدائم، ويبحث العاملون في  وع والعقد السنوي والعقد اك أنواع عدة للرواتب منها المقطوهن

مان  ئم باالتصال باألاالمؤسسة اإلعالمية على نوع الراتب األفضل لهم، حيث إنه كلما شعر الق
خالصه  للعمل. الوظيفي، كلما زادت حيويته وا 

 

 
 

 . 88فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األدء المهني، أبو معمر، ص( 1)
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 الحوافزُالماديةُوالمكافآتُ: .2
أن تكون   الحوافز المادية والمكافآت مكملة لألجر الذي يتقاضاه الصحفي، فمن الممكن  تعد  

للحفاظ ارتفاع تكاليف المعيشة، فهي عامل مهم تلك المكمالت لسد الفجوة بين مرتبه األساسي و 
على العاملين في المؤسسة اإلعالمية، وتكون محفز ا لزيادة والء الصحفييين ورفع المعنوية لهم،  

المؤسسة من خالل  ء مرتفعة، باإلضافة إلى تحقيق أهداف االت أد د دافعة إياهم لتحقيق مع
، وتؤكد الكثير من البحوث  (1) ء الجيد بما أن هناك من يرغبهم ويشجعهم على االستمرارااألد 

ي المؤسسة نظام مكافآت عادلة وموضوعية يشجع األفراد المؤهلين  نوالدراسات على أن تب 
هم على  ويشجعبالمؤسسة لألداء الجيد ويرغبهم  ذلك يدفعهم  وبالتاليها، في والعمل لاللتحاق

 .(2) االستمرار بها
مما يحتم   على نفسية القائم باالتصال وأهل بيته،يؤثر استمرار المكافآت يرى الباحث أن و 

ال بد من وجود ما يشجعه  روح المعنوية للقائم باالتصال دوم ا، فلذلكالفي رفع  اعلى األهل دور  
نما بمكافآت  ،والشعارات  على حسن أدائه، والتشجيع هنا ال يكون بالكالم سواء كانت  وجوائز وا 

 عينية أم مادية. 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 

 . 110، ص العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي، العجوي( 1)
. 118للعاملين، صليحة، صالمناخ التنظيمي وتأثيره على األداء الوظيفي ( 2)
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ُالمبحثُالثاني
ُماهيةُاإلعالمُالجديدُومضامينه

 همفهومالحديث عن ثم  ،يعرض هذا المبحث عدة محاور تتمثل في التمهيد لإلعالم الجديد 
،  وتطوره تهنشأ ثم التطرق ل ،الحديث عن أسماء اإلعالم الجديد  يليهمن خالل عدة تعريفات، 
أقسامه، وبعد ذلك الحديث عن  صائصه، و ، ثم خاإلعالم الجديد  يليه الحديث عن وظائف

اإلعالم   توصيات خبراءإيجابيات وسلبيات اإلعالم الجديد، يليه التحديات التي تواجهه، وأخير ا 
 .الجديد للقائمين باالتصال في كيفية استخدامهم لإلعالم الجديد 

نترنت، فقد تربع على عرش الصحافة  عالم اإلاإلعالم الجديد آخر ما توصل إليه  يعد  
حيث ارتبط اإلعالم   لتلك الوسائل بتفاصيلها وجوانبها.واإلعالم بوسائله كافة، وأصبح مالزم ا 

بالتطورات التي شهدتها الشبكة العنكبوتية وبخاصة اإلمكانات التفاعلية، وكانت أبرز  الجديد 
تطبيقاتها ما نشهده من شبكات اجتماعية وأدوات اتصال ومشاركة للمحتوى واألفكار والتجارب 

 .(1)والخبرات 

تصالية التي نعيشها اآلن؛ اندفعت الكثير من  نترنت وجملة التطبيقات اال عد ظهور اإل فب
المؤسسات اإلعالمية إلى بناء إدارات لإلعالم الجديد لتتولى تفعيل حالة التواصل بين الصحافة  

التطبيقات اإلعالمية غير  وعدد منلكترونية والمطبوعة والتلفزيونية واإلذاعية والهاتفية اإل
ا باحث ا عن التطوير والتجديد.  ،(2)المسبوقة ُاألمر الذي جعل اإلعالم الجديد ناهض 

ُ

ُمفهومُاإلعالمُالجديدأوًل:ُ

جملة من  اشتملت علىالتي تناولتها العديد من الكتب  ،لإلعالم الجديد  تعريفات هناك 
 نتطرق إلى بعضها في هذا المحور. ،المتعلقة باإلعالم الجديد  المفاهيم

وشبكاته   ندماج الحاسوب ا الم الجديد بأنه ف قاموس التكنولوجيا الرقمية اإلعيعر  حيث 
 .(3)والوسائط المتعددة

 

 . 314اإلعالم الجديد الدولة االفتراضية الجديدة، البياتي، ص( 1)
 .9اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات، صادق، ص( 2)
. 51اإلعالم الجديد شبكات التواصل االجتماعي، شقرة، ص( 3)



59 

 

من   الرقمية الجديدة التي تمكنويشير اإلعالم الجديد إلى مجموعة من األساليب واألنشطة 
إنتاج ونشر واستهالك المحتوى اإلعالمي بمختلف أشكاله من خالل األجهزة اإللكترونية  

كبيرة   ات ديد إمكاناإلعالم الجنترنت، كما تتيح وسائط )الوسائط( المتصلة أو غير المتصلة باإل
جتماعية على الشبكة  والوسائل اال ذكيالحال في خدمات الهاتف ال للتواصل االجتماعي كما هو 

 .(1) العنكبوتية

نتشار في الدراسات ويعرف اإلعالم الجديد وفق ا لموسوعة ويكيبيديا بأنه مصطلح واسع اال
عشرين ليشمل دمج وسائل اإلعالم التقليدية  اإلعالمية، وقد طرأ في الجزء األخير من القرن ال

المرتبطة كاألفالم والصور والموسيقى والكلمة المنطوقة والمكتوبة مع القدرة التفاعلية للتقنيات 
نترنت، ويذكر أن هناك مزايا كثيرة توفرها وسائل اإلعالم الجديد مثل: بالحاسوب وعلى رأسها اإل 

وكذلك  ،أي وقت وأي مكان بواسطة أي جهاز رقميإمكانية الوصول للمحتوى عند الطلب في 
 .(2) التفاعل والتغذية الراجعة للمستخدم

اإلعالم الجديد بأنه بيئة اتصال متكاملة نشأت نتيجة   عبد المحسن عقيلةالكاتب  ويعرف
التزاوج الذي حدث بين الحاسوب واإلنترنت ووسائل اإلعالم التقليدية، لذلك ال يمكننا فهم  
اإلعالم الجديد كوسائل وأدوات بمعزل عن التغيرات التي طرأت على المحتوى والمتلقي والقائم  

وسائل رقمية تفاعلية يمكنها االتصال بأجهزة   باالتصال، ففيما يخص الوسائل نحن أمام
ا  ومتنقلة، والمحتوى أصبح ديناميكي  الحاسوب واإلنترنت، برغم كونها أجهزة شخصية صغيرة 

وسهل المعالجة حيث يمكن استخدامه ألكثر من وسيلة، والمتلقي تحول من مشاهد سلبي إلى 
لدى القائم باالتصال طرق   ت مستخدم نشط ومن مستهلك إلى مشارك في المحتوى، وأصبح

 .(3) صل مع الجمهور ولنشر رسالته وتسويقهااوأساليب جديدة للتو 
ويشير اإلعالم الجديد إلى الطرق الجديدة في االتصال داخل البيئة الرقمية، حيث يسمح  
للمجموعات األصغر من الناس بااللتقاء والتجمع على الشبكة العنكبوتية وتبادل المنافع 

سرعة وصول أصواتهم وأصوات مجتمعاتهم  ي بيئة تسمح لألفراد والمجموعات وه والمعلومات،
 .(4)إلى العالم

 

 . 10اإلعالم الجديد، ريان، ص ( 1)
 . 13، صةالتدفق اإلخباري، عقيلجديد وعصر اإلعالم ال( 2)
 . 47المرجع السابق، ص( 3)
 .33اإلعالم الجديد والجرائم اإللكترونية، شفيق، ص( 4)



60 

 

وهو  ،ويعرف الباحث اإلعالم الجديد بأنه آخر ما توصل إليه اإلعالم حتى وقتنا هذا
جتماعي،  التواصل اال نتشار ا فيما يتعلق بالشبكة العنكبوتية متضمن ا شبكات االحلقة األوسع 

، قائم على التفاعلية والتزامنية والفورية ومشاركة الجمهور  ذكيوالمدونات، وتطبيقات الهاتف ال
خالل الوسائل المتعددة التي  من في صنع المواد اإلعالمية ومشاركتها مع القائم باالتصال

 . خرىأو األجهزة الذكية األ ذكيالحاسوب أو الهاتف الك ،يمتلكها بين يديه

 

ُاإلعالمُالجديدأسماءُثانًيا:ُ

ري العلوم اإلنسانية، حيث سميات اإلعالم الجديد نظر ا الختالف الرؤى بين منظ  متعددت 
ُعرف باإلعالم الرقمي لوصف بعض التطبيقات التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وأطلق 

وسائل اإلعالم  وفر حالتي التلقي واالستجابة بين المستخدمين في تعليه اإلعالم التفاعلي ل 
تطبيقات   تصال بوصفها واحدة منالجديد، كما يسمى باإلعالم الشبكي إشارة لشبكات اال

ن الفضاء السيبروني  مأخوذ م اإلعالم الجديد، ويعرف بإعالم الوسائط السيبرونية والتعبير
صل التوا شبكات فتراضي كما في ا بعلم التحكم اآللي لإلشارة إلى العالم اإلالمعروف عربي  

ا إعالم المعلومات للداللة على التزاوج داخلهاال بين  جتماعي، ويطلق على اإلعالم الجديد أيض 
شعبية لطبيعته المتشابكة  تصال، وهناك من يطلق عليه إعالم الوسائط التال الحاسوب ونظم ا

مكان ا   وا  خلقه شبكة من المعلومات متصلة مع بعضها بوصالت تشعبية، ويوصف أيض 
جتماعي بين  تطبيقاته التي تعتمد على التشبيك اال ىحد جتماعي لإلشارة إلى إباإلعالم اال

ندماج التي تحدث داخله حالة اال ه إعالم الوسائط المتعددة إشارة إلى مستخدميها، كما يطلق علي
بين النص والصورة والفيديو، كما يعرف باإلعالم اإللكتروني للتحول الذي طرأ على النظم  

مسميات أخرى لإلعالم الجديد تمثلت   ، وهناك (1) واعتمادها على الرقمية بدل التماثليةتصالية اال
المواطن، صحافة ، إعالم المجتمع، اإلعالم الشعبي، اإلعالم اآللي، اإلعالم البديلفي 

 .(2) وغيرها

 

ُ

 

 . 62_60العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي، هتيمي، ص  ( 1)
 . 20اإلعالم الرقمي الجديد، الشمايلة وآخرون، ص ( 2)
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ُثالثًا:ُنشأةُاإلعالمُالجديدُوتطوره

ُاإلعالمُالجديد:ُنظرةُتاريخيةُحول .1
الباحث االتصالي مارشال مكلوهان أول من استخدم مصطلح اإلعالم الجديد عام   يعد   

رتها على جمع  م(، حيث استخدم المصطلح عندما تحدث عن تكنولوجيا االتصاالت وقد 1953)
 .(1) االمعلومات إلكتروني ا وتوصيلها عالمي  

المتحدة من  مم( طالب المجلس االقتصادي واالجتماعي في منظمة األم1959وفي عام )
ا لدعم تطوير وسائل اإلعالم   أن تعد   (اليونسكو) للجمعية العامة لألمم المتحدة برنامج 

م( عقد أول اجتماع خاص بتطوير وسائل  1960الجماهيرية في كل أنحاء العالم، وفي عام )
االتصال في آسيا والشرق األقصى في بانكوك، تلته سلسلة من االجتماعات لمعالجة مشكلة  

 .(2) نشاء وكاالت إقليمية ووطنية في أمريكا الالتينيةالتدفق اإلخباري الغربي والنهوض بإ

م(، إال أنه ظهر الحق ا مع  1960وبالرغم من أن مصطلح اإلعالم الجديد يستخدم منذ عام )
ل فكرة  النقاش حو  م( اتخذ 1970، ففي عام )(3) اإلنترنت وهوس مستخدميه والتلفزيون التفاعلي

مناظرة حول النظام   (اليونسكو) ت حيث عقد  ة،طابع ا أكثر جدي   بناء نظام إعالمي جديد 
إعالن مبادئ استخدام البث  (اليونسكو)م( أصدرت 1971اإلعالمي الجديد، وفي عام )

  .(4) لفضائي بما يضمن السيادة الوطنيةا

م( كانت ال تزال وسائل اإلعالم أنظمة توصيل ذات طبيعة تناظرية مثل  1980وحتى عام )
م( 1990ا في أواخر عام )كن مصطلح اإلعالم الجديد ظهر جلي  ل الصحافة المطبوعة واإلذاعة،

 . (5)حيث استخدم كوصف شامل للتكنولوجيا الطارئة والرقمية
ظهرت وسائل اإلعالم الجديد كمصطلح واسع النطاق في أواخر القرن العشرين، ليشمل   

مع القدرة   سيقى والكلمة المنطوقة والمطبوعةدمج وسائل اإلعالم التقليدية كاألفالم والصور والمو 
مجال االتصال  الثورة العلمية التي شهدها و  وب وتكنولوجيا االتصال وتطبيقاتهالتفاعلية للحاس

 

 . 11، صةيلاإلخباري، عقاإلعالم الجديد وعصر التدفق ( 1)
 .  18اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات، صادق، ص( 2)
 . 11، صةجديد وعصر التدفق اإلخباري، عقيلاإلعالم ال( 3)
 . 58االجتماعي، هتيمي، ص ل العالقات العامة وشبكات التواص( 4)
 . 12، ص  ةجديد وعصر التدفق اإلخباري، عقيلاإلعالم ال( 5)
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الثورة التكنولوجية في االتصال في التغلب على الحيز الجغرافي والحدود  إلعالم، فقد أسهمت وا
 . (1) في الكم والكيف في وسائل اإلعالم ابنيوي   االسياسية، حيث أحدث اإلعالم الجديد تغيير  

إال بعد التطور التكنولوجي   نظام إعالمي جديد لم تبصر النور وبهذا نجد أن فكرة بناء
وظهور الشبكة العنكبوتية في مطلع تسعينات القرن العشرين، التي أتاحت الفرصة لظهور  
اإلعالم الجديد المتمثل بشبكات التواصل االجتماعي، والمدونات، وغير ذلك من الوسائل  

 .(2) المتاحة ألفراد المجتمع

ُإلعالمُالجديد:ظهورُاُعوامل .2
هناك عوامل تقنية واقتصادية وسياسية وراء ظهور اإلعالم الجديد يمكن ذكرها فيما  

 :(3) يأتي

 العاملُالتقنيُ:.أ

صال تفي التقدم الهائل في تكنولوجيا الحاسوب بتجهيزاته وبرمجياته وتكنولوجيا اال يتمثل
السيما ما يتعلق باألقمار الصناعية وشبكات األلياف الضوئية، حيث اندمجت هذه العناصر 

انعكس أثر هذا التطور نترنت، و التكنولوجية في توليفات اتصالية عدة إلى أن أفرزت شبكة اإل
ا ئل اإلعالم الصحفية واإلعلى جميع وسا  على طبيعة العالقات  ذاعية والتلفزيونية، وانعكس أيض 

التي تربط منتج الرسالة اإلعالمية وموزعها ومتلقيها، فقد انكمش العالم مكان ا وزمان ا وسقطت  
قريب والبعيد، وكادت تكنولوجيا الواقع الخيالي أن تسقط الحاجز بين الواقع الحواجز بين ال

 أي بين الناس والكائنات الرمزية التي تسكن فضاء المعلومات. ،والوهم

 قتصادي:العاملُال.ب 
ورؤوس األموال، وهو ما  قتصاد وما يتطلبه من إسراع حركة السلع في عولمة اال يتمثل
اإلسراع في تدفق المعلومات، وليس هذا لمجرد كون المعلومات قاسم ا مشترك ا يدعم   يتطلب 

 قتصادية تزيد أهميتها يوم ا بعد يوم.االنشاطات االقتصادية دون استثناء، بل لكونها سلعة 

 

 
 

. 19الم الرقمي الجديد، الشمايلة وآخرون، ص اإلع( 1)
 . 60االجتماعي، هتيمي، ص ل العالقات العامة وشبكات التواص( 2)
. 444_ 443اإلعالم الجديد في عصر المعلومات، شيخاني، ص ( 3)
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 العاملُالسياسي:.ت 

بهدف إحكام قبضتها   ، وى السياسيةق في االستخدام المتزايد لوسائل اإلعالم من قبل ال يتمثل
ضطرابات زاخر  القوى في عالم شديد االوالمحافظة على استقرار موازين  ،على سير األمور

 بالصراعات مليء بالتناقضات.
من اإلعالم الجديد قضية شائكة  تداخلت هذه العوامل بصورة غير مسبوقة، جاعلة  وقد 

 .(1)يةا، وساحة ساخنة للصراعات العالمية واإلقليمية والمحلجد  

 

ُوظائفُاإلعالمُالجديُدا:ُرابعًُ

 :(2) فيما يأتي ألفراد وتفاعالتهمبالنسبة لو  تتمثل وظائف اإلعالم الجديد بشكل عام
م الذي كان محروم ا منه في وسائل  ك وجود منفس للجمهور من خالل نقده للنظام الحا .1

 اإلعالم التقليدية. 
وسائل اإلعالم الجديد واكتسابهم الكثير من  تطوير األفراد من عالقاتهم التي تزيد بفعل  .2

ا في مشاركته ملتطوير أدائه مالخبرات التي تؤهله  بالرأي في قضية معينة.  مخصوص 
بتكار في توجيه الرسالة اإلعالمية، وبالتالي جذب إتاحة حرية اإلبداع والتحفيز على اال .3

التميز والقدرة على منافسة فئات مختلفة تعمل على تطوير أدائها من أجل إثبات 
 اآلخرين في طرح وجهات النظر.

المساهمة في رفع مستوى وعي المواطن بأبعاد الظروف االقتصادية واالجتماعية   .4
 والسياسية التي يمر بها المجتمع. 

المساهمة في فاعلية التشارك االتصالي، بحيث ال يقتصر دور الفرد على مجرد تلقي   .5
 ر، بل إبداء الرأي في صياغة األهداف العامة للمجتمع.الرسائل المرسلة من المصد 

المساعدة على توافر األطر التي من خاللها يعبر األفراد عن آرائهم تجاه القضايا   .6
 المتجددة في مجتمعه. 

 

 . 444، صاإلعالم الجديد في عصر المعلومات، شيخاني( 1)
 . 10_7المشاركة السياسية، البصراتي، ص دور اإلعالم الجديد في تعزيز ( 2)
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بناء الثقافة الشخصية من خالل متابعة األحداث واألخبار التي يتم متابعتها من خالل  .7
 وسائل اإلعالم الجديد.

 

ُاإلعالمُالجديدُخصائصُا:خامسًُ

نترنت، فقد وصلت يا المعلومات التي كان أبرزها اإل تعددت مالمح االتصال وتكنولوج
كان نتاجها التواصل مع جميع   ،الشبكة العنكبوتية إلى العالمية وأحدثت ثورة اتصالية كبيرة

أنحاء العالم عن طريق اإلعالم الجديد في وقت واحد وبسرعة فائقة وخصائص عدة سأعرضها  
 :(1) يأتي فيما

أن   مية خبر ا أو إعالن ا أو معلومات وهي خاصية أتاحت لمتلقي المادة اإلعال التفاعلية: .1
ا أو مضيف ا أو  يشارك في مناقشة هذه المادة ويدلي برأيه فيها ويعلق عل يها مصحح 

ا، حيث يمكن للمتابع أن يتحاور مباشرة مع صانع المادة اإلعالمية عن طريق  موضح 
، ف  أصبح المتلقي مشارك ا في اإلعالم.الدردشة أو المشاركة مثال 

ُالواسعة: .2 تراق الحواجز خاجاء اإلعالم الجديد بوسائله المتعددة وقدرته على  الحرية
ليعطي حرية أوسع في تناول القضايا الداخلية والخارجية التي تهم   والزمانيةالمكانية 

الوطن والمواطن، وتفتحت عيون المواطنين على كثير من األمور التي كانت غامضة  
 عليهم معرفتها. ام  ومبهمة ومحر  

3. ُ ُالمحتوى: ُفي ُوالتنوع أصبح بإمكان مستخدم اإلنترنت مشاركة كل ما يريد الشمول
، عن طريق وسائل اإلعالم الجديد المختلفة  دون الخو  ف من ضيق المساحة مثال 

 .لذكيالتواصل االجتماعي والمدونات وتطبيقات الهاتف ا شبكات ك

بإمكان أي فرد من المجتمع أن يبقى على معرفة مستمرة  التوفرُوالتحديثُالمستمر:ُ .4
لى البث المستمر بالواقع في جميع أنحاء العالم، فقد وفر اإلعالم الجديد بقدرته ع

بقاء المتابع في صورة الواقع  علومات فور حدوثها إمكانوتحديث ما ينشر من أخبار وم
 خبار وانتظار الجرائد.ولم يعد مضطر ا انتظار مواعيد نشرات األ ،اآلني

 

 . 57_55اإلعالم الجديد شبكات التواصل االجتماعي، شقرة، ص ( 1)
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يمكن لمستخدم وسائل اإلعالم الجديد الوصول إلى الكثير من معلومات  المرونة: .5
تاحة هذه المصادر للمستخدم يزيد من قدرته على الحصول المصادر بسهولة ويسر، وا  

 واختيار المناسب منها. اعلى المعلومات المختلفة والمفاضلة بينه 

 :(1)ومنُالخصائصُأيًضا
ُالجمهور: .6 أدت وسائل اإلعالم الجديد إلى تفتيت الجمهور، إذ يمكن توجيه   تفتيت

ون، ويتلقاها كل د المتلق  ا تعد  مالرسالة االتصالية لكل فرد في المجتمع على حدة، مه
 منهم في الوقت المناسب له.

وهي عدم الحاجة لوجود المرسل والمتلقي في الوقت نفسه، حيث إن المتلقي   الالزمانية: .7
 .دهول على المحتوى الُمرسل في أي وقت يريبإمكانه الحص

نتشار والوصول إلى شرائح المجتمع حيث تتميز وسائل اإلعالم الجديد باال  الالمكانية: .8
غرافية، فلم يعد المكان وطول المسافة الحدود الجكافة، فضال  عن قدرتها على تجاوز 

 تصالية.يشكالن عائق ا يحول دون التواصل بين المشاركين في العملية اال 

وهو اندماج وسائل اإلعالم المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية، بما يلغي  الندماج: .9
نشاء حالة من التزامن للنص والصورة والصوت.  الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل، وا 

نتباه تطلب وسائل اإلعالم الجديد من المستخدم درجة عالية من اال تغييرُالسلوك: .10
ا أراد الحصول على محتوى معين، بخالف مشاهدته ألحد البرامج على  والفاعلية إذا م

، فإنه من الممكن أن تكون مشاهدته سلبية، ولكن اإلعالم الجديد غي   ر التلفزيون مثال 
 هذا السلوك.

 تتميز وسائل اإلعالم بقلة التكلفة مقارنة بالوسائل التقليدية.  قلةُالتكلفة: .11

تتيح وسائل اإلعالم الجديد للمتلقي تخزين وحفظ المواد االتصالية،  التخزينُوالحفظ: .12
 واسترجاعها متى شاء. 

ُ:(2)ومنهاُأيًضا

حيث أصبح مؤكد ا أن مستخدم الوسائل الجديدة يستطيع تبادل رسائله  السرعة: .13
 وخطابه مع الطرف اآلخر بصورة أكثر سرعة. 

 

.  69_68العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي، هتيمي، ص  ( 1)

 .  74-73-71-70اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي، عبود والعاني، ص ( 2)
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تصاالت المتاحة سابق ا التي  يوجد تطور ملموس عما كانت عليه وسائل اال الجودة: .14
 كانت تعاني من عرقلة عملية االتصال وتشويشها وانقطاعها. 

إن التآزر بين وسائل االتصال بما يؤمن دعم خصائص كل منها لألخرى   التنافذ: .15
أصبح سمة مميزة لوسائل االتصال اليوم في ظل التقنية الجديدة، فالقمر الصناعي مثال  

أصبح يستفيد  ذكيالتي نتداولها عبر اإلنترنت، والهاتف اليدعم جودة الصوت والصورة 
 من تطبيقات الحاسوب واإلنترنت والكاميرا.

إن ما تتمتع به الوسائل الحديثة من إمكانات استخدام الوسائط المتعددة  التأثير: .16
 قد فاقت كثير ا ما امتلكته الوسائل القديمة.  كالصوت والصورة واللون والحركة والنص 

عالم الجديد بقدرة متجددة على التكيف مع رغبات المستخدم تميزت وسائل اإل التحكم: .17
 ضمون الذي يرغب في التعامل معه. من حيث التحكم بالوقت والشكل والم

ة المستخدم هم  ل م  تتكامل عناصر التقنية في وسائل اإلعالم الجديد بما يسه   التكامل: .18
ن المستخدم من  بصور مختلفة، ويبرز ذلك بصورة جلية في الهواتف الذكية التي تمك  

خزين  الكتابة والتصوير والمراسلة والتشارك بالوثائق والتحدث بالصوت والصورة وت
 المعلومات ومتابعة المحطات اإلذاعية والتلفزيونية وغير ذلك الكثير دون عناء. 

لم تعد الوسائل المتبادلة بين جمهور وسائل االتصال حبيسة النطاق المحلي  العالمية: .19
 أو اإلقليمي، بل اتسعت لتصل العالم كله.

ا، فمثال  يتم استخدام ائل اإلعالم الجديد ميزة سهلة جد  أصبح التزامن في وس التزامن: .20
 الصوت والصورة والنص في وقت واحد.

 فقط هي بل  صرة على الميسورين من الناس، ت د الوسائل الحديثة مقلم تع الشيوع: .21
 من استخدامها. منهمن المهارات التي تمك   معين من مستخدميها اكتساب قدرتتطلب 

ا هي تخزين كم هائل من المعلومات المصنفة طبق ا  إن أولوية اإلنترنت حالي   التخزين: .22
ا للمعرفة لب، وهو ما يجعلها مصدر ا أساسي  الحتياجات المستخدم والمتاحة وقت الط

واإلعالم في مختلف الميادين، فضال  عن سهولة الوصول إليها، وقد تعددت األشكال 
 حفظ بها المعلومات. التي تُ 

 

ُ
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ُأقسامُاإلعالمُالجديُدا:ُسادسًُ

 :(1) اآلتيوتحتوي على أربعة أقسام، تتمثل في 

 وتطبيقاتها.  Onlineاإلعالم الجديد القائم على شبكة اإلنترنت  .1

 بما في ذلك أجهزة قراءة الكتب والصحف.  ذكيةاإلعالم الجديد القائم على األجهزة ال .2

التقليدية مثل الراديو والتلفزيون، بعد إضافة اإلعالم الجديد القائم على منصة الوسائل  .3
 ميزات جديدة لها.

هذا النوع،   ، حيث يتم تداولOfflineديد القائم على منصة الحاسب اآللي اإلعالم الج .4
ما بوسائل الحفظ بالطرق المختلفة، ويشمل العروض البصرية وألعاب إما شبكي   ا وا 

 الفيديو والكتب اإللكترونية وغيرها.  

 

ُوسلبياتهُاإلعالمُالجديدُإيجابياتا:ُابعًُس

 :(2)إيجابياتُاإلعالمُالجديد •
بسبب المرونة التي توفرها وسائل اإلعالم   ؛زيادة عدد المستفيدين من المحتوى اإلعالمي .1

 الجديد.

خلق فرص عمل جديدة، حيث إن اإلعالم الجديد يساعد في خلق فرص عمل جديدة  .2
 ام.ألصحاب الخبرة في الحاسوب بشكل ع

وكذلك  ،التنافس الشديد في اإلعالم الجديد يؤدي إلى تطوير وسائل اإلعالم القديم .3
 محتوى وأسلوب اإلعالم الجديد.

فرصة  يئات المحتاجة للحمالت التسويقيةيوفر اإلعالم الجديد ألصحاب الشركات واله .4
ا في معرفة  قدرة فائقة ونتائج أفضل، وتساعد  مة للقيام بحمالت كبيرة ذات قي   أيض 

 المعلومات الشخصية للجمهور.

 

 . 20الجديد، الشمايلة وآخرون، ص اإلعالم الرقمي  ( 1)
 . 30_28مدخل إلى اإلعالم الجديد، عواد، ص  ( 2)
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ختيار، فمع تعدد وسائل اإلعالم الجديد أصبح باإلمكان اختيار  توسيع مبدأ حرية اال .5
 الوسيلة المناسبة دون قيود وتضييق من الحاكم. 

لحظة التي تريد لمحتوى الذي تريد في الاالستعمال اللحظي، إذ يمكنك الوصول إلى ا .6
 وفي المكان الذي تريد، وتتحكم يوقت استعمالك للوسيلة وليس العكس.

أصبح باإلمكان الحصول على الكثير من  قد التكلفة أقل على المستخدم والصانع، ف .7
 ان ا.مج  بمقابل مادي   الخدمات والمواد اإلعالمية التي كانت 

أدوات  ، فهناكالم الجديد ما تتيحه بعض وسائل اإلع تخطي حواجز اللغة من خالل .8
 الذي يتيح لك ترجمة جميع لغات العالم دون عوائق.  ،متميزة كالمترجم الفوري

خاصة في الدول ذات سقف  ،خلق منبر جديد للتعبير عن الرأي والحرية الشخصية  .9
 الحرية المنخفض. 

الوسائل من الممكن خلق وسائل تعليمية جديدة، كالتعليم باإلعالم الجديد من خالل  .10
 المتاحة. 

 

 :(1)سلبياتُاإلعالمُالجديد •
بشكل محترف في  صحفيندرة المهارات والمعارف الالزمة لممارسة مهام عمل ال .1

 اإلعالم الجديد.

 المنافسة الشديدة بين وسائل اإلعالم الجديد. .2

 صعوبة الحصول على التمويل. .3

 المستقبلية له. غياب التخطيط لإلعالم الجديد، وعدم وضوح الرؤية  .4
عدم توفر اإلمكانات التقنية في بعض الدول، مما يؤثر على عملية تقدم وتطور اإلعالم   .5

 الجديد.

 السرعة في البث اإللكتروني ينتج عنه عدم تحري الدقة، وقد تكون النتيجة فاشلة.  .6

 عمل اإلعالم الجديد، وعدم خضوعه للرقابة. ة في انعدام القوانين والضوابط الخاص .7

 

 . 32اإلعالم الرقمي الجديد، الشمايلة وآخرون، ص ( 1)
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ة الوثوق والتحقق من مصداقية العديد من البيانات والمعلومات على وسائل  صعوب .8
 اإلعالم الجديد.

 انتهاك حقوق النشر والملكية الفكرية، وسهولة الترويج للمعلومات الزائفة واإلشاعات.  .9

 التأثير السلبي على الحياة االجتماعية واألسرية.  .10
اد ن عدد من الموارد البشرية، مما ز ستغنت عالمؤسسات التي تتعامل باإلعالم الجديد ا .11

 حجم البطالة. من 

  

ُالتحدياتُالتيُتواجهُاإلعالمُالجديدا:ُثامنًُ

هناك العديد من التحديات التي من الممكن أن تواجه اإلعالم الجديد خالل مسيرة  
 :(1) ي، أذكرها فيما يأتاستخدامه

. يخلق اإلعالم الجديد عادة القراءة على س ،المقروئية .1  الشاشة مثال 

 قلة الشرعية القانونية التي يعاني منها اإلعالم الجديد.  .2

 غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية المتعمقة بمستقبل اإلعالم الجديد.  .3

 ال يزال المعلن ال يثق في اإلعالن على اإلعالم الجديد بشكل كامل. .4

 قوانين.غياب األنظمة واللوائح وال .5

 :(2ُ)ومنُالتحدياتُأيًضا
صعوبة الوثوق والتحقق من صحة المعلومات التي تحتويها بعض الوسائل في ظل  .6

 الحاجة إلى التعزيز المتواصل للقدرات الثقافية والتعليمية للمتلقي. 
ضعف التحكم في الضوابط الضرورية لضمان عدم المساس بالقيم الدينية واالجتماعية   .7

بية تخشى على أبنائها من حرية والثقافية للمجتمعات، حيث ما زالت بعض الدول العر 
 التعامل مع تلك الوسائل؛ لتشككهم في هدمها للقيم وثقافة المجتمع. 

 

 . 195_ 194، ص  اإلعالم الرقمي الجديد، الشمايلة وآخرون( 1)
. 7_6( دور اإلعالم الجديد في تعزيز المشاركة السياسية، البصراتي، ص 2)
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سعي رجال األعمال وأصحاب الثروات إلى السيطرة على الوسائل اإلخبارية الشهيرة   .8
 قتصادي.من أجل تأمين مصالحهم ونفوذهم االواسعة االنتشار على الشبكة العنكبوتية، 

سيطرة على تمدد التطرف واإلرهاب، إذ تقوم بعض الوسائل اإلعالمية  ضعف ضوابط ال .9
بعرض طرق تصنيع األسلحة والقنابل وكيفية استخدامها، مما يسبب نشر الفوضى  

 والعنف في بعض المجتمعات.

مما يدفع التطور الدائم في ارتكاب الجرائم اإللكترونية باستخدام التقنيات الحديثة،  .10
 استحداث إدارات لمكافحة الجريمة اإللكترونية. ية إلى معظم الحكومات العرب

توجيه النقد له بأن هذا اإلعالم عشوائي، وال توجد مواثيق شرف يلتزم بها كل من   .11
 يستخدمه، حيث إن اإلعالم الجديد ال يشترط من مستخدميه مؤهالت علمية. 

ة لضمان  لح  ال يوجد تنظيم مهني وقانوني لإلعالم الجديد، حيث إنه بحاجة ماسة وم .12
 حقوق العاملين في هذا القطاع الكتسابهم الحصانة المهنية أمام القانون. 

 

ُلقائمينُبالتصالإلىُاتوصياتُخبراءُاإلعالمُالجديدُا:ُتاسعًُ

من  والتي  كيفية استخدام اإلعالم الجديد حول  صيات و عدة ت خبراء اإلعالم الجديد يضع  
 :(1) ومنها  ،له الصحفيين شأنها الرقي باستخدام

 التدريب على كيفية االستخدام األمثل لإلعالم الجديد.  .1

التواصل مع الخبراء والمختصين في العالم من أجل الحصول على آخر التطورات في  .2
 مجال الصحافة، والتطبيقات المتخصصة في مجال الصحافة.

 ضرورة أن يكون الصحفي على علم بكيفية حماية نفسه من االختراق.  .3

التدريب على كيفية التحقق من األخبار والصور والفيديوهات التي تنشر على  ضرورة  .4
 وسائل التواصل االجتماعي. 

 

 

 

 م. 2018ديسمبر  17حازم حماد )مرسل بفيس بوك(، هشام زقوت )مستلم(، ( 1)
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ُ:(1)ومنهاُأيًضا

 أثناء استخدام وسائل اإلعالم الجديد.  تثقيف الجمهور بشكل كبير .1
مندوبين للقائم  ر وعد همالتعاون مع النشطاء اإلعالميين واالستفادة منهم بشكل كبي .2

 باالتصال بطريقة غير مباشرة.
مواكبة التطور التكنولوجي بشكل دائم للبقاء على تواصل مع جميع األشكال اإلعالمية   .3

 لإلعالم الجديد.

أشكاله التنوع في استخدام المنصات اإلعالمية سواء للهواتف الذكية أو اإلعالم الجديد ب .4
 .كافة

وغيرها   ائل اإلعالم الجديد على صحافة الهاتف الذكيالتدريب والتأهيل المستمر في وس .5
 .من أنواع اإلعالم الجديد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م. 2018ديسمبر   17حازم حماد )مرسل بفيس بوك(، سائد رضوان )مستلم(،  ( 1)
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ُالمبحثُالثالث
ُأهمُوسائلُاإلعالمُالجديد

شبكات التواصل االجتماعي   عن في مقدمتها الحديث  ،يعرض هذا المبحث عدة محاور
صها وأنماطها  والغوص في تفاصيل أهم الشبكات، ثم الحديث عن المدونات بسماتها وخصائ

يجابياتها وسلبياتها، وأخير ا الحديث عن تطبيقات الهاتف الذكي وأهم تطبيقاته المتعلقة  وا  
 باإلعالم الجديد. 

 شبكاتُالتواصلُالجتماعيأوًل:ُ

حيث  ،شبكات التواصل االجتماعي هي األكثر استخدام ا بين المجتمعات في هذه الفترة  تعد  
اس وحياتهم، وتبين ذلك إن ما يسمى بالواقع االفتراضي أصبح المسيطر اآلن على عقول الن

التواصل االجتماعي التي يقضي بعض   شبكات للباحث من خالل معايشته للناس واستخدامه ل
، باإلضافة إلى أنها شبكات مؤثرة، حيث تسببت بالعديد من  هام في استخدامأوقاته  غالبيةالناس 

 المشاكل والثورات العالمية، بالرغم من إيجابياتها المتعددة.
ا وبعد اختراع الشبكة العنكبوتية في منتصف التسعينات من القرن العشرين، بدأت تاريخي  

عام   (classmatrees.com)ث مثل أول شبكات التواصل االجتماعي بالظهور بشكلها الحدي 
الغاية منه مساعدة األصدقاء الذين للربط بين زمالء الدراسة،  م(، وهو موقع اجتماعي1995)

، وموقع (1)قتهم ظروف الحياة، وكانت عضوية هذا الموقع مجانية جمعتهم الدراسة وفر  
(sixdegrees.com) ( حيث ركز على الروابط المباشرة بين األشخاص 1997عام )وقد م ،

ظهرت في تلك المواقع الملفات الشخصية للمستخدمين وخدمة إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة  
بالرغم من وجود  ،من األصدقاء، ولكن أغلقت تلك المواقع فيما بعد بسبب عدم تحقيق الربح

 .(2) ذاكبعض ميزات الشبكات الحالية فيها آن
 م(،2001م( إلى )1999وبعد ذلك ظهرت مجموعة من الشبكات االجتماعية بين عام )

ا لعدم جدوا م( 2004م( إلى )2002ها المادية، وفي المدة ما بين عام ) ولكنها لم تحقق نجاح 
م( في  2002عام )  (سرينديتر) ، فقد ظهر موقععالمي ا ذروتها شعبية الشبكات االجتماعية بلغت 

 

 . 79العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي، هتيمي، ص( 1)
 . 376اإلعالم الجديد الدولة االفتراضية الجديدة، البياتي، ص( 2)



73 

 

يقوم مفهوم الموقع على دائرة األصدقاء والتقنية المتعددة ، )جونتان أبرامس(كاليفورنيا من قبل 
 .(1) المجتمعات االفتراضية راد على شبكات التواصل االجتماعي عبرلألف

ثم   ،للتدوين منصةك )سكروك(وفي النصف الثاني من العام نفسه ظهرت في فرنسا شبكة 
م(، وقد استطاعت تحقيق انتشار واسع، وحصلت على  2007شبكة اجتماعية عام ) تحولت إلى

 .(2) م( في ترتيب الشبكات االجتماعية حسب عدد المشاركين2008المركز السابع عام )

  ت بسرعة حتى أصبح ت ، وتطور ةاألمريكي )ماي سبيس( شبكة م( ظهرت 2003العام )وفي 
 شبكة  م( ظهرت 2004م(، ثم في عام )2006) أكبر شبكات التواصل االجتماعي في العام

ا بت، وال(3) )فيس بوك( )فيس بوك(  حتى قامت  ،)ماي سبيس(نتشار الموازي مع اال ي بدأت أيض 
مما أدى إلى زيادة أعداد مستخدميه  ،م( بإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين2007في العام )
عام   )تويتر(، ثم شبكة م(2005عام )  )يوتيوب(ثم بعد ذلك تأسست شبكة  ،(4) بشكل كبير

 .(5) م( عبارة عن موقع يسمى التدوين المصغر2006م(، التي كانت في عام ) 2007)
قى إلى ا فهناك بعض الشبكات االجتماعية العربية التي ظهرت مؤخر ا، لكنها ال تر أما عربي  

من أكبر   وهو ،االجتماعية الكبرى، ومن أمثلة الشبكات العربية )ياهو مكتوب(منافسة الشبكات 
التي طورت في نظامها شبكة اجتماعية تجمع مستخدمي المواقع، وأشهر المواقع العربية 

وكانت مخصصة للعرب  ،م(2009وهي شبكة تم إنشاؤها عام ) ،باإلضافة إلى موقع )عربيز(
 .(6)وبسرعة بين الدول العربيةفي ألمانيا فقط، لكنها انتشرت 

التي ما زالت موجودة وبعد هذه التواريخ وهذه الشبكات الكبيرة ظهرت العديد من الشبكات 
على الربح وعلى تقديم الخدمات المتطورة أوال    نا هذا، وأصبح التنافس بينها جلي ا، يقومحتى وقت

 تكون على رأس الشبكات. إال أن هناك شبكات ال تهزها المعيقات، وتستطيع أن ،بأول
بليون مستخدم   3.484أن م( إلى 2019عام )  وصلنا في عالم اإلعالم الجديد وقد 

% منهم نشطاء بشكل كبير، ووصل اإلعالم  45يشاهدون شبكات التواصل االجتماعي، وأن 

 

 . 80_79عالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي، هتيمي، ص  ال( 1)
 . 201اإلعالم الرقمي الجديد، الشمايلة وآخرون، ص ( 2)
 . 80العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي، هتيمي، ص( 3)
 . 376اإلعالم الجديد الدولة االفتراضية الجديدة، ص( 4)
 . 81التواصل االجتماعي، هتيمي، صالعالقات العامة وشبكات ( 5)
. 82_81المرجع السابق، ص ( 6)
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الخالي من  ادة منها، كانتشار البث المباشر إلى وجود خيارات أكثر تطور ا يمكن االستف الجديد 
  م( إلى أكثر من 2019حتى وصل في عام ) ،ه في كل يومعب، حيث يتزايد مستخدمو التال

مليار شخص   2مقطع فيديو مباشر على )فيس بوك(، وشاهد أكثر من  3.500.000.000
ساعة، حيث   24التي يتم عرضها خالل  )ستوري( مقاطع الفيديو، كذلك خدمة الصورة القصيرة

نستغرام( يستخدمون القصص كل شهر، ستخدم على )إمليون م 200أفاد صاحب المشاريع بأن 
نستغرام ويوتيوب( بشكل كبير في ظهورها   ، وقد ن(IGTV)وكذلك خدمة  جحت )فيس بوك وا 

 .(1) واجهة أساسية للتسوق عن طريق الفيديو

مصطلح يطلق على مجموعة من الشبكات على  وتعرف شبكات التواصل االجتماعي بأنها
، تتيح التواصل بين  (0.2ويب )ظهرت مع الجيل الثاني للويب أو ما يعرف باسم التي اإلنترنت 

،  و الجامعة أو المدرسة أو الشركة أو غيرها تجمعهم البلد أ ،األفراد في بيئة مجتمع افتراضي
طالع على الملفات  مثل إرسال الرسائل أو اال ،ويتم ذلك عن طريق خدمات التواصل المباشر

وهي حلقات اجتماعية   .(2)عرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض الشخصية لآلخرين وم
كما في الحياة اليومية، ولكنها عبر اإلنترنت، حيث إنها تضم مواقع خاصة وعامة من كتابات  

 .(3)وصور وأفالم ودردشات وتعارف
،  وتشترك شبكات التواصل االجتماعي بعدة صفات، مثل: المشاركة، اإلتاحة، المحادثة

: التعارف والصداقة، إنشاء شبكات الجهات تتمثل في ، ولها عدة مجاالت (4) التجمع، والفورية
والمؤسسات المختلفة، إنشاء مجموعات اهتمام، إنشاء صفحات خاصة باألفراد والجهات، 

األفراد، البرمجيات المتوفرة داخل الشبكة االجتماعية، استخدامات ترفيهية، وسائل اتصال بين 
، ومن أبرز ميزات الشبكات االجتماعية: الصفحات الشخصية، األصدقاء، (5) والدعاية واإلعالن

 .(6)إرسال الرسائل، ألبومات الصور، المجموعات، الصفحات 

فال يمكن تفضيل شبكة على شبكة   ، أهمية شبكات التواصل االجتماعي أهمية نسبيةوتعد  
ام الشبكات، وتعتمد األفضلية على طبيعة االستخدام  تنوع استخد ؛ وذلك لأخرى بشكل مطلق

 

(1) Dimofimf https://www.dimofinf.net. 
 . 109اإلعالم التفاعلي، كافي، ص( 2)
 . 200اإلعالم الرقمي الجديد، الشمايلة وآخرون، ص ( 3)
 . 85_84ص   بكات التواصل االجتماعي، هتيمي،العالقات العامة وش( 4)
 . 381_379ص االفتراضية الجديدة، البياتي،   الجديد الدولةاإلعالم ( 5)
 . 114_113ص اإلعالم التفاعلي، كافي،  (6)
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ى تفضيله الستخدام  لهذه المواقع، وطبيعة الحدث اإلعالمي، وعلى القائم باالتصال نفسه ومد 
وعلى طبيعة المؤسسة وما تملك من منصات إلكترونية، وعلى طبيعة   شبكات عن أخرى،
سائل لهم كما يختلفون عن النخب  الر من جهة توجيه  ونفالشباب يختلف ،الجمهور المستهدف

 .(1)وعن اإلعالميين وغيرهم من الجمهور المستهدف

ُومنُأهمُالشبكاتُالجتماعيةُماُيليُ:

 ُ:(فيسبوك) .1
، وكان عمره  م( بواسطة )مارك زوكربيرج(2004عام ) فبراير فيُ)فيس بوك(ت شبكة ُأنشئ

في جامعة هارفارد، وكانت الشبكة في البداية متاحة لطالب   اكان طالب   آنذاك تسعة عشر عام ا،
الجامعة فقط، ثم لطلبة الجامعات، وبعدها لطلبة الثانوية ولعدد محدود من الشركات، حتى  

 .(2) أصبحت عالمية ومتاحة للناس كافة

التي كانت تطبع   على غرار ما كان يسمى )كتب الوجوه(ُبهذا االسمُ)فيس بوك(وسمي 
وتوزع على الطالب بهدف إتاحة الفرصة لهم للتعارف والتواصل مع بعضهم البعض، خاصة  

 .(3)قون بعد الدراسةالطلبة يتفر   نتهاء من الدراسة والتخرج، إذ إنبعد اال
 )فيس بوك(صل االجتماعي )شري كنكوف كيونت( ف الباحث في مجال شبكات التواويعر  

نترنت، وهو مكان يجتمع فيه  ا على اإل ات االجتماعية يمثل مجتمع ا دولي  بأنه واحد من الشبك
وغيرها من   ض من خالل تبادل الصدور والفيديو أفراد المجتمع للتفاعل مع بعضهم البع

داخل  ل والدراسة وغيرهم، ويربط األفراد واالتصال مع األصدقاء والعائلة وزمالء العم ،المعلومات 
 .(4) المدن والمناطق، ويتيح التفاعل بين المشتركين

، وهي شبكة  في كاليفورنيا داخل الواليات المتحدة األمريكية )فيس بوك(ويقع المقر الرئيس لــ
بليون   2.121م( بـ 2019)، ويقدر عدد المستخدمين عام (5)لغة 140 تدعم متعددة اللغات 

 

 م. 2018ديسمبر   17حازم حماد )مرسل بـفيس بوك(، سائد رضوان )مستلم(،  ( 1)
 . 88العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي، هتيمي، ص( 2)
 . 64التواصل االجتماعي، شقرة، صاإلعالم الجديد شبكات ( 3)
 . 89العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي، هتيمي، ص( 4)
 .https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 5)
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  مليون مستخدم، وتصل نسبة مستخدمي 2.240عالمي ا، ويبلغ عدد النشطاء يومي ا أكثر من 
 .(1) %96الهواتف الذكية والتابلت لتطبيق )فيس بوك( تصل إلى 

 

 ُ:(تويتر) .2
هي اللفظة التي تطلق على   و)التغريدة( م(،2006في مارس عام ) )تويتر(انطلقت شبكة 

كمشروع بحثي قامت به شركة  )تويتر(، وظهر (2)النص الصغير الذي يكتبه المشارك
Obvious  (3) نفسه العاماألمريكية، وأطلق رسمي ا للمستخدمين في. 

غريدات من شأنها  خدمة تدوين مصغر التي تسمح لمستخدميه بإرسال ت )تويتر( شبكة قدموت
، وذلك مباشرة عن طريق  (4)حرف للرسالة الواحدة 280بحد أقصى  دينتلقي إعجاب المغر  

أو عن طريق برامج المحادثة الفورية أو التطبيقات التي   SMSأو عن طريق إرسال  )تويتر(
 .(5) رونمها المطو  يقد  

المبنى الرئيس للشبكة في سان فرانسيسكو كاليفورنيا، داخل الواليات المتحدة ويقع 
ويقدر عدد ، (6) لغة 17دعم ة اللغات تمتعدد  ، وهي شبكةاألمريكية، للمالك جاك دورسي

 .(7) امليون مستخدم نشط شهري   326ثر من م( بأك2019المستخدمين عام )

 

 ُ:(يوتيوب) .3
بالتباحث مع  (Pay Pal)بمشاركة مجموعة من الموظفين في شركة  )يوتيوب(تأسس موقع 

م(، ومن ثم قامت شركة 2005في أمريكا وأصبح الموقع جاهز ا للعمل عام ) (أيلينوي)جامعة 
(google)  ( باإلعالن عن التوصل إلى اتفاقية لشراء موقع 2006عام )مقابل   )يوتيوب(م

 

(1) Dimofinf, https://www.dimofinf.net. 
 . 148اإلعالم الهجرة إلى العصر الرقمي، عبود والعاني، ص( 2)
 . 75التواصل االجتماعي، شقرة، صاإلعالم الجديد شبكات ( 3)
 . https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 4)
 . 400اإلعالم الجديد الدولة االفتراضية الجديدة، البياتي، ص( 5)
 . https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 6)

Dimofinf, https://www.dimofinf.net. (7 ) 
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لعرض مقاطع الفيديو  (األدوبي فالش)، ويعتمد الموقع تقنية (1)مليار دوالر أمريكي  1.65
 .(2)المطلوبة

إعادة المشاهدة لمرات  بإمكانية توثيق األحداث بتفاصيلها، ويتيح خاصية )يوتيوب(يتميز 
للمستخدمين الذين   دة وحسب الطلب، إضافة إلى مشاهدة المقاطع الخاصة، ويفسح المجالعدي

وهو عام   ،بالتعديل، ويوفر إمكانية ترجمة ما ينشر عليه )يوتيوب(يرفعون مقاطع الفيديو على 
 .(3) ومجاني

ويقع   ،( بايثون)لغة لواجهة المستخدم، ولغة البرمجة هي  76على  )يوتيوب(موقع يحتوي 
  9م( بـ 2019ويقدر عدد المستخدمين عام )، (4) في سان برونو في كاليفورنيا مقرها الرئيس 

مشترك   30000، ويوجد أكثر من امليون مستخدم يومي   30مليار مستخدم شهري ا، وأكثر من 
 .(5)المدفوعة  (youtube TV)في خدمة 

 

 ُ:(لينكدُان) .4
من أقدم شبكات التواصل  ، وتعد  م(2003في العام ) انطلقت م( ولكنها 2002تأسست عام )

تضم  هوفمان( ومالكها )مايكروسوفت(،  وهي شبكة تواصل مهنية أسسها )ريد  ،(6) االجتماعي
يفورنيا في الواليات المتحدة للها في ماونتن فيو في كا ، ويقع المقر الرئيسلغة عالمية 24

 .(7) األمريكية

في مجاالت متنوعة ومختلفة يتشاركون في مجموعات  للمحترفينهي شبكة اجتماعية و 
اهتمام، وتتميز الشبكة بخاصية متميزة في الشبكة وهي خاصية التزكيات، فبإمكان مديرك أو  

حيث تتيح الشبكة لألشخاص  ،(8)تزكيتك عن عملك السابقين في وظيفة معينة شغلت ها زمالئك

 

 .146د والعاني، صاإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي، عبو ( 1)
 . 90اإلعالم الجديد شبكات التواصل االجتماعي، شقرة، ص( 2)
 . 95-94-92ص  ،المرجع السابق( 3)
.https://ar.wikipedia.org ويكيبيديا،( 4)

Dimofinf, https://www.dimofinf.net. (5 ) 
 . https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 6)
 .https://ar.wikipedia.org.linkedin.comويكيبيديا، ( 7)
 . 115اإلعالم التفاعلي، كافي، ص( 8)
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الشركات إجراء البحث عن هؤالء عبر كلمات  ، وبإمكانعرض سيرتهم الذاتية المفضلة
)فيس  لوجود العمالقتين  ؛كايفي أمر  ا كبير   ارواج   ولكنه لم يلق   ،(google)وهو منتج  ،(1) مفتاحية
 .(2) )تويتر(و بوك(

  610أكثر من  )لينكد ان(لدى  م(2019حسب إحصاءات عام ) عدد المستخدمين  يبلغ 
% فقط  1ا، وأثبتت اإلحصاءات أن ليون مستخدم يومي  م 260مليون مستخدم، حيث يستخدمها 

% من المدراء التنفيذيين يستخدمون المنصة  91ا، و لمستخدمين ينشرون المحتوى أسبوعي  من ا
 .(3) كمصدر للمحتوى

 

 ُ:(فليكر) .5
نترنت، واة التصوير على اإلا، كما هي شبكة لهُ الصور وحفظها وتنظيمه شبكة لمشاركة يه
لمستخدميها خدمة التشارك في الصور وخدمة التعامل للزائرين عن طريق تخصيص   حوتتي 

في كندا،  (Ludi corp)م( من قبل شركة 2002مساحة للتعليق، ثم تطورت الشبكة عام )
 Ludi)م( تم بيع شركة 2005م(، وفي عام )2004وقامت الشركة بإطالقها ألول مرة عام )

corp)  (4) ، وتم نقل جميع محتويات الشبكة إلى الواليات المتحدة األمريكية(ياهو)إلى شركة.ُ
، تدعم  في سان فرانسيسكو ، ويقع مقرها الرئيس(كاترينا فك) هي شبكة تجارية أسستها و 

والفرنسية واإليطالية والبرتغالية واألسبانية  نجليزية والصينية واأللمانية الشبكة اللغة اإل
  ،مليون مصور 75م إلى أكثر من 2018في أبريل  )فليكر( ووصل عدد مستخدمي ،(5)والكورية

مليون مستخدم ينشرون عشرات المليارات من الصور، وفي شهر مارس   100وأكثر من 
ام  ع مليون عن  10.8مليون زائر بزيادة تصل إلى  13.1 )فليكر(كان لدى  (م2018)
 .Score.com (6)م( وفق ا لشركة األبحاث 2017)

 

 

 . 83اإلعالم الجديد شبكات التواصل االجتماعي، شقرة، ص( 1)
 . 203اإلعالم الرقمي الجديد، الشمايلة وآخرون، ص ( 2)

Dimofinf, https://www.dimofinf.net. (3  ) 
 . 81التواصل االجتماعي، شقرة، صاإلعالم الجديد شبكات ( 4)
 . https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 5)

Aitnews, https://aithnews.com. (6)   
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 :(مايُسبيس) .6
شبكة اجتماعية تسمح للمستخدمين بإنشاء شبكات لألصدقاء واالحتفاظ بمدونة   هي

)ماي  ، وفي مقدور مستخدمي شبكة شخصية واالنضمام إلى مجموعات وتقاسم الصور والفيديو
تكييف صفحاتهم وفق خياراتهم الخاصة باستعمال نظام لغة تأشير النص الفائق، مما   سبيس(

ا ُ،(1) شبكات التواصل االجتماعي األخرى يمثل خدمة مميزة ال تقدمها  وهو الموقع األكثر رواج 
 .(2) )فيس بوك( قبل أن يدخل في منافسة شديدة مع

أقوى شبكات التواصل االجتماعي، ولكن شعبية الموقع بدأت بالتراجع   )ماي سبيس(كانت و 
مليون   580بشرائها بمبلغ  (روبرت مردوخ)والتي يملكها  (نيوز كويب )بعد أن قامت شركة 
 ، لكل  (3) مليون دوالر 35بمبلغ  ماي سبيس((قامت الشركة ببيع  )فيس بوك(دوالر، وبعد ظهور 

م(، 2011في عام ) (جاستين تيمبرليك)ونجم الغناء األمريكي  (Specific Media)من شركة 
بر مكتبة موسيقى رقمية في ككأ (م2013)يناير  15جموع الجماهير في ت الشبكة إلى قوانطل
 .(4)العالم

لها في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، أطلقت  المقر الرئيس  شبكة متعددة اللغات ويقع وهي 
 .(5) م(2003عام ) 

 

  :أخرى .7

، NetLog ،Hi5 ،Xing، Deviantart) :منها أقل أهمية وشعبية، وهي شبكات 
Artician، Wiki، Orkut ،Pinterest،Reddit  ،Tumblr ،Peirscope والمواقع ،)

 (.ومنها: ) أشارك، أربيا أربيا، البنيان، سالم وورد  يةالعرب

 

 

 

 . 213اإلعالم الرقمي الجديد، الشمايلة وآخرون، ص ( 1)
 . 115إلعالم التفاعلي، كافي، صا( 2)
 . 79اإلعالم الجديد شبكات التواصل االجتماعي، شقرة، ص( 3)
 . https://lite.almasryalyoum.comالمصري اليوم، ( 4)
.https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 5)
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ُالمدوناتثانًيا:ُ

ت العديد من الخدمات اإللكترونية التي جعلت من العالم بأسره مجتمع ا  نترنأتاحت شبكة اإل 
ات والحديث ومشاهدة على جهاز إلكتروني واحد، يتم من خالله تبادل األفكار والمعلومات والبيان

من أدوات التبادل، وعلى هذه الشبكة العنكبوتية ما يسمى   ومقاطع الفيديو وغير ذلكالصورة 
صدقاء والمعنيين  ات خاصة بهم يشاهدها األالتي تتيح للمشتركين عمل صفح  بالمدونات 

 .بصاحب الصفحة

إلى   اتاج الوسيلة وتحرير محتواها ونشرهنات إكة للمستخدمين إمكان بخدمات الش وقد وفرت 
اآلخرين وتبادل الرأي والتعليقات حول ما ينشر أو يذاع في هذه المدونات، ومع تطورها  
شباع الحاجات، وقد استشعرت  أصبحت مصدر ا لألخبار ووسيلة لتحقيق العديد من الوظائف وا 

من  ستفادة على مواقعها لالوسائل اإلعالم التقليدية قيمتها الجماهيرية والعالمية، وبدأت بتوظيفها 
 .(1)سيلة الجديدة آنذاكهذه الو 

، (Web Blog)مصطلح  (جون بارغر)صاغ  ، عندمام(1997عام )ظهرت المدونات في 
حداث م(، وقد ساعدت العديد من األ1999عام )نترنت في ا بالظهور على اإلوبدأت فعلي  

  نتشار الهائل االز األحداث التي أدت إلى ولعل أبر  ،نتشار المدونات بشكل كبيرا السياسية على 
م(، حيث استخدم الجنود األمريكيين المدونات  2003عام ) للمدونات هي احتالل العراق في 

 .(2) مراسلة ذويهم، ووسيلة لكوسيلة للتعبير عن مأساتهم في الحرب 

  واإلعالم ومع ظهور المدونات وانتشارها بدأت البحوث والدراسات األكاديمية في الصحافة 
، وبدأت بالسؤال العنكبوتية على أنها ظاهرة جديدة على الشبكةشير إليها أن أدراستها، منذ ب

الذي يدور حول موقعها من وسائل اإلعالم، حتى زادت المدونات ومواقعها وأصبحت وسيلة  
 .(3) أداة لتلبية حاجاته اإلعالمية عالم، يتبناها الجمهور بوصفهامنافسة لوسائل اإل

جاه ا سائد ا لمستشارين سياسيين في  نين، ليصبح ات ن والمدو  التدويم( تزايد 2004عام ) وفي 
، لوصول إلى الرأي العام والمعلومات ا في استخدامها ُبغية اتقديم الخدمات اإلخبارية، وبدأو 

برصد التدوين والمدونات وشخصيات   (Colombia Journalism Review)مجلة  وقامت 

 

 . 52المدونات اإلعالم البديل، عبد الحميد، ص ( 1)
 . 342فتراضية الجديدة، البياتي، صاإلعالم الجديد الدولة اال( 2)
. 53المدونات اإلعالم البديل، عبد الحميد، ص ( 3)
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 اثم أصبح التدوين والمدونات جزء  لى الردايو والتلفزيون، ال إلمدونين، وبدأت في الظهور واالنتق ا
 .(1)م(2004ككلمة عام )  (Blog)كلمة  (Webster,s)وأعلن قاموس  ،من الدعاية للمرشحين

ها الشائعة في  وللمدونات أشكال متعددة تتباين كما تتباين أنماط الكتابة الصحفية وأعمدت
صوت والصورة أو التخطيطات التعبيرية، وتتنوع  بعضها يكون مصحوب ا بالالصحافة الورقية، 

نين والمهتمين بها، وبخاصة في حفل السياسة  مواضيع المدونات بحسب اهتمامات المدو  
 .(2) والرياضة والفنون األدبية
من اإلنجليزية إلى العربية   (Blog)نين العرب على تعريب المصطلح واستقر غالبية المدو  

التي تعبر عن التدوين أو التسجيل على صفحات اإلنترنت التي ينشئها   ،نة(بمفردة )مدو  
 .(3)أصحابها لتسجيل يومياتهم ومالحظاتهم وآرائهم وخواطرهم على شكل يوميات أو مذكرات 

ا، وبصورة  مني  على تدوينات مختصرة ومرتبة ز  عرف المدونة بأنها صفحة عنكبوتية تشتملوتُ 
المدونة تطبيق من تطبيقات اإلنترنت، يعمل من خالل نظام إلدارة المحتوى، وهو  تفصيلية، و 

مدخالت مؤرخة ومرتبة  في أبسط صورة عبارة عن صفحة عنكبوتية تظهر عليها تدوينات أو 
ها عنوان  ا، تصاحبها آلة ألرشفة المدخالت القديمة، يكون لكل مدخل منترتيب ا زمني ا تصاعدي  

يمكن للمستفيد الرجوع إلى  دائم ال يتغير منذ لحظة نشره على الشبكة، بحيث  URIإلكتروني 
 .(4)متاحة في الصفحة األولى للمدونة في وقت الحق عندما ال تكون تدوينه

، وتساعد ث باستمرارنة بأنها صحف ويب شخصية ُتحد  مدو  لا ( مايكروسفت )ف شبكة عر  وتُ 
الصغيرة والكبيرة على نشر رسالتها التسويقية، وتزيد من قدرة الناس على التشارك في الشركات 

 .(5) األفكار والمعلومات على المستوى العالمي 

ُ:(6ُ)وخصائصهاُالمدونةُسمات .1
ة جديدة في ر بداية ثو كانت نها أبما  ،لكتروني آنذاكمن أنشطة النشر اإل اجديد   انوع   ُتعد  .أ

 صناعة النشر. 

 

 . 71-70ص   ،المدونات اإلعالم البديل، عبد الحميد( 1)
 . 101-100ص  إلى العصر الرقمي، عبود والعاني،اإلعالم والهجرة ( 2)
 . 98اإلعالم التفاعلي، كافي، ص( 3)
 . 343اإلعالم الجديد الدولة االفتراضية الجديدة، البياتي، ص( 4)
. 97كافي، ص( اإلعالم التفاعلي، 5)
 . 102-101ص ( المرجع السابق،6)
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مقدرة األفراد على إنتاج النصوص ونشرها بسهولة ومجان ا، فهي ال تحتاج إلى تصريح  .ب 
 للنشر.

تنقل الصحافة واإلعالم إلى آفاق جديدة وواسعة، وتسهم في تنمية الممارسة الديمقراطية  .ت 
 في وسائل اإلعالم بشكل عام.

 ولوجي. من أنواع اإلصالح المعرفي والمعلوماتي والتكن االمدونات نوع   ُتعد  .ث 

ساهمت المدونات في تعزيز الموجة الجديدة من الصحفيين الجدد الذين يطلق عليهم  .ج
الصحفيون المواطنون، وتدعم المدونات إمكانية تحول كل مواطن إلى صحفي يجمع  

 األخبار وينشرها ويعبر عن رأيه في مختلف قضايا المجتمع.

 . صال اإلنسانيتفسح المجال لألفراد ليكونوا مشاركين فاعلين في االت.ح
من أنواع اإلعالم البديل المختلف عن اإلعالم التقليدي السائد والقائم على   انوع   ُتعد  .خ

 ،المؤسسات اإلعالمية، وتختلف عن وسائل اإلعالم األخرى على شبكة اإلنترنت 
ألنها تهتم بالتاريخ   ؛كمواقع الويب والمنتديات وجماعات األخبار والبريد اإللكتروني

 وهذهُمالحظةُمهمةُمنُوجهةُنظرُالباحث. والتوثيق،

ألنها تحول األفراد من مجرد في الخبر   ؛المدونات أكبر من المنتديات وساحات الحوار.د 
اع اإلعالم نون صن  والمعلومة إلى منتج وصانع لألخبار والمعلومات، لذلك أصبح المدو  

 .واإلنترنت  وهو رقم مهم في اإلعالم الدولي ،الجديد 

 

ُ:(1ُ)المدوناتأنماطُ .2

 المدوناتُاإللكترونيةُالتيُتحتويُعلىُروابطُتشعبيةُ:.أ

التي تم نشرها على شبكة اإلنترنت، ومن تعد هذه المدونات أول أنواع المدونات اإللكترونية 
المدونات على روابط   يحتوي هذا النوع من ،(Web Logs)ثم جاء اسم المدونة اإللكترونية 

 أخرى على اإلنترنت. لمواقع عديدة

 المدوناتُاإللكترونيةُالتيُتحتويُعلىُمذكراتُيومية:.ب 

 

. 103-102اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي، عبود والعاني، ص ( 1)
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ذا دار في ذلك اليوم، وعادة ما  اتهتم هذه المدونات بمتابعة الحياة لمالكها، بماذا يفعل وم
 شاطه اليومي.تكون هذه المتابعة مدعومة بالصور ومقاطع الفيديو التي يتم توثيقها في ن

 المدوناتُاإللكترونيةُالتيُتحتويُعلىُمقالت:.ت 

يحتوي هذا النوع من المدونات على عرض نصوص المقاالت والتعليقات على األحداث 
 والمجريات وتعقيبات على التقارير، وهي ال تهتم كثير ا بالمتابعة اليومية لحياة صاحبها.

 المدوناتُاإللكترونيةُالتيُتحتويُعلىُالصور:.ث 

 وهي نوع من المدونات التي تختص بنشر الصور وبطاقات المناسبات وما إلى ذلك.

 التيُتحتويُعلىُمقاطعُالبثُاإلذاعي:المدوناتُاإللكترونيةُ.ج

والبرامج اإلذاعية القصيرة التي يسجلها  ةدونات بنشر مقاطع البث اإلذاعي متهتم هذه ال
 .MP3يد االستماع إليها بصيغة صاحب المدونة، وبإمكان المستمع تحميلها عندما ير 

 المدوناتُاإللكترونيةُالتيُتحتويُعلىُمقاطعُالبثُالمرئيُ:.ح

تجاه في المدونات اإللكترونية، وهي مماثلة لمقاطع البث  تعد  مقاطع البث المرئي أحدث ا
 اإلذاعي، إال أنها بواسطة الفيديو. 

 عة:المدوناتُاإللكترونيةُالمنوُ .خ

ا من عدة أنواع من المدونات المذكورة في النقاط السابقة.  يعد    هذا النوع مزيج 

 المدوناتُاإللكترونيةُالجماعيةُ:.د 

وهي شبيهة المدونات التي يكتبها صاحب الموقع، إال أنها تكتب من مجموعة أشخاص، 
 روابط لمواقع أخرى.  وقد تكون لها

خبرات سابقة، واجتماعية، ، و مدونات شخصية وهناكُأنماطُوتصنيفاتُأخرىُتكمنُفي:
يج  ضية، واألخبار والتعليقات، والترو وأدبية، وثقافية، واقتصادية، وسياسية، وعلمية، وريا 
عمال والمدونات المهنية، والمدونات واإلعالن والتسويق وخدمات المستهلكين، والمال واأل

خلية، والمدونات القابلة لالقتحام، والعنيدة، واإليجابية مقابل السلبية، واألساسية،  االمؤسسية الد 
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، والمدونات الساخرة، (1) والجمعية، والعائلية ومدونات األصدقاء، والتعاونية، ومدونات المجتمع
 .(2)والمتمردة، ومدونات عشوائية الهدف، ومدونات تخدم مصالح حزبية سياسية أو دينية

يجابياتهافوائدُا .3 ُ:ُ(3)لمدوناتُوا 
اب والمحللين  في تناول المواضيع، والتي قد ال تتوفر للكثير من الكت   الحرية والصراحة.أ

  استطاع التي تخضع لقيود وضوابط معينة، وقد  عن طريق وسائل اإلعالم التقليدية 
كثير  في إنهاء عصر التعتيم اإلعالمي في ، مما أسهم التعبير عن آرائهم الشباب بعدها
 من البالد.

المدونات مصدر ا لتنمية المعارف وتوسع المعلومات والغوص فيها، نتيجة لما  عد  تُ .ب 
تعرضه من معلومات في مختلف النواحي، وما يطرأ على هذه المعلومات من تحديث 

 وتطوير. 
في مجاالت  مإتاحة الفرصة للكثير من الباحثين إلى نشر ما حققوه من نجاحات، وتقد .ت 

 األبحاث والدراسات والكلمات والمداخالت في المؤتمرات العلمية.
أو مقاطع البث  ،كتابة بالنص الحرفيال مثل ،نإمكانية القيام والتعبير عما يريده المدو  .ث 

، أو البث المرئي والتي بإمكان المستمع تحميلها على حاسوبه أو تسجيلها اإلذاعي
 يها وقتما شاء.رى ليستطيع الرجوع إلخبطرق أ

اء المهتمين بالشؤون العامة من خالل سئلة واستفسارات القر  د على أإمكانية الر .ج
 المدونات.

ُ:(4ُ)سلبياتُالمدونات .4
نين وحظر نشر مدوناتهم، وذلك لما تقوم به  قيام بعض الحكومات باعتقال بعض المدو  .أ

 الكثير من البالد. التي تمأل  المدونات من حرب على الفساد والنهب وكبت الحريات 

ع التي  للمواضي افتقاد الكثير من المدونين إلى التخصص والقدرة على التحليل السليم.ب 
 اء المدونات.هم في تضليل بعض قر  يتطرقون إليها، مما قد يس

 

 . 75_ 72ص   لحميد،عبد ا  المدونات اإلعالم البديل،( 1)
 . 78-77ص  المرجع السابق،( 2)
. 108-107ص  شبكات التواصل االجتماعي، شقرة،اإلعالم الجديد ( 3)
 . 109، ص( المرجع السابق4)
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قدرة كاتب المدونة على إخفاء هويته الحقيقية، وهذه ناتجة عن تسلط بعض الحكومات .ت 
من مقدرتهم على انتقاد واقع هذه الحكومات، وتنبيه   للحد  ؛المدونات وقمعها ألصحاب 
 ه من تسلط وفساد.ن الناس إلى ما يعانو 

 

 الذكيتطبيقاتُالهاتفُثالثًا:ُ

كما الحديث عن شبكات  من وجهة نظر الباحث  ذكيإن الحديث عن تطبيقات الهاتف ال
حيث إن غالبية تلك   بيقات الذكية األخرى،لتطباإلضافة ل ،نوع ا ما التواصل االجتماعي

وأجهزة اآليباد  ذكيالشبكات قد صنعت تطبيقات لها يتم استخدامها عن طريق الهاتف ال
ى للقارئ الكريم  حتى يتسن   بتطبيقاته؛ ذكيحث الحديث عن الهاتف الاوهنا يرتأي الب، والتابلت 

 ستفادة مما سيتم تلخيصه في هذا المحور.اال
تصال، حيث يعتمد على وسائل اإلعالم الجديد ووسائل اال  حد أ محمولالهاتف ال يعد  ا تاريخي  

وزعة في مناطق معينة، وقد استعمل ألول مرة عام  االتصال الالسلكي عن طريق شبكة أبراج م
ليسهل التواصل بين الناس وقضاء حاجاتهم دون استغراق وقت طويل ودون قطع   م(؛1947)

 .(1) مسافات طويلة

 

ُ:(2ُ)األجيالُاألربعةُمنُالهواتفُالمحمولة •

ُاألول: .1 وهو الجيل الذي بدأ في السبعينات، وتميز بأنه يعتمد على النظام   الجيل
معلومات التماثلي في العمل ويقدم خدمة االتصال الصوتي فقط، علم ا بأن سرعة نقل ال

 ا. في هذا الجيل قليلة نسبي  

وهو الجيل الذي يعتمد على النظام الرقمي في العمل، وأضاف خدمات  الجيلُالثاني: .2
يانات والرسائل النصية وغيرهما، وقد شهدت نهاية هذا الجيل تحسن  أخرى كنقل الب 

 ميغابت في الثانية. 2وبلغت سرعة نقل البيانات إلى  ،العمل به

 

 . 84الجديد شبكات التواصل االجتماعي، شقرة، صاإلعالم ( 1)
. 176-175ص  والعاني،اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي، عبود ( 2)
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 ، إذ م(، ويمتاز بالسرعة العالية لنقل البيانات 2009عام ) بدأ هذا الجيل  الجيلُالثالث: .3
دمات مميزة كاستخدام ميغابت، األمر الذي أكسبه القدرة على إدخال خ 10تصل إلى 

الدخول إلى اإلنترنت  استخدام بروتوكول اإلنترنت، أي أنك يمكنكالوسائط المتعددة، و 
 بمجرد الحصول على تغطية الهاتف.

وتدخل ضمنه الهواتف الذكية، وهي التقنية التي سهلت أمور ا كثيرة في  الجيلُالرابع: .4
تف كجهاز الحاسوب الذي يحمل العمل والتطبيقات، ومع ظهور هذا الجيل، أصبح الها

يقدمه الحاسوب من إمكانات، متمثال  في السرعة العالية في نقل البيانات  كل ما
 ت في الثانية. ميغاب 200، إذ تصل إلى وتبادلها

وقد أصبح بإمكان أي إنسان مهما بلغت ثقافته أو درجته العلمية أن يستعمل الهاتف أينما  
ل الهاتف المحمول على كونه أداة اتصال صوتي أو مقروء كان وفي أي زمان، وال يقتصر عم

صفح عن  ، بل أصبح باإلمكان استخدامه ألغراض التصوير والتوثيق والت(1) عن طريق الرسائل
  ، اكر ونقل األخبار والتعليم عن بعد ن معلومات وأداة للتسوق وحجز التذ طريق اإلنترنت بحث ا ع 

ووسيلة لالستمتاع باأللعاب اإللكترونية التي يجدها المستخدم على هاتفه، وكذلك التنقل بين  
المحطات اإلذاعية والتلفزيونية تمام ا كما تفعل أجهزة الحاسوب، ولكن بمرونة أكبر وتسهيالت 

 ا. ، فبذلك أصبح هاتف ا ذكي  (2) أكثر تنوع ا واستجابة للحاجات الفردية للمستخدمين

من الصحف الجماهيرية والقنوات  عدد أصبح هناك العديد من التطبيقات اإللكترونية ل وقد 
وغيرهما، وتتوافر بشكل متزايد على   )تويتر(و )فيس بوك(التلفزيونية والشبكات االجتماعية مثل 

، خاصة مع ازدياد توجه (بالك بيري)و (آي فون)مثل  ،والهواتف الذكية المتقدمة (آيباد )أجهزة 
 .(3) هور لقراءة الصحف عبر الشبكات اإللكترونيةالجم

  ، ستخداممرونة أكثر لال القائم باالتصال أعطى  ذكيةالسهولة استخدام تطبيقات الهواتف إن 
 يكون ذلكو  ، نفسه في الوقت  ة هم  بأكثر من م  أصبح يقوم و  ،كثر من وظيفةأفأصبحت لديه 

  ا ومنتج   اومحرر   ال  سار مذاته الوقت  الممكن أن يكون فيمن ف ،تطبيقات تلك البالتأكيد بمساعدة 

 

 . 84اإلعالم الجديد شبكات التواصل االجتماعي، شقرة، ص( 1)
.181اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي، عبود والعاني، ص( 2)
 . 461االفتراضية الجديدة، البياتي، صاإلعالم الجديد الدولة  ( 3)
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وكذلك بعض المؤسسات  ،وهذا ما بدأ يعمل عليه بعض القائمين باالتصال ا،مصور  و 
 .(1) اإلعالمية

من الروتين اليومي للكثير من سكان األرض، وخاصة   اضحت الهواتف الذكية جزء  أ
الصحفيين المولعين بمتابعة األخبار واألحداث، ولعل أبرز دليل على أن الهواتف الذكية 

هو أن الولوج إلى اإلنترنت عبر الهواتف الذكية  بات لها حيز كبير في حياة الفرد  وتطبيقاتها
ومنها تلك التي تساعد   ،ة بعشرات التطبيقات المختلفةيتزايد يوم ا بعد يوم، وتزخر الهواتف الذكي

الصحفي في عمله اليومي، األمر الذي انعكس على عمله، وباتت هذه التطبيقات تطو ر عمله، 
 .(2) وتسهل عليه الكثير من األمور وتتيح له نشر ا أسرع للقصة

ا  من أكثر المواقع استخدام ا من قبل ا )تويتر(و )فيس بوك( مهني ا يعد   لصحفيين، وخصوص 
منصة اجتماعية مهمة في التعرف على   )فيس بوك(من خالل تطبيق الهاتف الذكي، حيث إن 
هم في أبرز المواضيع إلى تعليقاتهم على األخبار وآرائ توجهات الجمهور واهتماماتهم، باإلضافة

نطباعات  التعرف على االالمطروحة على الساحة الفلسطينية، وبالتالي يعتمد الصحفي عليه في 
خاصة أنه األكثر استخدام ا في فلسطين، ولكن ال يتم االعتماد عليه كمصدر  ،وآراء الجمهور

لألخبار خاصة مع وجود كثير من السياسيين   امصدر   الذي يعد   ،)تويتر(لألخبار، على عكس 
بيه من خالل  الحصول على تن  ، ويمكن باستخدام خاصية اإلشعارات )تويتر(ولين على ؤ والمس

  شبكة اجتماعية يمكن عد ها  )تويتر(  من هؤالء، وعليه فإنتطبيق الهاتف الذكي عند تغريد أي  
بل تتعدى ذلك  ،صيةا في كثير من األحيان األمور الشخمتخصصة نوع ا ما، وال يغلب عليه

   يمكنللتعبير عن اآلراء ونشر األخبار، ورغم أنها قليلة االستخدام في فلسطين إال أنه ال
 .(3)اإلنكار أنها منصة اجتماعية مهمة

 

 

 م. 2018ديسمبر   17حازم حماد )مرسل بفيس بوك(، سائد رضوان )مستلم(،  ( 1)
م. 2018ديسمبر  17حازم حماد )مرسل بفيس بوك(، هشام زقوت )مستلم(، ( 2)
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يعتمدُاستخدامُتطبيقاتُالهواتفُالذكيةُعلىُطبيعةُعملُالقائمُبالتصالُوتصنيفُُُو •
ُ:(1ُ)تطبيقات،ُومنهاُالتصنيفاتُاآلتيُةتلكُال

1. ُ ُواألخبارتطبيقات ُالمعلومات لمحررين والمذيعين  من افي الغالب  وتستخدم  :لتلقي
منها التطبيقات  ،نوعةتوهي تطبيقات م  ،لينمي البرامج والمراسِ ومقد  ي البرامج ومعد  

ا و  ،و مواقع إنترنت أعالم تقليدية إ ا تطبيقات تتبع لوسائل اإلخبارية وهي غالب    منها أيض 
وكذلك تطبيقات  ،خباريإوهي مصدر  كافة، أنواعهاب تطبيقات التواصل االجتماعي

  من التطبيقات األخرى غيره و  )يوتيوب( بيقتط مثل ،والفيديو وغيرها والصور الصوت 
 المعلومات.  التي يمكن من خاللها تلقي

ُباإلنتاجُاإل .2   ن و االتصال المختصبن و القائم ويستخدمها غالب ا  :عالميتطبيقاتُخاصة
تطبيقات التصوير   ومثل: ،ن وغيرهم: المصورون والمراسلون والمخرجو مثل ،في اإلنتاج

الكثير من المراسلين   ، وتطبيقات البث المباشر التي بدأالفيديو أو التصوير الثابت 
 وغيرها من  ،وتطبيقات تسجيل الصوت  ،عتماد عليها بشكل كبيراال  دوبينوالمن

 التطبيقات. 

ُالتحرير: .3 متنوعة ما بين تحرير النصوص وتحرير و وهي تطبيقات كثيرة  تطبيقات
 ، متخصص في المونتاجالتصال الا بقائم ال ، يستخدمهاوتحرير الصوت والفيديوالصور 

خاصة أن محرري   ،ن في بعض األحيانومن الممكن أن يستخدمها المحررون والمعد و 
 ة في أسس ومبادئ التحرير والتعديل للمواد يعلى درا واعالم الجديد يجب أن يكوناإل

 اإلعالمية. 

وتطبيقات تسجيل   ،ومنها تطبيقات الخرائط اإلعالمي:ُالتطبيقاتُالمساعدةُفيُالعمل .4
 وغيرها من التطبيقات.  ،وتطبيقات العرض  ،وتطبيقات التحميل ،المكالمات 

 

ُُ:توصياتُلستخدامُتطبيقاتُالهواتفُالذكية •
لقائم باالتصال والمؤسسات ات وج هها خبراء اإلعالم الجديد إلى اتتمثل في عدة توصي 

 :(2)لتطبيقات الهواتف الذكية ماستخدامه اإلعالمية في 
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التدريب الجيد وتأهيل القائم باالتصال في المؤسسة اإلعالمية على االستخدام األمثل  .1
 لهذه التطبيقات. 

 .ذكيةال استخدام الهواتفببما يتناسب مع طبيعة ما ينتج   عالميةاإل وسائل ال تهيئة .2
واستثمارها بالطرق المثلى بما يخدم العمل والبرمجة لوجية و التكنالتطورات مواكبة  .3

 اإلعالمي. 

 الذكية. الهواتف عالم الجديد وخاصةاإل  منصات  في استخدام التنوع  .4
تف الذكية  بعض األدوات والمعدات الالزمة في اإلنتاج اإلعالمي باستخدام الهواتوفير  .5

 هواتف بخالف ال همحتوى إعالمي يضاهي ما يتم إنتاج  ةللقائم باالتصال لصناع 
 الذكية.

 

 ُ:أهمُتطبيقاتُالهاتفُالذكي •

 (:ُواتسُاب) .1
السابقين، وفي عام   (ياهو)، من قبل موظفي م(2009) عام  )واتس اب(تأسس تطبيق 

،  ةمراسلة مجانيهو تطبيق  ا،، وقد شهد نمو ا مستمر  بامتالكه )فيس بوك(قامت شركة  (م2014)
يستخدم االتصال باإلنترنت الخاص بالهاتف، ليتيح  متاح على جميع الهواتف الذكية، فهو 

الصور، من خالل إرسال الرسائل النصية،  ،والتواصل باألصدقاء والعائلة للمستخدم االتصال 
الصوتية والمرئية، كما يمكن   إجراء المكالمات الرسائل الصوتية، باإلضافة إلى و مقاطع الفيديو، 

  .(1) إجراء الدردشات الجماعية
أكثر   إلى وصل عدد مستخدمي التطبيق  )واتس اب(م( لـ 2018وحسب إحصاءات عام ) 

 .(2) دولة 180في أكثر من   م(2018) عام في اشهري   شخص  ونصف من مليار

 

 

 

 

 .https://mawdoo3.comموضوع، ( 1)
 .https://www.skynewsarabia.comسكاي نيوز، ( 2)
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 نستغرام(:ُ)إ .2

  وكيفن ه على يد )مايك كريجر ؤ إنشا تمو  ،م(2010)في أكتوبر عام  نستغرام()إتأسس 
تاحة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، سواء بشكل عام أو  إهو  وكان الهدف الرئيس ،سيستروم(

 .(1) م(2012) عام  فيس بوك(( عليه ذ استحو و  ،خاص 

ا ،وهو تطبيق مجاني لتبادل الصور للمستخدمين   التطبيق حيتي ،وشبكة اجتماعية أيض 
ضافة فلتر رقمي إليها  شبكات ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات  ،التقاط صور وا 

ي فون  يدعم في البداية على اآل نستغرام()إ كان، و نفسه نستغرام()إالتواصل االجتماعي وموقع 
يتم توزيعه عبر  ة أندرويد، حيث تمت إتاحته على منص م(2012يل ) باد، وفي أبر  يواآل

وضع تطبيق تصوير الفيديو م( جرى 2013، وفي يونيو )(ل باليغو غ) و (زآيتون) متجر
 .(2)بالشكل المتقطع للمستخدمين 

نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تريد االحتفاظ بها على   نستغرام( )إومن استخدامات 
يمكن تعديلها باستخدام الفالتر واألدوات اإلبداعية والجمع  ، حيث الملف الشخصي للمستخدم

تصفح الصور ومقاطع الفيديو من األشخاص ، باإلضافة إلى بين مقاطع متعددة في فيديو واحد 
مشاركة ، و الذين يتم متابعتهم، والتفاعل مع المشاركات من خالل إبداء اإلعجاب والتعليقات 

مكانية الصور ومقاطع الفيديو المتعددة إلى قصتك   إضافة نص وأدوات الرسم، وتختفي  ، وا 
، إضافة إلى  خصي الخاص بالمستخدمولن تظهر على الملف الش ،ساعة 24بعد  القصص 
مكانيةبث مباشر للتواصل مع األصدقاء، و وجود  إعادة مشاهدة البث بعد انتهاء المستخدم من   ا 
هده بشكل خاص صور وفيديوهات والمحتوى الذي يشاو رسال رسائل إإمكانية  ، إضافة إلىالبث 
 .(3)ألصدقاءإلى ا

مليون مستخدم   800أكثر من  هناك نستغرام( )إم( لدى 2018وحسب إحصائيات عام )
عدد مستخدمي و ، مليار صورة 40تمت مشاركة أكثر من  نستغرام()إنشاء إمنذ ، و انشط شهري  

 

ExpandCart, https://www.expandcart.com.  (1)   
. https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 2)

APKMirror, https://apkmirror.com. (3 ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A
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مليون صورة   95يتم تحميل  المتوسط،في و ، مليون 500ا أكثر من النشطين يومي   نستغرام()إ
تتراوح أعمار  ، و مليار إعجاب كل يوم 4.2 وعمل حوالييتم التفاعل و ، ايومي   التطبيقعلى 

 .(1) ونطلبة جامعي  نستغرام()إ٪ من مستخدمي 32عام ا، و  29و  18بين  همعظم مستخدمي

 

 (:سنابُشات) .3
)إيفان   على يد  م(2011)  عام سستأ  ،الحديثة العنكبوتيةمن التطبيقات  )سناب شات( يعد  
ويتيح لمستخدميه التقاط الصور   ،خاص بالرسائل المصورة وهوربروبرت مورفي(، و شبيغل، 

رسالها  يهالمنوعة، وتسجيالت الفيديو، باإلضافة إلى قدرة مستخدم  إضافة نصوص ورسومات وا 
 .(2) إلى القائمة الخاصة بالتحكم في المتلقين

 )سناب(إلى صورة أو فيديو تم التقاطه بحيث يمكن إرسال اللقطة  )سناب(مصطلح ويشير 
 )شات( ، ويشير مصطلح لى عشر ثوانإ التطبيق المحددين لوقت معين من ثانية  إلى مستخدمي

التواصل فيما بينهم عن طريق الرسائل الخاصة، باإلضافة  لى الميزة التي تسمح للمستخدمين إ
إرسال لقطة أو عدة لقطات من الصور  للمستخدم  التي تتيح ، )ستوري( الـ إلى خاصية
ويتم تجميعها   ،ساعة( 24)مرات مفتوحة خالل  ، وبإمكان األصدقاء رؤيتها عدةوالفيديوهات 
بعدم حفظ المحادثات الخاصة، حيث بمجرد الخروج من   )سناب شات(، ويتميز (3) لتشكيل قصة

 ا. المحادثة يحذفها البرنامج تلقائي  
  301ا يقرب من فإنه يحتوي على م )سناب شات(م( لـ 2018وحسب إحصاءات عام )

ومن بين هؤالء   ،امليون مستخدم نشط يومي   178خدميه ا، ويبلغ عدد مستمليون مستخدم شهري  
 ، )فيس بوك(و  )سناب شات( األمريكية، وهناك منافسة قوية بين مليون من الواليات المتحدة 77

ا،  مليار مشاهدة فيديو يومي   10ر من أكث  ات الفيديو عبر )سناب شات(إذ بلغت عدد مشاهد 
يرات إلى أن األمر سيستغرق أكثر من  ثة مليارات لقطة يومي ا، وتشير التقد ويتم وضع قرابة الثال 

 .(4)في يوم واحد  )سناب شات(عام ا لمشاهدة جميع اللقطات التي توجد على   950

 

ExpandCart, https://www.expandcart.com. (1 ) 
.https://mawdoo3.comموضوع، ( 2)

 Aitnews, https://aitnews.com. (3 ) 
ExpandCart, https://www.expandcart.com.  (4 ) 



92 

 

 :رامغتل .4
 (نيكوالي، بافل دروف)من قبل األخوين  م(2013)في عام  )تلغرام(تم تأسيس تطبيق 

 .(1) للتطبيق في العاصمة األلمانية برلين  ويقع المقر الرئيس الروسي ين،

،  الناحية األمنيةو  على السرعة والخصوصية يركز ،وهو تطبيق للتراسل الفوري والمجاني
الصور  تبادل الرسائل بأمان مع إمكانية التشفير العالية بما في ذلك )تلغرام(بإمكان مستخدمي و 

صفح الويب التطبيق ت  ويستطيع مستخدمباإلضافة إلى ذلك  والفيديوهات والوثائق من أي نوع،
ميزة المكالمات  الماضي مارس/آذار أضاف في نهاية )تلغرام(ا أن علم   ،داخل التطبيق واأللعاب 

و، حتى  ميزة مكالمات الفيدي إلى ما زال يفتقر  تساب، لكنه مع ذلكسبقه إليها وا الصوتية التي
 .(2) وقتنا الحاضر

وجد إصدارات والمزامنة بين األجهزة، وتالمحادثات،  جميع تشفير )تلغرام(ومن مميزات 
ضافات  صدارات أخرى لسطح المكتب وا  للمتصفحات، مع إمكانية إرسال أنواع لألجهزة الذكية وا 

جود ( عضو، مع و 5000الملفات كافة، إضافة إلى وجود مجموعات خارقة تصل إلى )
، وهناك تدمير ذاتي للرسائل في المحادثة السرية، إضافة إلى محادثات سرية مشفرة بشكل عال

  ، وهناك (HTML5)منصات لأللعاب  سائل المرسلة أو حذفها، كما أن هناكإمكانية تعديل الر 
ا  .(3)تقليل لحجم البيانات مع إحصاءات استهالك اإلنترنت  أيض 

مليون مستخدم نشط   200 م(2018)وقد وصل عدد المستخدمين للتطبيق حتى مارس 
ماليين مستخدم جديد اشتركوا في  3 (: إنقال )بافيل دوروف م2019مارس 14، وفي اشهري  

 .(4)ساعة فقط 24)تلغرام( خالل 

 

 (ُ:فايبر) .5
ألجهزة   امتاح  وكان  ،م(2010)في ديسمبر  (فايبر ميديا)شركة  )فايبر(أسس تطبيق 

قامت   م(2014) ظهرت النسخة النهاية ألندرويد، وفي عام  م(2011)في عام و ، فقط األيفون
 .(1)يمليون دوالر أمريك 900شركة )راكوتن اليابانية( بامتالكه مقابل  

 

 . https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 1)
Aitnese, https://aitnews.com.  (2  ) 

 . https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 3)
 المرجع السابق.( 4)
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جراء مكالمات ، الهواتف الذكية تطبيق يعمل علىوهو  يتيح للمستخدمين المراسلة الفورية وا 
رسال رسائل )نصية، صور، فيديو، صوت( بشكل مجاني إلى أي شخص لديه  هاتفية مجانية وا 

عدد مستخدميه وفق  ، وبلغمن بينها اللغة العربية ،لغات  10بـ  ويتوفر البرنامج مج،رناهذا الب
 .(2) مليون مستخدم 100  م(2012إحصائية عام ) 

 

 :ُُإيمو .6
الجودة العالية في الصوت والصورة والفيديو  ب يتميز  ،المجانيةالبرامج  من )إيمو(ج برنام  يعد  
في   ةوقد حقق شهرة كبير  ،شخاص حول العالماأل من عدد كبيريستخدمه  ،ثناء المحادثات أفي 

  ، وللدردشة بالكتابةمكالمات الفيديو والصوت عن برنامج ل ةعبار  )إيمو(وبرنامج  ،فترة صغيرة
ا  القدرةوهذا البرنامج له  وال يحتاج   ،ة و صور بسهولأرفاق بعض الملفات سواء فيديو إعلى أيض 

  )إيمو( بد من وجود برنامج  ولكن ال ، يكلف المستخدمال ي،مجان  وهذا البرنامج ،وقت طويلإلى 
 .(3)صلعند الشخص الذي تتحدث معه للتوا

بإتاحة الفرصة للمستخدم مشاركة أي صورة أو مقطع فيديو مع الكثير من   )إيمو(ويتميز 
األشخاص، إضافة لوجود كميات كبيرة من الملصقات المتنوعة والمختلفة التي تمكن المستخدم  
من التعبير عن حالته الشعورية، ويتيح إمكانية القيام بحجب المكالمات الصوتية والفيديو، من  

، التي قد التعرض ألي عملية تجسس على حسابه صيته دون أجل المحافظة على خصو 
  500م( من الوصول إلى 2018، وتمكن )إيمو( في عام ) (4) يتعرض لها من قبل المزعجين
 .(5) (غوغل بالي)عبر متجر  (أندرويد )مليون عملية تحميل على منصة 

 

 

 . https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 1)
 . https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، ( 2)
 .  https://misr5.comمصر فايف، ( 3)
 .  https://mawdoo3.comموضوع، ( 4)
. https://www.youm7.comاليوم السابع، ( 5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
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ُالفصلُالثالثُُ

ُنتائجُالدراسةُالميدانيةُومناقشتها
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ُبحثُاألولالم
ُنتائجُالدراسةُالميدانيةُومناقشتها

يعرض هذا المبحث نتائج الدراسة الميدانية حول العوامل المؤثرة في استخدام الصحفيين  
من فلسطين، تم اختيارهم   امبحوث   150يث أجريت الدراسة على الفلسطينيين لإلعالم الجديد، ح

مايو   16م إلى 2019مارس  13عة بين في الفترة الواق بطريقة العينة العشوائية البسيطة
 . م2019

ُالمحكُالمعتمدُفيُالدراسة:

ليكرت )لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس 
ومن ثم تقسيمه على أكبر   ،(4= 1-5من خالل حساب المدى بين درجات المقياس ) (الخماسي

وبعد ذلك تم إضافة هذه  ،(0.80= 5÷4قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي )
وذلك لتحديد الحد  ؛(1س )بداية المقياس وهي واحد صحيح القيمة إلى أقل قيمة في المقيا

 .(1) تيلخاليا كما هو موضح بالشكل اآلوهكذا أصبح طول ا ،األعلى لهذه الخلية

 المحكُالمعتمدُفيُالدراسُةُ(2.1لُ)جدو

 درجةُالموافقة الوزنُالنسبيُالمقابلُله )معيارُالدرجة(ُطولُالخلية

 ا منخفضة جد   % 36 -%  20من  1.80ُ–1.00ُمنُ

 منخفضة % 52 -%  36أكبر من  2.60ُ–1.81ُمنُ

 متوسطة % 68 -%  52أكبر من   3.40 –ُ 2.61منُ

 عالية  % 84  –68% أكبر من   4.20 –ُ 3.41منُ

 ا عالية جد   % 100  – 84% كبر منأ 5 ُ– 4.21 منُ

 

ُ

ُ

 

 . 151درجة الفاعلية التنظيمية، فرهودة، ص( 1)
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ُ:أنماطُاستخدامُاإلعالمُالجديدُ/أولًُ

ُ:استخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديد .1

 استخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُ(3.1جدولُ)

ُ%ُكُاستخدامُاإلعالمُالجديد
 88.7 133ُنعم
 11.3 17ُل

150ُ100ُُالمجموع
يتضح من الجدول السابق أن أغلب الصحفيين الفلسطينيين يستخدمون اإلعالم الجديد  

 % ال يستخدمون اإلعالم الجديد.11.3وأن نسبة   ،%88.7بنسبة 

فالعالم يعيش اليوم في عصر التكنولوجيا والتطور   ،ةيالباحث أن هذه النسبة منطق ويرى
  ، عالم الجديد الذي أصبح في متناول الجميعكبيرة على اإل إعالمية، فهناك طفرة اإلعالمي

هذا   المحيط بهم في ظل التطور الهائل مواكبين بشكل كبير الصحفيون واإلعالميون  يستخدمهو 
عالم إلى وصوله كل عالمة فارقة في تاريخ نشأة اإلأصبح يش الزخم اإلعالمي الجديد، والذي

أن يكون استخدام اإلعالم الجديد   عي  لذلك من الطب   خدميه،أرقى عصوره ومستوياته ومست إلى
 ، حسب ما بينته الدراسة الميدانية.رغم وجود قلة قليلة ال تستخدمه ،اجد   اكبير  

( في استخدام القراء األثيوبيين لمواقع Tadesse 2017) دراسةهذه النتيجة مع  واتفقت 
، كما اتفقت (1)% ال يستخدمون تلك المواقع19.6%، وبنسبة 80.4االتصال االجتماعي بنسبة 

لمواقع التواصل االجتماعي   ن( في استخدام اإلعالميين الفلسطينيي 2016مع دراسة )السماك 
ا  اتفقت و  ،(2) %86.8بنسبة  ( في أن غالبية المبحوثين  5201الصفدي )مع دراسة أيض 

 .(3) يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي

 

 New Media influence on Newspaper reading habit, Tadesse.(1 )   
 استخدامات اإلعالميين الفلسطينيين لتكنولوجيا االتصال الحديثة وانعكاسها على أدائهم المهني، السماك.( 2)
باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، استخدام القائم ( 3)

الصفدي. 



97 

 

 :أسبابُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديد .2

ُأسبابُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُ(3.2)ُجدول

ُ%ُكُأسبابُالستخداُم
 78.1 104ُلمتابعةُاألخبارُوالموادُاإلعالمية

 68.4 91ُجماهيرُكبيرةُفيُأماكنُبعيدةالوصولُإلىُ
 67.6 90ُالسرعةُالكبيرةُفيُنشرُالمعلومات

 56.3 75ُالمساعدةُفيُالوصولُلمصادرُالمعلوماتُبسهولة
 51.1 68ُتصالييساهمُفيُفعاليةُالتشاركُال

 44.3 59ُيتيحُحريةُاإلبداعُوالتحفيزُعلىُالبتكار
 133ن=

بنسبة   تابعة األخبار والمواد اإلعالمية( التي جاءت ميتضح من الجدول السابق أن )
)السرعة الكبيرة  % من أهم أسباب استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد، تليها 78.1

التي جاءت بنسب متقاربة   إلى جماهير كبيرة في أماكن بعيدة( الوصولفي نشر المعلومات(، و)
بنسبة   ادر المعلومات بسهولة( وقد جاءت الوصول لمص في المساعدة%، ومن ثم )67.6
56.3 .% 

تفاق الصحفيين في أسباب ا سبب  أن مما يشير إلى ،أن النسب متقاربة الباحث  ويالحظ
ألن اإلعالم الجديد  ؛ل عليهم متابعة األخبار والمواد اإلعالميةإلعالم الجديد كونه سه  استخدام ا
من أهم   ، وهذا يعد  قدر من الجماهيرأكبر  ي سرعة نشر المعلومات ووصولها إلىساهم ف

 العوامل في استخدام اإلعالم الجديد من قبل الصحفيين.

في نشرها   ار العاجلة ويسارعونبشكل دائم عن األخبويرى الباحث أن الصحفيين يبحثون 
أنهم يقومون بنشر المعلومات والفيديوهات القصيرة،  إلى رها المتعددة، باإلضافةد وفق مصا

مما   ،والوصول إلى جمهور كبير من المتابعين، ولديهم القدرة على التأثير على هذا الجمهور
ن حالة من التفاعل المستمر والمتابعة الدورية واالعتماد عليهم بشكل كبير في نشر  يكو  

عالمية الحديثة أتاحت الفرصة بشكل لوسائل اإلخبار الواردة، ناهيك أن هذه االمعلومات واأل
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ظهار أنشطتهم وابداعاتهم وقدرتهم عل ى التميز من خالل استخدام هذه  كبير لظهور المبدعين وا 
 تفاعلي مشترك ومبني على الثقة.   يعالمية، وتشكيل حالة اتصال جماهير دوات اإلاأل

تابعة األخبار واألحداث ( في أن م2015الصفدي )واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
  دراسة كما اتفقت مع  ،(1) اليومية جاءت في مقدمة أسباب استخدام مواقع التواصل االجتماعي

(Tadesse 2017)  80.4في استخدام القراء األثيوبيين لمواقع االتصال االجتماعي بنسبة  %
ا اتفقت ، و (2)بهدف الحصول على األخبار والمعلومات  ( في أن  2016مع دراسة )السماك  أيض 

، (3)تسريع نقل المعلومات واالتصال كان من أهم األسباب في استخدام التكنولوجيا الحديثة
من األسباب   سرعة الحصول على المعلومات تعد   ( في أن2016واتفقت مع دراسة )عيد 

( في أن من أهم  2015 عيسى)مع دراسة  اتفقت ، كما (4) األولى في سبب استخدام التكنولوجيا
 .(5) عالم الجديد هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهورأسباب استخدام اإل 

% من القراء 21 في أن (Salman & others 2013)واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة 
% يحصلون على األخبار من  79و ،نترنت للحصول على األخباريستخدمون مواقع اإل

، ويفسر الباحث ذلك أن اإلنترنت يختلف عن اإلعالم  (6) الصحف المطبوعة والتلفاز والراديو
ا عن طريق الهواتف الذكية الجديد كونه سهل االستخدام، التي أتاحت الفرصة  ،وخصوص 

 لمستخدميه بتصفح العديد من وسائل اإلعالم الجديد عن طريق التطبيقات الذكية على الهاتف.

 

 

 

استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، ( 1)
 الصفدي. 

 New Media influence on Newspaper reading habit, Tadesse.(2 ) 
 تخدامات اإلعالميين الفلسطينيين لتكنولوجيا االتصال الحديثة وانعكاسها على أدائهم المهني، السماك.اس( 3)
 العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائمين باالتصال في المواقع اإلخبارية اإللكترونية الفلسطينية، عيد.( 4)
 لجديد في الدعوة إلنهاء االنقسام، عيسى.فاعلية استخدام النشطاء الفلسطينيين لوسائل اإلعالم ا( 5)

 (6) The Impact of New Media on Traditional Mainstream Mass Media, Salman & 
others.
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 :دوافعُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديد .3

 دوافعُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُ(3.3)ُجدول

ُ%ُكُدوافعُالستخدام
 73.6 98ُيساعدنيُفيُالتعبيرُعنُآرائيُبحرية

يساهمُفيُرفعُمستوىُوعييُبأبعادُالظروفُالقتصاديةُوالجتماعيةُ
ُوالسياسية

83 62.4 

 54.8 73ُيطورُمنُعالقاتيُويكسبنيُخبرات
 51.1 68ُالشخصيةُمنُخاللُمتابعةُاألحداثُواألخباريبنيُثقافتيُ

 49.6 66ُيساهمُفيُتحقيقُشهرتي
 133ن=

الفلسطينيين لإلعالم الجديد  يتضح من الجدول السابق أن أهم دوافع استخدام الصحفيين 
يساهم في رفع مستوى  ومن ثم ) ،%73.6بنسبة  اعدني في التعبير عن آرائي بحرية(يسهي )
%  54.8بينما يرى  ،%62.4بنسبة  القتصادية واالجتماعية والسياسية(بأبعاد الظروف اوعيي 

 . ن دوافع استخدام اإلعالم الجديد )يطور من عالقاتي ويكسبني الخبرة(من الصحفيين أن م 

واختالفات في وجهات  ينا لوجود تبانظر   ؛ما هذه النتيجة منطقية إلى حد  أن ويرى الباحث 
وهذه النسب الصادرة من البحث ، ونوالظروف المحيطة التي يعيشها الصحفي النظر واآلراء 

عالميين  في شهرة الكثير من اإل رعالمية كان لها األثر الكبيأن هذه الوسائل اإل تؤكد 
ظهار مساحة الحرية للصحفيين الذين يختلفون   ظهار قدراتهم وأفكارهم وخبراتهم، وا  والصحفيين وا 

، ولكن تبقى هذه  هحياتيهدد  خطر   ناقوس   البعض  حة والتي يعدهاال يقبل هذه المسا من مع
الوسائل اإلعالمية الحديثة مرتع ا كبير ا للوعي والثقافة التي ينهل منها كل الصحفيين وغيرهم من  

 المهتمين. 

( في أن من دوافع استخدام اإلعالم 2016 اللبابيدي)كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
واتفقت   ،(1)لدى عينته مساعدتهم في تكوين آرائهم واتجاهاتهم نحو القضايا المهتمين بها الجديد 

 

 إلعالم الجديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة، اللبابيدي.ادور ( 1)
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( في أن دوافع استخدام اإلعالم الجديد كان بهدف المشاركة في  2015الصفدي )مع دراسة 
 .(1) واكتساب الخبرات وتنويع مصادر المواد اإلعالمية ةالحوار وتكوين عالقات جديد 

 الصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديد:أسبابُعدمُاستخدامُ .4

ُأسبابُعدمُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُ(3.4)ُجدول

ُ%ُكُأسبابُعدمُالستخدام
 100 17ُلُيتسمُبالدقةُوالمصداقية

 76.4 13ُينتهكُحقوقُالنشرُوالملكيةُالفكرية
 58.8 10ُيسببُالترويجُللمعلوماتُالزائفةُواإلشاعات

 52.9 9ُيتطلبُالمزيدُمنُالوقت
 47 8ُيؤثرُسلًباُعلىُالحياةُالجتماعيةُواألسريةُُ

 17ن=

الصحفيين الفلسطينيين   بعض  يتضح من الجدول السابق أن أهم أسباب عدم استخدام
تهك حقوق النشر والملكية ين) %، ومن ثم100بنسبة  )ال يتسم بالمصداقية( لإلعالم الجديد هي

(، و)يتطلب  يسبب الترويج للمعلومات الزائفة واإلشاعات ومن ثم ) ،%76.4بنسبة  الفكرية(
 . %52.9بنسب متقاربة  المزيد من الوقت(

الباحث أن المجموع في هذا الجدول يقتصر على الصحفيين الذين ال يستخدمون  رىوي
 (.3.1، حسب ما يتضح في جدول )اصحفي   13اإلعالم الجديد، وهم 

ب عليه وجود فجوة ثقة كبيرة سب بها قد يترت ين، ذو حدَّ  دوات سالح  أن هذه األويرى الباحث 
عالم  وربما يتم استخدام اإل ،لذين ينشرون المعلومات المغلوطة والكاذبةا ،لإلشاعات  المرو جون

أسباب عدم   ه ليوهذا ما يترتب ع ،اا وال اجتماعي  ا وال أخالقي  الجديد في أشياء غير مقبولة إعالمي  
ن في  يفهذه الفكرة حول اإلعالم الجديد انحصرت عند بعض الصحفي  ،االستخدام لهذه الوسائل

 

الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، استخدام القائم باالتصال في ( 1)
 الصفدي. 
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كما أن عدم وجود رقابة ساهم   ،وجد به حقوق نشر وملكية فكرية، وال تأنه ال يتسم بالمصداقية
 في نشر المعلومات الزائفة واإلشاعات.

% ال يستخدمون مواقع  11.2( في أن Tadesse 2017) دراسةوتتفق هذه النتيجة مع 
فدي الص)الدراسة الحالية مع دراسة ، كما اتفقت (1)ألنها فاقدة للمصداقية ؛التواصل االجتماعي

أن  ين لوسائل اإلعالم الجديد، التي تخُلص إلى استخدام الصحفي( في أسباب عدم 2015
 .(2) ضررها أكثر من نفعها

 درجةُثقةُالصحفيينُالفلسطينيينُفيُالمضامينُالتيُيقدمهاُاإلعالمُالجديد: .5

 درجةُثقةُالصحفيينُالفلسطينيينُفيُالمضامينُالتيُيقدمهاُاإلعالمُالجديد(3.5ُجدولُ)

درجة  
الثقة في  
 المضامين

عالية  
 جد ا 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية 
 ا جد  

الوزن   المتوسط المجموع
 النسبي

 61.3 3.0667 133 17 9 65 32 10ُك
%ُ7.6 24 48.9 6.7 12.8 100 

 133ن=

% من الصحفيين الفلسطينيين درجة 7.6يتضح من الجدول السابق أن ما نسبته 
  ، درجة ثقتهم عالية  %24و ،في المضامين التي يستخدمها اإلعالم الجديد  اثقتهم عالية جد  

% درجة ثقتهم  12.8و  ،% درجة ثقتهم منخفضة6.7و ،% درجة ثقتهم متوسطة48.9و
ويشير ذلك إلى أن درجة ثقة   ،%61.3جاءت درجة الثقة بوزن نسبي و  ،امنخفضة جد  

 .المبحوثين في المضامين التي يقدمها اإلعالم الجديد كانت متوسطة

أن درجة ثقة الصحفيين بما يقدمه اإلعالم الجديد متوسطة بنسبة  ويرى الباحث 
باعتبار أن وسائل اإلعالم الجديد من أهم الوسائل  ،نوع ا ما رضية % هي نتيجة مُ 61.3

 

(1) New Media influence on Newspaper reading habit, Tadesse. 
استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، ( 2)

الصفدي. 
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 هذه النسبة تدل على التطور والرضاعة األخبار والمستجدات، كما أن المستخدمة في متاب
في الضبط   وضعفه عن هذه المواقع، كما تشير إلى بعض إخفاقات اإلعالم الجديد 

هم في رفع ، األمر الذي سيسالمراقبة والمتابعة والتحكم بشكل أكبر في اإلعالم الجديد و 
 درجة الثقة. 

( في أن درجة ثقة الجمهور بوسائل 2016اللبابيدي )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
ا في أن معظمهم يثقون  10.1 جاءت بنسبة  اإلعالم الجديد بدرجة عالية  %، وتتفق أيض 
واتفقت ، (1) %7.7ق بها بدرجة منخفضة بنسبة ث  و %، وي82.2بها بدرجة متوسطة بنسبة 

تقدمها شبكات  ( في أن ثقة المبحثوين بالمضامين التي 2015مع دراسة )الصفدي 
نفسها في أن درجة  الدراسة %، واختلفت مع66.2وسطة بنسبة التواصل االجتماعي مت

 .(2) %1.3ا وكانت بنسبة الثقة عالية جد  

( في أن درجة ثقة الجمهور في 2016تتفق هذه الدراسة مع دراسة )اللبابيدي كما 
عالية بنسبة   %، وبدرجة81.7المضامين التي يقدمها اإلعالم الجديد متوسطة بنسبة 

( في أن درجة ثقة الصحفيين في صحافة  2018، واختلفت مع دراسة )اللوح (3) 11.7%
، ويفسر الباحث سبب هذا االختالف بأن تحديد (4) %37.6المواطن كانت عالية بنسبة 

معرفة الثقة   ن، بعكس الدراسة الحالية التي عمدت إلىر على إجابة المبحوثيالصحيفة أث  
 ي اإلعالم الجديد بشكل عام.ف

 

 

 

 جديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة، اللبابيدي.دور اإلعالم ال( 1)
استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، ( 2)

 الصفدي. 
 المرأة، اللبابيدي. دور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا( 3)
اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة المواطن كمصدر للمعلومات وانعكاسها على أدائهم المهني، ( 4)

اللوح.
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 :أهمُوسائلُاإلعالمُالجديدُالتيُيستخدمهاُالصحفيونُالفلسطينيون .6

 أهمُوسائلُاإلعالمُالجديدُالتيُيستخدمهاُالصحفيونُالفلسطينيون(3.6ُجدولُ)

النحرافُُُالمتوسطُالحسابيُالوسيلة
ُالمعياري

ُنسبيالوزنُال

 92.6 0.8843 5.5800ُفيسُبوك
 78.3 1.6471 4.7200ُواتسُاب
 76 1.5641 4.5800ُيوتيوب

 75.6 1.5736 4.5600ُنستغراُمإ
 69.6 1.3545 4.1933ُتويتر

 60.3 1.6524 3.6333ُسنابُشات
 55.6 1.7765 3.3533ُالمدونات
 47 1.8260 2.8333ُتلغرام
 39.5 1.6288 2.3800ُفايبر
 39.1 1.6999 2.3600ُإيمُو

 38.7 1.5223 2.3333ُلينكدُان
 31.3 1.3084 1.8867ُمايُسبيس

 29.8 1.2261 1.8000ُفليكر
 17.4 0.4746 1.0533ُزيلو
 16.9 0.2449 1.0200ُبتيم
 16.9 0.2449 1.0200ُلين
 16.9 0.2449 1.0200ُسكايب
 16.9 0.2449 1.0200ُتيكُتوك
 16.9 0.2449 1.0200ُباز

 16.9 0.2449 1.0200ُنكورإ
2.2569ُ0.5178ُ37.4ُُالمجموع

  133ن =      

يتضح من الجدول السابق ترتيب درجة استخدام وسائل اإلعالم التي يستخدمها الصحفيون   
 ، وتيوب ومن ثم )ي ،%92.6وبنسبة  فقد جاءت )فيسبوك( في المرتبة األولى  ،الفلسطينيون
%،  78.3بنسبة  %، و)واتس اب(76)يوتيوب( بنسبة و، متقاربة بنسبة  إنستغرام( ،واتس اب 
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بنسبة   للوسائل كافة%، وبوزن نسبي 69.6بنسبة  %، ومن ثم )تويتر(75.6و)إنستغرام( بنسبة 
 %، وهي نسبة منخفضة.37.4

؛  وهي نسبة منخفضة ،%37.4ويرى الباحث حصول وسائل اإلعالم على وزن نسبي  
ابل أن  في مق ،وسائل اإلعالم الجديد لكثير من الوسائل الموجودة على بسبب عرض الباحث ل

  ، ر على هذه النسبةاألمر الذي أث   ،عدد قليل من هذه الوسائل استخدام الصحفيين محصور في
باإلضافة إلى عدم وجود خبرة كافية لدى الصحفيين في جميع الوسائل الموجودة على وسائل  

 ل.األمر الذي انعكس على استخدامهم لهذه الوسائ ،اإلعالم الجديد 

متقاربة بين الوسائل المنشورة والمتعامل بها بين الناس في حصولها  ويالحظ أن النسبة 
منشورة في قلة استخدامها  الغير لصحفيين، ومتقاربة بين الوسائل على استخدام أعلى لدى ا

ا. كونها نظر ا لقلة استخدامها من الجمهور وقلة شيوعها و   أكثر تخصص 

هو   ن من قبل الصحفيين الفلسطينيي النسبة األعلى الستخدام )فيس بوك(باحث أن ال  عتقد وي 
، حيث ه اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن )فيس بوك(أمر معقول وواقعي، وهذا ما أشارت إلي

الرقم يزداد بتسارع كبير،   وأن هذا ،مستخدم باسم فلسطين 2.200.000أظهرت أن هناك قرابة 
بالنسبة لعدد السكان،  في عدد المشتركين الجدد في )فيس بوك( وتعد  فلسطين األولى عالمي ا 

 .(1)لالشتراك حيث إنها سجلت أكثر من مرة أعلى معدل  

من قبل   اأعلى منصات التواصل متابعة واستخدام   تعد  شبكة )فيس بوك(وبشكل عام  
للتعبير عن  والتي تُتيح مساحة كافية واألكبر سهل الوسيلة األ ، كونهافي فلسطين الصحفيين

ث المباشر سواء كان  بالرأي من خالل نشر المقاالت، ومقاطع الفيديو، ووجود خاصية ال 
بداعاتهم،   ، وهذه خاصية أعطت الصحفييناأو مرئي   امسموع   مساحة كبيرة لممارسة نشاطاتهم وا 

التي لها خاصيات   ،(رام ويوتيوب غنستتويتر وا  ): مثل على عكس بعض الوسائل األخرى،
فيس  )ها ولكن بوتيرة أقل من نيستخدمو  الذين رغم وجود نسبة كبيرة من الصحفيين ،محدودة
 .، حسب رأي الباحث نخاصة عند الصحفيين الفلسطينيي(، بوك

 

 . https://www.alwatanvoice.comدنيا الوطن، ( 1)
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اهتمام الصحفيين   %، وهذه نسبة عالية تدل على 69.6حصل على نسبة  فقد  (تويتر) أما 
هذا الكثير من المواطنين، و  اباعتباره من أهم وسائل اإلعالم التي يتابعه  الفلسطينيين بِـ)توتير(،

تدل ، (1) %64.5في فلسطين  يتر(، في أن نسبة مستخدميهتو ما أشارت إليه إحصائية موقع )
الباحث   فلسطين، ويرىفي  الستخدام )تويتر(بالنسبة  ا واضح   اتطور   أن هناك على هذه النتيجة 

في نشر األخبار المحلية والعالمية والتواصل   صحفيين الفلسطينيين يعرفون قيمة )تويتر(أن ال
 مع المجتمع العالمي في نشر القضية الفلسطينية. 

يلو  بتيم والين وز : )ومنها ،اة منخفضة جد  حصلت الكثير من الوسائل على نسبوقد  
نكور(، وُيرجع الباحث ذلك إلى كثير من الصحفيين  عدم معرفة ال وسكايب وتيك توك وباز وا 

هذه الوسائل وآلية استخدامها وفوائدها، باإلضافة إلى أن الصحفيين الفلسطينيين  الفلسطينيين ب
، فهم  بشكل عام والتواصل مع اآلخرين يستخدمون اإلعالم الجديد من أجل متابعة األخبار 

من الوسائل األخرى،  يقومون باستخدام الوسائل المشهورة والحاصلة على عدد متابعة أكبر 
 هم في حصول هذه الوسائل على نسب منخفضة.األمر الذي أس

فيس )% يستخدمون 80.4( في أن Tadesse 2017) دراسةمع وتتفق الدراسة الحالية  
ثم  (فيس بوك)( في أن 2015، كما اتفقت مع دراسة )عيسى (2) (بوك ويوتيوب وتويتر

ع  كما اتفقت م ،(3)اهي من أكثر وسائل اإلعالم الجديد استخدام   (تويتر)ومن ثم  (يوتيوب )
، ومن ثم  من أهم الوسائل المستخدمة ويوتيوب(  فيس بوك( في أن )2016دراسة )اللبابيدي 

الجمهور المتابع لوسائل اإلعالم  ب قاربة، وكانت هذه الدراسة تختص بنسب مت تغرام(نس)تويتر وا  
وهو استخدام المنصات التي   ،تلك المنصات ب  الذي يفسر سبب اهتمام الصحفيينالجديد، األمر 

 .(4) لها الجمهور المتابعيفض  

 

.Ipoke http://social.ipoke.com (1 ) 
 New Media influence on Newspaper reading habit, Tadesse.(2 ) 

 فاعلية استخدام النشطاء الفلسطينيين لوسائل اإلعالم الجديد في الدعوة إلنهاء االنقسام، عيسى.( 3)
 دور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة، اللبابيدي.( 4)

http://social.ipoke.com/
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)فيس  ين يعتمدون على موقع ي من الصفح 95.1( في أن 2018)اللوح واتفقت مع دراسة  
حصل على المرتبة الرابعة   %، واختلفت في أن موقع )لينكد(61.1سبة بن  يتر(تو بوك( ومن ثم )

( كانت  2018%، ويفسر الباحث االختالف في المرتبة هو أن في دراسة )اللوح 20.3بنسبة 
دون تقسيم، أما بالنسبة للوزن  راسة الحالية فكانت من ، أما في الد الوسائل مقسمة حسب نوعها

 .(1) االنسبي فكان في كال الدراستين متقارب  

 نُالفلسطينيينُلوسائلُاإلعالمُالجديد:درجةُاستخدامُالصحفيي .7

 درجةُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلوسائلُاإلعالمُالجديدُ(3.7جدولُ)

 133ن=

 

ماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة المواطن كمصدر للمعلومات وانعكاسها على أدائهم المهني، اعت( 1)
 اللوح.

ُُستخدمهالُأُامنخفضةُجدًُُمنخفضةُمتوسطُةُعاليةُاعاليةُجدًُُالوسيلة
لوزنُاُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك

ُالنسبي
 92.6 0.7 1 2.2 3 0.7 1 6.7 9 18.7 25 83.4 111ُفيسُبوك
 78.3 8.2 11 9 12 8.2 11 10.5 14 21 28 55.6 74ُواتسُاب
 76 6 8 11.2 15 9 12 15.7 21 26.3 35 44.3 59ُيوتيوب

 75.6 6 8 9.7 13 30 18 15 20 22.5 30 45.8 61ُتغراُمإنس
 69.6 6.7 9 5.2 7 16.5 22 36 48 27 36 21 28ُتويتر

 60.3 13.5 18 4.5 6 24 32 25.5 34 20.3 27 17.2 23ُسنابُشات
 55.6 27.8 37 12.7 17 15 20 22.5 30 18 24 16.5 22ُالمدونات
 47 46.6 62 5.2 7 20.3 27 15 20 12 16 13.5 18ُتلغرام
 39.5 55.6 74 9.7 13 18.7 25 12 16 10.5 14 6 8ُفايبر
 39.1 60.1 80 9 12 12 16 12 16 13.5 18 6 8ُإيمُو

 38.7 52.6 70 15 20 17.2 23 12.7 17  12.7 17 2.2 3ُلينكدُان
 31.3 69.1 92 10.5 14 17.2 23 11.2 15 1.5 2 3 4ُمايُسبيس

 29.8 72.1 96 9.7 13 17.2 23 9.7 13 2.2 3 1.5 2ُفليكر
56.4ُ            ُالمجموع
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م الجديد جاء في المرتبة  درجة استخدام الصحفيين لإلعال أن  السابق  يتضح من الجدول
بنسبة   ومن ثم )واتس اب( ،%83.4بنسبة و ا استخدام عالية جد  األولى )فيس بوك( بدرجة 

، كما يتضح من  %44.3بنسبة  (يوتيوب )ومن ثم  ،%45.8بنسبة  ومن ثم )إنستغرام( ،55.6%
الجدول أن درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لوسائل اإلعالم الجديد حصلت على وزن نسبي  

ن هذه النسبة جيدة لدرجة استخدام الصحفيين  % وهي نسبة متوسطة، ويرى الباحث أ56.4
لمواكبة  ؛زيادة في درجة االستخدام للصحفيينإلى الفلسطينيين لإلعالم الجديد، ولكنها بحاجة 

 التطور التكنولوجي الموجود في العالم وللتواصل مع المتابعين بشكل أكبر.

%، 92.9ا بنسبة لية جد  بدرجة استخدام عا كانت لصالح )فيس بوك(ويالحظ أن النسبة 
نستغرام ويوتيوب(، وهذه النتيجة منطقية، با عتبار  ومن ثم بدرجات عالية لكل من )واتس اب وا 

فمن أجل تواصل الصحفيين مع   ،هذه المنصات أكثر المنصات مشاهدة من قبل المشاهدين
لصالح )فيس  ئل، مع اختالف الدرجة المتابعين واألخبار والتطورات يجب عليهم متابعة هذه الوسا

  تشار ا، كما وضح الباحث في الجدول السابق عدد متابعي واألكثر ان ا كونه األكثر استخدام   بوك(
األمر الذي يجعل من الصحفيين يتابعون هذه الوسائل من أجل أن  ،هذه الوسائل في فلسطين

 يكونوا قريبين من مجتمعهم المحلي والعالمي.

كانت  ( في أن درجة استخدام )فيس بوك(2015ى ة الحالية مع دراسة )عيس واتفقت الدراس
، واختلفت الدراسة مع الدراسة الحالية  الم االجتماعي استخدام ا، يليها )يوتيوب(أكثر وسائل اإلع

أما في الدراسة الحالية فكانت درجة استخدامها   ،في أن المدونات كانت في المرتبة األخيرة
 .(1) متوسطة

 

 

 

 

 فاعلية استخدام النشطاء الفلسطينيين لوسائل اإلعالم الجديد في الدعوة إلنهاء االنقسام، عيسى.( 1)
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ُثانًيا/ُالعواملُالمؤثرةُفيُاستخدامُاإلعالمُالجديدُ:

 العواملُالشخصية: .1
 (ُالعواملُالشخصيةُالمؤثرةُفيُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديد3.8جدولُ)

النحرافُُُالمتوسطُالحسابيُالعواملُالشخصية
ُالمعياري

ُالوزنُالنسبي

 77.7 0.8424 3.8867ُاألخالقياتُوالسلوك
 77.6 0.8496 3.8844ُاحترامُالذاُت

 74.3 1.4944 3.7156ُالنتماءُوالولء
الخبرةُوالثقافةُ

ُالمجتمعيُة
3.5600 0.9051 71.2 

 65.3 1.0597 3.2667ُالمكانةُالجتماعيُة
3.6627ُ0.7412ُ73.2ُُالمجموع

الصحفيين  ام العوامل الشخصية المؤثرة في استخد أول يتضح من الجدول السابق أن 
وتليها )االنتماء   ،%77.7بنسب متقاربة  يات والسلوك واحترام الذات(األخالقلإلعالم الجديد )

ا )المكانة  وأخير   ،%71.2بنسبة  ومن ثم )الخبرة والثقافة المجتمعية( ،%74.3بنسبة  والوالء(
على استخدام  % 73.2وتؤثر العوامل الشخصية بدرجة ، %65.3بنسبة  االجتماعية(

 صحفيين لإلعالم الجديد وهذه درجة عالية. ال

  ، وهي نسبة مرتفعة ،%73.2الباحث أن حصول العوامل الشخصية على وزن نسبي  ويرى
 ، اإلعالم الجديد  شبكات دل على أن الصحفيين يقومون بعكس ذواتهم وآرائهم الشخصية على ي

ائهم على طبيعة  م من احترامهم لذواتهم وقيمهم ووطنهم وانت ولكن هذا ال يمنع تأثير كل  
 استخدامهم لإلعالم الجديد.

من  ( في أن العوامل الشخصية تعد  2017)العجوري  مع دراسة الدراسة الحاليةواتفقت 
( في أن الضوابط 2014، كما اتفقت مع دراسة )فكري (1) أكثر العوامل المؤثرة على الصحفيين 

 .(1) عوامل المؤثرة في نشر المضامين اإلعالميةاألخالقية من ال

 

 الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات في فلسطين، العجوري.  ا العوامل المؤثرة على الرض( 1)
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في أن المكانة   (3) (2018ودراسة )الشوربجي  (2)(2019واختلفت مع دراسة )السرحي 
لمصور الصحفي، ويفسر الباحث هذا االختالف اعية من أهم العوامل الذاتية المؤثرة في ااالجتم

عالم  لإل في استخدام الصحفيين كافةفي النتيجة بأن الدراسة الحالية تبحث عن العوامل المؤثرة 
أن تكون المكانة   عي  ، ومن الطب  فقط راسة السرحي فهي تهتم بالمصور الجديد، أما في د 

ونه يحتك بشكل مباشر مع  لمؤثرة، كاالجتماعية للمصور الصحفي من أهم العوامل الشخصية ا
( في أن  2017دون وجود حواجز، كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )العجوري المجتمع من 

الذات كان من أهم العوامل الشخصية التي تؤثر على الرضا الوظيفي لدى   االحترام وتقدير
 .(4) الصحفيات الفلسطينيات 

 العواملُالمهنيةُ: .2
 العواملُالمهنيةُالمؤثرةُفيُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديد (3.9)جدولُ

النحرافُُُالمتوسطُالحسابيُالعواملُالمهنيُة
ُالمعياري

ُالوزنُالنسبي

سياسةُالمؤسسةُُ
ُاإلعالميُة

3.7717 0.9025 75.4 

 73.4 0.7989 3.6711ُمصادرُاألخبارُالمتاحة
 73.2 0.8385 3.6644ُطبيعةُالعملُوبيئته

 71.1 1.7691 3.5578ُضغوطُالعمل
 70.4 0.9002 3.5244ُنمطُالملكية
 70.2 0.9504 3.5111ُعالقاتُالعمل
3.6168ُ0.7343ُ72.3ُُالمجموع

ن لإلعالم  العوامل المهنية المؤثرة في استخدام الصحفيي  أول يتضح من الجدول السابق أن
ل وبيئته ومصادر طبيعة العمتليها ) ،%75.4بنسبة  اإلعالمية(الجديد )سياسة المؤسسة 

 

 العوامل المؤثرة في األداء المهني للقائمين باالتصال في المواقع اإلخبارية اإللكترونية، فكري.( 1)
 العوامل المؤثرة على الممارسة المهنية للمصور الصحفي الفلسطيني، السرحي.( 2)
مهني للمراسلين العاملين في الصحف العربية واألجنبية في فلسطين،  العوامل المؤثرة على األداء ال( 3)

 الشوربجي.
 الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات في فلسطين، العجوري.  ا العوامل المؤثرة على الرض( 4)
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ا  وأخير   ،%71.1بنسبة  ومن ثم )ضغوط العمل( ،%73.4بنسب متقاربة  األخبار المتاحة(
 %. 70.4بنسب متقاربة   )نمط الملكية وعالقات العمل(

ثر على المهنية تؤ ل على أن جميع العوامل وهذا يد  ،متقاربة أن النسب  الباحث  ويالحظ
عون مؤسسات وطبيعة عمل معينة،  استخدام اإلعالم الجديد من قبل الصحفيين، نظر ا لكونهم يتب

، وكل ثر هذه العوامل في مصادر األخبار التي يستطيعون الحصول عليها وضغوط العملوتؤ 
 ثر على استخدامهم لإلعالم الجديد.هذه العوامل بشكل أو بآخر تؤ 

في   (2)( 2018ودراسة )الشوربجي  (1) (2019مع دراسة )السرحي وتتفق الدراسة الحالية 
مع دراسة تتفق كون طبيعة العمل من العوامل المهنية المؤثرة على الصحفي الفلسطيني، كما 

ثر سلب ا على  ؤسسة وطبيعة العمل وضغوط العمل تؤ ( في أن سياسة الم2015)عنانزة وآخرون 
سياسات العمل  ( في أن2015، واتفقت مع دراسة أبو ماضي )(3) لصحفيات األداء المهني ل

، واتفقت مع  (4) ثر علي األداء المهني للصحفيينونمط الملكية تعد  من ضمن العوامل التي تؤ 
من العوامل المؤثرة على نشر   أن االلتزام بسياسة الموقع تعد   ( في 2014دراسة )فكري 

( في أن مصادر  0132اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )أبو حاتم كما  ،(5) المضامين اإلعالمية
ا مع دراسة  (6) ر الضغوط التي يتعرض لها الصحفيونمن أكث المعلومات تعد   ، واتفقت أيض 

( في ارتفاع نسبة الصحفيين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على  2010)نصيف 
تحد من  ي أن أهم المعيقات الداخلية التي ( ف2017كما اتفقت مع دراسة )معمر ، (7)المعلومات 

 ،(8) (نمط ملكية الصحيفة وسياستهاتطور األداء المهني وتعد  من الضغوط على الصحفيين )
 

 العوامل المؤثرة على الممارسة المهنية للمصور الصحفي الفلسطيني، السرحي.( 1)
داء المهني للمراسلين العاملين في الصحف العربية واألجنبية في فلسطين، العوامل المؤثرة على األ( 2)

 الشوربجي.
 العوامل المؤثرة على األداء المهني للصحفيات العامالت في الصحيفة اليومية األردنية، عنانزة وآخرون. ( 3)
 لفلسطيني، أبو ماضي.العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم باالتصال في تغطية قضية االنقسام ا( 4)
 لعوامل المؤثرة في األداء المهني للقائمين باالتصال في المواقع اإلخبارية اإللكترونية، فكري.( ا5)
 لعوامل المؤثرة في الحصول على المعلومات الصحفية في اليمن، أبو حاتم.( ا6)
 مهنة، نصيف.العوامل المؤثرة على التزام الصحفيين بتشريعات الصحافة وأخالقيات ال( 7)
 فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية، معمر.( 8)
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ي تتبعها المؤسسة اإلعالمية  ( في أن السياسة الحزبية الت2015اتفقت مع دراسة )الدريملي و 
ا ، واتفقت (1) %.763من أبرز الضغوط على الصحافة الفلسطينية بنسبة  تعد   مع دراسة  أيض 

( في أن السياسة اإلعالمية للمؤسسة من أكثر العوامل التي تحد العمل 2013)عابد 
( في أن السياسة التحريرية  2018كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الحلو  ،(2) الصحفي

 .(3) للمؤسسة تؤثر على نشر المضامين الصحفية

 :العواملُالقتصادية .3
ُ(ُالعواملُالقتصاديةُالمؤثرةُفيُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديد3.10)جدولُ

النحرافُُُالمتوسطُالحسابيُالعواملُالقتصادية
ُالمعياري

الوزنُ
ُالنسبي

 70.4 1.0544 3.5200ُالمكافآتُوُالحوافزُالمادية
 68.5 0.9922 3.4267ُالراتُب
3.4733ُ0.8708ُ69.4ُُالمجموع

م الصحفيين  العوامل االقتصادية المؤثرة في استخداأول يتضح من الجدول السابق أن 
 %. 68.5بنسبة   يليها )الراتب( ،%70.4بنسبة   (المكافآت لإلعالم الجديد )الحوافز المادية و 

صعوبة الظروف التي يعيشها الصحفيون، كما  تأثير العامل االقتصادي مرتفع لويالحظ أن 
، غير محددةفهي  المكافآت الحوافز و  ألن  الراتب محدد، أما كبر؛أ المكافآتو أن تأثير الحوافز 

هذا يؤثر على استخدامهم لإلعالم الجديد في رغبتهم المستمرة في الحصول على الحوافز و 
  .المكافآت و 

( في توافر ظروف عمل اقتصادية بنسبة  2017مع دراسة )معمر الدراسة الحالية  اتفقت و 
  أهم( في أن العوامل االقتصادية من 2017، كما اتفقت مع دراسة )العجوري (4) 73.8%

 

تجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسؤولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية اليومية، ( ا1)
 الدريملي. 

 الفلسطينية، عابد.ضغوط القائم باالتصال في الصحافة ( 2)
 العوامل المؤثرة في أداء القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية، الحلو. ( 3)
 فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية، معمر.( 4)
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( في أن  2013اتفقت مع دراسة )أبو حاتم و  ،(1) العوامل المؤثرة على الصحفيات الفلسطينيات 
 .(2) الصعوبات المادية من أهم العوامل المؤثرة في الحصول على المعلومات الصحفية في اليمن

ُالمقارنةُبينُالنتيجةُاإلجماليةُلجميعُالعوامُل(3.11ُ)ُجدول

النحرافُُُالمتوسطُالحسابيُمجموعُالعواملُالمؤثرُة
ُالمعياري

ُالنسبيالوزنُ

 73.2 0.7412 3.6627ُالشخصيةالعواملُ
 72.3 0.7343 3.6168ُالمهنيةُُالعواملُ
 69.4 0.8708 3.4733ُالقتصاديةالعواملُ

3.5843ُ0.62118ُ71.6ُُالمجموع
يتضح من الجدول السابق أن العوامل المؤثرة في استخدام الصحفيين لإلعالم الجديد أثرت 

وزن  في الدرجة األولى العوامل الشخصية ب  ت ، وهي درجة عالية، وكان71.6عليهم بوزن نسبي 
ا،  ، بدرجة عالية 72.3ها العوامل المهنية بوزن نسبي يل، وهي درجة عالية، ت73.2نسبي  أيض 

 بدرجة عالية. ،% 69.4  يومن ثم أخير ا العوامل االقتصادية بوزن نسب

الباحث أن هذه النسب متقاربة إلى حد ما، األمر الذي يفسر مدى تأثير تلك العوامل  ويرى
إلعالم الجديد، وأن هذه العوامل تشمل غالبية  لالمهمة على استخدام الصحفيين الفلسطينيين 

تؤثر على استخدامهم والتي تتعلق بشخصية الصحفي وعمله والموارد المالية التي المؤثرات التي 
العوامل األخرى؛ ألن   كما، وال تؤثر العوامل االقتصادية على اإلعالم الجديد يستفيد منها

ا للجميع بغض النظر  ااستخدام اإلعالم الجديد ليس مرتبط   بدرجة عالية من الثراء، وأصبح متاح 
 حفي ودرجته الوظيفية. عن راتب الص

أن العوامل المهنية والشخصية  ( في 2018واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الشوربجي 
، كما اتفقت مع دراسة  (3) على أهم العوامل المؤثرة على األداء المهني للمراسلين حصلت 

 

 الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات في فلسطين، العجوري.  ا العوامل المؤثرة على الرض( 1)

 العوامل المؤثرة في الحصول على المعلومات الصحفية في اليمن، أبو حاتم.( 2)
العوامل المؤثرة على األداء المهني للمراسلين العاملين في الصحف العربية واألجنبية في فلسطين، ( 3)

 الشوربجي.
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ي  ( في أن العوامل الشخصية من أهم العوامل المؤثرة على الرضا الوظيف2017)العجوري 
للصحفيات الفلسطينيات، وأن العوامل االقتصادية جاءت في المركز األخير ضمن العوامل 

 .(1) المؤثرة

 

ُ:ثالثًا/ُتأثيراتُاإلعالمُالجديد

 ستفادة:الُدرجة .1
 استفادةُالصحفيينُالفلسطينيينُمنُاستخدامُاإلعالمُالجديدُدرجة(3.12ُ)جدولُ

ُامنخفضةُجدًُُمنخفضةُمتوسطُةُعاليةُاعاليةُجدًُُالستفادةُدرجة
ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك

 9 12 5.2 7 17.2 23 30 40 51.1 68ُالشخصية
 7.5 10 1.5 2 19.5 26 51.8 69 32.3 43ُالمهنية
 2.2 3 5.2 7 43.6 58 38.3 51 23.3 31ُالتقنية
 2.2 3 9.7 13 22.5 30 451 60 33 44ُالسياسية
 2.2 3 12 16 22.5 30 39.8 53 36 48ُالمعرفيُة

 8.2 11 9.7 13 33.8 45 26.3 35 34.5 46ُتشبيكُالعالقات
 133ن=

من استخدام االعالم الجديد على  استفادة الصحفيين درجةيتضح من الجدول السابق أن 
%، ومن ثم )تشبيك  36%، ومن ثم )المعرفية( بنسبة 51.1عالية جد ا بنسبة  كانت )الشخصية( 

بنسبة   ا )التقنية(%، وأخير  33بنسب متقاربة  )المهنية والسياسية(%، تليها 34.5بنسبة  العالقات(
23.3 .% 

أثيرها على جوانب  الجديد متنوعة من خالل تاستفادة الصحفيين من اإلعالم ويالحظ أن 
التواصل على اإلعالم الجديد، وزيادة معرفتهم نتيجة كمية المعلومات والخبرات  شخصيتهم عن طريق

التي يحصلون عليها من خالل استخدامهم لإلعالم الجديد، كما أن الصحفيين استفادوا من اإلعالم  

 

 لرضى الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات في فلسطين، العجوري.العوامل المؤثرة على ا( 1)
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هم والزمالء في البلد وفي بلدان أخرى، وكل ذلك أسواقع الجديد في تشبيك العالقات بالكثير من الم
 في استفادتهم على الجوانب السياسية والجوانب المهنية.

أن وسائل االعالم الجديد شكلت نقلة نوعية لكثير من الصحفيين لممارسة مهامهم  ويرى الباحث 
فيس )ل ابعين، فقد شك  ونشاطاتهم بصورة ُملفتة ومميزة وسهلة الوصول للجمهور المستهدف من المت

من حياة الصحفيين وغيرها من الوسائل،   اأساسي   امن الوسائل التي أصبحت جزء   اأساسي   ارافع   (بوك
فوسائل التواصل االجتماعي خلقت حالة شمولية تكاملية في إطار التعرف والمشاركة والمتابعة وفهم  

بداعاتهم كوجبة إعالمية سريعة تصل من  وممارسة حرياتهم و  ،راء معهمطبيعة اآلخرين وتبادل اآل ا 
لى األ خالل الصحفيين عبر وسائل  صدقاء من مختلف أنحاء العالم.التواصل إلى الُمتابعين وا 

 : ستفادةالجوانبُ .2
 (ُجوانبُاستفادةُالصحفيينُالفلسطينيينُمنُاستخدامُاإلعالمُالجديد3.13)ُجدول

النحرافُُُالمتوسطُالحسابيُجوانبُالستفادة
ُالمعياري

ُالوزنُالنسبي

 79.3 1.2338 3.9667ُالشخصية
 77.7 1.0525 3.8867ُالمهنية
 77.2 1.0035 3.8600ُالسياسية
 76.9 0.1053 3.8467ُالمعرفيُة
 73.3 0.9244 3.6667ُالتقنية

 72.2 1.2139 3.6133ُتشبيكُالعالقات
3.8067ُ0.7039ُ76.1ُُالمجموع

األمور التي استفاد منها الصحفيون الفلسطينيون من   الجدول السابق أن من أهميتضح من 
بنسب متقاربة   تليها )المهنية والسياسية( ،%79.3بنسبة  استخدام اإلعالم الجديد )الشخصية(

وأخير ا )تشبيك   ،%73.3بنسبة  ومن ثم )التقنية( ،%76.9بنسبة فية( المعر ومن ثم ) ،77.7%
 %. 72.2بنسبة   العالقات(

ضافة نوعية  جد  ومميزة  ةعالم الجديد كبير أن حجم االستفادة من اإل ويرى الباحث  ا، وا 
لموس على  م عالم الجديد في تطور اإل ساهمللصحفيين من خالل القفز عن القيود والحدود، ف
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ناهيك عن شبكة العالقات  ،صعيد الصحفيين الشخصي والمهني والتقني والسياسي والمعرفي
 . عالم الجديد صدقاء التي جاء بها اإل التي أصبحت شبكة عنكبوتية حقيقية من األ 

( في أن جوانب االستفادة من استخدام  2015اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الصفدي 
اإلعالم الجديد كانت متنوعة من خالل المشاركة والتفاعل االجتماعي وتشبيك العالقات 

 .(1)تساب المعرفة وتطوير األداءواك

 أهمُالضغوط: .3

 (ُأهمُالضغوطُالتيُيتعرضُلهاُالصحفيونُالفلسطينيونُعندُاستخدامهمُلإلعالمُالجديد3.14)جدولُ

ُ%ُكُنهمُالضغوطُالتيُيتعرضُلهاُالصحفيوأ
 49.6 66ُضغوطُمهنية
 42.1 56ُضغوطُقانونية
 41.3 55ُضغوطُمجتمعية
 37.5 50ُضغوطُشخصية
 24.8 33ُضغوطُعائلية
 13.5 18ُضغوطُاقتصادية
 0.7 1ُضغوطُسياسية

 133ن=

ثر الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون عند يتضح من الجدول السابق أن أك
 )ضغوط قانونية( ومن ثم  ،%49.6بنسبة  استخدامهم لإلعالم الجديد )ضغوط مهنية(

 .%41.3 (مجتمعيةضغوط  )ومن ثم  %،42.2

استخدامهم لإلعالم   ر من الضغوط في أثناءيأن الصحفيين يتعرضون للكث ويرى الباحث 
، إذ يتطلب وذلك يرجع إلى طبيعة عملهم ووظيفتهم بشكل أساسي، ثم ضغوط قانونية  ،الجديد 
؛ وذلك ضغوط مجتمعية من ثمو  ،هانتحري الدقة في المعلومات والموضوعات التي يطرحو  منهم
رتب  األمر الذي يت ، يستخدمون اإلعالم الجديد ويتواصلون مع مجتمعات مختلفة ومتنوعة نهمأل

 

استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، ( 1)
 الصفدي. 
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تنامى بشكل أكبر  م الضغوط الممارسة على الصحفيين يحج إن ف عليه ضغوط مجتمعية كبيرة،
ا لعدم  نظر   تختلف من شخص آلخر؛ واختالف مجريات الحياة، وهذه الضغوط مع مرور الوقت،

فكار أو التعددية يمان باختالف اآلراء واألالحكومات بوجهات نظر اآلخرين أو اإل إيمان 
عالم الجديد يساهم في كشف عورة الحكومات عبر اإل ونالسياسية، أو ألن ما يقدمه الصحفي

خفاقاتهم وفضح فسادهم المالي والسياسي وغيره، وهذا ما يجعل الصحفيين يعيشون تحت   وا 
 . في بعض األحيان لمرمى التهديد واالعتقا

من أهم   ( في أن ضغوط المجتمع تعد  2019ي واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )السرح
( في أن  2017اتفقت مع دراسة )العجوري ، كما (1) الضغوط المؤثرة على الصحفي الفلسطيني

 .(2)من أهم الضغوط التي تؤثر على األداء المهني للصحفيات  الضغوط المهنية تعد 

الضغوط المهنية من أهم الضغوط المؤثرة   ( في عد  2015اسة )الدريملي مع در  واتفقت 
الضغوط السياسية والحزبية ُعد ت من أهم   على استخدام اإلعالم الجديد، واختلفت في أن

، ويفسر الباحث هذا (3)أثناء استخدام اإلعالم الجديد في ين الضغوط التي تواجه الصحفي 
( كانت مهتمة بالصحف الفلسطينية، أما الدراسة الحالية  2015ي االختالف أن دراسة )الدريمل

كانت مهتمة بالصحفيين أنفسهم، ويرى الباحث أن الضغوط السياسية على المؤسسات الصحفية  
 أكبر من الضغوط على الصحفيين. 

ا ه( في أن أهم الضغوط التي يواجه2016واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )عيد 
( في أن الضغوط القانونية  2013، واتفقت مع دراسة )عابد (4) غوط المهنيةن هي الضفيو الصح

 .(5) من أكثر الضغوط التي تحد من العمل الصحفي

 

 العوامل المؤثرة على الممارسة المهنية للمصور الصحفي الفلسطيني، السرحي.( 1)
 الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات في فلسطين، العجوري.  ا المؤثرة على الرضالعوامل ( 2)
اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسؤولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية اليومية، ( 3)

 الدريملي. 
 اإللكترونية الفلسطينية، عيد. لعوامل المؤثرة على األداء المهني للقائمين باالتصال في المواقع اإلخبارية( ا4)
 ضغوط القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية، عابد.( 5)
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( في أن الضغوط العائلية حصلت على  2017)العجوري هذه النتيجة مع دراسة اختلفت و 
، ومن ثم  المجتمعيةالضغوط ، تليها أعلى درجة ضمن الضغوط التي تواجه الصحفيات 

االختالف في أن عينة الدراسة كانت  ، ويفسر الباحث (1) الخارجية بشكل عام الضغوط 
؛ كون  من أهم الضغوط التي تواجه الصحفيات   أن تُع د  عي  حفيات، فالضغوط العائلية من الطب  ص

والتقاليد التي  باإلضافة إلى العادات  ،عاتقهن في المنزل والعائلة كبيرة المسؤولية الُملقاة على
( في أن 2013واختلفت الدارسة الحالية مع دراسة )أبو حاتم تحكم مجتمعنا الفلسطيني، 

الصحفيين في   بة الثانية من ضمن الضغوط التي تؤثر علىالضغوط السياسية تأتي في المرت
هنا في حصول الضغوط السياسية على   ويفسر الباحث االختالف، (2)الحصول على المعلومات 

في الحصول على المعلومات، وذلك نظر ا لوجود الكثير من المسائل  بة مرتفعة بتخصيصها مرت
وأنه ليس  ،معلومات خاصة بالحزب  ب السياسية على إخفائها وعد هاالسياسية التي تعمل األحزا 

 من حق أي شخص الوصول إليها.

أهم الضغوط  من  عد  ( في أن الضغوط السياسية ت2015كما اختلفت مع دراسة )الدريملي 
( في  2013مع دراسة )الزياني ، واختلفت (3) %63.7التي تواجه الصحافة الفلسطينية بنسبة 

، واختلفت دراسة (4) ن في الصحف البحرينيةة الضغوط التي يعاني منها الصحفيو تدني درج
العمل  من من أكثر الضغوط التي تحد  ( في أن الضغوط االقتصادية تعد  2013)عابد 
، ففي دراسة ي أن مجتمع الدراسة وعينتها مختلفان . ويفسر الباحث هذه االختالفات ف(5) الصحفي
الذين يعملون في الصحف الحزبية في   ( كانت عينة الدراسة تشمل الصحفيين 2018)الدريلمي 

لبحرين، وفي دراسة )عابد ( كان مجتمع الدراسة من ا2013الغالب، وفي دراسة )الزياني 
( كان مجتمع الدراسة في قطاع غزة فقط، أما الدراسة الحالية، فيشمل مجتمع الدراسة  2013

 

 الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات في فلسطين، العجوري.  ا العوامل المؤثرة على الرض( 1)
 العوامل المؤثرة في الحصول على المعلومات الصحفية في اليمن، أبو حاتم.( 2)
م باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسؤولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية اليومية، اتجاهات القائ( 3)

 الدريملي. 
 الضغوط المهنية المؤثرة على القائم باالتصال في الصحافة البحرينية، الزياني.( 4)
ضغوط القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية، عابد.( 5)
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حدث فيها جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، األمر الذي يُ 
 في النتائج. اتباين  

 ستخدام:الإيجابياتُ .4

 إيجابياتُاستخدامُاإلعالمُالجديدُمنُوجهةُنظرُالصحفيينُالفلسطينيينُ(3.15لُ)جدو

ُ%ُكُإيجابياتُاستخدامُاإلعالمُالجديد
 83.4 111ُالستفادةُمنُالمحتوىُاإلعالميُالذيُتقدمهُوسائلُاإلعالمُالجديد

 78.1 104ُسهولةُاستخدامُاإلعالمُالجديدُبسببُتطورهُوتقدمهُعنُوسائلُاإلعالمُاألخرى
 57.8 77ُالوصولُللمحتوىُالذيُتريدُفيُاللحظةُالتيُتريدُوفيُالمكانُالذيُتريد

 57.8 77ُإمكانيةُالحصولُمجاًناُعلىُالكثيرُمنُالخدماتُوالموادُاإلعالميةُالتيُكانتُبمقابلُمادي
 56.3 75ُيساعدُفيُتوفيرُفرصُعملُجديدة

 54.8 73ُقدرةُفائقةُونتائجُأفضليعطيُفرصةُقيمةُللقيامُبحمالتُكبيرةُذاتُ
 51.8 69ُتوسيعُمبدأُحريةُالختيارُبسببُتعددُوسائلُاإلعالمُالجديد

 133ن=

االستفادة من لسابق أن أكثر إيجابيات استخدام اإلعالم الجديد )يتضح من الجدول ا
سهولة  ومن ثم ) ،%83.4بنسبة لذي تقدمه وسائل اإلعالم الجديد( المحتوى اإلعالمي ا

ومن   ،%78.1 بنسبة وتقدمه عن وسائل اإلعالم األخرى( استخدام اإلعالم الجديد بسبب تطوره
مكانية الحصول ثم ) الوصول للمحتوى الذي تريد في اللحظة التي تريد وفي المكان الذي تريد وا 
 %. 57.8بنسبة    اإلعالمية التي كانت بمقابل مادي( والمواد  ا على الكثير من الخدمات مجان  

ر من الفوائد واإليجابيات التي ساهمت في يأن اإلعالم الجديد يوجد فيه الكث ويرى الباحث 
ط  عملية نقل المحتوى، وهو سهل وبسي ل زيادة استخدام الصحفيين للمواقع، فاإلعالم الجديد سه  

لكثير من المعلومات في الوقت والمكان الذي ترغب  االستخدام، وساهم في الحصول على ا
في زيادة استخدام اإلعالم الجديد،   ور اإليجابية وغيرها الكثير أسهمت وبشكل مجاني، وهذه األم

 والتمتع بمزاياه التي يشعر بها الصحفيون في حياتهم المهنية. 
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على نشر الوعي  عالم الجديد يعملاإل ( في أن 2012)كيحل وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 .(1) واالستفادة من المحتوى المنشور

 ستخدام:السلبياتُ .5
 (ُسلبياتُاستخدامُاإلعالمُالجديدُمنُوجهةُنظرُالصحفيينُالفلسطينيين3.16)ُجدول

ُ%ُكُسلبياتُاستخدامُاإلعالمُالجديدُمنُوجهةُنظرُالصحفيينُالفلسطينيين
البياناتُوالمعلوماتُعلىُوسائلُصعوبةُالوثوقُوالتحققُمنُمصداقيةُالعديدُمنُ
ُاإلعالمُالجديد

95 71.4 

 66.9 89ُالستخدامُالمفرطُلإلعالمُالجديدُومساهمتهُفيُتضييعُالوقت
 65.4 87ُعدمُموثوقيةُالمعلوماتُالمتوفرةُفيُوسائلُاإلعالمُالجديد

 61.6 82ُخرقُالقوانينُالمجتمعيةُبسببُعدمُوجودُرقابةُعلىُوسائلُاإلعالمُالجديد
 48.1 64ُخلقُخالفاتُأسريةُومجتمعيُة

 133ن=

صعوبة الوثوق سلبيات استخدام اإلعالم الجديد ) يتضح من الجدول السابق أن أكثر
بنسبة   علومات على وسائل اإلعالم الجديد(والتحقق من مصداقية العديد من البيانات والم

  ، %66.9 بنسبة  ومساهمته في تضييع الوقت(م الجديد االستخدام المفرط لإلعالثم ) ،71.4%
 %.65.4بنسبة   لمتوفرة في وسائل اإلعالم الجديد(عدم موثوقية المعلومات اومن ثم )

اإليجابيات والمميزات الموجودة فيه إال أنه ال  أن اإلعالم الجديد ورغم حجمويرى الباحث 
ياد زد لومات مما أدى إلى البيانات والمععدم وجود مصداقية في ا :أهمها ،سلبيات  يخلو من

ي شخص أن ينشر ما يريد، كما أن عدم تحديد وقت االستخدام  أل  فجوة الثقة، إذ إنه يمكن
والمتابعة المستمرة بشكل زائد عن الحد أدى إلى إضاعة الوقت، في حين كان باإلمكان  

ة تحاول عدم وجود ضوابط معيناالستفادة من هذا الوقت في الكثير من األمور، إضافة إلى 
التي ظهرت على السطح مع  سرية وزيادة نسبة المشاكل األ ،سريةالحد من حجم الخالفات األ

تاحة فرصة استخدامه للجميع الم الجديد ظهور اإلع  دون ضوابط معينة. ، وا 

 

 بيئي، كيحل.اإلعالم الجديد ونشر الوعي ال( 1)
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( في أن من سلبيات اإلعالم الجديد 2015واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الصفدي 
، كما اتفقت مع دراسة )عيسى  (1)تقدمها شبكات اإلعالم الجديد  عدم الثقة بالمضامين التي 

من أهم   ت ( في أن ضعف الثقة بالمعلومات المنشورة على وسائل اإلعالم الجديد كان2015
 .(2)سلبيات استخدام اإلعالم الجديد 

 :التطويرمقترحاتُ .6

 استخدامُاإلعالمُالجديد(ُمقترحاتُالصحفيينُالفلسطينيينُللتغلبُعلىُسلبيات3.17ُ)جدولُ

ُمقترحاتُالصحفيينُ
ُ

ُ%ُك

 69.1 92ُتنظيمُوقتُاستخدامُاإلعالمُالجديدُفيُعمليُالصحفي
 63.1 84ُاعلىُمستخدميُاإلعالمُالجديدُصحفيُ ُضوابطوضعُ

 72.9 97ُعقدُمحاضراتُفيُكيفيةُاستخدامُاإلعالمُالجديدُفيُالعملُالصحفي
والملكيةُالفرديةُللصحفيُوللمؤسساتُالصحفيةُعلىُاإلعالمُاحترامُحقوقُالنشرُ

ُالجديد
86 64.6 

 71.4 95ُاللتزامُبضوابطُحريةُالرأيُوالتعبيرُالصحفيةُعلىُاإلعالمُالجديد
 43.9 73ُالتأنيُفيُنشرُالمواضيعُوالمعلوماتُالصحفيةُعلىُوسائلُاإلعالمُالجديد

 133ن=

سلبيات استخدام اإلعالم الجديد  قترحات للتغلب علىيتضح من الجدول السابق أن أهم الم
ومن   ،%72.9بنسبة  م اإلعالم الجديد في العمل الصحفي(عقد محاضرات في كيفية استخدا)

ومن   ،%71.4 بنسية عبير الصحفية على اإلعالم الجديد(االلتزام بضوابط حرية الرأي والتثم )
 %. 69.1بنسبة  عملي الصحفي(م اإلعالم الجديد في تنظيم وقت استخداثم )

هم بشكل كبيرة في الحد من هذه  أن وجود مثل هذه المقترحات قد تسويرى الباحث 
وهذا يحتاج إلى عمل متواصل وجهد كبير من الصحفيين  السلبيات والتغلب عليها قدر اإلمكان، 

يزيد من  أنه  إضافة إلىللوصول إلى الحالة المرجوة  للحد من هذه السلبيات وازدياد تفاقمها، 
 

استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، ( 1)
 الصفدي. 

فاعلية استخدام النشطاء الفلسطينيين لوسائل اإلعالم الجديد في الدعوة إلنهاء االنقسام، عيسى.( 2)
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عالم أثناء التعامل مع وسائل اإل في من قبل الصحفيين  ةحجم الوعي والحرص والمسؤولي
 .الجديد 

أهم المقترحات تنفيد   ضمن من ه( في أن2015واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الصفدي 
( 2015دراسة )عيسى ا مع ، واتفقت أيض  (1)ة للعاملين في استخدام اإلعالم الجديد ي برامج تدريب

زيادة الدورات التدريبية والتعليمية   ر من دور وسائل اإلعالم الجديد في أن من مقترحات التطوي 
  م االلتزا  ( في أن من أهم المقترحات 2018 ، كما اتفقت مع دراسة )اللوح(2) على هذه الوسائل

صحافة المواطن بأخالقيات النشر اإلعالمية، يليها وجود ضوابط وتشريعات تنظم استخدام 
ُ.(3)كمصدر للمعلومات 

ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

 

، ةاستخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحقق( 1)
 الصفدي. 

 فاعلية استخدام النشطاء الفلسطينيين لوسائل اإلعالم الجديد في الدعوة إلنهاء االنقسام، عيسى.( 2)
مات وانعكاسها على أدائهم المهني، اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة المواطن كمصدر للمعلو ( 3)

 اللوح.
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ُالمبحثُالثاني
ُنتائجُاختبارُالفروضُومناقشتهاُ

يعرض هذا المبحث نتائج اختبار فروض الدراسة الميدانية للكشف عن العوامل المؤثرة في  
 استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد.

ُأولًُ ُدللة ُذات ُارتباطية ُعالقة ُتوجد ُالصحفيينُُ: ُاستخدام ُدرجة ُبين إحصائية
ُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُودرجةُاستفادتهمُمنُه

 (Personوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار بيرسون للعالقة بين المتغيرين  
Test). 

الفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُ(ُاختبارُبيرسونُلقياسُالعالقةُبينُدرجةُاستخدامُالصحفيين3.18ُ)جدولُ
 ودرجةُاستفادتهمُمنه

ُالدللةُاإلحصائيةُُ(sigالقيمةُالحتماليةُ) Person Testقيمةُالختبارُ
 ا دالة إحصائي   0.000 ** 0.364

 . 0.01عند مستوى داللة  دالة إحصائي ا Person Testقيمة 

أقل  Person Test( المقابلة الختبار Sigأن القيمة االحتمالية )ُيظهر الجدول السابق 
مما يشير إلى صحة   ،(0.364ل االرتباط تساوي )موقيمة معا ،( 0.01من مستوى الداللة )

الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين  
بمعنى  إيجابية )طردية(، قةن أن العالوتبي   ،الفلسطينيين لإلعالم الجديد ودرجة استفادتهم منه

 كلما زادت درجة استخدام الصحفيين لإلعالم الجديد زادت درجة استفادتهم منه. 

فكلما زاد استخدام اإلعالم الجديد لدى الصحفيين زاد ، منطقيةويرى الباحث أن هذه النتيجة 
خصصة،  ية المتنهالعوامل الشخصية وفي األمور الم درجة استفادتهم في بناء العالقات وفي

ودرجة االستخدام تحدد درجة االستفادة من هذا   ،فاإلعالم الجديد بحر وكنز من المعلومات 
 وقدر التطور منه. ،الكنز
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( في اعتماد الجمهور على اإلعالم  2016واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )اللبابيدي 
 .(1) الجديد ودرجة االستفادة منه

نشطاء لإلعالم الجديد في الدعوة درجة استخدام ال( في 2015واختلفت مع دراسة )عيسى 
ختالف في  ، ويفسر الباحث هذا اال (2) ودرجة األثر اإليجابي المتحقق لديهم ،إنهاء اإلنقسامإلى 

مستوى السياسي واالجتماعي لدى  المن أكثر القضايا الشائكة على  كون قضية االنقسام تعد  
مما يقلل  ،بادرة إلنهاء االنقسام على صعيد حزبيكما أن الجمهور يتعامل مع أي م ،المواطنين

 من األثر اإليجابي الستخدام اإلعالم الجديد في هذا الجانب.

ُ ُالصحفيينُثانًيا: ُاستخدام ُدرجة ُبين ُإحصائية ُدللة ُذات ُارتباطية ُعالقة توجد
ُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُوالعواملُالمؤثرةُعلىُهذاُالستخدام

الفرضية تم استخدام اختبار بيرسون للعالقة بين المتغيرين  وللتحقق من صحة هذه 
(Person Test). 

اختبارُبيرسونُلقياسُالعالقةُبينُدرجةُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُُ(3.19جدولُ)
 والعواملُالمؤثرةُعلىُهذاُالستخدام

ُالدللةُاإلحصائيةُُ(sigالقيمةُالحتماليةُ) Person Testقيمةُالختبارُ
 ا دالة إحصائي   0.000 ** 0.418

 . 0.01عند مستوى داللة  دالة إحصائي ا Person Testقيمة 

أقل  Person Test( المقابلة الختبار Sigأن القيمة االحتمالية ) يظهر الجدول السابق
مما يشير إلى صحة   ،(0.418ل االرتباط تساوي )وقيمة معام ،( 0.01من مستوى الداللة )

الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين  
ن أن العالقة إيجابية  وتبي   ،والعوامل المؤثرة على هذا االستخدامالفلسطينيين لإلعالم الجديد 

امل المؤثرة على  العو بمعنى كلما زادت درجة استخدام الصحفيين لإلعالم الجديد زادت  )طردية(،
 هذا االستخدام. 

 

 دور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة، اللبابيدي.( 1)
فاعلية استخدام النشطاء الفلسطينيين لوسائل اإلعالم الجديد في الدعوة إلنهاء االنقسام، عيسى.( 2)
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فإن كانت العوامل محفزة  ،درجة االستخدام مرتبطة بالعوامل المؤثرةويرى الباحث أن نتيجة 
فكلما كانت  ،ومطورة للجوانب المهنية والشخصية واالقتصادية زادت درجة االستخدام، والعكس

باعتبار أن هذه ستخدام، العوامل محبطة ومقيدة وتشكل خطورة على الصحفيين تقل درجة اال
%،  71.6كما حصلت على نسبة الية على درجة استخدام الصحفيين، العوامل تؤثر بدرجة ع

 وهذا دليل واضح على العالقة بين العوامل ودرجة االستخدام.

( في وجود عالقة بين استخدام صحيفة  2018واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )اللوح 
 .(1) ئهم المهنيالمواطن وأثرها على أدا

ثقةُالصحفيينُالفلسطينيينُُُدرجةُا:ُتوجدُعالقةُارتباطيةُذاتُدللةُإحصائيةُبينثالثًُ
ُفيُاإلعالمُالجديدُودرجةُاستفادتهمُمنه

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار بيرسون للعالقة بين المتغيرين  
(Person Test). 

ثقةُالصحفيينُالفلسطينيينُفيُاإلعالمُالجديدُُدرجةُاختبارُبيرسونُلقياسُالعالقةُبينُ(3.20جدولُ)
 ودرجةُاستفادتهمُمنه

ُالدللةُاإلحصائيةُُ(sigالقيمةُالحتماليةُ) Person Testقيمةُالختبارُ
 ا دالة إحصائي   0.000 ** 0.408

 . 0.01ا عند مستوى داللة دالة إحصائي   Person Testقيمة 

أقل  Person Test( المقابلة الختبار Sigأن القيمة االحتمالية ) ُيظهر الجدول السابق
مما يشير إلى صحة   ،(0.408ل االرتباط تساوي )موقيمة معا ،( 0.01من مستوى الداللة )

الصحفيين الفلسطينيين   ثقةالفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة 
بمعنى كلما زادت  ن أن العالقة إيجابية )طردية(،وتبي   ،هم منهإلعالم الجديد ودرجة استفادتفي ا
 إلعالم الجديد زادت درجة استفادتهم منه. من ا الصحفيين ثقةدرجة 

 

اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة المواطن كمصدر للمعلومات وانعكاسها على أدائهم المهني، ( 1)
 اللوح.
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درجة ثقة الصحفيين من   ؛ ألنه عندما تكونمنطقيةويرى الباحث أن هذه النتيجة 
هم يستفيدون من كل ما  يجعل موجودة في اإلعالم الجديد كبيرة فإن هذاالمعلومات والخبرات ال

ائل اإلعالم الجديد يكتسب  فمن خالل الثقة في المعلومات المقدمة على وس  هو موجود بداخله،
العمل  المنهجيات الخاصة بمن الوسائل واآلليات و الصحفيون الكثير من الخبرات، ويستفيدون 

من الكثير من   ائل اإلعالم الجديد، كما يستفيدونالصحفي الموجودة والمنتشرة على وس
قضايا وآراء تساعد الصحفيين في بناء الكثير من األفكار التي تسهم   التي تطرح الموضوعات 

 في تطوير عملهم. 

( في وجود عالقة بين درجة ثقة الصحفيين  2018واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )اللوح 
 .(1) الفلسطينيين في صحيفة المواطن ودرجة اعتمادهم عليها

( في عدم وجود عالقة بين درجة 2015واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة )الصفدي 
، ويفسر الباحث هذا االختالف  (2)االستخدام ودرجة الثقة بالمضامين التي يقدمها اإلعالم الجديد 

ن كانوا ال يثقون بشكل كبير   ،في أن الصحفيين يستخدمون اإلعالم الجديد بشكل كبير حتى وا 
ي محاولة منهم في أن يكونوا  وف ،وذلك بهدف التواصل مع المجتمع ،ن التي يقدمهافي المضامي 

على كل جديد يحدث في  الساحة اإلخبارية والمجتمعية.  على اطالع  

ُالصحفيينُرابعًُ ُعلىُاستخدام ُالمؤثرة ُفيُالعوامل ُإحصائية ُفروقُذاتُدللة ُتوجد ا:
ُالجديدُحسبُالمتغيراتُالديم ُ)النوعُالجتماعيُالفلسطينيينُلإلعالم ُلديهم ُُ–وغرافية

ُنوعُالمؤسسة(ُ–الدرجةُالعلميةُُ–مكانُالسكنُُ–السنُ
ُ:هذا الفرض صيغت الفرضيات اآلتيةولإلجابة عن 

ُالصحفي .1 ُاستخدام ُعلى ُالمؤثرة ُالعوامل ُفي ُإحصائية ُدللة ُذات ُفروق ينُتوجد
 .الجتماعيالنوعُُزىُلمتغيرالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُت ع

 

اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة المواطن كمصدر للمعلومات وانعكاسها على أدائهم المهني، ( 1)
 اللوح.

التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة،  استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات( 2)
الصفدي. 



126 

 

 ( لعينتين مستقلتين. Tلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار )
(ُلقياسُالفروقُفيُالعواملُالمؤثرةُعلىُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينTُ(ُنتائجُاختبارُ)3.21جدولُ)

 لإلعالمُالجديدُوفًقاُلمتغيرُالنوعُالجتماعُي

المتوسطُُالعددُالنوع
ُالحسابي

النحرافُُ
ُالمعياري

ُُ(Sigالقيمةُالحتماليةُ)ُقيمةُالختبار

  0.6622 3.5894 90ُذكر

0.140 

 

 0.54133 3.5745 43ُثىأن 0.567

 . 1.98تساوي  148ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   tالقيمة 

  ن مستقلتين(لعينتي( )Tالمقابلة الختبار ) (Sigأن القيمة االحتمالية )ُيظهر الجدول السابق 
يدلل على عدم وجود فروق ذات مما  ،(0.05من مستوى الداللة ) أكبر (0.567والتي تساوي )

داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات بين الجنسين في العوامل المؤثرة على استخدام 
 االجتماعي. لمتغير النوع  الفلسطينيين لإلعالم الجديد وفق االصحفيين 

، ختالف دوافعهما، و اختالف طبيعة االهتمام لكال الجنسينإلى الباحث هذه النتيجة  وُيرجع
  ة لكال الجنسين دون تفضيل لجنس على ولكن تبقى نقطة استخدام اإلعالم الجديد مشترك

 كونها متاحة لكال الطرفين.  ؛اآلخر

في عدم  (2) (2015ودراسة )الصفدي  (1) (2018واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الحلو 
 عزى لمتغير الجنس حول استخدام التكنولوجيا واإلعالم الجديد في العمل الصحفي. وجود فروق تُ 

ُالصحفي .2 ُاستخدام ُعلى ُالمؤثرة ُالعوامل ُفي ُإحصائية ُدللة ُذات ُفروق ينُتوجد
 السن.ُزىُلمتغيرالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُت ع

 .( لعدة عينات مستقلة )تحليل التباين(Fتم استخدام اختبار )لإلجابة على هذه الفرضية 

 

 العوامل المؤثرة في أداء القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية، الحلو. ( 1)
استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، ( 2)

الصفدي. 
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(ُلقياسُالفروقُفيُالعواملُالمؤثرةُعلىُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينFُنتائجُاختبارُ)ُ(3.22جدولُ)
 لإلعالمُالجديدُوفًقاُلمتغيرُالسن

مجموعُُُمصدرُالتباين
ُالمربعات

درجةُُ
ُالحرية

متوسطُ
ُالمربعات

الختبارُقيمةُ
(F)ُ

القيمةُالحتماليةُُ
(Sig)ُ

  0.580 3 1.740ُبينُالمجموعات
1.519 
 

 
 0.382 146 55.754ُداخلُالمجموعات 0.212

 57.494ُ149ُُالمجموع
 . 2.70  ( تساوي146, 3ودرجة حرية )  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة   

  ( )للعينات المستقلة(Fالمقابلة الختبار ) (Sigأن القيمة االحتمالية )ُيظهر الجدول السابق 
يدلل على عدم وجود فروق ذات مما  ،(0.05من مستوى الداللة ) أكبر (0.212والتي تساوي )

التقديرات بين الصحفيين في العوامل المؤثرة على استخدام   داللة إحصائية بين متوسطات 
 لمتغير السن. الفلسطينيين لإلعالم الجديد وفق االصحفيين 

،  ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن اإلعالم الجديد سمح للجميع باستخدامه، بمختلف األعمار
وجد داخل اإلعالم  كما تنفسها بمختلف أعمارهم،  المواد والمضامين فجميعهم يتابعون ويشاهدون 

 لكل فئة ما يناسبها.  ،الجديد مضامين لمختلف الفئات العمرية

( في عدم وجود فروق في مستوى  2015واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الصفدي 
 .(1)استخدام اإلعالم الجديد تعزى إلى متغير العمر

استخدام النشطاء لإلعالم  ( في وجود فروق في معدل 2015واختلفت مع دراسة )عيسى 
الجديد تعزى لمتغير السن، ويفسر الباحث هذا االختالف في أن القضية التي يتناولها البحث 

ولكن يتأثر الشباب بهذه القضية   ،قضية مجتمعية وسياسية تؤثر على جميع أفراد المجتمع
  عي  باب فمن الطب  ير لدى الشبشكل أكبر من باقي أفراد المجتمع، ومع وجود الطاقة وحب التغي

 .(2)مع هذه القضية على وسائل اإلعالم الجديد  أن يكونوا أكثر تفاعال  

 

باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، استخدام القائم ( 1)
 الصفدي. 

فاعلية استخدام النشطاء الفلسطينيين لوسائل اإلعالم الجديد في الدعوة إلنهاء االنقسام، عيسى.( 2)



128 

 

ُالصحفيينُ .3 ُاستخدام ُعلى ُالمؤثرة ُالعوامل ُفي ُإحصائية ُدللة ُذات ُفروق توجد
 مكانُالسكن.ُُالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُتغزىُلمتغير

 .عينات مستقلة )تحليل التباين(( لعدة Fلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار )
(ُلقياسُالفروقُفيُالعواملُالمؤثرةُعلىُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينFُنتائجُاختبارُ)ُ(3.23جدولُ)

 لإلعالمُالجديدُوفًقاُلمتغيرُمكانُالسكن

مجموعُُُمصدرُالتباين
ُالمربعات

درجةُُ
ُالحرية

متوسطُ
ُالمربعات

قيمةُالختبارُ
(F)ُ

الحتماليةُُالقيمةُ
(Sig)ُ

  0.022 2 0.045ُبينُالمجموعات
0.057 
 

 
 0.391 147 57.450ُداخلُالمجموعات 0.944

 57.494ُ149ُُالمجموع
 . 2.70  ( تساوي147, 3ودرجة حرية )  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة   

  ( )للعينات المستقلة(Fالمقابلة الختبار ) (Sigالجدول السابق أن القيمة االحتمالية )ُيظهر 
يدلل على عدم وجود فروق ذات مما  ،(0.05من مستوى الداللة ) أكبر (0.944والتي تساوي )

داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات بين الصحفيين في العوامل المؤثرة على استخدام  
 السكن.الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد وفق ا لمتغير مكان 

  ،والتشابه في القيم االجتماعية ،صغر محافظات الوطن وُيرجع الباحث هذه النتيجة إلى
نظر ا   ؛باعتبار فلسطين منطقة مغلقة عن العالم ،والصفات المشتركة بين المواطنين ،والتنشئة

 لظروفها السياسية، مما ساهم في عدم وجود فروق تعزى لمتغير السكن. 

ُالصحفي .4 ُاستخدام ُعلى ُالمؤثرة ُالعوامل ُفي ُإحصائية ُدللة ُذات ُفروق ينُتوجد
 الدرجةُالعلمية.ُزىُلمتغيرالفلسطينيينُلإلعالمُالجديدُت ع

 .ة )تحليل التباين(( لعدة عينات مستقلFلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار )
(ُلقياسُالفروقُفيُالعواملُالمؤثرةُعلىُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينFُنتائجُاختبارُ)(3.24ُجدولُ)

 لإلعالمُالجديدُوفًقاُلمتغيرُالدرجةُالعلميُة

مجموعُُُمصدرُالتباين
ُالمربعات

درجةُُ
ُالحرية

متوسطُ
ُالمربعات

قيمةُالختبارُ
(F)ُ

القيمةُالحتماليةُُ
(Sig)ُ

   0.371 3 1.114 بين المجموعات
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 0.962 0.386 146 56.380 داخل المجموعات 
 

0.413 
 57.494ُ149ُ المجموع

 . 2.70  ( تساوي146, 3ودرجة حرية )  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة   

  ( )للعينات المستقلة(Fالمقابلة الختبار ) (Sigالسابق أن القيمة االحتمالية )ُيظهر الجدول 
يدلل على عدم وجود فروق ذات مما  ،(0.05من مستوى الداللة ) أكبر (0.413والتي تساوي )

داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات بين الصحفيين في العوامل المؤثرة على استخدام  
 ة العلمية.الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد وفق ا لمتغير الدرج

درجة التعليم،  ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن السمات العامة للصحفيين متشابهة من حيث 
عالم الجديد وتطبيقاته المختلفة ساعدت الجميع في تطور القدرات المعرفية كما أن استخدام اإل 

 والخبرات، مما ساهم في عدم وجود اختالف يعزى للدرجة العلمية.

فروق في استخدام  ( في عدم وجود 2015ة مع دراسة )الصفدي يالواتفقت الدراسة الح
 .(1)يملاإلعالم الجديد تعزى لمتغير المؤهل الع

ُالصحفيينُ .5 ُاستخدام ُعلى ُالمؤثرة ُالعوامل ُفي ُإحصائية ُدللة ُذات ُفروق توجد
 نوعُالمؤسسة.ُُزىُلمتغيريدُتعالفلسطينيينُلإلعالمُالجد

 .( لعدة عينات مستقلة )تحليل التباين(Fاستخدام اختبار )لإلجابة على هذه الفرضية تم 
(ُلقياسُالفروقُفيُالعواملُالمؤثرةُعلىُاستخدامُالصحفيينُالفلسطينيينFُنتائجُاختبارُ)ُ(3.25جدولُ)

 لإلعالمُالجديدُوفًقاُلمتغيرُنوعُالمؤسسُة

مجموعُُُمصدرُالتباين
ُالمربعات

درجةُُ
ُالحرية

متوسطُ
ُالمربعات

الختبارُقيمةُ
(F)ُ

القيمةُالحتماليةُُ
(Sig)ُ

  0.446 5 2.231ُبينُالمجموعات
1.163 
 

 
 0.384 144 55.264ُداخلُالمجموعات 0.331

 57.494ُ149ُُالمجموع
 .  2.46( تساوي144, 5ودرجة حرية )  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة   

 

إلشباعات المتحققة، استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي وا( 1)
 الصفدي. 
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  ( )للعينات المستقلة(Fالمقابلة الختبار ) (Sigأن القيمة االحتمالية ) ُيظهر الجدول السابق
يدلل على عدم وجود فروق ذات مما  ،(0.05من مستوى الداللة ) أكبر (0.331والتي تساوي )

داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات بين الصحفيين في العوامل المؤثرة على استخدام  
 م الجديد وفق ا لمتغير نوع المؤسسة.الصحفيين الفلسطينيين لإلعال

إال   لمؤسسات التي ينتمي إليها الصحفيونرغم اختالف ا هأنبويفسر الباحث هذه النتيجة 
المضمون  ، ونظام خاص تتبعه يختلف في ظروف مهنيةو  ،أن جميعها لديها سياسات عامة

 ؤسسات.داخل المالموجودة اللوائح و األنظمة  نتيجة المترتبة علىويتشابه في ال

ُسبق ُمما ُعلىُُي ستنتج ُالمؤثرة ُالعوامل ُفي ُإحصائية ُدللة ُذات ُفروق ُوجود عدم
ُ)النوعُ ُلديهم ُحسبُالمتغيراتُالديموغرافية ُالجديد ُالصحفيينُالفلسطينيينُلإلعالم استخدام

ُنوعُالمؤسسة(ُ.ُ–الدرجةُالعلميةُُ–مكانُالسكنُُ–السنُُ–الجتماعيُُ
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ُبحثُالثالثالم
ُوتوصياتهاخالصةُنتائجُالدراسةُ

ُأوًل/ُخالصةُنتائجُالدراسة:

ُتيُ:،ُوهيُكاآليستعرضُالباحثُخالصةُأهمُالنتائجُالتيُتوصلتُإليهاُالدراسة
% ال  11.3وأن نسبة  ،%88.7اإلعالم الجديد بنسبة  نيستخدم الصحفيون الفلسطينيو  .1

الفلسطينيين  ، وهذا يدل على ارتفاع نسبة استخدام الصحفيين يستخدمون اإلعالم الجديد 
 لإلعالم الجديد.

تابعة األخبار والمواد م) أهم أسباب استخدام الصحفيين لإلعالم الجديد هي: كانت  .2
إلى  الوصولتليها )السرعة الكبيرة في نشر المعلومات(، و) ،% 78.1بنسبة  اإلعالمية(

الوصول  يساعد فيومن ثم ) ،%67.6بنسب متقاربة  جماهير كبيرة في أماكن بعيدة(
أهمية وسائل اإلعالم الجديد  على ، مما يدل%56.3بنسبة  لمصادر المعلومات بسهولة(

التي ذكرت أن القائم   ، وهذا يتوافق مع نظرية القائم باالتصالللصحفيين الفلسطينيين
 .باالتصال هو الذي يتولى إدارة العملية االتصالية وتسييرها

اعدني في  يس)الفلسطينيين لإلعالم الجديد هي أهم دوافع استخدام الصحفيين  اتضح أن .3
يساهم في رفع مستوى وعيي بأبعاد  م )ومن ث  ،%73.6بنسبة  التعبير عن آرائي بحرية(

% من  54.8بينما يرى  ،%62.4بنسبة  القتصادية واالجتماعية والسياسية(الظروف ا
، بني الخبرة(ن دوافع استخدام اإلعالم الجديد )يطور من عالقاتي ويكس الصحفيين أن م 

ن من استخدامهم  فادة الكبيرة التي يحققها الصحفيون الفلسطينيو ويدل ذلك على االست 
 لإلعالم الجديد.

)ال يتسم  أسباب عدم استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد هي  اتضح أن أهم .4
بنسبة  هك حقوق النشر والملكية الفكرية( ينت) %، ومن ثم100بنسبة  بالمصداقية(

ويتطلب المزيد من الوقت(  يسبب الترويج للمعلومات الزائفة واإلشاعات ومن ثم ) ،76.4%
ا من الصحفيين الفلسطينيين ال  %، مما يدل على وجود نسبة قليلة جد  52.9ب متقاربة بنس

 تثق بوسائل اإلعالم الجديد.
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ا في المضامين  الفلسطينيين درجة ثقتهم عالية جد   % من الصحفيين7.6أن ما نسبته ن تبي    .5
 ،% درجة ثقتهم متوسطة48.9و ،درجة ثقتهم عالية  %24و ،اإلعالم الجديد  قدمهاالتي ي 

وزن نسبي  وذلك ب ،ا% درجة ثقتهم منخفضة جد  12.8و ،% درجة ثقتهم منخفضة6.7و
 . وسطة%، مما يدل على أنها نسبة مت61.3

)فيس بوك(، إذ جاءت في ن هي: ئل اإلعالم التي يستخدمها الصحفيو أهم وسا  كانت  .6
بنسبة متقاربة  إنستغرام( ،واتس اب  ،يوتيوب ومن ثم )  ،%92.6وبنسبة  المرتبة األولى 

، مما يدل على االستخدام الكبير من قبل  %69.6بنسبة  ومن ثم )تويتر(  ، 78.3%
 كونها الشبكة األكثر شعبية.  الفلسطينيين لــِ )فيس بوك(،حفيين الص

جاء في المرتبة   أن )فيس بوك( اتضح من خالل درجة استخدام الصحفيين لإلعالم الجديد  .7
 %، 55.6بنسبة  ومن ثم )واتس اب( %،83.4ا بنسبة األولى بدرجة استخدام عالية جد  

هذا يدل على %، و 44.3بنسبة  (يوتيوب )%، ومن ثم 45.8بنسبة  ومن ثم )إنستغرام(
 بين الصحفيين الفلسطينيين.  االنتشار الواسع لـ )فيس بوك(

ألخالقيات )االعوامل الشخصية المؤثرة في استخدام الصحفيين لإلعالم الجديد أول  كانت  .8
 %، 74.3بنسبة وتليها )االنتماء والوالء(  %،77.7بنسب متقاربة  السلوك واحترام الذات(و 

بنسبة   ا )المكانة االجتماعية( %، وأخير  71.2بنسبة  ومن ثم )الخبرة والثقافة المجتمعية(
 %، مما يدل على أهمية األخالق والسلوك لدى الصحفيين الفلسطينيين. 65.3

)سياسة  لجديد العوامل المهنية المؤثرة في استخدام الصحفيين لإلعالم ا أول ن أني  ب ت .9
  ل وبيئته ومصادر األخبار المتاحة( طبيعة العمتليها ) %،75.4بنسبة  المؤسسة اإلعالمية(

ا )نمط الملكية %، وأخير  71.1بنسبة  ومن ثم )ضغوط العمل( %،73.4بنسب متقاربة 
نيين  %، وهذا يدل على التزام الصحفيين الفلسطي70.4بنسب متقاربة  وعالقات العمل(

 فيها.  سسة التي يعملونبسياسة المؤ 
)الحوافز العوامل االقتصادية المؤثرة في استخدام الصحفيين لإلعالم الجديد أول كانت  .10

%، مما يدل على اهتمام  68.5بنسبة وتليها )الراتب( %، 70.4بنسبة  (المكافآت المادية و 
 كونها تزيد من تحفيزهم.  ،المكافآت وافز المادية و الصحفيين الفلسطينيين بالح
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% وهي  71.6العوامل المؤثرة على استخدام اإلعالم الجديد على وزن نسبي مجموع  لحص .11
% ومن ثم  73.2درجة عالية، وجاء في المركز األول العوامل الشخصية بوزن نسبي 

%،  69.4 بوزن نسبي ا العوامل االقتصادية%، وأخير  72.3العوامل المهنية بوزن نسبي 
ا يتعرض له مهمة  وهي نسب حصلت على درجة عالية، مما يدل على وجود عوامل مؤثرة

 ن عند استخدامهم لإلعالم الجديد.الصحفيون الفلسطينيو 
)الشخصية( عالية  عالم الجديد على استفادة الصحفيين من استخدام اإل  اتضح أن درجة .12

ومن ثم )تشبيك العالقات( بنسبة  %، 36بنسبة  %، ومن ثم )المعرفية(51.1جد ا بنسبة 
%،  23.3بنسبة  ا )التقنية(أخير  و  %،33%، تليها )المهنية والسياسية( بنسب متقاربة 34.5

 فيين الفلسطينيين من اإلعالم الجديد من خالل عدة جوانب.ح مما يدل على استفادة الص
خدام اإلعالم  تن من اس م األمور التي استفاد منها الصحفيون الفلسطينيو اتضح أن من أه  .13

 %،77.7بنسب متقاربة  تليها )المهنية والسياسية( %،79.3بنسبة  الجديد )الشخصية(
ا )تشبيك  %، وأخير  73.3بنسبة  ومن ثم )التقنية( %،76.9بنسبة  ومن ثم )المعرفية(

 االستفادة. ، مما يدل على تباين جوانب %72.2بنسبة  العالقات( 
ن عند استخدامهم لإلعالم  لصحفيون الفلسطينيو ا كانت أكثر الضغوط التي يتعرض لها .14

%، 42.2 القانونية( بنسبةضغوط ومن ثم )ال %،49.6بنسبة  )الضغوط المهنية(الجديد 
ل على وجود ضغوط عدة يتعرض  %، وهذا يد 41.3 ( بنسبةمجتمعيةالضغوط )الومن ثم 

 الصحفيون عند استخدامهم لإلعالم الجديد.  لها
االستفادة من المحتوى اإلعالمي  )إلعالم الجديد هي ن أن أكثر إيجابيات استخدام اتبي   .15

سهولة استخدام اإلعالم  ومن ثم ) %، 83.4بنسبة  الذي تقدمه وسائل اإلعالم الجديد(
الوصول ومن ثم ) %،78.1  وتقدمه عن وسائل اإلعالم األخرى( بنسبة الجديد بسبب تطوره

مكانية الحصول مجان ا   للمحتوى الذي تريد في اللحظة التي تريد وفي المكان الذي تريد وا 
، مما  %57.8بنسبة  اإلعالمية التي كانت بمقابل مادي(على الكثير من الخدمات والمواد 

رية القائم  ، وهذا يؤكد إلى ما ذهبت إليه نظيجابيات اإلعالم الجديد وأهميتهايدل على تعدد إ
 .التي جاء فيها اعتبارات للقائم باالتصال تحكمه في صنع ما يشاء من معلومات  باالتصال
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صعوبة الوثوق والتحقق من مصداقية )اتضح أن أكثر سلبيات استخدام اإلعالم الجديد  .16
%، ومن ثم  71.4بنسبة  عالم الجديد(العديد من البيانات والمعلومات على وسائل اإل

ومن ثم  %،66.9بنسبة  يع الوقت(لمفرط لإلعالم الجديد ومساهمته في تضي االستخدام ا)
%، وهذا يدل 65.4بنسبة  لمتوفرة في وسائل اإلعالم الجديد(عدم موثوقية المعلومات ا)

 يضعها الصحفيون الفلسطينيون في حساباتهم.   نوعةعلى وجود سلبيات م 
عقد محاضرات في ) إلعالم الجديد تبين أن أهم المقترحات للتغلب على سلبيات استخدام ا  .17

اللتزام  ومن ثم )ا %،72.9بنسبة  م اإلعالم الجديد في العمل الصحفي(كيفية استخدا
ومن ثم   %،71.4بنسبة  عبير الصحفية على اإلعالم الجديد(بضوابط حرية الرأي والت

%، مما يدل على 69.1بنسبة  يد في عملي الصحفي(تنظيم وقت استخدام اإلعالم الجد )
 ضرورة استخدام اإلعالم الجديد بالشكل الصحيح من قبل الصحفيين الفلسطينيين. 

 

ُثانًيا/ُنتائجُاختبارُفروضُالدراسة:

ثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام   .1
ن أن العالقة إيجابية  فادتهم منه، وتبي  الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد ودرجة است 

بمعنى كلما زادت درجة استخدام الصحفيين لإلعالم الجديد زادت درجة استفادتهم   )طردية(،
 منه. 

ثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام   .2
ن أن  وتبي   ،لى هذا االستخدامالصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد والعوامل المؤثرة ع

بمعنى كلما زادت درجة استخدام الصحفيين لإلعالم الجديد زادت  العالقة إيجابية )طردية(،
 العوامل المؤثرة على هذا االستخدام. 

ثبث صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة ثقة   .3
ن أن العالقة إيجابية  وتبي   ،د ودرجة استفادتهم منهالصحفيين الفلسطينيين في اإلعالم الجدي

اإلعالم الجديد زادت درجة استفادتهم   ى كلما زادت درجة ثقة الصحفيين فيبمعن )طردية(،
 منه. 
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د فروق ذات داللة إحصائية في العوامل المؤثرة على  و ثبت عدم صحة الفرض القائل بوج .4
النوع : حسب المتغيرات الديموغرافية لديهم استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد 

 . نوع المؤسسة  –الدرجة العلمية  –مكان السكن  –السن   –االجتماعي  
 

ُثالثًا/ُتوصياتُالدراسة:
يمكن للباحث بعد االطالع على نتائج الدراسة والتعرف على العوامل المؤثرة في استخدام  

قة منه، الخروج بعدد االستخدام والفوائد المتحقالصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد ودرجة هذا 
 : أذكرها على النحو اآلتيمن التوصيات، 

لما له من أهمية كبيرة في   ،ضرورة استخدام جميع الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد  .1
عبر الوسائل األكثر  آنيةو القائم الصحفيين إلى الجمهور بطرق فورية  ئلتوصيل رسا

 شعبية. 

صحفيين تزيد من  عالم الجديد وفق وضع ضوابط شخصية للاالستفادة اإليجابية من اإل  .2
 دف.هصحفيين وبين الجمهور الُمتابع والمستحجم الثقة بينهم بوصفهم  

وجوب اهتمام الصحفيين الفلسطينيين بالعوامل اإليجابية التي تؤثر على استخدامهم  .3
 لإلعالم الجديد، ونصح اآلخرين بها.

سلبيات العوامل المؤثرة على استخدام الصحفيين الفلسطينيين لإلعالم الجديد،  البعد عن .4
 وعدم التأثر بضغوط العمال على صالح المهنية.  

 داقيةضرورة التزام الصحفيين الفلسطينيين في استخدامهم لإلعالم الجديد بالمص .5
 والموضوعية والدقة في نقل األخبار والمعلومات.

من صحة المعلومات الواردة والتأكد  ،من قبل الصحفيين ومعاينته المحتوى المنشورتحديد  .6
 فيه، واتباع المهنية والحيادية في نشرها. 

عالم الجديد من قبل الصحفيين، مع عمل ارتباط ومشاركة في استخدام اإل استمرار التطوير .7
 بين الوسائل المختلفة. 
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على مستخدمي اإلعالم الجديد، لخفض نسبة المشاكل األسرية   ذاتية ومهنيةفرض ضوابط  .8
وفق ، مما يتيح لهم العمل بأريحية والحد من تفاقمها، وتحديد مسار خاص بالصحفيين

 صالحيات وأدبيات المهنة. 
نشر الوعي من خالل عقد لقاءات دورية وورشات عمل في كيفية استخدام اإلعالم الجديد  .9

 در ممكن.واالستفادة منها بأكبر ق

 ثرها السلبي.ئل اإلعالم الجديد وذلك للحد من أتحديد ساعات استخدام وسا  .10
للصحفيين، ومواكبة التحديثات مع  ومستقبلها االستفادة من اإلعالم الجديد  تحديد شكل .11

 مراعاة حفظ الخصوصيات الخاصة بمستخدمي اإلعالم الجديد من الصحفيين. 
م التقليدية باإلعالم الجديد من قبل الصحفيين  العمل بشكل أكبر على ربط وسائل اإلعال  .12

 وخلق تشارك اتصالي بين الصحفي والمواطن والمسؤول.

 ونشر اإلشاعات. ةتفعيل دور جهات األمن والمحاسبة فيما يتعلق بالجرائم اإللكتروني .13

 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُالسماتُالعامةُ:ُ/الوحدةُاألولى
 النوع: .1

 .أنثى ❑ .ذكر ❑
 العمر: .2

 .35من إلى أقل   25من  ❑ . 25أقل من   ❑
 .فأكثر 45 ❑ .45إلى أقل من   35من  ❑

 الحالةُالجتماعية: .3
 .متزوج ❑ .أعزب ❑
 .أرمل ❑ .مطلق ❑

 مكانُالسكن: .4
 .الضفة الغربية ❑ .قطاع غزة ❑
  .القدس ❑

 المؤهلُالعلمي: .5
 متوسط. دبلوم ❑ . ثانوية عامة فأقل ❑
 .دراسات عليا ❑ .بكالوريوس ❑

 سنواتُالخبرة: .6
  10من  سنوات إلى أقل  5من  ❑ . سنوات 5أقل من   ❑

 .سنوات
  15سنوات إلى أقل من  10من  ❑
 .سنة

 .سنة فأكثر 15 ❑

 مكانُالعمل: .7
 قناة تلفزيون. ❑ . إذاعة ❑
 أو مجلة.  صحيفة ❑ أنباء. وكالة ❑
 وسائل إعالم جديد.  ❑ وقع إلكتروني.م ❑
  ............ أخرى، يرجى ذكرها: ❑

 نوعُالمؤسسةُ: .8
 .حزبية ❑ .حكومية ❑
 خاصة.  ❑ .أهلية ❑

 :ُُطبيعةُالعمل .9
 .محرر ❑

 مدير تحرير. ❑
 .رئيس تحرير ❑

 .أو مندوب مراسل ❑
 .مصور ❑ .مذيع ❑
 مخرج. ❑ كاتب. ❑
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 منشئ محتوى. ❑ مونتير. ❑
  ............ أخرى، يرجى ذكرها: ❑

ُأنماطُاستخدامُاإلعالمُالجديد:ُ/الوحدةُالثانية
 هلُتستخدمُاإلعالمُالجديد؟ُ .10

ثم . )أجب عن السؤال اآلتي ال ❑ (. 12. )انتقل إلى سؤال نعم ❑
 توقف مشكور ا(. 

 * يمكنك اختيار أكثر من إجابة. ُببُعدمُاستخدامكُله؟كنتُلُتستخدمُاإلعالمُالجديد،ُفماُسإذاُ .11
 .على الحياة االجتماعية واألسرية يؤثر سلب ا ❑
 .ال يتسم بالدقة والمصداقية ❑
 .يتطلب المزيد من الوقت ❑
 .حقوق النشر والملكية الفكرية ينتهك ❑
 .الترويج للمعلومات الزائفة واإلشاعات يسبب ❑
 أخرى، يرجى ذكرها: .............................. ❑

 * يمكنك اختيار أكثر من إجابة.ُلماذاُتستخدمُاإلعالمُالجديد؟ .12
 لمتابعة األخبار والمواد اإلعالمية. ❑
 المعلومات.السرعة الكبيرة في نشر  ❑

 الوصول إلى جماهير كبيرة في أماكن بعيدة. ❑
 المساعدة في الوصول لمصادر المعلومات بسهولة. ❑
 .بتكاريح حرية اإلبداع والتحفيز على االيت  ❑
 في فاعلية التشارك االتصالي. يساهم ❑

 أخرى، يرجى ذكرها: .............................. ❑
 * يمكنك اختيار أكثر من إجابة.ُالجديد؟ماُدوافعُاستخدامكُلإلعالمُ .13

 يساهم في تحقيق شهرتي. ❑
 يساعدني في التعبير عن آرائي بحرية. ❑

 يطور من عالقاتي ويكسبني خبرات. ❑

 بأبعاد الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وعييي رفع مستوى يساهم ف ❑

 ث واألخبار.الشخصية من خالل متابعة األحدا تيثقاف يبني ❑
 أخرى، يرجى ذكرها:..............................  ❑

 ماُدرجةُثقتكُفيُالمضامينُالتيُيقدمهاُاإلعالمُالجديد؟ .14
 . عالية ❑ .عالية جد ا ❑
 .منخفضة ❑ .متوسطة ❑
 جد ا. منخفضة  ❑
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 ؟ماُدرجةُاستخدامكُلوسائلُاإلعالمُالجديدُاآلتية .15
ُلُأستخدمهُاُمنخفضةُجد ُاُُةمنخفضُمتوسطةُعاليةُعاليةُجد ُاُالوسيلُة
ُُُُُُُفيسبوك
ُُُُُُُتويتر

ُُُُُُُيوتيوب
ُُُُُُُلينكدُان

ُُُُُُُفليكر
ُُُُُُُمايُسبيس

ُُُُُُُالمدونات
ُُُُُُُواتسُاب

ُُُُُُُنستغراُمإ
ُُُُُُُسنابُشات

ُُُُُُُتلغرام
ُُُُُُُفايبر
ُُُُُُُإيمُو
ُُُُُُُ:ُ....ُ.أخرى

ُُُُُُُأخرى:ُ....ُ.
ُُُُُُُ:ُ....ُ.أخرى

 العواملُالمؤثرةُفيُاستخدامُاإلعالمُالجديد:ُ/الوحدةُالثالثة
 درجةُتأثيرُالعواملُالشخصيةُاآلتيةُفيُاستخدامكُلإلعالمُالجديد؟ماُ .16

عاليةُُالفقرُة
ُجد ُا

منخفضةُُُُُُمنخفضُةُمتوسطةُعالية
ُجد ُا

 والسلوكُياتاألخالُق
تلزمني أخالقياتي باحترام قوانين وأنظمة اإلعالم  

 الجديد. 
     

يساعد التزامي بالمصداقية على استخدام أفضل  
 لإلعالم الجديد. 

     

تحكمني قواعد تحدد سلوكي المستخدم في اإلعالم  
 الجديد. 

     

ُحترامُالذاُتا
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اإلعالم  أثناء استخدام وسائل في تنعكس تصرفاتي 
 الجديد على شخصيتي. 

     

أشعر بالتقدير واالحترام عندما أنجز مهامي من خالل 
 اإلعالم الجديد. 

     

يتعلق جزء كبير من احترامي لذاتي بتصرفاتي على  
 وسائل اإلعالم الجديد. 

     

ُلنتماءُوالولءا
ها مرجع ا لي في أعمالي  تعد المؤسسة التي أعمل في

 باإلعالم الجديد. بما يتعلق 
     

كار ومعتقدات المؤسسة التي  يجب أن أنتمي إلى أف
 ها.أعمل في

     

تضبط المؤسسة التي أعمل بها سلوكي في مواقفي  
 المختلفة على اإلعالم الجديد. 

     

ُكانةُالجتماعيُةالم
أشعر بمكانة اجتماعية مرموقة كلما زاد استخدامي  

 لإلعالم الجديد. 
     

يقلل فقدي لمكانتي االجتماعية من احترام اآلخرين  
 على وسائل اإلعالم الجديد. 

     

يتأثر والئي لمؤسستي في حال فقدت مكانتي 
 االجتماعية على اإلعالم الجديد. 

     

ُالخبرةُوالثقافةُالمجتمعيُة
تعتمد الخبرة في استخدام اإلعالم الجديد لدي على  

 التدريب والتجربة والذكاء.  
ُُُُُ

ُُُُُ يزيد استخدامي لإلعالم الجديد من خبرتي وثقافتي.
 عن انفعاالتي يتؤثر ثقافة المجتمع في تفكيري وتعبير 

 على اإلعالم الجديد. 
ُُُُُ

 لإلعالمُالجديد؟ُكفيُاستخدامُآلتيةةُُامهنيالعواملُالُدرجةُتأثيرُما .17
عاليةُُالفقرُة

ُجد ُا
منخفضةُُمنخفضُةُمتوسطةُعالية

ُجد ُا
ُسياسةُالمؤسسةُاإلعالميُة

      أتعلم سياسة المؤسسة اإلعالمية بالمشاورة والمناقشة.
تلزمني السياسة اإلعالمية بتغطيات معينة في اإلعالم  

 الجديد. 
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سياسة المؤسسة في جودة  يسهم اشتراكي في رسم 
 عملي وتعزيز االنتماء.

     

تحدد سياسة المؤسسة سلوكياتي في استخدام اإلعالم  
 الجديد. 

     

ُطبيعةُالعملُوبيئته
العمل غير الروتيني المتجدد باستمرار على اإلعالم  

 الجديد يعمل على تحفيزي.
     

تعد ظروف المكان وجماله بيئة مشجعة للعمل على  
 اإلعالم الجديد. 

     

ا لمالية من اإلعالم الجديد إيجابي  يؤثر توافر الموارد ا
 على بيئة المؤسسة. 

     

ُنمطُالملكية
ها على التغطية تؤثر ملكية المؤسسة التي أعمل في

 الصحفية في اإلعالم الجديد. 
     

تقيد ملكية المؤسسة طرح أفكاري ومواضيعي على  
 الجديد. اإلعالم 

     

  في ا على وسائل اإلعالم الجديدتتأثر مهنيتي سلبي  
 أثناء عملي في مؤسسة حزبية. 

     

ُمصادرُاألخبارُالمتاحة
      أستفيد من اإلعالم الجديد في التواصل مع المصادر. 

تقوم المصادر بتوجيه انتباهي إلى أخبار معينة بعدة 
 طرق على اإلعالم الجديد. 

     

      أستعين بوسائل اإلعالم الجديد كمصادر ألخباري.
ُعالقاتُالعمل

تخلق عالقاتي التفاعلية مع زمالئي بعد ا اجتماعي ا 
 على اإلعالم الجديد. 

     

أتعامل مع العالم الخارجي في العمل من خالل وسائل 
 اإلعالم الجديد. 

     

يقيم المسؤول عالقة مع الصحفيين على أساس من  
 الثقة والتفاهم واالنسجام. 

     

ُضغوطُالعمل
     ضغوط العمل تجعل وقتي محدود ا في استخدام  
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 وسائل اإلعالم الجديد. 
تصرفاتي على اإلعالم الجديد  تطيع التحكم في ال أس

 نتيجة ضغوط العمل.
     

تؤثر ضغوط العمل على حالتي النفسية وعالقاتي  
 الجديد. االجتماعية في اإلعالم  

     

 لإلعالمُالجديد؟ُكفيُاستخداماآلتيةُةُقتصاديالعواملُالدرجةُتأثيرُماُ .18
عاليةُُالفقرُة

ُجد ُا
منخفضةُُمنخفضُةُمتوسطةُعالية

ُجد ُا
ُراتُبال

يشبع راتبي حاجاتي األساسية ويحفزني على استخدام  
 وسائل اإلعالم الجديد. 

     

وجودة أدائي في  توجد عالقة طردية بين قيمة راتبي 
 العمل على اإلعالم الجديد. 

     

يؤثر دخلي على نسبة استخدام وسائل اإلعالم  
 الجديد. 

     

ُحوافزُالماديةُوالمكافآتال
ت من استخدامي لإلعالم  الحوافز المادية والمكافآ تزيد

 الجديد. 
     

تسد الحوافز المادية الفجوة بين مرتبي األساسي  
 المعيشة. وغالء 

     

تعد الحوافز والمكافآت محفز ا لتطوير أدائي على  
 اإلعالم الجديد. 

     

ُتأثيراتُاإلعالمُالجديد:ُ/الوحدةُالرابعة
 ُ؟فيُالجوانبُاآلتيةُاستفادتكُمنُاستخدامُاإلعالمُالجديدُماُدرجة .19

ُمنخفضةُجد ُاُُةمنخفضُمتوسطةُعاليةُعاليةُجد ُاُجوانبُالستفادة
ُُُُُُشخصيةال

ُُُُُُالمهنية
ُُُُُُالتقنية

ُُُُُُالسياسية
ُُُُُُالمعرفيُة

ُُُُُُتشبيكُالعالقات
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 ُ.* يمكنك اختيار أكثر من إجابةُماُأهمُالضغوطُالتيُتتعرضُلهاُعندُاستخدامكُلإلعالمُالجديد؟ .20
 .مهنيةضغوط  ❑ .شخصيةضغوط  ❑
 .ضغوط عائلية ❑ قانونية.ضغوط  ❑
 ضغوط مجتمعية. ❑
 ............ أخرى، يرجى ذكرها: ❑

 ضغوط اقتصادية.  ❑

 * يمكنك اختيار أكثر من إجابة. ماُإيجابياتُاستخدامكُلإلعالمُالجديد؟ُ .21
 ستفادة من المحتوى اإلعالمي الذي تقدمه وسائل اإلعالم الجديد. اال ❑

 يساعد في توفير فرص عمل جديدة. ❑

 وسائل اإلعالم األخرى.  ب تطوره وتقدمه عنب سهولة استخدام اإلعالم الجديد بس ❑

 قيمة للقيام بحمالت كبيرة ذات قدرة فائقة ونتائج أفضل.  فرصة يعطي ❑
 ر بسبب تعدد وسائل اإلعالم الجديد. توسيع مبدأ حرية االختيا ❑
 .الوصول للمحتوى الذي تريد في اللحظة التي تريد وفي المكان الذي تريد ❑
 الخدمات والمواد اإلعالمية التي كانت بمقابل مادي.إمكانية الحصول مجان ا على الكثير من  ❑
 أخرى، يرجى ذكرها: ..............................  ❑

 * يمكنك اختيار أكثر من إجابة. ماُسلبياتُاستخدامكُلإلعالمُالجديد؟ُ .22
 صعوبة الوثوق والتحقق من مصداقية العديد من البيانات والمعلومات على وسائل اإلعالم الجديد. ❑

 .لوقتتخدام المفرط لإلعالم الجديد ومساهمته في تضييع ااالس ❑

 عدم موثوقية المعلومات المتوفرة في وسائل اإلعالم الجديد. ❑
 وسائل اإلعالم الجديد.خرق القوانين المجتمعية بسبب عدم وجود رقابة على  ❑
 خلق خالفات أسرية ومجتمعية. ❑
 ..............................أخرى، يرجى ذكرها:  ❑

 * يمكنك اختيار أكثر من إجابة.ُماُمقترحاتكُللتغلبُعلىُسلبياتُاستخدامُاإلعالمُالجديد؟ .23
 . اإلعالم الجديد في عملي الصحفي تنظيم وقت استخدام ❑
 .ام الجديد صحفي  اإلعال على مستخدمي ضوابطوضع  ❑
 .في العمل الصحفي إلعالم الجديداعقد محاضرات في كيفية استخدام  ❑

 احترام حقوق النشر والملكية الفردية للصحفي وللمؤسسات الصحفية على اإلعالم الجديد. ❑
 .الصحفية على اإلعالم الجديد االلتزام بضوابط حرية الرأي والتعبير ❑
 وسائل اإلعالم الجديد.ر المواضيع والمعلومات الصحفية على التأني في نش ❑

 أخرى، يرجى ذكرها: .............................. ❑
 
 
 

ُحسنُتعاونكمعلىُاُشكرًُ
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ُ(2ملحقُ)
ُ(1)أسماءُمحك ميُصحيفةُالستقصاء

ُ
 المسمى الوظيفي  االسم 
 غزة  -بالجامعة اإلسالمية   المشارك أستاذ الصحافة واإلعالم د. أحمد الترك

 غزة  -بالجامعة اإلسالمية   أستاذ الصحافة واإلعالم المساعد  د. أيمن أبو نقيرة 
 غزة   –أستاذ الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية  أ.د. جواد الدلو

 غزة   –ق التدريس المشارك بجامعة األقصىأستاذ المناهج وطر  د. عبد الكريم فرج اهلل 
 غزة   –بجامعة األقصى المساعد أستاذ الصحافة واإلعالم  حرب د. غسان 

 غزة   -أستاذ اإلحصاء وتحليل البيانات بالجامعة اإلسالمية   د. نافذ بركات 
 دير البلح  –  كلية فلسطين التقنيةبالمساعد أستاذ الصحافة واإلعالم  د. نعيم المصري 

ُ

ُ

ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

 مين وفق الترتيب الهجائي.أنني ذكرت أسماء المحك   يهمما تجدر اإلشارة إل( 1)
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ُ(3ملحقُ)
ُالمقابلةُالمقننة

 

 
 
 
 

 
 

 مقابلةُلرسالة ُماجستيرُبعنوان
ُ ُلإلعالم  ُالف ل س طينيين  ُالص حفيين  فيُاستخدام  ُالمؤثرةُ  العوامل 

 الجديد
 دراسة ُميدانية

Factors Affecting the Use of Palestinian 

Journalists to New Media 

A Field study 

 

 

ثُ إ عداد ُالب ُاح 
ُحازمُأسامةُخالدُحم اد

ُ
ُورالدُّكتُافُ إ شُر

ُطلعتُعبدُالحميدُعيسى
ُ

ُ

الكرامُبرجاءُالتكرمُبالطالعُعلىُهذهُاألسئلةُواإلجابةُعنها،ُحيثُسيتمُالستعانةُُُةذاألسات
ُبهاُفيُدراستيُوسيتمُتوثيقُالمعلوماتُباسمكم،ُوستستخدمُللبحثُالعلميُفقُط

 زةــــــــغ – ةــــــــة اإلسالميــــــــمعاالج

 ن البحـث العلمـي والدراسـات العليـاوؤش

 كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 ماجستيــــــــــــــــــر صحافـــــــــــــــــــة

 

The Islamic University–Gaza 
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ُوشكرًاُلتعاونكُم
ُمالحظات:

• ُ ُالجديد: ُلإلعالم ُاإلجرائي هو أجهزة اإلعالم الرقمية عموم ا، وهو صناعة  التعريف
الصحافة على اإلنترنت، حيث إنه قائم على شبكة اإلنترنت واألجهزة المحمولة 
وتطبيقاتهما، وقائم على منصة الوسائل التقليدية التي أضيفت إليها التفاعلية، ويقصد 
الباحث باإلعالم الجديد شبكات التواصل االجتماعي، والمدونات، وتطبيقات الهاتف 

 المحمول.
ُُ:ثالثةُمباحثعلىُُياإلطارُالمعرفيُيحتُو •

المهنة التي   ه هناك العديد من العوامل التي تؤثر في القائم باالتصال في هذ  المبحثُاألول:
إلى الحديث عن العوامل  تطرقنا ففي هذا المبحث  كانت وما زالت مؤثرة حتى في صانعيها،

 الشخصية، والمهنية، واالقتصادية، بشكل خاص. المؤثرة بشكل عام ثم عن العوامل 

تم الحديث عن مفهوم اإلعالم الجديد من خالل عدة تعريفات، ثم الحديث عن   المبحثُالثاني:
ة وراء له، ثم البحث عن العوامل الرئيس أسماء اإلعالم الجديد حيث إن هناك عدة مسميات 
د، ومن ثم  على وظائف اإلعالم الجديتعرفنا ظهور اإلعالم الجديد ونظرة تاريخية عنه، وبعدها 

حديات التي  التيليه  ،وسلبياته إيجابيات اإلعالم الجديد عن  ت تحدث، وأقسامه، ثم خصائصه
ُتواجهه، وأخير ا توصيات خبراء اإلعالم الجديد للقائم باالتصال.

ات التواصل أهم شبكإلى أهم وسائل اإلعالم الجديد من خالل  وفيه تطرقت المبحثُالثالث:ُ
 .ذكيلمدونات وتطبيقات الهاتف الوااالجتماعي 

 ؟تحدثُعنُالعواملُالمؤثرةُفيُاستخدامُالصحفيينُلإلعالمُالجديدُبشكلُعام .1
 أهمُمواقعُالتواصلُالجتماعيُمنُوجهةُنظركُ؟ُما .2
ُتحدثُعنُاستخدامُتطبيقاتُاإلعالمُالجديدُعلىُالهاتفُالمحمولُ؟ .3
 توصياتكمُللقائمُبالتصالُفيُكيفيةُاستخدامهُلإلعالمُالجديد؟ُما .4

ُ

ُ
ُ


