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 ممخص الدراسة
معرفة مدى استخداـ الصحفييف الفمسطينييف اإلعالـ الحكومي إلى  ىدفت ىذه الدراسة 

كمصدر لممعمومات، ومعرفة أكثر وسائمو متابعة مف قبؿ الصحفييف، ومدى ثقتيـ بو، وأىـ 
أسباب استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ الموضوعات التي يتابعونيا، والكشؼ كذلؾ عف أىـ 

 الحكومي كمصدر لممعمومات.
إلى البحوث الوصفية، التي استخدمت منيج المسح اإلعالمي،  وتنتمي ىذه الدراسة 

، وتـ جمع أساليب الممارسة اإلعالمية مسح الدراسة عمى أسموب اعتمدتوفي إطار ىذا المنيج 
( مبحوثًا مف 981ي ُوزعت عمى عينة بمغت )بيانات الدراسة عف طريؽ صحيفة االستقصاء الت

 الصحفييف الفمسطينييف المقيميف في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس.
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

%( مف عينة الدراسة أف اإلعالـ الحكومي مصدرًا أساسيًا بشكؿ دائـ أو أحيانًا، 78.2يرى ) .9
%( ال يعتبرونو مصدرًا 8918لمعمومات، وفي المقابؿ )ضمف المصادر التي يستقوف منيا ا

 لممعمومات.

درجة ثقة الصحفييف الفمسطينييف باإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات متوسطة، حيث  .8
 %(.0816بمغ الوزف النسبي ليا )

عالـ الحكومي الصادر مف الضفة الغربية %( بمتابعة اإل11..عينة الدراسة )تيتـ غالبية  .3
عالـ الحكومي الصادر عف قطاع غزة %( ييتموف بمتابعة اإل8.18نسبتو )، وما وغزة معاً 

 %( ييتموف باإلعالـ الحكومي الصادر عف الضفة الغربية فقط.9111فقط، بينما نسبة )

 ووضعت الدراسة عدة توصيات أىميا:

ف، تعزيز أىمية اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات، والعمؿ عمى توطيد عالقتو بالصحفيي .9
ورفع درجة الثقة بو، مف خالؿ قوة المعمومات التي يقدميا، وكذلؾ الخدمات التي تقّدـ 

 لصالح الصحفييف.

االنفتاح نحو فضاء اإلعالـ الجديد وشبكات التواصؿ االجتماعي، وتعزيز حضور اإلعالـ  .8
 الحكومي فييا إذ أنيا تخاطب المواطف مباشرة دوف الصحفي الوسيط.

كومي إلى إعالـ وطني، يبتعد عف المناكفة السياسية في خطابو تحويؿ اإلعالـ الح .3
 اإلعالمي، ويكوف حاضرًا في خطابو ثوابت الشعب الفمسطيني.
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 Abstract

This study aims at identifying the extent to which Palestinian journalists use 

government media as a source of information, and identifying more the most 

effective media outlets that are follow-up by journalists, their level of confidence in 

them, and the most important topics they follow. This is in addition to identifying the 

most important reasons for using the government media as a source of information. 

This study is a descriptive research, which used the media survey method. Within 

this approach, the study used the method of surveying the media practices. The study 

data were collected by means of a questionnaire that was distributed to 189 

Palestinian journalists living in the Gaza Strip, the West Bank and Jerusalem. 

The most important findings of the study: 

1) 78.2% of the sample members find that the government media is a permanent 

or an occasional source of information. In contrast, 21.8% do not regard it as 

a source of information. 

2) The degree of confidence of Palestinian journalists in the government media 

as a source of information is medium with a relative weight of 68.0%. 

3) The majority of the study sample (55.9%) is concerned with following up the 

government media release by both the West Bank and Gaza together, while 

24.2% of the sample members are interested in following up the government 

media released by the Gaza Strip only, while 19.9% of the sample members 

are interested in following up the government media released by the West 

Bank only. 

The most important recommendations of the study:  

1) It is necessary to unite the government media in the West Bank and Gaza 

Strip in terms of institutions and reference. 

2) Transforming the government media into a national media that avoids the 

political polemics in its discourse and focuses on the principles of the 

Palestinian people. 

3) Openness towards the new media space and social networks, and enhanceing 

the presence of government media as it addresses the citizen directly without 

the mediator journalist. 
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 : تعالى اهلل قال
 

  َْزَل ً
َ

َْك  اّلَله  َوأ َك  َواْْلِْكَىةَ  امِْكَتاَب  َعنَي يْ  لَهْ  َوا وََعنََى  تَكه
ِ  فَْضله  َوََكنَ  ۚ  َتْعنَهه    َعِظيًىا َعنَيَْك  اّلَل

 [001]النساء: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ح

 داءـــاإلى
 

 والمبادئ، والذي أرجو القيـ فيّ  وزرع  الحرؼ عممني مف والوقار، بالييبة اهلل كّممو مف إلى 

 .والدي العزيز...  عينو بحصاد غرسو تقرّ  أف اهلل

 أمي  ...سر نجاحي دعاؤىا كاف مف الوجود، وسر الحياة بسمة ، والحناف الحب منبع إلى
 .الغالية

  الحبيبة. زوجتيالدرب، ميجة القمب، وبمسـ الروح... إلى أميرتي رفيقة 

  أبنائي: ىشاـ، منة اهلل، ىادي،  ... ، مف أرى التفاؤؿ والسعادة في ضحكاتيـالعيف قرةإلى
 مسؾ.

 خوتي أخواتي توائـ الروح، سندي في ىذه الحياة، إلى  .األعزاء وا 

  واإلخاء شباب مسجد النصرإلى األحبة الذيف بيـ أكبر، أىؿ الوفاء. 

 األستاذ واإلعالـ الصحافة مجاؿ في خطواتي أوؿ وبتوجيياتو يديو عمى خطوت مف إلى 
 .الواحد عبد ماىر

  إلى أرواح الشيداء الذي نصغر أماـ أعماليـ الشيخ أحمد ياسيف والشييد موسى أبو
 .حسنيف والشييد حساف السقا

 ةالمقاوم   رةالمحاص   غزةإلى .. فمسطيف وقدسيا الشريؼ إلى. 

 إلى الشيداء واألسرى والجرحى عنواف البطولة والفداء. 

 اإلعالمية والمؤسسات الصحفييف جموع إلى. 

 إلى طمبة العمـ والباحثيف عف المعرفة. 

 

 المتواضع العمل ىذا أىدي

 اهلل أن يكتبو في ميزان حسناتي يوم القيامة سائَلً 
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 شكر وتقدير
ِ َوَوي  قاؿ تعالى:  ره ِِلَْفِسه َىا يَْشكه  [6.]النمؿ:   َشَكَر فَإَِنَّ

 أعطػػػى، مػػػا عمػػػى والمّنػػػة فمػػػو الشػػػكر عطائػػػو، بكػػػريـ يميػػػؽ حمػػػداً  العػػػالميف، رب هلل الحمػػػد 
 بخمػواي لػـ الػذيف وأصػدقائي أسػاتذتي وأعػزاء مػف بأحبػة وأكرمنػي والتوكػؿ، واإلصرار العزيمة فمنحني
 .ىذا العمؿ إلنجاز فمعي رخي فكانوا وكرميـ، بعمميـ

أيمػػػف  الػػػدكتور ومشػػػرفي أسػػػتاذي إلػػػى ؿيػػػالجز  بالشػػػكر أتقػػػدـ ألىمػػػو، الفضػػػؿ رد أدب ومػػػف 
 الػذي بغػزة، اإلسػالمية الجامعػة ورئػيس قسػـ الصػحافة واإلعػالـ فػي اإلعػالـ أستاذ خميس أبو نقيرة،

 لدقػػػة فكػػػاف التوجييػػػات والمالحظػػػات، إسػػػداء فػػػي جيػػػداً  أؿيػػػدراسػػػتي، ولػػػـ  عمػػػى باإلشػػػراؼ شػػػرفني
 الوجػو، ىػذا عمػى خرجػت حتػى وتجويػدىا الرسػالة فػي إحكػاـ اهلل بعػد الفضػؿ وتصػويباتو، ممحوظاتو

 .الثواب الجزاء وخير أفضؿ يجزيو أف تعالى اهلل فأدعو
أحمػد  والػدكتور طمعت عيسى الدكتور عضوي لجنة المناقشة، كؿ مف:والشكر الجزيؿ إلى 

ثرائيػػػا ىػػػذه الرسػػػالة، بمناقشػػػةلتفضػػػميما  حفظيمػػػا اهلل أبػػػو السػػػعيد والسػػػديدة،  القيمػػػة بمالحظاتيمػػػا وا 
ذتي الفضالء في قسـ الصػحافة واإلعػالـ فػي الجامعػة اإلسػالمية الػذيف تاأس موصوؿ لجميع والشكر

رشادي عمى مدار فترة دراستي.  لـ يألوا جيدًا في توجييي وا 
 الدراسػػة، أداتػػي حكمػػوا الػػذيف والمحكمػػيف الخطػػة، مناقشػػة لجنػػة ألعضػػاء كمػػا أتقػػّدـ بالشػػكر 

 مػف مػا أبػدوه فػي جامعػة األزىػر عمػى المشػارؾ وخالي الحبيب الدكتور موسػى طالػب أسػتاذ اإلعػالـ
 العمؿ. ىذا إلثراء وجيد؛ ممحوظات
وشكر خاص إلى األخ الكبير األسػتاذ ميػدي أبػو حسػنيف الػذي قػدـ الػدعـ والتشػجيع الػالـز  

لممينػدس بػدر الػديف مػدوخ واألخ الحبيػب أحمػد أبػو اسػعيد عمػى ألبدأ في طريؽ دراسة الماجستير، و 
 وقوفيـ ودعميـ الطيب خالؿ دراستي.

وأتقػػدـ بالشػػكر إلػػى األصػػدقاء والػػزمالء األعػػزاء، األسػػتاذ إيػػاد البػػـز والصػػحفي ىشػػاـ زقػػوت  
 عمى جيودىـ ومساعدتيـ لي، وتذليؿ الصعوبات في االتصاؿ والتواصؿ مع الصحفييف.

 فجػزاىـ والػدعاء، بالتشجيع معنوي أو مادي بشكؿ لي عوناً  كاف مف لكؿ ؿ،موصو  والشكر
 لتصػػويب رافعػة ويكػػوف والمسػمميف اإلسػالـ العمػػـ بيػذا ينفػػع أف العظػيـ اهلل وأسػأؿ خيػػر كػؿ عنػي اهلل

 .اإلعالمي األداء
 الوفاء عمى يعينني وأف العطاء ليـ يجزؿ أف القدير العمي اهلل أساؿ

 صفية/ محمد أبو الباحث



 د

 قائمة المحتويات
 

  أ .................................................................................................... إقػػرار

  ب .......................................................................................... الحكـ نتيجة

  ت ....................................................................................... الدراسة ممخص

Abstract ........................................................................................... ث  

  ج ................................................................................................ اقتباس

  ح ............................................................................................... اإلىػػػداء

  خ .......................................................................................... وتقدير شكر

  د ....................................................................................... المحتويات ئمةقا

  ز ......................................................................................... الجداوؿ قائمة

  ص ....................................................................................... المالحؽ قائمة

 1 ........................................................................................ :الدراسة مقدمة

 3 ................................................................... ِلمدِّرَاَسةِ  الَعامُّ  اإِلَطارُ  اأَلْولُ  الَفْصلُ 

 4 .................................................................................................. :تمييد

 4 ............................................................................ السابقة الدراسات أىـ: أواًل 

 21 .................................................................... :المشكمة عمى االستدالؿ -ثانياً 

 23 .............................................................................. :الدراسة مشكمة -ثالثاً 

 24 ............................................................................... :الدراسة أىمية -رابعاً 

 24 ........................................................................... :الدراسة أىداؼ -خامساً 

 25 .......................................................................... :الدراسة اؤالتتس -سادساً 

 26 ........................................................................... : الدراسة فروض -سابعاً 

 27 ............................................................................... :الدراسة حدود -ثامناً 



 ذ

 27 ........................................................................... : النظري اإلطار -تاسعاً 

 32 ............................................................ : وأداتيا ومنيجيا الدراسة نوع -عاشراً 

 34 ........................................................... : وعينتيا الدراسة مجتمع -عشر حادي

 37 ............................................................ :والثبات الصدؽ إجراءات -عشر ثاني

 39 ....................................................... :لمبيانات اإلحصائية المعالجة -عشر ثالث

 40 ........................................................................ :الدراسة مفاىيـ -عشر رابع

 40 ...................................................................... :الدراسة تقسيـ -عشر خامس

 41 ........................................... الَمْعُموَماتِ  َوَمَصاِدرُ  الُحُكوِميِّ  اإِلْعََلمُ   الثَّاِنيُّ  الَفْصلُ 

 42 .................................................................. الحكومي اإلعالـ  األوؿ المبحث

 43 ...................................................................... :بالسمطة اإلعالـ عالقة -أوالً 

 46 ..................................................................... الحكومي اإلعالـ مفيوـ -ثانياً 

 48 ............................................................... :الفمسطيني الحكومي اإلعالـ -ثالثاً 

 56 .............................................. :الفمسطيني الحكومي اإلعالـ مؤسسات أىـ -رابعاً 

 61 ............................................... :الفمسطيني الحكومي اإلعالـ وسائؿ أىـ -خامساً 

 69 ................................................................. المعمومات مصادر الثاني المبحث

 69 ............................................................................ :المعمومات مفيوـ -أوالً 

 71 ............................................................................. :المصادر مفيوـ -ثانياً 

 72 ........................................................... :اإلعالمية المعمومات خصائص -ثالثاً 

 74 .................................................................. :المعمومات مصادر تقسيـ -رابعاً 

 103 ............................................. َوالتَّوِصَياتِ  الدِّرَاَسةِ  َنتَاِئجُ مناقشة   الثَّاِلثُ  الَفْصلُ 

 104 ............................................... ومناقشتيا الميدانية الدراسة نتائج  األوؿ المبحث

 105 ................................................... :لممعمومات كمصدر الحكومي اإلعالـ -أوالً 

 111 ................................................................. :الحكومي اإلعالـ متابعة -ثانياً 



 ر

 121 ....................................................................... :واإلشباعات الدوافع -ثالثاً 

 124 ....................................................................... :واالقتراحات التقييـ -اً رابع

 132 ................................................. الميدانية الدراسة فروض اختبار الثاني المبحث

 144 ........................................................... الدراسة نتائج خالصة الثالث المبحث

 144 ......................................................................:لمدراسة العامة النتائج -أوالً 

 147 ............................................................. :الدراسة فروض اختبار نتائج -ثانياً 

 149 .......................................................................... :الدراسة توصيات -ثالثاً 

 150 ......................................................................... :الدراسة مقترحات -رابعاً 

 151 ................................................................................ والَمرَاِجعُ  الَمَصاِدرُ 

 152 .............................................................................. العربية المراجع: أوالً 

 165 ............................................................................ األجنبية مراجعال: ثانياً 

 166 .................................................................................... الدِّرَاَسةِ  َمَلِحقُ 

 



 ز

 قائمة الجداول
 35 ........................... الدراسة لعينة الشخصية والسمات الخصائص يبيف( 1.1)جدوؿ

 38 .... لألداة الكمية والدرجة األداة فقرات مف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامؿ(: 1.2) جدوؿ

 39 ............................ االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامؿ نتائج(: 1.3) جدوؿ

 104 .................................. االستبانة في المستخدـ المقياس درجات(: 3.1) جدوؿ

 104 ....................................... الدراسة في المعتمد المحؾ يوضح(: 3.2) جدوؿ

 105 ........ المعمومات مصادر ضمف أساسياً  مصدراً  الحكومي االعالـ اعتبار(: 3.3) جدوؿ

 106 ............... لممعمومات كمصدر الحكومي اإلعالـ استخداـ عدـ أسباب(: 3.4) جدوؿ

 عمى الحصوؿ  في عميو االعتماد يتـ الذي الرئيس اإلعالمي المصدر(: 3.5) جدوؿ
 107 ................................................................... واألخبار المعمومات

 108 ................ لممعمومات أساسي كمصدر الحكومي باإلعالـ الثقة درجة(: 3.6) جدوؿ

  وتناوؿ األخبار نشر في بالمصداقية الحكومي اإلعالـ التزاـ درجة(: 3.7) جدوؿ
 109 .............................................................................. األحداث

 كمصدر الحكومي  االعالـ عمى االعتماد فييا يزداد التي األوقات أىـ(: 3.8) جدوؿ
 110 ............................................................................ لممعمومات

 111 ............................. الحكومي اإلعالـ متابعة عمى الحرص درجة(: 3.9) جدوؿ

 112 .......................................... الحكومي اإلعالـ متابعة مدة(: 3.10) جدوؿ

 113 ................. الجغرافي الموقع حسب متابعة األكثر الحكومي اإلعالـ(: 3.11) جدوؿ

 معمومات استقاء  في عمييا االعتماد يتـ التي الذكية اليواتؼ تطبيقات أىـ(: 3.12) جدوؿ
 113 ...................................................................... الحكومي اإلعالـ

 اإلعالـ معمومات الستقاء  متابعتيا يتـ التي االجتماعي التواصؿ شبكات أىـ(: 3.13) جدوؿ
 114 .............................................................................. الحكومي

 115 ................ أعالميا متابعة يتـ التي الحكومية اإلعالمية المؤسسات(: 3.14) جدوؿ



 س

 لموصوؿ إعالميا  متابعة يتـ التي الحكومية والوزارات المؤسسات أكثر(: 3.15) جدوؿ
 117 .......................................................................... عنيا لألخبار

 118 ......... الحكومي اإلعالـ عبر متابعتيا يتـ التي الصحفية األشكاؿ أىـ(: 3.16) جدوؿ

 120 .............. الحكومي اإلعالـ عبر متابعتيا يتـ التي الموضوعات أىـ(: 3.17) جدوؿ

 121 ......... الحكومي االعالـ عف تصدر التي المعمومات مع التعامؿ كيفية(: 3.18) جدوؿ

 122 . الحكومي االعالـ استخداـ مف تحقيقيا يتـ التي واإلشباعات الدوافع أىـ(: 3.19) جدوؿ

 122 .................. لممعمومات كمصدر الحكومي االعالـ استخداـ أسباب(: 3.20) جدوؿ

 كمصدر الحكومي  االعالـ وسائؿ متابعة مف المتحقؽ االشباع درجة(: 3.21) جدوؿ
 124 ............................................................................ لممعمومات

  القضايا حوؿ كافية معمومات يقدـ الحكومي اإلعالـ بأف االعتقاد(: 3.22) جدوؿ
 125 ............................................................................... المختمفة

 125 ..... لممعمومات كمصدر الحكومي االعالـ منيا يعاني التي المشاكؿ أىـ(: 3.23) جدوؿ

 129 ............................ الحكومي اإلعالـ تميز التي اإليجابيات أىـ(: 3.24) جدوؿ

 127 .................. الحكومي اإلعالـ مستخدـ تواجو التي الصعوبات أىـ(: 3.25) جدوؿ

 لو الصحفييف  متابعة يعزز بما الحكومي اإلعالـ لتطوير المقترحات أىـ( 3.26) جدوؿ
 130 .................................................................... لممعمومات كمصدر

 ودرجة االجتماعي النوع –"  مستقمتيف لعينتيف T" اختبار نتائج(: 3.27) جدوؿ
 132 ............................................................................ االستخداـ 

 133 ................ االستخداـ ودرجة العمر –"  التبايف تحميؿ" اختبار نتائج(: 3.28) جدوؿ

 134 ... االستخداـ ودرجة السكف مكاف –"  مستقمتيف لعينتيف T" اختبار نتائج(: 3.29) جدوؿ

 135 ...................... االستخداـ ودرجة –"  التبايف تحميؿ" اختبار نتائج(: 3.30) جدوؿ

 135 ... االستخداـ ودرجة المينة مزاولة مجاؿ –"  التبايف تحميؿ" اختبار نتائج(: 3.31) جدوؿ

 136 ..... االستخداـ ودرجة العمؿ وسيمة نوع –"  التبايف تحميؿ" اختبار نتائج(: 3.32) جدوؿ

 137 .... الثقة ودرجة االجتماعي النوع –"  مستقمتيف لعينتيف T" اختبار نتائج(: 3.33) جدوؿ



 ش

 137 ..................... الثقة ودرجة العمر –"  التبايف تحميؿ" اختبار نتائج(: 3.34) جدوؿ

 138 ........ الثقة ودرجة السكف مكاف –"  مستقمتيف لعينتيف ت" اختبار نتائج(: 3.35) جدوؿ

 139 .............. الثقة ودرجة الخبرة سنوات –"  التبايف تحميؿ" اختبار نتائج(: 3.36) جدوؿ

 139 ........ الثقة ودرجة المينة مزاولة مجاؿ –"  التبايف تحميؿ" اختبار نتائج(: 3.37) جدوؿ

 140 ...........الثقة ودرجة العمؿ وسيمة نوع –"  التبايف تحميؿ" اختبار نتائج(: 3.38) جدوؿ

 141 ............... المتابعة ودرجة الثقة درجة بيرسوف االرتباط معامؿ نتائج(: 3.39) جدوؿ

 142 ........ المتابعة ودرجة اإلشباع درجة بيف بيرسوف االرتباط معامؿ نتائج(: 3.40) جدوؿ

 143 ............ الثقة ودرجة إلشباع درجة بيف بيرسوف االرتباط معامؿ نتائج(: 3.41) جدوؿ

 

  



 ص

 قائمة المَلحق
 

 167 ............................................ المحّكميف السادة بأسماء قائمة(:  1) ممحؽ

 168 ....................................................... االستقصاء صحيفة(:  2) ممحؽ
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 مقدمة الدراسة
تعّد المعمومات قاعدة أساسية النطالؽ الصحفي في كتاباتو لتقاريره الصحفية 

وتطور العمؿ واإلعالمية، وىي تؤدي دور المحّرؾ الرئيس والم عيف الذي ال ينضب لنمو 
تؤثر المعمومات اإلعالمية بشكؿ واضح ومباشر عمى تشكيؿ وبمورة ثقافات اإلعالمي، كما 

 .(1)المجتمع اإلنسانية المختمفة

ويقوـ الصحفيوف والمؤسسات اإلعالمية بوظيفة أساسية في المجتمعات، وىي توفير 
المعمومات ألفراد المجتمع، مف خالؿ البحث والتنقيب عبر مصادر المعمومات، التي أصبحت 
في ظؿ ثورة االتصاؿ التي يشيدىا العالـ متعددة ومتشعبة، وتنوعت أشكاؿ تمؾ المصادر 

التقميدي والحديث، ومصادر أولية وأخرى ثانوية، ما دفع إلى ازدياد االىتماـ وتصنيفاتيا بيف 
بمصادر األخبار، نظرًا لما يشكمو المصدر مف أىمية في تشكيؿ المادة اإلخبارية، وتحقيؽ 

 السبؽ الصحفي، وتميز األداء لممؤسسة اإلعالمية.

تحتاجو مف المواد وتعتمد وسائؿ اإلعالـ عمى العديد مف المصادر لتزويدىا بما 
باإلضافة إلى الشخصيات  وكاالت األنباء،المراسموف، و  :اإلعالمية التي تنشرىا، ومف أبرزىا

الرسمية، ووسائؿ اإلعالـ الحكومية، لمقياـ بدورىا كسمطة رابعة، لذا فإف توفر المعمومات الدقيقة 
لغة لدى الصحفي والحصوؿ عمى المعمومات الخاصة مف مصادرىا األولية تحظى بأىمية با

 .(2)والمؤسسة والوسيمة والجميور

التي تعتمد عمييا الوسائؿ  الميمةولعّؿ اإلعالـ الحكومي بمختمؼ أشكالو مف المصادر 
اإلعالمية، خاصة أنو منذ وقت قريب كانت مصادر المعمومات اإلعالمية حكرًا لدى مؤسسات 

 الدولة وتحت سيطرة اإلعالـ الحكومي بشكؿ أساسي.

وجاءت ثورة االتصاؿ اإلعالمية وأدوات اإلعالـ التفاعمي لتقفز عف تمؾ السيطرة، حيث 
أوصمت المؤسسات اإلعالمية مباشرة بالمصدر وتجاوزت مف خالليا المصادر التقميدية، وىو ما 
فتح المجاؿ واسعًا أماـ الصحفييف لتجاوز وسائؿ اإلعالـ الحكومية، وكسر حاجر احتكار 

 ا شكؿ عامؿ ضغط عمى الحكومات والمسؤوليف.المعمومات، مم

                                                           

 (1مجي، مصادر المعمومات االعالمية )صيقند (1)
 (9بف خالد، مصادر المعمومات اإلعالمية بيف التقميد و الواقع: التجربة السعودية )ص (2)
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ومف ىنا سعى اإلعالـ الحكومي لمواكبة ىذه الثورة في محاولة الختراؽ المنظومة  
 إنشاءاإلعالمية القائمة، وقامت الوزارات الحكومية بدخوؿ المعترؾ اإلعالمي، والعمؿ عمى 

تصر عمى تقديـ الخدمات مواقع إلكترونية وصفحات عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، ال تق
الحكومية بؿ كواجية إعالمية إخبارية، وذلؾ ليتمكف اإلعالـ الحكومي مف استعادة موقعو 

 ورئيس لممعمومات لدى الصحفييف ومؤسساتيـ اإلعالمية. ميـكمصدر 

وتجدر اإلشارة إلى أف المؤسسات الصحفية كانت تتنافس في تكميؼ مندوبييا  
القطاعات الحكومية المتعددة في الدولة لتزويد صحفيا بالمعمومات حوؿ الصحفييف بتتبع أخبار 

أنشطتيا وما يدور فييا، سواء قطاعات القضاء أو الداخمية أو الصحة أو التعميـ... وغيرىا، 
واليـو مع انتشار اإلعالـ اإللكتروني تجد أف المؤسسات الحكومية بادرت باقتناء وسائؿ إعالمية 

 ف خالليا ما تريده مف معمومات وأخبار تتعمؽ بيذه المؤسسات.لتكوف منابر تبث م

وفي واقعنا الفمسطيني أّثر االنقساـ السياسي عمى الوسائؿ اإلعالمية الحكومية مف 
حيث األداء واالتجاه، مما انعكس عمى ثقة الصحفييف باإلعالـ الحكومي ومف ثـ االستعانة بو 

سية إلى تراجع مكانة اإلعالـ الحكومي لدى كمصدر لممعمومات، وأدت المناكفات السيا
 الصحفييف، ما دفعيـ لمبحث والتنقيب عف مصادر أخرى لممعمومة.

ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدى استخداـ الصحفييف الفمسطينييف لوسائؿ اإلعالـ  ىوتسع
الحكومي كمصدر لممعمومات، وأىـ المواد اإلعالمية التي يحرص الصحفيوف عمى استخداميا، 
إضافة إلى معرفة أكثر الوسائؿ اإلعالمية الحكومية التي يتابعونيا، ومدى ثقتيـ بتمؾ الوسائؿ، 

 ومدى نجاح تمؾ الوسائؿ في تصّدر مصادر المعمومات لدى الصحفييف.
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لُ وْ األَ  لُ صْ الفَ 
 ةِ اسَ رَ مدِّ لِ  امُّ العَ  ارُ طَ اإلِ 
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 تمييد:
يتناوؿ ىذا الفصؿ أىـ الدراسات السابقة التي تناولت مصادر المعمومات واإلعالـ  

الحكومي، ومشكمة الدراسة، وأىميتيا، وأىدافيا، وتساؤالتيا، ونوع الدراسة ومنيجيا وأدواتيا، 
جراءات الصدؽ والثبات، ومصطمحات الدراسة  ومجتمع الدراسة والعينة، ووحدات القياس، وا 

 تقسيميا.و 

 

 :أىم الدراسات السابقة أوًل:
راسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة، حيث توفر تمؾ أجرى الباحث مسحًا عمى الدّ 

راسات قاعدة معرفية يستطيع الباحث مف خالليا تحديد المشكمة البحثية، وصياغة تساؤالتيا الدّ 
 وتحديد اإلطار النظري لمدراسة.وأىدافيا، 

الدراسات التي  :، ىمامع عمييا إلى محوريفالدراسات السابقة التي اطّ وقسـ الباحث 
 .تي تناولت وسائؿ اإلعالـ الحكوميالدراسات الو ، مصادر المعموماتتناولت 

 :مصادر المعموماتراسات التي تناولت الدّ  - المحور األول

9108دراسة محمود الموح  .0
(1): 

اعتماد الصحفييف الفمسطينييف عمى صحافة تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى 
، وعمى مستوى المواطف كمصدر لممعمومات، و مدى ثقتيـ بيا، وعمى أنواع صحافة الموطف

التأثيرات المعرفية، والوجدانية، والسموكية المتحققة جراء اعتمادىـ صحافة و األداء الميني، 
 الموطف كمصدر لممعمومات.

 حارس(والقائـ باالتصاؿ  اإلعالـ، وسائؿ عمى عتماداال واعتمدت الدراسة عمى نظريتي

توظيؼ  تـ إطاره ، وىي مف الدراسات الوصفية، استخدـ فييا الباحث منيج المسح، وفي)البوابة
الممارسة، مستخدمًا أداتي صحيفة االستقصاء والمقابمة المعّمقة، واستخدـ  أساليب مسح أسموب

 مبحوثًا. 360غ قواميا الباحث العينة العشوائية البسيطة، وبم
 

                                                           

 أدائيـ عمى وانعكاسيا كمصدر لممعمومات المواطف صحافة عمى الفمسطينييف الصحفييف ( الموح، اعتماد1)

 دراسة ميدانية. -الميني 



. 

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

غير  مف الفمسطيني الصحفي مصادر جاءت وكاالت األنباء في المرتبة األولى في ترتيب - أ
%، يمييا اإلذاعات 1313لممعمومات بنسبة  كمصدر عمييا يعتمد التي المواطف، صحافة
 %..8.1بنسبة 

إلى  سبب اعتمادىـ عمى صحافة المواطف% مف الصحفييف 1618ما نسبتو يرجع  - ب
 السرعة في نقؿ المعمومات واألخبار دوف معيقات، حيث احتمت المرتبة األولى.

 % مف الصحفييف الفمسطينييف مف مصدر المعمومات قبؿ نشرىا.8118ما نسبتو يتحقؽ  - ت
9108دراسة خديجة بَلني  .9

(1): 

التعرؼ عمى مدى اعتماد الصحفييف الجزائرييف عمى مواقع التواصؿ ىدفت الدراسة إلى   
االجتماعي كمصادر لممعمومات، وتأثير ذلؾ عمى األداء الميني لمصحفييف، ومعرفة أنماط 

 وعادات االستخداـ لمواقع التواصؿ االجتماعي.

واعتمدت الدراسة عمى نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ، وىي مف الدراسات 
الوصفية، استخدمت فييا الباحثة منيج المسح اإلعالمي، مستخدمًة أداة االستبانة، ولجأت 

 مبحوثًا. 6.الدراسة إلى استخداـ العينة القصدية في اختيار المؤسسات اإلعالمية، وبمغ قواميا 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

دى الصحفييف كمصدر لممعمومات % ل.1وكاالت األنباء المرتبة األولى بنسبة  جاءت - أ
 %..1..وجاءت نسبة مواقع التواصؿ االجتماعي 

 جاءت درجة ثقة الصحفييف الجزائرييف بمواقع التواصؿ االجتماعي منخفضة. - ب

% مف الصحفييف الجزائرييف مف صحة المعمومات التي يستقونيا مف مواقع .1 يتحقؽ - ت
 التواصؿ االجتماعي مف مصادر أخرى.

 

 

 
                                                           

محمدي، استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات في الصحافة المكتوبة الجزائرية: دراسة  (1)
 مسحية استطالعية.
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 :(1) 9106محمدي  دراسة خيرة .1

ىدفت الدراسة إلى تحديد أىمية مواقع التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات بالنسبة 
ليذه لمصحفييف الجزائرييف، مقارنة بالمصادر الصحفية األخرى، ومعرفة دوافع استخداميـ 

 المواقع كمصدر لممعمومات.

الدراسات الوصفية،  واعتمدت الدراسة عمى نظرية االستخدامات واإلشباعات، وىي مف
استخدمت فييا الباحثة منيج المسح اإلعالمي وفي إطاره أسموب مسح جميور وسائؿ اإلعالـ، 

مفردة مف الصحفييف الجزائرييف  961مستخدمًة أداة االستبانة، وطبقت الدراسة عينة قوميا 
 الذيف يعمموف في الصحؼ المطبوعة.

 وتوصمت الدراسة لعدة نتائج، من أبرزىا: 

اءت المصادر التقميدية كأكثر مصادر المعمومات التي يستخدميا الصحفيوف ج - أ
%، ثـ شبكات التواصؿ 9.19%، يمييا المواقع اإلخبارية بنسبة 8119الجزائريوف بنسبة 
 %.9910االجتماعي بنسبة 

تتمثؿ دوافع استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات في تحقيؽ األخبار  - ب
%، يمييا تدعيـ 8313%، ثـ اإللماـ باألحداث وتفاصيميا بنسبة 88160بة الفورية بنس

 .%8813ويع المواد الصحفية بنسبة وتن

مف أكثر شبكات التواصؿ االجتماعي اشباعًا عند استخدامو كمصدر  الفيسبوؾيعتبر  - ت
 .%.9016بنسبة  توتير%، يميو موقع 11.3.لممعمومات بنسبة 

9106دراسة سائد رضوان  .4
(2): 

تيدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى مدى اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتؼ 
لمعرفية ا المحموؿ كمصدر لألخبار وقت األزمات، وأسباب ىذا االعتماد، ودوافعو، والتأثيرات

والوجدانية والسموكية المترتبة عمى اعتماد الشباب الفمسطيني عمى ىذا النوع الجديد مف 
 الصحافة بأنواعيا.

                                                           

محمدي، استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات في الصحافة المكتوبة الجزائرية: دراسة  (1)
 مسحية استطالعية.

رضواف، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتؼ المحموؿ كمصدر لألخبار وقت األزمات دراسة  (2)
 ميدانية.



. 

المنيج المسحي، وفي الباحث نتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية التي استخدـ فييا وت
استخداـ أداتي جمع البيانات بو وسائؿ اإلعالـ،  إطاره تـ توظيؼ أسموب مسح جميور

( مف الشباب الفمسطيني في 383شوائية قواميا )اختيار عينة عو ، والمقابمة االستقصاء
 لباحث في دراستو عمى نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ.، واعتمد اكافة محافظات الوطف

 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة : أىمّ 

% مف المبحوثيف يعتمدوف عمى اإلنترنت كمصدر لألخبار حيث احتمت  0.10ما نسبتو  - أ
 %..0المرتبة األولى بينما يمييا في المرتبة الثانية صحافة الياتؼ المحموؿ بنسبة 

عبر صحافة الياتؼ المحموؿ أوقات األزمات بنسبة  المنشورةفي األخبار المبحوثوف يثؽ  - ب
.818%. 

تصدرت تطبيقات التواصؿ االجتماعي أنواع صحافة الياتؼ المحموؿ التي اعتمد عمييا  - ت
%، تالىا متصفحات 8818الشباب الفمسطيني في متابعة أحداث انتفاضة القدس بنسبة 

 ت اإلخبارية، فالتطبيقات الصوتية والمرئية.المحموؿ، ومف ثـ التطبيقا

9106دراسة شيماء محمد  .5
(1): 

ىدفت الدراسة إلى رصد وتوصيؼ تأثير المصادر العسكرية في توجيو تغطية أحداث 
براز دور المصادر العسكرية المصرية واألمريكية في توجو الصحافة قبؿ الحرب  الحروب، وا 

، ومعرفة دور مصادر الصحفي والصحيفة في التأثير عمى مضموف صحؼ وأثناءىا وبعدىا
 الدراسة قبؿ وأثناء وبعد الحرب. 

الوصفية، استخدمت فييا الباحثة منيج المسح اإلعالمي  وتنتمي الدراسة إلى البحوث
التحميمية ، وطبقت الدراسة تحميؿ المضموف، مستخدمًة أداة تحميؿ المضموفوفي إطاره أسموب 

 خالؿ حربي أفغانستاف والعراؽ. صحيفتي األىراـ المصرية والواشنطف بوست األمريكية عمى 

 وتوصمت الدراسة لعدة نتائج، من أبرزىا: 

حرب أفغانستاف في جريدة األىراـ عمى تصريحات رئاسة  أثناءركزت مصادر الصحفي  - أ
وثائؽ %، في حيف ركزت في صحيفة الواشنطف بوست عمى 9119الجميورية بنسبة 

 % . 9318بنسبة ويكميكس 

                                                           

تغطية أحداث الحروب: دراسة تحميمية في الفترة مف  محمد، دور المصادر العسكرية في التأثير عمى (1)
 ـ8699ـ حتى  8669
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وكاالت األنباء حرب أفغانستاف في جريدة األىراـ عمى  أثناءاعتمدت مصادر الصحيفة  - ب
اعتمدت في صحيفة واشنطف بوست عمى مراسمي  حيف %، في8813بنسبة  العالمية

 %. .8.1ومحرري الصحيفة بنسبة 

عمى المحرريف الصحفييف ركزت مصادر الصحيفة أثناء حرب العراؽ في جريدة األىراـ  - ت
أما في صحيفة الواشنطف بوست ركزت عمى المحرريف الصحفييف بنسبة %، 8.11بنسبة 
3018  .% 

9105قوطة  محمود أبودراسة  .6
(1): 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع 
وعف مدى ثقتيـ ، اإلسرائيمية–الفمسطينية  اإللكترونية في اكتساب المعمومات عف المفاوضات

لكترونية في اكتساب المعمومات عف اتجة عف اعتمادىـ عمى المواقع اإلبيا، ومعرفة اآلثار الن
 سرائيمية.اإل –المفاوضات الفمسطينية 

واعتمدت الدراسة عمى نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ، وىي مف الدراسات 
وفي إطاره أسموب مسح جميور وسائؿ  الباحث منيج المسح اإلعالميالوصفية، استخدـ فييا 

إلى استخداـ العينة الحصصية بأسموب  الدراسة ولجأت، أداة االستبانةمستخدمًا ، اإلعالـ
النخب السياسية الفمسطينية المقيميف في محافظات قطاع غزة والضفة الضوابط المستقمة مف 

 .مبحوثاً  938الغربية وبمغ قواميا 

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

لكترونية الكتساب المعمومات عف المواقع اإلعينة الدراسة  النخبة السياسية الفمسطينيةتتابع  - أ
 . % منيـ ال يتابعونيا.01نما نسبة %، بي1310المفاوضات بنسبة 

بدرجة تثؽ عينة الدراسة بالمواقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات عف المفاوضات  - ب
% درجة ثقتيـ مرتفعة، بينما بمغت درجة ثقتيـ 9811%، ونسبة 818.متوسطة بنسبة 
 % .813منخفضة بنسبة 

                                                           

( أبو قوطة، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات عف 1)
 دراسة ميدانية. -المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية 



1 

أىـ أسباب اعتماد عينة الدراسة عمى المواقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات عف  - ت
%، تمتيا 8013المفاوضات كونيا مصدرًا سريعًا لمتعرؼ عمى اتجاىات الرأي العاـ بنسبة 

 %.8.18تحديث البيانات المتعمقة بالمفاوضات عمى نحو مستمر بنسبة 

9105نضال بربخ دراسة  .7
(1): 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات 
ـ، .869سرائيمي عمى غزة عاـ اإلالتواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

ابعة ليا، واألسباب المرتبطة بيذه المتابعة وأسباب التفضيؿ ليذه الشبكات، ومعرفة مدى المت
 .والتعرؼ عمى أىـ الشبكات التي تـ االعتماد عمييا 

وتأتي ىذه الدراسة ضمف البحوث الوصفية، حيث استخدـ الباحث منيج المسح 
وتـ جمع البيانات باستخداـ  ،وفي إطاره أسموب مسح جميور وسائؿ اإلعالـ اإلعالمي،

النخبة السياسية حصصية مف عينة واستخدمت الدراسة صحيفة االستقصاء، والمقابمة المقننة، 
مبحوثًا، وتعتمد الدراسة عمى نظرية االعتماد عمى  (.90)اع غزة وبمغ قواميا في محافظات قط
 وسائؿ اإلعالـ.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

كات التواصؿ االجتماعي في مقدمة المصادر التي اعتمد عمييا المبحوثوف جاءت شب - أ
% اعتبروا 6198.حيف ما نسبتو  %، في8100.كمصدر لممعمومات أثناء العدواف بنسبة 

 .العدوافذاعات مصدرىـ لممعمومات أثناء اإل

 شبكات التواصؿاعتمادىـ عمى % مف المبحوثيف أف سبب 0188.يرى ما نسبتو  - ب
اإلسرائيمي ىي الحصوؿ عمى المعمومات  كمصدر لممعمومات أثناء العدواف االجتماعي
% يفضمونيا بسبب سرعتيا في نقؿ األخبار والمعمومات .0.18، بينما ما نسبتو واألخبار

 دوف معوقات.

شباع شبكات التواصؿ االجتماعي لفضوؿ المبحوثيف المعرفي حوؿ معمومات درجة إ - ت
ًا بنسبة درجة منخفضة جدب%، بينما جاءت 013.عالية بنسبة  العدواف االسرائيمي

918%. 

                                                           

ى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عم (1)
 ـ دراسة ميدانية..869العدواف االسرائيمي عمى غزة عاـ 
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9105دراسة ياسر عبد الغفور .8
(1): 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حوؿ 
حصار غزة، مف خالؿ رصد أنواع المصادر اإلعالمية المستخدمة في التغطية وسماتيا 

والتعرؼ إلى العوامؿ  ،األيديولوجي، ومدى االعتماد عمى المصادر األولية المجيمةوتوزيعيا 
 .ة األولية، حوؿ حصار غزةيار مصادره اإلعالمييا القائـ باالتصاؿ عند اختيرتكز إليالتي 

تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي إطارىا تـ استخداـ منيج الدراسات و 
كما استخدـ الباحث تحميؿ المضموف ومسح أساليب الممارسة، ة، باستخداـ أسموبي يالمسح

ؼ أسموبي المقارنة المنيجية، والدراسات يمنيج دراسة العالقات المتبادلة، وتـ في إطاره توظ
انات الدراسة مف خالؿ أداتيف، ىما: استمارة تحميؿ المضموف، وصحيفة ياالرتباطية، وتـ جمع ب
نة يدة وفمسطيف، أما عياة الجديصحؼ القدس والح التحميمية نة الدراسةياالستقصاء، وشممت ع

ب يعمى نظريتي ترت، وتعتمد الدراسة مبحوثًا مف مجتمع الدراسة 6. فشممتالقائـ باالتصاؿ 
 األولويات "األجندة"، والقائـ باالتصاؿ "حارس البوابة".

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

فضموف المصادر ي% .861ة، مقابؿ المصادر الرسمي فضموفي% مف المبحوثيف، 110. - أ
 ر الرسمية.يغ

ة المعتمدة مف قبؿ يف المصادر اإلعالميرتبة األولى بوكاالت األنباء، الم جاءت - ب
في المرتبة  الصحفيةالمؤتمرات  ثـ، % 8818بنسبة  ة حصار غزةيفي تغط المبحوثيف

  بنسبة اإللكترونيةجاءت المواقع  ، وفي المرتبة الثالثة%..8.1بنسبة  ،الثانية
 %...61.، وفي المرتبة الرابعة جاءت مواقع التواصؿ االجتماعي بنسبة 881.6%

حكومة العمى  ة أخبار حصار غزة،يالقائموف باالتصاؿ في تغط بمغت نسبة اعتماد - ت
 .%319. الضفة بنسبةالرئاسة والحكومة في أما  %،19..السابقة بغزة بنسبة 

 

 
 

                                                           

 مف عينة عمى وصفية دراسة -عبد الغفور، دور المصادر في بناء تحيزات التغطية حوؿ حصار غزة  (1)

 اليومية. الفمسطينية الصحؼ
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  (1):9104وليد عَلء الدين دراسة  .9

ختبار إلى أي مدى تؤثر أنماط ممكية الصحؼ وسياساتيا التحريرية اىدفت الدراسة إلى 
اتيا الفكرية، عمى أنماط اختيارىا وتوظيفيا لمصادر المعمومات واآلراء داخؿ يوطبيعة مرجع

 المينية.القصص الخبرية، وىؿ يؤدى ذلؾ إلى بناء تحيزات تغطية تؤثر في مدى 

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي إطارىا تـ استخداـ منيج الدراسات 
ة، ومنيج دراسة العالقات المتبادلة، وتمثمت أداة الدراسة في استمارة تحميؿ المضموف يالمسح

( في ثالث صحؼ مصرية متنوعة في نمط الممكية الحكوميدراسة األخبار المتعمقة بػ)األداء ل
يونيو وحتى نياية  .9الفترة مف )والعدالة، خالؿ ات، وىي: األىراـ، والوطف، والحرية والتوجي

 .ـ(8693شير يونيو 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

تبنت صحيفتا األىراـ )القومية(، والحرية والعدالة )التابعة لمحزب الحاكـ وقتيا(، الرؤية  - أ
بينما تراجعت النسبة في صحيفة الوطف  %،966الرسمية بنسبة تقترب كثيرًا مف 

 %..0010)المستقمة( إلى 

اآلليات التي استخدمتيا الصحؼ الثالث لبناء تحيزاتيا الخاصة في التغطية  أبرز - ب
وذلؾ مف خالؿ تجاىؿ ، (اإلخبارية لقضية )أداء الحكومة( ىي آلية )التجاىؿ والتبئير

 .وضعيا في بؤرة االىتماـ(أخبار بعينيا وتبئير االىتماـ عمى أخبار أخرى )

شغمت نسبة األخبار المنسوبة لمصادر مجيولة نسبة كبيرة في صحيفة الوطف، تمييا في  - ت
 .ذلؾ صحيفة )الحرية والعدالة( بفارؽ كبير، ثـ بفارؽ أكبر صحيفة األىراـ

  (2):9104دراسة ثناء عباس  .01

جامعة بغداد عالـ في مدى استعانة الباحثيف في كمية اإلىدفت الدراسة معرفة 
بالمصادر اإللكترونية المتاحة عبر شبكة األنترنت في البحث العممي وذلؾ مف خالؿ تحميؿ 

 الرسائؿ واألطروحات التي استشيدت بمصادر األنترنت.

                                                           

داخؿ بنية القصص الخبرية المتعمقة باألداء الحكومي وعالقتيا عالء الديف، مصادر المعمومات واآلراء  (1)
 بتحيزات التغطية .

عباس، استخداـ مصادر المعمومات االلكترونية في مجاؿ األعالـ: دراسة تحميمية لالستشيادات المرجعية (2)
 بمصادر االنترنت في الرسائؿ واالطاريح الجامعية.
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وفي إطاره ة، يمنيج الدراسات المسح واستخدمتوتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، 
الرسائؿ  ، وعينتياراسة في استمارة تحميؿ المضموف، وتمثمت أداة الدأسموب تحميؿ المضموف

ـ  والبالغ عددىا 8698-8660طاريح الجامعية )ماجستير والدكتوراه( خالؿ السنوات واأل
 .كمية اإلعالـ -( في جامعة بغداد989)

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

عالـ حيث حصمت عمى أعمى في مجاؿ اإل الباحثيفالمصادر التقميدية ىي محور اىتماـ  - أ
 %..8819نسبة وبمغت 

 %..8318بمغت نسبة الرسائؿ واألطاريح التي استعانت باإلنترنت كمصدر لممعمومات  - ب

كمما كانت الرسالة أو األطروحة تتناوؿ موضوعًا حديثًا فإف أصحابيا يستعينوف  - ت
طاريح الرسائؿ و األبالمصادر االلكترونية المتاحة عبر االنترنت أكثر ، حيث أف عدد 

التي تتناوؿ موضوعات تعالج موضوعات حديثة ىي األكثر، إذ جاءت اعمى نسبة 
 %.9010% ، أما الصحافة االلكترونية حصمت عمى نسبة  9.181القنوات الفضائية 

9109دراسة ىشام عبد المقصود  .00
(1) : 

يا الخطاب يعم عتمديتحميؿ نوع المصادر الصحفية التي ىدفت الدراسة إلى رصد و 
الخبري لكؿ مف جريدتي النيويورؾ تايمز والواشنطف بوست بشأف قضية الجدار اإلسرائيمي 

ؼ ىذه المصادر في مجاؿ معالجات الخطاب الخبري يازؿ، إلى جانب كشؼ آليات توظالع
 .ألحداث قضية الجدار العازؿ

، المقارفو  المسح ياعتمدت الدراسة عمى منيجتعّد الدراسة مف البحوث الوصفية، و و 
، حيث المضموف تحميؿالقوى الفاعمة، واستمارة  تحميؿأداتي استمارة وتـ جمع البيانات باستخداـ 

قاـ الباحث بالحصر الشامؿ لكؿ القصص الخبرية التي تناوؿ قضية الجدار االسرائيمي العازؿ 
رة الزمنية مف وىما النيويورؾ تايمز والواشنطف بوست، خالؿ الفت الواردة في صحيفتي الدراسة

 2003. ديسمبر 31 إلى 2003 أبريؿ  10
 

                                                           

ة: ية الخبر يزات التغطياب اإلعالمي: " دور المصادر في بناء تحعبد المقصود، دراسات في تحميؿ الخط(1)
ة الجدار يمز والواشنطف بوست بشأف قضيورؾ تايو يالن يدتية مقارنة لمخطاب الخبري لجر يميدراسة تحم

 980-19العازؿ. ص يمياإلسرائ



93 

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

تعتمد صحيفة نيويورؾ تايمز عمى المصادر اإلسرائيمية في التغطية الخبرية بنسبة  - أ
 %..301%، في حيف تعتمد صحيفة واشنطف بوست عمييا بنسبة 613.

القصص الخبرية في صحيفة واشنطف بوست حضرت المصادر الفمسطينية منفردة داخؿ  - ب
 %.819%، مقابؿ حضورىا في صحيفة نيويورؾ تايمز بنسبة .9بنسبة 

يوجد أبعاد كيفية لمتحيز في مجاؿ التغطية الخبرية تتمثؿ في نوع تصريحات وتعميقات  - ت
وآراء المصادر التي يستعيف بيا محررو القصص الخبري وتوظيفيا داخؿ جممة المصادر 

 في التغطية الخبرية.الموظفة 

9100دراسة باسم جوني   .09
(1): 

يا الصحافة العراقية يعتمد عمىدفت الدراسة إلى معرفة مصادر األخبار الخارجية التي ت
دة الزماف أنموذجًا( في الحصوؿ عمى األخبار، وتحديد مدى اعتماد تمؾ الصحؼ عمى ي)جر 

 المصادر الخارجية في الحصوؿ عمى األخبار.

وفي إطاره  اعتمدت عمى المنيج المسحي،الدراسة إلى البحوث الوصفية، و وتنتمي 
تحميؿ المضموف، وتمثمت عينتيا تـ جمع البيانات باستخداـ استمارة و  أسموب تحمي المضموف،

 .ـ39/98/8661الى  9/98/8661في الفترة  في جميع األخبار التي نشرت في جريدة الزماف

 وتوصمت الدراسة لعدة نتائج، من أبرزىا: 

في الحصوؿ عمى األخبار كمصدر  عمى فئة المراسميف تعتمد جريدة الزماف العراقية - أ
 1188.ؿ عف وكاالت األنباء التي جاءت بنسبة ي% بفارؽ ضئ 6106.ة بنسب الخارجية،

.% 

األخبار بنسبة اعتماد جريدة الزماف عمييا في الحصوؿ عمى تصدرت وكالة رويترز  - ب
 % .6109.% تمتيا وكالة األنباء الفرنسية بنسبة 810.

 %، تالىا األخبار301.8بنسبة في صحيفة الدراسة ز عمى األخبار السياسية يالترك جاء - ت
 %...9.1الفنية بنسبة %، ثـ األخبار  9.118 ةيالعمم

 

                                                           

 اف.دراسة تحميمية لجريدة الزم -جوني، مصادر األخبار الخارجية  في الصحؼ العراقية  (1)
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 / الدراسات التي تناولت وسائل اإلعَلم الحكومي: محور الثانيال

9108دراسة سعيد عمارة  .01
(1): 

معرفة كثافة مشاىدة الشباب الجامعي لمبرامج والنشرات الخاصة تيدؼ الدراسة إلى 
بالسالمة المروية في التمفزيوف األردني الرسمي، والتعرؼ عمى مصادر معمومات السالمة 

في التمفزيوف  المرورية، وأنواع معمومات السالمة المرورية التي يفضؿ الشباب الجامعي متابعتيا
 األردني.

، وىي مف الدراسات الوصفية، استخدـ فييا نظرية الغرس الثقافيواعتمدت الدراسة عمى 
مف  العمدية، واستخدـ الباحث العينة صحيفة االستقصاء أداةالباحث منيج المسح، مستخدمًا 

 ثًا.مبحو  66. ـ، وبمغ قواميف لمبرامج والنشرات المروريةيالشباب الجامعي المتابع
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

التمفزيوف الترتيب األوؿ بيف مصادر الحصوؿ عمى معمومات السالمة المرورية لدى  حاز - أ
 الشباب الجامعي.

الشباب الجامعي يشاىدوف برامج ونشرات السالمة المرورية عبر مف  %.18..ما نسبتو  - ب
 % أقؿ مف ساعة يوميًا..8.18التمفزيوف األردني أقؿ مف ساعتيف يوميًا، و 

يوجد عالقة دالة احصائيًا بيف االعتماد عمى التمفزيوف األردني كمصدر لمحصوؿ عمى  - ت
 معمومات السالمة المرورية، ومستوى معمومات السالمة المرورية لدى الشباب الجامعي.

9108دراسة آلء نصر  .04
(2): 

الرسمي الفمسطيني ممثاًل بتمفزيوف تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى كيفية تناوؿ اإلعالـ 
فمسطيف، لعممية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية، وتحديد طبيعة الرسالة التي سعى إليصاليا إلى 

 عمى طرح القضايا المتصمة بعممية السالـ. هالجميور الفمسطيني، ومدى تركيز 

الوصفية،  واعتمدت الدراسة عمى نظرية تحميؿ اإلطار اإلعالمي، وىي مف الدراسات
استخدمت فييا الباحثة منيج المسح، مستخدمًا أداة تحميؿ المضموف، حيث قامت الباحثة 

( نشرات سنويًا، وغطت الدراسة الفترة ما 1بتحميؿ مضموف نشرة أخبار التاسعة الرئيسة، بواقع )
 (.8693-.869بيف عامي )

                                                           

 دراسة ميدانية. -( عمارة، دور التمفزيوني األردني في إمداد الشباب الجامعي بمعمومات السالمة المرورية 1)

 ( نصر، عممية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية في اإلعالـ الرسمي الفمسطيني.2)



9. 

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

عمؿ تمفزيوف فمسطيف أّثر عمى طبيعة المحتوى الذي قّدمو حوؿ  غياب االستقاللية في - أ
عممية السالـ، فظير التزامو بتأييد المستوى الرسمي، ما أدى لتقديـ رؤية غير واقعية 

 لمجميور.

مارس تمفزيوف فمسطيف دورًا عمميًا في إقصاء آراء الفصائؿ والمخالفيف والمعارضيف  - ب
 لعممية السالـ.

تمفزيوف فمسطيف لعممية السالـ بعدـ الشمولية والوضوح، بسبب االنتقائية اتسمت تغطية  - ت
 التي يقـو بيا محررو األخبار في التمفزيوف.

9106دراسة رفيق المصري  .05
(1): 

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير وسائؿ اإلعالـ الرسمية عمى تعزيز اليوية الوطنية  
دراسية"، والتعرؼ عمى أبرز المحطات التي مر بيا اإلعالـ الفمسطينية " تمفزيوف فمسطيف حالة 

 الرسمي، ودوره في غرس الروح الوطنية في المجتمع.

وتعتمد ىذه الدراسة عمى نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ، وتأتي ضمف البحوث 
استخدـ أداة االستبانة لجمع و ، الوصفية، حيث اعتمد الباحث عمى منيجي المسح والتاريخي

جامعات في الضفة الغربية بمغت، حيث بمغ  . المعمومات عبر مجتمع الدراسة لطالب وطالبات
 .( مبحوثاً .3.)قواـ العينة 

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

س يي% مف المبحوثيف أف قناة فمسطيف الفضائية تتمتع بالحياد وعدـ التس111.يرى  - أ
 لصالح جية أو حزب معيف.

في زيادة حّدة االنقساـ  أسيمت% مف المبحوثيف أف قناة فمسطيف الفضائية 8610يرى  - ب
 حركتي فتح وحماس.بيف 

% مف عينة الدراسة أف ىناؾ ضعفًا في عدد المشاىديف لقناة فمسطيف 8.18ترى  - ت
 الفضائية لضعؼ اىتماميا بقضايا لشعب الفمسطيني.

 

                                                           

 المصري، تأثير وسائؿ اإلعالـ الرسمية عمى تعزيز اليوية الوطنية  الفمسطينية . (1)
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9105دراسة عامر العمرو  .06
 (1) : 

الدراسة الى التعرؼ عمى مدى مشاىدة الصحفييف األردنييف لنشرات األخبار في ىدفت   
المصداقية ، والموضوعية ، والدقة في و  ،التمفزيوف األردني، ومدى توافر المعايير األخالقية

األخبار التي يبثيا التمفزيوف األردني، ومعرفة تقييـ الصحفييف األردنييف لممصادر التي يعتمد 
 فزيوف األردني في بث أخباره لممشاىديف.عمييا التم

وتعتمد الدراسة عمى نظريتي حارس البوابة والمسؤولية االجتماعية، وتأتي ىذه الدراسة   
في إطار البحوث الوصفية، باستخداـ منيج المسح، وتـ جمع البيانات باستخداـ أداة 

ينة مف الصحفييف االستقصاء، حيث أجرى الباحث دراسة ميدانية مسحية عشوائية عمى ع
 (.8.0األردنييف بمغ عددىـ ) 

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

يعتمد التمفزيوف األردني عمى وكاالت األنباء العالمية كمصدر لممعمومات اإلخبارية حيث  - أ
( ، تالىا الناشطوف والمتعاونوف مع التمفزيوف 31.8حازت عمى أعمى متوسط حسابي )

 (.8188حسابي ) األردني بمتوسط 

بمغت نسبة الصحفييف الذيف يتابعوف نشرات األخبار في التمفزيوف األردني بدرجة نادرة  - ب
 %(..8%(، و درجة أحيانا بنسبة ) 3118)

%( مف عينة الدراسة أف األخبار في التمفزيوف األردني تمبي رغباتيـ .1..يرى ) - ت
بي رغباتيـ واحتياجاتيـ واحتياجاتيـ، في حيف كانت نسبة الذيف يروف أنيا ال تم

(.813.)% 

9104دراسة غازي عودة  .07
(2): 

عالـ الفمسطيني الرسمي/ اإلىدفت الدراسة إلى فحص حدود الدور الذي يمعبو 
ثر ىذا الدور ، وأشاعة حرية الرأي والتعبير في الممارسة العمميةا  فيما يتصؿ بتعزيز و  ،الحكومي

 .عالمي العاـ في فمسطيفاإلداء عمى مجمؿ األ

                                                           

 العمرو، تقييـ الصحفييف األردنييف لمينية األخبار في التمفزيوف األردني. (1)
 عودة، االعالـ الفمسطيني الرسمي وحرية التعبير. (2)



9. 

المسحي، واستخدمت عمى المنيج اعتمدت وتأتي الدراسة ضمف البحوث الوصفية، و 
والقائميف عمى  عالمييفأداتي المقابمة وصحيفة االستقصاء في بحث مجتمع الدراسة مف اإل

  .( صحفياً 19) بمغ قواـ العينة ثحيالمؤسسات اإلعالمية، 
 أىم النتائج التي توصمت الدراسة إلييا :

ف اإلعالـ الفمسطيني الرسمي ال يقوـ بدور المنبر أ% مف المبحوثيف 8.يرى نسبة  - أ
 والمبادر إلظيار اآلراء ووجيات النظر المختمفة في المجتمع الفمسطيني.

ف وسائؿ االعالـ الرسمي الفمسطيني ال تحرص في أخبارىا أ% مف المبحوثيف .0يرى  - ب
 تالفات السياسية في المجتمع الفمسطيني.وبرامجيا عمى مراعاة وتجسيد التعددية واالخ

عالـ الفمسطيني الرسمي منحازة لمحزب الحاكـ اإلأف مؤسسات مف المبحوثيف % 83يرى  - ت
 أنيا محايدة أو مستقمة.عف وصؼ والسمطة، وأنيا بعيدة 

9101دراسة عبد الخالق العزام  .08
 (1) : 

مصداقية القنوات ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف آراء الصحفييف األردنييف إزاء 
التمفزيونية األردنية الحكومية والخاصة، مف خالؿ تغطيتيا اإلخبارية، ومصداقيتيا، وعف العالقة 

 بيف عدد مف الخصائص االجتماعية واالقتصادية لعينة الدراسة .

وتأتي ىذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية، باستخداـ منيج المسح والمنيج المقارف، 
نات باستخداـ أداة االستقصاء، حيث أجرى الباحث دراسة ميدانية مسحية مقارنة وتـ جمع البيا

 عمى عينة مف الصحفييف األردنييف.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

تدني مصداقية األخبار التمفزيونية في كؿ مف القنوات الحكومية والخاصة بشكؿ عاـ، إال  - أ
ة التمفزيونية في القنوات الخاصة كانت أعمى مف درجأف درجة مصداقية األخبار 
 .مصداقيتيا في القنوات الحكومية

وجود عالقة طردية بيف مدى االعتماد ودرجة مصداقية األخبار لكؿ مف القنوات  - ب
 الحكومية والخاصة.

                                                           

دى الصحفييف األردنييف: دراسة مقارنة بيف القنوات العزاـ، مصداقية أخبار القنوات التمفزيونية األردنية ل (1)
 التمفزيونية الحكومية والخاصة.
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وجود عالقة دالة احصائيًا بيف مصداقية األخبار التمفزيونية وموضوع الخبر الذي تبثو  - ت
 التمفزيونية.القناة 

9101دراسة محمود اسماعيل وآخرون  .09
(1): 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة اعتماد المراىقيف عمى القناة المصرية األولى  
 ، ومدى معرفتيـ بطبيعة الصراع وماىيتو.في متابعة قضايا الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي

عمى فروض نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ، وتنتمي إلى الدراسة واستندت  
 وتـ إجراءباستخداـ صحيفة االستقصاء، المنيج المسحي،  واعتمدت عمىالبحوث الوصفية، 

 ( مبحوث.866)الدراسة الميدانية عمى عينة مف المراىقيف في الصؼ الثالث الثانوي قواميا 

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

القناة المصرية األولى الترتيب األوؿ عمى جميع القنوات المفضمة في التمفزيوف  تيتأ - أ
 .نيؿ اإلخبارية في الترتيب الثانيالمصري لدى المبحوثيف، وجاءت قناة ال

جميع المبحوثيف يعمموف ويعرفوف ماىية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، لكف ىذه المعرفة  - ب
 .ـ المختمفةات متفاوتة حسب ثقافتيتكوف بدرج

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المراىقيف الذيف يشاىدوف القناة المصرية األولى  - ت
والمراىقيف الذيف يشاىدونيا قمياًل في متابعة الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي لصالح الذيف 

 يشاىدوف.

9119دراسة صدقي موسى  .91
(2): 

الجامعات الفمسطينية نحو التغطية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة 
لقناة فمسطيف الفضائية لألحداث الداخمية، وعادات مشاىدتيـ لمقناة ودوافعيا، ووسائؿ  اإلعالمية

 اإلعالـ التي اعتمد عمييا الطمبة لمتابعة األحداث الداخمية.

وىي مف الدراسات ظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ، اعتمدت الدراسة عمى نو 
وطالبة مف  طالباً  (318) اختارت الدراسة عينة مفمنيج المسح، و  التي تعتمد عمىالوصفية، 

 مرحمة البكالوريوس في جامعة بيرزيت في فمسطيف، وتـ جمع البيانات عبر أداة االستبانة.
                                                           

 اسماعيؿ وآخروف، اعتماد المراىقيف عمى التمفزيوف المصري في متابعة الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي. (1)
فضائية لألحداث موسى، اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحو التغطية اإلعالمية  لقناة فمسطيف ال (2)

 الداخمية.
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 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

مغت نسبة المشاىدة % ، في حيف ب.91.فمسطيف بمغت نسبة المشاىدة الجماعية لقناة  - أ
 .%813.الفردية 

الرغبة بناء عمى لمبرامج في قناة فمسطيف أثناء أحداث الصراع الداخمي اختارت عينة الدراسة  - ب
عالنات البرامج بنسبة يترو  وبناء عمى%، 8818الشخصية بنسبة   %..911جات وا 

%، ثـ 118ىي شريط الخبر العاجؿ بنسبة أكثر الفنوف والبرامج المتابعة في قناة فمسطيف  - ت
 .%818، ثـ الموجة المفتوحة بنسبة %119الشريط اإلخباري المتحرؾ بنسبة 

 

 راسات السابقة :الدّ  موقع الدراسة من

بعض يالحظ الباحث مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة أف ىذه الدراسة تتشابو مع 
 ما يمي:ؿ ذلؾ في، ويمكف أف نفصّ أخرى نقاطيا في ، وتختمؼ مععدة نقاطفي  الدراساتىذه 

 موضوع الدراسة : .0

نيا تبحث حيث أ ،تختمؼ ىذه الدراسة عف جميع الدراسات السابقة مف حيث الموضوع - أ
، بشكؿ مباشر إلعالـ الحكومي كمصدر لممعموماتلالفمسطينييف الصحفييف استخداـ في 

 االطالع عمييا.وىو ما لـ تناقشو أي مف الدراسات السابقة التي تـ 

اعتماد العديد مف الفئات المتنوعة عمى وسائؿ إعالـ  متابعة أو تناولت الدراسات السابقة - ب
إلعالـ لالصحفييف  متابعة واستخداـحكومية كمصدر لممعمومات في حيف أنيا لـ تذكر 

 الحكومي.

 نوع الدراسة ومنيجيا: .9

الصحفييف الفمسطينييف  استخداـتدرس تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التي 
إلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات، وتستخدـ منيج المسح اإلعالمي، وىي تتشابو في ذلؾ ل

التي استخدمت  (8690) السابقة، وتختمؼ مع دراسة رفيؽ المصريمع معظـ الدراسات 
ج المسح ( التي استخدمت مني.869ودراسة ياسر عبد الغفور )المنيجيف المسحي والتاريخي، 

التي  (8698) ، ودراسة ىشاـ عبد المقصود (.869) ودراسة غازي عودةوالعالقات المتبادلة، 
 .استخدمت المنيج المقارف

 



86 

 أداة الدراسة: .1

، وقد اعتمدت أغمب والمقابمة صحيفة االستقصاءأداتي يستخدـ الباحث في دراستو 
 ، ويوسؼ الشيخ(8690) رضواف، مثؿ دراسة سائد نفسيا األداتيف الدراسات السابقة عمى

وغيرىا، في حيف استخدمت عدد مف  (.869) وغازي عودة ،(.869) ، ونضاؿ بربخ(8690)
 ، ووليد عالء الديف(.869) الدراسات أداة تحميؿ المضموف مثؿ دراسة ياسر عبد الغفور

 ، وغيرىا.(.866) وجماف قنيص، (8698) ، وىشاـ عبد المقصود(.869)
 مجتمع الدراسة: .4

مف الدراسات السابقة أجريت عمى  ثالث دراساتمع  في مجتمعيا تتشابو ىذه الدراسة
، (8690) دراسة يوسؼ الشيخ(، و 8698دراسة محمود الموح ) يوىالصحفييف الفمسطينييف 

 خرامعات وعدد آف معظـ الدراسات كاف مجتمعيا طمبة الج، في حيف أ(.869) وغازي عودة
الدراسة تختمؼ عف كؿ ىذه ، ولكف المدة الزمانية التي ستجرى عمييا النخبة السياسية مجتمعيا
 منيما.

 النظرية المستخدمة: .5

 وىي، حارس البوابة، و االستخدامات واإلشباعات تينظرييستخدـ الباحث في دراستو 
تختمؼ في ذلؾ  (، في حيف8668نور الديف ىادؼ )(، و 8690تتشابو مع دراسة خيرة محمدي )

الدراسات السابقة والتي في معظميا تتناوؿ نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ مثؿ  مع معظـ
وصدقي موسى  (،8696ومحمود اسماعيؿ وآخروف )، (.869) محمود أبو قوطةدراسة 

( التي 8698ودراسة سعيد عمارة ) ،(.866) واسالـ جعفر، (.866) ومحمد كافي (،8661)
 .وغيرىـ استخدمت نظرية الغرس الثقافي،

 :و الستفادة من الدراسات السابقةأوج

في جوانب  نيااستفاد الباحث ممف خالؿ اطالع الباحث عمى الدراسات السابقة 
 وىي كاآلتي: ،مختمفة

 استخداـاالستدالؿ عمى المشكمة وبمورتيا، خاصة أف الدراسات التي تناولت  تدعيـ .9
عمى وجو  الفمسطينيةبشكؿ عاـ، وفي مجاؿ الدراسات  قميمة إلعالـ الحكوميلالصحفييف 
 .الخصوص
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في التعرؼ عمى موضوع الدراسة بشكؿ أفضؿ، كما ساعدت في االقتراب مف  أسيمت .8
 تحديد مشكمة الدراسة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى استكماؿ.

 منيا في الدراسة. واستفادإلييا الباحث  لجأالتي  والمراجع ساعدت في تحديد المصادر .3

 وتحديدالمتبعة،  واإلجراءات المنيجيةالجوانب الدراسة مف الدراسات السابقة في  استفادت ..
 ، وبناء صحيفة االستقصاء.التساؤالت

 المناسبة ليذهالنظرية األطر  تحديديا، في يالتي اعتمدت عم النظريةاالستفادة مف األطر  ..
 .تطبيقيا وآلياتالدراسة 

 الدراسات السابقة. نتائجومناقشتيا مع  ،في تحميؿ نتائج الدراسة استفادت .0

 االستفادة مف قائمة المراجع ذات الصمة بالدراسة. ..

 

 الستدلل عمى المشكمة: -ثانياً 
نائبًا لمدير مف خالؿ معايشة الباحث لمعمؿ اإلعالمي الحكومي بحسب طبيعة عممو  

في وزارة الداخمية، واحتكاكو اليومي بالصحفييف وطبيعة عمميـ، الحظ المكتب اإلعالمي 
الباحث اىتماـ الصحفييف بمتابعة الوسائؿ اإلعالمية التابعة لوزارة الداخمية باعتبارىا مصدرًا 

أىمية واستخداـ ، ومف ىنا جاء اىتماـ الباحث بالتعرؼ عمى مدى بالوزارةلممعمومات المتعمقة 
 اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات. نييفالفمسطيلصحفييف ا

الفمسطينييف في الضفة نة مف الصحفييف يدراسة استكشافية عمى عوقد أجرى الباحث  
( مف الضفة الغربية، 1( مف قطاع غزة، ).9)مبحوثًا  .8، وتناولت الدراسة الغربية وقطاع غزة

 المدة مفعف طريؽ استمارة استقصاء إلكترونية وذلؾ في بسيطة نة يع مف خالؿ
 :كما يأتيوكانت أىم نتائج الدراسة الستكشافية ـ، .869/./.8ـ حتى .869/./96
% مف المبحوثيف اإلعالـ الحكومي، وىذه نسبة عالية، في حيف أف 83.3يتابع ما نسبتو  .9

 % ال يتابعوف اإلعالـ الحكومي..901النسبة الباقية 

سبب عدـ متابعتيـ  أفالمبحوثيف الذيف ال يتابعوف اإلعالـ الحكومي % مف ..أفاد  .8
% ممف ال .8عف وجية نظر واحدة، في حيف أفاد ما نسبتو يعّبر أنو اإلعالـ الحكومي 

بالمعمومات واألخبار التي يقدميا، وأف اإلعالـ يتابعونو أف عدـ متابعتيـ تأتي لعدـ ثقتيـ 
 مقارنة بالمصادر اإلعالمية األخرى. يءوبطذات أىمية  الحكومي ال يقدـ معمومات
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% .8ف اإلعالـ الحكومي الصادر عف قطاع غزة، وما نسبتو مف المبحوثي% ..يتابع  .3
 اإلعالـ الحكومي الصادر مف الضفة الغربية.يتابعوف 

في حيف  % مف المبحوثيف عمى متابعة اإلعالـ الحكومي بدرجة متوسطة،..يحرص  ..
تساوت نسبة المتابعيف عمى متابعة اإلعالـ الحكومي بدرجة كبيرة، فيما  % منيـ36يحرص 

 منيـ يحرصوف% .في حيف أف % ، 96بنسبة كبيرة جدًا ونسبة منخفضة حيث بمغت 
 .منخفضة جداً بدرجة  عمى المتابعة

% مف المبحوثيف اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات بنسبة متوسطة، في 6.يستخدـ  ..
% مف المبحوثيف يستخدموف اإلعالـ الحكومي .9% بدرجة كبيرة، أما .3حيف يستخدمو 

 % بنسبة كبيرة جدًا . 96كمصدر لممعمومات بنسبة منخفضة، في حيف يستخدمو 

بدرجة متوسطة، ف عمى اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات يالمبحوث% مف .3يعتمد  .0
عتماد عمى اإلعالـ تساوت درجة اال، في حيف منخفضة% بدرجة  .8ويعتمد عميو 

 % لكؿ مف الدرجة الكبيرة والكبيرة جدًا .86الحكومي بنسبة 

اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات أنيا الستخداـ المبحوثيف أف أىـ دافع  % مف.1أفاد  ..
تعتبر معمومات صادرة عف جيات رسمية، في حيف تساوى دافع الثقة بالمعمومات واألخبار 

ت واألخبار مف خاللو حكومي ودافع سيولة الحصوؿ عمى المعموماالتي يقدميا اإلعالـ ال
مف المبحوثيف أف اإلعالـ الحكومي يعطي فقط % 96، ويرى لكؿ منيما %86بنسبة 

 .مساحة واسعة لوجيات النظر المختمفة

 حازت المواقع اإللكترونية عمى النسبة األكبر مف الوسائؿ اإلعالمية الحكومية متابعة مف .8
الخدمات  تالىا%، .0، ثـ شبكات التواصؿ االجتماعي بنسبة %..المبحوثيف بنسبة قبؿ 

وتساوت اإلذاعات %، 96ثـ التمفزيوف بنسبة %، ..اإلخبارية عبر الجواؿ بنسبة 
 .لكؿ منيما %.بنسبة  الصحؼو 

جاءت وكالة الرأي في مقدمة الوسائؿ اإلعالمية الحكومية األكثر متابعة لدى المبحوثيف  .1
%، 86%، ثـ صحيفة الرأي اإللكترونية بنسبة ..%، تالىا وكالة وفا بنسبة 86بة بنس

ذاعة صوت فمسطيف عمى نفس النسبة مف المتابعة وبمغت   %96وحصمت إذاعة الرأي وا 
 .لكؿ منيما
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عالميا بمختمؼ المبحوثوف إ يتابعكومية التي جاءت وزارة الداخمية كأكثر المؤسسات الح .96
وزارة %، ثـ ..بنسبة  وزارة الصحة، تالىا %.8معمومات بنسبة وسائمو في استقاء ال

 % ..8بنسبة  المجمس التشريعي وسمطة الطاقة%، ثـ 6.بنسبة  التربية والتعميـ

مف قبؿ المبحوثيف ىي  استخداماً كشفت الدراسة أف أكثر الخدمات اإلخبارية عبر الجواؿ  .99
 عبر الجواؿ . SMSتطبيؽ الواتساب ، ثـ رسائؿ 

في  مف المبحوثيف بدرجة متوسطة باإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات، %.. يثؽ .98
مف  %.أما ،  جداً  بدرجة كبيرةيثقوف % 96بدرجة كبيرة ، ويثقوف بو % .3 حيف أف

 .باإلعالـ الحكوميمنخفضة جدًا % بدرجة .كذلؾ و  بدرجة منخفضة المبحوثيف يثقوف

ىي األخبار أىـ األشكاؿ الصحفية التي يتابعيا المبحوثوف عبر اإلعالـ الحكومي  .93
 التحميالتثـ %، .8 بنسبة والقصص اإلخبارية التقارير، تالىا %86بنسبة  السريعة
 .%.9 بنسبة

يرى المبحوثوف أف أىـ المشاكؿ التي يعاني منيا اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات  ..9
%، وحجب المعمومات 6. واسعة لوجيات النظر المختمفة بنسبةعدـ إعطاء مساحة ىي 

السرعة في تقديـ األخبار والمعمومات بنسبة %، وعدـ 6.واألخبار عف الصحفييف بنسبة 
مع تضارب  عدـ الموضوعية في األخبار والمعمومات المقدمةتساوت %، و .3

 %.36بنسبة  التصريحات والبيانات

 

 :مشكمة الدراسة -ثالثاً 
اإلعالـ الحكومي  الفمسطينييف الصحفييف استخداـمدى  معرفةد مشكمة الدراسة في تتحد

، وأىـ مف قبؿ الصحفييف، ومدى ثقتيـ بو متابعة ووسائم ومعرفة أكثر ،كمصدر لممعمومات
استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ سباب التي يتابعونيا، والكشؼ كذلؾ عف أىـ أالموضوعات 

 الحكومي كمصدر لممعمومات.
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 :أىمية الدراسة -رابعاً 
 : اآلتيةتتمثل أىمية الدراسة في ضوء النقاط 

 أىمية المصادر اإلعالمية بشكؿ عاـ بالنسبة لمصحفييف لمقياـ بعمميـ بشكؿ ميني. .9

 دور الصحفييف في تداوؿ المعمومات والكشؼ عنيا لمجميور مف مصادرىا األولية . .8

الصحفييف باعتباره مصدرًا  بالنسبةأىمية وسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات  .3
 ورسميًا ناظمًا لعممية تدفؽ المعمومات ومصداقيتيا. أساسياً 

عالـ الحكومي الدراسة تفتح اآلفاؽ لمزيد مف الدراسات حوؿ أفضؿ السبؿ لتطوير اإل ..
 ليصبح مصدرًا فاعاًل لممعمومات لدى الصحفييف.

ـ الحكومي ومصادر المعمومات حيث د المكتبة اإلعالمية بدراسات ليا عالقات باإلعالرف ..
 .مسطينية تفتقر لمثؿ ىذه الدراساتف المكتبة الفإ

ز يمف خالؿ الترك ،اع القرار في العمؿ اإلعالمي الحكوميلصنّ  تصوراً ـ ىذه الدراسة تقدّ  .0
براز العديد والمعمومات التي  والبياناتمف النتائج  عمى الدور الذي يؤديو ىذا اإلعالـ، وا 

عنيا، كما تسمط الضوء عمى السمبيات التي يجب استدراكيا ومعالجتيا واإليجابيات  أسفرت
 المطموب تعزيزىا.

 

 أىداف الدراسة: -خامساً 
الصحفييف الفمسطينييف  استخداـتيدؼ الدراسة بشكؿ أساسي إلى التعرؼ عمى مدى  

ويندرج ضمن ىذا اليدف الرئيس عدد من وسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات، ل
 األىداف الفرعية، وىي:

 كمصدراإلعالـ الحكومي  وسائؿلالصحفييف الفمسطينييف  استخداـالتعرؼ عمى مدى  .9
 .لممعمومات

 اإلعالـ الحكومي كمصدر وسائؿلالصحفييف الفمسطينييف استخداـ وأسباب معرفة دوافع  .8
 .لممعمومات

التعرؼ عمى مدى ثقة الصحفييف الفمسطينييف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر  .3
 .لممعمومات
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 اإلعالـ الحكومي. وسائؿلالصحفييف الفمسطينييف  استخداـمعرفة األوقات التي يزيد فييا  ..

األكثر  تطبيقات اليواتؼ الذكية وشبكات التواصؿ االجتماعي لإلعالـ الحكوميرصد أىـ   ..
 متابعة مف قبؿ الصحفييف الفمسطينييف.

وسائؿ  لدى استخداميـالتي تواجو الصحفييف الفمسطينييف  والمشاكؿ ىـ الصعوباتمعرفة أ .0
 .اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات

التي تسيـ ، و لصحفيوف الفمسطينيوفاالقتراحات التي يقدميا اااليجابيات و الوقوؼ عمى أىـ  ..
 .كمصدر لممعموماتاإلعالـ الحكومي  استخداميـفي زيادة 

 

 :تساؤلت الدراسة -سادساً 
الصحفييف الفمسطينييف وسائؿ  استخداـلمدراسة في: ما مدى  يتمثؿ السؤاؿ الرئيس 

وينبثق عنو مجموعة من األسئمة الفرعية، تتمثل في اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات؟ 
  اآلتي:

 لوسائؿ اإلعالـ الحكومي؟الصحفييف الفمسطينييف ما مدى متابعة  .9

لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر الصحفييف الفمسطينييف ما الدوافع الكامنة وراء استخداـ  .8
 لممعمومات؟

إلى تمبيتيا مف خالؿ متابعة وسائؿ ف و ف الفمسطينيو الصحفيسعى يالتي  اإلشباعاتما  .3
 اإلعالـ الحكومي؟

 بالمعمومات التي تقدميا وسائؿ اإلعالـ الحكومي؟الصحفييف الفمسطينييف ما مدى ثقة  ..

 أجيزتيا اإلعالمية؟ ..

لوسائؿ اإلعالـ الحكومي الصحفييف الفمسطينييف ما ىي األوقات التي يزيد فييا استخداـ  .0
 كمصدر لممعمومات؟

 لممعمومات؟لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر الصحفييف الفمسطينييف ما أنماط استخداـ  ..

 في وسائؿ اإلعالـ الحكومي؟ ف و ف الفمسطينيو الصحفيتابعيا يالموضوعات التي ما أىـ  .8

ف و الصحفيتابعيا يما أىـ تطبيقات اليواتؼ الذكية، وشبكات التواصؿ االجتماعي، التي  .1
 كمصدر لممعمومات؟ف و الفمسطيني
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كمصدر ف يو ينف الفمسطو الصحفيتابعيا ياإلعالمية الحكومية التي  المؤسساتما  .96
 لممعمومات؟

المعمومات ف يو ف الفمسطينو الصحفيستخدـ يالحكومية التي  والوزارات ما ىي المؤسسات .99
 إعالميا؟ الصادرة عف

ما المشاكؿ التي يعاني منيا الصحفيوف الفمسطينيوف خالؿ استخداميـ اإلعالـ الحكومي  .98
  كمصدر لممعمومات؟

إلعالـ وسائؿ اخالؿ متابعتيـ لالصحفييف الفمسطينييف التي تواجو  الصعوباتما  .93
 الحكومي؟

 لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات؟الصحفييف الفمسطينييف ما تقييـ  ..9

مف وجية نظر  ما أىـ اإليجابيات التي يتميز بيا اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات ..9
 ؟الصحفييف الفمسطينييف

لدييـ  بما يزيداإلعالـ الحكومي وسائؿ لتطوير نييف الصحفييف الفمسطياقتراحات ما  .90
 ؟كمصدر لممعمومات استخدامو

 

 فروض الدراسة : -سابعاً 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة استخداـ المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي  .9

 كمصدر لممعمومات تعزى لممتغيرات الديموغرافية لدييـ .

 إحصائية في درجة ثقة المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكوميال توجد فروؽ ذات داللة  .8
 تعزى لممتغيرات الديموغرافية لدييـ .كمصدر لممعمومات 

وسائؿ االعالـ الحكومي المبحوثيف لال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجة متابعة  .3
 كمصدر أساسي لممعمومات. ثقتيـ بوودرجة 

وسائؿ االعالـ الحكومي المبحوثيف لال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجة متابعة  ..
 كمصدر أساسي لممعمومات. لدييـودرجة االشباع المتحققة 

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجة الثقة باإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات  ..
 ودرجة االشباع المتحققة منو.



8. 

 سة:ادر حدود ال -ثامناً 
ء اإلجر  مكاناً  وغزة الضفة الغربيةالقدس و وقد حدد الباحث محافظات  الحد المكاني: .9

 اسة.الدر 
لعينة مف الصحفييف ء المسح الميداني احدد الباحث الفترة الزمنية إلجر  الحد الزماني: .8

 .ـ8698-99-36حتى  ـ8698-.-9الفمسطينييف في الفترة الزمنية مف 

 

 :طار النظري اإل -تاسعاً 
وصياغة فروضيا المتعددة ترتكز ىذه الدراسة وتتمحور أبعادىا وعناصرىا المختمفة 

لرصد  حارس البوابة، ووظفت الدراسة النظريتيفونظرية  واإلشباعاتاالستخدامات  عمى نظريتي
، وكيؼ ولماذا الصحفييف الفمسطينييف اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات استخداـمدى 

 .الحكومي كمصدر لمعمومات الصحفييفيستخدـ اإلعالـ 
 :واإلشباعاتنظرية الستخدامات  .9

تكمف رؤية نظرية االستخدامات واإلشباعات في إدراؾ تأثير الفروؽ الفردية والتبايف 
االجتماعي عمى السموؾ المرتبط بوسائؿ اإلعالـ، وتحكـ عممية استخداـ جميور المتمقيف 

متشابكة مف بينيا: الخمفيات الثقافية، الذوؽ الشخصي لموسيمة اإلعالمية عدة عوامؿ معقدة و 
 .(1)لمفرد، أسموب الحياة، السف، الجنس، مقدار الدخؿ، مستوى التعميـ، المستوى االقتصادي

أوؿ مف وضع المبنة األولى في بناء مدخؿ االستخدامات  Katzويعد الياىو كاتز 
 ..91، ثـ تطور المدخؿ عاـ  91.1واإلشباعات عندما كتب مقاال عف ىذا المدخؿ عاـ 

عندما قدـ بشكؿ متكامؿ بواسطة كاتز وبمومار وجورفيتش، ثـ انتشر إلى أنحاء العالـ، ومف أىـ 
 :(2)أىداؼ مدخؿ االستخدامات واإلشباعات

 ر كيفية استخداـ الجميور لوسائؿ االتصاؿ المختمفة إلشباع احتياجاتيـ.تفسي .9

 فيـ دوافع التعرض لوسائؿ اإلعالـ وأنماط التعرض المختمفة. .8

 معرفة النتائج المترتبة عمى مجموعة الوظائؼ التي تقدميا وسائؿ االتصاؿ. .3

                                                           

 (.242 المعاصرة )ص ونظرياتو االتصاؿ والسيد، مكاوي (1)

 (.366العبد، نظريات االعالـ وتطبيقاتيا العربية )ص (2)
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 :الستخدامات واإلشباعاتفروض نظرية 

عددًا مف األسس والفرضيات التي تقوـ عمييا نظرية ضع الباحثوف في دراساتيـ و 
 االستخدامات واإلشباعات، خاصة أف ىذه النظرية وخالفًا لمعديد مف نظريات التأثير قامت عمى

قالت  مثؿ نظرية الرصاصة –قتيا نظريات افتراض إيجابية الجميور "الجميور النشط"، بينما سب
 ا ىو اال متمؽٍّ سمبي.بقوة تأثير وسائؿ اإلعالـ وأف الجميور م

وقد رأى منظرو نظرية االستخدامات واإلشباعات أف الجميور ينتقي بوعي ما يرغب 
شباع الحاجات  في التعرض لو مف وسائؿ ومضاميف اإلعالـ المختمفة التي تسيـ في تمبية وا 

 .(1)االجتماعية والنفسية لديو

أفراد الجميور لوسائؿ االتصاؿ وتسعى ىذه النظرية إلى معرفة وتفسير أسباب استخداـ 
مف بيف المصادر المختمفة األخرى في محيطيـ، وما ىي احتياجاتيـ، كما تسعى إلى شرح 
دوافع التعرض والتفاعؿ الذي يحدث نتيجة التعرض ليذه الوسائؿ، وترتكز ىذه النظرية عمى 

 :(2)يمجموعة مف االفتراضات تشكؿ االستخدامات واإلشباعات وىي عمى النحو اآلت

إف الجميور إيجابي ونشط في استخدامو لوسائؿ اإلعالـ ويستخدـ ىذه الوسائؿ لتحقيؽ  .9
 أىداؼ مقصودة تمبي توقعاتو.

يممؾ أفراد الجميور المبادرة في تحديد العالقة بيف إشباع الحاجات واختيار وسائؿ معينة  .8
 يرى أنيا تشبع حاجاتو.

 وسائؿ اإلعالـ.تختمؼ درجة إشباع الحاجات وفقًا الختالؼ  .3

بما أف الجميور وحده القادر عمى تقدير حاجاتو واىتماماتو وتحديدىا، فبالتالي يختار  ..
 الوسائؿ والمضاميف التي تشبع ىذه االحتياجات.

االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة مف خالؿ محتوى الرسائؿ التي تقدميا وسائؿ  ..
الؼ األفراد، وبالتالي نجد اختالفًا في نماذج اإلعالـ، وتختمؼ الحاجات والدوافع باخت

 السموؾ واختيار المحتوى، ويترتب عمى ذلؾ إشباع أو عدـ إشباع نتيجة عممية االختيار.

 
 

                                                           

 (..9عبد الحميد، نظريات االعالـ واتجاىات التأثير )ص (1)
(2)  Rayburn & Palmgreen, Merging Uses and Gratifications (P. 537-562). 
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 دوافع التعرض لوسائل العَلم:

تنوعت نظرة عمماء االتصاؿ لمفاىيـ دوافع التعرض وذلؾ الختالؼ تعريفات الدافع 
"حالة جسمية أو نفسية داخمية تؤدي إلى توجيو الكائف الحي بشكؿ عاـ، ويعرؼ الدافع أنو 

ويمكف مالحظة الدوافع عف طريؽ السموؾ الناتج عنيا، ويوجد تعريؼ آخر لمدوافع أنيا القوة 
 .(1)البيولوجية أو النفسية التي تحث الفرد عمى القياـ بسموؾ نشاط معيف إلشباع رغبة محددة"

 :(2)سائل اإلعَلم عمى محورين أساسيين ىمابشكل عام تقوم دوافع التعرض لو و 

 مف وتعني التعرض لموسيمة بيدؼ تمضية الوقت واالسترخاء، واليروب دوافع طقوسية: .9
 الروتيف اليومي، واأللفة مع الوسيمة، والصداقة، والتواصؿ االجتماعي.

وتعني التعرض لوسيمة معينة بيدؼ إشباع الحاجات مف المعمومات والمعرفة  دوافع نفعية: .8
 والخبرات والتعرؼ إلى الذات ومراقبة البيئة المحيطة لتحقيؽ منفعة شخصية.

مة لدارستو، خاصة وأنيا ئظرية االستخدامات واإلشباعات مواومف ىنا يجد الباحث أف ن
ميـ ومتابعتيـ لإلعالـ الحكومي كمصدر تؤكد أف الصحفييف يتفاوتوف في درجة استخدا

سباب متابعة ألممعمومات نظرًا لتعدد المصادر لدييـ، كما أنيا في ثناياىا تركز عمى تفسير 
 وسائؿ اإلعالـ، وطرؽ التعرض ليا مف قبؿ كافة الشرائح، ، وىو ما سيكوف مناسبًا في دراستنا.

 تطبيقات النظرية في الدراسة:

دراسة  ف الباحث مفمف أفضؿ النظريات التي تمكّ  االستخدامات واإلشباعاتتعّد نظرية 
 إلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات، وذلؾ لممبررات اآلتية:لالصحفييف الفمسطينييف  استخداـ

تمكف النظرية مف معرفة كيفية استخداـ الصحفييف الفمسطينييف لإلعالـ الحكومي كمصدر  .9
 لممعمومات .

 بيف إشباع الحاجات واختيار اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات.تحديد العالقة  .8

شرح دوافع تعرض الصحفييف الفمسطينييف لإلعالـ الحكومي، والتفاعؿ الذي يحدث نتيجة  .3
 ىذا التعرض.

                                                           

 (..36العبد، نظريات االعالـ وتطبيقاتيا العربية )ص (1)
 (...القميني، االتصاؿ: وسائمو ونظرياتو )ص (2)
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المطموبة التي يسعى الصحفيوف الفمسطينيوف إلى تمبيتيا مف خالؿ  اإلشباعاتمعرفة  ..
 متابعة اإلعالـ الحكومي.

القة المتبادلة بيف دوافع االستخداـ وأنماط التعرض لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كشؼ الع ..
 واإلشباعات الناتجة عف ذلؾ.

إلعالـ لالصحفييف الفمسطينييف  متابعةفي التعرؼ عمى األسباب التي تزيد مف النظرية  تفيد .0
 .الحكومي كمصدر لممعمومات

شباعات كإطار نظري ليذه الدراسة يرى الباحث أف توظيؼ مدخؿ االستخدامات واإلو 
 أىدافًا رئيسة ىي: حقؽّ 

ف لإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات، والتفاعؿ ييف الفمسطينيشرح دوافع استخداـ الصحفي .9
 الذي يحدث نتيجة ىذا االستخداـ.

معرفة مستوى المتابعة والثقة التي يولييا الصحفيوف الفمسطينيوف لإلعالـ الحكومي كمصدر  .8
 لمعموماتيـ.

وسائؿ اإلعالـ الحكومي، باإلشارة إلى  الصحفييف الفمسطينييفالتعرؼ إلى كيفية استخداـ  .3
 الجميور النشط الذي يستطيع اختيار الوسيمة التي تشبع حاجاتو المتنوعة والمتغيرة.

 

 نظرية حارس البوابة: .9
اإلعالمية الذيف والمسئوليف عف الوسيمة  عف القائميفنظرية حارس البوابة تتحدث 

حؿ: تنتقؿ مف ااإلعالمية بعدة مر  يتحكموف بمضموف الرسالة المنشورة، حيث تمر الرسالة
 استالميا سوؼ يتـ نقميا أـ ال، أو إلى المتمقي ليتـ التقرير ما إذا كانت الرسالة التي تـ المصدر
ريدوف حجبو وعدـ ويمنعوف ما ي ت والتعديالت فينشروف ما يريدوفاعمييا بعض التغيير  أسيطر 
 نشره.

فحارس البوابة ىو الشخص المخوؿ، أو صاحب االمتياز والمتمتع بصالحيات أو نفوذ 
ر في تمريرىا لممتمقي ابالتحكـ في الرسالة اإلعالمية، بحيث يصبح ىو صاحب القر  يسمح لو

 .(1)وكذلؾ تعديميا أو حذؼ بعض مضامينيا مف عدمو،

                                                           

 (.8.8المزاىرة، نظريات االتصاؿ )ص (1)
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 :(1)البوابة وىييوجد عدة عوامل تؤثر عمى حارس 

يؤثر النظاـ االجتماعي بقيمو ومبادئو عمى القائميف   معايير المجتمع وقيمو وتقاليده: .9
و وسائؿ اإلعالـ أحيانًا بالسبؽ الصحفي بسبب أباالتصاؿ ، فقد يضحى القائـ باالتصاؿ 

 قيـ المجتمع وتقاليده.

شخصية لمقائـ باالتصاؿ دورًا تمعب الخصائص والسمات ال المعايير الذاتية لمقائـ باالتصاؿ: .8
في ممارسة دور حارس البوابة اإلعالمية مثؿ النوع والعمر والدخؿ والطبقة االجتماعية 

 والتعميـ واالنتماءات الفكرية أو العقائدية واإلحساس بالذات.

يتعرض القائـ باالتصاؿ لمعديد مف الضغوط المينية التي  المعايير المينية لمقائـ باالتصاؿ: .3
ر في عممو وتؤدي إلى توافقو مع سياسة المؤسسة اإلعالمية التي ينتمي إلييا، وتتمثؿ تؤث

 ىذه الضغوط في كؿ مف:

 :خط العمؿ الذي تنتيجو المؤسسة اإلعالمية قد يمثؿ  سياسة المؤسسة اإلعَلمية
ضغوطا عمى القائـ باالتصاؿ مما يحتـ عميو انتياج فكر ميني معيف، وتتمثؿ ىذه 
الضغوط في عوامؿ خارجية وعوامؿ داخمية ونعني بالعوامؿ الخارجية موقع الوسيمة مف 

وتؤدي ىذه العوامؿ النظاـ االجتماعي القائـ ومدى ارتباط المؤسسة بمصالح معينة، 
دورًا ميمًا في شكؿ المضموف الذي يقدـ لمجميور، كما أنيا تنتيي بالقائـ باالتصاؿ إلى 

 جزءا مف الكياف العاـ لممؤسسة اإلعالمية. أف يصبح

 :مف الصعوبة االستغناء عف مصادر األخبار لما لو مف تأثير عمى القيـ مصادر الخبر 
 اإلخبارية والمينية.

 القائـ باالتصاؿ يرتبط مع زمالئو بعالقات عمؿ تخمؽ بعدًا  ل وضغوطو:عَلقات العم
د ذاتيا وظيفة تنافسية بطبيعتيا لما حف وظيفتو بأوتظير أىمية ذلؾ في  اجتماعياً 

 السبؽ الصحفي. يسعى إليو في تحقيؽ

إف القائـ باالتصاؿ في حاجة شديدة إلى تحديد جميوره بدقة واف تصوره  معايير الجميور: ..
 نو.أال يمكف أف نقمؿ مف ش راً تو تأثيار اعمى قر  يذا الجميور يؤثرل

 
 

                                                           

 (.8.3-8.6المرجع السابؽ )ص (1)
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 القائم بالتصال وحارس البوابة: الفرق بين

 سات التي أشارت إلى مفيوـ القائـ باالتصاؿ باعتبارهاعمى الرغـ مف وجود بعض الدر  
 بوابة، إال أف بعض الباحثيف أشار إلى وجود فرقيف رئيسييف بينيما، ىما: حارس

 يسيـ القائـ باالتصاؿ فييا مف حيث المباشرة في صياغة الرسالة اإلعالمية وانتاجيا: .9
 .(1) حذفيا. ره بتمرير الرسالة اإلعالمية، أو تعديميا، أوابشكؿ مباشر مف خالؿ قر 

 ره بحذؼ مادة أواتكمف مسئولية حارس البوابة عف قر  مف حيث المسئولية عف الدور: .8
المتمقي، وقد يمارس القائـ باالتصاؿ دور حارس البوابة إال أف تمريرىا حتى تصؿ إلى 

 االتصالية، الرئيس في توصيفيا يتحدد في مدى اإلسياـ المباشر في صنع الرسالة الفرؽ
 .(2)ومسئوليتو المباشرة عنيا

موقع اإلعالـ الحكومي سة مف نظرية حارس البوابة في التعرؼ عمى اىذه الدر  استفادت 
، ومدى رضا القائـ باالتصاؿ عف عمؿ حارس الصحفي وأىـ وسائمو التي يتابعيامف مصادر 

 البوابة فيما يتعمؽ بمصادر اإلعالـ الحكومي.

 

 : وأداتياالدراسة ومنيجيا نوع  -عاشراً 
ع الحقائؽ تيدؼ إلى جمتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي نوع الدراسة :  - أ

موقؼ معيف في مجتمع بذاتو ومحاولة تفسيرىا التفسير الكافي والبيانات عف ظاىرة أو 
، (3)و الظاىرة موضع الدراسةأف الموقؼ دالالتيا ولموصوؿ إلى تعميمات بشأالستخالص 

اإلعالـ الحكومي الفمسطينييف الصحفييف  استخداـحيث تسعى ىذه الدراسة إلى وصؼ 
 كمصدر لممعمومات.

دراستو عمى منيج المسح اإلعالمي الذي ينتمي إلى الباحث في  يعتمد  منيج الدراسة: - ب
"ويستيدؼ تسجيؿ وتحميؿ وتفسير الظاىرة بعد جمع المعمومات الالزمة البحوث الوصفية، 

والكافية عنيا وعف عناصرىا مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع 

                                                           

 (..96الفواؿ، قراءة في دراسات القائـ باالتصاؿ )ص (1)
 (.80)صالصحفية  المؤسسات في خوخة، الرقابة (2)
 (.939حسيف، بحوث اإلعالـ )ص (3)
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 الدراسة عمى اعتمدت وفي إطار ىذا المنيج ، (1)"االبيانات ومصدرىا وطرؽ الحصوؿ عميي
الصحفييف  مدى استخداـعمى  التعرؼ بيدؼ ،أساليب الممارسة اإلعالمية مسح أسموب

 .اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات الفمسطينييف

 :، ىماأداتيفىذه الدراسة  استخدـ الباحث فيالدراسة:  أداة - ت

بيانات جمع التي تستخدـ في األساليب الرئيسة  أحد تعدّ والتي "  :الستقصاءصحيفة  .9
أولية أو أساسية أو مباشرة مف العينة المختارة أو مف جميع أفراد مجتمع الدراسة، عف 

وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى ، مسبقاً  المحددة المعدةتوجيو مجموعة مف األسئمة طريؽ 
العوامؿ والمؤثرات التي حقائؽ معينة أو وجيات نظر المبحوثيف واتجاىاتيـ، أو الدوافع و 

صحيفة االستقصاء عمى عينة  تطبيؽ تـحيث ، (2)تدفعيـ إلى تصرفات سموكية معينة
اإلعالـ الحكومي كمصدر  استخداميـمف الصحفييف الفمسطينييف لمعرفة مدى 

 .لممعمومات

 محاور رئيسة ىي: ةوتـ بناء صحيفة االستقصاء الخاصة بالدراسة مف خمس
 .اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات المحور األول:

 .متابعة االعالـ الحكوميالمحور الثاني: 

 .الدوافع واإلشباعاتالمحور الثالث:  

   .التقييـ واالقتراحاتالمحور الرابع: 

السمات الشخصية والعامة عف المستجيبيف تتضمف )النوع المحور الخامس: 
مجاؿ مزاولة المينة، نوع وسيمة االجتماعي، العمر، مكاف السكف، سنوات الخبرة، 

 العمؿ(.

حوار لفظي مباشر ىادؼ و واٍع يتـ بيف شخصيف )باحث  أنيا" :تعرؼو  المقابمة: .8
ومبحوث( أو بيف شخص )باحث( ومجموعة مف األشخاص، بغرض الحصوؿ عمى 
معمومات دقيقة يتعذر الحصوؿ عمييا باألدوات أو التقنيات األخرى ويتـ تقييده بالكتابة 

لمتعرؼ عمى طبيعة الباحث ىذه األداة  ستخدـاحيث  (3)التسجيؿ الصوتي أو المرئي"أو 
                                                           

 (.89عبد الحميد، بحوث الصحافة )ص (1)

 (.860حسيف، بحوث اإلعالـ )ص (2)
 (.11حميدشة، المقابمة في البحث االجتماعي )ص (3)
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وتفسير بعض نتائج  سةاوفي إتماـ اإلطار المعرفي لمدر اإلعالـ الحكومي ووسائمو 
 .الدراسة

محددة ومقننة  بطريقة أسئمتيا إعداد يتـ التي المقابمة وىي المقننة، المقابمة الباحث واستخدـ
قبؿ المقابمة، واستيدؼ الباحث مف استخداميا، جمع معمومات عف اإلعالـ الحكومي ومؤسساتو 

في قطاع غزة  وأجرى الباحث مقابالت مع مسؤوليف حالييف وسابقيف في اإلعالـ الحكوميالمختمفة، 
 والضفة الغربية.

في الضفة الغربية،  ولقد واجو الباحث عدـ تعاوف مف المسؤوليف في وزارة اإلعالـ
 إلثراء الرسالة.ورفض أكثر مف شخصية مسؤولة إجراء مقابمة 

 

 : وعينتيا مجتمع الدراسة -عشر حادي
 يتمثؿ مجتمع الدراسة في  الصحفييف الفمسطينييف العامميف في محافظات مجتمع الدراسة: - أ

أىمية وتأثير في  قطاع غزة ، حيث تـ اختيار ىذه الفئة لما ليا مفو  الضفة الغربيةو  القدس
، خاصة في الدور المنوط بالصحفييف ط مباشر بالعمؿ اإلعالمي الحكوميالمجتمع وارتبا

ويبمغ في البحث والتنقيب عف مصادر المعمومات لتقديـ المعمومات واألخبار لمجميور، 
فإف  نقابة الصحفييفحصائيات إبحسب ، ف ( صحفياً .988)عدد الصحفييف الفمسطينييف 

، بينما في قطاع غزة جمع (1)( صحفياً 9683)عدد الصحفييف في الضفة الغربية والقدس 
، وبيف قائمة المكتب اإلعالمي (2)الباحث بيف قائمة الصحفييف المسجميف لدى النقابة

( 808)دد الصحفييف في قطاع غزة ع، وبعد حذؼ التكرار بمغ (3)الحكومي في قطاع غزة
   صحفيًا.

نظرًا لصعوبة القياـ بدراسة شاممة لجميع أفراد المجتمع فإنو تـ اختيار  الدراسة:عينة  - ب
الطبقية، وىي "التي يتـ فييا تقسيـ المجتمع إلى أقساـ أو طبقات متجانسة في العينة 

                                                                                                                                                                     

* لعدـ تحديث نقابة الصحفييف الفمسطينييف لسجالتيا دمج الباحث أسماء الصحفييف المسجميف في النقابة مع 
 دليؿ اإلعالمييف في غزة المسجؿ لدى المكتب اإلعالمي الحكومي، وحذؼ األسماء المكررة.أسماء 

مايو  3يوسؼ محارمة، سكرتير نقيب الصحفييف في الضفة الغربية ، محمد أبو صفية )اتصاؿ شخصي:  (1)
8698.) 

 (.8698مايو  3لؤي الغوؿ، مدير نقابة الصحفييف في قطاع غزة ، محمد أبو صفية )اتصاؿ شخصي:  (2)
مايو  .سالمة معروؼ، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي ، محمد أبو صفية )محادثة عبر الواتساب:  (3)

8698.) 



3. 

داخميا، ومختمفة فيما بينيا، ويتـ سحب وحدات المعاينة بالنسبة لكؿ طبقة بطريقة عشوائية 
وقد قسـ الباحث العينة إلى طبقتيف، ىما: صحفيو قطاع غزة، وصحفيو ، (1)أو منتظمة"

، نظرًا لحجـ مجتمع الدراسة الكبير، ولتواجده في منطقتيف جغرافيتيف والقدس الضفة الغربية
متباعدتيف، وخاضعة إلدارتيف سياسيتيف مختمفتيف، ولمتجانس الداخمي في كؿ طبقة، وتـ 

لمتناسب، وفيو "يتـ تقسيـ عدد المفردات حسب إجمالي عدد اختيار العينة بأسموب التوزيع ا
%( مف مجتمع الدراسة، البالغ 96، وحدد الباحث العينة بنسبة )(2)المبحوثيف في كؿ طبقة"

( صحفيًا تـ توزيعيـ 981، وبذلؾ تصبح عينة الدراسة مكونة مف )اً ( صحفي.988عددىـ )
 الضفةالقدس و مف  اً صحفي (968د )اختيار عد تـبحسب نسبة كؿ منطقة جغرافية حيث 

رساؿ بإعداد وتوزيعالباحث  قاـو ( مف قطاع غزة، .8و) ،الغربية ، استبانة إلكترونية وا 
%(، وتعتبر ىذه النسبة مقبولة إلجراء 18.9( استبانة، بنسبة )..9) تـ استردادحيث 

 االختبارات اإلحصائية والتحقؽ مف فرضيات الدراسة.

 الخصائص والسمات الشخصية لعينة الدراسة: بينيوالجدول اآلتي 

 ( يبين الخصائص والسمات الشخصية لعينة الدراسة0.0جدول)

 النسبة المئوية % العدد النوع الجتماعي

 316. .98 ذكر

 8.16 .. أنثى

 011.1 074 المجموع

 النسبة المئوية % العدد العمر

 .81. .. 36أقؿ مف 

 .81. .. 6.إلى أقؿ مف  36مف 

 9.16 80 فأكثر 6.

 011.1 074 المجموع

 النسبة المئوية % العدد مكان السكن

 919. 81 قطاع غزة

                                                           

 (.818حسيف، بحوث اإلعالـ )ص (1)
 (.811حسيف، بحوث اإلعالـ )ص(2)
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 811. .8 الضفة الغربية والقدس

 011.1 074 المجموع

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 .1.. 966 سنوات فأكثر 0

 .881 6. سنوات 0إلى أقؿ مف  3مف 

 9318 .8 سنوات 3أقؿ مف 

 011.1 074 المجموع

 النسبة المئوية % العدد مجال مزاولة المينة

 .61. 983 الصحافة المحمية 

 9.11 80 الصحافة العربية

 .9.1 .8 الصحافة الدولية 

 011.1 074 المجموع

 النسبة المئوية % العدد نوع وسيمة العمل

 16.. .1 موقع اخباري الكتروني

 9116 33 تمفزيوف

 9810 88 وكالة أنباء

 816 .9 صحيفة أو مجمة مطبوعة

 .01 99 إذاعة

 011.1 074 المجموع

%( مف عينة الدراسة ىـ مف 316.تبيف أف ما نسبتو )باستعراض الجدوؿ السابؽ ي
أعمارىـ أقؿ ، ويتبيف تساوي نسبة المبحوثيف الذيف %( ىـ مف اإلناث8.16الذكور وما نسبتو )

والتي بمغت  سنة 6.إلى أقؿ مف  36مف  نسبة المبحوثيف الذيف أعمارىـمع سنة،  36مف 
 سنة فأكثر. 6.أعمارىـ مف  (%9.16والنسبة المتبقية )، %(.81.)

%(، فيما بمغت نسبة المبحوثيف 919.وبمغ عدد المبحوثيف مف قطاع غزة ما نسبتو )
 (.%811.مف الضفة الغربية والقدس )



3. 

، %( .1..بنسبة ) سنوات فأكثر 0 يعمموف منذالذيف  ىـواتضح أف أكثر المبحوثيف 
سنوات، وما نسبتو  0إلى أقؿ مف  3ىـ الذيف سنوات خبرتيـ مف  (%.881) وما نسبتو

 سنوات. 3أقؿ مف  يعمموف منذىـ مف الذيف %( 9318)
ىـ مف الذيف يعمموف مع الصحافة المحمية،  (%.61.)أف ما نسبتو  الجدوؿتبيف مف و 
يعمموف مع الصحافة  (%.9.1)يعمموف مع الصحافة العربية، وما نسبتو  (%9.11)وما نسبتو 

 الدولية.

ىـ مف الذيف يعمموف في مواقع  ( مف المبحوثيف%16..)أف ما نسبتو  وأظيرت النتائج
في حيف بمغت نسبة الذيف يعمموف في التمفزيوف،  (%9116)إخبارية الكترونية، وما نسبتو 

يعمموف في صحيفة أو مجمة  (%816)، وما نسبتو %(9810) نباءيعمموف في وكاالت األ
 .%(.01ىي األقؿ وبمغت ) ذاعاتيعمموف في اإلالذيف  وكانت نسبةمطبوعة، 

 

 إجراءات الصدق والثبات: -ثاني عشر
 التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة )االستبانة( وثباتيا، وذلؾ عمى النحو اآلتي: تـ 

 صدق الستبانة: - أ

االستبانة التأكد أف األداة المستخدمة لمقياس تقيس فعاًل ما ىو مراد يقصد بصدؽ 
ـّ ارتفاع مستوى الثقة بالنتائج كما ، (1)بحيث يمكف االنتقاؿ منيا إلى التعميـ، قياسو، ومف ث

"شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ووضوح بيا يقصد 
وقد تـ التأكد مف  ،(2)ناحية أخرى، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا"فقراتيا ومفرداتيا مف 

 صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 المحكمين "الصدق الظاىري": صدق .9

 تألفتتـ عرض االستبانة عمييـ، و المتخصصيف،  المحكميف مف عدًدا الباحث ختارا
والعامميف في  واألكاديمييف في مجاؿ اإلعالـ، ( مف المتخصصيف.مف ) مجموعة المحكميف

                                                           

 (.883عبد الحميد، تحميؿ المحتوى في بحوث اإلعالـ )ص (1)
 (.908(، ص )9ممحؽ رقـ )* انظر قائمة بأسماء المحكميف، 

 (.9.1عبيدات وآخروف، البحث العممي مفيومو وأدواتو وأساليبو )ص (2)



38 

، واستجاب الباحث آلرائيـ مف النصح واإلرشاد بتقديـ بدورىـ قاموا والذيف، *اإلعالـ الحكومي
 جت االستبانة في صورتيا النيائية.، حتى خر االستبانة فقرات مف يمـز ما وحذؼ تعديؿ

 :التساق الداخميصدق  .9

 المحور مع فقرات االستبانة مف فقرة كؿ اتساؽ مدى ، الداخمي االتساؽ بصدؽ ي قصد

 معامالت عمى باالعتماد لفقرات االستبانة الداخمي االتساؽ حساب وتـ ،الفقرة ىذه إليو تنتمي الذي

( أف جميع معامالت 918بيف جدوؿ )وي ،لو التابعة لممحور الكمية والدرجة فقرة كؿ بيف االرتباط
جميع  تعدّ وبذلؾ  α ≤ .616االرتباط في جميع فقرات األداة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

 فقرات األداة صادقو لما وضعت لقياسو.

 (: معامل الرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات األداة والدرجة الكمية لألداة0.9جدول )

 المجال
 بيرسون معامل

 لَلرتباط
 الحتمالية القيمة

(Sig.) 
 0.000 *6.8.1 درجة استخداـ متابعة اإلعالـ الحكومي

 61666 *8...6 باإلعالـ الحكومي كمصدر أساسي لممعمومات الثقةدرجة 

درجة اإلشباع المتحقؽ مف متابعة وسائؿ اإلعالـ الحكومي 
 كمصدر لممعمومات

6.832* 61666 

 .α  ≤ .616االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 : الستبانةثبات  - ب

 ليا؛ العالية االتساؽ درجة مف لمتأكد المعمومات جمع أداة ثبات اختبار بو يقصد

 المعمومات، جمع في مرة مف أكثر استخداميا تكرر إذا متشابية أو  متطابقة نتائج الحصوؿ عمىو 

 في آخروف باحثوف أو نفسو الباحث أجراىا أو آخريف، مبحوثيف مف أو المبحوثيف مف نفس سواءً 

 .(1)وظروؼ مختمفة أوقات

 Cronbach's تحقؽ  مف ثبات أداة الدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا كرونباخ ـ التوقد 

Alpha Coefficient ( 913، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ.) 

 

 
                                                           

 (..39حسيف، بحوث اإلعالـ )ص (1)
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 كرونباخ لقياس ثبات الستبانة(: نتائج معامل ألفا 0.1جدول )

 ألفا كرونباخ معامل 

 611.9 الدرجة الكمية لالستبانة

، وىذا يعنى أف الثبات قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة أف السابؽجدوؿ ال ويتضح مف
 مرتفع وداؿ إحصائيًا.

( قابمة لمتوزيع، 8وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )
ثقة تامة بصحة ، وأصبح عمى استبانة الدراسةمف صدؽ وثبات  تأكد قد ويكوف الباحث

 الدراسة واختبار فرضياتيا. تساؤالتاالستبانة وصالحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عف 

 :المعالجة اإلحصائية لمبيانات -ثالث عشر
 Statisticalاإلحصائي البرنامج باستخداـ وتحميميا االستبانة بتفريغ الباحث قاـ

Package for the Social Sciences  (SPSS) ،اإلحصائية  االختبارات استخدـ حيث
 :اآلتية االحصائية األدوات استخداـ تـ وقد ة،يالمعمم

 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  .9

 واالنحراؼ المعياري. المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي .8

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) .3

( لقياس درجة Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) ..
االرتباط: يقوـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف. وقد استخدمو  لحساب 

 لبنائي لالستبانة وكذلؾ لدراسة العالقة بيف المجاالت.االتساؽ الداخمي والصدؽ ا

( لمعرفة ما إذا كاف ( Independent Samples t test اختبار العينتيف المستقمتيف ..
 ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مستقمتيف. 

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي .0
ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف لمعرفة 
 البيانات.

 



.6 

 مفاىيم الدراسة: -عشر رابع
المكاتب واإلدارات اإلعالمية  الوسائؿ اإلعالمية التابعة لمحكومة أو اإلعَلم الحكومي : .0

 التي تتبع المؤسسات والوزارات الحكومية.
ة في األخبار متمثالصادرة عف وسائؿ اإلعالـ الحكومي مىي األخبار والبيانات  المعمومات: .8

ية ماألخبار المحوالتقارير اإلخبارية والتحميالت والقصص الخبرية.. إلخ، والمتعمقة ب ةالعاجم
 القضايا المجتمعية سواء كانت سياسية أوؿ أخبار المؤسسات الحكومية و العامة التي تتناو 

 اجتماعية أو رياضية. اقتصادية أو
ـ  .911يعرؼ قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني لعاـ  :الصحفيون الفمسطينيون .3

الصحفي، في مادتو األولى، بأنو: "كؿ مف اتخذ الصحافة مينة أو مورد رزؽ وفقًا ألحكاـ 
كؿ مف يمارس  وىوحدد الباحث الصحفي الفمسطيني،  سة،اض الدر ا، وألغر (1)ىذا القانوف

 إعالمية، ومسجؿ في نقابة الصحفييف في غزة أو الضفة الصحافة ويعمؿ في وسيمة مينة
 .أو في المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة

 

 :تقسيم الدراسة -عشر خامس
اإلطار المنيجي  الفصل األول:، حيث يتناوؿ الدراسة إلى ثالثة فصوؿ فّسـ الباحث
مشكمة وتحديد ، واالستدالؿ عمى مشكمة الدراسةأىـ الدراسات السابقة،  :لمدراسة، ويتضمف

نوع الدراسة، و اإلطار النظري لمدراسة، و ، يافروضو ، ياتساؤالتو ، ياأىدافو ، وأىميتياالدراسة، 
المفاىيـ و إجراءات الصدؽ والثبات، إضافة إلى  ومجتمع الدراسة وعينتيا، اتيا،وأدومنيجيا 

 ، وأخيرًا تقسيـ الدراسة.األساسية لمدراسة
شتمؿ عمى يالـ الحكومي ومصادر المعمومات، و اإلعفيو بعنواف  الفصل الثاني وأما

مصادر  تناوؿيتناوؿ واقع اإلعالـ الحكومي، والمبحث الثاني يمبحثيف، المبحث األوؿ 
 .المعمومات

، المبحث مباحث 3شتمؿ عمى ية، و يدانينتائج الدراسة المل الفصل الثالثخصص و 
 اختبار فروض الدراسة، تناوؿي، والمبحث الثاني ومناقشتيا ةيدانيتناوؿ نتائج الدراسة المياألوؿ 

قائمة بمراجع الدراسة  ، وأخيراً خالصة نتائج الدراسة وتوصياتيا أما المبحث الثالث يستعرض
.ومالحقيا

                                                           

 ـ )موقع إلكتروني(. .911وزارة اإلعالـ، قانوف المطبوعات والنشر لعاـ  (1)
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 الفصل الثاني

 اإلعَلم الحكومي ومصادر المعمومات

 تمييد:
 اإلطار المعرفي لمدراسة، والذي يتكوف مف مبحثيف:يتناوؿ ىذا الفصؿ  

اإلعالـ الحكومي، والذي يتناوؿ مفيـو اإلعالـ الحكومي، ومكونات المبحث األول: 
اإلعالـ الحكومي الفمسطيني، ومؤسساتو، وأىدافو، والتعريؼ بوسائؿ اإلعالـ الحكومية 

 في الضفة وقطاع غزة . ومرجعياتياالفمسطينية المختمفة 

، وأنواعيا، يتناوؿ مفيوـ المصادر اإلعالمية مصادر المعمومات، و المبحث الثاني: 
  .وسماتيا



.3 

  المبحث األول
 اإلعَلم الحكومي

إف العالقة الجدلية التي تربط السمطة السياسية والفكرية واالجتماعية بوسائؿ اإلعالـ 
ىي عالقة تحكميا المصالح المتبادلة بيف ىذه األطراؼ وبيف وسائؿ اإلعالـ في الدوؿ 

السياسية والفكرية واالجتماعية لمدوؿ غير الديمقراطية، بينما تحكـ تمؾ العالقة التوجيات 
 .(1)الديمقراطية والتي ال تزاؿ تسيطر عمى وسائؿ اإلعالـ بشكؿ مباشر أو غير مباشر

وتنقسـ وسائؿ اإلعالـ مف حيث الممكية والتبعية إلى قسميف أساسييف، ىما: اإلعالـ العاـ  
اإلعالـ العامة ممولة مف  واإلعالـ الخاص، وىو تقسيـ مبسط، ينطمؽ مف أف جميع وسائؿ

 الحكومة بشكؿ مباشر أو غير مباشر، وجميع وسائؿ اإلعالـ الخاصة ممولة مف جيات خاصة.

وتحرص الحكومات العربية بشكؿ كبير عمى فرض سيطرتيا عمى وسائؿ اإلعالـ،  
ير رغبة في اكتماؿ سيطرتيا عمى سائر األنظمة االجتماعية، إذ استطاعت األنظمة العربية تسخ

وسائؿ اإلعالـ لدعـ نفوذىا السياسي واأليديولوجي والترويج ألفكارىا ومواقفيا، والتأثير في 
 .(2)القرارات التي تخدـ سياستيا في الحكـ

 

 عَلقة اإلعَلم بالسمطة: -أولً 
توصؼ العالقة بيف النظاميف السياسي واإلعالمي بأنيا عالقة تأثير متبادؿ، لكف حجـ  

بيف الطرفيف وفؽ طبيعة العالقة بينيما، ووفؽ شكؿ النظاـ السياسي ودرجة التأثير يختمؼ 
الديمقراطية التي يتمتع بيا، ودرجة الحرية السياسية التي يتمتع بيا اإلعالـ في معالجة القضايا 
السياسية واالجتماعية، ودرجة استجابة النظاـ السياسي لمالحظات وآراء وسائؿ اإلعالـ تجاه 

 .(3)اه األداء الحكومي لتمؾ القضاياالقضايا، وتج

                                                           

 (.3.الزىراني، السمطة السياسية واإلعالـ في الوطف العربي )ص (1)

 (11عبد الرحمف، قضايا التبعية اإلعالمية والثقافية في العالـ الثالث )ص (2)

 (990عبد الغفار، اإلعالـ والمشاركة السياسية لممرأة )ص (3)



.. 

وُتع د العالقة بيف العممية االتصالية والعممية السياسية عالقة وثيقة وميمة، متوافقة  
ومختمفة، يتأثر ويؤثر كال النظاميف في اآلخر، ويمكننا أف نحصر نماذج العالقة بيف اإلعالـ 

 :(1)والسمطة السياسية في النماذج اآلتية
ويمثؿ ىذا النموذج حالة العداء والخصومة بيف النظاميف، حيث إف  لعداء:نموذج عَلقة ا .9

اإلعالمييف يروف أنيـ ال يمكف أف يعيشوا تحت سيطرة السياسييف، وبالتالي يراقبونيـ حتى 
 ال يسيئوا استخداـ السمطة، ومف ىنا تبدأ عممية الخصومة.

يف اإلعالمييف والسياسييف عمى وىذا النموذج يصور العالقة ب نموذج التبادل الجتماعي: .8
 أنيا عالقة اجتماعية، تسعى إلى خدمة أىداؼ كؿ مف النظاميف.

وىذا النموذج يقدـ النظاماف في إطاره مضمونًا معتمدًا عمى  نموذج العتماد والتكيف: .3
 التعاوف والعالقة المتبادلة رغـ اختالؼ األىداؼ بينيما.

بيؾ وكروس، وىذا النموذج  -وىو نموذج جاكسوف   نموذج العَلقة ذات األبعاد الثَلثة: ..
يصور العالقة بيف اإلعالمييف والسياسييف والجميور، ويرى أف اإلعالمييف ىـ أكثر تحررًا 
 في ىذه العالقة ألف الجميور والسياسييف يعتمدوف عمى وسائؿ االتصاؿ لالحتفاظ بقوتيـ.

االعتماد والتكيؼ في العالقة ويرى الباحث أف اإلعالـ الحكومي ىو أحد صور نموذج  
ات مف القرف العشريف، ظير كتاب "الصحافة يبيف اإلعالـ والسياسة، إذ أنو في نياية الثمانين

العربية: اإلعالـ اإلخباري وعجمة السياسة في العالـ العربي" لمؤّلفو وليـ روو، وشكَّؿ أوؿ 
 السياسية وبمنظور عممي نقدي.محاولة شاممة لدراسة حالة اإلعالـ العربي وعالقتو بالنظـ 

 :(2)وصنَّؼ روو الصحافة العربية آنذاؾ، إلى ثالثة نظـ أساسية
: وميمتو األساسية توحيد وتعبئة الجماىير خمؼ األيديولوجيا السائدة، وفي ىذا ةيالتعبو  .9

الصنؼ ىناؾ قدسية لمقادة ولمسياسييف، وال يوجد فييا مساحة النتقاد السياسات العامة، 
الصحافة التعبوية في مصر والعراؽ وسوريا والسوداف والجزائر وليبيا واليمف وسادت 
 الجنوبي.

: والتي انتشرت في األردف وتونس والسعودية والبحريف وقطر، وأبرز صحافة الموالة .8
 سماتيا أنيا موالية ومؤيدة لمنظاـ الحاكـ وأكثر محافظة.

                                                           

 (968-.96حمادة، الصحافة وصنع القرار السياسي في الوطف العربي )ص (1)

(2) Rugh, The Arab press: News media and political process in the Arab world  

(p34-89). 



.. 

الكويت والمغرب، وتتمثؿ التعددية في : وظيرت في لبناف و التعددية أو التعددية المقيدة .3
 أنماط المِّمكية والمحتوى اإلعالمي والوالءات السياسية.

وظمت الصحافة العربية صحافة تعبوية ال تنتقد السياسات األساسية لمحكومة وال يجوز 
العريضة لمسياسة الداخمية بشكؿ خاص انتقاد سياسات الحكومة الخارجية، أو انتقاد الخطوط 

 .(1)طالؽعمى اإل

ات مممة يلقد بقيت أخبار القنوات التميفزيونية الرسمية في العالـ العربي حتى نياية التسعين
وال تقوؿ شيًئا حقيقيِّا لمناس؛ حيث يروي مذيعو األخبار في الميؿ ما يقوـ بو رؤساء الحكومات 

 .(2)في النيار ويصبغوف عمى أفعاليـ ىالة مف التقدير

ات وىناؾ شبو احتكار رسمي لمبث ياالتصالية العربية حقبة التسعينودخمت النظـ 
اإلذاعي والتميفزيوني الرسمي؛ حيث لـ يكف ُيْسم ح لمقطاع الخاص أو القطاع األىمي باالستثمار 
في ىذا المجاؿ سوى تجارب محدودة في لبناف وبعض المشاريع األجنبية في بعض دوؿ 

السياسية عمى وسائؿ البث اإلعالمي بقوة، وكانت ىناؾ الخميج؛ حيث تغمَّب ىاجس السيطرة 
قناعة لدى النظـ السياسية بأف وسائؿ البث اإلعالمي عمى درجة كبيرة مف الخطورة التي يجب 

 .(3)أال تُفمت مف السيطرة الرسمية

وتسعى جميع السمطات لالستحواذ عمى قوة اإلعالـ، الذي تتمكف الحكومات مف خاللو 
لنفسيا ونشر وجية نظرىا وخططيا والترويج لسياساتيا ونشر أفكارىا ومبادئيا مف الدعاية 

شاعات التي يطمقيا أعداؤىا وتبييف وجية نظرىا وتصحيح المفاىيـ الخاطئة عنيا، والرد عمى اإل
 في القضايا العامة والخاصة المطروحة عمى الساحة الدولية، ومياجمة أعدائيا وخصوميا.

خالؿ أجيزة الرقابة لدييا تقوـ بقمع جميع األصوات التي تخرج  كما أف الحكومات مف
عف سيطرتيا أو تحيد عف الخط المرسوـ ليا، وكذلؾ تقوـ بتحديد نوع المعرفة التي ينبغي أف 
يتمقاىا المواطنوف، وما يجب أف يعرفوه وما يجب أف ال يعرفوه، والثقافة التي يجب أف يتمقوىا 

 .(4)نيـوتمؾ التي ينبغي أف تحجب ع

                                                           

(1) Rugh, The Arab press: News media and political process in the Arab world (p61) 

 (.9-99ىاروف، رماؿ متحركة: تأثير الفضائيات عمى وسائؿ اإلعالـ العربية )ص(2) 
 ، تحوالت اإلعالـ الرسمي العربي )موقع الجزيرة(الطويسي (3)

  الخميس. إعالـ السمطة وسمطة اإلعالـ )موقع إيالؼ( (4)
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وفي المناطؽ التي تسيطر عمييا الدولة بشكؿ أكبر، يجوز ليا فرض رقابة عمى المحتوى 
تنظيـ أي برامج  الذي تراه غير قانوني أو غير أخالقي أو في غير مصمحة الحكومة، وكذلؾ

 :(1)، ويتـ استخداـ الصحافة الحكومية ألغراض الدعاية مف خالؿمتصمة باإلعالـ

 لح الدولة.تعزيز النظاـ لصا .9

 تشويو سمعة كؿ مف يعارض الحكومة مف خالؿ شف حمالت التشويو. .8

 توفير تغطية منحرفة عف آراء المعارضة. .3

 المتحدث المدافع عف أيديولوجيا النظاـ. ..

ومع التطور المتسارع في مجاؿ التكنولوجيا مع دخوؿ األلفية الثانية، خاصة تكنولوجيا 
نتشار االنترنت، وبروز دور شبكات التواصؿ االجتماعي المعمومات، وتطور أدوات اإلعالـ وا

وما عرؼ باإلعالـ الجديد، ضاقت العديد مف الحكومات ذرعًا بيذا التطور اليائؿ، والذي فقدت 
 .(2)معو واحدة مف أىـ أدوات بسط سيطرتيا ونفوذىا، أال وىي الرقابة

التي تحاوؿ إضفاء شرعية وسمحت الحكومات العربية بإيجاد شكٍؿ مف التعددية الزائفة، 
، فعممت عمى إنشاء وسائؿ إعالمية مدعومة مف خالؿ الحكومات (3)جديدة عمى النظـ السياسية

عطاء مساحة في بعض البمداف لمياجمة شكمية لمنظاـ السياسي  بشكؿ خفي وغير مباشر، وا 
 القائـ.

 

 مفيوم اإلعَلم الحكومي -ثانياً 
لحكومي عمى النقيض مف اإلعالـ الخاص أو كثيًرا ما يستخدـ مصطمح اإلعالـ ا 

المستقؿ، الذي يكوف محتواه عادة أكثر توجيًيا، يممي عمى الجميور ما يفكروف فيو، خاصة أنو 
 .(4)ليس مضطًرا لتحقيؽ معدالت عالية أو إيرادات مف اإلعالنات

                                                           

(1) Karatnycky &other. Nations in transit, 2001 (p149) 

 الخميس، إعالـ السمطة وسمطة اإلعالـ )موقع إيالؼ((2) 
 الطويسي، تحوالت اإلعالـ الرسمي العربي )موقع الجزيرة( (3)

(4)  Silverblatt & Zlobin, International Communications: A Media Literacy 

Approach (p. 22) 



.. 

والذي واإلعالـ الحكومي أو اإلعالـ الممموؾ لمدولة ىو إعالـ لػالتصاؿ الجماىيري 
تسيطر عميو أو تمولو الدولة، وقد تكوف ىذه المنافذ اإلخبارية الوسيمة اإلعالمية الوحيدة أو قد 

 (1)تكوف في المنافسة مع إعالـ يسيطر عميو القطاع الخاص.

ؼ اإلعالـ الحكومي أو الرسمي بأنو مجموعة وسائؿ اإلعالـ والمؤسسات ويعرّ 
و السمطة القائمة وتخضع ليا بشكؿ مباشر أو تموليا، اإلعالمية التي تسيطر عمييا الحكومة أ

ما يجعؿ نشاط ىذه المؤسسات والمحتوى الذي تنقمو موجيًا وخاضعًا لرؤى السمطة الرسمية التي 
تتحكـ بيا، أو تنقؿ مف خالؿ ىذه المنافذ ُرؤاىا التي قد تقترب أو تبتعد عف رؤى واحتياجات 

 .(2)كومة أو السمطة القائمةالجميور الذي تتوجو لو أو تخاطبو الح

ويعّد اإلعالـ الحكومي اإلعالـ الذي تمولو الحكومة وأنشأتو بيدؼ غير ربحي، ولذا ال 
يقبؿ في بعض وسائمو اإلعالنات، وأغراضو سياسية بالدرجة األولى، ومعادلة الربح والخسارة 

 .(3)غير واردة فيو إطالقاً 

ي أو الحكومي، وسائؿ اإلعالـ التي تممكيا كما يمكف القوؿ أنو ُيقصد باإلعالـ الرسم
الدولة أو الحكومة في البمداف العربية، وىي تحديًدا، وسائؿ البث العاـ المتمثمة بالبث التميفزيوني 
الرسمي والبث اإلذاعي بالدرجة األولى، وال تزاؿ بعض الدوؿ العربية تممؾ أو تدير بشكؿ 

 .(4)مباشر أو غير مباشر، صحًفا يومية

ويعد إعالـ المؤسسة الحكومية  جزءًا مف مؤسسات الدولة وصوتيا الذي يستمع إليو 
الجميور المتمقي ويعرؼ إنجازاتيا، كما أنو يمثؿ وحدة قياس نشاط المؤسسة الحكومية ومدى 
نجاحيا في تحقيؽ أىدافيا المرسومة والمحددة مف قبؿ الجيات العميا وتوافقيا مع خطط عمؿ 

 والمؤسساتي لمدولة . التشكيؿ الحكومي

وعميو فإف اإلعالـ الحكومي يستند عمى العديد مف األسس التي تختمؼ عف إعالـ 
المؤسسات الصحفية الحرة سواء كانت ممولة مف الدولة أو ممولة ذاتيًا، أي مؤسسات إعالمية 

 :(5)ربحية  في العديد مف الجوانب اآلتية

                                                           

 ويكبيديا، إعالـ حكومي )موقع إلكتروني( (1)
 (.8عودةػ، اإلعالـ الرسمي وحرية التعبير )ص (2)

 (6.عمي، مجاالت الخدمات اإلعالمية )ص (3)

 الطويسي، تحوالت اإلعالـ الرسمي العربي )موقع الجزيرة(. (4)

 حسف، إعالـ المؤسسة الحكومية )موقع إلكتروني(.(5)  
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وما بيف مفيـو ”  mediaإلعالـ الصرؼ "يتكوف اإلعالـ الحكومي مف مزيج مف مفيوـ ا .9
، عمى العكس مف اإلعالـ المستقؿ الذي يعتمد عمى معايير ”propaganda“الدعاية 

إعالمية ثابتة عند التعامؿ مع األخبار والتقارير الواردة دوف أف يكوف لالتجاه الذي تؤمف بو 
 ر أو التقارير.المؤسسة اإلعالمية المستقمة أو اإلعالـ دورًا في صياغة األخبا

نجازاتيا،  .8 إعالـ المؤسسة الحكومية مطالب بالترويج لنشاطات مؤسستو الحكومية وأعماليا وا 
وعميو فإف اآلليات التي يتبعيا إعالـ المؤسسة الحكومية البد وأف تسير وفؽ سياقات مختمفة 

 عف سياقات وآليات المؤسسات الصحفية الحرة .

والتحقيقات تتـ بطريقة أقرب في إعالـ المؤسسة  تحرير األخبار والتقارير الصحفية .3
الحكومية إلى اإلعالف منو إلى الخبر اإلعالمي أو الصحفي تماشيًا مع سياسة المؤسسة 

 الحكومية.

وتتفاوت درجة تدخؿ الحكومات أو السمطات الحاكمة في مسار وعمؿ وسائؿ اإلعالـ 
أو المنصات اإلعالمية لترويج سياساتيا  الرسمية، والكيفية التي يتـ فييا توظيؼ ىذه المنافذ

وتعزيز سمطاتيا ومواجية األوساط المعارضة أو الرد عمييا، عبر تغطيات منحازة أو بعيدة عف 
الموضوعية، جوىرىا يقوـ عمى الرؤى السياسية لمسمطة الحاكمة أو الحزب الحاكـ، ما يبعد 

يما في ما يتصؿ بدورىا الرقابي وسائؿ اإلعالـ ىذه عف الوظيفة المفترضة لمصحافة، ال س
والتزاميا بمبادئ الحيادية والموضوعية والتوازف، وبمدى حرصيا عمى اطالع الجميور عمى 
المعمومات والتطورات المختمفة، ومدى سعييا لتقديـ خدماتيا اإلعالمية لمجميور استنادًا ليذه 

 .(1)األُسس

 

 اإلعَلم الحكومي الفمسطيني: -ثالثاً 
، ويمكننا الفمسطينية ـ الفمسطيني الرسمي، مع البدايات األولى لنشأة السمطةظير اإلعال 

حصره في األشكاؿ اإلعالمية المعروفة: اإلعالـ المرئي ممثال بتمفزيوف فمسطيف، واإلعالـ 
المسموع ممثاًل بإذاعة فمسطيف، واإلعالـ المكتوب، ممثاًل بجريدة الحياة الجديدة، وبقيت وكالة 

 .(2)الفمسطينية "وفا" ىي الوكالة الرسمية لمسمطةاألنباء 

                                                           

 (.8عودة، اإلعالـ الرسمي وحرية التعبير )ص(1) 

 تقبؿ )موقع إلكتروني(موسى، اإلعالـ الرسمي الفمسطيني بيف تحديات الواقع وتطمعات المس  (2)
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ـ عمى اإلعالـ الحكومي، فمـ يعد .866وانعكس الواقع السياسي الفمسطيني بعد عاـ  
اإلعالـ الحكومي لدينا في شكمو ومفيومو الشامؿ منذ أف قامت السمطة الفمسطينية يمثؿ كؿ 

ف حكومييف أحدىما في الضفة الغربية وسائؿ االعالـ التابعة لمحكومة، بؿ انقسـ إلى إعالمي
 واآلخر في قطاع غزة.

ويتبع اإلعالـ الرسمي في الضفة الغربية إلى اإلعالـ الحكومي التابع لوزارة اإلعالـ،  
عالـ منظمة التحرير والذي تتبع لو ىيئة اإلذاعة والتمفزيوف الفمسطينية وصحيفة الحياة  وا 

 .(2)مية الرسمية األخرى المتعددة المرجعيات، إلى جانب المؤسسات اإلعال(1)الجديدة

أما في قطاع غزة ، حيث لـ يكف ىناؾ وزارة لإلعالـ فأنشأت حكومة غزة المكتب  
ـ، والذي لـ يكف يممؾ أيًا مف وسائؿ اإلعالـ الحكومي 8661االعالمي الحكومي مطمع العاـ 

، وكانت (3)تبع لحكومة راـ اهللالرسمية التي أنشأت في عيد السمطة الفمسطينية، ألنيا أصبحت ت
ميامو في البداية تقتصر عمى توصيؿ إنجازات الحكومة وأخبارىا لممواطف، في إطار كسر 

 .(4)الفجوة بيف المواطف والحكومة

وتعمؿ وسائؿ اإلعالـ الحكومي والرسمي تحت رقابة السمطة الفمسطينية ومنظمة  
نيا، بؿ يبرز الجو التنافسي بينيا، وتغيب عنيا التحرير، وىي تعمؿ بعيدًا عف التنسيؽ فيما بي

 .(5)السياسية اإلعالمية الواضحة والخطة الموجية لمعمؿ

عالـ الحكومي في الضفة الغربية تتخذ لنفسيا طابع الرسمية، ولقد بقيت مؤسسات اإل 
واقتصر معظـ دورىا في عرض الدعاية الحكومية وأخبار الرئاسة ومجمس الوزراء والتراخيص 

، في حيف اختمؼ شكؿ اإلعالـ الحكومي في غزة والذي اتجو أكثر إلى (6)ممؤسسات الصحفيةل

                                                           

داوود داوود، مدير دائرة اإلعالـ المرئي والمسموع في وزارة اإلعالـ بالضفة الغربية، محمد أبو صفية  (1)
 (.8691أبريؿ  .)اتصاؿ شخصي:

مارس  93حسف أبو حشيش، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة سابقًا، قابمو محمد أبو صفية ) (2)
8698) 

 حشيش، المرجع السابؽ.حسف أبو  (3)

أبريؿ  .يياب الغصيف، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة السابؽ، قابمو محمد أبو صفية )إ (4)
8698) 

داوود داوود، مدير دائرة اإلعالـ المرئي والمسموع في وزارة اإلعالـ بالضفة الغربية، محمد أبو صفية  (5)
 (8691أبريؿ .)

 ،  المرجع السابؽ. داوود داوود(6) 
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الخدمة العامة لصالح الصحفييف، مف خالؿ نشر األخبار العامة إلى جانب الحكومية، وتسييؿ 
عمؿ الصحفييف والتواصؿ اليومي والوقوؼ إلى جانبيـ في كثير مف القضايا والمشاكؿ التي 

 .( 1)مف قبؿ الحكومة وأجيزة األمفيتعرضوا ليا 

ومف ىنا كاف مف الواضح أف البيئة االتصالية الفمسطينية أصبحت أكثر تعقيدًا في ظؿ  
التعدد والتنوع االتصالي، مما يجعؿ "ىذه البيئة تؤثر بوجو عاـ عمى نظـ االتصاؿ لإلعالـ 

الرسمي أف يكوف تنافسيًا، الرسمي، لوفرة المعمومات وكثرة الرسائؿ، مما يفرض عمى اإلعالـ 
ولتحقيؽ النجاح ينبغي أف يحسف مف أدائو وأف يطور مف برامجو، حتى يضع قدمًا راسخة داخؿ 
التعددية اإلعالمية بحيث ينأى اإلعالـ الرسمي عف االحتكار لوسائؿ اإلعالـ ويسجؿ حضورًا 

 .(2)متميزًا يمنحو الثقة والمصداقية

ـ الرسمي الفمسطيني ىو إعالـ عاـ، أي انو ال يديف ومف الناحية النظرية، فاإلعال 
ألي فصيؿ فمسطيني، ووظيفتو يفترض أف تكوف وحدوية تعمؿ عمى نشر وتعميـ ثقافة  بالوالء

الحوار واالنفتاح عمى جميع التيارات، فيو ليس اعالـ الرئيس، وال إعالـ الحزب الحاكـ، بؿ ىو 
 (.3)مف االحتالؿ إعالـ كؿ الشعب الذي يناضؿ مف أجؿ الخالص

ويعّد اإلعالـ الحكومي الفمسطيني مصدرًا رئيسيًا لألخبار والمعمومات لدى الصحفييف،  
باعتباره جية رسمية يتـ تبني واحتراـ ما يصدر عنيا مف قبؿ الصحفييف، خاصة في ظؿ 

 .(4)تضارب المعمومات وانتشار اإلشاعات وضبابية الموقؼ

الفمسطيني في األزمات والطوارئ، كمصدر حاسـ وتبرز أىمية اإلعالـ الحكومي  
لممعمومة الصحيحة والرسمية، إذ يكوف الصحفي بحاجة لمعمومة رسمية والرواية الصحيحة، في 
ظؿ انتشار لرواية اإلعالـ المناكؼ، أو رواية اإلعالـ االسرائيمي، وفوضى اإلشاعة في االعالـ 

 .(5)الجديد
                                                           

مارس  93حسف أبو حشيش، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة سابقًا، قابمو محمد أبو صفية )  (1)
8698) 

 موسى، اإلعالـ الرسمي الفمسطيني بيف تحديات الواقع وتطمعات المستقبؿ )موقع إلكتروني( (2)

كميب، مشيدية االعالـ الرسمي الفمسطيني.. إعالـ سمطة فئوية ، أـ إعالـ شعب وقضية. )موقع أمد  (3)
 لإلعالـ(.

أبريؿ  .ايياب الغصيف، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة السابؽ، قابمو محمد أبو صفية )(4) 
8698) 

 إيياب الغصيف، المرجع السابؽ. (5)
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شكالياتو. وتتناول الدراسة في ىذا القسم أىد  اف اإلعَلم الحكومي وسماتو وميامو وا 

تتمثؿ أىداؼ اإلعالـ الحكومي الفمسطيني بحسب  أىداف اإلعَلم الحكومي الفمسطيني: - أ
 :(1)وزارة اإلعالـ في اآلتي

قامة الدولة الفمسطينية  .9 التأكيد عمى الحقوؽ الفمسطينية في العودة وتقرير المصير وا 
 المستقمة بعاصمتيا القدس.

مواكبة اإلعالـ الفمسطيني لحياة الشعب الفمسطيني في كافة جوانبيا االقتصادية  .8
والسياسية والفكرية واالجتماعية، وتناوؿ قيـ وتراث وثقافة وتاريخ شعبنا بتعزيز النقاط 

 المضيئة وتطويرىا.

تعزيز حقيقة كوف الشعب الفمسطيني جزءًا ال يتجزأ مف األمة العربية واإلسالمية  .3
 أواصر الصمة مع عمقنا العربي واإلسالمي شعوبًا وحكومات. وتعميؽ

يصاليا لصانعي  .. االستفادة مف ثورة المعمومات وتوحيد الرسالة اإلعالمية الفمسطينية وا 
 القرار والقوى المؤثرة في المجتمع محميًا وخارجيًا بمينية وشفافية.

رية التعبير والرأي اإلسياـ في وصوؿ المجتمع الفمسطيني إلى بيئة تعددية تكفؿ ح ..
 واالحتكاـ إلى القانوف وتشجيع اإلبداع وتعزيز قيـ الديمقراطية والمساءلة.

الوصوؿ إلى أعمى درجات التنسيؽ مع مختمؼ المنابر والييئات اإلعالمية الرسمية  .0
 وغير الرسمية واإلسياـ في إقامة البنية التحتية لإلعالـ الوطني.

 :(2)ألىداؼ كما يرى إيياب الغصيفويضاؼ إلى ذلؾ مجموعة أخرى مف ا

كسر الفجوة بيف المواطف والحكومة، مف خالؿ اإلفصاح عف المعمومات الحكومية،  .9
 ونشر األخبار الصادرة عنيا.

 إيصاؿ صوت المواطف لمحكومة، ونبض الشارع لممسؤوؿ. .8

 تعزيز الجبية الداخمية، واإلعالـ المقاـو في مواجية االحتالؿ. .3

 الصحفييف واالىتماـ بحاجاتيـ وتسييؿ مياميـ.تعزيز العالقة مع  ..

                                                           

 ؼ بوزارة اإلعالـ ومياميا ) موقع وزارة اإلعالـ في غزة(وزارة االعالـ، تعري (1)

أبريؿ  .يياب الغصيف، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة السابؽ، قابمو محمد أبو صفية )إ (2)
8698) 
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يرى عماد موسى أف سمات اإلعالـ الحكومي  سمات اإلعَلم الحكومي الفمسطيني: - ب
 :(1)الفمسطيني تتمثؿ في اآلتي

 تعدد الرسائؿ اإلعالمية وتنوعيا. .9

عالـ رئاسة الوزراء. .8  تعدد الناطقيف اإلعالمييف بيف اإلعالـ الحكومي وا 

اإلعالميف لمفصائؿ عمى الرسالة اإلعالمية لمحكومة، إذ أف جزءًا كبيرًا تأثير الناطقيف  .3
يعتبر أف الناطقيف باسـ فتح ال يختمفوف عف الناطقيف باسـ الحكومة، فيـ يمثموف موقؼ 

 الحزب الحاكـ والحزب الحاكـ ىو مف يختار الحكومة.

ف قبؿ كما أف مف سمات اإلعالـ الحكومي الفمسطيني ضعؼ الثقة بوسائمو م ..
قناع وسائؿ اإلعالـ والصحفييف بنفسو وليس  الصحفييف، وعدـ قدرتو عمى تقديـ نفسو وا 

 .(2)لديو منيجية واضحة في فرض االعتماد عميو مف قبؿ الصحفييف

 ميام اإلعَلم الحكومي الفمسطيني: - ت

 :(3)يمكف حصر مياـ اإلعالـ الحكومي الفمسطيني في النقاط اآلتية

مية لمسمطة الوطنية الفمسطينية استنادًا لبيانات الحكومة وقراراتيا بمورة السياسة اإلعال .9
 وتوجياتيا.

إعداد وتقديـ مشاريع القوانيف المتعمقة باإلعالـ وعرضيا عمى المجمس التشريعي  .8
إلقرارىا، والعمؿ عمى تطبيقيا بعد إقرارىا بصورة تؤمف حرية الصحافة واإلعالـ 

 وحقوؽ المجتمع وحريات اآلخريف.

ظيـ عمؿ محطات اإلذاعة والتمفزة والبث الفضائي الخاصة، والتنسيؽ بذلؾ مع تن .3
الوزارات ذات الصمة، وكذلؾ تنظيـ وسائؿ اإلعالـ والصحافة األخرى، وعمؿ 
الصحافييف واإلعالمييف المحمييف واألجانب دوف رقابة مسبقة مباشرة أو غير مباشرة، 

ماًل بنصوص قانوف المطبوعات والنشر ودوف أي رقابة عمى اإلنتاج األدبي، وذلؾ ع
 واألنظمة األخرى. .911لسنة 

                                                           

 موسى، اإلعالـ الرسمي الفمسطيني بيف تحديات الواقع وتطمعات المستقبؿ )موقع إلكتروني( (1) 

مارس  93رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة سابقًا، قابمو محمد أبو صفية ) حشيش،  حسف أبو (2)
8698) 

 وزارة االعالـ، تعريؼ بوزارة اإلعالـ ومياميا ) موقع وزارة اإلعالـ في غزة(. (3)
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 إصدار التصريحات والبيانات الصحافية، وعقد المؤتمرات الصحافية. ..

إقامة عالقات وثيقة مع أجيزة اإلعالـ المحمية والعربية واألجنبية والحرص عمى  ..
 تزويدىا بالمعمومات وتسييؿ عمميا مف كافة الجوانب المتاحة.

صدار مواد إعالمية وتقارير صحافية مختمفة، وأفالـ فيديو تمفزيونية إنت .0 اج وا 
 وسينمائية، ومفكرات ولوحات وميداليات ألغراض إعالمية مختمفة.

إصدار نشرات أبحاث ودراسات وكتب بمغات عّدة، عف طريؽ التأليّؼ أو الترجمة أو  ..
ـ وجوانب عمؿ الوزارة وأية اإلعداد أو الورشات والندوات المتخصصة والمتعمقة باإلعال

 قضايا ذات أىمية خاصة.

نسج عالقة جيدة مع الصحافييف واإلعالمييف وبذؿ الجيود الممكنة لمساعدتيـ عمى  .8
 تشكيؿ وتفعيؿ نقاباتيـ المينية المستقمة.

تنظيـ حمالت إعالمية بمبادرة مف الوزارة أو ردًا عمى الحمالت المضادة لتوضيح  .1
ء أي طرؼ أو جية أو حكومة تقـو باإلساءة لمشعب الفمسطيني الموقؼ الفمسطيني إزا

 وقيادتو وسمطتو الوطنية وتاريخو وقيمو وكرامتو.

مساعدة الصحؼ ووسائؿ اإلعالـ المرئي والمسموع الحكومية، لتطوير مستواىا  .96
 الميني عبر تقديـ استشارات لييئات تحريرىا، وتوصيؼ تقييمي ليا بيف فترة وأخرى.

تطوير مستوى الصحافييف واإلعالمييف الفمسطينييف، مف خالؿ إقامة الدورات في  .99
عالمييف متخصصيف في مجاالت  عداد صحافييف وا  المجاليف التحريري والفني، وا 

والمرأة والطفؿ الحياة الفمسطينية المختمفة وخصوصًا عمى صعيد الرياضة والبيئة 
 .والشباب...وغيرىا

تتمثؿ إشكاليات اإلعالـ الحكومي الفمسطيني في  الحكومي الفمسطيني:إشكاليات اإلعَلم  - ث
 :(1)أمريف أساسييف

 األمر األوؿ ىو التشريعات التي تنظـ عمؿ مؤسسات اإلعالـ الحكومي، والتي تتيح .9
 عالـ ىذه.إحكاـ قبضة السمطة عمى وسائؿ اإل

                                                           

 (81عودة، اإلعالـ الرسمي وحرية التعبير )ص (1)



.. 

الحكومي منافذ  األمر الثاني ىو السياسات الحكومية التي ترى في مؤسسات اإلعالـ .8
دعائية خاصة بيا لتمرير رؤاىا والترويج ليا، وال تتعامؿ معيا كمنصات لتقديـ خدمات 

 إعالمية جيدة لمجميور الذي يموليا مف جيبو.

ورغـ النقمة الكبيرة التي مثميا قياـ السمطة الفمسطينية، والمفترض أف تنعكس عمى دور  
ال أنيا لـ تحرز تقدمًا ممموسًا باتجاه التحوؿ إلى وطبيعة عمؿ وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية، إ

مؤسسة إعالـ عاـ، وما تزاؿ تتصرؼ كذراع لمنظمة التحرير أو لمحزب أو لمسمطة، وليس 
لى ما يسمى مرحمة الدولة، إ، رغـ االنتقاؿ مف مرحمة الثورة كمؤسسة لعموـ الشعب أو الجميور

 .(1)تكوف أ سست ودفعت بيذا االتجاه وما رافؽ ذلؾ مف قوانيف وىياكؿ مف المفترض أف

التي يعاني منيا اإلعالـ الحكومي  الصعوباتويطرح د. حسف أبو حشيش مجموعة مف  
بشكؿ عاـ وليا دور كبير في إضعافو كمصدر لمعمومات الصحفييف الفمسطينييف تتمثؿ في 

 :(2)اآلتي

والذي أدى لوجود حكومتيف، ـ .866االنقساـ الفمسطيني الواقع في الحياة السياسية منذ عاـ  .9
 وبالتالي وجود جيتيف تمثالف اإلعالـ الحكومي في فمسطيف والمناكفات السياسية بينيـ.

ضعؼ اإلمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لصالح اإلعالـ الحكومي وخاصة في وسائؿ  .8
لتي إعالـ حكومة غزة جعميا غير قادرة عمى مواكبة التطور اإلعالمي وقصور الخدمة ا

 تقدميا. 

عدـ توحيد المرجعيات لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمرجعية واحدة تشرؼ عمى السياسات  .3
وجد درجة مف التنافس المذموـ بينيا، نتيجة تعّدد أالعامة وخاصة في الضفة الغربية، وىو ما 

 الوالءات.

عطاؤه  .. الحصرية أو عدـ دعـ اإلعالـ الحكومي مف قبؿ المؤسسات والشخصيات الرسمية وا 
السبؽ اإلعالمي ليكوف مصدر المعمومة الوحيد وىذا ييز كيانو، فنجد خبرًا حكوميًا منشورًا 

 في وسائؿ اإلعالـ مف خالؿ عالقات الصحفي، وىذا األمر تعاني منو غزة أكثر.

 

                                                           

 (..عودة، اإلعالـ الرسمي وحرية التعبير )ص(1)

مارس  93صفية )  حشيش، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة سابقًا، قابمو محمد أبو حسف أبو (2)
8698) 



.. 

 :(1)كما يعاني اإلعَلم الحكومي الفمسطيني من عوامل ضعف متعددة وأىميا

اإلعالمييف والعامميف في المكاتب والدوائر اإلعالمية الحكومية، ألسباب ات ضعؼ إمكان .9
عديدة أىميا: االبتعاد عف العمؿ اإلعالمي وفؽ السياقات اإلعالمية المينية، وحداثة 
تجربة العمؿ اإلعالمي لدى الموظفيف الجدد، وعدـ الدخوؿ في دورات متخصصة لتطوير 

 إلعالمييف العامميف في اإلعالـ الحكومي.القدرات اإلعالمية لدى الموظفيف وا

ات الفنية والتقنية المتوفرة إلعالـ المؤسسة الحكومية في أغمب مؤسسات ضعؼ اإلمكان .8
الدولة، وفي حاؿ توفرىا فإف افتقار الخبرة مف قبؿ المسؤوليف عف اإلعالـ يؤدي إلى 

يصاؿ األخبار النتيجة ذاتيا، وبالتالي اتباع وسائؿ بدائية في إدارة اإلعالـ و  تحرير وا 
والتقارير التي تخص عمؿ المؤسسة الحكومية إلى وسائؿ اإلعالـ العاممة بوقت متأخر 

 بحيث تكوف غير ذات قيمة إعالمية مما يؤدي إلى إىماليا.

وفي قطاع غزة يعاني اإلعَلم الحكومي عمى وجو الخصوص من مجموعة إشكاليات  
 :(2)تتمثل في

وليف الحكومييف باإلعالـ، وعدـ اقتناعيـ بأف اإلعالـ أداة ضعؼ مستوى اىتماـ المسؤ  .9
 استثمارىا بالشكؿ الصحيح سيكوف مساندًا لمحكومة ودورىا.و ميمة 

االنعزاؿ عف المجتمع الخارجي نتيجة االنقساـ مما أضعؼ حجـ التواصؿ مع الخارج  .8
رساؿ البعثات والوفود الكتساب الخبرات ورفع مستوى التطور.  وا 

حفييف مف العمؿ في مؤسسات اإلعالـ الحكومي لضعؼ الحوافز والرواتب ىروب الص .3
 مقارنة بالقطاع الخاص.

لقد وقع اإلعالـ الرسمي الفمسطيني في مرات كثيرة في أخطاء قاتمة ومميتة، وربما و  
حدثت عف سابؽ تصور وبقرارات مف المستوى األعمى، وكاف مف المفترض أف ينأى بنفسو عف 

السياسية الداخمية وأف ال يكوف جزءًا منيا، وأصبح واضحًا أف األزمة الراىنة التي الصراعات 
تعيشيا القضية الفمسطينية تبرز نقاط ضعؼ كبيرة في تعاطي اإلعالـ الرسمي مع مختمؼ 

 .(3)القضايا الوطنية

                                                           

 حسف، إعالـ المؤسسة الحكومية )موقع إلكتروني(.(1) 

أبريؿ  .ايياب الغصيف، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة السابؽ، قابمو محمد أبو صفية ) (2)
8698) 

 مشيدية االعالـ الرسمي الفمسطيني.. إعالـ سمطة فئوية، أـ إعالـ شعب وقضية. )موقع أمد لإلعالـ( كميب، (3)



.0 

 أىم مؤسسات اإلعَلم الحكومي الفمسطيني: -رابعاً 
 :(1)ومي إلى ثالث فئاتيمكف تقسيـ اإلعالـ الفمسطيني الحك 

مؤسسات يتصؿ دورىا ونشاطيا بتوفير خدمات إعالمية لجيات رسمية أو لصانع القرار  .9
 مثؿ دوائر اإلعالـ في الوزارات والييئات الحكومية المختمفة.

ديـ خدمات مؤسسات يرتبط نشاطيا بتنفيذ سياسات ورؤى إعالمية رسمية محددة، أو تق .8
ولإلعالمييف، مثؿ وزارة االعالـ والمكتب اإلعالمي  عالـصحفية معينة لوسائؿ اإل

 الحكومي.

مؤسسات أو وسائؿ إعالمية ىدفيا مخاطبة الجميور الفمسطيني والعربي واألجنبي،  .3
والتواصؿ معو عبر تقديـ خدمات صحفية مرئية أو مكتوبة أو مسموعة، مثؿ ىيئة االذاعة 

 «.الحياة الجديدة»، وجريدة «وفا »ة والتمفزيوف الفمسطيني، ووكالة األنباء الفمسطيني

وتعّد المؤسسات اإلعالمية الحكومية بمثابة حمـ لمفمسطينييف، إال أنيا عاشت وما زالت 
حالة مف الضبابية واليالمية مف حيث رسـ السياسات وجيات اإلشراؼ وتعييف الموظفيف، 

نتاجيا إئح المجتمع الفمسطيني، وكذلؾ في ومصادر التمويؿ، ودقة تمثيميا لكافة شرا
 .(2)البرامجي

نو ال مبرر أويرى الدكتور فريد أبو ظيير أستاذ اإلعالـ في جامعة النجاح الوطنية  
لوجود مؤسسات إعالمية تابعة لمحكومة، ولكف يمكف أف يكوف ىناؾ مؤسسات تابعة لمدولة 

 .(3)وال سمطة لمحكومة عمييايشرؼ عمييا البرلماف، وتكوف ميزانيتيا مف الدولة 
منظومة اإلعَلم  كومية اإلعَلمية التي تشرف وتديروتتمثل أىم المؤسسات الح

 الجيات اآلتية:، ظومة اإلعَلم بشكل عام في فمسطينالرسمي وتراقب من

 

 

 
                                                           

 (81عودة، اإلعالـ الرسمي وحرية التعبير )ص (1)

أبو حشيش،  دور وزارة اإلعالـ في تطوير أداء اإلعالـ الفمسطيني دراسة وصفية، دراسة منشورة  (2)
 (330)ص

 (.33المرجع السابؽ )ص (3)



.. 

 وزارة اإلعَلم الفمسطينية: .0

إطار السمطة في  .911تأسست وزارة اإلعالـ الفمسطينية وبدأت بمزاولة مياميا عاـ   
الوطنية الفمسطينية، وتتكوف مف عدة إدارات عامة، مثؿ: المطبوعات والنشر، اإلعالـ الخارجي، 

 .(1)اإلنتاج اإلعالمي، المديريات الفرعية، والشؤوف اإلدارية والمالية

وانطمقت الوزارة مف الصفر لعدـ وجود مؤسسة يمكف االعتماد عمييا كنواة أساسية داخؿ   
وقطاع غزة قبؿ قياـ السمطة الفمسطينية، وتعاقب عمى مسؤوليتيا عدد مف الوزراء، ياسر الضفة 

 .(2)عبد ربة، نبيؿ عمرو، نبيؿ شعث، يوسؼ رزقو

ويتمخص نشاط وزارة اإلعالـ في إجازة مزاولة العمؿ لمؤسسات اإلنتاج والبث اإلعالمي   
الداخمية واالتصاالت، ومنح البطاقات  الوطنية واألجنبية، وذلؾ بالتنسيؽ والتعاوف مع وزارتي

الصحفية لإلعالمييف الفمسطينييف واألجانب العامميف في األراضي الفمسطينية، فضاًل عف 
نتاج األفالـ  إصدار النشرات الدورية وغير الدورية التعريفية بجوانب القضية الفمسطينية، وا 

 الوثائقية والتعبوية والممصقات في المناسبات الوطنية.

كما تعمؿ الوزارة عمى تسييؿ عمؿ أعضاء الوفود الصحفية، مف مقيميف وزائريف مف   
خالؿ ترتيب جوالت ميدانية لبعض المناطؽ في فمسطيف، وتنسيؽ لقاءاتيـ بالمسؤوليف وصناع 

 .(3)القرار الفمسطينييف
 :(4)مركز اإلعَلم الفمسطيني .9

مف أجؿ التعامؿ  8666اإلعالـ نياية عاـ تشكؿ مركز اإلعالـ الفمسطيني كذراع لوزارة   
مع وقائع انتفاضة األقصى والدفاع عف المواقؼ الفمسطينية، الرسمية والشعبية في الصراع 

تحولت تبعية المركز مف وزارة اإلعالـ إلى  8661الميداني والسياسي والدبموماسي، وخالؿ عاـ 
 نية.أمانة سر المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطي

وييدؼ المركز إلى شرح وتوضيح الموقؼ الرسمي الفمسطيني تجاه مختمؼ قضايا   
ثبات شرعية النضاؿ ا  ي لدى وسائؿ اإلعالـ العالمية، و اإلسرائيم –الصراع العربي والفمسطيني 

                                                           

 مركز المعمومات الوطني الفمسطيني، وزارة اإلعالـ ) موقع وكالة وفا( (1)
أبو حشيش، دور وزارة اإلعالـ في تطوير أداء اإلعالـ الفمسطيني دراسة وصفية، دراسة منشورة  (2)

 (.38)ص

  مركز المعمومات الوطني الفمسطيني، وزارة اإلعالـ ) موقع وكالة وفا( (3)

 ت الوطني الفمسطيني، مركز اإلعالـ الفمسطيني )موقع وكالة وفا(مركز المعموما (4)



.8 

الفمسطيني في سبيؿ االستقالؿ، ومخاطبة الرأي العاـ العالمي بمغة واضحة ومفيومة ومعاصرة، 
دارة الفمسطينيتخداـ وسائؿ اإلعالـ الموجودة، خصوصا اإلعالـ وتحسيف اس عادة تنظيـ وا  ، وا 

 العالقة الفمسطينية مع شبكات وممثمي مختمؼ وكاالت اإلعالـ العالمية.

كما ييدؼ إلى إيجاد نظاـ إعالمي فعاؿ يوضح الموقؼ الرسمي لمسمطة الوطنية تجاه   
عالف الدولة، وعودة الالجئيف، وااللتزاـ بمبادئ مختمؼ القضايا، مثؿ: حؽ تقرير المصير، و  ا 

 الشرعية الدولية، وتعزيز صورة الفمسطيني في كافة أنحاء العالـ.
 المكتب اإلعَلمي الحكومي: .1

ـ تشّكؿ حكومتيف في األراضي .866ترّتب عمى أحداث االنقساـ الفمسطيني عاـ   
ة، وىو ما انعكس عمى طبيعة تشّكؿ الفمسطينية إحداىا في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غز 

حيف تحّولت مياـ الوزارة في غزة إلى مكتب  ، فيوزارة اإلعالـ إذ بقيت كما ىي في راـ اهلل
 إعالمي حكومي.

عالـ في قامت حكومة غزة بإنشاء المكتب اإلعالمي الحكومي، وتولى وكيؿ وزارة اإل  
الوزراء في غزة، وبعد اتفاؽ الشاطئ في يونيو تو المباشرة ىي مجمس يغزة رئاستو، وكانت مرجع

ـ وتشكيؿ حكومة التوافؽ عاد اسـ الوزارة في غزة بداًل مف المكتب اإلعالمي الحكومي، .869
لكف ما طرأ عمى وزارات الحكومة مف عدـ االطالع بمسؤولياتيا بشكؿ موّحد في الضفة وغزة 

ـ يتـ توحيد الوزارة في ظؿ حكومة انسحب عمى وزارة اإلعالـ، وبقي الوضع عمى حالو ول
 .(1)الدكتور رامي الحمداهلل

وانطمؽ المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة في بداياتو بصحيفة الرأي كأداة أولى، إلى   
جانب موقع إلكتروني، كانا يعتمداف في العمؿ والمحتوى عمى التقارير اإلدارية لموزارات في 

واإلمكانيات وانفصاؿ مؤسسة إعالـ رئاسة الوزراء نتيجة  البداية، مع ضعؼ في الكادر البشري
 .(2)لعدـ قناعة المسؤوليف الحكومييف بأىمية دور اإلعالـ الحكومي

ـ أصبح ىناؾ توجو لدى الجيات الرسمية لدعـ اإلعالـ الحكومي في 8698بعد عاـ  
شرافو الفني عمى  المؤسسات غزة، فعممت عمى دعمو مف خالؿ توحيد مصدر المعمومات، وا 

                                                           

 (331أبو حشيش، دور وزارة اإلعالـ في تطوير أداء اإلعالـ الفمسطيني دراسة وصفية، دراسة منشورة )ص(1) 

 المرجع السابؽ. (2)



.1 

عطاؤه حصرية األخبار الحكومية، وتزويد عدد  اإلعالمية في الوزارات، وتطوير وسائمو، وا 
 . (1)موظؼ 966موظفًا إلى ما يقارب مف  86موظفيو مف 

وتتمثؿ مياـ المكتب اإلعالمي الحكومي في اإلشراؼ عمى العمؿ اإلعالمي في قطاع   
صدار التراخيص وحؿ مشاكؿ الصحفييف، صدار البيانات الحكومية وعقد المؤتمرات  غزة، وا  وا 

 .(2)الصحفية، إلى جانب امتالؾ وسائؿ إعالـ حكومية تمثمت في شبكة الرأي الحكومية 

 إعَلم الوزارات: .4

لـ يجد الباحث خالؿ بحثو مراجع تتحدث عف إعالـ الوزارات ودورىا بشكؿ واضح   
كنائب لمدير المكتب اإلعالمي لوزارة  ويفيد البحث العممي، لكف مف خالؿ طبيعة عمؿ الباحث

الداخمية في غزة، يمكف القوؿ أف دوائر اإلعالـ في الوزارات الحكومية تؤدي دورًا ميمًا في خمؽ 
نجازاتيا، إلى جانب أنيا حمقة الوصؿ بيف اإلعالمييف والوزارة، وتعمؿ عمى  حضور لموزارة وا 

 توحيد الخطاب اإلعالمي في الوزارة.

دوائر اإلعالمية مع العالقات العامة في كثير مف الوزارات، في حيف أف وتندمج ال  
بعض الوزارات تخصص قسمًا أو دائرة أو وحدة أو إدارة خاصة باإلعالـ بحسب ىيكؿ الوزارة 

 وحجميا وأىميتيا، إلى جانب مدى اىتماـ المستوى القيادي لموزارة باإلعالـ.
 وزارات الحكومية فيما يأتي:وتتمثل أبرز ميام دوائر اإلعَلم في ال 

إصدار البيانات والتصريحات الخاصة بالوزارة وتوزيعيا عمى جميع وسائؿ اإلعالـ المرئية  - أ
 والمسموعة والمقروءة .

رصد األحداث ذات العالقة بالوزارة ومتابعة األخبار والتواصؿ بشأنيا مع وسائؿ اإلعالـ  - ب
 بيدؼ تعزيزىا أو تفنيدىا.

براز الصورة الحسنة لموزارة أماـ إعداد التقارير الص - ت نجازاتيا وا  حفية عف أعماؿ الوزارة وا 
 الجميور.

صداراتيا. - ث نجازاتيا وا   متابعة الموقع اإللكتروني لموزارة وتغذيتو بأخبار الوزارة وا 

                                                           

 (8698أبريؿ  .ة )ايياب الغصيف، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة سابقًا، قابمو محمد أبو صفي (1)

مارس  93حسف أبو حشيش ، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة سابقًا، قابمو محمد أبو صفية )(2)  
8698) 



06 

عقد المؤتمرات الصحفية في مناسبات مختمفة والتنسيؽ مع وسائؿ اإلعالـ وتسييؿ مياميا  - ج
 داخؿ الوزارة.

 ذاعة والتمفزيون الفمسطينية:ىيئة اإل ..

مؤسسة وطنية عامة تشكؿ جزءًا أساسيا وىامًا في البنية الوطنية العامة لممجتمع  
عف الرئيس ياسر  9113/./0( صادر بتاريخ 00..الفمسطيني، أنشئت بقرار يحمؿ رقـ)

وحكومة عرفات، وبحسب بنود اتفاقية إعالف المبادئ الموقعة بيف منظمة التحرير الفمسطينية 
9113ايموؿ  93االحتالؿ اإلسرائيمي يـو 

(1). 

وبحسب تعريؼ الييئة فيي تسيـ في إبراز اليوية الوطنية لمشعب الفمسطيني وتعزيز  
 .(2) حريتو واستقاللو، وأنيا تمتـز بالتعدد الثقافي والسياسي وحرية التعبير واالنفتاح

اإلذاعة والتمفزيوف نفسيا، إذ تعيش ويجد الباحث أف الواقع يخالؼ ما تعّرؼ بو ىيئة  
التمفزيوف واإلذاعة الفمسطينية بشكؿ خاص حالة انفصاـ خطيرة مع اليوية الوطنية، ولـ يرؽ 
حتى اليوـ لحالة الكفاح الوطني التي يخوضيا شعبنا الفمسطيني، ولـ يعد مستغربًا اف نشاىد 

في وقت سقوط  ،والمسمسالت العاطفية، التمفزيوف الرسمي الفمسطيني يواصؿ بث األغاني
 الشيداء في القدس أو قطاع غزة.

وتنبع أىمية إنشاء ىيئة اإلذاعة والتمفزيوف بعد قياـ السمطة مف أنيا أوؿ إعالـ  
فمسطيني مسموع ينطمؽ مف األراضي الفمسطينية، وكذلؾ أوؿ إعالـ فمسطيني مرئي في تاريخ 

المسموع أف يكوف مختمفًا في خطابو عف فمسطيف، وكاف لزاما عمى ىذا اإلعالـ المرئي و 
 .(3)المراحؿ السابقة لتوقيع اتفاؽ أوسمو، كمرحمة جديدة ومختمفة

، بقيت ىيئة االذاعة والتمفزيوف  8696وحتى العاـ  .911ومنذ تأسيسيا عاـ  
طار قانوني ينظـ عمميا، وظمت خاضعة في مختمؼ تفاصيؿ إالفمسطيني تعمؿ بدوف أي 

 يبتعد لـ الذي السياسي والمستوى رؤسائيا واجتيادات لرؤى عمميا طواؿ ىذه الفترةإدارتيا وبرامج 

 عمميا. تفاصيؿ أدؽ في التدخؿ عف

                                                           

 الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيوف، عف الييئة )موقع الييئة( (1)  
 المرجع السابؽ.(2)  
 (..-.3)صرويتر وزيبولد، اإلعالـ وحرية الرأي في فمسطيف  (3)
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وبقيت ىذه الحالة الضبابية حتى تولى أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  
السمطة عالـ الرسمي، حيث أصدر رئيس الفمسطينية ياسر عبد ربو ميمة اإلشراؼ عمى اإل

مرسومًا رئاسيًا بشأف الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيوف ـ 8696 -3 -1محمود عباس بتاريخ 
الفمسطينية، وقد أنشأ ىذا المرسوـ ىيئة عامة ُأطمؽ عمييا الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيوف، 

 .(1)وأتبعيا لرئيس السمطة الفمسطينية

 

 :طينيأىم وسائل اإلعَلم الحكومي الفمس -خامساً 
تنوعت وسائؿ اإلعالـ في فمسطيف، باختالؼ ألواف الطيؼ السياسي، وتأثرت بما  

تعرضت لو مف حكـ متعاقب، بدءًا بالحكـ العثماني ومرورًا باالنتداب البريطاني واالحتالؿ 
يونيو  .9االسرائيمي، وصواًل إلى السمطة الوطنية الفمسطينية، التي شيدت انقسامًا سياسيًا في 

 .(2)شطر الوطف إلى نصفيف متباعديف فكرًا وتوجياً  ،.866
ومف خالؿ تعريؼ ىذه الوسائؿ لنفسيا وأدائيا الميداني المشترؾ، نستنتج القواسـ  

 :(3)المشتركة التالية
 ىذه الوسائؿ تتمقى الدعـ والتمويؿ مف ميزانية السمطة الفمسطينية. .9

 الموظفيف التابع لمحكومة.الكادر البشري يتبع إداريًا وماليًا لديواف  .8

 سياستيا اإلعالمية واضحة في اتجاه نشر وترويج رواية السمطة والحكومة. .3

المرجعية اإلدارية ىي ىيئات حكومية رسمية كوزارة اإلعالـ ، ومنظمة التحرير، ورئاسة  ..
 السمطة، والمكتب اإلعالمي الحكومي.

ئؿ فاعمة، فثمة تمفزيوف رسمي وفي الواقع سنجد وسائؿ إعالـ ممموكة لمسمطة وىي وسا 
ذاعة وصحؼ ومجالت تصدر عف مؤسسات رسمية تابعة لمسمطة، كما ىناؾ  وقناة فضائية، وا 

 . (1)دوات رسمية كوزارة اإلعالـ وىيئة االستعالمات العامة تقـو بوظائؼ رسميةأو  اً أطر 

                                                           

 (39عودة، اإلعالـ الرسمي وحرية التعبير )ص(1)
 (.91)ص 8661-8660طوماف، وسائؿ اإلعالـ الفمسطيني وأثرىا في االنقساـ السياسي (2) 

أبو حشيش، دور وزارة اإلعالـ في تطوير أداء اإلعالـ الفمسطيني دراسة وصفية، دراسة منشورة )ص  (3)
330-33.) 
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  ومن أىم وسائل اإلعَلم الحكومي الفمسطيني في الضفة وغزة ىي:

 وكالة وفا: .0

، أنشأىا المجمس الوطني الفمسطيني في دورتو االستثنائية ”وفا“وكالة األنباء الفمسطينية   
، حيث تـ االتفاؽ عمى 0/96/91.8العاشرة، عقب المؤتمر الشعبي الذي عقد في القاىرة في 

 .(2) ”توحيد أجيزة اإلعالـ ووسائمو في جياز مركزي موحد“

، وبما أف تسمسؿ ”وكالة األنباء الفمسطينية“مف  مف األحرؼ األولى” وفا“وتشكؿ اسـ   
، ارتأى القائموف ”وكالة الصحافة الفرنسية“وىو اختصار ” واؼ“األحرؼ األولى يؤدي إلى لفظو 

 .(3)منعا لاللتباس” وفا“عمى الوكالة اعتماد كممة 

وقد ركز عمؿ وكالة 'وفا' منذ تأسيسيا عمى نقؿ الخبر الفمسطيني، وخصوصًا   
غات العسكرية الصادرة عف القيادة العامة لقوات الثورة الفمسطينية، لكف ىذا العمؿ توسع، البال

ليشمؿ تغطية األحداث الوطنية عمى تنوعيا وأخبار تجمعات الشتات الفمسطيني، ونقؿ كؿ ما لو 
 .(4)عالقة بالقضية الفمسطينية

بالمقاتميف، مف ذوي  مف بيروت بإمكانيات متواضعة، إذ كانت تستعيف” وفا“وانطمقت   
المواىب الصحفية، لتغطية أخبار الميداف؛ فشّكؿ ىؤالء، بعد تدريبيـ في معاىد الدوؿ الصديقة، 

 .(5)تعزيًزا لمفريؽ األساسي الذي الـز الوكالة في كؿ سنوات مسيرتيا

؛ فمع إحكاـ الحصار اإلسرائيمي حوؿ 9188وكانت ذروة العطاء في بيروت صيؼ   
المصدر األساسي لمعرفة ما يجري في بيروت المحاصرة، حيث كانت ” وفا“حت المدينة، أصب

 تبث وقائع المعركة عبر أجيزة الالسمكي العسكرية، إلى مركز اتصاؿ في العاصمة القبرصية،
 .(6)ومف ىناؾ إلى وكاالت األنباء العالمية

                                                                                                                                                                     

دائرة اإلعالـ المرئي والمسموع في وزارة اإلعالـ بالضفة الغربية، محمد أبو صفية داوود داوود، مدير (1) 
 (8691أبريؿ .)

 وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية، عف وفا )موقع وكالة وفا( (2)

 عوؼ، ما ىي أىـ وسائؿ اإلعالـ المؤثرة في الساحة الفمسطينية؟ )موقع ساسة بوست( (3)

 لمعمومات الفمسطينية، عف وفا )موقع وكالة وفا(وكالة األنباء وا (4)

 عوؼ، ما ىي أىـ وسائؿ اإلعالـ المؤثرة في الساحة الفمسطينية؟ )موقع ساسة بوست( (5)
 المرجع السابؽ. (6)
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نظمة التحرير، انتقمت "وفا" مع قيادة منظمة التحرير إلى تونس، وكانت تنطؽ باسـ م  
ولما انتقمت إلى الضفة وغزة بعد اتفاؽ أوسمو، أصبحت تنطؽ باسـ السمطة الفمسطينية، وتقدـ 
خدماتيا مجانا عبر االنترنت، وليا مكاتب في مدف الضفة وغزة، وفي الناصرة داخؿ الخط 

 .(1)األخضر، ومكاتب خارجية في عّماف والقاىرة وتونس وباريس وفيينا وروما ولندف

وشّكؿ قياـ السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة فرصة ذىبية لتطور   
الوكالة، بما يتناسب والتطورات الحاصمة في مجاؿ تقنيات اإلعالـ الحديثة، وبما يميؽ بمؤسسة 

عالمي الوطني، وقد انتقمت وطنية تقع عمى عاتقيا العديد مف المياـ والتحديات عمى الصعيد اإل
9111نترنت، في أواسط عاـ ت المطبوعة إلى البث عبر شبكة اإلمف إصدار النشراالوكالة 

(2). 

نباء بشأف تنظيـ عمؿ وكالة األ 8699( لسنة 0وحدد المرسوـ الرئاسي رقـ )  
 :(3)أىداؼ الوكالة باآلتي« وفا »والمعمومات الفمسطينية 

مستمرة كمصدر رسمي  تقديـ وتوفير الخدمات اإلخبارية داخؿ فمسطيف وخارجيا بصورة - أ
 لألنباء والمعمومات.

براز الحدث الفمسطيني بكؿ صوره  - ب تقديـ ونقؿ صورة فمسطينية مشرقة الى العالـ وا 
 وأشكالو.

 تطوير نظاـ وطني لممعمومات. - ت

 وضع صانع القرار في البيئة المعموماتية المناسبة التخاذ القرارات المناسبة. - ث

ة والصحافية في فمسطيف، ومواكبة التطورات المساىمة في تعزيز المينية اإلعالمي - ج
 المينية التقنية في مجاؿ االتصاالت والمعمومات.

 تمفزيون فمسطين: .9

يعد تمفزيوف فمسطيف المنبر المتحدث باسـ السمطة الفمسطينية ولساف حاليا، والناطؽ   
نظرىا، وبث باسميا، فيو تمفزيوف حكومي تابع لمسمطة وينادي بتوجياتيا، ويسعى لتحقيؽ وجية 

 .(4)كؿ ما يتعمؽ بيا أو يصدر منيا

                                                           

 (89-86رويتر وزيبولد، اإلعالـ وحرية الرأي في فمسطيف )ص (1) 

 (09عودة، االعالـ الرسمي وحرية التعبير )ص (2)
 ـ بشأف تنظيـ عمؿ وكالة االنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا".  8699( لسنة 0المرسـو الرئاسي رقـ ) (3)
مكانيات التحسيف )ص (4)  (80الحروب وقينص. اإلعالـ الفمسطيني واالنقساـ مرارة التجربة وا 
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، إذ بدأ البث .911وىو جزء مف ىيئة اإلذاعة والتمفزيوف الفمسطينية التي أنشأت عاـ   
مف قطاع غزة  مف قبؿ السمطة الوطنية الفمسطينية وبموجب  9111التمفزيوني لمقناة في عاـ 

التمفزيوف الفمسطيني إلى قناة فضائية معززة تحوؿ  9111، وفي عاـ .911اتفاقية أوسمو عاـ 
 بدورة إخبارية وبرامجية،  تبث عمى نطاؽ واسع وبتقنيات حديثة.

وتبث قناة فمسطيف الفضائية عمى التمفزيوف األرضي المحمي في األراضي التابعة   
ف برجًا لتقوية الموجة األرضية في المد 99لمسمطة الوطنية الفمسطينية، حيث يوجد حوالي 

 .(1)الفمسطينية

في يناير  969وبدأ البث التجريبي لفضائية فمسطيف عمى القمر المصري نايؿ سات   
ـ، بينما بدأ بثًا تجريبيًا آخر عمى القمر العربي 0/8/9111، وبإشارة اختبار حتى 9111

ـ، 9111/./3ـ، وانطمؽ البث الرسمي عمى القمريف في 83/0/9111بتاريخ  A3عربسات 
 .(2)ـ9111وائؿ يوليو أؽ التغطية ليشمؿ األمريكيتيف في انط وازداد

 :(3)بحسب عودة وييدف تمفزيون فمسطين إلى ما يمي 

مخاطبة الرأي العاـ الفمسطيني وتكريس حرية الرأي والتعبير، ومناقشة كافة قضايا المجتمع  - أ
 السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.

وقرارات السمطة الوطنية عمى مختمؼ األصعدة التنفيذية اطالع المواطف عمى توجيات  - ب
 والتشريعية والقضائية وفي مختمؼ مناحي الحياة االقتصادية والثقافية والسياسية.

التمسؾ بحرية الرأي والتعبير والنشر واحتراـ حقوؽ االنساف التي تضمنتيا االتفاقيات  - ت
 الدستورية الفمسطينية.العربية والدولية ووافقت عمييا المؤسسات التشريعية 

إبراز المعالـ الثقافية والحضارية لمشعب الفمسطيني واإلسياـ في تطويرىا ونشرىا بيف  - ث
 ثقافات العالـ وحضاراتو المختمفة.

 توثيؽ وتوطيد عالقات الشعب الفمسطيني في مختمؼ أماكف تواجده في العالـ. - ج

ية الفمسطينية عمى مستوى إبراز اليوية الوطنية الفمسطينية وعرض وشرح أبعاد القض - ح
 العالـ.

                                                           

 ست( عوؼ، ما ىي أىـ وسائؿ اإلعالـ المؤثرة في الساحة الفمسطينية؟ )موقع ساسة بو  (1)

 (.90تايو، اإلعالـ الثقافي في اإلذاعة والتمفزيوف )ص (2)

 (0.عودة، اإلعالـ الرسمي وحرية التعبير )ص (3)
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براز معاناتو والتأثير  - خ فضح ممارسات االحتالؿ االسرائيمي ضد أبناء الشعب الفمسطيني وا 
في الرأي العاـ العالمي والعربي، مف أجؿ استقطاب مزيد مف المسانديف لحقوؽ الشعب 

 الفمسطيني، وبشكؿ خاص الحؽ في بناء دولتو وتقرير مصيره.

الواقع فإف تمفزيوف فمسطيف ىو أحد نماذج اإلعالـ الرسمي الفمسطيني وعمى أرض  
السيء، والذي يشكؿ مرآة صادقة لمسمطة الفمسطينية ومواقفيا السياسية، وىو مطالب مف قبؿ 
السمطة بمعب دور سمبي في تقديـ الصورة إلى الشعب الفمسطيني عمى غير حقيقتيا الفعمية، 

 .(1)واقع اإلعالـ لمنظاـ الرسمي العربيوىو دور ال يختمؼ كثيرًا عف 

ويجد الباحث فجوة كبيرة بيف ما يصؼ تمفزيوف فمسطيف نفسو بو وأىدافو، وبيف الواقع  
الذي تقوـ عميو سياسة البث في التمفزيوف، وما يقّدمو مف برامج، وما يتناولو مف مصطمحات، 

تح، وعدـ إعطائو مساحة لمحريات ُتظير بشكؿ واضح التبعية الحزبية لمتمفزيوف لصالح حركة ف
 أو تمثيؿ رأي الكؿ الفمسطيني.

 :جريدة الحياة الجديدة .1

صحيفة يومية سياسية شاممة، وىي تعدُّ لساف حاؿ السمطة الفمسطينية. وىذا ما يتضح   
نحف مع السمطة مف منطمؽ إنجاح الفرصة “مف البياف التأسيسي لمصحيفة الذي أتى في نصو 

السانحة لبناء مجتمع وكياف وطني مستقؿ، غير أننا لف نقؼ مع ما نراه تقصًيرا أو التاريخية 
إخالاًل في البنية واآلراء، وسوؼ نعالج المسائؿ المتعمقة بالسمطة بدرجة عالية مف الحساسية 

 .(2)”والمسؤولية بيدؼ التطوير، وليس اإلعاقة وجر العربة إلى الوراء

وكانت في البداية  .911 - 99 - 96بتاريخ « دة الحياة الجدي»وتأسست صحيفة   
، (3)الى صحيفة يومية .911 -8 - 91أسبوعية ثـ تحولت بعد نحو عاـ، وتحديدا بتاريخ 

وأسس صحيفة الحياة الجديدة نبيؿ عمرو، وكاف مديرىا العاـ قبؿ أف تؤوؿ ممكيتيا وتبعيتيا 
رغوثي لفترة، وحاليا رئيس التحرير لصندوؽ االستثمار الفمسطيني، وترأس تحريرىا حافظ الب

 بو الييجاء، ومديرىا العاـ ماجد الريماوي.أمحمود 

                                                           

كميب، مشيدية االعالـ الرسمي الفمسطيني.. إعالـ سمطة فئوية ، أـ إعالـ شعب وقضية. )موقع أمد  (1)
 لإلعالـ(.

 ة الجديدة )موقع وكالة وفا(مركز المعمومات الوطني الفمسطيني، جريدة الحيا (2)
 (3.عودة، اإلعالـ الرسمي وحرية التعبير )ص (3)
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وتعتمد الصحيفة نيج االستفادة مف كفاءات إبداعية مف خارج مالؾ الصحيفة؛ إلثراء   
 .(1)محتوى الصحيفة بالموضوعات والمقاالت والتعميقات المختمفة

 إذاعة صوت فمسطين: .4

لمسمطة الفمسطينية، وىي مؤسسة إعالمية تقع ضمف ىيئة اإلذاعة  ىي اإلذاعة الرسمية  
بمناسبة إحياء يوـ األرض، تبث اإلذاعة برامجيا  .911والتمفزيوف الفمسطينية، أنشأت في عاـ 

بالمغة العربية، تتنوع البرامج بيف نشرات األخبار عمى رأس كؿ ساعة، والبرامج االجتماعية 
واألغاني الوطنية والشعبية، مقرىا الرئيس في راـ اهلل، تبث عمى  والثقافية والقضايا المحمية

 .(2)ترددات مختمفة في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة

وىي امتداد لإلذاعة التي حممت ذات االسـ وتنقمت في مختمؼ الدوؿ العربية بعد   
ف القاىرة، ثـ تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية، وبدأت كبّث جزئي عمى موجة صوت العرب م

فبغداد مف جديد، ثـ صيدا قبؿ أف   اد فعدف فصنعاء، ثـ بيروتعّماف فدرعا فالجزائر فبغد
 يصؿ بيا المطاؼ إلى فمسطيف وتحديدًا إلى أريحا.

ـ، .911/./9بدأ بث صوت فمسطيف بخطاب لمرئيس ياسر عرفات ألقاه مف غزة في   
لمدة ست ساعات يومّيا، ثـ ُمدد ليصبح  (، وقد كاف البثAM 675عمى الموجات المتوسطة )

 ـ..911ثماني عشرة ساعة بعد االنتقاؿ إلى راـ اهلل عاـ 

وتحوؿ خطاب صوت فمسطيف بعد أوسمو مف خطاب يعتمد عمى األخبار والتعميقات   
السياسية والرسائؿ السرية المشفرة وأخبار االنتفاضة وبالغات التضامف معيا، إلى خطاب ُيولي 

 لمثقافة وتطور الوطف واألمور االنسانية والبرامج الثقافية واالجتماعية. االىتماـ

ُيغطي كؿ مناطؽ الضفة وغزة، بعد  .911وقد أصبح صوت فمسطيف في تموز عاـ   
بدء االرساؿ مف جنيف وكفر راعي ، وكاف يصؿ أيضا إلى أجزاء مف األردف وسوريا ولبناف، 

 غزة بتاريخ رساؿ فيسرائيمية عمى تدمير أبراج اإلوبقي الحاؿ كذلؾ حتى أقدمت القوات اال
FMـ، فأصبحت تبث عمى موجات 93/98/8666

(3). 

 

                                                           

 عوؼ، ما ىي أىـ وسائؿ اإلعالـ المؤثرة في الساحة الفمسطينية؟ )موقع ساسة بوست( (1)

 المرجع السابؽ. (2)

 (968رويتر وزيبولد، اإلعالـ وحرية الرأي في فمسطيف )ص (3)
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 شبكة الرأي الحكومية: .5

شبكة إعالمية فمسطينية تعكس صورة الحكومة الفمسطينية وتبيف مواقفيا تجاه القضايا   
ىمومو وتتبنى المختمفة، وتعبر في ذات الوقت عف رأي الشعب الفمسطيني األصيؿ وتحمؿ 

 مواقفو وقضاياه وتفضح جرائـ االحتالؿ الصييوني وانتياكاتو المستمرة.

ـ بعد أحداث االنقساـ الفمسطيني ، نتيجة لسيطرة .866بدأ إنشاء الشبكة في العاـ   
الرئاسة الفمسطينية عمى وسائؿ اإلعالـ الرسمية ، مما دفع المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة 

 .(1)عالمية رسمية تتحدث باسميا وتعّبر عف وجية نظرىا لمجميورإبإنشاء وسائؿ 

ـ كاف ىناؾ توجو لتطوير أدوات المكتب اإلعالمي الحكومي، وأصبح 8698بعد عاـ   
ضافة وسائؿ جديدة إلييا، حيث تـ تجديد صحيفة الرأي شكاًل  العمؿ عمى تطوير شبكة الرأي وا 

طالؽ موقع  نشاء إذاعة الرأي الحكومية التي  لكتروني تحت اسـإومضمونًا، وا  وكالة الرأي، وا 
انطمقت في البداية كإذاعة خاصة بوزارة الداخمية ثـ تحولت بقرار مف رئاسة الحكومة في غزة 
في حينو إلى إذاعة حكومية، وأصبح ىناؾ توجو نحو اإلعالـ الجديد وتـ إنشاء منصات الرأي 

 .(2)عمى مختمؼ شبكات التواصؿ االجتماعي

 : (3)تكوف شبكة الرأي اإلعالمية مف الوسائؿ اآلتيةوت 

 .وكالة الرأي بالمغة العربية - أ

 .وكالة الرأي بالمغة االنجميزية - ب

 .إذاعة الرأي - ت

 صحيفة الرأي االلكترونية وىي متوقفة حاليا عف الصدور. - ث

 شبكة الرأي عمى مواقع التواصؿ االجتماعي. - ج

الوسائؿ، وىي بوابة إعالمية رسمية معبرة عف وتعدُّ الشبكة نافذة إعالمية متنوعة   
أصالة الشعب الفمسطيني، وتوصيؿ المعمومة الصادقة إلى المواطف العربي عامة والفمسطيني 

 خاصة في جميع أنحاء العالـ.
                                                           

 ف نحف )موقع وكالة الرأي( وكالة الرأي الفمسطينية، م (1)

أبريؿ  .ايياب الغصيف، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة السابؽ، قابمو محمد أبو صفية ) (2)
8698) 

 وكالة الرأي الفمسطينية، مف نحف )موقع وكالة الرأي(  (3)
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 :(1)وتتمثل أىداف شبكة الرأي الحكومية فيما يمي

 توصيؿ رسالة الحكومة الفمسطينية إلى كؿ مواطف فمسطيني وعربي. - أ

 متابعة األحداث الميدانية عمى الساحة الفمسطينية ونقميا أوال بأوؿ. - ب

ظيارىا إلى الجميور العربي والفمسطيني. - ت  إبراز انجازات الحكومة الفمسطينية وا 

 تطوير العمؿ اإلعالمي الحكومي الفمسطيني نحو األفضؿ ليكوف نافذة العالـ عمى فمسطيف. - ث

 بكؿ الوسائؿ واألدوات الحديثة.الوصوؿ إلى أكبر قدر ممكف مف الجميور و  - ج

 تبني قضايا الشعب الفمسطيني المختمفة والدفاع عنيا ودعوة العالـ لمدفاع عنيا. - ح

 توعية ٍالرأي العاـ الفمسطيني والعربي واإلقميمي والدولي بالقضية الفمسطينية. - خ

 فضح جرائـ االحتالؿ الصييوني بحؽ أبناء شعبنا الفمسطيني في مختمؼ القضايا. - د

رًا يرى د. حسف أبو حشيش أنو ينبغي عمى اإلعالـ الحكومي، توحيد مؤسساتو وأخي
ومرجعياتو، وأف يتحوؿ إلى إعالـ وطني يعطي أولوية لمرسالة الوطنية ويبتعد عف المناكفات 
السياسة، وأف يعزز قوامتو ليس مف باب الرقابة بؿ مف باب الخدمة، فيشعر الصحفي أف ىناؾ 

 .(2)الحكومي لو ويحؿ مشاكمو مع المؤسسات الرسمية خدمات يقدميا اإلعالـ
في ظؿ ىذا الفضاء الجديد، وأف  عالـ الحكومياإلفي دور كما يجب إعادة النظر  

يتحوؿ اإلعالـ الحكومي لمشروع خدمة عامة يبتعد عف دور التقييد والرقابة، وينطمؽ مف بوابة 
المسؤوليف، وىناؾ تجارب رائدة في ذلؾ كما التسييؿ ومنح الحرية وىو ما يحتاج لقناعة لدى 

 .(3)في االردف ولبناف، يمكف االستفادة منيا
وبات مطموبًا الوقوؼ بجدية ومسؤولية مينية ووطنية أماـ بعض جوانب الخمؿ والقصور  

الذي تشكو منو مؤسسة اإلعالـ الرسمي الفمسطيني وبما يسيؿ عمييا ايصاؿ رسالتيا 
العالـ الخارجي، وقبؿ ذلؾ إقناع الشعب الفمسطيني بمختمؼ انتماءاتو  اإلعالمية، ونقميا إلى

السياسية أنو حقًا وسيمة إعالـ رسمية لمشعب والوطف والقضية ولبست إعالمًا فئويًا ليذا 
 .(4)المسؤوؿ أو ذاؾ

                                                           

 وكالة الرأي الفمسطينية، مف نحف )موقع وكالة الرأي(. (1)

 (8698مارس  93المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة سابقًا، قابمو محمد أبو صفية ) حسف أبو حشيش، رئيس  (2)

 (8698أبريؿ  .إيياب الغصيف، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة السابؽ، قابمو محمد أبو صفية ) (3)

موقع أمد كميب، مشيدية االعالـ الرسمي الفمسطيني.. إعالـ سمطة فئوية ، أـ إعالـ شعب وقضية. ) (4)
 لإلعالـ(



01 

 المبحث الثاني
 المعمومات مصادر

الصحفي، حيث إف تعّد مصادر المعمومات مف األمور الميمة والرئيسية في العمؿ 
الحصوؿ عمى المعمومة يأتي في المقاـ األوؿ مف حيث األىمية لدى الصحفي، وال يمكف 
لمصحفي أف يحصؿ عمى المعمومات دوف مصادر يستطيع أف يبني معيا عالقات تمكنو مف 

 الوصوؿ إلى المعمومات وخاصة المخفي منيا.

وة أخباره، وكمما زادت تمؾ وتعدُّ مصادر المعمومات سالح الصحفي الذي يعزز بو ق
المصادر والمنابع كمما أصبح الصحفي ووسيمتو اإلعالمية أقوى في سوؽ المنافسة اإلعالمية، 

 وجذب اىتماـ القّراء والجميور .

كما يمجأ الصحفي لمصادر المعمومات إلثبات أصؿ األخبار التي يقّدميا لمجميور، 
عطائيا المصداقية والقوة الالزمة النتشار  ال أصبحت تمؾ األخبار غير ميمة وال يتفاعؿ وا  ىا، وا 

 معيا الجميور.

وتتناوؿ الدراسة في ىذا المبحث العديد مف الموضوعات المتعمقة بالمعمومات 
 ومصادرىا، مثؿ: مفيوميا وخصائصيا وأنواعيا، وىو ما تتعرض لو الدراسة فيما يأتي:

 

 مفيوم المعمومات: -أولً 
المعمومة شيء مجرد، وىي مف المصطمحات التي تكاد تفقد وزنيا  المفيوم المغوي:

تعريؼ مختمؼ،  66.الداللي مف كثرة االستعماؿ، وقد وصؿ عدد التعريفات لكممة معمومة إلى 
وىي إحدى المفردات المشتقة مف المصدر)ع ؿ ـ(، ويورد حشمت قاسـ العديد مف المعاني 

يتصؿ بالعمـ أي إدراؾ طبيعة األمور، والمعرفة أي المشتقة مف ىذا المصدر، فمف معانيو ما 
، (1)القدرة عمى التمييز والتعميـ والتعمـ والدراية واإلحاطة، وغير ذلؾ مما يناقض الجيؿ والغفمة

وتعد المعمومات مرحمة لما قبؿ المعرفة، المشتقة مف )ع ر ؼ(، وىي معمومات مجتمعة 
لتي تجمعت وتكاممت فيما بينيا لتشكؿ بنية ومنظمة، أي إنيا حصيمة مفردات المعمومات ا

 .(2)متماسكة منظمة
                                                           

 (.89المعمومات )ص عمـ في دراسات قاسـ،1) )
 (.98المعمومات )ص وعمـ المكتبات لدراسة مدخؿ قاسـ،2) )
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ويرى البعض أف مفيوـ المعمومات "يغطي ثالثة استخدامات، ىي: المعمومات كعممية 
أي أنيا فعؿ اإلعالـ، والمعمومات كمعرفة وذلؾ بما تـ إدراكو مف المعمومات، والمعمومات 

اء بطبيعتيا أشياء غير ممموسة البد عند كشيء غير ممموس، فالمعرفة والمعتقدات واآلر 
توصيميا مف التعبير عنيا بطريقة مادية، كإشارات أو نصوص وأي نوع مف ىذا التعبير سيشكؿ 

 (1)بالضرورة المعمومات"

يمكف تعريؼ المعمومات بأنيا "مجموعة مف البيانات المنظمة  المفيوم الصطَلحي:
عطي معنًى خاصًا، وتركيبة متجانسة مف األفكار والمنسقة بطريقة توليفية مناسبة، بحيث ت

 .(2)والمفاىيـ، تمّكف اإلنساف مف االستفادة منيا في الوصوؿ إلى المعرفة واكتشافيا"

ويمثؿ مصطمح المعمومات " كافة األخبار والبيانات واألنباء والمستجدات العممية 
لمعارؼ عف سائر قطاعات الحياة، واالقتصادية واالجتماعية والفنية، وكذلؾ مجموعة البيانات وا

 (.3)ومنيا قطاع اإلعالـ"

وأما المعمومات اإلعالمية يمكف تعريفيا بأنيا "المعيف والمادة الخاـ التي يسعى 
ـّ تنقيحيا  اإلعالمي أو المحرر الصحفي إلى المجوء إلييا وجمعيا ومراجعتيا واستكماليا، ومف ث

الجية المعنية بالنشر ورئيس التحرير المسؤوؿ، وصياغتيا بشكميا النيائي، أو عرضيا عمى 
 (.4)لكي يقرر صالحيتيا لمنشر والتقديـ"

و يمكف القوؿ: إف المعمومات اإلعالمية ىي "تمؾ العممية اإلعالمية التي تبدأ بمعرفة 
المخبر الصحافي بمعمومات ذات أىمية، أي معمومات جديرة بالنشر والنقؿ، ثـ تتوالى مراحميا: 

طالقيا أو إرساليا تجميع  المعمومات مف مصادرىا، نقميا، التعاطي معيا وتحريرىا، ثـ نشرىا وا 
 (.5)عبر صحيفة أو وكالة أو إذاعة أو محطة تمفزة إلى طرؼ معني بيا وميتـ بوثائقيا"

                                                           

(1  ( Buckland, Information as thing (p.351). 

 (..8قنديمجي، مصادر المعمومات اإلعالمية )ص 2))
 (..8جواد، فف كتابة األخبار )ص 3))

 (...قنديمجي، مصادر المعمومات اإلعالمية )ص 4))

 (.83ذبياف، الصحافة اليومية واإلعالـ )ص 5))
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 مفيوم المصادر: -ثانياً 
 ةالمييحظى المصدر باىتماـ واسع مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ، إذ يعدُّ منشأ الرسالة اإلع

وأوؿ عنصر مف عناصر العممية االتصالية المكونة مف ثالث عناصر أساسية؛ مصدر، رسالة، 
 مستقبؿ.

صدر عف يقاؿ فالف يصدًرا، وصدوًرا، وقع وتقرر، و  – صدر األمر المفيوم المغوي:
صدر عنو الشيء وىو عند ي: ما رمر : أنفذه وأذاعو، والمصدستمد منو، وأصدر األيكذا، أي 
 .(1)المغة: صيغة اسمية تدؿ عمى الحدث فقطعمماء 

/ صد ر  إلى/ صد ر   ُر، والم ْصد ُر: اسـ مكاف مف صد ر  وم صد ر: اسـ، والجمع: م صاد 
زؽ: أسباب العيُ عف/ صد ر  في/ صد ر  مف: ما  ش  وموارده ، يْصد ُر عنو الشَّيء، م ْصد ر الرِّ

م ْصد ر المتاعب/ م ْصد ر المشاكؿ: سببيما
(2). 

إذا ما أردنا تعريؼ مصدر المعمومات يمكف القوؿ بأنو  فيوم مصادر المعمومات :م
"القناة أو الوسيمة أو الوعاء الذي يمكف عف طريقو نقؿ المعمومات إلى المستفيديف منيا 

 (.3)والمفّتشيف عنيا"

ة يذىب آخروف إلى أف مصدر الخبر الصحفي ىو الشخص أو المؤسسات اإلعالميو 
يا اعتمادًا يصحفية، وتعتمد عمة التي تستقي منيا الصحيفة أنباءىا وأخبارىا الير اإلعالميوغ
ًا وقد تكوف ىذه المصادر ذاتية )مثؿ المندوب والمراسؿ الصحفي( أو خارجية مثؿ وكاالت يكم

األنباء بأنواعيا المختمفة والصحؼ والمجالت واإلذاعات العربية والدولية والنشرات والوثائؽ 
 (.4)الصحفية... إلخ والمؤتمرات

، اً عمعمموف يكوف فردًا أو عدة أفراد يكما يعّرؼ المصدر بأنو " منشئ الرسالة ، وقد 
ضًا معيدًا، أو مؤسسة، أو قادة مجتمع، يكوف المصدر أيفي التمفزيوف، وقد ؽ األنباء يمثؿ فر 
 (.5)ف، أو أصدقاء أو أقارب"يف، أو أطباء أو ممارسيأو مرب

                                                           

 (.3.-.3.مجمع المغة العربية، المعجـ الوسيط )ص  1))

 معجـ المعاني الجامع، المعاني.2) )
 (..8قنديمجي، مصادر المعمومات اإلعالمية )ص3) )

ماـ، فنوف التحرير الصحفي )ص4) )  (...9معوض وا 

 (.8.طمعت، وسائؿ اإلعالـ والتنمية االجتماعية )ص 5))
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ما يراه وستمي وماكميف ىو) شخص ، مؤسسة، حزب سياسي، مرشح( والمصدر طبقًا ل
 .(1)يسعى مف خالؿ المؤسسة اإلعالمية إليصاؿ رسالة إلى الجميور المستيدؼ

وتوصؼ مصادر المعمومات بأنيا سر قوة الصحافة، فكثير مف المؤسسات اإلعالمية 
التي تغذييا بالمعمومات، فيي  ليست قوية في ذاتيا، بقدر ما أنيا تستمد قوتيا مف قوة مصادرىا

"األدوات التي تعتمد عمييا وسائؿ اإلعالـ لجمع والتقاط أنباء األحداث والوقائع والمعمومات 
  (.2)واآلراء المتعمقة بمجرياتيا أواًل بأوؿ مع مراعاة توافر العناصر اإلخبارية فيما ينقموف"

يتابعيـ الصحفي أو يجري مقابالت كما يمكف القوؿ أف المصادر ىي "األشخاص الذيف 
معيـ، بمف فييـ أولئؾ الذيف يظيروف عمى شاشات التمفزيوف أو مف يتـ اقتباس أقواليـ، أو 

مات خمفية في موضوع ما، أو يقّدموف مقترحات لمتغطية و أولئؾ الذيف يمدوف الصحفي بمعم
سياسية، أو ممثميف عف اإلعالمية، وتقدـ المصادر تمؾ المعمومات بوصفيـ أعضاء في جماعة 

 .(3)جماعات معينة منظمة وغير منظمة"

مما سبؽ يخمص الباحث إلى أف المعمومات اإلعالمية ىي المادة األولية التي يتممكيا 
الصحفي مف مصدرىا األساسي ويعالجيا لتحقيؽ ىدؼ محدد، وتعدُّ ىذه المصادر بمثابة 

اإلعالمية الحصوؿ عمى األحداث والوقائع  األدوات التي مف خالليا يمكف لمصحفي أو الوسيمة
والبيانات المختمفة، وقد تكوف تمؾ المصادر بشرية كالمراسميف والمندوبيف أو مادية مثؿ وكاالت 
األنباء والصحؼ واإلذاعات والوثائؽ وغيرىا، وتمثؿ ىذه المصادر القوة الخفية لمصحفي 

 ة والصمود في سوؽ اإلعالـ.والوسيمة اإلعالمية التي مف خالليا تستطيع المنافس

 

 خصائص المعمومات اإلعَلمية: -ثالثاً 
بغرض أف تكوف المعمومات اإلعالمية مفيدة وجيدة، ال بد مف توافر عدد مف  

 الخصائص المطموبة، والتي يمكف توضيحيا بما يأتي:

 

 

                                                           

 (.8.دينس و ويندؿ، نماذج االتصاؿ في الدراسات اإلعالمية )ص 1))

 (.88لبيب، دراسات في العمؿ التمفزيوني )ص2) )

 (.910نصر، قوانيف وأخالقيات العمؿ اإلعالمي )ص 3))
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 الدقة في المعمومات: - أ

المعمومات عمى حساب  نشترط كمية أاللنوعية الجيدة لممعمومات، أي وتعني ىنا ا 
 النوعية، وعمى ىذا األساس فإنو ينبغي أف تكوف المعمومات التي تقّدـ لممستفيد في صورتيا

، وأف يذكر الخبر الحقيقة الكاممة (1)الجيدة والصحيحة، الخالية مف الحشو غير المبرر واألخطاء
مخالفًا لمحقيقة، فالخبر غير أو تأثيرًا  لمحدث أو الواقعة دونما حذؼ يخؿ بسياقيا ويعطييا معنىً 

 (.2)أو نتيجة اإلىماؿ أو السرعة الدقيؽ ىو الخبر الناقص سواء جاء عف عمدٍ 
(3)التوقيت: - ب

 

وتعني التوقيت المناسب في تقديـ المعمومة واسترجاعيا ونشرىا لممستفيديف، حيث أف  
الفترة الزمنية المناسبة والتوقيتات المطموبة لحصوؿ المستفيد عمى المعمومات التي يحتاجيا أمر 
ف كانت جيدة ووافية ودقيقة، ولكنيا متأخرة وفي  في غاية األىمية، فتقديـ المعمومات المطموبة وا 

 غير موعدىا لمقارئ أو المستمع أو صانع القرار، قد ال تفيده في شيء ألنيا جاءت متأخرة.
 الموضوعية: - ت

ويقصد بالموضوعية عدـ تحريؼ الخبر بالحذؼ أو اإلضافة، فالخبر الصحفي يجب  
أف ال يتموف أو يتغير حسب أىواء الصحيفة أو أىواء المحرر الذي يحصؿ عمى المعمومة 

مف المعمومات في  اً وبمفيوـ آخر أف تكوف المعمومات غير متحيزة، خاصة وأف كثير ، (4)ويكتبيا
 .(5)ألفكار أو اتجاىات محددة زمجاؿ اإلعالـ والسياسة قد تميؿ إلى التحي

 الشمولية: - ث

ف تغطي المعمومات أة كؿ جوانب احتياجات المستفيد، و ونعني بيا التكامؿ وتغطي 
نقص في ىذا الجانب أو ذاؾ مف الموضوع الذي يقرأه أو مختمؼ جوانب الموضوع، مف دوف 

يسمعو أو يبحث عنو أو يحتاجو المستفيد، وكمما زادت نسبة االكتماؿ والشمولية في المعمومات 
 .(6)كمما كانت مثؿ تمؾ المعمومات أكثر فائدة

 

                                                           

 (...قنديمجي، مصادر المعمومات اإلعالمية )ص 1))

 (..96أبوزيد، فف الخبر الصحفي )ص 2))

 (.0.-..قنديمجي، مصادر المعمومات اإلعالمية )ص 3))

 (..96أبوزيد، فف الخبر الصحفي )ص4) )

 (.0.قنديمجي، مصادر المعمومات اإلعالمية )ص 5))

 (.0.)ص المرجع السابؽ 6))



.. 

 سيمة الوصول: - ج

وأال يتحمؿ القارئ ف تكوف إمكانية الوصوؿ إلييا مف الجميور متوفرة وغير معقدة، أأي  
 .( 1)أو المستمع أو الباحث المشقة والعناء الكبيريف وغير المبرريف في الوصوؿ إلييا

 قابمة لممراجعة والتحقق: - ح

ونعني أف تكوف المعمومات المقدمة قابمة لممراجعة والفحص، بغرض التحقؽ مف  
 صحتيا ودقتيا.

 

 :تقسيم مصادر المعمومات -رابعاً 
التكنولوجي والمعموماتي، شيدت مصادر األخبار تنوعًا كبيرًا وظيورًا في ظؿ التقدـ  

لمصادر جديدة لما ليا مف دور رئيس في صناعة األخبار وأشكاليا، وانعكس ىذا التطور عمى 
طرؽ وآليات الحصوؿ عمى المعمومات، كما حرص الصحفيوف عمى تطوير مصادرىـ بما يحقؽ 

 ليـ "السبؽ الصحفي".

يات االتصاؿ الحديثة وانتشارىا في العقد األخير مف القرف الميالدي ومع ظيور تقن
المنصـر يبدو أف المعادلة تغيرت، إذ فرضت تقنيات االتصاؿ الحديثة واقعًا جديدًا في مفيـو 
المصدر كما عرفناه في األدبيات اإلعالمية، واقعًا تجاوز مف خاللو المتمقي المؤسسة اإلعالمية 

اشرة إلى المصدر، كما أف المصدر نفسو تجاوز المؤسسة اإلعالمية )الوسيط ( ووصؿ مب
 . (2))الوسيط ( ووصؿ مباشرة إلى المتمقي

إف ىذا التنوع والتطور أسيـ في اختالؼ تصنيؼ أنواع مصادر المعمومات وتقسيماتيا،  
 وبناء عميو يمكف تقسيـ المصادر إلى ثالثة تصنيفات عمى النحو اآلتي:

 : تقسيم المصادر وفقا لطرق النقل:التصنيف األول 

 :(3)ر مباشرة، عمى النحو اآلتييتنقسـ المصادر وفقًا لطرؽ نقميا إلى مباشرة، وأخرى غ

                                                           

 (...قنديمجي، مصادر المعمومات اإلعالمية )ص1) )

 (.0اإلعالـ السعودي سمات الواقع و اتجاىات المستقبؿ )صبف خالد، ندوة 2) )

 (.03-89ث )صيالحد العصر في ومصادره الخبر ماف،ثع3))



.. 

وينقؿ الصحفي فييا األخبار مباشرة مف المصادر األولية عبر  المصادر المباشرة لألخبار: - أ
 طريقتيف:

ب الجية اإلعالمية وبيف النقؿ عف المسؤوليف: أي االتصاالت التي تجري بيف مندو  .9
الشخصيات المسؤولة بيدؼ الحصوؿ عمى تصريحات أو معمومات أو أخبار منو 
مباشرة، وذلؾ مف خالؿ: الحديث التميفوني، والمؤتمر الصحفي، والحديث مف خالؿ 

 المقابمة المباشرة.

النقؿ مف موقع األحداث: حيث تحرص أي جية إعالمية عمى إيفاد الصحفي إلى موقع  .8
األحداث والنقؿ عنيا مباشرة ، مف خالؿ استيعاب تفاصيؿ الحدث، ومقابمة شيود 

مف أرض الواقع، وقد تكوف  المستقاةإلعالـ الجميور بالحقائؽ اف، وكتابة تقريره يالع
ؼ ييا توظيجري فييا عقب حدوثيا، و يتـ التوجو إليىذه األحداث متوقعة أو طارئة، 

 سؤوليف مف موقع الحدث.اآللية األولى عبر النقؿ عف الم

ر ييا مف غيتـ الحصوؿ عميوىي المصادر الوسيطة التي  المباشرة لألخبار: ريالمصادر غ - ب
 يا دائمًا ومنيا:يمصادرىا األصمية التي تعتمد عم

مصادر تنقؿ عنيا وسائؿ اإلعالـ أخبارىا مباشرة: وتشمؿ الصحؼ المختمفة وشبكات  .9
الحذر في النقؿ عف ىذه الوسائؿ بحسب أجندتيا  اإلذاعة والتمفزة واإلنترنت، ويتوخى

 وأىدافيا مف بث األخبار .

مكف مف خالليا استنباط بعض المعمومات يوىي التي  :المصادر التي توحي باألخبار .8
واألخبار فنبدأ في تحّرييا والبحث عف حقيقتيا، وخمفياتيا واستكماؿ تفاصمييا، ومف أمثمة 

 ذلؾ: 

  ىنا وىناؾ قد تكشؼ عف شبية الخبراألحاديث العابرة التي يسمعيا الصحفي. 

 . البيانات والنشرات الرسمية والخطب والتصريحات 

 .المجالت المتخصصة الصادرة عف ىيئات عممية معتمدة 

 . اإلعالنات ورسائؿ القراء والتي قد تكشؼ عف بعض الظواىر الخفية 

 مف الحقيقة قد يعمؿ  اً ، فوراء كؿ شائعة جزء الشائعات أو األخبار غير المؤكدة
 الصحفي عمى تتبعو لموصوؿ إلى الحقيقة الكاممة.
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 التصنيف الثاني : تقسيم المصادر وفقا لمسمات:

 :(1)وتصنؼ المصادر ضمف تقسيميا حسب السمات إلى نوعيف، عمى النحو اآلتي
 -مموؾ –وزراء –األخبار )رؤساء ؤخذ منيـ يقصد بيا األشخاص الذيف يو  ة:يالمصادر الح - أ

 شخصيات عامة .. الخ(، وىي ثالثة أنواع: -مندوبيف

و المعمومات والحقائؽ يي تتعاوف مع المندوب الصحفي وتعطمصادر متعاونة: وىي الت .9
 دوف إخفاء شيء، أو تيرب.

مصادر متيربة: وىي التي تتيرب بأي حّجة وموقؼ وال تعطي الصحفي أي معمومات  .8
 كوف ىذا المسؤوؿ فاقدًا لمثقة في نفسو ومعموماتو كذلؾ.يوغالبًا ما  اناتيأو ب

مصادر مترددة: وىي التي تتردد في إعطاء المعمومات؛ بسبب تخوفيا مف إعطاء  .3
 و عقوبة ما.يوقع عميمكف أف يالمعمومات؛ نظًرا لوجود شخص أعمى منو مرتبة 

والجرائد والمجالت واإلذاعة ة وتتمثؿ في الكتب يوىي عكس الح ة:ير الحيالمصادر غ - ب
 والتمفزيوف والمطبوعات والنشرات والوثائؽ والممصقات واإلعالنات والخرائط.

 التصنيف الثالث : تقسيم المصادر وفقا لطبيعتيا:

مف خالؿ ىذا التصنيؼ يمكف التمييز بيف أكثر مف نوع مف مصادر األخبار عمى  
و في إمداد وسائؿ اإلعالـ بالمواد اإلخبارية، أساس طبيعة كؿ منيا وحجـ الدور الذي تقوـ ب

وبناء عمى ذلؾ يمكف تقسيـ المصادر إلى مستوييف، ىما: المصادر األولية، والمصادر 
  اإلعالمية، وتعرض الدراسة ألىميتيا بالتفصيؿ فيما يأتي:

 المستوى األول: المصادر األولية:

مصادر المخبر الصحفي، وىي ويطمؽ عمييا أيضًا المصادر صانعة الخبر، وأحيانًا 
المصادر التي يتعمؽ بيا الحدث، أو مف كشفت النقاب عف معموماتو وتنقؿ عنيا الوسيمة 

 ، مثؿ شيود العياف في مكاف الحدث والذيف شاىدوا الواقعة أو عايشوىا.(2)اإلعالمية مباشرة

وف مصدرًا وفي ىذا اإلطار يشير اسماعيؿ ابراىيـ إلى أف رجؿ الشارع العادي قد يك 
خبريًا ويذكر أف محمد حسنيف ىيكؿ عندما كاف رئيسًا لتحرير صحيفة األىراـ المصرية استطاع 

                                                           

 (.911-918الضبع، الخبر ) ص  1))

 (.19نصر، عبدالرحمف، التحرير الصحفي في عصر المعمومات )ص 2))



.. 

أف يحوؿ كؿ العامميف في الصحيفة إلى مصادر إخبارية عندما قرر صرؼ مكافاة مالية لكؿ 
 .(1)مف يتطوع بإخبار الجريدة بما يراه مف حوادث او وقائع يرى انيا تصمح ألف تكوف خبراً 

بعض األشخاص العادييف إلى قائمة المصادر صانعة الخبر خاصة أولئؾ ويضيؼ 
روف األخبار بأنفسيـ إلى وسيمة اإلعالـ أو يتصموف بيا تميفونيًا أو عبر الفاكس حض  الذيف يُ 

 .(2)لنقؿ األخبار إلييا

ويطمؽ د.فاروؽ أبو زيد عمى المصادر األولية مسمى مصادر أخبار المندوب 
، عمى أساس أف المندوب أو الصحفي ىو مصدر لوسيمتو اإلعالمية، وليذا (3)الصحفي

 المندوب مصادره األولية التي يحصؿ منيا عمى األخبار.

وتضـ مصادر المندوب كبار الشخصيات الرسمية والشعبية والمحمية واألجنبية ونجـو  
امة والخاصة والبيانات الحياة االجتماعية، باإلضافة إلى الوزارات والمؤسسات والييئات الع

 .(4)والنشرات والخطب والمؤتمرات الصحفية والمجاف العامة والخاصة والمناسبات القومية والدينية

ف في المؤسسات المختمفة، ففي الوقت الذي ييف الرسمير لممتحدثيكما برز دور كب
سمى بالناطؽ الحكومي يلحكومية "تـ االستعاضة عنيا بما تقمص دور وكاالت األنباء الرسمية ا

عبر عف يًا في موضوعات محددة ليعكس وجية نظر السمطة أو الحكومة حصر يالرسمي الذي 
 (5)ف"ياسي معيموقؼ س

عبر عف وجية نظرىا ويعمميا لوسائؿ يرة ناطقًا باسميا يوأصبح لكؿ وزارة أو مؤسسة كب
قات العامة ة بمكاتب لمعالاإلعالـ المختمفة، كما تـ االستعاضة عف وكاالت األنباء الحكومي

فرض يالمراكز الحكومية والوزارات، ما ًا مف مختمؼ يًا أو دور يوميجازًا يالصحفية التي تقدـ إ
 .(6)ة لكافة وسائؿ اإلعالـيومية اليحيزًا واسعًا لمموقؼ والخطاب الرسمي في التغط

ؤسسات بأنيـ "يسعوف تيـ رجاؿ اإلعالـ العامميف بالعالقات العامة في الوزارات والميو 
وشغميا بأخبار تافية ة لصالحيـ واقتناص مساحات مجانية في وسائؿ اإلعالـ يالى بث الدعا

                                                           

 (.9.إبراىيـ، فف التحرير الصحفي بيف النظرية والتطبيؽ، )ص 1))

(2) Ahuja & Chhabra, Principles And Techniques of Journalism(P.90). 

 (896أبو زيد، فف الخبر الصحفي )ص3))

 (896المرجع السابؽ )ص 4))

 (.9.ياسيف: صباح، االعالـ حرية في انييار )ص 5))

 (...ماف ، االعالـ، السمطة، الماؿ)صيسم 6))
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أو طمب نما لو اتصؿ بيـ أحد رجاؿ اإلعالـ لالستفسار عف بعض األحداث بيأو مختمقة، 
 ر صحيحة،يعمد إلى إعطاء معمومات غيأو كدعائي  ف مراوغ،يبعض المعمومات نجدىـ ما ب

 .( 1)ر متكاممة، أو التصريح بيا بعد فوات األواف"يأو عمى األقؿ غ

 ويمكف الحديث عف نوعيف مف المصادر األولية:
  المصادر الرسمية: - أ

ضًا يي المؤسسات والدوائر الحكومية وأوتمثؿ أصحاب الوظائؼ والمياـ والمناصب ف   
بالمعمومات في مجاؿ نشاطيـ المنظمات المختمفة، وىـ بحكـ مناصبيـ ليـ عالقة أو صمة 

 .(2)وعمميـ

وعادة ما يفضؿ الصحفيوف الرجوع إلى المصادر الرسمية واالقتباس منيا، لعدة أسباب:    
"أوليا: موقعيا في السمطة مما يكوف لو أثرة عمى قيمة البروز اإلخباري لمحدث، وثانييا: 

ة النسبية لممصدر يؼ باإلتاحصادر الرسمية أو ما يعر السيولة النسبية في الوصوؿ إلى الم
 .(3)الرسمي، وثالثيا: العالقات القريبة بيف الصحفييف والنخب الرسمية المييمنة

 المصادر غير الرسمية: - ب

وتمثؿ الجيات الشعبية والمجتمعية األخرى في المجتمع، إلى جانب األفراد والجماعات    
ر متوقعة يمف ظواىر متوقعة، وغوالييئات، كمصادر صانعة لمخبر تبرز الطبيعة وما تحممو 

اة اإلنساف، كمصدر مف أىـ المصادر، التي تصنع األخبار في العالـ المعاصر، يتؤثر في ح
عية تصنع األخبار، وفي حاالت فالزالزؿ والبراكيف واألعاصير والطقس السيء، كميا ظواىر طبي

 . (4)كوف الصحفي نفسو صانع خبر وفي الوقت نفسو ناقمويقد 

فة وتخصصيا يوىناؾ مصادر أخرى لألخبار تختمؼ وتتنوع حسب طبيعة كؿ صح   
ولونيا السياسي وسياستيا التحريرية، مثؿ: أصدقاء وزمالء ومعاوني الشخصيات البارزة في 
المجتمع، والحفالت والميرجانات والمجاف الرسمية والشعبية والمجالت المتخصصة، واإلعالنات، 

 .(5)ئعات تشكؿ إليامًا لألخبار المثيرةورسائؿ القراء وحتى الشا
                                                           

 (..99-993عثماف، الخبر ومصادره في العصر الحديث )ص 1))

 (.960العمري، إفشاء األسرار في كتابة األخبار )ص  2))

ية )موقع الجزيرة(. 3))  عمي، مصادر األخبار بيف نشر الحقيقة والمعمومة الموجَّ

 (..8عثماف، الخبر ومصادره في العصر الحديث )ص4))

 (.0.الـ )صمي، الخبر في وسائؿ اإلعيالدل5) )



.1 

ومع التطور التقني لوسائؿ االتصاؿ وظيور اليواتؼ الذكية والحواسيب المتنقمة، ورواج    
مواقع التواصؿ االجتماعي وذيوعيا، أضحى رجؿ الشارع مصدر الخبر وناقمو، حيث يمكف 

األحداث لحظة وقوعيا، فيما لممواطنيف في جميع أنحاء العالـ نشر األخبار والفيديوىات عف 
عرؼ "بصحافة المواطف"، والتي تعتمد بشكؿ كبير عمى شاىد العياف عمى الحدث كمصدر 
إخباري، ثـ تأتي الخبرات الشخصية لناقؿ الحدث ثاني مصدر لمقصص اإلخبارية فييا، ونجد 
صحافة المواطف تبتعد عف المصادر الرسمية في صناعة الخبر، بسبب صعوبة الوصوؿ 
لممصادر الرسمية، ومف ىنا يميؿ المخبروف الصحفيوف فييا لممصادر المتاحة، مثؿ: المحيط 

 .(1)الشخصي لناقؿ الخبر، أو شيود العياف، أو المعاينة الشخصية لناقؿ الخبر أحياناً 

كذلؾ ظير االعتماد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ووسائؿ اإلعالـ المنافسة    
ألحداث والقضايا بشكؿ كبير، فقد أشارت دراسة أجريت عمى عدد كمصادر لممعمومات عف ا

%( مف الصحفييف فييا يعتمدوف عمى مواقع 6.مف المواقع اإلخبارية اإللكترونية األمريكية أف )
 .(2)التواصؿ االجتماعي كمصدر إخباري

 المستوى الثاني: المصادر اإلعَلمية :

التي تقوـ بنقؿ األخبار مف مكاف  وتسمى المصادر الناقمة لمخبر، وىي المصادر 
 :(3)وقوعيا إلى مقر الوسيمة اإلعالمية، وتشمؿ نوعيف مف المصادر، ىما

ويتمثؿ في كافة الصحفييف والمراسميف والمندوبيف الذي يعمموف  المصادر الذاتية لموسيمة: - أ
 لدى الوسيمة اإلعالمية.

وتضـ كافة األشخاص ووكاالت األنباء والخدمات الخاصة واالنترنت  المصادر الخارجية: - ب
والوسائؿ اإلعالمية المختمفة التي تستقي منيا الوسيمة األخبار التي ال تسطيع الحصوؿ 

 عمييا مف خالؿ مصادرىا الذاتية.

 النوع األول: المصادر الذاتية )الخاصة(:
مة عمى ىيئة تحريرىا والعامميف فييا، ىي المصادر التي تعتمد فييا الجريدة أو الوسي 

وتسمى في بعض (، 1)لمحصوؿ عمى األخبار، مثؿ: المندوب الصحفي والمراسؿ الصحفي
 المرجعيات بالمصادر الداخمية أو الخاصة.

                                                           

ية )موقع الجزيرة(. 1))  عمي، مصادر األخبار بيف نشر الحقيقة والمعمومة الموجَّ

 المرجع السابؽ. 2))

 (.10نصر وعبدالرحمف، التحرير الصحفي في عصر المعمومات )ص 3))
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وىذه المصادر ذات أىمية عالية بالنسبة لموسيمة اإلعالمية، إذ أنيا تعطي الوسيمة  
التغطية الصحفية، وتحقيؽ السبؽ الصحفي، ما يحقؽ لموسيمة  عوامؿ التفرد والقوة والتميز في

 المكانة العالية والمتابعة الكبيرة مف قبؿ الجميور.
وبقدر اعتماد الوسيمة اإلعالمية عمى مصادرىا الذاتية، تتميز عف باقي وسائؿ اإلعالـ،  

لكافة وسائؿ  ويتسع انتشارىا، ويزداد جميورىا، بسبب أف المصادر الخارجية تقدـ خدماتيا
 اإلعالـ.
رة في دولنا العربية ال يوبرغـ أىمية المصادر الذاتية لموسيمة اإلعالمية، "إال أف صحفًا كث 

عمى وكاالت  -حتى في الجانب المحمي  –كوف جؿ اعتمادىا يتعطي أىمية ليذا الجانب ، و 
والمواقع اإلخبارية،  نتج عنو تشابو الصفحات اإلخبارية في العديد مف الصحؼي، ما (2)األنباء"

ف مؤسسة إخبارية يخبراء أف مف الخصائص التي تفرؽ بتفؽ اليوعدـ اختالفيا عف بعضيا، و 
 .(3)ة التي تولد مف عقؿ المندوب المبتكر والمنتجيوأخرى ىي القصة الخبر 

ويمكف إجماؿ مصادر األخبار الذاتية أو المحمية في وسائؿ اإلعالـ المختمفة في 
 مصدريف، ىما:

 المندوب الصحفي: .0

يعد المندوب الصحفي أىـ مصادر الصحؼ ووسائؿ اإلعالـ في الحصوؿ عمى 
 األخبار، فيو يمثؿ جيود الوسيمة في التغطية اإلخبارية ويعمؿ عمى انفراد وسيمتو اإلعالمية 

 .(4)بالتغطية اإلخبارية وفي التميز عف باقي وسائؿ اإلعالـ في الحصوؿ عمى أخبار معينة

المندوب الصحفي بأنو "صحفي مف ىيئة تحرير الوسيمة اإلعالمية يعمؿ ؼ ويعرّ 
لتوجييات إدارة تحرير الوسيمة  لحسابيا داخؿ المدينة في الدولة التي تصدر منيا ويتولى وفقاً 

عدادىا لمنشر ونقميا إلى الوسيمة، كما  جمع األخبار مف جية محددة بصفة دائمة أو مؤقتة وا 
حفية وتغطية األحداث والقضايا التي يكمؼ بيا ونقؿ تفاصيميا إلى يقـو بأداء المياـ الص

 . (5)الوسيمة"

                                                                                                                                                                     

 (.03الدليمي، التحرير الصحفي) ص 1))

 (...مدكور، الصحافة اإلخبارية )ص 2))

 (.30اإلخبارية لمتمفزيوف )صة يس، التغطيلو  3))

 (.9.0-..9جوني، مصادر األخبار المحمية في الصحؼ العراقية )ص 4))

 (.11-18نصر وعبدالرحمف، التحرير الصحفي في عصر المعمومات )ص 5))
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والمندوب الصحفي ىو الذي "يغذي الصحيفة بنسبة كبيرة مف األخبار التي تنشرىا وىو 
، فالمندوب الناجح ىو (1)الذي تعتمد عميو في االنفراد بأخبار معينة أو في تحقيؽ سبؽ صحفي"

إلى موقع الحدث ويغطيو تغطية ناجحة وىو مطالب باإللماـ بجميع  الذي يستطيع الوصوؿ
، فيو "يجمع األنباء ويسجؿ ما يجمعو وال بد لو مف الحصوؿ عمى كؿ (2)تفاصيؿ الحدث
نو "الشخص الذي يعرؼ كيؼ ينقب عف المعمومات أيًا كاف مصدرىا أ، إذ ( 3)تفاصيؿ الخبر"

 .(4)دوف النظر إذا ما كانت سرية أـ ال"

وألىمية المندوب الصحفي في الصحؼ ووسائؿ اإلعالـ، فإنيا تعمؿ عمى تعييف 
مندوبيف ليا في مختمؼ الوزارات والدوائر والجيات الحكومية الميمة التي يمكف أف تشكؿ 
مصدرًا ميمًا لألخبار، " فالمندوب الصحفي في الجريدة غالبًا ما يتخصص في تغطية مجاؿ 

ىيئة مف الييئات العامة في  أوفة فيتخصص كؿ مندوب بوزارة لصحيمعيف مف مجاالت نشاط ا
 .(5)المجتمع الذي تصدر فيو الصحيفة"

ولممندوب الصحفي الناجح مجموعة مف السمات والخصائص تتمثؿ في النقاط 
 :(6)اآلتية

 .الحس الصحفي العالي الذي يجعمو يعرؼ مكاف الخبر ويسعى إليو 

  مجاؿ تخصصو.حب االستطالع ومعرفة كؿ شيء في 

 .الثقافة الواسعة 

 .القدرة عمى إقامة عالقات وتوطيد صداقات مع المصادر المختمفة 

 .سرعة الحركة والتصرؼ السريع 

 .قوة المالحظة وسرعة البديية 

 .الصياغة الدقيقة لمخبر في أقؿ عدد مف الكممات 

                                                           

 (9.3أبو زيد، فف الخبر الصحفي )ص 1))

 (.9.0-..9جوني، مصادر األخبار المحمية في الصحؼ العراقية )ص 2))

 (.98ر، مخبرو الصحؼ، )صبوت 3))

(4) Hough, News Writing (P.26). 

 (.9.3أبو زيد ، فف الخبر الصحفي )ص 5))

 (.3-.3ابراىيـ، فف التحرير الصحفي بيف النظرية والتطبيؽ )ص 6))
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اإلعالـ ويشكؿ المندوبوف الصحفيوف الذي يحصموف عمى األخبار لمصحؼ ووسائؿ 
 ، األخرى القاعدة األساسية لصناعة األخبار في العالـ، فيـ يجوبوف العالـ ويعودوف بأخبار اليـو
وىـ عيوف وآذاف الصحافة، الذيف يجمعوف المعمومات والحقائؽ ويتأكدوف مف صحتيا ويكتبونيا 

 في بعض األحياف.
 المراسل الصحفي: .9

، الىما مف المصادر الذاتية لمصحيفةال تقؿ أىمية المراسؿ الصحفي عف المندوب، فك
نو يزود الصحيفة باألخبار مف مناطؽ غير منطقة صدورىا، أويختمؼ المراسؿ عف المندوب في 

فالمراسؿ ىو " مندوب الصحيفة أو وكالة األنباء الذي يقيـ بعيدًا عف مقر المنشأة سواء خارج 
الخارج في العواصـ الدولية الكبرى المدينة التي تصدر منيا الصحيفة )داخؿ الدولة(، أو في 

 .( 1)بصفة خاصة ليوافوىا بأخبار تمؾ الدوؿ"

و الصحيفة، فإذا كاف في يعمؿ خارج اإلقميـ الذي تصدر فيالذي ىو المراسؿ الصحفي و 
سمى مراسؿ محمي أو إقميمي، ييا الصحيفة ينة التي تصدر فيداخؿ البمد نفسو ولكف خارج المد

 .(2)ويتواجد فينطاؽ المحافظة أو اإلقميـ الذي  نشطة فيقوـ بتغطية جميع األيو 

وتقاس قوة الصحيفة المعاصرة بعدد مراسمييا في العالـ، فكمما كاف لمصحيفة عدد أكبر 
مف المراسميف زادت الثقة فيما تنشره مف أخبار خارجية، وال يعني وجود مراسميف لمصحيفة في 

العالمية االستغناء عف خدمات وكاالت االنباء أو غالبية عواصـ العالـ وفي مواقع األحداث 
االستغناء عف المصادر الخارجية األخرى كالخدمات الصحفية واإلذاعات والتمفزيونات وشبكات 

 .(3)المعمومات

وأصبح مفضال لدى وسائؿ اإلعالـ الصحفي الذي يجمع بيف ميارات جمع األخبار 
بر القادر عمى فحص المعمومات واختيار المناسب وميارات الكتابة ، وكذلؾ األمر بالنسبة لممخ

 .(4)منيا لمنشر وتحميؿ وفيـ ىذه المعمومة قبؿ تسميميا لممحرر

 

 
                                                           

 (81السامرائي، الخطاب الصحفي وتجييؿ مصادر األخبار )ص1) )

 (00)صة يسي، األخبار في الصحافة اإللكترونيالق 2))

 (968 – 968نصر وعبدالرحمف، التحرير الصحفي في عصر المعمومات )ص3) )

 (.969المرجع السابؽ )ص 4))
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 أنواع المراسمين:

ف إلى عدة أنواع تأخذ في اعتبارىا عدد مف المستويات مثؿ و ويقسـ المراسموف الخارجي
وطبيعة إقامتيـ في المكاف طبيعة الوسائؿ اإلعالمية التي يعمموف لحسابيا، وجنسياتيـ، 

 تواجديف فيو. مال

وعمى مستوى ثاف يمكف التفرقة بيف المراسؿ المواطف الذي يراسؿ الوسيمة اإلعالمية مف 
داخؿ بالده والمراسؿ األجنبي الذي ترسمو الوسيمة اإلعالمية مف بيف الصحفييف العامميف بيا 

 إلى الخارج . 

يف حسب طبيعة إقامتيـ في الخارج إلى مراسؿ وعمى مستوى ثالث يمكف تقسيـ المراسم
 مقيـ ومراسؿ متجوؿ ومراسؿ موفد:

المراسؿ الدائـ كما يسميو فاروؽ أبو زيد، ىو محرر  أوالمراسؿ المقيـ  المراسل المقيم: - أ
، إذ يكتسب (1)حدى العواصـ أو البمداف العالمية الميمة لمدة طويمة إيمثؿ الصحيفة في 
بالبمد الذي يعمؿ فيو ويتعرؼ عمى مشكالتو ويعطيو قدرة عمى إقامة المراسؿ اإلحساس 

 شبكة عالقات مع كبار المسؤوليف والمصادر الصحفية الميمة.

ىو الذي توفده المؤسسة ألداء ميمة أو تغطية حدث خارجي لفترة  المراسل المتجول: - ب
المراسميف في منطقة قصيرة ثـ يعود لممركز الرئيسي مرة أخرى، حيث ال يقيـ ىذا النوع مف 
نما يسافر إلى مختمؼ المناطؽ وفؽ ما تقتض و األحداث الجارية، يمعينة بصفة دائمة وا 

 .(2)لتغطية حدث معيف ثـ يعود إلى مقر عممو

ىو المحرر الذي تبعث بو الصحيفة لتغطية حدث ميـ يقع في منطقة  المراسل المؤقت: - ت
حالة األحداث الضخمة مثؿ وقوع  تخمو مف مراسؿ مقيـ أو مع وجود مراسؿ مقيـ في

الحرب عمى أكثر مف جبية، ويتولى المراسؿ المؤقت تغطية األحداث لحيف انتيائو ثـ 
 .(3)العودة إلى مقر الوسيمة اإلعالمية

ف يتميز بميارات مختمفة تمكنو مف أداء ميامو أؿ عاـ فإف المراسؿ الخارجي عميو وبشك
 :  (4)وعممو أبزرىا

                                                           

 (.890أبو زيد، فف الخبر الصحفي )ص 1))

 (80عثماف، الخبر ومصادره في العصر الحديث )ص2))

 (969نصر وعبدالرحمف، التحرير الصحفي في عصر المعمومات )ص  3))

 (968السابؽ )صالمرجع  4))
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 األجنبية وااللماـ الجيد بثقافة وتاريخ وجغرافية البمد الذي يعمؿ فيو.تقاف المغات إ 

 . القدرة عمى استخداـ التقنيات الحديثة في جمع وتحرير وبث األخبار 

  نواعو .أالقدرة عمى التصوير بمختمؼ 

 القرار السريع . ذاأقمـ مع الظروؼ والقدرة عمى اتخالت 

 در والمواطف في الدولة التي يعمؿ بيا .القدرة عمى إقامة شبكة عالقات مع المصا 

 .االلتزاـ بقوانيف الدولة التي يعمؿ بيا 

 النوع الثاني: المصادر الخارجية:

و الوسيمة اإلعالمية، مثؿ: أر ىيئة تحرير الصحيفة يونعني بيا المصادر مف غ 
وغيرىا، وىي وكاالت األنباء، والصحؼ واإلذاعات والقنوات التمفزيونية والوثائؽ والنشرات 

نما تعد جميع أنشطتيا يصادر "ال م عد العامموف بيا مف أعضاء أسرتيا الكبيرة أو الصغيرة، وا 
ربط ىذه المصادر بالصحيفة أو المجمة، ىو عممية يجة عف أنظمتيا ولوائحيا، وكؿ ما خار 

 .(1)تعاوف، تتـ في صورة بث أو إرساؿ أو إيصاؿ لألخبار"

ؽ عقد اتفاقات خاصة معيا، يىذه المصادر إما عف طر  وتأخذ وسائؿ اإلعالـ أخبار
ة وتوجييا إلى يكاالتفاقات مع وكاالت األنباء، أو ألف ىذه المصادر تنشر تغطيتيا اإلعالم

ح لوسائؿ اإلعالـ، أف تأخذ عنيا بعض األخبار، وتقوـ بإعادة نشرىا بطريقة يتيالجماىير؛ مما 
 .(2)تتفؽ وطبيعتيا

ة باألخبار الداخمية التي لـ تستطع يحيانًا بتزويد الوسيمة اإلعالموتقوـ ىذه المصادر أ
ا فقط عمى األخبار الخارجية كما ة تغطيتيا بإمكاناتيا الذاتية، وال تقتصر ميمتييالوسيمة اإلعالم

 .(3)تبادر الى الذىف؛ فتأخذىا مف المصادر األخرى، كالوكاالت الوطنية التي تعمؿ داخؿ البمدي

ويمكف القوؿ أف اعتماد الوسيمة اإلعالمية بشكؿ كبير عمى المصادر الخارجية ال 
عكس مدى ضعؼ إمكانياتيا الذاتية مما يفقدىا التميز يليا السبؽ والتميز اإلعالمي، بؿ يحقؽ 

 رىا مف الوسائؿ التي تنشر األخبار ذاتيا.يوتصبح متشابية مع غ

                                                           

 (...9أدىـ، فف الخبر )ص 1))

 (.01مدكور، مرجع سابؽ )ص 2))
 (..96نصر وعبدالرحمف، التحرير الصحفي في عصر المعمومات )ص 3))
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 ومن أىم المصادر الخارجية:

 باء:وكالت األن .9

تعتمد صناعة اإلعالـ الحديث في انتاج وتوزيع رسائميا عمى عدد مف الصناعات 
المغذية التي تمدىا بالمطابع وأجيزة االرساؿ والورؽ وبعض انواع المضاميف اإلعالمية مثؿ 
األخبار واإلعالنات والمعمومات ، وتأتي عمى رأس الصناعات المغذية لصناعة اإلعالـ وكاالت 

واحدة مف أىـ الصناعات المغذية  -قرف ونصؼ تقريباً  –تي تمثؿ منذ فترة طويمة األنباء، ال
 .(1)لإلعالـ الحديث، وتقـو بمد وسائؿ اإلعالـ باألخبار والمعمومات والصور

وتعمؿ وكاالت األنباء مف خالؿ شبكة واسعة مف المندوبيف والمراسميف المنتشريف في 
فير كمية كبيرة مف األخبار العالمية ال تستطيع أي جميع أنحاء العالـ، مما يمكنيا مف تو 

 .(2)صحيفة أو وسيمة إعالمية الحصوؿ عمييا بوسائميا الذاتية

وتشكؿ وكاالت األنباء إحدى أىـ مصادر المعمومات التي تتكفؿ بنشر األخبار داخؿ 
ف تقـو بمد معيف أو بيف مختمؼ الدوؿ، نظرًا إلى أف "وسائؿ اإلعالـ الحديثة ال تستطيع أ

 .(3)بعمميا، وال يمكنيا أف تنيض بأعبائيا االقتصادية اعتمادًا عمى إمكانياتيا الخاصة"

ورغـ أف وكاالت األنباء تبدو كما لو كانت وسائؿ إعالـ قائمة بذاتيا إال انيا في 
الحقيقة ليست كذلؾ، ألنيا ال تقدـ المنتج النيائي وليس ليا اتصاؿ مباشر بجميور وسائؿ 

، بؿ إف جميورىا يتألؼ مف مشتركييا مف مختمؼ وسائؿ اإلعالـ والمكاتب الخاصة (4)اإلعالـ
والشركات، فيي مصدر إعالـ لوسائؿ اإلعالـ وىذا ىو الدور الذي تمعبو في المنظومة 

 .(5)اإلعالمية

ولقد نشأت وكاالت األنباء "نتيجة الحاجة إلى تدفؽ األخبار بالمعمومات والتطمع إلى ما 
النطاؽ الجغرافي الواسع، باإلضافة إلى أف النشاط االقتصادي ومعرفة حركة السوؽ  ىيجري عم

 (6)مثؿ ىذه الوكاالت." دوافع لوجودالعالمية كانت أيضًا مف أىـ ال
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نباء العالمية بأنيا "تمؾ وتتعدد تعريفات وكاالت األنباء ، إذ يعرؼ آؿ ىستر وكالة األ
، (1)بمقدورىا أف تغطي األحداث في جميع األماكف اليامة"التي تغطي بخدماتيا الكرة األرضية و 

كما تعّرؼ وكاالت األنباء بأنيا "وكيؿ عف المؤسسات اإلعالمية وغير اإلعالمية في جمع 
األخبار والمعمومات والتقارير والصور التي تحتاجيا وسائؿ اإلعالـ الجماىيرية لمقياـ بوظيفتيا 

مداده بالمعمومات التي يبندافي إعالـ الجميور بما يقع مف أح  .(2)عمى أساسيا قراراتو" ىث وا 

ات فنية مكانإ"التي تممؾ  أما بحسب اليونيسكو فإن تعريف وكالة األنباء العالمية ىي
واسعة الستقباؿ أخبارىا ونقميا، وتستخدـ شبكة المراسميف لجمع األخبار مف عدد كبير مف دوؿ 

لمحرريف في مركزىا الرئيسي لتحرير ىذه المواد اإلخبارية العالـ، كما تستخدـ عددًا كبيرًا مف ا
رساليا بأسرع ما يمكف إلى الصحؼ ومحطات الراديو والتمفزيوف بالخارج  العالمية والمحمية، وا 
المشتركة فييا، وكذلؾ مكاتب الوكالة في الخارج لتوزيع األخبار عمى وسائؿ اإلعالـ ووكاالت 

 .(3)"األنباء المحمية المتعاقدة معيا

وتعدُّ وكاالت األنباء المؤسسة االختصاصية لتزويد وسائؿ اإلعالـ باألخبار، وىي تمثؿ 
تجارة الجممة في سوؽ المعمومات ولذا فيي تسيـ في تشكيؿ المالمح األساسية لوسائؿ اإلعالـ، 

ت ومف ىنا تبرز أىمية الدور االجتماعي والسياسي الذي تمعبو وكالة األنباء.. كما تقـو وكال
األنباء بدور الوسيط في تقديـ األخبار وذلؾ عندما تنقؿ أخبارًا ينتجيا آخروف )صحؼ أخرى، 
وكاالت أنباء محمية..(، فال تستطيع وكالة أنباء أف تغطي أحداث العالـ عف طريؽ كادرىا 

 .(4)الخاص فقط

بحيث يكاد ولقد ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية العديد مف وكاالت األنباء الوطنية، 
يكوف لكؿ دولة وكالة أنباء وطنية خاصة، لكف ال يمكف مقارنتيا بالوكاالت العالمية خاصة أف 

 .(5)بع لحكوماتياتأكثر ىذه الوكاالت الوطنية رسمية وت

ويجب االنتباه إلى أف بعض وكاالت األنباء كثيرًا ما تخفي وراء البرقيات التي تبعث 
خاصة، تعكس في حاالت كثيرة األىداؼ والمصالح السياسية بيا أغراضًا وأىدافًا سياسية 

 .(1)لحكومات الدوؿ التي تصدر منيا
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إذ ال تقؼ أىمية وكاالت األنباء عند عممية نقؿ األخبار مف أنحاء العالـ المختمفة، بؿ 
تعدت ذلؾ لتقوـ "بدور حارس البوابة في ما يتعمؽ باألخبار المتداولة فيي التي تحذؼ، 

ؤخر نشر، وتمنع نشر، أو تنشر أو تقرر أية معمومات دوف سواىا وتقوـ بفرض وتحجب، وت
 .(2)آرائيا وتفسيراتيا لألحداث"

ويرى "آلين" أن وكالت األنباء العالمية األربعة تقوم بتحديد أجندة العالم عمى النحو 
 (3)اآلتي:

  أخبارًا ىو الذي يطبع أنيا تحدد األساس اليومي لألخبار، ألف ما تعّده ىذه الوكاالت
 في الصحؼ، ويبث عبر وسائؿ اإلعالـ األخرى.

  تحدد أىمية األخبار، بحيث يتـ إعطاء أىمية لبعض األحداث والتقميؿ مف أىمية
 أحداث أخرى.

 .أنيا تضع القواعد التي يقوـ عمى أساسيا الصحفيوف بجمع األخبار 

 التقسيمات األساسية لوكالت األنباء:

 االت األنباء عمى أساس التغطية الجغرافية:يمكف تقسيـ وك

ونعني بيا الوكاالت األربعة الكبار، وىي وكالة االنباء  وكالت األنباء الدولية أو العالمية: - أ
تد برس واليونايتد برس األمريكيتيف، يالفرنسية، ووكالة رويترز البريطانية، ووكالتا األسوش

ؽ يعف طر تـ ىذا اإلعالـ يكاف العالـ، و % مف س.181ـ نحو وتقوـ ىذه الوكاالت بإعال
ؽ التنافس، ولكف ىذا الطريؽ األخير قد يعف طر  وىذا ىو الوضع األغمب، أو االحتكار،

يا، فالوكالتاف األمريكيتاف تسيطراف يولكؿ وكالة منطقة نفوذ تسيطر عم أخذ في التضاؤؿ،
ؿ الكومنولث البريطاني، عمى ثالثة أرباع أمريكا الشمالية، ووكالة رويترز تسيطر عمى دو 

 .(4)ايقيوالوكالة الفرنسية تسيطر عمى الدوؿ المتحدثة بالفرنسية ومعظـ أوروبا وأفر 

وىي تغطي قطاعات واسعة مف العالـ ولكنيا ال تصؿ لصفة  وكالت أنباء شبو دولية: - ب
 وا، ووكالة الشرؽ األوسط المصرية، وعدد مفخنيالدولية، مثؿ وكالة األنباء الصينية ش
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الوكاالت األوروبية التي يحد عامؿ المغة مف خروجيا لمعالمية مثؿ وكالة األنباء 
 .(1)األلمانية

وىي وكاالت وطنية تحولت إلى مراكز لتبادؿ األخبار بيف عدة  قميمية :إوكالت أنباء  - ت
أو  أيديولوجيدوؿ وتقع في منطقة واحدة أو بيف دوؿ متجاورة، وقد تقوـ أيضًا عمى أساس 

 .(2)مثؿ اتحاد وكاالت األنباء االسالمية، واتحاد وكاالت دوؿ عدـ االنحياز وغيرىا عرقي،

وىي الوكاالت التي أنشأتيا الدوؿ لمتحكـ في تدفؽ األخبار الخارجية  وكالت أنباء وطنية: - ث
لى الدولة، بيدؼ ضماف سيطرة الحكومات عمى تداوؿ ال معمومات في المجتمع، مف وا 

دولة في العالـ تقريبًا وكالة أنباء خاصة بيا، وتعد ىذه الوكاالت مصدرًا ف لكؿ أواليـو نجد 
ميمًا لألخبار، وكثيرًا ما تعتمد عمييا وكاالت األنباء العالمية في جمع أخبار دوليا مف 

 خالؿ اتفاقيات تبادؿ وتوزيع األخبار.

نباء الذي عقد وىناؾ تصنيؼ آخر لوكاالت األنباء، حدده المؤتمر العالمي لوكاالت األ  
 :(3)وكالة أنباء، وذلؾ عمى النحو اآلتي .98، بمشاركة ـ.866في موسكو في 

ة األخبار، وتمثؿ رمًزا يوتمثؿ المصدر اإلخباري الرسمي لمدولة في تغط الوكالت الوطنية: - أ
 يا الحكومة.يعم لمسيادة الوطنية وتشرؼ

وىي التي تعمؿ في اإلطار اإلقميمي، منيا ما ىو في إطار  ات:يالوكالت المتعددة الجنس - ب
مف الدوؿ اإلفريقية،  9183التي أنشئت عاـ  PANAقاري مثؿ وكالة األنباء اإلفريقية 

نا(، وجاء ىذا النوع لمتغمب عمى ضعؼ يومنيا ما ىو نوعي مثؿ وكالة األنباء اإلسالمية )إ
 ت العالمية.اإلمكانات لبعض الدوؿ ومواجية سيطرة الوكاال

ث يوىي وكاالت تأتي في مرتبة تالية لموكاالت العالمية، مف ح الوكالت شبو العالمية: - ت
ودو يًا، ومنيا: وكالة األنباء األلمانية وكياسيًا وسية اقتصاديقو  النتشار والمينية، وتتبع دوالً ا

األناضوؿ التركية مكف إضافة وكالة أنباء يرنا اإليرانية، و يا  ة، و ينينخوا الصياليابانية وش
 ليـ.
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يا، وكثرة يف فييا وانتشارىا الواسع وعدد العامموتقاس بضخامة حجم الوكالت العالمية: - ث
، وىي اً ياسيوقوتيا االقتصادية وقوة دوليا س مكاتبيا، وسيطرتيا عمى التدفؽ اإلخباري،

األمريكية، د برس يتيسوشأ تد برس األمريكية، وكالةيوناية تنحصر في خمس وكاالت: وكال
 ة.يترز، وكالة األنباء الفرنسية، وكالة تاس الروسيوكالة رو 

ف، كالشؤوف يخدمات إخبارية متخصصة في مجاؿ معوىي تقدـ  الوكالت المتخصصة: - ج
 ة.ياضيالر  االقتصادية، أو

وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف ميمة وكالت األنباء أصبحت "تمثيؿ الصحؼ والعمؿ    
أكبر عدد ممكف مف المدف والعواصـ لمراقبة األحداث وجمع األخبار مف معظـ بالنيابة عنيا في 

 (1)أنحاء العالـ إلى الصحؼ المشتركة في نشرتيا"
ومن خَلل ما سبق واطَلع الباحث، يجد أن وكالت األنباء تتميز كمصدر لمحصول   

 عمى المعمومات بعدة خصائص منيا:

  تعتمد عمييا وسائؿ اإلعالـ في الحصوؿ عمى واحدة مف أىـ المصادر التقميدية التي
 األخبار. 

 .تقدـ لوسائؿ اإلعالـ مختمؼ األخبار والقصص الخبرية 

  تقدـ خدماتيا إلكترونيًا مف خالؿ أنظمة الكمبيوتر واالنترنت وليس بشكؿ مطبوع، يقـو
 فييا المحرر المسؤوؿ بانتقاء األخبار التي يريدىا.

 واد مالمواد الصوتية، وتزويد القنوات والفضائيات بالقدرتيا عمى تزويد اإلذاعات ب
 التمفزيونية والخدمات اإلخبارية المصورة.

 اإلذاعات والقنوات التمفزيونية: .8
يمكف الحصوؿ عمى الكثير مف األخبار والمعمومات مف خالؿ اإلذاعات والقنوات 

وأصبح الراديو وشاشة التمفاز مف التمفزيونية المختمفة، والتي تتابع األحداث وتبثيا بشكؿ مباشر، 
الوسائؿ الموجودة بشكؿ أساسي في غرفة أي وسيمة إعالمية، بيدؼ متابعة األحداث وما ينقؿ 

 عبر الراديو والتمفاز بشكؿ مباشر.
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وتعد اإلذاعات والقنوات التمفزيونية في كثير مف الدوؿ النامية أو الدوؿ ذات الحكـ 
وماتيا، ومف ثـ تصبح المعّبر عف حكوماتيا والمصدر الشمولي، ىي المتحدث الرسمي لحك

 .(1)الموثوؽ بو في بالدىا، ومف ثـ كاف األخذ عنيا يحقؽ السبؽ لمصحفي
وألىمية اإلذاعات وخاصة األجنبية منيا كمصدر لألخبار قامت كثير مف الصحؼ 

زة استقباؿ الكبرى بإنشاء قسـ االستماع، وىو "يتكوف مف مجموعة مف الكبائف التي تضـ أجي
إذاعية وأجيزة تسجيؿ دقيقة جدًا وعف طريقيا تقوـ الجريدة باستقباؿ وتسجيؿ ما تذيعو جميع 

 .(2)محطات اإلذاعة في العالـ"
ىمية اإلذاعات والقنوات التمفزيونية في حاالت وقوع ثورات أو اضطرابات أو أوتزداد 

فزيوف ىما المصدر الوحيد تقريبًا انقالبات عسكرية في بعض الدوؿ، إذ تكوف اإلذاعة أو التم
 .(3)لمحصوؿ عمى األخبار مف ىذه الدولة

 الصحف والمجَلت: .3
األجنبية بنشر خبر  أوبعض الصحؼ أو المجالت المحمية  تنفرد في كثير مف األحياف

ىاـ أو وثيقة خطيرة قد تنقميا عنيا وسائؿ اإلعالـ األخرى أو تتوسع فييا أو تضيؼ إلييا مف 
 .(4)مصادرىا الخاصة

وتشكؿ الحوارات والمقاءات التي تنشرىا المجالت العربية واألجنبية مع مختمؼ 
في مختمؼ المواضيع  الشخصيات مادة خبرية لتبياف وجيات نظر الجيات الرسمية والحزبية

، فقد "تنفرد الصحيفة بإجراء عدد مف األحاديث الصحفية مع الزعماء المحمييف أو (5)واألحداث
 .(6)األجانب وقد يحوي الحديث تصريحات ىامة ترى بعض الصحؼ األخرى نقميا عنيا"

وثورة اإلعالـ االجتماعي، وفي ظؿ التطور اإلعالمي وتفوؽ خدمات وكاالت األنباء، 
إف الصحؼ والمجالت ال تمثؿ عمى الدواـ مصدرًا ميمًا لألخبار، ومع ىذا فإف بعض ف
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الصحؼ اإلقميمية والعالمية الكبرى يكوف ليا شبكة مراسميف في غالبية عواصـ العالـ وفي مواقع 
 .(1)األحداث الميمة مما يجعميا تحقؽ انفرادًا خبريًا ميمًا أحياناً 

 المؤتمرات الصحفية: ..

المؤتمرات الصحفية مف الوسائؿ الميمة لمحصوؿ عمى المعمومات واألخبار بشكؿ تعد 
مباشر، إذ "أصبحت المؤتمرات الصحفية تمثؿ واحدة مف أكبر وسائؿ وأطر وأوعية نقؿ 
األخبار، وما وراء األخبار، وحتى األفكار والتوجيات والقضايا والمواقؼ وردود األفعاؿ والصور 

 .(2)والوجوه"

و الزعماء، حيف أو الرؤساء أاء رات الصحفية يعقدىا كبار المسؤوليف أو الوزر والمؤتم
تكوف ىناؾ حاجة لشرح سياسة معينة أماـ أكبر عدد مف الصحفييف لكي تصؿ حقائؽ الموضوع 

 .(3)إلى نسبة كبيرة مف الرأي العاـ المخاطب

المية الجماعية، ف نعرؼ المؤتمرات الصحفية بأنيا "أحد وجوه المقابالت اإلعأويمكف 
يتمثؿ في لقاء رسمي أو غير رسمي، عاـ أو محدود، ينظـ وينعقد في مكاف مناسب غالبا، 
بصفة دورية أو غير دورية أو طارئة، بمعرفة المختصيف، وبحضور شخصيات ميمة أو خبيرة 
أو شييرة أو مف صناع األحداث، أو شيود العياف، وذلؾ الطالع مندوبي وسائؿ اإلعالـ 

ة لحدث أو أحداث قة منظمة، عمى الميـ والعاجؿ مف األخبار والنتائج الحالية والمتوقعبطري
و قضية مؤثرة، ولتقديـ المعمومات والتفسيرات والتوجييات المختمفة ولفت أجارية، أو موقؼ 

دارة النقاش المتصؿ بيا لينقميا  األنظار إلى األفكار وألواف النشاط الجديد، والرد عمى األسئمة وا 
ىؤالء، بداًل مف مندوب واحد فقط، يمثؿ وسيمة واحدة، إلى أكبر قاعدة ممكنة مف القراء 

 .(4)والمستمعيف والمشاىديف.."
 :(5)ومما يؤخذ عمى المؤتمرات الصحفية من حيث كونيا مصادر لألخبار

 .أف المتحكـ في مسار الحديث ىو المسؤوؿ وليس رجؿ اإلعالـ 

                                                           

 (989نصر وعبدالرحمف، التحرير الصحفي في عصر المعمومات )ص1) )

 (8أدىـ، المؤتمرات الصحفية )ص 2))

 (..88أبوزيد، فف الخبر الصحفي )ص3) )

 (..8أدىـ، المؤتمرات الصحفية )ص4) )

 (.39-36عثماف، الخبر ومصادره في العصر الحديث )ص 5))
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  بالحديث إلى مف يشاء، ويغفؿ اإلجابة عمى ماال يريد مف يستطيع المسؤوؿ اف يتوجو
 أسئمة، فيتجاىميا تمامًا بأسموب أو آخر.

  ال يتيح المؤتمر فرصة لمزيد مف االستفسار بشأف ما يقاؿ فيو مف معمومات، أو فرصة
 اختبار المصداقية.

 . ال يحقؽ السبؽ وال التمييز النسبي بيف مندوب إعالمي وآخر 

المؤتمرات الصحفية مصدرًا ميمًا لممعمومات واألخبار، ويمكف لمصحفي  ورغـ ذلؾ تبقى
أف يتجاوز المآخذ المذكورة عف المؤتمرات الصحفي بالعمؿ عمى استكماؿ األسئمة مع المسؤوؿ 

 .(1)بعد انتياء المؤتمر، أو االتصاؿ بمصادر اخرى الستكماؿ المعمومات والتأكد منيا
 لشعبية:الوزارات والييئات الرسمية وا .5

دأبت الوزارات والييئات الرسمية والشعبية عمى إصدار بيانات وتقارير صحفية تتعمؽ 
باألنشطة التي تنفذىا أو لمرد وتوضيح موقفيا مف أحداث معينة تتعمؽ بعمميا، وتعد ىذه 
البيانات مف المصادر الميمة لمصحيفة، رغـ أنيا تصنؼ في إطار الخبر السمبي، أي الخبر 

 .(2)بذؿ الصحفي مجيودًا لمحصوؿ عميو بؿ يصمو جاىزاً الذي ال ي

وبرز دور كبير لممتحدثيف الرسمييف في المؤسسات المختمفة، في ظؿ تراجع دور 
وكاالت األنباء الحكومية الرسمية، "تـ االستعاضة عنيا بما يسمى بالناطؽ الحكومي الرسمي 

عات محددة ليعبر عف موقؼ الذي يعكس وجية نظر السمطة أو الحكومة حصريًا في موضو 
، وأصبح اليـو لكؿ وزارة أو ىيئة حكومية ناطقًا باسميا يعبر عف وجية نظرىا (3)سياسي معيف"

ويعمميا عمى وسائؿ اإلعالـ المختمفة، كما تـ االستعاضة عف وكاالت األنباء الحكومية 
مف مختمؼ المراكز الحكومية  "بمكاتب العالقات العامة الصحفية التي تقدـ إيجازًا يوميًا أو دورياً 

والوزارات، ما يفرض حيزًا واسعًا لمموقؼ والخطاب الرسمي في التغطية اليومية لكافة وسائؿ 
 .(4)اإلعالـ"

ويشكؾ البعض في مدى مصداقية مكاتب اإلعالـ والعالقات العامة الحكومية كمصدر 
"يسعوف إلى بث الدعاية  لألخبار، ويروف أف رجاؿ اإلعالـ العامميف في مثؿ ىذه المكاتب

                                                           

 (.31السامرائي، الخطاب الصحفي وتجييؿ المصادر )ص 1))

 (.9.المرجع السابؽ )ص 2))

 (.9.ياسيف: صباح، االعالـ حرية في انييار )ص 3))

 (..سميماف، اإلعالـ السمطة الماؿ: مثمث النفوذ وخطاب الصورة )ص 4))
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لصالحيـ واقتناص مساحات مجانية في وسائؿ اإلعالـ وشغميا بأخبار تافية أو مختمقة، بينما 
لو اتصؿ بيـ أحد رجاؿ اإلعالـ لالستفسار عف بعض األحداث أو طمب بعض المعمومات 

ؿ غير نجدىـ ما بيف مراوغ، أو دعائي يعمد إلى إعطاء معمومات غير صحيحة، أو عمى األق
 .(1)متكاممة، أو التصريح بيا بعد فوات األواف"

وكثير مف وسائؿ اإلعالـ خاصة الصحؼ تخصص مندوبًا دائمًا ليا في مثؿ ىذه 
األماكف اليامة والمعروفة كمندوب الصحيفة في وزارة الداخمية لتغطية أقساـ الشرطة والحوادث 

 ت الحكومية كمصدر لممعمومات.وىكذا، مما يدلؿ عمى أىمية ىذه المؤسسا (2)والجرائـ
 نترنت:اإل  .0

نترنت بفضؿ انتشارىا الواسع مف ناحية وغزارة المعمومات التي أصبحت شبكة اإل
تحوييا مف ناحية أخرى مف أىـ مصادر األخبار لمصحافة ووسائؿ اإلعالـ المعاصرة، إذ 

الصحفية  واكبت المدارس األكاديمية صعود شبكة اإلنترنت كمصدر لألخبار والمعمومات
باستخداـ مصطمح ) التحرير بمساعدة اإلنترنت(، وخصصت لو مساقات دراسية في الكميات 

 .(3)الجامعية المتخصصة في الصحافة وغيرىا

وأدى استخداـ البوابات اإللكترونية في العمؿ اإلعالمي إلى إحداث العديد مف التأثيرات 
راد مف االطالع الفوري عمى أحداث عمى الوظيفة اإلخبارية، قد يكوف أىميا تمكيف األف

نترنت إحدى إلي الذي يكونوف فيو، لتصبح شبكة االتطورات بصرؼ النظر عف الموقع الجغراف
أفضؿ الطرؽ لتداوؿ المعمومات في العالـ، كما أنيا تعد مف أسرع الوسائؿ لتبادؿ المعمومات، 

أنحاء العالـ، وقد حقؽ ذلؾ ما  حيث أنيا تربط بيف المالييف مف شبكات الكمبيوتر المنتشرة في
 .(4)يسمى اليـو بمجتمع المعمومات

نيا تختزف أة كثيفة مف مراكز المعمومات حيث ويصؼ البعض شبكة اإلنترنت بأنيا غاب
نيا لـ تعد تنافس أت ومف مختمؼ أنواع المعرفة، حتى وتستقبؿ وتبث جميع أنواع المعموما

                                                           

 (..99-993عثماف، الخبر ومصادره في العصر الحديث )ص1) )

 (880بر الصحفي )صأبوزيد، فف الخ 2))

 (991نصر وعبدالرحمف، التحرير الصحفي في عصر المعمومات )ص3) )

 ( 98ياسيف: السيد، المعموماتية وحضارة العولمة ) ص 4))



1. 

صبحت مصدرًا رئيسًا لموثائؽ العامة، أرئية وحدىا، بؿ "والمسموعة والم وسائؿ اإلعالـ المقروءة
 .(1)والمصادر البشرية، والمعمومات األخرى المفيدة لمصحفييف"

 :(2)نترنت كمصدر لممعمومات مف ناحيتيفويمكف النظر إلى اإل

  لممعمومات بالنسبة لمفرد العادي. اً مصدر 

  لممعمومات بالنسبة لمصحفييف والمؤسسات اإلعالمية، وىو ما نركز عميو في ىذه  اً مصدر
 الدراسة.

 :(3)وتتحدد أىمية النترنت كمصدر لممعمومات واألخبار من خَلل

  االتصاؿ بالمصادر بواسطة البريد االلكتروني، حيث يكوف االتصاؿ بأحد المصادر عف
 طريؽ البريد االلكتروني أسيؿ مف الياتؼ.

 . إجراء المقابمة بواسطة البريد االلكتروني 

 .الحصوؿ عمى مصادر في مجموعات نقاشية متخصصة 

 يجاد مصادر في جماعات نقاشية عامة.إ 

 .الحصوؿ عمى خبر 

 .الحصوؿ عمى خمفيات عف مصادر وموضوعات 

 .الحصوؿ عمى سجالت رسمية 

 .الحصوؿ عمى معمومات عف أي موضوع تقريبًا 

زاء المعطيات نترنت زاد مف مصادر األخبار كورة كميا يمكف القوؿ أف اإلالمذ وا 
لمصحفييف، وأتاح لوسائؿ اإلعالـ الحصوؿ عمى كـ ىائؿ مف المعمومات واألخبار مما أعطاىا 

 مساحة واسعة مف االختيار لممعمومات التي يمكف نشرىا.
التطبيقات في وانعكست التطورات السريعة في مجاؿ خدمات اإلنترنت عمى العديد مف 

مجاؿ الصحافة واإلعالـ، إذ أف الوصوؿ إلى قواعد المعمومات ستوفر مصادر إضافية 

                                                           

 (.936رايس، كتابة األخبار والتقارير الصحفية ) ص 1))

 (8بف خالد، ندوة اإلعالـ السعودي سمات الواقع و اتجاىات المستقبؿ )ص2))

 (938-936رايس، كتابة األخبار والتقارير الصحفية )ص  3))



1. 

نترنت سييدد طريقة العمؿ التقميدية لمصحفييف خصوصًا مع توجو لمصحفييف، بؿ إف اإل
 .(1)نترنتالمصادر اإلخبارية لنشر أخبارىـ مباشرة عمى اإل

شكؿ مصدرًا ميمًا لممعمومات إال أنو يؤخذ عميو نترنت بقدر ما يوفي ذات الوقت فإف اإل
أنو مصدر غير موثوؽ بالكامؿ، فغياب ما يعرؼ ب"المصفاة" أو "مصداقية المعمومة" جعؿ 
بإمكاف أي كاف أف ينشر بمنتيى السيولة ما يشاء مقدمًا إياه تحت أي جنس مف أجناس 

تكنولوجيا وسائؿ اإلعالـ "تمكف ، وصحيح أف التطور السريع في (2)الخطاب وبالصفة التي يشاء
مف الدفع باتجاه المزيد مف الواقعية، لكنيا أيضًا حثت عمى ظيور إمكانيات أعظـ لموىـ 

، فكثير مف المعمومات عمى شبكة االنترنت يمكف أف تكوف مضممة وتختمط بيا (3)والتضميؿ"
 الحقائؽ وال يمكف التأكد مف مصدرىا وصحتيا.

 الوثائق والنشرات: .7
تب االعديد مف الوزارات والمؤسسات الحكومية واألىمية والييئات الدولية والسفارات والمك

و األجنبية تصدر نشرات دورية أو غير دورية تتضمف أالمحمية  الثقافية والصحفية وغيرىا سواءً 
 أخبارًا عنيا وعف أعماليا.

الصحفية اليامة، ىذه النشرات قد تكوف في بعض الحاالت مصدرًا لمعديد مف األخبار 
لكنيا تبقى مصدرًا جاىزًا ال يبذؿ الصحفي جيدًا لمحصوؿ عميو وال يتيح أية فرصة لالنفراد 

 .(4)بالخبر الصحفي
كما يمكف أف تصدر عف تمؾ الجيات بشكؿ طبيعي أو مف خالؿ الكشؼ الصحفي 

دة أو وقائع والتسريبات وثائؽ ىامة "تعّد مصدرًا لألخبار خاصة عندما تكشؼ عف وقائع جدي
 .(5)قديمة مجيولة"

وأبرز مثاؿ في وقتنا الحاضر عمى أىمية الوثائؽ ما عرؼ بوثائؽ ويكيميكس التي 
أثارت ضجة في العالـ بما كشقتو مف معمومات مجيولة تمس عددًا مف الحكومات والقوى 

ة والسرية العالمية، ويكيميكس ىي "منظمة دولية غير ربحية تنشر تقارير وسائؿ اإلعالـ الخاص

                                                           

 (1) Manning, Paul, News and News Sources A Critical Introduction )p.76). 

 (.93اسميـ، الرقمية ومستقبؿ الثقافة العربية )ص 2))

 (31فاف لووف، تكنولوجيا اإلعالـ )ص 3))
 (883أبوزيد، فف الخبر الصحفي )ص 4))

 (.88أبوزيد، فف الخبر الصحفي )ص 5))
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تحت  8660مف مصادر صحفية وتسريبات إخبارية مجيولة، بدأ موقعيا عمى اإلنترنت سنة 
 .(1)مميوف وثيقة" 918مسمى منظمة سف شايف الصحفية، وادعت بوجود قاعدة بيانات ألكثر مف 

 النوع الثالث: المصادر المجّيمة:
سناد المعموما  أساسيًا  أمة أو مسؤولة مبدت إلى جيات معمو يعّد ذكر مصادر األخبار وا 

لدى الصحفي والوسيمة اإلعالمية في نشر األخبار والمعمومات، ألف عدـ ذكر المصادر ينقص 
مف القصة اإلخبارية ويجعميا غير كاممة، وال يستطيع المتمقي الحكـ عمى المعمومات المقدمة 

 ىؿ ىي جديرة بالثقة أـ ال. 
ف يعّد أحد مصادره بالسرية حتى يستطيع غير أف ىناؾ ظروفًا تدفع الصحفي إلى أ

ال لما حصؿ عمى ىذه المعمومات، وىذا  الوصوؿ إلى المعمومات دوف الكشؼ عف مصادرىا، وا 
 .(2)ما يعرؼ بعممية تجييؿ مصادر المعمومات

ويقصد بتجييؿ المصادر تمؾ الممارسة التي ينتيجيا معظـ الصحفييف لاللتفاؼ حوؿ 
البيانات الكاممة عف مصدر الخبر، أو مصدر الفقرة داخمو، مثؿ حدود الموضوعية، بعد ذكر 

 :(3)االسـ والوظيفة واالستعاضة عنيا بمجموعة مف البدائؿ، منيا
 سناد/ نسب العبارات في الفعؿ المبني لممجيوؿ )ُذكر أف(.إ 

 فصاح عفادر مطمعة، مصدر رفض اإلسناد/ النسب لمصدر غير محدد مثؿ ) مصاإل 
 اسمو .. الخ(

 لعبارات التوقعية مثؿ ) مف المتوقع، ُينتظر، مف المحتمؿ ... الخ(ا 

 unnamedأو المصادر غير المسّماة  anonymous sourcesوالمصادر المجيمة 

sources أو المصادر غير المصرح بذكرىا ،confidential sources  أو المصادر المغطاة
convered sources المعمومات التي تتعمد الوسيمة اإلعالمية ، تشير جميعيا إلى مصادر

عدـ الكشؼ عنيا في المادة الصحفية المنشورة، أي عدـ اإلشارة إلى الشخصيات والييئات 
االعتبارية والمؤسسات التي تدلي بالمعمومات إلى الصحفي، أو المصادر التي يرى الصحفي او 

 .(4)عنيارئيس التحرير أنو ليس في صالحيـ أو صالح الصحيفة الكشؼ 
                                                           

 )موقع إلكتروني(  ويكيميكسويكبيديا،  1))
 (09السامرائي، الخطاب الصحفي وتجييؿ المصادر )ص 2))

 (939حساـ الديف، المسؤولية االجتماعية لمصحافة )ص 3))

 (8.الساموؾ، مصادر المعمومات الخفية لوسائؿ اإلعالـ المختمفة )ص 4))



1. 

وينظر العديد مف الصحفييف إلى المصادر المجيمة عمى أنيا شر البد منو، ألنو يتيح 
الحصوؿ عمى المعمومات غير المعروفة، ويوطد العالقة مع المصادر ويوفر ليا الراحة والثقة 

 .(1)والحماية، ويؤدي احيانًا لإلسراع في الحصوؿ عمى المعمومات والسبؽ الصحفي

ـ الصحافة لممصادر المجيمة ما أسماه كاروؿ ىوسماف صراع ويمثؿ استخدا
االلتزامات، "فالصحفيوف لدييـ التزامات تجاه مصادرىـ تشمؿ حماية ىويتيـ إذا وعدوىـ بعدـ 
ذكر أسمائيـ في المادة المنشورة، ولدييـ التزامات مختمفة تجاه القّراء تشمؿ تزويدىـ بالمعمومات 

 .(2)المنشورة" الكاممة عف مصادر المعمومات

ّيمة يية صحفيوتوصي بعض المؤسسات اإلعالم يا عند إسناد معموماتيـ لمصادر ُمج 
 :(3)نة، مثؿية معيصنفوىا وفؽ آليأف 

كوف ير الدفاع الذي يوز مثاًل ة، ومنيا يوىو أفضؿ المصادر الخف مصدر مخول أو مختص: - أ
 ة مثال.يالمالشؤوف الس كذلؾ في يفي شؤوف الدفاع، وىو ل ومختصاً  مخوالً 

فتو وبصفتو الرسمية، ولكنو يمتمؾ المعمومات ضمف نطاؽ وظيىو الذي  مصدر رسمي: - ب
ر مخوؿ ) إلى حد ما ( يضًا، عمى الرغـ مف كونو غيفتو أيمحصور في مجاؿ وظ

 ف.ييباإلفصاح عف معموماتو لمصحف
ة، ومصادر المؤتمر، ومصادر يوماسبمومنيا مصادر د نة:يمصادر محددة أو مع - ت

 استخبارية وغيرىا.

نماط وأشكاؿ، بؿ أال يقتصر عمى ما ذكر سابقًا مف  ويرى الباحث أف تجييؿ المصادر
إف العممية تشمؿ كؿ ما يستخدمو الصحفيوف ووسائؿ اإلعالـ مف تعبيرات ومصطمحات تخفي 

 المصدر أو تغفؿ عف ذكره، مثؿ أكد مواطنوف، أو عبرت الفصائؿ الفمسطينية .. إلخ.

اضطر الصحفي لالعتماد عمى المصادر المجّيمة، فإف عميو األخذ بمجموعة  وفي حاؿ
 :(4)مف اإلرشادات، تتضمف

 ؽ المعمومات باالستعانة بمصادر أخرى، حتى لو لـ تذكر اسميا، بيدؼ التأكد وتعدد يتوث
 المصادر.

                                                           

 (.939لمسؤولية االجتماعية لمصحافة )صحساـ الديف، ا1) )

 (.3عبد الرحمف ونصر، ظاىرة تجييؿ مصادر األخبار في الصحافة العربية )ص 2))

 (989د تطور االداء والوسيمة والوظيفة )صيعبد الرزاؽ والساموؾ، اإلعالـ الجد 3))

 (9381989..93سترنز، المراسؿ الصحفي ومصادر األخبار )ص  4))



18 

 عتمد عمى المصادر المجيولة؛ يمراسؿ الصحفي في رأس الخبر الذي جب ذكر اسـ الي
لمصادر المجيولة عمى عاتؽ يا تعميقات ايتكوف مسؤولية مضموف القصة بما فكي 

 لتقدير صدؽ القصة. عد مقياساً يف، ووجود اسـ المراسؿ عمى رأس القصة، يشخص مع

  ار والحؿ األوؿ عند التعامؿ مع يجب أال تكوف الخيالموافقة عمى عدـ ذكر االسـ
 المصدر.

 :(1)لتي يجب اتباعياويرى آخرون أن من القواعد األخرى ا

  ال إف عمى عدـ استخداـ المعمومات التي تقدـ ليـ بشكؿ سري ييتـ حث الصحفيأف
 كأساس لمبحث عف ىذه المعمومات، ولمتأكد مف صحتيا عند مصادر ُأخرى.

 قدموا لمقارئ أكبر قدر مف المعمومات الممكنة عف المصادر التي يف أف ييعمى الصحف
 تيا.يطمبت عدـ الكشؼ عف ىو 

 قرر نشر أو عدـ نشر ية المصدر، إذ أنو ىو الذي يعمـ رئيس التحرير بيو يجب أف ي
 القصة الصحفية.

  س بآراء ومواقؼ.يمات ولأف تكوف المادة متعمقة بمعمو 

 
 عَلقة الصحفي بالمصادر

كي تستطيع وسائؿ اإلعالـ القياـ بوظيفتيا في اطالع الجميور عمى المعمومات البد 
عالقة متوازنة مع مصادر المعمومات مف األشخاص والييئات لتزويدىا ليا مف إقامة 

 بالمعمومات.

ز الصحفي بمدى قدرتو عمى توسيع قائمة مصادره ونوعيتيا، ومدى قدرتو عمى يتميو 
سعى المحرر الصحفي إلى يف والمادة الخاـ التي ياستقاء المعمومات منيا؛ فالمصادر تعد المع

 مات منيا وتقديميا إلى المتمقي.يا لجمع المعمو يالمجوء إل

ف الصحفي والمصادر، وتمر بمراحؿ شائكة، و"كمما توثقت يومف ىنا تنشأ العالقة ب
ره ييا غيصؿ إلينقمو مف أخبار عنيا قد ال يما يف عالقة المخبر الصحفي بمصادره؛ أصبح مميزاً 

 .(1)فيمف المخبر 

                                                           

 (389بخيت، أخالقيات العمؿ الصحفي ) ص 1))
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المصمحة المشتركة، وأف تكوف إف عالقة الصحفي بمصادره يجب أف تحدوىا حدود 
أقرب إلى العالقة التجارية التبادلية التي يقوـ فييا المصدر صانع الخبر بإمداد الصحفي 
براز انجازاتو، "وال يجب أف تقوـ  بالمعمومات واألخبار في مقابؿ ما يجنيو مف منافع كالشيرة وا 

ة سيطرة المصدر عمى العالقة بيف الطرفيف عمى أساس سيطرة أي منيما عمى اآلخر خاص
 .(2)الصحفي"

ؤدي يلصحفي وبعض المصادر الميمة، مما ف ايمة بيانًا تكوف ىناؾ عالقة حميوأح
، فمفتاح التحكـ في (3)ةيـ معو عالقات قو يقيصالح المصدر الذي انًا ليز الصحفي أحيإلى تح

أعطاه المصدر  المراسؿ، فإذا بحث عنويببساطة معرفة مصدر األخبار لما  مة اإلعالـ ىويوس
 .(4)دير ية اإلخبارية كما يشكؿ التغطيع ىذا المصدر أف يستطيبحث عنو، فسوؼ يما 

والصحفي الميني عميو أف يحاوؿ التحمي بالحيادية وأف ال يكوف بوقًا لترويج ما يريد 
المصدر، وعميو أف يتحرى الدقة ويراجع المعمومات التي أخذىا مف المصدر ويحاوؿ التأكد مف 

 صحتيا ومدى مصداقيتيا ما أمكف.

وفي كؿ األحواؿ تكوف العالقة بيف الصحفي ومصدره عالقة شديدة الخصوصية خاصة 
في األخبار المجّيمة، "حيث يعتبرىا البعض صفقة سرية بيف الطرفيف يمرر الصحفيوف فييا 

خفاء المصدر  .(5)"بعض المعمومات الثمينة إلى الجميور، مقابؿ إخفاء معمومات أخرى وا 

وغني عف القوؿ أف المصادر ىنا ىـ في معظـ األحياف رجاؿ السياسة وأصحاب 
السمطة والنفوذ االقتصادي واألمني أحيانًا الذيف يناوروف ويجاىدوف لفرض أجندتيـ عمى 

 .(6)اإلعالـ

ف توفر المعمومات المطموبة مكنيا أير الحكومية مف أىـ المصادر التي وتعد المصاد
تطمب االقتراب مف المصادر الحكومية لمحصوؿ عمى يحصوؿ عمى المعمومات ف، فالييلمصحف

                                                                                                                                                                     

 (1.حسف، فف الخبر الصحفي )ص 1))

 (16نصر وعبدالرحمف، التحرير الصحفي في عصر المعمومات )ص 2))

 (866مكاوي، أخالقيات العمؿ اإلعالمي )ص 3))

 (0.سترنز، المراسؿ الصحفي ومصادر األخبار )ص4) )

 (.98يس الصحافة األمريكية )صىاممتوف وكريمستي، صناعة الخبر في كوال 5))

 (1.السامرائي، الخطاب الصحفي وتجييؿ المصادر )ص6) )



966 

انات والوثائؽ واألرقاـ المطموبة لمقصص اإلخبارية، "وىنا يجب االنتباه إلى أف الحكومات يالب
 .(1)تسعى لترويج روايتيا، بينما واجب الصحفي أف يكشؼ الحقيقة"

وقت الذي يتوجب فيو عمى الصحفي وعالقة الصحافة بالحكومة عالقة معقدة، ففي ال
االبتعاد حتى ينأى بنفسو عف شبيات التأثر بالوضع الحكومي، يجب عميو االقتراب حتى 
يحصؿ عمى مصادر معموماتو، فالحصوؿ عمى المعمومات يتطمب االقتراب مف المصادر 

 .(2)الحكومية لمحصوؿ عمى المعمومات والوثائؽ واألرقاـ المطموبة لمقصة اإلخبارية

ىذا ما دفع الصحفي األمريكي روبرت فيسؾ إلى أف يصؼ عالقة الصحافة والتمفزيوف 
، حيث   يف مراسمي وزارة الخارجية، ومراسمإبالحكومة األمريكية، بأنيا "تشبو عالقة المحاـر

البنتاغوف، يكتفوف بأف يخبرونا بما يخبرىـ بو الناطقوف الرسميوف، ما  يالبيت األبيض، ومراسم
 .(3)يجعميـ يتحولوف إلى ناطقيف رسمييف مساعديف... في خدمة مؤسسات الدولة الكبرى"

مف جانب آخر فإف ىناؾ موظفيف حكومييف يتعاونوف مع اإلعالـ ألسباب مختمفة 
لموظفوف يمكف اف يسربوا لمصحافة معمومات لنقؿ وليس دائمًا لتقديـ مصمحة حكومية موحدة، فا

يضًا أف يحاولوا إضعاؼ المنافسيف في الحكومة عف طريؽ أالة اإلدارة الرسمية، ولكف يمكف رس
تسريب معمومات مفبركة، فالمصدر عند قيامو بتسريب معمومة ما ال ييدؼ خدمة الصحفي 

رًا ما يفشي األخبار بوعي وىو يعمـ ف المسؤوؿ نادأبقدر ما يخدـ المسؤوؿ عف التسريب، إذ 
 .(4)أنيا ضارة بسياسة معينة أو بأحد صانعي السياسة

ويرى الباحث أف الصحفي عميو أف ال يقبؿ اليدايا مف المصدر أو يتورط معو في 
تو، وعميو أف يحرص عمى بقاء ياديتو وحيعالقات اجتماعية تضطره لدفع فاتورتيا الحقًا مف مين

 لرسمي في العالقة مع المصدر.نوع مف الطابع ا

ويتطمب مف الصحفي التحمي بمواصفات مف شأنيا المحافظة عمى خصوصية 
 :(5)المعمومة، وعمى العالقة بينو وبيف مصادره إلدامة الصمة معيـ ومنيا

                                                           

 (..سميماف، اإلعالـ السمطة الماؿ: مثمث النفوذ وخطاب الصورة  )ص 1))

 (1.السامرائي، الخطاب الصحفي وتجييؿ المصادر )ص2) )

 (1.ياسيف: صباح، االعالـ حرية في انييار )ص3) )

 (1.الخبر الصحفي )ص حسف، فف 4) )

 (983البدراني، اإلعالـ صناعة العقوؿ، )ص 5))
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  ،أال تؤثر العالقات الشخصية بيف الصحفي والمسؤوؿ، وأال تطغى عمى مينية الصحفي
 ة ممؾ لمناس جميعًا.فالعالقة شخصية والمعموم

  عدـ الكشؼ عف ىوية المصادر المجيولة إال لمف ىـ بحاجة إلييا داخؿ المؤسسة
 اإلعالمية، وعمى الصحفي أف يطمئف مصادره بحفظ ىويتيـ إذا اتفؽ معو عمى ذلؾ.

 أف يكوف الصحفي واثقًا مف نفسو، بعيدًا عف الرضوخ لمتأثيرات الجانبية، كالرشاوى 
 .واليدايا

  االبتعاد عف األساليب غير المشروعة في الحصوؿ عمى المعمومة الخبرية، كسرقة
 المعمومات، أو التنازؿ عف قضايا مقابميا..

ويجمع حسني محمد نصر ما اقترحو الباحثوف بشأف العالقة بيف الصحفي ومصادر 
 (1)أشكاؿ مف العالقات، ىي: 3المعمومات في 

 وتعرؼ ىذه العالقة  حفي مستقَل عن المصادر:تقوم العَلقة األولى عمى بقاء الص
 بعالقة الخصومة أو العداء.

 ؽ ي: وتيدؼ لتحقن المصدرين الصحفي وبيتقوم العَلقة الثانية عمى أساس التعاون ب
 .مصالحيما المشتركة، وتعرؼ ىذه العالقة بعالقة التكافؿ

 طر يسيطر المصدر عمى الصحفي أو أف يسيكأف  طرة:يالعَلقة الثالثة تقوم عمى الس
 الصحفي عمى المصدر، وتعرؼ ىذه العالقة بعالقة التحكـ أو السيطرة.

ف والمصادر الرسمية ىي التي تؤثر في تحديد ييف الصحفيومف ىنا فإف طبيعة العالقة ب
إذا  ما نقرأه أو نراه أو نسمعو مف أخبار في وسائؿ اإلعالـ، كما تحدد طبيعة تمؾ العالقة ما

اًل لمرأي العاـ وتؤثر في صانع القرار، أو أنيا تتجاىؿ الرأي العاـ وتركز يكانت الصحؼ وك
 .(2)ف النخبة الحاكمة والصحافةيعمى التفاعؿ ب

ار، عالقة شائكة وميمة، فمف ف الصحفي ومصادر األخبيرى الباحث أف العالقة بيو 
ؿ عمى أخبار خاصة، ومف جية الحصو ز الصحفي مف خالؿ قدرتو عمى ييا تميترتب عميجية 
د المداخؿ لتميز الصحفي في مكف أف تدخؿ العالقة دائرة المصالح المشتركة، لتكوف أحيأخرى 
 ة.يعالمة اإليالتغط

                                                           

 (918نصر، قوانيف وأخالقيات العمؿ اإلعالمي )ص1) )

 (889براىيـ، فف التحرير الصحفي بيف النظرية والتطبيؽ )صإ 2))
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وعمى الصحفي أف يعرؼ كيؼ يحافظ عمى مسافة بينو وبيف مصادره بما ال يضر  
عمى كينونة الطرفيف وال يطغى  العالقة فيؤدي إلى قطيعة أو خسارة لممصدر، بؿ بما يحافظ

طرؼ عمى آخر وال تؤدي العالقة إلى ارتكاب تجاوزات مينية مف الصحفي أو تتحوؿ لترويج 
 دعائي لصالح المصدر.
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96. 

 الفصل الثالث
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

تناوؿ ىذا الفصؿ نتائج الدراسة ومناقشتيا، واختبار الفروض، وطرح التوصيات  
 مباحث: 3والمقترحات التي استخمصيا الباحث، وتـ تقسيـ الفصؿ إلى 

 .نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتيا المبحث األول:
 الدراسة الميدانية.اختبار فروض  المبحث الثاني:

 خالصة نتائج الدراسة. المبحث الثالث:

لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبانة، حيث  . -9وقد تـ استخداـ المقياس مف 
دؿَّ ذلؾ عمى الموافقة الشديدة عمى ما ورد في الفقرة  .أنو كمما اقتربت الدرجة مف الرقـ 

 ( يوضح ذلؾ:319والعكس صحيح، والجدوؿ )

 (: درجات المقياس المستخدم في الستبانة1.0جدول )

 منخفضة جداً  الستجابة

 

 عالية جداً 

 . . 3 8 9 الدرجة

 اعتمد الباحث عمى ترتيب االستجابة، مستوى عمى والحكـ الدراسة نتائج ولتفسير
 حدد وقد مجاؿ، كؿ في الفقرات ومستوى لالستبانة، المجاالت مستوى عمى الحسابية المتوسطات

 :(318الجدوؿ ) في موضح ىو لمدراسة، كما المعتمد المحؾ حسب الموافقة

 (: يوضح المحك المعتمد في الدراسة1.9جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية

 قميمة جدا 20% -36%مف  1 – 1.80مف 

 قميمة 36% - 52%أكبر مف  1.80 – 2.60 أكبر مف 

 متوسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 

 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 

 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 
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  لمبحث األولا
 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتيا

ييدؼ ىذا المبحث إلى التعرؼ عمى مدى استخداـ الصحفييف الفمسطينييف لوسائؿ 
الحكومي كمصدر لممعمومات، ومعرفة دوافع ىذا االستخداـ ومدى ثقة الصحفييف اإلعالـ 

الفمسطينييف بتمؾ الوسائؿ، إلى جانب معرفة األوقات التي يزيد فييا استخداـ الصحفييف 
الفمسطينييف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي، ومعرفة أىـ الصعوبات التي تواجييـ، وأىـ االقتراحات 

ف الفمسطينيوف، والتي تسيـ في زيادة استخداميـ لإلعالـ الحكومي التي يقدميا الصحفيو 
 كمصدر لممعمومات.

األوؿ: استخداـ الصحفييف  القسـرئيسية،  أقساـ .وتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى 
الثاني: مدى متابعة الصحفييف  والقسـالفمسطينييف لإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات، 

الثالث الدوافع واإلشباعات المتحققة  القسـالحكومي، في حيف تناوؿ الفمسطينييف لوسائؿ االعالـ 
 الرابع: تناوؿ التقييـ والمعيقات والمقترحات. القسـمف متابعة واستخداـ اإلعالـ الحكومي، أما 

 

 اإلعَلم الحكومي كمصدر لممعمومات: -أولً 
الحكومي كمصدر استخداـ الصحفييف الفمسطينييف لإلعالـ ما مدى يبحث ىذا القسـ 

لممعمومات ودرجة الثقة بو، ومدى التزامو المصداقية مف وجية نظر الصحفييف، والتعرؼ عمى 
األوقات التي تتـ فييا متابعة اإلعالـ الحكومي، ومعرفة أسباب عدـ استخداـ اإلعالـ الحكومي 

 كمصدر لمعمومات بعض الصحفييف.
 اعتبار اإلعَلم الحكومي مصدرًا لممعمومات: .0

 عَلم الحكومي مصدرًا أساسيًا ضمن مصادر المعموماتاإلالمبحوثين (: اعتبار 1.1ول )جد

 النسبة المئوية )%( العدد )ك( عَلم الحكومي مصدر لممعموماتاإل
 44.3 77 نعـ

 33.9 59 أحياناً 

 21.8 38 ال

 011.1 174 المجموع
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يعتبروف اإلعالـ  المبحوثيف%( مف 44.3تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى أف ما نسبتو )
الحكومي مصدرًا أساسيًا ضمف المصادر التي يستقوف منيا المعمومات، بينما ما نسبتو 

%( ال يعتبرونو مصدرًا أساسيًا، 8918%( يعتبرونو أحيانًا مصدرًا أساسيًا، وفي المقابؿ )3311)
لحكومي مصدرًا أساسيًا لممعمومات، وبالنظر إلى النتائج نجد أف نسبة مف يعتبروف اإلعالـ ا

 %( وىي تعتبر نسبة كبيرة.818.لممعمومات بشكؿ دائـ أو أحيانًا بمغت )

عف اعتبار  -بمغت ُخمس المبحوثيف -وتكشؼ النتائج عف عزوؼ نسبة ُيعتّد بيا 
أىـ مصادر المعمومات لدى الصحفييف الفمسطينييف، كما أف أقؿ مف  مف اإلعالـ الحكومي

نصؼ المبحوثيف يروف اإلعالـ الحكومي أحد المصادر األساسية لمصحفي، وىو ما يعزوه 
الباحث إلى حالة االنقساـ السياسي التي تعيشيا األراضي الفمسطينية، إلى جانب أف نسبة ثمث 

عربية ودولية وىي عمى ما يبدو ال تيتـ كثيرًا بمتابعة المبحوثيف يعمموف في وسائؿ إعالـ 
نما تركز عمى األحداث الميدانية.   القضايا التي يطرحيا اإلعالـ الحكومي، وا 

 أسباب عدم استخدام اإلعَلم الحكومي كمصدر لممعمومات: .9

 اإلعَلم الحكومي كمصدر لممعموماتالمبحوثين (: أسباب عدم استخدام 1.4جدول )

 الترتيب % ك الستخدام أسباب عدم
 9 0.18 .8 ال أثؽ باإلعالـ الحكومي
 8 .1.. 98 توفيره لممعمومات متأخراً 

 3 3910 98 إعطاء معمومات غير دقيقة
 . 810 9 أخرى

 38* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف 

الذيف اعتبروا أف  المبحوثيف%( مف 0.18يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
اإلعالـ الحكومي ال يعد مصدرًا أساسيًا لممعمومات، يعود سبب عدـ استخداميـ لإلعالـ 

%( بسبب توفيره لممعمومات .1..الحكومي كمصدر لممعمومات إلى عدـ الثقة بو، وما نسبتو )
سباب %( أل810%( بسبب إعطائو معمومات غير دقيقة، وما نسبتو )3910متأخرًا، وما نسبتو )

 أخرى منيا عدـ االىتماـ ومتابعة األخبار باستمرارية.

ويرى الباحث أف فقداف الثقة في اإلعالـ الحكومي نتيجة خضوعو لسياسات الحزب 
دخالو في أتوف الصراع بيف طرفي االنقساـ في غزة والضفة الغربية، في حيف ارتفاع  الحاكـ، وا 
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مشكمة مف ىذه تعّد يره لممعمومات متأخرًا، بسبب توفنسبة عدـ استخداـ اإلعالـ الحكومي 
مشاكؿ العمؿ الحكومي الخاضع لنظاـ إداري وروتيني قد ال يتوافؽ مع الطبيعة الديناميكية 

 لإلعالـ.
 المصدر اإلعَلمي الرئيس: .1

 في  المبحوثون عميو يعتمد(: المصدر اإلعَلمي الرئيس الذي 1.5جدول )
 الحصول عمى المعمومات واألخبار

 الترتيب % ك در اإلعَلمي الرئيسالمص
 9 52.2 9. اإلعالـ الحكومي  

 8 51.5 6. اإلعالـ المحمي
 3 44.9 09 الشخصيات الرسمية
 . 41.9 .. مصادر خاصة

 . 31.6 3. اإلعالـ اإلسرائيمي
 0 27.2 .3 اإلعالـ الدولي

 . 0.7 9 أخرى

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

الذيف يعّدوف اإلعالـ  المبحوثيف%( مف 818.يظير مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
الحكومي مصدرًا أساسيًا بشكؿ دائـ أو أحيانًا، يضعوف اإلعالـ الحكومي المصدر الرئيس 

صدرىـ اإلعالـ المحمي، ثـ مصدرىـ %( م.91.لالعتماد عمى المعمومات، وما نسبتو )
%(، في حيف أف نسبة مف يعتمدوف عمى المصادر الخاصة 11..الشخصيات الرسمية بنسبة )

%( 8.18%( مصدرىـ اإلعالـ االسرائيمي، أما ما نسبتو )3910%(، وما نسبتو )911.)
 %( مصدرىـ وسائؿ أخرى..61مصدرىـ اإلعالـ الدولي، وما نسبتو )

%( 110.، والتي خمصت إلى أف )(1)(.869تيجة مع دراسة عبدالغفور )ىذه الن وتتفؽ
 مف المبحوثيف يفضموف المصادر الرسمية.

ويظير ىنا تّقّدـ اإلعالـ الحكومي كمصدر رئيس لدى الصحفييف الفمسطينييف، والذيف  
 اعتبروا اإلعالـ الحكومي مصدرًا أساسيًا، وىو ما يأتي في سياؽ طبيعي ألىمية اإلعالـ

                                                           

 ة.يراسة وصفد -خبرية حوؿ حصار غزة عبد الغفور، دور المصادر في بناء تحيزات التغطية ال (1)
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الحكومي كمصدر رسمي ومعتمد، وأف ما يصدر عنو ال يخضع لمتشكيؾ أو اإلشاعات خاصة 
في األحداث اليومية التي ال تتأثر بالوضع السياسي أو أحداث االنقساـ، كما أف الوضع 

 السياسي في فمسطيف يدفع الصحفييف لالىتماـ باإلعالـ الحكومي كمصدر لمعموماتيـ.

ف إلى االعتماد عمى ييؿ الصحفير إلى ميالدراسات التي تش وتتماشى ىذه النتائج مع 
د لعالقاتيا مع ية مف توطيو الصحؼ في المجتمعات النامية، وما تذىب إليالمصادر الرسم
ث ي؛ ولذا تأتي في المقدمة مف حياىا مصدر األخبار الشرعية، معتبرة إيالمصادر الرسم

 .(1)يايف عمييحجميا واعتماد الصحف

%( مع نسبة .91.كما يالحظ تقارب نسبة تفضيؿ اإلعالـ المحمي والتي بمغت ) 
تفضيؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر رئيس، وىو ما يعني قوة اإلعالـ المحمي والخاص في فرض 
نفسو كمصدر لممعمومات منافسًا لإلعالـ الحكومي، وذلؾ بسبب المميزات واإلمكانيات والدعـ 

 ي مف قبؿ المؤسسات القائمة عميو. الذي يتوفر لإلعالـ المحم
 

 درجة الثقة باإلعَلم الحكومي: .4

 باإلعَلم الحكومي كمصدر أساسي لممعموماتالمبحوثين ثقة درجة  (:1.6) جدول

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً  المؤشرات
 جداً 

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 5 15 56 40 20 ؾ
61118 3.40 68.00 

% 14.7 29.4 41.2 11.0 3.7 

يثقوف باإلعالـ  مف المبحوثيف %(918.تشير نتائج الجدوؿ السابؽ  أف ما نسبتو  )
%( ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ عالية باإلعالـ .811الحكومي بدرجة متوسطة، بينما ما نسبتو )

%( ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ باإلعالـ الحكومي عالية جدًا، ، في حيف أف .9.1الحكومي، و )
جة %( در .31%( يثقوف بدرجة منخفضة باإلعالـ الحكومي ، وما نسبتو )9916ما نسبتو )

 ثقتيـ منخفضة جدًا.

%(، مما يشير إلى أف درجة ثقة 0816وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الوزف النسبي يساوي ) 
 الصحفييف الفمسطينييف باإلعالـ الحكومي كمصدر أساسي لممعمومات كانت متوسطة.

                                                           

 ة وعالقتيا بتعدد المصادر.يؿ األخبار في الصحؼ المصر يات تشكيـ، آليإبراى (1)
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، والتي خمصت إلى أف عينة الدراسة (1) (.869وتتفؽ الدراسة مع دراسة أبو قوطة )
قع اإللكترونية في اكتساب المعمومات عف المفاوضات بدرجة متوسطة، كما تنسجـ تثؽ بالموا

، التي وجدت أف درجة الثقة باألخبار عبر صحافة الياتؼ (2) (8690مع دراسة رضواف )
 المحموؿ متوسطة.

ويرى الباحث أف ىذه النسبة طبيعية، إلدراؾ الصحفييف لطبيعة عمؿ اإلعالـ 
مواٍؿ لمجيات الرسمية وال يستطيع الخروج عف النص المرسوـ لو مف الحكومي، وأنو إعالـ 

الجيات الحاكمة، إلى جانب أف اإلعالـ الحكومي الفمسطيني خضع لمتجاذبات السياسية التي 
 تعيشيا األراضي الفمسطينية.

وُيعّد اإلعالـ الحكومي أو الرسمي في نظر الصحفييف جزءًا مف مؤسسات الدولة 
بترويج نشاطات الحكومة وأعماليا، وىو ما يقمؿ مف درجة الثقة بمصداقيتو  وصوتيا المطالب

 .(3)باعتباره إعالـ موّجو ويستند عمى أسس تختمؼ عف اإلعالـ الحر، أو الربحي
 

 درجة التزام اإلعَلم الحكومي بالمصداقية: .5

من  األحداثدرجة التزام اإلعَلم الحكومي بالمصداقية في نشر األخبار وتناول  (:1.7) جدول
 وجية نظر المبحوثين

عالية  المؤشرات
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 6 10 63 38 19 ؾ
0.968 3.39 67.80 

% 14.0 27.9 46.3 7.4 4.4 

%( يروف أف 013.وتبمغ ) المبحوثيفيتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف النسبة األكبر مف 
مصداقية اإلعالـ الحكومي في نشر األخبار وتناوؿ األحداث متوسطة، وأف ما نسبتو 

%( مف المبحوثيف 9.16%( يعتبروف مصداقية اإلعالـ الحكومي عالية، في حيف يرى )8.11)
دًا، أما أف اإلعالـ الحكومي يتمتع بالمصداقية في نشر األخبار وتناوؿ األحداث بدرجة عالية ج

                                                           

أبو قوطة، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات عف  (1)
 دراسة وصفية -المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية 

دراسة  -رضواف، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتؼ المحموؿ كمصدر لألخبار وقت األزمات (2)
 وصفية.

 مرتضى إعالـ المؤسسة الحكومية )موقع إلكتروني( (3)



996 

%( .1.%( يعتبروف مصداقية اإلعالـ الحكومي منخفضة، بينما ما نسبتو ).1.ما نسبتو )
 يعتبروف مصداقية اإلعالـ الحكومي منخفضة جدًا.

%(، مما يشير عمى أف درجة 0.186وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الوزف النسبي يساوي ) 
، مف وجية نظر ناوؿ األحداثالتزاـ اإلعالـ الحكومي بالمصداقية في نشر األخبار وت

 كانت متوسطة. المبحوثيف

، والتي وجدت تدني مصداقية األخبار (1) (8693وتنسجـ الدراسة مع دراسة العزاـ )
 التمفزيونية في القنوات الحكومية عنيا في القنوات الخاصة.

وحيث ويرى الباحث اتفاؽ كبير في نسبة مصداقية اإلعالـ الحكومي ودرجة الثقة بو، 
وأداء  الجميور احتياجات تمبية عف ابتعدت كمما ،)خاصة أـ كانت رسمية( اإلعالـ وسائؿأف 

 التي والمصداقية الثقة منسوب عمى سينعكس شؾ ال األمر فإف عالية، بمينية المنتظرة رسالتيا

 في ممكنا األمر يعد ولـ اإلعالـ، لوسائؿ الدولة احتكار انتيى عصر أف بعد خاصة تحظى بيا،

 وسائؿ عف بديمة مصادر إلى الوصوؿ تكفؿ مف وسائؿ االتصاالت تكنولوجيا أتاحتو ما ظؿ

 الميني بدورىا تقـو وال الناس احتياجات ال تمبي خاصة إعالـ وسيمة أي أو عف الرسمية اإلعالـ

(2)ينبغي كما
. 

 الحكومي:عَلم اإل استخدامأوقات  .6

 عمى  المبحوثين استخدامأىم األوقات التي يزداد فييا  (:1.8جدول )

 الحكومي كمصدر لممعمومات عَلماإل

 الترتيب % ك أىم األوقات
 9 3016 1. األزمات األمنية والسياسية
 8 3910 43 الطوارئ والكوارث الطبيعية
 3 8.16 .3 ال وقت محدد       

 . 11. 8 األوقات العادية
 . .91 2 أخرى

  011 016 المجموع

                                                           

 دراسة مقارنة. -العزاـ، مصداقية أخبار القنوات التمفزيونية األردنية لدى الصحفييف األردنييف  (1)

 (.80ـ الفمسطيني الرسمي وحرية التعبير )صعودة، االعال (2)
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اإلعالـ  المبحوثيف يستخدـ%( مف 3016يظير مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
%( 3910الحكومي كمصدر لممعمومات في وقت األزمات األمنية والسياسية، وما نسبتو )

%(  ليس لدييـ وقت محدد 8.16في وقت الطوارئ والكوارث الطبيعية، وما نسبتو ) يستخدمونو 
%( في .91%( في األوقات العادية، وما نسبتو )11.ا نسبتو )لمتابعة اإلعالـ الحكومي، وم

 أوقات أخرى.

اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات في أوقات استخداـ ويرى الباحث أف ارتفاع درجة 
األزمات والطوارئ ىي نتيجة لطبيعة الظرؼ الذي تعيشو البالد في تمؾ األوقات والذي يغمب 

مستوى التحكـ الحكومي في العمؿ، وكوف اإلعالـ الحكومي في عميو الطابع األمني، وارتفاع 
ىذه األوقات التي تنتشر فييا الشائعات فيصؿ فيما يصدر عنو مف أخبار، كما أنو األقدر عمى 
الوصوؿ إلى مكاف األحداث والتواصؿ مع الشخصيات والمؤسسات الرسمية التي يصعب 

 الوصوؿ إلييا غالبًا في تمؾ األوقات.
 

 :متابعة اإلعَلم الحكومي -ثانياً 
ويتناوؿ ىذا القسـ درجة الحرص عمى متابعة اإلعالـ الحكومي، وطبيعة الوسائؿ  

اإلعالمية الحكومية التي يتـ متابعتيا، وكذلؾ التعرؼ عمى أىـ التطبيقات وشبكات التواصؿ 
الوزارات والمؤسسات االجتماعي التابعة لموزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب معرفة أىـ 

التي يتـ متابعة إعالميا وأىـ الموضوعات المطروحة واألشكاؿ التي ُتطرح بيا تمؾ 
 الموضوعات.

 :الحكوميعَلم اإلالحرص عمى متابعة  .0

 عمى متابعة اإلعَلم الحكوميالمبحوثين حرص (: درجة 1.9) جدول

عالية  المؤشرات
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 0 26 43 37 30 ك
1.040 3.52 70.40 

% 22.1 27.2 31.6 19.1 0 

%( تحرص عمى متابعة اإلعالـ 3910يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف النسبة األكبر )
%( عمى المتابعة بدرجة عالية، 8.18الحكومي بدرجة متوسطة، في حيف يحرص ما نسبتو )
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%( درجة حرصيـ عمى متابعة االعالـ الحكومي عالية جدًا، بينما ما نسبتو 8819وما نسبتو )
حرصيـ عمى المتابعة منخفضة، وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الوزف  %( ىـ مف الذيف درجة9119)

%( ، مما يشير عمى أف درجة حرص المبحوثيف عمى متابعة اإلعالـ 61.6.النسبي يساوي )
 الحكومي كانت كبيرة.

وتشير ىذه النتيجة إلى اىتماـ الصحفييف بشكؿ عاـ بمتابعة اإلعالـ الحكومي، باعتباره 
الحكومية، وطبيعة المعمومات التي تصدر عنو باعتباره الجية  المصدر الرسمي لمرواية

اإلعالمية الممثمة لمشخصيات الرسمية والمؤسسات والوزارات المختمفة، والمعمومات الصادرة عف 
 اإلعالـ الحكومي في كثير مف األحياف ال يمكف توفرىا لدى مصادر أخرى.

 :مدة متابعة اإلعَلم الحكومي .9

 إلعَلم الحكوميل المبحوثين متابعة(: مدة 1.01جدول )

 الترتيب % ك المدة
 9 11.. 61 األسبوع في مرات 8-3

 8 810. 8. يومياً 
 3 9613 14 مرات في األسبوع .-.
 . 818 3 مرات في األسبوع 0

  011 016 المجموع

%( مف عينة الدراسة يتابعوف اإلعالـ 11..يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
%( يتابعونو يوميًا، في حيف أف 810.مرات في األسبوع، وما نسبتو ) 3-8الحكومي مف 

%( يتابعونو 818مرات في األسبوع، وما نسبتو ) .-.%( مف أفراد العينة يتابعونو مف 9613)
 مرات في األسبوع. 0

 ويعزو الباحث المتابعة األسبوعية المتوسطة مف قبؿ عينة الدراسة لإلعالـ الحكومي،
إلى وجود مصادر إعالمية منافسة لإلعالـ الحكومي، وعدـ اقتناع جزء مف العينة بالمضموف 
الذي يقدمو اإلعالـ الحكومي، وىي نتيجة متناسبة مع مدى درجة الثقة والمصداقية في اإلعالـ 

 (.96( و )1رقـ ) السابقيف الحكومي كما ىو موضح في الجدوليف
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 اإلعَلم الحكومي األكثر متابعة:  .1

 اإلعَلم الحكومي األكثر متابعة حسب الموقع الجغرافي (:1.00جدول )

 الترتيب % ؾ اإلعَلم الحكومي
 9 11.. 0. كالىما

 8 8.18 33 اإلعالـ الحكومي الصادر عف قطاع غزة
 3 9111 27 اإلعالـ الحكومي الصادر عف الضفة الغربية

  011 016 المجموع

%( تيتـ بمتابعة 11..) المبحوثيفيظير مف الجدوؿ السابؽ أف النسبة األكبر مف 
%( ييتموف بمتابعة 8.18عالـ الحكومي الصادر مف الضفة الغربية وغزة معا، وما نسبتو )اإل
%( ييتموف باإلعالـ 9111عالـ الحكومي الصادر عف قطاع غزة فقط ، في أف ما نسبتو )اإل

 الضفة الغربية فقط.الحكومي الصادر عف 

ويرجع الباحث اىتماـ الصحفييف باإلعالـ الحكومي بشكؿ عاـ سواء الصادر مف قطاع 
غزة أو الضفة الغربية، إلى مستوى أىمية اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات لدى الصحفييف 

ة مف واىتماميـ بمتابعة الوضع الفمسطيني في الضفة والقطاع عمى حد سواء، كما أف ىناؾ نسب
الصحفييف الذي يمثموف وسائؿ اإلعالـ عف كؿ مناطؽ السمطة الفمسطينية بغض النظر عف 

 مكاف تواجده وىو ما يدفعيـ إلى متابعة اإلعالـ الحكومي الصادر عف الجيتيف.

 :استخدامياالتطبيقات التي يتم  .4

 في المبحوثون يستخدمياالتي  اليواتف الذكية(: أىم تطبيقات 1.09جدول )
 استقاء معمومات اإلعَلم الحكومي

 الترتيب % ك اليواتف الذكيةأىم تطبيقات 
 9 86.8 998 واتساب

 8 20.6 88 الرسائؿ النصية
 3 16.9 83 تميجراـ
 . 11.8 90 زيمو

 . 8.1 99 تطبيؽ المؤسسة
 0 6.6 1 انستيجراـ        
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 . 2.9 . أخرى
 8 1.5 8 فمكر

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

%( مف عينة الدراسة يعتمدوف عمى 8018يتبيف مف الجدوؿ السابؽ النسبة األكبر )
في استقاء معمومات اإلعالـ الحكومي، وما نسبتو  تطبيقات اليواتؼ الذكيةتطبيؽ واتساب كأىـ 

% ( عمى تطبيؽ تميجراـ، 16.9حيف يعتمد )، في  SMS%( يعتمدوا عمى تطبيؽ رسائؿ8610)
%( يعتمدوا عمى تطبيؽ 819، وما نسبتو )Zello%( يعتمدوا عمى تطبيؽ 9918بينما ما نسبتو )

%( يعتمدوا 811جراـ، وما نسبتو )نستعتمدوا عمى اإل%( ي010المؤسسة نفسيا، أما ما نسبتو )
 .Flickerمدوا عمى تطبيؽ %( يعت.91عمى تطبيقات أخرى منيا فيس بوؾ، وما نسبتو )

المنتشرة  اليواتؼ الذكيةويرى الباحث أف الصحفييف الفمسطينييف ييتموف بتطبيقات 
بشكؿ واسع، والتي تقّدـ خدمات إخبارية يمكف االعتماد عمييا لمحصوؿ عمى المعمومات التي 

في فمسطيف  ـ8698وبحسب تقرير وسائؿ التواصؿ االجتماعي لعاـ يحتاجونيا في عمميـ، 
تطبيؽ واتساب ىو األكثر شعبية في تطبيقات الياتؼ ، إذ بمغت نسبة ، فإف والدوؿ المجاورة

نترنت، وال يزاؿ يحصد النصيب األكبر في % مف مشتركي اإل.8المستخدميف لو في فمسطيف 
ظؿ تقديمو بشكؿ دوري مميزات وتحديثات تطور مف خصائصو وتجذب المشتركيف إليو، خاصة 

 .(1)تو بشكؿ كبير في نقؿ األخبار والمراسمة الفوريةفاعمي
 شبكات التواصل الجتماعي التي يتم متابعتيا: .5

 المبحوثون يتابعياأىم شبكات التواصل الجتماعي التي  (:1.01جدول )
 لستقاء معمومات اإلعَلم الحكومي

 الترتيب % ك أىم شبكات التواصل الجتماعي 
 9 1911 .98 فيسبوؾ
 8 3319 .. تويتر
 3 .981 .9 يوتيوب

+Google 99 819 . 
 . 818 3 أخرى

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

                                                           

 (. .9ـ )ص8698سوشياؿ فمسطيف، تقرير وسائؿ التواصؿ االجتماعي  (1)
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تتابع فيسبوؾ كأىـ المبحوثيف %( مف 1911يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
%( يتابعوف 3319شبكات التواصؿ االجتماعي الستقاء معمومات اإلعالـ الحكومي، وما نسبتو )

%( يتابعوف وسيمة 819%( يتابعوف اليوتيوب، أما ما نسبتو ).981وسيمة تويتر، وما نسبتو )
Google+  وما نسبتو بعد توزيع االستبانة (1)ـ8691والذي تـ اإلعالف عف إيقافو في ابريؿ ،

 %(يتابعوف وسائؿ أخرى.2.2)

، والتي خمصت إلى أف الفيسبوؾ مف (2) (8690وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة محمدي )
أكثر شبكات التواصؿ االجتماعي إشباعًا لدى الصحفييف الجزائرييف عند استخدامو كمصدر 

 لممعمومات، يميو موقع توتير ثـ موقع يوتيوب.

الفيسبوؾ لقائمة شبكات التواصؿ االجتماعي التي يتـ مف ويرى الباحث أف تصدر 
 خالليا استقاء معمومات اإلعالـ الحكومي يرجع إلى سببيف:

األوؿ: أف معظـ الوزارات والمؤسسات الحكومية تحرص عمى وجود نافذة ليا عمى 
 فيسبوؾ تنشر مف خالليا أخبار المؤسسة والمعمومات التي تود إيصاليا لمجميور أكثر مف

 حرصيا التواجد عمى الشبكات األخرى.

الثاني: أف الفيسبوؾ ىو المنصة األكثر استخدامًا في فمسطيف حيث بمغ عدد 
 .(3)نترنت في فمسطيف% مف مشتركي اإل88المستخدميف 

 :المؤسسات اإلعَلمية الحكومية التي يتم متابعة إعَلميا .6

 أعَلميا المبحوثون يتابع(: المؤسسات اإلعَلمية الحكومية التي 1.04جدول )

 الترتيب % ك المؤسسات اإلعَلمية الحكومية 
 9 71.3 .1 وكالة وفا
 8 55.1 .. وكالة الرأي

 3 33.8 0. تمفزيوف فمسطيف  
 . 19.1 80 صحيفة الحياة

                                                           

 + بعد خرؽ أمني جديد )موقع الكتروني(.Googleموقع العربية نت، غوغؿ تسارع بإيقاؼ  (1)
لمكتوبة الجزائرية: دراسة محمدي، استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات في الصحافة ا (2)

 مسحية استطالعية.

 (..9ـ )ص8698سوشياؿ فمسطيف، تقرير وسائؿ التواصؿ االجتماعي  (3)
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 الترتيب % ك المؤسسات اإلعَلمية الحكومية 
 . 16.9 83 صحيفة الرأي االلكترونية
 0 14.7 86 إذاعة صوت فمسطيف

 . 8.8 98 إذاعة الرأي        
 8 6.6 1 أخرى

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى تصدر وكالة وفا قائمة الوسائؿ اإلعالمية الحكومية 
%(، في حيف ما 19..%(، تمييا وكالة الرأي بنسبة )913.التي يتـ متابعة إعالميا بنسبة )

%( يتابعوف صحيفة الحياة، 9119سطيف، بينما ما نسبتو )%( يتابعوف تمفزيوف فم3318نسبتو )
%( يتابعوف إذاعة صوت .9.1%( يتابعوف صحيفة الرأي االلكترونية، أما )16.9وما نسبتو )

%( يتابعوف وسائؿ إعالمية 6.6%( يتابعوف إذاعة الرأي، وما نسبتو )8.8فمسطيف، وما نسبتو )
 .أخرى كالمواقع اإللكترونية لبعض الوزارات

، والتي ترى أف ىناؾ ضعفًا في عدد (1) (8690وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة المصري )
، والتي خمصت إلى أف (2) (8668المشاىديف لقناة فمسطيف، كما تنسجـ مع دراسة ىادؼ )

 وكاالت األنباء أكثر مصادر المعمومات التي يستخدميا الصحفيوف الجزائريوف.

الحكومية قائمة المؤسسات اإلعالمية الحكومية سواء الصادرة وتتصدر وكاالت األنباء 
مف غزة أو مف الضفة باعتبار أنيا وسيمة مف وسائؿ اإلعالـ غير المباشرة التي تصؿ إلى 
الجميور مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ الجماىيرية المعروفة كالصحؼ واإلذاعات والتمفاز، وىي 

عالـ وتقتبس منو األخبار والمعمومات والمموف المصدر الرئيس الذي تعتمد عميو وسائؿ اإل
 . (3)الرئيسي ليذه الوسائؿ بالمادة اإلخبارية عمى اختالؼ أنواعيا وأشكاليا

ويعزو الباحث تقّدـ وكالتي وفا والرأي عمى باقي الوسائؿ اإلعالمية الحكومية في 
الجغرافية التي يتبع ليا إعالميا المتابعة لدى الصحفييف، باعتبار أف كاًل منيما تمثؿ المنطقة 

الحكومي، كما أف األخبار والبيانات الحكومية والرسمية عادة يتـ إعالنيا أواًل عبر وكالة األنباء 
 التي تتبع لإلعالـ الحكومي، قبؿ انتشارىا عبر الوسائؿ اإلعالمية األخرى.

                                                           

 دراسة وصفية. –المصري، تأثير وسائؿ اإلعالـ الرسمية عمى تعزيز اليوية الوطنية الفمسطينية  (1)

 ية في وسائؿ اإلعالـ الجزائرية.ىادؼ، دراسة تطبيقية حوؿ استخداـ مصادر المعمومات اإللكترون (2)

 ( .9ابو عرجة، اإلعالـ العربي تحديات الحاضر والمستقبؿ )ص(3) 
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 المؤسسات والوزارات الحكومية التي يتم متابعة إعَلميا: .7

  يتابع المبحوثون(: أكثر المؤسسات والوزارات الحكومية التي 1.05جدول )
 إعَلميا لموصول لألخبار عنيا

 الترتيب % ك المؤسسات والوزارات الحكومية
 9 75.0 968 وزارة الصحة
 8 69.9 .1 وزارة الداخمية
 3 35.3 8. وزارة التعميـ
 . 27.9 38 ديواف الرئاسة
 . 22.8 39 مجمس الوزراء
 0 18.4 .8 سمطة الطاقة
 . 16.2 88 وزارة الخارجية

 8 15.4 89 وزارة الشؤوف االجتماعية
 1 15.4 89 وزارة العمؿ

 96 14.7 86 المجمس التشريعي
 99 14.0 91 وزارة المالية
 98 14.0 91 وزارة األوقاؼ
 93 11.0 .9 ديواف الموظفيف
 .9 10.3 .9 وزارة شؤوف المرأة

 .9 8.8 98 االقتصادوزارة 
 90 8.8 98 إعالـ البمديات المحمية
 .9 7.4 96 وزارة الشباب والرياضة
 98 7.4 96 وزارة النقؿ والمواصالت

 91 5.9 8 سمطة األراضي
 86 5.9 8 وزارة الزراعة

 89 5.1 . وزارة الحكـ المحمي
 88 4.4 0 ديواف قاضي القضاة

 83 1.5 8 وزارة العدؿ
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 الترتيب % ك المؤسسات والوزارات الحكومية
 .8 0.7 9 اإلعالمي الحكوميالمكتب 

 .8 0.7 9 ىيئة مقاومة الجدار واالستيطاف
 80 0.7 9 أخرى

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

%( مف عينة الدراسة تتابع إعالـ وزارة 16..يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
متابعة إعالميا ، يمييا إعالـ وزارة الداخمية بنسبة الصحة كأكثر المؤسسات والوزارات التي يتـ 

%( لديواف الرئاسة، وباقي 8.11%( لوزارة التعميـ، وما نسبتو )3.13%(، وما نسبتو )0111)
 .السابؽ النسب لموزارات والمؤسسات الحكومية موضحة في الجدوؿ

%( .119.)، والتي خمصت إلى أف (1) (.869وتنسجـ ىذه الدراسة مع دراسة بربخ )
 مف النخبة السياسية يتابعوف احصائية وزارة الصحة اليومية ألعداد الشيداء.

ويرى الباحث أف تصدر إعالـ وزارتي الصحة والداخمية لطبيعة المحتوى الصادر 
عنيما، والمتمثؿ في األخبار الصحية واألمنية، نظرًا لطبيعة األحداث التي تعيشيا بشكؿ دائـ 

مسطينية، والمتمثمة في أخبار الشيداء والجرحى وأخبار التصعيد الصييوني ومستمر األراضي الف
 والمواجيات مع االحتالؿ سواء في الضفة وغزة، إلى جانب أزمات الحصار المختمفة.  

 األشكال الصحفية التي يتم متابعتيا: .8

 عبر اإلعَلم الحكومي يتابعيا المبحوثون(: أىم األشكال الصحفية التي 1.06جدول )

 الترتيب % ك األشكال الصحفية 
 9 70.6 10 األخبار العاجمة

 8 57.4 8. األخبار
 3 44.1 06 المؤتمرات الصحفية

 . 41.9 .. التقارير
 . 19.1 80 التحميالت
 0 13.2 98 المقاالت

                                                           

بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء  (1)
 دراسة ميدانية. -ـ .869العدواف االسرائيمي عمى غزة عاـ 
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 الترتيب % ك األشكال الصحفية 
 . 11.8 90 الدراسات واألبحاث

 8 7.4 96 الكاريكاتير والرسومات

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

%( مف عينة الدراسة تيتـ باألخبار 610.يظير مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
عالـ الحكومي،  يمييا مف ييتموف لصحفية التي يتـ متابعتيا عبر اإلالعاجمة كأىـ األشكاؿ ا

%( 19..%( ييتموف بالتقارير، وما نسبتو)9.1.%(، بينما ما نسبتو ).1..باألخبار بنسبة )
%( ، وما نسبتو 9119ييتموف بالمؤتمرات الصحفية، وجاءت نسبة االىتماـ بالتحميالت )

%( ييتموف بالدراسات واألبحاث، وما 9918%( ييتموف بشكؿ المقاالت، وما نسبتو )9318)
 الكاريكاتير والرسومات.ب ييتموف%( .1.نسبتو )

،، والتي وجدت أف أكثر الفنوف (1) (8661النتيجة مع دراسة موسى )وتتفؽ ىذه 
والبرامج متابعة في قناة فمسطيف ىي شريط الخبر العاجؿ، كما تتفؽ مع دراسة رضواف 

، التي وجدت أف أكثر األشكاؿ الصحفية التي فضؿ المبحوثوف متابعتيا عبر (2) (8690)
، (3) (.869وتنسجـ أيضًا مع دراسة بربخ ) صحافة الياتؼ المحموؿ ىي األخبار السريعة،

التي خمصت إلى أف األخبار السريعة ىي الشكؿ األكثر تفضياًل لدى النخبة السياسية 
 الفمسطينية في متابعة العدواف اإلسرائيمي عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.

طبيعة  ويرجع الباحث اىتماـ الصحفييف بالخبر العاجؿ عف باقي األشكاؿ الصحفية إلى
المنطقة الجغرافية وسخونة األحداث في الضفة وغزة وتسارع األخبار وتالحقيا، إلى جانب 

 يجاز.ا  ضيؽ وقت الصحفي، إضافة إلى ما يتمتع بو الخبر العاجؿ مف سرعة و 

 

 

                                                           

ت طمبة الجامعات الفمسطينية نحو التغطية اإلعالمية  لقناة فمسطيف الفضائية لألحداث موسى، اتجاىا  (1)
 الداخمية.

دراسة  -رضواف، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتؼ المحموؿ كمصدر لألخبار وقت األزمات(2) 
 وصفية.

بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء  (3)
 دراسة ميدانية. -ـ .869العدواف االسرائيمي عمى غزة عاـ 
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 الموضوعات التي يتم متابعتيا: .9

 وميعبر اإلعَلم الحك يتابعيا المبحوثون(: أىم الموضوعات التي يتم 1.07جدول )

 الترتيب % ك أىم الموضوعات التي يتم متابعتيا
 9 87.5 991 السياسية
 8 65.4 81 األمنية

 3 44.9 09 االقتصادية
 . 40.4 .. االجتماعية
 . 38.2 8. الصحية
 0 12.5 .9 القضائية
 . 7.4 96 الرياضية
 8 3.7 . الفنية

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

تابعة ييتموف بم المبحوثيف%( مف .8.1يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
%( ييتموف بالموضوعات .0.1عالـ الحكومي، وما نسبتو )الموضوعات السياسية عبر اإل

تصادية، يمييا الموضوعات %( ييتموف بالموضوعات االق11..األمنية، بينما ما نسبتو )
%( ييتموف بالموضوعات 3818%(،، في حيف أف ما نسبتو ).61.االجتماعية بنسبة )

%( ييتموف .1.%( بالموضوعات القضائية، أما ما نسبتو ).981الصحية، وما نسبتو )
 %( بالموضوعات الفنية..31بالموضوعات الرياضية، وييتـ )

تأخذ االىتماـ األكبر بسبب الحالة السياسية  ويرى الباحث أف الموضوعات السياسية
التي تعيشيا األراضي الفمسطينية، وحالة االنقساـ الوطني والصراع مع االحتالؿ، إضافة إلى أف 

ف ظيرت في شكؿ آخر إال أف خمف ، ياتيا في كثير مف األحياف سياسيةمعظـ الموضوعات وا 
، قد تكوف ليا ارتباطات بخمفيات سياسية فكثيرًا مف الموضوعات الصادرة عف وزارة الصحة مثالً 

 أو أمنية.

كما يظير اىتماـ المبحوثيف باألخبار األمنية نظرًا لطبيعة الصراع االستخباري واألمني 
المستمر مع االحتالؿ، إلى جانب أف أخبار الجريمة واألمف تجذب اىتماـ الصحفييف وتستيوي 

 المجتمع.الجميور الذي يبحث عف الغرابة واإلثارة في 
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 التعامل مع المعمومات: .01

 عَلم الحكوميمع المعمومات التي تصدر عن اإل تعامل المبحوثين(: كيفية 1.08جدول )

النسبة  العدد كيفية التعامل مع المعمومات
 الترتيب المئوية %

 9 .31. 3. أعيد تحريرىا مرة أخرى بما يتناسب مع سياسة الوسيمة اإلعالمية
 8 .61. 01 مف مصادر أخرى أتأكد مف المعمومات

 3 .8.1 .3 أنقميا كما ىي

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

يقوموف بإعادة تحرير  المبحوثيف%( مف .31.يشير الجدوؿ السابؽ إلى أف )
المعمومات الصادرة عف اإلعالـ الحكومي بما  يتناسب مع سياسة الوسيمة اإلعالمية، في حيف 

%( مف عينة الدراسة يتأكدوف مف المعمومات مف خالؿ مصادر أخرى، أما النسبة .61.أف )
 %( مف عينة الدراسة يقوموف بنقؿ المعمومات كما ىي..8.1األقؿ )

أف حوالي نصؼ العينة يتأكدوف مف المعمومات الصادرة عف اإلعالـ ويرى الباحث 
الحكومي مف مصادر أخرى نتيجة فقدانيـ الثقة في اإلعالـ الحكومي كما يوضح جدوؿ رقـ 

( الذيف يبيف رؤية الصحفييف .31(، كما تتناسب مع النسبة المتوسطة في جدوؿ رقـ )310)
 لدرجة مصداقية اإلعالـ الحكومي.

 
 الدوافع واإلشباعات: -ثالثاً 

ويتعرؼ ىذا القسـ عمى أىـ الدوافع واإلشباعات التي تتحقؽ لدى الصحفييف الذيف  
يستخدموف اإلعالـ الحكومي كمصدر لمعموماتيـ، وأسباب االستخداـ ودرجة االشباع المتحقؽ 

 مف االستخداـ.
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 أىم الدوافع واإلشباعات التي يتم تحقيقيا: .0

عَلم لإل المبحوثين الدوافع واإلشباعات التي يتم تحقيقيا من استخدامأىم  (:1.09جدول )
 الحكومي

 الترتيب النسبة المئوية % العدد أىم الدوافع واإلشباعات
 9 80.9 996 الحصوؿ عمى معمومات موثقة صادرة عف جيات رسمية

 8 41.2 0. معرفة األخبار الحكومية أواًل بأوؿ
 3 36.8 6. القضايا المختمفة استقراء توجيات الحكومة نحو

 . 22.1 36 سيولة الوصوؿ لمشخصيات الرسمية
 . 8.8 98 تحقيؽ السبؽ الصحفي

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف    

اعيـ شبا  دافعيـ و  المبحوثيف%( مف 8611يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
عالـ الحكومي كمصدر لممعمومات ىو الحصوؿ عمى معمومات المتحقؽ مف خالؿ استخداـ اإل

%( دافعيـ ىو معرفة األخبار الحكومية أواًل .91.موثقة صادرة عف جيات رسمية، وما نسبتو )
شباعيـ ىو استقراء توجيات الحكومة نحو القضايا ا  %( دافعيـ و 3018بأوؿ، أما ما نسبتو )
شبا8819المختمفة، وما نسبتو ) عيـ ىو سيولة الوصوؿ لمشخصيات الرسمية، وما %( دافعيـ وا 

 %( دافعيـ واشباعيـ ىو تحقيؽ السبؽ الصحفي.818نسبتو )

ويرى الباحث أف الميزة التي يتمتع بيا اإلعالـ الحكومي عف باقي مصادر المعمومات 
ىي صدور تمؾ المعمومات عف جيات وشخصيات رسمية، مما يضفي عمييا المصداقية العالية 

قية وىي أىـ ما يدفع الصحفييف الستخداـ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات لتحقيؽ والموثو 
 شباعاتو في الحصوؿ عمى المعمومات الموثقة والرسمية.ا  حاجتو و 

 عَلم الحكومي كمصدر لممعموماتأسباب استخدام اإل .9

 عَلم الحكومي كمصدر لممعموماتاإلالمبحوثين (: أسباب استخدام 1.91جدول )

 الترتيب % ك الستخدامأسباب 
 9 87.5 991 ألنو يقّدـ معمومات صادرة عف جيات رسمية

 8 30.9 8. سيولة الحصوؿ عمى المعمومات واألخبار مف خاللو
 3 25.0 .3 ألنو يقّدـ معمومات دقيقة وصحيحة
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 الترتيب % ك الستخدامأسباب 
 . 11.0 .9 يقّدـ األحداث بسرعة ولحظة وقوعيا

 . 8.8 98 يتميز بالشموؿ في تغطية ونقؿ األحداث
 0 5.9 8 يعطي مساحة واسعة لوجيات النظر المختمفة

 . 0.7 9 أسباب أخرى

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

%( .8.1وبمغت )المبحوثيف يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف النسبة األكبر مف 
صادرة عف جيات رسمية،  يستخدموف اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات ألنو يقّدـ معمومات

%( يستخدمونو بسبب سيولة الحصوؿ عمى المعمومات واألخبار مف خاللو، 3611وما نسبتو )
%( يستخدمونو بسبب تقّديمو معمومات دقيقة وصحيحة، وما نسبتو 8.16في حيف أف )

%( يستخدمونو بسبب تقّديـ األحداث بسرعة ولحظة وقوعيا، ويستخدـ ما نسبتو 9916)
اإلعالـ الحكومي بسبب إعطاء مساحة واسعة لوجيات النظر المختمفة، وما نسبتو %( 11.)
 %( ألسباب أخرى..61)

(، حيث يجد الباحث ارتباط وثيؽ بيف 3191وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة جدوؿ رقـ )
 الدافع والسبب وىو تقديـ معمومات صادرة عف جيات رسمية.
مى المعمومات واألخبار مف خالؿ ويعزو الباحث ضعؼ نسبة سيولة الحصوؿ ع

اإلعالـ الحكومي إلى ضعؼ إمكانيات اإلعالـ الحكومي، وعدـ استثماره لمنظومة التواصؿ 
االجتماعي بالشكؿ المطموب، إلى جانب أنو يتروى كثيرًا قبؿ إصدار المعمومة مما يجعمو بطيئًا 

 في تصدير المعمومة حسب وجية نظر بعض الصحفييف.
عطائو مساحة واسعة إعالـ الحكومي بسبب عدـ أف ضعؼ استخداـ اإلويرى الباحث 

لوجيات النظر المختمفة، نظرًا لطبيعتو الرسمية وسيطرة الحزب الحاكـ عمى اإلعالـ الحكومي، 
والذي ال يسمح بطرح وجيات نظر تخالفو وىي مف المشكالت التي تعانييا أنظمة الحكـ في 

 الدوؿ النامية. 
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 ع المتحقق:شبادرجة اإل .1

 من متابعة وسائل العَلملدى المبحوثين شباع المتحقق (: درجة اإل1.90) جدول
 الحكومي كمصدر لممعمومات 

عالية  المؤشرات
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 7 .9 08 33 .9 ك
611.. 318. 64.80 

% 10.3 24.3 50.0 10.3 5.1 

شباعيـ مف إ%( مف المبحوثيف ىـ مف الذيف درجة 616.يشير الجدوؿ السابؽ إلى أف )
%( درجة 8.13عالـ الحكومي كمصدر لممعمومات متوسطة، بينما ما نسبتو )متابعة اإل

شباعيـ عالية جدًا مع نسبة الذيف درجة إ، بينما تتساوى نسبة الذيف درجة شباعيـ عاليةإ
شباعيـ إ%( ىـ مف الذيف درجة 19.%(، أما ما نسبتو )9613شباعيـ منخفضة وبمغت )إ

%(، مما يشير عمى أف 0.186منخفضة جدًا، وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الوزف النسبي يساوي )
 عالـ الحكومي كمصدر لممعمومات كانت متوسطة.شباع المبحوثيف مف متابعة اإلإدرجة 

، والتي خمصت إلى أف شبكات (1) (8690محمد ) وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة
 شباعًا لدى الصحفييف الجزائرييف بدرجة متوسطة.إالتواصؿ االجتماعي تحقؽ 

 إعالمية مصادر أو لممعمومات ويرجع الباحث ىذه النتائج إلى توفر مصادر أخرى بديمة

سواء في  شباع المطموبصحفييف الفمسطينييف وتحقؽ ليـ اإلخارجية، حازت عمى ثقة ال
 المصداقية، أو سرعة تقديـ المعمومة، أو تحقيؽ السبؽ الصحفي.

 

 :التقييم والقتراحات -رابعاً 
ويتناوؿ ىذا القسـ التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ والصعوبات التي يعاني منيا اإلعالـ  

 يجابيات اإلعالـ الحكومي، ومقترحات الصحفييف لتطويره.إالحكومي، كما يتعرؼ عمى أىـ 

 

                                                           

محمد، مقدار اعتماد الشباب الجامعي اليمني عمى وسائؿ االتصاؿ كمصدر لممعمومات حوؿ األزمات  (1)
 سة مسحية في أزمة الرسـو المسيئة لمنبي"الدولية الطارئة "درا
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 اإلعَلم الحكومي يقدم معمومات كافية: .0
 بأن اإلعَلم الحكومي يقدم معمومات كافية حول القضايا المختمفة يعتقد المبحوثون(: 1.99جدول )

 % ك المعمومات كافية
 .9.1 89 نعـ 

 10.. 08 أحيانا

 3116 3. ال

 966 016 المجموع

المبحوثيف يعتقدوف بأف اإلعالـ %( مف 10..يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
%( ال يعتقدوف 3116الحكومي يقدـ أحيانًا معمومات كافية حوؿ القضايا المختمفة، وما نسبتو )

%( مف عينة الدراسة يعتقدوف دومًا بأف اإلعالـ الحكومي يقدـ .9.1ذلؾ، أما ما نسبتو )
عتقدوف دومًا أو أحيانًا معمومات كافية حوؿ القضايا المختمفة، وبذلؾ تبمغ نسبة الذيف ي

يجابية.، وىذه %(0916)  نسبة إلى حد ما مناسبة وا 
 عَلم الحكومي:مشاكل اإل .9

 عَلم الحكومي كمصدر لممعموماتأىم المشاكل التي يعاني منيا اإل (:1.91جدول )

 الترتيب % ك المشاكل
 9 52.2 9. عدـ إعطاء مساحة واسعة لوجيات النظر المختمفة

 8 47.8 .0 واألخبار عف الصحفييفحجب المعمومات 
 3 44.9 09 التأخر في تقديـ المعمومات

عدـ الموضوعية في األخبار والمعمومات المقدمة مف 
 اإلعالـ الحكومي

.6 
29.4 

. 

 . 27.9 38 تضارب التصريحات والمعمومات
 0 20.6 88 صعوبة الوصوؿ إلى المعمومات الصادرة عنو

 . 2.1 3 أخرى

 930مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف * اإلجابات 

يروف أف أىـ المشاكؿ  المبحوثيف%( مف 818.يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
عالـ الحكومي كمصدر لممعمومات ىي عدـ إعطاء مساحة واسعة لوجيات التي يعاني منيا اإل
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مثؿ في حجب المعمومات %( يروف أف أىـ المشاكؿ تت18..النظر المختمفة، وما نسبتو )
%( يعتبروف التأخر في تقديـ المعمومات ىي أىـ 11..واألخبار عف الصحفييف، أما نسبة )

%( يعتبروف أىـ المشاكؿ ىي عدـ الموضوعية في األخبار .811المشاكؿ، وما نسبتو )
%( أف تضارب التصريحات 8.11والمعمومات المقدمة مف اإلعالـ الحكومي، ويرى ما نسبتو )

%( يعتبروف أىـ المشاكؿ تتمثؿ في 8610والمعمومات ىي مف أىـ المشاكؿ، وما نسبتو )
%( يروف مشاكؿ أخرى مثؿ أنو ال يوفر 819صعوبة الوصوؿ إلى المعمومات الصادرة عنو، و)

 معمومات تفصيمية عف القضايا.

% مف 8.، والتي خمصت إلى أف (1) (.869وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة عودة )
المبحوثيف يروف أف اإلعالـ الرسمي الفمسطيني ال يقـو بدور المنبر والمبادر إلظيار وجيات 

، والتي وجدت أف صوت فمسطيف (2) (.866النظر المختمفة، وتتفؽ الدراسة مع دراسة قنيص )
%( مف زمف البث لبرامج حرية التعبير لصالح حركة فتح، ونسية .9618يعطي نسبة )

%(، كما .818س، في حيف أف الفصائؿ األخرى حصمت عمى نسبة )%( لحركة حما91.1)
وجدت أف صوت فمسطيف يعاني مف خمؿ في المعايير تتمثؿ في الموضوعية، وعدـ التحيز، 

 والحياد.

ويرى الباحث أف اإلعالـ الحكومي يعاني مف جممة مف اإلشكاالت تتعمؽ في المقاـ 
ما يجعمو أداة في يد السمطة الحاكمة، التي ال تسمح األوؿ بتبعيتو المطمقة لمسمطة التنفيذية، م

 بإظيار وجيات النظر المخالفة ليا، وأف يبؽ يقدـ الخطاب الذي يوافؽ توجياتيا.
ويعاني اإلعالـ الحكومي مف عدـ قدرتو عمى التوظيؼ الصحيح لإلمكانيات المادية 

اة المواطف ودعـ المشروع والبشرية وعدـ توفر اإلدراؾ الكافي لقيمة اإلعالـ ودوره في حي
 الوطني الفمسطيني.

 :(3)ويرى بني عودة أن إشكاليات اإلعَلم الرسمي تكمن في أمرين أساسيين
 وؿ ىو التشريعات التي تنظـ عمؿ مؤسسات اإلعالـ الرسمي وتتيح إحكاـ قبضة مر األاال

 السمطة عمى وسائؿ االعالـ ىذه.

                                                           

 عودة، اإلعالـ الرسمي وحرية التعبير. (1)

 قنيص، حرية التعبير في االعالـ الحكومي "صوت فمسطيف نموذجًا". (2)

 (3.عودة، االعالـ الرسمي وحرية التعبير)ص (3)
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 التي ترى في مؤسسات االعالـ الرسمي منافذ مر الثاني فيو السياسات الحكومية أما األ
 دعائية خاصة بيا لتمرير رؤاىا والترويج ليا.

وُتعد القضايا األمنية والعسكرية بشكؿ عاـ الذريعة األساسية التي تتذرع بيا الجيات 
الرسمية واإلعالمية التابعة ليا في اإلفصاح عف المعمومات وحجبيا عف الصحفييف، "وفي 

ينية نظرًا لعدـ وجود قانوف ناظـ يحدد ما ىي المعمومات األمنية أو العسكرية التي حالتنا الفمسط
ال يجوز اإلفصاح عنيا، مف اليسير أف تدرج كافة المعمومات التي ال يرغب المسئوؿ أو الجية 

 (1) الرسمية الكشؼ عنيا ضمف ىذا التصنيؼ."
خصيات الرسمية ومديري النتائج بالنسبة لتعاوف الش وبحسب دراسة بف خالد أظيرت

وىذه الظاىرة ليست  و،أف تعاونيـ يميؿ إلى الضعؼ في مجمم ،إدارات العالقات العامة ورؤساء
ألف إحجاميـ عف التعاوف مع  ،ف أخذىا بعيف االعتباريف الحكومييويجب عمى المسؤول، جديدة

عمومات والتي قد ال تعطي م ،الصحؼ يدفعيا لمبحث عف مصادر غير رسمية لممعمومات
 .(2)دقيقة

ويرى مرتضى حسف أف اإلعالـ الحكومي يعاني مف الضعؼ الناجـ عف ضعؼ 
إمكانيات اإلعالمييف العامميف لدى مؤسساتو، وافتقارىـ إلى الخبرة، وضعؼ اإلمكانيات الفنية 

 .(3)والتقنية الالزمة أيضاً 
 الصعوبات التي تواجو مستخدم اإلعَلم الحكومي: .1

 الصعوبات التي تواجو مستخدم اإلعَلم الحكومي(: أىم 1.95جدول )

 الترتيب % ك الصعوبات
 9 .91. 6. صعوبة الوصوؿ إلى المتحدثيف والشخصيات الرسمية.

 8 113. .0 اقتصار تقديـ المعمومات عمى الجيات الموالية
 3 .81. 00 تأخر نشر المعمومات وقت األحداث

 . .61 9 أخرى

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

                                                           

 (..98المعمومات )ص عمى الفمسطينييف الصحفييف حصوؿ معروؼ، واقع (1)

 (.89)ص خالد، مصادر المعمومات اإلعالمية بيف التقميد و الواقع: التجربة السعودية بف(2)

 حسف. إعالـ المؤسسة الحكومية. )موقع إلكتروني(  (3)
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يعتبروف أىـ  المبحوثيف%( مف .91.يظير مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
عالـ الحكومي ىي صعوبة الوصوؿ إلى المتحدثيف الصعوبات التي تواجو مستخدمي اإل

مات عمى الجيات الموالية %( منيـ أف اقتصار تقديـ المعمو 113.والشخصيات الرسمية، ويرى )
%( يعتبروف تأخر نشر المعمومات وقت األحداث أىـ .81.ىي أىـ الصعوبات، وما نسبتو )

 %( يعتبروف بأف ىناؾ صعوبات أخرى..61الصعوبات ، وما نسبتو )

ويرى الباحث أنو يقع عمى عاتؽ المتحدثيف الحكومييف والشخصيات الحكومية عبء 
تشيده وسائؿ اإلعالـ المختمفة، وظيور إعالـ المواطف الذي يستطيع  كبير في ظؿ االنفتاح الذي

وىو ما يستدعي قياـ  ،تغطية أي حدث مف خالؿ ىاتفو المحموؿ، ما يفتح باب الشائعات
 المتحدثيف الرسمييف والشخصيات الحكومية بدور ميـ في بياف الحقيقة والحد مف الشائعات.

تحدثيف الرسمييف والشخصيات الحكومية في ويعتقد الباحث أف تيّرب كثير مف الم
وعدـ ، وقمة الخبرة، التصّدر لوسائؿ اإلعالـ يرجع في المقاـ األوؿ إلى ضعؼ شخصيتو

اّطالعو عمى المعمومات الالزمة لعدـ متابعتو أو تأخر وصوليا إليو نتيجة بيروقراطية العمؿ 
 الحكومي.

المتحدث الرسمي تغيب الكفاءة ولألسؼ الشديد عندما تصبح الحاجة ممحة لظيور 
والمينية التي تصنع المتحدث البارع في الكثير مف الجيات، وذلؾ يعود لعدة اعتبارات منيا: 
نظرة اإلدارة العميا لوظيفة المتحدث الرسمي عمى أنيا وظيفة يقوـ بيا أي شخص، وقمة 

التعامؿ مع مختمؼ  المؤىميف والمتخصصيف الذيف يمتمكوف ميارات اتصالية عالية تمكنيـ مف
مع الجميور  ومتصالً  وسائؿ اإلعالـ، وتيميش دور اإلعالـ المؤسسي الذي يجب أف يكوف قوياً 

(1)في كؿ األحداث
. 

إنشاء دوائر لإلعالـ والعالقات العامة أو تعييف  ومف ىنا ليس مف المجدي إطالقاً 
 لمؤسسات وخارجيا بأىميةداخؿ اىناؾ اقتناع تاـ مف قبؿ الجيات  متحدثيف رسميف ما لـ يكف

اإلفصاح والشفافية في طرح المعمومات لمعامة بالقدر المناسب والمسؤوؿ وبما ال يؤثر سمبا عمى 
 .(2)المصمحة العامة

ويجد الباحث أف جزءًا مف الصحفييف ال يتحمى بالمسؤولية الوطنية واألخالقية، ويعتقد 
ما ي ُعدُّه الصحفي مف وجية نظره صعوبة  أنو مف حقو الحصوؿ عمى المعمومات أيًا كانت، وىو

                                                           

 الحربي، غياب المتحدث الرسمي.. الرسمي )موقع إلكتروني(.  (1)

 موقع إلكتروني(.العريمي، المتحدث الرسمي في الدوؿ العربية  ىمزة وصؿ غير موصولة )  (2)
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مف صعوبات العمؿ الحكومي حيف يمتنع المتحدث الرسمي عف التصريح أو اإلفصاح عف 
في حاؿ كانت ىذه المعمومات سرية وتمس باألمف القومي أو تضر بالجبية ، خاصة المعمومات
 الداخمية.

المعمومات عمى الجيات ويرى الباحث أف اقتصار اإلعالـ الحكومي عمى تقديـ 
زاؿ يعاني ما ث ىي مف المشكالت التي الموالية، وكذلؾ تأخر نشره لممعمومات وقت األحدا

 منيا اإلعالـ الحكومي.
 إيجابيات اإلعَلم الحكومي:  .4

 (: أىم اإليجابيات التي تميز اإلعَلم الحكومي1.94جدول )

 الترتيب % ك اإليجابيات
 9 818. 9. دحض الشائعات في وقت األزمات

 8 3818 8. طمأنة الجميور وتحصيف الجبية الداخمية
 3 3.13 8. تواجده عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

 . 3910 3. المصداقية والثقة في األخبار والمعمومات الصادرة عنو
 . .9.1 89 السرعة في تقديـ المعمومات

 0 11. 8 أخرى

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

%( مف عينة الدراسة يعتبروف أف أىـ 818.تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى أف )
عالـ الحكومي كمصدر لممعمومات ىي دحض الشائعات في وقت اإليجابيات التي تميز اإل

وتحصيف الجبية الداخمية مف أىـ %( يعتبروف طمأنة الجميور 3818األزمات، وما نسبتو) 
%( فيروف أف تواجد اإلعالـ الحكومي عبر 3.13ايجابيات اإلعالـ الحكومي، أما نسبة )

يجابيات ىي %( أف أىـ اإل3910يجابيات ، ويرى )التواصؿ االجتماعي ىي مف أىـ اإل شبكات
ة %( يعتبروف السرع.9.1المصداقية والثقة في األخبار والمعمومات الصادرة عنو، وما نسبتو )

%( لدييـ إيجابيات أخرى مثؿ 11.يجابيات، في حيف أف  )في تقديـ المعمومات ىي أبرز اإل
 أنو يعّبر عف الموقؼ الرسمي في مختمؼ القضايا.

ويرى الباحث أف مواجية الشائعات ىي مف أىـ األدوار المنوطة باإلعالـ الحكومي، 
سطيني خصبة بالشائعات واألخبار المفبركة، في ظؿ حالة سياسية يعيشيا المجتمع الفم
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فالمعمومات الصادرة عف اإلعالـ الحكومي ىي صادرة عف شخصيات ومؤسسات رسمية ال 
مجاؿ لمتشكيؾ في صحة معموماتيا إذا ما كانت موضوعية، والتي بدورىا تعمؿ عمى حماية 

 زمات والحروب.وتحصيف الجبية الداخمية لممجتمع وطمأنة الجميور خاصة في أوقات األ

ويجد الباحث أف عدـ اقتناع نصؼ المبحوثيف تقريبًا بدور اإلعالـ الحكومي في دحض 
الشائعات ناجـ عف تأخر الرواية الرسمية أو غيابيا في كثير مف القضايا، ما يترؾ الصحفييف 

 في ميب رياح الشائعات المختمفة والبحث عف المعمومة مف غير مصادرىا الرسمية. 
 لتطوير اإلعَلم الحكومي: مقترحات .5

 لتطوير اإلعَلم الحكومي بما يعزز متابعة  المبحوثين مقترحات( أىم 1.96جدول )
 الصحفيين لو كمصدر لممعمومات

 الترتيب % ك أىم المقترحات
 9 72.8 11 عدـ حجب المعمومات واألخبار عف الصحفييف

 8 61.0 83 تقديـ األحداث بسرعة ولحظة وقوعيا
 3 58.1 1. التواصؿ مع المسؤوليف والشخصيات الرسميةتوفير 

 . 57.4 8. االبتعاد عف لغة التخويف والتحريض في الخالفات الداخمية
 . 53.7 3. إعطاء مساحة لألحزاب والفصائؿ األخرى في اإلعالـ الحكومي

 0 50.0 08 تعزيز اليوية الوطنية والثوابت الفمسطينية والوحدة
 . 40.4 .. لمجميور لمتعبير عف آرائيـإتاحة الفرصة 

 8 36.0 1. إعطاء مساحة واسعة لوجيات النظر المختمفة
 1 2.1 3 أخرى

 930* اإلجابات مف اختيار متعدد وقد تـ احتساب النسبة مف  

يقترحوف لتطوير  المبحوثيف%( مف 818.يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو )
%( 0916عدـ حجب المعمومات واألخبار عف الصحفييف، وما نسبتو )، عالـ الحكومياإل

%( أف توفير التواصؿ مع 819.يقترحوف لتطويره تقديـ األحداث بسرعة ولحظة وقوعيا، ويرى )
%( .1..المسؤوليف والشخصيات الرسمية يسيـ في تطوير اإلعالـ الحكومي، وما نسبتو )

%( إلى .31.يض في الخالفات الداخمية،  ويدعو )يقترحوف االبتعاد عف لغة التخويف والتحر 
إعطاء مساحة لألحزاب والفصائؿ األخرى في اإلعالـ الحكومي مف باب تطويره ، أما ما نسبتو 

%( يروف التطوير مف خالؿ تعزيز اليوية الوطنية والثوابت الفمسطينية والوحدة، وما 616.)



939 

%( 3016تعبير عف آرائيـ، أما ما نسبتو  )%( يقترحوف إتاحة الفرصة لمجميور لم.61.نسبتو )
يقترحوف تطوير اإلعالـ الحكومي مف خالؿ إعطاء مساحة واسعة لوجيات النظر المختمفة، وما 

 %( لدييـ مقترحات أخرى، مثؿ: الحرص عمى المصداقية والموضوعية.819نسبتو) 
خالؿ استخداميـ وتأتي االقتراحات األولى انعكاسًا لمصعوبات التي يواجييا الصحفيوف 

 لإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات، والمشاكؿ التي يعاني منيا اإلعالـ الحكومي.
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 المبحث الثاني
 اختبار فروض الدراسة الميدانية

ييدؼ ىذا المبحث إلى التعرؼ عمى نتائج اختبار فروض الدراسة التي تمثمت في 
 اآلتي:

 الفرض األول:

( في درجة استخداـ α ≤ .616ة عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائي
المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات تعزى لممتغيرات الديموغرافية لدييـ 
)النوع االجتماعي، العمر، مكاف السكف، سنوات الخبرة، مجاؿ مزاولة المينة، نوع وسيمة 

 العمؿ(.
 من ست فرضيات فرعية عمى النحو التي:ولإلجابة عمى ىذه الفرضية تحقق الباحث 

( في درجة استخداـ α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0
 المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات تعزى إلى متغير النوع االجتماعي.

 ودرجة الستخدام النوع الجتماعي –لعينتين مستقمتين "  T(: نتائج اختبار" 1.97جدول )

 
المتوسط  الجنس

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

عَلم لستخدام لوسائل اإلدرجة ا
 الحكومي

 91688 31.9 ذكر
6183. 61893 

 91960 31.0 أنثى

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىي أكبر  0.813( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )جدوؿ السابؽ أف تبيف مف نتائج الي  
، وىذا يعني قبوؿ الفرضية الصفرية التي تؤكد عمى عدـ وجود فروؽ 0.05مف مستوى الداللة 

المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات ذات داللة إحصائية في درجة استخداـ 
 تعزى لمتغير النوع االجتماعي.
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 فروؽ يوجد والتي وجدت أنو ال ،(1) (8690وتنسجـ ىذه النتائج مع دراسة رضواف ) 

 وقت المحموؿ الياتؼ صحافة عمى الفمسطيني اعتماد الشباب درجة بيف إحصائية داللة ذات

التي خمصت إلى أنو ال توجد فروؽ  ،(2) (.866كما تتفؽ مع دراسة كافي )لمنوع،  وفقاً  األزمات
ذات داللة إحصائية في درجة اعتماد الشباب اليمني عمى التمفزيوف اليمني كمصدر لمعموماتيـ 

 حوؿ األزمات الدولية الطارئة وفقُا لمتغير النوع.

 لكؿ المياـ الموكمة عةطبي لتقارب يرجع االستخداـ في فروؽ وجود عدـ أف الباحث ويرى

واإلناث، والتقارب الفكري والمعرفي بينيـ، إلى جانب االىتماـ  الذكور مف الفمسطينييف الصحفييف
 المشترؾ بنفس المستوى باإلعالـ الحكومي كمصدر لمعموماتيـ.

 

( في درجة استخداـ α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .9
 لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات تعزى إلى متغير العمر.المبحوثيف 

 ودرجة الستخدام العمر –(: نتائج اختبار" تحميل التباين " 1.98جدول )

 
 أقل من

 11 
 إلى أقل  11

 41من 
 سنة 41
 فأكثر 

قيمة 
 الختبار

 القيمة الحتمالية
(Sig). 

عَلم اإلدرجة الستخدام لوسائل 
 الحكومي

313. 3106 31.. 91866 6136. 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  

وىي أكبر  0.304( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )جدوؿ السابؽ بأف يتضح مف نتائج ال   
، وىذا يعني قبوؿ الفرضية الصفرية التي تؤكد عمى عدـ وجود فروؽ 0.05مف مستوى الداللة 

إحصائية في درجة استخداـ المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات  ذات داللة
 تعزى لمتغير العمر.

                                                           

دراسة  -رضواف، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتؼ المحموؿ كمصدر لألخبار وقت األزمات(1)  
 وصفية.

كافي، مقدار اعتماد الشباب الجامعي اليمني عمى وسائؿ االتصاؿ كمصدر لممعمومات حوؿ األزمات  (2)
 الدولية الطارئة "دراسة مسحية في أزمة الرسـو المسيئة لمنبي"
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 فروؽ يوجد التي خمصت إلى أنو ال ،(1) (8690وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة رضواف ) 

 وقت المحموؿ الياتؼ صحافة عمى الفمسطيني اعتماد الشباب درجة بيف إحصائية داللة ذات

 لمعمر. وفقاً  األزمات

والمعمومات  األخبار عمى الحصوؿ يحاولوف الصحفييف أف إلى النتيجة ىذه الباحث ويفسر 
 الفئات كافة ألف االىتماـ بتمؾ المعمومات تطاؿ العمر، عف النظر مف اإلعالـ الحكومي بغض

 .العمرية

درجة استخداـ  ( فيα ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1
 المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات تعزى إلى متغير مكاف السكف.

 ودرجة الستخدام مكان السكن –لعينتين مستقمتين "  T(: نتائج اختبار" 1.99جدول )

 
المتوسط  مكان السكن

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

درجة الستخدام لوسائل 
 الحكوميعَلم اإل

 91661 31.6 قطاع غزة
6136. 61.08 

 91613 31.0 الضفة الغربية

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىي أكبر  0.762( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )جدوؿ السابؽ إلى أف تشير نتائج ال   
وجود فروؽ  عدـ ، وىذا يعني قبوؿ الفرضية الصفرية التي تؤكد عمى0.05مف مستوى الداللة 

في درجة استخداـ المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات ذات داللة إحصائية 
 تعزى لمتغير مكاف السكف.

  
( في درجة استخداـ α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

 المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

 

 

 
                                                           

دراسة  -رضواف، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتؼ المحموؿ كمصدر لألخبار وقت األزمات(1) 
 وصفية.



93. 

 ودرجة الستخدام –(: نتائج اختبار" تحميل التباين " 1.11جدول )

 
 أقل من

 1 
 إلى أقل  1

 6من 
 سنوات 6
 فأكثر 

قيمة 
 الختبار

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

عَلم اإلدرجة الستخدام لوسائل 
 الحكومي

3160 3180 31.0 .19.1 6166. 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىي أقؿ  0.007( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )جدوؿ السابؽ بأف يتبيف مف نتائج ال   
، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة التي تؤكد 0.05مف مستوى الداللة 

في درجة استخداـ المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
تعزى لمتغير سنوات الخبرة ومف خالؿ مقارنة المتوسطات الحسابية تبيف  كمصدر لممعمومات

 سنوات فأكثر. 0برة أنيا لصالح الذيف لدييـ سنوات خ

سنوات  0ويعزو الباحث زيادة استخداـ الصحفييف الذيف تزيد سنوات خبرتيـ عف  
لإلعالـ الحكومي، إلى زيادة مستوى اإلدراؾ وتراكـ تجارب العمؿ الصحفي، إلى جانب تطور 

اد عميو خبراتيـ المعرفية والمينية، زاد مف اىتماميـ باإلعالـ الحكومي وعزز لدييـ قناعة االعتم
 كمصدر مف مصادر المعمومات الرئيسة لدييـ. 

( في درجة استخداـ α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5
المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات تعزى إلى متغير مجاؿ مزاولة 

 المينة.

 ودرجة الستخدام مجال مزاولة المينة –(: نتائج اختبار" تحميل التباين " 1.10جدول )

 
 الصحافة

 المحمية  
 الصحافة 
 العربية

الصحافة 
 الدولية

قيمة 
 الختبار

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

عَلم اإلدرجة الستخدام لوسائل 
 الحكومي

31.8 318. 31.. 916.0 613.9 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىي أكبر  0.351( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )جدوؿ السابؽ أف يتضح مف نتائج ال   
، وىذا يعني قبوؿ الفرضية الصفرية التي تؤكد عمى عدـ وجود فروؽ 0.05مف مستوى الداللة 
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ذات داللة إحصائية في درجة استخداـ المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات 
 اؿ مزاولة المينة.تعزى لمتغير مج

ويرجع الباحث اىتماـ مختمؼ مجاالت المينة الصحفية باإلعالـ الحكومي، لسخونة  
األحداث وتسارعيا في األراضي الفمسطينية، وطبيعة الوضع السياسي القائـ، وىو ما يجعميا 

 بؤرة اىتماـ الصحافة بكافة نطاقاتيا الجغرافية.

( في درجة استخداـ α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .6
 المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات تعزى إلى متغير نوع وسيمة العمؿ.

 ودرجة الستخدام نوع وسيمة العمل –(: نتائج اختبار" تحميل التباين " 1.19جدول )

 

صحيفة أو 
مجمة 
 مطبوعة

موقع 
اخباري 
 الكتروني

قيمة  تمفزيون إذاعة
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

درجة الستخدام لوسائل 
 الحكوميعَلم اإل

3133 3138 .133 3108 31999 61681 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىي أقؿ مف  0.029( تساوي Sig)القيمة االحتمالية جدوؿ السابؽ أف تظير نتائج ال   
، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة التي تؤكد 0.05مستوى الداللة 

في درجة استخداـ المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
تعزى لمتغير نوع وسيمة العمؿ ومف خالؿ مقارنة المتوسطات الحسابية تبيف  كمصدر لممعمومات

 أنيا لصالح الذيف يعمموف في االذاعات.

ويرجع الباحث اىتماـ اإلذاعات بمتابعة اإلعالـ الحكومي بسبب أنيا تخاطب الجميور  
الصباحية في اإلذاعات المحمي لمدولة والذي ييتـ بأخبار الحكومة وأعماليا، كما أف البرامج 

يكوف لدييا حيز واسع مف األخبار الحكومية وكذلؾ المقابالت مع الشخصيات الرسمية 
 والحكومية.
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 الفرض الثاني:

( في درجة ثقة α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
الديموغرافية لدييـ )النوع االجتماعي، المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى لممتغيرات 

 العمر، مكاف السكف، سنوات الخبرة، مجاؿ مزاولة المينة، نوع وسيمة العمؿ(.
 ولإلجابة عمى ىذه الفرضية تحقق الباحث من ست فرضيات فرعية عمى النحو التي:

( في درجة ثقة α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0
 بحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى إلى متغير النوع االجتماعي.الم

 ودرجة الثقة النوع الجتماعي –لعينتين مستقمتين "  T(: نتائج اختبار" 1.11جدول )

 
 الجنس

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

عَلم اإلدرجة الثقة بوسائل 
 الحكومي

 61108 31.8 ذكر
8138. 61698 

 91693 3160 أنثى

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىي أقؿ  0.018( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )جدوؿ السابؽ بأف تبيف مف نتائج الي   
البديمة التي تؤكد ، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية ودعـ الفرضية 0.05مف مستوى الداللة 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ثقة المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى 
لمتغير النوع االجتماعي ومف خالؿ مقارنة المتوسطات الحسابية تبيف أف الفروؽ لصالح جنس 

 الذكور.

قة ( في درجة ثα ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .9
 المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى إلى متغير العمر.

 ودرجة الثقة العمر –(: نتائج اختبار" تحميل التباين " 1.14جدول )

 
 أقل من

 11 
 إلى أقل  11

 41من 
 سنة 41
 فأكثر 

قيمة 
 الختبار

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

 61866 .6188 3180 31.3 31.8 الحكوميعَلم اإلدرجة الثقة بوسائل 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
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وىي أكبر  0.800( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )الجدوؿ السابؽ بأف يتضح مف نتائج    
، وىذا يعني قبوؿ الفرضية الصفرية التي تؤكد عمى عدـ وجود فروؽ 0.05مف مستوى الداللة 

 درجة ثقة المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى لمتغير العمر. ذات داللة إحصائية في

وتأتي ىذه النتيجة في السياؽ الطبيعي، فالثقة ليست مرىونة بسنوات عمرية محددة،  
 وىناؾ عوامؿ أخرى تؤثر في مستوى الثقة. 

( في درجة ثقة α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1
 المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى إلى متغير مكاف السكف.

 ودرجة الثقة مكان السكن –(: نتائج اختبار" ت لعينتين مستقمتين " 1.15جدول )

 
المتوسط  مكان السكن

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 درجة الثقة بوسائل العَلم الحكومي

 .6116 ..31 قطاع غزة
الضفة  61630 81991

 الغربية
3191 91683 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىي أقؿ  0.036( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )جدوؿ السابؽ بأف يظير مف نتائج ال   
، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية ودعـ الفرضية البديمة التي تؤكد 0.05مف مستوى الداللة 

عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ثقة المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى 
صالح الموجوديف للمتغير مكاف السكف ومف خالؿ مقارنة المتوسطات الحسابية تبيف أف الفروؽ 

 في قطاع غزة.

ف تصدر اإلعالـ الحكومي في قطاع غزة واىتمامو بتصدير روايتو أكبر ويرى الباحث أ 
منو في الضفة والقدس، نتيجة لما يعيشو قطاع غزة مف حصار وتعرضو ألكثر مف عدواف مف 
قبؿ االحتالؿ، كما أف صدؽ رواية اإلعالـ الحكومي في قطاع غزة في بعض األحداث 

قد يكوف أحد األسباب التي عززت ثقة الصحفييف والمواقؼ خاصة في أوقات األزمات والطوارئ 
 بو أكثر مف اإلعالـ الحكومي في الضفة الغربية.

إف اإلعالـ الحكومي في غزة عمى رغـ ضعؼ امكانياتو استطاع كسب درجة جيدة مف  
ثقة الصحفييف بما قّدمو مف خدمات ليـ، وبروزه بقوة في القضايا واألزمات التي يعيشيا قطاع 
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ؾ حرص مف الصحفي عمى أف يكوف في مجموعة واتساب لإلعالـ الحكومي، أو غزة، وىنا
الضفة الغربية الذي ال نممس لو  في مشارؾ في ورشة أو لقاء، عمى عكس اإلعالـ الحكومي

، أو تشعر بتواجده وفعاليتو عمى وقطاع غزة مواقؼ في القضايا التي تعيشيا الضفة الغربية
 .(1)األرض ومواكبتو لمحدث

( في درجة ثقة α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4
 المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

 ودرجة الثقة سنوات الخبرة –(: نتائج اختبار" تحميل التباين " 1.16جدول )

 
 أقل من

 1 
 إلى أقل  1

 6من 
 سنوات 6
 فأكثر 

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 .6188 61988 31.9 3130 31.6 الحكوميعَلم اإلدرجة الثقة بوسائل 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىي أكبر  0.885( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )جدوؿ السابؽ إلى أف تشير نتائج ال   
، وىذا يعني قبوؿ الفرضية الصفرية التي تؤكد عمى عدـ وجود فروؽ 0.05مف مستوى الداللة 

ذات داللة إحصائية في درجة ثقة المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى لمتغير سنوات 
 الخبرة.

( في درجة ثقة α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5
 الحكومي تعزى إلى متغير مجاؿ مزاولة المينة.المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ 

 ودرجة الثقة مجال مزاولة المينة –(: نتائج اختبار" تحميل التباين " 1.17جدول )

 
 الصحافة

 المحمية  
 الصحافة 
 العربية

الصحافة 
 الدولية

قيمة 
 الختبار

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

 61301 .9166 3191 3189 31.8 الحكوميعَلم اإلدرجة الثقة بوسائل 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

                                                           

 (8698مارس  93بو حشيش، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي سابقًا، قابمو محمد أبو صفية )حسف أ (1)
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وىي أكبر  0.369( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )الجدوؿ السابؽ بأف يتضح مف نتائج    
، وىذا يعني قبوؿ الفرضية الصفرية التي تؤكد عمى عدـ وجود فروؽ 0.05مف مستوى الداللة 

إحصائية في درجة ثقة المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى لمتغير مجاؿ ذات داللة 
 مزاولة المينة.

( في درجة ثقة α ≤ .616ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .6
 المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى إلى متغير نوع وسيمة العمؿ.

 ودرجة الثقة نوع وسيمة العمل –التباين " (: نتائج اختبار" تحميل 1.18جدول )

 

صحيفة 
أو مجمة 
 مطبوعة

موقع 
اخباري 
 الكتروني

 تمفزيون إذاعة 
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

درجة الثقة بوسائل العَلم 
 الحكومي

31.6 3133 31.8 319. 61186 61.6. 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىي أكبر  0.405( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )جدوؿ السابؽ أف يتبيف مف نتائج ال   
، وىذا يعني قبوؿ الفرضية الصفرية التي تؤكد عمى عدـ وجود فروؽ 0.05مف مستوى الداللة 

 ذات داللة إحصائية في درجة ثقة المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى لمتغير نوع وسيمة
 العمؿ.

 

 الفرض الثالث:

( بيف درجة متابعة α ≤ .616ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
وسائؿ االعالـ الحكومي ودرجة الثقة بو كمصدر أساسي لممعمومات، ولإلجابة عمى ىذه 

 "Personالفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف " 
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 درجة الثقة ودرجة المتابعة الرتباط بيرسون (: نتائج معامل1.19جدول )

 
 ودرجة الثقة درجة المتابعة

   (.Sig) القيمة الحتمالية معامل بيرسون لَلرتباط
 61666 0.347* درجة الثقة باإلعَلم الحكومي

 .α ≤ .616االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *  

جدوؿ السابؽ إلى أف معامؿ االرتباط بيف درجة متابعة وسائؿ االعالـ تشير نتائج ال
القيمة االحتمالية ، وأف 0.347الحكومي ودرجة الثقة بو كمصدر أساسي لممعمومات يساوي 

(Sig تساوي ).وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية 0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0.000 ،
حصائية بيف درجة متابعة وسائؿ وجود عالقة ذات داللة إودعـ الفرضية البديمة التي تؤكد 

عالـ الحكومي ودرجة الثقة بو كمصدر أساسي لممعمومات والواضح بأف اتجاه تمؾ العالقة اإل
 إيجابي، أي أنو كمما زادت درجة المتابعة زادت درجة الثقة.

التي خمصت إلى أنو كمما زاد  ،(1) (8690وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة رضواف )
اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتؼ المحموؿ وقت األزمات كمما زادت ثقتيـ فييا: 

 داللة ذات ارتباطية والتي وجدت أف ىناؾ عالقة ،(2) (.869ما تنسجـ مع دراسة بربخ )ك

 كمصدر عمييا داالعتما درجة وبيف االجتماعي الثقة بشبكات التواصؿ درجة بيف إحصائية

 .ـ 2014 عاـ غزة عمى اإلسرائيمي العدواف لممعمومات أثناء
ويرى الباحث أف ىذه النتيجة تتسـ بالمنطقية، فكمما زادت درجة الثقة باإلعالـ الحكومي 
زادت درجة المتابعة لو مف قبؿ الصحفييف، خاصة وأف اإلعالـ الحكومي يصدر عنو معمومات 

صحتيا، ويكوف المصدر الموثوؽ في ظؿ انتشار الشائعات وأوقات رسمية يصعب التشكيؾ في 
 األزمات.

 عمى المعمومات وتأخذ لممعمومة، يجعمؾ تثؽ بو، المرسؿ معرفة أف حشيش أبو ويرى

المصدر،  مف لمتأكد وتحتاج تتوقؼ فإنؾ مجيوؿ مصدر مف المعمومة كانت إذا أما محمؿ الجد،

                                                           

دراسة  -رضواف، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتؼ المحموؿ كمصدر لألخبار وقت األزمات(1) 
 وصفية.

ر لممعمومات أثناء بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصد(2)
 دراسة ميدانية. -ـ .869العدواف االسرائيمي عمى غزة عاـ 
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رسمية بأنو ال يمكف أف يكوف مجيوؿ المصدر بأي حاؿ  وىذا ما يميز اإلعالـ الحكومي كجية
 .(1) مف األحواؿ

 

 الفرض الرابع:

( بيف درجة α ≤ .616ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
شباع المتحققة منو كمصدر أساسي لممعمومات، عالـ الحكومي ودرجة اإلمتابعة وسائؿ اإل

 ".Personولإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف " 
 المتابعةودرجة  اإلشباعبين درجة  (: نتائج معامل الرتباط بيرسون1.41جدول )

 
 المتابعةودرجة اإلشباع درجة 

   (.Sig) القيمة الحتمالية معامل بيرسون لَلرتباط
درجة الشباع المتحققة من اإلعَلم 

 الحكومي
*0.260 61668 

 .α ≤ .616االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  * 

الجدوؿ السابؽ أف معامؿ االرتباط بيف درجة متابعة وسائؿ االعالـ يظير مف نتائج 
القيمة ، وأف 0.260الحكومي ودرجة االشباع المتحققة منو كمصدر أساسي لممعمومات يساوي 

، وىذا يعني رفض 0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0.002.( تساوي Sigاالحتمالية )
الفرضية الصفرية ودعـ الفرضية البديمة التي تؤكد وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجة 

شباع المتحققة منو كمصدر أساسي لممعمومات وسائؿ االعالـ الحكومي ودرجة اإل متابعة
 والواضح بأف اتجاه تمؾ العالقة إيجابي.

 ذات ارتباطية ( والتي أكدت وجود عالقة.869وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة بربخ )

 وبيف المعرفي المبحوثيف لفضوؿ االجتماعي شبكات التواصؿ شباعإ درجة بيف إحصائية داللة

 .ـ 2014 عاـ غزة عمى اإلسرائيمي العدواف لممعمومات أثناء كمصدر عمييا االعتماد درجة
 

 

 

                                                           

 (8698مارس  93حسف أبو حشيش، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي سابقًا، قابمو محمد أبو صفية )(1) 
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 الفرض الخامس:

( بيف درجة الثقة α ≤ .616ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  
شباع المتحققة منو، ولإلجابة عمى ىذا باإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات ودرجة اإل

 "Personالفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف " 
  إلشباع ودرجة الثقةابين درجة  نتائج معامل الرتباط بيرسون (:1.40جدول )

 
 ودرجة اإلشباع درجة 
   (.Sig) القيمة الحتمالية معامل بيرسون لَلرتباط

 61666 0.694* درجة الشباع المتحققة من اإلعَلم الحكومي

 .α ≤ .616االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *  

جدوؿ السابؽ أف معامؿ االرتباط بيف درجة الثقة باإلعالـ الحكومي تبيف مف نتائج الي
.( Sigالقيمة االحتمالية )، وأف 0.694شباع المتحققة يساوي كمصدر لممعمومات ودرجة اإل

، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية ودعـ 0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0.000تساوي 
ة ذات داللة إحصائية بيف درجة الثقة باإلعالـ الحكومي الفرضية البديمة التي تؤكد وجود عالق

 شباع المتحققة منو والواضح بأف اتجاه تمؾ العالقة إيجابي.كمصدر لممعمومات ودرجة اإل

ويرى الباحث أف أماـ اإلعالـ الحكومي ميمة كبيرة، في معالجة المشاكؿ والصعوبات 
ى يحقؽ االشباع المطموب لدى الصحفييف التي يعاني منيا واألخذ بالمقترحات التطويرية، حت

 الفمسطينييف، وىو ما يعزز ويزيد الثقة بو وبالرواية الرسمية الصادرة عنو.
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 المبحث الثالث
 خَلصة نتائج الدراسة

يستعرض الباحث في ىذا المبحث خالصة نتائج الدراسة والتوصيات، وذلؾ مف خالؿ 
العامة لمدراسة، نتائج اختبار فروض الدراسة، وتوصيات أربعة عناويف رئيسة، ىي النتائج 

 الدراسة، ومقترحات الدراسة.

 

 النتائج العامة لمدراسة: -أولً 
يستعرض الباحث خالصة ألىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة الميدانية، ومف أىـ 

 نتائج الدراسة:

سيًا بشكؿ دائـ أو أحيانًا، %( مف عينة الدراسة اإلعالـ الحكومي مصدرًا أسا78.2) يعدّ  .9
 %( ال يعتبرونو مصدرًا.8918ضمف المصادر التي يستقوف منيا المعمومات، وفي المقابؿ )

%( مف عينة الدراسة الذيف اعتبروا أف اإلعالـ الحكومي ال يعد مصدرًا 0.18أف ما نسبتو ) .8
معمومات إلى أساسيًا لممعمومات، يعود سبب عدـ استخداميـ لإلعالـ الحكومي كمصدر لم

%( 3910تو )%( بسبب توفيره لممعمومات متأخرًا، وما نسب.1..عدـ الثقة بو، وما نسبتو )
 غير دقيقة. بسبب إعطائو معمومات

%( مف عينة الدراسة الذيف يعّدوف اإلعالـ الحكومي مصدرًا أساسيًا 818.أف ما نسبتو ) .3
 الرئيس لالعتماد عمى المعمومات.بشكؿ دائـ أو أحيانًا، يضعوف اإلعالـ الحكومي المصدر 

%(، حيث أف ما 0816) متوسطة بوزف نسبيدرجة ثقة الصحفييف باإلعالـ الحكومي كانت  ..
%( ىـ .811%( يثقوف باإلعالـ الحكومي بدرجة متوسطة، بينما ما نسبتو )918.نسبتو )

قتيـ %( ىـ مف الذيف درجة ث.9.1مف الذيف درجة ثقتيـ عالية باإلعالـ الحكومي، و )
%( يثقوف بدرجة منخفضة 9916باإلعالـ الحكومي عالية جدًا، ، في حيف أف ما نسبتو )

 %( درجة ثقتيـ منخفضة جدًا..31باإلعالـ الحكومي ، وما نسبتو )

عمى درجة متوسطة بوزف نسبي  مصداقية اإلعالـ الحكومي لدى الصحفييفحازت  ..
ـ الحكومي في نشر األخبار %( يروف أف مصداقية اإلعال013.%(، حيث أف )0.186)

%( يعتبروف مصداقية اإلعالـ الحكومي 8.11وتناوؿ األحداث متوسطة، وأف ما نسبتو )
%( مف المبحوثيف أف اإلعالـ الحكومي يتمتع بالمصداقية في 9.16عالية، في حيف يرى )
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اقية %( يعتبروف مصد.1.نشر األخبار وتناوؿ األحداث بدرجة عالية جدًا، أما ما نسبتو )
%( يعتبروف مصداقية اإلعالـ الحكومي .1.اإلعالـ الحكومي منخفضة، بينما ما نسبتو )

 منخفضة جدًا.

%( مف عينة الدراسة عمى اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات في وقت 3016) يعتمد .0
%( يعتمدوف عميو في وقت الطوارئ والكوارث 3910األزمات األمنية والسياسية، وما نسبتو )

 عية.الطبي

%( ، مما يشير إلى 61.6.الوزف النسبي لدرجة متابعة الصحفييف لإلعالـ الحكومي ) بمغ ..
 أف درجة حرص المبحوثيف عمى متابعة اإلعالـ الحكومي كانت كبيرة.

عالـ الحكومي الصادر مف الضفة الغربية %( بمتابعة اإل11..عينة الدراسة ) ييتـ غالبية .8
عالـ الحكومي الصادر عف قطاع غزة يتموف بمتابعة اإل%( ي8.18نسبتو )، وما وغزة معاً 

%( ييتموف باإلعالـ الحكومي الصادر عف الضفة الغربية 9111فقط ، في أف ما نسبتو )
 فقط.

في اليواتؼ الذكية تطبيقات عمى تطبيؽ واتساب كأىـ %( مف عينة الدراسة 8018) يعتمد .1
، في SMS%( يعتمدوا عمى رسائؿ8610)استقاء معمومات اإلعالـ الحكومي، وما نسبتو 

 % ( عمى تطبيؽ تميجراـ.16.9حيف يعتمد )

%( فيسبوؾ كأىـ شبكات التواصؿ االجتماعي 1911)معظـ أفراد عينة الدراسة بنسبة  يتابع .96
 %( يتابعوف وسيمة تويتر.3319الستقاء معمومات اإلعالـ الحكومي، وما نسبتو )

وكالة وفا قائمة الوسائؿ اإلعالمية الحكومية التي يتـ متابعة إعالميا بنسبة  تتصدر  .99
%( يتابعوف 3318%(، في حيف ما نسبتو )19..%(، تمييا وكالة الرأي بنسبة )913.)

%( 16.9%( يتابعوف صحيفة الحياة، وما نسبتو )9119تمفزيوف فمسطيف، بينما ما نسبتو )
%( يتابعوف إذاعة صوت فمسطيف، وما .9.1ية، أما )يتابعوف صحيفة الرأي االلكترون

%( يتابعوف وسائؿ إعالمية أخرى 6.6%( يتابعوف إذاعة الرأي، وما نسبتو )8.8نسبتو )
 كالمواقع اإللكترونية لبعض الوزارات.

%( مف عينة الدراسة إعالـ وزارة الصحة كأكثر المؤسسات والوزارات التي يتـ 16..) يتابع .98
%( لوزارة 3.13%(، وما نسبتو )0111، يمييا إعالـ وزارة الداخمية بنسبة )متابعة إعالميا

 %( لديواف الرئاسة.8.11التعميـ، وما نسبتو )
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لصحفية التي يتـ %( مف عينة الدراسة باألخبار العاجمة كأىـ األشكاؿ ا610.) ييتـ .93
(، بينما ما %.1..عالـ الحكومي،  يمييا مف ييتموف باألخبار بنسبة )متابعتيا عبر اإل

 %( ييتموف بالمؤتمرات الصحفية.19..%( ييتموف بالتقارير، وما نسبتو)911.نسبتو )

عالـ الحكومي، تابعة الموضوعات السياسية عبر اإل%( مف عينة الدراسة بم.8.1) ييتـ ..9
%( ييتموف 11..%( ييتموف بالموضوعات األمنية، بينما ما نسبتو ).0.1وما نسبتو )

%(، في حيف أف .61.صادية، يمييا الموضوعات االجتماعية بنسبة )بالموضوعات االقت
 %( ييتموف بالموضوعات الصحية.3818ما نسبتو )

%( مف عينة الدراسة تحرير المعمومات الصادرة عف اإلعالـ الحكومي بما .31.) يعيد ..9
%( مف عينة الدراسة يتأكدوف .61.يتناسب مع سياسة الوسيمة اإلعالمية، في حيف أف )

%( مف عينة الدراسة .8.1مف المعمومات مف خالؿ مصادر أخرى، أما النسبة األقؿ )
 يقوموف بنقؿ المعمومات كما ىي.

عالـ اعيـ المتحقؽ مف خالؿ استخداـ اإلشبا  %( مف عينة الدراسة دافعيـ و 8611)أف  .90
الحكومي كمصدر لممعمومات ىو الحصوؿ عمى معمومات موثقة صادرة عف جيات 

%( دافعيـ ىو معرفة األخبار الحكومية أواًل بأوؿ، أما ما نسبتو .91.رسمية، وما نسبتو )
توجيات الحكومة نحو القضايا المختمفة، وما شباعيـ ىو استقراء ا  ( دافعيـ و 3018%)

شباعيـ ىو سيولة الوصوؿ لمشخصيات الر 8819نسبتو ) سمية، وما نسبتو %( دافعيـ وا 
 شباعيـ ىو تحقيؽ السبؽ الصحفي.ا  %( دافعيـ و 818)

%( اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات .8.1النسبة األكبر مف عينة الدراسة ) تستخدـ ..9
%( يستخدمونو بسبب 3611صادرة عف جيات رسمية، وما نسبتو ) ألنو يقّدـ معمومات

%( يستخدمونو 8.16سيولة الحصوؿ عمى المعمومات واألخبار مف خاللو، في حيف أف )
%( يستخدمونو بسبب تقّديـ 9916بسبب تقّديمو معمومات دقيقة وصحيحة، وما نسبتو )

 األحداث بسرعة ولحظة وقوعيا.

%(، مما يشير عمى أف درجة 0.186)شباع لدى الصحفييف إلالوزف النسبي لدرجة ا بمغ .98
 عالـ الحكومي كمصدر لممعمومات كانت متوسطة.شباع المبحوثيف مف متابعة اإلإ

%( مف المبحوثيف أف اإلعالـ الحكومي يقدـ دومًا أو أحيانًا معمومات كافية 0916) يعتقد .91
 لؾ.%( ال يعتقدوف ذ3116حوؿ القضايا المختمفة، وما نسبتو )
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عالـ الحكومي كمصدر لممعمومات في المرتبة أبرز المشاكؿ التي يعاني منيا اإل كانت .86
%(، وفي المرتبة 818.األولى عدـ إعطاء مساحة واسعة لوجيات النظر المختمفة بنسبة )

%(، وفي المرتبة الثالثة 18..الثانية حجب المعمومات واألخبار عف الصحفييف بنسبة )
 %( .11..عمومات بنسبة )التأخر في تقديـ الم

عالـ الحكومي كمصدر لممعمومات ىي دحض الشائعات في ميز اإلأىـ اإليجابيات التي تُ  .89
%(، وفي المرتبة الثانية طمأنة 818.وقت األزمات وجاءت في المرتبة األولى بنسبة )

%( ، أما في المرتبة الثالثة يرى 3818الجميور وتحصيف الجبية الداخمية بنسبة )
%( أف تواجد اإلعالـ الحكومي عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ىي مف أىـ 3.13)

 االيجابيات.

عالـ الحكومي الصعوبات التي تواجو مستخدمي اإل %( مف عينة الدراسة أىـ.91.) يجد .88
%( منيـ أف 113.ىي صعوبة الوصوؿ إلى المتحدثيف والشخصيات الرسمية، ويرى )

%( .81.ت الموالية ىي أىـ الصعوبات، وما نسبتو )اقتصار تقديـ المعمومات عمى الجيا
 يعتبروف تأخر نشر المعمومات وقت األحداث أىـ الصعوبات.

عالـ الحكومي في المرتبة األولى عدـ حجب المعمومات أبرز المقترحات لتطوير اإل كانت .83
اث %( ، وفي المرتبة الثانية جاء مقترح تقديـ األحد818.واألخبار عف الصحفييف بنسبة )
%( أف توفير 819.%( ، وفي المرتبة الثالثة يرى )0916بسرعة ولحظة وقوعيا بنسبة )

التواصؿ مع المسؤوليف والشخصيات الرسمية يسيـ في تطوير اإلعالـ الحكومي، وفي 
المرتبة الرابعة جاء مقترح االبتعاد عف لغة التخويف والتحريض في الخالفات الداخمية بنسبة 

رح إعطاء مساحة لألحزاب والفصائؿ األخرى في اإلعالـ الحكومي %(، وحاز مقت.1..)
 %(..31.المرتبة الخامسة بنسبة )

 

 نتائج اختبار فروض الدراسة: -ثانياً 
أكدت نتائج الدراسة الفرضية األولى: حيث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .9

( في درجة استخداـ المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر α ≤ .616الداللة )
لممعمومات تعزى لممتغيرات الديموغرافية لدييـ )النوع االجتماعي، العمر، مكاف السكف، 
مجاؿ مزاولة المينة(، في حيف رفضتيا بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة ونوع وسيمة العمؿ، 

( في درجة α ≤ .616عند مستوى الداللة )حيث تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
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استخداـ المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات تعزى إلى متغير سنوات 
الخبرة، ومف خالؿ مقارنة المتوسطات الحسابية تبيف أنيا لصالح الذيف لدييـ سنوات خبرة 

ئج عمى وجود فروؽ سنوات فأكثر، وكذلؾ لمتغير نوع وسيمة العمؿ، حيث أكدت النتا 0
ذات داللة إحصائية في درجة استخداـ المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي كمصدر 
لممعمومات تعزى لمتغير نوع وسيمة العمؿ ومف خالؿ مقارنة المتوسطات الحسابية تبيف أنيا 

 لصالح الذيف يعمموف في االذاعات.

ؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أكدت نتائج الدراسة الفرضية الثانية: حيث ال توجد فرو  .8
( في درجة ثقة المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى لممتغيرات α ≤ .616الداللة )

الديموغرافية لدييـ )العمر، سنوات الخبرة، مجاؿ مزاولة المينة، نوع وسيمة العمؿ(، في حيف 
حيث أكدت النتائج  رفضت الفرضية بالنسبة لمتغيرات )النوع االجتماعي، مكاف السكف( ،

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ثقة المبحوثيف بوسائؿ اإلعالـ الحكومي تعزى 
لمتغير النوع االجتماعي ومف خالؿ مقارنة المتوسطات الحسابية تبيف أف الفروؽ لصالح 
جنس الذكور، كما أكدت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ثقة المبحوثيف بوسائؿ 

عالـ الحكومي تعزى لمتغير مكاف السكف ومف خالؿ مقارنة المتوسطات الحسابية تبيف اإل
 صالح الموجوديف في قطاع غزة.لأف الفروؽ 

وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تالفرضية الثالثة: ال  عدـ صحةأكدت  .3
(616. ≥ αبيف درجة متابعة وسائؿ اإل ) بو كمصدر أساسي عالـ الحكومي ودرجة الثقة

عالـ الحكومي لممعمومات، حيث تبيف أف معامؿ االرتباط بيف درجة متابعة وسائؿ اإل
.( Sig، وأف القيمة االحتمالية )0.347ودرجة الثقة بو كمصدر أساسي لممعمومات يساوي 

، وىذا يعني وجود عالقة ذات داللة 0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0.000تساوي 
عالـ الحكومي ودرجة الثقة بو كمصدر أساسي درجة متابعة وسائؿ اإلإحصائية بيف 

لممعمومات والواضح بأف اتجاه تمؾ العالقة إيجابي، أي أنو كمما زادت درجة المتابعة زادت 
 درجة الثقة.

الفرضية الرابعة: ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدـ صحةأكدت  ..
(616. ≥ αبيف درجة ) شباع المتحققة منو عالـ الحكومي ودرجة اإلمتابعة وسائؿ اإل

رتباط بيف درجة متابعة وسائؿ معامؿ اال كمصدر أساسي لممعمومات، إذ أظيرت النتائج أف
، 0.260شباع المتحققة منو كمصدر أساسي لممعمومات يساوي عالـ الحكومي ودرجة اإلاإل

، وىذا 0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0.002.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )وأف 
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عالـ الحكومي ودرجة حصائية بيف درجة متابعة وسائؿ اإليعني وجود عالقة ذات داللة إ
 شباع المتحققة منو كمصدر أساسي لممعمومات والواضح بأف اتجاه تمؾ العالقة إيجابي.اإل

عند مستوى  ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائيةالفرضية الخامسة:  عدـ صحةأكدت  ..
شباع لحكومي كمصدر لممعمومات ودرجة اإل( بيف درجة الثقة باإلعالـ اα ≤ .616الداللة )

لحكومي المتحققة منو، حيث بينت النتائج أف معامؿ االرتباط بيف درجة الثقة باإلعالـ ا
.( Sigالقيمة االحتمالية )، وأف 0.694شباع المتحققة يساوي كمصدر لممعمومات ودرجة اإل

، وىذا يؤكد وجود عالقة ذات داللة 0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0.000تساوي 
شباع المتحققة إحصائية بيف درجة الثقة باإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات ودرجة اإل

 منو والواضح بأف اتجاه تمؾ العالقة إيجابي.

 

 توصيات الدراسة: -ثالثاً 
 يمكف الميدانية، الدراسة إلييا توصمت التي النتائج ألىـ الباحث استعراض خالؿ مف
 الحكومي اإلعالـ أىمية تعزيز عمى العمؿ شأنيا مف التي التوصيات، مف بعدد الخروج
 :ىي التوصيات وىذه الصحفييف، لمعمومات كمصدر

 توحيد اإلعالـ الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة مف حيث المؤسسات والمرجعية. .9

اإلعالـ الحكومي إلى إعالـ وطني، يبتعد عف المناكفة السياسية في خطابو تحويؿ  .8
 اإلعالمي، ويكوف حاضرًا في خطابو ثوابت الشعب الفمسطيني.

إعادة صياغة السياسة اإلعالمية لإلعالـ الحكومي، بحيث يكوف أكثر موضوعية  .3
 ووطنيًا.

ى توطيد عالقتو تعزيز أىمية اإلعالـ الحكومي كمصدر لممعمومات، والعمؿ عم ..
بالصحفييف، ورفع درجة الثقة بو، مف خالؿ قوة المعمومات التي يقدميا، وكذلؾ 

 الخدمات التي تقّدـ لصالح الصحفييف.

نعزيز حضور اإلعالـ الحكومي لدى الصحفييف كمصدر لممعمومات الرسمية الموثقة،  ..
 بما يرفع مستوى الثقة بو وبمصداقيتو.

عالـ الحكومي بأف يكوف شأنيا أف تكفؿ التزاـ مؤسسات اإل جراءات التي مفوضع اإل .0
مكونات المجتمع و  ت النظر، ومختمؼ الفصائؿ وأطياؼحرًا لمختمؼ اآلراء ووجيا منبراً 

 الفمسطيني.
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ثارة مختمؼ القضايا، وتغطيتيا ومعالجتيا بمعايير  .. التزاـ اإلعالـ الحكومي بتناوؿ وا 
 والدقة وعدـ االنحياز ..الخ(.العمؿ المينية )الموضوعية والتوازف 

خضاعو لدورات  .8 تطوير كادر العامميف في اإلعالـ الحكومي مف خالؿ تدريبو، وا 
 متخصصة داخؿ وخارج الوطف، في المجاالت المينية المختمفة.

تطوير وكاالت األنباء الحكومية باعتبارىا األكثر متابعة مف قبؿ الصحفييف في استقاء  .1
 لحكومي.المعمومات عف اإلعالـ ا

االنفتاح نحو فضاء اإلعالـ الجديد وشبكات التواصؿ االجتماعي، وتعزيز حضور  .96
 ، عبرلمواطف مباشرة دوف الصحفي الوسيطاإلعالـ الحكومي فييا إذ أنيا تخاطب ا

إنشاء مجموعات وصفحات إعالمية رسمية، عمى تطبيؽ الواتساب والفيسبوؾ، لكؿ 
 وأنشطتيا.ة حكومية، ناطقة باسميا وزارة ومؤسس

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضماف تقديـ اإلعالـ الحكومي لممعمومات الرسمية بسرعة  .99
، ومواجية الرواية ودقة عالية، بما يضمف دحض الشائعات وتثبيت الرواية الرسمية

 .اإلسرائيمية

تسييؿ االتصاؿ والتواصؿ مع الشخصيات الرسمية والناطقيف الحكومييف، والتأكيد  .98
 الطوارئ. خاصة في معيـرفع وتيرة االتصاؿ والتواصؿ و عمى حضورىـ الدائـ 

يجاد قانوف ناظـ يحدد ما ىي المعمومات  تقنيف .93 حجب المعمومات عف الصحفييف، وا 
 التي يتـ حجبيا مف عدمو.

   
 

 مقترحات الدراسة: -رابعاً 
وتقـو بو  جراء مراجعة تقييمية شاممة تتمحور حوؿ طبيعة وأىمية وجدوى الدور الذي قامتإ .9

عالـ الفمسطيني الحكومي المختمفة بما يخدـ تحديد وتصويب كؿ واحدة مف مؤسسات اإل
 المسار المقبؿ لكؿ واحدة منيا.

يف لوسائؿ اإلعالـ الحكومي، إجراء استطالعات رأي عامة ودورية حوؿ متابعة المواطن .8
 وآرائيـ فيما ُيبث وُينشر.

عالـ الفمسطيني الحكومي، بما يضمف وضع مرجعيات واضحة تنظـ عمؿ وسائؿ اإل .3
االنسجاـ بينيا، ويكفؿ التنسيؽ بيف إداراتيا والييئات المشرفة عمييا وعمى سياساتيا 

 التحريرية.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

 أوًل: المراجع العربية

القػػاىرة: دار . 9. طفػػف التحريػػر الصػػحفي بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽـ(. 9118. )سػػماعيؿ، إبػػراىيـإ
 .الفجر لمنشر والتوزيع

 بتعدديػػػة وعالقتيػػػا المصػػػرية الصػػػحؼ فػػػي األخبػػػار تشػػػكيؿ ـ(. آليػػػات8696إبػػػراىيـ، محمػػػد. )
 (.8) بجامعة القاىرة، الصحافة لبحوث العممية المجمةالمصادر. 

 . )د.ط( القاىرة:المؤتمرات الصحفية إعدادىا إدارتيا تغطيتيا تحريرىا ـ(.9118. )محمود أدىـ،
 .دار الفكر العربي

: دار الفكػػر القػػاىرة. )د.ط( ، مصػػادره، عناصػػره، مجاالتػػوفػػف الخبػػر ـ(.9118. )محمػػود، أدىػػـ
 العربي.

 .93ص . العدد األوؿ.مجمة العربي .الرقمية ومستقبؿ الثقافة العربيةـ(. 8696د. )محم اسميـ،

(. اعتمػاد المػراىقيف عمػى التمفزيػوف المصػري فػي متابعػة ـ8696إسماعيؿ، محمػود ، وآخػروف. )
 .(8.)93 ،القاىرة مجمة دراسات الطفولة ،الصراع الفمسطيني االسرائيمي

. القػػػػاىرة: الػػػػدار 9. طعمػػػػـ االتصػػػػاؿ ونظريػػػػات التػػػػأثيرمبػػػػادئ (. ـ8660إسػػػػماعيؿ، محمػػػػود. )
 العالمية لمنشر والتوزيع.

 .دار المجدالوي لمنشر والتوزيع . عماف:8ط .قضايا اعالمية ـ(..866. )صبع، صالحأبو أ

 .دار الفكر العربي :القاىرة. )د.ط( وكاالت األنباء ـ(..911. )براىيـإماـ، إ

. ـ8698تقريػػػػػر وسػػػػػائؿ التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي لعػػػػػاـ  سوشػػػػػياؿ فمسػػػػػطيفـ(. 8691آي بػػػػػوؾ. )
 فمسطيف.

 .دار الكتاب الجامعي. العيف: 9ط .خالقيات العمؿ الصحفيأـ(. 8699. )بخيت، السيد

 .منتدى المعارؼ. )د.ط(  بيروت: اإلعالـ صناعة العقوؿ ـ(.8699. )فاضؿ البدراني،



9.3 

ة عمػى شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي اعتماد النخبة السياسية الفمسػطيني(. ـ.869بربخ، نضاؿ. )
" ـ " دراسػػػة ميدانيػػػة.869كمصػػػدر لممعمومػػػات أثنػػػاء العػػػدواف االسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غػزة عمػى المواقػع اإللكترونػي (. ـ.869بريص، محمود. )
) رسػالة ماجسػتير غيػر  يؿ معارفيـ نحػو قضػايا البيئػة" دراسػة ميدانيػة"الفمسطينية في تشك

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

اعتمػػػػاد الصػػػػحفييف الجزائػػػػرييف عمػػػػى مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي (. ـ8698بالنػػػػي، خديجػػػػة. )
)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة(. جامعػػة العربػػي بػػف  كمصػػادر لممعمومػػات "دراسػػة ميدانيػػة"

 ي، الجزائر.مييد

مصػػػادر المعمومػػػات اإلعالميػػػة بػػػيف التقميػػػد و الواقػػػع: (. ـ8663بػػػف خالػػػد، محمػػػد بػػػف سػػػعود. )
ورقة مقدمة لندوة اإلعالـ السعودي سمات الواقػع و اتجاىػات المسػتقبؿ  التجربة السعودية.

الجمعية السعودية لإلعالـ و : الرياض، جامعة الممؾ سعود .في المنتدى اإلعالمي األوؿ
 .االتصاؿ

دار الماجػػػد  :راـ اهلل)د.ط(  .اإلعػػػالـ الثقػػػافي فػػػي اإلذاعػػػة والتمفزيػػػوف .(ـ8660) .تايػػػو، عبػػػداهلل
 .لمطباعة والنشر

مارس  3تاريخ االطالع: مف نحف.  –تمفزيوف فمسطيف ديسمبر(. 1ـ، .869تمفزيوف فمسطيف. )
 (. /:goo.gl/KYcEDWhttps/ـ، الرابط )8698

 األنبػػػػاء وكالػػػػة عمػػػػؿ تنظػػػػيـ بشػػػػأف ـ8699 لسػػػػنة( 0) رقػػػػـ سػػػػوـجامعػػػػة بيرزيػػػػت. )بػػػػدوف(. مػػػػر
حقػػوؽ ـ. الموقػػع: معيػػد ال8698مػػارس  3تػػاريخ االطػػالع: وفػػا. " الفمسػػطينية والمعمومػػات

 .  )https://goo.gl/MrCDC7، الرابط )في جامعة بيرزيت

غػػػزة: جامعػػػة )د.ط(  القواعػػػد المنيجيػػػة التربويػػػة لبنػػػاء االسػػػتبياف.(. ـ8696الجرجػػػاوي، زيػػػاد. )
 القدس المفتوحة.

دور الصحؼ العسكرية كمصػدر لممعمومػات ألفػراد القػوات المسػمحة " (. ـ.866جعفر، اسالـ. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(.جامعة القاىرة، القاىرة. دراسة ميدانية"

https://goo.gl/KYcEDW
https://goo.gl/MrCDC7
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 .دار مجدالوي لمنشر والتوزيع: عماف. 8. طفف كتابة األخبار ـ(.8669. )عبدالستار د،جوا

دة الزمػػػػاف يػػػػ(. مصػػػػادر األخبػػػػار الخارجيػػػػة  فػػػػي الصػػػػحؼ العراقيػػػػة: جر ـ.866جػػػػوني، باسػػػػـ. )
 ..9 – 9.9، ص93ع  مجمة الباحث اإلعالمي بغداد.أنموذجًا "دراسة تحميمية". 

. عػالـ الػدولي وبعػض اشػكاليات الخطػاب االعالمػي العربػياإل ـ(..866. )وليد حسف الحديثي،
 .دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع)د.ط( القاىرة: 

 .تػاريخ االطػالع: . !الرسػمي.. الرسػمي المتحػدث غيابفبراير(. 90ـ. 8698الحربي، سامي. )
 ( http://cutt.us/ysVFXـ، الرابط: )8691أبريؿ 

التجربػػػػػػة  مػػػػػرارةاالعػػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني واالنقسػػػػػػاـ (. ـ8699وقيػػػػػػنص، جمػػػػػاف. ) الحػػػػػروب، خالػػػػػد
 .المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديموقراطية  :راـ اهلل. )د.ط( وامكانيات التحسيف

المصػرية الػدار . القػاىرة: 9. طالمسػؤولية االجتماعيػة لمصػحافة ـ(.8663. )حساـ الػديف، محمػد
 .المبنانية

فبرايػر  .8تػاريخ االطػالع:  إعالـ المؤسسة الحكومية.أكتوبر(.  83ـ، 8696. )مرتضىف، حس
 . )https://goo.gl/Uf3v9nـ، الرابط )8698

 .جامعة بغداد ة االعالـيبغداد: كم. )د.ط( فف الخبر الصحفي ـ(.8696. )حسف، ىاشـ

 القاىرة: عالـ الكتب.)د.ط( . بحوث اإلعالـ(. ـ8660حسيف، سمير. )

مقابمػػة رئػػيس المكتػػب اإلعالمػػي الحكػػومي فػػي غػػزة ـ(. 8698مػػارس  93أبػػو حشػػيش، حسػػف. )
 أجرى المقابمة: محمد أبو صفية. سابقاً.

دراسػػػة  ،دور وزارة اإلعػػػالـ فػػػي تطػػػوير أداء اإلعػػػالـ الفمسػػػطينيـ(. 8690)حشػػػيش، حسػػػف.أبػػػو 
 ...3-.38(، ..) مجمة البحوث االعالمية القاىرة،. منشورة صفيةو 

القاىرة: . )د.ط( الصحافة وصنع القرار السياسي في الوطف العربي ـ(.8698. )بسيوني، حمادة
 .عالـ الكتب

http://cutt.us/ysVFX
https://goo.gl/Uf3v9n
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مجمػػة العمػػـو االنسػػانية واالجتماعيػػة ( المقابمػػة فػػي البحػػث االجتمػػاعي. ـ8698حميدشػػة، نبيػػؿ. )
 .11، ص8ع الجزائر.

اعتماد طمبة الجامعات الفمسػطينية عمػى شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي (. ـ.869خاطر، ترنيـ. )
)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر  " دراسػػة ميدانيػػة" .869أثنػػاء العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ  

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

 .8تػػاريخ االطػػالع: ـ. إعػػالـ السػػمطة وسػػمطة اإلعػػالمػػارس(. 91ـ، .866. )ماضػػي، الخمػػيس
 (https://goo.gl/kYLr9zـ، موقع إيالؼ: الرابط )8698فبراير 

اإلسػػكندرية: دار المعػػارؼ )د.ط( . الرقابػػة فػػي المؤسسػػات الصػػحفية(. ـ.866خوخػػة، أشػػرؼ. )
 الجامعية.

دار  :القػػاىرة(. )د.ط( غنػػيـترجمػػة محمػػد مصػطفى )، مخبػػرو الصػحؼ ـ(.9100. )بػػوتر دافيػد،
 .الفكر العربي

اتصػػػاؿ شخصػػػي مػػػع مػػػدير دائػػػرة المرئػػػي والمسػػػموع فػػػي وزارة أبريػػػؿ( .ـ، 8691). داوود، داوود
 .صفية أبو أجرى االتصاؿ محمد اإلعالـ في الضفة الغربية.

 . غػػزة: مكتبػػة األمػػؿ لمطباعػػة 9. ط ةينطيدراسػػات فػػي الصػػحافة الفمسػػ(. ـ8666الػػدلو، جػػواد. )
 ع.يوالنشر والتوز 

 .عيرة لمنشر والتوز يدار المس. 9. طالتحرير الصحفي ـ(.8698. )عبد الرازؽ الدليمي،

رة لمنشػػر يعمػػاف: دار المسػػ. 9ط. الخبػػر فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ ـ(.8698. )عبػػد الػػرازؽ مي،يالػػدل
 .عيوالتوز 

عمػاف: دار . 9. طوالعشػريفعالـ الدولي في القػرف الحػادي إلا ـ(. 8699. )عبدالرزاؽ الدليمي،
 .المسيرة لمنشر والتوزيع

. 8. طالصػػػػحافة اليوميػػػػة واإلعػػػػالـ ) الموضػػػػوع، التقنيػػػػة والتنفيػػػػذ (ـ(. .918ذبيػػػػاف، سػػػػامي. )
 .دار المسيرة لمطباعة والنشر بيروت:

https://goo.gl/kYLr9z
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(. )د.ط(  ترجمػة عبدالسػتار جػواد)، كتابػة األخبػار والتقػارير الصػحفية ـ(.8668. )رايس، كاروؿ
 .مكتبة دار اليالؿبيروت: 

اعتمػػاد الشػػباب الفمسػػطيني عمػػى صػػحافة اليػػاتؼ المحمػػوؿ كمصػػدر (. ـ8690رضػػواف، سػػائد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعػة اإلسػالمية،  لألخبار وقت األزمات دراسة ميدانية

 غزة.

يرمتػػراود، زيبولػػدو  كريسػػتوفر ،رويتػػر ترجمػػة ) ة الػػرأي فػػي فمسػػطيف.ـ وحريػػعػػالاإلـ(. 8669. )وا 
 .فمسطيف: معيد االعالـ في جامعة بيرزيت)د.ط(   .(عارؼ الحجاوي

مجمػة دراسػة منشػورة. ، السمطة السياسػية واإلعػالـ فػي الػوطف العربػيـ(..869. )الزىراني، أحمد
 .3.ص(، .3.، )المستقبؿ العربي

 .عالـ الكتب. القاىرة: 8. طفف الخبر الصحفي ـ(.9118فاروؽ. ) زيد،أبو 

. 9ط )دراسػػػػػة تحميميػػػػػة(. الخطػػػػػاب الصػػػػػحفي وتجييػػػػػؿ المصػػػػػادرـ(. .869السػػػػػامرائي، نػػػػػزار. )
 بيروت: دار ضفاؼ لمنشر.

. إلعػػػػالـ العراقػػػي حريػػػػة التعبيػػػر والوصػػػػوؿ إلػػػى المعمومػػػػةا ـ(.8696. )صػػػػفد حسػػػاـ السػػػاموؾ،
 .ىيئة اإلعالـ واالتصاالت)د.ط( بغداد: 

د تطػػور االداء جديػػاإلعػػالـ الـ(. 8699إبػراىيـ. )عبػد الػػرزاؽ، انتصػػار ، و صػػفد حسػػاـ، السػاموؾ
 .جامعة بغداد: بغداد. )د.ط( فةيمة والوظيوالوس

(. ؼيرة أبػػػو سػػػيترجمػػػة سػػػم، )المراسػػػؿ الصػػػحفي ومصػػػادر األخبػػػارـ(. 9181) سػػػترنز، ىربػػػرت
 .عيوالتوز  ة لمنشريالقاىرة: الدار الدول)د.ط( 

مجمػػػػة  .عػػػػالـ، السػػػػمطة، المػػػػاؿ: مثمػػػػث النفػػػػوذ وخطػػػػاب الصػػػػورةاإل ـ(.8699. )منػػػػذر ماف،يسػػػػم
 ...ص (.383) العدد. المستقبؿ العربي

اعتماد النخبة المصرية عمػى المواقػع اإللكترونيػة لمصػحؼ المطبوعػة  (.ـ8699سيد، مصطفى. )
)رسػػػػػالة  المصػػػػرية والعربيػػػػة واالجنبيػػػػة فػػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػى المعمومػػػػػات "دراسػػػػة ميدانيػػػػة"

 نشورة(.جامعة المنيا، مصر.ماجستير غير م
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رسػػػالة ) االخػػتالؿ االخبػػػاري بػػيف وكػػاالت األنبػػػاء الدوليػػة والعربيػػةـ(. 8660. )الشػػجيري، سػػياـ
 بغداد. جامعة بغداد،(. غير منشورةه دكتورا

اعتمػػاد طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية عمػػى وسػػائؿ (. ـ8668شػػنب، حسػػيف، وتربػػاف، ماجػػد. )أبػػو 
وؿ عمى المعمومات وقت األزمات "دراسة تطبيقية عمػى األزمػة اإلعالـ الجديدة  في الحص

. دراسة مقدمة إلى المػؤتمر العممػي الرابػع، القػاىرة: األكاديميػة الدوليػة الداخمية الفمسطينية"
 لعمـو االعالـ .

اعتمػػاد اإلعالميػػيف الفمسػػطينييف عمػػى القنػػوات الفضػػائية الفمسػػطينية (. ـ8690الشػػيخ، يوسػػؼ. )
) دراسػػة ماجسػتير غيػػر منشػورة(. جامعػػة  مػػات إزاء قضػايا الوحػػدة الوطنيػةكمصػدر لممعمو 

 الشرؽ األوسط، عماف.

 .عيدار الفجر لمنشر والتوز . القاىرة: 9ط. الخبر ـ(.8699. )رفعت عارؼ الضبع،

(. اعتماد الجميور المصري عمي وسػائؿ اإلعػالـ الكتسػاب المعمومػات ـ.866الضبع، رفعت. )
. ص 88العػػػػدد  المجمػػػػة المصػػػػرية لبحػػػػوث اإلعػػػػالـ القػػػػاىرة.لطيػػػػور. عػػػػف أزمػػػػة أنفمػػػػونزا ا

98.-866 . 

القػاىرة: مكتبػة األنجمػو . 3ط. ةيػة االجتماعيػوسػائؿ اإلعػالـ والتنمـ(. .911. )نازيشاى، طمعت
 .ةيالمصر 

-8660وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الفمسػػػطيني وأثرىػػػا فػػػي االنقسػػػاـ السياسػػػي (. ـ8696طومػػػاف، أمػػػؿ. )
 غزة ،ماجستير غير منشورة(. جامعة األزىر) رسالة  8661

تػػاريخ دراسػػة منشػػورة. ، تحػػوالت اإلعػػالـ الرسػػمي العربػػيأكتػػوبر(.  1..869)الطويسػػي، باسػػـ. 
 مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الجزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتـ، الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: 8698فبرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  83االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع: 

(https://goo.gl/VFvqj2.) 

(. اسػػػتخداـ مصػػػادر المعمومػػػات االلكترونيػػػة فػػػي مجػػػاؿ األعػػػالـ: دراسػػػة ـ.869عبػػػاس، ثنػػػاء. )
مجمػة طػاريح الجامعيػة. تحميمية لالستشيادات المرجعية بمصادر االنترنت في الرسائؿ واأل

 .8.6-..8. ص861. ع8، بغداد. مجػاألستاذ، الجامعة المستنصرية

 عالـ الكتب. . القاىرة:8. طبحوث الصحافة(. ـ.911عبد الحميد، محمد. )

https://goo.gl/VFvqj2
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 . القاىرة: عالـ الكتب.9. ط نظريات االعالـ واتجاىات التأثير(. ـ.911عبد الحميد، محمد. )

ظػػاىرة تجييػػؿ مصػػادر األخبػػار فػػي الصػػحافة  ـ(..866. )حسػػني نصػػر،، و عبػػد الػػرحمف، سػػناء
 8.-9(، ص8).، المجمة المصرية لبحوث الرأي العاـ القاىرة. العربية

. )د.ط( اإلعالميػػة والثقافيػػة فػػي العػػالـ الثالػػث التبعيػػةقضػػايا  ـ(..918) .عواطػػؼ، عبػػد الػػرحمف
 عالـ المعرفة.: الكويت

القػػػػػاىرة: الػػػػػدار )د.ط(  .اإلعػػػػػالـ والمشػػػػػاركة السياسػػػػػية لممػػػػػرأة ـ(.8661. )عػػػػػادؿ، عبػػػػػد الغفػػػػػار
 .المصرية المبنانية

غزة  حصار حوؿ الخبرية التغطية تحيزات بناء في المصادر دور(. ـ.869عبد الغفور، ياسر . )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  ةيوميال ةينيالفمسط الصحؼ مف نةيع عمى ةيوصف راسة  د

 الجامعة االسالمية، غزة.

. القػػػاىرة: دار 9. طدراسػػػات فػػػي تحميػػػؿ الخطػػػاب اإلعالمػػػي(. ـ8698عبػػػد المقصػػػود، ىشػػػاـ. )
 العالـ العربي.

القػاىرة: دار )د.ط(  .نظريات االعالـ وتطبيقاتيا العربية(. ـ8699العبد، عاطؼ. العبد، نيى. )
 الفكر العربي.

 .الييئة المصرية لمكتاب)د.ط( القاىرة:  .عولمة وكاالت األنباء ـ(..866. )عبدالعزيز، ياسر

دمشػػؽ: )د.ط( . البحػػث العممػػي مفيومػػو وأدواتػػو وأسػػاليبو(. ـ.918عبيػػدات، ذوقػػاف وآخػػروف. )
 دار الفكر. 

 المعرفػة دارة: القػاىر . )د.ط( ثيالحػد العصػر فػي ومصػادره الخبػرـ(. 8668. )مػاتنع مػاف،ثع

 .ةيالجامع

. )د.ط( عمػاف: دار اإلعالـ العربػي تحػديات الحاضػر والمسػتقبؿـ(. 9110أبو عرجة، تيسير. )
 مجدالوي لمنشر والتوزيع.

 غيػػػر وصػػؿ ىمػػػزة  العربيػػة الػػدوؿ فػػػي الرسػػمي المتحػػدثمػػػايو(. .9، .869العريمػػي، مرفػػت. )
    https://goo.gl/gS3Yyiـ، الرابط: 8691أبريؿ .تاريخ االطالع: موصولة. 

https://goo.gl/gS3Yyi
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مصػػػػداقية أخبػػػار القنػػػوات التمفزيونيػػػػة األردنيػػػة لػػػدى الصػػػػحفييف (. ـ8693العػػػزاـ، عبػػػدالخالؽ. )
)رسالة ماجسػتير غيػر  الحكومية والخاصةاألردنييف: دراسة مقارنة بيف القنوات التمفزيونية 

 منشورة(. جامعة اليرموؾ، األردف.

ىػػػػ(. اعتمػػػاد طمبػػػة جامعػػػة أـ القػػػرى عمػػػى القنػػػوات الفضػػػائية اإلخباريػػػة .9.3العزعػػػزي، وديػػػع. )
مجمػػػة جامعػػػة طيبػػػة لػػػ داب الناطقػػػة بالعربيػػػة فػػػي متابعػػػة األحػػػداث والقضػػػايا السياسػػػية. 

 ..10-.19(، 8) .، والعمـو االنسانية

. األسػػموب اإلحصػػائي واسػػتخداماتو فػػي بحػػوث الػػرأي العػػاـ واإلعػػالـ(. ـ9113عزمػػي، العبػػد. )
 . القاىرة: دار الفكر العربي.9ط

مصػادر المعمومػات واآلراء داخػؿ بنيػة القصػص الخبريػة المتعمقػة (. ـ.869عالء الػديف، وليػد. )
ؼ: األىػػػراـ والػػػوطف والحريػػػة بػػػاألداء الحكػػػومي  وعالقتيػػػا بتحيػػػزات التغطيػػػة دراسػػػة لصػػػح

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة القاىرة، القاىرة. والعدالة

دار المعتػػػػز لمنشػػػػر . )د.ط( عمػػػػاف: مجػػػػاالت الخػػػػدمات اإلعالميػػػػةـ(. .869. )محمػػػػود، عمػػػػي
 ع.والتوزي

يػة يوليو(.91ـ، 8690. )مروة، عمي تػاريخ . مصادر األخبار بيف نشر الحقيقػة والمعمومػة الموجَّ
 .( https://goo.gl/S9LJjXـ، الرابط: ).869أكتوبر  3االطالع: 

(. دور التمفزيوف األردني فػي إمػداد الشػباب الجػامعي بمعمومػات السػالمة ـ8698عمارة، سعيد. )
-960. ص3، عمجمػة الدراسػات اإلعالميػةدراسػة ميدانيػة، )دراسػة منشػورة(.  –المرورية 

933. 

 تقيػػػيـ الصػػػحفييف األردنيػػػيف لمينيػػػة األخبػػػار فػػػي التمفزيػػػوف األردنػػػي(. ـ.869العمػػػرو، عػػػامر. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة البترا، األردف.

راـ اهلل: معيد اإلعالـ بجامعة . 9. طإفشاء األسرار في كتابة األخبار ـ(.8663. )ديول العمري،
 .تيرز يب

، )دراسة منشػورة(. راـ اهلل، اإلعالـ الفمسطيني الرسمي وحرية التعبير(.  ـ.869)عودة، غازي. 
 المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعالمية.

https://goo.gl/S9LJjX
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 السػػػػػػاحة فػػػػػػي المػػػػػػؤثرة اإلعػػػػػػالـ وسػػػػػػائؿ أىػػػػػػـ ىػػػػػػي مػػػػػػامػػػػػػايو(.  36ـ، .869عػػػػػػوؼ، مرفػػػػػػت. )
 ـ، رابػػػػػػػػط الموقػػػػػػػػع: ساسػػػػػػػػة بوسػػػػػػػػت8698مػػػػػػػػارس  3. تػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػالع: الفمسػػػػػػػػطينية؟

(https://goo.gl/jMmEfP(  

قابمػو:  مقابمػة رئػيس المكتػب اإلعالمػي الحكػومي السػابؽ.ـ(. 8698أبريػؿ  .الغصيف، ايياب. )
 محمد أبو صفية. 

. مػػػدير نقابػػػة الصػػػحفييف فػػػي قطػػػاع غػػػزةمػػػع  اتصػػػاؿ شخصػػػيمػػػايو(. 3، ـ8698الغػػػوؿ، لػػػؤي.)
 بو صفية.أجرى االتصاؿ محمد أ

المجمػػػػة االجتماعيػػػػة القوميػػػػة (. قػػػػراءة فػػػػي دراسػػػػات القػػػػائـ باالتصػػػػاؿ، ـ.911الفػػػػواؿ، نجػػػػوى. )
 .3، ع38، مجمد القاىرة

القػاىرة: دار غريػب . )د.ط( المعمومػات وعمػـ المكتبػات سػةالدر  مػدخؿـ(. 9119ـ، حشػمت. )قاسػ
 نشر.لمطباعة وال

القػػاىرة: دار غريػػب لمطباعػػة . 8. طالمعمومػػات عمػػـ فػػي سػػاتادر  ـ(.9118، حشػػمت. )قاسػػـ
 والنشر.

. عمػاف: دارة المسػيرة لمطباعػػة 9. طمصػادر المعمومػػات اإلعالميػة(. ـ.869قنػديمجي، عػامر. )
 والنشر.

)رسػالة حرية التعبيػر فػي االعػالـ الحكػومي "صػوت فمسػطيف نموذجػاً"(. ـ.866قنيص، جماف. )
 ماجستير غير منشورة(. جامعة بيرزيت، راـ اهلل.

اعتماد النخبػة السياسػية الفمسػطينية عمػى المواقػع اإللكترونيػة فػي (. ـ.869قوطة، محمود. )بو أ
)رسػػػػالة  اإلسػػػػرائيمية" دراسػػػػة ميدانيػػػػة"–اكتسػػػػاب المعمومػػػػات عػػػػف المفاوضػػػػات الفمسػػػػطينية 
 ماجستير غير منشورة (. الجامعة اإلسالمية، غزة.

 . عماف: دار النفائس.9ط اإللكترونية.األخبار في الصحافة ـ(. 8693. )جماؿ سي،يالق

(. مقدار اعتماد الشباب الجامعي اليمني عمػى وسػائؿ االتصػاؿ كمصػدر ـ.866كافي، محمد. )
لممعمومات حوؿ األزمات الدولية الطارئة "دراسة مسػحية فػي أزمػة الرسػـو المسػيئة لمنبػي". 

 6.-99(. ص8)ع 8. مجالمجمة العربية لإلعالـ واالتصاؿ الرياض 

https://goo.gl/jMmEfP
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إعػالـ  أـ ، فئويػة سػمطة إعػالـ..الفمسػطيني  الرسػمي االعػالـ مشيديةـ(. 8698كميب، فتحي. )
 https://www.amad.psـ. الػػػرابط:8691/./.9. تػػػاريخ االطػػػالع: وقضػػػية شػػػعب

/ar/post/252246 

عالمػػي يػػؽ اإلثمركػػز التو . )د.ط( بغػػداد: دراسػػات فػػي العمػػؿ التمفزيػػونيـ(. .918. )سػػعد لبيػػب،
 .لدوؿ الخميج العربي

اعتمػػػػاد الصػػػػحفييف الفمسػػػػطينييف عمػػػػى صػػػػحافة المػػػػواطف كمصػػػػدر (. ـ8698المػػػػوح، محمػػػػود. )
)رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر  دراسػػػػػة ميدانيػػػػػة –لممعمومػػػػػات وانعكاسػػػػػيا عمػػػػػى أدائيػػػػػـ المينػػػػػي 

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

(. )د.ط( القػػػاىرة: ة شػػػويكار زكػػػيترجمػػػ، )تكنولوجيػػػا اإلعػػػالـ ـ(.8668. )لػػػووف، جوسػػػت فػػػاف
 .مجموعة النيؿ العربية

(. ترجمػػة محمػػود شػػكري العػػدوي، )وفيػػلمتمفز  اإلخباريػػةة يػػالتغط ـ(.9113. )انػػايس، كػػاروؿ ديلػػو 
 ـ(..918األكاديمية. )العمؿ األصمي نشر في  القاىرة: المكتبة)د.ط( 

، )ترجمػػة ةالدراسػػات اإلعالميػػنمػػاذج االتصػػاؿ فػػي ـ(. 8668) .، ووينػػدؿ، سػػففديػػنس ماكويػػؿ،
 ـ(.9118حمزة أحمد(. )د.ط( الرياض: بيت الماؿ. )العمؿ األصمي نشر في 

مػػػع مػػدير نقابػػة الصػػحفييف فػػي الضػػػفة  اتصػػاؿ شخصػػيمػػايو(. 3، ـ8698محارمػػة، يوسػػؼ. )
 أجرى االتصاؿ محمد أبو صفية. .الغربية

عمػػى تغطيػػة أحػػداث الحػػروب:  دور المصػػادر العسػػكرية فػػي التػػأثير(. ـ8690محمػػد، شػػيماء. )
غيػر منشػورة(.جامعة  دكتػوراه)رسػالة  ـ،8699ـ حتػى 8669دراسة تحميمية في الفتػرة مػف 

 القاىرة، مصر.

(.اسػػػػػتخداـ شػػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػػاعي كمصػػػػػدر لممعمومػػػػػات فػػػػػي ـ8690محمػػػػدي، خيػػػػػرة. )
وث مجمػػػػػة اسػػػػػيامات لمبحػػػػػالصػػػػػحافة المكتوبػػػػػة الجزائريػػػػػة: دراسػػػػػة مسػػػػػحية اسػػػػػتطالعية. 

 09-8.(. ص9)ع 9. مجوالدراسات، جامعة غرداية، الجزائر

 .القاىرة: دار الشروؽ. 9. طةيالصحافة اإلخبار  ـ(.8668. )مرعي مدكور،
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اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمػى الصػحافة اإللكترونيػة أثنػاء (. ـ8690مراد، ماجد. )أبو 
 ورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.)رسالة ماجستير غير منش  األزمات" دراسة ميدانية"

اعتماد طمبة الجامعات في محافظػات غػزة عمػى المواقػع االلكترونيػة (. ـ.869مرجاف، ىاني . )
) رسػػػػالة  فػػػػي اكتسػػػػاب المعمومػػػػات حػػػػوؿ قضػػػػية الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف " دراسػػػػة ميدانيػػػػة"

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

مػارس  3تػاريخ االطػالع: جريػدة الحيػاة الجديػدة. . )بػدوف(. الفمسػطينيمركز المعمومات الوطني 
 . )https://goo.gl/axMmj6ـ، الموقع: وكالة وفا )8698

ـ، 8698مارس  3تاريخ االطالع: وزارة اإلعالـ. . )بدوف(. مركز المعمومات الوطني الفمسطيني
 . )https://goo.gl/a6XQrRالموقع: وكالة وفا )

. عمػػػػاف : دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر والتوزيػػػػع 9. ط نظريػػػػات االتصػػػػاؿ(.  ـ8698المزاىػػػػرة، منػػػػاؿ. )
 والطباعة.

. تػػػػػأثير وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الرسػػػػػمية عمػػػػػى تعزيػػػػػز اليويػػػػػة الوطنيػػػػػة  ـ(8690المصػػػػػري، رفيػػػػػؽ. )
)دراسػػػة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة(. جامعػػػة النجػػػاح،  ف حالػػػة"الفمسػػػطينية " فضػػػائية فمسػػػطي

 نابمس.

دار  . عمػػاف:9ط .ف الماضػػي والحاضػػريوكػػاالت األنبػػاء بػػ ـ(.8699. )وسػػؼيد يػػفر  مصػػطفى،
 .أسامة

 .ةيالقاىرة: مكتبة الشروؽ الدولـ(. )د.ط( .866. ).ط . طيالمعجـ الوس

)رسػػػالة  الفمسػػػطينييف عمػػػى المعمومػػػاتواقػػػع حصػػػوؿ الصػػػحفييف ـ(. 8690معػػػروؼ، سػػػالمة. )
 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

مػػػػع رئػػػػيس المكتػػػػب اإلعالمػػػػي  محادثػػػػة عبػػػػر الواتسػػػػابمػػػػايو(. .، ـ8698معػػػػروؼ، سػػػػالمة. )
 أجرى المحادثة محمد أبو صفية. .الحكومي في غزة

مػػػػاـ،، و محمػػػػد ،معػػػػوض القػػػػاىرة: دار . 9ط ر الصػػػػحفييػػػػفنػػػػوف التحر ـ(. 8698. )عبػػػػد السػػػػالـ ا 
 .ثيالكتاب الحد

https://goo.gl/axMmj6
https://goo.gl/a6XQrR
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لػػػػدار االقػػػػاىرة: . 9. طالعمػػػػؿ اإلعالمػػػػي: دراسػػػػة مقارنػػػػة أخالقيػػػػات ـ(..911. )مكػػػػاوي، حسػػػػف
 المبنانية.ة يالمصر 

. القػػػاىرة: الػػػدار .. ط االتصػػػاؿ ونظرياتػػػو المعاصػػػرة(. ـ.866د، ليمػػػى. )يمكػػػاوي، حسػػػف، والسػػػ
 المصرية  المبنانية.

مػػدى تمكػػف المؤسسػػات الصػػحفية فػػي قطػػاع غػػزة (. ـ8668اإلنسػػاف. )مؤسسػػة الضػػمير لحقػػوؽ 
 غزة. مف الوصوؿ إلي مصادر المعمومات.

اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحػو التغطيػة اإلعالميػة  لقنػاة (. ـ8661موسى، صدقي. )
)رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػورة(. جامعػػػػة الشػػػػرؽ  فمسػػػػطيف الفضػػػػائية لألحػػػػداث الداخميػػػػة

 االوسط لمدراسات العميا، عماف.

المسػتقبؿ.  وتطمعػات الواقػع تحػديات بػيف الفمسػطيني الرسػمي ـ(. اإلعػالـ8690موسى، عمػاد. )
 .10(، ص.80، )مجمة شؤوف فمسطينية)د.ط( 

 أمنػػي خػػرؽ دبعػػ+ Google بإيقػػاؼ تسػػارع غوغػػؿ ديسػػمبر(. 99ـ، 8698موقػػع العربيػػة نػػت. )
)http://cutt.us/ThTFjـ، الرابط: )8691أبريؿ  8. تاريخ االطالع: جديد

.
 

سػػبتمبر 83. تػػاريخ االطػػالع: الجػػامع المعػػاني معجػػـ فػػي مصػػدر ومعنػػى تعريػػؼموقػػع المعػػاني. 
 (. https://goo.gl/mxFYcQـ، الرابط: ).869

 –عممية السالـ الفمسطينية اإلسػرائيمية فػي اإلعػالـ الرسػمي الفمسػطيني (. ـ8698نصر، آالء. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة القدس، فمسطيف. تمفزيوف فمسطيف نموذجاً 

الكتػػػػاب دار . اإلمػػػػارات: 9. طقػػػوانيف وأخالقيػػػػات العمػػػػؿ اإلعالمػػػي ـ(.8696. )نصػػػر، حسػػػػني
 .معياالج

التحريػر الصػحفي فػي عصػر المعمومػات "الخبػر ـ(. 8661. )سػناء عبدالرحمف،، و نصر، حسني
 .مارات: دار الكتاب الجامعي. اإل8ط". الصحفي

http://cutt.us/ThTFj
https://goo.gl/mxFYcQ
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دراسة تطبيقية حوؿ استخداـ مصػادر المعمومػات اإللكترونيػة فػي (. ـ8668ىادؼ، نور الديف. )
ر غيػػر منشػػورة(. جامعػػة الجزائػػر بػػف يوسػػؼ بػػف )رسػػالة ماجسػػتيوسػػائؿ اإلعػػالـ الجزائريػػة 

 خدة، الجزائر.

. )د.ط( رماؿ متحركة: تأثير الفضائيات عمى وسائؿ اإلعالـ العربيةـ(. 8696. )ديبورا ،ىاروف
 مركز مساعدة وسائؿ اإلعالـ الدولي والصندوؽ الوطني لمديمقراطية.

، واليس الصػحافة األمريكيػةصػناعة الخبػر فػي كػـ(. 8668. )جػورج ،كريمسػتي، ىاممتوف، جػوف
 .دار الشروؽ لمنشر والتوزيع(. )د.ط( راـ اهلل: ترجمة احمد محمود)

. تػػاريخ ـ.911(. قػػانوف المطبوعػػات والنشػػر الفمسػػطيني لعػػاـ .911)وزارة اإلعػػالـ الفمسػػطينية.
 www.minfo.gov.ps/Docs/printingـ. الموقػػػع: .869أغسػػػطس  8االطػػػالع: 

%20law.doc 

فبرايػػػػر  83. تػػػػاريخ االطػػػػالع: تعريػػػػؼ بػػػػوزارة اإلعػػػػالـ ومياميػػػػاغػػػػزة. )بػػػػدوف(. - وزارة االعػػػػالـ
 (. l/Yu1SH8https://goo.gـ، الموقع )8698

 3. تػػػاريخ االطػػػالع: مػػػف نحػػػف –شػػػبكة الػػػرأي اإلعالميػػػة ينػػػاير(.  .9ـ، 8690وكالػػػة الػػػرأي. )
 (. https://goo.gl/18Muvuـ، الموقع )8698مارس 

ـ. الموقػػػػع: .869نػػػػوفمبر  88تػػػػاريخ االطػػػػالع: ويكمػػػػيكس. نػػػػوفمبر(.  1ـ، .869. ) ويكبيػػػػديا
(https://goo.gl/dtJ3Rr.) 

ـ، الموقػػػع: 8698فبرايػػػر  .تػػػاريخ االطػػػالع:  إعػػػالـ حكػػػومي.ينػػػاير(.  93ـ، 8698ويكبيػػػديا. )
  )https://goo.gl/ui9M2eويكبيديا )

بيػػروت: الشػػبكة العربيػػة لألبحػػاث . 9. طانييػػاراالعػػالـ حريػػة فػػي ـ(. 8696. )صػػباح، ياسػػيف
 .والنشر
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https://goo.gl/Yu1SH8
https://goo.gl/18Muvu
https://goo.gl/dtJ3Rr
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 : (1ممحق )
 (1)قائمة بأسماء السادة المحّكمين

 

 الصفة السم م

 نائب نقيب الصحفييف الفمسطينييف د. تحسيف األسطؿ  .9

 أستاذ اإلعالـ في الجامعة اإلسالمية بغزة أ.د. جواد الدلو  .8

 حشيشد. حسف أبو   .3
أستاذ اإلعالـ المشارؾ في الجامعة اإلسالمية بغزة ورئيس 

 المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة سابقاً 

 أستاذ اإلعالـ المساعد في جامعة األزىر بغزة د. رائد ربيع  ..

 أستاذ اإلعالـ المشارؾ في الجامعة اإلسالمية بغزة د. طمعت عيسى  ..

 جامعة األزىر بغزةأستاذ اإلعالـ المشارؾ في  د. موسى طالب  .0

 أستاذ اإلعالـ المساعد في جامعة األقصى بغزة د. نبيؿ الطيراوي  ..

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 تـ ترتيب األسماء أبجديًا. (1)
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 : (2ممحق )
 صحيفة الستقصاء

 زةػػػػغ –ةػػالجامعة اإلسالمي 

 شئوف البحث العممي والدراسات العميا

 قسـ الصحافة واإلعالـ  –كمية اآلداب 

 

 صحيفة استقصاء بعنواف:

  كمصدر لمعمومات الصحفيين الفمسطينيين اإلعَلم الحكومي
 دراسة ميدانية

 

 الزمَلء والزميَلت اإلعَلميين، تحية طيبة وبعد:

 بدقة وموضوعية، االستبانة ىذه أسئمة جميع عف يسعدني تعاونكـ الكريـ في اإلجابة
 دقيقة نتائج إلى الوصوؿ آمالً  نظركـ، وجية مع ( أماـ اإلجابة التي تتوافؽإشارة ) ووضع
فقط، شاكرًا لكـ  العممي البحث لغرض ستستخدـ ىذه الدراسة نتائج بأف عمماً  الواقع، تعكس

 حسف تعاونكـ.

 

 إشراف        الباحث

 أيمن أبو نقيرة د.         محمد ىشام أبو صفية

  
 

حاَفةِ  ه الستمارةَىذ  ِاسِتكَماًل ِلُمَتطمباِت الُحصوِل َعمى َدَرَجِة اْلَماِجسِتيِر ِفي الصَّ

 ِبُكمِيِة اآلداب ِفي اْلَجاِمَعِة اإِلسَلِميِة ِبَغزة

 م9108 -ىـ 0419
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 عَلم الحكومي كمصدر لممعموماتاإلالمحور األول: 
 قي منيا المعمومات؟التي تست ىل ُيعد اإلعَلم الحكومي مصدرًا أساسيًا ضمن المصادر .0

 نعـ             ال      ًأحيانا 

 

 ( ثم توقف مشكورًا..9إذا كانت إجابتك بَل أجب عن السؤال التالي )رقم 

)يمكنك اختيار أكثر من ما أسباب عدم استخدامك لإلعَلم الحكومي كمصدر لممعمومات؟  .9
 اجابة(

 ال أثؽ باإلعالـ الحكومي     متأخراً توفيره لممعمومات 

 إعطاء معمومات غير دقيقة    .........................أخرى، اذكرىا 

 

)يمكنك في الحصول عمى المعمومات واألخبار؟  تستخدموما المصدر اإلعَلمي الرئيس الذي  .1
 اختيار أكثر من اجابة(

   اإلعالـ الحكومي        اإلعالـ المحمي         اإلعالـ االسرائيمي 

 اإلعالـ الدولي       الشخصيات الرسمية        مصادر خاصة 

 ..................................................................... أخرى، اذكرىا 

 

 ما درجة ثقتك باإلعَلم الحكومي كمصدر أساسي لممعمومات؟ .4

 جداً  عالية   عالية  متوسطة        منخفضة    جداً  منخفضة 

 

 برأيك ما درجة التزام اإلعَلم الحكومي بالمصداقية في نشر األخبار وتناول األحداث؟ .5

 جداً  عالية   عالية  متوسطة  منخفضة   ًمنخفضة جدا 
 

 إلعَلم الحكومي كمصدر لممعمومات؟استخدامك لأىم األوقات التي يزداد فييا ما  .6

    األوقات العادية الطبيعية الطوارئ والكوارث       األزمات األمنية والسياسية 

   ال وقت محدد    ..................................................أخرى، اذكرىا 



9.6 

 المحور الثاني: متابعة اإلعَلم الحكومي

 ما درجة حرصك عمى متابعة اإلعَلم الحكومي؟ .7

جداً  عالية   عالية     متوسطة      منخفضة         ًمنخفضة جدا 

 

 ؟مدة متابعتك لإلعَلم الحكوميما  .8

8-3 مرات في األسبوع    .-. مرات في األسبوع 

 0 مرات في األسبوع     ًيوميا 

  أي اإلعَلم الحكومي أكثر متابعة لديك؟ .9

 اإلعالـ الحكومي الصادر عف الضفة الغربية. 

 .اإلعالـ الحكومي الصادر عف قطاع غزة 

 .كالىما 

 

)يمكنك  اإلعَلم الحكومي؟ في استقاء معمومات تستخدمياالتي الجوال أىم تطبيقات  ما .01
 اختيار أكثر من إجابة(

 واتساب   تميجراـ  Zello             انستيجراـ Flicker  

 تطبيؽ المؤسسة  SMS   ...................... أخرى، اذكرىا 

 

يمكنك ؟ )اإلعَلم الحكومي ستقاء معموماتتتابعيا ل التي شبكات التواصل الجتماعي أىمما  .00
 اخيار أكثر من إجابة(

 فيسبوؾ    تويتر  يوتيوب  +Googel    ..... أخرى، اذكرىا 

 

 ؟ )يمكنك اختيار أكثر من اجابة(إعَلميا اإلعَلمية الحكومية التي تتابع الوسائلما   .09

 وكالة وفا    وكالة الرأي          إذاعة الرأي         

 إذاعة صوت فمسطيف  تمفزيوف فمسطيف      صحيفة الحياة 

 صحيفة الرأي اإللكترونية  ........................... أخرى 



9.9 

؟ )يمكنك التي تتابع إعَلميا لموصول إلى أخبار عنياالحكومية  والوزارات ما أكثر المؤسسات .01
 اختيار أكثر من اجابة(

 وزارة الصحة    وزارة الداخمية   وزارة التعميـ 

 وزارة الشؤوف االجتماعية   وزارة العمؿ    وزارة االقتصاد 

 سمطة األراضي     وزارة الحكـ المحمي   ديواف الموظفيف 

 سمطة الطاقة    وزارة األوقاؼ   وزارة الخارجية 

 المجمس التشريعي    وزارة الزراعة   وزارة العدؿ 

 وزارة الشباب والرياضة   وزارة النقؿ والمواصالت      شؤوف المرأة زارة 

 ديواف قاضي القضاة            إعالـ البمديات المحمية            ديواف الرئاسة 

 مجمس الوزراء    اذكرىا......، أخرى......................... 

 

 التي تتابعيا عبر اإلعَلم الحكومي؟ )يمكنك اختيار أكثر من اجابة(ىم األشكال الصحفية أما  .04

  العاجمةاألخبار    األخبار    التقارير 

 الكاريكاتير والرسومات   التحميالت    المقاالت 

الدراسات واألبحاث   المؤتمرات الصحفية   

.....أخرى يرجى ذكرىا.......................... 

 

أكثر من  )يمكنك اختيار وسائل اإلعَلم الحكومي؟ الموضوعات التي تتابعيا عبرما أىم  .05
 اجابة(

 السياسية   االقتصادية   االجتماعية   الصحية 

 األمنية   الفنية   القضائية   الرياضية 

 اذكرىا .............................................................. أخرى 

 

 



9.8 

) يمكنك اختيار أكثر من كيف تتعامل مع المعمومات التي تنقميا عن اإلعَلم الحكومي؟  .06
 اجابة(

  .أعيد تحريرىا مرة أخرى بما يتناسب مع سياسة الوسيمة اإلعالمية 

  .أتأكد مف المعمومات مف مصادر أخرى 

  .أنقميا كما ىي 

 ............................................ أخرى، اذكرىا................. 

 

 شباعاتواإلالدوافع المحور الثالث: 

 اإلعَلم الحكومي كمصدر استخدامك خَلل من تحققيا التي أىم الدوافع واإلشباعات ما .07
 ) يمكنك اختيار أكثر من اجابة(لممعمومات؟ 

  ادرة عف جيات رسمية .الحصوؿ عمى معمومات موثقة ص 

  .تحقيؽ السبؽ الصحفي 

  سيولة الوصوؿ لمشخصيات الرسمية. 

  .معرفة األخبار الحكومية أواًل بأوؿ 

 .استقراء توجيات الحكومة نحو القضايا المختمفة 

  ............................................................. حاجات أخرى، اذكرىا 

 

 اختيار أكثر من اجابة(عَلم الحكومي كمصدر لممعمومات ؟ ) يمكنك لإل أسباب استخدامكما  .08

 معمومات صادرة عف جيات رسميةيقّدـ  ألنو. 

 .ألنو يقّدـ معمومات دقيقة وصحيحة 

 األحداث بسرعة ولحظة وقوعيا . يقّدـ 

 . يعطي مساحة واسعة لوجيات النظر المختمفة 

 . يتميز بالشموؿ في تغطية ونقؿ األحداث 

 وسيولة الحصوؿ عمى المعمومات واألخبار مف خالل . 

 ،اذكرىا أسباب أخرى ............................................................... 



9.3 

 شباع المتحقق من متابعتك لوسائل اإلعَلم الحكومي كمصدر لممعمومات؟اإل درجةما  .09

 جداً  عالية     عالية     ة متوسط         ةمنخفض     جدا   ةمنخفض 

 

 والقتراحاتالتقييم المحور الرابع: 

 ؟تعتقد أن اإلعَلم الحكومي يقدم معمومات كافية حول القضايا المختمفةىل  .91

 نعـ             ال      ًأحيانا 
 

)يمكنك  برأيك ما أىم المشاكل التي يعاني منيا اإلعَلم الحكومي كمصدر لممعمومات ؟ .90
 اختيار أكثر من اجابة(

 . حجب المعمومات واألخبار عف الصحفييف 

 . عدـ الموضوعية في األخبار والمعمومات المقدمة مف اإلعالـ الحكومي 

 . عدـ إعطاء مساحة واسعة لوجيات النظر المختمفة 

 في تقديـ المعمومات . التأخر 

 . تضارب التصريحات والمعمومات 

 .صعوبة الوصوؿ إلى المعمومات الصادرة عنو 

 أسباب أخرى، اذكرىا............................................................... 

 

 ) يمكنك اختيار أكثر من اجابة( برأيك ما أىم اليجابيات التي تميز اإلعَلم الحكومي؟  .99

 .السرعة في تقديـ المعمومات 

 .المصداقية والثقة في األخبار والمعمومات الصادرة عنو 

 .دحض الشائعات في وقت األزمات 

 أنة الجميور وتحصيف الجبية الداخمية.طم 

 .تواجده عبر شبكات التواصؿ االجتماعي 

 أسباب أخرى، اذكرىا............................................................... 

 



9.. 

) يمكنك اختيار أكثر  اإلعَلم الحكومي؟أىم الصعوبات التي تواجيك عند استخدام برأيك ما  .91
 من اجابة(

 .صعوبة الوصوؿ إلى المتحدثيف والشخصيات الرسمية 

 .تأخر نشر المعمومات وقت األحداث 

 .اقتصار تقديـ المعمومات عمى الجيات الموالية 

 أسباب أخرى، اذكرىا............................................................... 

 

الحكومي بما يعزز متابعة الصحفيين لو ما أىم المقترحات التي تقدميا لتطوير اإلعَلم  .94
 ) يمكنك اختيار أكثر من اجابة( كمصدر لممعمومات ؟

 . عدـ حجب المعمومات واألخبار عف الصحفييف 

 . إعطاء مساحة لألحزاب والفصائؿ األخرى في اإلعالـ الحكومي 

 إتاحة الفرصة لمجميور لمتعبير عف آرائيـ. 

  وقوعيا . تقديـ األحداث بسرعة ولحظة 

  توفير التواصؿ مع المسؤوليف والشخصيات الرسمية. 

 . إعطاء مساحة واسعة لوجيات النظر المختمفة 

 . االبتعاد عف لغة التخويف والتحريض في الخالفات الداخمية 

 . تعزيز اليوية الوطنية والثوابت الفمسطينية والوحدة 

 أسباب أخرى، اذكرىا............................................................... 

 

 السمات العامةالمحور الخامس: 

 أنثى     ذكر  النوع :  .95

 

 العمر: .96

    عاـ 36أقؿ مف            عاـ 6.عاـ إلى أقؿ مف  36مف 

    عاـ 6.عاـ إلى أقؿ مف  6.مف         .6 عاـ فأكثر 



9.. 

 الضفة الغربية والقدس   قطاع عزة   مكان السكن: .97

 

 سنوات الخبرة في المجال الصحفي: .98

  سنوات     3أقؿ مف  سنوات        0سنوات إلى أقؿ مف 3مف 0 سنوات فأكثر 
 

 مجال مزاولة المينة: .99

 الصحافة المحمية   الصحافة العربية   الصحافة الدولية 

 

 نوع الوسيمة التي تعمل بيا: .11

     صحيفة أو مجمة مطبوعة       موقع اخباري الكتروني إذاعة  تمفزيوف 

 

 شكرا لتعاونكم

 
 


