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Abstract

 This study aims to identify the factors affecting Palestinian Journalists’ use         

 for New Media, the pressure against them, the degree they use the new media, the

 results for using the new media, and the obstacles they face using new media and

.how to face them

 This study belongs to the descriptive researches, it used the survey study’s approach,

 scanning practice methods, and a studying approach for the mutual relations in

 Correlation studies method. The data has been collected using a questionnaire

 and semi-structured-interviews. The study sample consisted from 150 Palestinian

 Journalists that work in media associations locally or worldwide between 13th

.March 2019 and 16th May 2019

 This study revealed that the Palestinian Journalists’ use for the New Media was 88.7,

.it turns out that the main reason for them not to use it was lake of credibility

 The research showed that Facebook was the first mean used by Palestinian Journalists

 with 83.4%, then WhatsApp with a percent of 55.6%, then Instagram and finally

YouTube.
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مقدمة:

     يف ظل هذا التطور الصحايف واإلعالمي الذي بدأ بالصحف الورقية املطبوعة، ثم اإلذاعة، ثم التلفاز 

واألقامر الفضائية، ثم اإلنرتنت واملواقع اإللكرتونية، إىل أْن وصلنا يف عرصنا الحايل إىل ما يسمى باإلعالم 

أمىس  الجمهور،  قبل  من  واستخداما  رواًجا  األكرث  وأصبح  اإلنرتنت،  سلم  عىل  صعد  الذي  الجديد 

الصحايف مجربًا عىل أْن يتواصل معه عرب اإلعالم الجديد، متمثاًل بوسائل التواصل االجتامعي واملدونات 

وتطبيقات الهاتف الذيك، وأخرى.

     وقد ساهم هذا يف إتاحة الفرصة لجميع رشائح املجتمع بأْن يكونوا قامئني باالتّصال عرب وسائل 

أو  إنرتنت وحاسب آيل  تتمثل يف وجود  التي  أدواته ورشوطه،  إذ طاملا توفرت لهم  الجديد  اإلعالم 

والتي أصبحت  الجديد،  اإلعالم  تنبثق من  التي  املواطن  مثاًل صحافة  ما يسمى  هاتف ذيك، صانًعا 

تؤثر يف استقاء الصحافيني لألخبار منهم عىل مناحي متعددة، خالًقا تشاركًا اتّصاليًّا كبريًا جعل وسائل 

اإلعالم الجديد يف مقدمة مصادر األخبار للصحافيني الفلسطينيني وأرسعها وصواًل.

واملدونات،  االجتامعي،  التواصل  شبكات  يف  املتمثلة  املتعددة  بوسائله  الجديد  اإلعالم  ويعد      

وتطبيقات الهاتف الذيك، نقلة نوعية تتناسب مع الحياة املعارصة، التي أصبح فيها اإلعالم الجديد 

املناحي  العلمية واالجتامعية واالقتصادية والرتبوية كافة، وعدد من  الحياة  عنرًصا مهامًّ يف مناحي 

األخرى التي انترشت وصعدت عىل سلم اإلعالم الجديد. 

      وقد ارتأى الباحثان دراسة العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد من 

خالل العاملني يف املؤسسات املحلية والدولية، ومن ضمنها العوامل الشخصية واملهنية واالقتصادية 

مبكونات كل منهم، والحديث عن اإلعالم الجديد ومضامينه ووسائله، والتعرف عىل الضغوط التي 

هذا  وطبيعة  الجديد،  لإلعالم  استخدامهم  مدى  ومعرفة  الفلسطينيون،  الصحافيون  لها  يتعرض 

االستخدام، والنتائج املرتتبة عىل استخدامهم له، والتحديات التي تواجه استخدامهم لإلعالم الجديد 

ومقرتحاتهم للتغلب عىل هذه التحديات.

الدراسات السابقة:

   اطلع الباحثان عىل عدد من الدراسات املتعلقة مبوضوع العوامل املؤثرة عىل الصحافيني واإلعالم 

العوامل املؤثرة عىل املامرسة املهنية للمصور  التي تناولت  الجديد ومنها دراسة )الرسحي، 2019( 
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الصحايف الفلسطيني، وأشارت نتائجها إىل أن العوامل الذاتية هي األكرث تأثرياً املصور الصحايف، تلتها 

العوامل املؤثرة عىل  ارتباطية بني  التنظيمية واملهنية وبدرجة متوسطة، وإىل وجود عالقة  العوامل 

املامرسة املهنية والضغوط التي متارس ضد املصورين.

العادات  الفلسطينية يرون أن  الصحافة  العاملني يف  )الحلو، 2018( إىل أن     فيام توصلت دراسة 

والتقاليد تعيق حرية نرش بعض القضايا، وأن معظمهم يعتقدون أن السياسة التحريرية للمؤسسة 

من أهم العوامل التي تؤثر يف نرش املضامني الصحافية، وأشارت دراسة )اللوح، 2018( إىل أن اعتامد 

الصحافيني عىل صحافة املواطن جاء بسبب الرسعة يف نقل املعلومات، وأن األخبار انعكست صحافة 

املواطن عىل األداء املهني للصحافيني الفلسطينيني بشكل عال بنسبة %44.8، وكانت درجة تفاعلهم 

مع األخبار عالية.

العاملني يف  للمراسلني  املهني  األداء  املؤثرة عىل  العوامل  )الشوربجي، 2018( عىل  دراسة  أما       

التي لها  العوامل  العوامل املهنية من أكرث  العربية واألجنبية يف فلسطني فتوصلت إىل أن  الصحف 

أكدت  فيام  والتنظيمية،  اإلدارية  العوامل  أقلها  وكانت  للمراسلني،  املهني  األداء  عىل  إيجايب  تأثري 

نتائج دراسة )عيد، 2016( أن أهم الضغوط التي يتعرض لها القامئون باالتّصال يف املواقع اإلخبارية 

الفلسطينية هي عدم تناسب الدخل مَع طبيعة العمل املشكالت القانونية، وجاء يف مقدمة املشاكل 

التي تواجه القامئني باالتّصال يف املواقع اإلخبارية الفلسطينية، تالها املشكالت األمنية، ثم املالية.

    وتبني من دراسة )عنانزة وآخرون، 2015م( أن عامل الرضا عىل العمل يؤثر إيجابيًّا وينعكس عىل 

واملنافسة  والتحريرية،  والسياسية  اإلدارية  اللوائح  األردنيات، وأن عوامل  للصحافيات  املهني  األداء 

مع الزمالء الصحافيني، وكرثة األعباء واملهام الصحافية للمرأة، تؤثر سلبيًّا عىل أدائها املهني، وتناولت 

اإللكرتونية  املواقع  يف  باالتّصال  للقامئني  املهني  األداء  عىل  املؤثرة  العوامل   )2014 )فكري،  دراسة 

النتائج إىل وجود رضا وظيفي للقامئني باالتّصال، ووجود عالقة طردية بني  اإلخبارية، حيث أشارت 

مستوى األداء املهني للقامئني باالتّصال، والرضا الوظيفي لديهم.

   وكشفت )دراسة Griffiths، 2010( أن أهم العوامل املؤثرة يف اتخاذ القرارات للمحررين الصحافيني 

الجمهور، ورضورة  الحاجة لجذب وترفيه  املوازنة بني  أفريقيا كانت  اليومية يف جنوب  الصحف  يف 

وتحديد  العمل  يف  االستقاللية  من  معقولة  درجة  ووجود  والدقة،  الصحافية  النزاهة  عىل  الحفاظ 

أولويات القيم الصحافية عندما يكون هناك تضارب يف املصالح.
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مشكلة الدراسة:

   تتمثل مشكلة الدراسة يف التعرف عىل ماهية العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني 

لإلعالم الجديد )الشخصية، واملهنية، واالقتصادية(، وثقتهم يف مضامني اإلعالم الجديد، ومعرفة درجة 

استخدامهم لوسائل إلعالم الجديد املتنوعة، وطبيعة هذا االستخدام، والضغوط التي يتعرضون لها.

أهمية الدراسة:

تربز أهمية الدراسة من اعتبارات عدة أهمها:

1 - حداثة اإلعالم الجديد واتجاه عدد كبري من الصحافيني الفلسطينيني الستخدامه واالستفادة منه.

الجديد،  لإلعالم  استخدامهم  يف  الفلسطينيني  الصحافيني  عىل  املؤثرات  عىل  التعرف  أهمية   -  2

ودرجة تأثريها فيهم.

3 - قلة الدراسات العربية عامة والفلسطينية خاصة يف موضوع اإلعالم الجديد.

4 - تزايد اعتامد وسائل اإلعالم التقليدية عىل أشكال اإلعالم الجديد كافة.

أهداف الدراسة وتساؤالتها:

   تهدف الدراسة بشكل رئيس إىل التعرف عىل العوامل )الشخصية واملهنية واالقتصادية( املؤثرة يف 

استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد، وتنبثق من هذا الهدف عدة تساؤالت، هي:

1 - ما دوافع استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد؟

2 - ما درجة ثقة الصحافيني الفلسطينيني يف املضامني التي يقدمها اإلعالم الجديد؟

3 - ما درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني لوسائل اإلعالم الجديد؟

4 - ما العوامل الشخصية واملهنية واالقتصادية املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم 

الجديد؟

5 - ما أهم الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون عند استخدامهم لإلعالم الجديد؟

فروض الدراسة الرئيس: 

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد 
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العوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام. 

اإلطار النظري للدراسة:

   استخدم الباحثان يف هذه الدراسة نظرية القائم باالتّصال التي انبثقت من الدراسات التي أجراها 

الدراسات  أفضل  من  ليون  نظرية  واإلعالم  االتّصال  علامء  عّد  وقد  ليون(،  )كرت  النمساوي  العامل 

االتّصالية واإلعالمية، التي تناولت القائم باالتّصال واإلعالم )املشاقبة، 2011: 113(، والقائم باالتّصال 

هو من لديه القدرة عىل التأثري بشكل أو بآخر عىل األفكار واآلراء، ويتوىل إدارة العملية االتّصالية 

وتسيريها، ونقل املعلومات عرب الوسيلة اإلعالمية، حيث إنه يراقب نرش الرسائل إىل الجمهور ويؤدي 

دوًرا فعااًل يف إنتاج الرسائل اإلعالمية )رشتى، 1978: 294(.

   ومن العوامل املؤثرة يف القائم باالتّصال قيم املجتمع وتقاليده وإمكان املحافظة عليهام، وتأثري 

القامئني  عىل  املهنية  والضغوط  الذاتية  االعتبارات  وتأثري  الصغرى،  الصحف  عىل  الكربى  الصحف 

باالتّصال، وتأثري الجمهور عىل القامئني باالتّصال )رشتي، 1978: 302(، باإلضافة إىل خصائص القائم 

باالتّصال واإلحساس بالذات، والضغوط املهنية وعالقات العمل، والعالقة مبصادر األنباء واملعلومات، 

وتأثري السياسات الخارجية والداخلية، والتوقعات الخاصة بجمهور املتلقني )املزاهرة، 2012: -241

.)242

   ويستخدم الباحثان هذه النظرية يف معرفة العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني 

لإلعالم الجديد؛ ألنها تفيد يف معرفة مدى استخدامهم لإلعالم الجديد، ودوافع هذا االستخدام، وتفيد 

التي  الضغوط  عن  والكشف  باالتّصال،  للقامئني  واالقتصادية  واملهنية  الشخصية  العوامل  معرفة  يف 

يتعرضون لها.

نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:

وتقويم خصائص  وتحليل  تصوير  تستهدف  التي  الوصفية،  البحوث  الدراسة ضمن  تدخل هذه     

مجموعة معينة أو موقف معني يغلب عليه صفة التحديد )حسني، 2006: 131(، وتم اختيار هذا 

يف  املؤثرة  واالقتصادية  واملهنية  الشخصية  للعوامل  دقيق  توصيف  تقديم  عىل  األقدر  ألنه  النوع 

استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد.
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   وتعتمد الدراسة عىل منهج واحد هو املنهج املسحي ويف إطاره تم استخدام أسلوب مسح أساليب 

املتنوعة  اإلعالم  وسائل  يف   باالتّصال  القائم  مجموع  من  البيانات  يجمع  الذي  اإلعالمية  املامرسة 

ووصف خصائصه وسلوكه )عبد الحميد، 2004: 167(، كام استخدمت الدراسة منهج دراسة العالقات 

املتبادلة من خالل أسلوب الدراسات االرتباطية الذي يسعى إىل اكتشاف العالقة بني متغريين أو أكرث 

من حيث نوع االرتباط وقوته )عودة وملكاوي، 1992: 116(.

   واستخدم الباحثان صحيفة االستقصاء املوجهة للصحافيني الفلسطينيني إىل ثالث وحدات: األوىل 

للتعرف عىل السامت العامة للصحافيني الفلسطينيني، والثانية للتعرّف عىل أمناط استخدام الصحافيني 

الفلسطينيني لإلعالم الجديد ودرجة هذا االستخدام، والثالثة للتعرف عىل العوامل الشخصية واملهنية 

واالقتصادية املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد والضغوط التي يواجهونها.

إجراءات الصدق والثبات:

1- إجراءات الصدق:

   تم استخدام الصدق الظاهري لالستبانة )صدق املحكمني(، حيث عرضها الباحثان عىل سبعة من 

لقياس ما  العبارات  التحقق من مدى مالمئة  الدراسة)1(، حيث طلب منهم  املتخصصني يف موضوع 

وضعت ألجله، ومدى صحة العبارات، وقد استجاب الباحثان آلراء املحّكمني وتم بإجراء ما يلزم حتى 

خرجت االستبانة يف صورتها النهائية.

2- إجراءات الثبات:

   تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل إعادة االختبار عىل عينة عشوائية بسيطة تكونت 

من 20 مبحوثاً بعد ميض شهر عىل انتهاء الدراسة، حيث تبني أن قيمة معامل الثبات للدراسة هي 

)0.900(، وهي قيمة تشري إىل أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

1) )املحكمون هم )حسب الدرجة العلمية(:

أ. د. جواد الدلو أستاذ الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية – غزة.

أ. د. نافذ بركات أستاذ اإلحصاء وتحليل البيانات بالجامعة اإلسالمية – غزة.

د. أحمد الرتك أستاذ الصحافة واإلعالم املشارك بالجامعة اإلسالمية – غزة.

د. عبد الكريم فرج الله أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك بجامعة األقىص– غزة.

د. أمين أبو نقرية أستاذ الصحافة واإلعالم املساعد بالجامعة اإلسالمية – غزة.

د. غسان حرب أستاذ الصحافة واإلعالم املساعد بجامعة األقىص – غزة.

د. نعيم املرصي أستاذ الصحافة واإلعالم املساعد بكلية فلسطني التقنية – دير البلح.
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األساليب اإلحصائية املستخدمة:

   استخدمت الدراسة برنامج التحليل اإلحصايئ )SPSS(، ومن األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها 

النسب املئوية والتكرارات، والوزن النسبي، واالنحراف املعياري، واملتوسط الحسايب، واختبار بريسون.

مجتمع الدراسة وعينتها:

  يشمل مجتمع الدراسة الصحافيني الفلسطينيني العاملني يف املؤسسات الصحافية املحلية والدولية، 

)األسطل،  الفلسطينيني  الصحافيني  نقابة  سجالت  حسب  وصحافية  صحافياً   1900 عددهم  البالغ 

2019(، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة منهم بلغت 150 مفردة، والجدول التايل يوضح السامت 

العامة لهم:

جدول )1( يوضح سامت املبحوثني عينة الدراسة

%املجموع%كالسامت

النوع االجتامعي
9865.3ذكر

150100
5234.7أنثى

العمر

4328.7أقل من 25 سنة

150100
6845.3من 25 إىل أقل من 35 سنة

2818.7من 35 إىل أقل من 45

45117.3 فأكرث

الحالة االجتامعية

6040أعزب

150100
8355.3متزوج

42.7مطلق

32أرمل

مكان السكن
12080قطاع غزة

150100 2217.7الضفة الغربية

85.3القدس

حدود الدراسة:

1 - الحد املوضوعي: العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد.

الغربية  والضفة  غزة  قطاع  وتشمل  1967م  عام  املحتلة  الفلسطينية  املناطق  املكاين:  الحد   -  2
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والقدس.

3 - الحد الزماين: تم توزيع صحيفة االستقصاء عىل الصحافيني خالل املدة الزمنية الواقعة ما بني 

13 مارس 2019م إىل 16 مايو 2019م. 

نتائج الدراسة امليدانية

يعرض الباحثان هنا نتائج الدراسة امليدانية واختبار الفروض التي أجريت عىل عينة عشوائية 

بسيطة من الصحافيني الفلسطينيني بلغت )150( صحافياً وصحافية، يف املدة بني 13/3/2019م 

وحتى 16/5/2019م، باإلضافة إىل مناقشة النتائج وتفسريها ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة.

أوالً: نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها:

1- استخدام اإلعالم الجديد:

جدول )2( يوضح استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد

النعم

%ك%ك

13388.71711.3

   يتضح من الجدول السابق أن أغلب الصحافيني الفلسطينيني يستخدمون اإلعالم الجديد بنسبة 

%88.7، وأن نسبة %11.3 ال يستخدمون اإلعالم الجديد.

   ويرى الباحثان أن هذه النسبة منطقية، فالعامل يعيش اليوم يف عرص التكنولوجيا والتطور اإلعالمي، 

فهناك طفرة إعالمية كبرية عىل اإلعالم الجديد الذي أصبح يف متناول الجميع، ويستخدمه الصحافيون 

واإلعالميون بشكل كبري مواكبني التطور الهائل املحيط بهم يف ظل هذا الزخم اإلعالمي الجديد، والذي 

تاريخ نشأة اإلعالم وصوال إىل أرقى عصوره ومستوياته ومستخدميه،  أصبح يشكل عالمة فارقة يف 

ا، رغم وجود قلة قليلة ال تستخدمه،  لذلك من الطبَعّي أن يكون استخدام اإلعالم الجديد كبريًا جدًّ

حسب ما بينته الدراسة امليدانية.

  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )Tadesse، 2017: 97( يف استخدام القراء األثيوبيني ملواقع االتّصال 

االجتامعي بنسبة %80.4، وبنسبة %19.6 ال يستخدمون تلك املواقع، كام اتفقت مع دراسة )السامك، 

2016: 158( يف استخدام اإلعالميني الفلسطينيني ملواقع التواصل االجتامعي بنسبة %86.8، واتفقت 

أيًضا مع دراسة )الصفدي، 2015: 92( يف أن غالبية املبحوثني يستخدمون شبكات التواصل االجتامعي.
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2- دوافع استخدام اإلعالم الجديد:

جدول )3( يوضح دوافع استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد

%كالدوافع

9873.6املساعدة يف التعبري عن اآلراء بحرية

املساهمة يف رفع مستوى الوعي بأبعاد الظروف االقتصادية واالجتامعية 

8362.4والسياسية

7354.8تطوير من العالقات والخربات

6851.1بناء الثقافة الشخصية من خالل متابعة األحداث واألخبار

6649.6املساهمة يف تحقيق الشهرة

ن=133

   يتضح من الجدول السابق أن أهم دوافع استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد هي 

املساعدة يف التعبري عن اآلراء بحرية بنسبة %73.6، ومن ثم املساهمة يف رفع مستوى الوعي بأبعاد 

الظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية بنسبة 62.4%.

   ويرى الباحثان أن هذه النتيجة منطقية إىل حدٍّ ما؛ نظرًا لوجود تباين واختالفات يف وجهات النظر 

واآلراء والظروف املحيطة التي يعيشها الصحافيون، وهذه النسب الصادرة من البحث تؤكد أن هذه 

قدراتهم  وإظهار  والصحافيني  اإلعالميني  الكثري من  الكبري يف شهرة  األثر  لها  كان  اإلعالمية  الوسائل 

وأفكارهم وخرباتهم، وإظهار مساحة الحرية للصحافيني الذين يختلفون مع من ال يقبل هذه املساحة 

والتي يعدها البعض ناقوَس خطٍر يهدد حياتك، ولكن تبقى هذه الوسائل اإلعالمية الحديثة مرتًعا 

كبريًا للوعي والثقافة التي ينهل منها كل الصحافيني وغريهم من املهتمني.

   كام اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )اللبابيدي، 2016: 99( التي جاء فيها من دوافع استخدام 

اإلعالم الجديد املساعدة يف تكوين آراء املبحوثني واتجاهاتهم نحو القضايا املهتمني بها، واتفقت مع 

دراسة )الصفدي، 2015: 103( يف أن دوافع استخدام اإلعالم الجديد كان بهدف املشاركة يف الحوار 

وتكوين عالقات جديدة واكتساب الخربات وتنويع مصادر املواد اإلعالمية.
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3- درجة الثقة يف اإلعالم الجديد:

جدول )4( يوضح درجة ثقة الصحافيني الفلسطينيني يف املضامني التي يقدمها اإلعالم الجديد

ً منخفضة منخفضةمتوسطةعاليةعالية جدا

جداً

الوزن 

النسبي

107.632246548.996.71712.868.45

        ن=133

   جاءت درجة ثقة الصحافيني الفلسطينيني يف املضامني التي يقدمها اإلعالم الجديد متوسطة بوزن 

نسبي %61.3، وهي نتيجة معقولة، باعتبار أن وسائل اإلعالم الجديد من أهم الوسائل املستخدمة يف 

متابعة األخبار واملستجدات، كام أن هذه النسبة تدل عىل التطور والرضا عن هذه املواقع، كام تشري 

إىل بعض إخفاقات اإلعالم الجديد وضعفه يف الضبط واملراقبة واملتابعة والتحكم بشكل أكرب يف اإلعالم 

الجديد، األمر الذي سيسهم يف رفع درجة الثقة. 

   وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )اللبابيدي، 2016: 97( يف أن درجة ثقة الجمهور بوسائل اإلعالم 

الجديد بدرجة عالية %10.1، وتتفق أيًضا يف أن معظمهم يثقون بها بدرجة متوسطة بنسبة 82.2%، 

شبكات  تقدمها  التي  باملضامني  املبحوثني  ثقة  أن  يف   )103  :2015 )الصفدي،  دراسة  مع  واتفقت 

التواصل االجتامعي متوسطة بنسبة 66.2%.

   واختلفت مع دراسة )اللوح 2018: 167( يف أن درجة ثقة الصحافيني يف صحافة املواطن كانت عالية 

بنسبة %37.6، ويفرس الباحثان سبب هذا االختالف بأن تحديد الصحيفة أثّر عىل إجابة املبحوثني، 

بعكس الدراسة الحالية التي عمدت إىل معرفة الثقة يف اإلعالم الجديد بشكل عام.

4- درجة استخدام وسائل اإلعالم الجديد:

جدول )5( يوضح درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني لوسائل اإلعالم الجديد

املتوسط الوسيلة 

الحسايب

الوزن النسبياالنحراف املعياري

5.580.884392.6فيس بوك

4.721.647178.3واتس اب

4.581.564176يوتيوب
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إنستغرام

4.561.573675.6

تويرت
4.19331.354569.6

3.63331.652460.3سناب شات

3.35331.776555.6املدونات

2.83331.82647تلغرام

2.381.628839.5فايرب

2.361.699939.1إميو

2.33331.522338.7لينكد ان

1.88671.308431.3ماي سبيس

1.81.226129.88فليكر

1.05330.474617.4زيلو

1.020.244916.9سكايب

2.25690.517837.4املجموع

ن=133

      جاءت )فيسبوك( يف املرتبة األوىل يف درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني لوسائل اإلعالم 

الجديد بنسبة %92.6، ومن ثم )يوتيوب، واتس اب، إنستغرام( بنسبة متقاربة، )يوتيوب( بنسبة 

بنسبة 69.6%،  )تويرت(  ثم  بنسبة %75.6، ومن  و)إنستغرام(  بنسبة 78.3%،  اب(  و)واتس   ،76%

السبب إىل تعدد وسائل  الوسائل، وهي نسبة منخفضة؛ ورمبا يعود  ووزن نسبي %37.4 ملجموع 

النسبة،  أثّر عىل هذه  الذي  األمر  الصحافيني محصور،  من  كثري  يستخدمها  ال  التي  الجديد  اإلعالم 

باإلضافة إىل عدم وجود خربة كافية لدى الصحافيني يف جميع الوسائل املوجودة عىل وسائل اإلعالم 

الجديد.

ويعتقد الباحثان أن النسبة األعىل الستخدام )فيس بوك( من قبل الصحافيني الفلسطينيني   

هو أمر معقول وواقعي، وهذا ما أشارت إليه اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن )فيس بوك(، حيث 

أظهرت أن هناك قرابة 2.200.000 مستخدم باسم فلسطني، وأن هذا الرقم يزداد بتسارع كبري، وتعّد 

فلسطني األوىل عامليًّا يف عدد املشرتكني الجدد يف )فيس بوك( بالنسبة لعدد السكان، حيث إنها سجلت 

أكرث من مرة أعىل معدٍل لالشرتاك )دنيا الوطن، 2019(.
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قبل  من  واستخداما  متابعة  التواصل  منصات  أعىل  بوك(  )فيس  شبكة  تعّد  عام  وبشكل   

الصحافيني يف فلسطني، كونها الوسيلة األسهل واألكرب والتي تُتيح مساحة كافية للتعبري عن الرأي من 

خالل نرش املقاالت، ومقاطع الفيديو، ووجود خاصية البث املبارش سواء كان مسموًعا أو مرئيًّا، وهذه 

خاصية أعطت الصحافيني مساحة كبرية ملامرسة نشاطاتهم وإبداعاتهم، عىل عكس بعض الوسائل 

لها خاصيات محدودة، رغم وجود نسبة كبرية من  التي  األخرى، مثل: تويرت وإنستغرام ويوتيوب، 

الصحافيني الذين يستخدمونها ولكن بوترية أقل من )فيس بوك(، خاصة عند الصحافيني الفلسطينيني.

أما )تويرت( فقد حصل عىل نسبة %69.6، وهذه نسبة عالية تدل عىل اهتامم الصحافيني   

الكثري من املواطنني، وهذا ما  يتابعها  التي  باعتباره من أهم وسائل اإلعالم  ِبـ)توتري(،  الفلسطينيني 

 ،)12 ،2018 ،Ipoke( 64.5% يف أن نسبة مستخدميه يف فلسطني ،)أشارت إليه إحصائية موقع )تويرت

تدل هذه النتيجة عىل أن هناك تطوًرا واضًحا بالنسبة الستخدام )تويرت( يف فلسطني، وهي نتيجة 

تعكس وعي الصحافيني الفلسطينيني بقيمة )تويرت( يف نرش األخبار املحلية والعاملية والتواصل مع 

املجتمع العاملي يف نرش القضية الفلسطينية.

ا، ومنها: )زيلو وسكايب وتيك توك  وقد حصلت الكثري من الوسائل عىل نسبة منخفضة جدًّ  

وباز وإنكور(، ويُرجع الباحثان ذلك إىل عدم معرفة الكثري من الصحافيني الفلسطينيني بهذه الوسائل 

وآلية استخدامها وفوائدها، باإلضافة إىل أن الصحافيني الفلسطينيني يستخدمون اإلعالم الجديد من 

أجل متابعة األخبار والتواصل مع اآلخرين، فهم يقومون باستخدام الوسائل املشهورة والحاصلة عىل 

عدد متابعة أكرب من الوسائل األخرى، األمر الذي أسهم يف حصول هذه الوسائل عىل نسب منخفضة.

بوك  فيس  يستخدمون   80.4% أن  يف   )97  :2017  ،Tadesse( دراسة  مع  الحالية  الدراسة  وتتفق 

ويوتيوب وتويرت، كام اتفقت مع دراسة )عيىس، 2015: 215( يف أن )فيس بوك( ثم )يوتيوب( ومن 

ثم )تويرت( هي من أكرث وسائل اإلعالم الجديد استخداما، كام اتفقت مع دراسة )اللبابيدي، 2016: 

100( يف أن )فيس بوك( و)يوتيوب( من أهم الوسائل املستخدمة، ومن ثم )تويرت وإنستغرام( بنسب 

متقاربة، وكانت هذه الدراسة تختص بالجمهور املتابع لوسائل اإلعالم الجديد، األمر الذي يفرس سبب 

اهتامم الصحافيني بتلك املنصات، وهو استخدام املنصات التي يفّضلها الجمهور املتابع.
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ثانًيا/ العوامل املؤثرة يف استخدام اإلعالم الجديد:

5- العوامل الشخصية:

جدول رقم )6( يوضح العوامل الشخصية املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم 

الجديد

املتوسط العوامل الشخصية

الحسايب

االنحراف 

املعياري

الوزن النسبي

3.88670.842477.7األخالقيات والسلوك

3.88440.849677.6احرتام الذات

االنتامء والوالء
3.71561.494474.3

الخربة والثقافة 

3.560.905171.2املجتمعية

3.26671.059765.3املكانة االجتامعية

3.66270.741273.2املجموع

يتضح من الجدول السابق أن أول العوامل الشخصية املؤثرة يف استخدام الصحافيني لإلعالم   

الجديد )األخالقيات والسلوك واحرتام الذات( بنسب متقاربة %77.7، وتليها )االنتامء والوالء( بنسبة 

بنسبة  االجتامعية(  )املكانة  وأخريًا   ،71.2% بنسبة  املجتمعية(  والثقافة  )الخربة  ثم  ومن   ،74.3%

وهذه  الجديد  لإلعالم  الصحافيني  استخدام  بدرجة %73.2 عىل  الشخصية  العوامل  وتؤثر   ،65.3%

درجة عالية.

ويرى الباحثان أن حصول العوامل الشخصية عىل وزن نسبي %73.2، وهي نسبة مرتفعة،   

يدل عىل أن الصحافيني يقومون بعكس ذواتهم وآرائهم الشخصية عىل شبكات اإلعالم الجديد، ولكن 

استخدامهم  طبيعة  عىل  وانتامئهم  ووطنهم  وقيمهم  لذواتهم  احرتامهم  من  كّل  تأثري  مينع  ال  هذا 

لإلعالم الجديد.

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )العجوري، 2017: 130( يف أن العوامل الشخصية تعّد   

من أكرث العوامل املؤثرة عىل الصحافيني، كام اتفقت مع دراسة )فكري، 2014: 214( يف أن الضوابط 

األخالقية من العوامل املؤثرة يف نرش املضامني اإلعالمية.

أن  يف   )110  :2018 )الشوربجي،  ودراسة   )109  :2019 )الرسحي،  دراسة  مع  واختلفت   
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املكانة االجتامعية من أهم العوامل الذاتية املؤثرة يف املصور الصحايف، ويفرس الباحثان هذا االختالف 

يف النتيجة بأن الدراسة الحالية تبحث عن العوامل املؤثرة عىل استخدام اإلعالم الجديد، أما يف دراسة 

الرسحي فهي تهتم باملصور، ومن الطبَيعّي أن تكون املكانة االجتامعية للمصور الصحايف من أهم 

العوامل الشخصية املؤثرة، كونه يحتك بشكل مبارش مع املجتمع من دون وجود حواجز.

6- العوامل املهنية:

جدول رقم )7( يوضح العوامل املهنية املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد

املتوسط العوامل املهنية

الحسايب

االنحراف 

املعياري

الوزن النسبي

سياسة املؤسسة اإلعالمية
3.77170.902575.4

3.67110.798973.4مصادر األخبار املتاحة

3.66440.838573.2طبيعة العمل وبيئته

3.55781.769171.1ضغوط العمل

3.52440.900270.4منط امللكية

3.51110.950470.2عالقات العمل

3.61680.734372.3املجموع

يتضح من الجدول السابق أن أول العوامل املهنية املؤثرة يف استخدام الصحافيني لإلعالم   

األخبار  ومصادر  وبيئته  العمل  )طبيعة  تليها   ،75.4% بنسبة  اإلعالمية(  املؤسسة  )سياسة  الجديد 

امللكية  )منط  وأخريًا   ،71.1% بنسبة  العمل(  )ضغوط  ثم  ومن   ،73.4% متقاربة  بنسب  املتاحة( 

وعالقات العمل( بنسب متقاربة 70.4%.

ويالحظ الباحثان أن النسب متقاربة، وهذا يدل عىل أن جميع العوامل املهنية تؤثر عىل   

استخدام اإلعالم الجديد من قبل الصحافيني، نظرًا لكونهم يتبعون مؤسسات وطبيعة عمل معينة، 

وتؤثر هذه العوامل يف مصادر األخبار التي يستطيعون الحصول عليها وضغوط العمل.

وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )الرسحي، 2019: 118( يف كون طبيعة العمل من العوامل   

املهنية املؤثرة عىل الصحايف الفلسطيني، كام تتفق مع دراسة )عنانزة وآخرون، 2015: 221( يف أن 

سياسة املؤسسة وطبيعة العمل وضغوط العمل تؤثر سلبًا عىل األداء املهني للصحافيات، واتفقت 

مع دراسة )أبو مايض، 2015: 134( يف أن السياسة التحريرية ومنط امللكية تعّد من ضمن العوامل 

التي تؤثر عىل األداء املهني للصحافيني، واتفقت مع دراسة )أبو حاتم، 2013: 183( يف أن مصادر 
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املعلومات تعّد من أكرث الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون.

7- العوامل االقتصادية:

جدول رقم )8( يوضح العوامل االقتصادية املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم 

الجديد

املتوسط العوامل االقتصادية

الحسايب

االنحراف 

املعياري

الوزن النسبي

3.521.054470.4الحوافز املادية واملكافآت

3.42670.992268.5الراتب

املجموع
3.47330.870869.4

  من املالحظ أن تأثري العامل االقتصادي مرتفع لصعوبة الظروف التي يعيشها الصحافيون، كام أن 

تأثري الحوافز واملكافآت أكرب؛ ألّن الراتب محدد، أما الحوافز واملكافآت فهي غري محددة، وهذا يؤثر 

عىل استخدامهم لإلعالم الجديد يف رغبتهم املستمرة يف الحصول عىل الحوافز واملكافآت. 

   اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )معمر، 2017: 132( يف توافر ظروف عمل اقتصادية بنسبة 

%73.8، كام اتفقت مع دراسة )العجوري، 2017: 157( يف أن العوامل االقتصادية من أكرث العوامل 

املؤثرة عىل الصحافيات الفلسطينيات، ومع دراسة )أبو حاتم 2013: 185( يف أن الصعوبات املادية 

من أهم العوامل املؤثرة يف الحصول عىل املعلومات الصحافية يف اليمن.

جدول رقم )9( يوضح مجموع العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد

مجموع العوامل 

املؤثرة

املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

الوزن النسبي

3.66270.741273.2العوامل الشخصية

3.61680.734372.3العوامل املهنية 

3.47330.870869.4العوامل االقتصادية

3.58430.6211871.6املجموع

جاءت العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني لإلعالم الجديد بوزن نسبي 71.6، وهي درجة   

عالية، وكان يف الدرجة األوىل العوامل الشخصية بوزن نسبي 73.2، وهي درجة عالية، تليها العوامل 

املهنية بوزن نسبي 72.3، بدرجة عالية أيًضا، ومن ثم أخريًا العوامل االقتصادية بوزن نسبي 69.4%، 

بدرجة عالية.
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ويرى الباحثان أن هذه النسب متقاربة إىل حد ما، األمر الذي يفرس مدى تأثري تلك العوامل   

املهمة عىل استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد، وأن هذه العوامل تشمل غالبية املؤثرات 

التي تؤثر عىل استخدامهم والتي تتعلق بشخصية الصحايف وعمله واملوارد املالية التي يستفيد منها، 

وال تؤثر العوامل االقتصادية عىل اإلعالم الجديد كام العوامل األخرى؛ ألن استخدام اإلعالم الجديد 

ليس مرتبطًا بدرجة عالية من الرثاء، وأصبح متاًحا للجميع بغض النظر عن راتب الصحايف ودرجته 

الوظيفية.

املهنية  العوامل  أن  يف   )110  :2018 )الشوربجي،  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  واتفقت   

اتفقت مع دراسة  للمراسلني، كام  املهني  األداء  املؤثرة عىل  العوامل  أهم  والشخصية حصلت عىل 

الوظيفي  الرضا  عىل  املؤثرة  العوامل  أهم  من  الشخصية  العوامل  أن  يف   )130  :2017 )العجوري، 

للصحافيات الفلسطينيات، وأن العوامل االقتصادية جاءت يف املركز األخري ضمن العوامل املؤثرة.

7- الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون:

جدول رقم )10( يوضح الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون عند استخدام اإلعالم 

الجديد

االنحراف املعياري%كالضغوط

6649.60.6022ضغوط مهنية

5642.10.5061ضغوط قانونية

5541.30.8343ضغوط مجتمعية

5037.51.2881ضغوط شخصية

3324.80.4382ضغوط عائلية

1813.51.1474ضغوط اقتصادية

ضغوط سياسية
10.70.8150

                 ن=133

لإلعالم  استخدامهم  عند  الفلسطينيون  الصحافيون  لها  يتعرض  التي  الضغوط  أكرث  كانت   

)ضغوط  ثم  ومن   ،42.2% قانونية(  )ضغوط  ثم  ومن   ،49.6% بنسبة  مهنية(  )ضغوط  الجديد 

مجتمعية( 41.3%.

لإلعالم  استخدامهم  أثناء  الضغوط يف  من  للكثري  يتعرضون  الصحافيني  أن  الباحثان  ويرى    

الجديد، وذلك يرجع إىل طبيعة عملهم ووظيفتهم بشكل أسايس، ومن ثم ضغوط قانونية، إذ يتطلب 
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وذلك  مجتمعية؛  ضغوط  وأخريًا  يطرحونها،  التي  واملوضوعات  املعلومات  يف  الدقة  تحري  منهم 

يرتتب  الذي  األمر  ومتنوعة،  مختلفة  مجتمعات  مع  ويتواصلون  الجديد  اإلعالم  يستخدمون  ألنهم 

أكرب مع  بشكل  يتنامى  الصحافيني  املامرسة عىل  الضغوط  إن حجم  كبرية.  عليه ضغوط مجتمعية 

مرور الوقت، واختالف مجريات الحياة، وهذه الضغوط تختلف من شخص آلخر؛ نظرًا لعدم إميان 

الحكومات بوجهات نظر اآلخرين أو اإلميان باختالف اآلراء واألفكار أو التعددية السياسية، أو ألن ما 

يقدمه الصحافيون عرب اإلعالم الجديد يساهم يف كشف عورة الحكومات وإخفاقاتهم وفضح فسادهم 

املايل والسيايس وغريه، وهذا ما يجعل الصحافيني يعيشون تحت مرمى التهديد واالعتقال يف بعض 

األحيان.

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الرسحي، 2019: 137( يف أن ضغوط املجتمع تعّد من   

أهم الضغوط املؤثرة عىل الصحايف الفلسطيني، كام اتفقت مع دراسة )العجوري، 2017: 163( يف أن 

الضغوط املهنية تعد من أهم الضغوط التي تؤثر عىل األداء املهني للصحافيات.

لكن هذه النتائج اختلفت مع دراسة )العجوري، 2017: 163( التي توصلت إىل أن الضغوط   

العائلية حصلت عىل أعىل درجة ضمن الضغوط التي تواجه الصحافيات، تليها الضغوط املجتمعية، 

ويفرس الباحثان االختالف يف أن عينة الدراسة كانت صحافيات، فالضغوط العائلية من الطبَعّي أن 

تَُعّد من أهم الضغوط التي تواجه الصحافيات؛ كون املسؤولية املُلقاة عىل عاتقهن يف املنزل والعائلة 

كبرية، باإلضافة إىل العادات والتقاليد التي تحكم املجتمع الفلسطيني، واختلفت الدارسة الحالية مع 

الثانية من ضمن الضغوط  دراسة )أبو حاتم 2013: 185( يف أن الضغوط السياسية تأيت يف املرتبة 

التي تؤثر عىل الصحافيني يف الحصول عىل املعلومات، وميكن تفسري االختالف هنا يف حصول الضغوط 

السياسية عىل مرتبة مرتفعة بتخصيصها يف الحصول عىل املعلومات، وذلك نظرًا لوجود الكثري من 

املسائل السياسية التي تعمل األحزاب السياسية عىل إخفائها وعّدها معلومات خاصة بالحزب، وأنه 

ليس من حق أي شخص الوصول إليها.

ثانياً: اختبار فرض الدراسة الرئيس:

يعرض الباحثان هنا فرض الدراسة الرئيس الذي حاولت هذه الدراسة اختباره باالعتامد عىل   

نظرية القائم باالتّصال اإلعالم، وهذا الفرض هو:
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الفلسطينيني  الصحافيني  استخدام  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد   

لإلعالم الجديد والعوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام. 

 )Person Test( املتغريين  بني  للعالقة  بريسون  اختبار  استخدام  تم  الفرض  هذا  الختبار   

حسب الجدول اآليت:

جدول )11( يوضح اختبار بريسون لقياس العالقة بني درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني 

لإلعالم الجديد والعوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام

 Person قيمة االختبار

Test

القيمة االحتاملية 

)sig(

الداللة اإلحصائية

دالة إحصائيًّا0.000**0.418

قيمة Person Test دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة 0.01.

يظهر الجدول السابق أن القيمة االحتاملية )Sig( املقابلة الختبار Person Test أقل من   

مستوى الداللة )0.01(، وقيمة معامل االرتباط تساوي )0.418(، مام يشري إىل صحة الفرض القائل 

بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد 

والعوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام، وتبنّي أن العالقة إيجابية )طردية(، مبعنى أنه كلام زادت درجة 

استخدام الصحافيني لإلعالم الجديد زادت العوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام.

العوامل  كانت  فإن  املؤثرة،  بالعوامل  مرتبطة  االستخدام  درجة  نتيجة  أن  الباحثان  ويرى   

محفزة ومطورة للجوانب املهنية والشخصية واالقتصادية زادت درجة االستخدام، والعكس بالعكس، 

فكلام كانت العوامل محبطة ومقيدة وتشكل خطورة عىل الصحافيني قلت درجة االستخدام، باعتبار 

أن هذه العوامل تؤثر بدرجة عالية عىل درجة استخدام الصحافيني، كام حصلت عىل نسبة 71.6%، 

وهذا دليل واضح عىل العالقة بني العوامل ودرجة االستخدام.

استخدام  بني  عالقة  وجود  يف   )190  :2018 )اللوح،  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  واتفقت   

صحيفة املواطن وأثرها عىل أدائهم املهني.

ثالثاً: خالصة نتائج الدراسة:

فيام ييل عرض ألهم نتائج الدراسة:

1 - غالبية الصحافيني الفلسطينيني يستخدمون اإلعالم الجديد، وذلك بدرجة متوسطة بوزن نسبي 
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%56.4، وتركز االستخدام العايل عىل خمس وسائل هي فيس بوك ويوتيوب وواتس اب وانستغرام 

وتويرت، وهذا يشري إىل درجة عالية من االستخدام يف هذه الوسائل، ودرجة منخفضة إىل متوسطة 

يف باقي الوسائل.

التعبري  يف  املساعدة  يف  الجديد  اإلعالم  استخدام  يف  الفلسطينيني  الصحافيني  دوافع  تركزت   -  2

االقتصادية  الظروف  بأبعاد  الوعي  مستوى  رفع  يف  واملساهمة  بنسبة 73.6%،  بحرية  اآلراء  عن 

واالجتامعية والسياسية بنسبة %62.4، وهذا يؤكد عىل رغبة الصحافيني يف استغالل هامش الحرية 

الذي تتيحه وسائل اإلعالم الجديد بعيداً عن قيود وسائل اإلعالم التقليدية.

3 - جاءت درجة ثقة الصحافيني الفلسطينيني يف املضامني التي يقدمها اإلعالم الجديد متوسطة 

بوزن نسبي %61.3، وتدل هذه النسبة عىل التطور والرضا عن هذه املواقع، كام تشري إىل بعض 

اإلعالم  يف  أكرب  بشكل  والتحكم  واملتابعة  واملراقبة  الضبط  يف  وضعفه  الجديد  اإلعالم  إخفاقات 

الجديد.

4 - كانت العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني لإلعالم الجديد متقاربة جداً، وتصدرها العوامل 

الشخصية بوزن نسبي %73.2، تليها العوامل املهنية بوزن نسبي %72.3، وأخريًا العوامل االقتصادية 

بوزن نسبي %69.4، وبلغ الوزن النسبي لجميع العوامل %71.6 وهي درجة عالية، ويشري هذا 

بالعوامل الشخصية بسبب طبيعة استخدام اإلعالم  األمر إىل استخدام اإلعالم الجديد يتأثر كثرياً 

الجديد.

أما  الذات واالنتامء والوالء،  العوامل الشخصية يف األخالقيات والسلوك، واحرتام  5 - متثلت أهم 

اإلعالمية،  املؤسسة  سياسة  وكانت  واملكافآت،  املادية  الحوافز  أهمها  فكان  االقتصادية  العوامل 

ومصادر األخبار املتاحة، وطبيعة العمل وبيئته هي أهم العوامل املهنية املؤثرة.

6 - كانت أكرث الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون عند استخدامهم لإلعالم الجديد 

هي الضغوط املهنية بنسبة %49.6، ومن ثم القانونية، تالها الضغوط املجتمعية، ثم الشخصية 

والعائلية.

الفلسطينيني  ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة استخدام الصحافيني  7 - تبني وجود عالقة 

لإلعالم الجديد والعوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام، وهي عالقة إيجابية طردية.
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