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بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقميةردنية ة ال يالصحفالمهنية واقع   

 "من وجهة نظر الصحفيين الردنيين"

 إعــــداد الطالب: مصطفى "محمد عدنان" مصطفى الجوخدار

 إشراف الدكتور 

 عزت حجاب

 الملخص

ردنيةكدراسةواقعالمهنيةالصحفيةاأل"لىتسليطالضوءبشكلموسععلىإالدراسةهذههدفت

بين مقارنة صحفيين نظر وجهة من الرقمية والصحافة المطبوعة أالصحافة منتسبين لنقابةردنيين

311ـلعلىعينةعشوائيةعمديةالمسحيةالستبانةاسلوبأتبعالباحثأ،حيثالصحفييناألردنيين

للنقابةالبالغعددهمعددالمنتسبينمن%1336نسبةصحفيوصحفيةعاملينفيالميدانالصحفي

.عضوًا1171

و الدراسةخلصت معيارأالىنتائج في كبير بقدر تتمتع الزالت المطبوعة الصحافة ن

والدقة األوالموضوعيةالمصداقية نقل واألفي وخبار أحداث موضع قبلعتبارانها من وتقدير

لحديثةساليباواألوتنوعالمصادرالصحافةالرقميةردنيينبظلتزاحمالمعلوماتعلىالصحفييناأل

فينقلالمعلومات.



 ن
 

 وضحتأوكما نتائج أالدراسة تتعامل المطبوعة الصحافة األنزاهةبن األمع الذيخبار مر

رقميةتبعتالصحفالأردنيين،فيحينمنوجهةنظرالصحفييناألويعززموقفهاحيالمعيارالدقة

لعام.بشكيقاعهاإتاممعانسجاممعيارالموضوعيةفيالطرحوكانتعلى

وألجهةوانحازتيادفيمعيارالحقلأمعدالتسجلتنالصحفالورقيةأوأظهرتنتائجالدراسة

تلكالصحفالورقية.مصدرمعيننتيجةالسياساتالتحريريةالتيتتبعها

 الرقمية.المهنية الصحفية، الصحف المطبوعة، الصحف  مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract 

The study aimed at shedding light on the status of Jordanian journalism proficiency 

as a comparative study between print media and digital media from the perspectives of 

Jordanian journalists who are members of the Jordan Press Association. The researcher has 

adopted the survey questionnaire method that randomly On a random sample of 300 

journalists working in the field of journalism, 23.6% of the 1270 members of the union.  

The most important outcomes of the study are: the print media still enjoy a high level 

of credibility, accuracy and subjectivity while publishing news and events, and that 

Jordanian journalists still appreciate print media, despite the many news websites, diversity 

of sources and the use of modern technologies in transferring information.  

The study also reveals that print media deal with news in integrity, which enhances 

their position in terms of accuracy from the perspectives of Jordanian journalists. 

Print media adopt subjectivity while dealing with news and are completely harmonious 

with their styles in general. 

Outcomes of the study show that print media registered lower levels of neutralism 

and are biased to a certain side or source, as a result of policies followed by editors-in-chief 

of these dailies.  

Keywords: Journalist professional, Traditional, Digital Media. 
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 لفصل الولا

خلفية الدراسة وأهميتها

  تمهيد:

ا الصحافة ظهور تكنولوجيالرقميةأدى بفضل الماضي القرن من التسعينيات حقبة في

اإلعالميواالاال إلىإحداثتحولجذريفيالمشهد الدوليوالمحليتصاليتصاالتوالمعلومات،

ممنيشاءاإلسهامفيإيصالصوتهورأيهوسعة،وفتحتالمجالواسعًاأمانفتاحااالذيأصبحأكثر

من المواطنينلجمهورواسع عن الوبعيدًا اإلأمطبوعةتعقيداتالصحافة ووسائل المرئية وأعالم

وبذلك،المملوكةمنالدولة معينة، الناشرفيحدود بشكلغيرعالميةاإلالحرياتتسعتاوموافقة

 قدرتهاعلىتخطيالحدودالجغرافيةبيسروسهولة.جديدةمسبوق،بعدأنأثبتتالظاهرةاإلعالميةال

بالصحافةالالعديدويرى ،إذأصبحلهارقميةمنالباحثين،أنفئةالشبابكانتاألكثرتأثرًا

 أكثر أصبح الذي العام الرأي وصنع خلق في كبير فينفتاحاادور عليه كان عما ووعيًا وثقافًة

المهنيالرقيباألولبالمنازع.روأصبحالضميالصحافةالمطبوعة،

فيالعالم،إالأنرقميةورغمعدمقدرةالباحثينعلىالتحديدالدقيقلتاريخظهورأولصحيفة

 أولصحيفة تعد السويدية هيلزنبورجداجبالد علىأنصحيفة أجمعوا منهم فيالعالمرقميةالعديد

فيمختلفالرقميةالىبعدهاظهورالصحف،ليتو1331تنشربشكلكاملعلىاإلنترنتفيعام

أونال شيكاجو أنشأت إذ العالم، دول صحيفة أول األمريكية رقميةين عام أطلقت1331في ثم ،

ميرك سانجوزيه الصحيفة نسختها رقميةورياألمريكية وفي1333فيعام ، قتأطل1334عام
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البريطانيتاصحيفت والتايمز اتليجراف نسختهما المراجع)رقميةالن الى بالرجوع التفصيل من للمزيد

.(عالمالحربيوالعسكريوغيرهامنالمراجع،اإللكترونياإلعالماإل:التالية

بالو"األولعلىاإلنترنتهوموقعرقمية،فإنموقعالصحافةالرقميةالصحفعيدالعلىص

الذي"Palo Altoألتوأونالين إ، الجماهيريفيتصالواالةفيكليةالصحاف1333نطلقفيعام

لتصبحالصحيفةاألولىالتي،1334كانونالثاني13جامعةفلوريدا،ثمموقعألتوبالوويكليفي

(1111،)فاروق.الشبكةتنشربانتظامعلى

 العربي، الصعيد على الصحففكانتصحيفةأما أول لندن من الصادرة األوسط الشرق

 النسخة تطلق التي رقميةالالعربية من أكثر ع16منذ النسخة إصدار معها وتزامن رقميةالامًا،

رقميةأولصحيفة1111لصحيفةالنهاراللبنانية،فيماُتعدصحيفةإيالفالتيصدرتفيلندنعام

عربية.

ألنخدمات نظرًا المعلومات، فيعصر االقتصادية األنشطة أهم أحد النشر صناعة تعد

 المعلوماتواألخبار بدأ فقد الشبكة راجتعلى التي الخدمات رأسقائمة على التقنياتتأثيرتقع

الحديثةعلىهذهالصناعةواضحًاوملموسًامنحيثالمنافسةالشرسةعلىسوقيتناقصتدريجيامن

لىالجماهيرفيالتغيراتالتيطالتجوانبالتوزيعوأساليبإيصالالمحتوىاباإلضافةالىناحية،

شعب اإلظل شبكة األية المتزايدة أمامنترنت منه مفر ال خيارًا التقنية بركب اللحاق الذيجعل مر

(.1117عبدالواحد،صناعةالصحافةالمطبوعة)

لمعلومات،وضمانوصولهااالقيمةالمعلوماتيةوسرعةإيصالفيرقميوتكمنأهميةاإلعالمال

جميعهتمامواالوسيلةاصدارديدبالتفاعليةورخصلجللشرائحالمستهدفة،فضاًلعنتميزاإلعالما
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فيالجانبالتقليديوهنايكمنسرالتحوالتالجاريةفيالتعاطياإلعالمي،سواءأفرادالمجتمعبها.

 الجانب من أو المتعارفعليها، الرئيسة بالوسائل وتسخيرهاالمهتمالمتمسك الجديدة التقنية خلف

 مختلف. إعالم تتلصناعة وقفلم الرقميتكنولوجيا واسعًااالتصال فتحتبابًا بل الحد، هذا عند

،فضاًلعنكونهاوسيلةسهلةإليصالالمعلوماتونشرهاإلىجميعاألطرافالرقمياإلعالمنتشارال

(.1111شعراوي،).والشرائح

ال الصحافة مطبوعةجاهدت أو بطريقة تتمكن حتى أبأخرىكثيرًا التكيفوالصمود ماممن

ستمرحقبةزمنيةليستبقليلة،أالتطوراتالحاصلةعلىالصعيدالتكنولوجي،لكنهذاالصمودالذي

الماضي،ووجدتوانتشارهارقميةالالصحفتزعزعأمامظهور الصحافةبشكلملحوظخاللالعقد

مطبوعةال أمام التحديالكبيرنفسها التقنيةهذا حيثأدتالثورة الىجلبمعاإلوانصهارها، عالم

الىوصولالمعلوماتالىنترنتوشبكةاإلتالساتاليوتعبركابالتالكثيرمنالصحفالىالبي

وربطهممعالعالمالمحيطبهمبسهوله.المواطنينكبرعددممكنمنأ

 المطبوعةالتحدهذا للصحافة الجديد أبرزهاي العوامل من مجموعة قاعدةتساعا:عززته

توظهورمايعرفبـ"جيلاإلنترنتمنالشباب"،وسرعةمتابعةاألحداثوالقضايانترنمستخدمياإل

 مدار على والصورة بالصوت ونقلها حدوثها المالية14لحظة التكلفة إلى إضافة اليوم، / ساعة

ألجلذلكسعتإداراتالمؤسساتاإلعالمية،مطبوعةمقارنةبالصحفالرقميةالصحفالضئيلةلل

خبار،منخاللتطويرأدواتهاكيفمعالتطوراتالمتسارعةفيوسائلنقلالمعلوماتواألجاهدةللت

 بما الصحفية المادة نقل في التقليديةوالت،يتواكبومستجداتالمرحلةاالعالمــية أساليبها خليعن

الصحفيةدواتها،حيثقامتبعضالصحفالمحليةمثلالمؤسسةأفيوابتكاراتباعنهجأكثرحداثةإب
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ال الصحفيمنخاللطرحنسخة منتجها لتطويروتجديد بمحاوالتعدة الرأي" " فيرقميةاألردنية

( ،(1114العام أطلقت التي الغد صحيفة من كل حذوها العامةلرقمياصحيفتهاوحذت في

قعلتتطوربذلكمنخاللتأسيسمواهذاتالعاموالتيصدرتفيومنثمصحيفةالدستور،(1114)

خاصةبها.الةرقميصحفية

 استعراضولدى تجاوزرقميةالصحفللسريع والتي األردن 171) عددهافي ،صحفية(

منبناءصحفوالالفتةوالتيمّكنتهذهالأنيجدعشراتالعناوينالجاذبةوالقارئيستطيعالمتابع

)71) تتجاوزاتصحفالمليونمتابعمقارنةبمبيع1بعضهادىقاعدةجماهيريةواسعةتجاوزتل

(.1117قطيشات،)يوميا.نسخةلفأ

 الدراسة:مشكلة 

برزهاظهورأبمحطاتومنعطفاتعدةكانعالمالمطبوعاإلبمرورالدراسةمشكلةترانحص

"اإل التشبكة تيساهمنترنت" تراجع في كبير بشكل القراء عدد للصحفالمطبوعة الىمما أدى

ستمراروااألساسيلهذهالمؤسساتالصحفيةالممولالذييعدهذهالصحفوعالنيلخسارةالسوقاإل

 .بقائها

دواتهأهورالمعلنينالىالتوجهنحوالتطورالذييواكبالمرحلةمنحيثممرالذيدعاجاأل

شتداداوضافةالىدورالعالقاتالشخصية،باإلانتشاراوكثرحداثةأبسبلستعانةواالووسائلهالحديثة

حد التية المنافسة بعضهم الصحفيين بعض يمارسها منبعضحيال للكثير المهنة وتعرض ،

الغتيالبعضهملتلكالصفحاتواستغاللصحفالرقميةخالقيةنتيجةتزاحمالدبيةواألالخروقاتاأل
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فيسبيل الشخصية فيخصوصياتهم والتدخل فيسلوكياتالشخصياتالعامة والطعن الشخصية

ماديةبحته.تحقيقمصلحة

المطبوععالميةاألردنيةبيناإلواقعالمهنيةالصحف"تناولمشكلةلالباحثدفعتسبابهذهاأل

لرقمياواإلعالم من نظرصحفيين ردنيينأوجهة بين مقارنة المطبوعةدراسة صحافةوالالصحافة

."الرقمية

استدعىدراأالذيمراأل والدخيلةعلسةهذه المطبوعوىاإللمؤشراتالجديدة فيآعالم ثارها

المطبوعة.يالطرحداخلالمؤسساتالصحفيةتراجعالصحفيينعنمهنيتهمف

 المراجعورجحت الباحث تناولها التي المطبوعاإلتراجع الأعالم رقميمام أسبابالى عدة

 أصال، متدنية كانت التي المطبوعة للصحف القراءة معدالت تراجع تكلفوأهمها: اإلنتاجزيادة ة

،عالوةعلىذلكخرىأالمعلنينالىوسائلإعالنيةانتقالنخفاضعائداتاإلعالنبعدا ووالتوزيع،

الكبيرةفيالتشاركيةوالتفاعليةمقارنةباإلعالمالتقليديالورقيالرقميإمكانياتهاإلعالمانتشارمدع 

.(1111)كنعان،عالمومستقبلهماإلااألمرالذييستدعيمعرفةالعالقةبينهذينالنوعينمن

نترنتاالبانتشارواضحفيالعصرالحديثبدأبشكلكبرالذيواجهتهالصحافةإنالتحدياأل

وما شبكات توظيف في توسع من أت،المعلوماصاحبه جديداًإذ معنى التطور الشكلخذ طال

هائل تقنية نقلة ضمن مسبوق غير بشكل المهنية والممارسة مطلعوالمضمون كله العالم شهدها ة

.الماضيالتسعينياتمنالقرن

اإلنترنت،بيةعلىشبكةالعرالرقميةومعتزايدظهورالصحف الجمهورفيها،شتراكاوزيادة

اشتدت ما وهو المطبوعة، الصحف وبين بينها المنافسة البحث تأثيريقتضي مدى على للتعرف
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خاللمنخاصبشكلوعلىالصحفاألردنيةعام،المطبوعةبشكلالصحفعلىالرقميةالصحف

يتعلالجودة،معاييرمقارنة للصحافةبمعاييرقوما المهنية أُالرقميةالجودة خالل من سسوذلك

علمية.

 أسئلة الدراسة:

حاولت علىالدراسة المطبوعةبين،"الصحفيةالمهنية"واقعالتعرف الصحافةوالصحافة

:التاليةسئلةالفرعيةلالىاألاؤالتسوتنطلقمنهذاة،الرقمي

 ؟ةالرقميمطبوعةوالصحافةبينالصحافةالالمعلومةالمقدمةمافيدقةختالفاهناكهل .1

والصحافةالمطبوعةالصحافةبينماالمقدمةالمعلومةموضوعيةفيختالفاهناكهل .1

 الرقمية؟

ناحيةختالفاهناكهل .3 اإلصداقيةممن المصادر بيالمقدمةالمعلومةفيخبارية نما

 الرقمية؟والصحافةالمطبوعةالصحافة

مهل .4 تباين اإلهنالك فيعرضالمعلومة نحيثالحياد المقدمة بيعالمية الصحافةنما

 ؟الرقميةوالصحافةالمطبوعة

األ .1 الصحفيون كيفيرى الدراسة، عينة الاالصحلتزاماردنيون الرقميةمطبوعةفة والصحافة

 ؟الصحفيةمهنيةبمعاييرال

فيالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية بينواقعالمهنيةالصحفيةطيةرتبااهلهناكعالقة .6

للمبحوثوالمت الديموغرافية )غيرات ين التعليمي، المستوى العمر، الخبراتالجنس، الوظيفي، المسمى

(؟العملية
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 الدراسة:أهمية 

فيأتكمن الدراسة الرقميراإليأثتيةالتعرفالىكيفهمية واإلعالم التقليديمنحيثعالم

وحسب ومهنيته، المنتج جودةجودة لمعايير مقارنة دراسة تاريخه تجرىحتى لم الباحثفأنه علم

التقليديةوالصحافةالرقمية إثراءردنيةاألالمهنيةالصحفيةالمطبقةفيكلمنالصحافة سيعد مما ،

خرىتحاولالتعرفعلىتأثيرفرصةللتوسعفيدراساتمستقبليةأُلللدراساتفيهذاالمجالويتيحا

خرى.أُوأموراالقتصاديمنحيثالممارسةوالعائدمطبوعةالصحفعلىالةالرقميلصحفا

 الدراسة:ف اهدأ

الدراسةبشكلرئيسيإلى علىمعاييرالمهنيةالصحفيةالىمدىتطبيقالتعرفتهدفهذه

الصحفيو المهنية اقع بينالصحافة الهدفاألهداف،الرقميةوالصحافةالمطبوعةة وينبثقعنهذا

الفرعيةالتالية:

1.  دقةالتعرف تأثر مدى الى الصحفية اإلالمهنية التغطية الفي الصحفية مطبوعةعالمية

 .ةالرقميالصحافةو

اإلبيان .1 التغطية في الصحفية المهنية مصداقية تأثر مدى الصحفية ةالمطبوععالمية

 .الرقميةوالصحافة

والصحافةالمطبوعةلصحفيةعالميةاةالمهنيةالصحفيةفيالتغطيةاإلتأثرموضوعيدرجة .3

 .الرقمية

 .الرقميةوالصحافةالمطبوعةالصحفيةعالميةاإلالتغطيةفيالصحفيةالمهنيةيةحيادكشف .4
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1.  واللتزامامدى المطبوعة امبالرقميةالصحافة بالعمل المهنية نظرعايير وجهة من لصحفي

 ردنيين.صحفيينأال

فيالصحافةالمطبوعةفرادالعينةحولواقعالمهنيةالصحفيةكانهناكفرقبينأمعرفةإن .6

الديموغرافية.لىالمتغيراتزىإتعوالصحافةالرقمية

 ة:مصطلحات الدراس

فيوالمتمثلةاألساسيةالتييجبأنيتحلىبهاكلصحااللتزاماتتلك:المهنية الصحفية

أساسابضرورةالعملمنأجلالوصولإلىتغطيةمنصفةوشاملةودقيقة،صادقةوواضحةمعمراعاة

المصادروتحقيقالصالحالعام،عنطريق الخاصةلألشخاصإحماية القانونوحقوقالحياة حترام

وجودها حال في األخطاء  هوهنبرغ ) وتصحيح ،1118 الدراسة، هذه ولغايات مجموعة(، هي

الحياديةوالمتضمنةردناأللعاملونفياإلعالمالتقليديواإلعالمالرقميفيالضوابطالتييلتزمبهاا

 من وغيرها الخاصة التعرضللحياة وعدم والمصداقية والدقة فيوالموضوعية اإلعالمية الضوابط

عالمية.المهنةعندالتغطيةاإل

تقديمها قبل مصداقّيتها مدىمن والتحقُّقوتحليلها،خبار،جمعاأل على قائمة مهنة الصحافة:

أو،سياسّيةكانت سواءالمستِجّدة؛ باألحداث متعلِّقة األحيان معظم في األخبار هذه وتكونللجمهور،

ولغاياتهذه(1113)كنعان، المختلفة المجاالت من الكثير وغيرها،أورياضية،أومحلية،ثقافية ،

عرفت الدراسة بأنها الصحفيتلك يمارسها التي األوالمهنة ونيردن الورقية الصحافة في سواء أون،

رقميةال األ، علىجمع الذييقوم بهدفوالصحفيهو ألإخبارونشرها ممكنمنيصالها كبرعدد
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الجمهور أاهتماماتهماختالفعلى سياسيه أوكانت أوصحية منأورياضية وغيرها اقتصادية

 ختلفة.التخصصاتالم

حبروورق–هيالصحافةالتقليديةالتيتتألفمنمادةخام :)التقليدية( مطبوعةالصحافة ال

وثقافيةوغيرها،ويحصلعليهاالجمهورجتماعيةاوقتصاديةواأخبارومقاالتوموضوعاتسياسيةو–

االشتراك)الدلو،عنطريق أو (1111الشراء الدراسة، ولغاياتهذه الورقيةالصحفاألهي، ردنية

يصالهاإوالموضوعاتالمختلفةليتموالمقاالتتاباتعالناتوالكواإلوالتقاريرخباربنشراألوالتيتقوم

 .)الرأي،الغد،الدستور،العرباليوم،السبيل(مثل،وتصدربشكلدورييوميالمهتمةالىالجماهير

دوري،تالنشراإللكترونيبشكلهيالصحافةالمنشورةعبروسائلوقنوا: ةرقميالصحافة ال

الملفاتالمتتابعة ونظام اإلالجارية،علىاألحداثيوتحتوتجمعبينمفهوميالصحافة طالعويتم

 خالل من الةزجهأعليها كمبيوتر وسائل من وغيرها الرقمية واللوائح النقالة شبكةوالهواتف عبر

المحليةالتياالخباريةالرقميةصحفجموعةالهيمولغاياتهذهالدراسة:،(1111لدلو،اإلنترنت)ا

األ والعربيةوالعالميةعلىمدارالساعةتقومعلىتغطية رم،مثلحداثالمحلية سرايا، )عموننت،

 (.وغيرها14خبرني،جو

الذييحترمعهوذلكاإل الموضوعية: المواقفوبالقدروتحدختياراالقولالناسفيعالم يد

يجابيًاوبناًءومتطورًاويبتعدعنالتطرفوالتعصبوالتحريضعالمالذييعكساإل ذلكيكونتقدميًاوا 

1111)نصر، الدراسة، ولغاياتهذه فالخبراإلضافة،أوبالحذفالخبرتحريفعدمبهايقصد(

الخبرعلىيحصلالذيالمحررأهواءأوالصحيفةأهواءحسبيتغيرأويتلونأنيجبالالصحفي

 األحداث.لموضوعوعدمالشخصنةفيتناولبحدوداوااللتزام



10 
 

هيالمعلومةالصحيحةوالدقيقةالتييحصلعليهاالصحفي،ويجيدصياغتهابالشكل الدقة:

ويريدهمنهالصحفيأالذييتناسبمعحجمها،ويستطيعالقارئمنخاللهذهالصياغةأنيفهمما

أوللحدثالكاملةالحقيقةنشرأوتقديمعمليةهي:راسة،ولغاياتهذهالد(1113)الباز،لههمايريد

نتشملكافةالمعلوماتأ،علىللحقيقةمخالفاتأثيراأومعنىويعطيهابسياقهايخلحذفدونالواقعة

مكنة.أحداثوأزمنةوأسماءوأالواردةفيالحدثمن

الدراسة،ولغاياتهالصحفيقبلتضمينالخبرأيموقفشخصيمنعدم :الحياد هو:ذه

وتقليديةأسواءمؤسسةرقميةعالميةالمؤسسةاإليعكسسياسةشخصييمنحىأالخبرعطاءإعدم

.وجهةنظرالصحفيوأ

الميعفعألدبياتالتعاملمعالمنتجاإلعالمي،فالحقيقةهيالمحركلإلهيالدا:المصداقية

إ والوصول الطرق خالل من ليس القصيالملتويةليها وال بمارة وصدقهاالمشوبة، دقتها يخدش

 الوصول يمكن بل وواقعيتها، صعبة طرق خالل من وإليها وجلبتكونسليمة للسرور مدعاة

1111)شاكر،بالتميزطمئناناال علإهيالدراسةولغاياتهذه(، الصحافة دقيقةعتماد مصادر ى

 . عنالسبقالصحفيبغضالنظروموثوقة

 الدراسة:حدود 

الصحفيةبدراسةواقعالمهنية1118/1113خاللالعامالدراسيالبحثلزمانية:قاماالحدود -

 .11/11/1118-11/11وذلكبالفترةمن

-  األردنالحدود المكانية: عمان الشملتو، من االمؤسساتمجموعة ألصحفية يوميةالردنية

(.)عمون،سرايا،خبرني...خباريةرقميةومواقعإ(...والغد)الرأي
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مطبوعةمنصحفنفيالمؤسساتالصحفيةالمعتمدةفيالدراسةالعاملوحدودالبشرية:ال -

 .ناالعضاءفينقابةالصحفييناالردنييمحليةرقميةصحفو



  الدراسة:محددات 

خاللصدقوثباتالدراسةمنالتوجدمحدداتلهذهالدراسة،حيثيمكنتعميمنتائجهابداللة

خصي ستبانةاال الدراسةالمصممة لهذه صًا ودرجة الخبراء(، من مجموعة قبل من صدق)حكمت

 على اإلجابة في االستبانة سئلةأالمبحوثين ، نتائجأوبما تعميم يمنع ما تمثل الدراسة محددات ن

 .ةفيحالةالتحققمنصدقوثباتهذهالدراسمحدداتلهذهالدراسةداليوجفأنهالدراسة
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 الفصل الثاني

 دب النظري والدراسات السابقةال

 الدراساتواألتطرق من عدد الىطرح الفصل هذا السابالباحثفي بهذابحاث المتعلقة قة

 وبيان أالموضوع المنافسة نتيجة الصحفية المهنية واقع على التطورات هذه ماثر الصحافةبين

وعالمي.والعربيعلىالصعيدالمحليرقميةالالصحافةومطبوعةال

وسائلاإلعالمأنالتيتوضحوعالمنظريةالتشكيلالعضويلوسائلاإلالدراسةعلىاعتمدتو

ومتواصال.الجديدةالتنشأبشكلتلقائيومستقلولكنتتحولمنشيءموجودأويظهرتدريجيا

  الدب النظري أواًل:

الرأيالعأدت وفاعالفيتوجيه مؤثرا دورا ظهورها، منذ مواقفهوسائلاإلعالم وصياغة ام

التتجاهاتهاو والبيانات المعلومات على بناء وذلك والتوعية المعرفة الوسائلوتعميم هذه توفرها ي

منحياةاألفرادءلجمهورقرا أساسيًا ها،وتماشيامعمتطلباتالعصرأصبحتوسائلاإلعالمجزءًا

فيمختلفالمجاالتالحياتيةوقدرتهاومواكبتهاللتطوراتالحاصلةستجابتهااوالمجتمعاتبفعلسرعة

.علىالوصولالىالجماهيرومخاطبتهاوالتأثيرفيها

بيدأنتسارعالتطورالتكنولوجيفيمنتصفالتسعينياتمنالقرنالماضيأدىإلىحدوث

 المستوياتالعلمية، علىجميع حقيقوانطالقطفرة االيثورة فيعالم حيثة شبكةانتشرتتصال،

رنتالتيربطتالعالمكلهبأجزائهالمترامية،وهوماجعلالعالميشبهالقريةالصغيرة،فأصبحتنتاأل

األفكارواآلراءوالخبراتبعضوباتمنالسهلالتعارفوتبادلعلىالمجتمعاتأكثرانفتاحابعضها

.(1111،عزيز)
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ل وسائل ظهور أتاح قد تفاعلاالجتماعيالتواصل أدوات من تملكه ومستقبلبما لمتلقي يية

ما،تبادلالمعلوماتأكثرفياووينخرطاوأنيتفاعل،الرسائل بالمواطنيسمىونتجعنذلكظاهرة

التغيرو".الصحفي نظرياتومفاهيمجديدةهورظإلىتصالشكلومضمونعمليةاالفيأدىهذا

يصدورالُمرسلوالمؤسسةتقلصاحبذلكحيث،هااومحتواالتصاليةلةختلفةللوسيماًأعطتأبعاد

لنقاشاتعديدةحولووسائلهقضيةمثارجدلومحوراًاإلعالمالجديدةماجعلمطبوعاإلعالميةال

.لمطبوعةعلىالصحفاةوتحديداًالمطبوععالميةوسائلاإلالعلىاإلعالمالجديدتأثير

بالكا تنشر صحيفة أول السويدية داجبيالد" نبورج "هيلز صحيفة ثموتعد اإلنترنت على مل

 معحلولشهرتشريناألولعام إذ الصحفاألخرى، حوالي1336تدافعتبعدها أصبحعددها

م1337جريدةومجلة،ومعمنتصفعام1111صحيفة،وارتفعالعددفينهايةالعامإلى1161

(.1111)الدلو،صحيفة4111ارتفعفينهايةالعامإلىو،3611أصبحالعدد

صحيفة،ناهيك71يوميةفهيتزيدعنرقميةنسبةللصحافةالعربيةالتيلهاإصداراتأمابال

أنصحيفة"الشرق عنالمجالتاألسبوعيةوالشهريةوالدورياتالتيتصدرباللغةاإلنجليزية،علمًا

اإلنترنتوذلكفيالتاسعمنأيلولعام عبرشبكة تعرضمحتوياتها أولصحيفة تعد ، األوسط"

.(1111طرش،األ،1114)المشهداني،.1331

 

 عالم سهامات التكنولوجيا على اإلإ

فراددواتالماديةوممارساتاألباألواالتصالبدمجوسائلاإلعالمسهمتالتكنولوجياالحديثةأ

.ينساناإلاالتصالوالمشاركةفيعمليةيوالتنظيماالجتماعيالنمطاليوميةمنحيث
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وأثرت اإللىعالتكنولوجيا وسائل اأنظمة الباحثلمطبوعةعالم نظر وجهة من أربعةفي

 تصميمها ناحية من بستخدامهاوامحاور "مهجنة" و"ديناميكية"إكونها بشكلمعقد و"شبكية" ستمرار

".نتشاراالواسعة"و

الرقميئلاإلصبحتوساأو المجتمعيكثرتشاركيةوتحرريةوغيرتجاريةوتنقلالواقعأعالم

بيوتجمع نما والمسؤولية اإلبداعي بأسلوجتماعيةاالالتعبير وسائل، معظم أساليب عن يبتعد ب

.مطبوعةعالمالاإل

تميزبالرغمبشكلمتنوعومواالجتماعيةالطبقاتالسياسيةوالثقافيةبينعالمالرقميويجمعاإل

بينجميعالطبقات.الفكريماختالفاالمن

االتصالنعصرأفقدتبين،رقميالوالصحافةبشقيهاالمطبوعولدىتحريالباحثعنتاريخ

فرصةالتكنولوجياستثمرالذيأ،عالملألفرادوللعاملينفيقطاعاإلحياتياًباتيشكلنموذجاًالرقمي

أ لصالح اليوميةووظفها ومنتجاته ،عماله صحأمن وتحليالت وخبار مختلفآفية في متنوعة راء

فيالمتغيراتيوضحآليةالتاليشكلوال،فرادمرتفيتغييرالنمطالمعيشيلألأثالحياتيةالمجاالت

.عالمالمطبوعواإلعالمالرقمياإلعالموالروابطاألساسيةمابيناإل
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 (Atton ،9101)الحديث ( متغيرات وسائل اإلعالم 0شكل )

درستو،رقمية(والالمطبوعة)بينحفيةالصالمهنيةواقععلىالضوءلقدسلطتهذهالدراسة

 المهنيةالصحفيةوهلتأثرتردنييناألالصحفيينراءأفيجوانبها مننيالتطورالتقظلفيأتجاه

.خبارألواالمعلوماتنقلفيوالحياديةوالدقةالجودةمعاييرحيث

 نظرية التشكل العضوي لوسائل اإلعالم 

للدراسةاًمرجعياًطارإعالمالتشكلالعضويلوسائلاإلةيعتمدالباحثفيالدراسةعلىنظرإ

ال(.Media Metamorphosis Theory)وللحصولعلىالنتائجالمطلوبة نظريةمنوتعرفهذه

بشكلتلقائيومستقلولكنتتحولمن التنشأ الجديدة جانبروجرفيدلرعلىأنوسائلاإلعالم

فيحينأناألشكالالقديمةمنوسائلاإلعالمتميلإلى،موجودأويظهرتدريجيامنالتحولشيء

نظريةأيًضاباسم"التحولالرقمي"الذييشرحهذهالُتعرف منالموت.التكيفوتتطورباستمراربدالً

لتحديثحيث،ويقدرالتغيراتفيالعالمالرقميوثقافته وسائلاإلعالم"يتمإنشاء"الوسائطالجديدة"

االستخداموالتصميم   

 متغير  -

 هجين -

 اميكيدين -

 شبكي  -

 

 عناصر البنية

التحتية 

 لإلعالم

 الجديد

 دواتاأل

 الممارسات

 التنظيمات

  ثار االجتماعيةاأل       

 

 نتشاراإل 

 التفاعلية 

 دمج الطبقات 
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ف،يرهاوتطو"القديمة التكنولوجيا الوسائط،ستمرارإبتتغير من التحول الوسائطوعملية إلى القديمة

منوقتآلخر.الجديدةتتم

مايحدثبسبب،عادة"فيدلريعني"تحويلوسائلاالتصالمنقبلالمستخدمهذاالمصطلح

 ،1997التكنولوجية)اتبتكارواالوالضغوطالتنافسيةوالسياسيةالمدركةحتياجاتلالالتفاعلالمعقد

Fidler).

فيالتحولالرقميسمةرئيسيةمنسماتDigitalizationالرقمنةتعتبرالمثال،علىسبيل

غيرتعمليةالتحويللقدالمنتجات.ستقبالواوتوزيعواستنساخوتطورهامهمإلنتاج،تصالالفنياال

ا مع بها نتعامل التي الطريقة واألالرقمي لنصوصوالصور يتم الفيلمستخدامهااصواتالتي لربط

الورقيوالفينيلوغيرذلكالكثير.

يالتطورالتكنولوجيف ريبأنهوسيلةموحدةللتفكاإلعالملوسائلالعضويرالتشكللففيديعرّو

كل،سوفنرىأنوسائلكنسانياإلتصالاالدراسةأنظمةاللمنخ"ويقولإنه،تصاللوسائلاال

جيانتيجةللتحولالعضوي".والتحوليوبشكلمستقلولكنهاتظهرتدرتنشأتلقائياًالديدةجالاإلعالم

 .(Fidler ،1997)"ةدبعدالواليجسدياًلحالكائنااللهاعمليةبيولوجيةيتطورمنخ"العضويهو

ىوير وسائل أن ااإلعالمفيدلر األُألمثل إعاالخارجيةخرىتستجيبللضغوطنظمة دةعنطريق

ياةولكيتواكبلحهاتتطورلكيتزيدمنفرصبقائهاعلىقيدانفإالحيةتنظيمنفسها،ومثلالكائنات

رة.يبيئةمتغيراتفيالتغ

التحولالعضويلوسائل فيدلرمبدأ التطورالمفاهيمثالثةمنعالماإلويستمد شتركمهي:

Coevolution  والتقاربConvergence أشكالComplexity.والتعقيد كل أن فيدلر ويقول
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الا بإحكام مرتبطة فيتصال نظام اإلاالنسيج ونسانيتصال عنيمال، مستقل بشكل توجد أن كن

تصالجديدويتطور،فإنهيؤثرعلىمرالزمنوبدرجاتمتفاوتة،اطمبعضهاالبعض.وعندمايظهرن

.خرىألاتصالالقائمةالاطانمأكافةتطورفي

االقاعدةو الوسائلمعلهاًشتركمسيكونالتطورأنهيمجاللفيهذا التعايشستمراريةاذه

بينها ،فيما المنفردوليسالتطور فإنستبدالالواالجديدةللوسيلة هذا وعلى القدمية. للوسائل التام

 الجديدةاإلوسائل فجأةلعالم تنشأ الو،م وسائل عن مستقلة تنشأ األُم وا إلعالم ننمخرى، شأتا

جانب من السابقة تراثالوسائل على معتمدة متدرج، منفيومتأثرةوتطورتبشكل الوسائل هذه

 .خرآجانب

النظرية تظهروسيلةعالمإلأنوسائلا،وتفترضهذه ميةجديدة،عالإالقائمةتتطورعندما

عتمدعلىتطورنظامحيوي،ويرتبطتطورهاويأليةلكمشعملالعناصراللىبطريقةأقربإوتعمل

دةسوفتتعايشالجديمةويالقدعالماإلأنوسائلالىرالتاريخي.ويشخرىالمحيطةبهااألُالوسائل

مة.يرالوسائلالقديموتهومصليكونااللي،وبالتامعاً

حربلفترةمابعدايمتوسطةتعايشمعالتلفزيونفلموجاتالمثال،فإنراديوالوعلىسبيلا

لكييستمرالتعايشدونإنيقضيذلكعلىالبث، (FM) موجاتبطورالبثملثانية،ثميةالالعا

 (AM).متوسطةلموجاتالبا

حولبكلوسيلةتمهوتزاوجينتجمنالعاإلوسائلينبندماجاالوترىالنظريةأنالتقاربأو

ودةاليومهينتيجةموجلاعالماإلعنإنشاءوسائلجديدة.وعلىذلكفإنوسائلالعلىحدة،فض

 .بشكلمتكررطوالالوقتعالماإلوسائلنحدثبيتحصىكانتتتعدوالالرةيندماجاتصغإل
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جديدلاباستعارةوسيلةخاللهاعمليةتقوممنباعتبارهمعالوسائلاإلنالتقارببيىالنظرإلويمكن

.ستخدامهواخرىوتطويعهمنالوسيلةاألُ

 كانلهذاووفقا الويباهلحطاتالتلفزيونمواقعممنالطبيعيإنتطورالفهم علىشبكة

منخال لتنشر من تقدم أو الفيديو مقاطع لقطاعاتأخرىمنلاالتليفزيونيالبثخاللهاها مباشر

كماكانمنالطبيعيإنتستفيدالصحفالتلفزيونيةمنلقطات.الجديدةالوسيلةىحولتإلتجمهورلا

ا.هجمهورللجذبمزيدمناللىمواقعهاعلىالويبالفيديووتنشرهاع

جديدة،بتكاراتالضغوطخارجيةوتظهرعالماإلهذايقولفيدلر:"عندماتتعرضوسائلفيو

مبتكرات.ومثلماتتطورلهذهالإعادةتنظيمنفسهالتكونمواكبةىتتجهبكلوسيلةوبطريقةعفويةإل

مالقائمة".وهذهالعمليةهيالعإلاتصالورة،كذلكتفعلوسائلاإليبيئةمتغفيمنأجلالبقاءنواعاأل

والواقعإنماذكرهفيدلرعنالتشكلالعضوي .كمايقولفيدلرعالماإلجوهرالتشكلالطبيعيلوسائل

رة.يخالسنواتاأليمفعالإلاوسائلفيرالذيحدثيميدعمهالتطورالكبعالاإللوسائل

وسائلفلقد اإلعالمتقاربت وسائل مع أكلااإلعالمالتقليدية بشكل وبجديدة هذهتر حولت

خرىعلىألكلوسيلةتستخدمإمكاناتالوسيلةامنصاتللنشربشكلأساسي،وأصبحتىالوسائلإل

مواقعتفاعليةمتعددةالوسائطعلىالويب،وحساباتعلىلهاأصبحمطبوعةنطاقواسع،فالصحفال

هواتفلرها،وتطبيقاتعلىايرويوتيوبوانستجراموغيمثلفيسبوكوتوتجتماعياالشبكاتالتواصل

 تجهزةواألالذكية ماللوحية من استغاللاكنها التإلكافة ايمكانات وسائل اعالإلأتاحتها جديدةلم

ا،هلجيلالرابعلدخلتاأيهواتفالذكيةالتلوضحعلىهذاالتشكلهواستفادةمنها.والنموذجاالواال

 وسائل بوظائف القيام على قادرة االىإلاإلعالموأصبحت تصفحجانب مثل الشخصي، تصال
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ريهاوسدادالفواتلالصورومقاطعالفيديووتبادلتقاطواجتماعياالواستخدامشبكاتالتواصلنترنتاإل

 .روكلذلكيؤكدصحةنظريةفيدل،وغيرذلككرالسفرحساباتالبنكيةوحجزتذالومتابعةا

حولتطوربحثفيعالماإلبتطبيقإطارالتشكلالعضويلوسائلElvis(1111)وقدقام

الستةللنظريةتشرحبفعاليةالنجاحاتالمبادئأنالىوانتهى Online Journalism رقميةالالصحافة

شهدتهاواإلخفاقات التي الصحفاإلخباريةاإلعالموسائل التيينوكذلك غيراتنتيجة شهدتهاالتي

 بظهور الصحافة كنمطنترنتاإلصناعة لتوزيع وفياألجديد 1111خبار. مفهومSchmidtقدم

الرقمي العضوي التشكالحاليةالمرحلةلتتميز Digital Metamorphosis التشكل مراحل لعن

 لوسائل اإلعالمالسابقة ويستند الىالمفهوم. تحدثتصالاالفيالتغيراتأن من تالتحوالكجزء

تصال.ليهتكنولوجيااالإأخرماوصلتالىالذييستندالثقافيلإلنتاجاالجتماعية

بينSchmidtز.وميّيتغيرالثقافيوالتوزيعاإلنتاجوفورظهورتكنولوجيااتصاليةجديدةفإن

والحبرالكتابةعالماتالصورمعظهوربمرحلة،تبدأاإلعالمستمراحلللتشكلالعضويلوسائل

تصاليةاالالرموزتحولتعنيالتيالحاليةالرقميةبالمرحلة،وتنتهيالهجائيةالحروفوالبرديوأوراق

والفيديويةالمسموعة الىوالنصية وهوهؤوزمالFayasواستخدم .رقميةرموز النظرية مفاهيم أحد

نترنتاإلتأثيروذلكلدراسة Media Displacement Effectاإلعالموسائلإحاللتأثيرمفهوم

فكرةأنالىاإلحالل.ويستندمفهومباإلنترنتالورقيةمقارنةاإلعالملوسائلالمستهلكينفيسلوكيات

محدودةاإلعالموسائلالستهالكالناسيخصصهالوقتالذي تكتسبوسيلةوبالتالي، فإنهعندما

خرى.األاإلعالمفإنذلكيكونعلىحسابوسائلجماهيريةجديدة
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ويميز هنا اإلبينالباحثون من حاللنوعين ، هو الوقتياألول  Time اإلحالل

Displacement يشيرو إحالل الى يقضيه الذي المستخدمالوقت التقليدية الوسائل لصالحمع

 الجديدةالوسيلة اإل، تنخفضيحدثو Functional Displacement الوظيفيحاللوالثاني عندما

أنالىوقدخلصالبحث.الجديدةتشبعهاالوسيلةالتيالحاجاتإشباعنفسفي ئمةالوسائلالقاهميةأ

تأثلهيكنلمرقميةالالصحف وعلىيركبيرا الصحف، الصحفعلىأصناعة اإلنترنتنمواقع

.لمتحلمحلهاوبالتاليقارئيهاتؤثرعلىولممثلتإضافةنوعيةللصحف

 مثلسبابمجموعةمناألالىمطبوعةلناسبالصحفالرتباطاإستمرارارجعالبحثأوقد

أيحملهاالىالنسخةالورقية،وسهولةبملمسهابعضستمتاعاوصعوبةالقراءةمنشاشاتالكمبيوتر،

ىعادةيوميةلدتمثلالزالتأنقراءةالصحفالىباإلضافة،المواصالتوسائلفيمكانخاصة

FiedlerوضعهاالتيالمبادئTomasello, Lee and Bayer(2010)وقدطبق.اآلخرالبعض

(1337) لوسائل العضوي تحليلاإلعالم،للتشكل وسائلتمالتيالبحوثيموتقوفي حول نشرها

.1116الى1331عامامن17ىعلىمداإلعالمالجديدة

،Fiedlerنظريةالىالتعديلالذيأضافتههوقدمتهاالدراسةالتياإلسهاماتولعلمنأهم

سوفتتواجدتصالاالبحوثأشكالكافةعلىأن،حيثذكرتالدراسةبحوثاإلعالموسحبهاعلى

.،يسمحلكلنوعجديدمنالبحثبالظهوروالتطورالتبنينظاممعقدومتسعمنفيمعاوتتطورمعا

بحثهفياإلعالمنظريةالتشكلالعضويلوسائلSpirlish(1111)وعلىمستوىأخرطبق

الصحفيةمجالفيحولالتحولالرقميللصناعاتالثقافية والفيديووالصورة منذفيالسينما النمسا

فيوالتوزيعنتاجاإلفيستخدامالوسائلالرقميةاأنالىالباحثى.وانتهالعشرينبدايةتسعينياتالقرن
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بدخولالصغيرةوالشركاتألفرادلسمحإذأنه،هنفسالوقتفينعمةونقمةيمثلالصناعاتالثقافية

هذهالصناعات.،وأزالتقسيمالعملالذيكانيدعمالمنافسةأشعلهنفسالوقتفيولكنهالمجالهذا

كقناةتوزيعجديدةتعززبطريقةغيرمسبوقةمنلوسائلالتواصلالحديثة،الُينظرهناوبهذاالمعنى

رتمعتطوروسائلخبارتطونتغطيةاألألباحثالىوعليهتوصلا،توزيعالموجودةقبلقنواتال

وتعدطلقعلية"صحافةالموبايل".ألحدثواأحيثظهرمفهومجديدلكتابةالخبراالتصالالرقمي

النظرية للتفكيرهذه اطريقة التكنولوجيلوسائط التطور تدريجيالفي التيتظهر تحولتصال من ا

،فإناألشكالالقديمةالتموتتصالهرأحدثأشكالوسائلاالاتظ،وعندموسائلاإلعالمالقديمة

تتكيفوتتطور.هاولكن

 المهنية الصحفية 

 الصحفيين حرص نهجناألردنييينطلق ترسيخ خالل من الصحفية المهنية مفهوم على

حيثيحرصالصحفيعلىالبحث،التييعملونبهاعالميةاقيةوالدقةوالحيادللمؤسساتاإلالمصد

 لعنالدائم والجودة الثقة تكسب التي المعلومة غالبا والتي تكومؤسسته ودقيقأاًمصدرنما اًكيد

 .للمعلومة

األو أل،خالقياتتشكل الرئيسية ألو،يتعاملبشريالقواعد السياساتالعامة ،يمهنةترسم

 للتعامل نصوصمحددة بيبوضع انما طرفي األخالقيات تشكل حيث العامةاألدولمعادلة، بيات

دوارالمنوطةلطرفيالمعادلةالمرسلوالمستقبل.لألالمؤشراتاألساسيةو
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العامنموذجاًوتعد ،انتيجةالتعاملالمباشرمعالمجتمعالمحيطبه،خالقياًأالصحافةبشكلها

يكونهدف ما هيدونتزييفأوالتيغالبا كما نقلالصورة الحفاظعلىالطبيعيةها مع تجميل، و

لطبيعةتكوينهوخصوصيته.خرنظراًتخدمها،والتيتختلفمنمجتمعألالمجتمعيةالتي

تصاللبحثعننظرياتجديدةفيمجالاالضرورةالهائلفيالتكنولوجيااضالتطورلقدفر

لسريعفيالحصولعلىالمعلوماتستنتجعنهطرقجديدةللتعاملمعهذاالطريقانأل،عالمواإل

 Kappler andعادةنشرها،حيثوصفكلمنوبالتاليإوجمعالمعلوماتمنمصادرهاخباراأل

Materستخدامالوسائطالمتعددةالتي"بإبالتفاعلية"الطريقةالجديدةالتيفرضهاالتطورالتكنولوجي

وا تمتل التلفزيون والتركيبالكقوة مكانياتالصحفالمطبوعة .(1111صالح،)التلفونمرنلشبكة

أواالقليميةأوسواءالوطنية،عالميةالمتالحقةظهرالعديدمنالقوانينوالمواثيقومعالتطوراتاإل

عالمي.العملاإلألخالقياتلدوليةا

لقد األعملت ردنيةالحكومة تح1113عام نوععلى قيق والشفافية العدالة بعمن تزاحمد

مدونةقواعدالسلوك"رسميةضمنالمؤسساتاليينوعاملينمنالصحفتحديدمهامالل،رقميةالالصحف

اإلعالموسائلمعالحكومةبيندشكلالعالقةيتحدعلىهامنالخامسةالمادةحيثنصت،"االخالقي

يأفيعالميةإوسيلةيأفيعاملشخصيأوأصحفييأتعيينبعدملزمتالحكومةأ"حيث

بماعالماإلوسائلاستقالليةعلىحفاظاوذلك،لديةبوأعامةوأرسميةمؤسسةوأحكوميةدائرة

شرطكالكاملالتفرغكمطالبتمدونةالسلوك."المصالحفيتضاربيألومنعاًدورهاداءأمنيمكنها

والناطقينالمستشارينوظائفذلكفيبما،البلدياتوفي،ومؤسساتهاةالحكومدوائرفيللتعيين
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يأمقابلالصحافيينمنخدماتعلىالحصولوعدم،الرسميةؤسساتوالمالوزاراتفيعالمييناإل

.ماديةمكافأة

السلوكاأل لممارسةالناظمةوالقوانينالدستورأقرهاالتيالمبادئمنخالقيوانطلقتمدونة

منجمهورالصحافةفيالوقتالذييعتبربعضففيحينها.واسعاًالصحافةالتياثارتجدالًمهنة

ألصحفالرقميةناأمطبوعةال وأنها حيالها، الثقة الىالمطبوعساهمتفيزعزعة دتالىالعودة

بينهاالتغطيةالفيصلسرعة،التيشكلتللوسائلالحديثةكونهيتسمبالدقةوالموضوعيةبالطرحخالفاً

خالقيةالمهنيةالتيتتبعهاالوسائلالحديثة.وبينالمصداقيةواأل

أ ارساءوتأتي الصحفيهمية العمل المحافظةانطالقاقواعد تراعيمن أسسراسخة على

الصحافةإهدافوالمثلالتيتسعىاأل لىمواكبةبناءالمجتمع،تهدفإمهنةورسالةباعتبارها،ليها

وتبعاته،وتطلعاته التخلف ومقاومة اإلوباعتبارها، عبئ عاتقها على والتوعيةعالمتحمل والتنمية

.(1116بوعرجة،يربسالحالكلمة)أرشادوتخوضمعركةالتنووالتثقيفواإل

وقانونو والنشر" "المطبوعات قوانين علىتعتبر الحصول "الجرائم"حق وقانون المعلومات"

الشخصيةحرياتللنتزاعاأوانتهاكزاعاتوحفظحقوقاألفرادمنأيالفيصلفيحلالناإللكترونية"

عززمنأطرعمليةتحكمالعملالصحفيوتإيجادفيعالمنالناظمةلإلحيثساهمتالقواني،والعامة

الدعامة تشكل التي المهنة اخالقيات أالرئيسية األفراد قضايا مع التعامل المؤسساتفي بشكلو

عامالقانونفممنهج. اإلاًسقفمنحبشكل للحريات المطبوع بشقيها حمايةوقدم،يالرقموعالمية

.العامةالحقوقمنجزءاباعتبارهاتصاالتواالوالعامةةالشخصيلمعلوماتل
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 الصحافة الردنية 

مبقدوماألميرعبداهللبنالحسينإلىإمارةشرقي1311عاماألردنيجاءتبدايةاإلعالم

ب وتأسيساإلمارة األردن، األولىإعد الحربالعالمية لأل،نتهاء اإلعالم منحيثجلباألمير مارة

وبريدالحجاز.والقبله،،صحفكالفالحبعدةالحجاز

)جريدةعهاأولصحيفةرسميةمطبوعةتثمتبومنأولالصحفاالردنيةكانت"الحقيعلو"

.1313فيعامالعربي(الشرق

الصحافةوالكتابة)أنمنهعلىالثانيةوالذينصتالمادة،دستورالمصدر1311وفيعام

ذاعةاآلراءفيحريةوالطباعةحرةولكلشخصالحق واألنباءبمختلفوسائل،التعبيرعنرأيه،وا 

(.بحدودالقانونيدهذهالحريةاإلالنشروالتق

الرقميةفي الحالقرنواكباإلعالماألردنيالثورة نمنلداالهتماماديوالعشرين،وجاءهذا

دجاللتهأن"حريةالصحافةسقفهاحيثأكالحسين،صاحبالجاللةالهاشميةالملكعبداهللالثانيبن

السماء"وهذاتعزيزمنجاللتهللحريةالصحفيةواستقاللالعملاإلعالمي،فقدكانمنالطبيعيأن

خبارردنبنقلاألفياألرقميةية،ويزدادتأثيرهاواتساعهافقدساهمتالصحافةالرقمتنتشرالصحافةال

المعلومة.السرعةبنقلتميزتبةوشفافيةووصراحبجرأةحداث،والتعليقعليهاواأل

 ،1116وفيعام صحيفة اإلخبارية عمون رقميأصدرتوكالة أردنية إخباريًا،متخصصةة

ذلكصحفإخبا سراياوظهرتبعد أنباء وكالة مثل: أخرى خبرنيوموق،رية الين،ع وأون ورم، ،

ئة.اوالسوسنةوسمااألردنوغيرهاحتىتجاوزعددهاالم
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،1111بعدإلغاءوزارةاإلعالمعام1111عامواالتصالعالملشؤوناإلالدولةوزارةتئشنأ

لتعنىبقضاياالمرئيوالمسموع.م،1113عالمالمرئيوالمسموععاموتمتأسيسهيئةاإل

 همبعضيرى أن التلقدةرقميالالصحافةنشأة مع السبعينات في بدايةبدأت وفي تكست،

،وتلتهاصحيفةصحيفةسويديةهينترنتةتنشربالكاملعلىاإلرقميولصحيفةأالتسعيناتكانت

ردن،األمافيأالعالم.يةفيرقممريكية،وبعدذلكبدأنشاطكبيرفيالصحافةالالواشنطنبوستاأل

ذاعةمجتمعيةإلرقميولموقعأ،منخالل1111،منذبدايةعامرقميةفقدبدأتمسيرةالصحافةال

عدادالتقاريركنصوصمكتوبةإنهاتقومبأضافةالىإنترنتتقومببثمباشرعبراإل،كانت(لمقرا)

أبدملحوظاًخباريةفورةونشاطاًبدأتتشهدالمواقعاإلوترفقمعهاصورةوتقريرالصوت،وبعدذلك

اإلصحيفة عمون في وتبع1116خباري ت، األأصحفه زاد مثل خرى، وغيرها وخبرني منردن

المئات.الىفيمابعدعددهاوصلخبارية،التياإلالصحف

1111الى1111نبداياتعامنهمأ،إذصحفالعدادأنترنتفيزيادةاإلانتشاروساهم

الاإلانتشاركان ببطءحيثكانتتقنية وكانتنسبةالمسADSLـنترنتيسير دونمنافسة يطرة

يربسرعةكبيرة،حيثوصلتنترنتيساإلانتشارأبد1111لـبالمئة،ولكنبعدا1قلمنأنتشاراال

مستخدم.مليون1.3بالمئةبوجود73حواليالى1113معنهايةالعامنتشاراالنسب

عددهاصبحأ،وردنبشكلكبيرجداًفياألالرقميةصحفعدادالأتتضخم1118امبعدع

تواجدالعديدمنالمواقعالتيتدارفوضىالناتجةمنللونتيجة.نترنتاإلانتشارنتيجةلزيادةبالمئات

المواقع،حيثقامتبعملالحكومةقامتبطريقةغيرقانونية لهذه بتعديلقانونالمطبوعاتتنظيم

.لرقميةاصحفالعملجلتنظيمأوالنشرمن



26 
 

 مطبوعةالالصحافةكانت ال، في ببداية الموجودإتسير المعلومات نقل الصحفةتجاه في

ذاعاتالمجتمعيةبحيثيتموضعالتقاريرومنخاللاإلأنترنت،ة،ووضعهاعبرشبكةاإلمطبوعال

،ولكنهاتطورتلتصبحمواقعتفاعلية.رقميةالصحفنجازهاعلىإيتمالتي

تتجهةمطبوعصبحتالعديدمنالصحفالأة،فقدمطبوعوعلىصعيدالتطورفيالصحافةال

 لهالرقميةاصحفإنشاءالى وألتكون تفاعلية تأثيراًأكثر كثر حيث ردنيةالصحفاألستحدثتا،

الخبرخبارالصحيفةالمطأنقلتخاصةلرقميةاصحف نيالذيكاناآلبوعةوتتجاوزذلكبتغطية

يأ.نباءعلىوكاالتاألالسبقفيهحكراً فيما يضامعأة،فهيتتشابهرقميتعلقبفنونالصحافةالما

ضافةالىأ،ضمنصفحاتالموادوالتقارير"التفاعل"كمايسمىاصبحهنأوعة،ولكنالصحافةالمطب

ة،وبرزتفنونمكانيةنشرفيديومعالمادا كبر،ووضعصور،وأمكانيةوضعرسومتوضيحيةبشكلإ

البيانات.نفوجرافوالخرائطالتيتعتمدعلىصحافةجديدةتتعلقباأل

نتشاراوجاء خلرقميةاالصحافة الماضية الفترة منصاتالل مساهمة خالل شبكاتمن

يصالالمعلوماتللمتلقين،إذا خبارو،فينشراألوكبيراًهماًمدوراًحيثلعبتجتماعيةاالالتواصل

.ةمطبوعوتوزيعالبريدفيالصحفالشبهبشركاتتوصيلألشبكاتصبحتهذهاأ

لدراسةالصحفالرقميةاًنظرياًطارإتمثلعالمنظريةالتشكلالعضويلوسائلاإلنوهنانجدأ

من بيندماجاالتتخذ الونما والمطبوعاالتصاليةسيلة للبحثفيالرقمية بيندماجاالة معاييرنما

الذييخضعلشروطوتقنياتةالرقميشرالخبروبينمعاييرجودةالصحفجودةالصحيفةكوسيلةلن

الجديدة.تصالوسيلةاال
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 سات السابقة الدراثانيًا: 

 على الصحف"الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرها  (،دراسةبعنوان1111الدلو)دراسة -

المطبوعة"

الفنيةوالبشريةةفيفلرقميتعرفعلىنشأةالصحافةالهدفتالدراسةالىال مكاناتها ،سطينوا 

ال الصحافة على تأثيرها محافظاتغزةواحتماالت في وبالتحديد المنهجمطبوعة الباحث واستخدم ،

.%833مشتركوبنسبة1111مشتركعشوائيًامنأصل111حيثتماختيارعينةمن،سحيالم

منهاالنتائجمنمجموعةعنالدراسةأسفرتوقد اإللكترونيةالصحافةعرفتفلسطينأن:

في"واأليام"1336(يونيو)حزيرانفي"القدس"جريدةصدرتإذ،األخرىالعربيةبالدولمقارنةمبكراً

،متفاوتهبنسبPDFبنظامتعملوأنها،1337عامفي"الجديدةوالحياة"،1336(يوليو)تموز

أساليبعلىحديثةتقنياتبإدخالالتطورنحوتتطلعوهي،متخصصةشركاتعليهاوتشرف

الصحفقراءةبآخرأوبشكليؤيدونالدراسةعينةأفرادمن%64.18أنالدراسةوكشفت.عملها

أحياناًأودائمةبصفةيشترونهاظلوامنهم%81.16وأن،اإلنترنتشبكةفياالشتراكبعدالمطبوعة

تقدملكونهااإللكترونيةللصحافةتعرضهمأسبابيرجعون%37.8وأن،اإلنترنتفياالشتراكبعد

.ليةاستقالأكثرأنهاترىالنسبةونفس،إضافيةمعلوماتلهم

ال الصحافة تأثير تناولها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه الصحافةرقميةوتتشابه على

دراستنابواقعالمهنيةالصحفيةمابينالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقميةمنالمطبوعة،فيماتهتم

 وجهةنظرالصحفييناالردنيين.
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- Alshehri & Gunter (1111)  3“The market for electronic newspapers in 

the Arab world” 

 .العالم العربي "سوق الصحف اإللكترونية في دراسةبعنوان"

هدفت عنالدراسة بياناتأساسية على الحصول الصحفالالى رقميةقارئي مدىومعرفة

نالخدماتالتيتقدمهاعرضاهم علىمسحإلكتروني. مشترك1111الىلارساعتمدتالدراسة

بينتالدراسة،نتشرةفيأرجاءمختلفةمنالعالمالعربيةممشتركللصحفالرقمية811وأجابمنهم

مجاراة حاولتالصحفالعربية االنترنتوظهوراألجيالالجديدة، التحديالذيجلبته فيظل أنه

التخطيطوضعفدراسات من الالجدوى،اإلنترنتبقليل الصحافة وضوحمستقبل أمامرقميةوعدم

 الناشرينالعرب.

أهمها: النتائج من مجموعة الدراسة وأظهرت في ضعف لشبكةوجود األساسية البنية

فيالتأخير،واالقتصاديةمماأدىالىضافةإلىبعضالعوائقاالجتماعية،والثقافية،باإلاالتصاالت

 من م.االنترنتاالستفادة تأهياًل مؤهلين صحفيين وجود لتحريعدم الصحفالناسبًا وجود.رقميةر

أخيرًا،.نبيةالتيأصدرتلهانسخًاعربيةوالصحافةاألجالرقميةمنافسةشديدةبينالصحافةالعربية

لعدةأسبابمنهاالرقميةأظهرتالدراسةأننصفأفرادالعينةيشعرونبالرضاعنخدماتالصحافة

وهيتمكنالقراءمنالحصولعلىاألخبارعن،اليوموهيالتحتاجإلىدفعرسومأنهامتوفرةطوال

 العالم.أيمكانفي

اإلعالمية التغطيات بعضخصائص تناولها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتشابه

.راءعنتلكالخصائصمثلالشموليةلصحافةاإلنترنتومدىرضاجمهورالق
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- Johnson& Kaya (1111) , "Web credibility: a model path to examine 

the way predictability and trust in the credibility of direct new " 

مة والثقة بمصداقية االخبار ء"مصداقية الويب: نموذج لفحص الطريقة التي تتنبأ بها المال

 .المباشرة "

  الدراسة مصداقيةذاتالويبالىالتعرفعلىالعواملالتيتجعلمواقعهدفتهذه من،

بهخالل التييحكم الناسعلىالمعلوماتالرقميالدرجة تتمتعبالمصدمنحيثةا وذلكاأنها قية،

واعتمدتالدراسةعلىالمسحالرقميمنخالل.1111لعاماالمريكيةأثناءالحملةاالنتخابيةالرئاسية

 التالية:توصلتالدراسةالىالنتائجمشارك،و1481عينةبلغت

online mediaرقميللمسحالىأنوسائلاإلعالمالنالمستجيبيمنأكبرذهابنسبة -1

 عام الرئاسية االنتخابات في أعلى بمصداقية االنتخابية1111تتمتع بالحملة مقارنة ،

 .1336الرئاسيةعام

المؤشراألفضلللمصداقيةعلىالخطعلىوسائلاإلعالمالتقليديةبأنهاالعتمادأثبتت -1

 المالئمة.لثقةالسياسيةالمباشريعقبها

 ة االنترنت".كبعنوان "واقع ومستقبل الصحف اليومية على شب ،(1113الشهري)دراسة -

 على شاملة مسحية دراسة من الصحفست تحرير الطبعاترؤساء ذات السعوية اليومية

هدفتةالرقمي ب، الصادرة اليومية الصحفالسعودية نشر كشفواقع الى على العربية شبكةاللغة

الصحفالىمعرفةو،االنترنت ةرقمينسخالإطالقاالسبابالتيدعتهذه الد. راسةاعتمدتهذه

 التحليلي. الوصفي المنهج االلكترونيعلى النشر عالم في اليوم القضية ان الى الدراسة خلصت
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 المهنيةاصبحت ومستقبل مصير حول وصحافتهاتتمحور االنترنت ستحل وهل الصحافة، محل

ا بتحدلتقليدية. الدراسة االنترنتيوأوصت عبر النشر من اهدافواضحة الخطط،د رسم ثم ومن

بالنسخااللكترونيةوفقخططزمنية،ثمارساءمفاهيماداريةوتحريريةخاصة،لتحقيقهذهاالهداف

لماولالعلماليينالناسحايضاباالهتمامبتوظيفجاذبيةاالنترنتالدراسةاوصتمنالصحيفة.كما

واالخراج.منحيثالشكلالتركيزعليهاوزيادةالخدماتالتفاعليةب

،فيتناولهابعضجوانبالتغطيةاالخباريةلصحافةاالنترنتمندراستنا،وتقتربهذهالدراسة

لتشملعناصروجوانباخرىفيمدىسعتتودراستناولكن المهنيةبمختلفركزتعلىاهتمامها

.عناصرها

تأثير الصحافة اإللكترونية على مستقبل الصحافة المطبوعة بعنوان"،(1111)البدريةدراس -

 ".في مصر

ال علىرقميةهدفالباحثفيدراستهإلىالتعرفعلىمالمحالتأثيرالذيتحدثهالصحافة

في باالتصال القائم وموقف التأثيرات، تلك على األخيرة فعل ورد مصر، في المطبوعة الصحافة

اال الصحف اإلصدار ذلك من ذلكرقملمطبوعة ظل في المطبوعة للصحافة المستقبل ومالمح ي،

 راسيًا المتنامي وأفقياًاإليقاع الباحثرقميةالللصحافة توصل وقد إلىفيمصر، عدة ومننتائج

إستراتيجيةغيابمنتعانيتزالماالمطبوعةالمصريةللصحفةالرقميالصحفأغلبية:اهمها

العالقةإن. متكاملةوبرامجمحددةألهدافوفقاًالالزموالتحديثالتطويرمتابعةخاللهامنيتملة،شام

والتخوفالثقةعدممنحالةويسودهاوالغموضبالحذرتتسمصدارالرقميواالالمطبوعاإلصداربين

صحففيالعاملينالصحفيينلدىبوضوحيظهروالذيالمطبوعةالصحافةجانبمنوبخاصة
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.الدراسة عنها،تصدرالتيالمطبوعةللصحفوقوةدعممصدرتكونأنةلصحفالرقميليمكن

لهايحققأنيمكنجديداًورافداًللصحيفةإضافيةدعمأداةلتصبحالدور،ذلكألداءقائمةوالفرصة

واالتجاهلحقائق،التلكعنهاالمسئولينإدراكبشرطالوقت،نفسفيترويجياًوعمالًمادياًدخالً

والخدمات،اإلعالنفيمبتكرةأساليبعنوالبحثوالمستخدمين،القراءمنجديدةشرائحمعللتواصل

.الزمينوتمويلاستثماراتمناالتجاهذلكيتطلبهماوتوفير الحاليةالرقميةللصحفتملكأخيرًا،

منتتواصلفاعليةأكثربدورللقياماتؤهلهالتياإليجابيةوالمؤشراتالمقوماتبعضالدراسةلصحف

.المستخدمينمنالجمهوراحتياجاتمعخالله

على الصحف  الصحافة االلكترونية وانعكاساتها تاستخداما" بعنوان،(1113)الرحبانيدراسة -

 الورقية اليومية في االردن" 

 الدراسة للصحافةالىهدفتهذه واالعالميين الصحفيين منرقميةالالتعرفعلىاستخدام

المتابعةللمواقعقاتالتييتعرضفيهالالستخداموحيثمدةاالستخداموعددالمراتوالساعاتواالو

االكثررقميةال االعالمية للوسيلة االستخدام عند المفضلة والفترة وطبيعتها فيومكانها استخداما

االخبار على واجرالحصول باالستبيان المسحية دراستها خالل ومن ، الميدانية المقابالت وتكوناء

والدستور،،الرأيصحففياالخبارمجالفييعملونوصحافياعالمي111منالدراسةمجتمع

.االردنيةوالتلفزيوناالذاعةومؤسسة،اليوموالعرب،والغد

.واالناثالذكوربينمناصفةتقسيمهمتمواعالمياصحافيا111منالدراسةعينةوتكونت
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التالية:دتوصلتالىالنتائجقو

ومعظمهمالصحافةاإللكترونيةيستخدمهاالصحفيونواإلعالميونمنذأكثرمنخمسسنوات

الترتيباألولكأفضلوسيلةفيالحصواحتلت .بشكليومي ولعلىاألخبارالصحافةاإللكترونية

العينة أفراد الدى تلتها الثاني، الترتيب في المطبوعة بينكما،لصحف عالقة هناك النوعان

األكثر والوسيلة المفضلة، الصحف وطبيعة االستخدام، ومؤشرات التعرض، ومكان االجتماعي

األخبار. على الحصول في استخدامًا أظهرتالدراسة اإللكترونيةكما التعرضللصحافة دوافع أن

 تمثلتبالمعرفة اإل.ودافعالمهنةومنكانتدوافعنفعية تمتازعلىالصحفأنالصحافة لكترونية

أنالصحافةفاخيراً،المستمروالمباشرفينقلاألخبارالورقيةاليوميةفياألردن،بإمكانيةالتحديث

 لمشاركةفياآلراءأكثرمنالصحفالورقية.ااإللكترونيةقدسهلت

واخرون) - الديمقراطية للثقافة االردنية بعنوان،(1111الهيئة لمادة االخبارية "تغطية ادراسة

 االنتخابية في وسائل االعالم لمجلس النواب االردني السادس عشر".

 دولةعربية11ضمنمشروعكبيرللمجموعةالعربيةلرصداالعالمفيالدراسةجاءتهذه

.لإلعالمةالدنماركيعدالةلدراساتحقوقاالنسانوبدعممنالمجموعة بالتعاونمعالهيئةومركز

اعتمد اليوميةوقد الصحافة تغطية مضامين تحليل شملت رصد عملية على الدراسة ت

االنباء المرئيوالمسموعووكالة وهواالسبوعيةواالعالم لالنتخاباتالنيابية، دفتالىمعرفةاالردنية

مدىتوافر"عدةمعاييرصحفيةفيالتغطيةمثلعدماالنحيازوالمهنيةوفحصمدىالنزاهةوالشفافية

".بدونتحيزللمواطنينوالموضوعاتلألخباريتتمتعبهاوسائلاالعالمفيتقديمهاالت
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بلغتدرجةالحياديةفيالصحفالخمس)الرأيوالعرباليوم:يمايلتوصلتالدراسةإلىو

( نسبته ما الى والسبيل( والغد بينما(%86.4والدستور الوصلت، االيجابية تغطية الىالمنحازة

امابالنسبةلحجمتغطيةالصحافةاالسبوعيةلالنتخابات%(.3والتغطيةالسلبيةبنسبة)%(،11.6)

)ف احتلتالصدارة شيحان ان الرصد )47.7بين بنسبة الشاهد تلتها بنسبة%31.1( واالهالي )%

(3.1.)% اظهرتانالوسائلاالعالميةالمرصودةخصصتمساحاتكبيرة والفتتاحلإلعالنكما

.واآلراءالتيتفوقتعلىالمقااالنتخابيةوالتالمقرات

دراسة  االردنية:" المعايير المهنية في الصحافة االلكترونية بعنوان،(1111دراسةالدبيسي) -

 ".مسحية لساليب الممارسة المهنية في الصحافة اإللكترونية الردنية

المهن اإلتمثلتأهدافالدراسةفيكشفواقعالممارسة للصحافة األردنيةية ومدىلكترونية ،

التطبيق في المتمثلة الصحفية المهنية للمعايير االردنية اإللكترونية الدقة،الصحافة موضوعية،

عينةعمديةعشوائيةصحفيا111ًوكانحجمعينةالدراسةمكونةمن.المصداقيةوالحيادفيالنشر

 الكلي1736بنسبة المجتمع من % ، الدراسة هدفت تطبيقالتعركما على المؤثرة العوامل الى ف

 اإللكترونية الصحافة في المهنية الدراسةاألردنيةالمعايير التحليلياستخدمت الوصفي المنهج

العوالمسحي االردنيين الصحفيين من عمدية عينة على وطبقت االلكترونية، الصحافة في ،املين

الد منهاوتوصلت النتائج من مجموعة الى :راسة سعي العتمادرغم االردنية االلكترونية الصحافة

،مثلعديدةعلىتلكاألساليبوالوسائل،إالأنهناكمآخذووسائللتحقيقالمعاييرالمهنيةأساليب

والقذ للحرياتالشخصية انتهاكا يشكل ما الصحفيونشر التحرير بقواعد االلتزام وعدم فاالنتقائية

.والتشهيروغيرذلكمنالسلبيات أشارتنتائجالدراسةالىوجودضعففياعتمادالصحافةكما
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،الحيادفينشراالخبارييرالمهنيةالمتمثلةبالموضوعية،الدقة،المصداقيةااللكترونيةاالردنيةللمعا

العواملالمؤثرةعلىتطبيقالمعاييرالمهنيةفيالصحافةاإللكترونيةاالردنيةوبخصوص.والتقارير

فتمثلت أخرالسعيلتحقيقالسبقالصحفيبعامل نقلاالخبارمنصحفومواقع وعامل ىعلى،

تدقيقها دون اإلنترنت .شبكة الدراسة للعملوأوصت جديدة قواعد ترسيخ على العمل ضرورة إلى

 سليمة.اإلعالميتركزعلىأداءالصحافةاإللكترونيةاالردنيةلرسالتهاوفقًالمعاييرمهنية

ناولهاالمباشرللمعاييرالدراسةالحاليةمنخاللتمعأكثرالدراساتتشابهًاوهذهالدراسةهي

بينمااهتمتفقط،العاملينفيالمواقعااللكترونيةورمنعلىجمهسةاقتصرت،لكنهذهالدراالمهنية

 الدراسة بهذه من اوسع سواءالصحفالرقميةجمهور االردنيين الصحفيين نقابة اعضاء من وهم

التقليدية.فيالصحفواملينفيمواقعرقميةاالع

دراسة1111البدر) - مدى التزام الصحافة المطبوعة وصحافة االنترنت بالمعايير بعنوان"(،

 ".المهنية من وجهة نظر الجمهور الكويتي

 الصحافة من كل بالتزام الجمهور التعرفالىمدىثقة الى مقابلالمطبوعةهدفتالدراسة

وحجمالوصفيالمسحي،واستخدمالباحثالمنهجالمعاييرالمهنيةللعملاالعالميرنتبصحافةاالنت

اهتمامالصحافة:يمايلنتائجهذهالدراسةأبرزمن،وكانمنالطلبةواالعالميين371عينةالدراسة

صادرودقةماالهتمامبموثوقية.قالشموليةفيتغطيتهااالخباريةالمطبوعةبالمزيدمنالتوسعوتحقي

 بمعاييرالموضوعية.أكثرصحافةاالنترنتالمعلوماتلتغطيتهااالخبار،أخيرًا،اهتمت

- Harold Reusken (2014), Social Media have more Effect on News  

 على االخبار" لديها قدرة أكبر للتأثير التواصلوسائل 
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الدراسة  اهذه عبروسائل اإلعالم شبكة )استطالعأجرته االجتماعية (SMING14إلعالم

ودورهااالجتماعيةالتواصلوسائلحولنومحترفيالعالقاتالعامةيبينمجموعةدوليةمنالصحفي

ماينشرعلىعلىنطاقواسعيستخدموننيالصحفيوبينتالدراسةأن.فيطرحقضاياالشأنالعام

يعتقدالمحترفونفيكماموثوقيتها.االجتماعيةعلىالرغممنوجودشكوكحولمنصاتالتواصل

كشفتمجالالعالقاتالعامةأناألخبارأصبحتأقلموثوقيةألنالصحفيينيجرونتحقيقاتأقل.

 INGدراسة أيًضا انه وسائل استخدام مالتواصليتم بشكل فياالجتماعية للمشاركة كوسيلة تزايد

لفونعنأقرانهمالدوليينفيهذاتخالهولنديينيفيالعالقاتالعامة،علىالرغممنأنمحترالحوار

الصدد.

"،(1111)الشهاوىدراسة - العوامل المؤثرة على مستقبل الصحافة اإللكترونية في بعنوان

 "9101حتى  9102مصر في الفترة من 

اإللكترونية،التيانتشرتوتطورتبشكلكبيرفيالصحافةمستقبلهدفتالدراسةالىبيان

الماضيةالسنوات دلفيعلىعينةمنالخبراءفي.القليلة أجريتالدراسةمنخاللتطبيقاستمارة

والمهنيين األكاديميين من الصحافة من31تضممفردة،111قوامهابلغعينةوهى،مجال

.والمطبوعةاإللكترونيةالصحففيالمهنيينمن71وواإلعالم،الصحافةأساتذةمناألكاديميين

أنفرضقيودعلىالصحافةالمصريةسيؤثربالتأكيدعلىالصحفاإللكترونية،:الدراسةئجومننتا

أنالصحفالمصريةالمطبوعةلنتختفيفي،كماتدهوروتراجعالصحفاإللكترونيةوسيؤديإلى

بزيادةاستخدامالصحفاإللكترونيةوعلىالصحفالمطبوعةبذلجهدمناالانهاستأثرالمستقبل،

أجلالبقاء.
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 "  الرقمنة؟صراع البقاء ورهانات  العربية:"الصحافة الورقية (:1116دراسةمسعود) -

ستندا  فيالباحث على دراسته التعايشي النشوء الى، والتكافلينظرية الدراسة هذه هدفت

ورومعرفةمدىتطالعربي،تشخيصدقيقومفصلللتحوالتالتيتشهدهاالصحافةالورقيةفيالعالم

عالق اإلطبيعة انتشار الة منهما،رقميعالم كل ذلكعلىمستقبل وتأثير الورقية الصحافة بتراجع

عالمالرقميومدىقدرتهماعلىودراسةطبيعةالصعوباتوالعراقيلالتيتواجههاالصحافةالورقيةواإل

 ورهاناتها.مواجهةمتطلباتالمرحلة

 أولعل من أن االستنتاجاتهم إتوصلالتي الباحث الدراسةفيليها العينةهذه خالل من

سرهتتجهأهيدورالنشرالصحفيفيالعالمبمستخدمةاالنترنت،والمكونةمنأكبرعشردولعربية

ففيالوقتالذييتحدثفيهالناشرونالعربعنالجدوىاالقتصاديةاالعالمية،الىتنويعنشاطاتها

اإللكتروني،قتصاديللنشرإلراءهمفيالغرباستوعبواالجانبالكترونيةفإننظإلاصحفنشاءإمن

كماالمتميز.هوالمحتوىرقميمعتبرينأنالعاملالمشتركالرئيسبينصناعتيالنشرالتقليديوال

،حيثتطورتهذهالصحفرقميةتوصلتهذهالدراسةالىحصولتغييرمهمفيمفهومالصحيفةال

عالميةوترفيهمنكونهانسخًامطبوعةا يةذاتشخصيةمستقلة.لىبواباتإخباريةوا 

بعنواند،(1117)العسولي - المعايير المهنية والخالقية للصحافة اإللكترونية "ارسة

 "الفلسطينية

إلىتطويرالمعاييرالمهنيةواألخالقيةالتييمكنأنتحكمالصحافةاإللكترونيةالدراسةهدفت

الوسي طالصحفيأكثرمصداقيةوفاعلية،وتوصيفبيئةمهنيةوأخالقيةمحفزةعلىنحويجعلهذا

الفلسطينيةمنتقديمخدمةرشيدةومتطورة،الرقميةةلكترونية،وتمكينالصحافلتطويرالصحافةاإل
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الذييتعرضلالنتهاكوالقرصنة، العربيوالفلسطيني للمحتوىاإلعالمي قانونية توفيرحماية والى

للصحفوالسعيإلع قانونيةودستورية الحرياتالصحفيةفيظلحماية قيم واقتالء حاريوالمجتمع،

تماستخدامالمنهج.الحلولالمناسبةالتيتساهمفيالتصديإلىكلمامنشأنهانتهاكالخصوصية

هورش6لمدةالرقميةالتحليليوالمنهجالمقارن،إذتمتحليلمضمونصحيفتيالقدسونيويوركتايمز

تعلىعينةارسة،وزعكأداةرئيسةللداالستقصاءصحيفةالصناعي،واستخدمتباستخداماألسبوع

مفردة.وتمتحليلالبياناتإحصائيًاباستخدامبرنامجالحزمةاإلحصائيةللعلوم(31)عمديةبلغقوامها

اإللكترونيوخلصتالد .(SPSS) االجتماعية النشر إن أهمها: نتائج إلى المهنييؤثرارسة غير

علىالنسيجاالجتماعيواالقتصاديوالسياسيوالفكري،وانصحيفةالقدستتسمبالمهنيةوالمصداقية

والحيادفينقلاألخباروتستخدمأشكااًلتحريريةوفنيةمتنوعةفيتغطيتهااإلعالمية،إنالصحافة

ةاالجتماعيةوالضوابطالتشريعيةتقيدالقائماإللكترونيةالفلسطينيةتتمتعبحريةمحدودة،وانالمسؤولي

مبالمعاييرالمهنيةواألخالقية،وأنصحيفتيالقدسونيويوركتايمزتهتمانباألحداثازلتباالتصاللال

السياسية،علىحسابالمادةالثقافيةواالجتماعيةوالدينية،وتستخدمانالعناصرالتفاعليةبنسبةكبيرة

 الصورومقاطعالسيما والمعاييرالدوأوصتالفيديو. االجتماعية، التحليبالمسؤولية يلي: بما ارسة

الرقابةالمهنيةفيالنشراإللكتروني،وتجنبالمصادرغيرالمجتمع،وتعزيزالمهنيةواألخالقيةتجاه

 .رقميالموثوقةفيالنشرال
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 اإلستفادة من الدراسات السابقة

المناسبةلهذهالتعرفعلىمنهجيةالبحثالعلميتالسابقةفياالستفادةمنالدراساتلقدتم

 سيستخدمها والتي الباحث،الدراسة إلى باإلضافة تم الدراساتأنه إليها توصلت التي النتائج ربط

البحثالعلمييعتمدعلىالتراكميةوالترابطبينالدراساتالسابقةمعنتائجالدراسةالحاليةحيثأن

اساتالحديثة.السابقةوالدر

اواكماللدراساتجديدةلدراسةجديدوانطالقالبحثفيقوةنقطةالسابقةالدراساتكماتعد

تم ان بعد وخاصة الفجوةتوضحالعلميللبحثقويةاًوحججمبرراتكونهاالمشكلةتحديدسابقة

.إنوجدتالعلميالبحثفيالعلمية

نمامنثوراًهباءتكوناللدراستهإعدادهأثناءهابيقومأنالباحثعلىيتوجبخطوةأيإن وا 

الباحثيعدهاالتيالدراسةواحتواءالسابقةالدراساتكتابةفإنولذلكجمة،وفوائدألغراضتكون

معلوماتعنالكشففيتتمثلكثيرةفوائدمنودراستهالباحثعلىيعودلماجداًهممأمرعليها

التباعهاالمالئمةالمنهجيةلهتوضحأنهاكمادراسته،فيالباحثدمهايستخالتيللمعلوماتمشابهة

اللمعلوماتمصادرعنتكشفأنويمكنالسابقة،الدراساتفيواستخدامهاتباعهتمماعلىبناءً

وتساعدبأعمالهم،معرفةعلىالباحثيكنلمباحثينبشخصياتوتعّرفقبل،منالباحثيعرفها

الباحثثقةمستوىرفععلىتعملأنهاوكمااآلخرين،وجهودبأعمالعملهنةمقارعلىالباحث

.باختيارهقامالذيبالموضوع
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 يلي:كما تم االستفادة من الدراسات السابقة فيما 

 .النظريللدراسةاإلطارتكوين -

 بلورةمشكلةواسئلةواهدافالدراسة. -

 

 :السابقةالدراسة الحالية عن الدراسات  زما يمي

اإلعالمية الوسائل مهنية بمضمون باهتمامها السابقة الدراسات عن الدراسة هذه وتتميز

للعملمطبوعال والمهنية االخالقية بالمعايير التزامها ومدى للمعلومة عرضها سياق في والحديثة ة

الصحفي.

طالععلىبعداالويأملالباحثأنيربطهذهالدراساتبالنتائجالتيسيتوصللهافيدراسته.

السابقةكبيرعدد الدراسات من منها تناولتاالجنبيةوالعربية والتي الصحفواقع، بينالمهنية ية

والصحافة المطبوعة ةالرقميالصحافة تم اختيار، منها فيبعضاللتقائهاعدد الحالية الدراسة مع

المهنية بعضالمعايير بتناول التشابه يكون أن فأما الرئيسية، الرقميةالنقاط الصحافة اداء على

اوكانفي المهنية، وخصائصهم بعنوانA-Ishehri & Gunter (1111،)دراسةوالعاملينفيها

".العربيالعالمفياإللكترونيةالصحفسوق"

 اإلعالميةالتغطياتخصائصبعضتناولهافيالحاليةالدراسةمعالدراسةهذهتشابهتاذ

الدبيسيالشموليةمثلالخصائصتلكعنالقراءجمهوررضاومدىاإلنترنتلصحافة دراسة أما ،

(1111 بعنوان ،) " االلكترونية الصحافة في المهنية ألساليباالردنية:المعايير مسحية دراسة

".الممارسةالمهنيةفيالصحافةاإللكترونيةاألردنية
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منخاللتناولهاالمباشرللمعاييرالحاليةالدراسةفهذهالدراسةهيأكثرالدراساتتشابهًامع

بينمااهتمتفقط،الرقميةالعاملينفيالصحفعلىجمهورمنالمهنية،لكنهذهالدراسةاقتصرت

 الدراسة سواءبهذه االردنيين الصحفيين نقابة اعضاء من وهم الرقمية المواقع من اوسع جمهور

 التقليدية.وفيالصحفأالعاملينفيمواقعرقمية

وا الباحثمن وتوصياتستفاد بحيثالفيالسابقةالدراساتنتائج دراسته وتحسين تطوير

تكون الصحفيينمنتكرارًا التيأخذتعلىجمهور وتحديدًا منتلكالدراساتالسابقة، سبقها لما

كمااعضاءنقابةالصحفييناالردنيين،وحولواقعيةالمهنيةالصحفيةبيناالعالمالتقليديوالرقمي

،وغيرهامنالدراسات1116،دراسةمسعود1114دراسةالشرقاوي،1117العسولي)اتفيدراس

(.السابقة

 على االطالع فياإلطاروبعد المستخدمة النظريات وتحديدا السابقة للدراسات النظري

الدراسة.لهذههةالدراساتالسابقةفلميجدالباحثمناستخدمنظريةالتشكلالعضويللدراساتالمشاب

المستهدف.كماتبلورلدىالباحثمرحلةتصميماستبانةالبحثالمسحيةلدىالجمهور

تتميزهذهالدراسةعنالدراساتالسابقةبالجمهورحيثتمتوزيعاالستبانةعلىالصحفيينمن

ال الصحفية بالمؤسسات العاملين سواء االردنيين الصحفيين نقابة مطبوعةأعضاء مليالعااو فين

الرقميةالصحف الدراسة هذه وركزت ، الموضوعية،ايضا )الحياد، الصحفية المهنية المعايير على

(.الدقة،الشمولية
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 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات

  مقدمة:

متمنهجالبحثالذيبممثلةالباحثاستخدمهاوالوسائلوالطرقالتيباألدواتيهتمهذاالفصل

عينةالدراسةوالمتغيراتوالمجتمعوصدقاالداةوثباتهاوكذلكالمعالجةاالحصائيةلمنخالاعتماده

موضوعالدراسةلتعميموالمعلوماتفيقدرممكنمنالبياناتأكبرواالجراءاتالمتبعةللوصولالى

 والتطبيقية.الفائدةالعلمية

 البحث:منهج 

مدعلىأسلوبالدراساتالمسحيةعنطريقالوصفيةالتيتعتالدراساتتعدهذهالدراسةمن

والمسحينصبعلىدراسةأشياءموجودةبالفعلوقتإجراءالدراسةفيمكانوزمان،المسحبالعينة

معين.

 فالمنهج الوصفي المنهج ويهتمالذيهو الواقع، في توجد كما الظاهرة دراسة على يعتمد

 بوصفها كيفيا ويعّبرعنها دقيقا وصفا منوبيانبوصفها رقميا وصفا بإعطائها وكميا خصائصها،

األخرى الظواهر مع ارتباطها درجة أو حجمها أو الظاهرة هذه مقدار توضح وجداول أرقام خالل

.(1111)ابوحطبوصادق،

:فالمسح القضايا لمختلفانواع تحليلية المعلوماتوالمشكالتعملية عنطريقجمع ويتم

(.1111)عمر،البحثاوالعينةالمسحوبةمنهعتمالمباشربمجتصالوباالومنظمة،بصورةعلمية
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تبحثبواقعالدراسةكونهاهإستخدامالمنهجالوصفيالمسحيبوصفهالمنهجاألكثرمالئمةلهذ

الصحافةاالردنيةالورقيةفيظلظهورثورةاالتصالالحديثة.

 

 الدراسة:مجتمع 

عضو(1171وعددهم)عضاءفينقابةالصحفييناألالصحفيينمنيتكونمجتمعالدراسة

 وذلكمنخاللكشفصادرعننقابةالصحفييناالردنيين.

 الدراسة:عينة 

 (صحفيمناعضاءالنقابة،311(تضم)Random sampleعينةعشوائية)اختباروتم

 .%منمجتمعالكليللدراسة1331وبنسبة

 الدراسة:خصائص عينة 

التالي:وهيكمافيالجدولعينةالدراسةافرادحصائيخصائصاالالتحليلوقدبين

 (1جدول )
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسبة التكرار الفئات

 59.3 178 ذكر النوعاالجتماعي

 40.7 122 انثى 

 15.0 45 عامفأقل03من العمر

 21.3 64 عام03-03من 

 19.3 58 عام03-03من 

 20.0 60 عام03-03من 

 24.3 73 عام03منأكبر 
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 10.7 32 ثانويةعامةاواقل المستوىالتعليمي

 13.3 40 (دبلوم)كليةمجتمع 

 50.0 150 بكالوريوس 

 26.0 78 اعلىمنبكالوريوس 

الصحفيين فينقابة عضو
 األردنيين

 2.0 033 نعم

 14.0 42 محرر المسمىالوظيفيالحالي

 22.3 67 ندوبم

 24.7 74 محرر/مندوب

 1.0 3 كاتب

 18.3 55 سكرتيرتحرير 

 15.0 45 مديرتحرير 

 1.3 4 رئيستحرير 

 3.3 10 غيرذلك 

 8.7 26 اعوام3اقلمن الخبراتالعملية

 18.7 56 اعوام33-3من 

 26.0 78 عاما33ً-33من 

 22.3 67 عاما03ً-33من 

 24.3 73 ماًعا03منأكثر 

العامل االعالمية المؤسسة
 فيها

 36.3 109 صحيفةمطبوعة

 28.0 84 صحيفةرقمية

 35.7 107 ورقميةصحيفةمطبوعة 

 100.0 300 المجموع 
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الدراسة: ةأدا 

لجمعانةالمصممةخصيصًالهذهالدراسةاالستبتماالعتمادفيهذهالدراسةبشكلرئيسيعلى

لتكونعلىجزئينوهماكمااالستبانة،وتمتطويرعلوماتالكافيةعنموضوعالدراسةالبيانات،والم

يلي:

)النوعاالجتماعي،المستوىالتعليمي،عضونقابة،:وهيوتضمالمعلوماتالديموغرافيةاالول:الجزء 

(.العملية،اداةالمؤسسةاالعالميةالمسمىالوظيفي،الخبرات

ع الثاني:الجزء  وتتضمن االردنيةناصر الصحفية محاور،المهنية الى تقسيمها محور،وتم وكل

بعناصرجزئين،جزءعنالمهنيةالصحفيةفيالصحافةالمطبوعةوالجزءاالخريحتويعلى يهتم

كتالي:(،وتناولكلمحور14-1والمكونةمنالفقرات)فيالصحافةالرقميةالمهنية

،وكانالمحوردمةفيالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقميةدقةالمعلومةالمقاالول:المحور -

 (.11-1علىقسمين)مطبوعورقمي(وضمتالفقرات)

المطبوعةالصحافةبينماالمقدمةالمعلومةمصداقيةفياالختالفالثاني:المحور -

 (.36-13،وكانالمحورعلىقسمين)مطبوعورقمي(وضمتالفقرات)والصحافةالرقمية

الثالثرالمحو - والصحافةالمطبوعةالصحافةبينماالمقدمةالمعلومةفيالموضوعية:

 (.44-37وكانالمحورعلىقسمين)مطبوعورقمي(وضمتالفقرات)،الرقمية

-  ،الرقميةوالصحافةالمطبوعةالصحافةبينماالمقدمةالمعلومةفيالحياد الرابع:المحور

(.14-41مي(وضمتالفقرات)وكانالمحورعلىقسمين)مطبوعورق
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 الداة:صدق 

منمدىصدقالتأكدبهدف،االستبيانلجمعالمعلوماتمناسبةمدىيعرفصدقاألداةبأنه

منانالتأكدوالذينعنيبه:داةاالستبيان،ويتمذلكمنخاللالتأكدمنالصدقالظاهريلألوثبات

(.1111ز،)عبدالعزياألداةتقيسمااعدتمناجلقياسه

من البياناتالمطلوبة لجمع االستبانة الباحثباعتماد العشوائيةقام فيوالتيتساعدهالعينة

علىاالستاذالدكتوراالجابةعلىمحاورالدراسة. المبدئيتمعرضها وبعداعداداالستبانةبشكلها

عرضهاعلىكماتمنة،االستبامحورمالحظاتهالقيمةعلىمشرفالرسالةليتمتجويدهامنخالل

.(1الملحقرقم)فريقمنالمختصينفيالمجال

الباحث وتممنمحكميواآلراءبجمعالمالحظاتوقام التعديالتالالزمةسواءتاالستبانة،

حاتاوالفقراتلتصلالىصورتهاالنهائيةوالتيتمتطبيقهاتعديلبالمصطلبالحذفاواالضافةاوال

على الدراسة،واصبحتاالستبانةمكونةمناربعةمحاورعينوتوزيعها موزعه14ووقسمينة فقرة

 المحاور على المهنيةاالربعة عناصر وهي الرقمية، الصحافة او المطبوعة الصحافة عن سواء

نظرالصحفييناالردنيين، منوجهة االردنية المختصين)المحكمين(الصحفية الباحثاراء واعتبر

لةعلىصدقاالداةوتجانسفقراتها،ممايشيرالىالصدقالظاهريلالستبانة.وتعديالتهمدال

 الدراسة:ثبات أداة 

عادةاالختبار)الدراسةللتأكدمنثباتأداة (test-retest،فقدتمالتحققبطريقةاالختباروا 

عادةتطبيقهبعدأسبوعينعلىمجموعةمنخارجعينةالدراسةمالمقياسبتطبيق (03كّونةمن)،وا 

،ومنثمتمحسابمعاملارتباطبيرسونبينتقديراتهمفيالمرتين.عينة
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وتمأيضًاحسابمعاملالثباتبطريقةاالتساقالداخليحسبمعادلةكرونباخألفا،والجدول

ككل(يبينمعاملاالتساقالداخليوفقمعادلةكرونباخألفاوثباتاإلعادةللمجاالتواألداة0رقم)

واعتبرتهذهالقيممالئمةلغاياتهذهالدراسة.

 (2جدول )
 والدرجة الكليةمجاالت لمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة ل

 االتساقالداخلي ثباتاإلعادة المجال

 0.93 38.0 دقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعة

 0.87 3800 المطبوعةمصداقيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافة

 0.91 ..38 موضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعة

 0.87 3803 حيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعة

 0.94 3800 المطبوعةككل

   

 0.94 3803 دقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية

 0.92 3800 مصداقيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية

 0.94 3803 موضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية

 0.93 3800 حيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية

 0.95 3800 الرقميةككل



 المقياس:مفتاح تصحيح 

 سلم اعتماد لتصحيحليكرتالخماسيمقياستم منفقراتهبإعطاءأدواتالدراسة، فقرة كل

(وهيتمثلالاوافقبشدة،الاوافق،محايد،موافق،موافقبشدةندرجاتهالخمس)درجةواحدةمنبي

علىالترتيب،وقدتماعتمادالمقياسالتاليألغراضتحليلالنتائج:(3،0،0،0،3)رقميًا
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منخفض0800-3833من

متوسط0833-0800من

مرتفع3833-.083من

خاللاستخدامالمعادلةالتالية:وقدتماحتسابالمقياسمن

 (3)الحداألدنىللمقياس-(3)الحداألعلىللمقياس

 (0)عددالفئاتالمطلوبة

3-3      =3800  

0
نهايةكلفئة.إلى (3800)ومنثمإضافةالجواب

 الدراسة:متغيرات 

 مطبوعة.الهيالصحافةالتابع: -

 رقمية.الالمستقل:الصحافة -

-  الوسيطةالمتغيرات المسمى: التعليمي، المستوى العمر، )الجنس، الديموغرافية البيانات

 .(االعالميةالمؤسسةالوظيفي،الخبراتالعملية،واداة

 الدراسة:إجراءات 

فينقابةالمسجلينمعالفياإلنديمييواألكاللعينةالمبحوثةمنالمتخصصيناستمارةعملتم

االردنيين:الصحفيين

 الدراسة.هدافواسئلةأدبالنظريلتكونمرجعيةألهميةوةاألمراجعتمت .1

الدراسة.التيستقامعليهاالعينةتطويراستمارةتم .1
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3.  للتم البياناتاالولية )التيجمع االستمارة خالل من للدراسة(دراسة خصيصا اعدادها ،تم

 الدراسة.للتوصلالىنتائجومنثمالخروجبتوصيات

البيانات.استخالصنتائجالدراسةمنخاللجمعتم .4

1.  النهائتم بالوضع الدراسة السابقةاخراج الدراسات مع ومقارنتها و،ي النتائجمن كتابة ثم

 النهائية.التوصياتوصياغة

 اقشة.للمنفيالجامعةعرضالدراسةعلىاللجنةالمعتمدة .6

 االحصائية:المعالجة 

فيالتحليلاالحصائيللبياناتعلىبرنامج االعتماد تم علىاسئلتها واالجابة توزيعاالستبانة بعد

(SPSS،)التالية:اسئلةالدراسةتماعتماداالساليباالحصائيةعنولإلجابة

 والتكرارات.استخراجالنسبالمئويةلوصفافرادعينةالدراسة -

عـادةاالختبــار)للتأكـد - (test-retestمـنثبـاتأداةالدراسـة،فقـدتــمالتحقـقبطريقـةاالختبـاروا 

 .المقياسبتطبيق

 .تقديراتهمومنثمتمحسابمعاملارتباطبيرسونبين -

 .وتمأيضًاحسابمعاملالثباتبطريقةاالتساقالداخليحسبمعادلةكرونباخألفا -

الصـحافةالمطبوعـةوالصـحافةالرقميـةلعناصـرنمـابـيارنـةللمق T testخداماختبـاراسـتتـم -

 المهنيةالصحفية.

تماستخدامالتحليلالرباعيلبيانداللةالفروقذاتالدالـةاالحصـائيةفـيالصـحافةالمطبوعـة -

 والصحافةالرقميةوالتيتعزىللمتغيراتالديموغرافية.

أثرالمؤسسـةاإلعالميـةعلـىواقـعالمهنيـةتماستخدامالمقارناتالبعديةبطريقةشيفيهلحساب -

الصحفية.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 تمهيد

هذا يتناول لنتائجالفصل عرضًا الدراسة جمعتساؤالت خالل من اليها التوصل تم التي

عينةاعضاءنقابةالصحفييناالردنيينالعامليناالحصائيةوالتياستهدفتاالستبانةوتحليلبياناتها

 المطبوعة الصحفية المؤسسات في وتموالعاملينوالرقمية معا، والرقمية المطبوعة المؤسسات في

استخراجالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريللتعرفعلىاستجابةافرادعينةالدراسةالعشوائيةعن

جهة نظر من و " بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقميةردنية ة ال يالصحفالمهنية واقع  "

“."الصحفيين الردنيين

االول:ترتيبهافيالفصلسئلةالدراسةحسبيلياالجابةعناوفيما

 والصحافة المطبوعة الصحافة بين ما المقدمة المعلومة دقة في اختالف هناك هلالسؤال الول: 

 الرقمية؟

المعلومةدقةالمعياريةللإلجابةعنهذاالسؤالتماستخراجالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافات

والجداولأدناهتوضحذلك.،الرقميةوالصحافةالمطبوعةالصحافةفيكلمنالمقدمة

 المطبوعة الصحافةفي  المقدمة المعلومة دقةأوال: 
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 (3جدول )
 الصحافةفي  المقدمة المعلومةالمتعلقة بدقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية عةالمطبو 

الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

3 . 
تاريخولهاموثوقةمصادرعلىالمطبوعةالصحافةتعتمد
 الصدقيةمنمشهود

 مرتفع 873. 4.00

 عمرتف 973. 3.92 .خاطئةمعلوماتتقديمالمطبوعةالصحافةتتجنب 0 0

0 3 
الىغالباًاآلراءاسنادعلىالمطبوعةالصحافةتعمل 

 .مصادرها
 مرتفع 938. 3.92

0 33 
اوتعديلهاتمصوراالمطبوعةالصحافةتستخدمال

 بهاالتالعب
 مرتفع 995. 3.91

 مرتفع 977. 3.88 .الصحيحغيرالمحتوىتقديمالمطبوعةالصحافةتتجنب 3 3

3 0 
الناقصةالمعلوماتتقديمعنطبوعةالمالصحافةتبتعد 

 .الوقائعتشويهافتقادهايعنيالتي
 مرتفع 930. 3.87

3 0 
والمؤشراتاالرقامعرضالمطبوعةالصحافةتتجنب 

 .الصحيحةغير
 مرتفع 965. 3.84

. 33 
منوردتكماالمعلوماتالمطبوعةالصحافةتنقل

 نقصاوزيادةبدونالمصدر
 مرتفع 942. 3.77

0 3 
المفاهيماستخدامالمطبوعةالصحافةتتجنب 

 .الواضحةغيروالمصطلحات
 مرتفع 970. 3.76

33 3 
قيلالذيالسياقفياالقتباسالمطبوعةالصحافةتستخدم

 .اضافةاوحذفدونفيه
 مرتفع 952. 3.74

33 0 

جماعيةمصادرالىالعزوالمطبوعةالصحافةتستخدمال
واضحاجماعياالتعبيريكونالتيالضيقةالحدودفياال

 .ومعلنا

 مرتفع 875. 3.70

 مرتفع 747. 3.85ككلالمطبوعةالصحافةفيالمقدمةالمعلومةدقة
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بيالحسابيةقدتراوحتانالمتوسطات(0يبينالجدول) ،حيثجاءت(4.00-3.70)نما

صادرموثوقةولهاتاريخمشهودمنتعتمدالصحافةالمطبوعةعلىم"والتيتنصعلى(.رقم)ةالفقر

الصدقية األولىوبمتوسطحسابيبلغ)" (4.00فيالمرتبة جاءتالفقر، ةبينما 0)رقم ) ال"ونصها

التعبير يكون التي الضيقة الحدود في اال جماعية مصادر الى العزو المطبوعة الصحافة تستخدم

ومعلنا واضحا جماعيا دقةوبلغالمتوسطالحسابيل.(3.70بيبلغ)بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسا"

(.3.85)ككلالصحافةالمطبوعةالمعلومةالمقدمةفي

 
 الرقمية الصحافة في المقدمة المعلومة دقة ثانيا:

 (4جدول )
 الصحافة المقدمة المعلومةالمتعلقة بدقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 حسب المتوسطات الحسابية مرتبة تنازلياً الرقمية 

الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المستوىالمعياري

3 3. 
السياقفياالقتباسالرقميةالصحافةتستخدم
 اضافةاوحذفدونفيهقيلالذي

 متوسط 989. 3.38

0 30 
المعلوماتتقديمعنالرقميةالصحافةتبتعد 

 .الوقائعتشويهافتقادهايعنيالتيالناقصة
 متوسط 979. 3.33

0 03 

مصادرالىالعزوالرقميةالصحافةتستخدمال
يكونالتيالضيقةالحدودفياالجماعية
 ومعلناواضحاجماعياالتعبير

 متوسط 974. 3.30

0 30 
غيرالمحتوىتقديمالرقميةالصحافةتتجنب

 الصحيح
 متوسط 975. 3.29

0 33 
المفاهيماستخدامميةالرقالصحافةتتجنب 

 الواضحةغيروالمصطلحات
 متوسط 1.063 3.29
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

3 30 
موثوقةمصادرعلىالرقميةالصحافةتعتمد
 الصدقيةمنمشهودتاريخولها

 متوسط 996. 3.25

3 33 
االرقامعرضالرقميةالصحافةتتجنب 

 الصحيحةغيروالمؤشرات
 متوسط 1.029 3.24

3 03 
تمافالماوصورارقميةالالصحافةتستخدمال

 بهاالتالعباوتعديلها
 متوسط 1.125 3.24

3 00 
منوردتكماالمعلوماتالرقميةالصحافةتنقل

 .نقصاوزيادةبدونالمصدر
 متوسط 1.071 3.24

 متوسط 1.007 3.22 .خاطئةمعلوماتتقديمالرقميةالصحافةتتجنب 30 33

33 33 
دومااآلراءناداسعلىالرقميةالصحافةتعمل
 .مصادرهاالى

 متوسط 1.123 3.20

 متوسط 841. 3.27ككلدقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية



بيقدتراوحتيهبالمتوسطاتالحساان(0يبينالجدول) ،حيثجاءت(3.38-3.20)نما

سياقالذيقيلفيهدوناالقتباسفيالالصحافةالرقميةتستخدم"والتيتنصعلى(.3رقم)ةالفقر

اضافة حذفاو "( بلغ حسابي وبمتوسط األولى المرتبة (3.38في الفقر، جاءت ةبينما (33)رقم

بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابي"اسناداآلراءدوماالىمصادرهاتعملالصحافةالرقميةعلى"ونصها

(.3.27ككل)فيالصحافةالرقميةدقةالمعلومةالمقدمةوبلغالمتوسطالحسابيل.(3.20بلغ)

ـــار"ت"كمـــا  لبيـــانالفـــروقاإلحصـــائيةبـــينالمتوســـطاتللبيانـــاتالمترابطـــةتـــماســـتخداماختب

وضــحيوالجــدولأدنــاه،الرقميــةوالصــحافةالمطبوعــةالصــحافةبــينمــاالمقدمــةالمعلومــةدقــةلالحســابية

.ذلك
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 (5جدول )
 الصحافة بين ما المقدمة المعلومة دقةل "ت"ارية واختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

 الرقمية والصحافة المطبوعة

العددالقياس
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة

"ت"

درجات

الحرية

الداللة

اإلحصائية
 000. 299 8.675 747. 3.85 300 المطبوعة دقةالمعلومة

    841. 3.27 300 الرقمية



)الجدولمنيتبين فروقذاتداللةإحصائية وجود =3833أعاله المعلومةدقةلبين(

وبداللةاحصائية8333.،حيثبلغتقيمةتالرقميةوالصحافةالمطبوعةالصحافةبينماالمقدمة

،وجاءتالفروقلصالحالصحافةالمطبوعة.38333



ما  المقدمة المعلومة في االخبارية لمصادرا مصداقية ناحية من اختالف هناك هلالسؤال الثاني: 

 الرقمية؟ والصحافة المطبوعة الصحافة نبي

واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة مصداقيةلالمعيارية

والجداولأدناهالمعلومةالمقدمةفيكلمنالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية،اإلخباريةالمصادر

 توضحذلك.

 
 المطبوعة الصحافة في المقدمة المعلومة مصداقيةاوال: 
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 (6جدول )
 الصحافة المقدمة المعلومةالمتعلقة بمصداقية  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المطبوعة

الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط
الحسابي

افاالنحر
المعياري

المستوى

3 00 

االتهاماتبنشرالمطبوعةالصحافةتقومال
أدلةوبدونمعنيمصدرعنالصادرةغير

 واضحة

 مرتفع 792. 4.03

0 0. 

التيالصوربنشرالمطبوعةالصحافةتقومال
إذااالخبارحولهمتدورالذينلألفرادتسيء
 ةللصوراالخباريةالقيمةمنأكبراالساءةكانت

 مرتفع 854. 4.01

0 03 

فيالقانونيباإلطارالمطبوعةالصحافةتلتزم
حقمعيتناقضالبماالخصوصيةحماية

 بالمعرفةالمجتمع

 مرتفع 828. 3.99

0 03 
إلحاقاوالتسببعنالمطبوعةالصحافةتبتعد

 باألخبارالمعنيينباألشخاصالضرر
 مرتفع 872. 3.92

3 00 

وماحدثمانقلفيوعةالمطبالصحافةتقوم
قدبمااالختصارعنبعيداتحريفهوعدمقيل،
 معناهيفقده

 مرتفع 860. 3.80

3 03 
االوصافإطالقالمطبوعةالصحافةتتجنب
 سلفامحددةتوجهاتعنتنمقدالتيواألدوار

 متوسط 909. 3.66

3 00 
قالهماتفسيرعنالورقيةالصحافةتبتعد

 المصدر
 توسطم 907. 3.56


مصداقيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافة

 ككلالمطبوعة
 مرتفع 648. 3.85
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بيالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتان(3يبينالجدول) ،حيثجاءت(4.03-3.56)نما

)ةالفقر 00رقم عن"والتيتنصعلى( الصادرة االتهاماتغير بنشر المطبوعة الصحافة تقوم ال

ةبينماجاءتالفقر،(4.03فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ)"لةواضحةمصدرمعنيوبدونأد

 00)رقم ) المصدر"ونصها قاله ما تفسير عن الورقية الصحافة تبتعد وبمتوسط" األخيرة بالمرتبة

مصداقيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعةككلوبلغالمتوسطالحسابيل.(3.56حسابيبلغ)

(3.85.)

 
 صحف الرقميةال في المقدمة المعلومة مصداقيةثانيًا: 

 (7جدول )
 الصحافة المقدمة المعلومةالمتعلقة بمصداقية  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالرقمية 

المتوسطالفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوىال

3 03 

وماحدثمابنقلالرقميةالصحافةتقوم
عنبعيداتحريفهوعدمبأمانة،قيل

 .معناهيفقدهقدبمااالختصار

 متوسط 1.029 3.27

0 00 

االوصافبإطالقالرقميةالصحافةتقومال
محددةتوجهاتعنتنمقدالتيواألدوار

 .سلفا

 متوسط 1.002 3.26

0 00 

فيالقانونيباإلطارقميةالرالصحافةتلتزم
حقمعيتناقضالبماالخصوصيةحماية

 .بالمعرفةالمجتمع

 متوسط 1.079 3.24

0 03 
المواداوالصورالرقميةالصحافةتنشرال

تدورالذينلألفرادتسيءالتيالفلمية
 متوسط 1.095 3.24
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوىال

منأكبراالساءةكانتإذااالخبارحولهم
 .يةالفلمالمواداوللصورةاالخباريةالقيمة

3 03 

غيراالتهاماتالرقميةالصحافةتنشرال 
أدلةوبدونمعنيمصدرعنالصادرة
 .واضحة

 متوسط 1.038 3.22

3 03 
قالهماتفسيرعنالرقميةالصحافةتبتعد

 .المصدر
 متوسط 974. 3.21

3 00 

باأللمالتسببعنالرقميةالصحافةتبتعد
باألشخاصضررالالحاقاوالحرجاو

 .باألخبارالمعنيين

 متوسط 1.095 3.09


دقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية

 ككل
 متوسط 877. 3.22

بيالحسابيةقدتراوحتالمتوسطاتان(3يبينالجدول) ،حيثجاءت(3.27-3.09)نما

اقيلبأمانة،وعدمتحريفهتقومالصحافةالرقميةبنقلماحدثوم"والتيتنصعلى(03رقم)ةالفقر

بينماجاءت،(3.27فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ)"بعيداعناالختصاربماقديفقدهمعناه

ةالفقر 00)رقم ) "ونصها التسبب عن الرقمية الصحافة الضررباأللمتبتعد الحاق او الحرج او

وبلغالمتوسطالحسابي.(3.09طحسابيبلغ)بالمرتبةاألخيرةوبمتوس"باألخبارالمعنيينباألشخاص

(.3.22ككل)دقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةل

 كما "ت"استخدامتم اختبار المترابطة المتوسطاتللبيانات بين اإلحصائية الفروق لبيان

لمصداقيةالحسابية ما المقدمة الرقميةوالصحافةالمطبوعةالصحافةبينالمعلومة أدناهوال، جدول

.وضحذلكي
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 (8جدول )

 بين ما المقدمة المعلومة لمصداقية "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
 الرقمية والصحافة المطبوعة الصحافة

العددالقياس
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة

"ت"

درجات

الحرية

الداللة

اإلحصائية
 000. 299 9.626 648. 3.85 300 المطبوعة مصداقيةالمعلومة

    877. 3.22 300 الرقمية

 

المعلومةمصداقيةبين(=3833أعالهوجودفروقذاتداللةإحصائية)الجدوليتبينمن

وبداللةاحصائية08303،حيثبلغتقيمةتالرقميةوالصحافةالمطبوعةالصحافةبينماالمقدمة

وقلصالحالصحافةالمطبوعة.،وجاءتالفر38333

 

 المطبوعة الصحافة بين ما المقدمة المعلومة موضوعية في اختالف هناك هلالسؤال الثالث: 

 الرقمية؟ والصحافة

واالنحرافاتلإلجابة استخراجالمتوسطاتالحسابية السؤالتم عنهذا موضوعيةلالمعيارية

 والجداولأدناهتوضحذلك.الصحافةالرقمية،المعلومةالمقدمةفيكلمنالصحافةالمطبوعةو

 

 المطبوعة الصحافة في المقدمة المعلومة الموضوعيةأواًل: 
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 (9جدول )
 الصحافة المقدمة المعلومةالمتعلقة بموضوعية  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالمطبوعة 

الفقراتلرقماالرتبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

303 

بينيفصلالمطبوعةالصحافةمحتوى
والخيالجهة،منوالوقائعالمعلومات
 أخرىجهةمنوالعواطف

 مرتفع 908. 3.85

000 
بينيفصلالمطبوعةالصحافةمحتوى
 .والتكهناتالوقائع

 مرتفع 889. 3.81

003 
بينيفصلالمطبوعةةالصحافمحتوى
 .اإلعالنيةوالمواداألخبار

 مرتفع 954. 3.80

00. 
بينيفصلالمطبوعةالصحافةمحتوى
 .واآلراءاألخبار

 مرتفع 913. 3.79

الموضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافة
 مرتفع 823. 3.81ككلالمطبوعة

 

بيمالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتان(0يبينالجدول) ،حيثجاءت(3.85-3.79)نا

محتوىالصحافةالمطبوعةيفصلبينالمعلوماتوالوقائعمنجهة،"والتيتنصعلى(03رقم)ةالفقر

أخرى والعواطفمنجهة والخيال "( األولىوبمتوسطحسابيبلغ المرتبة (3.85في جاءت، بينما

ةالفقر .0)رقم ) بي"ونصها يفصل المطبوعة الصحافة واآلراءمحتوى األخبار ن األخيرة" بالمرتبة

( بلغ .(3.79وبمتوسطحسابي الحسابي المتوسط الصحافةلوبلغ في المقدمة المعلومة لموضوعية

(.3.81)المطبوعةككل
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 الرقمية الصحافة في المقدمة المعلومة موضوعيةثانيًا: 
 (11جدول )

 الصحافة المقدمة المعلومةمتعلقة بموضوعية ال فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالرقمية 

الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

300 
بينيفصلالرقميةالصحافةمحتوى
 واآلراءاألخبار

 متوسط 1.111 3.29

003 
بينيفصلالرقميةالصحافةمحتوى
 اإلعالنيةوالمواداألخبار

 متوسط 1.192 3.27

000 

بينيفصلالرقميةالصحافةمحتوى
والخيالجهة،منوالوقائعالمعلومات
 أخرىجهةمنوالعواطف

 متوسط 1.065 3.21

000 
الوقائعبينيفصلالرقميةالصحافةمحتوى

 والتكهنات
 متوسط 1.091 3.19

الصحافةموضوعيةالمعلومةالمقدمةفي
 متوسط 1.034 3.24ككلالرقمية



،حيثجاءت(3.29-3.19)نمابيالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتان(33يبينالجدول)

)ةالفقر 00رقم يفصلبيناألخبارواآلراء"والتيتنصعلى( الرقمية محتوىالصحافة فيالمرتبة"

محتوىالصحافةالرقمية"ونصها(00)رقمةقربينماجاءتالف،(3.29األولىوبمتوسطحسابيبلغ)

وبلغالمتوسطالحسابي.(3.19بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ)"يفصلبينالوقائعوالتكهنات

 (.3.24)موضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةككلل



60 
 

 اإلحصائكما الفروق لبيان المترابطة للبيانات "ت" اختبار استخدام المتوسطاتتم بين ية

لمصداقية الحسابية الرقمية، والصحافة المطبوعة الصحافة بين ما المقدمة أدناهالمعلومة والجدول

.وضحذلكي

 (11جدول )
 بين مالموضوعية المعلومة المقدمة  "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 الرقمية والصحافة المطبوعة الصحافة

العددالقياس
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة

"ت"

درجات

الحرية

الداللة

اإلحصائية
 000. 299 7.360 823. 3.81 300 المطبوعة موضوعيةالمعلومة

    1.034 3.24 300 الرقمية

 

( إحصائية داللة ذات فروق وجود أعاله الجدول من يتبين =3833 ) موضوعيةبين

وبداللة38033،حيثبلغتقيمةتالرقميةوالصحافةالمطبوعةالصحافةبينماالمعلومةالمقدمة

،وجاءتالفروقلصالحالصحافةالمطبوعة.38333احصائية

 

 نما بي المقدمة االعالمية المعلومة عرض في الحياد حيث من تباين هنالك هلالسؤال الرابع: 

 الرقمية؟ والصحافة المطبوعة الصحافة

ع لإلجابة هذا واالنحرافاتالسؤالن المتوسطاتالحسابية استخراج تم فيللالمعيارية حياد

والجداولأدناهعرضالمعلومةاالعالميةالمقدمةفيكلمنالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية،

 توضحذلك.
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 المطبوعة الصحافة في المقدمة المعلومة حيادأواًل: 

 (12جدول )
 الصحافة المقدمة المعلومةالمتعلقة بحياد  فقراتلالنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية وا

 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المطبوعة مرتبة

الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

3 03 

االبرازعناصرالمطبوعةالصحافةتستخدم
معالمادةاهميةتناسبعدممثالبتحيز،
والصورالعناوينواستخداموحجمهامكانها

 وغيرهاوالجرافيك

 متوسط 1.074 3.14

3 00 

بعضبمحاباةالمطبوعةالصحافةتقوم
طرفلصالحانحيازهاخاللمناالطراف

حسابعلىالقصةأطرافمنأكثرأو
 .االخرالطرف

 متوسط 1.043 3.14

0 03 

لحذفواباالنتقائيةالمطبوعةالصحافةتقوم
االختياري معينة،نظروجهةتؤيدالتي:

نظروجهةلحسابضعيفةإظهارهابهدف
 .أخرى

 متوسط 1.138 3.05

0 0. 

بعضبتنميطالمطبوعةالصحافةتقوم
ترفيعإلىإمايؤديبشكلالقصة،أطراف
 .بهماإلضرارأومكانتهم

 متوسط 1.013 3.01

3 03 
فةالصحافيالنصمعالعنوانتوافقعدم

 المطبوعة
 متوسط 1.099 2.91


حيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافة

ككلالمطبوعة
 متوسط 881. 3.05
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،حيثجاءت(0830-2.91)نمابيتراوحتالمتوسطاتالحسابيةقدان(30يبينالجدول)

لعدمتستخدمالصحافةالمطبوعةعناصراالبرازبتحيز،مثا"والتيتنصعلى(00و03)تانالفقر

الصحافةتقوم"،و"تناسباهميةالمادةمعمكانهاوحجمهاواستخدامالعناوينوالصوروالجرافيكوغيرها

المطبوعةبمحاباةبعضاالطرافمنخاللانحيازهالصالحطرفأوأكثرمنأطرافالقصةعلى

(03)رقمةالفقربينماجاءت،(3.14فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ)"حسابالطرفاالخر

 بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ"عدمتوافقالعنوانمعالنصفيالصحافةالمطبوعة"ونصها

(.3.05)حيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعةككلوبلغالمتوسطالحسابيل.(2.91)

 
 الرقمية الصحافة في المقدمة المعلومة حيادثانيًا: 

 (13جدول )
 الصحافة المقدمة المعلومةالمتعلقة بحياد  فقراتلطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالمتوس

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالرقمية 

المتوسطالفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

3 30 

وتنميطبتضخيمالرقميةالصحافةتقوم
إلىإماؤدييبشكلالقصة،أطرافبعض
 .بهماإلضرارأومكانتهمترفيع

 متوسط 1.111 3.42

0 30 

بعضبمحاباةالرقميةالصحافةتقوم
مناالخرالطرفحسابعلىاالطراف
منأكثرأوطرفلصالحانحيازهاخالل
 .االخرالطرفحسابعلىالقصةأطراف

 متوسط 1.122 3.37

0 33 
الحذفوباالنتقائيةالرقميةالصحافةتقوم

االختياري معينة،نظروجهةخاللمن:
 متوسط 1.089 3.31
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

نظروجهةلحسابضعيفةإظهارهابهدف
 أخرى

0 30 
الصحافةفيالنصمعالعنوانتوافقعدم

 .الرقمية
 متوسط 1.186 3.28

3 33 

االبرازعناصرالرقميةالصحافةتستخدم
معالمادةاهميةتناسبعدممثالبتحيز،
والصورالعناوينواستخدامجمهاوحمكانها

 .وغيرهاوالجرافيك

 متوسط 1.121 3.26


حيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية

 متوسط 1.010 3.33ككل



،حيثجاءت(3.42-3.26)نمابيالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتان(30)الجدوليبين

رقميةبتضخيموتنميطبعضأطرافالقصة،بشكلتقومالصحافةال"والتيتنصعلى(30رقم)ةالفقر

بينما،(3.42فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ)"يؤديإماإلىترفيعمكانتهمأواإلضراربهم

ةجاءتالفقر 33)رقم ) تناسب"ونصها مثالعدم الرقميةعناصراالبرازبتحيز، الصحافة تستخدم

واست وحجمها مكانها مع المادة وغيرهااهمية والجرافيك والصور العناوين خدام األخيرة" بالمرتبة

حيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةوبلغالمتوسطالحسابيل.(3.26وبمتوسطحسابيبلغ)

(.3.33)ككل
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"ت"تم كما اختبار استخدام المترابطة المتوسطاتللبيانات بين اإلحصائية الفروق لبيان

وضحيوالجدولأدناه،الرقميةوالصحافةالمطبوعةالصحافةبينماالمقدمةمعلومةاللحيادالحسابية

.ذلك

 (14جدول )
 الصحافة بين ما المقدمة المعلومة لحياد "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 الرقمية والصحافة المطبوعة

العددالقياس
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة

"ت"

درجات

الحرية

الداللة

اإلحصائية
 000. 299 4.205- 881. 3.05 300 المطبوعة حيادالمعلومة

    1.010 3.33 300 الرقمية



حيادالمعلومةبين(=3833أعالهوجودفروقذاتداللةإحصائية)الجدوليتبينمن

وبداللةاحصائية08033يثبلغتقيمةت،حالرقميةوالصحافةالمطبوعةالصحافةبينماالمقدمة

،وجاءتالفروقلصالحالصحافةالرقمية.38333

فروق ذات داللة احصائية ) عالقة هناك هلالسؤال الخامس:   المهنية واقعفي  (3833=

 العمر،و  الجنس،) للمبحوثين الديموغرافية متغيراتللفي الصحافة المطبوعة تعزى  الصحفية

 ؟(العملية الخبراتو  يمي،التعل المستوىو 

واقـعالمهنيـةالمعياريـةلتماسـتخراجالمتوسـطاتالحسـابيةواالنحرافـاتلإلجابةعنهذاالسؤال

الجـــنس،والعمـــر،والمســـتوىالتعليمـــي،والخبــــراتحســـبمتغيـــراتالصـــحفيةفـــيالصـــحافةالمطبوعـــة
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الربـاعيةتـماسـتخدامتحليـلالتبـاينولبيانداللـةالفـروقاإلحصـائيةبـينالمتوسـطاتالحسـابي،العملية

ذلك.والجدولأدناهيبين،(33جدول)

 (15جدول رقم )
الجنس، والعمر، المعيارية وتحليل التباين الرباعي حسب متغيرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 والمستوى التعليمي، والخبرات العملية

 الفئات المتغير
المتوسط
الحسابي

االنحراف
اريالمعي

قيمةف
الداللة

 اإلحصائية

 307. 1.045 473. 3.69 ذكر النوعاالجتماعي

   510. 3.57 انثى 

 101. 1.961 558. 3.56 عامفأقل03من العمر

   496. 3.59 عام03-03من 

   426. 3.71 عام03-03من 

   557. 3.55 عام03-03من 

   409. 3.75 عام03منأكبر 

المستوى
 ليميالتع

 570. 672. 438. 3.77 ثانويةعامةاواقل

   455. 3.68 (دبلوم)كليةمجتمع

   523. 3.62 بكالوريوس 

   463. 3.61 اعلىمنبكالوريوس 

 824. 378. 579. 3.54 اعوام3اقلمن الخبراتالعملية

   521. 3.58 اعوام33-3من 

   510. 3.63 عاما33ً-33من 

   468. 3.65 اًعام03-33من 

   431. 3.72 عاما03ًمنأكثر 

المؤسسة
االعالميةالعامل

 فيها

 000. 15.807 444. 3.76 صحيفةمطبوعة

   568. 3.39 صحيفةرقمية

   394. 3.71 ورقميةصحيفةمطبوعة



اآلتي:(33)الجدوليتبينمن
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،حيثبلغتالنوعاالجتماعيرتعزىألث(=3833جودفروقذاتداللةإحصائية)وعدم-

.38033وبداللةاحصائيةبلغت38303قيمةف

،حيثبلغتقيمةفالعمرتعزىألثر(=3833جودفروقذاتداللةإحصائية)وعدم-

.38333وبداللةاحصائيةبلغت1.961

ثبلغت،حيالمستوىالتعليميتعزىألثر(=3833جودفروقذاتداللةإحصائية)وعدم-

.38333وبداللةاحصائيةبلغت38330قيمةف

،حيثبلغتالخبراتالعمليةتعزىألثر(=3833جودفروقذاتداللةإحصائية)وعدم-

.38.00وبداللةاحصائيةبلغت.3803قيمةف

،المؤسسةاالعالميةالعاملفيهاتعزىألثر(=3833جودفروقذاتداللةإحصائية)و-

الدالةولبيانالفروقالزوجية،38333وبداللةاحصائيةبلغت15.807بلغتقيمةفحيث

كماهومبينشيفيهبينالمتوسطاتالحسابيةتماستخدامالمقارناتالبعديةبطريقةإحصائيا

.(33فيالجدول)

 
 (16جدول )

واقع المهنية الصحفية ى عل المؤسسة االعالمية العامل فيهالثر  شيفيهالمقارنات البعدية بطريقة 
 في الصحافة المطبوعة

 المؤسسةاالعالميةالعاملفيها
المتوسط
 الحسابي

 صحيفةرقمية صحيفةمطبوعة
صحيفةمطبوعة

ورقمية
    3.76 صحيفةمطبوعة

   *38. 3.39 صحيفةرقمية

  *33. 05. 3.71صحيفةمطبوعةورقمية

(.=3833دالةعندمستوىالداللة)*
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منصحيفةرقميةبين(=3833)(وجودفروقذاتداللةإحصائية33)الجدولتبينمني

 من وكل مطبوعةجهة وصحيفة ورقمية، مطبوعة لصالحصحيفة أخرىوجاءتالفروق جهة من

.صحيفةمطبوعةورقمية،وصحيفةمطبوعة

 

فروق ذات داللة احصائية ) عالقة هناك هلالسؤال السادس:   المهنية واقعي ف (3833=

 المستوى العمر،و  الجنس،) للمبحوثين الديموغرافية متغيراتفي الصحافة الرقمية تعزى  الصحفية

 (العملية الخبراتو  التعليمي،

واقعالمهنيةالمعياريةلتماستخراجالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتهذاالسؤالعنلإلجابة

،والعمر،المستوىالتعليمي،والخبراتالعمليةالجنس،حسبمتغيراتالرقميةالصحفيةفيالصحافة

التباين تحليل استخدام تم المتوسطاتالحسابية بين الفروقاإلحصائية جدولالرباعيولبيانداللة

.أدناهيبينذلكلوالجدو(.33)

 (17جدول رقم )
المهنية الصحفية في  واقعالمعيارية وتحليل التباين الرباعي ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 ، والعمر، المستوى التعليمي، والخبرات العمليةحسب متغيرات الجنس الرقميةالصحافة 

 الفئات المتغير
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمةف
الداللة

 اإلحصائية

 911. 013. 577. 3.26 ذكر النوعاالجتماعي

   538. 3.27 انثى 

 702. 546. 511. 3.23 عامفأقل03من العمر

   545. 3.38 عام03-03من 

   544. 3.27 عام03-03من 

   566. 3.18 عام03-03من 

   610. 3.25 عام03منأكبر 
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 000. 7.724 663. 3.59 ثانويةعامةاواقل المستوىالتعليمي

   511. 3.43 ) مجتمعدبلوم)كلية 

   523. 3.24 بكالوريوس 

   540. 3.09 الوريوساعلىمنبك 

 753. 477. 454. 3.16 اعوام3اقلمن الخبراتالعملية

   577. 3.39 اعوام33-3من 

   555. 3.28 عاما33ً-33من 

   529. 3.25 عاما03ً-33من 

   612. 3.21 عاما03ًمنأكثر 

االعالمية المؤسسة
 العاملفيها

 071. 2.674 586. 3.16 صحيفةمطبوعة

   525. 3.34 صحيفةرقمية

   551. 3.31 ورقميةصحيفةمطبوعة 

 

 (اآلتي:33يتبينمنالجدول)

،حيثبلغت(تعزىألثرالنوعاالجتماعي=3833جودفروقذاتداللةإحصائية)وعدم-

.38033وبداللةاحصائيةبلغت38330قيمةف

،حيثبلغتقيمةفعزىألثرالعمر(ت=3833جودفروقذاتداللةإحصائية)وعدم-

.38330وبداللةاحصائيةبلغت38303

،حيثبلغتقيمة(تعزىألثرالمستوىالتعليمي=3833جودفروقذاتداللةإحصائية)و-

 7.724ف بلغت احصائية بين38333وبداللة إحصائيا الدالة الزوجية الفروق ولبيان ،

 استخدام تم مبينفيالجدولالمتوسطاتالحسابية هو كما شيفيه بطريقة المقارناتالبعدية

(3..)
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،حيثبلغت(تعزىألثرالخبراتالعملية=3833جودفروقذاتداللةإحصائية)وعدم-

.38330وبداللةاحصائيةبلغت38033قيمةف

ال=3833جودفروقذاتداللةإحصائية)وعدم- تعزىألثرالمؤسسةاالعالمية عامل(

.38333وبداللةاحصائيةبلغت2.674،حيثبلغتقيمةففيها

 (18جدول )
 واقع المهنية الصحفيةلثر المستوى التعليمي على  شيفيهالمقارنات البعدية بطريقة 

 الرقميةفي الصحافة  

 

المتوسط
 الحسابي

ثانويةعامة
 اواقل

دبلوم)كلية
 (مجتمع

 بكالوريوس
اعلىمن
 بكالوريوس

     3.59 ويةعامةاواقلثان

    16. 3.43 (دبلوم)كليةمجتمع

   19. *35. 3.24 بكالوريوس

  16. *34. *50. 3.09 اعلىمنبكالوريوس

(.=3833دالةعندمستوىالداللة)*

ثانويةعامةاوبين(=3833)(وجودفروقذاتداللةإحصائية.3يتبينمنالجدول)

ثانويةمنجهةأخرىوجاءتالفروقلصالحاعلىمنبكالوريوس،وبكالوريوسمنمنجهةوكلاقل

اعلى(ودبلوم)كليةمجتمعبين(=3833)وجودفروقذاتداللةإحصائية،كماتبينعامةاواقل

(.دبلوم)كليةمجتمعوجاءتالفروقلصالحمنبكالوريوس
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 ســل الخامــالفص

 لتوصياتوا مناقشة نتائج الدراسة

 تمهيد: 

 الصحفية المهنية واقع مراحلها جميع في الدراسة بيتناولت االعالميةنما المؤسسات

المطبوعةوالرقميةمنوجهةنظرصحفييناردنيينمنتسبينلنقابةالصحفيين،حيثاشارتاالرقام

مصداقيةبالرغموالالىانالصحافةالمطبوعةمازالتتحافظعلىمستوىعالمنالدقةوالموضوعية

تيبينتالنتائجالدراسةمنحيثالدالالتاالحصائيةهماعززتمنتزاحمالمواقعااللكترونيةوهذا

كتالي:نتائجكلمحور

 النتـــائـج:

 دقة المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية  االول:مناقشة نتائج السؤال  -0

وتراوحت،3.81متوسطحسابيبنسبةوبيالصحافةالمطبوعةدقةالمعلومةفأظهرتالدراسة

اظهرتالنتائجانالصحافةالرقمية(،بينما3.71-4)نمابيالنسبةالمئويةفيالصحافةالمطبوعة

(.3.11–3.38)نمابيوتراوحتالنسبةالمئويةفيالصحافةالرقمية3.17فيمتوسطهاالحسابي

تعتمدالصحافةالمطبوعةعلىمصادرموثوقة"والتيتنصعلى(8رقم)ةحيثجاءتالفقر

ةبينماجاءتالفقر،(4.00فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ)"ولهاتاريخمشهودمنالصدقية

 (3)رقم الضيقة"ونصها االفيالحدود العزوالىمصادرجماعية المطبوعة الصحافة التستخدم

جماع التعبير يكون ومعلناالتي واضحا يا "( بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة وبلغ.(3.70بالمرتبة

(.3.85)ككلالصحافةالمطبوعةالمتوسطالحسابيلدقةالمعلومةالمقدمةفي
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االقتباسفيالسياقالصحافةالرقميةتستخدم"والتيتنصعلى(18رقم)ةجاءتالفقربينما

الذيقيلفيهدونحذفاواضافة بينماجاءت،(3.38رتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ)فيالم"

بالمرتبةاألخيرة"اسناداآلراءدوماالىمصادرهاتعملالصحافةالرقميةعلى"ونصها(16)رقمةالفقر

( الرقمية.(3.20وبمتوسطحسابيبلغ فيالصحافة المقدمة المعلومة المتوسطالحسابيلدقة وبلغ

(.3.27ككل)

المطبوعةحازتعلىالنسبةاالعلىفيدقةالمعلومةالصحافةئجالسابقةبانوعكستالنتا

مقارنةمعالرقميمنوجهةنظرالصحفييناالردنيين.

المطبوعنمابيالحسابيةلدقةالمعلومةالمتوسطاتوبينالتحليلانالفروقاالحصائيةبين

 لمطبوعة.سجلتلصالحالصحافةاوالتي8.671والرقميبلغتقيمته

بين الصحافة  : االختالف في مصداقية المعلومة المقدمة ماثانيمناقشة نتائج السؤال ال -9

 والصحافة الرقمية.المطبوعة 

المصداق معيار تراوحتتصدرتالصحفالمطبوعة بحسبنتائجالتحليلاالحصائياذ ية

ا المئوية بيلنسب ا(3.16-4.13)نما في المئوية النسب اظهرت بينما لمعيار، الرقمية لصحافة

(االمرالذييدللعلىصدقالبياناتوالمعلوماتالواردةفيالمطبوع.3.13-3.17المصداقية)

)ةحيثجاءتالفقر 13رقم تنصعلى( االتهاماتغير"والتي بنشر المطبوعة الصحافة تقوم ال

واضحة عنمصدرمعنيوبدونأدلة الصادرة األولىوبمتوسط" )فيالمرتبة ،(4.03حسابيبلغ

جاءتالفقر ةبينما 14)رقم ) المصدر"ونصها قاله ما تفسير عن الورقية الصحافة تبتعد بالمرتبة"
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( بلغ حسابي وبمتوسط في.(3.56األخيرة المقدمة المعلومة لمصداقية الحسابي المتوسط وبلغ

(.3.85الصحافةالمطبوعةككل)

لتيتنصعلى"تقومالصحافةالرقميةبنقلماحدث(وا31فيحينحيثجاءتالفقرةرقم)

األولىوبمتوسط فيالمرتبة معناه" يفقده قد عناالختصاربما بعيدا تحريفه وعدم قيلبأمانة، وما

باأللم(ونصها"تبتعدالصحافةالرقميةعنالتسبب33(،بينماجاءتالفقرةرقم)3.17حسابيبلغ)

 الضرر الحاق او الحرج شخاصباألاو بلغباألخبارالمعنيين حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة "

 (.3.11وبلغالمتوسطالحسابيلدقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةككل)(،3.13)

نظر وجهة من االعلى المئوية النسبة على حازت المطبوعة الصحافة ان على يدلل الذي االمر

يةمقارنةبالصحفالرقمية."الصحفيين"منحيثمعيارالمصداق

بعنوان  ( والتي كانت9119لجنسون وكايا ) نتائج هذا المحور من الدراسة مع دراسة وتشابهت

"مصداقية الويب: مسار نموذج لفحص الطريقة التي تتنبأ بها المالئمة والثقة بمصداقية االخبار 

التقليديةاالعتمادحيثأثبتت المباشرة " المؤشراألفضلللمصداقيةعلىبأنهعلىوسائلاإلعالم

.الخطالمباشريعقبهالثقةالسياسيةالمالئمة

تفسيرتقومبأنهاالمصداقيةللصحفالرقميةمعيارتراجعاسبابأبرزويرىالباحثانمن

تبتعدعنتفسيرماقالهالمطبوعةماقالهالمصدرفينقلالخبراوالمعلومة،فيحينانالصحافة

المصدر المعلومة او الخبر نقل في المصدر، من هو كما بنشره ملحوظووتقوم تباين لصالحهنا

 ان.المطبوعةالصحافة كما المطبوعة الصحافة عنمصدرالتقوم بنشراالتهاماتغيرالصادرة

،بينماالصحافةالرقميةكانتنسبتهااقلمنالمطبوع،وهذاكلهعائدبشكلمعنيوبدونأدلةواضحة
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القانونيفيحمايةالخصوصيةبمااليتناقضمعالمطبوعةتلتزمباإلطاراساسيالىانالصحافة

منالصحفالرقمية.أفضلحقالمجتمعبالمعرفة

بين الصحافة المطبوعة  الموضوعية في المعلومة المقدمة مامناقشة نتائج السؤال الثالث: -0

 .والصحافة الرقمية

هالمطبوعوالرقميجانباساسيمنوجنمابيلدراسةالمقارنةشكلمعيارالموضوعيةفيا 

بمستويات المطبوعة فيفقراتالصحافة الموضوعية الذيوضحتالنتائجانمعيار اعلىالدراسة

نسبتهالمئويةمقارنةبالصحفالرقميةحيثبلغالمتوسطالحسابيفيالمطبوع فيحين3.81بما

 (3.13)بمانسبةفيالصحافةالرقميةبلغتنتائجالتحليلاالحصائي

 ككلاذ المطبوعة الصحافة في المقدمة المعلومة في للموضوعية الحسابي المتوسط بلغ

(3.81 وهذا عززت( )هما رقم يفصلبين41الفقرة المطبوعة والتيتنصعلى"محتوىالصحافة )

المرتبةاألولىوبمتوسطحسابيالمعلوماتوالوقائعمنجهة،والخيالوالعواطفمنجهةأخرى"في

)3.81بلغ) رقم جاءتالفقرة بينما المطبوعةيفصلبيناألخبار38(، "محتوىالصحافة (ونصها

(.3.73واآلراء"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ)

(والتيتنصعلى"محتوىالصحافةالرقميةيفصلبيناألخبار41حيثجاءتالفقرةرقم)

)واآلراء" بلغ حسابي وبمتوسط األولى المرتبة )3.13في رقم الفقرة جاءت بينما ونصها43(، )

بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة والتكهنات" الوقائع بين يفصل الرقمية الصحافة "محتوى

(.3.14وبلغالمتوسطالحسابيلموضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةككل)(،3.13)
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الصحفيينواظهرت قبل من الموضوعية معيار حول المترابطة البيانات والتيككلنتيجة

العاملينفيالرقميوالمطبوع.منوجهةةالمطبوعالصحفجاءتلصالح

(، والتي كانت بعنوان "مدى التزام 9109وكان هناك اختالف في الدراسة الحالية عن دراسة البدر )

حيث ت بالمعايير المهنية من وجهة نظر الجمهور الكويتي"، الصحافة المطبوعة وصحافة االنترن

نتائجها ان صحافة االنترنت اهتمت اكثر بمعايير الموضوعية من الصحافة  كان من احدى ابرز

الموضوعية في نتائج محور المطبوعة، بينما يرى الباحث من خالل نتائج الدراسة الحالية بإن 

لرقمية، ويعود الى ان هناك تحريف في الخبر سواء كان اقوى من الصحف االصحف المطبوعة 

صحف ال متابعين واعالنات الاهواء شخصية او محاولة لكسب  يرجع الىبالحذف او االضافة، و 

 .الرقمية

تبينانالصحفالمطبوعةوجهاتنظرالصحفيينوهنايرىالباحثانهبالرغممناختالف

موضوعيةمقارنةبالصحفالرقمية،معيارالفييديةالمعتادةتقلزالتتحافظعلىالصورةالما"االردنية"

االحصائيانمحتوىالصحافةالمطبوعةيفصلبينالمعلوماتوالوقائعمنحيثبينتنتائجالتحليل

جهةوالخيالوالعواطفومنجهةاخرىفقدحازتعلىاعلىنسبة،فيحينسجلتالصحافةالرقمية

الموضوعية.نتائجاحصائيةاقلفيسياق

مناقشة نتائج السؤال الرابع: الحياد في المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة  -4

 .والصحافة الرقمية

المعيارالفيصل فينتائجالدراسة بيشكلمعيارالحياد حيثسجلتالمطبوعوالرقمينما

انالمتوسطالحسابيللحياديةاموبينتاالرق"المطبوع"مقارنةمع"الرقمي"اعلىالنسبالمئويةلصالح
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 المطبوع في 1.31)بلغ ح( حين في حسابيظمئوية بمتوسط اعلى بنسبة الرقمية الصحف يت

(3.41.)

بيحيثتراوحتالمتوسطاتالحسابية (43و46جاءتالفقرتان)و(،3.14-1.31)نما

العدمتناسباهميةالمادةوالتيتنصعلى"تستخدمالصحافةالمطبوعةعناصراالبرازبتحيز،مث

معمكانهاوحجمهاواستخدامالعناوينوالصوروالجرافيكوغيرها"،و"تقومالصحافةالمطبوعةبمحاباة

علىحسابالطرف أطرافالقصة من أكثر لصالحطرفأو انحيازها بعضاالطرافمنخالل

(ونصها"عدم47تالفقرةرقم)(،بينماجاء3.14االخر"فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ)

(.وبلغ1.31توافقالعنوانمعالنصفيالصحافةالمطبوعة"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ)

(.3.11المتوسطالحسابيلحيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعةككل)

ضخيموتنميطبعض(والتيتنصعلى"تقومالصحافةالرقميةبت13بينماجاءتالفقرةرقم)

وبمتوسط األولى المرتبة في بهم" اإلضرار أو مكانتهم ترفيع إلى إما يؤدي بشكل أطرافالقصة،

(ونصها"تستخدمالصحافةالرقميةعناصراالبراز11(،بينماجاءتالفقرةرقم)3.41حسابيبلغ)

الع واستخدام وحجمها مكانها مع المادة اهمية تناسب عدم مثال والجرافيكبتحيز، والصور ناوين

وبلغالمتوسطالحسابيلحيادالمعلومةالمقدمة(،3.16)وغيرها"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ

(.3.33فيالصحافةالرقميةككل)

الدراسة وارقام نتائج مقارنةأنوتفسر الصحفالرقمية لنجاح السبباالبرز الحياد معيار

بال انحيازها لعدم دومطبوعة جهة اضافاتامام اية دون المعلومة نقل على والحرص اخرى، ن

شخصية.
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اوضحت جانبا مغايرا عن معيار الحيادية والتي  (9102العسولي ) عن دراسة دراسةال وتختلف هذه

بعنوان "المعايير المهنية والخالقية للصحافة اإللكترونية  في الصحف الرقمية والتي طرحت

دارسة إلى نتائج أهمها: إن النشر اإللكتروني غير المهني يؤثر على النسيج وخلصت ال الفلسطينية"

االجتماعي واالقتصادي والسياسي والفكري، وان صحيفة القدس تتسم بالمهنية والمصداقية والحياد 

في نقل الخبار وتستخدم أشكااًل تحريرية وفنية متنوعة في تغطيتها اإلعالمية، إن الصحافة 

 لفلسطينية تتمتع بحرية محدودة.اإللكترونية ا

االمرالذياستشفمنهالباحثبانمعيارالحيادفيالصحافةاالردنيةاعلىمندولالجوار

الصحف بان اظهرت الحالية الدراسة النتائج فان واالهدافوعلية االستخدامات ذات برغم العربي

الرقميةذاتمستوىعالمنالحيادفيطرحقضاياالمجتمع.

التزام الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية بمعايير  مناقشة نتائج السؤال الخامس:  -2

 الصحفية.المهنية 

فيلصحافةاالردنيةعمومابشقيهاالمطبوعوالرقمياحاللباحثمندراسةواقعوهناتمكنا

يثاتباعمعاييرمنحالصحفيةةيالمهنبينهاوناسبكبيراذوجدتمعاييرالمهنيةالصحفيةاالردنية

،وبالرغممنالتطورالكبيرفيعصرالمعلوماتووسائلنقل(المصداقيةوالموضوعيةوالحيادوالدقة)

حظيبثقةالصحفييناالردنيينبالرغممنانتشارالصحفالرقميةبعدديفوقالمطبوعاالخباراالان

موقعامسجالبشكلرسمي.171

ا اظهرتنتائجالدراسةحيادية بالتوسعولصحفالرقميةعنالمطبوعة تتسم االنتشاركونها

لكونهاصحافةمواصلةعملهافيالقطاعاالعالميوعلىنوعيةاالخبارالمنشورةحرصامنمالكيهاو
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الحديث، لنتائجالعصر وفقا المهنية بالمعايير الصحفالمطبوعة التزام الدراسة نتائج اظهرت كما

ويرى االحصائي، تلكالتحليل عليها القائمة التحريرية السياسات الى بالرجوع ذلك اسباب الباحث

النتائجتختلف وهذه الصحف، النتائجالتياليها بعنوان " المعايير   (،9100الدبيسي )دراسةمع

المهنية في الصحافة االلكترونية االردنية: دراسة مسحية لساليب الممارسة المهنية في الصحافة 

.المهنية في الصحف الرقمية ضعف المعاييروالتي أظهرت  ،الردنية" اإللكترونية

 اختلفتكما المستهدف، فالدراستينمنحيثالجمهور مهنيةالالدراسة قامتبمقارنة حالية

.بالصحافةااللكترونيةفقطاهتمت،بينمادراسةالدبيسيالصحفالمطبوعةبالرقمية

ة االرتباطية بين واقع المهنية الصحفية في الصحافة المطبوعة العالقمناقشة نتائج السؤال السادس:  -6

)الجنس، العمر، المستوى التعليمي، المسمى  للمبحوثينوالصحافة الرقمية والمتغيرات الديموغرافية 

 (.الوظيفي، الخبرات العملية

منخاللوالرقميةالصحفالمطبوعةنمابيمفهومالمهنيةالصحفيةنتائجالدراسةاظهرت

حيثاستخراج،(والخبراتالعمليةوالمستوىالتعليميالعمرالجنسوالمتغيراتالديموغرافيةوالمتمثلة)

منالمشكلةالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلواقعالمهنيةالصحفيةفيالصحافةالمطبوعة

 التالي:وفقصحفيمنتسبلعضويةنقابةالصحفيين311عينةالدراسةوالمكونةمن

1.141،حيثبلغتقيمةفجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالنوعاالجتماعيودمع-

.1.317وبداللةاحصائيةبلغت

العمروعدم- تعزىألثر إحصائية فروقذاتداللة حيثجود ف، وبداللة1.961بلغتقيمة

.1.111احصائيةبلغت
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1.671،حيثبلغتقيمةفعزىألثرالمستوىالتعليميجودفروقذاتداللةإحصائيةتوعدم-

.1.171وبداللةاحصائيةبلغت

1.378،حيثبلغتقيمةفجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالخبراتالعمليةوعدم-

.1.814وبداللةاحصائيةبلغت

،حيثبلغتقيمةفاجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالمؤسسةاالعالميةالعاملفيهو-

المقارنات15.807 استخدام تم الحسابية المتوسطات بين إحصائيا الدالة الزوجية الفروق ولبيان

البعديةبطريقةشيفيه.

 المتوسطات استخراج تم فيالحسابيةكما الصحفية المهنية لواقع المعيارية واالنحرافات

لمستوىالتعليمي،والخبراتالعملية(،ولبيانداللةالصحافةالرقميةحسبمتغيرات)الجنس،والعمر،ا

:يمايلالفروقاإلحصائيةبينالمتوسطاتالحسابيةتماستخدامتحليلالتباينالرباعيواظهر

1.113،حيثبلغتقيمةفألثرالنوعاالجتماعيإحصائيةتعزىجودفروقذاتداللةوعدم-

.1.311وبداللةاحصائيةبلغت

العمرجووعدم- تعزىألثر إحصائية فروقذاتداللة فد حيثبلغتقيمة وبداللة1.146،

.1.711احصائيةبلغت

وبداللة7.724،حيثبلغتقيمةفجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالمستوىالتعليميو-

بيةتماستخدام،ولبيانالفروقالزوجيةالدالةإحصائيابينالمتوسطاتالحسا1.111احصائيةبلغت

شيفيه.المقارناتالبعديةبطريقة
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1.477،حيثبلغتقيمةفجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالخبراتالعمليةوعدم-

.1.713وبداللةاحصائيةبلغت

 التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــات

 التوصياتالتيمن من عددًا الباحثبوضع الدراسة انتطورخلصتنتائج مفهومشأنها

المهنيةالصحفيةاالردنيةفيالصحفالمطبوعةوالرقميةمنحيثالتالي:

انماطتعبيرجماعيةلتشكلأكثرالرجوعالىمصادرجماعيةعلىالصحافةالمطبوعةالتنوعو -1

 .مرجعيةدقيقةعندتداولالمعلوماتوتكونواضحةومعلنة

1-  والمسمعلى المرئي االعالم هيئة توصية وع الرقمية الصوراعتباالالصحف نشر عن د

 قيمةالمعلوماتالمتداولة.وبمااليتعارضمعوالجماعاتلألفرادةئالمسي

تلتزم -3 ان الصحفالرقمية على أكبربشكل االفرادلالقانونياإلطارفي خصوصية حماية

 تناسبوحقالمجتمعبالمعرفة.يبماووالمؤسسات

وعدماالقتصارعلىمصدرواحدالمنشورةاالخبارمصادرفيتوسعالعلىالصحفالرقمية -4

 الموضوعية.حرصامنهاعلىمعيارللمعلومة

عدمتضخيمروالمعلوماتومعيارالحيادفينقلاالخباالتركيزعلىالمطبوعةالصحفعلى -1

االنتقائيةوالحذفالقصة،وتنميطبعضأطراف معالنصوتوافقالعنوان االختياري،وعدم

 فيالخبرالصحفي.
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 المراجع

 العربية قائمة المراجع

 ،دارالنشرعالمالكتب،الطبعةالثانية."فن الخبر الصحفي(."1111ابوزايد،فاروق)

"،عمان،دارجرير.قضايا ودراسات اعالمية(."1116أبوعرجة،تيسير)

"(1111)اياداالطرش، ،"مصر في االقباط لواقع العربية ترونيةااللك االخبارية المواقع معالجة.
 .غزهالنشردار،االزهرجامعةتحليلية،دراسة

محمد) 1113الباز، القاهرة،، "صحافة االثارة: السياسية والدين والجنس في الصحف المصرية"(.
مكتبةجزيرةبدر.

قيسالبدر  بالمعايير نترنتاال  وصحافة المطبوعة الصحافة التزام مدى"بعنواندراسة،(1111)،
 ".الكويتي الجمهور نظر وجهة من المهنية

 ".مصر في المطبوعة الصحافة مستقبل على اإللكترونية الصحافة تأثير".(1111)رفعتالبدري،

"(1111)نصيربوعلي، والنشر،للطباعةالهدىدار،"الشباب على وأثره الفضائي التلفزيون.
 .الجزائر

 ."الصحفي الداء ومستقبل اإللكترونية الصحف تجاه الصحفيين تتجاهاا".(1337)جانقيلر،

 المنهل.النشرعمان،دار،"االلكتروني االسالمي االعالم."(1116)الجنابي،حردان

."اإلنترنت استيعاب وأزمة العربي اإلعالم مواقع".(1338)عمرالحسيني،

بعنوان،(1111)،عبدالكريمالدبيسي  دراسة: االردنية االلكترونية الصحافة في ةالمهني المعايير"
 ".الردنية اإللكترونية الصحافة في المهنية الممارسة لساليب مسحية



81 
 

دراسة،"المطبوعة الصحف في تأثيرها واحتماالت االلكترونية الصحافة".(1111)جوادالدلو،
 .القاهرة،11العدداالزهر،جامعةالعربية،اللغةكليةمجلةفيمنشورميدانية،

 الورقية الصحف على وانعكاساتها االلكترونية الصحافة استخدامات".(1113)عبيرالرحباني،
 ".االردن في اليومية

 .اليسردارالقاهرة،،التكنولوجية التحديات ومواجهة الجامعة.(1111)فاطمةرياض،

والنشر،للتحقيقالعلمدار،التعليم في والتكنولوجيا االتصال وسائل.(1116)عبدالحافظسالمة،
 .عمان

 الفترة في مصر في اإللكترونية الصحافة مستقبل على المؤثرة العوامل".(1111)سماحالشهاوى،
 .”9101 حتى 9102 من

"،عمان،دارالعامةاالعالم الجديد دراسة في مداخله النظرية وخصائصه (."1118صادق،عباس)
 الشروق.

 "،الكويت،دارفالحللنشروالتوزيع.خالقيات االعالم وقوانينها(."1111صالح،سليمان)

 القاهرة،عالمالكتاب.بحوث الصحافة"،(."1331عبدالحميد،محمد)

 ".القاهرة،دارعالمالكتاب.(. "البحث العلمي في الدراسات االعالمية1111عبدالحميد،محمد)

 القاهرة،مكتبةومطبعةاالشعاعالتقنية."،الصحافة المتخصصة(."1114عبداللطيف،محمد)

 بيروت،دارالنهضةالعربية.، االتصال والديمقراطية"(."1111العبداهلل،مي)

".القاهرة،الفجرللنشروالتوزيع.الصحافة االلكترونية(."1117عبدالواحد،أمين)

حاتمالعسولي  اإللكترونية صحافةلل والخالقية المهنية المعايير" بعنواندارسة،(1117)،
 "الفلسطينية
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( محمد "1111عزت، للنشراالخبار الصحفية أصول جمعها وكتابتها(. العالمية الدار عمان، ،"
 والتوزيع.

( عبدالرحمن "1111عزي، دار. دراسات في نظرية االتصال نحو فكر اعالمي متميز"(. عمان،
 اسامةللنشروالتوزيع.

 القاهرة،دن.افة في عصر المعلومات: اساسية والمستحدثات"،الصح(."1111الدين،محمود)علم

( اسامة "1113علي، ايتراكفنون الكتابة الصحفية والعمليات االدراكية لدى القراء"،(. القاهرة،
 للطباعةوالنشروالتوزيع.

، "العوامل االدارية المؤثرة على السياسة التحريرية في الصحف المصرية (."1113غالي،محرز)
 .رسالةماجستيرغيرمنشورة،قسمالصحافة،كليةاالعالم،جامعةالقاهرة

  .https://ar.wikipedia.org/wiki االعالمقانون

"،القاهرة،مكتبةمدبولي.ضمير الصحافة"(.1118قريعي،احمد)

 (on-line)((،مقابلةمنموقعالوكيلاالخباري)).(1117)محمدقطيشات،

 االردن.،1،المعتزللنشروالتوزيع،الطبعة"الصحافة ومفهومها وانواعها."(1113)عليكنعان،

،داراليازوريالعلميةللنشر"الصحافة االلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية."(1114كنعان،علي)
 االردن.والتوزيع،

 االردن.،1زيع،الطبعة،المعتزللنشروالتو"الصحافة االلكترونية العربية."(1116علي)كنعان،

 دارومكتبةاالسراء،مصر.مدخل في الصحافة"،(."1113المتولي،امال)

 ،دارالميسرةللنشروالتوزيع.ن".عمامدخل الرأي العام(."1113مراد،خورشيد)

دارالشروق،”الرقمنة؟ ورهانات البقاء صراع العربية: الورقية الصحافة".(1116)،المعزمسعود
 ،االردن.1ردن،الطبعةاال
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 "،داراسامةللنشروالتوزيع،عماناالردن.اخالقيات العمل االعالمي(."1111مشاقبة،بسام)

 االمارات.،1الطبعةالجامعي،الكتابدار،والدولية العربية الصحافة.(1114)سعدالمشهداني،

 الةالحديثة."،عمان،مكتبةالرساخالقيات المهنة(."1111المصري،محمد)

( حسن "1113مكاوي، اللبنانية، ("،اخالقيات العمل االعالمي )دراسة ومقارنة(. المصرية الدار
 .القاهرة

"،دارالكتابالجامعي،العين،االماراتقوانين واخالقيات العمل االعالمي(."1111نصر،حسني)
 العربيةالمتحدة.

(1111)محمدالهادي، ،بكات المعلوماتتكنولوجيا االتصال وش. النشر االكاديمية،دار المكتبة
.القاهرة

 االنتخابية االخبارية المادة تغطية"بعنواندراسة،(1111)واخرونالديمقراطيةللثقافةاالردنيةالهيئة
 ".عشر السادس االردني النواب لمجلس االعالم وسائل في

خدام الجمهور للوسائل اإلعالمية تأثير تكنولوجيا االتصال على است"(1334)محمدوفائي،
 .التقليدي"
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(0) حقلالم  

 محكمي االستبانة
 

االكاديمية الرتبة التخصص مكان العمل  الرقم االسم 

ستاذ الدكتور تيسير ابوعرجةاال استاذ صحافة جامعة البترا  1 

البتراجامعة  الدكتور عبد الكريم الدبيسي  استاذ مشارك اعالم /صحافة   2 

خورشيد لالدكتور كام استاذ مشارك اعالم جامعة الشرق االوسط  3 

 4 الدكتورة ليلى جرار استاذ مساعد صحافة جامعة الشرق االوسط

ذ مساعداستا اذاعة وتلفزيون جامعة الشرق االوسط احمد عريقات رالدكتو   5 
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(2) الملحق  

 استبانة بحث علمي





تحيةطيبةوبعد؛؛؛

بين الصحافة المطبوعة والصحافة ردنية ة ال يالصحفالمهنية واقع ) دراسةبعنوانبإجراءيقومالباحث
الح(، "من وجهة نظر الصحفيين الردنيين"الرقمية  لمتطلبات استكماال درجةوذلك على صول

الماجستيربتخصصاالعالممنجامعةالشرقاالوسط،وهذهاالستبانةبينيديكمهدفهااستكمالهذه
الدراسة.

اسئلة على واالجابة واهتمام، بعناية فقرات على تحتويه وما االستبانة بقراءة مساعدتكم ارجو لذا
لبحثالعلميالتياذهالبياناتغرضهاوهمطلوب،االستبانةبموضوعيةودقة،علماباناالسمغير

فقط.تخصهذهالدراسة



 شاكرًا لكم حسن تعاونكم

 

 

 الباحث                                                                                     

 مصطفى الجوخدار 
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 البيانات الديموغرافية االول:القسم 

اجابتك:عالذييناسب(داخلالمربيرجىوضعاشارة)

 انثى.ذكر:االجتماعي( )النوعالجنس  -1

عام31-31عام16-31عام16منأصغرالعمر: -1

36-41عام41-41عامعام.41منأكبر 

  التعليمي:ستوى الم -3

اقل.ثانويةعامةاو .)دبلوم)كليةمجتمع .بكالوريوس

عالي.دبلوم.ماجستير.دكتوراه 

ال.نعم:االردنيينعضو في نقابة الصحفيين  -4

كاتبمندوب/محررمندوبمحرر:الحاليالمسمى الوظيفي -1

سكرتيرتحريرمديرتحريرمديرموقعرئيستحرير

 غيرذلك..........

عامًا11-11مناعوام11-1مناعوام1اقلمن    العملية:الخبرات  -6

عامًا11-16منعامًا.11منأكثر 

   فيها:مؤسسة االعالمية العامل ال -7

    مطبوعة.صحيفةرقمية.صحيفة ورقمية.صحيفةمطبوعة
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 (:أسئلة الدراسة )االستبانة الثاني:لقسم ا

اجابتك:(داخلالمربعالذييناسبيرجىوضعاشارة)

 لصحافة الرقمية.وادقة المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة  االول:المحور 

معنىأوويعطيهابسياقهايخلحذفدونالواقعةأوللحدثالكاملةالحقيقةعمليةطرحهي الدقة:

واحداثوازمنةمخالفاتأثيرا فيالحدثمناسماء المعلوماتالواردة كافة علىانتشمل للحقيقة،

 وامكنة.

 .المطبوعة الصحافة في المقدمة المعلومة دقة االول:القسم 

ال  محايد موافق اوافق بشدة دقة المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة #

 اوافق

ال اوافق 

 بشدة

     .المحتوىغيرالصحيحالصحافةالمطبوعةتقديمتجنبت 0

المعلوماتالناقصةالصحافةالمطبوعةعنتقديمتبتعد  9

.التييعنيافتقادهاتشويهالوقائع

     

     .طئةخامعلوماتتقديمالمطبوعةةالصحافتجنبت 0

تت  4 والمؤشراتعرضالمطبوعةالصحافةجنب االرقام

.غيرالصحيحة

     

الصحافة  2 المطبوعةتعمل على اآلراء الىغالباًاسناد

.مصادرها
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 الرقمية.الصحافة  في المقدمة المعلومة دقة الثاني:القسم 

تت  6 االمطبوعةالصحافةجنب المفاهيمستخدام
غيرالواضحة.والمصطلحات

     

ا 2 الذيالمطبوعةلصحافةتستخدم السياق في االقتباس
 دونحذفاواضافة.قيلفيه

     

علىمصادرموثوقةولهاتاريخالمطبوعةالصحافةعتمدت 8
 .مشهودمنالصدقية

     

الصحافة 2 تستخدم مصادرالمطبوعةال الى العزو
جماعيةاالفيالحدودالضيقةالتييكونالتعبيرجماعيا

.لناواضحاومع

     

01  الصحافةال تمالمطبوعةتستخدم اوصورا تعديلها
التالعببها

     

ت 00 المعلوماتالصحافةنقل منالمطبوعة وردت كما
.المصدربدونزيادةاونقص

     

وافق ا الرقمية دقة المعلومة المقدمة في الصحافة #

 بشدة

ال  محايد موافق

 اوافق

ال اوافق 

 بشدة

     .المحتوىغيرالصحيحتقديمالرقميةالصحافةتجنبت 09

الصحافة  00 تقديمالرقميةتبتعد الناقصةعن المعلومات
.التييعنيافتقادهاتشويهالوقائع
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     .طئةخامعلوماتتقديمالرقميةالصحافةتجنبت 04

غيراالرقاموالمؤشراتعرضالرقميةالصحافةبجنتت  02
.الصحيحة

     

الصحافة  06 الرقميةتعمل الىعلى دوما اآلراء اسناد
.مصادرها

     

تت  02 االرقميةالصحافةجنب المفاهيمستخدام
غيرالواضحة.والمصطلحات

     

االقتباسفيالسياقالذيقيلالرقميةالصحافةتستخدم 08
اضافة.دونحذفاوفيه

     

علىمصادرموثوقةولهاتاريخالرقميةالصحافةعتمدت 02
.مشهودمنالصدقية

     

العزوالىمصادرجماعيةالرقميةالصحافةالتستخدم 91
االفيالحدودالضيقةالتييكونالتعبيرجماعياواضحا

.ومعلنا

     

تمتعديلهااوافالماوصوراالرقميةتستخدمالصحافةال 90
التالعببها

     

المعلوماتكماوردتمنالمصدرالرقميةالصحافةنقلت 99
.بدونزيادةاونقص
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والصحافة  المطبوعة الصحافة نما بي المقدمة المعلومة مصداقية في االختالف الثاني:المحور 

 الرقمية.

 .بغضالنظرعنالسبقالصحفيوموثوقةة:هياعتمادالصحافةعلىمصادردقيقالمصداقية

 المطبوعة. الصحافة في المقدمة المعلومة مصداقية االول:القسم 

اوافق  المطبوعة الصحافة في المقدمة المعلومة مصداقية #

 بشدة

ال اوافق  ال اوافق محايد موافق

 بشدة

تقوم 90 المطبوعة قيل،الصحافة وما حدث ما نقل في
 .عناالختصاربماقديفقدهمعناهوعدمتحريفهبعيدا

     

      .عنتفسيرماقالهالمصدرالورقيةالصحافةتبتعد 94

واألدواراالوصافإطالقالمطبوعةتتجنبالصحافة 92
 .التيقدتنمعنتوجهاتمحددةسلفا

     

لحاقالضررإعنالتسبباوالمطبوعةالصحافةتبتعد 96
خبار.باألالمعنيينباألشخاص

     

تلت 92 حمايةباإلطارالمطبوعةالصحافةزم في القانوني
.الخصوصيةبمااليتناقضمعحقالمجتمعبالمعرفة

     

تقوم 98 تسيءبالمطبوعةالصحافةال التي الصور نشر
 االخبار حولهم تدور الذين االساءةإذالألفراد كانت

.منالقيمةاالخباريةللصورةأكبر

     

غيربالمطبوعةالصحافةتقومال  92 االتهامات نشر
.الصادرةعنمصدرمعنيوبدونأدلةواضحة
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 الرقمية. في الصحافة المقدمة المعلومة الثاني: مصداقيةالقسم 

 

  

ال  محايد موافق اوافق بشدة االلكترونية المواقع في المقدمة المعلومة مصداقية #

 اوافق

ال اوافق 

 بشدة

،وعدمبأمانةنقلماحدثوماقيلبالرقميةالصحافةتقوم 01
.تحريفهبعيداعناالختصاربماقديفقدهمعناه

     

     .عنتفسيرماقالهالمصدرالرقميةالصحافةتبتعد 00

التيواألدوارطالقاالوصافبإالرقميةالصحافةالتقوم 09
.قدتنمعنتوجهاتمحددةسلفا

     

الرقميةالصحافةتبتعد 00 التسبب اوباأللمعن الحرج او
.باألخبارالمعنيينباألشخاصالحاقالضرر

     

حمايةباإلطارالرقميةالصحافةتلتزم 04 في القانوني
.الخصوصيةبمااليتناقضمعحقالمجتمعبالمعرفة

     

ت 02 ال الفلميةالصورالرقميةالصحافةنشر المواد التياو
كانتاالساءةإذالألفرادالذينتدورحولهماالخبارتسيء
.اوالموادالفلميةمنالقيمةاالخباريةللصورةأكبر

     

تال  06 عنالرقميةالصحافةنشر الصادرة غير االتهامات
.مصدرمعنيوبدونأدلةواضحة
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 .الرقميةالصحافة و  المطبوعة ةالصحاف نما بي المقدمة المعلومة في المحور الثالث: الموضوعية

أويتلونأنيجبالالصحفيفالخبراإلضافة،أوبالحذفالخبرتحريفعدمبهايقصدالموضوعية:

الموضوعالخبرعلىيحصلالذيالمحررأهواءأوالصحيفةاألهواءحسبيتغير بحدود وااللتزام

 .وعدمالشخصنةفيتناولاالحداث

 المطبوعة الصحافة في المقدمة لمعلومةا موضوعية االول:القسم 

الرقمية. الصحافةفي المقدمة المعلومة موضوعية الثاني:القسم 

اوافق  المطبوعة في الصحافة المقدمة المعلومة الموضوعية #
 بشدة

ال  محايد موافق
 اوافق

ال اوافق 
 بشدة

يفصلبيناألخباروالموادالصحافةالمطبوعةمحتوى 02
.اإلعالنية

     

     .يفصلبيناألخبارواآلراءالمطبوعةالصحافةمحتوى 08

02  المطبوعةالصحافةمحتوى يفصل الوقائعبين
.والتكهنات

     

41  المطبوعةمحتوى المعلوماتالصحافة بين يفصل
والوقائعمنجهة،والخيالوالعواطفمنجهةأخرى

     

اوافق  الرقمية الصحافة في المقدمة المعلومة موضوعية #

 بشدة

ال اوافق  ال اوافق محايد موافق

 بشدة

40  والموادالرقميةالصحافةمحتوى األخبار بين يفصل
.اإلعالنية

     

     .يفصلبيناألخبارواآلراءالرقميةالصحافةمحتوى 49
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 .والصحافة الرقمية المطبوعة الصحافة ما بين المقدمة المعلومة في الحياد الرابع:المحور 

عدم :الحياد أيموقفشخصيمن الخبر تضمين عدمالصحفيقبل هو الدراسة، ولغاياتهذه ،

يعكسسياسةالمؤسسةاالعالميةسواءمؤسسةرقميةاوتقليديةاومنحىشخصيعطاءالخبرايإ

.وجهةنظرالصحفي

 .المطبوعة الصحافة في المقدمة المعلومة حياد االول:القسم 

     .الوقائعوالتكهناتبينيفصلالرقميةالصحافةمحتوى 40

يفصلبينالمعلوماتوالوقائعلرقميةاالصحافةمحتوى 44
منجهة،والخيالوالعواطفمنجهةأخرى

     

اوافق  المطبوعة الصحافة في المقدمة المعلومة حياد #

 بشدة

ال  محايد موافق

 اوافق

ال اوافق 

 بشدة

نتقائيةوالحذفاالختياري:الابوعةالمطبتقومالصحافة 42
ضعيفة إظهارها بهدف معينة، نظر وجهة تؤيد التي

.لحسابوجهةنظرأخرى



عناصراالبرازبتحيز،المطبوعةالصحافةتستخدم 46
مثالعدمتناسباهميةالمادةمعمكانهاوحجمها

.واستخدامالعناوينوالصوروالجرافيكوغيرها



المطبوعة.فيالصحافةوافقالعنوانمعالنصعدمت 42
تنميطبعضأطرافالقصة،بالمطبوعةالصحافةتقوم 48

.بشكليؤديإماإلىترفيعمكانتهمأواإلضراربهم
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 .الرقمية الصحافة في المقدمة المعلومة حياد الثاني:القسم 

 

 

 

 

 

 

 

بعضاالطرافمنمحاباةالمطبوعةبتقومالصحافة 42
لصالحطرفأوأكثرمنأطرافالقصةازهاانحيخالل

.االخرطرفلاعلىحساب



اوافق  الرقمية الصحافة في المقدمة المعلومة حياد #

 بشدة

ال  محايد موافق

 اوافق

ال اوافق 

 بشدة

الصحافةتقوم 21 باالنتقائية الرقمية منخاللوالحذفاالختياري:
عيفةلحسابوجهةنظر،بهدفإظهارهاضةنظرمعينوجهة



ت 20 عدمالرقميةالصحافةستخدم مثال بتحيز، االبراز عناصر
العناوين واستخدام وحجمها مكانها مع المادة اهمية تناسب

.والصوروالجرافيكوغيرها



.الرقميةفيالصحافةعدمتوافقالعنوانمعالنص 29
الصحافةتقوم 20 بتضخيم القصة،وتالرقمية بعضأطراف نميط

.بشكليؤديإماإلىترفيعمكانتهمأواإلضراربهم


الصحافة 24 بتقوم حسابمحاباةالرقمية على االطراف بعض
 خالل من االخر منهاانحيازالطرف أكثر أو طرف لصالح
.االخرطرفالأطرافالقصةعلىحساب
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 (3) الملحق

 لدى هيئة االعالم لمرخصةا رقميةالمطبوعات ال
 

 رابط الموقع رئيس التحرير اسم الموقع التجاري رقميالع اسم صاحب الموق الرقم

مؤسسة العامر الدارة المواقع   .0
 االلكترونية

 ارشي

 د عبد الرزاق ارشيد العايد

 www.albarqnews.com نفسه البرق اإلخباري

 طان هاشم اسعد الحطابسل  .9

 

موقع عروبة 
 اإلخباري

 http://orobanews.com نفسه

مؤسسة احكيلك  خالد ربحي خالد فخيدة  .0
إلدارة المواقع 

 االلكترونية

ضياء 
 العوايشة

http://www.ahkelak.com 

النشاء المواقع  سما االردن  .4
 االلكترونية

 نظمي محمد سليم احمد

موقع سما االردن 
 اإلخباري

 www.samaalordon.net نفسه

شركة شهب إلنشاء المواقع   .2
 االلكترونية المساهمة الخاصة

صحيفة المقر 
 االلكترونية

سالمة طالب 
ابو ستة 
 الدرعاوي

http://www.maqar.com 

 www.sarahanews.comماجد حمد موقع صراحة  محمد ماجد حمد القرعان  .6

http://www.albarqnews.com/
http://www.albarqnews.com/
http://orobanews.com/
http://orobanews.com/
http://www.ahkelak.com/
http://www.ahkelak.com/
http://www.samaalordon.net/
http://www.samaalordon.net/
http://www.maqar.com/
http://www.maqar.com/
http://www.sarahanews.com/
http://www.sarahanews.com/
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 عبد القرعان االردنية اإلخباري 

 شركة قنوات البث االردنية  .2

 

علي فواز  موقع المدينة نيوز
 عرسان غنام

http://www.almadenahne

ws.com 

شركة القلعة إلدارة وتملك   .8
 المواقع االلكترونية

محمد عبد  القلعة نيوز
الحافظ مناور 

 العبادي

http://alqalahnews.com 

 

 

شركة قاسم جميل علي   .2
 الثبيتات

 http://watananews.net حسن محاسنة اليوم االخباري وطنا

 شركة قنوات البث االردنية  .01
 

jbc االخبارية 
 

عبدالرحيم 
احمد عبداهلل 

 غنام

http://www.jbcnews.net 

 شركة الحرة الردن اإلخباري  .00
 كم فالح ابوجنيبسطام حا

 ارميح عواد

الردن  ةموقع الحر 
 اإلخباري

هشام يونس 
 فايز حسين

 

https://alhurranews.jo/ 

عمر احمد  موقع جفرا نيوز جهاد يوسف حماده الفراعنة  .09
محمد 

 المحارمة

http://www.jfranews.co

m 

ة الوقائع وكال جمال محمد سليم الموسى  .00
 االخبارية

رفاد سالم 
 عقله

http://www.alwakaai.co

m 

 شركة اخبار الردن االلكترونية   .04
 احمد علي نصر الخوالدة

احمد علي  موقع أخبار الردن
 نصر الخوالدة

http://jordanews.com 

http://www.almadenahnews.com/
http://www.almadenahnews.com/
http://alqalahnews.com/
http://alqalahnews.com/
http://watananews.net/
http://watananews.net/
http://www.jbcnews.net/
http://www.jbcnews.net/
http://www.jfranews.com/
http://www.jfranews.com/
http://www.alwakaai.com/
http://www.alwakaai.com/
http://jordanews.com/
http://jordanews.com/
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 كة خبرني لإلعالمشر   .02
 االلكتروني

موقع خبرني 
 االلكتروني

محمد ابراهيم 
صالح 

 الحوامدة

http://www.khaberni.co

m 

شركة السفير الدارة المواقع   .06
 االلكترونية

حسين علي  موقع السفير نيوز
محمود 
 العموش

www.alsafernews.com 

موقع الصوت  طارق عبد اهلل اسعد ديلواني  .02
 االخباري

 http://alsawt.net نفسه

شركة عمان للخدمات   .08
 االلكترونية شادي سمحان

خالد سامح  موقع عمان جو
 المجالي

http://www.ammanjo.net 

 

شركة جراءة للمواقع   .02
االخبارية/سامر زهدي ناصر 

 برهم

رأفت علي  جراءة نيوز
 محمود االشقر

 

http://garaanews.com 

 http://alhilalnews.net نفسه الهالل نيوز محمود عطا اهلل خليل كريشان  .91

حسام مفضي  ل نيوزهي نظام مفضي سالم المجالي  .90
 سالم المجالي

http://www.heilnews.net 

http://enteqaeyehnews.c نفسه انتقائيه االخباري زكي محمود محمد سعيد  .99

om/Default.aspx 

شركة وكالة أنباء رم اإلخبارية   .90
االلكترونية)سعد ومعاذ صخر 

 نزة ووفاء المالح(ابو ع

وكالة أنباء رم 
اإلخبارية 
 االلكترونية

رحاب محمود 
احمد دار 

 الشيخ

http://www.rumonline.ne

t 

 http://www.alrainews.netباسل  الراي نيوزشركة اخبار الرأي إلدارة   .94

http://www.khaberni.com/
http://www.khaberni.com/
http://www.alsafernews.com/
http://www.alsafernews.com/
http://alsawt.net/
http://alsawt.net/
http://www.ammanjo.net/
http://www.ammanjo.net/
http://alhilalnews.net/
http://alhilalnews.net/
http://enteqaeyehnews.com/Default.aspx
http://enteqaeyehnews.com/Default.aspx
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المواقع االلكترونية/سعد صخر 
 ابو عنزة

 الزغيالت

 مؤسسة اهل القرار االخباري  .92
 محمد الرقادعماد سعد 

عماد سعد  القرار نيوز
 محمد الرقاد

www.alqararnews.com 

شركة اسامة سلمان وحسن   .96
 صفيرة

اسامة فالح  موقع اخبار البلد
 اسعد سلمان

http://www.albaladnews.

net 

مؤسسة فارس الحباشنة الدارة   .92
 المواقع االلكترونية

فارس خليل  ستور االخباريالم
سليم 

 الحباشنة

www. mastoornews.net 

 منذر محمد عبدالرحمن الزغول  .98

 

وكالة عجلون 
 االخبارية

محمد سالم 
 مفلح القضاة

http://www.ajlounnews.n

et 

غازي حسن  وكالة ورد االخبارية محمد احمد محمد الشرقاوي  .92
 احمد الذيبة

http://wardnewsjo.com 

احمد فراس  موقع فيالدلفيا نيوز شركة علي الطراونة وشريكه  .01
عبد ربه 
 الطراونة

http://pheladelphianews 

.com 

 مؤسسة روافد االردن االخباري  .00

ضيف اهلل سليمان ضيف اهلل 
 الحديثات

دن موقع روافد االر 
 االخباري

ضيف اهلل 
سليمان ضيف 

 اهلل الحديثات

www.rawafednews.com 

 شركة العبدلي لالعالم  .09
 سمير احمد صالح الحياري

موقع وكالة عمون  
 االخبارية

.http://www.ammonnews سمير الحياري

net 

http://www.albaladnews.net/
http://www.albaladnews.net/
http://www.ajlounnews.net/
http://www.ajlounnews.net/
http://pheladelphianews/
http://pheladelphianews/
http://www.ammonnews.net/
http://www.ammonnews.net/
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مؤسسة المرجع السياسي   .00
اللكترونية/ اياد االدارة المواقع 

 محمد سعيد محمد

موقع المرجع 
 السياسي

 http://www.alsiasi.com نفسه

شركة الحقيقة الدولية   .04
للدراسات واالعالم واالنتاج 
الفني/د.زكريا محمد عيد 

 الشيخ

موقع الحقيقة 
 الدولية

عبد الكريم 
شكري شريدة 

 الزعبي

http://www.factjo.com 

شركة الحسام للمواقع   .02
 االلكترونية

موقع الحسام 
 االلكتروني

عيشه سليمان 
 العليوات

http://www.alhussamne

ws 

.com 

سوسن  موقع ديرتنا شركة توفيق وسوسن مبيضين  .06
عبدالحميد 

حسين 
 المبيضين

http://deeretnanewscom 

 www.alnahernews.com نفسه موقع النهر االخباري ين احمد عواد الرواشدةحس  .02

وكالة نبراس  امين سعيد جريس زيادات  .08
 اإلخبارية الردنية

 جمال البواريد

 

www.nebrasnews.com 

http://www.almamlakah استقال موقع المملكة نيوز شركة معاذ العمريين وشريكه  .02

news.com 

وكالة هوا االردن  اسالم احمد سليم العياصره  .41
 االخبارية

احمد سليم 
محمد 

 العياصرة

http://www.hawajordan.

net 

 http://islahnews.netناصر موسى  موقع االصالح نيوز شركة الغد للبرمجة  .40

http://www.alsiasi.com/
http://www.alsiasi.com/
http://www.alhussamnews/
http://www.alhussamnews/
http://www.almamlakahnews.com/
http://www.almamlakahnews.com/
http://www.hawajordan.net/
http://www.hawajordan.net/
http://islahnews.net/
http://islahnews.net/
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مصطفى 
 قمش

مؤسسة اوراق السوسنة   .49
 للتصميم

 طايل محمد االحمد الضامن

موقع اوراق 
 السوسنة

 http://assawsana.com نفسه

موقع الطليعة  عناد محمد ابو ستة ابو وندي  .40
 االخباري

 http://al-taleanews.com نفسه

 http://zaranews.net فسهن موقع زارا نيوز زياد فهد محمود الطهراوي  .44

 http://horanjo.com نفسه موقع حوران نيوز حمدة علي محمد هربيد  .42

موقع الزمان  بالل احمد علي العبويني  .46
 االخباري

 http://alzmannews.net استقال

 لقاقعبداهلل محمد عبداهلل ا  .42

 

موقع سلوان 
 االخباري

.http://www.silwannews نفسه

com 

احمد حمد  موقع الموقف نيوز احمد حمد محمود الحسبان  .48
محمود 
 الحسبان

http://almaoqefnewstoda

y.com 

دارة وم الشركة المملكة الي  .42
 وتصميم المواقع االلكترونية

http://www.hkjtoday.co استقال موقع المملكة اليوم

m 

شركة جو للمطبوعات   .21
 المتخصصة

مروان راتب  موقع عين االخباري
 محمود اسمر

http://www.ain.jo 

 

 http://www.sawaleif.comاحمد حسن موقع سواليف  شركة موقع سواليف االخباري  .20

http://zaranews.net/
http://zaranews.net/
http://horanjo.com/
http://horanjo.com/
http://www.silwannews.com/
http://www.silwannews.com/
http://almaoqefnewstoday.com/
http://almaoqefnewstoday.com/
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 عيادة الزعبي االخباري

شركة موقع طلبة االردن   .29
االلكتروني/علي نايل محمد 

 العزام

موقع طلبة نيوز 
 االردن

محمد خضر 
 احمد خويلة

 استقال

http://talabanews.net/ 

 شركة التصوير للتجارة العامة  .20

 غازي العطين

 w.tasweernews.comww سامي حسين موقع التصوير نيوز

موقع جراسا  جمال رشاد محمد المحتسب  .24
 االخباري

 استقال

 

http://www.gerasanews.c

om 

 http://shoofenews.com نفسه في نيوز موقع شو رسمي سعد الصالح السعد  .22

بارية/ يان االخمؤسسة الر   .26
 محمود موسى محمد ابو داري

 http://joindependent.com نفسه موقع جو اندبندنت

مؤسسة اهل ديارنا/ عبدالفتاح   .22
 جميل عبدالفتاح الكايد

وكالة اخبار 
 االردن..حقيقة الخبر

االسم الرسمي اهل 
 ديارنا

مصطفى 
محمد 

مصطفى 
 خريسات

http://jornews.com 

موقع الوكيل  محمد عبد احمد الوكيل  .28
 االخباري

عبد الجلبل 
 العضايلة

http://www.alwakeelnew

s.com 

 

وكالة زاد الردن  احمد عبد احمد الوكيل  .22
 اإلخبارية

سرى محمود 
 صالح لضمور

http://www.jordanzad.co

m 

 http://satelnews.comعماد ساتل نيوز شركة ساتل للمواقع   .61

http://www.tasweernews.com/
http://www.tasweernews.com/
http://www.gerasanews.com/
http://www.gerasanews.com/
http://shoofenews.com/
http://shoofenews.com/
http://jornews.com/
http://jornews.com/
http://www.alwakeelnews.com/
http://www.alwakeelnews.com/
http://www.jordanzad.com/
http://www.jordanzad.com/
http://satelnews.com/
http://satelnews.com/
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بدالكريم ع االلكتروني االلكترونية
 محمد الحمود

http://www.agwarnews.n نفسه موقع اغوار نيوز احمد ذيبان السهو الربيع  .60

et 

http://www.agwarnews.c

om 

شركة الباحثون للدعاية   .69
 واالعالن

مكرم احمد  موقع جهينة نيوز
سليمان 
 الطراونة

http://www.johinanews.c

om/ 

شركة وكالة كل العرب   .60
 االخبارية

وكالة كل العرب 
 االخبارية

سمية عبداهلل ر 
 محمد الكبة

http://kolalarab.net 

مؤيد محمد عبدالرحمن ابو   .64
 صبيح

 http://www.karmelnews نفسه الكرمل االخباري

.com 

جمال محمد عبد الرحيم   .62
 سالمه

 محمد عبد موقع الدار االخباري
الرحيم عثمان 

 سالمه

http://www.addarnews.c

om 

خالد حسن عبدالرحمن   .66
 الزبيدي

موقع اتصال 
 االقتصاد االخباري

 http://eqtisadnews.com نفسه

وكالة انجاز  موزة عزبي عارف فريحات  .62
 االخبارية

علي عزبي 
 عارف فريحات

http://www.enjaznews.c

om 

عين االردن  شركة التميمي والصويص  .68
 االخباري

محمد محمود 
 فالح قديسات

http://www.jordan-

eye.com 

 www.sarayanews.comعيد محمد وكالة انباء سرايا شركة وكالة انباء سرايا   .62

http://www.agwarnews.net/
http://www.agwarnews.net/
http://www.agwarnews.com/
http://www.agwarnews.com/
http://kolalarab.net/
http://kolalarab.net/
http://www.karmelnews/
http://www.karmelnews/
http://www.addarnews.com/
http://www.addarnews.com/
http://www.enjaznews.com/
http://www.enjaznews.com/
http://www.jordan-eye.com/
http://www.jordan-eye.com/
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 االخبارية
 طارق نافز ابو عبيد

سليمان ابو  الخباريةا
 قديري

 www.alramtha.net نفسه موقع الرمثا نت بسام احمد مفلح السلمان  .21

http://www.addiwannew نفسه الديوان االلكتروني محمد عايض سليمان الدويري  .20

s.com 

وكالة الشعب  ثائر محمد سليمان الزعبي  .29
 االخبارية

عبد الرحمن 
محمد عبد 
الرحمن ابو 

 حاكمة

http://www.shaabnews.c

om 

الموقع الرسمي  شركة سديم للتسويق  .20
 للفنان عماد حجاج

عماد عيد 
حجاج ابو 

 ليك نفسهصعي

http://abumahjoobnews.c

om/ 

وكالة العراب  شركة البدر للمواقع االخبارية  .24
 االخبارية

ي بسام عل
ياسين 

 ابوقعدان

http://www.alarrabnews 

.com 

 www.akhbarna.net كايد المجالي موقع اخبارنا نت يزن عدنان محمد خواص  .22

العقبة اليوم  اسامة سليمان وشركاه شركة  .26
 االخباري

www.aqabatodaynews.c نائل الهروط

om 

الصوت الحر  شركة مرايا  .22
 العصرية /عمر كالب

 www.marayanews.com كوثر صوالحه موقع مرايا نيوز

شريف محمد  االردن العربي عاطف رضا زيد الكيالني  .28
عبدالرزاق 

www.arabjo.net 

http://www.alramtha.net/
http://www.alramtha.net/
http://www.addiwannews.com/
http://www.addiwannews.com/
http://www.shaabnews.com/
http://www.shaabnews.com/
http://www.akhbarna.net/
http://www.akhbarna.net/
http://www.aqabatodaynews.com/
http://www.aqabatodaynews.com/
http://www.arabjo.net/
http://www.arabjo.net/
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 جيوسي

 استقال

وكالة البوصلة    عباده احمد محمد الزرقان  .22
 االخبارية

 http://www.albosala.com ربا كراسنة

 

فؤاد سليمان  اليرموك نيوز شركة نهر اليرموك االردنية  .81
 صالح الزعبي

http://www.yarmouknew

s.com 

 شركة موقع هال االخباري  .80

 احمد محمود الهباهبه

 www.halanews.net استقال موقع هال االخباري

رائف علي  موقع افاق نيوز خلدون فرحان حمود نصير  .89
 فالح الشياب

www.afaqnews.net 

ة صوت البلد شرك  .80
 االخبارية/محمد رشاد

 المحتسب

موقع صوت البلد 
 االخباري

شريف احمد 
 شتيوي

http://sawt-albalad.com/ 

مهدي محمد عبداللطيف   .84
 الصبيحي

محمد سعيد  موقع عمان االولى
عودة اهلل ابو 

 عريضة

http:// amman1.net 

وكالة ربوع البلقاء اليوم   .82
 االخباريه

احمد عبد الكريم  معاذ
 العناسوه

وكالة ربوع البلقاء 
 اليوم االخبارية

 

 www.albalqatoday.com نفسه

http://www.yarmouknews.com/
http://www.yarmouknews.com/
http://www.halanews.net/
http://www.halanews.net/
http://www.afaqnews.net/
http://www.afaqnews.net/
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موقع اردني  شركة موقع اردني االخباري  .86
 االخباري

حسن بالل 
 حسن التل

www.urdoni.com 

www.urdoni.net 

 شركة  .82

 فايز رشيد فايز حدرج

 وشريكه

 موقع كرمالكم

همس القلم 
 االلكتروني

محمد حسن 
 حسين غنام

http://www.kermalkom.c

om 

شركة ايلة لبرمجة المواقع   .88
االلكترونية/احمد عقاب 

دك وريما واسماعيل دكي
 الشرباتي

 موقع ايلة نيوز

 

 استقال

 

http://www.ilanews.net 

مؤسسة ومضات الكون نيوز/   .82
 نادر علي سليمان الكساسبة

 موقع الكون نيوز

 

يسرى عايد 
مصطفى ابو 

 عنيز

www.alkawnnews.com 

شركة وكالة تليسكوب   .21
االخبارية/ فهد صابر شحادة 

 ابو سنان

وكالة تليسكوب 
 االخبارية

رامي محمد 
حمداهلل 
 عصفور

www.telescopejo.com 

 مالك سيف عوض عوض  .20
 مؤسسة وديان عمان

 عمان نيوز

 وديان عمان
 لتصميم المواقع

.http://www.ammannews القاست

com.jo/ 

موقع صوت الحق  شركة الحنيطي والدروبي  .29
 االخباري

احمد جميل 
شاكر 

 الخانجي

www.sawtalhaq.com 

 

http://www.urdoni.com/
http://www.urdoni.com/
http://www.urdoni.net/
http://www.urdoni.net/
http://www.kermalkom.com/
http://www.kermalkom.com/
http://www.sawtalhaq.com/
http://www.sawtalhaq.com/
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موقع الملف  رجا طلب محمود الفروخ  .20
 االخباري

جهاد محمود 
عبد الجليل 
 عبد الجابر

www.almalaf.net 

شركة شبكة رؤية   .24
االخبارية/اماعيل محمد احمد 

 القيسية

موقع شبكة رؤية 
 االخبارية

 www.roayahnews.com استقال

موقع الشيشاني  ادهم محمد سليمان الشيشاني  .22
 نيوز

ابتسام سالم 
 زين العطيات

www.chechennews.com 

مؤسسة اليوم االردني للنشر   .26
 والتوزيع

 باسم ابراهيم سكجها

 موقع اللويبدة

 االلكتروني

 

باسم ابراهيم 
 سكجها

www.jorday.net 

 موقع ياء االخباري ياء للمواقع االخبارية شركة  .22

 

عبداهلل احمد 
محمد 

 الغنميين

 

http://yaaa2.net/ 

شركة االردن اربعة وعشرون   .28
 االلكترونية

 94موقع جو 

 

باسل سالمة 
 حسين عكور

http://www.jo24.net 

اشرف عبد اللطيف احمد   .22
 كاتالشني

موقع جبال البلقاء 
 االخباري

اسالم محمد 
 عبد النسور

http://jebalalbalqa.com 

موقع خبايا الرقيب  معين صيتان صالح المراشده  .011
 الدولي االخباري

اشرف علي 
صيتان 

 اويالغز 

www.alraqeeb.net 

http://www.almalaf.net/
http://www.almalaf.net/
http://www.jorday.net/
http://www.jorday.net/
http://www.jo24.net/
http://www.jo24.net/
http://jebalalbalqa.com/
http://jebalalbalqa.com/
http://www.alraqeeb.net/
http://www.alraqeeb.net/
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موقع تل الجادور  اشرف ابراهيم جميل فواعير  .010
 االخباري

تيسير فرحان 
فريوان 
 المجالي

www.aljadoor.com 

صحيفة المستقبل  شاكر راغب شاكر الجوهري  .019
 العربي االلكترونية

 www.almustaqbal-a.com نفسه

شركة عبداهلل طالل ابو سير   .010
 كهوشري

صحيفة اضواء 
 المجهر االلكترونية

 مالك كوري

 

www.almejharnews.com 

عبد الفتاح حسن  سليمان   .014
 بعجاوي

وكالة هموم الناس 
 االخبارية

منتصر محمد 
 غرايبه

http://alnasnews.com.jo 

 مؤسسة رصد االردن االخبارية  .012

خير الدين محمد جميل عبد 
 الهادي

موقع رصد االردن 
 االخباري

رجب  احمد
سعد الدين 

 شاهين

www.jn-news.com 

يحيى ابراهيم  عين البادية نيوز قاسم فرحان جدعان الصواويه  .016
عبد الرحمن 

 الجوجو

www.ainbadianews.com 

وكالة الجدل  علي محمد علي عمايرة  .012
 االخبارية

 www.aljadal.com نفسه

مؤسسة موقع شعاع الشمس   .018
 االخباري

 امجد صالح ذيب معال

امجد صالح  موقع شمس نيوز
 ذيب معال

www.shamsnews.net 

 www.news-jo.comموسى دخيل شروق االردن  خالد علي عبد الرحيم سالمة  .012

http://www.aljadoor.com/
http://www.aljadoor.com/
http://www.jn-news.com/
http://www.jn-news.com/
http://www.aljadal.com/
http://www.aljadal.com/
http://www.shamsnews.net/
http://www.shamsnews.net/
http://www.news-jo.com/
http://www.news-jo.com/
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اهلل فالح  االخباري
 الخليفات

www.news-jo.net 

عبد المهدي عطا اهلل عباس   .001
 القطامين

.http://www.hadeelnews نفسه هديل االخباري

com/ 

رياض عبد الحميد سالم   .000
 القطامين

منبر العقبة 
 االخباري

http://www.alaqabanews نفسه

.com 

 www.karamnews.com نفسه وكالة كرم االخبارية شركة بثينة تيم وشركاه  .009

احمد علي عبد الرحمن ابو   .000
 خليل

زمانكم قصة االمس 
 االلكتروني

 www.zamancom.com نفسه

محمود  صالح الدين محمد  .004
 الملكاوي

 موقع كاميرا االردن
 

 www.jordancamera.com نفسه

شركة القبيالت والتل)سالم   .002
 القبيالت وعامر التل(

النهوض العربي 
 االخباري

 www.wehdanews.com استقال

شركة حبر للتدريب   .006
 والتكنولوجيا

 www.7iber.com استقال موقع حبر

www.7iber.net 

www.7iber.me 

www.7iber.org 

وكالة شاهين  داود محمد داود شاهين  .002
 االخبارية

محمد عبد 
 الفتاح محمود 

www.shaheennews.com 

وكالة حطين  جمال محمد حسن العلوي  .008
 االخبارية

 www.hitteennews.com نفسه

http://www.news-jo.net/
http://www.news-jo.net/
http://www.alaqabanews.com/
http://www.alaqabanews.com/
http://www.zamancom.com/
http://www.zamancom.com/
http://www.7iber.com/
http://www.7iber.com/
http://www.7iber.me/
http://www.7iber.me/
http://www.7iber.org/
http://www.7iber.org/
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شركة موقع العالم اليوم   .002
 االخباري/عادل محمد القطاونة

 www.wnt24.com استقال العالم اليوم االخباري

 http://kelmih.com حسني العتوم موقع كلمة االخباري شركة وقع الكلمة االخباري(  .091

موقع نيسان  شركة ابراهيم القيبالت وشريكه  .090
 االخباري

ابراهيم 
 القبيالت

www.nesannews.net 

www.nesannews.com 

شركة موقع احداث اليوم   .099
 االردني االخباري

 احمد ابوجعفر

 يحسام البرغوث

موقع احداث اليوم 
 االردني االخباري

 

 رداد العموش

http://www.ahdath24.co

m 

شركة موقع السعديات   .090
االلكتروني/عز الدين يوسف 

 الشهوان

 ضمير الوطن

 عمان اليوم

 فالح القيسي

 

ammanalyoum.com 

 شركة نيو بوست االخباري  .094

 منار فؤاد

 س العجرميفرا

 ايمان المومني

 الواقع نيوز

 

 

 

 .www.postnews.net احمد عودة

شركة شبكة االعالميون العرب   .092
للتدريب واالستشارات 
 االعالمية االلكترونية

صحيفة الساعة 
 االخبارية

منتصر 
 الغرايبة

 استقال

http://www.sa3anews.co

m 

 www.royanews.tv ليندا المعايعة رؤيا ن الفضائية للبثشركة وط  .096

http://www.wnt24.com/
http://www.wnt24.com/
http://kelmih.com/
http://kelmih.com/
http://www.nesannews.net/
http://www.nesannews.net/
http://www.nesannews.com/
http://www.nesannews.com/
http://www.ahdath24.com/
http://www.ahdath24.com/
http://www.sa3anews.com/
http://www.sa3anews.com/
http://www.royanews.tv/
http://www.royanews.tv/
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 www.alhakyaalou.com حازم الخالدي الحق يعلو الحق يعلو  .092

 محمد سالم قضاة وشركاه  .098

 

وكالة المغتربين 
 االردنيين االخبارية

 خالد فريحات

 استقال

www.jordanexpatsnews.

net 

 /http://layalinews.com حمزه الداوود اقالم ليالي زكية عليان وشركاها  .092

 /http://kenanahnews.com اسامة الزعبي كنانة نيوز اسامه الزعبي وشريكته  .001

شركة صحح خبرك الدارة   .000
 المواقع

طارق  صحح خبرك
 الطقاطقه

http://www.sahehkhabar

ak.com/ 

http://www.ghorbajo.co خالد فريحات غربة االلكتروني شركة غربة االردني  .009

m/about.html 

شبكة المواطنون  جمعية االعالمي االردني  .000
 االخبارية

 www.mowatinoon.com ملك التل

 حماماياد  عرمرم للمواقع االلكترونية  .004

 همس نبيل رباح

 www.aramram.com وليد زهرة

وكالة حصاد  شركة ايمن خليل راشد وشركاه  .002
 االخباري

يوسف 
جبرائيل 
 ابوحميد

http://hasadnews.com/ 

 www.nabed.com محمد العكش نبض الشباب حزب الشباب الوطني االردني  .006

تيسير  بة االخباريةالق شركة القبة  .002
 العورتاني

www.alqubbahnews.com 

www.alhashmiahnews.c استقال الهاشمية نيوز شركة عمر الزيود  .008

om 

http://www.jordanexpatsnews.net/
http://www.jordanexpatsnews.net/
http://www.ghorbajo.com/about.html
http://www.ghorbajo.com/about.html
http://www.aramram.com/
http://www.aramram.com/
http://www.alhashmiahnews.com/
http://www.alhashmiahnews.com/
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 /http://deretna.net عهود محسن عين ديرتنا شركة عين ديرنتا 002

 /http://raytnanews.com معتصم الرقاد الردنيةرايتنا ا شركة منى الوتد وشريكها 041

http://tomatocartoon.co معاذ فريحات طماطم للكاريكاتير شركة الرسم الساخر 040

m/ 

http://www.alordonalyoo  قناة االردن اليوم شركة عين البث الفضائي 049

m.com/ 

-http://www.arradعطيةالنجاداالرعداالخباريشركةيونسابوصليحوشريكة143

news.com/ 

بشير  المرآب شركة ثامر ويزيد نعيمات 044
 النعيمات

http://meraabnews.com/ 

 www.7artna.net ماهر الشريدة حارتنا شركة منال االيوبي 042

 /http://radarjo.com استقال رادار البلد ستثماريشركة موقع رادار اال 046

 /http://ayanews.net استقال آية نيوز شركة محمود الخصاونة 042

شركة مجلة أضواء الوطن  048
 لشؤون المرأة والطفل

نايف عبيداهلل  وقت عمان االخباري
 محمد الكايد

www.ammantimes.net 

 

042 

 

 شركة تغريد قرقوده

/ تامر عواد سالم وشريكها
 الخاليلة

وكالة مدار الساعة 
 االخبارية

عواد سالم 
 الخاليلة

http://alsaa.net/ 

awad-

saleam@hotmail.com 

شركة وكالة االنباء العالمية  021
 محمد الشلبي

وكالة انباء جنى 
 العالمية

 مالك الكوري

 استقالت

www.jananews.net 

 www.alawalnews.net اسامة الهوشهالخيار الول  اسامة الهوشة وشريكته 020

http://www.7artna.net/
http://www.7artna.net/
http://www.ammantimes.net/
http://www.ammantimes.net/
mailto:awad-saleam@hotmail.com
mailto:awad-saleam@hotmail.com
http://www.jananews.net/
http://www.jananews.net/
http://www.alawalnews.net/
http://www.alawalnews.net/
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 اسامة الهوشه

 وسن الهوشه

 للخدمات اإلعالمية

عالنار لتصميم المواقع  029
 االلكترونية

 برحيدر االغ

 جهاد أبو بيدر ع النار نيوز

 

www.3lnar.com 

 

نافذة البيئة والتنمية  جمعية البيئة الردنية 020
 االخباري

زين الدين 
 خليل عطية

http://jes.org.jo/ 

هيئة اذاعة وتلفزيون القوات  024
 المسلحة االردنية

 www.hala.jo وائل الجرايشة هال اخبار

swalqa@gmail.com 

 www.noornews.com استقال نور نيوز نور نيوز 022

noor983@hotmail.com 

المخلوان الصدار المطبوعة  026
 االلكترونية

 بكر المجالي

المخلوان الصدار 
المطبوعة 
 االلكترونية

 عثمان طاهات

 

 

www.showmatt.com 

 

الشركة االردنية المتحدة  022
 للصحافة

 ماجد عليان ومحمد عليان

جمانه  الغد
 غنيمات

www.alghad.jo 

 

شركة بهاء الدين الطراونة  028
 وشريكه

موقع المنتصف 
 االخباري

رامي فخري 
 الرشق

www.almontasf.com 

مؤسسة ماجد نعمان توفيق  022
 الخضري

ماجد نعمان  الدرب االردنية
 الخضري

www.aldarbnews.com 

http://www.3lnar.com/
http://www.3lnar.com/
http://www.hala.jo/
http://www.hala.jo/
mailto:swalqa@gmail.com
mailto:swalqa@gmail.com
http://www.noornews.com/
http://www.noornews.com/
mailto:noor983@hotmail.com
mailto:noor983@hotmail.com
http://www.showmatt.com/
http://www.showmatt.com/
http://www.alghad.jo/
http://www.alghad.jo/
http://www.almontasf.com/
http://www.almontasf.com/
http://www.aldarbnews.com/
http://www.aldarbnews.com/
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061 

 

 شركة ذهب للمواقع االخبارية

 رياض منصور ناصر

 وكالة

 برق االخبارية

رياض 
 منصور ناصر

www.barqq.net 

وكالة نيروز  شركة خليل العقيل وشريكه 060
 االخبارية

حازم وليد 
محمد 

 الصياحين

 

www.nayrouz.com 

خيوط حرير  شركة موقع حرير االخباري 069
 االخباري

شذى عقلة 
خليل 

 القطيطات

www.harirjo.com 

موقع محليات  شركة  موقع محليات االخباري 060
 االخباري

 فوزي الفروخ

 استقال

www.mahaleyat.com 

احمد نور  موقع ربوة الالخباري شركة موقع ربوة االخباري 064
 فهيم سعيد

www.rabwanews.com 

عبد الحكيم  موقع ناطق نيوز شركة عبد الحكيم القراله 062
 اسليم القراله

www.nateqnwws.com 

066 

 

 ديما محبوبة صدق رؤيا نيوز شركة محمود وحمزه الدباس

 

www.royasedq.com 

www.royasedq.net 

www.royanews.com 

www.royasedq.net 

عبد اللطيف  المرفأ االخباري شركة ماجد الدهامين وشريكته 062
غالب 

 العبابسة

www.almrfanews.com 

http://www.barqq.net/
http://www.barqq.net/
http://www.nayrouz.com/
http://www.nayrouz.com/
http://www.harirjo.com/
http://www.harirjo.com/
http://www.mahaleyat.com/
http://www.mahaleyat.com/
http://www.rabwanews.com/
http://www.rabwanews.com/
http://www.nateqnwws.com/
http://www.nateqnwws.com/
http://www.royasedq.com/
http://www.royasedq.com/
http://www.royasedq.net/
http://www.royasedq.net/
http://www.royanews.com/
http://www.royanews.com/
http://www.royasedq.net/
http://www.royasedq.net/
http://www.almrfanews.com/
http://www.almrfanews.com/
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 www.ammannet.net استقال دموقع راديو البل شركة ديفيد كتاب وشريكه 068

 شركة الحياة للطباعة والنشر 062
 دار الحياة للصحافة

ضياء 
 خريسات

www.alhayatnews.com 

الشركة العالمية الصدار  021
 عين نيوز شايفين الصحف

نور الدين 
 ايسةالخم

www.ainnews.net 

شركة كل االردن الدارة المواقع  171
 االلكترونية

كل االردن الدارة 
 المواقع االلكترونية

حامد مفضي 
 السعايدة

www.allofjo.net 

شركة عبد الناصر الزعبي  172
 وشركاه

عة وموقع جلنار اذا
 جرش

اسعد علي 
 حسن حسين

WWW.jlnarj.com 

 شركة القمر الساطع االخباري 020
 سباي سات

فارس محمد 
 القرعاوي

www.spysat.news 

 شركة احمد احريبي وشريكته 024
 صنارة نيوز

بالل احمد 
 العبويني

www.senaranews.com 

 شركة عليان والرمحي 022
 وكالة انباء الوطن

نبيل محمود 
 المحادين

www.anbaalwatan.com 

وكالة عكاظ  شركة جمال عليان وشريكه 026
 االخبارية االردنية

فهد  حسن
 مفلح السرحان

www.okathjordan.com 

 

http://www.ammannet.net/
http://www.ammannet.net/
http://www.alhayatnews.com/
http://www.alhayatnews.com/
http://www.ainnews.net/
http://www.ainnews.net/
http://www.allofjo.net/
http://www.allofjo.net/
http://www.jlnarj.com/
http://www.jlnarj.com/
http://www.spysat.news/
http://www.spysat.news/
http://www.senaranews.com/
http://www.senaranews.com/
http://www.anbaalwatan.com/
http://www.anbaalwatan.com/
http://www.okathjordan.com/
http://www.okathjordan.com/

