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واقع المهنية الصحفية الردنية بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية
"من وجهة نظر الصحفيين الردنيين"
إعــــداد الطالب :مصطفى "محمد عدنان" مصطفى الجوخدار
إشراف الدكتور
عزت حجاب
الملخص
هدفتهذهالدراسةإلىتسليطالضوءبشكلموسععلى"واقعالمهنيةالصحفيةاألردنيةكدراسة
مقارنة بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية من وجهة نظر صحفيين أردنيين منتسبين لنقابة
الصحفييناألردنيين،حيث أتبعالباحثأسلوباالستبانة المسحيةعلىعينةعشوائيةعمدية لـ 311
صحفيوصحفيةعاملينفيالميدانالصحفي نسبة %1336منعددالمنتسبينللنقابةالبالغعددهم
1171عضواً .
وخلصت نتائج الدراسة الى أن الصحافة المطبوعة الزالت تتمتع بقدر كبير في معيار
وأنها موضع اعتبار وتقدير من قبل
المصداقية والدقة والموضوعية في نقل األخبار واألحداث 
الصحفييناألردنيينبظلتزاحمالمعلوماتعلىالصحافةالرقمية وتنوعالمصادر واألساليبالحديثة
فينقلالمعلومات .

ن

وكما أوضحت نتائج الدراسة أن الصحافة المطبوعة تتعامل بنزاهة مع األخبار األمر الذي
يعززموقفهاحيالمعيارالدقة ومنوجهةنظرالصحفييناألردنيين،فيحينأتبعتالصحفالرقمية
معيارالموضوعيةفيالطرحوكانتعلىانسجامتاممعإيقاعهابشكلعام .
وأظهرتنتائجالدراسةأنالصحفالورقيةسجلت معدالتأقل فيمعيارالحياد وانحازت لجهةأو
مصدرمعيننتيجةالسياساتالتحريريةالتيتتبعهاتلكالصحفالورقية .
الكلمات المفتاحية :المهنية الصحفية ،الصحف المطبوعة ،الصحف الرقمية.
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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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الفصل الول
خلفية الدراسة وأهميتها 
تمهيد:
أدى ظهور الصحافة الرقمية في حقبة التسعينيات من القرن الماضي بفضل تكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات ،إلى إحداث تحول جذري في المشهد اإلعالمي واالتصالي المحلي والدولي
الذيأصبحأكثرانفتاحا وسعة،وفتحتالمجالواسعاًأماممنيشاءاإلسهامفيإيصالصوتهورأيه
لجمهور واسع من المواطنين وبعيداً عن تعقيدات الصحافة المطبوعة أو وسائل اإلعالم المرئية أو
المملوكة من الدولة ،وموافقة الناشر في حدود معينة ،وبذلك اتسعت الحريات اإلعالمية بشكل غير
مسبوق،بعدأنأثبتتالظاهرةاإلعالميةالجديدةقدرتهاعلىتخطيالحدودالجغرافيةبيسروسهولة.
ويرىالعديد منالباحثين،أنفئةالشبابكانتاألكثرتأث اًر بالصحافةالرقمية،إذأصبحلها
دور كبير في خلق وصنع الرأي العام الذي أصبح أكثر انفتاحا وثقافةً ووعياً عما كان عليه في
الصحافةالمطبوعة،وأصبحالضميرالمهنيالرقيباألولبالمنازع .
ورغمعدمقدرةالباحثينعلىالتحديدالدقيقلتاريخظهورأولصحيفةرقميةفيالعالم،إالأن
العديد منهم أجمعوا على أن صحيفة هيلزنبورج داجبالد السويدية تعد أول صحيفة رقمية في العالم
،ليتوالىبعدهاظهورالصحفالرقمية فيمختلف
تنشربشكلكاملعلىاإلنترنتفيعام 1331
دول العالم ،إذ أنشأت شيكاجو أونالين األمريكية أول صحيفة رقمية في عام  ،1331ثم أطلقت
صحيفة سان جوزيه ميركوري األمريكية نسختها الرقمية في عام  ،1333وفي عام  1334أطلقت
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صحيفتا تليجراف والتايمز البريطانيتان نسختهما الرقمية (للمزيد من التفصيل بالرجوع الى المراجع
التالية:اإلعالماإللكتروني،اإلعالمالحربيوالعسكريوغيرهامنالمراجع) .
علىصعيدالصحف الرقمية،فإنموقعالصحافةالرقمية األولعلىاإلنترنتهوموقع"بالو
ألتوأونالين" ،Palo Altoالذي إنطلقفي عام  1333فيكليةالصحافة واالتصال الجماهيري في
جامعةفلوريدا،ثمموقعألتوبالوويكليفي 13كانونالثاني ،1334لتصبحالصحيفةاألولىالتي
تنشربانتظامعلىالشبكة(.فاروق )1111،
أما على الصعيد العربي ،فكانت صحيفة الشرق األوسط الصادرة من لندن أول الصحف
العربية التي تطلق النسخة الرقمية منذ أكثر من  16عاماً ،وتزامن معها إصدار النسخة الرقمية
لصحيفةالنهاراللبنانية،فيماتُعدصحيفةإيالفالتيصدرتفيلندنعام1111أولصحيفةرقمية
عربية .
تعد صناعة النشر أحد أهم األنشطة االقتصادية في عصر المعلومات ،نظ اًر ألن خدمات
المعلومات واألخبار تقع على رأس قائمة الخدمات التي راجت على الشبكة فقد بدأ تأثير التقنيات
الحديثةعلىهذهالصناعةواضحاًوملموساًمنحيثالمنافسةالشرسةعلىسوقيتناقصتدريجيامن
ناحية،باإلضافةالى التغيراتالتيطالتجوانبالتوزيعوأساليبإيصالالمحتوىالىالجماهيرفي
ظل شعبية شبكة اإلنترنت المتزايدة األمر الذي جعل اللحاق بركب التقنية خيا اًر ال مفر منه أمام
صناعةالصحافةالمطبوعة(عبدالواحد .)1117،
وتكمنأهميةاإلعالمالرقميفيالقيمةالمعلوماتيةوسرعةإيصالالمعلومات،وضمانوصولها
للشرائحالمستهدفة،فضالً عنتميزاإلعالمالجديدبالتفاعليةورخص اصدار الوسيلةواهتمام جميع
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أفرادالمجتمعبها .وهنايكمنسرالتحوالتالجاريةفيالتعاطياإلعالمي،سواء فيالجانبالتقليدي
المتمسك بالوسائل الرئيسة المتعارف عليها ،أو من الجانب المهتم خلف التقنية الجديدة وتسخيرها
لصناعة إعالم مختلف .لم تتوقف تكنولوجيا االتصال الرقمي عند هذا الحد ،بل فتحت باباً واسعاً
النتشاراإلعالمالرقمي،فضالًعنكونهاوسيلةسهلةإليصالالمعلوماتونشرهاإلىجميعاألطراف
والشرائح(.شعراوي .)1111،
جاهدت الصحافة المطبوعة كثي اًر حتى تتمكن بطريقة أو بأخرى من التكيف والصمود أمام
التطوراتالحاصلةعلىالصعيدالتكنولوجي،لكنهذاالصمودالذيأستمرحقبةزمنيةليستبقليلة،
تزعزعأمامظهور الصحف الرقمية وانتشارها بشكلملحوظ خاللالعقد الماضي ،ووجدت الصحافة
المطبوعة نفسها أمام هذا التحدي الكبير ،حيث أدت الثورة التقنية وانصهارها معاإلعالم الىجلب
الكثيرمنالصحفالىالبيوتعبركابالتالساتاليت وشبكةاإلنترنتالىوصولالمعلوماتالى
أكبرعددممكنمنالمواطنينوربطهممعالعالمالمحيطبهمبسهوله .
هذا التحدي الجديد للصحافة المطبوعة عززته مجموعة من العوامل أبرزها :اتساع قاعدة
مستخدمياإلنترنتوظهورمايعرفبـ"جيلاإلنترنتمنالشباب"،وسرعةمتابعةاألحداثوالقضايا
لحظة حدوثها ونقلها بالصوت والصورة على مدار  14ساعة  /اليوم ،إضافة إلى التكلفة المالية
الضئيلةللصحف الرقمية مقارنةبالصحفالمطبوعة ،ألجلذلكسعتإداراتالمؤسساتاإلعالمية
جاهدةللتكيفمعالتطوراتالمتسارعةفيوسائلنقلالمعلوماتواألخبار،منخاللتطويرأدواتها
االعالمــية في نقل المادة الصحفية بما يتواكب ومستجدات المرحلة ،والتخلي عن أساليبها التقليدية
بإتباعنهجأكثرحداثةوابتكا ارفيأدواتها،حيثقامتبعضالصحفالمحليةمثلالمؤسسةالصحفية
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األردنية " الرأي" بمحاوالت عدة لتطوير وتجديد منتجها الصحفي من خالل طرح نسخة الرقمية في
العام ( ،)1114وحذت حذوها كل من صحيفة الغد التي أطلقت صحيفتها الرقمية في العام
(،)1114ومنثمصحيفةالدستوروالتيصدرتفيالعامذاتهلتتطوربذلكمنخاللتأسيسمواقع
صحفيةرقميةالخاصةبها .
ولدى استعراض سريع للصحف الرقمية في األردن والتي تجاوزعددها ( )171صحفية،
يستطيعالمتابعوالقارئ أنيجدعشراتالعناوينالجاذبةوالالفتةوالتيم ّكنتهذهالصحف منبناء
قاعدةجماهيريةواسعةتجاوزتلدىبعضها 1مليونمتابعمقارنةبمبيعاتصحفالتتجاوز ((71
ألفنسخةيوميا(.قطيشات .)1117،

مشكلة الدراسة:
انحصرت مشكلةالدراسة بمرور اإلعالمالمطبوع بمحطاتومنعطفاتعدةكانأبرزهاظهور
شبكة "اإلنترنت" التي ساهمت بشكل كبير في تراجع عدد القراء للصحف المطبوعة مما أدى الى
هذهالصحفوالذييعدالممولاألساسيلهذهالمؤسساتالصحفيةواستمرار

خسارةالسوقاإلعالنيل
بقائها.
األمرالذيدعاجمهورالمعلنينالىالتوجهنحوالتطورالذييواكبالمرحلةمنحيثأدواته
ووسائلهالحديثة واالستعانة بسبل أكثرحداثةوانتشا ار،باإلضافةالىدورالعالقاتالشخصيةواشتداد
حدة المنافسة التي يمارسها بعض الصحفيين بعضهم حيال بعض ،وتعرض المهنة للكثير من
الخروقاتاألدبيةواألخالقيةنتيجةتزاحمالصحفالرقمية واستغالل بعضهملتلكالصفحاتالغتيال
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الشخصية والطعن في سلوكيات الشخصيات العامة والتدخل في خصوصياتهم الشخصية في سبيل
تحقيقمصلحةماديةبحته .
هذهاألسبابدفعتالباحث لتناولمشكلة"واقعالمهنيةالصحفيةاألردنيةبيناإلعالمالمطبوع
واإلعالم الرقمي من وجهة نظر صحفيين أردنيين دراسة مقارنة بين الصحافة المطبوعة والصحافة
الرقمية" .
وآثارها في
األمر الذي أستدعى د ارسة هذهالمؤشرات الجديدة والدخيلة على اإلعالمالمطبوع 
تراجعالصحفيينعنمهنيتهمفيالطرحداخلالمؤسساتالصحفيةالمطبوعة .
ورجحت المراجع التي تناولها الباحث تراجع اإلعالم المطبوع أمام الرقمي الى عدة أسباب
أهمها :تراجع معدالت القراءة للصحف المطبوعة التي كانت متدنية أصال ،وزيادة تكلفة اإلنتاج
والتوزيع،وانخفاضعائداتاإلعالنبعدانتقال المعلنينالىوسائلإعالنيةأخرى،عالوةعلىذلك
دعمانتشار اإلعالمالرقميإمكانياته الكبيرةفيالتشاركيةوالتفاعليةمقارنةباإلعالمالتقليديالورقي
األمرالذييستدعيمعرفةالعالقةبينهذينالنوعينمناإلعالمومستقبلهما(كنعان .)1111،
إنالتحدياألكبرالذيواجهتهالصحافةفيالعصرالحديثبدأبشكلواضحبانتشاراالنترنت
وما صاحبه من توسع في توظيف شبكات المعلومات ،إذ أخذ التطور معنى جديداً طال الشكل
والمضمون والممارسة المهنية بشكل غير مسبوق ضمن نقلة تقنية هائلة شهدها العالم كله مطلع
التسعينياتمنالقرنالماضي .
العربيةعلىشبكةاإلنترنت ،وزيادةاشتراك الجمهورفيها،
ومعتزايدظهورالصحفالرقمية 
اشتدت المنافسة بينها وبين الصحف المطبوعة ،وهو ما يقتضي البحث للتعرف على مدى تأثير
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الصحفالرقمية علىالصحفالمطبوعةبشكل عام ،وعلىالصحفاألردنيةبشكل خاص من خالل
مقارنة معايير الجودة ،وما يتعلق بمعايير الجودة المهنية للصحافة الرقمية وذلك من خالل أُسس
علمية .

أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة التعرف على واقع "المهنية الصحفية" ،بين الصحافة المطبوعة والصحافة
الرقمية،وتنطلقمنهذاالتسا ؤلالىاألسئلةالفرعيةالتالية :
 .1هلهناكاختالففيدقةالمعلومةالمقدمةمابينالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية؟
 .1هل هناك اختالف في موضوعية المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة
الرقمية؟
 .3هل هناك اختالف من ناحية مصداقية المصادر اإلخبارية في المعلومة المقدمة ما بين
الصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية؟
 .4هل هنالك تباين من حيث الحياد في عرض المعلومة اإلعالمية المقدمة ما بين الصحافة
المطبوعةوالصحافةالرقمية؟
 .1كيف يرى الصحفيون األردنيون عينة الدراسة ،التزام الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية
بمعاييرالمهنيةالصحفية؟
 .6هلهناكعالقةارتباطيةبينواقعالمهنيةالصحفية فيالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية
والمتغيرات الديموغرافية للمبحوثين (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرات
العملية)؟ 
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في التعرف الى كيفية تأثير اإلعالم الرقمي واإلعالم التقليدي من حيث
جودة المنتج ومهنيته ،وحسب علم الباحث فأنه لم تجرى حتى تاريخه دراسة مقارنة لمعايير جودة
المهنية الصحفيةالمطبقةفيكلمن الصحافة التقليدية والصحافةالرقمية األردنية ،مماسيعد إثراء
للدراساتفيهذاالمجالويتيحالفرصةللتوسعفيدراساتمستقبليةأُخرىتحاولالتعرفعلىتأثير
الصحفالرقميةعلىالصحفالمطبوعةمنحيثالممارسةوالعائداالقتصاديوأمورأُخرى .

أهداف الدراسة:
تهدفهذهالدراسةبشكلرئيسيإلى التعرف الىمدىتطبيق معاييرالمهنيةالصحفيةعلى
واقع المهنية الصحفية بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية ،وينبثق عن هذا الهدف األهداف
الفرعيةالتالية :
 .1التعرف الى مدى تأثر دقة المهنية الصحفية في التغطية اإلعالمية الصحفية المطبوعة
والصحافةالرقمية.
 .1بيان مدى تأثر مصداقية المهنية الصحفية في التغطية اإلعالمية الصحفية المطبوعة
والصحافةالرقمية.
 .3درجة تأثرموضوعيةالمهنيةالصحفيةفيالتغطيةاإلعالميةالصحفيةالمطبوعة والصحافة
الرقمية.
 .4كشفحياديةالمهنيةالصحفيةفيالتغطيةاإلعالميةالصحفيةالمطبوعةوالصحافةالرقمية.
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 .1مدى التزام الصحافة المطبوعة والرقمية بالمعايير المهنية بالعمل الصحفي من وجهة نظر
الصحفيينأردنيين.
 .6معرفةإن كانهناكفرقبينأفرادالعينةحولواقعالمهنيةالصحفية فيالصحافةالمطبوعة
والصحافةالرقميةتعزىإلىالمتغيراتالديموغرافية .

مصطلحات الدراسة:
المهنية الصحفية :تلكااللتزامات األساسيةالتييجبأنيتحلىبهاكلصحفيوالمتمثلة
أساسابضرورةالعملمنأجلالوصولإلىتغطيةمنصفةوشاملةودقيقة،صادقةوواضحةمعمراعاة
حماية المصادر وتحقيقالصالح العام ،عنطريق إحترام القانونوحقوق الحياة الخاصة لألشخاص
وتصحيح األخطاء في حال وجودها ( هوهنبرغ  ،)1118 ،ولغايات هذه الدراسة ،هي مجموعة
الضوابطالتييلتزمبهاالعاملونفياإلعالمالتقليديواإلعالمالرقميفياألردن والمتضمنة الحيادية
والموضوعية والدقة والمصداقية وعدم التعرض للحياة الخاصة وغيرها من الضوابط اإلعالمية في
المهنةعندالتغطيةاإلعالمية .
مصداقيتها قبل تقديمها
الصحافة :مهنة قائمة على جمعاألخبار ،وتحليلها ،والتحقُّق من مدى
ّ
ِ
سياسية،أو
المستج ّدة؛سواء كانت
للجمهور،وتكون هذه األخبار في معظم األحيان متعلِّقة باألحداث
ّ
ثقافية ،أو محلية ،أو رياضية ،وغيرها الكثير من المجاالت المختلفة (كنعان ،)1113،ولغايات هذه
الدراسة عرفت بأنها تلك المهنة التي يمارسها الصحفي ون األردني ون ،سواء في الصحافة الورقية أو
الرقمية ،والصحفي هو الذي يقوم على جمع األخبار ونشرها بهدف إيصالها ألكبر عدد ممكن من
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الجمهور على اختالف اهتماماتهم أكانت سياسيه أو صحية أو رياضية أو اقتصادية وغيرها من
التخصصاتالمختلفة.
الصحافة المطبوعة (التقليدية) :هيالصحافةالتقليديةالتيتتألفمنمادةخام–حبروورق
–وأخبارومقاالتوموضوعاتسياسيةواقتصاديةواجتماعيةوثقافيةوغيرها،ويحصلعليهاالجمهور
عن طريق الشراء أو االشتراك (الدلو ،)1111،ولغايات هذه الدراسة ،هي الصحف األردنية الورقية
والتيتقومبنشراألخباروالتقاريرواإلعالناتوالكتاباتوالمقاالتوالموضوعاتالمختلفةليتمإيصالها
الىالجماهيرالمهتمة،وتصدربشكلدورييوميمثل(الرأي،الغد،الدستور،العرباليوم،السبيل).
الصحافة الرقمية :هيالصحافةالمنشورةعبروسائلوقنواتالنشراإللكترونيبشكلدوري،
وتحتوي على األحداث الجارية ،ويتم اإلطالع
تجمع بين مفهومي الصحافة ونظام الملفات المتتابعة  
عليها من خالل أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة واللوائح الرقمية وغيرها من وسائل عبر شبكة
اإلنترنت(الدلو،)1111،ولغاياتهذهالدراسة :هيمجموعةالصحف االخباريةالرقميةالمحليةالتي
تقوم على تغطية األحداث المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعة مثل(عمون نت ،سرايا ،رم،
خبرني،جو14وغيرها).
الموضوعية :هو ذلكاإلعالم الذي يحترمعقول الناسفي االختيار وتحديد المواقف وبالقدر
وبناءومتطو اًرويبتعدعنالتطرفوالتعصبوالتحريض
الذييعكساإلعالمذلكيكونتقدمياًوايجابياً
ً
(نصر )1111،ولغايات هذه الدراسة ،يقصد بها عدم تحريف الخبر بالحذف أو اإلضافة ،فالخبر
الصحفياليجبأنيتلونأويتغيرحسبأهواءالصحيفةأوأهواءالمحررالذييحصلعلىالخبر
وااللتزامبحدودالموضوعوعدمالشخصنةفيتناولاألحداث.
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الدقة :هيالمعلومةالصحيحةوالدقيقةالتييحصلعليهاالصحفي،ويجيدصياغتهابالشكل
الذييتناسبمعحجمها،ويستطيعالقارئمنخاللهذهالصياغةأنيفهمما يريدهمنهالصحفيأو
مايريدهله(الباز،)1113،ولغاياتهذهالدراسة:هيعمليةنشرأوتقديمالحقيقةالكاملةللحدثأو
الواقعةدونحذفيخلبسياقهاويعطيهامعنىأوتأثي ارمخالفاللحقيقة،علىأنتشملكافةالمعلومات
سماءوأحداثوأزمنةوأمكنة .

الواردةفيالحدثمنأ
الحياد :عدم تضمينالخبرأيموقفشخصيمنقبلالصحفي،ولغاياتهذهالدراسة :هو
عدمإعطاءالخبرأيمنحىشخصييعكسسياسةالمؤسسةاإلعالميةسواءمؤسسةرقميةأوتقليدية
أووجهةنظرالصحفي .
المصداقية:هيالدافعألدبياتالتعاملمعالمنتجاإلعالمي،فالحقيقةهيالمحركلإلعالمي
والوصول إليها ليس من خالل الطرق الملتوية وال القصيرة المشوبة ،بما يخدش دقتها وصدقها
وواقعيتها ،بل يمكن الوصول إليها من خالل طرق صعبة  وسليمة تكون مدعاة للسرور وجلب
االطمئنان بالتميز (شاكر ،)1111،ولغايات هذه الدراسة هي إعتماد الصحافة على مصادر دقيقة
وموثوقةبغضالنظرعنالسبقالصحفي.

حدود الدراسة:
-

الحدودالزمانية:قام البحثخاللالعامالدراسي 1113/1118بدراسةواقعالمهنية الصحفية

وذلكبالفترةمن.1118/11/11-11/11
-

الحدود المكانية :األردن ،عمان  وشملت مجموعة من المؤسسات الصحفية األردنية اليومية

(الرأيوالغد)...ومواقعإخباريةرقمية(عمون،سرايا،خبرني )....
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-

الحدودالبشرية:العامل ونفيالمؤسساتالصحفيةالمعتمدةفيالدراسة منصحفمطبوعة

وصحفرقميةمحليةاالعضاءفينقابةالصحفييناالردنيين.


محددات الدراسة:
التوجدمحدداتلهذهالدراسة،حيثيمكنتعميمنتائجهابداللةصدقوثباتالدراسةمنخالل
االستبانة المصممة خصيصاً لهذه الدراسة (حكمت من قبل مجموعة من الخبراء) ،ودرجة صدق
المبحوثين في اإلجابة على أسئلة االستبانة ،وبما أن محددات الدراسة تمثل ما يمنع تعميم نتائج
الدراسةفأنهاليوجدمحدداتلهذهالدراسةفيحالةالتحققمنصدقوثباتهذهالدراسة.
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الفصل الثاني
الدب النظري والدراسات السابقة
تطرق الباحث في هذا الفصل الى طرح عدد من الدراسات واألبحاث السابقة المتعلقة بهذا
الموضوع وبيان أثر هذه التطورات على واقع المهنية الصحفية نتيجة المنافسة ما بين الصحافة
المطبوعةوالصحافةالرقميةعلىالصعيدالمحليوالعربيوعالمي .
واعتمدتالدراسةعلىنظريةالتشكيلالعضويلوسائلاإلعالموالتيتوضحأنوسائلاإلعالم
الجديدةالتنشأبشكلتلقائيومستقلولكنتتحولمنشيءموجودأويظهرتدريجياومتواصال .

أوالً :الدب النظري
أدت  وسائل اإلعالم منذ ظهورها ،دو ار مؤث ار وفاعال في توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه
واتجاهاته وتعميم المعرفة والتوعية وذلك بناء على المعلومات والبيانات التي توفرها هذه الوسائل
لجمهورق ارءها،وتماشيامعمتطلباتالعصرأصبحتوسائلاإلعالمجزءاً أساسياً منحياةاألفراد
والمجتمعاتبفعلسرعةاستجابتهاومواكبتهاللتطوراتالحاصلةفيمختلفالمجاالتالحياتيةوقدرتها
علىالوصولالىالجماهيرومخاطبتهاوالتأثيرفيها .
بيدأنتسارعالتطورالتكنولوجيفيمنتصفالتسعينياتمنالقرنالماضيأدىإلىحدوث
طفرة على جميع المستويات العلمية ،وانطالق ثورة حقيقية في عالم االتصال ،حيث انتشرت شبكة
األنترنتالتيربطتالعالمكلهبأجزائهالمترامية،وهوماجعلالعالميشبهالقريةالصغيرة،فأصبحت
المجتمعاتأكثرانفتاحابعضهاعلىبعضوباتمنالسهلالتعارفوتبادلاألفكارواآلراءوالخبرات
(عزيز .)1111،
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لقد أتاح ظهور وسائل التواصل االجتماعي بما تملكه من أدوات تفاعلية لمتلقي ومستقبلي
الرسائل ،أنيتفاعلوا وينخرطوا أكثرفي تبادلالمعلومات،ونتجعنذلكظاهرةما يسمىبالمواطن
الصحفي" .وأدى هذا التغير في شكل ومضمون عمليةاالتصال إلى ظهور نظريات ومفاهيم جديدة
يصدورالمرسلوالمؤسسة
ومحتواها،حيثصاحبذلك تقل
أعطتأبعاداً مختلفةللوسيلةاالتصالية  
ُ
اإلعالميةالمطبوعةماجعلاإلعالمالجديد ووسائلهقضيةمثارجدلومحو اًر لنقاشاتعديدةحول
تأثيراإلعالمالجديدعلىالوسائلاإلعالميةالمطبوعةوتحديداًعلىالصحفالمطبوعة .
وتعد صحيفة "هيلز نبورج داجبيالد" السويدية أول صحيفة تنشر بالكامل على اإلنترنت ثم
تدافعت بعدها الصحف األخرى ،إذ مع حلول شهر تشرين األول عام  1336أصبح عددها حوالي
 1161صحيفة،وارتفعالعددفينهايةالعامإلى 1111جريدةومجلة،ومعمنتصفعام1337م
أصبحالعدد،3611وارتفعفينهايةالعامإلى4111صحيفة(الدلو .)1111،
أمابالنسبةللصحافةالعربيةالتيلهاإصداراترقمية يوميةفهيتزيدعن71صحيفة،ناهيك
عنالمجالتاألسبوعيةوالشهريةوالدورياتالتيتصدرباللغةاإلنجليزية،علماً أنصحيفة"الشرق
األوسط"  ،تعد أول صحيفة تعرض محتوياتها عبر شبكة اإلنترنت وذلك في التاسع من أيلول عام
(.1331المشهداني،1114،األطرش .)1111،

إسهامات التكنولوجيا على اإلعالم
أسهمتالتكنولوجياالحديثةبدمجوسائلاإلعالمواالتصال باألدواتالماديةوممارساتاألفراد
اليوميةمنحيثالنمطاالجتماعيوالتنظيميوالمشاركةفيعمليةاالتصالاإلنساني .
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وأثرت التكنولوجيا على أنظمة وسائل اإلعالم المطبوعة من وجهة نظر الباحث في أربعة
محاور من ناحية تصميمها واستخدامها كونها "مهجنة" بإستمرار و"شبكية" بشكل معقد و"ديناميكية"
و"واسعةاالنتشار" .
وأصبحتوسائلاإلعالمالرقمي أكثر تشاركيةوتحررية وغير تجاريةوتنقل الواقع المجتمعي
وتجمع ما بين التعبير اإلبداعي والمسؤولية االجتماعية ،بأسل وب يبتعد عن أساليب معظم وسائل
اإلعالمالمطبوعة .
ويجمعاإلعالمالرقمي بين الطبقاتالسياسيةوالثقافيةواالجتماعية بشكلمتنوعومتميزبالرغم
مناالختالفالفكريمابينجميعالطبقات .
ولدىتحريالباحثعنتاريخالصحافةبشقيهاالمطبوعوالرقمي ،فقدتبينأنعصراالتصال
الرقميباتيشكلنموذجاً حياتياً لألفرادوللعاملينفيقطاعاإلعالم ،الذيأستثمر فرصةالتكنولوجيا
وآراء متنوعة في مختلف
ووظفها لصالح أعماله ومنتجاته اليومية ،من أخبار وتحليالت صحفية 
المجاالتالحياتية أثمرتفيتغييرالنمطالمعيشيلألفراد ،والشكل التالي يوضحآليةالمتغيرات في
اإلعالموالروابطاألساسيةمابيناإلعالمالمطبوعواإلعالمالرقمي .
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األثار االجتماعية






 اإلنتشار
 التفاعلية
 دمج الطبقات

عناصر البنية

التصميم واالستخدام

التحتية
لإلعالم

-

متغير

-

هجين

الجديد
األدوات
الممارسات

ديناميكي

-

شبكي

التنظيمات


شكل ( )0متغيرات وسائل اإلعالم الحديث () Atton،9101
لقدسلطتهذهالدراسة الضوء على واقع المهنية الصحفية بين (المطبوعة والرقمية)  ،ودرست
في جوانبها أراء الصحفيين األردنيين أتجاهالمهنيةالصحفية وهلتأثرت في ظل التطورالتقني من
حيثمعاييرالجودةوالدقةوالحياديةفينقلالمعلوماتواألخبار .

نظرية التشكل العضوي لوسائل اإلعالم
طار مرجعياً للدراسة

إعتمدالباحثفيالدر
اسةعلىنظريةالتشكلالعضويلوسائلاإلعالم إ اً
وللحصولعلىالنتائجالمطلوبة ( .)Media Metamorphosis Theoryوتعرفهذهالنظريةمن
جانب روجر فيدلر على أن وسائل اإلعالم الجديدة ال تنشأ بشكل تلقائي ومستقل ولكن تتحول من
شيءموجودأويظهرتدريجيامنالتحول ،فيحينأناألشكالالقديمةمنوسائلاإلعالمتميلإلى
يةأيضاباسم"التحولالرقمي"الذييشرح
الًمنالموت .تُعرفهذهالنظر
التكيفوتتطورباستمراربد 
ً
ويقدرالتغيراتفيالعالمالرقميوثقافته،حيثيتمإنشاء"الوسائطالجديدة"لتحديث"وسائلاإلعالم
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القديمة" وتط ويرها ،فالتكنولوجيا تتغير بإستمرار ،وعملية التحول من الوسائط القديمة إلى الوسائط
الجديدةتتممنوقتآلخر .
هذاالمصطلحالمستخدم منقبلفيدلريعني"تحويلوسائلاالتصال"،عادة مايحدثبسبب
بتكارات التكنولوجية(،1997
التفاعلالمعقدلالحتياجات المدركةوالضغوطالتنافسيةوالسياسيةواال 
 .)Fidler
علىسبيلالمثال ،تعتبر الرقمنة Digitalizationسمةرئيسيةمنسمات التحولالرقمي في
االتصالالفني ،وتطورهامهمإلنتاجواستنساخ وتوزيعواستقبال المنتجات.لقدغيرتعمليةالتحويل
الرقمي الطريقة التي نتعامل بها مع النصوص والصور واألصوات التي يتم استخدامها لربط الفيلم
الورقيوالفينيلوغيرذلكالكثير .
يعرففيدلرالتشكلالعضويلوسائلاإلعالمبأنهوسيلةموحدةللتفكير فيالتطورالتكنولوجي
و ّ
لوسائلاالتصال ،ويقولإنه"منخالل دراسةأنظمةاالتصال اإلنساني ككل،سوفنرىأنوسائل
وبشكلمستقلولكنهاتظهرتدريجيانتيجةللتحولالعضوي".والتحول

اإلعالم الجديدة التنشأتلقائياً 
العضويهو"عمليةبيولوجيةيتطورمنخاللها الكائنالحيجسدياً بعدالوالدة" (.) Fidler،1997
ألُخرى تستجيب للضغوط الخارجية عن طريق إعادة
ويرى فيدلر أن وسائل اإلعالم مثل األنظمة ا 

تنظيمنفسها،ومثلالكائناتالحيةفإنهاتتطورلكيتزيدمنفرصبقائهاعلىقيدالحياةولكيتواكب
التغيراتفيبيئةمتغيرة .
ويستمد فيدلرمبدأ التحول العضويلوسائل اإلعالم من ثالثة مفاهيم هي :التطور المشترك
 Coevolutionوالتقارب  Convergenceوالتعقيد  .Complexityويقول فيدلر أن كل أشكال
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وال يمكن أن توجد بشكل مستقل عن
االتصال مرتبطة بإحكام في نسيج نظام االتصال اإلنساني ،
بعضهاالبعض.وعندمايظهرنمطاتصالجديدويتطور،فإنهيؤثرعلىمرالزمنوبدرجاتمتفاوتة،
فيتطوركافةأنماطاالتصالالقائمةاألخرى .
والقاعدة فيهذاالمجالهيأنالتطورسيكونمشتركاً لهذهالوسائلمع استم اررية التعايش
فيما بينها ،وليس التطور المنفرد للوسيلة الجديدة واالستبدال التام للوسائل القدمية .وعلى هذا فإن
ألُخرى ،وانما نشأت
وسائل اإلعالم الجديدة لم تنشأ فجأة  ،ولم تنشأ مستقلة عن وسائل اإلعالم ا 
وتطورت بشكل متدرج ،معتمدة على تراث الوسائل السابقة من جانب ومتأثرة في هذه الوسائل من
جانبآخر .
وتفترض هذهالنظرية ،أنوسائلاإلعالم القائمةتتطور عندما تظهروسيلة إعالمية جديدة،
وتعملبطريقةأقربإلى عملالعناصرالمشكلة ألي نظامحيوي،ويرتبطتطورهاويعتمدعلىتطور
مةوالجديدةسوفتتعايش
ألُخرىالمحيطةبها.ويشيرالتاريخالى أنوسائلاإلعالم القدي 
الوسائلا 
معاً،وبالتالياليكونالموتهومصيرالوسائلالقديمة .
وعلىسبيلالمثال،فإنراديوالموجاتالمتوسطةتعايشمعالتلفزيونفي فترةمابعدالحرب
العالميةالثانية،ثم طورالبثبموجات ) ، (FMلكييستمرالتعايشدونإنيقضيذلكعلىالبث
بالموجاتالمتوسطة ) .(AM
وترىالنظريةأنالتقاربأواالندماج بين وسائلاإلعالمهوتزاوجينتجمنتحولبكلوسيلة
علىحدة،فضال عنإنشاءوسائلجديدة.وعلىذلكفإنوسائلاإلعالم الموجودةاليومهينتيجة
إلندماجاتصغيرةال تعدوال تحصىكانتتحدثبين وسائلاإلعالم بشكلمتكررطوالالوقت.
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ويمكن النظرإلى التقارببين وسائلاإلعالمباعتباره عمليةتقوممنخاللها وسيلةباستعارة الجديد
ألُخرىوتطويعهواستخدامه .
منالوسيلةا 
ووفقا لهذا الفهم كان من الطبيعي إن تطور محطات التلفزيون مواقع لها على شبكة الويب
تنشر من خاللها مقاطع الفيديو أو تقدم من خاللها البث التليفزيوني المباشر لقطاعات أخرى من
الجمهورتحولتإلىالوسيلةالجديدة.كماكانمنالطبيعيإنتستفيدالصحفالتلفزيونيةمنلقطات
الفيديووتنشرهاعلىمواقعهاعلىالويبلجذبمزيدمنالجمهورلها .
 وفيهذايقولفيدلر":عندماتتعرضوسائلاإلعالملضغوطخارجيةوتظهرابتكاراتجديدة،
تتجهبكلوسيلةوبطريقةعفويةإلى إعادةتنظيمنفسهالتكونمواكبةلهذهالمبتكرات.ومثلماتتطور
تصالواإلعالمالقائمة".وهذهالعمليةهي

األنواعمنأجلالبقاءفيبيئةمتغيرة،كذلكتفعلوسائلاإل
جوهرالتشكلالطبيعيلوسائلاإلعالمكمايقولفيدلر .والواقعإنماذكرهفيدلرعنالتشكلالعضوي
لوسائلاإلعالميدعمهالتطورالكبيرالذيحدثفيوسائلاإلعالمفيالسنواتاألخيرة .
فلقد تقاربت وسائل اإلعالم التقليدية مع وسائل اإلعالم الجديدة بشكل أكبر  وتحولت هذه
الوسائلإلىمنصاتللنشربشكلأساسي،وأصبحتكلوسيلةتستخدمإمكاناتالوسيلةاألخرىعلى
نطاقواسع،فالصحفالمطبوعةأصبحلهامواقعتفاعليةمتعددةالوسائطعلىالويب،وحساباتعلى
شبكاتالتواصلاالجتماعي مثلفيسبوكوتوتيرويوتيوبوانستجراموغيرها،وتطبيقاتعلىالهواتف
الذكية واألجهزة اللوحية تمكنها من استغالل كافة اإلمكانات التي أتاحتها وسائل اإلعالم الجديدة
واالستفادةمنها.والنموذجاالوضحعلىهذاالتشكلهوالهواتفالذكيةالتي أدخلتالجيلالرابعلها،
وأصبحت قادرة على القيام بوظائف وسائل اإلعالم إلى جانب االتصال الشخصي ،مثل تصفح
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اإلنترنت واستخدامشبكاتالتواصلاالجتماعي والتقاط الصورومقاطعالفيديووتبادلهاوسدادالفواتير
ومتابعةالحساباتالبنكيةوحجزتذاكرالسفروغيرذلك،وكلذلكيؤكدصحةنظريةفيدلر .
وقدقام )1111( Elvisبتطبيقإطارالتشكلالعضويلوسائلاإلعالم في بحثحولتطور
الصحافةالرقمية  Online Journalismوانتهىالىأنالمبادئالستةللنظريةتشرحبفعاليةالنجاحات
واإلخفاقات التي شهدتها وسائل اإلعالم اإلخبارية وكذلك الصحفيين نتيجة التغيرات التي شهدتها
صناعة الصحافة بظهور اإلنترنت كنمط جديد لتوزيع األخبار .وفي  1111قدم  Schmidtمفهوم
التشكل العضوي الرقمي  Digital Metamorphosisلتتميز المرحلة الحالية عن مراحل التشكل
السابقة لوسائل اإلعالم .ويستند المفهوم الى أن التغيرات في االتصال تحدث كجزء من التحوالت
االجتماعيةلإلنتاجالثقافيالذييستندالىأخرماوصلتإليهتكنولوجيااالتصال .
.وميزSchmidtبين
وفورظهورتكنولوجيااتصاليةجديدةفإناإلنتاجوالتوزيعالثقافييتغير ّ
ستمراحلللتشكلالعضويلوسائلاإلعالم،تبدأبمرحلة الصورمعظهورعالمات الكتابةوالحبر
وأوراقالبردي والحروف الهجائية،وتنتهيبالمرحلة الرقميةالحالية التي تعني تحول الرموزاالتصالية
المسموعة والفيديوية والنصية الى رموز رقمية .واستخدم  Fayasوزمالؤه أحد مفاهيم النظرية وهو
مفهومتأثير إحالل وسائلاإلعالم  Media Displacement Effectوذلكلدراسة تأثير اإلنترنت
فيسلوكياتالمستهلكينلوسائلاإلعالمالورقيةمقارنةباإلنترنت.ويستندمفهوماإلحاللالىفكرةأن
الوقت الذي يخصصه الناس الستهالك وسائل اإلعالم محدودة ،وبالتالي فإنه عندما تكتسب وسيلة
جديدةجماهيريةفإنذلكيكونعلىحسابوسائلاإلعالماألخرى .
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ويميز الباحثون هنا بين نوعين من اإلحالل ،األول هو اإلحالل الوقتي Time
  Displacementويشير الى إحالل الوقت الذي يقضيه المستخدم مع الوسائل التقليدية لصالح
الوسيلة الجديدة ،والثاني اإلحالل الوظيفي  Functional Displacementويحدث عندما تنخفض
أهميةالوسائلالقائمة فيإشباعنفسالحاجاتالتيتشبعهاالوسيلةالجديدة.وقدخلصالبحثالىأن
وأن مواقع الصحف على اإلنترنت
الصحف الرقمية لم يكن لها تأثير كبير على صناعة الصحف ،
مثلتإضافةنوعيةللصحفولمتؤثرعلىقارئيهاوبالتاليلمتحلمحلها .
وقد أرجع البحث استمرار إرتباط الناس بالصحف المطبوعة الى مجموعة من األسباب مثل
صعوبةالقراءةمنشاشاتالكمبيوتر،واستمتاعبعضهابملمسالنسخةالورقية،وسهولةحملهاالىأي
مكانخاصةفي وسائلالمواصالت،باإلضافة الى أنقراءةالصحفالزالت تمثل عادةيوميةلدى
البعضاآلخر.وقدطبق)2010(Tomasello, Lee and BayerالمبادئالتيوضعهاFiedler
( )1337للتشكل العضوي لوسائل اإلعالم ،في تحليل وتق ويم البحوث التي تم نشرها حول وسائل
اإلعالمالجديدةعلىمدى17عامامن1331الى .1116
ولعلمنأهماإلسهامات التي قدمتهاالدراسة هو التعديلالذيأضافتهالى نظرية ، Fiedler
وسحبهاعلىبحوثاإلعالم،حيثذكرتالدراسة علىأنكافة أشكالبحوث االتصال سوفتتواجد
معاوتتطورمعافينظاممعقدومتسعمنالتبني،يسمحلكلنوعجديدمنالبحثبالظهوروالتطور .
وعلىمستوىأخرطبق )1111( Spirlishنظريةالتشكلالعضويلوسائلاإلعالم في بحثه
حولالتحولالرقميللصناعاتالثقافيةفي مجال السينماوالفيديووالصورةالصحفيةفي النمسامنذ
بدايةتسعينياتالقرنالعشرين.وانتهىالباحثالىأناستخدامالوسائلالرقميةفياإلنتاجوالتوزيعفي
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الصناعاتالثقافيةيمثل نعمةونقمةفي الوقت نفسه ،إذأنهسمح لألفراد والشركاتالصغيرة بدخول
هذاالمجالولكنهفيالوقتنفسهأشعلالمنافسة،وأزالتقسيمالعملالذيكانيدعمهذهالصناعات.
،الينظرهنالوسائلالتواصلالحديثةكقناةتوزيعجديدةتعززبطريقةغيرمسبوقةمن
وبهذاالمعنى
ُ
قبلقنواتالتوزيعالموجودة ،وعليهتوصلالباحثالىأنتغطيةاألخبارتطورتمعتطوروسائل
االتصالالرقمي حيثظهرمفهومجديدلكتابةالخبرأوالحدثأطلقعلية"صحافةالموبايل" .وتعد
هذه النظرية طريقة للتفكير في التطور التكنولوجي لوسائط االتصال التي تظهر تدريجيا من تحول
وسائلاإلعالمالقديمة،وعندماتظهرأحدثأشكالوسائلاالتصال،فإناألشكالالقديمةالتموت
ولكنهاتتكيفوتتطور .
المهنية الصحفية
ينطلق حرص الصحفيين األردنيين على مفهوم المهنية الصحفية من خالل ترسيخ نهج
المصداقيةوالدقةوالحيادللمؤسساتاإلعالميةالتييعملونبها ،حيثيحرصالصحفيعلىالبحث
مصدر أكيد ودقيقاً
الدائم عن المعلومة التي تكسب الثقة والجودة لمؤسسته والتي غالبا ما تك ون  اً
للمعلومة.
وتشكل األخالقيات ،القواعد الرئيسية ألي تعامل بشري  ،وترسم السياسات العامة ألي مهنة،
بوضع نصوص محددة للتعامل ما بين طرفي المعادلة ،حيث تشكل األخالقيات واألدبيات العامة
والمؤشراتاألساسيةلألدوارالمنوطةلطرفيالمعادلةالمرسلوالمستقبل .
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وتعد الصحافةبشكلهاالعامنموذجاً أخالقياً ،نتيجةالتعاملالمباشرمعالمجتمعالمحيطبها،
والتي غالبا ما يكون هدفها نقل الصورة كما هي دون تزييف أو تجميل ،مع الحفاظ على الطبيعية
المجتمعيةالتيتخدمها،والتيتختلفمنمجتمعألخرنظ اًرلطبيعةتكوينهوخصوصيته .
لقدفرضالتطورالهائلفيالتكنولوجياضرورةالبحثعننظرياتجديدةفيمجالاالتصال

واإلعالم،ألنهذاالطريقالسريعفيالحصولعلىالمعلوماتستنتجعنهطرقجديدةللتعاملمع
األخبار وجمعالمعلوماتمنمصادرها وبالتاليإعادةنشرها،حيثوصفكلمن Kappler and
 Materالطريقةالجديدةالتيفرضهاالتطورالتكنولوجي"بالتفاعلية"بإستخدامالوسائطالمتعددةالتي
تمتلك قوة التلفزيون وامكانيات الصحف المطبوعة والتركيب المرن لشبكة التلفون (صالح.)1111 ،
ومعالتطوراتاإلعالميةالمتالحقةظهرالعديدمنالقوانينوالمواثيق ،سواءالوطنيةأو االقليميةأو
الدوليةألخالقياتالعملاإلعالمي .
لقد عملت الحكومة األردنية عام  1113على تحقيق نوع من العدالة والشفافية بعد تزاحم
يينوالمؤسساتالرسميةضمن"مدونةقواعدالسلوك
الصحفالرقمية،لتحديدمهامالعاملينمنالصحف 
االخالقي"،حيثنصتالمادةالخامسةمنهاعلىتحديدشكلالعالقةبينالحكومةمعوسائلاإلعالم
حيث " ألزمتالحكومة بعدم تعيين أي صحفي أو أي شخص عامل في أي وسيلة إعالمية في أي
دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية ،وذلك حفاظا على استقاللية وسائل اإلعالم بما
يمكنهامنأداءدورهاومنعاًأليتضاربفيالمصالح".كمطالبتمدونةالسلوكالتفرغالكاملكشرط
للتعيين في دوائر الحكومة ومؤسساتها ،وفي البلديات ،بما في ذلك وظائف المستشارين والناطقين
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اإلعالميين في الو ازرات والمؤسسات الرسمية ،وعدم الحصول على خدمات من الصحافيين مقابل أي
مكافأةمادية .
وانطلقت مدونة السلوك األخالقي من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة لممارسة
الًواسعاًفيحينها.ففيالوقتالذييعتبربعض منجمهورالصحافة
مهنة الصحافةالتياثارتجد 
المطبوعة أن الصحف الرقمية ساهمت في زعزعة الثقة حيالها ،وأنها أدت الى العودة الى المطبوع
كونهيتسمبالدقةوالموضوعيةبالطرحخالفاًللوسائلالحديثة،التيشكلتسرعةالتغطيةالفيصلبينها
وبينالمصداقيةواألخالقيةالمهنيةالتيتتبعهاالوسائلالحديثة .
وتأتي أهمية ارساء قواعد العمل الصحفي انطالقا من المحافظة على أسس راسخة تراعي
األهدافوالمثلالتيتسعىإليهاالصحافة ،باعتبارها مهنةورسالة،تهدفإلىمواكبةبناءالمجتمع
وتطلعاته ،ومقاومة التخلف وتبعاته ،وباعتبارها تحمل على عاتقها عبئ اإلعالم والتنمية والتوعية
والتثقيفواإلرشادوتخوضمعركةالتن ويربسالحالكلمة(أبوعرجة .)1116،
وتعتبر قوانين "المطبوعات والنشر" وقانون "حق الحصول على المعلومات" وقانون "الجرائم
اإللكترونية"الفيصلفيحلالنزاعاتوحفظحقوقاألفرادمنأيانتهاكأوانتزاعللحرياتالشخصية
والعامة،حيثساهمتالقوانينالناظمةلإلعالمفيإيجادأطرعمليةتحكمالعملالصحفيوتعززمن
اخالقيات المهنة التي تشكل الدعامة الرئيسية في التعامل مع قضايا األفراد أو المؤسسات بشكل
ممنهج .فالقانون بشكل عام منح سقفاً للحريات اإلعالمية بشقيها المطبوع والرقمي ،وقدم حماية
للمعلوماتالشخصيةوالعامةواالتصاالتباعتبارهاجزءامنالحقوقالعامة .
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الصحافة الردنية
جاءتبدايةاإلعالماألردني عام 1311مبقدوماألميرعبداهللبنالحسينإلىإمارةشرقي
األردن ،وتأسيس اإلمارة بعد إنتهاء الحرب العالمية األولى ،حيث جلب األمير اإلعالم لألمارة من
الحجازبعدةصحفكالفالح،والقبله،وبريدالحجاز .
"الحقيعلو" كانتأولالصحفاالردنيةومن ثمتبتعهاأولصحيفةرسميةمطبوعة(جريدة
الشرقالعربي)فيعام .1313
وفيعام1311مصدرالدستور ،والذينصتالمادةالثانية منهعلى(أن الصحافةوالكتابة
والطباعةحرةولكلشخصالحق فيحرية التعبيرعنرأيه،واذاعةاآلراء ،واألنباءبمختلفوسائل
النشروالتقيدهذهالحريةاإلبحدودالقانون) .
واكباإلعالماألردنيالثورةالرقميةفيالقرن الحاديوالعشرين،وجاءهذااالهتمام منلدن
صاحبالجاللةالهاشميةالملكعبداهللالثانيبنالحسين،حيثأكدجاللتهأن"حريةالصحافةسقفها
السماء"وهذاتعزيزمنجاللتهللحريةالصحفيةواستقاللالعملاإلعالمي،فقدكانمنالطبيعيأن
تنتشرالصحافةالرقمية،ويزدادتأثيرهاواتساعهافقدساهمتالصحافةالرقميةفياألردنبنقلاألخبار
واألحداث،والتعليقعليهابجرأةوصراحةوشفافية وتميزتبالسرعةبنقلالمعلومة .
وفي عام  ،1116أصدرت وكالة عمون اإلخبارية صحيفة رقمية أردنية متخصصة إخبارياً،
وظهرت بعد ذلك صحف إخبارية أخرى مثل :وكالة أنباء سرايا ،وموقع خبرني ،ورم ،وأون الين،
والسوسنةوسمااألردنوغيرهاحتىتجاوزعددهاالمائة .
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أنشئتو ازرة الدولةلشؤوناإلعالمواالتصال عام 1111بعدإلغاءو ازرةاإلعالمعام،1111
وتمتأسيسهيئةاإلعالمالمرئيوالمسموععام1113م،لتعنىبقضاياالمرئيوالمسموع .
يرى بعضهم أن نشأة الصحافة الرقمية قد بدأت في السبعينات مع التلتكست ،وفي بداية
التسعيناتكانتأولصحيفةرقميةتنشربالكاملعلىاإلنترنتهيصحيفةسويدية،وتلتهاصحيفة
الواشنطنبوستاألمريكية،وبعدذلكبدأنشاطكبيرفيالصحافةالرقميةفيالعالم .أمافياألردن،
فقدبدأتمسيرةالصحافةالرقمية،منذبدايةعام،1111منخاللأولموقعرقميإلذاعةمجتمعية
(المقر)،كانتتقومببثمباشرعبراإلنترنتإضافةالىأنهاتقومبإعدادالتقاريركنصوصمكتوبة
وترفقمعهاصورةوتقريرالصوت،وبعدذلكبدأتتشهدالمواقعاإلخباريةفورةونشاطاً ملحوظاً بدأ
صحيفة عمون اإلخباري في  ،1116وتبعته صحف أخرى ،مثل زاد األردن وخبرني وغيرها من
الصحفاإلخبارية،التيوصلفيمابعدعددهاالىالمئات .
وساهمانتشار اإلنترنتفيزيادةأعدادالصحف،إذأنهمنبداياتعام 1111الى1111
كان انتشار اإلنترنت يسير ببطء حيث كانت تقنية ال ـADSLالمسيطرة دون منافسة وكانت نسبة
االنتشار أقلمن1بالمئة،ولكنبعدالـ1111بدأ انتشار اإلنترنتيسيربسرعةكبيرة،حيثوصلت
نسباالنتشارمعنهايةالعام1113الىحوالي73بالمئةبوجود1.3مليونمستخدم .
،وأصبح عددها
بعدعام 1118تضخمت أعدادالصحف الرقمية فياألردنبشكلكبيرجداً 
بالمئاتنتيجةلزيادة انتشار اإلنترنت .ونتيجةللفوضىالناتجةمنتواجدالعديدمنالمواقعالتيتدار
بطريقةغير قانونية قامت الحكومة بعمل تنظيملهذهالمواقع ،حيثقامت بتعديلقانون المطبوعات
والنشرمنأجلتنظيمعملالصحفالرقمية .
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كانت الصحافة المطبوعة ،في البداية تسير بإتجاه نقل المعلومات الموجودة في الصحف
المطبوعة،ووضعهاعبرشبكةاإلنترنت،أومنخاللاإلذاعاتالمجتمعيةبحيثيتموضعالتقارير
التييتمإنجازهاعلىصحفالرقمية،ولكنهاتطورتلتصبحمواقعتفاعلية .
وعلىصعيدالتطورفيالصحافةالمطبوعة،فقدأصبحتالعديدمنالصحفالمطبوعة تتجه
وأكثر تأثي اًر ،حيث استحدثت الصحف األردنية
الى إنشاء صحف الرقمية لها لتكون أكثر تفاعلية 
صحف الرقمية خاصة تنقل أخبار الصحيفةالمطبوعة وتتجاوز ذلك بتغطية الخبر اآلني الذيكان
السبقفيهحك اًر علىوكاالتاألنباء.أمافيمايتعلقبفنونالصحافةالرقمية،فهيتتشابهأيضامع
الصحافةالمطبوعة،ولكنأصبحهناكمايسمى"التفاعل"ضمنصفحاتالموادوالتقارير،أضافةالى
كبر،ووضعصور،وامكانيةنشرفيديومعالمادة،وبرزتفنون

إمكانيةوضعرسومتوضيحيةبشكلأ
جديدةتتعلقباألنفوجرافوالخرائطالتيتعتمدعلىصحافةالبيانات .
وجاء انتشار الصحافة الرقمية خالل الفترة الماضية من خالل مساهمة منصات شبكات
خباروايصالالمعلوماتللمتلقين،إذ

التواصلاالجتماعية حيثلعبتدو اًر مهماً وكبي اًر،فينشراأل
أصبحتهذهالشبكاتأشبهبشركاتتوصيلوتوزيعالبريدفيالصحفالمطبوعة .
طارنظرياً لدراسةالصحفالرقمية
وهنانجدأن نظريةالتشكلالعضويلوسائلاإلعالمتمثلإ اً
تتخذ من االندماج ما بين ال وسيلة االتصالية الرقمية والمطبوعة للبحث في االندماج ما بين معايير
جودةالصحيفةكوسيلةلنشرالخبروبينمعاييرجودةالصحف الرقمية الذييخضعلشروطوتقنيات
وسيلةاالتصالالجديدة .
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ثانياً :الد ارسات السابقة
-

دراسةالدلو(،)1111دراسةبعنوان "الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرها على الصحف

المطبوعة" 
هدفتالدراسةالىالتعرفعلىنشأةالصحافةالرقميةفيفلسطينوامكاناتهاالفنيةوالبشرية،
واحتماالت تأثيرها على الصحافة المطبوعة وبالتحديد في محافظات غزة ،واستخدم الباحث المنهج
المسحي،حيثتماختيارعينةمن111مشتركعشوائياًمنأصل1111مشتركوبنسبة .%833
وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج منها  :أن فلسطين عرفت الصحافة اإللكترونية
مبك اًرمقارنةبالدولالعربيةاألخرى،إذصدرتجريدة"القدس"فيحزيران(يونيو)"1336واأليام"في
تموز (يوليو)" ، 1336والحياة الجديدة"في عام  ، 1337وأنها تعمل بنظام  PDFبنسب متفاوته ،
وتشرف عليها شركات متخصصة  ،وهي تتطلع نحو التطور بإدخال تقنيات حديثة على أساليب
عملها.وكشفت الدراسة أن %64.18من أفراد عينة الدراسة يؤيدون بشكل أو بآخر قراءة الصحف
المطبوعةبعداالشتراكفيشبكةاإلنترنت،وأن%81.16منهمظلوايشترونهابصفةدائمةأوأحياناً
بعد االشتراك في اإلنترنت  ،وأن %37.8يرجعون أسباب تعرضهم للصحافة اإللكترونية لكونها تقدم
لهممعلوماتإضافية،ونفسالنسبةترىأنهاأكثراستقاللية .
وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها تأثير الصحافة الرقمية على الصحافة
المطبوعة،فيماتهتم دراستنابواقعالمهنيةالصحفيةمابينالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقميةمن
وجهةنظرالصحفييناالردنيين.
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- Alshehri & Gunter )1111( 3“The market for electronic newspapers in
”the Arab world
دراسةبعنوان"سوق الصحف اإللكترونية في العالم العربي ".
هدفت الدراسة الى الحصول على بيانات أساسية عن قارئي الصحف الرقمية ومعرفة مدى
رضاهم عن الخدمات التي تقدمها .اعتمدت الدراسة على مسح إلكتروني ارسل الى  1111مشترك
وأجابمنهم 811مشتركللصحفالرقمية العربيةمنتشرةفيأرجاءمختلفةمنالعالم،بينتالدراسة
أنه في ظل التحدي الذي جلبته االنترنت وظهور األجيال الجديدة ،حاولت الصحف العربية مجاراة
اإلنترنت بقليل من التخطيط وضعف دراسات الجدوى ،وعدم وضوح مستقبل الصحافة الرقمية أمام
الناشرينالعرب.
وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها :وجود ضعف في البنية األساسية لشبكة
االتصاالت،باإلضافةإلىبعضالعوائقاالجتماعية،والثقافية،واالقتصاديةمماأدىالىالتأخير في
االستفادة من االنترنت .عدم وجود صحفيين مؤهلين تأهيالً مناسباً لتحرير الصحف الرقمية .وجود
منافسةشديدةبينالصحافةالعربيةالرقمية والصحافةاألجنبيةالتيأصدرتلهانسخاً عربية .أخي اًر،
أظهرتالدراسةأننصفأفرادالعينةيشعرونبالرضاعنخدماتالصحافةالرقميةلعدةأسبابمنها
أنهامتوفرةطوالاليوموهيالتحتاجإلىدفعرسوم،وهيتمكنالقراءمنالحصولعلىاألخبارعن
أيمكانفيالعالم.
وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها بعض خصائص التغطيات اإلعالمية
لصحافةاإلنترنتومدىرضاجمهورالقراءعنتلكالخصائصمثلالشمولية .
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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
"مصداقية الويب :نموذج لفحص الطريقة التي تتنبأ بها المالءمة والثقة بمصداقية االخبار
المباشرة ".
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على العوامل التي تجعل مواقع الويب ذات مصداقية  ،من
خالل الدرجة التي يحكم بها الناس على المعلومات الرقمية من حيث أنها تتمتع بالمصداقية ،وذلك
أثناءالحملةاالنتخابيةالرئاسيةاالمريكيةلعام.1111واعتمدتالدراسةعلىالمسحالرقميمنخالل
عينةبلغت1481مشارك ،وتوصلتالدراسةالىالنتائجالتالية:
 -1ذهابنسبةأكبر منالمستجيبين للمسحالىأنوسائلاإلعالمالرقمي online media
تتمتع بمصداقية أعلى في االنتخابات الرئاسية عام  ،1111مقارنة بالحملة االنتخابية
الرئاسيةعام.1336
 -1أثبتتاالعتماد علىوسائلاإلعالمالتقليديةبأنه المؤشراألفضلللمصداقيةعلىالخط
المباشريعقبهالثقةالسياسيةالمالئمة.
 دراسةالشهري( ،)1113بعنوان "واقع ومستقبل الصحف اليومية على شبكة االنترنت".دراسة مسحية شاملة على ست من رؤساء تحرير الصحف اليومية السعوية ذات الطبعات
الرقمية ،هدفت الى كشف واقع نشر الصحف السعودية اليومية الصادرة باللغة العربية على شبكة
االنترنت  ،ومعرفة االسبابالتي دعت هذهالصحفالى إطالق نسخ الرقمية .اعتمدت هذه الدراسة
على المنهج الوصفي التحليلي .خلصت الدراسة الى ان القضية اليوم في عالم النشر االلكتروني
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اصبحت تتمحور حول مصير ومستقبل المهنية ،وهل ستحل االنترنت وصحافتها محل الصحافة
التقليدية .وأوصت الدراسة بتحديد اهداف واضحة من النشر عبر االنترنت ،ومن ثم رسم الخطط
لتحقيقهذهاالهداف ،وفقخططزمنية،ثمارساءمفاهيماداريةوتحريريةخاصة بالنسخااللكترونية
منالصحيفة.كمااوصتالدراسةايضاباالهتمامبتوظيفجاذبيةاالنترنتلماليينالناسحولالعالم
بزيادةالخدماتالتفاعليةوالتركيزعليهامنحيثالشكلواالخراج .
وتقتربهذهالدراسةمندراستنا،فيتناولهابعضجوانبالتغطيةاالخباريةلصحافةاالنترنت،
ولكن دراستنا ت وسعتفيمدىاهتمامهالتشملعناصروجوانباخرى ركزتعلى المهنيةبمختلف
عناصرها .
-

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

في مصر".
هدف الباحثفي دراستهإلىالتعرف علىمالمح التأثير الذي تحدثه الصحافة الرقمية على
الصحافة المطبوعة في مصر ،ورد فعل األخيرة على تلك التأثيرات ،وموقف القائم باالتصال في
الصحف المطبوعة من ذلك اإلصدار الرقمي ،ومالمح المستقبل للصحافة المطبوعة في ظل ذلك
اإليقاع المتنامي راسياً وأفقياً للصحافة الرقمية في مصر ،وقد توصل الباحث إلى نتائج عدة ومن
اهمها :أغلبية الصحف الرقمية للصحف المصرية المطبوعة ما تزال تعاني من غياب إستراتيجية
شاملة،يتممنخاللهامتابعةالتطويروالتحديثالالزموفقاًألهدافمحددةوبرامجمتكاملة .إنالعالقة
بيناإلصدارالمطبوعواالصدارالرقميتتسمبالحذروالغموضويسودهاحالةمنعدمالثقةوالتخوف
وبخاصة من جانب الصحافة المطبوعة والذي يظهر بوضوح لدى الصحفيين العاملين في صحف
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الدراسة .يمكن للصحف الرقمية أن تكون مصدر دعم وقوة للصحف المطبوعة التي تصدر عنها،
والفرصة قائمة ألداء ذلك الدور ،لتصبح أداة دعم إضافية للصحيفة ورافداً جديداً يمكن أن يحقق لها
الً ترويجياً في نفس الوقت ،بشرط إدراك المسئولين عنها لتلك الحقائق ،واالتجاه
الً مادياً وعم 
دخ 
للتواصلمعشرائحجديدةمنالقراءوالمستخدمين،والبحثعنأساليبمبتكرةفياإلعالنوالخدمات،
وتوفير ما يتطلبه ذلك االتجاه من استثمارات وتمويل الزمين .أخي اًر ،تملك للصحف الرقمية الحالية
لصحفالدراسةبعضالمقوماتوالمؤشراتاإليجابيةالتيتؤهلهاللقيامبدورأكثرفاعليةتتواصلمن
خاللهمعاحتياجاتالجمهورمنالمستخدمين .
 دراسةالرحباني(،)1113بعنوان "استخدامات الصحافة االلكترونية وانعكاساتها على الصحفالورقية اليومية في االردن"
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على استخدام الصحفيين واالعالميين للصحافة الرقمية من
قاتالتييتعرضفيهالالستخداموالمتابعةللمواقع

حيثمدةاالستخداموعددالمراتوالساعاتواال و
الرقمية  ومكانها وطبيعتها والفترة المفضلة عند االستخدام للوسيلة االعالمية االكثر استخداما في
اجراء المقابالت الميدانية وتكون
الحصول على االخبار ،ومن خالل دراستها المسحية باالستبيان و 
مجتمع الدراسة من  111اعالمي وصحافي يعملون في مجال االخبار في صحف الرأي ،والدستور،
والغد،والعرباليوم،ومؤسسةاالذاعةوالتلفزيوناالردنية .
وتكونتعينةالدراسةمن111صحافياواعالمياتمتقسيمهممناصفةبينالذكورواالناث .
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وقدتوصلتالىالنتائجالتالية :
الصحافةاإللكترونيةيستخدمهاالصحفيونواإلعالميونمنذأكثرمنخمسسنواتومعظمهم
بشكل يومي .واحتلت الصحافةاإللكترونيةالترتيب األول كأفضلوسيلةفيالحصولعلى األخبار
لدى أفراد العينة ،تلتها الصحف المطبوعة في الترتيب الثاني ،كما ان هناك عالقة بين النوع
االجتماعي ومكان التعرض ،ومؤشرات االستخدام ،وطبيعة الصحف المفضلة ،والوسيلة األكثر
استخداماً في الحصول على األخبار .كما أظهرت الدراسة أن دوافع التعرض للصحافة اإللكترونية
كانت دوافع نفعية تمثلت بالمعرفة ومن ودافع المهنة .أن الصحافة اإللكترونية تمتاز على الصحف
الورقيةاليوميةفياألردن،بإمكانيةالتحديثالمستمروالمباشرفينقلاألخبار،اخي اًرفأنالصحافة
اإللكترونيةقدسهلتالمشاركةفياآلراءأكثرمنالصحفالورقية.
-

الهيئة االردنية للثقافة الديمقراطية واخرون ( ،)1111دراسة بعنوان "تغطية المادة االخبارية

االنتخابية في وسائل االعالم لمجلس النواب االردني السادس عشر".
جاءتهذهالدراسة ضمن مشروعكبيرللمجموعةالعربيةلرصداالعالمفي 11دولةعربية
بالتعاونمعالهيئةومركز عدالةلدراساتحقوقاالنسانوبدعممنالمجموعةالدنماركيةلإلعالم .
وقد اعتمدت الدراسة على عملية رصد شملت تحليل مضامين تغطية الصحافة اليومية
واالسبوعية واالعالم المرئي والمسموع ووكالة االنباء االردنية لالنتخابات النيابية ،وهدفت الى معرفة
مدىتوافر"عدةمعاييرصحفيةفيالتغطيةمثلعدماالنحيازوالمهنيةوفحصمدىالنزاهةوالشفافية
التيتتمتعبهاوسائلاالعالمفيتقديمهالألخباروالموضوعاتللمواطنينبدونتحيز" .
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وتوصلتالدراسةإلىمايلي :بلغتدرجةالحياديةفيالصحفالخمس(الرأيوالعرباليوم
والدستور والغد والسبيل) الى ما نسبته ( ،)%86.4بينما وصلت التغطية االيجابية المنحازة الى
(،)%11.6والتغطيةالسلبيةبنسبة( .)%3امابالنسبةلحجمتغطيةالصحافةاالسبوعيةلالنتخابات
فبين الرصد ان شيحان احتلت الصدارة ( )%47.7تلتها الشاهد بنسبة ( )%31.1واالهالي بنسبة
( .)%3.1كمااظهرتان الوسائل االعالميةالمرصودة خصصت مساحاتكبيرة لإلعالن والفتتاح
المقراتاالنتخابيةوالتيتفوقتعلىالمقاالتواآلراء .
-

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

مسحية لساليب الممارسة المهنية في الصحافة اإللكترونية الردنية".
تمثلت أهداف الدراسة في كشف واقع الممارسة المهنية للصحافة اإللكترونية األردنية ،ومدى
تطبيق الصحافة اإللكترونية االردنية للمعايير المهنية الصحفية المتمثلة في الموضوعية ،الدقة،
المصداقيةوالحيادفيالنشر.وكانحجمعينةالدراسةمكونةمن 111صحفياًعينةعمديةعشوائية
التعرف الى العوامل المؤثرة على تطبيق
بنسبة  %1736من المجتمع الكلي ،كما هدفت الدراسة  
المعايير المهنية في الصحافة اإللكترونية األردنية استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
والمسحي ،وطبقت على عينة عمدية من الصحفيين االردنيين العاملين في الصحافة االلكترونية،
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها :رغم سعي الصحافة االلكترونية االردنية العتماد
أساليب ووسائللتحقيقالمعاييرالمهنية،إالأنهناكمآخذعديدةعلىتلكاألساليبوالوسائل،مثل
االنتقائية وعدم االلتزام بقواعد التحرير الصحفي ونشر ما يشكل انتهاكا للحريات الشخصية والقذف
والتشهيروغيرذلكمنالسلبيات .كماأشارتنتائجالدراسةالىوجودضعففياعتمادالصحافة
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االلكترونيةاالردنيةللمعاييرالمهنيةالمتمثلةبالموضوعية،الدقة،المصداقية،الحيادفينشراالخبار
والتقارير .وبخصوصالعواملالمؤثرةعلىتطبيقالمعاييرالمهنيةفيالصحافةاإللكترونيةاالردنية
أخرى على
فتمثلت بعامل السعي لتحقيق السبق الصحفي ،وعامل نقل االخبار من صحف ومواقع 
شبكة اإلنترنت دون تدقيقها .وأوصت الدراسة إلى ضرورة العمل على ترسيخ قواعد جديدة للعمل
اإلعالميتركزعلىأداءالصحافةاإللكترونيةاالردنيةلرسالتهاوفقاًلمعاييرمهنيةسليمة.
وهذهالدراسةهي أكثرالدراساتتشابهاً مع الدراسةالحاليةمنخاللتناولهاالمباشرللمعايير
المهنية،لكنهذهالد ارسةاقتصرتعلىجمهورمنالعاملينفيالمواقعااللكترونيةفقط،بينمااهتمت
هذه الدراسة بجمهور اوسع من الصحف الرقمية وهم من اعضاء نقابة الصحفيين االردنيين سواء
العاملينفيمواقعرقميةاوفيالصحفالتقليدية .
-

البدر( ،)1111دراسة بعنوان"مدى التزام الصحافة المطبوعة وصحافة االنترنت بالمعايير

المهنية من وجهة نظر الجمهور الكويتي".
هدفت الدراسة الى التعرف الى مدى ثقة الجمهور بالتزام كل من الصحافة المطبوعة مقابل
صحافةاالنترنتبالمعاييرالمهنيةللعملاالعالمي،واستخدمالباحثالمنهجالوصفيالمسحي وحجم
عينةالدراسة371منالطلبةواالعالميين،وكانمنأبرزنتائجهذهالدراسةمايلي:اهتمامالصحافة
المطبوعةبالمزيدمنالتوسعوتحقيقالشموليةفيتغطيتهااالخبارية .االهتمامبموثوقيةودقةمصادر
المعلوماتلتغطيتهااالخبار،أخي اًر،اهتمتصحافةاالنترنتأكثربمعاييرالموضوعية.
- Harold Reusken (2014), Social Media have more Effect on News
وسائل التواصل لديها قدرة أكبر للتأثير على االخبار"
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هذه الدراسة استطالع أجرته شبكة اإلعالم عبر وسائل اإلعالم االجتماعية ()SMING14
بينمجموعةدوليةمنالصحفيينومحترفيالعالقاتالعامة حول وسائلالتواصل االجتماعيةودورها
فيطرحقضاياالشأنالعام.وبينتالدراسةأنالصحفيينيستخدمونعلىنطاقواسعماينشرعلى
منصاتالتواصل االجتماعيةعلىالرغممنوجودشكوكحولموثوقيتها.كمايعتقدالمحترفونفي
مجالالعالقاتالعامةأناألخبارأصبحتأقلموثوقيةألنالصحفيينيجرونتحقيقاتأقل .كشفت
أيضا انه يتم استخدام وسائل التواصل االجتماعية بشكل متزايد كوسيلة للمشاركة في
دراسة ً  ING
غممنأنمحترفيالعالقاتالعامةالهولنديينيختلفونعنأقرانهمالدوليينفيهذا

الحوار،علىالر
الصدد .
-

دراسة الشهاوى ( ،)1111بعنوان "العوامل المؤثرة على مستقبل الصحافة اإللكترونية في

مصر في الفترة من  9102حتى "9101
هدفتالدراسةالىبيان مستقبلالصحافة اإللكترونية،التيانتشرتوتطورتبشكلكبيرفي
السنوات القليلة الماضية .أجريت الدراسة من خالل تطبيق استمارة دلفي على عينة من الخبراء في
مجال الصحافة من األكاديميين والمهنيين ،وهى عينة بلغ قوامها  111مفردة ،تضم  31من
األكاديميين من أساتذة الصحافة واإلعالم ،و 71من المهنيين في الصحف اإللكترونية والمطبوعة.
ومننتائجالدراسة :أنفرضقيودعلىالصحافةالمصريةسيؤثربالتأكيدعلىالصحفاإللكترونية،
وسيؤديإلى تدهوروتراجعالصحفاإللكترونية،كماأنالصحفالمصريةالمطبوعةلنتختفيفي
المستقبل،االانهاستأثر بزيادةاستخدامالصحفاإللكترونيةوعلىالصحفالمطبوعةبذلجهدمن
أجلالبقاء .
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 دراسةمسعود(":)1116الصحافة الورقية العربية :صراع البقاء ورهانات الرقمنة؟ "استند الباحث في دراسته على نظرية النشوء التعايشي التكافلي ،وهدفت هذه الدراسة الى
تشخيصدقيقومفصلللتحوالتالتيتشهدهاالصحافةالورقيةفيالعالمالعربي،ومعرفةمدىتطور
طبيعة عالقة انتشار اإلعالم الرقمي بتراجع الصحافة الورقية وتأثير ذلك على مستقبل كل منهما،
ودراسةطبيعةالصعوباتوالعراقيلالتيتواجههاالصحافةالورقيةواإلعالمالرقميومدىقدرتهماعلى
مواجهةمتطلباتالمرحلةورهاناتها.
ولعل أن من أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة من خالل العينة
والمكونةمنأكبرعشردولعربيةمستخدمةاالنترنت،هيدورالنشرالصحفيفيالعالمبأسرهتتجه
الىتنويعنشاطاتهااالعالمية ،ففيالوقتالذييتحدثفيهالناشرونالعربعنالجدوىاالقتصادية
منإنشاءصحفاإللكترونيةفإننظراءهمفيالغرباستوعبواالجانباإلقتصاديللنشراإللكتروني،
معتبرينأنالعاملالمشتركالرئيسبينصناعتيالنشرالتقليديوالرقمي هوالمحتوىالمتميز .كما
توصلتهذهالدراسةالىحصولتغييرمهمفيمفهومالصحيفةالرقمية،حيثتطورتهذهالصحف
منكونهانسخاًمطبوعةالىبواباتإخباريةواعالميةوترفيهيةذاتشخصيةمستقلة .
-

العسولي ( ،)1117دارسة بعنوان "المعايير المهنية والخالقية للصحافة اإللكترونية

الفلسطينية"
هدفتالدراسةإلىتطويرالمعاييرالمهنيةواألخالقيةالتييمكنأنتحكمالصحافةاإللكترونية
علىنحويجعلهذاالوسيطالصحفيأكثرمصداقيةوفاعلية،وتوصيفبيئةمهنيةوأخالقيةمحفزة
لتطويرالصحافةاإللكترونية،وتمكينالصحافةالرقميةالفلسطينيةمنتقديمخدمةرشيدةومتطورة،

37

والى توفير حماية قانونية للمحتوى اإلعالمي العربي والفلسطيني الذي يتعرض لالنتهاك والقرصنة،
والسعي إلعالء قيم الحريات الصحفية في ظل حماية قانونية ودستورية للصحفي والمجتمع ،واقتارح
الحلولالمناسبةالتيتساهمفيالتصديإلىكلمامنشأنهانتهاكالخصوصية.تماستخدامالمنهج
التحليليوالمنهجالمقارن،إذتمتحليلمضمونصحيفتيالقدسونيويوركتايمزالرقميةلمدة6شهور
باستخداماألسبوعالصناعي،واستخدمت صحيفةاالستقصاء كأداةرئيسةللدارسة،وزعتعلىعينة
عمديةبلغقوامها()31مفردة.وتمتحليلالبياناتإحصائياًباستخدامبرنامجالحزمةاإلحصائيةللعلوم
االجتماعية  (SPSS).وخلصت الدارسة إلى نتائج أهمها :إن النشر اإللكتروني غير المهني يؤثر
علىالنسيجاالجتماعيواالقتصاديوالسياسيوالفكري،وانصحيفةالقدستتسمبالمهنيةوالمصداقية
والحيادفينقلاألخباروتستخدمأشكاالً تحريريةوفنيةمتنوعةفيتغطيتهااإلعالمية،إنالصحافة
اإللكترونيةالفلسطينيةتتمتعبحريةمحدودة،وانالمسؤوليةاالجتماعيةوالضوابطالتشريعيةتقيدالقائم
باالتصاللاللتازمبالمعاييرالمهنيةواألخالقية،وأنصحيفتيالقدسونيويوركتايمزتهتمانباألحداث
السياسية،علىحسابالمادةالثقافيةواالجتماعيةوالدينية،وتستخدمانالعناصرالتفاعليةبنسبةكبيرة
السيما الصور ومقاطع الفيديو .وأوصت الدارسة بما يلي :التحلي بالمسؤولية االجتماعية ،والمعايير
المهنيةواألخالقيةتجاهالمجتمع،وتعزيز الرقابةالمهنيةفيالنشراإللكتروني،وتجنبالمصادرغير
الموثوقةفيالنشرالرقمي.
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اإلستفادة من الدراسات السابقة
لقدتمت االستفادةمنالدراساتالسابقةفي التعرفعلىمنهجيةالبحثالعلمي المناسبةلهذه
الدراسة والتي سيستخدمها الباحث ،باإلضافة إلى أنه تم ربط النتائج التي توصلت إليها الدراسات
السابقةمعنتائجالدراسةالحاليةحيثأنالبحثالعلمييعتمدعلىالتراكميةوالترابطبينالدراسات
الدراساتالحديثة .
السابقةو 
كماتعد الدراسات السابقة نقطة قوة في البحث وانطالق جديد لدراسة جديدة اواكماللدراسات
سابقة وخاصة بعد ان تم تحديد المشكلة كونها مبررات وحججاً قوية للبحث العلمي توضح الفجوة
العلميةفيالبحثالعلميإنوجدت .
إن أي خطوة يتوجب على الباحث أن يقوم بها أثناء إعداده لدراسته ال تكون هباء منثو اًروانما
تكون ألغراض وفوائد جمة ،ولذلك فإن كتابة الدراسات السابقة واحتواء الدراسة التي يعدها الباحث
عليها أمر مهم جداً لما يعود على الباحث ودراسته من فوائد كثيرة تتمثل في الكشف عن معلومات
مشابهة للمعلومات التي يستخدمها الباحث في دراسته ،كما أنها توضح له المنهجية المالئمة التباعها
بناء على ما تم اتباعه واستخدامه في الدراسات السابقة ،ويمكن أن تكشف عن مصادر لمعلومات ال
ً
وتعرف بشخصيات باحثين لم يكن الباحث على معرفة بأعمالهم ،وتساعد
يعرفها الباحث من قبلّ  ،
مقارنة عمله بأعمال وجهود اآلخرين ،وكما أنها تعمل على رفع مستوى ثقة الباحث
الباحث على  
بالموضوعالذيقامباختياره .
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كما تم االستفادة من الدراسات السابقة فيما يلي:
-

تكويناإلطارالنظريللدراسة.

-

بلورةمشكلةواسئلةواهدافالدراسة.


ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة باهتمامها بمضمون مهنية الوسائل اإلعالمية
المطبوعة والحديثة في سياق عرضها للمعلومة ومدى التزامها بالمعايير االخالقية والمهنية للعمل
الصحفي .
ويأملالباحثأنيربطهذهالدراساتبالنتائجالتيسيتوصللهافيدراسته.بعداالطالععلى
عدد كبير من الدراسات السابقة العربية منها واالجنبية ،والتي تناولت واقع المهنية الصحفية بين
الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية ،تم اختيار عدد منها اللتقائها مع الدراسة الحالية في بعض
النقاط الرئيسية ،فأما أن يكون التشابه بتناول بعض المعايير المهنية على اداء الصحافة الرقمية
والعاملين فيها وخصائصهم المهنية ،او كان في دراسة  ،)1111( A-Ishehri & Gunterبعنوان
"سوقالصحفاإللكترونيةفيالعالمالعربي" .
اذ تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها بعض خصائص التغطيات اإلعالمية
لصحافة اإلنترنت ومدى رضا جمهور القراء عن تلك الخصائص مثل الشمولية،أما دراسة الدبيسي
( ،)1111بعنوان " المعايير المهنية في الصحافة االلكترونية االردنية :دراسة مسحية ألساليب
الممارسةالمهنيةفيالصحافةاإللكترونيةاألردنية" .
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فهذهالدراسةهيأكثرالدراساتتشابهاً معالدراسة الحاليةمنخاللتناولهاالمباشرللمعايير
المهنية،لكنهذهالدراسةاقتصرتعلىجمهورمن العاملينفيالصحف الرقميةفقط ،بينمااهتمت
هذه الدراسة ب جمهور اوسع من المواقع الرقمية وهم من اعضاء نقابة الصحفيين االردنيين سواء
العاملينفيمواقعرقميةأوفيالصحفالتقليدية.
واستفاد الباحث من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في تطوير وتحسين دراسته بحيث ال
تكون تك ار اًر لما سبقها من تلك الدراسات السابقة ،وتحديداً التي أخذت على جمهور الصحفيين من
اعضاءنقابةالصحفييناالردنيين،وحولواقعيةالمهنيةالصحفيةبيناالعالمالتقليديوالرقميكما
فيدراسات (العسولي،1117دراسةالشرقاوي،1114دراسةمسعود،1116وغيرهامنالدراسات
السابقة) .
وبعد االطالع على اإلطار النظري للدراسات السابقة وتحديدا النظريات المستخدمة في
الدراساتالسابقةفلميجدالباحثمناستخدمنظريةالتشكلالعضويللدراساتالمشابهةلهذهالدراسة .
كماتبلورلدىالباحثمرحلةتصميماستبانةالبحثالمسحيةلدىالجمهورالمستهدف .
تتميزهذهالدراسةعنالدراساتالسابقةبالجمهورحيثتمتوزيعاالستبانةعلىالصحفيينمن
أعضاء نقابة الصحفيين االردنيين سواء العاملين بالمؤسسات الصحفية المطبوعة او العاملين في
الصحف الرقمية ،وركزت هذه الدراسة ايضا على المعايير المهنية الصحفية (الحياد ،الموضوعية،
الدقة،الشمولية) .
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الفصل الثالث
الطريقة واالجراءات
مقدمة:
يهتمهذاالفصلباألدواتوالوسائلوالطرقالتياستخدمهاالباحثممثلةبمنهجالبحثالذيتم
اعتمادهمنخاللعينةالدراسةوالمتغيراتوالمجتمعوصدقاالداةوثباتهاوكذلكالمعالجةاالحصائية
واالجراءاتالمتبعةللوصولالىأكبر قدرممكنمنالبياناتوالمعلوماتفي موضوعالدراسةلتعميم
الفائدةالعلميةوالتطبيقية.
منهج البحث:
تعدهذهالدراسةمنالدراسات الوصفيةالتيتعتمدعلىأسلوبالدراساتالمسحيةعنطريق
المسحبالعينة ،والمسحينصبعلىدراسةأشياءموجودةبالفعلوقتإجراءالدراسةفيمكانوزمان
معين .
فالمنهج الوصفي هو المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ،ويهتم
ويعبر عنها كيفيا بوصفها وبيان خصائصها ،وكميا بإعطائها وصفا رقميا من
بوصفها وصفا دقيقا ّ
خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى
(ابوحطبوصادق .)1111،
فالمسح :عملية تحليلية لمختلف انواع القضايا والمشكالت ويتم عن طريق جمع المعلومات
بصورةعلميةومنظمة،وباالتصالالمباشربمجتمعالبحثاوالعينةالمسحوبةمنه(عمر .)1111،
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إستخدامالمنهجالوصفيالمسحيبوصفهالمنهجاألكثرمالئمةلهذهالدراسةكونهاتبحثبواقع
الصحافةاالردنيةالورقيةفيظلظهورثورةاالتصالالحديثة .

مجتمع الدراسة:
يتكونمجتمع الدراسة من الصحفيين األعضاءفي نقابةالصحفيين وعددهم()1171عضو
وذلكمنخاللكشفصادرعننقابةالصحفييناالردنيين.
عينة الدراسة:
وتم اختبار عينة عشوائية ( )Random sampleتضم( )311صحفيمن اعضاء النقابة،
وبنسبة%1331منمجتمعالكليللدراسة.
خصائص عينة الدراسة:
وقدبينالتحليلاالحصائيخصائصافرادعينةالدراسةوهيكمافيالجدولالتالي :
جدول ()1

التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
التكرار

النسبة

الفئات
ذكر

178

59.3

انثى

122

40.7

من03عامفأقل

45

15.0

من03-03عام

64

21.3

من03-03عام

58

19.3

من03-03عام

60

20.0

أكبرمن03عام

73

24.3


النوعاالجتماعي
العمر
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المستوىالتعليمي

عضو في نقابة الصحفيين

األردنيين

المسمىالوظيفيالحالي

الخبراتالعملية

ثانويةعامةاواقل

32

10.7

دبلوم(كليةمجتمع)

40

13.3

بكالوريوس

150

50.0

اعلىمنبكالوريوس

78

26.0

نعم

033

2.0

محرر

42

14.0

مندوب

67

22.3

مندوب/محرر

74

24.7

كاتب

3

1.0

سكرتيرتحرير

55

18.3

مديرتحرير

45

15.0

رئيستحرير

4

1.3

غيرذلك

10

3.3

اقلمن3اعوام

26

8.7

من33-3اعوام

56

18.7

من33-33عاماً

78

26.0

67

22.3

73

24.3

109

36.3

صحيفةرقمية

84

28.0

صحيفةمطبوعةورقمية

107

35.7

المجموع

300

100.0

من03-33عاماً

أكثرمن03عاماً

المؤسسة االعالمية العامل صحيفةمطبوعة

فيها
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أداة الدراسة :
تماالعتمادفيهذهالدراسةبشكلرئيسيعلىاالستبانةالمصممةخصيصاًلهذهالدراسةلجمع
البيانات،والمعلوماتالكافيةعنموضوعالدراسة،وتمتطويراالستبانةلتكونعلىجزئينوهماكما
يلي :
الجزء االول:وتضمالمعلوماتالديموغرافيةوهي(:النوعاالجتماعي،المستوىالتعليمي،عضونقابة،
المسمىالوظيفي،الخبراتالعملية،اداةالمؤسسةاالعالمية) .
الجزء الثاني :وتتضمن عناصر المهنية الصحفية االردنية ،وتم تقسيمها الى محاور ،وكل محور
يحتوي على جزئين،جزء عنالمهنيةالصحفيةفي الصحافةالمطبوعة والجزءاالخر يهتم بعناصر
المهنيةفيالصحافةالرقميةوالمكونةمنالفقرات(،)14-1وتناولكلمحوركتالي :
 المحوراالول :دقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية،وكانالمحورعلىقسمين(مطبوعورقمي)وضمتالفقرات(.)11-1
 المحور الثاني :االختالف في مصداقية المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعةوالصحافةالرقمية،وكانالمحورعلىقسمين(مطبوعورقمي)وضمتالفقرات(.)36-13
 المحور الثالث :الموضوعية في المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافةالرقمية،وكانالمحورعلىقسمين(مطبوعورقمي)وضمتالفقرات(.)44-37
 المحور الرابع :الحياد في المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية،وكانالمحورعلىقسمين(مطبوعورقمي)وضمتالفقرات( .)14-41
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صدق الداة:
يعرفصدقاألداةبأنه مدىمناسبة االستبيانلجمعالمعلومات ،بهدفالتأكد منمدىصدق
وثباتاالستبيان،ويتمذلكمنخاللالتأكدمنالصدقالظاهريلألداةوالذينعنيبه:التأكدمنان
األداةتقيسمااعدتمناجلقياسه(عبدالعزيز .)1111،
قام الباحث باعتماد االستبانة لجمع البيانات المطلوبة من العينة العشوائية والتي تساعده في
االجابةعلىمحاورالدراسة.وبعداعداداالستبانةبشكلهاالمبدئيتمعرضهاعلىاالستاذالدكتور
مشرفالرسالةليتمتجويدهامنخاللمالحظاتهالقيمةعلىمحور االستبانة،كماتمعرضهاعلى
فريقمنالمختصينفيالمجال(الملحقرقم .)1
وقام الباحث بجمع المالحظات واآلراء من محكمي االستبانة ،وتمت التعديالت الالزمة سواء
بالحذفاواالضافةاوالتعديلبالمصطلحاتاوالفقراتلتصلالىصورتهاالنهائيةوالتيتمتطبيقها
وتوزيعها على عينة الدراسة ،واصبحت االستبانةمكونةمن اربعة محاور وقسمين و 14فقرةموزعه
على المحاور االربعة سواء عن الصحافة المطبوعة او الصحافة الرقمية ،وهي عناصر المهنية
الصحفية االردنية من وجهة نظر الصحفيين االردنيين ،واعتبر الباحث اراء المختصين (المحكمين)
وتعديالتهمداللةعلىصدقاالداةوتجانسفقراتها،ممايشيرالىالصدقالظاهريلالستبانة .
ثبات أداة الدراسة:
للتأكدمنثباتأداةالدراسة،فقدتمالتحققبطريقةاالختبارواعادةاالختبار()test-retest
كونةمن()03
بتطبيقالمقياس،واعادةتطبيقهبعدأسبوعينعلىمجموعةمنخارجعينةالدراسةم ّ
عينة،ومنثمتمحسابمعاملارتباطبيرسونبينتقديراتهمفيالمرتين .

46

وتمأيضاً حسابمعاملالثباتبطريقةاالتساقالداخليحسبمعادلةكرونباخألفا،والجدول
رقم() 0يبينمعاملاالتساقالداخليوفقمعادلةكرونباخألفاوثباتاإلعادةللمجاالتواألداةككل
واعتبرتهذهالقيممالئمةلغاياتهذهالدراسة .
جدول ()2

المجال

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

دقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعة

ثباتاإلعادة

االتساقالداخلي

38.0

0.93

مصداقيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعة

3800

0.87

موضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعة

38..

0.91

حيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعة

3803

0.87

المطبوعةككل

3800

0.94

دقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية

3803

0.94

مصداقيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية

3800

0.92

موضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية

3803

0.94

حيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية

3800

0.93

الرقميةككل

3800

0.95


مفتاح تصحيح المقياس:
تم اعتماد سلم مقياس ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراته
درجةواحدةمنبيندرجاتهالخمس(موافقبشدة،موافق،محايد،الاوافق،الاوافقبشدة)وهيتمثل
رقمياً()3،0،0،0،3علىالترتيب،وقدتماعتمادالمقياسالتاليألغراضتحليلالنتائج :
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من0800-3833

منخفض 

من0833-0800

متوسط 

من3833-083.

مرتفع 

وقدتماحتسابالمقياسمنخاللاستخدامالمعادلةالتالية :
الحداألعلىللمقياس(-)3الحداألدنىللمقياس()3
عددالفئاتالمطلوبة()0
3-3

=3800

 0
ومنثمإضافةالجواب( )3800إلىنهايةكلفئة .
متغيرات الدراسة:
-

التابع:هيالصحافةالمطبوعة.

-

المستقل:الصحافةالرقمية.

-

المتغيرات الوسيطة :البيانات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،المسمى

الوظيفي،الخبراتالعملية،واداةالمؤسسةاالعالمية).
إجراءات الدراسة:
تمعملاستمارة للعينةالمبحوثةمنالمتخصصينواألكاديميين فياإلعالمالمسجلينفينقابة
الصحفييناالردنيين :
يلتكونمرجعيةألهميةوأهدافواسئلةالدراسة.

 .1تمتمراجعةاألدبالنظر
 .1تمتطويراستمارةالعينةالتيستقامعليهاالدراسة .
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 .3تم جمع البيانات االولية للدراسة من خالل االستمارة (التي تم اعدادها خصيصا للدراسة)،
للتوصلالىنتائجومنثمالخروجبتوصياتالدراسة.
 .4تماستخالصنتائجالدراسةمنخاللجمعالبيانات .
 .1تم اخراج الدراسة بالوضع النهائي ومقارنتها مع الدراسات السابقة  ،ومن ثم كتابة النتائج
وصياغةالتوصياتالنهائية.
 .6عرضالدراسةعلىاللجنةالمعتمدةفيالجامعةللمناقشة.
المعالجة االحصائية:
بعد توزيع االستبانة واالجابة على اسئلتها تم االعتماد في التحليل االحصائي للبيانات على برنامج
(،)SPSSولإلجابةعناسئلةالدراسةتماعتماداالساليباالحصائيةالتالية :
 استخراجالنسبالمئويةلوصفافرادعينةالدراسةوالتك اررات. للتأكـدمـنثبـاتأداةالد ارسـة،فقـدتــمالتحقـقبطريقـةاالختبـارواعـادةاالختبــار()test-retestبتطبيقالمقياس.
 ومنثمتمحسابمعاملارتباطبيرسونبينتقديراتهم. وتمأيضاًحسابمعاملالثباتبطريقةاالتساقالداخليحسبمعادلةكرونباخألفا. تـماسـتخداماختبـار T testللمقارنـةمـابـينالصـحافةالمطبوعـةوالصـحافةالرقميـةلعناصـرالمهنيةالصحفية.
 تماستخدامالتحليلالرباعيلبيانداللةالفروقذاتالدالـةاالحصـائيةفـيالصـحافةالمطبوعـةوالصحافةالرقميةوالتيتعزىللمتغيراتالديموغرافية.
 تماستخدامالمقارناتالبعديةبطريقةشيفيهلحسابأثرالمؤسسـةاإلعالميـةعلـىواقـعالمهنيـةالصحفية .
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تمهيد
يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج تساؤالت الدراسة التي تم التوصل اليها من خالل جمع
االستبانةوتحليلبياناتها االحصائيةوالتياستهدفت عينةاعضاءنقابةالصحفييناالردنيينالعاملين
في المؤسسات الصحفية المطبوعة والرقمية والعاملين في المؤسسات المطبوعة والرقمية معا ،وتم
استخراجالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريللتعرفعلىاستجابةافرادعينةالدراسةالعشوائيةعن
" واقع المهنية الصحفية ال ردنية بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية "من وجهة نظر
الصحفيين الردنيين"“ .
وفيمايلياالجابةعناسئلةالدراسةحسبترتيبهافيالفصلاالول :
السؤال الول :هل هناك اختالف في دقة المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة
الرقمية؟
لإلجابةعنهذاالسؤالتماستخراجالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدقة المعلومة
المقدمةفيكلمنالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية،والجداولأدناهتوضحذلك .
أوال :دقة المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة
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جدول ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بدقة المعلومة المقدمة في الصحافة
المطبوعة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة  الرقم 

المتوسط االنحراف

الفقرات 

الحسابي  المعياري 

تعتمدالصحافةالمطبوعةعلىمصادرموثوقةولهاتاريخ

3

.

0

0

تتجنبالصحافةالمطبوعةتقديممعلوماتخاطئة.

0

3

تعمل الصحافة المطبوعة على اسناد اآلراء غالباً الى

0

33

3

3

3

0

3

0

.

33

0

3

33

3

33

0

مشهودمنالصدقية

مصادرها.

ال تستخدم الصحافة المطبوعة صو ار تم تعديلها او

التالعببها

تتجنبالصحافةالمطبوعةتقديمالمحتوىغيرالصحيح.
تبتعد الصحافة المطبوعة عن تقديم المعلومات الناقصة
التييعنيافتقادهاتشويهالوقائع.
تتجنب الصحافة المطبوعة عرض االرقام والمؤشرات
غيرالصحيحة.
تنقل الصحافة المطبوعة المعلومات كما وردت من
المصدربدونزيادةاونقص
تتجنب

الصحافة

المطبوعة

استخدام

المفاهيم

والمصطلحاتغيرالواضحة.
تستخدمالصحافةالمطبوعةاالقتباسفيالسياقالذيقيل
فيهدونحذفاواضافة.

المستوى 

4.00

.873

مرتفع

3.92

.973

مرتفع

3.92

.938

مرتفع

3.91

.995

مرتفع

3.88

.977

مرتفع

3.87

.930

مرتفع

3.84

.965

مرتفع

3.77

.942

مرتفع

3.76

.970

مرتفع

3.74

.952

مرتفع

التستخدمالصحافةالمطبوعةالعزوالىمصادرجماعية

اال في الحدود الضيقة التي يكون التعبير جماعيا واضحا 3.70

.875

مرتفع

ومعلنا.




دقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعةككل 

3.85

.747

مرتفع
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يبينالجدول()0انالمتوسطات الحسابيةقدتراوحتمابين (،)4.00-3.70حيثجاءت
الفقرةرقم().والتيتنصعلى"تعتمدالصحافةالمطبوعةعلىمصادرموثوقةولهاتاريخمشهودمن

الفقرة رقم ( )0ونصها "ال
الصدقية" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.00بينما جاءت 
تستخدم الصحافة المطبوعة العزو الى مصادر جماعية اال في الحدود الضيقة التي يكون التعبير
جماعياواضحاومعلنا"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ( .)3.70وبلغالمتوسطالحسابيلدقة
المعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعةككل( .)3.85
ثانيا :دقة المعلومة المقدمة في الصحافة الرقمية

جدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بدقة المعلومة المقدمة الصحافة
الرقمية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الفقرات 

الرتبة  الرقم 

تستخدم الصحافة الرقمية االقتباس في السياق

المتوسط

االنحراف

3.38

.989

متوسط

3.33

.979

متوسط

الحسابي  المعياري 

3

3.

0

30

0

 03جماعية اال في الحدود الضيقة التي يكون 3.30

الذيقيلفيهدونحذفاواضافة

تبتعد الصحافة الرقمية عن تقديم المعلومات

الناقصةالتييعنيافتقادهاتشويهالوقائع.

ال تستخدم الصحافة الرقمية العزو الى مصادر

.974

متوسط

3.29

.975

متوسط

3.29

1.063

متوسط

التعبيرجماعياواضحاومعلنا

0

30

0

33

تتجنب الصحافة الرقمية تقديم المحتوى غير

الصحيح

تتجنب الصحافة الرقمية استخدام المفاهيم

والمصطلحاتغيرالواضحة

المستوى 
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الفقرات 

الرتبة  الرقم 

تعتمد الصحافة الرقمية على مصادر موثوقة

3.25

.996

3.24

1.029

متوسط

3.24

1.125

متوسط

3.24

1.071

متوسط

3.22

1.007

متوسط

3.20

1.123

متوسط

دقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةككل  3.27

.841

متوسط

3
3

33

3

03

3

00

33

 30تتجنبالصحافةالرقميةتقديممعلوماتخاطئة.

33




الحسابي  المعياري 

متوسط

30

33

المتوسط

االنحراف

المستوى 

ولهاتاريخمشهودمنالصدقية
تتجنب الصحافة الرقمية عرض االرقام
والمؤشراتغيرالصحيحة
ال تستخدم الصحافة الرقمية صو ار او افالم تم
تعديلهااوالتالعببها
تنقل الصحافة الرقمية المعلومات كما وردت من
المصدربدونزيادةاونقص.
تعمل الصحافة الرقمية على اسناد اآلراء دوما

الىمصادرها.


يبينالجدول()0انالمتوسطاتالحسابيه قدتراوحتمابين (،)3.38-3.20حيثجاءت
الفقرة رقم()3.والتيتنصعلى "تستخدمالصحافةالرقميةاالقتباسفيالسياقالذيقيلفيهدون

الفقرة رقم ()33
حذف او اضافة" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.38بينما جاءت 
ونصها"تعملالصحافةالرقميةعلىاسناداآلراءدوماالىمصادرها"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابي
بلغ(.)3.20وبلغالمتوسطالحسابيلدقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةككل( .)3.27
كم ــات ــماس ــتخداماختب ــار"ت"للبيان ــاتالمترابط ــةلبي ــانالف ــروقاإلحص ــائيةب ــينالمتوس ــطات
الحســابيةلدقــةالمعلومــةالمقدمــةمــابــينالصــحافةالمطبوعــةوالصــحافةالرقميــة،والجــدولأدنــاهيوضــح
ذلك .
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جدول ()5

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


دقةالمعلومة

القياس 

العدد 

المتوسط

االنحراف

قيمة 

درجات

الحسابي  المعياري 

"ت" 

الحرية  اإلحصائية 

المطبوعة

300

3.85

.747

الرقمية

300

3.27

.841

8.675

299

الداللة

.000


يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )3833 = بين لدقة المعلومة
المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية،حيثبلغتقيمةت .8333وبداللةاحصائية
،38333وجاءتالفروقلصالحالصحافةالمطبوعة .

السؤال الثاني :هل هناك اختالف من ناحية مصداقية المصادر االخبارية في المعلومة المقدمة ما
بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمصداقية
المصادراإلخباريةالمعلومةالمقدمةفيكلمنالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية،والجداولأدناه
توضحذلك.
اوال :مصداقية المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة
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جدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمصداقية المعلومة المقدمة الصحافة
المطبوعة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الفقرات 

الرتبة  الرقم 

االنحراف

المتوسط
الحسابي  المعياري 

المستوى 

ال تقوم الصحافة المطبوعة بنشر االتهامات
3

00

0

0.

0

03

0

03

3

00

3

03

3

00

غير الصادرة عن مصدر معني وبدون أدلة 4.03

.792

واضحة

ال تقوم الصحافة المطبوعة بنشر الصور التي

تسيء لألفراد الذين تدور حولهم االخبار إذا 4.01

.854

مرتفع

مرتفع

للصورة

كانتاالساءةأكبرمنالقيمةاالخبارية
تلتزم الصحافة المطبوعة باإلطار القانوني في
حماية الخصوصية بما ال يتناقض مع حق

3.99

.828

مرتفع

.872

مرتفع

المجتمعبالمعرفة

تبتعد الصحافة المطبوعة عن التسبب او إلحاق

الضررباألشخاصالمعنيينباألخبار

3.92

تقوم الصحافة المطبوعة في نقل ما حدث وما

قيل ،وعدم تحريفه بعيدا عن االختصار بما قد

.860

مرتفع

3.66

.909

متوسط

3.56

.907

متوسط

3.85

.648

مرتفع

3.80

يفقدهمعناه






تتجنب الصحافة المطبوعة إطالق االوصاف

واألدوارالتيقدتنمعنتوجهاتمحددةسلفا

تبتعد الصحافة الورقية عن تفسير ما قاله

المصدر

مصداقيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافة
المطبوعةككل
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يبينالجدول()3انالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتمابين (،)4.03-3.56حيثجاءت
الفقرة رقم ( )00والتي تنص على "ال تقوم الصحافة المطبوعة بنشر االتهامات غير الصادرة عن

بينماجاءتالفقرة

مصدرمعنيوبدونأدلةواضحة"فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ(،)4.03
رقم ( )00ونصها "تبتعد الصحافة الورقية عن تفسير ما قاله المصدر" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط
حسابيبلغ( .)3.56وبلغالمتوسطالحسابيلمصداقيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعةككل
( .)3.85
ثانياً :مصداقية المعلومة المقدمة في الصحف الرقمية

جدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمصداقية المعلومة المقدمة الصحافة
الرقمية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الفقرات 

الرتبة  الرقم 

المتوسط االنحراف

الحسابي  المعياري 

تقوم الصحافة الرقمية بنقل ما حدث وما

3

03

0

00

0

00

0

03

قيل بأمانة ،وعدم تحريفه بعيدا عن

3.27

1.029

المستوى 

متوسط

االختصاربماقديفقدهمعناه.
التقومالصحافةالرقميةبإطالقاالوصاف
واألدوار التي قد تنم عن توجهات محددة 3.26

1.002

سلفا.

الرقميةباإلطار القانوني في
تلتزم الصحافة  

حماية الخصوصية بما ال يتناقض مع حق

3.24

1.079

متوسط

متوسط

المجتمعبالمعرفة.
ال تنشر الصحافة الرقمية الصور او المواد
الفلمية التي تسيء لألفراد الذين تدور

3.24

1.095

متوسط
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الفقرات 

الرتبة  الرقم 

المتوسط االنحراف
الحسابي  المعياري 

المستوى 

حولهم االخبار إذا كانت االساءة أكبر من

القيمةاالخباريةللصورةاوالموادالفلمية.

ال تنشر الصحافة الرقمية االتهامات غير

3

03

3

03

3

00

الصادرة عن مصدر معني وبدون أدلة 3.22

1.038

متوسط

.974

متوسط

واضحة.

تبتعد الصحافة الرقمية عن تفسير ما قاله

المصدر.

3.21

تبتعد الصحافة الرقمية عن التسبب باأللم

او الحرج او الحاق الضرر باألشخاص

3.09

1.095

متوسط

المعنيينباألخبار.




دقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية
ككل

3.22

.877

متوسط

يبينالجدول()3انالمتوسطات الحسابيةقدتراوحتمابين (،)3.27-3.09حيثجاءت
الفقرة رقم()03والتيتنصعلى "تقومالصحافةالرقميةبنقلماحدثوماقيلبأمانة،وعدمتحريفه

بعيداعناالختصاربماقديفقدهمعناه"فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ(،)3.27بينماجاءت
الفقرة رقم ( )00ونصها "تبتعد الصحافة الرقمية عن التسبب باأللم او الحرج او الحاق الضرر

باألشخاص المعنيينباألخبار"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ( .)3.09وبلغالمتوسطالحسابي
لدقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةككل( .)3.22
كما تم استخدام اختبار "ت" للبيانات المترابطة لبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات
الحسابية لمصداقية المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية ،والجدول أدناه
يوضحذلك .
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جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لمصداقية المعلومة المقدمة ما بين
الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية


مصداقيةالمعلومة



القياس 

العدد 

المتوسط

االنحراف

قيمة 

درجات

الحسابي  المعياري 

"ت" 

الحرية  اإلحصائية 

المطبوعة

300

3.85

.648

الرقمية

300

3.22

.877

9.626

299

الداللة

.000

يتبينمنالجدولأعالهوجودفروقذاتداللةإحصائية()3833=بينمصداقيةالمعلومة
المقدمةما بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية،حيثبلغتقيمةت 08303وبداللةاحصائية
،38333وجاءتالف روقلصالحالصحافةالمطبوعة .

السؤال الثالث :هل هناك اختالف في موضوعية المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة
والصحافة الرقمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لموضوعية
المعلومةالمقدمةفيكلمنالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية،والجداولأدناهتوضحذلك.


أوالً :الموضوعية المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة
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جدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بموضوعية المعلومة المقدمة الصحافة
المطبوعة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الفقرات 

الرتبة  الرقم 

المتوسط االنحراف
الحسابي  المعياري 

المستوى 

محتوى الصحافة المطبوعة يفصل بين

3

03

0

00

0

03

0

0.





المعلومات والوقائع من جهة ،والخيال

.908

مرتفع

3.81

.889

مرتفع

3.80

.954

مرتفع

3.79

.913

مرتفع

3.81

.823

مرتفع

3.85

والعواطفمنجهةأخرى

محتوى الصحافة المطبوعة يفصل بين

الوقائعوالتكهنات.

محتوى الصحافة المطبوعة يفصل بين
األخباروالمواداإلعالنية.

محتوى الصحافة المطبوعة يفصل بين
األخبارواآلراء.

الموضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافة



المطبوعةككل 

يبينالجدول()0انالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتمابين (،)3.85-3.79حيثجاءت
الفقرةرقم()03والتيتنصعلى"محتوىالصحافةالمطبوعةيفصلبينالمعلوماتوالوقائعمنجهة،

والخيال والعواطف من جهة أخرى" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.85بينما جاءت
الفقرة رقم ( )0.ونصها "محتوى الصحافة المطبوعة يفصل بين األخبار واآلراء" بالمرتبة األخيرة

وبمتوسط حسابي بلغ ( .)3.79وبلغ المتوسط الحسابي للموضوعية المعلومة المقدمة في الصحافة
المطبوعةككل( .)3.81
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ثانياً :موضوعية المعلومة المقدمة في الصحافة الرقمية

جدول ()11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بموضوعية المعلومة المقدمة الصحافة
الرقمية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة  الرقم 
3

00

0

03

0

00

0

00





الفقرات 
محتوى الصحافة الرقمية يفصل بين
األخبارواآلراء
محتوى الصحافة الرقمية يفصل بين
األخباروالمواداإلعالنية

المتوسط االنحراف
الحسابي  المعياري 

المستوى 

3.29

1.111

متوسط

3.27

1.192

متوسط

محتوى الصحافة الرقمية يفصل بين
المعلومات والوقائع من جهة ،والخيال

1.065

متوسط

3.19

1.091

متوسط

3.24

1.034

متوسط

3.21

والعواطفمنجهةأخرى

محتوىالصحافةالرقميةيفصلبينالوقائع
والتكهنات

موضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافة
الرقميةككل 


يبينالجدول()33انالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتمابين (،)3.29-3.19حيثجاءت
الفقرة رقم ( )00والتي تنص على "محتوى الصحافة الرقمية يفصل بين األخبار واآلراء" في المرتبة

قرة رقم()00ونصها"محتوىالصحافةالرقمية
األولىوبمتوسطحسابيبلغ(،)3.29بينماجاءتالف 
يفصلبينالوقائعوالتكهنات"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ( .)3.19وبلغالمتوسطالحسابي
لموضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةككل(.)3.24
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كما تم استخدام اختبار "ت" للبيانات المترابطة لبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات
الحسابية لمصداقية المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية ،والجدول أدناه
يوضحذلك .
جدول ()11

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



القياس 

موضوعيةالمعلومة المطبوعة
الرقمية

العدد 

المتوسط

االنحراف

قيمة 

درجات

الحسابي  المعياري 

"ت" 

الحرية  اإلحصائية 

300

3.81

.823

300

3.24

1.034

7.360

299

الداللة

.000

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )3833 = بين موضوعية
المعلومةالمقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية،حيثبلغتقيمةت 38033وبداللة
احصائية،38333وجاءتالفروقلصالحالصحافةالمطبوعة .

السؤال الرابع :هل هنالك تباين من حيث الحياد في عرض المعلومة االعالمية المقدمة ما بين
الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحياد في
عرضالمعلومةاالعالميةالمقدمةفيكلمنالصحافةالمطبوعةوالصحافةالرقمية ،والجداولأدناه
توضحذلك.
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أوالً :حياد المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة
جدول ()12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بحياد المعلومة المقدمة الصحافة
المطبوعة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الفقرات 

الرتبة  الرقم 

المتوسط االنحراف
الحسابي  المعياري 

المستوى 

تستخدمالصحافةالمطبوعةعناصراالبراز
3

03

3

00

0

03

0

0.

3

03

بتحيز ،مثال عدم تناسب اهمية المادة مع

مكانها وحجمها واستخدام العناوين والصور

3.14

1.074

متوسط

والجرافيكوغيرها
تقوم الصحافة المطبوعة بمحاباة بعض
االطراف من خالل انحيازها لصالح طرف
أو أكثر من أطراف القصة على حساب

3.14

1.043

متوسط

الطرفاالخر.

تقومالصحافةالمطبوعةباالنتقائيةوالحذف

االختياري :التي تؤيد وجهة نظر معينة،
بهدف إظهارها ضعيفة لحساب وجهة نظر

3.05

1.138

متوسط

أخرى.

تقوم الصحافة المطبوعة بتنميط بعض

أطراف القصة ،بشكل يؤدي إما إلى ترفيع 3.01

1.013

متوسط

مكانتهمأواإلضراربهم.






عدم توافق العنوان مع النص في الصحافة

المطبوعة

حيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافة
المطبوعةككل 

2.91

1.099

متوسط

3.05

.881

متوسط

62

يبينالجدول()30انالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحت مابين (،)0830-2.91حيثجاءت
الفقرتان ( 03و)00والتيتنصعلى "تستخدمالصحافةالمطبوعةعناصراالبرازبتحيز،مثالعدم

تناسباهميةالمادةمعمكانهاوحجمهاواستخدامالعناوينوالصوروالجرافيكوغيرها"،و"تقومالصحافة
المطبوعةبمحاباةبعضاالطرافمنخاللانحيازهالصالحطرفأوأكثرمنأطرافالقصةعلى
الفقرة رقم()03
حسابالطرفاالخر"فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ(،)3.14بينماجاءت  
ونصها"عدمتوافقالعنوانمعالنصفيالصحافةالمطبوعة"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ
(.)2.91وبلغالمتوسطالحسابيلحيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعةككل( .)3.05
ثانياً :حياد المعلومة المقدمة في الصحافة الرقمية

جدول ()13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بحياد المعلومة المقدمة الصحافة
الرقمية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة  الرقم 

الفقرات 

المتوسط االنحراف

الحسابي  المعياري 

تقوم الصحافة الرقمية بتضخيم وتنميط

3

30

0

30

0

33

بعض أطراف القصة ،بشكل يؤدي إما إلى

3.42

1.111

المستوى 

متوسط

ترفيعمكانتهمأواإلضراربهم.
تقوم الصحافة الرقمية بمحاباة بعض
االطراف على حساب الطرف االخر من
خالل انحيازها لصالح طرف أو أكثر من

3.37

1.122

متوسط

أطرافالقصةعلىحسابالطرفاالخر.
تقوم الصحافة الرقمية باالنتقائية والحذف
االختياري :من خالل وجهة نظر معينة،

3.31

1.089

متوسط
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الفقرات 

الرتبة  الرقم 

المتوسط االنحراف
الحسابي  المعياري 

المستوى 

بهدف إظهارها ضعيفة لحساب وجهة نظر

أخرى
0

30

3

33

عدم توافق العنوان مع النص في الصحافة

الرقمية.

3.28

1.186

متوسط

تستخدم الصحافة الرقمية عناصر االبراز
بتحيز ،مثال عدم تناسب اهمية المادة مع

مكانها وحجمها واستخدام العناوين والصور

3.26

1.121

متوسط

والجرافيكوغيرها.




حيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية
ككل 

3.33

1.010

متوسط


يبينالجدول ()30انالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتمابين (،)3.42-3.26حيثجاءت
الفقرةرقم()30والتيتنصعلى"تقومالصحافةالرقميةبتضخيموتنميطبعضأطرافالقصة،بشكل

يؤديإماإلىترفيعمكانتهمأواإلضراربهم"فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ(،)3.42بينما
الفقرة رقم ( )33ونصها "تستخدم الصحافة الرقمية عناصر االبراز بتحيز ،مثال عدم تناسب
جاءت 
اهمية المادة مع مكانها وحجمها واستخدام العناوين والصور والجرافيك وغيرها" بالمرتبة األخيرة
وبمتوسطحسابيبلغ( .)3.26وبلغالمتوسطالحسابيلحيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقمية
ككل( .)3.33

64

كما تم استخدام اختبار "ت" للبيانات المترابطة لبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات
الحسابية لحياد المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية،والجدولأدناهيوضح
ذلك .
جدول ()14

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


حيادالمعلومة

القياس 

العدد 

المتوسط

االنحراف

قيمة 

درجات

الحسابي  المعياري 

"ت" 

الحرية  اإلحصائية 

المطبوعة

300

3.05

.881

الرقمية

300

3.33

1.010

-4.205

299

الداللة

.000


يتبينمنالجدول أعالهوجودفروقذاتداللةإحصائية()3833= بينحيادالمعلومة
المقدمةما بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية،حيثبلغتقيمةت 08033وبداللةاحصائية
،38333وجاءتالفروقلصالحالصحافةالرقمية .
السؤال الخامس :هل هناك عالقة فروق ذات داللة احصائية ( )3833 = في واقع المهنية
الصحفية في الصحافة المطبوعة تعزى للمتغيرات الديموغرافية للمبحوثين (الجنس ،والعمر،
والمستوى التعليمي ،والخبرات العملية)؟
لإلجابةعنهذاالسؤالتماسـتخراجالمتوسـطاتالحسـابيةواالنح ارفـاتالمعياريـةلواقـعالمهنيـة
الص ــحفيةف ــيالص ــحافةالمطبوع ــةحس ــبمتغيـ ـراتالج ــنس،والعم ــر،والمس ــتوىالتعليم ــي،والخبـ ـرات
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العملية،ولبيانداللـةالفـروقاإلحصـائيةبـينالمتوسـطاتالحسـابيةتـماسـتخدامتحليـلالتبـاينالربـاعي
جدول(،)33والجدولأدناهيبينذلك .
جدول رقم ()15

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين الرباعي حسب متغيرات الجنس ،والعمر،
والمستوى التعليمي ،والخبرات العملية
المتوسط

االنحراف

الحسابي 

المعياري 

ذكر

3.69

.473

انثى

3.57

.510

من03عامفأقل

3.56

.558

من03-03عام

3.59

.496

من03-03عام

3.71

.426

من03-03عام

3.55

.557

أكبرمن03عام

3.75

.409

المستوى

ثانويةعامةاواقل

3.77

.438

التعليمي

دبلوم(كليةمجتمع)

3.68

.455

بكالوريوس

3.62

.523

اعلىمنبكالوريوس

3.61

.463

اقلمن3اعوام

3.54

.579

من33-3اعوام

3.58

.521

من33-33عاماً

3.63

.510

3.65

.468

أكثرمن03عاماً

3.72

.431

صحيفةمطبوعة

3.76

.444

3.39

.568

3.71

.394

المتغير
النوعاالجتماعي
العمر

الخبراتالعملية

الفئات

من03-33عاماً
المؤسسة

االعالميةالعامل صحيفةرقمية

فيها

صحيفةمطبوعةورقمية


يتبينمنالجدول()33اآلتي :

قيمةف 
1.045

1.961

.672

.378

15.807

الداللة
اإلحصائية
.307

.101

.570

.824

.000
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-

عدموجودفروقذاتداللةإحصائية( )3833= تعزىألثرالنوعاالجتماعي،حيثبلغت
قيمةف38303وبداللةاحصائيةبلغت .38033

-

عدم وجودفروقذاتداللةإحصائية( )3833= تعزىألثرالعمر،حيثبلغتقيمةف
1.961وبداللةاحصائيةبلغت .38333

-

عدموجودفروقذاتداللةإحصائية()3833=تعزىألثرالمستوىالتعليمي،حيثبلغت
قيمةف38330وبداللةاحصائيةبلغت .38333

-

عدم وجودفروقذاتداللةإحصائية( )3833= تعزىألثرالخبراتالعملية،حيثبلغت
قيمةف3803.وبداللةاحصائيةبلغت .38.00

-

وجودفروقذاتداللةإحصائية( )3833= تعزىألثرالمؤسسةاالعالميةالعاملفيها،
حيثبلغتقيمةف 15.807وبداللةاحصائيةبلغت،38333ولبيانالفروقالزوجيةالدالة
إحصائيابينالمتوسطاتالحسابيةتماستخدامالمقارناتالبعديةبطريقةشيفيه كماهومبين
فيالجدول( .)33
جدول ()16

المقارنات البعدية بطريقة شيفيه لثر المؤسسة االعالمية العامل فيها على واقع المهنية الصحفية
في الصحافة المطبوعة

المؤسسةاالعالميةالعاملفيها

المتوسط
الحسابي

صحيفةمطبوعة

صحيفةمطبوعة

3.76

صحيفةرقمية

3.39

*.38

3.71

.05

صحيفةمطبوعةورقمية 
*

دالةعندمستوىالداللة( .)3833=

صحيفةرقمية

*.33

صحيفةمطبوعة
ورقمية 
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يتبينمنالجدول()33وجودفروقذاتداللةإحصائية()3833=بينصحيفةرقميةمن
جهة وكل من صحيفة مطبوعة  ،وصحيفة مطبوعة ورقمية من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح
صحيفةمطبوعة ،وصحيفةمطبوعةورقمية .

السؤال السادس :هل هناك عالقة فروق ذات داللة احصائية ( )3833 = في واقع المهنية
الصحفية في الصحافة الرقمية تعزى متغيرات الديموغرافية للمبحوثين (الجنس ،والعمر ،المستوى
التعليمي ،والخبرات العملية)
لإلجابةعن هذاالسؤال تماستخراجالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافات المعياريةلواقعالمهنية
الصحفيةفيالصحافةالرقميةحسبمتغيرات الجنس ،والعمر،المستوىالتعليمي،والخبراتالعملية،
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الرباعي جدول
(.)33والجد ولأدناهيبينذلك .
جدول رقم ()17

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين الرباعي لواقع المهنية الصحفية في
الصحافة الرقمية حسب متغيرات الجنس ،والعمر ،المستوى التعليمي ،والخبرات العملية
المتوسط

االنحراف

الحسابي 

المعياري 

ذكر

3.26

.577

انثى

3.27

.538

من03عامفأقل

3.23

.511

من03-03عام

3.38

.545

من03-03عام

3.27

.544

من03-03عام

3.18

.566

أكبرمن03عام

3.25

.610

المتغير
النوعاالجتماعي
العمر

الفئات

قيمةف 
.013

.546

الداللة
اإلحصائية
.911

.702
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المستوىالتعليمي

الخبراتالعملية

ثانويةعامةاواقل

3.59

.663

دبلوم(كليةمجتمع(

3.43

.511

بكالوريوس

3.24

.523

اعلىمنبكالوريوس

3.09

.540

اقلمن3اعوام

3.16

.454

من33-3اعوام

3.39

.577

3.28

.555

3.25

.529

3.21

.612

3.16

.586

صحيفةرقمية

3.34

.525

صحيفةمطبوعةورقمية

3.31

.551

من33-33عاماً
من03-33عاماً

أكثرمن03عاماً

االعالمية صحيفةمطبوعة

المؤسسة
العاملفيها

7.724

.477

2.674

.000

.753

.071

يتبينمنالجدول()33اآلتي:
-

عدموجودفروقذاتداللةإحصائية()3833= تعزىألثرالنوعاالجتماعي،حيثبلغت
قيمةف38330وبداللةاحصائيةبلغت .38033

-

عدم وجودفروقذاتداللةإحصائية()3833= تعزىألثرالعمر،حيثبلغتقيمةف
38303وبداللةاحصائيةبلغت .38330

-

وجودفروقذاتداللةإحصائية()3833=تعزىألثرالمستوىالتعليمي،حيثبلغتقيمة
ف  7.724وبداللة احصائية بلغت  ،38333ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين
المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شيفيه كما هو مبين في الجدول
( .)3.
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-

عدم وجودفروقذاتداللةإحصائية()3833= تعزىألثرالخبراتالعملية،حيثبلغت
قيمةف38033وبداللةاحصائيةبلغت .38330

-

عدم وجود فروق ذاتداللة إحصائية ( )3833 = تعزى ألثر المؤسسةاالعالمية العامل
فيها،حيثبلغتقيمةف2.674وبداللةاحصائيةبلغت .38333
جدول ()18

المقارنات البعدية بطريقة شيفيه لثر المستوى التعليمي على واقع المهنية الصحفية
في الصحافة الرقمية

المتوسط

الحسابي

*

ثانويةعامة
اواقل

دبلوم(كلية
مجتمع)

ثانويةعامةاواقل

3.59

دبلوم(كليةمجتمع)

3.43

.16

بكالوريوس

3.24

*.35

.19

اعلىمنبكالوريوس

3.09

*.50

*.34

دالةعندمستوىالداللة( .)3833=

بكالوريوس

اعلىمن

بكالوريوس

.16

يتبينمنالجدول()3.وجودفروقذاتداللةإحصائية()3833=بينثانويةعامةاو
،واعلىمنبكالوريوسمنجهةأخرىوجاءتالفروقلصالحثانوية
اقلمنجهةوكلمنبكالوريوس 
)واعلى
عامةاواقل،كماتبينوجودفروقذاتداللةإحصائية()3833=بيندبلوم(كليةمجتمع 

منبكالوريوسوجاءتالفروقلصالحدبلوم(كليةمجتمع) .
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الفصــل الخامــس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
تمهيد:
تناولت الدراسة في جميع مراحلها واقع المهنية الصحفية ما بين المؤسسات االعالمية
المطبوعةوالرقميةمنوجهة نظر صحفيين اردنيين منتسبينلنقابة الصحفيين،حيث اشارتاالرقام
الىانالصحافةالمطبوعةمازالتتحافظعلىمستوىعالمنالدقةوالموضوعيةوالمصداقيةبالرغم
منتزاحمالمواقعااللكترونيةوهذاماعززته نتائجالدراسةمنحيثالدالالتاالحصائيةالتيبينت
نتائجكلمحوركتالي :
النتـــائـج:
 -0مناقشة نتائج السؤال االول :دقة المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية
أظهرتالدراسةدقةالمعلومةفيالصحافةالمطبوعةوبمتوسطحسابيبنسبة،3.81وتراوحت
النسبةالمئويةفيالصحافةالمطبوعةمابين (،)3.71-4بينما اظهرتالنتائجانالصحافةالرقمية
فيمتوسطهاالحسابي3.17وتراوحتالنسبةالمئويةفيالصحافةالرقميةمابين( .)3.11–3.38
حيثجاءتالفقرةرقم()8والتيتنصعلى"تعتمدالصحافةالمطبوعةعلىمصادرموثوقة


بينماجاءتالفقرة

ولهاتاريخمشهودمنالصدقية"فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ(،)4.00
رقم ( )3ونصها " ال تستخدم الصحافة المطبوعة العزو الى مصادر جماعية اال في الحدود الضيقة
التي يكون التعبير جماعيا واضحا ومعلنا" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)3.70وبلغ
المتوسطالحسابيلدقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعةككل( .)3.85
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جاءتالفقرة رقم()18والتيتنصعلى "تستخدمالصحافةالرقميةاالقتباسفيالسياق

بينما 
الذيقيلفيهدونحذفاواضافة"فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ(،)3.38بينماجاءت
الفقرة رقم()16ونصها"تعملالصحافةالرقميةعلىاسناداآلراءدوماالىمصادرها"بالمرتبةاألخيرة

وبمتوسط حسابي بلغ ( .)3.20وبلغ المتوسط الحسابي لدقة المعلومة المقدمة في الصحافة الرقمية
ككل( .)3.27
وعكستالنتائجالسابقةبانالصحافة المطبوعةحازتعلىالنسبةاالعلىفيدقةالمعلومة
مقارنةمعالرقميمنوجهةنظرالصحفييناالردنيين .
وبينالتحليلانالفروقاالحصائيةبينالمتوسطات الحسابيةلدقةالمعلومةمابين المطبوع
والرقميبلغتقيمته8.671والتيسجلتلصالحالصحافةالمطبوعة.
-9

مناقشة نتائج السؤال الثاني :االختالف في مصداقية المعلومة المقدمة ما بين الصحافة

المطبوعة والصحافة الرقمية.
تصدرت الصحف المطبوعة معيار المصداقية بحسب نتائج التحليل االحصائي اذ تراوحت
النسب المئوية ما بين ( ،)3.16-4.13بينما اظهرت النسب المئوية في الصحافة الرقمية لمعيار
المصداقية()3.13-3.17االمرالذييدللعلىصدقالبياناتوالمعلوماتالواردةفيالمطبوع .
الفقرة رقم ( )13والتي تنص على "ال تقوم الصحافة المطبوعة بنشر االتهامات غير
حيث جاءت 
الصادرة عن مصدر معني وبدون أدلة واضحة" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ (،)4.03
الفقرة رقم ( )14ونصها "تبتعد الصحافة الورقية عن تفسير ما قاله المصدر" بالمرتبة
بينما جاءت 

72

األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)3.56وبلغ المتوسط الحسابي لمصداقية المعلومة المقدمة في
الصحافةالمطبوعةككل( .)3.85
فيحينحيثجاءتالفقرةرقم()31والتيتنصعلى"تقومالصحافةالرقميةبنقلماحدث
وما قيل بأمانة ،وعدم تحريفه بعيدا عن االختصار بما قد يفقده معناه" في المرتبة األولى وبمتوسط
حسابيبلغ(،)3.17بينماجاءتالفقرةرقم()33ونصها"تبتعدالصحافةالرقميةعنالتسببباأللم
او الحرج او الحاق الضرر باألشخاص المعنيين باألخبار" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
(،)3.13وبلغالمتوسطالحسابيلدقةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةككل(.)3.11
االمر الذي يدلل على ان الصحافة المطبوعة حازت على النسبة المئوية االعلى من وجهة نظر
"الصحفيين"منحيثمعيارالمصداقيةمقارنةبالصحفالرقمية .
وتشابهت نتائج هذا المحور من الدراسة مع دراسة لجنسون وكايا ( )9119والتي كانت بعنوان
"مصداقية الويب :مسار نموذج لفحص الطريقة التي تتنبأ بها المالئمة والثقة بمصداقية االخبار
المباشرة " حيثأثبتتاالعتماد علىوسائلاإلعالمالتقليديةبأنه المؤشراألفضلللمصداقيةعلى
الخطالمباشريعقبهالثقةالسياسيةالمالئمة .
ويرىالباحثانمنأبرز اسبابتراجعمعيارالمصداقيةللصحفالرقميةبأنهاتقوم تفسير
ماقالهالمصدرفينقلالخبراوالمعلومة،فيحينانالصحافةالمطبوعة تبتعدعنتفسيرماقاله
المصدر في نقل الخبر او المعلومة وتقوم بنشره كما هو من المصدر ،وهنا تباين ملحوظ لصالح
الصحافة المطبوعة .كما ان الصحافة المطبوعة التقوم بنشر االتهامات غير الصادرة عن مصدر
معنيوبدونأدلةواضحة،بينماالصحافةالرقميةكانتنسبتهااقلمنالمطبوع،وهذاكلهعائدبشكل
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اساسيالىانالصحافةالمطبوعةتلتزمباإلطار القانونيفيحمايةالخصوصيةبمااليتناقضمع
حقالمجتمعبالمعرفةأفضلمنالصحفالرقمية .
 -0مناقشة نتائج السؤال الثالث :الموضوعية في المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة
والصحافة الرقمية.
شكلمعيارالموضوعيةفيالدراسةالمقارنةمابين المطبوعوالرقميجانباساسيمنوجه
الدراسة الذي وضحت النتائج ان معيار الموضوعية في فقرات الصحافة المطبوعة بمستويات اعلى
مقارنةبالصحفالرقميةحيثبلغالمتوسطالحسابيفيالمطبوعبمانسبتهالمئوية 3.81فيحين
بلغتنتائجالتحليلاالحصائيفيالصحافةالرقميةبمانسبة()3.13
اذ بلغ المتوسط الحسابي للموضوعية في المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة ككل
( )3.81وهذا ما عززته الفقرة رقم ( )41والتي تنص على "محتوى الصحافة المطبوعة يفصل بين
المعلوماتوالوقائعمنجهة،والخيالوالعواطفمنجهةأخرى"في المرتبةاألولىوبمتوسطحسابي
بلغ ( ،)3.81بينما جاءتالفقرة رقم ( )38ونصها "محتوى الصحافة المطبوعة يفصل بين األخبار
واآلراء"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ( .)3.73
حيثجاءتالفقرةرقم()41والتيتنصعلى"محتوىالصحافةالرقميةيفصلبيناألخبار
واآلراء" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.13بينما جاءت الفقرة رقم ( )43ونصها
"محتوى الصحافة الرقمية يفصل بين الوقائع والتكهنات" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
(،)3.13وبلغالمتوسطالحسابيلموضوعيةالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالرقميةككل( .)3.14
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واظهرت  نتيجة البيانات المترابطة حول معيار الموضوعية من قبل الصحفيين ككل والتي
جاءتلصالحالصحفالمطبوعةمنوجهةالعاملينفيالرقميوالمطبوع .
وكان هناك اختالف في الدراسة الحالية عن دراسة البدر ( ،)9109والتي كانت بعنوان "مدى التزام
الصحافة المطبوعة وصحافة االنترنت بالمعايير المهنية من وجهة نظر الجمهور الكويتي" ،حيث
كان من احدى ابرز نتائجها ان صحافة االنترنت اهتمت اكثر بمعايير الموضوعية من الصحافة
المطبوعة ،بينما يرى الباحث من خالل نتائج الدراسة الحالية بإن نتائج محور الموضوعية في
الصحف المطبوعة كان اقوى من الصحف الرقمية ،ويعود الى ان هناك تحريف في الخبر سواء
بالحذف او االضافة ،ويرجع الى اهواء شخصية او محاولة لكسب متابعين واعالنات ال الصحف
الرقمية.
وهنايرىالباحثانهبالرغممناختالفوجهاتنظرالصحفيينتبينانالصحفالمطبوعة
"االردنية"مازالتتحافظعلىالصورةالتقليديةالمعتادةفيمعيارالموضوعيةمقارنةبالصحفالرقمية،
حيثبينتنتائجالتحليلاالحصائيانمحتوىالصحافةالمطبوعةيفصلبينالمعلوماتوالوقائعمن
جهةوالخيالوالعواطفومنجهةاخرىفقدحازتعلىاعلىنسبة،فيحينسجلتالصحافةالرقمية
نتائجاحصائيةاقلفيسياقالموضوعية .
 -4مناقشة نتائج السؤال الرابع :الحياد في المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة
والصحافة الرقمية.
شكلمعيار الحياد في نتائج الدراسةالمعيار الفيصلما بين المطبوعوالرقمي حيث سجلت
اعلىالنسبالمئويةلصالح"الرقمي"مقارنةمع"المطبوع"وبينتاالرقامانالمتوسطالحسابيللحيادية
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في المطبوع بلغ ( )1.31مئوية في حين حظيت الصحف الرقمية بنسبة اعلى بمتوسط حسابي
( .)3.41
حيثتراوحتالمتوسطاتالحسابيةمابين (،)3.14-1.31و جاءتالفقرتان( 46و)43
والتيتنصعلى"تستخدمالصحافةالمطبوعةعناصراالبرازبتحيز،مثالعدمتناسباهميةالمادة
معمكانهاوحجمهاواستخدامالعناوينوالصوروالجرافيكوغيرها"،و"تقومالصحافةالمطبوعةبمحاباة
بعض االطراف من خالل انحيازها لصالح طرف أو أكثر من أطراف القصة على حساب الطرف
االخر"فيالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابيبلغ(،)3.14بينماجاءتالفقرةرقم()47ونصها"عدم
توافقالعنوانمعالنصفيالصحافةالمطبوعة"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ(.)1.31وبلغ
المتوسطالحسابيلحيادالمعلومةالمقدمةفيالصحافةالمطبوعةككل( .)3.11
بينماجاءتالفقرةرقم()13والتيتنصعلى"تقومالصحافةالرقميةبتضخيموتنميطبعض
أطراف القصة ،بشكل يؤدي إما إلى ترفيع مكانتهم أو اإلضرار بهم" في المرتبة األولى وبمتوسط
حسابيبلغ(،)3.41بينماجاءتالفقرةرقم()11ونصها"تستخدمالصحافةالرقميةعناصراالبراز
بتحيز ،مثال عدم تناسب اهمية المادة مع مكانها وحجمها واستخدام العناوين والصور والجرافيك
وغيرها"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ(،)3.16وبلغالمتوسطالحسابيلحيادالمعلومةالمقدمة
فيالصحافةالرقميةككل( .)3.33
وتفسر نتائج وارقام الدراسة أن معيار الحياد السبب االبرز لنجاح الصحف الرقمية مقارنة
بالمطبوعة لعدم انحيازها امام جهة د ون اخرى ،والحرص على نقل المعلومة دون اية اضافات
شخصية .

76

وتختلف هذه الدراسة عن دراسة العسولي ( )9102والتي اوضحت جانبا مغاي ار عن معيار الحيادية
في الصحف الرقمية والتي طرحت بعنوان "المعايير المهنية والخالقية للصحافة اإللكترونية
الفلسطينية" وخلصت الدارسة إلى نتائج أهمها :إن النشر اإللكتروني غير المهني يؤثر على النسيج
االجتماعي واالقتصادي والسياسي والفكري ،وان صحيفة القدس تتسم بالمهنية والمصداقية والحياد
في نقل الخبار وتستخدم أشكاالً تحريرية وفنية متنوعة في تغطيتها اإلعالمية ،إن الصحافة
اإللكترونية الفلسطينية تتمتع بحرية محدودة.
االمرالذياستشفمنهالباحثبانمعيارالحيادفيالصحافةاالردنيةاعلىمندولالجوار
العربي برغم ذات االستخدامات واالهداف وعلية فان النتائج الدراسة الحالية اظهرت بان الصحف
الرقميةذاتمستوىعالمنالحيادفيطرحقضاياالمجتمع .
 -2مناقشة نتائج السؤال الخامس :التزام الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية بمعايير
المهنية الصحفية.
وهناتمكنالباحثمندراسةواقعحالالصحافةاالردنيةعمومابشقيهاالمطبوعوالرقميفي
بينهاوالمهنيةالصحفيةمنحيثاتباعمعايير

معاييرالمهنيةالصحفيةاالردنيةاذوجدتناسبكبير 
(المصداقيةوالموضوعيةوالحيادوالدقة)،وبالرغممنالتطورالكبيرفيعصرالمعلوماتووسائلنقل
االخباراالانالمطبوع  حظيبثقةالصحفييناالردنيينبالرغممنانتشارالصحفالرقميةبعدديفوق
171موقعامسجالبشكلرسمي .
واالنتشار
اظهرت نتائج الدراسة حيادية الصحف الرقمية عن المطبوعة كونها تتسم بالتوسع 
وحرصامنمالكيهاعلىنوعيةاالخبارالمنشورة ومواصلةعملهافيالقطاعاالعالميلكونهاصحافة
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العصر الحديث ،كما اظهرت نتائج الدراسة التزام الصحف المطبوعة بالمعايير المهنية وفقا لنتائج
التحليل االحصائي ،ويرى الباحث اسباب ذلك بالرجوع الى السياسات التحريرية القائمة عليها تلك
الصحف ،وهذه النتائج تختلف مع النتائج التي اليها دراسة الدبيسي ( ،)9100بعنوان " المعايير
المهنية في الصحافة االلكترونية االردنية :دراسة مسحية لساليب الممارسة المهنية في الصحافة
اإللكترونية الردنية" ،والتي أظهرت ضعف المعايير المهنية في الصحف الرقمية .
كما اختلفت الدراستين من حيث الجمهور المستهدف ،فالدراسة الحالية قامت بمقارنة مهنية
الصحفالمطبوعةبالرقمية،بينمادراسةالدبيسياهتمتبالصحافةااللكترونيةفقط .
 -6مناقشة نتائج السؤال السادس :العالقة االرتباطية بين واقع المهنية الصحفية في الصحافة المطبوعة
والصحافة الرقمية والمتغيرات الديموغرافية للمبحوثين (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،المسمى
الوظيفي ،الخبرات العملية).
اظهرتنتائجالدراسةمفهومالمهنيةالصحفيةمابين الصحفالمطبوعةوالرقميةمنخالل
الجنسوالعمروالمستوىالتعليميوالخبراتالعملية) ،حيثاستخراج

المتغيراتالديموغرافيةوالمتمثلة(
المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلواقعالمهنيةالصحفيةفيالصحافةالمطبوعةالمشكلةمن
عينةالدراسةوالمكونةمن311صحفيمنتسبلعضويةنقابةالصحفيينوفقالتالي:
 عدم وجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالنوعاالجتماعي،حيثبلغتقيمةف1.141وبداللةاحصائيةبلغت .1.317
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر العمر ،حيث بلغت قيمة ف  1.961وبداللةاحصائيةبلغت .1.111
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 عدم وجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالمستوىالتعليمي،حيثبلغتقيمةف1.671وبداللةاحصائيةبلغت .1.171
 عدم وجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالخبراتالعملية،حيثبلغتقيمةف1.378وبداللةاحصائيةبلغت .1.814
 وجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالمؤسسةاالعالميةالعاملفيها،حيثبلغتقيمةف  15.807ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات
البعديةبطريقةشيفيه .
كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع المهنية الصحفية في
الصحافةالرقميةحسبمتغيرات(الجنس،والعمر،المستوىالتعليمي،والخبراتالعملية)،ولبيانداللة
الفروقاإلحصائيةبينالمتوسطاتالحسابيةتماستخدامتحليلالتباينالرباعيواظهرمايلي :
 عدم وجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزى ألثرالنوعاالجتماعي،حيثبلغتقيمةف1.113وبداللةاحصائيةبلغت .1.311
 عدم وج ود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر العمر ،حيث بلغت قيمة ف  1.146وبداللةاحصائيةبلغت .1.711
وجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالمستوىالتعليمي،حيثبلغتقيمةف7.724وبداللةاحصائيةبلغت،1.111ولبيانالفروقالزوجيةالدالةإحصائيابينالمتوسطاتالحسابيةتماستخدام
المقارناتالبعديةبطريقةشيفيه .
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 عدم وجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىألثرالخبراتالعملية،حيثبلغتقيمةف1.477وبداللةاحصائيةبلغت .1.713

التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــات
خلصت نتائج الدراسة الباحث بوضع عدداً من التوصيات التي من شأنها ان تطور مفهوم
المهنيةالصحفيةاالردنيةفيالصحفالمطبوعةوالرقميةمنحيثالتالي :
عوالرجوعالىمصادرجماعيةأكثرلتشكلانماطتعبيرجماعية
 -1علىالصحافةالمطبوعةالتنو 
واضحةومعلنةوتكونمرجعيةدقيقةعندتداولالمعلومات.
 -1على هيئة االعالم المرئي والمسموع توصية الصحف الرقمية االتبعاد عن نشر الصور
المسيئةلألفرادوالجماعاتوبمااليتعارضمعقيمةالمعلوماتالمتداولة.
 -3على الصحف الرقمية ان تلتزم بشكل أكبر في اإلطار القانوني لحماية خصوصية االفراد
والمؤسسات وبمايتناسبوحقالمجتمعبالمعرفة.
 -4علىالصحفالرقميةالتوسعفيمصادراالخبارالمنشورةوعدماالقتصارعلىمصدرواحد
للمعلومةحرصامنهاعلىمعيارالموضوعية.
المعلوماتوعدمتضخيم

 -1علىالصحفالمطبوعةالتركيزعلىمعيارالحيادفينقلاالخبارو
وتنميط بعض أطراف القصة ،وعدماالنتقائية والحذف االختياري ،وتوافق العنوان مع النص
فيالخبرالصحفي.
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الملحق ()0
محكمي االستبانة
الرقم

االسم

الرتبة االكاديمية

التخصص

مكان العمل

1

االستاذ الدكتور تيسير ابوعرجة

استاذ

صحافة

جامعة البترا

2

الدكتور عبد الكريم الدبيسي

استاذ مشارك

اعالم /صحافة

جامعة البترا

3

الدكتور كامل خورشيد

استاذ مشارك

اعالم

جامعة الشرق االوسط

4

الدكتورة ليلى جرار

استاذ مساعد

صحافة

جامعة الشرق االوسط

5

الدكتور احمد عريقات

استاذ مساعد

اذاعة وتلفزيون جامعة الشرق االوسط
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الملحق ()2
استبانة بحث علمي



تحيةطيبةوبعد؛؛؛ 
يقومالباحثبإجراءدراسةبعنوان (واقع المهنية الصحفية ال ردنية بين الصحافة المطبوعة والصحافة
الرقمية "من وجهة نظر الصحفيين الردنيين") ،وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستيربتخصصاالعالممنجامعةالشرقاالوسط،وهذهاالستبانةبينيديكمهدفهااستكمالهذه
الدراسة .
لذا ارجو مساعدتكم بقراءة االستبانة وما تحتويه على فقرات بعناية واهتمام ،واالجابة على اسئلة
االستبانةبموضوعيةودقة،علماباناالسمغيرمطلوب ،وهذهالبياناتغرضهاالبحثالعلميالتي
تخصهذهالدراسةفقط .

شاك ارً لكم حسن تعاونكم

الباحث
مصطفى الجوخدار
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القسم االول :البيانات الديموغرافية
يرجىوضعاشارة()داخلالمربعالذييناسباجابتك :
 -1الجنس (النوع االجتماعي):ذكرانثى.

 -1العمر:أصغرمن16عام31-16عام31-31عام
41-36عام41-41عامأكبرمن41عام.
 -3المستوى التعليمي:
ثانويةعامةاواقل .دبلوم(كليةمجتمع) .بكالوريوس .
دبلومعالي.ماجستير.دكتوراه.
 -4عضو في نقابة الصحفيين االردنيين:نعمال .
 -1المسمى الوظيفيالحالي:محررمندوبمندوب/محرركاتب
سكرتيرتحريرمديرتحريرمديرموقعرئيستحرير
غيرذلك..........
 -6الخبرات العملية  :اقلمن1اعواممن11-1اعواممن11-11عاماً
من11-16عاماًأكثرمن11عاماً.
 -7المؤسسة االعالمية العامل فيها:
 صحيفةمطبوعة.صحيفةرقمية .صحيفةمطبوعةورقمية .
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القسم الثاني :أسئلة الدراسة (االستبانة):
يرجىوضعاشارة()داخلالمربعالذييناسباجابتك :
المحور االول :دقة المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية.
الدقة :هيعمليةطرح الحقيقة الكاملة للحدث أو الواقعة دون حذف يخل بسياقها ويعطيها معنىأو
تأثي ار مخالفا  للحقيقة ،على ان تشمل كافة المعلومات الواردة في الحدث من اسماء واحداث وازمنة
وامكنة.
القسم االول :دقة المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة.
#

دقة المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة

0

تتجنبالصحافةالمطبوعةتقديمالمحتوىغيرالصحيح .

9

تبتعدالصحافةالمطبوعةعنتقديم المعلوماتالناقصة
التييعنيافتقادهاتشويهالوقائع .

0
4

تتجنبالصحافةالمطبوعةتقديممعلوماتخاطئة .
تتجنب الصحافة المطبوعة عرض االرقام والمؤشرات
غيرالصحيحة .

2

تعمل الصحافة المطبوعة على اسناد اآلراء غالباً الى
مصادرها .

اوافق بشدة

موافق محايد

ال

ال اوافق

اوافق

بشدة
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6

تتجنب الصحافة المطبوعة استخدام المفاهيم

2

تستخدم الصحافة المطبوعة االقتباس في السياق الذي

8

تعتمدالصحافةالمطبوعةعلىمصادرموثوقةولهاتاريخ

2

ال تستخدم الصحافة المطبوعة العزو الى مصادر

والمصطلحاتغيرالواضحة .
قيلفيهدونحذفاواضافة.
مشهودمنالصدقية.

جماعيةاالفيالحدودالضيقةالتييكونالتعبيرجماعيا

واضحاومعلنا .
01

ال تستخدم الصحافة المطبوعة صو ار تم تعديلها او
التالعببها 

00

تنقل الصحافة المطبوعة المعلومات كما وردت من

المصدربدونزيادةاونقص .

القسم الثاني :دقة المعلومة المقدمة في الصحافة الرقمية.
#

دقة المعلومة المقدمة في الصحافة الرقمية

09

تتجنبالصحافةالرقميةتقديمالمحتوىغيرالصحيح .

اوافق
بشدة

00

تبتعد الصحافة الرقمية عن تقديم المعلومات الناقصة

التييعنيافتقادهاتشويهالوقائع .

موافق محايد ال
اوافق

ال
بشدة

اوافق

90

04

تتجنبالصحافةالرقميةتقديممعلوماتخاطئة .

02

تتجنبالصحافة الرقمية عرض االرقاموالمؤشرات غير

06

تعمل الصحافة الرقمية على اسناد اآلراء دوما الى

الصحيحة .
مصادرها .

02

تتجنب

الصحافة

الرقمية

والمصطلحاتغيرالواضحة .

استخدام

المفاهيم

08

تستخدمالصحافة الرقمية االقتباسفيالسياقالذيقيل

02

تعتمدالصحافة الرقمية علىمصادرموثوقةولهاتاريخ

فيهدونحذفاواضافة .
مشهودمنالصدقية .
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التستخدمالصحافة الرقمية العزوالىمصادرجماعية
االفيالحدودالضيقةالتييكونالتعبيرجماعياواضحا

ومعلنا .
90

التستخدمالصحافةالرقميةصورااوافالمتمتعديلهااو

99

تنقلالصحافةالرقميةالمعلوماتكماوردتمنالمصدر

التالعببها 

بدونزيادةاونقص .

91

المحور الثاني :االختالف في مصداقية المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة
الرقمية.
المصداقية:هياعتمادالصحافةعلىمصادردقيقةوموثوقةبغضالنظرعنالسبقالصحفي.
القسم االول :مصداقية المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة.
#

مصداقية المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة

اوافق
بشدة

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

 94تبتعدالصحافةالورقيةعنتفسيرماقالهالمصدر.
 92تتجنب الصحافة المطبوعة إطالق االوصاف واألدوار
التيقدتنمعنتوجهاتمحددةسلفا.

 96تبتعدالصحافةالمطبوعةعنالتسبباوإلحاقالضرر
باألشخاصالمعنيينباألخبار .
 92تلتزم الصحافة المطبوعة باإلطار القانوني في حماية
الخصوصيةبمااليتناقضمعحقالمجتمعبالمعرفة .

 98ال تقوم الصحافة المطبوعة بنشر الصور التي تسيء
لألفراد الذين تدور حولهم االخبار إذا كانت االساءة

أكبرمنالقيمةاالخباريةللصورة .
92

ال تقوم الصحافة المطبوعة بنشر االتهامات غير

الصادرةعنمصدرمعنيوبدونأدلةواضحة .

موافق

محايد

ال اوافق

ال اوافق
بشدة

92

القسم الثاني :مصداقية المعلومة المقدمة في الصحافة الرقمية.
#

مصداقية المعلومة المقدمة في المواقع االلكترونية

 01تقوم الصحافة الرقمية بنقلماحدثوماقيل بأمانة،وعدم
تحريفهبعيداعناالختصاربماقديفقدهمعناه .
 00تبتعدالصحافةالرقميةعنتفسيرماقالهالمصدر .
 09التقوم الصحافة الرقمية بإطالقاالوصافواألدوار التي
قدتنمعنتوجهاتمحددةسلفا .

 00تبتعد الصحافة الرقمية عن التسبب باأللم او الحرج او
الحاقالضررباألشخاصالمعنيينباألخبار .

 04تلتزم الصحافة الرقمية باإلطار القانوني في حماية
الخصوصيةبمااليتناقضمعحقالمجتمعبالمعرفة .
 02ال تنشر الصحافة الرقمية الصور او المواد الفلمية التي

تسيء لألفرادالذينتدورحولهماالخبارإذا كانتاالساءة

أكبرمنالقيمةاالخباريةللصورةاوالموادالفلمية .
06

ال تنشر الصحافة الرقمية االتهامات غير الصادرة عن

مصدرمعنيوبدونأدلةواضحة .

اوافق بشدة

موافق

محايد

ال

ال اوافق

اوافق

بشدة
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المحور الثالث :الموضوعية في المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية.
الموضوعية:يقصدبهاعدمتحريفالخبربالحذفأواإلضافة،فالخبرالصحفياليجبأنيتلونأو
يتغير حسب األهواء الصحيفة أو أهواء المحرر الذي يحصل على الخبر وااللتزام بحدود الموضوع
وعدمالشخصنةفيتناولاالحداث.
القسم االول :موضوعية المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة
الموضوعية المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة

#

اوافق

موافق

محايد

بشدة

ال

اوافق

ال اوافق
بشدة

 02محتوىالصحافةالمطبوعة يفصلبيناألخباروالمواد
اإلعالنية .

 08محتوىالصحافةالمطبوعةيفصلبيناألخبارواآلراء .
 02محتوى الصحافة المطبوعة يفصل بين الوقائع
والتكهنات .
 41محتوى الصحافة المطبوعة يفصل بين المعلومات
والوقائعمنجهة،والخيالوالعواطفمنجهةأخرى 
القسم الثاني :موضوعية المعلومة المقدمة فيالصحافة الرقمية .
#

موضوعية المعلومة المقدمة في الصحافة الرقمية

اوافق
بشدة

 40محتوى الصحافة الرقمية يفصل بين األخبار والمواد
اإلعالنية .

 49محتوىالصحافةالرقميةيفصلبيناألخبارواآلراء .

موافق

محايد

ال اوافق

ال اوافق
بشدة
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 40محتوىالصحافةالرقميةيفصلبينالوقائعوالتكهنات .
 44محتوىالصحافةالرقميةيفصلبينالمعلوماتوالوقائع
منجهة،والخيالوالعواطفمنجهةأخرى 

المحور الرابع :الحياد في المعلومة المقدمة ما بين الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية.
الحياد :عدم تضمين الخبر أي موقف شخصي من قبل الصحفي ،ولغايات هذه الدراسة ،هو عدم
إعطاءالخبراي منحىشخصي يعكسسياسةالمؤسسةاالعالميةسواءمؤسسةرقميةاوتقليديةاو
وجهةنظرالصحفي .
القسم االول :حياد المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة.
#

حياد المعلومة المقدمة في الصحافة المطبوعة

اوافق

موافق

محايد

بشدة

 42تقومالصحافة المطبوعة باالنتقائيةوالحذفاالختياري :





ال

ال

اوافق

بشدة





اوافق

التي تؤيد وجهة نظر معينة ،بهدف إظهارها ضعيفة

لحسابوجهةنظرأخرى .

 46تستخدمالصحافةالمطبوعةعناصراالبرازبتحيز،
مثالعدمتناسباهميةالمادةمعمكانهاوحجمها











واستخدامالعناوينوالصوروالجرافيكوغيرها .
 42عدمتوافقالعنوانمعالنصفيالصحافةالمطبوعة .
 48تقومالصحافةالمطبوعةبتنميطبعضأطرافالقصة،
بشكليؤديإماإلىترفيعمكانتهمأواإلضراربهم .
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 42تقومالصحافةالمطبوعةبمحاباةبعضاالطرافمن

خاللانحيازهالصالحطرفأوأكثرمنأطرافالقصة











علىحسابالطرفاالخر .
القسم الثاني :حياد المعلومة المقدمة في الصحافة الرقمية.
#

ال

ال اوافق

حياد المعلومة المقدمة في الصحافة الرقمية

اوافق

موافق

محايد

اوافق

بشدة

21

تقوم الصحافة الرقمية باالنتقائية والحذف االختياري :من خالل 









20

تستخدم الصحافة الرقمية عناصر االبراز بتحيز ،مثال عدم 









بشدة

وجهةنظرمعينة،بهدفإظهارهاضعيفةلحسابوجهةنظر 

تناسب اهمية المادة مع مكانها وحجمها واستخدام العناوين

والصوروالجرافيكوغيرها .
29

عدمتوافقالعنوانمعالنصفيالصحافةالرقمية .











20

تقوم الصحافة الرقمية بتضخيم وتنميط بعض أطراف القصة ،









بشكليؤديإماإلىترفيعمكانتهمأواإلضراربهم .
24

تقوم الصحافة الرقمية بمحاباة بعض االطراف على حساب 
انحيازها لصالح طرف أو أكثر من
الطرف االخر من خالل  

أطرافالقصةعلىحسابالطرفاالخر .
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الملحق ()3
المطبوعات الرقمية المرخصة لدى هيئة االعالم
الرقم
.0

اسم صاحب الموقع الرقمي
مؤسسة العامر الدارة المواقع

اسم الموقع التجاري رئيس التحرير
البرق اإلخباري

نفسه

رابط الموقع
www.albarqnews.com

االلكترونية
ارشي
د عبد الرزاق ارشيد العايد
.9

سلطان هاشم اسعد الحطاب

.0

خالد ربحي خالد فخيدة

.4

سما االردن النشاء المواقع

موقع سما االردن

االلكترونية

اإلخباري

موقع عروبة

نفسه

http://orobanews.com

اإلخباري
مؤسسة احكيلك

ضياء

إلدارة المواقع

العوايشة

http://www.ahkelak.com

االلكترونية
نفسه

www.samaalordon.net

نظمي محمد سليم احمد
.2

شركة شهب إلنشاء المواقع

صحيفة المقر

االلكترونية المساهمة الخاصة االلكترونية

سالمة طالب

http://www.maqar.com

ابو ستة
الدرعاوي

.6

محمد ماجد حمد القرعان

موقع صراحة

ماجد حمد

www.sarahanews.com
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االردنية اإلخباري

عبد القرعان

.2

شركة قنوات البث االردنية

موقع المدينة نيوز

علي فواز

.8

شركة القلعة إلدارة وتملك

القلعة نيوز

عرسان غنام

المواقع االلكترونية

محمد عبد

http://www.almadenahne
ws.com

http://alqalahnews.com

الحافظ مناور
العبادي

.2

شركة قاسم جميل علي

وطنا اليوم االخباري

حسن محاسنة http://watananews.net

الثبيتات
.01

شركة قنوات البث االردنية

.00

jbcاالخبارية

عبدالرحيم

http://www.jbcnews.net

احمد عبداهلل
غنام
شركة الحرة الردن اإلخباري

موقع الحرة الردن

هشام يونس

سطام حاكم فالح ابوجنيب

اإلخباري

فايز حسين

/https://alhurranews.jo

ارميح عواد
.09

جهاد يوسف حماده الفراعنة

موقع جف ار نيوز

.00

جمال محمد سليم الموسى

.04

عمر احمد
محمد

http://www.jfranews.co
m

المحارمة
وكالة الوقائع

رفاد سالم

االخبارية

عقله

http://www.alwakaai.co
m

شركة اخبار الردن االلكترونية موقع أخبار الردن

احمد علي

http://jordanews.com

احمد علي نصر الخوالدة

نصر الخوالدة
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.02

شركة خبرني لإلعالم

موقع خبرني

محمد ابراهيم

االلكتروني

االلكتروني

صالح

شركة السفير الدارة المواقع

موقع السفير نيوز

http://www.khaberni.co
m

الحوامدة
.06

االلكترونية

حسين علي

www.alsafernews.com

محمود
العموش

.02

طارق عبد اهلل اسعد ديلواني

.08

شركة عمان للخدمات

موقع الصوت

نفسه

http://alsawt.net

االخباري
موقع عمان جو

االلكترونية شادي سمحان
.02

شركة جراءة للمواقع

خالد سامح

http://www.ammanjo.net

المجالي
جراءة نيوز

رأفت علي

http://garaanews.com

محمود االشقر

االخبارية/سامر زهدي ناصر
برهم
.91

محمود عطا اهلل خليل كريشان الهالل نيوز

.90

نظام مفضي سالم المجالي

هيل نيوز

.99

زكي محمود محمد سعيد

انتقائيه االخباري

.90

شركة وكالة أنباء رم اإلخبارية وكالة أنباء رم

نفسه

http://alhilalnews.net

حسام مفضي

http://www.heilnews.net

سالم المجالي

.94

نفسه

http://enteqaeyehnews.c
om/Default.aspx

رحاب محمود

http://www.rumonline.ne
t

االلكترونية(سعد ومعاذ صخر

اإلخبارية

احمد دار

ابو عنزة ووفاء المالح)

االلكترونية

الشيخ

شركة اخبار الرأي إلدارة

الراي نيوز

باسل

http://www.alrainews.net
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الزغيالت

المواقع االلكترونية/سعد صخر
ابو عنزة
.92

مؤسسة اهل القرار االخباري

القرار نيوز

عماد سعد محمد الرقاد
.96

.92

شركة اسامة سلمان وحسن

عماد سعد

www.alqararnews.com

محمد الرقاد
موقع اخبار البلد

اسامة فالح

صفيرة

اسعد سلمان

مؤسسة فارس الحباشنة الدارة المستور االخباري

فارس خليل

المواقع االلكترونية

سليم

http://www.albaladnews.
net
www. mastoornews.net

الحباشنة
.98

منذر محمد عبدالرحمن الزغول وكالة عجلون

محمد سالم

االخبارية

مفلح القضاة

.92

محمد احمد محمد الشرقاوي

وكالة ورد االخبارية

غازي حسن

.01

شركة علي الطراونة وشريكه

موقع فيالدلفيا نيوز

.00

مؤسسة روافد االردن االخباري موقع روافد االردن

http://www.ajlounnews.n
et

http://wardnewsjo.com

احمد الذيبة
احمد فراس
عبد ربه

http://pheladelphianews
.com

الطراونة

ضيف اهلل سليمان ضيف اهلل

االخباري

سليمان ضيف
اهلل الحديثات

الحديثات
.09

ضيف اهلل

www.rawafednews.com

شركة العبدلي لالعالم

موقع وكالة عمون

سمير احمد صالح الحياري

االخبارية

سمير الحياري http://www.ammonnews.
net
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.00

مؤسسة المرجع السياسي

موقع المرجع

نفسه

http://www.alsiasi.com

الدارة المواقع االلكترونية /اياد السياسي
محمد سعيد محمد
.04

شركة الحقيقة الدولية

موقع الحقيقة

عبد الكريم

للدراسات واالعالم واالنتاج

الدولية

شكري شريدة

http://www.factjo.com

الزعبي

الفني/د.زكريا محمد عيد
الشيخ
.02

.06

شركة الحسام للمواقع

موقع الحسام

االلكترونية

االلكتروني

شركة توفيق وسوسن مبيضين موقع ديرتنا

عيشه سليمان http://www.alhussamne
ws
العليوات
.com
سوسن

http://deeretnanewscom

عبدالحميد
حسين
المبيضين
.02

حسين احمد عواد الرواشدة

.08

امين سعيد جريس زيادات

موقع النهر االخباري نفسه
وكالة نبراس

جمال البواريد

www.alnahernews.com
www.nebrasnews.com

اإلخبارية الردنية
.02

شركة معاذ العمريين وشريكه

موقع المملكة نيوز

استقال

http://www.almamlakah
news.com

.41

اسالم احمد سليم العياصره

وكالة هوا االردن

احمد سليم

االخبارية

محمد

http://www.hawajordan.
net

.40

شركة الغد للبرمجة

العياصرة
موقع االصالح نيوز ناصر موسى

http://islahnews.net
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مصطفى
قمش
.49

مؤسسة اوراق السوسنة

موقع اوراق

للتصميم

السوسنة

نفسه

http://assawsana.com

طايل محمد االحمد الضامن
.40

عناد محمد ابو ستة ابو وندي موقع الطليعة

نفسه

http://al-taleanews.com

االخباري
.44

زياد فهد محمود الطهراوي

موقع از ار نيوز

نفسه

http://zaranews.net

.42

حمدة علي محمد هربيد

موقع حوران نيوز

نفسه

http://horanjo.com

.46

بالل احمد علي العبويني

موقع الزمان

استقال

http://alzmannews.net

.42

عبداهلل محمد عبداهلل القاق

.48

احمد حمد محمود الحسبان

موقع الموقف نيوز

.42

شركة المملكة اليوم الدارة

موقع المملكة اليوم

االخباري
موقع سلوان

نفسه

http://www.silwannews.
com

احمد حمد

http://almaoqefnewstoda
y.com

االخباري

محمود
الحسبان
استقال

http://www.hkjtoday.co
m

مروان راتب

http://www.ain.jo

وتصميم المواقع االلكترونية
.21

شركة جو للمطبوعات

موقع عين االخباري

المتخصصة
.20

شركة موقع سواليف االخباري

محمود اسمر
موقع سواليف

احمد حسن

http://www.sawaleif.com

102

.29

االخباري

عيادة الزعبي

شركة موقع طلبة االردن

موقع طلبة نيوز

محمد خضر

االلكتروني/علي نايل محمد

االردن

احمد خويلة

العزام
.20

شركة التصوير للتجارة العامة

/http://talabanews.net

استقال
موقع التصوير نيوز سامي حسين

www.tasweernews.com

غازي العطين
.24

جمال رشاد محمد المحتسب

.22

رسمي سعد الصالح السعد

موقع شو في نيوز

.26

مؤسسة الريان االخبارية/

موقع جو اندبندنت

موقع جراسا

استقال

http://www.gerasanews.c
om

نفسه

http://shoofenews.com

نفسه

http://joindependent.com

االخباري

محمود موسى محمد ابو داري
.22

مؤسسة اهل ديارنا /عبدالفتاح وكالة اخبار
جميل عبدالفتاح الكايد

االردن..حقيقة الخبر محمد
االسم الرسمي اهل
ديارنا

.28

محمد عبد احمد الوكيل

.22

احمد عبد احمد الوكيل

.61

شركة ساتل للمواقع

مصطفى

http://jornews.com

مصطفى
خريسات

موقع الوكيل

عبد الجلبل

االخباري

العضايلة

http://www.alwakeelnew
s.com

وكالة زاد الردن

سرى محمود

اإلخبارية

صالح لضمور

http://www.jordanzad.co
m

ساتل نيوز

عماد

http://satelnews.com
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االلكترونية

االلكتروني

عبدالكريم
محمد الحمود

.60

احمد ذيبان السهو الربيع

موقع اغوار نيوز

نفسه

http://www.agwarnews.n
et
http://www.agwarnews.c
om

.69

شركة الباحثون للدعاية

موقع جهينة نيوز

مكرم احمد

http://www.johinanews.c
/om

واالعالن

سليمان
الطراونة

.60

.64

شركة وكالة كل العرب

وكالة كل العرب

رسمية عبداهلل http://kolalarab.net

االخبارية

االخبارية

محمد الكبة

مؤيد محمد عبدالرحمن ابو

الكرمل االخباري

نفسه

صبيح
.62

جمال محمد عبد الرحيم

موقع الدار االخباري محمد عبد

سالمه

الرحيم عثمان

http://www.karmelnews
.com
http://www.addarnews.c
om

سالمه
.66

نفسه

خالد حسن عبدالرحمن

موقع اتصال

الزبيدي

االقتصاد االخباري

.62

موزة عزبي عارف فريحات

وكالة انجاز

علي عزبي

االخبارية

عارف فريحات

.68

شركة التميمي والصويص

عين االردن

محمد محمود

االخباري

فالح قديسات

http://www.jordaneye.com

.62

شركة وكالة انباء سرايا

وكالة انباء سرايا

عيد محمد

www.sarayanews.com

http://eqtisadnews.com

http://www.enjaznews.c
om

104

االخبارية

االخبارية

طارق نافز ابو عبيد

سليمان ابو
قديري

.21

بسام احمد مفلح السلمان

موقع الرمثا نت

نفسه

www.alramtha.net

.20

محمد عايض سليمان الدويري

الديوان االلكتروني

نفسه

http://www.addiwannew
s.com

.29

ثائر محمد سليمان الزعبي

وكالة الشعب

عبد الرحمن

االخبارية

محمد عبد

http://www.shaabnews.c
om

.20

شركة سديم للتسويق

.24

شركة البدر للمواقع االخبارية

الرحمن ابو
حاكمة
الموقع الرسمي

عماد عيد

للفنان عماد حجاج

حجاج ابو

http://abumahjoobnews.c
/om

صعيليك نفسه
وكالة العراب

بسام علي

االخبارية

ياسين

http://www.alarrabnews
.com

ابوقعدان
.22

يزن عدنان محمد خواص

موقع اخبارنا نت

كايد المجالي

www.akhbarna.net

.26

شركة اسامة سليمان وشركاه

العقبة اليوم

نائل الهروط

www.aqabatodaynews.c
om

.22

شركة مرايا الصوت الحر

كوثر صوالحه

www.marayanews.com

االخباري
موقع مرايا نيوز

العصرية /عمر كالب
.28

عاطف رضا زيد الكيالني

االردن العربي

محمد شريف
عبدالرزاق

www.arabjo.net
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جيوسي
استقال
.22

عباده احمد محمد الزرقان

.81

شركة نهر اليرموك االردنية

اليرموك نيوز

.80

شركة موقع هال االخباري

موقع هال االخباري

وكالة البوصلة

ربا كراسنة

http://www.albosala.com

االخبارية
فؤاد سليمان
صالح الزعبي
استقال

http://www.yarmouknew
s.com
www.halanews.net

احمد محمود الهباهبه
.89

خلدون فرحان حمود نصير

موقع افاق نيوز

.80

شركة صوت البلد

موقع صوت البلد

شريف احمد

االخبارية/محمد رشاد

االخباري

شتيوي

رائف علي

www.afaqnews.net

فالح الشياب
/http://sawt-albalad.com

المحتسب
.84

مهدي محمد عبداللطيف

موقع عمان االولى

الصبيحي

محمد سعيد

http:// amman1.net

عودة اهلل ابو
عريضة

.82

وكالة ربوع البلقاء اليوم

وكالة ربوع البلقاء

االخباريه

اليوم االخبارية

معاذ احمد عبد الكريم
العناسوه

نفسه

www.albalqatoday.com
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.86

شركة موقع اردني االخباري

.82

شركة

موقع كرمالكم

فايز رشيد فايز حدرج

همس القلم

وشريكه
.88

شركة ايلة لبرمجة المواقع

موقع اردني

حسن بالل

www.urdoni.com

االخباري

حسن التل

www.urdoni.net

محمد حسن

http://www.kermalkom.c
om

حسين غنام

االلكتروني
موقع ايلة نيوز

استقال

http://www.ilanews.net

االلكترونية/احمد عقاب
واسماعيل دكيدك وريما
الشرباتي
.82

مؤسسة ومضات الكون نيوز/

موقع الكون نيوز

نادر علي سليمان الكساسبة

يسرى عايد

www.alkawnnews.com

مصطفى ابو
عنيز

.21

شركة وكالة تليسكوب

وكالة تليسكوب

رامي محمد

االخبارية /فهد صابر شحادة

االخبارية

حمداهلل

ابو سنان
.20

مالك سيف عوض عوض
مؤسسة وديان عمان

www.telescopejo.com

عصفور
عمان نيوز

استقال

وديان عمان

http://www.ammannews.
/com.jo

لتصميم المواقع
.29

شركة الحنيطي والدروبي

موقع صوت الحق

احمد جميل

االخباري

شاكر
الخانجي

www.sawtalhaq.com
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.20

رجا طلب محمود الفروخ

.24

شركة شبكة رؤية

موقع شبكة رؤية

االخبارية/اماعيل محمد احمد

االخبارية

موقع الملف

جهاد محمود

االخباري

عبد الجليل

www.almalaf.net

عبد الجابر
استقال

www.roayahnews.com

القيسية
.22

ادهم محمد سليمان الشيشاني

.26

مؤسسة اليوم االردني للنشر
والتوزيع

موقع الشيشاني

ابتسام سالم

نيوز

زين العطيات

موقع اللويبدة

باسم ابراهيم

االلكتروني

www.chechennews.com

www.jorday.net

سكجها

باسم ابراهيم سكجها
.22

شركة ياء للمواقع االخبارية

موقع ياء االخباري

.28

شركة االردن اربعة وعشرون

موقع جو 94

عبداهلل احمد
محمد

/http://yaaa2.net

الغنميين

االلكترونية
.22

باسل سالمة
حسين عكور

اشرف عبد اللطيف احمد

موقع جبال البلقاء

اسالم محمد

الشنيكات

االخباري

عبد النسور

موقع خبايا الرقيب

اشرف علي

الدولي االخباري

صيتان

 .011معين صيتان صالح المراشده

http://www.jo24.net

الغزاوي

http://jebalalbalqa.com

www.alraqeeb.net
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 .010اشرف ابراهيم جميل فواعير

موقع تل الجادور

تيسير فرحان

االخباري

فريوان

www.aljadoor.com

المجالي
 .019شاكر راغب شاكر الجوهري

صحيفة المستقبل

نفسه

www.almustaqbal-a.com

العربي االلكترونية
 .010شركة عبداهلل طالل ابو سير
وشريكه
 .014عبد الفتاح حسن سليمان
بعجاوي

صحيفة اضواء
المجهر االلكترونية
وكالة هموم الناس

منتصر محمد

االخبارية

غرايبه

 .012مؤسسة رصد االردن االخبارية موقع رصد االردن
خير الدين محمد جميل عبد

مالك كوري

www.almejharnews.com

االخباري

احمد رجب

http://alnasnews.com.jo

www.jn-news.com

سعد الدين
شاهين

الهادي
 .016قاسم فرحان جدعان الصواويه

عين البادية نيوز

 .012علي محمد علي عمايرة

وكالة الجدل

يحيى ابراهيم

www.ainbadianews.com

عبد الرحمن
الجوجو
نفسه

www.aljadal.com

االخبارية
 .018مؤسسة موقع شعاع الشمس

موقع شمس نيوز

االخباري

امجد صالح

www.shamsnews.net

ذيب معال

امجد صالح ذيب معال
 .012خالد علي عبد الرحيم سالمة

شروق االردن

موسى دخيل

www.news-jo.com
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االخباري

اهلل فالح

www.news-jo.net

الخليفات
نفسه

http://www.hadeelnews.
/com

 .001عبد المهدي عطا اهلل عباس

هديل االخباري

نفسه

http://www.alaqabanews
.com

 .009شركة بثينة تيم وشركاه

وكالة كرم االخبارية

نفسه

www.karamnews.com

 .000احمد علي عبد الرحمن ابو

زمانكم قصة االمس

نفسه

www.zamancom.com

القطامين
 .000رياض عبد الحميد سالم
القطامين

خليل
 .004صالح الدين محمد محمود

منبر العقبة
االخباري

االلكتروني
موقع كامي ار االردن

نفسه

www.jordancamera.com

الملكاوي
 .002شركة القبيالت والتل(سالم
القبيالت وعامر التل)
 .006شركة حبر للتدريب

النهوض العربي

استقال

www.wehdanews.com

االخباري
موقع حبر

استقال

والتكنولوجيا

www.7iber.com
www.7iber.net
www.7iber.me
www.7iber.org

 .002داود محمد داود شاهين

 .008جمال محمد حسن العلوي

وكالة شاهين

محمد عبد

االخبارية

الفتاح محمود

وكالة حطين

نفسه

االخبارية

www.shaheennews.com

www.hitteennews.com
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 .002شركة موقع العالم اليوم

العالم اليوم االخباري استقال

www.wnt24.com

االخباري/عادل محمد القطاونة
 .091شركة وقع الكلمة االخباري)

موقع كلمة االخباري حسني العتوم

 .090شركة ابراهيم القيبالت وشريكه موقع نيسان
االخباري
 .099شركة موقع احداث اليوم

موقع احداث اليوم

االردني االخباري

االردني االخباري

ابراهيم
القبيالت

رداد العموش

http://kelmih.com
www.nesannews.net
www.nesannews.com
http://www.ahdath24.co
m

احمد ابوجعفر
حسام البرغوثي
 .090شركة موقع السعديات
االلكتروني/عز الدين يوسف
الشهوان
 .094شركة نيو بوست االخباري

ضمير الوطن

فالح القيسي

ammanalyoum.com

عمان اليوم
الواقع نيوز

احمد عودة

www.postnews.net.

منار فؤاد
ف ارس العجرمي
ايمان المومني
 .092شركة شبكة االعالميون العرب صحيفة الساعة
للتدريب واالستشارات

االخبارية

االعالمية االلكترونية
 .096شركة وطن الفضائية للبث

منتصر
الغرايبة

http://www.sa3anews.co
m

استقال
رؤيا

ليندا المعايعة

www.royanews.tv
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 .092الحق يعلو

الحق يعلو

حازم الخالدي

www.alhakyaalou.com

 .098محمد سالم قضاة وشركاه

وكالة المغتربين

خالد فريحات

www.jordanexpatsnews.
net

 .092زكية عليان وشركاها

اقالم ليالي

حمزه الداوود

/http://layalinews.com

 .001اسامه الزعبي وشريكته

كنانة نيوز

اسامة الزعبي

/http://kenanahnews.com

 .000شركة صحح خبرك الدارة

صحح خبرك

طارق

http://www.sahehkhabar
/ak.com

االردنيين االخبارية

المواقع

استقال

الطقاطقه

 .009شركة غربة االردني

غربة االلكتروني

خالد فريحات

http://www.ghorbajo.co
m/about.html

 .000جمعية االعالمي االردني

شبكة المواطنون

ملك التل

www.mowatinoon.com

االخبارية
 .004عرمرم للمواقع االلكترونية

اياد حمام

وليد زهرة

www.aramram.com

همس نبيل رباح
 .002شركة ايمن خليل راشد وشركاه وكالة حصاد
االخباري

يوسف

/http://hasadnews.com

جبرائيل
ابوحميد

 .006حزب الشباب الوطني االردني

نبض الشباب

محمد العكش

www.nabed.com

 .002شركة القبة

القبة االخبارية

تيسير

www.alqubbahnews.com

 .008شركة عمر الزيود

الهاشمية نيوز

العورتاني
استقال

www.alhashmiahnews.c
om
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002

شركة عين ديرنتا

عين ديرتنا

عهود محسن

/http://deretna.net

041

شركة منى الوتد وشريكها

رايتنا االردنية

معتصم الرقاد

/http://raytnanews.com

040

شركة الرسم الساخر

طماطم للكاريكاتير

معاذ فريحات

http://tomatocartoon.co
/m

049

شركة عين البث الفضائي

قناة االردن اليوم

  143شركةيونسابوصليحوشريكة  الرعداالخباري 
044

شركة ثامر ويزيد نعيمات

المرآب

http://www.alordonalyoo
/m.com
عطيةالنجادا  http://www.arrad-
/news.com
بشير

/http://meraabnews.com

النعيمات
042

شركة منال االيوبي

حارتنا

ماهر الشريدة

www.7artna.net

046

شركة موقع رادار االستثماري

رادار البلد

استقال

/http://radarjo.com

042

شركة محمود الخصاونة

آية نيوز

استقال

/http://ayanews.net

048

شركة مجلة أضواء الوطن

وقت عمان االخباري نايف عبيداهلل

لشؤون المرأة والطفل
شركة تغريد قرقوده
042

وشريكها /تامر عواد سالم

محمد الكايد
وكالة مدار الساعة

عواد سالم

/http://alsaa.net

االخبارية

الخاليلة

awadsaleam@hotmail.com

مالك الكوري

www.jananews.net

الخاليلة
021

020

www.ammantimes.net

شركة وكالة االنباء العالمية

وكالة انباء جنى

محمد الشلبي

العالمية

اسامة الهوشة وشريكته

الخيار الول

استقالت
اسامة الهوشه www.alawalnews.net
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اسامة الهوشه

للخدمات اإلعالمية

وسن الهوشه
029

عالنار لتصميم المواقع

ع النار نيوز

جهاد أبو بيدر www.3lnar.com

االلكترونية
حيدر االغبر
020

جمعية البيئة الردنية

024

هيئة اذاعة وتلفزيون القوات

نافذة البيئة والتنمية زين الدين
االخباري

خليل عطية

هال اخبار

وائل الجرايشة

المسلحة االردنية

/http://jes.org.jo

www.hala.jo
swalqa@gmail.com

022

نور نيوز

نور نيوز

استقال

026

المخلوان الصدار المطبوعة

المخلوان الصدار

عثمان طاهات

االلكترونية

المطبوعة

www.noornews.com
noor983@hotmail.com

بكر المجالي
022

الشركة االردنية المتحدة

www.showmatt.com

االلكترونية
الغد

للصحافة

جمانه

www.alghad.jo

غنيمات

ماجد عليان ومحمد عليان
028

022

شركة بهاء الدين الطراونة

موقع المنتصف

رامي فخري

وشريكه

االخباري

الرشق

مؤسسة ماجد نعمان توفيق

الدرب االردنية

ماجد نعمان

الخضري

الخضري

www.almontasf.com

www.aldarbnews.com
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شركة ذهب للمواقع االخبارية

وكالة

061

رياض منصور ناصر

برق االخبارية

060

شركة خليل العقيل وشريكه

وكالة نيروز

حازم وليد

االخبارية

محمد

069

شركة موقع حرير االخباري

060

شركة موقع محليات االخباري موقع محليات

رياض

www.barqq.net

منصور ناصر

www.nayrouz.com

الصياحين
خيوط حرير

شذى عقلة

االخباري

خليل

www.harirjo.com

القطيطات

االخباري
064

شركة موقع ربوة االخباري

062

شركة عبد الحكيم القراله

موقع ناطق نيوز

066

شركة محمود وحمزه الدباس

صدق رؤيا نيوز

062

شركة ماجد الدهامين وشريكته المرفأ االخباري

فوزي الفروخ

www.mahaleyat.com

استقال

موقع ربوة الالخباري احمد نور

www.rabwanews.com

فهيم سعيد
عبد الحكيم

www.nateqnwws.com

اسليم القراله
ديما محبوبة

www.royasedq.com
www.royasedq.net
www.royanews.com
www.royasedq.net

عبد اللطيف
غالب
العبابسة

www.almrfanews.com
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068

شركة ديفيد كتاب وشريكه

062

شركة الحياة للطباعة والنشر

021

الشركة العالمية الصدار
الصحف

171

172

موقع راديو البلد
دار الحياة للصحافة

عين نيوز شايفين

شركة كل االردن الدارة المواقع كل االردن الدارة

استقال

www.ammannet.net

ضياء

www.alhayatnews.com

خريسات
نور الدين
الخمايسة
حامد مفضي

االلكترونية

المواقع االلكترونية

السعايدة

شركة عبد الناصر الزعبي

اذاعة وموقع جلنار

اسعد علي

وشركاه

جرش

حسن حسين

020

شركة القمر الساطع االخباري

024

شركة احمد احريبي وشريكته

022

شركة عليان والرمحي

026

شركة جمال عليان وشريكه

سباي سات

صنارة نيوز

وكالة انباء الوطن

www.ainnews.net

فارس محمد

www.allofjo.net

WWW.jlnarj.com

www.spysat.news

القرعاوي
بالل احمد

www.senaranews.com

العبويني
نبيل محمود

www.anbaalwatan.com

المحادين

وكالة عكاظ

حسن فهد

االخبارية االردنية

مفلح السرحان

www.okathjordan.com

