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لُة ُأريد الدَّوليُة   االتصالللدراسات اإلعالمية وعلوم َمج
 م2023كانون الثاين  ،4اجمللد  ،7العدد 

 كلمة رئيس التحرير 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
، يسعدني ويشرفني أن أضع بييين 2023في سبيل السعي لالرتقاء بنشر االنتاج العلمي ودعمه وفي مستهل العام الميالدي الجديد 

أيدي القراء االعزاء العدد السابع من مسيرة السنة الثالثة لمجلة اريد الدولية للدراسات اإلعالمييية وعلييوم االتصييال وقييد احتييوى 

مة. أرجو أن يجد القراء االعزاء فيييه مييا يفيييدهم وييينفعهم واتمنييى ان يكييون هييةا االصييدار اضييافة على سبعة أبحاث إعالمية مه

 مهمة في سفر منصة أريد الدولية للعلماء والباحثين الناطقين باللغة العربية في شتى أرجاء العالم.  وإسهامهجديدة 

مجلة علميّة محكمييةت تهييتّم بنشيير البحييوث والدّراسييات إن مجلة أريد الدولية للدراسات اإلعالمية وعلوم االتصال هي  

العلميّة الرصينة، وتوفّر منصة فكرية للباحثين من كافيية أنحيياء العييالم. وبهييةه المناسييبة نييدعو البيياحثين جميييعهم وأع يياء هي يية 

تي من شأنها المسيياهمة فييي التّدريس في التّعليم العالي إلى نشر أعمالهم عبر صفحات المجلّة، كما نرّحب بالمقترحات جميعها ال

تحقيق رسالة المجلة وغاياتها العلمية. نأمل أن تلبي هةه المجلة طموحات الباحثين والمهتمين بالتخصص االعالمييي، وأن تسييهم 

 في إثراء المعرفة والبحث العلمي في وطننا الحبيب والعالم اجمع.

 تف لوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

 

 المشهداني أ.د سعد سلمان 

 رئيس التحرير                                                                                                                                    
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has affected communities and people in general and has not excluded 

anyone. It created multiple crises of political, economic, Almay, social and finally education, and 

received extensive media coverage. Local, international and international in all its forms, 

whether traditional, digital or electronic, the research study therefore focused on the need to 

clarify the relationship between the websites of the worlds and Arab international newspapers in 

covering the most important global event that has swept the world and imposed its control over 

all spheres of life. The selection of websites for international and Arab newspapers and their role 

in covering the internal and external crises experienced by most countries was based on their 

importance and prominent role in performing media tasks. From the beginning to the moment, 

especially after the digital transformation that reflected on the performance of the press 

organization positively, the coverage of the corona virus crisis must be identified by those 

newspapers . 

As a result of the huge number of variables and rapid events associated with the pandemic 

around the world, the process of preparing and preparing news has become a complex industry. 

That she went beyond the usual description of events, so that she had her own means and 

methods and philosophy, and no longer just a description of a real-time event of interest, 

but a window that overlooked each of them to employ their own trends. Given the serious 

problems posed by this topic that may adversely affect societies in the future and lead to global 

collapses, The facts must be reached through the media and only through which the public can 

get news and information. All of this therefore raised questions about the research problem 

developed by the researcher as follows: - What are the substantive limits on the coverage of the 

coronavirus pandemic? Was the pandemic a priority for newspapers and their websites, or are 

there priorities for other issues ? 

The research consists of an introduction, three investigations and a conclusion. The first research 

examined the methodological framework of the research. The second research touched on the 

theoretical aspect of the research, which was devoted to describing the pandemic and the 

websites of newspapers and inquiries used by newspapers during the coverage. The third 

research analysed the news coverage in the Washington Post and Middle East electronic 

newspapers of the crisis. Finally, reference was made to the researcher's main findings and 

recommendations through research data . 
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 الملخص 

( على المجتمعات والشعوب بشكل عام ولم تستثني احد, وخلقت  ازمات متعددة اهمها  19-اثرت ازمة جائحة كورونا )كوفيد

واالقتصادية   اإلعالم    واألمنيةالسياسية  وسائل  قبل  من  مكثفة  إعالمية  بتغطية  وحظيت  التعليم،  ازمة  واخيراً  واالجتماعية 

بشتى اشكالها سواء كانت تقليدية ام رقمية والكترونية حديثة, لذا فقد ركزت الدراسة البحثية المختلفة, المحلية والدولية والعالمية  

اجتاح   عالمي  حدث  اهم  تغطية  في  الدولية  والعربية  العالمية  للصحف  االلكترونية  المواقع  بين  العالقة  توضيح  على ضرورة 

قع االلكترونية للصحف العالمية والعربية الدولية  ّودورها العالم وفرض سيطرته على جميع مجاالت الحياة, وجاء اختيار الموا

في تغطية األزمات الداخلية والخارجية التي شهدتها معظم الدول بناءاُ على اهميتيهما ودورهما البارز في اداء المهام االعالمية، 

عالمياً, الواسع  جمهورها  لها  التي  اإلعالمية  الوسائل  اهم  من  الصحيفتين  هذه  تعد  اللحظة,    كما  وحتى  االنطالق  بداية  منذ 

التي  التغطية  التعرف على  ايجابي, فالبد من  المؤسسة الصحفية بشكل  اداء  انعكس على  الذي  الرقمي  التحول  بعد  وخصوصاُ 

 حظيت بها ازمة كورونا من قبل تلك الصحف. 

العال حول  بالجائحة  المرتبطة  السريعة  واالحداث  المتغيرات  من  الهائل  للكم  األخبار  ونتيجة  وتهيئة  إعداد  عملية  باتت  فقد   م 

صناعة معقدة , كونها تجاوزت  الخبر ّالوصف االعتيادي لألحداث, فأصبح لها وسائلها وأساليبها وفلسفتها الخاصة، و لم يعد  

الموضوع وصفا لحدث آني يحظى باالهتمام فحسب، بل هو نافذة يطل كل منها برأيه لتوظيف اتجاهاته, ونظراً لما يشكله هذا  

من مشكالت خطرة قد تنعكس سلباً على المجتمعات مستقبالً، وقد تؤدي الى انهيارات عالمية, فالبد من الوصول الى الحقائق 

تساؤالت حول   اثار  ذلك  كل  وبالتالي  والمعلومة,  الخبر  على  الحصول  للجمهور  يمكن  فقط  خاللها  ومن  االعالم  وسائل  عبر 

 ثة على النحو اآلتي :مشكلة البحث التي وضعتها الباح 

 (؟ 19-ــ ماهي الحدود الموضوعية التي تحددت بها مواقع الصحف العالمية والعربية الدولية في تغطية جائحة كورونا )كوفيد

 اخرى؟ ــ هل كانت ازمة الجائحة من أولويات الصحف ومواقعها االلكترونية ام هناك اولويات لقضايا 

مبا وثالثة  مقدمة  من  البحث  تناول  ويتكون  االول  المبحث  وخاتمة،  فتطرق    اإلطارحث  الثاني  المبحث  اما  للبحث،  المنهجي 

المستخدمة من   تواالستعماالللجانب النظري من البحث والذي كان مخصص لوصف الجائحة والمواقع االلكترونية للصحف  

التغطية الخبرية في ص الثالث تحليل  التغطية، فيما تناول المبحث  اثناء  حيفتي الواشنطن بوست والشرق االوسط  قبل الصحف 

 اليه الباحثة من نتائج وتوصيات من خالل معطيات البحث.   تما توصلفيما اشير في الختام الى اهم  لألزمة،االلكترونيتين 
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 المبحث االول: )اإلطار المنهجي للبحث( 

 مشكلة البحث والتساؤالت:  -اوالا 

اهم التحديات التي تواجه المؤسسات االعالمية بشكل عام والصحافة بشكل خاص لنقل الحقيقة واثبات جدارتها   أحدتعد االزمات 

االعالمية   المنافسة  معترك  نقل   الواسعة،في  في  الدقة  مجهر  تحت  الصحافة  العالمية  والحوادث  االزمات  وضعت  ولطالما 

يعود    االعالمي،المضمون   بالتالي  خدم  ألهميتها وهذا  ظل    الجمهور،ة  في  في  متلقي  الى  المستقبل  تحول  ان  بعد  خصوصاً 

 التطور التقني للمؤسسة االعالمية.

من الضروري االعتماد   أصبحومع انتشار جائحة كورونا في العالم وتوقف جميع المجاالت عن ممارسة عملها بشكل فعلي فقد  

لي الحصول على اهم االخبار والمعلومات التي تجعل من  على الصحافة للوصول الى الحقيقة ومواكبة تطورات االزمة وبالتا

 المعلومة أكثر دقة وأكثر جدية.

)كوفيد كورونا  ازمة  مثل  االزمات  ظهور  ان  طبيعياً  االمر  كذلك 19-ويبدو  واالقتصادية  االجتماعية  االزمات  من  وغيرها   )

المعلومات هائالً، ويتم تسابق الصحف في نقل   لتغطية االزمة، وبالتالي تفاقمت خالل السياسية، وهذا يجعل تدفق  المعلومات 

 ( وظهرت تأثيراتها في شتى المجاالت، حيث غيرت مصير دول بأكملها. 19-العامين الماضيين تداعيات ازمة كورونا )كوفيد

برز االحداث  ( تحديداً، وكيفية تغطيتها أل 19-وتعد هذه الدراسة بحثاً في كيفية متابعة الصحف لالزمات )ازمة كورونا كوفيد  

العالمية   الصحف  مواقع  بها  تحددت  التي  الموضوعية  الحدود  )ماهي  التالي:  التساؤل  عن  االجابة  تحاول  وبالتالي  العالمية، 

 وهل كانت ازمة كورونا من اولويات الصحف ومواقعها االلكترونية؟ -والعربية الدولية اثناء تغطية جائحة كورونا؟ 

 ئيس يجب البحث في التساؤالت الفرعية االتية:ولإلجابة عن هذا التساؤل الر

 (؟ 19-تغطية الصحف عينة البحث ألزمة كورونا )كوفيد ةما نسب .1

 (؟ 19-ما أبرز المصادر االعالمية التي اعتمدتها الصحف اثناء تغطية ازمة كورونا )كوفيد .2

 (؟19-ما اتجاهات الصحف اثناء التغطية الصحفية الزمة كورونا )كوفيد  .3

 (؟ 19-لصحفية والقوالب التي اعتمدتها عينة الدراسة في تغطيتها ألزمة كورونا )كوفيدا نما الفنو .4

 الجائحة؟ القضايا والموضوعات المرتبطة باألزمة، والتي ظهرت اثناء تغطية الصحف لهذه  أبرزما  .5

 ما أبرز االستماالت واالساليب االقناعية المعتمدة من قبل الصحف اثناء تغطية الجائحة؟  .6

 ؟19-العناصر الطبوغرافية المستخدمة في ابراز موضوعات التغطية الصحفية ألزمة كوفيد ما أبرز .7
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ا.   اهمية البحث واهدافه: ثانيا

( الصحف  تغطية  يتناول  الذي  نفسه  الموضوع  اهمية  من  البحث  اهمية  والعربيةتأتي  كوفيدالعالمية  جائحة  التي  19-( ألزمة   ,

بالمهنية  تتميز  التي  الصحف  من  البحث  عينة  تعد  كما  العام,  الرأي  لمقاييس  بالنسبة  االولى  القضية  واصبحت  العالم  شغلت 

تبحث عن   والدراسات  االبحاث  القضية حديثة ومازالت  تفاصيلها, فضال عن كون  بأدق  ونقلها  االحداث  تغطية  في  االعالمية 

و مضمون  حقيقتها  بتحليل  يتعلق  فيما  اخرى  ألبحاث  انطالق  نقطة  البحث  هذا  يكون  وقد  عالمياً,  تأثيرها    صحيفتي مستوى 

 , والوقوف على اثارها السلبية.19-( اثناء جائحة كوفيدالواشنطن بوست والشرق االوسط)

 وبالتالي هناك مجموعة من االهداف التي يسعى البحث الى تحقيقها وهي:

 (. 19-نسبة تغطية الصحف عينة البحث ألزمة كورونا )كوفيد التعرف على . 1

 (.19-المصادر االعالمية التي اعتمدتها الصحف اثناء تغطية ازمة كورونا )كوفيد أبرز. الكشف عن 2

 (. 19-كورونا )كوفيد . معرفة اتجاهات الصحف اثناء التغطية الصحفية الزمة3

 (. 19-التي اعتمدتها عينة الدراسة في تغطيتها ألزمة كورونا )كوفيد. التعرف على اهم الفنون الصحفية والقوالب 4

 . باألزمةالقضايا والموضوعات المرتبطة  أبرز. معرفة 5

 . التعرف على اهم االستماالت واالساليب االقناعية المعتمدة من قبل الصحف اثناء التغطية الصحفية.6

 . 19-العناصر الطبوغرافية المستخدمة في ابراز موضوعات التغطية الصحفية ألزمة كوفيد وأبرز. معرفة اهم 7

ا. الدراسات السابقة:  ثالثا

على الرغم من كثرة الدراسات المتعلقة بتحليل مضمون    العالمية،الحظت الباحثة قلة الدراسات التي تناولت وغطت هذه االزمة  

العالمي لكن هذه االزمة تعتبر االحدث لذلك لم تأخذ حقها من  القضايا والموضوعات المتعلقة بالجانب   الصحي على المستوى 

 البحث العلمي والدراسات. 

 العالمية: باألزماتالدراسات المتعلقة  أبرزومن 

الصحفي":1 الخطاب  في  المجتمعية  االزمات  معالجة  "اطر  الصحف    .  بين  المقارنة  التحليلية  البحوث  من  الدراسة  هذه  تعد 

م، وقد سعت الدراسة الى تحقيق اهداف كثيرة اهمها )التعرف على االطر التي  2013بية والخاصة، وقد أًجريت في عام  الحز

وظفتها الصحف الحزبية في معالجة االزمات، مثل ازمة الخبز وازمة االجور وغالء المعيشة( وبالتالي ظهرت نتائج الدراسة  

)عبد التواب   في عينة البحث.  باألزمات ن هناك اختالفا واضحاً في حجم االهتمام  وفقاً لمعطيات البحث وجمع المعلومات على ا

 ( 2013اليماني، 
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جاءت هذه الدراسة لتحدد اهم الموضوعات    :م2021. "دور الصحف القطرية في ترتيب اولويات الجمهور تجاه االزمات"  2

الصحف   تناولتها  التي  التي  الموضوعات  على  )التعرف  الى  تهدف  كانت  وبالتالي  الجمهور  اولويات  ترتيب  القطرية وحسب 

ركزت عليها عينة الدراسة وابراز اولوياتها خالل تغطيتها لالزمات(,  واولت عينة الدراسة اهتماماً واضحاً ألزمة كورونا في  

ا  النتائج المقام االول ثم االزمات االقتصادية والسياسية وقد ظهرت  اهم  معنوية لصالح ازمة كورونا, وتعد هذه  لدراسة فروقاً 

 (2021)ابو حمدان،  التي توصلت لها الدراسة.

ا   مجتمع البحث وعينته:  -رابعا

ريكية  في العاصمة األم  تصدر   م،1877  ديسمبر  6صحيفة يومية أمريكية أُسست في    صحيفة الواشنطن بوست العالمية:  -

واشنطن وأكثر الصحف انتشاًرا في الواليات المتحدة األمريكية، وتطبع في كل من واشنطن العاصمة بمقاطعة كولومبيا،  

ماريالند،  و المكاتب    وفرجينيا،واليتي  تعرض من خاللها    االخرى،والعديد من  االنترنت  على  اخبارية شاملة  لها مواقع 

 (post, 2020)وتغطية اخر االخبار والمستجدات السياسية حول العالم.  ساعة،الاالخبار المحلية والدولية على مدار 

العربية:  - االوسط  الشرق  دولية  صحيفة  عربية  السياسية   ,صحيفة  األخبار  ليغطي  محتواها  يتنوع  وإلكترونية  ورقية 

إلى   إضافة  والترفيهية،  الرياضية  واألخبار  والتجارية،  االقتصادية،  واألخبار  االجتماعية،  والقضايا  ملحقاً   21اإلقليمية، 

 ً ر في لندن باللغة  م. تصد1978يوليو    4أسسها األخوان هشام ومحمد علي حافظ، وصدر العدد األول منها في    ,متخصصا

, كما لها مواقع اخبارية  وجه إلى القراء العرب في كل مكان العربية، وهي صحيفة يومية شاملة، ذات طابع إخباري عام، م

والدولية  العربية  االحداث  تغطي مستجدات  فهي  وبالتالي  االنترنت  على  االجتماعي  التواصل  على جميع منصات  شاملة 

 (2020)الشرق االوسط،  الم العربي.واهم التطورات على مستوى الع

ا   : بحثحدود ال -خامسا

  االوسط(، بوست والشرق    )الواشنطنعلى تحليل مضمون الصحف العالمية والعربية الدولية  بحث  ال  اعتمد  . الحدود الزمانية:1

 .2021 \5\1وحتى االول من م،2020\ 5 \1خالل الفترة الممتدة من االول من 

وتجلياتها    (19-كوفيد)   زمة جائحة كوروناتبحث الدراسة في اولويات العينة البحثية والتي تتمحور حول ا  . الحدود المكانية:2 

ومظاهرها وطرق التعامل معها من قبل المؤسسات الصحفية والتي تعني بالصحف العالمية والعربية الدولية تحديداً وكما سبق  

 وهذا عبر المواقع الرسمية للصحف على االنترنت.  للدراسة،الفترة الزمنية المحددة  شارة اليها وضمناال
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الموضوعي:  3 المجال  ألزمة  .  الصحفية  التغطية  على  يعتمد  للبحث  الموضوعي  المجال  )كوفيدان   العالمية،  (19-كورونا 

ف على اهم التأثيرات التي تعرضت لها المجتمعات جراء هذه وبالتالي التعر   المواقع االلكترونيةواساليب عرض المحتوى عبر  

 الجائحة. 

ا   عينة البحث: -سادسا

الباحثة ع ً اعتمدت  وفقا وكانت  للبحث  المحددة  للفترة  الشامل  الحصر  بعام   للمتابعة  لى  تمثلت  والتي  الصحف  لتك  االلكترونية 

 ى االنترنت: وبشكل يومي عبر موقعها عل ،2021\5\1ولغاية  2020\5\1منذ  كامل،

 ( يوضح عينة البحث.1جدول )

 نوع المتابعة اعداد العينة اسم الصحيفة ت

 اعداد يومية عبر المواقع االلكترونية. عدد  365 الواشنطن بوست 1

 اعداد يومية عبر المواقع االلكترونية. عدد  365 الشرق االوسط  2

 فئات التحليل: -سابعا  
لغرض  وهذا  البحث,  وهدف  الرقمي  محتواه  المضمون وخصائص  لنوعية  طبقاً  الباحثة  تعدها  التصنيفات  من  مجموعة  تمثل 

ا الموضوعية والشمولية, وما يتيح  النتائج بأسلوب سهل وميسر,  الوصول الى اعلى درجات  الى  ستخدام  التحليل  وتنقسم فئات 

 : (2021)ابو حمدان،  قسمين

 ": . فئة "ماذا قيل1

االتجاهات والمصادر    أحدوهي   والقضايا كذلك  الموضوعات  المحتوى حسب  بترتيب  تعني  المضمون والتي  تحليل  فئات  اهم 

 وبالتالي تم تحديد فئات البحث وهي كما يأتي:  

 واالزمات المصاحبة لها.  19-ٌحددت الموضوعات ضمن عدة محاور وتتركز حول ازمة كوفيد فئة القضايا والموضوعات: -

مثل وكاالت االنباء    الرقمي،للكشف عن اهم المصادر التي تعتمد عليها العينة في نقل المحتوى االعالمي    فئة المصادر:  -

 والمراسل والمندوب كذلك المواقع االخبارية للمؤسسات الصحية.

وتمثل هذه االداة للكشف عن اتجاه عينة البحث نحو القضية التي تناولتها الصحف عن طريق تحليل نسب    فئة االتجاهات:  -

 االتجاهات االيجابية والسلبية واالتجاه المحايد والتي ظهرت اثناء تغطية االزمة.

المحيطة   - والقضايا  الموضوعات  عرض  في  المستخدمة  االستماالت  انواع:  باألزمةفئة  اهمها  االستم  وتشمل  التي  االت 

 التخويف(.  العقالنية، )العاطفية،
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 . فئة "كيف قيل": 2

 او تخصيص نافذة خاصة بالجائحة )ملحق رقمي(.   والداخلية،الصفحات االولى  موقع المحتوى االعالمي )المادة االعالمية(:  -

االعالمي:  - للمحتوى  المستخدم  الصحفي  )التحقيقات    القالب  التالية  االنواع   المقاالت،  الصحفية،التقارير    لصحفية،اوتشمل 

 الحديث الصحفي(.  االخبار،

الطبوغرافية:  - )  العناصر  العناوين  انواع  جميع  الفئة  هذه  والرسوم    (،الفرعي  الرئيس،  العريض،وتشمل  الصور  كذلك 

 التوضيحية )االنفوجراف( واالطارات.

ا   منهج الدراسة وادواتها:  -ثامنا

يعتبر هذا البحث ضمن البحوث الوصفية وقد تم استخدام المنهج المسحي التحليلي لدراسة عينة من الصحف )الواشنطن بوست 

  الصحف، والشرق االوسط( وهذا لتحديد اهم اسباب وعوامل انتشار هذه االزمة والتعرف على حقيقتها وطريقة تناولها من قبل  

 ون كأداة منهجية لمعرفة مستويات المقاييس الكمية والكيفية. وبالتالي تعتمد على اسلوب تحليل المضم

وتحليله   االتصال  لدراسة  منهج  بانة"  المضمون  تحليل  قياس   باعتمادويعرف  بهدف  وكمية  وموضوعية  منتظمة  طريقة 

 وايضاً طريقة للبحث تهدف الى التوصل لوصف موضوعي ومنهجي وكمي للمضمون الواضح لالتصال.  المتغيرات،

 (2021)ابو حمدان،  

الوسائل  دراسة  تستهدف  والتي  التحليلية  الدراسات  في  تستخدم  التي  المنهجية  التقنيات  اهم  من  المضمون  تحليل  ادلة  وتعتبر 

الم من ناحية  والمضامين االعالمية بهدف التعرف على كيفية التناول االعالمي للموضوعات والقضايا المختلفة في وسائل االع

 الشكل كذلك من ناحية المضمون والمحتوى االعالمي.

على اعتبارها اساس التحليل   باألزماتويكشف هذا البحث عن السمات الظاهرة والمتكررة في مضمون الموضوعات المتعلقة  

 بالعينة وخصائصها.  وبالتالي فأن مخرجات التحليل فهي النتائج واالستنتاجات الخاصة بالمضمون في مرحلة الوصف الخاص

ا   اجراءات الصدق والثبات:  -تاسعا

قياس   على  االداة  قدرة  مدى  تحدد  كونها  العلمية  للبحوث  المنهجية  االجراءات  اهم  من  تعد  والثبات  الصدق  اجراءات  ما  ان 

اي    والمتغير،وبالتالي البد من االشارة الى ان صدق التحليل يقصد به "هو خلو اداة التحليل من الخطأ الثابت    ه من اجل  توضع

 .(2010)عبد الرؤوف عطية،  اجل قياسه".قدرة االداة على قياس ما وضعت من 

منها   قريبة  او  نفسها  النتائج  االستمارة  تقدم  "ان  به  يقصد  التحليل  ثبات  او   إذااما  مختلفة  اوقات  في  معينة  مادة  على  طبقت 

 .(2011)عبدهللا عمران،  ".بواسطة باحثين مختلفين
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التحليل   وحدات  تحديد  الى  خاللها  من  وتوصلت  المدة  تحديد  بعد  البحث  لمجتمع  وشاملة  دقيقة  مالحظة  الباحثة  اجرت  وقد 

الرئيسة   الفئات  حيث تم عرض االستمارة على مجموعة من   المضمون،تحليل    الستمارةوذلك وفقاً    والفرعية،ومجموعة من 

ال العلمي بخصوص  الرأي  ابداء  وبذلك  المحكمين ألجل  البحث,  الفئات موضوع  على  قبلهم  كامل من  بشكل  االتفاق  وتم  فئات 

 تحقق صدق التحليل.

تحليل   الستمارةاختبار الثبات  بإجراءقامت الباحثة  للبحث،العملي  اإلطاروبعد االنتهاء من اجراءات الصدق تطبيقاً لما جاء في 

وقد اظهرت نسبة عالية من االتساق والتشابه بين النتائج السابقة   صحتها،المضمون من خالل اعادة تطبيق الخطوات للتأكد من  

 *(1) ومن خالل معادلة هولستي: والحديثة،

=   معامل الثبات
عدد  الوحدات  المتفق عليها × 𝟐

عدد  وحدات الترميز
  ×  100 

 

   معدل الثبات = 
𝟐𝟖 × 𝟐

𝟑𝟎+𝟑𝟎
   ×   100 

  =   
𝟓𝟔

𝟔𝟎
  ×    100  

 

 % )اي ان نسبة االتفاق بين االختبارين جيدة وهذا يؤيد صالحية االداة للتحليل(. 93.3  = الثباتمعامل 

 

 (النظري اإلطار) الثاني:المبحث 

 نبذة عن جائحة كورونا:اوالا: 

أخرى أشد هي عائلة كبيرة من فيروسات الجهاز التنفسي، ويسبب بعضها أمراًضا أقل من غيرها، مثل نزالت البرد، وأمراض  

بسهول الفيروسات  هذه  وتنتقل بعض  الوخيمة،  الحادة  التنفسية  والمتالزمة  التنفسية  األوسط  الشرق  ة من شخص مثل متالزمة 

هو االسم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية   19-كوفيد  , ويحمل هذا الفيروس ايضاً تسمية وهيآلخر، عكس فيروسات أخرى

  , الرئوي الحاد والمعروف باسم )كورونا( والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة عالميةللفيروس المسبب لمرض االلتهاب  

ومع ذلك،    ,يؤثر المرض على الناس بشكل مختلف، حيث تظهر معظم الحاالت أعراضا خفيفة، خاصة عند األطفال والشبابو

. ن المصابين للرعاية الطبية في المستشفى٪ م  20فأن بعض الحاالت يمكن أن تظهر بشكل حاد وخطير، حيث يحتاج حوالي  

 (2020)الالجئين، 

 
 خزعل/ كلية الفارابي الجامعة/ قسم االعالم.  يعبد النب ( أ.د. 1

 ( أ.م.د.نوري نايف الزكم/ كلية الفارابي الجامعة/ قسم االعالم. 2

 التطبيقية/ قسم تقنيات االعالن.( ا.م.د. عالء جاسب عجيل/ كلية الفنون 3
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الصين ثم اخذ باالنتشار في بقية  لكن بشكل بطيء في بداية االمر حتى وصل مدينة )ووهان( في  الفيروس عالمياً  انتشر هذا 

 م. المدن الصينية ثم الى دول الجوار حتى وصل الى جميع ارجاء العال

  موبوءة( منطقة اصبحت  67م ان هناك اكثر من )2019وفي غضون ايام معدودة اعلنت منظمة الصحة العالمية في اواخر عام  

بسبب   وذلك  )جائحة(  الى  )وباء(  من  التسمية  انتقلت  السريع    انتشارهوبالتالي  االنتشار  هذا  وبسبب  العالم,  بلدان  معظم  في 

ا عدد  حساب  الصعب  من  اصبح  نسبة والمتنامي  ارتفاع  بعد  والخوف خصوصاً  الذعر  من  حالة  ذلك  عن  نتج  وقد  الصابات 

الوفيات التي خلفها هذا الفيروس السيما في البلدان المتقدمة والمتطورة علمياً وطبياً في الغرب, وبالتالي ازدادت حدة الجائحة  

للحد   لقاح  او  او عالج  دواء  وجود  عدم  في ظل  اسرع  والتفشي  االنتقال  أصيب واصبح  الجمهور  وبالتالي  االنتشار,  هذا  من 

وتطبيق   الحدود  بغلق  الدول  قرارات  بدأت  ان  الى  المتضررة,  الدول  في  والمصابين  الموتى  اخبار  يراقب  وهو  بالذهول 

 (Dhole & Koley, 2021, p. 2) االجراءات االحترازية الشاملة على مستوى العالم في داخل البلدان خارجها.

قصص  كذلك  وتحليل  وتقرير  مباشرة  وتغطية  عاجل  خبر  بين  متواصل  بشكل  الصعيد  هذا  االخبارية  النشرات  وتصدرت 

الدور االهم في نقل المحتوى عالمياً ودولياً, ومن اهم الوسائل التي نقلت   لإلعالم وكان   لمواطنين من معظم الدول حول العالم,

هي   الفيروس  بالمواقع  مستجدات  المرتبطة  وتحديداً  التطورات    ةاإللكترونيالصحف  بمواكبة  االنترنت  شبكة  ساهمت  حيث 

  م ما يتالحاصلة نتيجة للجائحة وتفشيها السريع وعرقلتها لجوانب الحياة كافة, حيث اعتمد الجمهور العربي والعالمي على كل  

 حول هذه الجائحة.  رما يدووثيقاً بكل  الجمهورنشره من قبل المؤسسات االعالمية عبر االنترنت وكان ارتباط 

حيث خرجت اغلب   االزمة،واختلفت التغطية االعالمية للجائحة من صحيفة ألخرى ومن مؤسسة الى اخرى وحسب تداعيات  

للتغطيات   المعتاد  المألوف والروتين  االزمة, ودخلت   االخبارية،المؤسسات عن  لتطور  المرافقة  بالتطورات  وكان هذا مرتبط 

فيما بينها بشكل مباشر وغير مباشر عبر المواقع االلكترونية للحصول   جميع المؤسسات والصحف في صراع ومنافسة شديدة

 على السبق الصحفي وللحفاظ على جمهورها. 

ا:   التأثيرات االجتماعية لتفشي الجائحة: ثانيا

، عّمت ميالعال  وبسبب هذا الوباء  ،العالمفي    (19-كوفيد)كورونا  فسرعان ما تفشت جائحة    ثيل،ميواجه العالم تهديدا لم يسبق له  

عودة    وبالتالي يجب على البشرية جمعاء العمل من أجل  مهدداً،ن، وأصبح االقتصاد العالمي المعاناة، وتعّطل مجرى حياة الباليي

وبالتالي    كافية،من أجل التصدي له لن تكون    الجهود التي تبذلها فرادى البلدانكما ان    ،عليهقضاء  لل  الحياة الى مجراها الحقيقي

 عاني من قوة الفيروس.لقوية نراها تن الغنية ذات النظم الصحية االبلدا حتى

ً الجائحة تصل إلى بلدان تعاني أبدأت موجة هذه  و   المناخ، والكوارث الطبيعية وتغيّر  من أزمات إنسانية ناجمة عن النزاعات    ساسا

االوبئة   وتفشي  الصحية  المنظومة  مثل ضعف  متعددة  داخلية  ازمات  تعيش  التي  هي  االكثر ضرراً  البلدان  فأن    االخرى، لذلك 
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واالجتماعي   االقتصادي  الجانب  بقوة  والسياسي،وتردي  تُقاس  إنما  العالم  فيهالنظام  ال  فقوة  استقرار   صحي  بمدى  ايضاً  وتقاس 

 . (2021)غيتيروس، توفر سبل الحياة الكريمة فيه. الجانب السياسي واالجتماعي ونسبة 

، والبعض اآلخر  2008-2007بعضها مع األزمة المالية العالمية في    -تسترعي تأثيرات جائحة كورونا العديد من المقارنات  و

أن تداعيات تلك األزمات قد تبدو هائلة، فإن    ، ومع التاريخمع الحرب العالمية الثانية، وكذلك مع أزمات ال نعرفها إال من كتب  

 . جائحة كورونا قد خلَّفت تأثيرات واسعة النطاق على كل مجال من مجاالت التنمية تقريباً كما لم تفعله أزمات قبله

ديدة للتعايش  سريعاً على المجتمعات وخلقت بيئة ج  تأثيرهاح  قبل ، لكنها "سرعان ما أصبمن  إن جائحة كورونا لم تكن معروفة  

الحياة  على  انعكست  وبالتالي  انطالقها  منذ  االكبر  الخطر  شكلت  فقد  لها,  المرافقة  للتحديات  عاجالً  نمطاً  وفرضت  معها 

ولن يتضح النطاق  االجتماعية للبلدان وعلى القطاع االقتصادي بشكل مباشر, كذلك الجانب السياسي وزعزعت استقرار البلدان,

البحثية, وقد ادت حة إال في السنوات القادمة، مع قيامنا بتجميع البيانات وتحليلها، والتكيف وتطوير أدواتنا  الكامل لتأثيرات الجائ

 هذه الجائحة الى ظهور ازمات مرافقة اكثر ضرراً على الشعوب وابرزها:

 . االزمة االجتماعية: 1

الم  فالحجر  واالسرية,  االجتماعية  الروابط  تفكك  الى  جائحة كورونا  مع ادت  او  بمفرده  الفرد  الى عزلة  ادى  والصحي  نزلي 

في االسرة بشكل منفصل, مما يشكل ذلك نوع من    اسرته بل تعدى ذلك الى الحجر المنزلي لكل فرد من افراد االسرة الواحدة

اال بالعنف  مرتبطة  سلوكيات  وتفشت  وبالتالي ظهرت  الكثيرين,  سلوكيات  على  ذلك  وانعكس  ابناء  بين  والذعر  سري  الخوف 

من  مجموعة  ظهرت  ومنها  البشرية,  النفس  لها  تعرضت  التي  المفاجئة  للضغوطات  نتيجة  السابقة  المعيشية  االنماط  وتفكك 

بشكل غير مسبوق, كل ذلك جاء   لألسفخطراً جديداً على المجتمع وتفشت الجرائم العائلية    تما شكلاالنفعاالت التي سرعان  

                                نتيجة للخلل الحاصل في المنظومة الصحية وغياب جانب التوعية اثناء االزمات.

 . االزمة االقتصادية:  2

الضغوط على   التي فُِرضت لكبح انتشار الفيروس، ومن ثمَّ تخفيفد  لقد كان لهذه القيو,  تسارع وتيرة هبوط النشاط االقتصادي

, ليس لها مثيل  لقد أحدثت الجائحة أزمة عالميةو  ,أنظمة الرعاية الصحية الُمنهكة والضعيفة تأثير هائل على النمو االقتصادي

ا, وخسائر بشرية هائلةوأزمة صحية عالمية،   إلى أشد ركوٍد شهده  الثانيأفضت  العالمية  الحرب  على مدار االثني ة,  لعالم منذ 

ضية، ألحقت جائحة كورونا أشد الضرر بالفئات الفقيرة واألكثر احتياجاً، وتُنِذر اآلن بسقوط ماليين من الناس  عشر شهراً الما

, مما ادى الى توقف عجلة القطاع االقتصادي بشكل عام وتسارعت خسارات التبادل التجاري في بعض الدول,  في براثن الفقر

ا تفشي  من  حدت  التي  المعالجات  بعض  هناك  ان  السوق  اال  وانتعاش  االلكترونية  التجارة  انتشار  وهي  الوباء  نتيجة  لخسائر 

                                                    الرقمي عبر االنترنت وهذا في الدول المتقدمة, حيث كان لهذا النشاط تأثيراً ملحوظاً اثناء انتشار الفيروس.                        
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 اسية: . االزمة السي3

لم تكن السياسة بعيدة عن االزمات التي حلت بالعالم نتيجة لتفشي الفيروس, فقد تعرضت االزمة العالمية لهجمات كبيرة وكان 

صراع السلطات الحاكمة دور في انتشار الشائعات وانتشار النظرية المؤامرة واخذت االزمة طريقاً اخر بين الدول الكبرى مثل 

الدور الكبير في التحري وكشف الحقائق للجمهور, والبد من االشارة الى اهمية   لإلعالمن, وبالتالي كان الواليات المتحدة والصي

 الجانب السياسي في معالجة االزمات العالمية, فكلما اتحدت الدول كلما اصبحت اكثر استقراراً.          

 . ازمة التعليم:4

مقاعد  الى  الذهاب  من  الطلبة  الفيروس  ازمة  نتيجة   منعت  البلدان  من  كثير  في  التعليمية  العملية  توقف  الى  ادت  بل  الدراسة 

بعض  في  علمي  تراجع  الى  ادى  الحاصل  التأخير  فأن  الحياة  مجاالت  من  الكثير  على  ينعكس  وهذا  العام,  الصحي  الحجر 

هي نظام التعليم االلكتروني  المؤسسات وكشف عن ثغرات كبيرة في القطاع الحكومي واالهلي, كذلك خلق بيئة جديدة للتعليم و

التي غطت على الخلل الواضح بسبب الحجر الصحي وفتحت افاقاً جديدة ممكن اتباعها مستقبالً, ومن هنا نجد ان الفرق شاسع  

 بين الدول المتقدمة والدول االخرى من حيث جودة التعليم.                 

ا:   ائحة:المواقع االلكترونية ودورها في تغطية الجثالثا

اي ظرف, حيث   مكان وتحت  واي  اي زمان  في  المعلومة  الى  للوصول  الجمهور  امام  الوحيد  الطريق  االعالم هو  تُسهم يعد 

األزمات عادة في إعادة ترتيب المشهد، أيّاً كان نوعُ هذه األزمة أو طبيعتها ومدى تأثيرها، فبفضلها، قد يصبح تفصيل صغير 

وضمن الئحة الضرورات    ويخلق بيئة اعالمية جديدة  ة وعناية تامة، يشغل أعلى هرم األولويات،جدّاً لم يكن في السابق ذا أهمي

فاصلة بين مرحلتين: ما قبل وما بعد؛   سواء في    الملّحة، بينما غالباً ما تشّكل األزمات وطريقة إدارتها محطات ترسم حدوداً 

من أكثر المجاالت التي   ألنهاإلعالم ليس بمعزل عن هذا الواقع،  بالتالي ان  و   مجتمعات بشكل كامل,حياة األفراد أو في حياة ال

والتواصل التكنولوجيا  وسائل  بفضل  متسارعاً  تطوراً  واألخبار    االجتماعي  شهدت  التحرير  غرف  على  فرضت  التي  الجديدة 

، فضالً عن طرائق التفاعل مع  عالميالمحتوى اال  مضامين اإلنتاج اإلعالمي وأشكالقيما يخص    متاحة في السابق أنماطاً غير  

 . , الذي اصبح يختار المحتوى قبل اي اعتبار اخر, ويبحث عن الحقيقة في اكثر من مصدرالجمهور المتلقي

منّصات التواصل االجتماعي خدمات عديدة ومختلفة تلبّي مجموعة من االحتياجات للبشر،   باألخصالمواقع االلكترونية  تقدّم  و

التواصل   واللغويةأبرزها  الجغرافية  الحدود  ُمتخّطية  الواقع،  في  بهم  االتصال  يستحيل  قد  الذين  الناس  أحدث ,  مع  تقدّر 

مليارات شخص، أي   3.8بنحو    2020اإلحصاءات عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الناشطين حول العالم حتى العام  

العالم سّكان  نصف  يقارب  زا  , ما  كورونا،  فيروس  انتشار  حوالوبعد  إلى  العدد  هذا  مليارات شخصي  د  زمن  ,  األربعة  وفي 

 وبالتالي قامت المواقع االلكترونية بدور مهم بين المجتمعات المنعزلة والتي عاشت الحجر الصحي بجميع سلبياته. كورونا، 
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المواقع  خاصة فيما يتعلق بأخبار فيروس كورونا وعدد اإلصابات وكيفية االنتشار، كون أغلب األشخاص يعتمدون ع لى هذه 

 ( 2021)عبود،  للوصول إلى المعلومة بجوانبها المختلفة.

العالمية والعربية الدولية عينة البحث بأتباع طرقاً رقمية حديثة لربط الجمهور بأحدث تطورات الجائحة, فقد   وقامت الصحف 

ق الصحي( حيث خصصت كل من صحيفة الواشنطن بوست والشرق االوسط  اتبعت تقنية النافذة االلكترونية المتخصصة )الملح

 مساحة الكترونية ضمن الموقع االلكتروني والتي جعلت من الجائحة اكثر اهمية حيث كانت على النحو التالي: 

1 .Corona virus : 

تفشي   بعد  الصحيفة  اطلقته  حيث  بوست,  الواشنطن  بصحيفة  وخاص  متخصصة  رقمية  نافذة  بمثابة  الكتروني  ملحق  وهو 

الجائحة, ويتيح هذا الملحق للجمهور امكانية التعرف على اهم واحدث التطورات التابعة لالزمة كونه مزود بشبكة واسعة من 

ا مكاتب  وضمن  العالم  حول  والمراسلين  نقل المندوبين  في  والدقة  السرعة  تحقيق  بهدف  وذلك  البلدان,  مختلف  في  لصحيفة 

المعلومة المتعلقة بالجائحة ومدى خطورتها, ويتضمن هذا الملحق مجموعة من النوافذ الفرعية منها: احصائيات وبيانات يومية  

التشاف وحاالت  االصابات  االص  ي عن  لمعدل  رقمية  وخارطة  المتحدة,  الواليات  في  قصص والوفيات  كذلك  العالم,  في  ابات 

اخبارية وتقارير طبية عالمية, كما يحتوي ايضاً على حمالت للتوعية الصحية واللقاح داخل الواليات المتحدة وخارجها, ويمكن  

 (post, 2020) العاجلة في هذا الملحق عبر البريد االلكتروني. لألخباران االشتراك بالنشرة البريدية 

 . تطورات فايروس كورونا:2

يتضمن    الدولية  االوسط  الشرق  اطلقته صحيفة  متخصصة  رقمية  نافذة  بمثابة  الكتروني  ملحق  الخاصة  وهو  التقارير  أحدث 

, ويشمل احصائيات وبيانات كذلك مجموعة من القصص االخبارية بتطورات انتشار فيروس كورونا والجهود المبذولة لمكافحته

وادق والمقاال واسرع  االخبار  اهم  الى  الوصول  الملحق  هذا  يتيح  وبالتالي  العالم,  حول  الصحي  القطاع  في  المتخصصة  ت 

المعلومات المطلوبة والتي يحتاجها الجمهور بأقل جهد كونه يسهل الطريق امام القارئ والباحث ويجعل من هذه النافذة اسلوباً  

 ( 2020)الشرق االوسط،  ت العالمية.جديداً تعتمده الصحف لتغطية القضايا واالزما

ا:   استراتيجيات الصحف لنشر الوعي الصحي في ظل جائحة كورونا: رابعا

اإلعالم  وظفت الدول  جهودها  وسائل  تواجهها  التي  األزمات  كثير من  إلدارة  مكثّف  االن  بشكل  بعيد وحتى  وذلك منذ زمن   ،

أكثر   تعامٍل  األزمجودة ولضمان  هذه  األمثل  ةكفاءة مع  النحو  على  الصحيح  ومواجهتها  بالشكل  وقد  ومعالجتها  دور    أصبح، 

ً  مواقع الصحف عبر االنترنت  .أنها أصبحت أكثر انتشاًرا وفاعلية مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدي محوريًّا خصوصا

الكثير من  التي حقّقت  الجهود  الجائحة، وهي  لمكافحة هذه  الدول  بالفعل، بدور كبير في دعم جهود  وقد قامت وسائل اإلعالم 

المجتمعي بين المجتمعات محلياً  ووقفت الى جنب المؤسسات الصحية في دعم الوعي  ،  قللت من حجم الخسائرالنجاحات التي  
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وجذب اهتمام الفئات العمرية    الجمهورالتي قامت بها لشد انتباه  ية  وتوعالحمالت الوذلك من خالل دور تلك الوسائل في  ودولياً,  

فيروس    كافة وتنبيهها يمثّله  الذي  الكبير  الحكومية لحصاره وم19-»كوفيد كورونا  بالخطر  الجهود  التجاوب مع  نع  «، وأهمية 

اولها  انتشاره،   محورية  استراتيجيات  االعالم  وسائل  اتبعت  والوقائيةفقد  االحترازية  اإلجراءات  بتطبيق  االلتزام  خالل  , من 

وقد    ,، باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد للتعافي من هذه الجائحة، وعودة الحياة إلى طبيعتهاواالخرى هو الحث على تلقي اللقاح

ً  فياشكالها ومختلف انواعها  بشتىنجحت وسائل اإلعالم   .  القيام بهاتين المهمتين على نحو كبير التصدي لالزمة اعالميا

ا:   االستماالت االقناعية واالساليب المستخدمة من قبل الصحف اثناء التغطية: خامسا

االقناعية   االستماالت  االعالم    أحدتعد  قبل وسائل  من  المتبعة  االساليب  العالم  وباألخصاهم  تحقيق  الصحف  الى  للوصول  ية 

والمعالجات  الحلول  الى  وصوالً  ومسبباتها  المخاطر  على  الوقوف  وبالتالي  بالواقع  الجمهور  وربط  االجتماعية  المسؤولية 

 ومن اهم االستماالت االقناعية: المجتمعات،الالزمة لتخطي اي ازمة تواجه 

 . استماالت عاطفية )الترغيب(: 1

اإلقناعية  االستماالت  يحقق    تستهدف  بما  واالجتماعية  النفسية  حاجاته  وإثارة  وانفعاالته  المتلقي  وجدان  في  التأثير  العاطفية 

اإلجراءات   بجميع  االلتزام  بضرورة  إقناعه  بهدف  المتلقي  استمالة  إلى  الخطاب  منتج  سعى  وقد  باإلقناع،  القائم ً  أهداف 

الدولة من   حددتها  التي  االنتماء  استثارة خاللاالحترازية  المجتمع.  ؤ المس  واستثارة مشاعر  تجاه  إبراهيم، ولية  علي  )عمران 

 (37، صفحة 2020

 :التخويف .  استماالت عاطفية2

الجمهور من اآل  أفراد  إثارة مخاوف  المجال اإلقناعي، من خالل  في  المستخدمة  التقنيات  أهم  التخويف من  استماالت  ثار  تعد 

التي  األضرار  توضح  إقناعية  رسائل  التخويف  استماالت  وتعد  نحوه،  االتجاه  تغيير  بهدف  ما  موضوع  أو  ما  لقضية  السلبية 

تترتب على عدم االستجابة لمحاذير الرسالة اإلقناعية، والهدف من االستخدام ليس مجرد إثارة الرعب بين المتلقين، لكن الشرح 

الم وضوعية المقنعة وصًوال إلى االتجاه اإليجابي بالضغط على وتر الخوف كاستجابة انفعالية لما قد والتفسير وتقديم الحقائق 

 (2020)ظافر الشهري،  .وأمنه وصحته يهدد حياة اإلنسان

   :األغلبية  رأي . استماالت3

التشاور ودراسة الحالة وثيقة عمل   االزمة،يعد رأي االغلبية بمثابة تصريح عام وشامل لمعطيات   لذلك تشكل االتفاقيات بعد 

الدول للحد من انتشار الجائحة هو خلق بروتوكوالت جديدة    التي اتبعتهاومن اهم المعالجات    اتباعها،رسمية يجب على الجميع  

ب والتنقالت  السفر  توجيهات  الجائحة,  مثل  تطورات  حسب  اخر  بعد  يوم  تتحدث  االتفاقيات  هذه  ومازالت  والدول,  المدن  ين 

 وبالتالي نجد ان رأي االغلبية هو من يحدد مصير الكثير من االجراءات.
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 :العقلية  . االستماالت4

بالمعلومات واألحداث الواقعية، وتعتمد على مخاطبة عقل المتلقي وتقديم الحجج والشواهد المنطقية، وتستخدم في ذلك: االستشهاد   

م على  النتائج  األخرىو  قدمات،بناء  النظر  وجهة  الرسمية  تفنيد  الجهات  تصريحات  على  تستند  العقلية  االستمالة  يجعل  وهذا   ,

 (40، صفحة 2020إبراهيم، )عمران علي   المسؤولة في الدولة, مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات المعتمدة.

 العملي للبحث(   اإلطارالمبحث الثالث: )

 نتائج تحليل المضمون عينة البحث:

في    الدولية،يعرض هذا المحور من البحث النتائج التي توصلت اليها الباحثة من خالل تحليل محتوى الصحف العالمية والعربية  

حيث تم التوصل الى جملة من النسب واالحصائيات التي تعكس مدى اهتمام    وتساؤالتها،سياق مقارنة المشكلة البحثية واهدافها  

 وكيف وضفت تقنية االعالم الرقمي لجمع المعلمات ونقلها الى المتلقي.   كورونا،ائحة الصحف بالمحتوى الخاص بأزمة ج

 اتجاهات تغطية ازمة كورونا في الصحف عينة البحث (: يوضح2الجدول )

 اتجاه الصحيفة 

اجمالي التكرارات  عينة الدراسة

 الشرق االوسط الواشنطن بوست التسلسل  والنسب

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 1 %48.5 97 %45 45 %52 52 محايد 

 2 %31.5 63 %35 35 %28 28 ايجابي

 3 %20 40 %20 20 %20 20 سلبي

  %100 200 %100 100 %100 100 المجموع

التغطية االتجاه المحايد في ( االتجاهات التي ظهرت اثناء التغطية الصحفية ألزمة كورونا, حيث اتخذت  2يوضح الجدول رقم )

%( في صحيفة الشرق االوسط , وهذا يدل على  45%( في صحيفة الواشنطن بوست وبنسبة )  52عرض المحتوى وبنسبة )  

تزيف الواقع من اجل كسب الجمهور عبر مواقعها    حرص الصحف على تغطية االزمة بشكل يجعلها تقف على الحقيقة اوالً وال 

جاء   وقد  )  االلكترونية,  النسبة  على  الثانية حيث حصلت  المرتبة  في  )االيجابي(  وبنسبة  28االتجاه  بوست  الواشنطن  في   )%

%( في الشرق االوسط, وهذا يعطينا مؤشر الى لجوء الصحف الى اتخاذ اساليب متعددة في طرح المضمون عبر مواقعها 35)

% (  20جاه السلبي على المرتبة الثالثة واالخيرة وبنسبة )االلكترونية بهدف خلق بيئة اعالمية دقيقة, وكما نالحظ حصول االت

  ( وبنسبة  بوست  الواشنطن  االوسط,  20في  الشرق  في   ) يعطين%  مع    امما  السلبي  التعامل  تتبع  لم  الصحف  ان  على  مؤشر 

 االزمات مهما كان حجمها. 
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 ث(: توزيع مصادر التغطية الصحفية المعتمدة اثناء االزمة في عينة البح3الجدول )

 الصحفية المعتمدة  مصادر التغطية

 عينة الدراسة
اجمالي التكرارات 

 والنسب
 الشرق االوسط الواشنطن بوست التسلسل 

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 1 %56.4 580 %56.5 280 %56.3 300 المندوب

 2 %38.9 400 %40.4 200 %37.5 200 المراسل

 3 %4.3 45 %3.0 15 %5.6 30 االنباء الدولية وكاالت 

 4 %1.9 2 0 0 %0.3 2 وكاالت االنباء المحلية

 5 0 0 0 0 0 0 االلكترونيةاإلخبارية  المواقع

 6 0 0 0 0 0 0 د ال يوج

  %100 1.027 %100 495 %100 532 المجموع

( المصادر االعالمية التي اعتمدتها الصحف  اثناء تغطيتها الزمة كورونا, حيث كان التعامل مع المندوبين 3يوضح الجدول ) 

( وبنسبة  االولى  )56.3بالمرتبة  وبنسبة  بوست  الواشنطن  صحيفة  في   ) اهمية  %56.5  يؤكد  مما  االوسط,  الشرق  في   )  %

يع الرقمي وهذا  االعالم  قطاع  في  اكثر من  المندوبين  في  للصحف  الخاصة  المكاتب  على ضرورة وجود  مؤشر واضح  طينا 

دولة, وبالتالي الوصول الى اكبر شريحة ممكنة من الجمهور, اما فيما يخص المراسل فقط جاءت هذه الفئة في المرتبة الثانية  

طية في الواشنطن بوست على  %( في الشرق االوسط, كما اعتمدت التغ40.4%( في الواشنطن بوست وبنسبة )37.5وبنسبة )  

  ( وبنسبة  الدولية  )5.6الوكاالت  وبنسبة  في %3.0(  دور  لها  االنباء  وكاالت  ان  نالحظ  وبالتالي  االوسط,  الشرق  في   )  %

االزمات وتعتمد عليها الصحف في خلق الثقة بين المؤسسة االعالمية والجمهور, اما الوكاالت المحلية فقط حصلت على نسبة 

ا0.3) في   ) وبنسبة )%  بوست  نسبة  0لواشنطن  على  فقد حصلت  االلكترونية  االخبارية  المواقع  اما  االوسط,  الشرق  في   )%

%( في الشرق االوسط, وهذا يعني عدم اعتمادها في التغطية من قبل الصحف,  0%( وبنسبة )  0% ( في الواشنطن بوست )0)

بنشره عبر مواقعها يستند على مصادر محددة يتم اعتمادها    كذلك فئة ال يوجد حيث يعني ذلك ان المحتوى الذي تقوم الصحف

 وفقاً للقضية واهميتها. 
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 في الصحف عينة البحث.  باألزمةموقع الموضوعات والمحتوى االعالمي الخاص  (:4جدول )

اجمالي التكرارات  عينة الدراسة موقع الموضوعات والمحتوى االعالمي 

 والنسب

 التسلسل 

 الشرق االوسط الواشنطن بوست

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 1 %50.1 662 %48.7 322 %51.5 340 صفحة التبويبات االولى 

 2 %44.5 588 %43.6 288 %45.4 300 المالحق االلكترونية الخاصة بالفيروس

 3 %5.3 70 %7.5 50 %3.03 20 صفحة التبويبات الداخلية

  %100 1.320 %100 660 %100 660 المجموع

( رقم  الجدول  حيث 4يوضح  المتخصص,  الملحق  وبين  الصحيفة  صفحات  بين  والموضوعات  االعالمي  المحتوى  موقع   )

%( في الشرق االوسط, مما  48.7%( في الواشنطن بوست وبنسبة )51.5ظهرت صفحة التبويبات االولى بأعلى نسبة وهي )

الخاص   للمحتوى  اهمية  الباألزمةيعطي  المتخصصة  المالحق  اما  وبنسبة  ,  الثانية  بالمرتبة  جاءت  فقد  كورونا  بتغطية  خاصة 

%( في الشرق االوسط, مما يعطينا مؤشر على ضرورة اعتماد هذه المالحق  43.6%( في الواشنطن بوست, وبنسبة )45.4)

الداخل التبويبات  اما صفحة  الدقيقة,  التفصيلية  المعلومات  واسعة من  تشكل مساحة  الصحفية, ألنها  التغطيات  احتلت  في  فقد  ية 

( وبنسبة  واالخيرة  الثالثة  و)3.03المرتبة  بوست,  الواشنطن  في  تناولت  %7.5(  قد  انها  يعني  مما  االوسط,  الشرق  في   )%

 الموضوعات الخاصة بتغطية االزمة ضمن صفحاتها الداخلية لكن بنسب متفاوتة.

 جائحة. ال(: الفنون الصحفية والقوالب االعالمية المستخدمة في تغطية 5جدول )

الفنون الصحفية المستخدمة في التغطية االعالمية الزمة جائحة كورونا, حيث جاءت فئة الخبر في 5يوضح الجدول رقم )   )

الواشنطن بوست, وبنسبة ) % 55.5االولى بنسبة )المرتبة   الفن %73.0( في  الشرق االوسط, مما يؤكد على اهمية هذا  ( في 

 القوالب االعالمية المستخدمة 

اجمالي التكرارات  عينة الدراسة

 الشرق االوسط الواشنطن بوست لتسلسل ا والنسب

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 1 %63.4 622 %73.0 322 %55.5 300 الخبر 

 2 %30.5 300 %22.6 100 %37.0 200 المقال 

 3 %4.8 48 %3.6 16 %5.9 32 التقرير 

 4 %0.6 6 %0.4 2 %0.7 4 التحقيق 

 5 %0.5 5 %0.2 1 %0.7 4 الحديث والحوار 

  %100 981 %100 441 %100 540 المجموع
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النسبة   الثانية ضمن  بالمرتبة  فقد جاءت  المقال  الفئة االخرى  اما  والعربية,  العالمية  الصحف  قبل  اعتماده من  الصحفي ومدى 

الشرق االوسط, مما يعطينا اهمية لهذا المحتوى وطريقة عرضه عبر   ( في%22.6( في الواشنطن بوست, وبنسبة )  37.0%)

مواقع الصحف االلكترونية, حيث يشكل ذلك اراء الكتاب وتجاربهم الشخصية مع االزمة, ثم حصلت فئة التقرير على المرتبة 

على اهمية التقارير في    ( ضمن الشرق االوسط, وهذا يؤكد%3.6( في الواشنطن بوست, وبنسبة )%5.9الثالثة ضمن النسبة )

اختالف   )   مستوياتالتغطيات االعالمية على  فقد حصلت على نسبة  التحقيق  فئة  اما  الواشنطن بوست, %0.7الصحف,  في   )

( في الشرق االوسط, كونها االقل تدريجياً في التغطيات التي رافقت االزمة, اما الفة االخيرة التي تشمل الحوار %0.4وبنسبة )

فقد   )والحديث  وبنسبة  الصحف  قبل  اعتمادها من  لقلة  االخيرة  المرتبة  على  وبنسبة    %0.7حصلت  بوست,  الواشنطن  في    )

 ( في الشرق االوسط. 0.2%)

 في عينة البحث: باألزمة(: ترتيب الموضوعات ذات الصلة والمرتبطة 6جدول )

اجمالي التكرارات  عينة الدراسة باألزمةالمرتبطة  تالموضوعا

 والنسب

 التسلسل 

 الشرق االوسط الواشنطن بوست

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 1 %39.9 180 %44.9 80 %36.7 100 االزمة االقتصادية

 2 %39.9 180 %33.7 60 %44.1 120 االزمة السياسية

 3 %11.0 50 %11.2 20 %11.0 30 االزمة االجتماعية 

 4 %8.8 40 %10.1 18 %8.0 22 ازمة التعليم

  %100 451 %100 178 %100 272 المجموع

 ( رقم  الجدول  والمرتبطة  6يوضح  الصلة  ذات  الموضوعات  ترتيب  تغطية  باألزمة(  اثناء  االعالمي  المحتوى  رافقت  والتي   ,

(    %36.7)الى    وصلت  للجائحة وبنسبةالجائحة, حيث ظهرت االزمة االقتصادية في المرتبة االولى ضمن االزمات الموازية  

( الواشنطن بوست, وبنسبة  وكيف    %44.9في  دولياً  االقتصادي  الجانب  اهمية  االوسط, مما يعطينا مؤشر على  الشرق  في   )

بنسبة   الثانية  المرتبة  واحتلت  التغطية  من  اخر  حيزاً  اخذت  فقد  السياسية  االزمة  اما  الدول,  اقتصاد  على  االزمة  هذه  اثرت 

( في الشرق االوسط, مما يعطينا مؤشر على اهمية هذه القضايا ودورها في  %33.7( في الواشنطن بوست ونسبة )44.1%)

( بنسبة  الثالثة  المرتبة  في  االجتماعية  االزمة  جاءت  وقد  الدولية,  المجتمعات  مصير  بوست, %11.0تحديد  الواشنطن  في   )

االخير  %11.2وبنسبة ) الفئة  اما  االسط,  الشرق  في   )( وبنسبة  االقل تكراراً  الرابعة كونها  بالمرتبة  فقد جاءت  ( في %8.0ة 

 ( في الشرق االوسط.%10.1الواشنطن بوست وبنسبة ) 
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 (: االستماالت واالساليب االقناعية لموضوعات االزمة عينة البحث7جدول )

اجمالي التكرارات  عينة الدراسة االستماالت واالساليب االقناعية

 والنسب

 التسلسل 

 الشرق االوسط الواشنطن بوست

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 1 %50 140 %44.4 40 %52.6 100 استماالت التخويف

 2 %21.4ٌ 60 %22.2 20 %21.0 40 االستماالت العقالنية 

 3 %17.8 50 %22.2 20 %15.7 30 استماالت الترغيب

 4 %10.7 30 %11.1 10 %10.5 20 الجمعي واالغلبية ياستمالة الرأ

  %100 280 %100 90 %100 190 المجموع

( رقم  الجدول  كانت  7يبين  فقد  المستهدف  الجمهور  في  للتأثير  التغطية  اثناء  الصحف  اتبعتها  التي  واالساليب  االستماالت   )

القضية   اهمية  من  جزء  وهذا  حذر  بشكل  االنسان  مشاعر  مخاطبة  على  تعتمد  كونها  االولى  المرتبة  في  التخويف  استماالت 

( في الشرق االوسط,    %44.4( في الواشنطن بوست, وبنسبة )  %52.6  لنسبة )فقد جاءت هذه الفئة ضمن اوخطورة االزمة,  

فقد حصل العقالنية  االستماالت  فئة  )اما  الثانية وبنسبة  المرتبة  الواشنطن بوست, وبنسبة )%21.0ت على  في  ( في 22.2%( 

( وبنسبة  الترغيب  على  تعتمد  التي  االستماالت  اما  االسط,  بو%15.7الشرق  الواشنطن  في  وبنسبة  (  في   % 22.2  )ست,   )

الشرق االوسط, وهذا نتيجة ألتباع الصحف لهذه االستماالت في التغطية, اما استمالة الرأي الجمعي واالغلبية فقد حصلت على 

( الرابعة وبنسبة  الواشنطن بوست, وبنسبة )  %10.5المرتبة  في  بين    11.1%(  االخيرة  المرتبة  االوسط, وهي  الشرق  في   )

 ها االقل تكراراً وحسب التغطية المتبعة في الصحيفتين.الفئات لكون 

 تغطية لموضوعات االزمة عينة البحث.الالمعتمدة في  الطبوغرافية(: العناصر 8جدول )

اجمالي التكرارات  عينة الدراسة الطبوغرافيةالعناصر 

 والنسب

 التسلسل 

 الشرق االوسط الواشنطن بوست 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 1 %51.5 580 %61.8 280 %44.5 300 العنوان الرئيسي

 2 %14.2 160 %13.2 60 %14.8 100 العنوان الفرعي 

 3 %12.2 138 %8.8 40 %14.5 98 المانشيت

 4 %11.9 135 %8.8 40 %14.1 95 الصور 

 5 %10.0 113 %7.2 33 %11.8 80 الرسوم التوضيحية

  %100 1126 %100 453 %100 673 المجموع
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المعتمدة في تغطية الصحف لموضوعات ازمة الجائحة, فقد حصلت فئة العنوان   الطبوغرافية( العناصر  8يبين الجدول رقم )

ا بين  االولى  المرتبة  على  )  الرئيسي  الى  وبنسبة وصلت  االخرى  نسبة م%44.5لفئات  وبنسبة ئو(  بوست,  الواشنطن  في  ية 

ال61.8%) ألزمة  التغطية  في  الرئيسة  العناوين  اهمية  الى  نسبة  وهذا  االوسط,  الشرق  في  اهمية  (  على  وانعكاسها  جائحة 

صحيفة الواشنطن بوست,   ( في%14.8الموضوع بين المجتمعات, وحصلت الفئة العنوان الفرعي على المرتبة الثانية بنسبة )

( في الشرق االوسط, وهذا من منطلق اهمية العناوين الفرعية في الصحف والتغطيات االعالمية لالزمات,  %13.2وبنسبة )  

( في الشرق %8.8( في الواشنطن بوست, وبنسبة )%14.5حصلت على المرتبة الثالثة فهي المانشيت وبنسبة )  اما الفئة التي

في التغطيات االعالمية وبالتالي هي احد اهم العناصر استخداماً في الصحف, اما الصور فقد    االوسط, مما يبين اهمية المانشيت

  تعتبر ( في الشرق االوسط, وبالتالي  %8.8( في الواشنطن بوست, وبنسبة )%14.1جاءت في المرتبة الرابعة ضمن النسبة )

التغطية اثناء  للخبر  التحرير االعالمي  المهمة في  العناصر  قد حصلت    الصور احد    الرسوم الصحفية لجائحة كورونا, واخيراً 

التكرارات كونها حصلت  الفئات االخرى من حيث  التغطية وهي االقل بين  اثناء  التوضيحية على نسبة محدودة من االستخدام 

 ( في الشرق االوسط. %7.2( في الواشنطن بوست  ونسبة )%11.8على نسبة )

 االستنتاجات: 

 وعة من االستنتاجات والتي جاءت على النحو التالي: توصلت الباحثة الى مجم 

حيث قامت بتغطيتها بشكل كبير وملحوظ بعد   (،19-لقد اولت الصحف العالمية والعربية الدولية اهمية كبيرة للجائحة )كوفيد  .1

او   الكترونية  نافذة  لها  خصصت  يسمان  الرقمي    ىما  مستمر   المتخصص،بالملحق  تحديث  هناك  كان    لألخبار  وبالتالي 

 والمعلومات واالحصائيات عبر مواقع الصحف االلكترونية. 

-التغطية الصحفية المتبعة من قبل الصحيفتين لعرض المحتوى الرقمي لجائحة كورونا )كوفيد  في طريقةهناك تشابه كبير    .2

 مما يؤكد على اهمية هذه التغطية في المجتمعات المحلية والعالمية. (،19

تين على المواقع االلكترونية بشكل تام اثناء الجائحة من حيث جمع المعلومات وتدقيقها كذلك اعادة ترتيبها  اعتمدت الصحيف    .3

حيث كان التدفق الرقمي هو االهم في حينها من اي وقت سابق واثبتت جدارتها في االعتماد على شبكة من المندوبين  وتوزيعها،

 اتب حول العالم.والمراسلين عن بعد والمنتشرين في مختلف المك

وكان الدور البارز في حينها   (،19-اعتمدت الصحف عينة البحث على مجموعة من المصادر لتغطية جائحة كورونا )كوفيد  .4

بين  االنتشار  قوة  من  ويزيد  ودولياً  عالمياً  الصحف  هذه  اهمية  يعزز  وذلك  االلكترونية  المواقع  عبر  والمراسلين  للمندوبين 

 والدولية وكان هذا ضمن مجموعة من المكاتب الموزعة في معظم الدول.  المجتمعات العالمية
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وصريح   .5 دقيق  بأسلوب  الحقيقة  نقل  على  عملت  حيث  لالزمة  تغطيتها  اثناء  الصحيفتين  كال  في  محايدة  االتجاهات  كانت 

الجماهير    ومباشر، بين  الصحف  مصداقية  من  يزيد  االقل    المستهدفة،وهذا  والسلبية  االيجابية  االخرى  االتجاهات  كانت  ثم 

 اعتماداً وذلك وفقاً لمعطيات االزمة.

خصصت الصحيفتين القوالب والفنون الصحفية المعتادة في نقل المحتوى الى الجمهور لكن اعتمدت على الخبر بشكل مكثف  .6

عالمياً   األزمة  نتيجة ألهمية  جائحة    ودولياً،وذلك  ازمة  في  السريعة  التطورات  لمواكبة  كان  الصحفي  الخبر  فأن تصدر  لذلك 

 تباعاً. الفنونبقية ومن ثم اعتمدت على  (،19-كورونا )كوفيد

)كوفيد  .7 كورونا  لجائحة  والمواكبة  المرتبطة  االزمات  مقدمة  في  االقتصادية  االزمة  التغطية   (،19-جاءت  حيث  من  وهذا 

بكل   الحياة  على  الجائحة  وانعكاس  تأثير  من  جزء  هذا  وبالتالي  الصحيفتين  لكال  على   تفاصيلها،الصحفية  كبير  مؤشر  وهذا 

 ً  مما يوضح المشتركات بين الشعوب والمجتمعات العالمية. ودولياً، خطورة الموقف محليا

قبل    .8 من  المستخدمة  واالساليب  االستماالت  مقدمة  في  التخويف  استمالة  لخطورة    الصحيفتين،ظهرت  انعكاس  جاء  وهذا 

اتبعت بعد ذلك االستماالت  ثم    الصحية،وبالتالي ادت هذه االستماالت الى تحقيق جزء من الحمالت العالمية للتوعية    الجائحة،

 واالساليب العقالنية لتخلق توازن مهم في عرض المحتوى الرقمي.

 التوصيات:

 وهي ما يأتي:  للبحث،وعة من التوصيات بناءاً على معطيات عينة البحث خالل المدة المحددة متوصي الباحثة بمج

التغطية اال1 اثناء  المهم الذي    االزمة،عالمية ألخبار  . يجب على الصحف اعتماد االتجاهات االيجابية  وهذا من منطلق الدور 

 تؤديه كل منهم بين صفوف الجمهور االعالمي.

. االعتماد على التقنية الحديثة في خلق بيئة تفاعلية مع الجمهور المتضرر حول العالم ونقل تجاربهم بشكل مباشر وشخصي 2

خصوصاً ونحن االن امام ثورة معلوماتية هائلة تمكن الجميع من   لين،والمراسوليس فقط تقارير او اخبار عن طريق المندوبين  

 التحدث عبر الصحف الرقمية بمجرد خلق مساحة الكترونية لذلك. 

. ان الحمالت االعالمية للتوعية الصحية هي اساس نجاح المؤسسات االعالمية في وقت االزمات السيما ازمة جائحة كورونا  3

الصح  المؤسسة  من  جعلت  واالرشاد  التي  للتوجيه  منبراً  مكثف    الصحي،فية  بشكل  االسلوب  هذا  الى  اللجوء  من  البد  فكان 

 وهذا كان محدود بعض الشي في كال الصحيفتين. رسمي،ومخصص للصحيفة بشكل 

ر  . ضرورة ربط الملحق الرقمي بشكل مباشر في كال الصحيفتين بمنظمة الصحة العالمية عبر موقعها االلكتروني وذلك يعتب4

علماً ان االخبار التي تناقلتها الصحف عن المنظمة عبر الحساب كانت في منتهى   والصحيفة،جزء من تعزيز الثقة بين الجمهور 

 تأثيراً لو اعتمدت اسلوب دمج المواقع. أكثرلكنها تكون  تجاهلها، مكني  والاالهمية 
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بشكل مكثف ألنها  5 التوضيحية  الصور  استخدام  يجب  من    أكثر.  احصائية   النصوص،تأثيراً  بمثابة  االنفوجراف هو  ان  كما 

 شاملة لتغطية االزمة.

 االساليب تأثيراً في وقت االزمات. أكثركونها  الجمعي،. يجب اعتماد االستماالت التي تحدد رأي االغلبية او االسلوب 6

لتحقيقات الصحفية بشكل مكثف وخصوصاً التي تعتمد على االحصائيات والبيانات الرقمية من المستشفيات  . ضرورة اعتماد ا7

 وهذا بهدف الحصول على المعلومة من مصدرها.  الصحي،وربط االحداث بذوي الشأن في االزمة من المتخصصين بالقطاع  
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the nature of Palestine's social health media coverage of the 

COVID19 pandemic, how it deals with this global and significant issue, determine the amount of 

attention paid to the issue, and the nature of the content through which the pandemic has been 

highlighted, Identifying the journalism arts and multimedia, interactive elements and assistive 

services used to highlight topics on the COVID-19 pandemic. The study is meta-research based 

on the media survey and uses a content analysis tool on a sample of topics published on the 

Palestinian Health Ministry's social media platforms. The study concluded that the coverage of 

the epidemic on the official page of the Palestinian Ministry of Health was poor, with 75 topics 

only reported in a month. It reached 38%, followed by the Ministry's efforts to fight the epidemic 

with 26%, while the latest developments related to the epidemic and issues of awareness, 

guidance, and instructions reached 17%. It also shows the weakness of the educational and 

instructional aspects compared to the number of published subjects. In addition, the Palestinian 

political division reflected on the health aspect, focusing on coverage in West Bank with 22%, 

while the sample focused on the Gaza Strip was only 4%. It also focused on the informational 

news aspect through the emergence of the art of news and infographics, considering the 

weakness or absence of other journalistic arts, with the use of accompanying materials such as 

photos and videos tangibly and mainly with the published topics in line with the coverage . 

Keywords: Health media, Palestinian media, new media, COVID-19 pandemic, social media . 

 

 

A R T I C L E  I N F O  

Article history: 

Received  01/08/2022 

Received in revised form   12/09/2022 

Accepted  07/11/2022 

Available online   15/1/2023 

https://doi.org/10.36772/arid.aijmscs.2023.472 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 4, NO. 7, January 2023 

 

 
 32 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 الملخص 

، وكيف تعاطى  19-طبيعة تغطية اإلعالم الصحي اإللكتروني في فلسطين لقضية جائحة كوفيدهدفت الدراسة إلى التعرف على  

مع هذه القضية العالمية والكبيرة، وتحديد حجم االهتمام الذي تم إيالئه لهذه القضية، وطبيعة المحتوى الذي تم إبراز الجائحة من 

التفاعلية والخدمات المساعدة المستخدمة في إبراز الموضوعات    خالله، وتحديد الفنون الصحفية والوسائط المتعددة والعناصر

، وتندرج الدراسة تحت البحوث الوصفية حيث اعتمدت على منهج المسح اإلعالمي، واستخدمت 19-التي تناولت جائحة كوفيد

الفلسطين الصحة  لوزارة  الرقمية  المنصات  على  المنشورة  الموضوعات  من  عينة  على  المضمون  تحليل  وخلصت أداة  ية، 

مجموعه   ما  رصد  حيث  الفلسطينية،  الصحة  لوزارة  الرسمية  الصفحة  في  بالوباء  الخاصة  التغطية  ضعف  إلى   75الدراسة 

التي   الموضوعات  بين  األكبر  باالهتمام  بالوباء  الخاصة  اليومية  االحصائيات  حظيت  حيث  كامل  شهر  خالل  فقط  موضوعاً 

% بينما حلت  26% تالها في المرتبة الثانية جهود الوزارة لمكافحة الوباء بنسبة  38  وردت في مواقع الدراسة، فقد بلغت نسبتها

النسبة   نفس  على  والتعليمات  واإلرشاد  التوعية  وموضوعات  بالوباء  المتعلقة  الجانب  17المستجدات  ضعف  يظهر  كما   .%

المنشورة، وظهر حالة من انعكس اال الفلسطيني على الجانب التوعوي واإلرشادي بالمقارنة بكم الموضوعات  نقسام السياسي 

%، في الوقت الذي ركزت فيه  22الصحي، حيث انصب التركيز في التغطية نحو مناطق الضفة الغربية بشكل واضح وبنسبة  

بنسبة   الدراسة على قطاع غزة  الخبر واإلنفو  4عينة  فن  المعلوماتي من خالل بروز  الخبري  الجانب  فقط. كما ركز على   %

ظل ضعف أو غياب الفنون الصحفية األخرى مع استخدام للمواد المصاحبة كالصور والفيديوهات بشكل ملموس    جرافيك، في 

 وكبير مع الموضوعات المنشورة تماشياً مع طبيعة التغطية. 

 ي.، وسائل التواصل االجتماع19-اإلعالم الصحي، اإلعالم الفلسطيني، اإلعالم الجديد، جائحة كوفيد :لمفتاحيةالكلمات ا
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 مقدمة:  

لإلعالم  لما  النظر عن طبيعته وحجمه،  بغض  المجتمع  يحتاجها  التي  التخصصية  المجاالت  أبرز  أحد  الصحي  اإلعالم  يعتبر 

تمس حياتهم   التي  الصحية  القضايا  العديد من  تجاه  وتوعيتهم  والمجتمعات،  األفراد  على  الحفاظ  في  كبيرة  أهمية  الصحي من 

 بشكل مباشر. 

يعتب اإلعالم  كما  استخدام  أن  كما  الجماهير،  قبل  من  واستخداماً  شيوعاً  اإلعالمية  األدوات  أبرز  من  اإللكتروني  اإلعالم  ر 

األخبار  تداول  خالل  من  السياسي  البعد  أبرزها  من  والتي  الحياتية،  األبعاد  من  الكثير  إلى  ليصل  وامتد  تشعّب  اإللكتروني 

لك الوقوف على القضايا االقتصادية والرياضية والبيئية والصحية، وتناول ما يعرف  والتقارير الخاصة باألحداث السياسية، وكذ

ب"حديث الشارع" من خالل الوسوم والمنشورات والوسائط المتعددة التي يتم استخدامها وتداولها عبر تلك المواقع اإللكترونية  

 ومنصاتها الرقمية. 

ي أمراً شديد الصعوبة، وبالطبع فإن درجة االهتمام الشعبي محليًا واقليميًا  وقد أصبح إخفاء أو تجاهل أية أزمة في عصرنا الحال

مجرياتها   مع  والتفاعل  بها  التعريف  في  رئيس  دور  اإلعالم  لوسائل  يظل  ولكن  أزمة ألخرى،  من  تتفاوت  أزمة  بأية  ودوليًا 

 (، 2018)الحديدي، 

اطية بطبيعتها إلي دمقرطة المعلومات وتعميم المعرفة، وساهمت  لقد أدت تكنولوجيات اإلعالم التي تعد أدوات جماهيرية وديمقر

بشكل غير مسبوق في نشر مختلف العلوم والمعارف والمعلومات بمختلف جوانب الحياة اليومية، مما أدي إلي تقليص الفجوة 

”، حيث يشخص  Self-Medicationالرمزية والمعرفية بين النخب والعوام، ففي المجال الطبي ظهر ما يسمي بالعالج الذاتي “

المريض حالته الصحية أحياناً من خالل تصفحه لوسائل اإلعالم اإللكترونية المتخصصة في المجال الطبي، وفي شراء األدية  

 , (. 2018Slukováدون استشارة الطبيب رغم ما يحمله ذلك من مخاطر)

، حيث  19-يروس كورونا المستجد والمعروف باسم كوفيدومن أبرز القضايا الراهنة التي شهدها العالم في هذه اآلونة، تفشي ف

دولة حول    100تطور من مرض أصاب بعض المواطنين في إحدى األسواق الشعبية الصينية إلى جائحة وصلت إلى أكثر من  

وكوفيد واإلصابات،  الوفيات  ماليين  مخلفة  سارس  19-العالم  كورونا  فيروس  يسببه  معد  "مرض  العوامل  2-هو  أحد  وهو   ،

لُمْمرضة التي تصيب الجهاز التنفسي، وقد اكتشفت منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس الجديد ألول مرة من خالل الحاالت  ا

 (. 2020" )منظمة الصحة العالمية، 2019كانون األول/ ديسمبر  31التي حدثت في يوهان بجمهورية الصين الشعبية في 

(، في حين بدأ تسجيل أول حالة 2020)األناضول،    2020مارس    5في تاريخ  إلى الضفة الغربية    19-وقد وصل فيروس كوفيد

العام، وفرضت الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة حظر   إصابة في قطاع غزة أواخر شهر أغسطس من ذات 

 (.2020، 24التجول وإجراءات عزل عام في كثير من المناطق )فرانس
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ي تسبب بها تفشي الفيروس في العديد من دول العالم، فقد حظيت هذه القضية باهتمام بالغ من قبل  ونظراً لحجم اآلثار الكبيرة الت

اإللكترونية  والسيما  اإلعالم  وسائل  سارعت  حيث  وتوجهاتها،  أنواعها  اختالف  على  العالم  دول  معظم  في  اإلعالم  وسائل 

 حدثاً عالمياً أثر على غالبية دول العالم.  واالجتماعية لتغطية هذه الجائحة األكبر في العصر الحديث، كونها 

لكوفيد العامة والمتخصصة  الفلسطينية  اإلعالم  تأثرت  19-وتنوعت تغطية وسائل  التي  الدول  في  اإلعالم  ، حالها حال وسائل 

كورونا، بالجائحة، كما لعبت أدواراً متعددة، سواء على صعيد تزويد الجمهور باألخبار والمستجدات الخاصة بانتشار فيروس  

وكذلك نشر اإلحصائيات اليومية الخاصة بأعداد الوفيات واإلصابات وكذلك حاالت الشفاء، باإلضافة إلى الدور التوعي المتعلق 

بتبيان ماهية هذا المرض الجديد وخطورته وأعراضه وغير ذلك من المعلومات الطبية المتعلقة به، عالوة على نشر التعليمات  

و واإلرشادات  تفشيه الوقائية  ومنعه  بالفيروس،  اإلصابة  خطر  لتفادي  والصحية،  الرسمية  الجهات  عن  الصادرة  التعليمات 

 وانتشاره بين أوساط المواطنين. 

، وما هي األولوية التي أخذتها  19-ومن هنا تحاول هذه الدراسة الوقوف على تغطية اإلعالم الصحي الفلسطيني لجائحة كوفيد

 اإللكتروني الفلسطيني، والتي تعد القضية األبرز عالمياً خالل هذه الفترة.هذه القضية في اإلعالم الصحي 

 أوالً: الدراسات السابقة:

جائحة   لقضية  الصحي  اإلعالم  تغطية  طبيعة  على  الوقوف  إلى  الباحث  عليها  اطلع  التي  السابقة  الدراسات  من  العديد  هدفت 

الصحية، ودورها تلك    19كوفيد_ القضايا  الجمهور كما في دراسة )محمدي خيرة،  وغيرها من  الوعي لدى  التغطية في نشر 

كوفيد_2020 كرونا  أزمة  وإدارة  الصحي  "اإلعالم  بعنوان:  الميديا   19(  مواقع  عبر  الزائفة  األخبار  انتشار  ظل  في 

ظل تداول األخبار في    19االجتماعية"، والتي حاولت أن تسلط الضوء على كيفية معالجة اإلعالم الصحي ألزمة جائحة كوفيد_

أشكال   أبرز  واستكشاف  كرونا،  أزمة  إدارة  في  الصحي  اإلعالم  دور  وتشخيص  االجتماعية،  الميديا  مواقع  عبر  الزائفة 

كوفيد_ لجائحة  اإلعالمية  الميديا  19المعالجات  مواقع  تتداول عبر  التي  الزائفة  األخبار  انتشار  وأساليب  آليات  ، وكذلك رصد 

 االجتماعية.

األمين موسى،  كما عرجت   لجائحة كورونا في عصر  2020دراسة )محمد  اإلخبارية  الفضائيات  بعنوان: "محددات تغطية   )

 باعتبار -الرقمنة"، على المحددات التي تقوم عليها تغطية القنوات الفضائية اإلخبارية 

لتغطية يطغى عليها الجانب الكمي  لجائحة كورونا، وقد الحظ الباحث أن هذه ا  -في مقدمة اإلعالم الجماهيري واسع االنتشار

والتناول التثقيفي، وكأن هذه القنوات تعمل من خارج سياق هذه الجائحة وال تتأثر بها، بل ترصدها مثلها مثل كافة األحداث التي 

 تتصدر األجندة اإلعالمية، وهي تغطية تلفت النظر إلى إهمال اإلعالم لتوعية البشرية وإرشادها لتجنب المخاطر. 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 4, NO. 7, January 2023 

 

 
 35 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

عبر مواقع التواصل    19-( بعنوان: "االكتشاف المبكر لتفشي كوفيدWenjun Wang  ،2020ذات الوقت تعمقت دراسة )في  

تطبيق   دور  أثبت  والذي  الصينية"،  تطورات   WeChatاالجتماعي  كافة  وواكب  الجائحة،  بوقوع  بالتنبؤ  الصين  في  الشهير 

الوباء عالم  19-تفشي كوفيد قبل قبل أسبوعين من اإلعالن عن  ياً، بل توقع تفشيه بشكل كبير جداً، وحظي بمتابعة كبيرة من 

 الجمهور نظراً لكم المعلومات الكبير الذي كان يتداول من خالله. 

 (، بعنوان: "السياسات اإلعالمية في الحد من مخاطر كورونا"2020كما تطرقت دراسة )محمد المغير، 

المنهج الوصفي إلى دراسة السياسات اإلعالمية ودورها في الحد   من مخاطر تنفشي انتشار فيروس كورونا، استخدم الباحث 

الباحث، حيث خلصت إلى أن هناك حاجة لتحليل السياسات واالستراتيجيات اإلعالمية في  والحدسي الذي يعتمد على خبرات 

التفاعلي واالجتماعي في  التعامل مع فيروس كورونا وما صاحب ذلك من إجراءات إعالمية وتوعوية، وكذلك أهمية اإلعالم  

مسار   رسم  إعادة  من  بد  ال  لذا  اإللكتروني،  التعليم  واستدامة  الصحي  الحجر  أماكن  في  البشرية  واألنشطة  العمل  تواصل 

 السياسات اإلعالمية للتعايش اآلمن مع الفيروس.

القنوات الفضائية اإلخبارية ألزمة كورونا  2020كما أظهرت دراسة )عرين الزعبي،   النخبة العربية لتغطية  ( بعنوان: "تقييم 

المحلية بدرجة كبيرة، وأن  الفضائية اإلخبارية  القنوات  يتابعون أزمة كورونا عبر  المبحوثة  العينة  أفراد  العالمية"، أن غالبية 

 تصدرت قائمة األشكال اإلخبارية المفضلة ألفراد النخبة العربية في متابعة أزمة كورونا.  التغطية اإلخبارية الخاصة

عليان،   محمد  )أمل  دراسة  هدفت  حين  بالمواقع 2018في  المحلية  للقضايا  الفلسطيني  الجامعي  الشباب  "متابعة  بعنوان:   )

تابعة الشباب الجامعي الفلسطيني للقضايا المحلية بالمواقع اإللكترونية وعالقتها بوعيهم بهذه القضايا"، إلى التعرف على كيفية م

اإللكترونية وعالقتها بوعيهم بهذه القضايا، ودرجة اهتمامهم بمتابعتها، والكشف عن أسباب ودوافع متابعتها، ومدى ثقة الشباب 

 الجامعي الفلسطيني فيما تقدمه المواقع اإللكترونية حول القضايا المحلية

( بعنوان: "اعتماد النخب السياسية الفلسطينية على الصحافة اإللكترونية 2016ى دراسة )ماجد أحمد أبو مراد،  وكذلك الحال لد

أثناء األزمات" والتي هدفت إلى التعرف على مدى اعتماد النخب السياسية الفلسطينية على الصحافة اإللكترونية أثناء األزمات،  

الصحافة اإللكترونية،   أهم مواقع  أثناء األزمات، وهو ما تشابه مع أهداف ومعرفة  الفلسطينية  السياسية  النخب  إليها  التي تلجأ 

دنيا،   فارس وعقون  الجزائري" والتي 2016دراسة )كاتب  الشباب  االجتماعي على  التواصل  استخدام مواقع  "أثر  بعنوان:   )

وتطبيقها من خالل الدراسة على عينة من    حاولت الكشف عن أثر استخدام الشبكات االجتماعية على سلوك الشباب الجزائري

الدراسات في صياغة   تلك  الباحث من  الجزائر، وقد استفاد  بدولة  البواقي  أم  لدى شباب مدينة  االجتماعية  الشبكات  مستخدمي 

 مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها.



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 4, NO. 7, January 2023 

 

 
 36 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

ترتيب   نظرية  الباحث  عليها  اطلع  التي  السابقة  الدارسات  من  كثير  استخدمت  تم كما  والتي  األجندة"،  "وضع  األولويات 

الدراسة   تشابهت  حين  في  واإلشباعات،  االستخدامات  نظرية  منها  الميدانية  استخدم  بينما  أيضاً،  الدراسة  هذه  في  استخدامها 

  الحالية مع عدد من الدراسات السابقة كونها اختارت عينة من وسائل اإلعالم الصحي، لكن انفردت هذه الدراسة كونها ركزت

 على الفلسطينية منها. 

الحال في دراسة   الدراسة كما هو  الذي استخدمته هذه  المنهج  المسحي وهو ذات  المنهج  السابقة  الدراسات  في حين استخدمت 

 (. 2020)محمد المغير، 

ا في دراسة  كما تقاطعت هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة في كونها دراسة تحليلية تستخدم أداة تحليل المضمون كم

بعنوان: "اإلعالم الصحي وإدارة أزمة كرونا كوفيد_2020)محمدي خيرة،   الزائفة عبر مواقع    19(  انتشار األخبار  في ظل 

 الميديا االجتماعية". 

( بعنوان: "محددات تغطية الفضائيات اإلخبارية لجائحة كورونا في 2020وتشابهت الدراسة مع دراسة )محمد األمين موسى،  

الر أوساط  عصر  بين  ورواجاً  انتشاراً  اإلعالم  وسائل  أبرز  من  كواحدة  اإللكترونية  المواقع  على  ركزت  كونها  في  قمنة"، 

 الجمهور.

الجماهيرية حول جائحة كوفيد التوعية  في مجال  الصحي  الكبيرة لإلعالم  األهمية  الدراسة  أثبتت  في  19-كما  الحال  ، كما هو 

الزائفة عبر   19إلعالم الصحي وإدارة أزمة كرونا كوفيد_( بعنوان: "ا2020دراسة )محمدي خيرة،   في ظل انتشار األخبار 

مواقع الميديا االجتماعية"، في حين أثبتت هذه الدارسة االستخدام الكبير لإلعالم اإللكتروني من قبل الجمهور الفلسطيني، كما  

(، في حيت أثبتت األثر الكبير لتلك المنصات على 2018هو الحال في عدد من الدراسات السابقة كما دراسة )أمل محمد عليان، 

 (. 2016الوعي الجماهيري تجاه القضايا الحياتية المهمة وخاصة في أوقات األزمات كما في دراسة )كاتب فارس وعقون دنيا، 

ونية ودورها  ( بعنوان "الخصائص االتصالية للمدونات اإللكتر2009كما تشابهت تلك النتائج مع نتائج دراسة )حسني نصر،  

في التحول إلى مجتمع المعلومات" في اعتبار الصحافة اإللكترونية "صحافة بديلة" أو صحافة موازية للصحافة المطبوعة، كما 

 أنها تحولت من وسيلة للتعبير الشخصي عن الرأي إلى نوع من صحافة المعلومات التي تسهم في تدفق المعلومات. 

(، والتي وجدت أن مستوى دور اإلعالم 2020ما توصلت إليه دراسة )محمد األمين موسى،  في حين اختلفت نتائج الدراسة مع  

 الصحي لم يكن كافياً للتوعية واإلرشاد وأنه كان كمياً فحسب. 

 ثانياً: مشكلة الدراسة: 

األفراد   في حياة  وإنما  في مجال اإلعالم،  فقط  ليس  إحداث تطور كبير  في  اإللكتروني  اإلعالم  المستوى ساهمت وسائل  على 

الشخصي واالجتماعي والسياسي، وجاءت لتشكل عالماً افتراضياً يفتح المجال على مصراعيه لألفراد والتجمعات والتنظيمات  
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بمختلف أنواعها، إلبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية غير مسبوقــة، وباتت توفر بيئة تعليمية 

للتفاعل المباشر مع األفراد والمعلومات خاصة مع  وتعلمية وتوعوية قي مة في كثير من المجاالت ومنها الصحية، وتقد فرصاً 

من خالل  وكذلك  السابقة  الدراسات  نتائج  على  االطالع  من خالل  الباحث  وجد  وقد  والدولي،  المحلي  المستوى  على  القضايا 

رة للمواقع اإللكترونية مواقع التواصل االجتماعي، وخاصة في  المالحظة المباشرة أن الجمهور الفلسطيني يتعرض بدرجة كبي

التعرف  في  الدراسة  يمكن صياغة مشكلة  هنا  والكهرباء وغيرها، ومن  الحصار  وأزمة  المتكررة  كالحروب  األزمات  أوقات 

لقضية جائحة كوفيد فلسطين  في  اإللكتروني  الصحي  اإلعالم  الق19-على طبيعة تغطية  تعاطى مع هذه  العالمية ، وكيف  ضية 

القضية وأين كانت جائحة كوفيد لهذه  الذي تم إيالئه  أولويات اإلعالم الصحي،    19-والكبيرة، وتحديد حجم االهتمام  على سلم 

وطبيعة المحتوى الذي تم إبراز الجائحة من خالله، باإلضافة إلى معرفة النطاق الجغرافي الذي تم التركيز عليه في التغطية،  

 صحفية المستخدمة في التغطية. وكذلك الفنون ال

 ثالثاً: أهمية الدراسة:  

تبرز أهمية الدراسة من خالل تناولها لموضوع مهم وهو اإلعالم الصحي كونه من أبرز المجاالت لإلعالم المتخصص، وتنبثق  

 والثانية عملية.  ، من زاويتين األولى علمية،19-أهمية دراسة الوقوف على تغطية اإلعالم الصحي الفلسطيني لجائحة كوفيد

العلمية في مجال اإلعالم  المعرفة  باستخدام منهج علمي يثري  الباحث  قيام  العلمية من خالل  الدراسة أهميتها  حيث تكتسب 

الصحي، كما يأمل الباحث أن تؤدي هذه الدراسة إلى إضافة علمية تساعد الباحثين في الحقل األكاديمي في التعرف على طبيعة 

 .19-الفلسطيني المتخصص لقضية جائحة كوفيدتغطية اإلعالم 

وتتمثل أهمية الدراسة من الناحية العملية في تقديم المساعدة للمسئولين، وتقديم المقترحات والتوصيات حول هذا الموضوع  

 للجهات المعنية وكذلك للقائمين باالتصال في وسائل اإلعالم الصحي بذلك بشكل خاص.

 رابعاً: أهداف الدراسة: 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس وهو وضع توصيف دقيق لكيفية تغطية اإلعالم الصحي الفلسطيني لقضية 

 ، وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف، وهي: 19-جائحة كوفيد

 . 19-.   التعرف على مدى اهتمام اإلعالم الصحي الفلسطيني بقضية جائحة كوفيد1

 . 19-ي اإلعالم الصحي الفلسطيني لتغطية جائحة كوفيد.   التعرف على الموضوعات المنشورة ف2

 .19-.   تحديد النطاق الجغرافي الذي ركز عليه اإلعالم الصحي الفلسطيني في تغطيته لجائحة كوفيد 3

 . 19-.   التعرف على الفنون الصحفية التي استخدمتها عينة الدارسة في تغطيتها لجائحة كوفيد4
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 خامساً: تساؤالت الدراسة: 

، وينبثق  19-عى الدراسة إلى اإلجابة على سؤال رئيس وهو كيف قام اإلعالم الصحي الفلسطيني تغطية لقضية جائحة كوفيدتس

 من هذا التساؤل عدة تساؤالت، وهي:

 ؟19-.   ما مدى اهتمام اإلعالم الصحي الفلسطيني بقضية جائحة كوفيد1

 ؟ 19-لسطيني في تغطيته لجائحة كوفيد.   ما الموضوعات التي ركز عليها اإلعالم الصحي الف2

 19-.   ما النطاق الجغرافي الذي ركز عليه اإلعالم الصحي الفلسطيني في تغطيته لجائحة كوفيد3

 ؟ 19-.   ما هي الفنون الصحفية التي تستخدمها عينة الدارسة في تغطية قضية جائحة كوفيد4

 سادساً: نوع الدراسة ومنهجها وأداتها:

 سة: .   نوع الدرا1

أو    أو موقف  "التي تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع معين  الوصفية  البحوث  إطار  في  الدراسة  تقع هذه 

 (.2006جماعة او فرد معين وتكرارات حدوث الظاهرات المختلفة" )سمير حسين، 

 .  منهج الدراسة: 2

التي تتعلق بالظاهرة موضع البحث من خالل المفردات   المنهج المسحي الذي يعتبر جهداً علمياً منظم للحصول على المعلومات 

 المكونة لمجتمع الدراسة خالل فترة زمنية كافية بهدف تكوين قاعدة أساسية من البيانات والمعلومات.

 .  أداة الدراسة3

 استمارة تحليل المضمون:  -

مع  فئات  تحت  المادة  تصنيف  خالل  من  معا  نةي وذلك  بما    رييوفق  ح  كشفيمحددة  من  والشكل،   ثيخصائصها،  المحتوى، 

أن    ضمنيالمطروحة بما    ة،يوالفروض العلمية للدراسة، والتساؤالت البحث  ة،يوترتبط هذه الفئات ارتباطاً مباشًرا بالمشكلة البحث

تحل نتائج  إجابة صر  ليتكون  العزيز،    حة، يالمضمون  عبد  )بركات  الدراسة  تساؤالت  على  الباحث 2012وقاطعة  وصمم   ،)

 المضمون؛ الستخراج فئات الموضوع، وفئات الشكل على حد سواء.  لياستمارة تحل

 ً  : مجتمع وعينة الدراسة سابعا

الفلسطينية، والتي تتبع في غالبيتها لمؤسسات وهيئات صحية    يتمثل الدراسة في منصات اإلعالم الصحي اإللكترونية  مجتمع 

رسمية أو خاصة، كلجان العمل الصحي، والهالل األحمر الفلسطيني، والصليب األحمر فرع فلسطين، وأطباء بال حدود فرع  

حث من ذلك المجتمع عينة قصدية تتمثل في الصفحة الرسمية لوزارة الصحة  فلسطين وغيرها من الجهات الطبية، وقد أخذ البا
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  19-الفلسطينية على منصة فيسبوك، وقد اختار الباحث هذه العينة كونها الجهة الصحية الرسمية المنوط بها تغطية قضية كوفيد

لفيسبوك كونها المنصة األكثر استخداماً ا  نصة وتزويد المجتمع المحلي بكافة الموضوعات المتعلقة بالجائحة، في حين اختار م

عينة   الباحث  اختار  كما  سابقاً،  إليها  المشار  السابقة  الدارسات  من  عدد  أوضحت  كما  فلسطين  في  الجمهور  قبل  من  ورواجاَ 

 في عينة الدراسة.  19-الحصر الشامل لكافة المواد اإلعالمية المنشورة الخاصة بقضية جائحة كوفيد

 ً  اسة  : حدود الدرثامنا

 الحدود الزمانية  .1

العينة الزمانية للدراسة خالل فترة شهر كامل وهي الفترة التي شهدت ارتفاع كبير في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا   تمتد

بتاريخ   فلسطين  تاريخ  1/9/2020في  وحتى  الحصر 30/9/2021،  بنظام  المنشورات  كافة  مضمون  تحليل  تم  حيث  م، 

 وذلك بالرجوع إلى األرشيف من خالل استمارة تحليل المضمون.  نية،منشوراً خالل الفترة الزم 75الشامل، بواقع إجمالي 

 الحدود الموضوعية   .2

كوفيد  يتمثل بقضية  المتعلقة  المنشورة  الموضوعات  كافة  في  الدراسة  اإللكترونية    19-موضوع  الرسمية  الصفحة  على 

 لوزارة الصحة الفلسطينية على منصة فيسبوك. 

ً تاسع  : وحدات التحليل والقياسا

 الباحث في دراسته على الوحدات اآلتية للتحليل:  اعتمد التحليل:.  وحدات 1

 الفكرة(:  ). وحدة الموضوع أ

تتضمن مجموعة من   وهي عادة من جملة مختصرة  وتتكون  التحليل  تدور حولها موضوع  التي  الفكرة  تتضمن  عبارة عن جملة 

 ، 19-(، وهي الموضوعات التي تناولت قضية جائحة كوفيد2006األفكار التي يحتوي عليها موضوع التحليل )سمير حسين، 

 للتعرف على الموضوعات التي تضمنتها قضية الجائحة في عينة الدراسة.  ةكروفي إطار الوحدة المذكورة يستخدم الباحث وحدة الف

 . الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية:  ب

(، وهي كافة المواد اإلعالمية التي تناولت  2006بها الوحدة اإلعالمية المتكاملة التي يقوم الباحث بتحليلها )سمير حسين،    يقصد

 في مواقع الدراسة. 19-قضية كوفيد

المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتغيراته، ويمكن من خالله إعادة بناء   أسلوب العد والقياس:   .2 التسجيل الكمي  هو نظام 

الحميد،  عبد  )محمد  الدراسة  أهداف  وتحقيق  التفسير  في  تسهم  كمية  نتائج  إلى  الوصول  تساعد على  أرقام  في شكل  المحتوى 

 للعد والقياس.  (، واستخدم الباحث التكرار كأسلوب1998
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 : إجراءات الصدق والثبات عاشراً 

 :   الصدق.   إجراءات 1

لقياسه )عزمي،    قصديو لما وضع  القياس  أداة  التحليل صالحية  اإلجراءات    (2002بصدق  ببعض  القيام  سيتم  ذلك  أجل  ومن 

 وهي:

 التحديد الدقيق ألدوات جمع البيانات اعتماداً على الدراسات السابقة. •

 فئات استمارة تحليل المضمون بشكل واضح ودقيق، بحيث تحقق األهداف وتجيب على التساؤالت. كتابة  •

 صدق المحتوى من خالل عرض االستمارة على عدد من المحكمين، للتأكد من نجاعة الفئات وشموليتها.  •

 .  إجراءات الثبات2

االتساق  أجرى درجة  من  للتأكد  المعلومات  جمع  أداة  ثبات  اختبار  "بما    الباحث  لها،  ظواهر    حي تيالعالية  من  تقيسه  ما  قياس 

بدرجة عالية من الدقة، والحصول على نتائج متطابقة أو متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع المعلومات سواًء 

 (.2006أو أجراها الباحث نفسه أو باحثون آخرون" )حسين،  آخرين، ني من نفس المبحوثين أو من مبحوث

% وهي  95ج باستخدام معامل هولستي" لقياس ثبات نتائج التحليل وقد جاءت نسبة الثبات بواقع  تم التحقق من ثبات النتائ  وقد

 داللة على مدى دقة التحليل والثقة العالية بنتائجه.

 عشر: مصطلحات الدراسة  حادي

   :19-. كوفيد1

سارس  وهو كورونا  فيروس  يسببه  معد  الجها2-"مرض  تصيب  التي  الُمْمرضة  العوامل  أحد  وهو  اكتشفت ،  وقد  التنفسي،  ز 

منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس الجديد ألول مرة من خالل الحاالت التي حدثت في يوهان بجمهورية الصين الشعبية في 

 (.2020 لعالمية،" )منظمة الصحة ا2019كانون األول/ ديسمبر  31

 . اإلعالم الصحي:2

للجمه  الصحي  التثقيف  يقدم  الذي  اإلعالم  به  نتيجة ويقصد  والنفس،  الجسد  على  المترتبة  المخاطر  من  بتوعيتهم  ويقوم  ور 

 (.2016لتعرضهم ألمراض معينة والتوجيه في كيفية الوقاية من تلك األمراض )هاشم الحمامي، 

لتثقيف  يمكن تعريفه بأنه اإلعالم الذي يتناول القضايا الطبية، والصحية والتمريضية والعالجية والصيدالنية، واإلرشاد وا  كما

الصحي بالحقائق الصحية والمعلومات الصادقة من خالل اإلرشاد والنضج، وتقديم األخبار والمعلومات. وهو إعالم متخصص 

األخبار والحقا بتقديم  يقوم  والثانوية   ئقالذي  األساسية  الصحية  الصحية والطبية واألحداث والمستجدات  القضايا  حول مختلف 
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والتمريضية   الطبية  اإلرشادات  والتطورات  وتقديم  معها  التعامل  وكيفية  المزمنة  األمراض  أو  المجتمع  يواجهها  التي  الطارئة 

 (.2012بهدف توجيه وتوعية الرأي العام بالقضايا الصحية من خالل التثقيف الصحي )بسام المشاقبة، 

 عشر: النظرية المستخدمة في الدراسة   ثاني

ضع األجندة"، وتتصل النظرية اإلعالمية الشهيرة في أساسياتها بقدرة وسائل اإلعالم "و اتياألولو بي ترت ةيتستخدم الدراسة نظر

وتشك  القضايا  أهمية  إبراز  على  وتسليط   لهاياإلخبارية  انتقاء  في  دورها  اإلعالم  لوسائل  أن  النظرية  وتعتبر  الجمهور.  ذهن  في 

 بدأي ما تقدمه وسائل اإلعالم    ني ومن واقع االتساق ب  األضواء على بعض األحداث أو الشخصيات، وعبر تكرارها لهذه العملية،

بما   الوسائل  هذه  تطرحها  التي  األجندة  تبني  في  والشخصيات   قودهي الجمهور  األحداث  هذه  وبروز  بأهمية  واالقتناع  للتصديق 

 (.  1998لحميد محمد، والنظم الفنية واإلنتاجية )عبد ا لتحريريةوتتأثر بالسياسات العامة والسياسية ا رها،يوالقضايا دون غ

هو شأن جميع النظريات العلمية، فإن نظرية وضع األجندة تستند إلى فرضية أساسية، هي أن "بحوث ترتيب األولويات    وكما

السياسية  القضايا  أولويات  تحديد  في  الوسائل  لتلك  تتعرض  التي  والجماهير  اإلعالم  وسائل  بين  التبادلية  العالقة  بدراسة  تهتم 

ته  واالقتصادية التي  وسائل    مواالجتماعية  تأثير  إلى  تشير  التي  المعتدل  التأثير  نظريات  من  النظرية  هذه  تعد  كما  المجتمع، 

 (.2009اإلعالم على الجمهور )زكريا أحمد، 

يختار    وتفترض وإنما  المجتمع،  في  تقع  التي  والقضايا  الموضوعات  جميع  تقديم  تستطيع  ال  اإلعالم  وسائل  أن  النظرية  هذه 

ئمون على هذه الوسائل بعض الموضوعات التي يتم التركيز عليها بشدة والتحكم في طبيعتها ومحتواها. فهذه الموضوعات  القا

يد وتجعلهم  تدريجيا  الناس  اهتمام  الجماهير    ركونهاتثير  لدى  الموضوعات  هذه  تمثل  وبالتالي  بشأنها،  ويقلقون  فيها  ويفكرون 

 (.  1998 تطرحها وسائل اإلعالم )مكاوي والسيد، أهمية أكبر نسبيا عن الموضوعات التي ال

  ديعملية وضع األجندة بأنها "العملية التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات التي تقدم األخبار والمعلومات باختيار أو التأك  وتعرف

مع أحداث وقضايا ومصادر  بالك  نةيعلى  وتناولها  القضايا  هذه  أخرى، ومعالجة  دون  هذه   ةي فيلتغطيتها  اهتمامات  تعكس  التي 

 (.2008ومتخذي القرار )وسام نصر،  نييالمؤسسات وأولويات المسئولين الحكوم

ات، بعض الموضوع  هايالقائمون عل ختاريهذه النظرية أن وسائل اإلعالم ال تستطيع تغطية جميع الموضوعات، لذلك    وتفترض

ً يجيإلى اهتمامات الناس تدر  ريالتي تش (، فبمدى اهتمام الصحيفة بقضايا معينة وإبرازها والتركيز عليها  2010)محمد حجاب،    ا

اإلعالم   وسائل  لباقي  بالنسبة  وهكذا  الجمهور،  اهتمامات  مقدمة  في  القضايا  تلك  تكون  ان  الصحيفة  تتواقع  ومضموناً  شكالً 

 (. 2003)إسماعيل محمود، 
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 وضع األجندة:  اتياألولو بيومدى استفادة الدراسة من نظرية ترت   كيفية

نظر  من تطبيق  اإلعالم   اتياألولو  ب يترت  ةيخالل  اهتمام  تغطية ومدى  كيفية  على  التعرف  بمقدورنا  الدراسة يصبح  هذه  في 

مكننا من تفسير جانب من مشكلة  وهو ما ي  ، وتحديد حجم تلك التغطية التي قامت بها19-الصحي الفلسطيني بقضية جائحة كوفيد

في تحقيق واحد من أبرز أهداف الدراسة، وهو الوقوف على مدى اهتمام اإلعالم    وياتتسهم دراسة ترتيب األول  ثيالدراسة، ح

كوفيد بجائحة  الفلسطيني  تحليل 19-الصحي  خالل  من  وتفسيرها،  الدراسة  تساؤالت  على  اإلجابة  في  النظرية  تفيد  كما   ،

الذ ب المضمون  المتعلقة  القضايا  طرح  تكرار  مدى  وتحديد  المواقع،  عينة  على  يجرى  العرض    مشكلةي  وعناصر  الدارسة، 

 والتفاعلية المستخدمة. 

 عشر: الدراسة التحليلية:  ثالث

 : 19-: عدد الموضوعات التي طرحتها عينة الدراسة عن قضية جائحة كوفيدأوال

 في المدة الزمنية للدراسة  19-التي طرحتها عينة الدراسة عن قضية جائحة كوفيد (: الموضوعات1رقم ) جدول

 النسبة )%( ( 1*التكرار)ك المنصة 

 100 75 الفلسطينية وزارة الصحة 

 %100 100 المجموع

 :19-ثانياً: فئة الموضوعات التي ركز عليها اإلعالم الصحي الفلسطيني في تغطيته لجائحة كوفيد

 19-الموضوعات التي ركزت عليها عينة الدارسة في تغطيته جائحة كوفيد يوضح :(2)جدول رقم 

 المنصة        

 الموضوعات       

 وزارة الصحة الفلسطينية 

 % ك

 38.67 29 االحصائيات اليومية الخاصة بالوباء 

 17.33 13 المستجدات المتعلقة بالوباء 

 17.33 13 التوعية واإلرشاد والتعليمات 

 26.67 20 جهود الوزارة لمكافحة الوباء 

 0.00 0 أخبار وتقارير عالمية عن الوباء 

 0.00 0 صص واقعية عن اإلصابات والوفيات ق 

 %100 75 المجموع

 
 ك: عدد تكرار الفئة الخاضعة للتحليل في عينة الدراسة.  *
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 وتشير نتائج الجدول السابق إلى: 

مواقع الدراسة، فقد بلغت نسبتها  حظيت االحصائيات اليومية الخاصة بالوباء باالهتمام األكبر بين الموضوعات التي وردت في  

% بينما حلت المستجدات المتعلقة بالوباء وموضوعات  26% تالها في المرتبة الثانية جهود الوزارة لمكافحة الوباء بنسبة  38

النسبة   نفس  على  والتعليمات  واإلرشاد  وكذلك 17التوعية  بالوباء  الخاصة  العالمية  والتقارير  األخبار  تحز  لم  حين  في   ،%

 قصص الواقعية عن اإلصابات والوفيات على أي نسبة تذكرال

 :الدراسة محل المواقع في الموضوعات لفئة  النتائج ومناقشة تفسير

األخبار والتقارير العالمية الخاصة بالوباء وكذلك القصص الواقعية عن اإلصابات والوفيات عن عينة الدارسة، وهو   غابت  1-

ما يشكل تقوقع في الطرح الموضوعي الخاص بالوباء، كما يحرم عينة الدراسة من مزيد من التفاعلية من قبل الجمهور الذي 

 وضوعات الدولية المتعلقة بالوباء. يحبذ الموضوعات والقصص الواقعية وكذلك الم

أولت مواقع الدراسة اهتماماً متقارباً المستجدات المتعلقة بالوباء وموضوعات التوعية واإلرشاد والتعليمات، كما أن النسبة    -2

لحكومة المتوسطة تعكس مدى اهتمام عينة الدراسة بإبراز جهودها في إطار وظيفة العالقات العامة وتحسين صورة الوزارة وا

 ككل أمام الجمهور. 

التزمت عينة الدراسة بنشر اإلحصاءات اليومية الخاصة بالوباء بشكل يومي وثابت، غير أنها اقتصرت على مناطق الضفة    -3

الغربية وقطاع غزة دون مدينة القدس، ويرجع ذلك لالحتالل "اإلسرائيلي" الذي يعرقل جهود الوزارة المتعلقة بمتابعة الوباء 

 المنقطة. في تلك

 ضعف الجانب التوعوي واإلرشادي بالمقارنة بكم الموضوعات المنشورة، وهو ما يعكس تقصير الوزارة في هذا الجانب. -4

 أن مواقع الدارسة اهتمت بالجانب المعلوماتي دون الخوض في كثير من التحليل والتفسير وتفاصيل الوباء.  ومن المالحظ

 :19-الجغرافي الذي ركز عليه اإلعالم الصحي الفلسطيني في تغطيته لجائحة كوفيد ثالثاً: فئة النطاق 

 (7جدول رقم )

 في مواقع الدراسة 19-يوضح النطاق الجغرافي لتغطية جائحة كوفيد

 المنصة           

 النطاق الجغرافي        

 وزارة الصحة الفلسطينية 

 % ك

 70.67 53 كامل األراضي الفلسطينية

 4.00 3 قطاع غزة فقط 

 22.67 17 الضفة الغربية فقط 

 2.67 2 القدس فقط 

 %100 75 المجموع
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أساسي كامل  أن السابق الجدول في المذكورة النتائج من يتبين الدراسة كان بشكل  عليه عينة  الذي ركزت  الجغرافي  النطاق 

%، في الوقت  22مناطق الضفة الغربية بشكل واضح وبنسبة  %، غير أن التركيز انصب نحو  70األراضي الفلسطينية بنسبة  

 % فقط. 2% فقط، في حين أن التركيز على القدس كان بنسبة 4الذي ركزت فيه عينة الدراسة على قطاع غزة بنسبة 

 :الدراسة محل المواقع في الموضوعات لفئة  النتائج ومناقشة تفسير

 لى تنوع بين مناطق األراضي الفلسطينية وكانت شمولية إلى حد كبير. التغطية الخاصة بالوباء "جغرافياً" ع حظيت  .1

على     .2 التركيز  من خالل  وذلك  للوباء،  الصحة  وزارة  تغطية  على  الفلسطيني  والجغرافي  السياسي  االنقسام  تأثير  جلياً  بدا 

 مناطق الضفة الغربية دوناً عن باقي المناطق الجغرافية في الوطن.

قلة اهتمام الوزارة بتغطية الوباء في مناطق قطاع غزة، وهو ما يفسره وجود طاقم وزاري رديف يعمل  ظهر بشكل واضح   .3

 في قطاع يتبع للحكومة الفلسطينية في القطاع، رغم وجود تفاهمت تتعلق بالتنسيق بين الوزارتين. 

 :الدراسة في عينة  19-جائحة كوفيدالصحفية والمواد المصاحبة المستخدمة في إبراز مواضيع  رابعاً: الفنون

 (8جدول رقم )

 الدراسة  يوضح الفنون الصحفية المستخدمة في عينة

 الموقع          

 الفن الصحفي      

 قطاع غزة  –وزارة الصحة 

 % ك

 77.33 58 الخبر 

 1.33 1 التقرير 

 2.67 2 الحديث 

 0.00 0 المقال 

 0.00 0 التحقيق 

 14.67 11 إنفو جرافيك 

 4.00 3 فيديو جرافيك 

 %100 75 المجموع

 المواد

 المصاحبة

 89.66 26 صور 

 10.34 3 فيديو 

 %100 29 2المجموع

 
 المجموع ال يساوي عدد الموضوعات لوجود موضوعات دون مواد مصاحبة.  2
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%، كما  77 بنسبة األول للمركز باحتالله عينة الدراسة، اهتمام معظم بشكل كبير وواضح على يهيمن فيالخبر الصح   أن تبين

%،  4%، تاله الفيديو جرافيك بنسبة  14نسبة   على حصل حيث عينة الدراسة، اهتمام من الثاني المركز جاء اإلنفوجرافيك في

%، في ذات الوقت  1%، بينما لم يحصل التقرير الصحفي سوا على  2الرابع بنسبة بلغت   المركز في وجاء الحديث الصحفي

 غابت الفنون الصحفية األخرى بشكل كامل. 

ة الدراسة على الجانب الخبري المعلوماتي من خالل بروز فن الخبر واإلنفوجرافيك، في ظل  يتبين تركيز عين  ومن خالل تحليل 

الصحفية الفنون  أو غياب  التواصل االجتماعي والتي  ضعف  العامة على مواقع  التغطية  الي طبيعة  ذلك  األخرى، وقد يعزب 

 شكل ملموس وكبير مع الموضوعات المنشورة. تحتاج إلى المباشرة والمواد المصاحبة كالصور والفيديوهات والتي حضرت ب

 النتائج  رابع عشر:

 كشفت الدراسة عن جملة من النتائج من أبرزها:

موضــوعاً  75ضعف التغطية الخاصة بالوباء كماً في الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث رصد ما مجموعه   .1

 فقط خالل شهر كامل.  

حظيت االحصائيات اليومية الخاصة بالوباء باالهتمام األكبر بين الموضوعات التي وردت فــي مواقــع الدراســة، فقــد بلغــت  .2

% بينمــا حلــت المســتجدات المتعلقــة بالوبــاء 26بة الثانية جهود الوزارة لمكافحــة الوبــاء بنســبة % تالها في المرت38نسبتها  

 %.17وموضوعات التوعية واإلرشاد والتعليمات على نفس النسبة 

الصحي   .3 اإلعالم  عن  والوفيات  اإلصابات  عن  الواقعية  القصص  وكذلك  بالوباء  الخاصة  العالمية  والتقارير  األخبار  غابت 

 الفلسطيني. الرسمي 

 أولت مواقع الدراسة اهتماماً متقارباً المستجدات المتعلقة بالوباء وموضوعات التوعية واإلرشاد والتعليمات.  .4

التزمت عينة الدراسة بنشر اإلحصاءات اليومية الخاصة بالوباء بشكل يومي وثابت، غير أنها اقتصرت على مناطق الضفة   .5

 الغربية وقطاع غزة دون مدينة القدس.

ضعف الجانب التوعوي واإلرشادي بالمقارنة بكم الموضوعات المنشورة، وهو ما يعكس تقصير اإلعالم الصحي الرسمي   .6

 في هذا الجانب.

 اهتمت بالجانب المعلوماتي دون الخوض في كثير من التحليل والتفسير وتفاصيل الوباء.  .7

انصب   .8 حيث  الصحي،  الجانب  على  الفلسطيني  السياسي  االنقسام  الغربية انعكس  الضفة  مناطق  نحو  التغطية  في  التركيز 

 % فقط.4%، في الوقت الذي ركزت فيه عينة الدراسة على قطاع غزة بنسبة 22بشكل واضح وبنسبة 
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الخبر واإلنفوجرافيك، في  .9 المعلوماتي من خالل بروز فن  الخبري  الجانب  الرسمي على  الفلسطيني  ركز اإلعالم الصحي 

 األخرى. صحفيةظل ضعف أو غياب الفنون ال

برزت المواد المصاحبة كالصور والفيديوهات بشكل ملموس وكبير مع الموضوعات المنشورة تماشياً مع طبيعة التغطية   .10

 العامة على مواقع التواصل االجتماعي.

 :خامس عشر: التوصيات

 من التوصيات وهي:  عطفاً على ما توصل إلي الباحث من نتائج، فإنه من األهمية بمكان العمل على تفعيل جملة

 ، كماً وكيفاً. 19-زيادة االهتمام المولى من قبل اإلعالم الصحي الرسمي الفلسطيني لتغطية جائحة كوفيد .1

ضرورة إيالء كافة مناطق الوطن والسيما الضفة الغربية وقطاع غزة، اهتماماً متساوياً في التغطية، وتجنيب الجانب   .2

 الفلسطيني. الصحي للخالفات واالنقسام 

تكثيف الموضوعات المتعلقة بالجانب التوعوي واإلرشادي، لما له من دور في حماية المجتمع وتثقيفه والمساعدة في   .3

 السيطرة على الوباء ومنعه من التفشي. 

 تنويع الفنون الصحفية المستخدمة في تغطية الوباء، لزيادة التفاعلية وجذب القراء.  .4
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ABSTRACT 

This study, entitled "The extent to which the UAE government's trends are compatible with 

elites' trends in the shift towards digital media - an applied study on the Twitter platform", 

aims to identify the most important trends of the Emirati elites in interactive digital media, and at 

the level of the impact of digital transformation on the relationship between government trends 

and trends The elites, in addition to identifying the roles played by the elites to influence 

government trends on the Twitter platform, and the extent of compatibility between the 

government and the elites on the Twitter platform from the point of view of the study sample. 

Which was applied to the intentional study sample, which consisted of (12 individuals) from the 

various elite groups in the UAE society (the study community). The government places the 

people among its most important priorities, and is keen to follow up the elites with different 

specializations in order to know the most important issues and topics that concern them and seek 

to solve them, and the presence of active Emirati elites and leaders The official government 

approach is nothing but an affirmation of the agreement of the government's directions with the 

elites' directions and their goals on the Twitter digital platform, and that the presence of clear 

compatibility between the government's directions and the elites' directions has strengthened the 

concept of quality digital communication, and that the government's interest in elites' tweets has 

made official interaction and its impact linked By issuing decisions and initiatives that are 

compatible with the desire of society, in addition to the agreement of the study with the theory of 

technological inevitability, which affirms that "the power of technology is the one that has the 

power of change in social reality", and this was evident in the UAE government's interest in the 

digital platform "Twitter" as a source of influence and content dissemination The official topics 

that serve the community, and that the concept of a clear future outlook among the study sample 

confirms the extent of their agreement with the government's direction and its outlook for the 

future and the quality of digital life in the UAE society. of development and sustainability 

. 

Keywords: consensus, government trends, elite trends, digital media - Twitter. 
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 ملخص ال

المعنونة    الدراسة  هذه  نحو  تهدف  التحول  في  النخب  اتجاهات  مع  اإلماراتية  الحكومية  التوجهات  توافق  "مدى  االعالم بـ 

التفاعلي،  دراسة تطبيقية على منصة تويتر"  -الرقمي الرقمي  النخب اإلماراتية في االعالم  التعرف على أهم توجهات  إلى   ،

التي  األدوار  للتعرف على  النخب، إضافة  الحكومة واتجاهات  بين توجهات  العالقة  الرقمي على  التحول  تأثير  وعلى مستوى 

ات الحكومية على منصة تويتر، وعلى مدى التوافق بين الحكومة والنخب على منصة تويتر من  تلعبها النخب للتأثير في التوجه

وجهة نظر عينة الدراسة، هذا وقد اعتمدت الدراسة، على المنهج النوعي، باستخدام المقابلة المتعمقة كأداة رئيسية لجمع بيانات  

فرداً( من مختلف فئات النخب في المجتمع االماراتي   12من )  الدراسة ، والتي طبقت على عيّنة الدراسة القصدية، والمكونة

إلى  نوعية،  بيانات  من  تحمل  وما  اإلجابات  تحليل  في  استخدامها  تم  التي  لآللية  وفقاً  الدراسة  كشفت  وقد  الدراسة(،  )مجتمع 

أولوياتها، وتحرص على مت أهم  الشعب ضمن من  الحكومة تضع  أن  أهمها  الهامة،  النتائج  باختالف مجموعة من  النخب  ابعة 

فاعلة ومن   إماراتية  أن وجود نخب  الى حلها، كما  التي تشغلهم وتسعى  القضايا والمواضيع  اهم  أجل معرفة  تخصصاتهم من 

القيادة الحكومية الرسمية، ما هو اال تأكيد على توافق توجهات الحكومة باتجاهات النخب واهدافهم على منصة تويتر الرقمية،  

ق الواضح بين توجهات الحكومة واتجاهات النخب، قد عمل على تعزيز مفهوم جودة التواصل الرقمي، وأن  وأن وجود التواف

التي تتوافق مع رغبة   للقرارات والمبادرات  الرسمي وأثره مرتبط بإصدارها  التفاعل  النخب، جعل  الحكومة بتغريدات  اهتمام 

الت الحتمية  الدراسة مع نظرية  اتفاق  إلى  قوة  المجتمع، إضافة  تمتلك  التي  التكنولوجيا هي  "قوة  أن  كنولوجية والتي تؤكد على 

التغيير في الواقع االجتماعي"، وهذا كان واضحا في اهتمام حكومة االمارات بالمنصة الرقمية "تويتر" كمصدر للتأثير وبث  

دى عينة الدراسة، تؤكد مدى توافقهم المضامين الرسمية المواضيع التي تخدم المجتمع، وأن مفهوم النظرة المستقبلية الواضحة ل 

إلى   يقود  الذي  التوافق  االماراتي، وهذا جانب من  المجتمع  في  الرقمية  الحياة  للمستقبل وجودة  الحكومة واستشرافها  اتجاه  مع 

 االستعداد للخطط االستراتيجية البعيدة المدى وحسب توجه الحكومة، وما يتحقق على أثرها من تطور واستدامة.

 

 تويتر.  –التوافق، التوجهات الحكومية، اتجاهات النخب، االعالم الرقمي  ت المفتاحية:الكلما
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 المقدمة: 

إن التطور المذهل الذي شهده العالم مؤخراً، في ظل الثورة التكنولوجية الكبيرة في مجال االتصال واالعالم الرقمي الحديث، 

مع   المختلفة  بتوجهاتها  الحكومات  تعامل  في  الكبير  التحول  وعلى  ورفاهيتها،  الشعوب  تطور  على  وواضح  كبير  بشكل  أثر 

الرقمي، ومع عالقته التفاعلي  المتنوع  االعالم  والتواصل  باالنفتاح   تمتاز  التي  المنصات،  تلك  في  والفاعلة  المؤثرة  بالنخب  ا 

النوع من االعالم  االتجاهات، سواء من )فرد لفرد أو من فرد لجماعة أو من جماعة ألخرى(، وهي المسألة التي جعلت هذا 

القا  التعبير  الواضحة في حرية  المساواة  فيهم من حكومات ونخب  الرقمي سالح ذو حدين، خاصة مع  المشاركين بما  ئمة بين 

وهنا يبرز الدور الحقيقي للنخب في عملية  التأثير والتغيير، وايضاً على الحكومات في توافقهم   (1)مؤثرة وايضاً جمهور متلقي 

 مع تلك االتجاهات، والتي تنعكس مؤكداً على تطور الشعوب ونموها، وعلى ازدهار المجتمعات. 

التحوالت   الكبيرة في االعالم الرقمي الحديث، أثرت بال شك على نوعية المحتوى في المنصات الرقمية، بما في ذلك من  إن 

في نوعية  يتم طرحه وتداوله، وأيضاً  فيما  سواء  جداً  الوعي مرتفعاً  اإلعالمية، حيث أصبح مستوى  الرسالة  شكل ومضمون 

والتي جعلت من االعالم الرقمي التفاعلي اليوم من   (،2)تطوراً وابهاراً  التطبيقات المعلوماتية في الحواسيب والشبكات األكثر  

للحكومات وتوجهاتها، وبما   الهام  الرئيسي  المطلب  البشري واالجتماعي، بل  للتواصل  الوسائل  العالمية، وأهم  أهم الصناعات 

ه العالقة بين )الحكومة والنخب( في ظل هذا تحمل النخب من دوافع واتجاهات، األمر الذي دفع بالكثيرين بالتأكيد على أهمية هذ

والنخب  الحكومة  بين  والفاعلة  التفاعلية  المنصات  أهم  من  تعد  التي  "تويتر"،  منصة  على  خاصة  الواضح  الرقمي  التحول 

 والجمهور، في مجتمع دولة االمارات العربية المتحدة. 

خالل استشرف  ماكلوهان"،  "مارشال  الشهير  الكندي  االجتماع  سيتغير    عالم  العالم  بأن  العشرين  القرن  من  الستينات  فترة 

في   والسرعة  السهولة  حيث  من  التوقعات  يفوق  بشكل  ستكون  االنتقال  عملية  وأن  صغيرة"،  "قرية  عن  عبارة  وسيكون 

مل من المواصالت وقرب المسافات، كما أكد على أن هذه التحوالت الكبيرة ستطرأ أيضا على وسائل االعالم المتسارعة بما تح

والن رؤيته صدقت على أرض الواقع اليوم، وباتت المسافات تقترب بشكل كبير مع االعالم   (،3)  اختراعات جديدة ومتنوعة

للتأثير والتغيير في المجتمع، وهو االمر الذي يحتاج لتوافق وانسجام   القوي كمحرك  الرقمي الحديث، الذي لعب بدوره الدور 

ا تحمل النخب من اتجاهات من جهة اخرى في تلك المنصات، وصوالً الى الهدف األساسي  بين توجهات الحكومة من جهة، وم

 في استدامة وتقدم الشعب وتطوره.
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 مشكلة الدراسة: 

)يناير   في  اإلمارات  حكومة  اعتماد  وجود ا(  2021إن  لتعزيز  هامة  خطوة  اال  ماهي  الرقمية،  الحياة  لجودة  الوطنية  لسياسة 

الدولة، وهوية تمتاز باإليجابية وذات تفاعل رقمي هادف، خاصة انها استندت على أربعة محاور أساسية مجتمع رقمي آمن في  

تمثلت )بالقدرات الرقمية لمجتمع اكثر وعي باستخدام االنترنت، والسلوك الرقمي اإليجابي، والمحتوى الرقمي الهادف،  ،  (4)

وال المخاطر  من  المستخدمين  حماية  في  الرقمي  الوطنية واالتصال  لالستراتيجية  االمارات  دولة  امتالك  أن  كما  قرصنة(، 

الحكومية، كلها   للخدمات  الرقمية، ضمن استراتيجية اإلمارات  الحكومية  الرقمي والخدمة  المتعامل  الرقمية، وسياسة  للحكومة 

استباقية وبصورة  السليم،  الرقمي  التحول  أجل  من  الحكومة  تسلكه  التي  النهج  أهمية  تؤكد  الخدمات   خطوات  كافة  وفي 

 والمستويات. 

الهامة واالساسية من   األمور  يعتبر من  المجتمعات  في  "النخب"  أن وجود  بتوجه   أجل وبما  فكري مجتمعي يرقى  خلق توجه 

الذي يقول: إلى أي مدى  الرئيسي  فإنه ووفق هذا اإلطار يمكننا صياغة إشكالية الدراسة بهذا التساؤل    ،(5الحكومات وتطورها )

المؤثرة على منصة تويتر؟ النخب  الحكومة واتجاهات  التوافق بين توجهات  إلى  الرقمي  التحول  ، ومنه تنبثق  ممكن أن يؤدى 

 أسئلة الدراسة. 

 أسئلة الدراسة:

 ماهي أهم توجهات النخب اإلماراتية في االعالم الرقمي التفاعلي؟ 

 وتوجهات الحكومة؟ ما مدى تأثير التحول الرقمي على العالقة بين اتجاهات النخب

 ما هي األدوار التي تلعبها النخب للتأثير في التوجهات الحكومية على منصة تويتر؟

 إلى أي مدى يوجد توافق وانسجام بين الحكومة والنخب على منصة تويتر، من وجهة نظر عينة الدراسة؟ 

 أهداف الدراسة:

 ي التفاعلي. التعرف على أهم توجهات النخب اإلماراتية في االعالم الرقم

 التعرف على مستوى تأثير التحول الرقمي على العالقة بين توجهات الحكومة واتجاهات النخب. 

 التعرف على األدوار التي تلعبها النخب للتأثير في التوجهات الحكومية على منصة تويتر. 

 لدراسة. محاولة معرفة مدى التوافق بين الحكومة والنخب على منصة تويتر، من وجهة نظر عينة ا
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 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة في البحث عن جانب هام، يعد من الجوانب التي تعبر مطلباً هاماً للحكومة، وتطورها، وبما يخدم سياساتها،  

اإلماراتية،   الحكومية  التوجهات  بين  القائم  التوافق  مدى  عن  الكشف  في  والمتمثل  وتطوره،  المجتمع  تقدم  في  تصب  والتي 

ات النخب اإلماراتية، في ظل التحول نحو االعالم الرقمي الحديث، والذي بات من اهم الصناعات التي تخدم توجهات واتجاه

وتقدمها لتعالحكومات  إضافة  ينعكس  ،  والذي  المختلفة،  الحكومية  التوجهات  في  المؤثرة  النخب  وجود  على  المحافظة  زيز 

 بالتوافق واالنسجام بين الطرفين.

 الدراسة: منهجية 

تعتمد هذه الدراسة المعنونة ب )مدى توافق التوجهات الحكومية االماراتية مع اتجاهات النخب في التحول نحو االعالم الرقمي 

التفاعلي )دراسة تطبيقية منصة تويتر(، على المنهج النوعي، باستخدام المقابلة المقننة كأداة رئيسية لجمع البيانات، على عينة 

من   المكون  التفاعلي  ع  12الدراسة  الرقمي  االعالم  في  والفاعلة  المجاالت  مختلف  وفي  المتنوعة  اإلماراتية  النخب  من  ينة 

بما   تطويره  على  والعمل  أوسع  بشكل  الواقع  فهم  في  ستساهم  والتي  والتعميمات،  النتائج  الى  وصوال  تويتر،  منصة  وتحديدا 

 (.6)يتوافق مع التوجهات الحكومية 

 اإلطار النظري:

 ة الحتمية التكنولوجيةاوالً: نظري

لوسائل  التكنولوجيا  النظرية  أيضاً  عليها  يطلق  والتي  الحديثة،  النظريات  من  تعد  التي  التكنولوجية  الحتمية  نظرية  ظهرت 

االعالم، على يد الباحث الكندي "مارشال ماكلوهان"، وذلك لتوضح الدور الذي تلعبه وسائل االعالم، ومدى التأثير الذي تتركه 

جتمعات باختالف اشكالها، حيث أكد ماكلوهان أن المضمون الخاص بوسائل االعالم ال يمكن أن يبتعد عن تكنولوجيا  على الم

 (. 7)وسائل االعالم، وأن قوة التكنولوجيا هي القوة المعنية في تغيير واقع المجتمع 

النظرية من خالل تعزيز الدور الذي يلعبه اسوف تسعى   التفاعلي وتحديداً منصة الدراسة لالستفادة من هذه  إلعالمي الرقمي 

من  لذا  التغيير،  قوة  في  تكمن  التكنولوجيا  قوة  أن  النظرية  هذه  خاصة وحسب  المجتمع،  أفراد  على  تأثيره  وطبيعة  "تويتر"، 

رة  األهمية ان يكون هناك توافق وانسجام بين توجهات الحكومة واتجاهات النخب في االعالم الرقمي، حتى يتحقق األثر بصو

 أكبر وأعمق. 
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 ثانياً: التوجهات

التوجهات جمع التوجه، والذي عرفه العلم )علم الدين(، بأنه "الناحية التي يركز عليها العقل ويصوب اليها التفكير، بحيث تكون 

ما يميز التوجه عن الغرض واالهداف والغاية، حيث اعتبر البعض التوجهات هي مجموعة   (،8)محور اهتمام وضع خطة ما"  

 ي يمكن أن تحقق األهداف المطلوب تحقيقها. من الرؤى والغايات والتطلعات، الت

 ثالثاً: االتجاهات

تعد االتجاهات من المفاهيم التي ظهرت على ايدي علماء النفس، وذلك بهدف الوصول الى الحقائق التي تدور في مخ االنسان،  

يفه من الناحية النفسية، إال ان علماء  لم يتم االتفاق على تعروألنه المفهوم الذي    (،9)والتي ال ترى بالعين، بل تحتاج لالستنتاج  

النفس االجتماعي اتفقوا على وجود قاسم مشترك يجمع الكثير من التعريفات المعاصرة، والذي فسر االتجاه بأنه: "مجموعة من  

ذلك   من  موقفه  يحدد  كما  الفرد،  سلوك  توجيه  على  يعمل  معين،  موضوع  حول  واالدراكات  والمعتقدات  واألفكار  المشاعر 

أنواع مثل )  (،10)موضوع  ال لعدة  الموجب  كما تم تصنيفه  الرخو، واالتجاه  لموقف ما، واالتجاه الضعيف  القوي جداً  االتجاه 

الجماعي  واالتجاه  حقيقته،  ينكر  الذي  السري  واالتجاه  الفخر،  يجلب  الذي  العلني  لالتجاه  إضافة  السلبي،  واالتجاه  اإليجابي، 

 انب االتجاه العام األكثر شيوعاً من االتجاه النوعي الذي يختص بالذات(.المشترك، واالتجاه الفردي، الى ج

االخر   عن  اتجاه  تميز  أن  ممكن  التي  االتجاهات  خصائص  واالستقرار  ،  (11)أما  الثبات  الى  تميل  )باتجاهات  تمثلت  فقد 

وم بتحريكه، وهناك االتجاهات التي  واالستمرارية، واتجاهات مركبة من المشاعر والمعلومات والتي غالبا ما توجه السلوك وتق

واخيراً   للتطور،  قابلة  تكون  ما  وغالبا  الشخص  بخبرات  تتأثر  أخرى  واتجاهات  الوضوح،  وغير  الوضوح  بين  تتفاوت 

 االتجاهات الخاصة بالعالقة بين الشخص وموضوعات محددة(. 

 رابعاً: النخب

في القرن    1823وكان ذلك حسب ما جاء في قاموس أكسفورد عام  يعد "توماس بوتومور" االقدم في استخدم مصطلح النخبة  

السابع عشر، والذي استخدمه كمفهوم حين وصف السلع التي تمتاز بجودة الممتازة، ثم بعد ذلك اتسع المفهوم فأصبح يدل على  

ال  ذات الطبقة  الجماعات االجتماعية وحدات العسكرية العليا، أما "هنز العُليا، من يمتازون بالمراتب العلياء من النبالء، وايضاً 

أو   مؤسسة  أو  ما  مجموعة  في  سامية  مواقع  يحتلون  الذين  من  تتكون  التي  "الفئة  أنهم  على  النخب  بتعريف  قام  فقد  دريتزل" 

منظمة، وقد استطاعوا الوصول إلى مواقع متميزة وعالية بفضل انتقائهم على أساس ما يتمتعون فيه من قدرات وكفاءة أساسية  

المجتمع  وسل بنية  تغيير  في  والقرار  النفوذ،  بقوة  تمتاز  مناصب  من  يشغلون  ما  بفضل  وذلك  التأثير،  على  عالية  وقدرة  طة 

  .( 12)والمعايير الخاصة بالتحكم فيه 
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إن دراسة النخب تعد من الدراسات الهامة، وذلك بما تمتلك من أدوات وعناصر قوة ومؤثرة في استقرار المجتمعات، كما انها  

تلك  ،  (13)ساهم فيصنع القرارات والسياسات العامة وتغيير القيم والسلوكيات، وتصنع الوعي الثقافي والسياسات في الشعوب  ت

للنخب  أيديولوجية، إضافة  التقليدية، نخب ذات ملكية، نخب  النخب  العسكرية،  النخب  بين )النخب سياسية،  التي تتنوع  النخب 

 (. 14)ثم النخب المثقفة(  التكنوقراطية، والنخب الكاريزمية،

 خامساً: االعالم الرقمي 

يُعتبر "اإلعالم الرقمي" الحديث اليوم، الطفرة التكنولوجية في مجال االتصال، والذي تمكن مؤخراً من تحقيق النقلة المبهرة في 

وجية الرقمية، تلك التي أتاحت تحويل االعالم التقليدي باختالف انواعه إلى شبكة االنترنت، وصوالً إلى ما يعرف بثورة التكنول

الفرصة للجميع وبسهولة وسرعة وبال تعقيد للوصول إلى برامج الشبكة، ومن ثم  والتفاعل معها بسهولة ودقة، واذا كانت اصل  

عام   إلى  بعيدا  يأخذنا  ونشاته  الرقمي  وزارة  1969االعالم  قرار  بعد  وذلك  )االنترنت(،  االلكترونية  الشبكة  نشأة  مع  ميالدي 

الحرب،  ا لديها خالل  االتصاالت  بهدف حماية شبكة  األمريكية  عام    (،15)لدفاع  إلى  فتعود  العالمية  الويب  اختراع شبكة  أما 

ميالدي على يد العالم )تيم بيرنرز لي( من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حين اخترع نظام لالتصال عن طريق شبكة 1989

ميالدي تم  استطاع إيصال شبكة    1991الرسومية والروابط التشعبية، ومع حلول عام  االنترنت، والذي استخدم فيه الواجهات  

للجمهور، ومع حلول عام   العالمية  اإلنترنت، وفي عام    1992الويب  الفيديو والصوت ألول مرة عن طريق شبكة  تم توزيع 

محرك البحث العالمي )غوغل( والذي  ميالدي، تم إنشاء  1998موقع باإلنترنت، وفي عام   600تم توصيل  ما يصل الى   1993

استطاع أن يغيّر الطريقة الكاملة لتفاعل المستخدمين باإلنترنت، ومع مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين 

ق الحوار  اصبح االنترنت اكثر، وأحد أهم وسائل االتصال شيوعاً واقباال بين الشعوب، بل أعتبر األساس األول في  التفاعل وخل

المحادثة   يعرف غرف  ما  النقاش    (Chat rooms)المفتوح، وظهور  حلقات  أو   ،(Online)  االلكترونية الرسائل  تبادل  أو   ،

mail)-(Online E  والن االعالم الرقمي يمتاز بالتفاعلية  التي تعد من أهم خصاصه، االعالم  الرقمي الجديد، البد وأن نؤكد ،

)تويتر وفيسبوك (    ان زادت أهمية االنترنت مع تلك المنصة تويتر التي   (،16)انتشار شبكات التواصل االجتماعي، وتحديداً 

 تعتمد عليها الدراسة الحالية للتطبيق. 

   2020سادساً: أسلوب الحياة الرقمي وتطوره في دولة االمارات العربية المتحدة  

العالمية، بالتعاون مع شركة "هوت   العالم الرقمي  كشفت مؤسسة "وي آر سوشال"  ، الذي أشادت 2021سويت"، عن تقرير 

بشكل كبير عن هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية بدولة االمارات، من خالل تسليط الضوء على مستوى األسلوب التي  

،  2020من خالل مجموعة من البيانات التي رصدت سلوك الشركات واألفراد عام    وصلت اليه الدولة في الحياة الرقمية، وذلك
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الظروف مدى تطور أسلوب   النتائج كشفت برغم تلك  ان  اال  لجائحة فيروس "كورونا"،  واسعاً  انتشاراً  الذي القى  العام  وهو 

 الحياة الرقمي، حيث جاءت مبهرة، ومثال على ذلك: 

 التطبيقات الذكية، من قبل سكان دولة االمارات. مليون ساعة تم استخدامها على 230 •

 مليار دوالر تمثل قيمة الصفقات الرقمية التي تمت بالدولة. 18,50 •

 % من السكان نشطون في مواقع التواصل االجتماعي.99 •

 % من السكان لديهم هواتف ذكية.79,6 •

 ألف منزل ذكي يوجد في االمارات.  190 •

 شبكة االنترنت.  الوقت الذي يقضيه الفرد في االمارات علىدقيقة متوسط  24ساعات و 7 •

 مليون مستخدم يستخدمون اإلنترنت عن طريق الواي فاي والبيانات الخلوية. 9,12 •

 مليون زيارة.  244احتل محرك البحث غوغل المركز األول من حيث عدد الزيارات بمجموع  •

الماراتي وما وصلت اليه من جاهزية وتطور في قطاع االتصاالت وعلى وكلها نتائج تبشر بأهمية الحياة الرقمية في المجتمع ا

التوالي في محور "استخدام  الثاني على  الثاني عالمياً وللعام  مستوى العربي واإلقليمي وحتى العالمي الذي حققت فيه المركز 

 (. 17)االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 النتائج:

واجابات عينة الدراسة على أسئلة الدراسة، ومناقشتها وتحليلها بطريقة تصنيف  الموضوعي(    )التحليلإن تحليل نتائج المقابالت  

 المفاهيم، تكشف لنا مجموعة من النتائج، والمتمثلة بالتالي:

، وتحرص على متابعة النخب باختالف تخصصاتهم من اجل معرفة اهم الشعب ضمن من اهم أولوياتهاإن الحكومة تضع   .1

 ع التي تشغلهم وتسعى الى حلها.القضايا والمواضي

، ما هو اال تأكيد على توافق توجهات الحكومة باتجاهات النخب  وجود نخب إماراتية فاعلة ومن القيادة الحكومية الرسمية .2

 واهدافهم على منصة تويتر. 

 وسياساتها المختلفة.  دعم التوجهات الحكوميةتلعب النخب المختلفة دوراً بارزا في  .3

 جودة التواصل الرقمي.وجود توافق واضح بين توجهات الحكومة واتجاهات النخب، والذي عزز من مفهوم  .4

اهتمام   .5 في  إن  األثر  له  كان  وبتفاعل،  النخب  بتغريدات  والمبادراتالحكومة  القرارات  من  عدد  مع    إصدار  تتوافق  التي 

 الهدف المطلوب ورغبة المجتمع.
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الم .6 على  بالنخب  الشعب  ارتباط  من  إن  جعل  معهم،  والتواصل  ومتابعتهم  تويتر  الرقمية  الفئة نصة  لهذه  تلتفت  الحكومة 

 وجعل النخب بدورهم أكثر تواصل واهتمام. باهتمام،

 في المجتمع.  صناعة القدوات من النخب المؤثرةساهم تويتر في  .7

 السياسة الخارجية.التوجهات المتناسقة والمتوازنة مع التوجه الرقمي واتفاق غالبية العينة على وجود  .8

 االستدامة في التأثير. التأكيد على تواجد النخب المؤثرة من اجل  .9

والتي تؤكد على أن " قوة التكنولوجيا هي التي تمتلك قوة التغيير في الواقع   اتفاق الدراسة مع نظرية الحتمية التكنولوجية .10

المضامين   وبث  للتأثير  كمصدر  "تويتر"  الرقمية  بالمنصة  االمارات  حكومة  اهتمام  في  واضحا  كان  وهذا  االجتماعي"، 

 الرسمية المواضيع التي تخدم المجتمع. 

 مكين في التوعية الرقمية.للتمهم جداً التركيز على الدور التوعوي وصوال  .11

 في المجتمع االماراتي.  جودة الحياة الرقميةوجود النظرة المستقبلية لدى عينة الدراسة، يعزز من  .12
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 المراجع والمصادر: 

(. االمارات مكانة عالمية في االعالم الرقمي. تم االسترجاع من الرابط  2020األمير، نورا. )

1.3761178-26-01-reports/2020-and-uae/news-the-https://www.albayan.ae/across 

(. االعالم الرقمي وانعكاسه على التعارف بين الحضارات. مجلة العلوم اإلنسانية. جامعة السودان للعلوم  2018فضل، معزة. )

 والتكنولوجيا.  

(. فيروس كورونا ودور وسائل االعالم. تم االسترجاع من الرابط  2020أمين، أميل. )

https://www.omandaily.om/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A2%D8

%B1%D8%A7%D8%A1/%D9 

 

   ae-https://u.ae/arالسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية. البوابة الرسمية لحكومة دولة االمارات، تم االسترجاع من الرابط 

(. شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها االتصالية على األمن الفكري في المجتمع، كما تراها النخب العراقية.  2019اللهيبي، ليث. )

 88مجلة آت المستنصرية. العدد  

 (. مناهج البحث العلمي. دار الكتاب الجامعي. العين. دولة االمارات.  2017المشهداني، أسعد )

(.  صحافة المواطن كمصدر للمعلومات من وجهة نظر الصحفيين األردنيين. المجلة األردنية العربية للعلوم  2017عالونة، حاتم. )

 . 231االجتماعية. ص 

كلية التربية.  -راتيجية للجامعات الفلسطينية محافظات غزة، في ضوء االتجاهات المعاصرة(. التوجهات االست 2015حنين، رائد. )

 جامعة االزهر، غزة. 

(. االتجاهات في البحث العلمي. تم االسترجاع من الرابط  2019شوقي، أحمد. )

https://www.maktabtk.com/blog/post/1071/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D

-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-9%87%D8%A7%D8%AA

D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html%D8%A7% 

   /https://psychologyksa.wordpress.com(. االتجاهات النفسية.  تم االسترجاع من الرابط  2018عقيل، عقيل. )

 (. وسائل االعالم وبناء المجتمع الديمقراطي: دراسة في دور التلفزيون، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان.2018الكريطي، حيدر. )

(. اتجاهات النخبة نحو المعالجة العالمية لظاهرة اختطاف األطفال في الجزائر. جامعة محمد بوضياف  2016يعقوب، باجي. )

 المسيلة. الجزائر. 

(. النخبة وتأثيرها في تكوين واستقرار المجتمعات وتشكيل نسق الحكم والفكر.  تم االسترجاع من الرابط  2016الشيمي، محمد. )

https://democraticac.de/?p=26489 

 الم والنخبة المثقفة في عصر الميديا. مركز الكاتب األكاديمي.(. االع2019حدادي، وليده. )

(. بحث عن تاريخ االنترنت. تم االسترجاع من الرابط   2018أبو شقرة، مها. )

https://mawdoo3.io/article/116511_%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D8%A

7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8

%AA 

 ترنت وتأثيره على طالب الجامعات السودانية. جامعة السودان للعلوم التكنولوجية.  (. االتصال التفاعلي باألن 2018ناصر، نجال. )

(. االمارات األولى عربيا وإقليميا من جودة وتطور قطاع االتصاالت. تم االسترجاع من الرابط  2020صحيفة االمارات اليوم. )

1.1435023-22-12-https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020   

 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-01-26-1.3761178
https://www.omandaily.om/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.omandaily.om/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://u.ae/ar-ae
https://www.maktabtk.com/blog/post/1071/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
https://www.maktabtk.com/blog/post/1071/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
https://www.maktabtk.com/blog/post/1071/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
https://psychologyksa.wordpress.com/
https://democraticac.de/?p=26489
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ABSTRACT 

The study dealt with the issue of Arab normalization with (Israel) .the journalistic frameworks 

used by news websites in dealing with normalization and  the research sought to identify  the 

types of journalistic frameworks used in framing the topic on the  websites presented by( CNN 

Arabic) for the period from (1/8/2020) to (30/12/2020) and the research problem stems from a 

main question :What kind of frameworks are used to deal with the Arab normalization with 

(Israel) in the websites of CNN Arabic and?  and from this main question a set of sub- question 

derives from all aspects of the research. the research aims to achieve a set of goals, the most 

prominent of which are : knowing the types of journalistic frameworks related to the subject of 

normalization that are included in the news websites in the question and to identify the most 

significant issue that news websites focused on that is the subject of normalization and knowing 

the types of journalistic frameworks provided by the news websites ,revealing the methods of 

journalistic treatment and the most important and prominent characters who had a role in the 

process of normalization that on which the news websites focused as well as identifying the most 

important journalistic sources adapted by the news websites and identifying the journalistic 

forms and the elements of highlighting and the interactive media that were allocated by the 

research websites in their treatment of the issue of normalization . the research is descriptive 

research, as it required the use of the analytical survey method                                                        .

The researcher reached some conclusions, the most important of which is, the CNN Arabic 

website relied on the bias trend, and this is consistent with the website's policy editorial, 

 as it took sides with the US and the UAE especially the UAE side, because the UAE faced a 

tantrum and boycott campaigns after signing the peace agreement with (Israel), Therefore, the 

site tried to calm the anger of the Arab street and prove the UAE'S peaceful intentions under the 

pretext of achieving stability in the Middle East and focusing on the positives and improving the 

image of the UAE before the Arab public . 

 

Keywords: Arab normalization, framework theory, press processing 
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 الملخص 

معالجته  في  االلكتروني  الموقع  استخدمها  التي  الصحفية  واألطر  )اسرائيل(  مع  العربي  التطبيع  موضوع  البحث  يتناول 

في   المستخدمة  الصحفية  األطر  أنواع  على  التعرف  الى  الباحثة  المتمثلة الصحفية، وسعت  البحث  عينه  في  الموضوع  تأطير 

( من)  CNNبموقع  للمدة  حتى)1/8/2020بالعربية(،  )ما  31/12/2020(  مفاده  رئيس  تساؤل  من  البحث  مشكلة  وتنطلق   ،)

موقع   في  )إسرائيل(  مع  العربي  التطبيع  موضوع  معالجة  في  استخدامها  تم  التي  هذا   CNNاألطر  من  ويتفرع  بالعربية(، 

تساؤالت أخرى تغطي جوانب البحث كافة،  يسعى البحث الى تحقيق مجموعة من االهداف ابرزها: معرفة انواع التساؤل عدة   

عليها  التي ركز  القضايا  ابرز  على  والتعرف  البحث،  الموقع محل  والتي تضمنها  التطبيع  بموضوع  المتعلقة  الصحفية  األطر 

ية التي قدمها الموقع، والكشف عن اساليب المعالجة الصحفية واهم الموقع لموضوع التطبيع، ومعرفة انواع المعالجات الصحف

وابرز الشخصيات الفاعلة التي كان لها دور في عملية التطبيع والتي ركز عليها الموقع محل الدراسة، كذلك التعرف على أهم   

اال عناصر  وتحديد  الصحفية  االشكال  على  والتعرف  الموقع   اعتمدها  التي  الصحفية  التي المصادر  التفاعلية  والوسائط  براز 

خصصها موقع البحث في معالجته لموضوع التطبيع، ويعد البحث من البحوث الوصفية حيث اقتضى استخدام المنهج المسحي 

 التحليلي. 

الباحثة لبعض االستنتاجات أهمها، أعتمد موقع   الموقع    CNNتوصلت  المتحيز وهذا يتوافق مع سياسة  بالعربية على االتجاه 

االماراتي كون أن االمارات واجهت نوبة غضب  وباألخص للجانبتحريرية، حيث أنها تحيزت لجانب األمريكي واالماراتي، ال

نوايا   العربي ويثبت  الشارع  يهدأ من غضب  الموقع أن  لذا حاول  )إسرائيل(،  السالم مع  اتفاقية  توقيعها  بعد  وحمالت مقاطعة 

في الشرق األوسط والتركيز على االيجابيات وتحسين صورة االمارات امام الجمهور    االمارات السلمية بحجة تحقيق االستقرار

 العربي.

 

 التطبيع العربي، نظرية األطر، المعالجة الصحفية الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة: 

تلجا وسائل االعالم في أحيان كثيرة الى تأطير الموضوعات الهامة السيما السياسية ولتحقيق هدفها في نقلها لهذه الموضوعات  

وتعد قضية التطبيع من الموضوعات السياسية المهمة التي طرأت على الساحة السياسية الدولية بصورة عامة والعربية بصورة 

الص عالقات  تحول  أن  آليات خاصة، والشك  الى  الصراع  وآليات  طبيعية،  عالقات  الى  العربية  والبلدان  )إسرائيل(  بين  راع 

تطبيع، هو التطور الخطير الذي ينال في السنوات األخيرة مرمى االهداف القومية للشعوب العربية، ومع ذلك ثمة واقعا مريرا  

الحركة   هذه  كانت  واذا  التصاعد،  في  خ  الطبيعيةأخذ  مع  بالتوازي  األطر تأتي  تبرز  قد  و  المنطقة،  في  األمريكي  النفوذ  ط 

االعالمية األحداث وتترك لدى القارئ مدلوالت معينة تكون اتجاهاته نحو األحداث، اذ باتت المواقع االلكترونية عامال اساسيا  

الساحة هذه  استغلت  التي  )إسرائيل(،  ابرزها  من  كان  التي  والحكومات،  واألنظمة  الدول  توجيه  في  والمواقع   فعاال  عموما 

  .االلكترونية خصوصا للترويج لقضية التطبيع وترسيخها في العقل العربي، وتحسين صورته

موقع نوعية األطر التي تم استخدامها في معالجة موضوع التطبيع العربي مع )إسرائيل( في    حولمشكلة البحث  اذ تمركزت  

(CNN  بالعربية)  ال )إسرائيل(ومعرفة كيف تم تأطير ومعالجة موضوع  الباحثة   تطبيع مع  البحث استخدمت  ولتحقيق اهداف 

البحث الى عدة مباحث فرعية تناول المبحث األول منهجية البحث والثاني    المنهج المسحي بشقيه الوصفي والتحليلي، وينقسم 

 ع للدراسة التحليلية. نظرية األطر والمعالجة الصحفية فيما تناول الثالث التطبيع مع )إسرائيل( فيما خصص المبحث الراب

 المبحث االول: منهجية البحث 

   مشكلة البحث: -1

اتت التطبيع  التي تم استخدامها في معالجة موضوع  البحث في تساؤل رئيس )ما األطر  لعربي مع )اسرائيل( في  لخص مشكلة 

،  الموضوع المتعلق بمادة البحث  معالجةن معرفة نوعية األطر التي استخدمها الموقع في  بالعربية(، أذ تمكن م  CNN)  موقع

 أهمها: من التساؤل الرئيس تتفرع عدة تساؤالت من و

   التطبيع؟لموضوع  معالجته الموقع فيطر المعالجة الصحفية التي استخدمها ما انواع أ  -1

 مع موضوع التطبيع ؟  للتعاملالموقع نواع المعالجات الصحفية التي قدمها ما ا  -2

 في موضوع التطبيع؟  ا الموقع عليه ت الفاعلة التي ركزما الشخصيا  -3

 التطبيع؟ لموضوع  تناوله الموقع فيما االشكال الصحفية التي استخدمها   -4
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 أهمية البحث:  -2

تسلط هذه الدراسة الضوء على قضية تشكل تغييرا ملموسا في قضية الصراع العربي االسرائيلي والتي لها مساس بمنظومة  

الع في موقع  القيم  )إسرائيل(  التطبيع مع  لموضوع  الصحفية  المعالجة  اطر  تحليل  بالعربية( اضافة علمية  CNNربية، ويعد   )

نوعية في تحديد تلك المعالجة وأنواع األطر المستخدمة، كما تتوقع الباحثة أن تسهم النتائج التي سوف تتوصل اليها هذه الدراسة 

 الدراسات الالحقة. تكون بمثابة مسار للمزيد من 

 اهداف البحث يهدف البحث الى: -3

 معرفة انواع االطر الصحفية التي استخدمها الموقع في تناوله لموضوع التطبيع.  -1

 معرفة انواع المعالجات االخبارية التي اعتمدها الموقع في معالجة قضية التطبيع. -2

 الموقع ازاء قضية التطبيع. معرفة الشخصيات الفاعلة التي ركز عليها  -3

 التعرف على االشكال الصحفية التي استخدمها الموقع في تناوله لقضية التطبيع.  -4

 حدود البحث ومجاالته:  -4

بالعربية( انموذجا إذ اختارت الباحثة هذا الموقع حيث   CNNتتمثل الحدود المكانية للبحث في المواقع االمريكية، ومنها موقع ) 

ئية جيدة ورصينة ويمتاز بقوة حضوره الشعبي في المجتمع االمريكي والعربي، فضال عن أن هذا الموقع يتميز  يعد ذات مقرو

بزخم االهتمام بالقضايا السياسية ويحتل موضوع التطبيع مع )إسرائيل( موقعا مهما وبذلك يتناسب محتوى الموقع مع موضوع  

 (، 31/12/2020لغاية   1/8/2020لتي حددتها الباحثة والتي تمتد من )البحث، كما تتمثل حدود البحث الزمانية في المدة ا

وتم اختيار هذه المدة لما شهدته من احداث وتطورات سريعة وتحول كبير لصالح االقبال العربي على التطبيع والعالقات بين 

فاحسب اتفاقية  مجرد  ليس  فأصبح  جديد  مسار  التطبيع  اتخذ  حيث  و)إسرائيل(،  العربية  سياسي   الدول  تطبيع  يشمل  وانما 

 واقتصادي واجتماعي وثقافي.

 نوع البحث ومنهجه:   -5

الوصفي  بشقيه  المسحي  المنهج  الباحثة  استخدمت  الدراسة  اهداف  ولتحقيق  الوصفية،  البحوث  ضمن  البحث  هذا  يندرج 

 زاء موضوع التطبيع، والتحليلي، لمعرفة الموضوعات واالطر والمعالجات والفنون الصحفية التي تناولها الموقع ا

واعتمدت الباحثة في هذا البحث على أداة تحليل المضمون، من اجل الوصول الى األهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها في  

 (2020عرض وتحليل المادة العلمية )وآخرون، 
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 مجتمع البحث وعينته:   -6

الباحثة وبشكل قصدي ألسباب منها سعة حجم   هواختارت  (،بالعربية  CNN)موقع  بالمواقع االمريكية ومنها    البحثيتمثل مجتمع  

والسيما عالية  مقروئية  وذات  الب  جمهورها،  اغلب  وفي  االمريكية  تبنت    العربية،لدان  من  هي  امريكا  أن  هو  ألهم  والسبب 

التطبيع، فكرة  مقدمة  و  وهندسة  التطبيع  المؤيدين   في  موضوع  معالجة  تم  ال  حيث  جوانبه  جميع  من  الموقع  سياسية في 

بلغت عدد المواد الصحفية  حيث  (،  أشهر)خمس    الشامل وهي  وتم استخدام اسلوب الحصرواالقتصادية واالجتماعية والثقافية،  

 مادة.( ٣١٠بالعربية ) CNNلموقع 

 الصدق والثبات:  -7

على مجموعة من    وعرضتهافي تصميمها،  العلمية المتبعة    قامت الباحثة ببناء استمارة تحليل المضمون وفقا للضوابط واالسس 

الخب )*ذوي  االعالم  مجال  في  واالختصاص  علميا،رة  تطبيقها  مدى صالحية  على  والحكم  وتصويبها  تقويمها  بهدف  وتم   (، 

ئوية التي استخراج الصدق الظاهري الستمارة التحليل عن طريق اجراء معادلة حسابية احصائية ومن ثم استخراج النسبة الم

اتفاقهمتبين   بلغت  ،مدى  وقد  %(98،46)االتفاق  نسبة    حيث  )هولستي(،  معادلة  الثبات عن طريق  معامل  استخراج  ، وكذلك 

 %( وهي نسبة مقبولة علميا وكما يأتي: 94)بلغت النسبة 

%98,46 = 100 ×  
448

455
=   100 × 

   مجموع   الفئات المقبولة

× مجموع   الفئات الكلية      عدد  المحكمين  
=  الصدق 

 

%94 = 100 ×  
172

172
=  

(86)2

91 + 91
=   

2م

ن2  +    ن1
=  معامل  الثبات  

 

 

 )*( اسماء المحكمين 

 االعالم. أ. د. عبد الرحمن علي الفهداوي/ جامعة األنبار/ كلية اآلداب/ قسم  -1

 الصحافة. أ. د. شكرية كوكز السراج/ جامعة بغداد/ كلية االعالم/ قسم  -2

 الصحافة. أ. د. سحر خليفة سالم/ الجامعة العراقية/ كلية االعالم/ قسم  -3

 الصحافة. أ. د. سهام حسن الشجيري/ جامعة بغداد/ كلية االعالم/ قسم  -4

 الصحافة. أ. د. محسن عبود كشكول/ الجامعة العراقية/ كلية االعالم/ قسم  -5
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 الدراسات السابقة -8

 (:  2021دراسة )جواد،  -1

العربية،  باللغة  الموجهة  الفضائية  للقنوات  اإللكترونية  المواقع  في  إسرائيل  مع  التطبيع  أطر حجاج  الى رصد  الدراسة  تهدف 

ا أطر حجاج التطبيع مع )إسرائيل(، في الموقعين اإللكترونيين لقناتي )العالم، والحرة(، وأهم  وانطلقت من التساؤل الرئيس: م 

 النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 

العالم على المواقف االسالمية والعربية،  سواء كانت على مستوى   -1 القناتين على الحجاج التوجيهي، إذ ركزت قناة  اعتماد 

سياسية، أو على مستوى القواعد الجماهيرية، في حين وظفته قناة الحرة عن طريق إقناع المتلقي بالمكاسب  القيادات الدينية وال

قائمة  تصدرت  التي  الثابتة،  بالصور  البحث(  القناتين)عينة  موقعي  اهتمام  العربية،  والمنطقة  لفلسطين،  واالقتصادية  السياسية 

ناة العالم وظفت اإلطار األخالقي في حجاج التطبيع في المرتبة األولى في  عناصر اإلبراز المصاحبة للحجاج، إضافة الى أن ق

 دعم حجاجها المبني على أن التطبيع هو خيانة للدين والعروبة . 

 (:2020دراسة )الكافي،  -2

استخدام أداة تسعى الدراسة للتعرف على أطر المعالجة اإلخبارية لقضايا الجريمة في الصحف االلكترونية، وتم جمع البيانات ب

السابع   اليوم  القومية، وصحيفة  للصحف  االهرام كممثلة  االلكترونية تشمل )صحيفة  الصحف  المضمون على عينة من  تحليل 

 كممثلة للصحف الخاصة، وصحيفة األهالي كممثلة للصحف الحزبية(، وتوصلت الدراسة الى نتائج عدة من أبرزها: 

الجريم  -1 لقضايا  المحلية  التغطية  الصحف  تصدرت  في  الجريمة  لقضايا  الجغرافية  التغطية  قائمة  في  االول  الترتيب  ة 

 االلكترونية، وحصول التقرير على الترتيب االول بصحف الدراسة من 

 حيث الفنون الصحفية المستخدمة، كذلك تصدر اإلطار االمني قائمة األطر المستخدمة في قضايا 

 ي فقد جاء إطار االهتمامات االنسانية.الجريمة في صحف الدراسة، أما بالترتيب الثان

 (: 2019دراسة )الحمارنة،   -3

سعت هذه الدراسة للتعرف على أهم األطر الخبرية لقضية االستيطان اإلسرائيلي في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية،  

التأطير التي استخدمتها وأدواتها، وتوصلت  ومعرفة قضايا االستيطان االسرائيلي التي ركزت عليها هذه المواقع، وأبرز آليات  

 الدراسة الى مجموعة من النتائج أبرزها:
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الدراسة    -1 موضوعا في موقع صحيفة 175موضوعا، بواقع    365بلغ حجم تغطية قضية االستيطان اإلسرائيلي في موقعي 

ي حجم االهتمام بين الموقعين، كما موضوعا في موقع صحيفة واشنطن بوست، وهو ما يعكس تقاربا ف  190النيويورك تايمز، و

جاءت أطر النتائج المتوقعة بالمرتبة االولى لألطر الخبرية لقضية االستيطان اإلسرائيلي، تالها أطر المسؤولية، ثم أطر الحلول  

الدولية   الشخصيات  على  الدراسة  موقعي  في  محورية  شخصيات  باعتبارها  اإلسرائيلية  الشخصيات  تفوقت  المقترحة، 

 سطينية بنسبة كبيرة. والفل

 األطر والمعالجة الصحفية نظرية المبحث الثاني: 

 : وتعريفها  األطرنظرية اوال: مفهوم 

اإلع األطر  نظرية  لدور   أحد  الميةتعد  منتظما  تفسيرا  تتيح  حيث  الصورة،  وتشكل  االتصال  دراسات  في  الحديثة  االتجاهات 

التأطير   تخص  آليات  ثالث  من خالل  المطروحة  البارزة  القضايا  حيال  واالتجاهات  االفكار  تشكيل  في  اإلعالم  وهي:  وسائل 

اث ال تنطوي في حد ذاتها على مغزى معين، وإنما  ، اذ تفترض نظرية األطر اإلعالمية أن األحدواإلبراز واالستبعاد  االنتقاء

إطار،   في  الخاصة  تكتسب مغزاها من خالل وضعها  األحداث  تنتظم حولها  التي  المحورية  الفكرة  تلك  فاإلطار اإلعالمي هو 

 .  (2010)مكاوي،  بقضية معينة

خالل طرق وأساليب تحدد أو تبرز مجاال معينا أو أفكارا بعينها في هذا عن موضوع أو قضية ما من  بانه الحديثوايضا يعرف 

 . (2014)الهادي، ذاته تتجاهل مجاالت وأفكار أخرى الموضوع وفي الوقت

 نواع األطر اإلعالمية ثانيا: أ

 :(2020)كشكول، حدد الباحثين عدد من االطر االعالمية المتعلقة بالقضايا واالحداث وهي 

 إطار الصراع:  -أ

تقدم األحداث في إطار تنافسي صراعي حاد قد تتجاهل الرسائل اإلعالمية عناصر هامة في سبيل إبراز سياق الصراع، تبرز  

 داف. األهد الفساد وعدم الثقة في المسؤولين، ترى االشخاص قبل أن ترى األحداث وترصد المصالح قبل أن ترص

   اإلنسانية:إطار االهتمامات  -ب

 والعاطفي للحدث، حيث يربط بين  الجانب الشخصييركز على 

 .  (2014)المالح،  الحدث أو القضية وبين عناصر عاطفية وجوانب إنسانية، إلضفاء طابع شخصي على الخبر

 أطار النتائج االقتصادية: -ت

يعرض الموضوع أو القضية بإبراز النتائج والتأثيرات االقتصادية وما وما نتج عنه من ربح ومكاسب لجعل الرسالة اإلعالمية   

   (.2020أكثر فاعلية وارتباطا باهتمامات المتلقي )محمود، 
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 اإلطار األخالقي:  -ث

ن طريق اقتباس مقوالت ويتم ذلك بتقديم رسائل ويضع هذا اإلطار الحدث أو القضية في سياق عقائدي، أو توصيف أخالقي، ع 

 (.2014اخالقية تعمل ضمن محددات السلوك )علي، 

 إطار المسؤولية:  -ج

مسؤولية   ويقدم  جماعته  او  افراده  وبين  المسؤولية  بين  يربط  بأسلوب  المشكلة  أو  القضية  أو  الموضوع  اإلطار  هذا  يعرض 

 (.2019التسبب في المشكلة وحلها وأن الدولة والمؤسسات واالفراد هم المعنيون بمعرفة من المسؤول عن الحدث )شحاذة، 

 إطار االستراتيجية:   -ح

س في  االحداث  هذا  يعرض  ويستخدم  الدولة  أمن  على  المؤثر  االستراتيجي  طريق   اإلطارياقها  عن  الصحفية  التغطية  في 

 مصطلحات استراتيجية داله ويتالءم ايضا مع  

   (.2013االحداث العسكرية والسياسية والحمالت االنتخابية )مزيد، 

 ثالثا: مفهوم المعالجة الصحفية وتعريفها 

ب  تتناول  التي  الطريقة  سياسة  تعني  بناء  تحدد  معينة  تحريرية  سياسة  وفق  فكرة  أو  أو موضوع  حدث  أو  القضية  الصحف  ها 

بالرسالة  الجمهور  إقناع  أجل  من  االستعراض  وأساليب  المضمون  نوعية  على  ترتكز  المعالجة  أن  ذلك  ويتضح  الصحيفة، 

 (.2010الصحفية )عامر، 

ناولها لحدث معين او تأطيرها لقضية ما، والدوافع قد تقود الى االضافة  كذلك يراد بها محاولة معرفة دوافع وسائل االعالم في ت

    (.2020او التحريف بالمعلومات بشكل يعكس سياسة المؤسسة في عرض الحدث )موسى، 

المعالجة الصحفية هي عملية إعادة تحرير وصياغة مضامين المواد االتصالية وإضافة بعض التضمينات    إنوعليه يمكن القول  

ا أو تقويمها أو حذف جزء منها بما يتألم مع إيديولوجية وآلية عمل المؤسسة اإلعالمية، وكشف مدى توازنها أو تحيزها عليه

 (2015في تناول تلك المضامين )حمادي، 

 رابعا: انواع المعالجة الصحفية  

 المعالجة المتحيزة: -1

لوقائع او يبالغ في بعضها او يشوه بعض الوقائع، وقد  يقصد بها اظهار جانب معين من الحدث او القضية وقد يحذف بعض ا 

 (. 2018يخلط وقائع أخبر برأيه الشخصي، مما يتيح الفرصة الى تلوين الخبر وجعله يفقد الدقة والموضوعي )الخزاعلة، 
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 المعالجة التفسيرية:  -2

التاريخية او االقتصادية او السياسية عن  تصف هذه المعالجة الجو العام المحيط بالحدث مع ذكر بعض المعلومات الجغرافية و 

 (2013البلد الذي وقع فيه الحدث )الحسن، 

 المعالجة التقريرية:  -3

يقصد بها المعالجة التي تهتم بالحصول على التفاصيل والمعلومات الخاصة بحدث معين حيث يظهر فيها مدى االتفاق بين ما   

 (2009كان حدوثه وما حدث فعال )المجيد، 

 عالجة المحايدة:الم -4

االساسية    الحقائق  ويعرض  النظر  بوجهات  الوقائع  مزج  ودون  رأي  تدخل  دون  حيادية  بطريقة  الحدث  معالجة  بها  يقصد 

 (  2005والمعلومات المتعلقة بالموضوع )سعيد، 

 ثانيا: التطبيع العربي مع )إسرائيل(، المفهوم والتعريف، االشكال، االهداف، االسباب والدوافع 

 مفهوم التطبيع وتعريفه  اوال:

في اللغة تدل كلمة طبع على جعل األمور طبيعية، وتطبيع مصدر طبع، ودعا الى تطبيع العالقات مع العدو، أي جعلها عادية، 

البلدين: جعلها طبيعية عادية، وتطبع بطباع قومه أي تخلق بأخالقهم، فالتطبيع نهج وأداء وعقلية جوهره   وطبع العالقات بين 

جز العداء مع )اسرائيل( بأشكال مختلفة، سواء كانت سياسية أو استراتيجية أو اعالمية أو اقتصادية أو ثقافية أو دينية أو كسر حا

 (. 2021سياحية أو أمنية أو غيرها )المطلب، 

قات مع ويعد مصطلح التطبيع من المصطلحات حديثة الشيوع في الفكر السياسي، ويتمثل بحصر المسألة في شرعية اقامة عال

 دولة االحتالل "االسرائيلي"، فهو مصطلح صهيوني ظهر ألول مرة في المعجم الصهيوني لإلشارة إلى يهود المنفى، 

أي إعادتهم إلى طبيعتهم كأمة واحدة بدالً    اليهود،حيث طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة السياسية التي ستقوم بتطبيع  

   (.1999من جماعات قبلية منتمية إلى أمم متعددة )المسيري، 

لكن هذا المصطلح تعدى ذلك حتى أصبح يشمل شكل العالقة بين اليهود والعرب ليصبح التطبيع هو االعتراف من قبل العرب  

يحقق ما  واقعية  كحقيقة  وجوده  وقبول  الصهيوني  االستيطاني،    بالكيان  وجوده  بشرعية  االعتراف  على  الحصول  في  أهدافه 

إلى إنهاء المقاطعة االقتصادية والدبلوماسية والتخلص من أي نشاط معادي للدولة   اليهودية وهذا سيؤدي حتماً  وشرعية دولته 

 (.2018إسرائيل من قبل العرب )بكر، 
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 ثانيا: أشكال التطبيع

 السياسي: التطبيع -أ 
القضية    عزل  بهدف  السالم  يسودها  طبيعية  عالقة  العربية  والدول  إسرائيل  بين  والدبلوماسية  السياسية  العالقة  جعل  محاولة 

الفلسطينية، وتصوير العالقة بين فلسطين وإسرائيل على أنها عالقة نزاع داخلي وليس صراع أيديولوجي يمس القومية العربية، 

لألراضي الفلسطينية من خالل تشريع المستوطنات وتشريع المساومة على الحقوق الفلسطينية كما يساعدها في تكريس احتاللها  

 (.1998)الجزائري، 

 التطبيع االقتصادي:   -ب
هو إقامة عالقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، استخدمت إسرائيل استراتيجية التطبيع االقتصادي 

العربية الدول  ورشوة    مع  االقتصادي،  السالم  لنظريات  الترويج  خالل  من  االسرائيلية  المنتجات  أمام  أسواقها  لفتح  وذلك 

 ( . 2019الفلسطينيين ببعض اإلغراءات الحياتية االقتصادية في مقابل تخليهم عن حقوقهم االقتصادية )العشماوي، 

 التطبيع الثقافي:   -ت
لتطبيع حيث يهدف إلى دمج الثقافة اليهودية بالثقافة العربية، حيث عملت إسرائيل بدايةً يعتبر التطبيع الثقافي من أخطر أنواع ا

على فرض ثقافتها في المناطق المحتلة من خالل تدخلها في المؤسسات التعليمية وإلغاء المناهج الدراسية المعمول بها وفرض 

 (  .2014)علوش، مناهج جديدة تدعم فكرة الوجود اإلسرائيلي في قلب الوطن العربي 

 التطبيع العسكري:  -ث
يعني التعاون العسكري بين إسرائيل والبلدان العربية عبر إنشاء معسكرات تدريب، حيث استقبلت ضباط من الجيوش العربية 

 من أجل تدريبهم وإجراء صفقات بيع أسلحة لهذه

ب الكتائب اللبناني وتدريبها لعناصره مستغلة بذلك الدول مستغلة بذلك تقدمها بصناعة األسلحة، وكمثال على ذلك دعمها لحز

 (.2012الحرب األهلية )تمراز، 

 التطبيع التكنولوجي:  -ج
إقامة تعاون تقني مع البلدان العربية، مستغلة ما قد تحققه الدول العربية من مكاسب في هذا المجال، بحيث يصبح اعتماد الدول   

    (.2009زة أساسية الستمرارها وبقائها في المنطقة )زملط، العربية عليها تكنولوجياً ما يشكل ركي
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 ثالثا: أهداف التطبيع مع )إسرائيل(  

 (. 2010هنالك اهداف تطمح اسرائيل الى تحقيقها من العرب في حال التطبيع معهم )نوفل، 

ني بأن فلسطين لم تعد عربية  على العرب تقديم تنازالت لصالح المشروع الصهيوني في المنطقة عن طريق االعتراف العل    -1

 بل هي اسرائيلية.

 التزام الصمت عن الممارسات االسرائيلية ضد الفلسطينيين والعرب.  -2

القبول بالمشروع الشرق األوسطي الجديد، والموافقة العربية    -3 تمهيدا لتجزئة الوطن العربي لمصلحة المشروع الصهيوني، 

 المنطقة.الضمنية على تبديل خارطة 

 على حساب التضامن العربي، القبول بأن تكون اسرائيل القوة العسكرية والسياسية واالقتصادية الرئيسة في الشرق األوسط.  -4

 حصول اسرائيل على امتيازات اقتصادية ومالية كبيرة على حساب المصالح العربية المشتركة.  -5

دفع التعليم االسرائيلي ورعاية القيم الروحية والثقافية، وتحصين دولة الحفاظ على خصوصية الشعب االسرائيلي من خالل    -6

    (.2016اسرائيل وحماية حقوقهم )نائور،  

 رابعا: أسباب التطبيع

 (  1985الدوافع التي تقع خلف قيام بعض الدول العربية للتطبيع مع )إسرائيل( )حسين،   -1

 لى تعزيز موقع الدول العربية وتنافسيتها وحماية مصالحها الوطنية.تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة باإلضافة إ -

إسرائيل،   - عليها وعلى  مشتركاً  باعتباره خطراً  اإليراني  الخطر  الخليج من  لحماية حكومات  إسرائيلي  أمريكي  تأمين غطاء 

 تطبيع مع اسرائيل.بأن البحرين جزءا من أراضيها هذا ما دفع البحرين للتفكير بال 1969حيث ادعت إيران عام 

استثمار التحالف اإلقليمي مع إسرائيل لمواجهة تنامي القوة والنفوذ التركي في المنطقة، حيث رّجح بعض المحللين بأن أهم    -

التركي بأن اإلمارات   الدفاع  لها بعد تصريح وزير  التركي  التهديد  أسباب تطبيع دولة اإلمارات مع اسرائيل هو االحتماء من 

ل مضرة في ليبيا وسوريا وأن تركيا ستحاسبها في المكان والزمان المناسبين، واإلمارات ال تستطيع مواجهة تركيا  قامت بأعما

 ( 2021بمفردها )وآخرون ت.، 

فتح مجال إلعفاء السودان من ديونها ولمساعدتها على استعادة حصانتها السيادية وفتح المجال إلدماجها في المجتمع الدولي   -

 من االستثمارات اإلقليمية والدولية والتكنولوجية والمساعدة في بناء المؤسسات الوطنية. واالستفادة 

 السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية عبر اتساع سوق المبادالت التجارية واألمنية والعسكرية  -

إس  دولة  الى  الفلسطينية  االراضي  ضم  وقف خطة  كذلك  واسرائيل،  العربية  البلدان  بين  التطبيع  والتكنولوجيا  )مخاطر  رائيل 

 (.2020العربي مع إسرائيل ومستقبلها، 
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استخدام االسرائيليين الستراتيجية الجدار الحديدي التي تركز على أن قوة اسرائيل ستكون درع أمان )لإلسرائيليين( في وجه   -

 العرب حيث سيدرك العرب بأن اعترافهم بإسرائيل هو خيارهم الوحيد.

 (. 2020ة )العزوني، الدوافع اإلسرائيلي -2

 كسر العزلة التي تعاني منها )إسرائيل(، في المنطقة وعزل الشعب الفلسطيني في العالقات العربية مع إسرائيل. -

قانوني ضد    - أو  فلسطيني عسكري شعبي أو سياسي  الدعم ألي تحرك  الفلسطينية إلضعاف  القضية  العربية عن  الدول  تحييد 

 االحتالل اإلسرائيلي.

كذلك   - اإلسرائيلي،  الواقع  باألمر  القبول  نحو  والتحول  وطموحهم  أهدافهم  بتحقيق  األمل  وإفقادهم  الفلسطينيين  على  الضغط 

 االنتقال من عالقة السالم مقابل األرض الى السالم مقابل السالم.        

 يجية واالستثمارات في السودان. إنقاذ االقتصاد )اإلسرائيلي( من األزمات التي يمر بها عبر االستثمارات الخل -

   (.1988عوض، األمريكية )الدوافع  -3

 عزل إيران والضغط عليها بتشكيل تحالفات إقليمية في محيطها الحيوي، كالتحالفات بين إسرائيل ودول الخليج العربي. -

 ها الرئيس ترامب.  عزل الموقف الفلسطيني والضغط عليه ليستسلم للمفاوضات وفق )صفقة القرن( التي أعلن عن -

 مواجهة الخطر اإليراني الذي يعتبر العدو األكبر ألمريكا في منطقة الشرق االوسط كما أنها تمثل عدوا لدودا )إلسرائيل(. -

 بالعربية   CNNالمبحث الثالث: عرض وتفسير نتائج التحليل لموقع 

 بالعربية لموضوعات التطبيع مع )إسرائيل(  CNNاوال: انواع أطر المعالجة الصحفية لموقع 

 (1جدول )

 وضوع التطبيع بالعربية لم CNNيبين أنواع األطر في موقع 

 المرتبة النسبة المئوية  التكرارات الفئات           ت

 االولى %   25,43  74   أطار االستراتيجية 1

 الثانية  %23,71   69   النتائج االقتصاديةأطار  2

 الثالثة  %21,64  63   اإلطار االخالقي 3

 الرابعة %10,99  32   أطار الصراع  4

 الخامسة %9,64   28   أطار االهتمامات االنسانية  5

 السادسة %8,59   25   أطار المسؤولية  6

  %100    291  المجموع   
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أطر   )تنوعت  موقع  تناولها  التي  للموضوعات  الصحفية  االطر CNNالمعالجة  اغلب  شملت  والتي  اإللكتروني  بالعربية   )

الصحف المعالجة  في  فئة  المستخدمة  جاءت  إذ  الصحفية،  للمواد  وحصلت    االستراتيجية(  )أطرية  االولى  )بالمرتبة  ( 74على 

ية التطبيع االستراتيجي بين )إسرائيل(، والدول العربية حيث  بالعربية على اهم CNNأذ اشار موقع %(،25,43تكرار وبنسبة )

التطبيع هو حق سيادي وهذا ما جا أن  أنور قرقاش، أن معاهدة   ءاكد على  الخارجية  على لسان وزير دولة االمارات لشؤون 

بالمرتبة    لنتائج االقتصادية()أطر ا  وجاءت فئة،  (1)السالم االماراتية مع )إسرائيل(، هو قرار سيادي وخيار استراتيجي للمنطقة،

)الثانية وحصلت   )69على  وبنسبة  تكرار  اتفاقيات    %(،23,71(  كإبرام  للتطبيع  االقتصادي  الجانب  على  الموقع  أشار  حيث 

تجارية واقتصادية بين اسرائيل والدول المطبعة وأن هذا سيعود  بثمار ايجابية على الدول المطبعة، كما جاء على لسان وزير  

)إسرائيل(الخارجي اقتصاد  على  المليارات  التطبيع سيضخ  بأن  نتنياهو مؤكدا  االسرائيلي  فئة  ،(2)ة  االخالقية(   وجاءت    )األطر 

على)  وحصلت  الثالثة  )63بالمرتبة  مئوية  وبنسبة  تكرار  للتطبيع %(،  21,64(  االخالقي  الجانب  ابراز  على  الموقع  ركز 

مقاطعة   الغاء  قرارات  على  بين كالوقوف  التأشيرات  بإلغاء  االمارات  رئيس  قرار  حول  اخبار  الموقع  نشر  حيث  اسرائيل، 

،(3)الدولتين، كما أكد الموقع على أن اتفاقية السالم بين الدول العربية وإسرائيل تتوافق مع قيم الدين االسالمي
1

 

  ةكالنهاي%(، أشاد الموقع بالتطبيع  10,99)( تكرارا وبنسبة  32بالمرتبة الرابعة وحصلت على )  )أطر الصراع(فئة  فيما جاءت  

المفاوضات على  بها  اثنى  اخبار  الموقع  نشر  حيث  االسرائيلي  الفلسطيني  الفلسطينية   للنزاع  الشخصيات  بين  الدبلوماسية 

النزاع تسوية  أجل  فئة  ،(4)واالسرائيلية من  االنسانية(  في حين حلت  االهتمامات  الخامسة وحصلت على)  )أطر  ( 28بالمرتبة 

الثقافة %(9,64تكرار وبنسبة ) العربية كما برز اهمية نشر  الدول  بالتطبيع مع  الشعب االسرائيلي  الموقع على ترحيب  أكد   ،

الثقافة  تعبر عن  مراسيم  احياء  في  مشاركات شخصيات عربية  اخبار حول  الموقع  نشر  المطبعة حيث  الدول  في  االسرائيلية 

 االسرائيلية 

 
موق1) موجها  خبر  بالعربية،    CNN  ع(  ليس  سيادي  قرار  اسرائيل  مع  االماراتية  السالم  ومعاهدة  التهديد..  نرفض  إليران(،  )قرقاش: 

النشر:) المعاينة:(،  2020/ 17/8تاريخ  وتاريخ  الرابط:  5:20،  20/12/2021)وقت  ينظر  https://Arabic.cnn.com/middle-م(، 

iran-against-not-decision-sovereign-a-isreal-treaty-peace-east/article/gargash   

موقع  2)  )CNN   ست والبحرين  االمارات  مع  السالم  اتفاقات  )نتنياهو:  خبر  االسرائيليبالعربية،  لالقتصاد  المليارات  )تاريخ (،  ضخ 

 م(، 4:55، 2/1/2022)وقت وتاريخ المعاينة:(،  14/9/2020النشر:

   agreements-peace-bahrain-uae-israel-le/netanyahueast/artic-https://arabic.cnn.com/middleينظر الرابط:  

)تاريخ النشر:  (،  )رئيس االمارات يصدر قانونا عن العالقات مع اسرائيل بعد اتفق السالم.. اليكم ما هوخبر  بالعربية،    CNN( موقع  3)

 م(، ينظر الرابط:  5:22، 20/1/2022)وقت وتاريخ المعاينة:(، 2020/ 29/8

 israel-decree-khalifa-shiekh-east/article/uae-https://arabic.cnn.com/middle   

)تاريخ النشر: (،  )قرقاش: االمارات توظف قرار العالقات مع اسرائيل للمحافظة على فرص حل الدولتينخبر  بالعربية،    CNN( موقع  4)

 م(، 5:12، 2/2/2022)وقت وتاريخ المعاينة:(، 2020/ 8/١٣

   istael-gargash-east/article/uae-https://arabic.cnn.com/middleينظر الرابط:  

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/gargash-peace-treaty-isreal-a-sovereign-decision-not-against-iran
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/gargash-peace-treaty-isreal-a-sovereign-decision-not-against-iran
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/netanyahu-israel-uae-bahrain-peace-agreements
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/uae-shiekh-khalifa-decree-israel-
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/uae-gargash-istael
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وزير   الهولوكوستكمشاركة  محرقة  احياء  ذكرى  في  االمارات  فئة  ،  (1)  خارجية  المسؤولية(اما  بالمرتبة   )أطر  جاءت  فقد 

، أكد الموقع على أن التطبيع مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية  %(8,59( تكرار وبنسبة )25)على  السادسة وحصلت  

الخارجية   لوزير  خبر  الموقع  نشر  حيث  بالده الفلسطينية،  أن  فيه  يؤكد  أبو ظبي  في  الفلسطينية  بالجالية  لقائه  عبر  االماراتي 

 ، (2) ستظل حاضنة للقضية الفلسطينية

 بالعربية لموضوع التطبيع مع)إسرائيل(  CNNثانيا: فئة أنواع المعالجات الصحفية في موقع 

 (2جدول رقم )

 التطبيع بالعربية لموضوع  CNNيبين انواع المعالجات الصحفية في موقع 

 

 

  

 

 

 
( رقم  الجدول  من  فئة  2اتضح  أن  المتحيزة( (  على    )المعالجة  وحصلت  االولى  بالمرتبة  تكرار  140)جاءت  وبنسبة ( 

بالعربية في معالجة موضوع التطبيع مع )إسرائيل( على التحيز حيث كانت عدد االخبار التي    CNNاعتمد موقع    %(،48,10)

 نقلت وجهات النظر المؤيدة للتطبيع أكثر من االخبار التي تناولت وجهات النظر المعارضة،

مقابلة التي اجرتها مع حيث سلطة الموقع الضوء على الشخصيات المؤيدة لموضوع التطبيع واجرت العديد من المقابالت، كال 

واسرائيل  االمارات  بين  العالقات  تطبيع  حول  االماراتية  الخارجية  الشؤون  وزير  قرقاش  جاءت  ،  (3)  أنور  )المعالجة  كما 

الثانية وحصلت    التفسيرية( التفسيرية حيث وصف   %(،27,83)وبنسبة  ( تكرار  81)على  بالمرتبة  المعالجة  الموقع  استخدم 

 التطبيع، كما قدم الموقع شرح مفصل عن معاهدة السالم وكيف انها اختلفت عن المعاهدات التي جرت قبلها،الجو العام المحيط ب

للهولوكوستخبر  بالعربية،    CNN  ع( موق1) التذكاري  النصب  يزوران معا  النشر:  )(،   )وزيرا خارجية االمارات واسرائيل  /  6تاريخ 

 م(،  5:30، 2022/ 8/2(،)وقت وتاريخ المعاينة: 2020/ 10

 -holocaust-visits-fms-israel-east/article/uae-https://arabic.cnn.com/middleينظر الرابط:  

موقع  2)  )CNN    ،الفلسطينيةخبر  بالعربية القضية  دعم  حساب  على  يكون  لن  اسرائيل  مع  السالم  زايد:  بن  هللا  )تاريخ (،  )عبد 

 م(،  3:15، 16/3/2022(،)وقت وتاريخ المعاينة:9/2020/ 1النشر:

 summarizes-spox-east/article/netanyahu-https://arabic.cnn.com/middleينظر الرابط:  

(،  13/8/2020)تاريخ النشر:(،  : االتفاق مع اسرائيل" نزع فتيل قنبلة موقوتة " CNN)أنور قرقاش ل  خبر  بالعربية،    CNN( موقع  3) 

 م(،  4:12، 2022/ 23/3)وقت وتاريخ المعاينة:

 -deal-says-minister-uae-east/video/v93318-https://arabic.cnn.com/middleينظر الرابط:  

 المرتبة النسبة المئوية  التكرارات الفئات         ت

 االولى  %48,10   140 المعالجة المتحيزة  1

 الثانية  %27,83   81  المعالجة التفسيرية 2

 الثالثة   %24,54   70  المعالجة التقريرية 3

  %100        291  المجموع

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/uae-israel-fms-visits-holocaust-
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/netanyahu-spox-summarizes
https://arabic.cnn.com/middle-east/video/v93318-uae-minister-says-deal-


ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 4, NO. 7, January 2023 

 

 
 75 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

جاءت   التفسيرية(كما  على)  )المعالجة  وحصلت  الثانية  وبنسبة)81بالمرتبة  تكرار  المعالجة    %(،27,83(  الموقع  استخدم 

اختلفت عن  انها  السالم وكيف  الموقع شرح مفصل عن معاهدة  قدم  كما  بالتطبيع،  المحيط  العام  الجو  التفسيرية حيث وصف 

تحليل   في  جاء  كما  قبلها،  جرت  التي  مصر المعاهدات  عن  الفارق  تطبيع...ما  مجرد  تخطي  واسرائيل  "االمارات  بعنوان 

الثالثة  ،  (1)واالردن" بالمرتبة  جاءت  التقريرية(واخيرا  على)  )المعالجة  حصلت  وبنسبة)70اذ  تكرار  اعتمد    %(،24,54( 

التطبيع حيث ر المعلومات والتفاصيل الخاصة بموضوع  التقريرية للحصول على  كز الموقع على اعداد  الموقع على المعالجة 

 2.  (2)تقارير مصورة، كما جاء في تقرير بعنوان" لماذا يعتبر االتفاق بين االمارات واسرائيل تاريخيا

 بالعربية بموضوعات التطبيع العربي مع )إسرائيل(  CNNثالثا: فئة الشخصيات الفاعلة في موقع  

 (3جدول رقم )

 التطبيع في الموقعيبين الشخصيات الفاعلة في موضوعات 

 المرتبة النسبة المئوية  التكرارات الفئات  ت

 االولى %51,54 150 الشخصيات السياسية 1

 الثانية  %25,77 75 الشخصيات الدبلوماسية  2

 الثالثة  %13,74 40 الشخصيات األمنية والعسكرية 3

 الرابعة %5,17 15 الشخصيات الدينية 4

 الخامسة %3,78 11 الشخصيات االخرى  5

  %100 291 المجموع   

%(، ركز  51,54( تكرار وبنسبة)150حصدا المرتبة االولى وحصلت على)) الشخصيات السياسية(    ( أن فئة3يبين الجدول )

الموقع على الشخصيات السياسية كالرئيس االمريكي )دونالد ترامب(، ورئيس الوزراء االسرائيلي )بنيامين نتنياهو(، ورئيس  

إسر مع  السالم  معاهدة  في صناعة  ومؤثر  فاعل  دور  لها  كان  والتي  زايد(،  بن  )محمد  فئة  االمارات  تلتها  )الشخصيات  ائيل، 

%(، ومنها )عبد هللا بن زايد( وزير خارجية االمارات،  25,77( تكرار وبنسبة)75بالمرتبة الثانية وحصلت على)  الدبلوماسية(

و)جاريد كوشنر( مستشار الرئيس االمريكي، و)عوفير جندلمان( المتحدث باسم الحكومة االسرائيلية ، و)أنور قرقاش( وزير  

مارات للشؤون الخارجية، و)مايك بومبيو( وزير خارجية الواليات المتحدة، حيث كان لهم ور كبير في متابعة شؤون  دولة اال

 ( تكرار 40وحصلت على)  )الشخصيات األمنية والعسكرية(حكوماتهم في الخارج، وحلت بالمرتبة الثالثة فئة 

 
موقع  1)  )CNN    ،واألردن  شهر)خبر  بالعربية مصر  عن  الفارق  ما  التطبيع..  مجرد  تخطى  واسرائيل  االمارات  )تاريخ (،  عسل 

 م(،  612، 23/3/2022)وقت وتاريخ المعاينة:(،  12/2020/ 3النشر:

   wedeman-uae-israel-east/article/middleeast-https://arabic.cnn.com/middleينظر الرابط:  

)وقت  (،  31/8/2020)(،  واسرائيل تاريخيا؟ ومن المستفيد المحتمل منه )لماذا يعتبر االتفاق بين االمارات  خبر بالعربية،    CNN( موقع  2)

  م(، ينظر الرابط: 6:3، 2022/ 24/3وتاريخ المعاينة:

 arrival-kushner-kiley-sam-east/video/v94179-https://arabic.cnn.com/middle 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/middleeast-israel-uae-wedeman
https://arabic.cnn.com/middle-east/video/v94179-sam-kiley-kushner-arrival
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الوطني    %(، 13,74)  وبنسبة االمن  مستشار  زايد(  بن  )طحنون  القومي  مثل  االمن  مستشار  شبات(  بن  و)مائير  االماراتي، 

األمنية  التعاونات  تحسين  في  فاعل  دور  لهم  كان  حيث  االمريكي،  القومي  االمن  مستشار  اوبراين(  و)روبرت  االسرائيلي، 

مثل)وسيم   %(،5,17وبنسبة)( تكرار  15وحصلت على)بالمرتبة الرابعة  )الشخصيات الدينية(  والعسكرية لبلدانهم، وجاءت فئة 

يوسف( الداعية االماراتي، و)محمد مطر الكعبي( رئيس الهيئة العامة للشؤون االسالمية واالوقاف في االمارات، حيث كان لهم 

  )الشخصيات األخرى(وحلت بالمرتبة الخامسة واألخيرة فئة  دور كبير في ابراز الطابع الديني في اتفاقيات السالم مع اسرائيل،  

على)وح وبنسبة)11صلت  تكرار  حميد    %(،3,78(  بن  مثل)راشد  واكاديميين،  وصحفيين  وفنية  رياضية  شخصيات  وشملت 

النعيمي(، رئيس االتحاد لكرة القدم، و)أورين حسون( رئيس االتحاد لكرة القدم االسرائيلي، االكاديمي االماراتي )عبد الخالق  

والمطرب االسرائيلي )دودو تاسا(، حيث كان لهذه الشخصيات دور في اتفاق    عبد هللا(، والصحفي االسرائيلي )شمعون آران(،

 السالم مع )إسرائيل(، والتأكيد بأن التطبيع اخذ منحنيات أخرى

 بالعربية   CNNرابعا: فئة االشكال الصحفية المستخدمة في موضوعات التطبيع لموقع 

 (4) جدول رقم

 يبين االشكال الصحفية في الموقع 

 المرتبة النسبة المئوية  التكرارات الفئات  ت

 االولى %37,80 110 الخبر الصحفي  1

 الثانية  %29,20 85 المقال الصحفي 2

 الثالثة  %10,99 32 التقرير الصحفي  3

 الرابعة %6,18 18 التحليل الصحفي  4

 الخامسة %5,49 16 الحديث الصحفي )المقابلة(  5

 السادسة %5,15 15 المؤتمر الصحفي 6

 السابعة %3,43 10 البيان الصحفي  7

 الثامنة %1,76 5 الخطاب الصحفي  8

  %100 291 المجموع    

ركز    %(،37,80تكرار وبنسبة )  (110جاءت بالمرتبة االولى وحصلت على)  )الخبر الصحفي(  ( أن فئة4اتضح من الجدول )

المتلقي على قراءة الخبر، ومن  الموقع بشكل كبير على فن الخبر حيث حرص الموقع على اختيار عناوين ملفته لالنتباه لشد 

االخبار التي نشرها الموقع خبر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يستقبل اول رحلة من " فالي دبي" نحلق فوق السعودية 

توسعها تواصل  التطبيع  فئة  ,  (1)ودائرة  الصحفي(وجاءت  على)  )المقال  وحصلت  الثانية  المرتبة  تكرار  85في   )

،   %(،29,20وبنسبة) بأول  اول  التطبيع  مواكبة موضوع  اجل  المقاالت من  على كتابة  الصحفيين  الكتاب  على  الموقع  اعتمد 
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التطبيع  حول  بأمريكا  االمارات  لسفير  مقال  الموقع  نشرها  التي  المقاالت  فئة  كما  ,  (2)ومن  الثالثة  بالمرتبة  )التقارير  جاءت 

استخدم الموقع التقارير المصورة في نقل واقع ما يحدث بالصوت   %(،10,99)  وبنسبة  ( تكرار32وحصلت على )  المصورة(

والصورة إلعطاء المتلقي فكرة اعمق عن مجريات التطبيع، حيث نشر الموقع العديد من التقارير ومنها تقرير بعنوان" تطبيع  

اسرائيل"الب مع  التكهنات  تثير  اسرائيل  مع  فئة  ،  (3)حرين  حلت  الصحفي(كما  على)  )التحليل  وحصلت  الرابعة  (  18بالمرتبة 

التطبيع، ومن    %(،6,18تكرار وبنسبة) يدور وراء حدث  لما  المعنى  تعميق  في  الصحفي ألهميته  التحليل  الموقع على  اعتمد 

 ابرز التحليالت التي نشرها الموقع " 

عس واالردن"شهر  مصر  عن  الفارق  ما  تطبيع..  مجرد  تخطى  وإسرائيل  االمارات  جاءت(1) ل  وكما  )الحديث  فئة    ، 

)  الصحفي)المقابلة(( على  وحصلت  الخامسة  وبنسبة16بالمرتبة  تكرارا  المقابالت     %(،5,49)  (  من  العديد  الموقع  اجرى 

هذه الشخصيات، كالمقابلة التي اجراها الموقع مع   الصحفية مع شخصيات يرتبط أسمها مع )إسرائيل( بهدف شرح وجهة نظر

اسرائيل مع  التطبيع  من  موقفها  توضح  قطرية   هناك  قيادات  كان  ترامب  وأن  من  فئة  ,  (2)ضغوط  السادسة  بالمرتبة  وحلت 

الصحفي( )  )المؤتمر  على  )15وحصلت  وبنسبة  تكرار  نشر    %(،5,15(  حيث  الصحفية  المؤتمرات  على  الموقع  اعتمد  اذ 

السعودية المو قع مؤتمر صحفي لرئيس االمريكي بعنوان أمريكا: دولتان عربيتان تطبعان قريبا مع إسرائيل.. ومحتمل تكون 

  %(،3,43)وبنسبة ( 10)على بالمرتبة السابعة وحصلت  )البيان الصحفي(وجاءت فئة  ،(3) التالية

اعتمد الموقع على البيانات الصادرة من المسؤولين السياسيين حول التطبيع ومن أبرز ما نشر بيان مشترك اتفاق على" تطبيع  

االمارات وإسرائيل   بين  للعالقات  الثامنة وحصلت على )(،  4)كامل"  بالمرتبة  الصحفي(  )الخطاب  فئة  ( تكرار 5كما جاءت 

 3ات مؤيدة لتطبيع كالكلمة التي القاها وزير الخارجية االسرائيلي على هامش زيارته نشر الموقع عده خطاب  %(،1,76)وبنسبة  

 .   (5)مع نظيرة االماراتي الى النصب التذكاري محرقة الهولوكوست في برلين

 
تخطىتحليل  بالعربية،    CNNموقع    (1) واسرائيل  االمارات  عسل  واألردن(،)تاريخ    )شهر  مصر  عن  الفارق  ما  التطبيع..  مجرد 

 م(،  7:10، 28/3/2022(،)وقت وتاريخ المعاينة:3/12/2020النشر:

   wedeman-uae-israel-easteast/article/middle-https://arabic.cnn.com/middleينظر الرابط: 

وقت  )(،  15/9/2020تاريخ النشر:)(،  )قطر توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل وان كان هناك ضغوط من ترامبمقابلة  بالعربية،    CNNموقع  (  2)

 م(، 7:18، 28/3/2022وتاريخ المعاينة:

   pressure-israel-normalization-east/article/qatar-https://arabic.cnn.com/middliالرابط:  ينظر 

مؤتمر    CNNموقع  (  3) التالية(،)تاريخ صحفي  بالعربية،  السعودية  تكون  ومحتمل  اسرائيل..  مع  قريبا  تطبعان  عربيتان  تولتان  )أمريكا: 

 م(،  7:20، 28/3/2022(،)وقت وتاريخ المعاينة:16/8/2020النشر:

  israel-relations-normalize-countries-arab-trump-obrien-east/article/robert-https://arabic.cnn.com/middleينظر الرابط: 

(،)وقت 13/8/2020افق على" تطبيع كامل" للعالقات بين االمارات واسرائيل(،)تاريخ النشر:  مشترك:)بيان  صحفي  بالعربية، بيان    CNNموقع  (  4)

 م(،  8:11، 28/3/2022وتاريخ المعاينة:

   relations-normalization-full-established-have-uae-and-israel-east/article/trump-https://arabic.cnn.com/middleينظر الرابط: 

خطاب    CNNموقع  (  5) ن صحفي  بالعربية،  بجانب  اسرائيل  خارجية  جديدة(،)تاريخ  )وزير  حقبة  يضئ  هنا  وجودنا  االماراتي:  ظيرة 

 م(،   8:12، 28/3/2022(،)وقت وتاريخ المعاينة:6/10/2020النشر:

    common-our-fm-israeli-east/video/v95844-https://arabic.cnn.com/middle-بط:ينظر الرا

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/middleeast-israel-uae-wedeman
https://arabic.cnn.com/middli-east/article/qatar-normalization-israel-pressure
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/robert-obrien-trump-arab-countries-normalize-relations-israel
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/trump-israel-and-uae-have-established-full-normalization-relations
https://arabic.cnn.com/middle-east/video/v95844-israeli-fm-our-common--
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 االستنتاجات: 

أن التطبيع تحكم  بالعربية وهي نتيجة تؤكد    CNNطغى الجانب السياسي في معالجة موضوع التطبيع مع )إسرائيل( لموقع    -1

ال اغلب  كانت  حيث  معينة  لمبتغيات  وفقا  والقضايا  األحداث  تشكيل  على  قادرة  السياسة  أن  بمعنى  السياسة،  تصريحات  فيه 

 سياسي. واالخبار ذات طابع 

االستراتيجي واالقتصادي حيث احتال المركز االول والثاني وهذا يدل على اهتمام   اإلطاربالعربية على    CNNاهتمام موقع    -2

الموقع بإبراز المكاسب التي حصلت عليها الدول العربية عن طريق تطبيعها للعالقات مع اسرائيل وأن هذه االتفاقيات ستؤثر  

باه المتلقي حول تلك االتفاقية بأنها ستجلب المزيد من  ايجابيا على ازدهار ورخاء تلك الدول وهذا اسلوب اعتمده الموقع للفت انت

 االوسط.ستقرار االقتصادي للشرق اال

الفئة المركز    الهتمامات االنسانية لدى الموقعتراجع فئة ا  -3 بالعربية    CNNاالخير، اذ لم يركز موقع  قبل  حيث احتلت هذه 

الساسي من اتفاقية التطبيع هو الشعب الفلسطيني حيث لم يبدي  على الجانب االنساني من التطبيع بشكل كبير رغم أن المتضرر ا

الحل   باعتبارها  االتفاقية  صورة  تلميع  الى  سعى  بل  الفلسطيني  الشعب  على  االتفاقية  لهذه  السلبية  االثار  بنقل  اهتمام  الموقع 

 السالم.لشعب الفلسطيني االنسب الذي سينهي الصراعات مع )إسرائيل( وستمنح ا

 بالعربية، حيث تبنى الخطاب اإلسرائيلي في معالجته CNNلموقع  سياسة التحريريةاختالف ال -4

المتحدة   فالواليات  )إلسرائيل(  والداعمة  المؤيدة  االمريكية  السياسة  على  التطبيع  لموضوع  توقيع  الصحفية  هندسة  االمريكية 

رابط متين بين )إسرائيل( و دول المنطقة , حيث ان  اتفاقيات التطبيع التاريخية بين )إسرائيل( و الدول الخليجية من اجل خلق  

الموقع شدد على اهمية توقيع اتفاقية السالم مع )إسرائيل( باعتبارها فرصة لبدء عالقات جديدة مع )إسرائيل( و تغير الصورة 

قال "ان  , دونالد ترامب حيث  الرئيس االمريكي  للعرب وهذا  ما جاء على لسان  العربية   النمطية عنها كدولة عدوة  الشعوب 

القتال " و كذلك قول رئيس وزراء )إسرائيل( , بنيامين نتنياهو "ان العديد من الدول ترغب بالصلح معنا " فهذا كان   سئمت 

بالعربية اراد ان ينقل الصورة التي رسمتها السياسة االمريكية و االسرائيلية على ان العرب هم من   CNNدليل على ان موقع  

 . هذا العداء الذي دام ألعوام معهاالم مع اسرائيل وهم من أرادو ان ينتهي جاءوا بفكرة الس
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 المصادر والمراجع 

   المراجع العربية

، من صحيفة شؤون 2021, 11 24(. تاريخ االسترداد 2020. )التطبيع العربي مع إسرائيل ومستقبلها مخاطر

         https://www.prc.ps/e-mail:info@prc.ps فلسطينية: 

  24(. تاريخ االسترداد 2020. )281مخاطر التطبيع العربي مع إسرائيل ومستقبلها، صحيفة شؤون فلسطينية، العدد

 .     https://www.prc.ps/e-mil:info@prc.ps، من2021, 11

 عمان: دار ورد االردنية.  التطبيع وقضايا الخالفية.(. 2014أبراهيم ناجي علوش. )

 (. أساسيات البحث العلمي. مصر: علماء مصر.2020أحمد حسن وآخرون. )

 بيروت: مركز الزيتون للدراسات .2دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي، ط(. 2010أحمد سعيد نوفل. )

 واالستثمارات. 

 (. أطر المعالجة االخبارية لقضايا الجريمة في الصحف االلكترونية، رسالة 2020أحمد عبد الفتاح الكافي. )

النوعية،  ، القاهرة، جامة المينا، كلية التربية 27، العدد6النوعية، المجلد التربيةمجلة البحوث في مجاالت ماجستير،. 

 االعالم التربوي.  قسم

استراتيجية. تم  الموقف العربي الرسمي تجاه التطبيع االماراتي اإلسرائيلي متاعب (. 2020/ 8/ 30أسعد العزوني. )

   http://alasrmag.com/%D8%A7%D9%84%D99%82%D9%81االسترداد من مجلة تحليالت العصر الدولية: 

لقضايا العربية في القنوات التلفزيونية الموجهة، رسالة  (. المعالجة االخبارية ل2015أياد هالل حمادي. )

 ماجستير،)جامعة بيروت العربية، كلية اآلداب، قسم االعالم. 

(. معالجة مواقع التواصل االجتماعي لقضايا التطبيع مع إسرائيل، دراسة تحليلية،.  2021أيمان سيد عبد المطلب. )

 .امعة االزهر، كلية االعالم، )ج58، العدد3مجلة البحوث االعالمية، المجلد

 (. أطر حجاج التطبيع مع إسرائيل في المواقع اإللكترونية للقنوات الفضائية 2021أيمن كامل جواد. )

،  52دالعد، 13مجلة الباحث االعالمي، المجلدوالحرة، رسالة ماجستير. -الموجهة، دراسة تحليلية لموقعي قناتي العالم
 .االعالمجامعة بغداد، كلية 

دراسة نشرت من قبل مركز الديمقراطي العربي -(. التطبيع بين فكرة االلغاء وضرورة االتصال2018بكر أبو بكر. )

 للدراسات االستراتيجية والسياسة.

، دراسة حالة  2020(. السياسة الخارجية اإلسرائيلية تجاه التطبيع الخليجي عقب 2021تقي عصام وآخرون. )

 " دراسة نشرها المركز الديمقراطي العربي.البحرين-"االمارات

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. ،.9االتصال ونظرياته المعاصرة،ط(. 2010حسن عماد مكاوي. )

(. الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة الفلسطينية، رسالة  2013رجاء يونس أبو مزيد. )

 .(آلدابماجستير،)غزة، الجامعة االسالمية، كلية ا

 العراق: دار االرقم للنشر.  نظريات االعالم: رؤية جديدة،.(. 2014رشا عادل وعلي عبد الهادي. )

فلسطين: مركز   المسارات وآليات المواجهة.-إسرائيل والتطبيع مع الدول العربية(. 2012سعيد جميل تمراز. )

 الطليعة للدراسات والبحوث.
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 (. القاهرة: مكتبة مدبولي. 3)المجلد ط الصهيوني للهيمنة االقتصاديةالتطبيع: المخطط (. 1985عادل حسين. )

 عمان: دار الفجر للنشر. فن التحرير الصحفي: دراسة تطبيقية ونظرية.(. 2005عبد الجواد سعيد. )

(. األطر الخبرية لقضية االستيطان اإلسرائيلي في المواقع االلكترونية، دراسة  2019عبد هللا محمد الحمارنة. )

 تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، غزة، الجامعة االسالمية، كلية األداب، .

 القاهرة: دار الشروق للنشر. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.(. 1999عبد الوهاب المسيري. )

ونقاومها.  (. استراتيجية الكيان الصهيوني في التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها 2019عماد الدين العشماوي. )

 . ،)بغداد، الجامعة العراقية، كلية اآلداب، قسم التاريخ1مجلة مداد اآلداب، المجلد

 عمان: دار اسامة للنشر. الصحافة التلفزيونية.(. 2013غسان عبد الوهاب الحسن. )

 القاهرة: العربي للنشر.  معالجة االعالم لقضايا الوطن العربي.(. 2010فتحي حسين عامر. )

(. التحديات الفكرية في النتاج االعالمي، المعالجة الصحفية واشكالية الدراسة  2020كشكول. )محسن عبود 

 والتحليل،)رؤية نقدية(، وقائع المؤتمر العلمي السادس لكلية االعالم ، الجامعة العراقية، الجزء االول.

بيروت: مركز دراسات الوحدة  البالد العربية.االستراتيجية اإلسرائيلية لتطبيع العالقات مع (. 1988محسن عوض. )

 العربية.

 بيروت: دار الكنوز االدبية. صراع الغد.-الحصار-احتالل العقل، التطبيع(. 1998محمد الجزائري. )

 القاهرة: الدار العربية للنشر.  فن التحرير الصحفي.(. 2009محمود علم الدين وليلى عبد المجيد. )

)عمرو زكريا خليل، المترجمون( مصر:المؤسسة   ،.1987-1887صهيونية في مائة عام(. ال2016مردخاي نائور. )

 المصرية للتوزيع.

(. التغطية االخبارية لألزمة الخليجية في قناتي الجزيرة وسكاي نيوزعربية، رسالة  2019مروان يوسف شحاذة. )

 ماجستير،)االردن، جامعة الشرق االوسط، كلية االعالم،.

-1993(. مواقف دول الطوق العربية من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي)2009السالم زملط. )مصطفى عبد 

 (، رسالة ماجستير، فلسطين، جامعة القدس، برنامج الدراسات العربية، معهد الدراسات االقليمية، قسم العلوم السياسية.2001

للجمهور، دراسة مسحية لجمهور مدينة بغداد، (. دور التلفزيون في تشكيل االطر االخبارية 2014معد عاصي علي. )

 اطروحة دكتوراه،)جامعة بغداد، كلية االعالم،.  

القاهرة: المكتب العربي   معالجة المندوبين والمراسلين العرب للقضايا العربية،.(. 2014مها محمد حسين المالح. )

 للمعارف.

ية في القنوات الفضائية الدولية الموجهة باللغة العربية، (. المعالجة االخبارية للقضايا العراق2020هبة كاظم موسى. )

 قناة العالم االيرانية انموذجا، رسالة ماجستير،)الجامعة العراقية، كلية االعالم. 

البحوث في مجلة (. أطر المعالجة االخبارية لقضايا الجريمة في الصحف االلكترونية،. 2020)هدى عاطف محمود. )

 .،يةكلية التربية النوع ،، مصر، جامعة المينا27، العدد6، المجلدمجاالت التربية النوعية

 (. ادارة االعالم األمني بين النظرية والتطبيق. عمان: دار الخليج للنشر.2018ياسر الخزاعلة. )
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ABSTRACT 

Today ,the image in its various forms and the multiplicity of styles of its publishing and display 

platforms is the pulse of the modern era due to its intensity in use, especially in social media 

platforms including Instagram website in particular, as a result of its using by overwhelming 

mass and interaction between different users categories due to the advantage of availability 

element of easing the publishing , innovative methods of publishing, additions, and features 

which make it at the top of the platforms via its continuous updating of the features which enable 

the user to interact and participate through it and see what is new in a way which summarizes the 

event. This prompted the media institutions to be present through it to meet their audience, who 

are using daily events in the form of images in accordance with the nature of the site. According 

to the above, the researcher has found the development of ways to publish images , the 

multiplicity of platforms, as some of them, are specialized such as Instagram, in publishing, 

sharing and editing images, a topic worthy of research, especially after the link of the satellite 

channels and their official accounts in this platform, including Al-Hurrah channel and RT in 

Arabic channel, which led to the research problem represented by the main question: (What are 

the uses of the image for RT and Al-Hurrah channels on Instagram?) as this question had led a 

set of sub-questions and objectives represented by knowing each of (the methods of the used 

images, their subjects, the attached elements to them, the used methods of publication, and the 

time period has been taken in the presentation). The research is descriptive research which 

adopted the analytical descriptive survey method, with using the comprehensive inventory of the 

research community represented by the published images in the accounts of RT channels. and 

Al-Hurrah for the period from (1/5-16/5/2022). One of the most 
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 ملخص ال

تُعد الصورة بمختلف اشكالها وتعدد اساليب نشرها ومنصات عرضها اليوم نبض العصر الحديث لما لها من كثافة في االستخدام 

وموقع انستغرام على وجه الخصوص لما له من جماهيرية طاغية في االستخدام    االجتماعينظراً السيما في منصات التواصل  

النشر يتيحها وطرق نشر مبتكرة واضافات ومميزات  والتفاعل بين فئات الجمهور المخت لفة بسبب ما يتميز به من سهولة في 

خالله   من  والمشاركة  بالتفاعل  يرغب  المستخدم  تجعل  التي  للميزات  المستمر  تحديثه  خالل  من  المنصات  في صدارة  تجعله 

للمؤسسات اإلعالمية    وما هعلى كل    واالطالع الحدث مما جعل  لتوافي  جديد بصورة تختصر  التواجد من خالله  الرغبة في 

تتناسب مع طبيعة   اليومية بشكل صور  باألحداث  المستخدم  ونظراً جمهورها  تطور    الموقع,  في   الباحثة  فقد وجدت  لما سبق 

وتحريرها موضوع جدير   الصور ومشاركتها  نشر  في  انستغرام  مثل  بعضها  المنصات وتخصص  وتعدد  الصور  نشر  طرق 

تباط القنوات الفضائية بحسابات رسمية لها منها قناتي الحرة وروسيا اليوم بالعربي ما ادى الى طرح مشكلة بالبحث سيما بعد ار

البحث متمثلة بتساؤل رئيس وهو )ماهي استخدامات الصورة لقناتي روسيا اليوم والحرة على موقع انستغرام؟( وقد نتجت عن 

متمثلة   واهداف  فرعية  تساؤالت  مجموعة  التساؤل  والعناصر هذا  وموضوعاتها  المستخدمة  الصور  )اساليب  من  كل  بمعرفة 

منهج  اعتمد  الوصفية  البحوث  من  البحث  ويعد  العرض(  في  تستغرقها  التي  الزمنية  والمدة  المتبعة  النشر  بها وطرق  المرفقة 

المتمثل   البحث  لمجتمع  المضمون  تحليل  الشامل طريقة  الحصر  اسلوب  التحليلي متبعاً  الوصفي  في المسح  المنشورة  بالصور 

( من  للمدة  والحرة  بالعربي  اليوم  روسيا  قناتي  اليها  16/5/2022-1/5حسابات  توصلت  التي  االستنتاجات  اهم  من  م(,وكان 

في   كثافة  االكثر  هي  الحرة  قناة  ان  علالباحثة  االساليب    ىالنشر  مختلف  واستخدامها  الصور  ألعداد  نظراً  انستغرام  موقع 

الدراسة بينما تلتها قناة روسيا اليوم بالعربي في كثافة النشر نسبة لعدد الصور واساليبها هي  وبموضوعات مختلفة خال ل مدة 

ساعة    24االقل مقارنة بصفحة قناة الحرة وان اهتمام قناة روسيا اليوم بالعربي ترّكز على نشر القصص اليومية التي تنتهي بعد  

بينم اليومية  البوستات  نشرها  من  اكثر  نشرها  اليومية  من  والقصص  الثابتة  اليومية  البوستات  نشر  على  الحرة  قناة  رّكزت  ا 

 والمثبتة والريلز فيديو بدرجة اهتمام متقاربة وبشكل يومي وكثيف.
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 الفصل األول )اإلطار المنهجي( 

 :البحثمشكلة  اوالً:

تمثل الصورة المادة األساسية التي يعتمد عليها اإلعالم الحالي في ايصال مضامينه إلى الجمهور ال سيما في صفحات مواقع  

أنواعها   اختالف  على  الصور  بمشاركة  المتخصص  انستغرام  موقع  ومنها  العالية  الجماهيرية  ذات  االجتماعي   التواصل 

باللغة العربية في نشر مضامين ذات موضوعات واستخداماتها والذي تعتمده وسائل إعالم كثي رة منها قنوات فضائية موجهة 

مختلفة على شكل صور من خالل حساباتها الرسمية على الموقع مثل قناة روسيا اليوم والحرة اللتان تستخدمانه في نشر الصور 

صورة لقناتي روسيا اليوم والحرة على  وبنشاط  يومي مستمر ومن هنا ينبع التساؤل الرئيس للبحث وهو )ماهي استخدامات ال

 موقع انستغرام؟(  

 يأتي:  وتنطلق من هذا التساؤل مجموعة تساؤالت فرعية كما  

 المضامين التي تتضمنها الصور المنشورة في حسابات قناتي الحرة وروسيا اليوم بالعربي على موقع انستغرام؟ ما  -1

 اي القضايا التي جرى التركيز عليها في الفيديوهات المنشورة في حسابات القناتين موضوع البحث على موقع انستغرام؟  -2

 قناتي الحرة وروسيا اليوم موضوع البحث في حساباتهما على موقع انستغرام؟ ماهي اساليب الصور االكثر استخداماً من قبل  -3

 ماهي العناصر المرفقة التي جرى استخدامها مع الصور في حسابات قناتي الحرة وروسيا اليوم بالعربي؟  -4

 قع انستغرام؟كم تبلغ المدة الزمنية التي تستغرقها الصور المتحركة من قبل القناتين موضوع البحث على مو  -5

 البحث:اهمية  ثانياً:

العلمية   التواصل    والموضوعية:األهمية  ومواقع  الرقمي  االعالم  مجال  تخص  جديدة  معلومات  من  البحث  يقدمه  فيما  وتكمن 

االجتماعي السيما موقع انستغرام بما يقدمه من خدمات ذات اهمية والذي يختص بنشر الصورة ومشاركتها مع عدد كبير من 

صورية ومنها القنوات االعالمية الموجهة للمنطقة  المتابعين وانعكاس ذلك على سلوك القنوات عبر استخدامه لنشر مضامينها ال

 العربية.

   االجتماعية:األهمية 

وتتمثل فيما يقدمه البحث من معلومات تخص استخدام موقع انستغرام واهميته كموقع للتواصل وكواجهة إعالمية من خالل ما 

 اخرى. يحتويه من تحديثات تخدم إعالم المواطن من جهة وإعالم الوسائل من جهة 
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 البحث: أهداف  ثالثاً:

 يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 المعتمدة.  انستغرام من خالل تشخيص اساليب الصور موقع  على والحرة اليوم روسيا معرفة استخدامات الصورة لقناتي -1

انستغرام من خالل الوقوف على أكثر  تحديد المضامين االكثر تركيزاً من قبل صفحات القناتين موضوع البحث على موقع   -2

 القضايا التي جرى التركيز عليها في الصور المنشورة.

اساليب -3 ً   االكثر  الصور  بيان    موقع  على  حساباتهما  في   البحث  موضوع  اليوم  وروسيا  الحرة  قناتي  قبل  من  استخداما

 انستغرام.

 حرة وروسيا اليوم بالعربي على موقع انستغرام.توضيح شكل العناصر المرفقة بالصور المستخدمة في حسابات قناتي ال  -4

وروسيا -5 الحرة  قناتي  قبل  من  المستخدمة  المتحركة  الصور  تستغرقها  التي  الزمنية  المدة  عن  على    الكشف  بالعربي  اليوم 

 موقع انستغرام. 

 ً  نوع البحث ومنهجه:  :رابعا

التحليلي والوصفي النه ينسجم مع طبيعة  الباحثة منهج المسح بشقيه  البحث إلى نوع الدراسات الوصفية وقد استخدمت  ينتمي 

الكمي والكيفي لجمع بيانات البحث وتبويبها في جداول احصائية وتحليلها   نالمضموموضوع البحث معتمدةً على اسلوب تحليل  

 ت داللة احصائية قابلة للتعميم.وتفسيرها للوصول الى نتائج دقيقة ذا

 ً  حدود البحث: : خامسا

 وتتمثل بما يأتي: 

 شبكة االنترنت/مواقع التواصل االجتماعي/ الحسابات الرسمية لقناتي روسيا اليوم والحرة على موقع انستغرام. حدود مكانية: -1

تمثلت   الزمانية:الحدود   -2 انستغرام والتي  اليوم والحرة على موقع  قناتي روسيا  قبل  تم نشرها من  التي  الصور  بكافة  وتمثلت 

 م وتم اختيار الفترة بشكل عشوائي.2022/ 16/5-1/5بأسبوعين من تاريخ 

 ام.بالعربي والحرة على موقع انستغر اليوم روسيا قناتي صفحات في استخدامات الصور المنشورة موضوعية:حدود  -3

 ً  البحث: مجتمع  :سادسا

الرسمية على    بإجراءوتمثل   اليوم والحرة عبر حساباتهما  قناتي روسيا  قبل  المنشورة من  الصور  لكافة  شامالً  الباحثة حصراً 

( اسبوعين كاملين  انستغرام ولمدة  بلغ  16موقع  قد  الثابتة والمتحركة  انواعها  المنشورة بمختلف  الصور  ان عدد  وتبين  يوماً   )

 اليوم. روسيا قناة حساب في( 486)و( 784) الحرة قناة حساب عددها في
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 ً  ادوات البحث:  :سابعا

 اعتمدت الباحثة في جمع بيانات ومعلومات البحث االدوات اآلتية:

اليوم   المالحظة:اداة   .1 روسيا  قناتي  صفحات  في  المنشورة  بالصور  تمثل  والذي  البحث  لمجتمع  الدقيقة  المشاهدة  وهي 

 بالعربي والحرة على موقع انستغرام. 

%(  50والتي اعدتها الباحثة وفقاً لمشاهدة جزء من مجتمع البحث بشكل دقيق والذي تمثل ب)  المضمون:استمارة تحليل   .2

موقع انستغرام من قبل صفحات القناتين موضوع البحث لغرض التحليل االولي حيث  من مجموع الصور المنشورة على  

 تم تحديد وحدات وفئات التحليل من اجل الخروج بنتائج دقيقة. 

   التحليل:صدق  ثامناً:

الباحثة مالحظة بعد تحديد    دقيقة  أجرت  البحث  لمجتمع  التحليل ومج  المدة توصلتوشاملة  الى تحديد وحدات  موعة من خاللها 

المحكمين ألجل ابداء   * فئات رئيسة وفرعية ضمنتها في استمارة تحليل مضمون وتم عرض االستمارة على مجموعة من الخبراء

 الرأي العلمي بخصوص الفئات وتم االتفاق بشكل كامل من قبلهم على الفئات موضوع الدراسة وبذلك تحقق صدق التحليل.

 التحليل:  ثبات  تاسعاً:

والمتغيرات    الظواهر   قياس  يتيح  بما  والبيانات  المعلومات  جمع  ألدوات  العالية   االتساق  درجة  من  التأكد  الثبات  بإجراء  يقصد

  االختبار  إعادة  واسلوب  االختبار  إعادة  اسلوب   وهي  أساليب  بثالث  تتمثل  للثبات  مقاييس  عدة  وتوجد  الدقة  من  عالية  بدرجة

 )بركات عبد العزيز(المقياس  أو لألداة النصفية التجزئة واسلوب بديلة بأشكال

 المجموعة   نفس  على  التحليل  باعادة  قامت   حيث   التحليل  ثبات   من  للتأكد  االختبار  إعادة  اسلوب  الباحثة  اختارت   فقد  لذلك  ونظراً 

 األول التحليل إجراء من( اسبوعين) قدرها زمنية فترة  بعد الصور المنشورة في حسابات قناتي الحرة وروسيا اليوم بالعربي من

 %(.  96)  الثبات نسبة بلغت وعليه ثالث فئات جديدة ظهور في طفيفة اختالفات الباحثة وجدت وقد لها

              𝐑 =
𝟐×𝑪

𝟐𝑪+𝟏𝑪
       ➔        𝐑 =

𝟐×𝟒𝟓

𝟒𝟓+𝟒𝟖
         ➔      𝐑 =

𝟗𝟎

𝟗𝟑
    

𝐑 = 𝟗𝟔%        ➔        𝐑 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟔 

 
 أ.د عادل عبد الرزاق مصطاف / جامعة بغداد / كلية اإلعالم/ قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية. -1 * 

 القادر صالح الحديثي / الجامعة العراقية / كلية اإلعالم/ قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية. أ.د عبد  -2

 أ.م.د حسين دبي حسان / جامعة بغداد / كلية اإلعالم / قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية. -3

 العالقات واإلعالم. أ.م.د مثنى محمد فيحان الغانمي / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة -4

 أ.م.د أياد هالل / الجامعة العراقية / كلية اإلعالم/ قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية. -5
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 اإلجرائية:  المفاهيم :عاشراً 

متخصص بنشر الصور بأساليب مختلفة ويتيح للمستخدمين ميزات متعددة    االجتماعيهو أحد مواقع التواصل    انستغرام: .1

الصور وتحريرها قبل  التعامل مع  لما يقدمه من خصائص تدعم  المواقع  المحتوى الصوري عن بقية  تجعله ينفرد بتقديم 

 نشرها.

انستغرام: .2 موقع  في  الموجهة  القنوات  الق  صفحات  خاللها  من  تطل  التي  الرسمية  الحسابات  الناطقة هي  الفضائية  نوات 

محتواها   لتقدم  الموقع  هذه  ميزات  مع  خاللها  من  تتكيف  والتي  انستغرام  موقع  جمهور  من  مستخدميها  على  بالعربية 

 اإلعالمي بما يتناسب مع طبيعة الصورة المنشورة عليه.

 صورية( منصة اعالمية  )انستغرام الفصل الثاني

 )المفهوم والنشأة(:  انستغرام :أوالً 

  يمكن  عبر االنترنت والذي  والفيديو  الصور  بمشاركة  مواقع التواصل االجتماعي المختصة  عن احد  يعّرف انستغرام بأنه عبارة

مواقع التواصل التي يشترك معها    منصات  من  متنوعة  مجموعة  على  ومشاركتها  الفيديو  ومقاطع  الصور  التقاط  من  مستخدميه

 .(frederick f.wherry - juliet b., 2015)بمعظم الخدمات التي تقدمها  

القصيرة ويسمح بتحديثها   الذي يعتمد بشكل اساس على الصور والفيديوهات  انستغرام طريقة جديدة من طرق االتصال  ويُعد 

م بشكل خاص ألجهزة آبل المتعددة وبعد ان 2010حصد التطبيق انتشاراً واسعاً منذ انطالقه في عام    بطريقة سهلة وبسيطة وقد

بدأ مؤسسه كيفن سيستروم تطوير نسخة اخرى منه للعمل على االجهزة التي تُدار بنظام تشغيل اآلندرويد فأصبح  لقى رواجاً 

بتحم قام  مشترك  مليون  من  اكثر  ان  إذ  كبيرة  شعبية  خالل  للتطبيق  اجهزتهم  على  عدد    12يله  وبلغ  طرحه  من  فقط  ساعة 

العالم عام   يتبادلون الصور من خالل حساباتهم  2012مشتركيه حول  , ويتيح  (2014)ابراهيم اسماعيل،    مائة مليون مشترك 

وتبادلها   وفيديوهات  لمستخدميه مشاركة صور  اكثر من الموقع  استقطب  وقد  والتعديل  للتالعب  الفلتر(  على)سلسلة  باالعتماد 

ويسمح الموقع بكتابة تعليق    2013-2010( مليون صورة يومياً حسب احصاءات عام  55( مليون مستخدم وتم تحميل )150)

لغة ويذكر ان    25ثر من  قليل االحرف على الصور وقد اصبح في مخزونه اكثر من مليار صورة منذ انشاءه ويتوفر الموقع بأك

انستغرام في   الدليمي،    بصفقة قدرها مليار دوالر  12/4/2012شركة فيسبوك قامت بشراء   عام  وفي  ,(2020)عثمان محمد 

شهرياً    مستخدم(  مليون  500)  هو  جديد  قياسي  رقم  الى  العالم  مستوى  على  انستغرام  تطبيق  مستخدمي  عدد  وصل(  م2016)

 .(2019)بشرى داوود السنجري، 
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 ً  انستغرام:مميزات تطبيق موقع  :ثانيا

 :(2014)ابراهيم اسماعيل،  يتميز تطبيق انستغرام بعدة مميزات جزء منها فني واآلخر تفاعلي تتلخص باآلتي

 % وله القدرة على التعامل مع انواع الكاميرات المختلفة على كافة االجهزة سواء كانت أمامية او خلفية. 100مجاني يُعد تطبيق   .1

 والخبراء.يمنح تطبيق الفالتر المختلفة المخصصة لمعالجة الصور للمبتدئين  .2

 . iosيعمل على االجهزة التي تدار بنظامي التشغيل آندرويد و .3

 الصور وتصنيفها. اضافة اسماء وشروحات على  .4

المنشورة من قبل المستخدمين االخرين ويبلغ اجمالي عدد ضغطات االعجاب   .5  8500يوفر ميزة ابداء االعجاب بالصور 

 الثانية. ضغطة في 

 . (2017)حمد القميزي،  مشاركة الصور مع االصدقاء على مختلف مواقع التواصل االخرى .6

 السماح برؤية المنشورات فقط من قبل المتابعين او االصدقاء.  باإلمكانزة الخصوصية في النشر حيث يقدم التطبيق مي .7

التنبيهات اذ يقدم خدمة معرفة من قام بالتعليق على الصور التي يتم نشرها ويتيح معرفة من اشاروا الى المستخدم ومن   .8

 اضافة تحكم بهذه التنبيهات.  وباإلمكاناعجبتهم الصورة كما 

 استخدامات الصور في تطبيق انستغرام:   ثالثاً:

 ( 2021)محمد عباس،  -تتعدد استخدامات الصور وطريقة نشرها في موقع انستغرام باختالف الميزات التي تقدمها وهي : 

 تعديلها   من الممكن  التي  الصور  تحميل  للمستخدمين  التطبيق  هذا  (: ويُتيحPostاستخدام الصور الثابتة واحدة او متعددة ) .1

التطبيق،  الموجودة  المختلفة  والترشيح  التصفية  عوامل  باستخدام   ومعلومات   العالمات  باستخدام  الصور  تنظيم  ويتم   في 

 الموقع.

  عالية،   بدقة  الفيديو  مقاطعبمشاركة    تسمح  التي  التطبيقات  أفضل   من  اإلنستغرام  تطبيق  استخدام فيديو الدقيقة الواحدة: يعد .2

 . الذكية بالهواتف خاص نظام تشغيل أي على  يعمل أن فيديو نظام ألي ويسمح

فيديو .3   5مدتها من  مقاطع  للمستخدمين نشر  يمكن  حيث  التنسيق  قصير  فيديو  موجز  عن  عبارة  (:Reel)  الريل   استخدام 

 التجارية.  تسويق عالمتهم  أو ما، مهارة إظهار أو ثانية، للمشاركة بنشاط يومي 90الى  ثانية

  مدتها   تصل  فيديوهات  بتسجيل  لك  إنستغرام يسمح  تطبيق  يقدمها  ميزة  عن  عبارة  هي :(Story)  اليومية  استخدام القصة .4

 .لها نشرك على يوم  مرور بعد بروفايلك من تختفي مشاركة صور أو ثانية، 15 لغاية
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أن    نريد  التي   القصص   على  الضوء  نسلط  أن  يمكن  الوظيفة،  ذهه   خالل  : من (Story highlight)  المثبتة  استخدام القصة  .5

 لألبد. البروفايل في معروضة تبقى

  الفيديو   مقاطع   نشر  خالله  لألشخاص من  يمكن  مكان  إنه  ،بإنستغرام  الخاص  YouTube  موقع  هو  : IGTV الاستخدام   .6

في    IGTV  و  YouTube  بين  الرئيسية  االختالفات  أحد  ويتمثلدقائق    10إلى  يصل  طويل  بتنسيق  الجودة  عالية  الُمعدلة

 . التنسيق الرأسي تُفضل الشخصية  الصور ثقافة أن يبدو حيث IGTV ل الرأسي االتجاه

7. ( الحي  البث  هيLiveاستخدام  هذه  والمستخدمون  ،Live  للفيديوهات  والمباشر  الحي   التسجيل  ميزة  (:    المنصة   على 

سيما  ذلك  يحبون التجارية   مجال   في  اإلنستغرام  يستخدم  لَمن  كثيراً    أفضل  إحدى  والمباشر  الحي  البث  يُعتبر  األعمال 

ً  للبقاء الطرق  له. من المتابعين قريبا

 الفصل الثالث 

 البحث:إجراءات  اوالً:

 اليوم  وروسيا  الحرة  قناتي  حسابات  في  نشرها  تم  التي  الصور  واشكال  مضامين  بتحليل  الباحثة  قيام  البحث  اجراءات  تضمنت 

  تاريخ   من  أيار  شهر  من  المتمثل بأسبوعين  البحث  لمجتمع  شامالً   حصراً   الباحثة  اجراء  خالل  من  انستغرام  موقع  على  بالعربي

قناة روسيا  486و) (  784)  الحرة  قناة  حساب  في  نشرها  تم  التي  الصور  عدد  ان  تبين  وقد(  م1/5-16/5/2022) ( في حساب 

موزعة بالعربي  بي  اليوم  وبموجب  وريلز  وفيديوهات  ثابتة  صور  نما  مثبتة  وقصص  يومية  وقصص    تحديد   تم  ذلك  فيديو 

 : اآلتية التحليلية الوحدات

 .الموضوع وحدة .1

 . الزمن وحدة .2

  اإلعالمية. للمادة الطبيعية الوحدة .3

 القناتين  تقارير   به  قدمت  الذي  بالشكل  الخاصة  والفئات(  قيل؟  ماذا)   التقارير  بمضامين  الخاصة  الفئات  التحليل  فئات  وتضمنت 

ً (  قيل؟  كيف)  البحث  موضوع ً   الدراسة  موضوع  الصور  وصف  على  القائمة  الدراسة  لطبيعة  طبقا ً   وصفا  بالمضمون  دقيقا

 والشكل.
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 نتائج تحليل المضمون في حساب قناة الحرة   -أ ثانياً:

 فئات ماذا قيل؟

 ( 1جدول )

 الصورة المستخدمة  ألسلوبيبين مضامين الصور المنشورة في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام وفقاً 

 المرتبة

النسبة 

 المئوية 

المجموع 

 ت الفئات  التكرار  الكلي

 للفئات  

% 

لتكرارت  

 الفئات  

قصص  

 مثبتة  

highli

ght 

قصة 

 يومية 

story 

 فيديو ريلز 

Reels 

فيديو  

الصور   عادي 

 الثابتة 
  

 1 السياسية 150 2 13 27 51 243 30.99% 1

2 21.42% 168 29 28 20 2 89 
 االجتماعية

 واإلنسانية
2 

 3 العسكرية واألمنية  58 0 26 25 4 113 14.41% 3

 4 الرياضية  22 2 4 22 22 72 9.18% 4

 5 البيئية 15 0 9 15 1 40 5.10% 5

 6 الفنية 14 0 8 11 4 37 4.71% 6

 7 العلمية 12 0 3 9 7 31 3.95% 7

 8 الصحية 11 0 5 11 3 30 3.82% 8

 9 التكنولوجية 10 0 1 14 4 29 3.69% 9

 10 االقتصادية 5 0 3 9 4 21 2.67% 10

 

( مضامين الصور المنشورة في انستغرام لحساب قناة الحرة وقد تبين احتواء الصور عشرة مضامين رئيسة  1يوضح الجدول )

( بواقع  السياسية  المضامين  النشر  اهتمامات  في  االولى  المرتبة  على  الصورة  243وحاز  اسلوب  حسب  موزعة  تكرار   )

بيالمستخدمة   %( وقد تضمنت  30.99يلز وقصص يومية و قصص مثبتة( وبنسبة ))صور ثابتة وفيديو عادي وفيديو ر  نما 

)صور عام  دبلوماسية, تصريحات, الزعماء, بشكل  المضامين   زيارات  الثانية  بالمرتبة  جاء  فيما  واجتماعات(,  مباحثات 

)  االجتماعية بواقع  الموروث21.42( وبنسبة )168واإلنسانية  ,التقاليد  االجتماعية  )النشاطات  إذ تضمنت  البلدان,  ة,%(   ثقافة 

المضامين   الثالثة  المرتبة  في  للسكان(,تلتها  المعيشية  واالوضاع  الحروب  عن  الناتجة  والهجرة  االجتماعية  والمشاكل  القضايا 

 %(  14.41( تكرار وبنسبة )113العسكرية واالمنية بعدد )
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العسكرية, والعمليات  والنزاعات  )الحروب  احتوت موضوعات  الرابعة   اعتقاالت,  وقد  المرتبة  على  مناورات حربية(, وحاز 

بـ) الرياضية  )72المضامين  بلغت  وبنسبة  تكرار  الرياضية  9.18(  والمسابقات  واالندية  المنتخبات  )اخبار  تضمنت  إذ   )%

%(  5.10( تكرار وبنسبة )40واالولمبية واخبار الالعبين ونجوم الرياضة( في حين جاء بالمرتبة الخامسة المضامين البيئية بـ)

بـ) الفنية  المضامين  السادسة  بالمرتبة  وجاء  للفئات  الكلي  المجموع  )37من  وبنسبة  تكرار  )اخبار  4.71(  تضمنت  وقد   )%

والمشاهير,  الفنانين, الفنانين  بـ)  نشاطات  العلمية  المضامين  السابعة  بالمرتبة  وتلتها  النجوم(,  وبنسبة  31تصريحات  تكرار   )

العلمية الحديثة,%( واحتوت )االكتشافات و3.95) الثامنة   اخبار الفضاء,  االختراعات  نتائج الدراسات العلمية( وجاء بالمرتبة 

بـ) الصحية  بلغت )30المضامين  ما3.82( تكرار وبنسبة  ,اللقاحات, %( وتضمنت كل  )االوبئة  الصحة   يخص  اخبار منظمة 

ال العالمية, المرتبة  على  حاز  االمراض(,وقد  من  والعالج  الوقاية  بـ)طرق  التكنولوجية  المضامين  وبنسبة 29تاسعة  تكرار   )

العاشرة واالخيرة المضامين  3.69) النسبة 2.67( تكرار وبنسبة بلغت )21بــ)  االقتصادية%( فيما جاء بالمرتبة  %( فقط من 

 الكلية. 

 ( 2جدول )

 يبين موضوعات الصور في حساب قناة الحرة في موقع انستغرام

 ت الفئات  التكرار  ية % النسبة المئو الحرة  المرتبة

1 44% 83 
صور تصريحات الرؤساء بشأن  

 1 الحرب الروسية االوكرانية

 2 صور هجرة المواطنين االوكرانيين 65 35% 2

3 13% 24 
صور وصول المساعدات االنسانية 

 3 الى المواطنين االوكرانيين 

4 6% 11 
صور ضحايا الحرب الروسية  

 4 االوكرانية 

5 3% 5 
مخلفات الحرب الروسية صور 

 5 االوكرانية 

 - المجموع 188 100% -

( الموضوعات التي تم تداولها في الصور المنشورة من خالل حساب قناة الحرة في انستغرام وقد تصدرت  2يتبين من الجدول )

صور االولى  بــ)  الروسية  الحرب  بشأن  الرؤساء  تصريحات  المرتبة  تكرار  83االوكرانية   )( تضمنت  44وبنسبة  وقد   )%

  هجرة  )التصريحات والتغريدات الخاصة بالرؤساء والزعماء بشأن الحرب الروسية االوكرانية( وجاءت بالمرتبة الثانية صور

%( واحتوت )صور للمواطنين االوكران وهم يغادرون منازلهم ومدنهم  35( تكرار وبنسبة بلغت )65االوكرانيين بـ) المواطنين
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الق الثالثة صور وصولخوفاً من  (  24االوكرانيين بــ)  المواطنين  الى  االنسانية  المساعدات  صف الروسي( وحاز على المرتبة 

%( وتضمنت بدورها )لقطات لوصول المساعدات االنسانية من كافة االنحاء الى المواطنين االوكرانيين في 13تكرار وبنسبة )

في تلتها  مستمر(  بشكل  للقصف  تتعرض  التي  صور  المناطق   الرابعة  بــ)  الروسية  الحرب   ضحايا  المرتبة   (11االوكرانية 

بلغت ) الخامسة 6تكرار وبنسبة  اليومي( في حين جاء بالمرتبة  الروسي  القصف  للجرحى والقتلى جراء  لقطات  %( احتوت) 

ة وقد احتوت )لقطات  %( فقط من النسبة الكلي3( تكرارات وبنسبة )5االوكرانية بـ)  الروسية  الحرب   مخلفات  واالخيرة  صور

 للمخلفات وآثار الدمار التي تركها القصف الروسي لبعض المناطق والمدن االوكرانية (.

 قيل؟فئات كيف  -1

 ( 3جدول )

 يبين اساليب الصور المستخدمة في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  الحرة  المرتبة

 1 ثابتة )واحدة او متعددة( صور  386 49% 1

 2 (Storyقصة يومية ) 171 22% 2

 3 (Highlightقصص مثبتة ) 129 16% 3

 4 ( Reelsفيديو ريلز) 92 12% 4

 5 فيديو عادي  6 1% 5

 - المجموع 784 100% -

انستغرام وقد حاز على المرتبة االولى  ( اساليب الصور التي تم استخدامها في حساب قناة الحرة على موقع  3يوضح الجدول )

بـ) الموقع  يتيحه  الذي  المفرد والمتعدد  الثابتة بشكليها  الصور  تكرار وبنسبة )386استخدام  القصة 49(  اسلوب  بينما جاء   )%

( )Storyاليومية  بواقع  الثانية  المرتبة  في   )171( وبنسبة  تكرار   )22( وبنسبة  ا%22(  الثالثة  بالمرتبة  جاء  بينما  سلوب  %( 

( المثبتة  بـ)Highlightالقصص   )129( وبنسبة  تكرار   )16( بواقع  الريلز  فيديو  اسلوب  الرابعة  المرتبة  في  تلتها   )%92  )

%( فقط من المجموع  1( تكرارات وبنسبة )6%( في حين جاء بالمرتبة الخامسة واالخيرة اسلوب الفيديو العادي بـ)12وبنسبة )

 الكلي لألساليب المستخدمة.
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 (  4جدول )

 القصص اليومية والقصص المثبتة في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام  المستخدمة فييبين نوع الصورة 

 المرتبة 
 

 النسبة المئوية % 

تكرار القصص المثبتة  

(highlight ) 

 

 المرتبة 

 

 %  النسبة المئوية

تكرار القصص اليومية  

(story ) 
 ت الفئات 

 1 صور ثابتة   95 56% 1 97 75% 1

2 25% 32 2 44% 76 
صورة متحركة  

 2 )فيديو( 

 - المجموع 171 100% - 129 100% -

( الجدول  موقع  4يوضح  على  الحرة  قناة  حساب  في  المثبتة  والقصص  اليومية  القصة  اسلوبي  في  المستخدمة  الصورة  نوع   )

حيث   من  االولى  بالمرتبة  الثابتة  الصورة  اسلوب  جاء  وقد  )انستغرام  بواقع  )95االستخدام  وبنسبة  تكرار  للقصص 56(   )%

( )97)وبــ  (  Storyاليومية  وبنسبة  تكرار   )75( المثبتة  للقصص   )%Highlight الفيديو اسلوب  الثانية  بالمرتبة  جاء  فيما   )

المثبتة وبنسبة  32)  داليومية، وبعد%( للقصص  44( تكرار وبنسبة )76بواقع ) %( من  25)  و ما ه( تكرار بالنسبة للقصص 

 المجموع الكلي.

 ( 5جدول )

 يبين نوع الصور الثابتة المستخدمة في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام 

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  المرتبة

 1 صور فوتوغرافية  451 78% 1

 2 صور جرافيك   119 21% 2

 3 صور انفوجرافيك  8 1% 3

 - المجموع 578 100% -

( نوع الصور الثابتة التي تم نشرها في حساب قناة الحرة على انستغرام وقد حاز على المرتبة االولى نوع 5الجدول )يوضح  

%( من المجموع الكلي للصور المنشورة فيما جاء في المرتبة الثانية نوع  78( تكرار وبنسبة )451الصور الفوتوغرافية بواقع )

بـ) الجرافيك  )119صور  وبنسبة  تكرار  بـ)21(  االنفوجرافيك  صور  نوع  واالخيرة  الثالثة  بالمرتبة  جاء  حين  في   )%8  )

 %( فقط من النسبة الكلية. 1تكرارات وبنسبة )
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 ( 6جدول )

 يبين نوع الفيديو المستخدم في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام 

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  المرتبة

 1 فيديو حي 258 87% 1

 2 جرافيك فيديو   36 12% 2

 3 انفوجرافيك فيديو  3 1% 3

 - المجموع 297 100% -

( نوع الفيديو الذي تم استخدامه في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام وقد حاز على المرتبة االولى في 6يوضح الجدول )

بـ) الحي  الفيديو  نوع  )258النشر  وبنسبة  تكرار   )87( بواقع  فيديو  الجرافيك  نوع  الثانية  بالمرتبة  جاء  فيما  تكرار %36(   )

( بالمرتبة12وبنسبة  في حين جاء   )%  ( بواقع  فيديو  االنفوجرافيك  تكرارات وبنسبة )3الثالثة واالخيرة نوع  فقط من  1(   )%

 .المنشورةالنسبة الكلية للفيديوهات 

 (  7جدول )

 يبين نوع النصوص المرفقة مع الصور المنشورة في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام 

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  المرتبة

 1 نص ضمن الصورة )عنوان او ترجمة( 302 37% 1

 2 وسم )هاشتاغ(  نص مرفق برابط او 267 33% 2

 3 نص خبري  164 20% 3

 4 نص بشكل تعليق مرفق على الصورة  79 10% 

 - المجموع 812 100% -

( نوع النصوص المرفقة التي تم استخدامها مع الصور المنشورة في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام 7يوضح الجدول )

او   للصورة  عنوان  بشكل  كان  سواء  اي ضمنها  الصورة  داخل  النصوص  االستخدام  حيث  من  االولى  المرتبة  على  حاز  وقد 

%( بينما جاء في المرتبة الثانية 37( تكرار وبنسبة )302هجة عامية بواقع )ترجمة ترافق كالم باللغة االنجليزية او توضيح لل

بواقع ) الصورة  او هاشتاغ مع  برابط  المرفقة  النصوص  النص  33( تكرار وبنسبة )267نوع  الثالثة نوع  بالمرتبة  %( وجاء 

المنشورة بواقع ) الصورة  بالمرتبة  20( تكرار وبنسبة )164الخبري وهو عبارة عن خبر كامل مرفق مع  %( في حين جاء 

( تكرار  79عن سطر واحد بواقع )  دال يزيفي الصورة    ءما جاالرابعة واالخيرة النص الذي يكون بشكل تعليق مرفق يوضح  

 %( فقط من مجموع النصوص التي تم استخدامها مع الصور المنشورة.10وبنسبة )
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 ( 8جدول رقم )

 بالفيديوهات المنشورة في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام يبين نوع الصوت المرفق 

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  المرتبة

 1 صوت الموسيقى  158 53% 1

 2 صوت الجو العام  93 31% 2

 3 صوت االقتباسات  27 9% 3

 4 الفيديو الصامت 14 5% 4

 5 صوت تعليق  5 2% 5

 - المجموع 297 100% -

)يوضح   جاء 8الجدول  وقد  انستغرام  موقع  على  الحرة  قناة  حساب  في  المنشورة  الفيديوهات  داخل  المرفق  الصوت  نوع   )

%( من مجموع الفيديوهات المنشورة بينما جاء  53( تكراراً وبنسبة )158بالمرتبة االولى صوت الموسيقى إذ بلغ استخدامه )

الفيديوهات في  العام  الجو  صوت  الثانية  المرتبة  )93بـ)  في  وبنسبة  تكرار  صوت 31(  الثالثة  بالمرتبة  جاء  حين  في   )%

%( وتاله في المرتبة  9( تكرار وبنسبة )27االقتباسات المتمثلة بالمقاطع الصوتية لتصريحات او لكالم شخصيات معينة بواقع )

بواقع ) اي نوع من االصوات  الصامت من دون وجود  الفيديو  ف5( تكرار وبنسبة )14الرابعة  الخامسة %(  بالمرتبة  يما جاء 

 %( فقط من مجموع النسبة الكلية.2( تكرارات وبنسبة )5واالخيرة التعليق الصوتي بواقع )

 ( 9جدول )

 يبين مدة عرض الفيديوهات المنشورة في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  المرتبة

 1 من دقيقة  أكثر 123 41% 1

 2 اقل من دقيقة   113 38% 2

 3 دقيقة واحدة  61 21% 3

 - المجموع 297 100% -

( زمن عرض الفيديوهات المنشورة في حساب قناة الحرة على موقع انستغرام وقد حاز على المرتبة االولى  9يوضح الجدول )

ب  %( فيما جاء بالمرتبة الثانية مدة العرض المتمثلة  41( فيديو وبنسبة )123من دقيقة( بواقع )  أكثر)ب  مدرة العرض المتمثلة  

في حين جاء بالمرتبة الثالثة واالخيرة مدة العرض المتمثلة )بدقيقة واحدة(    %(،38( فيديو وبنسبة )113اقل من دقيقة( بواقع ))

 لية.%( من مجموع النسبة الك21( فيديو وبنسبة )61بواقع )
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 ً  تحليل المضمون لحساب قناة روسيا اليوم بالعربي على موقع انستغرام  نتائج -ب :ثانيا

 فئات ماذا قيل؟ -1

 ( 1جدول )

 المستخدمة. الصورة  ألسلوبيبين مضامين الصور المنشورة في حساب قناة روسيا بالعربي على موقع انستغرام وفقاً 

 المرتبة

  

 النسبة المئوية  

 للفئات  

% 

 

المجموع 

 الكلي

 تلتكرارا

 الفئات  

 التكرار 

 ت الفئات 
 قصص مثبتة 

highlight 

قصة 

 يومية 

story 

 ريلز فيديو  

Reels 

فيديو  

 عادي 

الصور  

 الثابتة 

 1 العسكرية واألمنية   14 0 11 72 2 99 20.37% 1

 2 الصحية 2 0 0 43 51 96 19.75% 2

 3 السياسية 25 0 5 51 6 87 17.90% 3

 4 العلمية 2 0 0 11 73 86 17.69% 4

 5 الرياضية  5 0 0 32 3 40 8.23% 5

 6 التكنولوجية 1 0 3 21 3 28 5.76% 6

 7 االقتصادية  3 0 2 18 1 24 4.93% 7

 8 واإلنسانية  االجتماعية 3 0 3 5 5 16 3.29% 8

 9 البيئية 0 1 1 2 2 6 1.23% 9

 10 الفنية 0 0 1 3 0 4 0.85% 10

 - المجموع 55 1 26 258 146 486 100% -

( الجدول  وفقاً  1يوضح  المنشورة  الصور  مضامين  المضامين   ألسلوب(  االولى  المرتبة  على  حاز  وقد  المستخدمة  الصورة 

صور ثابتة وريلز فيديو وقصة يومية وقصص    نما بي%(,موزعة  20.37( تكرار وبنسبة بلغت )99العسكرية واالمنية بواقع )

االكرانية الروسية  الحرب  )تطورات  متضمنة  العسكرية,  مثبتة  والعمليات  في   اعتقاالت,  والنزاعات  حربية(,تلتها  مناورات 

( بواقع  الصحية  المضامين  الثانية  ) 96المرتبة  وبنسبة  تكرار   )19.75, االوبئة  )اخبار  خبار%(,متضمنة  منظمة   اللقاحات, 

المضام  قالعالمية, طرالصحة   الثالثة  بالمرتبة  جاء  حين  في  االمراض(,  من  والعالج  )الوقاية  بواقع  السياسية  تكرار 87ين   )

( بلغت  االوكرانية,17.90وبنسبة  الروسية  الحرب  بشأن  الزعماء  )تصريحات  متضمنة  دبلوماسية,  %(  مباحثات    زيارات 

 ( بواقع  العلمية  المضامين  الرابعة  المرتبة  في  وبنسبة )86واجتماعات(,تلتها  تكرار  االكتشافات  17.69(  )اخبار  %( متضمنة 
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ال خبارعلمية  واالختراعات  )  الحديثة,  بواقع  الرياضية  المضامين  الخامسة  المرتبة  في  وبنسبة  40الفضاء(,وجاء  تكرار   )

%(,تحتوي )اخبار المنتخبات واالندية والمسابقات الرياضية واالولمبية واخبار الالعبين ونجوم الرياضة(,وفي المرتبة 8.23)

التطورات التكنولوجية واصدار االجهزة    %( متضمنة )أخر5.76سبة )( وبن28السادسة جاءت المضامين التكنولوجية بواقع )

%( متضمنة  4.93( تكرار وبنسبة )24بـ)  االقتصاديةالحديثة ومواقع التواصل االجتماعي(,تلتها في المرتبة السابعة المضامين  

المباحثا)اسعار   سعار  تالعمالت,  البورصالنفط    االقتصادية,  المضامين  ةوالذهب,  جاءت  الثامنة  المرتبة    االجتماعية(,وفي 

والمشاكل    االبلدان, القضاي  ةالموروثة, ثقاف%( متضمنة )النشاطات االجتماعية ,التقاليد  3.29( تكرار وبنسبة )16واإلنسانية بـ)

%(,متضمنة )اخبار  1.23بة )( تكرارات وبنس6الالجئين(,و جاء في المرتبة التاسعة المضامين البيئية بــ)  ااالجتماعية, وقضاي

اتفاقيا  تالبيئي, مشكالالتلوث   بالمرتبة    تالمناخ,  جاء  الدولية(,في حين  )  العاشرةالمناخ  بواقع  الفنية  المضامين  (  4واالخيرة 

 %( من مجموع النسبة الكلية.0.85تكرارات وبنسبة )

 ( 2جدول )

 بالعربي على موقع انستغرام يبين موضوعات الصور المنشورة في حساب قناة روسيا اليوم 

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  الحرة  المرتبة

 1 الروسي في الحرب  شيحققها الجيصور االنتصارات التي  62 38% 1

صور تصريحات الزعماء والرؤساء بخصوص الحرب الروسية   41 25% 2

 االوكرانية 

2 

االسلحة والتقنيات العسكرية التي يتم استخدامها   أحدثصور تظهر  33 20% 3

 في الحرب 

3 

 4 صور تظهر مساعدة القوات الروسية لالجئين االوكرانيين   28 17% 4

 - المجموع 164 100% -

اليوم على موقع انستغرام إذ  2يوضح الجدول ) النشر في حساب قناة روسيا  التركيز عليها في  ( موضوعات الصور التي يتم 

( بواقع  الحرب  في  الروسي  يحققهاالجيش  التي  االنتصارات  موضوع  تحتوي  التي  الصور  االولى  المرتبة  على  (  62حازت 

( وبنسبة  ا38تكرار  الروسي  للجيش  لقطات  متضمنة  خالل %(  من  يومي  بشكل  يحققونها  التي  واالنتصارات  الحرب  ثناء 

الروسية  الحرب  تطورات  بخصوص  وتغريداتهم  الزعماء  تحتوي تصريحات  التي  الصور  الثانية  المرتبة  في  وتلتها  االهداف 

الثالثة موضوعات الصور التي تظهر احدث االس25( تكرار وبنسبة )41االوكرانية بواقع ) لحة والتقنيات  %(,وجاء بالمرتبة 

( بواقع  الحرب  في  الروسي  الجيش  يستخدمها  التي  )33العسكرية  وبنسبة  تكرار  الرابعة 20(  المرتبة  في  جاء  حين  في   ,)%

%( من  17( تكرار وبنسبة )28واالخيرة الصور التي تظهر مساعدة القوات الروسية لالجئين االوكرانيين اثناء الحرب بواقع )

 مجموع النسبة الكلية.
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 قيل؟فئات كيف  -2

 ( 3جدول رقم )

 يبين اساليب الصور المستخدمة في حساب قناة روسيا اليوم بالعربي على موقع انستغرام 

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  الحرة  المرتبة

 1 (Storyقصة يومية ) 258 53.08% 1

 2 (Highlightقصص مثبتة ) 146 30.04% 2

 3 )واحدة او متعددة( صور ثابتة  55 11.31% 3

 4 ( Reelsفيديو ريلز) 26 5.34% 4

 5 فيديو عادي  1 0.23% 5

 - المجموع 486 100% -

( اساليب الصور المستخدمة في حساب قناة روسيا اليوم على موقع انستغرام وقد حاز على المرتبة االولى 3يوضح الجدول )

%(, فيما جاء بالمرتبة الثانية اسلوب  53.08( تكرار وبنسبة )258بواقع )(  Storyمن حيث النشر اسلوب القصص اليومية )

%(, وجاء بالمرتبة الثالثة اسلوب الصور الثابتة )واحدة 30.04( تكرار وبنسبة )146(, بواقع )Highlightالقصص المثبتة )

( تكرار وبنسبة 26( بــ)Reelsيديو ريلز)%( , تلتها بالمرتبة الرابعة اسلوب الف11.31( تكرار وبنسبة )55او متعددة( بواقع )

%( من مجموع  0.23( فيديو فقط وبنسبة )1%(,في حين جاء بالمرتبة الخامسة واالخيرة اسلوب الفيديو العادي بواقع )5.34)

 النسبة الكلية. 

 ( 4جدول )

 القصص اليومية والقصص المثبتة في حساب قناة روسيا اليوم بالعربي على موقع انستغرام  المستخدمة فييبين نوع الصورة 

 المرتبة 
 

 النسبة المئوية % 
تكرار القصص المثبتة  

(highlight ) 

 

 المرتبة 

 

 %  النسبة المئوية

تكرار القصص  

 ت الفئات  ( storyاليومية )

 1 صور ثابتة   213 83% 1 93 64% 1

صورة متحركة   45 17% 2 53 36% 2

 )فيديو( 

2 

 - المجموع 258 100% - 146 100% -

( جدول  موقع  4يوضح  على  اليوم  روسيا  قناة  حساب  في  المثبتة  والقصص  اليومية  القصص  في  المستخدمة  الصورة  نوع   )

( بواقع  الفئتين  كلتا  في  الثابتة  الصور  االولى نوع  المرتبة  ونسبة )213انستغرام وقد حاز على  القصص 83( تكرار  في   )%

المثبتة بينما جاء بالمرتبة الثانية نوع الصور المتحركة الفيديوية بواقع ( في القصص  64( تكرار وبنسبة )%93)وبــ  اليومية  

%( من 36( ونسبة ماهو )53%( في القصص اليومية بينما بلغ عدد تكراراته في القصص المثبتة )17( تكرار وبنسبة )45)

 مجموع النسبة الكلية.
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 ( 5جدول )

 يبين نوع الصور الثابتة المستخدمة في حساب قناة روسيا اليوم بالعربي على موقع انستغرام  

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  المرتبة

 1 صور فوتوغرافية  306 85% 1

 2 صور جرافيك   38 11% 2

 3 صور انفوجرافيك  17 5% 3

 - المجموع 361 100% -

الصور الثابتة المستخدمة في حساب انستغرام لقناة روسيا اليوم وحاز على المرتبة االولى نوع الصور ( نوع 5يوضح الجدول )

بـ) بواقع )85( تكرار وبنسبة )306الفوتوغرافية  الجرافيك  الصور  الثانية نوع  المرتبة  في  بينما جاء  ( تكرار وبنسبة %38( 

 %( من مجموع النسبة الكلية.5( تكرار وبنسبة )17وجرافيك بواقع )%( في حين جاء بالمرتبة الثالثة استخدام صور االنف11)

 ( 6جدول )

 يبين نوع الفيديو المستخدم في حساب قناة روسيا اليوم بالعربي على موقع انستغرام 

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  المرتبة

 1 فيديو حي 87 70% 1

 2 جرافيك فيديو   32 26% 2

 3 اإلنفوجرافيك فيديو  6 5% 3

 - المجموع 125 100% -

في 6)الجدول  يوضح   الحي  الفيديو  استخدام  بالعربي وقد جاء  اليوم  لقناة روسيا  انستغرام  المستخدم في حساب  الفيديو  ( نوع 

( 32جاء بالمرتبة الثانية نوع الجرافيك فيديو بواقع )  ا%(، بينم70( تكرار وبنسبة )87المرتبة االولى من حيث النشر بواقع )

%( فقط من مجموع  5( فيديو وبنسبة )6في حين جاء بالمرتبة الثالثة نوع االنفوجرافيك فيديو بواقع )  %(، 26فيديو وبنسبة )

 النسبة الكلية. 
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 ( 7جدول )

 بالعربي على موقع انستغراميبين نوع النصوص المرفقة مع الصور المنشورة في حساب قناة روسيا اليوم 

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  المرتبة

 1 نص ضمن الصورة )عنوان او ترجمة( 401 39% 1

 2 وسم )هاشتاغ(  نص مرفق برابط او 321 31% 2

 3 نص خبري  231 23% 3

 4 نص بشكل تعليق مرفق على الصورة  72 7% 4

 - المجموع 1025 100% -

)يوضح   جاء 7الجدول  وقد  بالعربي  اليوم  روسيا  لقناة  انستغرام  حساب  في  المنشورة  الصور  مع  المرفقة  النصوص  نوع   )

بينما جاء بالمرتبة الثانية    %(،39( تكرار وبنسبة )401بالمرتبة االول من حيث االستخدام نوع النص ضمن الصورة بواقع )

الثالثة نوع النص الخبري بواقع    %(،31( تكرار وبنسبة )321)وسم )هاشتاغ( بواقع    النص المرفق برابط او  وجاء بالمرتبة 

(  72حين جاء بالمرتبة الرابعة واالخيرة نوع النص الذي يرافق الصور بشكل تعليق بواقع ) ي(، ف %23( تكرار وبنسبة )231)

 %( فقط من مجموع النسبة الكلية.7نص وبنسبة )

 ( 8جدول )

 الفيديوهات المنشورة في حساب قناة روسيا اليوم بالعربي على موقع انستغرام يبين نوع الصوت المرفق ب

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  المرتبة

 1 صوت الموسيقى  93 74% 1

 2 صوت الجو العام  17 14% 2

 3 صوت تعليق  12 10% 3

 4 صوت االقتباسات  2 2% 4

 5 الفيديو الصامت 1 1% 5

 - المجموع 125 100% -

( نوع الصوت المرفق بالفيديوهات المنشورة في حساب انستغرام لقناة روسيا اليوم بالعربي وجاء بالمرتبة 8يوضح الجدول )

)  ىاالول بواقع  الموسيقى  )93صوت  وبنسبة  فيديو   )74( بواقع  العام  الجو  صوت  الثانية  بالمرتبة  جاء  بينما  فيديو %17(   )

( )  %(،14وبنسبة  بواقع  التعليق  صوت  الثالثة  بالمرتبة  جاء  )12فيما  وبنسبة  فيديو  صوت  10(  الرابعة  بالمرتبة  يليه   ,)%

الفيديو الصامت بواقع فيديو واحد %( , في  2( فيديو وبنسبة )2االقتباسات بواقع ) حين جاء بالمرتبة الخامسة واالخيرة نوع 

 %( فقط من مجموع النسبة الكلية.1وبنسبة )
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 ( 9جدول )

 يبين مدة عرض الفيديوهات المنشورة في حساب قناة روسيا اليوم بالعربي على موقع انستغرام 

 ت الفئات  التكرار  النسبة المئوية %  المرتبة

 1 اقل من دقيقة  86 69% 1

 2 من دقيقة   أكثر 30 24% 2

 3 دقيقة واحدة  9 7% 3

 - المجموع 125 100% -

جاء بالمرتبة االولى فئة    بالعربي،( مدة عرض الفيديوهات المنشورة في حساب انستغرام لقناة روسيا اليوم  9يوضح الجدول )

عرضها   مدرة  تمتد  التي  )  ألقلالفيديوهات  بواقع  واحدة  دقيقة  )86من  وبنسبة  تكرار  الثانية    %(،69(  بالمرتبة  جاء  بينما 

( بمعدل  واحدة  دقيقة  من  ألكثر  زمنها  يمتد  التي  )30الفيديوهات  وبنسبة  فيديو  فئة    %(،24(  الثالثة  بالمرتبة  جاء  حين  في 

 %( فقط من مجمل الفيديوهات المنشورة. 7( فيديوهات وبنسبة )9التي تكون مدة عرضها دقيقة واحدة فقط بواقع ) الفيديوهات

 االستنتاجات: 

 توصلت الباحثة الى مجموعة استنتاجات تتمثل بما يأتي: 

رّكزت قناة الحرة في نشر الصور ذات المضامين السياسية من خالل حسابها على موقع انستغرام بالدرجة االساس وتلتها   -1

المضامين   االهتمام  بالشأن   االجتماعيةفي  اهتمامها  على  يدل  مما  الفئات  وباقي  واألمنية  العسكرية  ثم  ومن  واإلنسانية 

المتحدة وعال الواليات  وابراز دور  الصور  السياسي  اليوم على نشر  قناة روسيا  بينما رّكزت  العالم  بدول  الخارجية  قاتها 

ذات المضامين العسكرية واألمنية بالدرجة االساس وتلتها بالمضامين الصحية ومن ثم السياسية من حيث اولويات النشر  

 نظراً لتغطية الحرب الروسية االوكرانية والتركيز على نقل مجرياتها. 

بشأن الموض  أكثران    -2 والرؤساء  للزعماء  السياسية  التصريحات  هي صور  الحرة  قناة  في صور  تداولها  تم  التي  وعات 

المواطنون   التي يعاني منها  الروسية االوكرانية واالوضاع  البالد وما تحمل هذه الصور    األوكرانالحرب  وهجرتهم من 

انسانية بينما   التي تم تداولها  أكثرمن استماالت عاطفية  قناة روسيا   الموضوعات  المنشورة من خالل حساب  في الصور 

اليوم بالعربي كانت الصور العسكرية واهتمامها بنقل االنتصارات التي يحققها الجيش الروسي واستخدامه التقنيات الحديثة 

 اثناء الحرب وإظهار مدى التقدم في التكنولوجيا العسكرية. 
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( سواء كانت صورة واحدة Postن قبل قناة الحرة هي الصور الثابتة )اساليب الصور التي تم اعتمادها في النشر م  أكثر  -3

اليومية ) المثبتة )Storyاو متعددة في بوست واحد وتلتها من حيث االهتمام بالنشر القصص  (، Highlight( والقصص 

ال  ابينم الثابتة  الصور  وتلتها  المثبتة  والقصص  اليومية  القصص  اسلوب  على  اليوم  قناة روسيا  ( من حيث postـ)رّكزت 

 االهتمام بالنشر في صفحتها على موقع انستغرام. 

اهتمت كلتا القناتين الحرة وروسيا اليوم بالعربي باستخدام العناصر المرفقة مع الصور بنفس الدرجة من االهتمام متمثلة   -4

التي تضم رابط او وسم )هاشتاغ الجو  كما استخدمتا )الموسيقى و  (بالنصوص )داخل الصورة والنصوص    العام( صوت 

حيث   من  االساس  نظراً    أكثربالدرجة  البارزة  على    العتمادهااالصوات  الفيديوهات  نشر  في  الحي  الفيديو  نوع  على 

 صفحاتهما في موقع انستغرام.

الفيديوهات    -5 النشر  الفيديوهات التي يمتد عرضها ألكثر من دقيقة واحدة في النشر وتلتها في  اعتمدت قناة الحرة في نشر 

االهتمام   في  وتلتها  دقيقة  من  اقل  عرضها  مدة  تمتد  التي  الفيديوهات  اليوم  روسيا  قناة  اعتمدت  بينما  دقيقة  من  االقل 

جاء   في حين  دقيقة  من  االكثر  في  الفيديوهات  القناتين  كلتا  قبل  من  النشر  في  اهتماماً  االقل  بدرجة  الواحدة  الدقيقة  فيديو 

 صفحاتهما على موقع انستغرام.

في   -6 كثافة  االكثر  هي  الحرة  قناة  علان  االساليب    ىالنشر  مختلف  واستخدامها  الصور  ألعداد  نظراً  انستغرام  موقع 

اليوم بالعربي تلتها في كثافة النشر نسبة لعدد الصور واساليبها    وبموضوعات مختلفة خالل مدة الدراسة بينما قناة روسيا 

هي االقل مقارنة بصفحة قناة الحرة وان اهتمام قناة روسيا اليوم بالعربي ترّكز على نشر القصص اليومية التي تنتهي بعد 

البوستات  24 نشر  على  الحرة  قناة  رّكزت  بينما  اليومية  البوستات  نشرها  من  اكثر  نشرها  والقصص   من  الثابتة  اليومية 

 اليومية والمثبتة والريلز فيديو بدرجة اهتمام متقاربة وبشكل يومي وكثيف. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 4, NO. 7, January 2023 

 

 
 103 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 التوصيات: 

 توصي الباحثة بما يأتي: 

في   ناألكاديميي -1 التحديث  لكمية  نظراً  انستغرام  موقع  االجتماعي السيما  التواصل  مواقع  تخص  بحوث  عمل  الى  بالتوجه 

النشر فيها وبشكل مستمر ولما لها من اهمية وتأثير على الجمهور المستخدم الذي يهمه كل جديد ومتاح   تقنيتها واساليب 

 على هذه المنصات. 

والمحلية  -2 العربية  اإلعالمية  التواصل    المؤسسات  مواقع  من  وغيره  انستغرام  موقع  في  المستمر  التحديث  استغالل  الى 

إمكاناتها   تعزز  بطريقة  لتكملواستخدامه  اسوة    التقنية  المستخدمين  الجمهور  بين  الرقمي  وجودها  وتبرز  التقليدي  عملها 

بسبب سهولة وسر الصورة وتفاصيلها  نشر  في  السبق  والحرة من خالل  اليوم  المنصات بقنوات روسيا  هذه  استخدام  عة 

 وتقنياتها المتاحة ومميزاتها الجذابة والملفتة. 

المضمون التقليدي الصوري    هال يشبعلى موقع انستغرام    رما ينشالمؤسسات اإلعالمية المحلية الى ضرورة النظر بأن    -3

يختلف عن صفحة القناة على  على التلفزيون يجب ان    رما ينشوانما يتناسب مع طبيعة الموقع وجمهوره المستخدم إذ ان  

 والمختلفة. انستغرام فلكل وسيلة خصائصها المميزة 
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ABSTRACT 

The research deals with the general climate of the media and its impact on the professional 

performance of journalists in media institutions in Palestine, by Getting to know the compressive 

environment faced by journalists and the most prominent challenges that affect media 

professional performance. The researcher used a questionnaire form (survey), and the sample 

included 200 journalists in all institutions. The research used the theory of the media gatekeeper, 

and relied on the descriptive survey approach, and among the most prominent results concluded 

by the research is that economic pressures are among the most factors and reasons that affect 

professional performance and constitute a stressful environment for them by (46.9%), and that 

the largest percentage of Journalists know in the radio sector (40%), while television ranked 

second with a rate of (19.8%). The researcher recommends the necessity of activating laws that 

guarantee the right of journalists to freedom of opinion and expression . 

 

Keywords: general climate, professional performance, journalists, media institutions, Palestine. ..  
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 الملخص 

يتناول البحث المناخ العام لإلعالم وأثره على األداء المهني للصحفيين في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين، من خالل التعرف  

على البيئة الضاغطة التي يواجهها الصحفيين وأبرز التحديات التي تؤثر على األداء المهني اإلعالمي، حيث استخدمت الباحثة 

استب العينة  استمارة  وشملت  )االستقصاء(،  حارس   200يان  نظرية  البحث  واستخدم  اإلعالمية،  المؤسسات  كافة  في  صحفي 

الضغوطات  أن  إلى  البحث  إليها  خلص  التي  النتائج  أبرز  ومن  المسحي،  الوصفي  المنهج  على  واعتمد  اإلعالمية،  البوابة 

التي تؤثر على األدا العوامل واألسباب  أكثر  المهني وتشكل بيئة ضاغطة عليهم بنسبة )االقتصادية هي من  %(، وأن  46.9ء 

%(، في حين التلفزيون احتل المرتبة الثانية بنسبة 40النسبة األكبر من الصحفيين يعلمون في قطاع اإلذاعات وجاءت بنسبة )

 .  %(، وتوصي الباحثة إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تكفل حق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير19.8)

 

 المناخ العام، األداء المهني، الصحفيين، المؤسسات اإلعالمية، فلسطين. الكلمات المفتاحية:
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 لــمــقــدمــة: ا

في كل بلدان العالم تعتبر بيئة العمل الصحفي داخل المؤسسة اإلعالمية وخارجها أحد أهم العوامل واألسباب التي تؤثر          

البيئية  الظروف  العديد من  التي تشهد  البلدان  تعتبر من  فلسطين  أن  للصحفيين، ولطالما  المهني اإلعالمي  األداء  على مستوى 

ا  مجال  في  والمخاطر  حرية السلبية  بكل  اإلعالمي  العمل  وممارسة  الصحافة  تراجع  إلى  بدورها  تؤدي  والتي  الصحفي  لعمل 

ودون ضغوطات بيئية على الصحفيين، حيث ال تقتصر المخاطر على القتل واالعتقال واالعتداء الجسدي واللفظي، وإنما أيضاً 

لتكون بوقاً لها، وكذلك البيئة الضاغطة على الصحفيين سيطرة صناع القرار والسياسيين وأصحاب النفوذ على المنافذ اإلعالمية 

التحريرية   والسياسة  والبطالة  الحزبي  واالنتماء  المعنوي  والجانب  المادي  الجانب  ناحية  من  اإلعالمية  المؤسسات  في 

ا والمالحقة  والتعبير  الرأي  حرية  وغياب  بالفصل  والتهديد  العمل،  وضغوطات  الوظيفي  واالستغالل  ألمنية، والمحسوبيات 

اإلعالم، مجال  في  العامالت  بعض  لها  يتعرضن  الالتي  الجنسية  التحرشات  وكذلك  واالحتالل،  والتقاليد،  وعدم   والعادات 

المساواة في التوزيع الوظيفي لهن وواقعهن االجتماعي، إضافة إلى مشاكل تمنع الصحافة من تأدية رسالتها في فلسطين خاصة 

ون الفلسطيني مقارنة مع القانون الدولي في ظل تلكؤ السلطة الفلسطينية بإقرار قانون عصري  في ظل العجز الذي يعانيه القان

 لإلعالم يتضمن كل ما يتعلق بهذه المهنة، والمطالبة بإصدار قانون ينظم اإلعالم المرئي والمسموع واإللكترونية.

ل يكون من خالل تحسين الواقع االقتصادي والمادي  ويعتقد مدراء ومسؤولي المؤسسات اإلعالمية أن تحسين بيئة العم        

واإلنسانيات   واألخالقيات  والمبادئ  القيم  أهمية  يتجاهلون  ولكن  والموظفات،  للموظفين  األجور  برفع  وذلك  المؤسسة  في 

ون اإلنتاج اإلعالمي وتطور ونمو  في رفع مستويات  للعمل وتسهم  أفضل مكان  أهمية في خلق  أكثر  تعد  التي  جاح  والمشاعر 

 المؤسسة اإلعالمية.

البحث             المهني اإلعالمي، ومن هنا جاء هذا  األداء  في تطوير  تأثير كبير ومهم  لها  الصحفي  العمل  بيئة  فإن  وبالتالي 

لتبحث في البيئة الداخلية والخارجية للعمل الصحفي في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين، والبيئة الضاغطة التي يتعرض لها 

فيين في تلك المؤسسات، وكذلك أبرز العوامل التي تشكل الضغط على أدائهم المهني، ودرجة تأثرهم بها ومدى انعكاس الصح

هذه البيئة على أدائهم السلوكي، وأبرز الضغوط التي يتعرض لها الصحفيين في مجال عملهم في تلك المؤسسات ومدى رضاهم  

 عن هذه البيئة المحيطة من حولهم.

المناخ العام لإلعالم وأثره على األداء المهني للصحفيين في دولة فلسطين، ويضم هذا البحث            ويأتي هذا البحث لتبيان 

أربعة فصول، حيث يتناول الفصل األول اإلطار المنهجي للبحث، ويضم: مشكلة وأهمية البحث واألهداف والتساؤالت والمنهج  

الفصل الثاني فيتناول اإلطار النظري للبحث الذي يوضح النظرية المستخدمة فيه  المستخدم ومصطلحات ومفاهيم البحث، وأما  
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العوامل التي   الثالث اإلطار المعرفي والذي يوضح فيه أبرز  البوابة اإلعالمية(، في حين يتناول الفصل  وهي )نظرية حارس 

 م النتائج والتوصيات.  تواجه الصحفيين في المؤسسات اإلعالمية، ويعرض الفصل الرابع نتائج البحث وأه

المؤسسات            في  العاملين  الصحفيين  على  الضاغطة  والبيئة  اإلعالمي  العمل  مناخ  على  للتعرف  مهم  البحث  هذا  يعتبر 

اإلعالمية في فلسطين، وذلك من أجل تطوير األداء المهني، ومعرفة العوامل واألسباب، وهذا البحث مهم ألنه سيساهم في إثراء 

في    المعرفة البحث  وتكمن مشكلة  علمية،  بتوصيات  والخروج  البحث  لمشكالت  لوضع حلول  نتائج  إلى  الوصول  بعد  العلمية 

المنهج  الباحثة  واستخدمت  اإلعالمية،  المؤسسات  في  للصحفيين  اإلعالمي  األداء  على  وأثرها  الضاغطة  البيئة  على  التعرف 

)االستقصا االستبيان  أداة  على  القائم  المسحي  استهدف  الوصفي  والذي  في   200ء(  العاملين  الصحفيين  من  دراسية  عينة 

%(، ومن 40المؤسسات اإلعالمية في الضفة الغربية، وتوصلت الباحثة إلى أن الصحفيين يعملون في قطاع اإلذاعات بنسبة )

لى األداء المهني أكثر  %(، وأن الضغوطات االقتصادية هي من أكثر العوامل واألسباب التي تؤثر ع19.8ثم التلفزيون بنسبة )

%(، وأوصت إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تكفل حق  46.9من العوامل السياسية، حيث تشكل بيئة ضاغطة عليهم بنسبة )

لتمثيل  مساراتها  وتقويم  ألدائها  الفلسطينيين  الصحفيين  نقابة  مراجعة  ضرورة  وكذلك  والتعبير،  الرأي  حرية  في  الصحفيين 

من االنتهاكات الصادرة بحقهم سواء بسبب العوامل الداخلية أو الخارجية، وعدم تدخل األجهزة األمنية في الصحفيين وحمايتهم  

 السياسات التحريرية للمؤسسات اإلعالمية.
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 الفصل األول: 

 اإلطار المنهجي للبحث: 

 مشكلة البحث: 

تأثير            له  الصحفي  العمل  بيئة  في  الظروف  تعتبر  ففي كل  بشكل عاٍم،  المهني اإلعالمي،  األداء  في تطوير  كبير ومهم 

بلدان العالم تعتبر بيئة العمل الصحفي داخل المؤسسة اإلعالمية وخارجها أحد أهم العوامل واألسباب التي تؤثر على مستوى  

الظرو من  العديد  تشهد  التي  البلدان  من  تعتبر  فلسطين  أن  ولطالما  للصحفيين،  اإلعالمي  المهني  السلبية  األداء  البيئية  ف 

ودون   حرية  بكل  اإلعالمي  العمل  وممارسة  الصحافة  تراجع  في  بدورها  تؤدي  والتي  الصحفي  العمل  مجال  في  والمخاطر 

 ضغوطات بيئية على الصحفيين الفلسطينيين.

يات جسيمة في الضفة  ومما ال شك فيه أن اإلعالم الفلسطيني والبيئة اإلعالمية المحيطة بالصحفي الفلسطيني تواجه تحد        

جانب  إلى  أخرى،  جهة  من  الفلسطيني  الداخلي  السياسي  االنقسام  وفي  جهة،  من  األولى  بالدرجة  االحتالل  في  تتمثل  الغربية 

على   المؤثرة  العوامل  واحدة من  تشكل  الذكر  آنفة  الظروف  هذه  بأن  إنكار  يمكن  والثقافية، وال  واالقتصادية  المادية  الظروف 

 إلعالمي في فلسطين.تراجع األداء ا

المؤسسات          في  للصحفيين  اإلعالمي  األداء  على  وأثرها  الضاغطة  البيئة  على  التعرف  في  البحث  مشكلة  تكمن  لذا 

التعرف على مدى رضى الصحفيين عن ظروف   اإلعالمية في الضفة الغربية، والتي تشكل بيئة العمل اإلعالمي، إلى جانب 

 .  التي تواجههمعملهم والمعوقات والتحديات 

 أهمية البحث: 

في            العاملين  الصحفيين  على  الضاغطة  والبيئة  اإلعالمي  العمل  مناخ  على  التعرف  أهمية  من  البحث  أهمية  تنبع 

التي  الفلسطينية  الدراسات  ندرة  في  أهميته  تكمن  وكذلك  المهني،  األداء  تطوير  أجل  من  فلسطين،  في  اإلعالمية  المؤسسات 

منا عن  كثرة تحدثت  من  الرغم  على  المهني،  األداء  بتطوير  وعالقتها  وأشمل  أوسع  بشكل  للصحفيين  اإلعالمي  العمل  خ 

المهنية والسياسية   النواحي  الدراسات والمؤتمرات والندوات التي تحدثت عن المشكالت والتحديات التي تواجه الصحفيين من 

هم في إثراء المعرفة العلمية بعد الوصول إلى نتائج لوضع حلول  واالقتصادية بشكل محدود، ويعتبر هذا البحث مهم ألنه سيسا

مواضيع   دراسة  في  الحقين  باحثين  يساعد  قد  كونه  أيضاً  البحث  أهمية  وتكمن  علمية،  بتوصيات  والخروج  البحث  لمشكالت 

الحلول وتقديم    مشابهة لهذا البحث وتطويره بشكل يالئم مجريات العصر والوقت والظروف للخروج بنتائج والوصول بأفضل 

 أُثمن التوصيات. 
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 تساؤالت البحث: 

 ما هو المناخ اإلعالمي والبيئة الضاغطة بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين وأثرها على أدائهم االعالمي؟ .1

 الضغوطات المهنية التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات اإلعالمية وخارجها؟  أبرزما  .2

 ها الصحفيين داخل المؤسسات اإلعالمية وخارجها؟ما الضغوطات السياسية التي يتعرض ل .3

 ما هي الضغوطات االقتصادية التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات اإلعالمية وخارجها؟ .4

ما هو دور الضغوطات االجتماعية والنفسية التي يتعرض لها الصحفيين في المؤسسات اإلعالمية وأثرها على األداء  .5

 المهني؟

 سباب التي تشكل البيئة الضاغطة على الصحفيين الفلسطينيين في المؤسسات اإلعالمية؟ما هي العوامل واأل .6

 ما هو موقف الصحفيين من هذه البيئة الضاغطة؟  .7

 أهداف البحث:

 سعت الباحثة الى تحقيق األهداف االتية: 

 وأثرها على أدائهم اإلعالمي.التعرف على المناخ اإلعالمي والبيئة الضاغطة بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين  .1

 التعرف على الضغوطات المهنية التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات اإلعالمية وخارجها. .2

 التعرف الضغوطات السياسية التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات اإلعالمية وخارجها.  .3

 ت اإلعالمية وخارجها. بيان الضغوطات االقتصادية التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسا .4

على  .5 وأثرها  اإلعالمية  المؤسسات  في  الصحفيين  لها  يتعرض  التي  والنفسية  االجتماعية  الضغوطات  دور  اكتشاف 

 األداء المهني.

 معرفة العوامل واألسباب التي تشكل البيئة الضاغطة على الصحفيين الفلسطينيين في المؤسسات اإلعالمية. .6

 الصحفيين من هذه البيئة الضاغطة. التعرف على موقف  .7

 نوع البحث:

الوصفية،            البحوث  إلى  البحث  هذا  إلى تنتمي  للوصول  وتفسيرها  تحليلها  وكذلك  معاصرة  ظاهرة  لوصف  ويستخدم 

للحاضر يستهدف توجيه المستقبل"   ، (2020داني، المهنج الوصفي،  )المشه  استنتاجات وحلول، "وهذه االستنتاجات تمثل فهماً 

المؤسسات   الضاغطة في  البيئة  الصحفيين اإلعالمي في ظل  أداء  التي تؤثر في  العوامل  بالتعرف على  البحث  حيث يقوم هذا 

 اإلعالمية. 
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 منهج البحث: 

المنهج الوصفي المسحي كونه يتم من خالله جمع معلومات وبيانات عن           ظاهرة ما أو حادث ما يعتمد هذا البحث على 

المهنية  الممارسة  المؤسسات اإلعالمية واستخدم مسح أساليب  الصحفيين في جميع  الظاهرة، وسيتم مسح  التعرف على  يقصد 

كون الممارسة تتأثر بالبيئة الضاغطة عليهم، أما بالنسبة لمنهج المسح فقد وجدت الباحثة بأنه األسلوب األمثل لجمع المعلومات  

األولية، لتفسير وتحليل الظاهرة الحالية، ويمكن تعريف أسلوب المسح بأنه "دراسة شاملة مستعرضة، ومحاولة من مصادرها  

،  (2019)المحمودي،  منظمة لجمع البيانات وتحليل وتفسير وتقرير الوضع الراهن لموضوع ما في بيئة محددة ووقت معين"  

ي فقط اعتبر أن مسح أساليب الممارسة اإلعالمية يهدف "لدراسة األساليب اإلدارية والتنظيمية التي تتبعها  أما الدكتور المشهدان

 .(2020)المشهداني، منهج المسح، أجهزة اإلعالم وإدارتها في مختلف المجاالت اإلعالمية" 

 أداة البحث: 

المعلومات           جمع  في  تستخدم  التي  الهامة  األساليب  كأحد  )االستبيان(  االستقصاء  صحيفة  على  الدراسة  هذه  ستعتمد 

المناخ  أثر  لقياس  األداة  الباحثة هذه  واختارت  اإلعالمية،  المؤسسات  في  الصحفيين  المختارة من  العينة  مباشرة من  والبيانات 

للصحفيين في دولة فلسطين، واالستبانة "هي عبارة عن مجموعة من األسئلة المكتوبة التي تعد  العام لإلعالم على األداء المهني  

 ( 1999)عبيدات، أبو نصار ، و عقلة،  بقصد الحصول على المعلومات أو آراء المبحوثين حول ظاهرة أو موقف معين".

 مجتمع البحث: 

سة على جميع الصحفيين العاملين أو الذين سبق لهم العمل في جميع المؤسسات اإلعالمية في الضفة  يشتمل مجتمع الدرا        

 الغربية سواء المرئي أو المسموع أو المقروء وحتى االلكتروني. 

 عينة البحث:  

باحثة أسلوب العينة واستخدمت المفردة،    200سيتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من الصحفيين لدراسة الظاهرة وعددهم          

العشوائية البسيطة الختيار عينة البحث، "ويتم تشكيل هذه العينة على أساس أن يكون هناك احتمال متساٍو أمام جميع العناصر  

)عليان و   في مجتمع الدراسة الختيارها، بمعنى أن فرص اختيار كل عنصر من مجتمع الدراسة متساوية لجميع أفراد المجتمع"

 (2000غنيم، 
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 تعريفات إجرائية للبحث: 

 المناخ: 

": َحالَةُ الطَّْقِس وَما يَُكوُن َعلَْيِه ِمْن َحَراَرةٍ أَْو بُُرودَةٍ أو اْعتِدَاٍل، أي مَ   .1  لغوياً:  يَِّة.  "ُمنَاُخ الباِلَِد ُمنَاٌخ َحارٌّ ِ ْجُموعُ العََواِمِل اْلَجو 

 ."  "ُمنَاٌخ ُمْعتَِدٌل" "اْلُمنَاُخ الَجبَِليُّ

 (2013)أبو العزم، أَْي ُظُروفاً ُمنَاِسبَةً. "لَْم يَِجد اْلُمنَاَخ اْلُمالَئَِم ِلفَن ِِه".   ."َوَجدَ ُمنَاخاً ُمنَاِسباً بَْيَن أَْهِلِه":2

والمقصود هنا في البحث بيئة العمل المحيطة للعمل اإلعالمي، وهي تلك األحداث البيئية أو الظروف المزمنة التي    اصطالحاً:

لجسمية أو النفسية أو راحة األفراد لهذا التعريف يشتمل الضغط على كل من مثيرات الضغوط وعمليات  تشكل تهديد للصحة ا

 االستجابة لتلك المثيرات.  

 األداء المهني:  

" اإلعالمية،  الخدمة  تقديم  بواسطتها  يتم  التي  النوعية  أو  الطريقة  أو  الكيفية  البحث  هذا  في  اإلعالمي  باألداء  يقصد  وهو فإنه 

الفرد وجودته، وهذا يتوقف  ظيفي هادف يقوم بهسلوك و أداء  المستوى يتحدد  فبناء على هذا  المكلف به،  العمل   الفرد إلنجاز 

البيئة الخارجية كمناخ العمل، والعالقة بالزمالء والرؤساء والتجهيزات، ومستوى   على عدة عوامل خارجية تتضمن مؤثرات 

تتض داخلية:  وعوامل  لها،  يتعرض  التي  الفرد،الضغوط  ارت  ومها  ارت  قد  ورضاه   من  العمل،  نحو  واتجاهاته  واستعداده 

 (2016) عيد ع.،  ".الذي عايشه الوظيفي، ونوع التعلم والخبرات المكتسبة، والوسط الثقافي

 دولة فلسطين:  

البحر           الواقعة جنوب شرق  الجغرافية  المنطقة  ليشمل مناطق  فلسطين هي  التعريف  المتوسط حتى وادي األردن، ويمتد 

مكونة  القارتين،  التقاء  نقطة  عند  سيناء  جزيرة  وشبه  بوقوعها  أفريقيا  بشمالي  وتصل  آسيا  في غرب  تقع  األردن،  نهر  شرق 

والسياس والتجارة  للثقافات  وتقاطع  عبور  نقطة  فكانت  بمصر؛  المتصل  الشام  بالد  الغربي من  الجنوبي  إلى  الجزء  باإلضافة  ة 

)وزارة الخارجية الفلسطنية،   مركزيتها في تاريخ األديان، ولذلك لكثير من مدنها أهمية تاريخية أو دينية، وعلى رأسها القدس.

 بال تاريخ( 

 الدراسات السابقة: 

المؤثرة على األداء المهني للقائمين باالتصال في المواقع االلكترونية الفلسطينية، ، العوامل  (2016) عيد ع.،  دراسة   .1

 الجامعة اإلسالمية غزة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم باالتصال في المواقع اإلخبارية الفلسطينية،          

وقا االستبيان،  أداة  الباحث  )واستخدم  الفلسطينية، شملت  اإلخبارية  المواقع  عمدية من  عينة  على  دراسته  بتطبيق  أيضاً  ( 17م 
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موقعاً إخبارياً في قطاع غزة، والضفة الفلسطينية، أما بالنسبة لمنهج الدراسة استخدم الباحث منهج المسح اإلعالمي من خالل  

ال القائمون باالتصال عدم تناسب مسح أساليب الممارسة اإلعالمية، وتوصلت الدراسة أن في مقدمة  ضغوط التي يتعرض لها 

(، كما أظهرت أن مؤشرات  73.10(، تالها تعدد مهام العمل بوزن نسبي )%75.20الدخل مع طبيعة العمل بوزن نسبي )%

القائمين  تغليب  ضرورة  على  الباحث  وأوصى  واإلبداع،  للتطور  فرصة  توفر  العمل  طبيعة  أن  إلى  تشير  الوظيفي  الرضا 

 التصال على المعايير المهنية على السياسات التحريرية عند تناولهم للقضايا والموضوعات.با

معمر،  دراسة   .2 و  الصحف  (2020)عيسى  في  باالتصال  للقائم  المهني  األداء  تطوير  في  الداخلية  العمل  بيئة  دور   ،

 عالمية واالتصالية.الفلسطينية اليومية، مجلة الحكمة للدراسات اإل

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية، وهي           

 141دراسة وصفية استخدمت المنهج المسحي من خالل أسلوب مسح الممارسة وتم توزيع صحيفة االستقصاء على عينة بلغت  

االتصال في الصحف، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن عالقات التفاهم واالنسجام تسود بين الصحفيين  من القائمين ب

بنسبة  83.6بنسبة % التحريرية  الصحيفة والسياسات  الملكية  الداخلية نمط  العمل  بيئة  األمان  34، ومن معوقات  %، وضعف 

 الوظيفي والحوافز والمكافآت ولوائح الترقي. 

، الضغوط النفسية والبيئية المعاصرة وانعكاساتها  (2019)عبد الستار، عبد العظيم، يوسف، عوض، و فياض،  دراسة   .3

 جامعة عين شمس.  –على عينة من اإلعالميين، معهد الدراسات والبحوث البيئية  االنفعاليعلى الثبات واالتزان 

المنهج          على  الدراسة  واعتمدت  اإلعالميين،  يواجهها  التي  والبيئية  النفسية  الضغوط  على  التعرف  الدراسة  هذه  هدفت 

الدراسة على ) لها االعالميين وتركزت عينة  التي يتعرض  الضغوط  قائمة استبيان لمعرفة  التحليلي باستخدام  ( 400الوصفي 

القنوات الخاصة(، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: وجود    -إلذاعة المصرية  من ا  -إعالمي من )جرائد حكومية وخاصة

لإلعالميين، وجود ضغوط نفسية وبيئة يتعرض لها   االنفعاليعالقة ذات داللة بين الضغوط النفسية والبيئية والثبات واالتزان  

 اإلعالميين منها سيطرت الظروف المادية. 

، الرضا الوظيفي لدى اإلعالميات في فلسطين والمعوقات التي تواجههن في ممارسة عملهن، (2019)إنجاص،  دراسة   .4

 جامعة الشرق األوسط.

هدفت الدراسة التعرف على المناخات التي تعمل من خاللها اإلعالميات الفلسطينيات، وتحديد المعوقات التي تواجه اإلعالميات  

ضا الوظيفي لديهن والمعوقات التي تواجههن في ممارسة عملهن، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  والتعرف على درجة الر

(  580المسحي، واعتمدت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع البحث، وزعت على عينة من اإلعالميات )

طريقة عشوائية، أظهرت نتائج الدراسة أن مهنة اإلعالم تؤثر إعالمية في محافظة رام هللا والبيرة في فلسطين تم اختيارهن ب
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على االستقرار العائلي واالسري إلعالميات، وأن من أهم المعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات في فلسطين عدم وضوح  

تو التي  المهنية  المعيقات  أهم  أن  إلى  النتائج  واشارت  اإلعالمية،  المؤسسة  في  األداء  تقييم  أن سير  أسس  اإلعالميات هو  اجه 

العمل في المؤسسة اإلعالمية مبني على انتماءات وتوجهات مالك المؤسسة االعالمية مما يؤثر على مصداقية العمل الصحفي،  

بين   إدارياً  دورهن  وتعزيز  معيقات،  دون  عملهن  لممارسة  إلعالميات  المالئمة  الظروف  توفير  بضرورة  الدراسة  وأوصت 

 إشراكهم في دورات تدريبية لزيادة الكفاءة، ومنحها حق الترقية إذا كان أداؤها يستحق ذلك.زمالئهم من خالل 

، بيئة العمل الصحفي في المجالت الفلسطينية: دراسة على القائم باالتصال في مجلة (2018)الترك و الطواشي،  دراسة   .5

 غزة.  –اسات اإلنسانية السعادة، مجلة الجامعة اإلسالمية للدر

القائمين            أداء ومواقف  على  التعرف  الفلسطينية من خالل  السعادة  مجلة  في  العمل  بيئة  إلى رصد  الدراسة  هذه  هدفت 

باالتصال فيها، والعوامل التي أثرت في تشكيل السياسات التحريرية المتبعة فيها، وتُعد هذه الِد راسة من البحوث الوصفية، وفي  

ارها استخدمت الباحثة منهج المسح اإلعالمي من خالل استخدام أسلوب مسح أساليب الممارسة اإلعالمية، وتم جمع البيانات  إط

عن طريق أداة استمارة صحيفة االستقصاء، واعتمدت الدراسة على نظرية "القائم باالتصال"، وخلصت الِد راسة الميدانية إلى  

%( من القائمين باالتصال وجود هيكلية إدارية واضحة بالمجلة، وجاءت تعدد مهام 81.1مجموعة من النتائج أبرزها: يشير )

%(، في حين يرى  19.4العمل وعدم تناسب الدخل في المرتبة األولى كأبرز الضغوط التي تواجه القائمين باالتصال وبنسبة )

 ى العمل الصحفي في المجلة بشكل كبير. ( من القائمين باالتصال في المجلة بأن السياسة التحريرية تؤثر عل45.9)%

، بيئة العمل وتأثيرها على القائمين باالتصال في المواقع اإلخبارية الفلسطينية: دراسة ميدانية  (2017)خلوف،  دراسة   .6

 واالجتماعية واالقتصادية، جامعة جلفة. مقارنة على العاملين في وكاالت األنباء المحلية، مجلة آفاق للعلوم اإلنسانية 

هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى وصف وتحليل العالقة بين بيئة العمل والتأثير في عمل القائمين باالتصال في مواقع         

باال القائمين  على  العمل  بيئة  تفرضها  قد  التي  القيود  إلى رصد  إضافة  اإللكترونية،  الفلسطينية  األنباء  وتنتمي  وكاالت  تصال، 

الدراسة إلى الدراسات والبحوث الوصفية المقارنة، ويتضح من النتائج أنه يتصدر العوامل التي تؤثر في عمل القائم باالتصال 

في مواقع الدراسة العوامل الفلسطينية الداخلية، ثم تأتي بالترتيب الثاني بيئة العمل داخل المؤسسة "الوكالة"، وبالترتيب الثالث 

ءات اإلسرائيلية، لتأتي العوامل االقتصادية )تمويل المؤسسة، اإلعالنات...الخ( في الترتيب األخير، كما أظهرت النتائج اإلجرا

( بنسبة  المبحوثين  بسيطة من  أغلبية  نسبتهم )54أن  ما  وأن  الوكالة،  داخل  التحريرية  القرارات  في صنع  تشارك   )%46  )%

%( من المبحوثين بأن تدخلهم في مضمون المادة قبل النشر  21، وأجاب ما نسبتهم ) شعروا بأنهم ليسوا شركاء في صنع القرار

( نسبتهم  ما  أوضح  فيما  تدخلهم ضعيف 46.8جوهري،  بأن  أجابوا  من  نسبة  لتأتي  متوسط،  تدخلهم  بأن  المستطلعين  من   )%

 انوياً. %(، ما يظهر أن تدخل القائم باالتصال وقيامه بدور حارس البوابة أساسي وليس ث32.3)
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، الجامعة العربية 2007، معوقات الحرية اإلعالمية في الضفة الغربية بعد حزيران  (2021)نصر هللا و دوابشه،  دراسة   .7

 فلسطين.  –جنين  –األمريكية 

للمطب          الفلسطيني  القانون  يقدمها  التي  الصالحيات  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هذه  اإلدارية  هدفت  للسلطة  والنشر  وعات 

على  للمطبوعات  الفلسطيني  القانون  يفرضها  التي  والقيود  اإلجراءات  ومعرفة  الصحفي  المضمون  على  ضغوطها  لممارسة 

ضمن   الدراسة  هذه  وتندرج  الفلسطينية،  األراضي  في  الصحافة  لحرية  المنظمة  اإلعالم  قوانين  ومعرفة  اإلعالمية،  الوسيلة 

الوصفية قانون الدراسات  أن  الدراسة  نتائج  أهم  ومن  البيانات،  لجمع  أداةً  البريدي  واالستقصاء  المسح  منهج  واستخدمت   ،

المطبوعات والنشر الفلسطيني قديم ويحتاج إلى مواكبة العصر إلى جانب قانون ينظم عمل الصحافة اإللكترونية، وأن األجهزة  

%، ثم المجتمع  22.7%، يليها االحتالل اإلسرائيلي بنسبة  52بنسبة بلغت    األمنية الفلسطينية هي المنتهك األول لحريات التعبير

قات الدينية واالجتماعية التي تقف في وجه الحريات اإلعالمية. 16المحلي بنسبة  % ِ  حسب رأي المبحوثين، إلى جانب المعو 

 ، جامعة بغداد ــ كلية االعالم.2003الضاغطة للعمل الصحفي في العراق بعد ، البيئة (2011)عبد هللا، دراسة  .8

لمعرفة أبعاد   2003يهدف هذا البحث إلى رصد وتحليل العوامل الضاغطة في بيئة العمل الصحفي في العراق بعد عام          

ت التي حصلت على بيئة العمل الصحفي  الظواهر اإلعالمية والمتغيرات المحيطة بها وكيفية تشكلها، ووصف الباحث التغيرا

الجديدة بعد عام   الصحفي  العمل  الصحفيون في بيئة  لها  التي يتعرض  المتعددة  الضغوط  العراق وتحديد  من خالل    2003في 

من   البحث  نهاية  في  الباحث  استطاع  وقد  الدين،  محافظة صالح  في  العاملين  الصحفيين  على  أجراها  التي  التطبيقية  الدراسة 

ج بنتائج وهي أن الجهات التي تمارس ضغوطها على الصحفيين في محافظة صالح الدين تتمثل في جميع الجهات التي  الخرو

المسلحة،   الجماعات  األحزاب،  األمريكية،  القوات  المحلية،  )الحكومة  مثل  التأثير،  على  والقدرة  والنفوذ  والقوة  السلطة،  تملك 

رتبة األولى من بين الجهات التي تمارس ضغوطاً على الصحفيين فيما تحتل القوات الجمهور(، وتأتي الجماعات المسلحة في الم

الثالثة، وفي   المحلية بالمرتبة  الحكومة  الصحفيين، وتأتي ضغوط  الضاغطة على  الجهات  الثانية في ترتيب  المرتبة  األمريكية 

 المرتبة الرابعة من سلم الضغوط الخارجية، تأتي األحزاب.

الراضي،  دراسة   .9 ظل  (2020)عبد  في  االقليمية  االعالم  بوسائل  باالتصال  للقائم  المهني  األداء  على  المؤثرة  العوامل   ،

 الثورة التكنولوجية، المجلة المصرية لبحوث االتصال الجماهيري.

قائم باالتصال بوسائل اإلعالم اإلقليمية  في ظل تأتي هذه الدراسة للتعرف علي العوامل المؤثرة علي األداء المهني لل          

الثورة التكنولوجية باستخدام منهج المسح اإلعالمي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  منها أن أكثر العوامل المؤثرة التي تؤثر  

للعاملين في وسائل االعالم االقليمية  باختالف الوسيلة هي صعوبة الوصول الي م صادر معلومات ويليها  علي األداء المهني 

السياسة التحريرية الصحفية وأن تأثير التكنولوجيا علي األداء المعني تأثير إيجابي وذلك يعني ضرورة وجود التكنولوجيا وأن 
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الثالث وسائل، كما أن استخدام   الشرف اإلعالمي في  الثالث وسائل االقليمية تصدرتها مواثيق  العمل في  التي تحكم  المعايير 

وجيا يؤدي إلي تفاعل جيد مع الجمهور فضالً عن تأثير تأثيرها بشكل جيد على وسائل اإلعالم اإلقليمية والعاملين بها،  التكنول

 كما أن العاملين في الصحف تؤثر عليهم السياسة التحريرية بشكل كبير. 

ن بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية في ضوء  ، الضغوط النفسية لدى اإلعالميي(2015)السبيعي،    دراسة .10

 بعض المتغيرات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

العربية   بالمملكة  الشرقية  المنطقة  في  السعوديين  اإلعالميين  لدى  النفسية  الضغوط  مستوى  تعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

اختيار   وتم  المتغيرات،  بعض  ضوء  في  من  السعودية  وتكونت  المتيسرة  بالطريقة  في    374عينة  يعملون  وعاملة  عامالً 

المؤسسات اإلعالمية المختلفة بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وتوصلت الدراسة إلى أن الدرجة الكلية لمقياس  

المهني المرتبة األ البعد  النفسي، وأخيراً الضغط وأبعاده قد جاءت ضمن مستوى ضغط نفسي متوسط، واحتل  البعد  ولى، تاله 

من   أعلى  الدبلوم  حملة  لدى  النفسي  الضغط  مستوى  أن  حيث  العلمي  المؤهل  لمتغير  جوهري  أثر  ووجد  االجتماعي،  البعد 

 اآلخرين.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

لمؤسسات اإلعالمية، ودور هذه العوامل تناولت الدراسات السابقة عن تأثير بيئة العمل المحيطة باألداء المهني للصحفيين في ا 

والتحديات التي تواجه الصحفيين في تراجع أدائهم اإلعالمي، مثل التحديات السياسية والنفسية واالقتصادية والمادية وغيرها،  

 الصحفيين. واتفقت معظم الدراسات أن التحديات السياسية واالقتصادية هي من أكثر العوامل التي تؤثر على األداء المهني لدى

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة:

 التعرف على موضوع الدراسة وأهدافها ومشكلتها وأدواتها.  .1

 التعرف على المنهج المناسب للدراسة، وكذلك األدوات المناسبة. .2

 المساعدة في تحديد مجتمع وعينة الدراسة.  .3

 االعتماد عليها الحقاً. التعرف على الدراسات السابقة من أجل توفير قاعدة مراجع يمكن  .4

 التعرف على النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثين السابقين في دراساتهم.  .5

 المساعدة في تصميم صحيفة االستقصاء بعد االطالع على الدراسات السابقة. .6

جدي .7 بنتائج  والخروج  جديد  شيء  الستحداث  دراساتهم  في  السابقين  الباحثين  إليه  يتطرق  لم  ما  وتوصيات  معرفة  دة 

 جديدة في هذا البحث. 
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 الفصل الثاني:

 اإلطار النظري للبحث:

 النظرية المستخدمة في البحث:

يعتمد هذا البحث على نظرية حارس البوابة اإلعالمية، وسيتم تطبيق هذه النظرية على البحث لمعرفة الضغوطات المهنية        

 والسياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والنفسية وأثرها على األداء اإلعالمي للصحفيين في دولة فلسطين.  

 نظرية حارس البوابة: 

الف        ليوين  يرجع  الجنسية كيرت  النمساوي األصل واألمريكي  النفس  إلى عالم  النظرية  في نشأة هذه  ، وتعتبر  1977ضل 

المادة   التي تقطعها  الرحلة  أنه على طول  القائم باالتصال حيث يرى  المنهجية في مجال  الدراسات  اليوين من أفضل  دراسات 

)ب نقاط  المستهدف توجد  الجمهور  إلى  بنشره.اإلعالمية حتى تصل  قرارات ما يسمح  اتخاذ  يتم  )المفلح، نظرية    وابات( حيث 

 (2015حارس البوابة، 

ويمكن القول بأن حراس البوابة هم الصحفيين الذين يقومون بجمع األخبار والمعلومات، وهم أيضاً مصادر األنباء الذين          

وهم   باألخبار،  الصحفيين  للمواد يزودون  الجمهور  من  آخرين  أفراد  واهتمام  إدراك  على  يؤثرون  الذين  الجمهور  أفراد 

 (2015)المفلح، نظرية حارس البوابة اإلعالمية، اإلعالمية. 

 العوامل التي تؤثر على حارس البوابة اإلعالمية: 

 يمكن تقسيم العوامل التي تؤثر على عمل حارس البوابة اإلعالمية إلى أربعة عوامل أساسية، وهي:  

حيث يعد النظام االجتماعي التي تلتزم به وسائل اإلعالم من العوامل األساسية التي تؤثر معايير المجتمع وقيمه وتقاليده:   .1

باالتصال القائمين  على  ،  على  ويعمل  يسعى إلقرارها  القيم فإنه  على  بالحفاظ  اإلعالم  وتقوم وسائل  لها،  المواطنين  تقبل 

 (1998)مكاوي و السيد، العوامل التي تؤثر على حارس البوابة اإلعالمية،  الثقافية واالجتماعية السائدة.

ائم باالتصال دوراً في ممارسة دور حارس حيث تلعب الخصائص والسمات الشخصية للقالمعايير الذاتية للقائم باالتصال:   .2

واالتجاهات. الميول  وكذلك  بالذات،  واالحساس  االجتماعية  والطبقة  والعمر  النوع  مثل  كافي،    البوابة  )الضالعين، 

 (2016الضالعين، الشمايلة، و اللحام، 

 (2016)الدليمي، ادر األخبار المتاحة وعالقات العمل وضغوطه. وهي سياسة الوسيلة اإلعالمية ومصالمعايير المهنية:  .3

)مكاوي و السيد، حيث تقوم وسائل اإلعالم بإرضاء جمهورها، وتقوم بتحديده بدقة وال يقلل من شأنه.  معايير الجمهور:   .4

 (1998نظرية حارس البوابة اإلعالمية، 

 الفصل الثالث: 
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 اإلطار المعرفي: 

 العوامل المؤثرة في تشكيل مناخ العمل الصحفي: 

 أوالً: العوامل السياسية:  

مما ال شك فيه أن العوامل السياسية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل مناخ العمل الصحفي، وكذلك خلق البيئة الضاغطة التي          

العملية  على  كبيراً  تأثيراً  يمارس  مكوناته  بكل  السياسي  البناء  فإن  وأيضاً  للصحفيين،  المهني  األداء  على  التأثير  شأنها  من 

ال بعناصرها  السياسياالتصالية  والبناء  القوانين    متنوعة،  هامش  على  الفاعلة  الضغوط  ممارسة  يستطيع  الذي  هو  أيضاً 

الفرصة كلما سنحت  أو  األمر  لزم  كلما  فوقها  أو من  الحمام،    والتشريعات  السياسيين  ،  (2011)أبو  الخبراء  الكثير من  وينفي 

ة ومعها الكثير من وسائل اإلعالم التأكيد من أن العالقة بين السلطة وبين وسائل اإلعالم هي واإلعالم ما تحاول الدول الغربي

عالقة خصومة، ويؤكد بعضهم على أن العالقة كانت دائماً عالقة تعاون، وهي تعتمد على المصادر الرسمية في الحصول على  

 (2007)صالح،  المعلومات.

 ثانياً: العوامل االقتصادية: 

من الطبيعي أن تساهم العوامل االقتصادية في التأثير على الحفيين وعلى أدائهم المهني في المؤسسات اإلعالمية سواء           

ة ما،  بالسلب أو اإليجاب، حسب طبيعة هذه العوامل، فعندما نقول أن الظروف االقتصادية التي تمر بها دولة ما أو وسيلة إعالمي

اإلعالمية،   الرسالة  جودة  وتراجع  اإلعالمي  األداء  في  ضعف  هناك  أن  يعني  هذا  التجارية،  واإلعالنات  التمويل  ضعف  أو 

تأثير   يشتمل  وكذلك  واإلعالن،  الملكية  نظام  حيث  من  اإلعالمية  وبالوسيلة  يتعلق  ما  على  االقتصادي  العامل  تأثير  "ويشمل 

، وتشير الدراسات إلى أنه  (2011)عبد هللا س.،    لصحفي فيما يخص الدخل ونظام العمل"العامل االقتصادي على ما يتعلق با

كلما تعرضت المؤسسات الصحفية إلى هزات مالية عنيفة انعكس على واقع الصحف والصحفيين، فهي غالباً ما تواجه ببعض  

ا وتقليص  النفقات،  أزماتها، كضغط  العامليناإلجراءات  أعداد  وتخفيض  القائم   لرواتب  على  اإلعالمية  البيئة  انعكاس  )هاشم، 

أهم  (2006باالتصال،   ومن  الصحفيين،  على  تمارس  التي  الضغوط  أهم  من  الصحفيين  خدمات  عن  االستغناء  مسألة  وتعد   ،

 .(2006انعكاس البيئة اإلعالمية على القائم باالتصال، )هاشم ،  الضغوط التي تقلقهم.

 : ةثالثاً: العوامل االجتماعي

إذ يعد الصحفي نتاج محيطه           الفرد وعالقته بوسائل اإلعالم،  مهما في  بناء مدركات  الظروف االجتماعي دوراً  تلعب 

لقناعات واألفكار من الثقافة السائدة في البيئة التي يعيش فيها المؤثر به، شأنه شأن أي فرد داخل المجتمع، بحيث تتشكل لديه ا

ويتفاعل معها، ثم إن وسائل اإلعالم تعد جزًءا مهماً من مؤسسات المجتمع كونها من أهم أدوات صناعة الرأي العام، كما أن  

الشؤون االجتم بلد يفرض على وسائل اإلعالم أن تتعاطى مع مختلف  اعية والثقافية بطريقة معينة، الواقع االجتماعي في أي 
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األسس  مع  لتعارضها  المختلفة  والقضايا  األخبار  مع  التعاطي  في  الصحف  حرية  على  قيوداً  االعتبارات  هذه  تعد  ما  وغالباً 

المجتمع  في  والثقافية  لل  االجتماعية  المهني  األداء  على  المؤثرة  العوامل  محروم،  و  محمد،  في )عنانزة،  العامالت  صحفيات 

، وتتمثل العوامل االجتماعية والثقافية المؤثرة في طبيعة الممارسة المهنية (2015الصحف اليومية األردنية : دراسة مسحية،  

وثورة  العلمي  والتقدم  والعقيدة،  الدين  مبادئ  وفي  السكانية،  التركيبة  وتحديات  الهوية  هاجس  وفي  واألعراف،  التقاليد  في 

المعلومات.تكنول مصادر  مع  التعامل  ومشكلة  الصحفي،  للعمل  المجتمع  نظرة  وقصور  االتصال،  العوامل    وجيا   ، )عنانزة 

، في حين ترى الدكتورة أميرة العباسي  (2016المؤثرة على األداء المهني للصحفيين العاملين في المواقع اإلخبارية األردنية،  

ت العامل االجتماعي على الصحفيين تأتي من جوانب اجتماعية عدة، منها ما يتعلق بالسمات الشخصية والقيم الذاتية  أن "تأثيرا

للصحفيين، وفضالً عن ميولهم واتجاهاتهم الثقافية والدينية، وأخرى تتعلق بالقيم االجتماعية والنظام االجتماعي السائد، إضافة  

  (2003)العباسي،  إلى تأثيرات الجمهور".

 رابعاً: العوامل المهنية: 

في   العوامل  من  غيرها  عن  وتتميز  للصحفيين،  اإلعالمي  األداء  على  تأثيراً  الضغوط  أكثر  من  هي  المهنية  الضغوط  تعتبر 

)عبد هللا    ء ممارستهم للعمل المهنيتأثيراتها على الصحفيين، حيث أن لها وقعاً ملموساً يشعر بها العاملون في مجال اإلعالم أثنا 

، وبالتالي يتأثر المضمون الصحفي بشكل كبير باتجاهات الممارسة المهنية للقائم باالتصال بعدد كبير من العوامل (2011أ.،  

الوظيفي الرضا  مستوى  على  المؤثرة  الناتج  (Curran. J & Gurevitch. M, 1991)  المتعددة  فإن  ذلك  على  وبناًء   ،

باتجاهات  أيضاً  يتأثر  بل  فقط،  المتلقين  جمهور  أو  االجتماعي  السياق  أو  البيئة  في  الخارجية  بالعوامل  يتأثر  ال  اإلعالمي 

مجموعة من الضغوط المهنية  ويتعرض العاملون في مجال الصحافة واإلعالم إلى    الممارسة المهنية في المؤسسات اإلعالمية.

 :    (2018)شلط،  والتي يتعرض لها الصحفيون وهي

الضغوط اإلدارية: وهي تعنى بسياسة المؤسسة، واالتجاه الفكري للصحيفة والذي يترجم إلى قواعد وآليات لتنظيم العمل   .1

الصحفي بما يتوافق مع السياسية التي تعتمدها المؤسسة الصحفية، حيث تتمثل  في غرفة األخبار وينجم عنها توجيه اإلنتاج  

البوابة  إلغاؤها، وهذا يمكن أن نسميه بمقص الرقيب أو حارس  سياسة المؤسسة في عمليات حذف األخبار أو تعديلها أو 

وذلك عن طريق التقيد بالمنهج اإلعالمية، وتشير إحدى الدراسات إلى أن سياسة الصحيفة تهدف إلى تلبية رغبات المالك  

 ( 2001)جواد،  الفكري والسياسي الذي يتبعونه، حتى لو كان هذا التقيد يتعارض مع المسؤولية االجتماعية والقيم المهنية.

 مصادر األخبار. .2

 عالقات العمل والرضا الوظيفي. .3

 النقابات ومواثيق الشرف.  .4
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 الفصل الرابع:

 ل وربط النتائج واإلجابة على تساؤالت البحث: تحلي

يعرض هذا الجانب نتائج تحليل استمارة استبيان لتحليل وتفسير المعلومات والبيانات التي تم أخذها من العينة المختارة          

يضم   والذي  اإلعالمية  المؤسسات  في  الصحفيين  ف  200من  اإلعالمية  المؤسسات  كافة  في  يعلمون  الذين  الضفة صحفي  ي 

الداخلية  العوامل  األساسية،  البيانات  الديموغرافية،  )الخصائص  أربعة محاور، وهي  االستبيان  استمارة  أسئلة  الغربية، وتضم 

 التي تؤثر على األداء المهني للصحفي، العوامل الخارجية التي تؤثر على األداء المهني للصحفي(.

 أوالَ: الخصائص الديموغرافية 

 ( 1جدول )

 

        ( رقم  الجدول  خالل  المؤهل 1من  االجتماعية،  الحالة  العمر،  االجتماعي،  )النوع  حيث  من  الديموغرافية  للخصائص   )

( أن  االجتماعي  للنوع  بالنسبة  لدينا  يتضح  حيث  نسبتهم  53العلمي(،  وما  الذكور،  من  هم  الدراسة  عينة  الصحفيين  من   )%

الذكور47) عدد  أن  حيث  اإلناث،  من  منهم  المؤسسات   %(  في  الصحفيين  واقع  عن  تعبر  أرقام  وهي  اإلناث،  عدد  من  أكبر 

 اإلعالمية في فلسطين. 

 الــنــســبــة الـمـئـوية  الــتــكــرار الــــــــفـــــــــئــــــــة  الـــــمـــتــغــيــــر الرقم 

 

1 

 % 53 106 ذكر الـــنــوع االجــتــمــاعــي

 % 47 94 أنثى 

 % 100 200 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 

 

 

2 

 

 الـــعــمـــر

 % 3 6 سنة 20أقل من

 % 23 46 سنة   26أقل من 

 % 40.5 81 سنة   32أقل من  -26

 % 33.5 67 سنة فأكثر 32

 % 100 200 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 

 

 

3 

 

 الــحــالــة االجــتــمــاعــيــة 

 % 52 104 أعزب 

 % 45.5 91 متزوج

 % 1 2 أرمل 

 % 1.5 3 مطلق 

 % 100 200 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 

 

 

4 

 

 

 الــمــؤهــل الــعــلــمـــي 

 % 5 10 ثانوية عامة

 % 12 24 دبلوم متوسط 

 % 63 126 بكالوريوس 

 % 18 36 ماجستير

 % 2 4 دكتوراه

 % 100 200 الـــــمـــــجــــمــــوع 
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(، وهذا 40.5سنة( من عينة الدراسة كانت أكبر فئة بنسبة )%  32أقل من    -26أما من حيث العمر نجد أن الفئة العمرية )        

%(، 33.5سنة فأكثر( حازت على نسبة )  32ثم تليها الفئة العمرية )يبين أن العاملين في سلك اإلعالم هم من فئة الشباب، ومن  

 سنة(.20%( للفئة )أقل من3%(، و)23سنة( بنسبة ) 26وتأتي في المرتبة الثالثة الفئة العمرية )أقل من 

%(، أما نسبة  52)وبالنسبة للحالة االجتماعية فكانت عينة الدراسة من الصحفيين غير المتزوجين )أعزب( أعلى نسبة بــ         

المطلقين، و)1.5%(، و)45.5المتزوجين منهم كانت ) الدراسة  1%( نسبة  للحالة االجتماعية )أرمل( من عينة  %( هو نسبة 

 للصحفيين. 

الدراسة هم أعلى نسبة بــ )       البكالوريوس من الصحفيين عينة  النتائج السابقة أن نسبة من يحملون شهادة  %(، 63توضح 

%( للصحفيين  5%(، و )12%(، ومن ثم كان حملة شهادة دبلوم متوسط ) 18نسبة لحملة شهادة الماجستير بنسبة )  وثاني أعلى

 %( من الصحفيين هم من يحملون شهادة الدكتوراه.          2الحاملين لشهادة الثانوية العامة، و)

 ثانياً: البيانات األساسية:

 ( 2الجدول )

 

 

 

 

 

 

العاملين في مجال اإلعالم اإلذاعي هي أعلى  2يتضح من خالل الجدول رقم )          الدراسة  الصحفيين من عينة  ( أن نسبة 

( بــ  بنسبة 40نسبة  التلفزيوني  المجال  في  للدراسة  الخاضعين  الصحفيين  قبل  من  العمل  جاء  ثم  ومن  أولى،  كمرتبة   )%

%( ال يعملون كمرتبة ثالثة، ورغم وقوعها في هذه المرتبة فإنه ال يمكن 12.9)  %( كمرتبة ثانية، بينما نجد أن نسبته19.8)

من العينة المبحوثة بــ )ال شيء( والذي يشكل كبيئة ضاغطة على    200شخصاً من أصل    30االستهانة بهذه النسبة حيث أجاب  

 ية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.الصحفيين أو الذين لم يسبق لهم العمل في المجال اإلعالمي إما بسبب عوامل مهن 

          ( هي  إلكترونية  مواقع صحفية  في  يعملون  الذين  نسبة  أن  السابق  الجدول  من خالل  رابعة،  12.5يالحظ  كمرتبة   )%

( )9.9ونسبة  األخيرة  المرتبة  وهي  نسبة  أقل  كانت  االستقصاء  أما صحافة  المكتوبة،  للصحافة  أن %4.7(  يمكن  وهذا   ،)%

يه بعزوف السواد األعظم من الصحفيين عن العمل في هذا المجال هو الخوف من التهديد والترهيب من المسؤولين الذين نعز

 تطالهم صحافة االستقصاء والذي يعتبر كتحدي أمني وكبيئة ضاغطة على الصحفيين.

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

1  

 

نــــوع المـــؤســـســـة  

 اإلعــالمــيـــة  

 % 19.8 46 تلفزيون

 % 40 93 إذاعة  2

 % 9.9 23 صحافة مكتوبة  3

 % 4.7 11 صحافة استقصاء  4

 % 12.5 29 مواقع صحفية إلكترونية  5

 % 12.9 30 ال شيء  6

 % 100 232 الـــــمـــــجــــمــــوع 
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 ( 3جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 ( هو  التكرارات  عدد  أن  موجود  هو  كما  لدينا  يتضح  الجدول  هذا  خالل  )224من  أن  معناه  بما  أي  الصحفيين 200(  من   )

في   عملهم  سواء ضمن  وظيفة  من  أكثر  يعملون  الصحفيين  من  عدد  أن  يظهر  والذي  خيار،  من  أكثر  على  أجابوا  المبحوثين 

يبرهن أن الضغط واالزدواجية في العمل حاضر والذي يندرج تحت  مؤسسة واحدة أو أكثر من مؤسسة ومجال إعالمي، وهذا  

 مسمى البيئة الضاغطة وتحدي مهني في المؤسسات اإلعالمية. 

         ( بنسبة  الصحفيين  بين  نسبة  أعلى  هي  المذيع  وظيفة  أن  السابق  الجدول  خالل  من  ووظيفة 31.2يالحظ  بينما   ،)%

%(، ولكن الالفت للنظر في هذا الجدول أن وظيفة )رئيس  14.7فة مصور بنسبة )%(، ووظي19.6المراسل أو المندوب بنسبة )

تحرير، ونائب رئيس تحرير، ومدير تحرير، ومحرر( حازت على أقل النسب المئوية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن  

مالكة للمؤسسة اإلعالمية والتي تتبنى  كل ما يتعلق بتحرير وصياغة المحتوى والرسالة اإلعالمية هو محصور فقط لدى الجهة ال

 وحدها السياسة التحريرية لصالح جهة ونظام سياسي معين في فلسطين على حساب المهنية اإلعالمية. 

المبحوثين الذين أجابوا            من الالفت من خالل الجدول السابق والذي يستدعي الوقوف عندها وال يمكن إغفالها هو نسبة 

%( وهي نسبة ال يستهان بها، والذي يندرج تحته عدة أسباب وعوامل أدت إلى وضع  8.9بقين وذلك بنسبة )بأنهم صحفيين سا

 هؤالء المبحوثين إلى قائمة الصحفيين السابقين.    

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

1   

 
ي
فــ
يـ
ظـ
ـو
الـ
ى 
مـ
ســ
مــ
لــ
ا

 

 %19.6 44 مراسل/مندوب 

 %31.2 70 مذيع  2

 %11 25 منتج  3

 %14.7 33 مصور 4

 %0.89 2 رئيس تحرير 5

 %1.3 3 نائب رئيس تحرير  6

 %1.7 4 مدير تحرير  7

 %3 7 محرر 8

 %4 9 مخرج/هندسة صوتية 9

10  ً  %8.9 20 صحفيا سابقا

 %3 7 أخرى  11

 %100 224 الـــــمـــــجــــمــــوع



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 4, NO. 7, January 2023 

 

 
 124 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 ( 4جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

لمعرفة سبب ترك الصحفيين للعمل الصحفي،  ( والذي يتبع للذين أجابوا على أنهم صحفيين سابقين  4من خالل الجدول رقم )

%(،  28.9يتضح بالترتيب أن السبب الرئيسي لدفعهم لترك العمل الصحفي هو أن الراتب الشهري ال يكفي أو غير مرضي )

%(، وهذا يدلل على أن العامل االقتصادي  12.3%(، ومن ثم البطالة بنسبة )14.2والسبب الثاني هو عوامل اقتصادية بنسبة )

 لمادي هو من أكثر العوامل المؤثرة والمسببة لترك الصحفيين لعملهم. وا

        ( بنسبة  الصحفي  العمل  لترك  البعض  لدفع  سبباً  كانت  النفسية  الراحة  عدم  أن  يتضح  السياسة  7.1وأيضاً  وكذلك   ،)%

بنسبة 4,7%(، و)5.6التحريرية بنسبة ) الفلسطينية كانت أيضاً  %( بسبب الظروف السياسية، وبسبب انتهاكات أجهزة األمن 

(4.7( نسبة  أما  انت %4.2(،  بسبب  كانت  العوامل %(  ثم  ومن  النفسية  العوامل  أن  هذا  من  ويستنتج  االحتالل،  قوات  هاكات 

في  اإلعالمية  المؤسسات  في  الصحفي  عملهم  لترك  أدى  والذي  للصحفيين  الضاغطة  البيئة  يشكالن  آخران  عامالن  السياسية 

 فلسطين.

، والعادات والتقاليد، والمحسوبية، والفصل والطرد  ومن ثم تأتي بالترتيب عالقات الزمالء في العمل، والعوامل المهنية          

بيئة  بدورها شكلت  والتي  لعملهم،  السابقين  الصحفيين  لترك  سبباً  كانت  الجنسية،  التحرشات  وأخيراً  اإلعالمية،  المؤسسة  من 

 ضاغطة وخلقت مناخاً سلبياً للعزوف عن العمل الصحفي وتركه.

 

 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

1  
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 %12.3 26 البطالة 

 %28.9 61 الراتب الشهري ال يكفي أو غير مرضي 2

 %7.1 15 عدم الراحة النفسية داخل المؤسسة 3

 %2.8 6 بسبب العادات والتقاليد  4

 %5.6 12 السياسة التحريرية داخل المؤسسة اإلعالمية 5

 %1.4 3 المؤسسة الفصل والطرد من  6

 %4.7 10 بسبب الظروف السياسية  7

 %1.4 3 بسبب تبعات االنقسام الداخلي الفلسطيني  8

 %4.7 10 بسبب انتهاكات أجهزة األمن الفلسطينية  9

 %4.2 9 بسبب انتهاكات قوات االحتالل  10

 %3.3 7 بسبب عوامل مهنية  11

 %4.2 9 بسبب عالقات الزمالء في العمل 12

 %14.2 30 بسبب عوامل اقتصادية 13

 %0.9 2 بسبب التحرشات الجنسية 14

 %2.3 5 بسبب المحسوبية  15

 %1.4 3 أخرى  16

 %100 211 الـــــمـــــجــــمــــوع
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 ( 5جدول )

 

 

 

 

 

 

من عينة الدراسة،    200%( كأعلى نسبة بين  21من خالل هذا الجدول أن نسبة الذين ال يتلقون دخل شهري هم بنسبة )        

أقل   – 1000%( كثاني أعلى نسبة، أما الذين يتقاضون ما بين )20فأكثر( هم بنسبة ). 2000بينما الذين يتقاضون رواتبهم من )

)  1500من   بنسبة  هم  )أقل من    %(،17.5شيقل(  يتقاضون  الذين  نسبة  جاء  )  1000في حين  الذين 14.5شيقل(  %(، وجاء 

 %(. 13.5شيقل( وكذلك الذين ال يتلقون دخالً شهرياً بشكل منتظم لكٍل منهما بنسبة ) 2000أقل من  – 1500يتقاضون )

أن اللذين ال يتلقون دخالً شهرياً أو ال يتلقون    يالحظ مما سبق أن الواقع المادي للصحفيين يواجه تردياً كبيراً، فعندما نقول        

(  160شيقل( فهي بنسب ليست بسيطة، بمعنى أن )  2000أقل من    –  1500شيقل أو من )  1000بشكل منتظم أو يتلقون أقل من  

في هذا   من عينة الدراسة دخلهم الشهري ال يفي بالحد المطلوب وغير مرضي للعيش الكريم، ومما يستدل من خالل ما شاهدناه

الجدول أن العامل االقتصادي بيئة ضاغطة للعمل الصحفي والذي بدوره يؤثر على األداء المهني في المؤسسات اإلعالمية في  

 فلسطين.      

 ( 6جدول )

 

 

 

 

 

%(، والذين يعملون بشكل "جزئي"  40.2يالحظ من خالل هذا الجدول أن نسبة الصحفيين الذي يعملون بشكل "دائم" )       

( بنسبة  )29.6شكلوا  النسبة  وكانت  الصحفيين  %16.2(،  نسبة  جاءت  بينما  "حر"،  كعمل  يعملون  الذين  للصحفيين   )%

 %(.  5المتقاعدين )

 

 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 
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 % 21 42 ال أتلقى دخل شهري 

 % 13.5 27 ال أتلقى دخل شهري بشكل منتظم 2

 % 14.5 29 شيقل  1000أقل من  3

 % 17.5 35 شيقل  1500أقل من  – 1000 4

 % 13.5 27 شيقل  2000أقل من  – 1500 5

 % 20 40 فأكثر  2000 6

 % 100 200 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 
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 % 40.2 72 دائم 

 % 29.6 53 جزئي 2

 % 16.2 29 حر  3

 % 8.9 16 على رأس عمله  4

 % 5 9 متقاعد  5

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 
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 ( 7جدول ) 

في   للصحفيين  المهني  األداء  على  تؤثر  التي  األول  السبب  تعتبر  االقتصادية  الضغوطات  أن  الجدول  هذا  خالل  من  نالحظ 

( بنسبة  وذلك  اإلعالمية  على  46،9المؤسسات  تأثيرها  حيث  من  الثانية  المرتبة  في  جاءت  ثم  ومن  أولى،  كمرتبة  األداء %( 

( بنسبة  وذلك  السياسية  الضغوطات  هي  بنسبة  28,5المهني  الثالثة  المرتبة  في  المهنية  الضغوطات  جاءت  ثم  ومن   ،)%

 %(.11.7%(، وأخيراً كما يالحظ أن الضغوطات االجتماعية والنفسية جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة )12،8)

العوامل         أكثر  من  أن  نستنتج  سبق،  ما  هو    من خالل  للصحفيين  المهني  األداء  على  وتؤثر  الضاغطة  البيئة  تشكل  التي 

االقتصادية  الضغوطات  بسبب  الصحفي  عمله  لترك  اضطر  من  فمنهم  الصحفيين  على  بظالله  ألقى  الذي  االقتصادي  العامل 

الجدول رقم ) أولى، وهذا ما تم استنتاجه من  ال4بدرجة  لترك  لدفعهم  الرئيسي  السبب  الذي يوضح أن  الصحفي هو أن  (  عمل 

على   المؤثرة  العوامل  أكثر  والمادي هو من  االقتصادي  العامل  أن  على  يدلل  أو غير مرضي وهذا  يكفي  الشهري ال  الراتب 

األداء الصحفي والمسببة لترك الصحفيين لعملهم، وكذلك يتأثر الصحفيين بالظروف السياسية  بسبب ظروف االحتالل وكذلك 

سطينية وتبعات االنقسام الفلسطيني والذي يحد من جودة األداء المهني اإلعالمي، أما من الناحية المهنية  مالحقة أجهزة األمن الفل

مثل السياسة التحريرية وكذلك التحيز الحزبي كان له أثر سلبي وشكل بيئة أخرى ضاغطة على الصحفيين ومناخ غير مناسب  

 ألداء مهني إعالمي متميز. 

 التي تؤثر على األداء المهني للصحفي: ثالثاً: العوامل الداخلية 

 ( 8الجدول )      

 

 

 

 

( نجد أن عالقة الزمالة بين العاملين في المؤسسات اإلعالمية تأتي ما بين ودية وجيدة جداً إلى جيدة نوعاً ما،  8في الجدول رقم )

%(، ولكن الملفت أن فئة  40.8%(، وكانت )جيدة نوعاً ما( بنسبة )44.7حيث كانت العالقة )الودية وجيدة جداً( أعلى نسبة بــ )

نسب على  حازت  )"سيئة"  بالبسيطة  ليست  )11.2ة  جداً"  "سيئة  فئة  وكذلك  عالقات %3.4(  أن  إلى  تشير  النسبة  وهذه   ،)%

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

1  

األسـبـاب الـتـي تـؤثـر 

عـلـى األداء الـمـهـنـي 

 لــلـصـحـفــيـيـن 

 % 28.5 51 بسبب الضغوطات السياسية  

 % 11.7 21 بسبب الضغوطات االجتماعية والنفسية   2

 % 12.8 23 بسبب الضغوطات المهنية   3

 % 46.9 84 بسبب الضغوطات االقتصادية   4

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

عـالقـتـك مـع الـزمـالء  1

الـعـامـلـيـن فـي  

 الـمـؤسـسـة اإلعـالمـية 

 % 44.7 80 ودية وجيدة جداً 

 % 40.8 73 جيدة نوعاً ما 2

 % 11.2 20 سيئة  3

 % 3.4 6 سيئة جداً  4

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 
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الزمالء في العمل تؤثر على األداء اإلعالمي في المؤسسات اإلعالمية، وعندما نجد أن فئتي "سيئة" و"سيئة جداً" في عالقة  

 ة ألن تشكل البيئة الضاغطة السلبية على أداء الصحفيين.   الموظفين مع بعضهم البعض وبهذه النسب رغم بساطتها فإنها كفيل 

 ( 9الجدول )

 

 

 

 

عينة          لموافقة  بالنسبة  النسب  أعلى  على  حصلتا  "وأوافق"  وبشدة"  "أوافق  فئتي  أن  السابق  الجدول  خالل  من  يتضح 

%( من  50.3الدراسة على أن السياسة التحريرية للمؤسسة اإلعالمية تؤثر على األداء اإلعالمي للصحفيين، حيث وافق وبشدة )

%(، وأيضا لم يواق 12.3م على نفس هذا الموضوع، لكن هناك عينة لم توافق وهم )%( منه33العينة على ذلك، وكذلك وافق )

 وبشدة منهم على أن السياسة التحريرية تؤثر على األداء المهني.

 ( 10الجدول ) 

 

 

 

 

%( على أن تعدد المهام وكثرة األعباء على الصحفيين  49.2( وافق وبشدة من عينة الدراسة )10في هذا الجدول رقم )       

 %( من العينة المبحوثة على ذلك. 16.2%( على ذلك، لم يوافق )30.2تؤثر على األداء اإلعالمي، وأيضا وافق )

أن       التحليل  خالل  من  نستنتج  سبق  ما  خالل  المهنية   من  العوامل  ضمن  تصنف  هي  العمل  وعبء  وضغط  المهام  تعدد 

 الضاغطة والسلبية على الصحفيين التي تؤثر على األداء اإلعالمي.

 ( 11الجدول )

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

تأثير السياسة   1

التحريرية على األداء  
 اإلعالمي

 % 50.3 90 أوافق وبشدة 

 % 33 59 أوافق  2

 % 12.3 22 ال أوافق  3

 % 4.5 8 ال أوافق وبشدة  4

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

1  

تعدد المهام تؤثر على 

 األداء اإلعالمي

 % 49.2 88 أوافق وبشدة 

 % 30.2 54 أوافق  2

 % 16.2 29 ال أوافق  3

 % 4.5 8 ال أوافق وبشدة  4

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

ضعف اإلمكانات   1

المادية والصحفية تؤثر 

 على األداء اإلعالمي 

 % 43.6 78 أوافق وبشدة 

 % 42.5 76 أوافق  2

 % 10.1 18 ال أوافق  3

 % 3.9 7 ال أوافق وبشدة  4

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 
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( نالحظ أن نسبة المبحوثين الذي يوافقون وبشدة على أن ضعف اإلمكانيات المادية والصحفية للمؤسسة 11في الجدول رقم ) 

الذين يوافقون بنسبة )43.6اإلعالمية وتأثيرها على األداء اإلعالمي هم بنسبة ) يوافقون 42.5%(، وكذلك  الذين ال  أما   ،)%

 %(. 3.9م يوافق بشدة من العينة )%(، بينما ل10.1على ذلك هم بنسبة )

 ( 12الجدول )

 

 

 

 

كما يالحظ في هذا الجدول أن غالبية الصحفيين يتعرضون لقمع آرائهم السياسية التي تعارض المؤسسات اإلعالمية التي         

( أجاب  حيث  لها،  )45.8ينتمون  أجاب  بيمنا  "أحياناً"،  السياسية  آلرائهم  للقمع  يتعرضون  بأنهم  الصحفيين %24(  من   )%

%( منهم أنهم يتعرضون للقمع بشكل دائم، بينما أجاب  19رضون للقمع، في حين أجاب )الخاضعين للدراسة أنهم نادراً ما يتع

 %( بأنهم لم يتعرضوا للقمع آلرائهم التي تتعارض مع مؤسساتهم اإلعالمية إطالقاً.11.2البعض اآلخر منهم وهم بنسبة )

النظر عن  نستنتج من خالل السابق أن هناك حاالت لقمع اآلراء السياسية التي ت         تعارض مع المؤسسة اإلعالمية بغض 

التأثير على   في  أو بشكل دائم، حيث تلعب سياسة القمع هذه رغم تفاوت اإلجابات دوراً سلبياً  إجابة البعض باألحيان أو نادراً 

النشر قانون  عليه  نص  ما  حسب  والتعبير  الرأي  لحرية  اإلعالمية  المؤسسات  بعض  لدى  واضح  وغياب  المهني   األداء 

( أن "الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن 2والمطبوعات الفلسطيني والذي نص في المادة )

يعرب عن رأيه بحرية قوالً، كتابة، وتصويراً ورسماً في وسائل التعبير واإلعالم" حيث ال تلتزم بعض المؤسسات اإلعالمية 

 بهذه المادة آنفة الذكر.   بالقوانين، ضاربة بعرض كل ما يتعلق

 ( 13الجدول )

 

 

 

      
( أنه ال توجد مساحة حرية في كيفية أداء العمل اإلعالمي من قبل السواد األعظم للصحفيين، حيث  13في الجدول رقم )        

%(،  33.1نجد البعض منهم أن مالك المؤسسة التي يعملون لصالحها يتدخل بشكل دائم في عمل وإنتاج العاملين وذلك بنسبة )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

تقمع المؤسسة اإلعالمية  1

بعض آرائك السياسية 

 التي تتعارض معها

 

 ً  % 19 34 دائما

2  ً  % 45.8 82 أحيانا

 % 24 43 نادراً  3

4  ً  % 11.2 20 إطالقا

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

يتدخل مالك المؤسسة   1

اإلعالمية التي تعمل 

لديها في عملك وإنتاجك 

 اإلعالمي والمهني

 ً  % 33.1 59 دائما

2  ً  % 32.6 58 أحيانا

 % 25.8 46 نادراً  3

4  ً  % 8.4 15 إطالقا

 % 100 178 الـــــمـــــجــــمــــوع 
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%(،  32.6وبشكل دائم يتدخل مالك المؤسسة في عملهم وإنتاجهم اإلعالمي وذلك بنسبة )  بينما أجاب البعض من الصحفيين أنه

 %(. 25.8في حين أجاب اآلخرين أنه نادراً ما يحدث ذلك بنسبة )

 ( 14الجدول ) 

 النسبة التكرار الفئة الرقم 

 % 47.8 85 نعم 1

 % 52.2 93 ال 2

 % 100 178 الـــــمـــــجــــمــــوع 
 

في هذا الجدول يتبين أن الصحفيين تعرضوا في يوم من األيام خالل ممارستهم للعمل الصحفي للمضايقات، حيث أجاب         

 %(.52.2%( بــ )نعم(، بينما أجاب اآلخرين بــ )ال( بنسبة )47.8)

 ( 15جدول )

 

 

 

 

 

 

      ( رقم  السابق  الجدول  يتبع  الذي  الجدول  هذا  الوظيفي 14في  األمان  عدم  أن  نجد  المضايقات،  هذه  نوع  يوضح  والذي   )

%(، وثاني نوع المضايقات هي االبتزاز المالي بنسبة  27.9تصدر نوع المضايقات التي يتعرض لها الصحفيين وذلك بنسبة )

%(، في حين تعرض  20.7ذالل من المدير أو من بعض الزمالء بنسبة ) %(، بينما جاء نوع المضايقة وهي اإلهانة واإل24)

%( منهم إلجبار اإلدارة على تقديم االستقالة من العمل، وجاءت الحرشات الجنسية كنوع من هذه المضايقات وذلك بنسبة 11.6)

(5.8  .)% 

 ( 16الجدول )

 

 

 

       ( أن  الجدول  هذا  في  يتبن  يتعرض 19كما  ال  بيمنا  اإلعالمية،  المؤسسة  من  للفصل  يوماً  تعرضوا  الصحفيين  من   )%

 %( منهم للفصل أو للطرد يوماً ما. 81)

 

 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

1  

نوع المضايقات التي 

تعرضت لها خالل 

ممارستك للعمل 

 الصحفي داخل المؤسسة

 

 % 11.6 18 إجبار اإلدارة على تقديم االستقالة من العمل

 % 5.8 9 التحرشات الجنسية  2

 % 24 37 االبتزاز المالي 3

 % 9.7 15 العدوانية وتخريب بعض ممتلكات وأجهزة المؤسسة  4

 % 27.9 43 عدم األمان الوظيفي  5

 % 20.7 32 اإلهانة واإلذالل من المدير أو من بعض الزمالء  6

 % 100 154 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة التكرار الفئة الرقم 

 % 19 33 نعم 1

 % 81 141 ال 2

 % 100 174 الـــــمـــــجــــمــــوع 
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 ( 17جدول )

 

 

 

 

        

(، يتبين لنا أن سبب الطرد والفصل من المؤسسة اإلعالمية هو عدم التماشي 16( والذي يتبع للجدول رقم )17في الجدول رقم )

( بــ  نسبة  أعلى  للمؤسسة  التحريرية  السياسة  لرأي  37.3مع  مخالف  رأي  إبداء  بسبب  هو  للطرد  الثاني  السبب  بينما   ،)%

 %(. 14.9%(، في حين كان االنتماء الحزبي هو السبب الثالث بنسبة ) 16.4) المؤسسة اإلعالمية وذلك بنسبة 

نالحظ مما سبق أن هذه األسباب الثالثة التي تصدر كأهم األسباب هي من ضمن العوامل السياسية الضاغطة على األداء          

العوامل السياسية تعتبر عامالً بمرتبة ثانية   ( والذي يوضح أن7المهني اإلعالمي، ويمكن مقارنة هذه النتائج بنتائج جدول رقم )

 %(. 28.5في التأثير على األداء داخل المؤسسات اإلعالمية وذلك بنسبة )

 ( 18الجدول )

 

 

           

      

( نالحظ أن معظم الصحفيين يجدون صعوبة في التعامل مع المصادر وعدم القدرة في الحصول على  18في الجدول )        

يجدون   أحيناً  أن  هذا األمر بنسبة )49.2صعوبة في ذلك بنسبة )المعلومات، فنجد  نادراً  %(، في حين وجد  25.1%(، وكان 

 %(. 12.8البعض صعوبة في التعامل مع المصادر وعدم القدرة في الحصول على المعلومات بشكل دائم وذلك بنسبة )

المعلو          الحصول على  بما يتعلق بقانون حق  لم يطبق بعد، وإنما طرح  نستنج من ذلك أن هناك خلالً واضحاً  الذي  مات 

عام   في  الفساد    2007سابقاً  عن  التستر  في  بخطر  ينذر  ما  لآلن،  عليه  المصادقة  يتم  ولم  الفلسطينية  الحكومة  على  كمسودة 

ني والفاسدين وعدم كشف المعلومة للصحفيين وهذا بحد ذاته شكل بيئة ضاغطة ومناخاً سلبياً والذي ألقى بظالله على األداء المه

 اإلعالمي النزيه للصحفيين. 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

1  

 

لماذا تم فصلك من 

 المؤسسة اإلعالمية؟

 % 37.3 25 بسبب عدم التماشي مع السياسة التحريرية للمؤسسة 

 % 14.9 10 بسبب االنتماء الحزبي 2

 % 16.4 11 بسبب إبداء رأي مخالف لرأي المؤسسة اإلعالمية 3

 % 8.9 6 بسبب قلة المهارات والخبرات المتعلقة باإلعالم 4

 % 13.4 9 اإلعالميةبسبب التقصير في العمل داخل المؤسسة  5

 % 8.9 6 بسبب مخالفتك للقوانين الخاصة بالمؤسسة اإلعالمية  6

 % 100 67 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

صعوبة في التعامل مع  1

المصادر وعدم القدرة 

في الحصول على 

 المعلومات

 ً  % 12.8 23 دائما

2  ً  % 49.2 88 أحيانا

 % 25.1 45 نادراً  3

4  ً  % 12.8 23 إطالقا

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 
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 ( 19الجدول )

 

 

 

          ( أن  هذا،  الجدول  في  موجود  كما هو  تمثيل 64.2يتضح  على  قادرة  الصحفيين  نقابة  أن  يرون  الصحفيين ال  %( من 

بنسبة ) بــ )ربما( وذلك  البعض  أجاب  في حين  قادرة  21.2الصحفيين وحمايتهم،  الصحفيين  نقابة  أن  البعض  بينما رأي   ،)%

 (. %14.5على تمثيل الصحفيين وحمايتهم بنسبة )

 ( 20الجدول )

           

 

 

 

الراضيين عن              السابق، أن نسبة الصحفيين غير  الجدول  نتائج  ما مع  النتائج متطابقة نوعاً  أن  الجدول  يتضح في هذا 

الصحفيين وحمايتهم ) الفلسطينيين بتمثيل  الصحفيين  )61.5دور نقابة  الرضا نسبياً  الرضا 19.6%(، وجاء نسبة  %(، ونسبة 

 %(. 6.7%(، والراضيين جداً )12.3ن بتمثيل الصحفيين وحمايتهم ) عن دور نقابة الصحفيين الفلسطينيي

 ( 21الجدول )

 

 

 

 

        ( رقم  الجدول  )21في  أبدى  في 43.6(  بها  يقومون  التي  الصحفي  العمل  عن  رضاهم  عدم  عن  الصحفيين  من   )%

%( منهم أنهم راضيين أن عملهم الصحفي 19%(، في حين أجاب )24مؤسساتهم اإلعالمية، بينما كان نسبة الرضا نسبياً هو )

 داخل المؤسسات اإلعالمية. 

%(، نستنتج أن عدم  43.6هذه النتائج وبالتحديد عند غير الراضيين عن عملهم الصحفي والذي كان بنسبة )لو توقفنا عند          

والسياسية  االقتصادية  العوامل  أهمها  من  والتي  السابقة،  الجداول  في  بعضها  توضيح  سبق  عوامل  عدة  نتيجة  جاء  الرضا 

 واالجتماعية والنفسية وغيرها.  

 النسبة التكرار الفئة الرقم 

 % 14.5 26 نعم 1

 % 21.2 38 ربما 2

 % 64.2 115 ال 3

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

مدى رضاك عن العمل  1

الصحفي التي تقوم به في 

 مؤسستك اإلعالمية

 % 13.4 24 راٍض جداً 

2  ً  % 24 43 راٍض نسبيا

 % 19 34 راٍض  3

 % 43.6 78 غير راٍض  4

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

مدى رضاك عن دور  1

نقابة الحفيين في تمثيل 

 الصحفيين وحمايتهم

 % 6.7 12 راٍض جداً 

2  ً  % 19.6 35 راٍض نسبيا

 % 12.3 22 راٍض  3

 % 61.5 110 غير راٍض  4

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 
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 ( 22الجدول )

 

 

 

 

التمويل            واإلعالنات وضعف  االقتصادية  الناحية  أن  على  بشدة  يوافقون  الذين  الصحفيين  أن  الجدول  هذا  في  يتضح 

%(، 15.7%( على ذلك، في حين لم يوافق )24.2%(، بينما وافق )51.1للمؤسسة اإلعالمية على أدائك المهني جاء بنسبة )

 %(. 9ولم يوافق بشدة فقط )

)وي             رقم  الجدول  بنتائج  الجدول  هذا  نتائج  ربط  األداء 7مكن  على  يؤثر  االقتصادية  الضغوطات  أن  يوضح  والذي   )

 %( وهي نتائج متقاربة نوعاً ما. 46.9المهني للصحفيين في المؤسسات اإلعالمية حيث كانت في المرتبة األولى بنسبة )

 للصحفي:  رابعاً: العوامل الخارجية التي تؤثر على األداء المهني

 ( 23الجدول )

 

 

 

 

بالنسبة للعوامل الخارجية التي تؤثر على األداء المهني للصحفيين وفي هذا الجدول الذي يوضح دور الظروف السياسية          

%( من الصحفيين يوافقون على أن الظروف السياسة وظروف االحتالل تلعب دوراً  47.5السلبية على األداء المهني، نجد بأن )

 %( فقط. 3.4%( ولم يوافق بشدة هم )10.6%( على ذلك، في حين لم يوافق )38.5وبشدة بنسبة )سلبياً على أدائهم، بينما وافق 

 ( 24الجدول )

  

 

 

 

السابق رقم )  في        الجدول  عن  نسبياً  الجدول يختلف  أن ظروف 23هذا  يوافقون وبشدة على  الذين  أن نسبة  نجد  (، حيث 

%( على ذلك، 39.1%( في وافق )45.3دوراً سلبياً في أدائهم المهني بنسبة )وتبعات االنقسام ورقابة السلطة الفلسطينية تلعب  

 %(. 12.3ولم يوافق )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

االقتصادية    تأثير الناحية 1

واإلعالنات وضعف  

التمويل للمؤسسة اإلعالمية  

 على أدائك المهني 

 % 51.1 91 أوافق وبشدة 

 % 24.2 43 أوافق  2

 % 15.7 28 ال أوافق  3

 % 9 16 ال أوافق وبشدة  4

 % 100 178 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

تلعب الظروف السياسية   1

وظروف االحتالل دوراً 

 سلبياً في أدائك المهني

 

 % 38.5 69 أوافق وبشدة 

 % 47.5 85 أوافق  2

 % 10.6 19 ال أوافق  3

 % 3.4 6 ال أوافق وبشدة  4

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

تلعب ظروف وتبعات  1

االنقسام ورقابة السلطة 

الفلسطينية دوراً سلبياً 

 في أدائك المهني

 45.3 81 أوافق وبشدة 

 % 39.1 70 أوافق  2

 % 12.3 22 ال أوافق  3

 % 3.4 6 ال أوافق وبشدة  4

 % 100 179 الـــــمـــــجــــمــــوع 
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ونستنتج في هذا الجدول أن عينة الدراسة رأوا أن ظروف وتبعات االنقسام ورقابة السلطة الفلسطينية تلعب دوراً سلبياً          

 سياسية وظروف االحتالل. بشكل أكبر على األداء المهني للصحفيين من الظروف ال

 ( 25جدول )

        ( رقم  الجدول  السياسية  25في  الظروف  نتيجة  فلسطين  في  الصحفيون  لها  تعرض  التي  الضغوطات  أبرز  ان  يبين   )

%(، ومن ثم حجب ومنع الوصول لموقع الحدث وعرقلة العمل الصحفي  29.1وتبعات االحتالل هي التهديد والترهيب بنسبة )

( اإلعالم27.5بنسبة  المحتوى  في  التدخل  وكذلك   ،)%( بنسبة  لكل 15.3ي  واالعتقال  اإلصابات  ضغوطات  وحصلت   ،)%

 %(. 4%(، ومن ثم االبتزاز ومصادرة معدات بنسبة كل واحدة منهما )8واحدة منهما نسبة )

 ( 26جدول )

 

( نجد أن أكثر الضغوطات التي تعرض لها الصحفيين في ظل تبعات االنقسام ومالحقة أجهزة األمن 26في الجدول رقم )        

( بنسبة  وذلك  اإلعالمي  المحتوى  في  التدخل  هي  ثانياً  40.4للصحافيين،  والترهيب  التهديد  تصدر  ثم  ومن  نسبة،  كأعلى   )%

ل23بنسبة ) الوصول  ومنع  بنسبة )%(، وكذلك حجب  الصحفي  العمل  الحدث وعرقلة  سابقاً  10.9موقع  أسلفنا  كما  وذلك   )%

 .   2007بسبب غياب قانون ينص على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات رغم طرح مسودة لذلك عام 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

1  

نظراً للظروف 

السياسية وتبعات  

االحتالل، ما هي 

الضغوطات التي 

تعرضت لها خالل 

 أدائك للعمل الصحفي

 % 29.1 72 تهديد وترهيب 

 % 8 20 إصابات وجروح  2

 % 8 20 اعتقال 3

 % 27.5 68 الوصول لموقع األحداث/ عرقلة العمل الصحفي حجب ومنع  4

 % 2 5 منع السفر 5

 % 15.3 38 تدخل في المحتوى اإلعالمي  6

 % 1.2 3 ابتزاز 7

 % 4 10 مصادرة معدات  8

 % 4 10 أخرى  9

 % 100 247 الـــــمـــــجــــمــــوع 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

1  

نظراً لتبعات االنقسام 

الفلسطيني ومالحقة 

أجهزة األمن 

للصحافيين، ما هي 

الضغوطات التي 

تعرضت لها خالل 

 أدائك للعمل الصحفي؟

 % 23 57 تهديد وترهيب 

 % 6 15 إصابات وجروح  2

 % 5.2 13 اعتقال 3

 % 10.9 27 حجب ومنع الوصول لموقع األحداث/ عرقلة العمل الصحفي  4

 % 4 10 منع السفر 5

 % 40.4 100 تدخل في المحتوى اإلعالمي  6

 % 2.8 7 ابتزاز 7

 % 3.6 9 مصادرة معدات  8

 % 1.6 4 فصل من العمل  9

 % 2 5 أخرى  10

 % 100 247 الـــــمـــــجــــمــــوع 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 4, NO. 7, January 2023 

 

 
 134 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

لفلسطينية أثناء  وكذلك نالحظ من خالل هذا الجدول أن نسبة الصحفيين الذين تعرضوا إلصابات من قبل أجهزة األمن ا        

%(، وهنا يمكن القول بأن  5.2%(، بينما الذين تعرضوا لالعتقال بسبب عملهم الصحفي هم بنسبة )6عملهم الصحفي بنسبة )

الفلسطيني ومالحقة أجهزة األمن لهم هو مناخ غير مناسب ويؤثر  الفلسطينيين في ظل وجود االنقسام  العام للصحفيين  المناخ 

 عالمي.  دون شك على أدائهم اإل

 ( 27الجدول ) 

 

 

 

 

صحفياً ضمن عينة    177( الذي يوضح دور األعراف والعادات والتقاليد في التأثير على األداء المهني، نجد  27في الجدول رقم )

 %(. 7.3)%( ولم بشدة 18.6%(، في حين لم يوافق )25.4%(، بينما وافق )48.6الدراسة وافقوا وبشدة على ذلك بنسبة )

نستنتج من هذه األرقام اإلحصائية أن األعراف والعادات والتقاليد تُصنف كبيئة ضاغطة على الصحفيين وأدائهم اإلعالمي، ويمكن  

 %(. 11.7( عندما جاءت العوامل االجتماعية في المرتبة الرابعة بنسبة )7ربط هذا التحليل من خالل تحليل سابق في الجدول رقم )

 النتائج: 

1. ( بنسبة  مختلفة  وظائف  وفي  اإلذاعات  قطاع  في  يعملون  الصحفيين  أن  الباحثة  التلفزيون 40توصلت  ومن   ،)%

(19.8 .)% 

توصلت الدراسة أن الضغوطات االقتصادية هي من أكثر العوامل واألسباب التي تؤثر على األداء المهني وتشكل بيئة  .2

 %(. 28.5ت األسباب السياسية في المرتبة الثانية بنسبة )%( كمرتبة أولى، ومن ثم جاء46.9ضاغطة عليهم بنسبة )

 %( ال يتلقون الدخل الشهري بشكل منتظم. 13.5%( من الصحفيين دخالً شهرياً، في حين أن )21ال يتلقى ) .3

4. ( اإلعالمي  المهني  األداء  على  التحريرية  السياسة  تأثير  يخص  فيما  بشدة  المؤيدين  نسبة  وبلغت  50.3بلغت   ،)%

 افقين على ذلك. %( للمو33)

%( من الصحفيين للفصل والطرد من عملهم الصحفي، وذلك بسبب عدم التماشي مع السياسة التحريرية 19تعرض ) .5

 %(. 37.3للمؤسسة بنسبة )

الصحفيين وحمايتهم، و) .6 الفلسطينيين بتمثيل  الصحفيين  الصحفيين غير راضين عن دور نقابة  %( غير  43.6غالبية 

 راضين عن عملهم الصحفي. 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير  الرقم 

األعراف  تؤثر  1

والعادات والتقاليد في 

مجتمعنا الفلسطيني  

 دوراً في أدائك المهني

 %48.6 86 أوافق وبشدة

 %25.4 45 أوافق 2

 %18.6 33 ال أوافق 3

 7.3 13 ال أوافق وبشدة  4

 %100 177 الـــــمـــــجــــمــــوع
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أكثر  .7 من  للصحفيين  الفلسطينية  األمن  أجهزة  ومالحقة  االنقسام  وتبعات  ظروف  ضغوطات  أن  إلى  الدراسة  كشفت 

 األسباب المؤثرة على األداء المهني لهم من ظروف االحتالل.

 التوصيات: 

ب دوراً  توصي الباحثة الحكومة الفلسطينية بضرورة حل إشكالية الظروف والعوامل االقتصادية للصحفيين والذي لع .1

 كبيراً على أداء الصحفيين بشكل سلبي.

 إنهاء االنقسام وتعزيز الحريات الصحفية في فلسطين.  .2

توصي الباحثة بتفعيل القوانين التي تكفل حق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير كحق أساسي كفله القانون األساسي  .3

 الفلسطيني.

مراجعة أدائها وتقويم مساراتها لتمثيل الصحفيين وحمايتهم من توصي الدراسة نقابة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة   .4

 االنتهاكات الصادرة بحقهم سواء بسبب العوامل الداخلية أو الخارجية.

أجل   .5 من  للصحفيين  العام  والمناخ  الضاغطة  بالبيئة  المتعلقة  والدراسات  البحوث  إجراء  في  االستمرار  ضرورة 

 اً ونموذجاً يحتذى به أمام العالم. النهوض باألداء اإلعالمي وليكون متميز

 العمل ضمن عقود لضمان حقوق الصحفيين. .6

 حث النقابة والحكومة على الضغط على مالك وسائل اإلعالم لتوفير األمن الوظيفي للصحفيين. .7

 عدم تدخل األجهزة األمنية في السياسات التحريرية للمؤسسات اإلعالمية. .8
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 والمراجع المصادر 

 :باللغة العربية المراجع

 -جامعة بغداد . 3002(. البيئة الضاغطة للعمل الصحفي في العراق بعد عام 2011أيار,  16 - 15أ.د. سعد سلمان عبد هللا. )

2022أبريل,  15. تاريخ االسترداد 230، صفحة كلية اإلعالم  

(. بيئة العمل الصحفي في المجالت الفلسطينية: دراسة على القائم 2018, 8 26أحمد عرابي الترك، و مها رمضان الطواشي. )

2022, 4 2. تاريخ االسترداد مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلنسانيةباالتصال في مجلة السعادة.   

المؤتمر العلمي السنوي التاسع  صة المصرية ألخالقيات المهنة. (. رؤية الصحفيين في الصحف الخا2003أميرة العباسي. )

2022أبريل,  15. تاريخ االسترداد 45، صفحة لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة  

(. الضغوط المهنية واإلدارية في المؤسسات الصحفية الفلسطينية وانعكاسها على األداء 2018أيوب موسى شلط. )أبريل, 

2022أبريل,  15. تاريخ االسترداد  105، صفحة غزة  -مية الجامعة اإلسالالمهني.   

(. العوامل التي تؤثر على حارس البوابة اإلعالمية. تأليف حسن عماد مكاوي، 1998حسن عماد مكاوي، و حسين ليلى السيد. )

(. القاهرة: دار المصرية  178 - 177، الصفحات 1)المجلد ط  االتصال ونظرياته المعاصرةو حسين ليلى السيد، 

2022, 4 4اللبنانية. تاريخ االسترداد   

(. نظرية حارس البوابة اإلعالمية. تأليف حسن عماد مكاوي، و ليلى حسين  1998حسن عماد مكاوي، و ليلى حسين السيد. )

(. القاهرة: دار المصرية اللبنانية. تاريخ 184-183، الصفحات 1)المجلد ط  االتصال ونظرياته المعاصرةالسيد، 

2022, 4 4االسترداد   

  اإلتصال المهارات والنظريات وأسس عامة(. نظرية حارس البوابة. تأليف خضرة عمر المفلح، 2015خضرة عمر المفلح. )

2022, 4 4اد (. عمان، األردن: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع. تاريخ االسترد134، صفحة  1)المجلد ط   

اإلتصال المهارات والنظريات  (. نظرية حارس البوابة اإلعالمية. تأليف خضرة عمر المفلح، 2015خضرة عمر المفلح. )

,  4 4(. عمان، األردن: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع. تاريخ االسترداد 134، صفحة 1)المجلد ط  وأسس عامة

2022 

. تاريخ مجلة أريد. 2003(. البيئة الضاغطة للعمل الصحفي في العراق بعد عام 2011, 8 19د. سعد سلمان عبد هللا. )

2022, 4 2االسترداد   

مناهج  (. أنواع العينات. تأليف ربحي مصطفى عليان، و عثمان غنيم غنيم، 2000ربحي مصطفى عليان، و عثمان غنيم غنيم. )

(. عمان، األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع. 143صفحة ، 1)المجلد ط  وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق  

، صفحة  كلية اإلعالم -جامعة بغداد (. انعكاس البيئة اإلعالمية على القائم باالتصال. 2006سامية أحمد هاشم . )كانون األول, 

2022أبريل,  15. تاريخ االسترداد 85  

، صفحة  كلية اإلعالم -جامعة بغداد إلعالمية على القائم باالتصال. (. انعكاس البيئة ا2006سامية أحمد هاشم. )كانون الثاني, 

2022أبريل,  15. تاريخ االسترداد 28  

، 1)المجلد ط  منهجية البحث اإلعالمي(. المهنج الوصفي. تأليف سعد سلمان المشهداني، 2020سعد سلمان المشهداني. )

2022, 3 31الكاتب الجامعي. تاريخ االسترداد  (. العين، دولة اإلمارات العربية المتحدة: دار312صفحة   

، صفحة  1)المجلد ط  منهجية البحث اإلعالمي(. منهج المسح. تأليف سعد سلمان المشهداني، 2020سعد سلمان المشهداني. )

2022, 3 31(. العين، دولة اإلمارات العربية المتحدة: دار الفكر العربي. تاريخ االسترداد 320  

كلية   -جامعة بغداد . 2003(. البيئة الضاغطة للعمل الصحفي في العراق بعد عام 2011أيار,  16 -15. )سعد سلمان عبد هللا

2022أبريل ,  15. تاريخ االسترداد 320، صفحة اإلعالم  
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ضوء   (. الضغوط النفسية لدى اإلعالميين بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية في2015سلمان بن مطلق السبيعي. )

2022, 4 1. تاريخ االسترداد العلوم اإلنسانية واالجتماعيةبعض المتغيرات.   

(. مكتبة الفالح للنشر  118، صفحة 1)المجلد ط  ثورة اإلتصال وحرية اإلعالم(. تأليف سليمان صالح، 2007سليمان صالح. )

2022أبريل,  15والتوزيع. تاريخ االسترداد   

دراسة على   2007(. معوقات الحرية اإلعالمية في الضفة الغربية بعد حزيران 2021صائب نصر هللا، و محمد دوابشه. )

(،  7جلد )المة العربية األمريكية للبحوث مجلة الجامععينة من القائمين باالتصال في وسائل اإلعالم الفلسطينية. 

2022, 4 2. تاريخ االسترداد 175-134الصفحات   

(. دور بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني للقائم باالتصال 2020, 2 7عبد الحميد طلعت عيسى، و نفين حسن معمر. )

2022, 4 1. تاريخ االسترداد  و االجصالية مجلت الحكمة للدراساث االعالميةفي الصحف الفلسطينية اليومية.   

نظريات االتصال في القرن الحادي  (. نظرية حارس البوابة اإلعالمية. تأليف عبد الرزاق الدليمي، 2016عبد الرزاق الدليمي. )

2022, 4 4(. عمان، األردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. تاريخ االسترداد 143)صفحة  والعشرين  

(. عمان،  29، صفحة 2)المجلد ط  صناعة األخبار(. صناعة األخبار. تأليف جواد عبد الستار، 2001الستار جواد. ) عبد

2022أبريل,  21األردن: دار مجدالوي للنشر والتوزيع. تاريخ االسترداد   

الرباط: مؤسسة الغني للنشر.  (.٣٧٥٦)صفحة  معجم الغني(. المناخ. تأليف عبد الغني أبو اعزم، 2013عبد الغني أبو العزم. )

2022, 3 31تاريخ االسترداد   

(. تأثير العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية على صحافة االنترنت العربية: من 2011يونيو,  6عزام أبو الحمام. )

2022أبريل,  15. تاريخ االسترداد 79، صفحة جامعة الشرق األوسطوجهة نظر المحررين.   

(. العوامل المؤثرة على األداء المهني للصحفيين العاملين في المواقع اإلخبارية  2016أغسطس,  16نانزة . )عزام علي ع

2022أبريل,  15. تاريخ االسترداد 456 - 455، الصفحات مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداباألردنية.   

ل المؤثرة على األداء المهني للصحفيات العامالت في  (. العوام2015عزام علي عنانزة، عادل صادق محمد، و محمد محروم. )

2022أبريل,  15. تاريخ االسترداد 38، صفحة  دار المنظومةالصحف اليومية األردنية : دراسة مسحية.   

(. العوامل المؤثرة علي اآلداء المهني للقائم باإلتصال بوسائل اإلعالم االقليمية في ظل 2020عال عبد الراضي. )ديسمبر, 

, 4 2. تاريخ االسترداد 355-331، الصفحات المجلة المصرية لبحوث االتصال الجماهيريثورة التکنولوجية. ال

2022 

.  غزة -الجامعة اإلسالمية (. العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائمين باالتصال. 2016عالء الدين صالح عيد. )مايو, 

2022, 4 1تاريخ االسترداد   

،  غزة -الجامعة اإلسالمية (. العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائمين باالتصال. 2016عالء الدين يوسف عيد. )مايو, 

2022, 3 31. تاريخ االسترداد 145صفحة   

(. الرضا الوظيفي لدى اإلعالميات في فلسطين والمعوقات التي تواجههن في ممارسة 2019محمد أحمد إنجاص. )أبريل, 

2022, 4 1. تاريخ االسترداد جامعة الشرق األوسطلهن. عم  

)صفحة  مناهج البحث العلمي(. أسلوب الدراسات المسحية. تأليف محمد سرحان المحمودي، 2019محمد سرحان المحمودي. )

2022, 3 31(. صنعاء، جمهورية اليمن: مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع. تاريخ االسترداد 51  

(. االستبانة. تأليف محمد عبيدات، محمد أبو نصار، و مبيضين 1999د أبو نصار ، و مبيضين عقلة. )محمد عبيدات، محم

(. عمان: دار وائل للطباعة  63، صفحة 3)المجلد ط  منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقاتعقلة، 

2022, 3 31والنشر. تاريخ االسترداد   
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ة العمل وتأثيرها على القائمين باالتصال في المواقع اإلخبارية الفلسطينية: دراسة ميدانية  (. بيئ2017, 9محمود محمد خلوف. )

. تاريخ مجلة آفاق للعلوم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصاديةمقارنة على العاملين في وكاالت األنباء المحلية. 

2022, 4 2االسترداد   

(.  2016الضالعين، ماهر عودة الشمايلة، و محمود عزت اللحام. ) نضال فالح الضالعين، مصطفى يوسف كافي، علي فالح

نظرية حارس البوابة. تأليف نضال فالح الضالعين، مصطفى يوسف كافي، علي فالح الضالعين، ماهر عودة 

(. عمان، األردن:  177، صفحة 1)المجلد ط  نظريات االتصال واإلعالم الجماهيريالشمايلة، و محمود عزت اللحام، 

2022, 4 4اإلصار العملي للنشر والتوزيع. تاريخ االسترداد  دار  

وفاء عبد الستار، صالح سليمان عبد العظيم، ماجى وليم يوسف، محمد عبد الفتاح عوض، و رفعت محمد فياض. )سبتمبر,  

األعالميين.  (. الضغوط النفسية والبيئية المعاصرة وانعكاساتها على الثبات واإلتزان اإلنفعالى علي عينه من 2019

  2022, 4 1. تاريخ االسترداد جامعة عين شمس -مجلة العلوم البيئية معهد الدراسات والبحوث البيئية 
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