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 ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية 
الفلسطينية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة، وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية، 
واستخدمت منهج الدراسات المسحية، وفي إطاره أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم، ومنهج 

رية ظواعتمد الباحث على ن ت المتبادلة، ومن خالله أسلوب الدراسات االرتباطية،دراسة العالقا
 ، وتم جمع بياناتها بواسطة صحيفة االستقصاء.االعتماد على وسائل اإلعالم

واختار الباحث عينة حصصية عشوائية بسيطة من فئة طلبة اإلعالم في جامعات 
لي، وتنحصر الدراسة الميدانية بالفترة ( مفردة من المجتمع األص051محافظات غزة بحجم )

وخلصت إلى مجموعة من النتائج  م،02/0/0102م وحتى 01/0/0102الزمنية الممتدة من 
 أبرزها:

يوجد ثقة بدرجة متوسطة في األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، 
لمكونة للمصداقية في األخبار (، وتتوفر العناصر ا%66.61حيث بلغت الدرجة الكلية لها )

(، وأظهرت الدراسة تأثر %56.61المنشورة بالمواقع اإلخبارية اإللكترونية بدرجة متوسطة )
(، وكذلك بالصراع مع %21.01األخبار في المواقع باالنقسام السياسي بدرجة كبيرة )مصداقية 

 (.%01.01االحتالل اإلسرائيلي بدرجة كبيرة )

نه يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عناصر المصداقية كما أظهرت الدراسة أ
في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة على 

 وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها: األخبار، 

ي العمل اإلعالمية ف يجب أن تكون الدراسة دافعًا للمواقع اإلخبارية الفلسطينية والوسائل 
بشكل احترافي يراعي مهنية العمل أو تكون نظرتها للمصداقية أكثر إيجابية، وتقديم أخبار أكثر 
صدقاً وموثوقية للوصول إلى أعلى معدل للمصداقية فيما يحقق رغبات المتابعين للمواقع اإلخبارية 

عالمية ث ال تشمل الوسيلة اإلالفلسطينية، كذلك ضرورة دراسة المصداقية من جميع أطرافها بحي
 فقط، بل تشمل جميع أجزاء العملية االتصالية من مصدر ورسالة وقائم باالتصال ومستقبل.
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Abstract 
 This study aims at identifying credibility of the local news in the Palestinian 

news websites among the media students at the universities of the Gaza Governorates. 

This study is descriptive research that is based on a survey. The study used the methods 

of media audience survey, mutual relationship analysis, correlation analysis, the theory 

of dependence on the media and gothered all data by using survey card. 

The researcher selected a simple random quota sample of media students in the 

universities of Gaza governorates. Sample size was 150 sampling units extracted from 

the study population. The field study took place in the period from 20/2/2017 to 

27/2/2017. The study concluded a set of conclusions as follows: 

There is a medium level of confidence in the local news published in the 

Palestinian news websites, with a total score of 66.60%. Availability of the credibility 

components of the news published in the electronic news websites had an average 

score of 65.60%. The study also showed that the news published in these website are 

significantly affected by the Palestinian political split in percentage of 70.40%, and the 

conflict with the Israeli occupation in percentage of 80.80%. 

The study also showed that there is a statistically significant correlation between 

the elements of credibility in the Palestinian news websites and the degree of Gaza 

media students’ dependence on these news. The study proposed a set of 

recommendations as follows: 

The study should form a motive for the Palestinian news websites and other 

media forms to work in a professional manner that takes into account the required 

professionalism level, which considers credibility as a positive aspect. The Palestinian 

news websites should also provide more honest and reliable news to reach the highest 

possible level of credibility in order to achieve the desires of the followers of these 

websites. There is also a need to study credibility considering all the involved 

components including the media mean, and all parts of the communication process 

including sources, messages, communicator and receiver. 
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نُونَ  َوَرُسولُهُ  َعَملَُكمْ  اللَّهُ  فََسيََرى اْعَملُوا َوقُل   ﴿  ﴾ َواْلُمْؤم 
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 ا إِلهَدا ءُ 
 

 إلى نبع الحنان وفيض العطاء

 والدتي الحبيبة

 

 إلى من كد وكدح من أجل أن يوصلني لهذه اللحظة

 والدي العزيز

 

 

 إلى إخوتي وأخواتي سندي في الحياة وأهلي جميعاً 

 

 إلى زمالئي وزميالتي الصحفيين

 

 إلى شهداء وأسرى وجرحى الحركة اإلعالمية الفلسطينية

 

 إلى كل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضع
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 شكٌر وتقديرٌ 
الحمد لله واسع الملكوت، عظيم الجبروت، الحمد لله مجلي الُغَمم ُمنزل النعم، أحمدك يا 

وخالقي حمدًا كثيرًا وافرًا، عدد ما كان وعدد ما سيكون، وعدد ما لم يكن لو كان كيف ي بحبي
يكون، ثم الصالة والسالم على النبي األكرم، والمعلم األعظم، صالة ُتجّلي بها يارب همومنا، 

 وتحُط بها ذنوبنا، وترفع بها درجاتنا، وعلى آله وصحبه ومحبيه الكرام.

ري وغبطتي أن أتقدم بباقة من الشكر والتقدير والعرفان، إلى وبعد فإنه من دواعي سرو 
 ، أستاذ اإلعالم فيحفظه الله–األستاذ الدكتور جواد راغب الدلو مشرفي وأستاذي قامة العلم 

لة ات أثرت الرساهالجامعة اإلسالمية، لما حفني به من رعاية كريمة، ومعلومات غزيرة، وتوجي
 ل أن يجزيه عني وعن طلبة العلم خير الجزاء.ها، سائاًل المولى عزوجتوجّود

والشكر موصول إلى عائلتي كل باسمه ولقبه، أنتم يا من أفتخر بكم، بتاريخكم المشرف، 
بدماء شهدائكم التي روت ظمأ كرامتنا، وأسدلت علينا لباسًا من العزة والفخر، وأشكر أساتذة 

الصحافة لما بذلوه من  ماجستيررنامج اإلعالم في الجامعة اإلسالمية وأخص بالذكر أساتذة ب
، فكانوا لنا نعم األخوة الماجستيرجهد وعطاء غير محدود في رحلتنا التعليمية لنيل درجة 

 والمرشدين.

وأيضا إلى زمالئي وزميالتي من طلبة الماجستير بقسم الصحافة واإلعالم، الذين كانوا 
حيفة ذة الذين تفضلوا مشكورين بتحكيم صيتفقدونني دائمًا بالسؤال والتشجيع، ثم إلى األسات

 االستقصاء خاصتي، كٌل باسمه ولقبه ومكانته العملية.

والشكر موصول لكل من مد يد العون وساندني وقدم لي مساعدة أثرت على جهدي 
العلمي، وختامًا أسال الله العلي القدير أن يكون هذا العمُل خالصًا لوجهه، وأن يجعله علمًا نافعًا 

لي به طريقًا إلى الجنة، كما أساله تعالي أن يكون في ميزان حسناتي وعائلتي وكل أموات يسهل 
 عائلتي والمسلمين.
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 المقدمة
أسهمت شبكة اإلنترنت في خلق أنماط اتصالية جديدة، نتج عنها ظهور مفاهيم 

ة اإللكترونية والمواقع اإلخبارية، كما أنها أدخلت ومصطلحات جديدة كاإلعالم الجديد والصحاف
 تطورًا جديدًا في بنية وسائل اإلعالم "التقليدية" وجعلتها تعمد إلى عمل مواقع إلكترونية تابعة لها

(1). 

ومع ظهور الشبكة العالمية العنكبوتية؛ عمدت الصحافة لالستفادة من نشأتها وأوجدت 
يفة االنترنت، كان دورها في البداية مقتصرًا على التعريف بالصح لنفسها مواقع إلكترونية لها على

المطبوعة ونشر معلومات عنها، ثم تطّورت إلى عرض المواد التي نشرت فيها، ثم بعد ذلك 
أصبحت المواقع اإللكترونية التابعة للصحف تعّد وتجّهز موادًا صحفية خاصة بها، ثم في مرحلة 

 خبارية مستقلة بذاتها ال عالقة لها بوسائل إعالمية أخرى.الحقة ظهرت مواقع إلكترونية إ

وتتميز المواقع اإللكترونية اإلخبارية بمميزات عدة فهي نافذة مهمة لنشر المعلومات 
والحصول عليها، إذ تستخدم فيها فنون وآليات ومهارات العمل في الصحافة المطبوعة ويضاف 

 ب استخدام الفضاء اإللكتروني، وهذا ما جعلها تتسمإليها مهارات وتقنيات المعلومات التي تناس
بسهولة التصفح والتنقل، ولقد بات معروفًا أهمية المواقع نظرًا لما توفره من إمكانات وخدمات 
متنوعة في نشر المعلومات والمعارف واألخبار المتعلقة بالقضايا المختلفة، ووفق القوالب واألشكال 

وقدرتها على إنتاج رسائل تجمع النص والصوت والصورة، واتاحتها  اإلعالمية المتنوعة في النشر،
روابط ذات صلة بالموضوعات المتعلقة باألحداث، وإمكانية التفاعل معها، وتميزها بتحديث 

 .(2) محتواها بشكل مستمر مما يجعلها أكثر مواكبة لألحداث من الوسائل اإلعالمية األخرى 

شكوك حول مصداقيتها فيما تعرض من أخبار ولقد أدت طبيعة عملها إلى إثارة 
وموضوعات، يتصاعد الجدل حولها في ظل أزمات داخلية وخارجية متالحقة تقوم المواقع 
اإللكترونية اإلخبارية بتغطيتها، وهو ما يشكل تحديًا صارخًا لمصداقيتها في المجتمعات المتقدمة 

تلك الشكوك حول أداء المواقع اإلخبارية  والنامية على حٍد سواء، لذا ليس غريبًا أن ُتثار مثل
الفلسطينية، التي تعمل منذ سنوات طويلة تحت االحتالل اإلسرائيلي، وفي ظل حصار وانقسام 
ومناكفات سياسية واعتداءات إسرائيلية وحروب، وهو ما انعكس على طبيعة عملها، وشّكل تحديًا 

 لمصداقيتها.
                                                           

 (.0( حمدان، المواقع اإلخبارية العربية: دراسة وصفية لموقع الجزيرة نت على الشبكة العنكبوتية )ص(1
 (.001علم الدين، الصحافة االلكترونية )ص (2)
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ئق اإلخبارية الفلسطينية مصدرًا مهمًا في معرفة الحقلذا تعد األخبار المحلية في المواقع ا
هم في معرفة ما يجري ويدور في المجتمع الفلسطيني، وتحاول وكشفها لدى الجمهور، فهي ُتس

اإلجابة عما يبحث عنه الجمهور، بحيث تجعله أكثر اطالعًا ومعرفة بالحقائق التي تكون وراء 
 المشكالت واألزمات.

وإدراك األفراد للمصداقية يؤثر على اختياراتهم وتفضيالتهم لوسيلة  ومن المعلوم أن تقييم
معينة دون أخرى، إذ يعد الشباب المصداقية العامل األساسي في اختيار وسيلة إعالمية عن 
غيرها، ويعتمدوا على عدة عوامل لتقييم المصداقية لدى الوسيلة اإلعالمية وهي ذاتها النموذج 

 .(1) قية ومكوناتها وعناصرهاالبنائي لمستويات المصدا

وبناء على ما سبق تأتي هذه الدراسة للتعرف على مدى مصداقية األخبار المحلية 
المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، ومدى اعتماد طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة 

م بمفهوم مدى وعيهعليها في معرفة الحقائق، والكشف عن معدالت تعرضهم لها، وثقتهم بها، و 
المصداقية وعناصرها والعوامل المؤثرة فيها، وتقديم مقترحات لزيادة مصداقية األخبار المحلية في 

 المواقع اإلخبارية الفلسطينية.

                                                           

 يعاني أزمة مصداقية والشعب المتضرر )موقع إلكتروني(.( فياض، اإلعالم المصري (1
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 اإلطار العام للدراسة
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة وهي:

 أواًل: أهم الدراسات السابقة

 ثانيًا: االستدالل على المشكلة

 ثالثًا: مشكلة الدراسة

 رابعًا: أهمية الدراسة

 خامسًا: أهداف الدراسة

 سادسًا: تساؤالت الدراسة

 سابعًا: فروض الدراسة

 ثامنًا: المتغيرات اإلحصائية 

 تاسعًا: حدود الدراسة

 عاشرًا: اإلطار النظري للدراسة

 حادي عشر: نوع الدراسة ومنهجها وأداتها

 ثاني عشر: إجراءات الصدق والثبات

 ثالث عشر: مجتمع الدراسة وعينتها

 رابع عشر: األساليب اإلحصائية

 خامس عشر: المفاهيم األساسية للدراسة

 صعوبات الدراسة سادس عشر:

 سابع عشر: تقسيم الدراسة
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 الفصل األول
للدراسة طار العاماإل  

 أوال: أهم الدراسات السابقة:
طلع الباحث على مجموعة من الدراسات السابقة المتنوعة ذات العالقة بمصداقية ا

ات دراساألخبار، والمواقع االخبارية، وتم تقسيم محاور الدراسات السابقة إلى محورين، هما: 
 خاصة بالمواقع اإللكترونية، ودراسات خاصة بالمصداقية.

 المحور األول: دراسات تتعلق بالمواقع االلكترونية:
 :(1)م( 7102دراسة اليازوري ) -0

هدفت الدراسة إلى التعرف على فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، من 
خالل معرفة مدى اهتمام المواقع به، وتحليل مضمونه للتعرف على أنواعه وخصائصه، وبنائه 
الفني، وقضاياه وموضوعاته، وُكتابه، ومصادر معلوماته، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، 

الباحث المنهج المسحي، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون، وتكونت عينة واستخدم 
الدراسة من مواقع "معا، وفلسطين اليوم، والمركز الفلسطيني لإلعالم، ووفا"، خالل الفترة الزمنية 

، وتم اختيار المقاالت الصحفية بطريقة 0102أبريل/نيسان  01مارس/آذار وحتى  01من 
 وأهم نتائج الدراسة هي:مقااًل صحفيًا،  020امل، حيث تمثلت عينة الدراسة بـ الحصر الش

 00تباين اهتمام مواقع الدراسة بالمقاالت الصحفية، فجاء موقع "معا" في مقدمة المواقع بـ  -أ
 02مقااًل، ثم موقع "المركز الفلسطيني لإلعالم" بـ  50مقااًل، ثم موقع "فلسطين اليوم" بـ 

 مقاالت. 5وقع "وفا" بـ مقااًل، ثم م
، مع غياب %21.0حظي المقال التحليلي على المرتبة األولى في مواقع الدراسة بنسبة  -ب

 للمقال النقدي والعمود واليوميات.
، واستخدام اللغة الصحفية بنسبة %52.2التزام المقال الصحفي بقالب الهرم المعتدل بنسبة  -ج

، ولم توضح مواقع الدراسة مصدر %60.0، وحظيت القضايا السياسية على نسبة 25.2%
 .%26.6المقاالت التي تنشرها بنسبة 

 

                                                           

 اليازوري، فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية. (1)



6 
 

 :(1)( 7102دراسة الشريف ) -7

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة معالجة المواقع الفلسطينية اإللكترونية اإلخبارية 
حصار غزة، ورصد الموضوعات التي ركزت مواقع الدراسة على إبرازها، وعرض األساليب ل

قناعية المستخدمة لموضوعات الحصار مع مصادرها الصحفية، كذلك معرفة األشكال الصحفية اإل
التي استخدمتها مواقع الدراسة مع عرض عناصر اإلبراز والتدعيم والخدمات التفاعلية التي 
صاحبت المواد الخبرية، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدمت الباحثة منهجين هما: 

اسات المسحية، ومنهج العالقات المتبادلة، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل منهج الدر 
 اإلخبارية، : "موقع وكالة معاً الفلسطينية المضمون، وعينة الدراسة هي المواقع اإللكترونية اإلخبارية

ن يموقع وكالة األنباء والمعلومات وفا، موقع وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، موقع وكالة فلسط
اآلن اإلخبارية"، والمدة الزمنية للدراسة تمثلت في عينة عشوائية بأسلوب األسبوع الصناعي لمدة 

م"، وتمثلت مادة 0106/يونيو/01م وحتى 0100/يونيو/01سنوات بدأت من الفترة الزمنية " 0
 0662دراسة تحليل المضمون جميع الموضوعات التي تخص حصار غزة في المواقع بلغت 

 وأهم نتائج الدراسة هي:ية، مادة صحف

، ثم تالها %00.0أن القضايا االجتماعية تصدرت اهتمام مواقع الدراسة األربعة بنسبة  -أ
 القضايا السياسية ثم القضايا االقتصادية.

أولت مواقع الدراسة اهتمامًا كبيرًا بأسلوب "سرد المعلومات"، حيث تصدر المرتبة األولى بين  -ب
 .%60.2بنسبة أساليب تقديم المضمون 

أن "الصورة الصحفية" حظيت في مقدمة الوسائط المتعددة التي استخدمتها المواقع عينة  -ج
 .%0.5، تالها "الفيديو" بنسبة %22.5الدراسة في عرض موضوعات الحصار بنسبة 

 :(2)م( 7102دراسة عيد ) -1

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم باالتصال في 
المواقع اإلخبارية الفلسطينية، من خالل تسليط الضوء على الواقع المهني للقائمين باالتصال، 
وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم الباحث منهج المسح اإلعالمي، أما أداة الدراسة 

 02ي صحيفة االستقصاء، وعينة الدراسة عمدية من المواقع اإلخبارية الفلسطينية، شملت فه
موقعًا إخباريًا في قطاع غزة والضفة الغربية، وعينة القائم باالتصال هم العاملون في المجال 

                                                           

 الشريف، معالجة المواقع الفلسطينية اإللكترونية اإلخبارية لحصار غزة. (1)
 ينية.ع اإلخبارية اإللكترونية الفلسطعيد، العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائمين باالتصال في المواق (2)
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ائج أهم نتو اإلعالمي في المواقع اإلخبارية اإللكترونية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
 الدراسة هي:

، %00.5أن استخدام تكنولوجيا االتصال له أثر إيجابي على القائمين باالتصال بنسبة  -أ
وتمثل في سرعة الحصول على المعلومات في المرتبة األولى، تالها سرعة إنجاز المهام 

 الصحفية.
ل مأن أهم الضغوط التي يتعرض لها القائمون باالتصال عدم تناسب الدخل مع طبيعة الع -ب

 .%20.01، تالها تعدد مهام العمل بوزن نسبي %25.01بوزن نسبي 
أن في مقدمة المشكالت التي تواجه القائمين باالتصال في المواقع اإلخبارية كانت  -ج

المشكالت القانونية، تالها في المرتبة الثانية المشكالت األمنية، ثم جاءت المشكالت 
 المالية.

 :(1)م( 7102دراسة جبريل ) -4

الدراسة إلى التعرف على دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب هدفت 
أولويات الشباب الفلسطيني نحو قضايا األسرى، والتعرف على أهم المواقع اإللكترونية اإلخبارية 
التي يعتمد عليها طلبة الجامعات في محافظات غزة، الكتساب المعلومات حول قضية األسرى 

ين، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدمت الباحثة المنهج المسحي، أما أداتا الفلسطيني
الدراسة فهما صحيفة االستقصاء واستمارة تحليل المضمون، وتكونت عينة الدراسة الميدانية من 
طلبة الجامعات الفلسطينية الرئيسة في محافظات غزة "اإلسالمية، األزهر، األقصى" وقوامها 

بحوث تم اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية الطبقية، وعينة الدراسة التحليلية شملت " م011"
المواقع "موقع معًا، موقع دنيا الوطن، موقع وكالة صفا" وهي أكثر المواقع تناوال لقضايا األسرى، 

م، 00/01/0105م وحتى 0/2/0105وتم اختيار العينة العمدية لمدة شهرين ابتداء من تاريخ 
 وأهم نتائج الدراسة هي:لوب الحصر الشامل لكافة مواقع الدارسة، وبأس

، وكان %60.2أن طلبة الجامعات يتابعون المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية بنسبة  -أ
 سبب متابعتهم للمواقع أنها تطلعهم على تطورات األحداث.

السياسية  هينية اإلخبارية أن قضايا األسرى األساسية األكثر بروزًا في المواقع اإللكترو  -ب
 ، تلتها صفقات األسرى ثم الصحية وغيرها.%00.2بنسبة 

                                                           

( جبريل، دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا (1
 األسرى.
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من عينة الدراسة يرون أن للمواقع اإلخبارية الفلسطينية تأثيرًا على  %00أن ما نسبته  -ج
 التفاف الشباب الجامعي حول قضايا األسرى بدرجة كبيرة جدًا.

 :(1) م(7102دراسة أبو قوطة ) -2

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على المواقع 
اإللكترونية في اكتساب المعلومات عن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، ومعرفة مدى متابعة 

 ىالنخبة للمواقع اإللكترونية، والتعّرف على أهم المواقع اإللكترونية التي يعتمدون عليها، وعن مد
ثقتهم بها، ومعرفة مدى اعتمادهم على المواقع اإللكترونية في اكتساب المعلومات عن المفاوضات 
الفلسطينية اإلسرائيلية، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم الباحث المنهج المسحي، 

ن " مفردة، م000أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، وعينة الدراسة حصصية قوامها "
 وأهم نتائج الدراسة هي:النخب السياسية الفلسطينية، 

أن الغالبية العظمى من النخب السياسية الفلسطينية يتابعون المواقع اإللكترونية الكتساب  -أ
 منهم ال يتابعونها. %6.0، بينما نسبة %20.6المعلومات عن المفاوضات بنسبة 

ي ية التي تعتمد عليها عينة الدراسة فجاءت المواقع اإللكترونية في مقدمة الوسائل اإلعالم -ب
 .%00.2متابعة قضايا المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية بنسبة 

أهم التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية هي: التعرف على  -ج
، تلها التزود بمعلومات عن مواقف األحزاب %00.5تطورات مسار المفاوضات بنسبة 

 .%00.0سية من المفاوضات بنسبة السيا
 :(2)م( 7102دراسة خليفة ) -2

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد طلبة الجامعات األردنية على المواقع 
اإللكترونية اإلخبارية في التماس المعلومات نحو القضايا السياسية، وذلك من خالل التعرف على 

 ة السياسية، والعالقة بين هذه المواقع والوعي السياسيدوافع طلبة الجامعات الحكومية في المشارك
للمبحوثين، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم الباحث منهج المسح، أما أداة الدراسة 

                                                           

( أبو قوطة، اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على المواقع اإللكترونية في اكتساب المعلومات عن (1
 ة اإلسرائيلية.المفاوضات الفلسطيني

معات األردنية على المواقع اإللكترونية اإلخبارية في التماس المعلومات نحو اخليفة، اعتماد طلبة الج (2)
 القضايا السياسية.
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" طالبًا وطالبة من جامعة 056فهي صحيفة االستقصاء، وعينة الدراسة عمدية بلغت قوامها "
 وأهم نتائج الدراسة هي:ؤتة، اليرموك، الجامعة األردنية، جامعة م

تمثلت أوجه االستفادة من المضمون السياسي الذي تقدمة المواقع اإللكترونية اإلخبارية  -أ
األردنية في مشاركة الجامعات في المناسبات الوطنية والفعاليات السياسية في المقدمة، 

 تالها تشجيع الحوارات والمناقشات بين الطلبة داخل الجامعة.
لجامعات الثالث يعتمدون على المواقع اإللكترونية اإلخبارية األردنية في تشكيل إن طلبة ا -ب

 الوعي السياسي لديهم، حيث جاءت بنسبة كبيرة.
إن المواقع اإللكترونية اإلخبارية األردنية ال ُتْسهم في زيادة الرغبة لدى طلبة الجامعات  -ج

 األردنية في االنضمام لألحزاب السياسية.
 :(1) م(1047دراسة سكيك ) -2

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المواقع اإللكترونية في زيادة وعي طلبة الجامعات 
الفلسطينية بقضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، 

عينة  ةواستخدم الباحث المنهج المسحي، أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، وعينة الدراس
 وأهم نتائج الدراسة هي: " مفردة من طلبة الجامعات،001عشوائية بلغت قوامها "

أبرز الموضوعات التي تناولتها المواقع اإللكترونية كانت األوضاع المأساوية لألسري داخل  -أ
 .%20.01السجون حيث جاءت بنسبة 

 .%20.0بنسبة تزيد المواقع اإللكترونية من معرفة المبحوثين بقضايا األسرى  -ب
 .%21.6أن المواقع اإللكترونية تتناول قضايا األسرى بشكل دوري بنسبة  -ج

 :(2)م( 7101دراسة تربان ) -8

هدفت الدراسة إلى التعرف على فن التقرير الصحفي في المواقع اإللكترونية اإلخبارية 
الفلسطينية، وذلك من خالل الكشف عن أسس كتابته، ومدى مطابقتها لألسس الفنية والعلمية، 
وكذلك التعرف على مدى استفادتها من إمكانيات النشر اإللكتروني، وتقع هذه الدراسة في إطار 

لوصفية، واستخدم الباحث منهجين، هما: منهج المسح والمنهج المقارن، أما أداة الدراسة البحوث ا
فاعتمد الباحث على أداة تحليل المضمون، وطبق الباحث دراسته على ثالثة مواقع إخبارية 

                                                           

 سكيك، دور المواقع اإللكترونية في زيادة وعى طلبة الجامعات الفلسطينية بقضية األسرى. (1)
 ع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية.( تربان، فن التقرير الصحفي في المواق(2
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فلسطينية، هي: "موقع فلسطين برس، وكالة فلسطين اليوم، موقع معا اإلخباري"، وتم إجراء الدراسة 
 وأهم نتائج الدراسة هي:م، 00/00/0100م وحتى 0/6/0100ليلية من التح

ال تولي مواقع الدراسة فن التقرير الصحفي اهتمامًا واضحًا ومتوازنًا، حيث اهتمت بالتقرير  -أ
جاءت في سلم  ، ومن ثم بالتقارير السياسية%20.15بنسبة في المرتبة األولى اإلخباري 
 .%02.0بنسبة اهتماماتها 

ط في أسس كتابة التقرير في مواقع الدراسة إذ تلتزم إلى حٍد ما بقالب الهرم وجود خل -ب
 المعتدل.

ضعف استفادة المواقع اإللكترونية المدروسة من اإلمكانات التي تتيحها شبكة اإلنترنت  -ج
 والنشر اإللكتروني.

 :(1) م(7107دراسة الجمال ) -9

 لمغتربين للمواقع اإلخبارية،هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة وحجم استخدامات ا
وتأثير العوامل الديموجرافية على ذلك، وتحديد مصادر المعلومات، والموضوعات التي يهتم 
المغتربون المصريون بمتابعتها عن مصر بعد الثورة، والتعرف على مدى تأثير كثافة استخدام 

جاهات لسياسية، وطبيعة االتالمواقع اإلخبارية كمصدر للمعلومات على مستوي المعرفة باألحداث ا
التي تم تكوينها عن تلك األحداث، وتقع الدراسة في إطار البحوث الوصفية، واستخدم الباحث 
منهج المسح، أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، وطبقت الدراسة من خالل اختيار عينة 

الرياض  -مثلة للمملكة "جده " مدن سعودية م6" مفردة من "211عشوائية متعددة المراحل، قوامها "
وأهم " مفردة من كل مدينة، 051أبها"، وبواقع "  -الطائف  –مكة المكرمة   -المدينة المنورة  -

 نتائج الدراسة هي:

تعد المواقع اإلخبارية، وشبكات التواصل االجتماعية من أهم الخدمات المتاحة على شبكة  -أ
 الشبكة.االنترنت، وهما األكثر جذبا لفئات مستخدمي 

هناك عالقة دالة إحصائيًا بين كثافة التعرض لمضمون المواقع اإلخبارية ومستوى المعرفة  -ب
 باألحداث السياسية في مصر بعد الثورة.

كلما زاد استخدام المغتربين للمواقع اإلخبارية كمصدر للمعلومات حول األحداث السياسية  -ج
 لسياسية.ا في مصر بعد الثورة، زاد مستوي المعرفة باألحداث

                                                           

الجمال، دور المواقع اإلخبارية اإللكترونية في تشكيل معارف واتجاهات المغتربين المصريين نحو األحداث  (1)
 يناير. 05السياسية في مصر للفترة ما بعد ثورة 
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 :(1) م(7107دراسة تالحمة ) -01

هدفت الدراسة إلى وصف اإلمكانيات التفاعلية المتاحة من قبل حارس البوابة اإلعالمية 
في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على شبكة اإلنترنت، وتقع الدراسة في إطار البحوث الوصفية، 
واستخدم الباحث منهج المسح، أما أداة الدراسة فهي أداة االستبانة على عينة عشوائية من حراس 

" موقعًا، واعتمد الباحث في اطاره 00البوابة للمواقع اإللكترونية الفلسطينية، وكان حجم العينة "
 وأهم نتائج الدراسة هي:النظري على نظرية حارس البوابة، 

أن المواقع اإلخبارية الفلسطينية استخدمت بشكل كبير نظام الوسائط المتعددة بكافة  -أ
 داخل مواقعها.أشكاله في نشر المادة الخبرية 

 ارتفاع نسبة اهتمام المواقع اإلخبارية الفلسطينية بنشر المواد السياسية واالجتماعية. -ب
 أشارت النتائج إلى انخفاض في مستوى التفاعلية بين زوار المواقع اإلخبارية الفلسطينية. -ج

 :(2)م( 7107دراسة خلف ) -00

يناير  05تناولت أحداث ثورة  هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم المواقع اإلخبارية التي
في مصر التي يتم زيارتها من قبل أفراد عينة الدراسة، والتعرف على درجة التأثير المعرفي 
والوجداني والسلوكي الذي يتركه استخدام المواقع اإلخبارية، ومستوى الوعي عندهم عن أحداث 

ة احثة منهج المسح، أما أدا يناير، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، استخدمت الب 05ثورة 
الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، وعينة الدراسة عينة عمدية من الشباب المصريين المغتربين في 

" مفردة، واعتمدت الدراسة على نظرية االعتماد على وسائل 010دولة النمسا، وبلغت قوامها "
 أهم نتائج الدراسة هي:اإلعالم، و

يعتمدون على المواقع اإلخبارية في الحصول على  أن الشباب المصريين المغتربين -أ
 يناير بدرجة مرتفعة.  05المعلومات عن أحداث 

جاءت التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد الشباب المغتربين المصريين على المواقع  -ب
يناير في المرتبة األولى، ثم  05اإلخبارية في الحصول على المعلومات حول أحداث ثورة 

 ت الوجدانية، وأخيرًا التأثيرات السلوكية.التأثيرا

                                                           

 .ينية على شبكة اإلنترنت( تالحمة، حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية في المواقع اإلخبارية الفلسط(1
 05( خلف، دور المواقع اإلخبارية في حصول الشباب المغتربين المصريين على معلومات عن أحداث ثورة (2

 يناير.
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يناير لدى عينة الدراسة تزداد كلما زاد اعتمادهم على المواقع  05درجة المعرفة بأحداث ثورة  -ج
 اإلخبارية بوصفها مصدرًا للمعلومات.

 :(1)م( 7107دراسة األطرش ) -07

بية لقضايا نية العر هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية معالجة المواقع اإلخبارية اإللكترو 
األقباط في مصر، والكشف عن األساليب الحديثة التي تفرضها طبيعة الوسيلة اإللكترونية في 
بناء الرسالة اإلعالمية، والتعرف على مدى إلتزام موقعي الدراسة بإبراز قضايا األقباط في مصر، 

أداة  منهج المقارن، أماوتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم الباحث منهج المسح، وال
الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون، وعينة الدراسة اختار الباحث أسلوب المسح الشامل لموقعي 

وأهم نتائج م"، 00/00/0101م إلى 0/0/0101الجزيرة نت والعربية نت، في الفترة ما بين "
 الدراسة هي:

في  انيات النشر اإللكتروني،تمكن كل من موقعي الجزيرة نت والعربية نت من توظيف إمك -أ
 عرض واقع األقباط في مصر.

أن االتجاه المتوازن هو االتجاه السائد على مستوى موقعي الدراسة، في معالجة قضايا  -ب
، وتصدرت شخصية )البابا شنودة الثالث( قائمة %50.0األقباط في مصر وبنسبة بلغت 

واقفه إبراز مبالشخصيات القبطية المصرية في موقعي الدراسة، وذلك من خالل االهتمام 
 ذوكس.و دينيًا وسياسيًا بالنسبة لألقباط األرث وتصريحاته باعتباره رمزاً 

، ونشر %02.2بنسبة  أوضحت النتائج مدى اهتمام موقعي الدراسة بأحداث العنف الطائفي -ج
 ردود األفعال والمواقف الدولية تجاه تلك األحداث، وغلبة الطابع األمني في معالجتها.

 :(2)م( 7107دراسة األشقر ) -01

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام المواقع اإللكترونية العربية على شبكة اإلنترنت 
في التوعية بقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، والدور اذي تؤديه في 
التعريف بقضة األسرى لدى الجمهور العربي، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم 

ث المنهج المسحي، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون، وعينة الدراسة هي: الباح

                                                           

األطرش، معالجة المواقع اإلخبارية اإللكترونية العربية لواقع األقباط في مصر: دراسة تحليلية مقارنة  (1)
 ي الجزيرة نت والعربية نت.علموق
( األشقر، دور المواقع اإللكترونية العربية على شبكة اإلنترنت في التوعية بقضية األسرى الفلسطينيين (2

 بسجون االحتالل اإلسرائيلي.
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كانت و  "موقع الجزيرة نت، موقع العربية نت، موقع اليوم السابع، موقع شبكة األخبار العربية"،
 وأهم نتائج الدراسة هي: أشهر كاملة، 6فترة الدراسة 

ئيلية كمصدر من مصادر الحصول على أخبار اعتمدت مواقع الدراسة على الصحافة اإلسرا -أ
، وأشارت إلى الضعف كذلك في االعتماد على الحصول %01األسرى بنسبة وصلت إلى 

على أخبار األسرى من المصادر الفلسطينية سواء أكانت وكاالت محلية أو صحف ومواقع 
 فقط. %5فلسطينية، حيث لم يتخط حاجز االعتماد على هذه المصادر 

م مواقع الدارسة بقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي كان اهتما -ب
 ضعيفًا جدًا، وال يرقى إلى حجم تلك القضية الهامة والحساسة.

أن مواقع الدراسة ال تهتم باستخدام عناصر اإلبراز الخاصة بالمواقع اإللكترونية، كالروابط  -ج
ن جدًا، كذلك ال تستخدم الفالشات أو العناوي واإلحاالت، والوسائط المتعددة إال بنسب بسيطة

 المتحركة، مما يعكس أيضًا عدم اهتمامها بقضية األسرى الفلسطينيين.
 :(1)م( 7101دراسة القرا ) -04

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المواقع اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة حقوق 
اإلنسان، من خالل ما تنشره من مواد إعالمية تترك تأثيرًا إيجابيًا على مستخدمي شبكة اإلنترنت، 

ية نحول قضايا حقوق اإلنسان وكيفية معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية والحقوقية الفلسطي
لقضايا حقوق اإلنسان، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم الباحث المنهج المسحي، 
أما أداتا الدراسة فهما استمارة تحليل المضمون، وصحيفة االستقصاء، وعينة الدراسة التحليلية 

م، الهي ثالث مواقع إخبارية فلسطينية وهي: )وكالة معا اإلخبارية، والمركز الفلسطيني لإلع
فلسطيني لحقوق لمركز التتمثل في، اوموقع فلسطين برس(، وعينة من المواقع الحقوقية الفلسطينية 

اإلنسان ومركز الميزان لحقوق اإلنسان والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، أما العينة الميدانية هي 
 أهم نتائج الدراسة هي:من جمهور طالب الجامعات بغزة، 

الترتيب األول من حيث األفضلية لعرض قضايا حقوق اإلنسان  جاء الخبر الصحفي في -أ
 ، يلي ذلك التقرير الصحفي بفارق بسيط، ثم الحديث الصحفي وأخيراً المقال.%05.0بنسبة 

من جمهور الدراسة يطالع المواقع الحقوقية االلكترونية وهي نسبة تعتبر  %20.2أن نسبة  -ب
 تتناسب مع درجة الثقافة الحقوقية واالهتمام لدىجيدة باعتبار أنها مواقع إلكترونية خاصة 

 الجمهور.

                                                           

 ( القرا، دور المواقع اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.(1
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يرى أفراد عينة الدراسة أن إضافة مزيد من الصور والتسجيالت حول انتهاكات حقوق  -ج
، في حين جاء في %01.0اإلنسان تساهم في تطوير المواقع الحقوقية اإللكترونية بنسبة 

 ق اإلنسان كأداة لتطوير المواقعالترتيب الثاني إمكانية إضافة ركن خاص بشكاوى حقو 
 الحقوقية اإللكترونية.

 :(1)م( 7118دراسة أبو وردة ) -02

هدفت الدراسة إلى التعرف على األثر الذي تتركه المواقع اإللكترونية الفلسطينية على طلبة 
" 01جامعة النجاح الوطنية بنابلس كنموذج لطلبة الجامعات الفلسطينية، الذين يزيد عددهم على "

ف طالب وطالبة، كما وتهدف إلى تحديد العالقة بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية، والتوجهات أل
واالنتماءات السياسية لدى الطلبة، وتقع الدراسة في إطار البحوث الوصفة، واستخدم الباحث منهج 

 وأهم نتائج الدراسة هي:المسح، أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، 

اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية دورًا في االستقطاب السياسي بين الطلبة، ومع أن للمواقع  -أ
 ذلك ال تسهم في تغيير انتماءاتهم.

أن طلبة الجامعات يتأثرون بما تنشره المواقع اإللكترونية اإلخبارية لتقديمها كمًا هائاًل من  -ب
 المعلومات واألرقام عن األحداث وما تضمنه من خلفيات.

المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية أسهمت خالل حالة االنقسام الداخلي في زيادة أن  -ج
 حدة الخالف، واالنقسامات في الساحة الجامعية.

 المحور الثاني: دراسات تتعلق بالمصداقية:
 :(2)م( 7102دراسة محمود ) -02

لفردية الخصائص اهدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير العوامل الديموغرافية والسمات و 
والشخصية والعوامل التكنولوجية والشكلية في إدراك الجمهور والقائم باالتصال لمصداقية المواد 

-الصحفية المقدمة في البوابات اإلخبارية اإللكترونية المصرية، ذات نظم الملكية المختلفة )قومية
دراسة ضمن البحوث ، وتقع ال0106حزبية(، وطبيعة عالقتها بالقارئية خالل عام -خاصة

الوصفية، واستخدام الباحث منهج المسح اإلعالمي، أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء 

                                                           

ة جامعة النجاح طلب -على التوجه واالنتماء السياسي أبو وردة، أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية(1) 
 الوطنية نموذجًا.

 محمود، مصداقية المادة الصحفية المقدمة في البوابات اإللكترونية اإلخبارية المصرية وعالقتها بالقارئية. (2)
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" مفردة من قراء البوابات اإللكترونية المصرية، 011اإللكتروني، وعينة الدراسة عمدية مكونة من "
 وأهم نتائج الدراسة هي:

س له األعلى فيما يتصل بالقارئية، وهذا ليتصدر موقع بوابة إلكترونية مصرية الترتيب  -أ
 عالقة بمصداقية محتواها.

كشفت الدراسة أن مواقع البوابات اإلخبارية المصرية على اإلنترنت تصدرت أعلى ترتيب  -ب
في وسائل اإلعالم المختلفة، من حيث درجة ثقة المبحوثين فيها، يليها التلفزيون في المرتبة 

ة الجتماعي في المرتبة الثالثة، ثم الصحف المطبوعة في المرتبالثانية، ثم شبكات التواصل ا
الرابعة، ثم تطبيقات الهواتف الذكية في المرتبة قبل األخيرة، وتذيل الراديو المرتبة األخيرة 

 من حيث درجة الثقة.
بينت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة المبحوثين الذين يحرصون على متابعة مواقع البوابات  -ج

 المصرية على اإلنترنت مقارنة بالصحف الورقية.اإلخبارية 
 :(1)م( 7104دراسة الحبيبي ) -02

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم مصادر المعرفة الدينية التي يعتمد عليها الجمهور 
المصري في الحصول على المعلومات وأسباب هذا االعتماد، وتقع الدراسة ضمن البحوث 

المسح اإلعالمي، وفي هذا اإلطار اعتمدت الدراسة على  الوصفية، واستخدمت الباحثة منهج
أسلوب المسح لعينة من مستخدمي شبكة اإلنترنت تحديدًا مستخدمي المواقع اإلسالمية، أما أداة 

وأهم نتائج  " مفردة،001الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، وعينة الدراسة فهي عمدية بلغ عددها "
 الدراسة هي :

ية على شبكة اإلنترنت كانت أهم مصادر المعرفة الدينية التي يعتمد أن المواقع اإلسالم -أ
، ثم البرامج الدينية %00.0، تالها الكتب الدينية بنسبة %00.0عليها المبحوثون بنسبة 

، ثم %00.0، يليها إذاعة القران الكريم بنسبة %00.0على القنوات التليفزيونية بنسبة 
، ثم األسرة بنسبة %2.0لفضائية اإلسالمية بنسبة ، ثم القنوات ا%00.0المسجد بنسبة 

، ثم الدروس والجلسات الدينية الخاصة بنسبة %0، يليها األصدقاء والمعارف بنسبة 0.0%
 .%0.6، يليها الصحف الدينية المتخصصة بنسبة 2.0%

ة ياحتل كلٌّ من موقع عمرو خالد وموقع إسالم أون الين المرتبة األولى بين المواقع اإلسالم -ب
 .%00.2التي يحرص المبحوثون على زيارتها بنسبة 

                                                           

 لمصري.( الحبيبي، مصداقية المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور ا(1
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أن أهم الشخصيات التي يحرص المبحوثون على متابعة إنتاجها الفكري على المواقع  -ج
اإلسالمية التي يقومون بزيارتها هو الشيخ محمد حسان، يليه عمرو خالد، ثم مصطفى 

 حسني.
 :(1)مStephens (7104 )دراسة  -08

هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثيرات تعليقات المحرر على تصورات المصداقية لدى القراء 
عند تقبلهم لألخبار التقليدية على شكل محتوى إلكتروني عبر اإلنترنت، وتقع الدراسة ضمن 
البحوث الوصفية، واستخدم الباحث المنهج التجريبي في التعامل مع مجموعات مختلفة لقراءة 

رية مختلفة متبوعة بعدد من التعليقات، أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، عينات إخبا
تائج وأهم ن" طالبًا متخصصًا في التاريخ والسياسة في شمال والية أالباما، 02وعينة الدراسة "

 الدراسة هي:

أن من يقرأ المقاالت مع التعليقات المحرر أعلى من الذين يقرأونها من غير تعليقات  -أ
 حرر.الم

أن العناصر الديموغرافية والجندر "النوع االجتماعي" والعمرية وعادات استهالك األخبار،  -ب
 أظهرت اختالفات في مدى تقبل مصداقية األخبار.

ة مع الجمهور، لها مصداقيأن من يقرأ المقاالت التي يشارك المحرر في التعليق عليها  -ج
 المحرر. يقرأونها من غير تعليقاتالتي المقاالت أكثر من 

 :(2)مEspina (7101 )دراسة  -09

هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة في التفاعلية مع الواليات المتحدة، من خالل القرب 
الثقافي ما بين الثقافتين األمريكية والبورتريكية، ومصداقية مصادر األخبار في اإلعالم األمريكي، 

ين المنهج المسحي، الختبار العالقة ما بوتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم الباحث 
الثقافة ومصداقية مصادر األخبار، أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، وعينة الدراسة بلغ 

 وأهم نتائج الدراسة هي:" شخصًا بورتريكيًا مقيمين في بورتريكا، 020قوامها "

من اإلعالم اإلخباري بينت الدراسة أن اإلعالم اإلخباري البورتريكي أقل مصداقية  -أ
 األمريكي.

                                                           

(1  ( Stephens,  Credibility Concerns For Online Newspapers:Do Reporter Comments 

Influence Perceptions Of Credibility. 

(2) Espina,  Perceived Cultural Proximity and Perceived News Source Credibility in 

Puerto Rico. 
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 أن مستوى التفاعل مع الواليات المتحدة يزيد من مدى تقبل مصداقية األخبار. -ب
أن التشابه الثقافي في أمريكا وبورتريكا أدى إلى زيادة تقبل مصداقية األخبار في اإلعالم  -ج

 األمريكي.
 :(1)م( 7107دراسة العقباوي ) -71

مصداقية المضمون الخبري لمواقع التواصل هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى 
االجتماعي لدى الشباب السعودي، ومدى وعي الجمهور السعودي المستخدم للمواقع االجتماعية 
بمفهوم المصداقية والعناصر المكونة له، واستخدمت الدراسة نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، 

حثتان منهج المسح، والمنهج المقارن، أما وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدمت البا
أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء بالمقابلة، وتكون مجتمع الدراسة من الشباب في المملكة 

عامًا، وتمثلت عينة الدراسة في عينة  05 -00العربية السعودية ممن تتراوح أعمارهم ما بين 
 وأهم نتائج الدراسة هي:ب من الجنسين، " مفردة، من الشبا011عشوائية طبيعية بلغ قوامها "

جاء ترتيب مواقع التواصل االجتماعي من حيث مصداقيتها في نقل المعلومة لدى الشباب  -أ
هي األكثر مصداقية في نقل المعلومة لدى اإللكترونية على النحو التالي: مواقع الصحف 

، بينما جاء الفيسبوك لكل منهما %00، تالها التويتر واليوتيوب بنسبة %02الشباب بنسبة 
 .%2في الترتيب األخير بنسبة 

أن استخدام "الصور" مع المضمون الخبري في مواقع التواصل االجتماعي احتل أول  -ب
، ثم "ذكر مصدر الخبر " بنسبة %00.1عناصر المحتوى تصديقًا عند الشاب بنسبة 

00.5%. 
حد ما  اإلنترنت يتمتع إلىتبين أن نصف العينة تقريبًا ترى أن المضمون الخبري على  -ج

 " فقط ترى أنه يتمتع بالمصداقية.%0بالمصداقية، و"
 :(2)م( 7107دراسة البقمي ) -70

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات القائمين باالتصال في وسائل اإلعالم السعودية 
نحو مصداقية المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية السعودية، وتقع الدراسة ضمن البحوث 
الوصفية، واستخدم الباحث منهج المسح اإلعالمي، أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، 

                                                           

 العقباوي: وعرابي، مصداقية المضمون الخبري لمواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب. (1)
 البقمي، اتجاهات اإلعالميين نحو مصداقية المتحدث الرسمي. (2)
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" مفردات من 015سة كانت وفق أسلوب العينة المتاحة من خالل اختيار عينة قوامها "وعينة الدرا
 وأهم نتائج الدراسة هي:عدة وسائل إعالم سعودية بمدينة جدة، 

تعدد مصادر العينة في الحصول على المعلومات، وجاء في المركز األول فئة  -أ
 المسؤولين، تالها فئة المتحدثين الرسميين.

 إلعالميين في المتحدث الرسمي محدودة.أن معدل ثقة ا -ب
 أن هناك حاجة لوضع صيغة جديدة للتعامل بين اإلعالميين والمتحدث الرسمي. -ج

 :(1)مMackay & Lowrey (7100 )دراسة  -77

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير اختالفات قوالب وأساليب االخبار على تقبل مصداقية 
ي صحيفة هالباحثان المنهج التجريبي، أما أداة الدراسة ف هذه األخبار من قبل الجمهور، واستخدم
" مشارك من فصول مقدمة في اإلعالم الجماهيري 000االستقصاء، عينة الدراسة بلغ قوامها "

 وأهم نتائج الدراسة هي:من جامعة الجنوب الشرقي للواليات المتحدة، 

 يكونا عوامل إحصائية مؤثرة فيأن استخدام اإلعالم لالستقاللية واالهتمام السياسي لم  -أ
المصداقية، في حين أن المدونات غير الصحفية وجدت ألن تكون أكثر مصداقية من 

 العنصرين اآلخرين وهما "الصحفي المدون، والصحف اإللكترونية".
أن اإلعالم اإللكتروني أكثر مصداقية لدى المشاركين المنخرطين في السياسة، في حين  -ب

 خراط أقل في السياسة.كان أقل ممن لهم ان
أن أعلى درجة ثقة لدى القارئ كانت لمدونات غير الصحفي "مدونات المواطن" بنسبة  -ج

، وجاءت في %00، وفي المرتبة الثانية الصحف اإللكترونية بنسبة %00.0بلغت 
 .%02.5المرتبة األخيرة المدونات الصحفية بنسبة 

 :(2)( 7107دراسة اليماني ) -71

هدفت الدراسة إلى الوقوف على معدالت التعرض للصحف والمواقع اإلخبارية المختلفة 
ودرجات االعتماد عليها كمصدر للحصول على األخبار المحلية، والتعرف على تقييم المبحوثين 
لعناصر مصداقية األخبار فيها، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدمت الباحثة المنهج 

ا أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، وعينة الدراسة عمدية من قراء الصحف بلغ المسحي، أم
 وأهم نتائج الدراسة هي:" مفردة، 000قوامها "

                                                           

(1) Mackay & Lowrey, The Credibility divid: Reader Trust Of Online Newspapers 

And Blogs. 

 اليماني، مصداقية األخبار المحلية في الصحف والمواقع اإلخبارية. (2)
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أن الجمهور العام لديه قدرة على تقييم مصداقية األخبار في صحف الدراسة، والخاصة  -أ
 بمستويات المصداقية ومكوناتها.

تي األهرام والوفد من حيث مصداقية األخبار المنشورة تفوق جريدة المصري اليوم على جريد -ب
 بها لدى جمهور القراء أثناء فترة الدراسة.

تبرز نتائج الدراسة أهمية متغير نوع القضية أو الحدث في تحديد مصداقية األخبار في  -ج
 الصحيفة أثناء تغطيتها لألحداث المحلية.

 :(1)م( 7119دراسة العربي ) -74

رف على مصداقية الصحافة اإللكترونية لدى الجمهور السعودي هدفت الدراسة إلى التع
المستخدم لشبكة اإلنترنت، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واعتمد الباحث على المنهج 

" 611المسحي، أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء اإللكترونية، وعينة الدراسة بلغت قوامها "
 وأهم نتائج الدراسة هي:ياض من أفراد األسر المختلفة، مستخدم لإلنترنت في مدينة الر 

 ةأن أخبار التلفزيون تحظى بمصداقية عالية في اثني عشر ُبعدًا من أبعادها "المصداقي -أ
 بعدي العدل والتحيز". اعالية لدى الجمهور ما عد

تدني عام في المصداقية غير جمهور المتصفحين لكل من اإلذاعة والصحافة واإلنترنت،  -ب
وتجلى ذلك في األبعاد التالية: االكتمال والعدل وقوة المصادر والدقة والمهنية التحريرية 

 والعمق والموضوعية والموثوقية والتحيز.
أن الجنس واالنفتاح الثقافي والمدة الزمنية التي يقضيها المتصفحون في استخدام اإلنترنت  -ج

 كلها عوامل تؤثر في المصداقية.
 :(2) م(7119دراسة عمران ) -72

هدفت الدراسة إلى التعرف على مصداقية المصادر لدى القائم باالتصال في الصحافة 
المصرية، وتحديدًا مدى التزام القائم باالتصال بأخالقيات الممارسة المهنية في التعامل مع 
المصادر، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واعتمد الباحث على منهج المسح اإلعالمي، 

ة، أما أدوات الدراسة فهي صحيفة االستقصاء وأداة المقابلة، وعينة الدراسة كانت وأسلوب المقارن

                                                           

( العربي، مصداقية الصحافة اإللكترونية العربية لدى الجمهور السعودي: دراسة مسحية على متصفحي (1
 الصحافة اإللكترونية في مدينة الرياض.

 ة.عمران، مصداقية المصادر لدى القائم باالتصال في الصحافة المصري (2)
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" من الصحفيين العاملين في الصحف المصرية تم اختيارهم وفقاً لعينة حصصية، 001عبارة عن "
 وأهم نتائج الدراسة هي:

أن صحفيي الصحف الحزبية والخاصة يعانون من ضغوط عديدة في تعاملهم مع  -أ
الصحفية، أبرزها: الحذر من اإلدالء بالمعلومات، والتمييز بينهم وبين صحفيي  المصادر

 الصحف القومية، وتقديم معلومات مبتورة.
أن االعتماد على المصادر المجهلة يعد أحد وسائل تحقيق السبق الصحفي، وإن كان  -ب

على  دذلك يمكن أن يكون على حساب المصداقية، مع إقرارهم أن المصادر المجهلة تعتم
 اإلثارة والتهويل.

مجموعة من المؤشرات اإليجابية والسلبية المتعلقة بمصداقية المصادر منها: تقديم هناك  -ج
 األدلة والتوازن ورفض التحيز.

 :(1)م( 7112دراسة النجار ) -72

هدفت الدراسة إلى التعرف على رأي النخبة السياسية نحو مصداقية التغطية الصحفية في 
، من أجل رصد معدل تعرض النخبة 0115الصحف المصرية المختلفة لالنتخابات البرلمانية 

للصحف المختلفة القومية والحزبية والخاصة ودوافعهم في التعرض، وتقع الدراسة ضمن البحوث 
دم الباحث منهج المسح، وفي إطاره أسلوب مسح الجمهور، أما أداة الدراسة فهي الوصفية، واستخ

وأهم " مفردة، 011صحيفة االستقصاء، وعينة الدراسة عينة عمدية من الصفوة السياسية بلغت "
 نتائج الدراسة هي:

تفوقت الفضائيات العربية على غيرها من وسائل اإلعالم األخرى المحلية والدولية من حيث  -أ
 مصداقيتها فيما يتعلق بوقائع االنتخابات البرلمانية في مصر.

احتل عنصر المصداقية وعدم التحيز المرتبة األولى في تقييم المبحوثين لعناصر مصداقية  -ب
الصحيفة، يليها عنصر الدقة، ثم االلتزام بالمعايير المهنية واألخالقية، عنصر التوازن 

 والعدالة ثم الشمول واالكتمال.
المواقع اإللكترونية على مختلف الوسائل التقليدية في المقارنات الزوجية الخاصة تفوق  -ج

بالوسيلة األكثر تصديقاً لدى الجمهور المصري، باستثناء التلفزيون؛ حيث ما زال المبحوثون 
 يعتقدون أنه الوسيلة األصدق في استقاء المعلومات.

                                                           

 ( النجار، مصداقية الصحف المصرية لدى النخبة السياسية.(1
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 :(1)م( 7112دراسة على ) -72

على مستويات مصداقية وسائل اإلعالم المصرية لدى الجمهور، هدفت الدراسة إلى التعرف 
واستندت الدارسة إلى النموذج البنائي للمصداقية بوصفه اإلطار التفسيري لألحداث في بحوث 
وتأثيرات وسائل اإلعالم، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم الباحث منهج المسح، 

لجمهور افي حدده الباحث الذي صاء، وتمثل مجتمع الدراسة أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستق
بمدينتي القاهرة والجيزة، واعتمد الباحث على أسلوب العينة العمدية القائمة على الوحدات المرجعية، 

ة وأهم نتائج الدراس" مفردة من مستخدمي اإلنترنت ووسائل اإلعالم المختلفة، 011وبلغ حجمها "
 :هي

يستخدم آليات متعددة لتقييم مصداقية وسائل اإلعالم المصرية، أن الجمهور المصري  -أ
تختلف باختالف مستويات المصداقية التي تتراوح بين المستوى األكثر عمومية المتعلق 
بالتصديق العام لوسائل اإلعالم والمستوى األكثر تحديًدا المتعلق بمصداقية تلك الوسائل 

 في معالجة القضايا المهمة.
المصري يقيم وسائل اإلعالم التقليدية ممثلة في اإلذاعة والتلفزيون والصحف أن الجمهور  -ب

بمختلف توجهاتها بوصفها األصدق مقارنة بالوسائل الحديثة ممثلة في المواقع اإلخبارية 
المصرية على شبكة اإلنترنت وذلك وفقًا للمستوى األول الخاص بالتصديق العام لوسائل 

 اإلعالم.
 الربط النظري بين متغيري المصداقية واالعتماد. أكدت النتائج صحة -ج

 :(2)م( 7112دراسة الشلهوب ) -78

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة في مصداقية الصحف السعودية، من 
خالل استطالع رأي الشباب في المملكة العربية السعودية حول مصداقية هذه الصحف من خالل 

مصداقية وعناصرها، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم مدى التزامها بمعايير ال
الباحث المنهج المسحي، أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء، ومجتمع الدراسة الشباب 
الجامعي في جامعتي اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والملك سعود في الرياض، وعينة الدراسة 

 وأهم نتائج الدراسة هي:الجامعتين،  " مفردة من طالب051بلغ قوامها "

                                                           

 علي، مستويات مصداقية وسائل اإلعالم المصرية لدى الجمهور. (1)
 ( الشلهوب، العوامل المؤثرة على مصداقية الصحف السعودية لدى الشباب في المملكة العربية السعودية.(2
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أن مصداقية الصحف السعودية لدى القراء من أفراد العينة قد ارتبطت سلبيًا بعدد من  -أ
 العوامل أدت إلى فقدان الصحف السعودية لمصداقيتها لدى قرائها.

 وجود عالقة ارتباطية قوية بين مصداقية الصحف السعودية واألداء المهني لها. -ب
عالم المحلية السعودية للصحف ليست المصادر الرئيسية التي يحصل من أن وسائل اإل -ج

 خاللها أفراد العينة على معلوماتهم حول مختلف األحداث والقضايا المحلية والعربية.
 :(1)م( 7101دراسة عبد الباري ) -79

هدفت الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر الجمهور المصري نحو مصداقية المواقع 
وخصائص وسمات المواقع اإلخبارية التي تميزها عن الصحافة المطبوعة، ومعايير اإلخبارية، 

مصداقية المواقع اإلخبارية، وكيف يحدد الجمهور أهم القضايا المستقبلية المتعلقة بالصحافة 
المطبوعة، واستخدمت الدراسة نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ونظرية االستخدامات 

ة، واستخدم الباحث منهج المسح، أما أداة الدراسة يدراسة ضمن البحوث الوصفواإلشباعات، وتقع ال
فهي صحيفة االستقصاء، ومجتمع الدراسة تمثل في المجتمع المصري، وعينة الدراسة كانت عينة 

 وأهم نتائج الدراسة هي:" مبحوثًا، 000عمدية من الجمهور المصري قوامها "

اإلخبارية التي اشتملت على صحف مصرية، عربية من مستخدمي المواقع  %50.0أن  -أ
ومواقع محطات تلفزيونية وإذاعية يرون أن هذه المواقع تتمتع بمصداقية أكثر من الصحف 

 المطبوعة.
أن المواقع اإلخبارية ذات مصداقية أعلى، لتعدد الخيارات أمام مستخدميها، وتعدد  -ب

 المضمون اإلعالمي.
مصداقية المواقع اإلخبارية بشكل جعل هذه المواقع أكثر أسفرت الدراسة عن تعدد معايير  -ج

 مصداقية من الصحافة المطبوعة.
 :(2)مMaier (7112 )دراسة  -11

هدفت الدراسة إلى قياس مدى دقة مضمون الصحيفة عبر اختبار العالقة بين كمية األخطاء 
خبار ة تأثر األالتي ترد بها ومدى مصداقيتها لدى المصادر اإلخبارية، إلى جانب دراسة كيفي

الخاصة بالمصادر، وفي مصداقية تلك الصحف، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم 

                                                           

على االنترنت وعالقتها بمستقبل الصحافة المطبوعة كما يراها ( عبد الباري، مصداقية المواقع اإلخبارية (1
 الجمهور المصري.

(2) Maier, Accuracy Matters: Across Market Assessmenet to News Paper Error And 

Credibility. 
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" 011الباحث منهج المسح، أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء من خالل التطبيق على "
 :وأهم نتائج الدراسة هيمصدر إخباري، 

ما زاد عدد وشدة األخطاء الموجودة في وجود عالقة بين دقة الصحيفة والمصداقية، فكل -أ
 المضمون، كان المضمون أقل مصداقية من وجهة نظر المصدر اإلخباري.

من األخبار والقصص المحلية، وهذا يمثل أعلى  %60أن المصادر وجدت أخطاء في  -ب
 عامًا. 21معدل للدقة منذ 

 أن عدم الدقة يؤثر سلبًا على رغبة المصدر في التعاون مع الصحافة. -ج
 :(1)مCozma (7111 )دراسة  -10

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير المصدر على تقييم المتلقين لمصداقية وأهمية الرسالة 
التي تتضمن أخبارًا حول موضوعات مهمة واستكشاف تأثيرات الحكومة إزاء المصادر المتعددة 
على إدراك المصداقية والفائدة عند تطبيقها، والتعرف على اآلثار المترتبة على الخصائص 

رافية للمشاركين، وتقع الدراسة ضمن البحوث الكمية، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، الديموغ
" مبحوثًا من طالب كلية االتصال 20أما أداة الدراسة فهي صحيفة االستقصاء على عينة قوامها "

 :وأهم نتائج الدراسة هيالجماهيري بوالية لويزيانا األمريكية، 

ئية في تقييم المبحوثين لمصداقية وأهمية األخبار تبعًا وجود اختالفات ذات داللة احصا -أ
الختالف المصدر، حيث عد المبحوثون القصص اإلخبارية المستقاة من مصادر متعددة 
"حكومية، رجال أعمال، خبراء" أكثر مصداقية وأهمية من القصص اإلخبارية المستقاة من 

 مصادر حكومية فقط.
أكثر تصديقًا للقصص الصحية أكثر من القصص بينت الدراسة أن المبحوثين كانوا  -ب

 البيئية.
عند غياب مصدر غير حكومي يؤكد دقة الخبر من المصادر الحكومية، يميل المبحوثون  -ج

 أكثر إلى التشكيك في مصداقية الخبر الرسمي.
 :(2)م( 7111دراسة نصار ) -17

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير إدراك الصفوة لقيم الممارسة المهنية واألخالقية 
للصحافة المصرية من خالل دراسة تأثير عنصر المصداقية على استخدام الصفوة لتلك الصحف، 

                                                           

(1) Cozma, Risk Rereborting and Source Credibility:Triyng to Make The Readers 

Intersted. 

 نصار، تأثير المصداقية على عالقة الصفوة بالصحافة المصرية: دراسة ميدانية. (2)
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وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، وفي إطارها استخدم الباحث منهج المسح، أما أداة الدراسة 
" مفردة 060فة االستقصاء، وعينة الدراسة عمدية من جمهور الصفوة، بلغت قوامها "فهي صحي

 :وأهم نتائج الدراسة هيمن مدينتي القاهرة وأسيوط، 

 أن الصحف القومية تتمتع بمصداقية أعلى من الصحف الحزبية والصحف الخاصة. -أ
ات اإلخبارية تراجع مصداقية الصحافة المصرية عندما دخلت مجال المقارنة مع القنو  -ب

 الفضائية.
احتل عنصر كفاءة المحررين الترتيب األول من بين قائمة العناصر التي يقيم المبحوثون  -ج

 على أساسها مصداقية الصحافة المصرية.

 موقع الدراسة بين الدراسات السابقة:

يتضح للباحث من خالل استعراضه ألهم الدراسات السابقة التي لها عالقة بالدراسة وأبرز 
النتائج التي توصلت إليها وجود جوانب اتفاق واختالف بينهما وبين هذه الدراسة، وذلك على النحو 

 اآلتي:

تنتمي غالبية الدراسات التي تم استعرضها إلى البحوث الوصفية، وفي إطار هذا النوع من  -0
 ،البحوث استخدمت منهج الدراسات المسحية وهو نفس النوع الذي تنتمي إليه هذه الدراسة

 ه.تستخدماوالمنهج الذي 
تتفق الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في استخدام نظرية االعتماد على وسائل  -0

م(، 0100م(، ودراسة محمدي )0101اإلعالم، كإطار مناسب لها، مثل دراسة محمود )
م(، 0100(، ودراسة النجار )م0115م(، ودراسة عبد الباري )0100ودراسة برغوث )

 م( وغيرها.0100راسة العقباوي )ود
تتفق الدراسة الحالية مع ثالث دراسات سابقة أجريت على المواقع اإلخبارية الفلسطينية  -0

م(، من 0110م(، ودراسة أبو وردة )0100م(، ودراسة التربان )0105وهي دراسة جبريل )
 حيث تناولها للمواقع اإلخبارية الفلسطينية.

بعض الدراسات التي أجريت على فئة الشباب وهي جبريل تختلف الدراسة الحالية عن  -0
م(، وبالتالي هي تختلف 0110م(، ودراسة أبو وردة )0100م(، ودراسة سكيك )0105)

أيضًا عن الدراسات األخرى التي أجريت على جمهور مختلف، والدراسة الحالية أجريت 
 على طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة.
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وهي صحيفة  ية من بعض الدراسات التي أجريت من حيث األداة تتفق الدراسة الحال -5
م(، ودراسة 0100م(، ودراسة الحبيبي )0102محمود )، مثل دراسة االستقصاء

Stephens (0100 ودراسة ،)مEspina (0100( ودراسة العقباوي ،)0100م ،)م
ة النجار م(، ودراس0112م(، ودراسة العربي )0100م(، ودراسة اليماني )0100والبقمي )

م(، وتختلف مع بعضها 0115م(، ودراسة الشلهوب )0116، ودراسة على )م(0112)
م(، 0102م(، ودراسة الشريف )0102التي أداتها تحليل المضمون، مثل دراسة اليازوري )

، ومنها م(0100م(، ودراسة األشقر )0100م(، ودراسة األطرش )0100تربان )ودراسة 
 م(.0101ودراسة القرا )م(، 0105األداتين، مثل دراسة جبريل )جمع بين من 

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث موضوعها فهي تتناول مصداقية  -6
األخبار المحلية، في حين ركزت الدراسات السابقة إما على المضمون الخبري مثل دراسة 

م( وغيرها، وتناولت 0100اسة النجار )م(، ودر 0100م( ودراسة الحبيبي )0100العقباوي )
أخرى مصداقية المواقع اإللكترونية أو وسائل اإلعالم أو المتحدث الرسمي مثل دراسة 

Maier (0115( ودراسة نصار )وغيرها.0110م )م 
ية مصداقية األخبار المحل –حسب علم الباحث  –لم تتناول أي دراسة من الدراسات السابقة  -2

 ة الفلسطينية من وجهة نظر طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة.في المواقع اإلخباري

ة من حيث المواقع اإلخبارية الفلسطيني –حسب علم الباحث  –مما سبق يتضح أن الدراسة جديدة 
التي شملتها الدراسة والنطاق الجغرافي والمدة الزمنية وموضوعها الذي لم تتناوله الدراسات السابقة، 

 اقية المضمون الخبري والمتحدث الرسمي ووسائل اإلعالم.التي تناولت مصد
 حدود االستفادة من الدراسات السابقة:

ال يعد البحث العلمي وليد اللحظة، إنما هو عملية تراكمية يبني فيها كل باحث على من  
 :تيسبقه، ولقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة على النحو اآل

 شكلة الدراسة وتحديد أهميتها وأهدافها وتساؤالتها وفروضها.اإلسهام في صياغة وبلورة م .0
 تحديد اإلطار المنهجي للدراسة وذلك بتحديد نوعها ومنهجها وأسلوبها وأداتها. .0
 تحديد النظرية المناسبة لهذه الدراسة وآليات تطبيقها وكيفية االستفادة منها. .0
 اتها وعناصرها وغيرها.االطالع على النموذج البنائي لمستويات المصداقية ومكون .0
 إعداد وبناء وحدات استمارة االستقصاء، واألسئلة التي تتعلق بالمصداقية. .5
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استفاد الباحث من الدراسات السابقة بالتعرف على المراجع والبحوث ذات الصلة  .6
 بالموضوع، وكذلك في مناقشة نتائج دراسته.

 ثانيًا: االستدالل على المشكلة:
المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية بأهمية كبيرة لدى طلبة تحظى مصداقية األخبار 

 حديد المشكلة بشكل دقيقاإلعالم في جامعات محافظات قطاع غزة الرتباطها الوثيق به، ولت
، على عينة من طلبة أقسام اإلعالم في جامعات محافظات 1*أجرى الباحث دراسة استطالعية

صميم استمارة إلكترونية وتوزيعها بشكل عشوائي، وكشفت " مفردة، من خالل ت01غزة قوامها "
 النتائج عما يلي:

أن سبب اعتماد طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة على المواقع اإلخبارية في  .0
لشاملة وتغطيتها االمحلية معرفة األحداث والوقائع، يرجع إلى سرعتها في نقل األخبار 

 لألحداث، وسرعة تحديثها بشكل مستمر.
ة المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينيالمحلية بلغت نسبة درجة الثقة في األخبار  .0

 .%01، وعدم الثقة بتلك األخبار 01%
أن طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة المتصفح للمواقع اإلخبارية الفلسطينية الذين  .0

الذين ال يوجد لديهم ، بيمنا %21لديهم وعي بمفهوم المصداقية وعناصرها بلغت نسبتهم 
 .%01وعي 

ترتيب طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة للمواقع اإلخبارية الفلسطينية وفقا أن  .0
لمصداقيتها، وذلك على النحو التالي: موقع وكالة صفا اإلخبارية في المرتبة األولى، يليه 

حيفة نا جاء موقع صموقع وكالة معا، وفي المرتبة الثالثة موقع وكالة سما اإلخبارية، بيم
 دنيا الوطن اإللكترونية في المرتبة الرابعة.

ورة في المنشالمحلية وجود تأثير لحالة عدم االستقرار السياسي على مصداقية األخبار  .5
 المواقع اإلخبارية الفلسطينية.

 ثالثًا: مشكلة الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية 
الفلسطينية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة، وذلك من خالل الكشف عن معدالت 
تعرضهم لها، وثقتهم بها، ومدى وعيهم بمفهوم المصداقية، وعناصرها، والعوامل المؤثرة فيها، 

                                                           

 م5/0/0106* تم إجراء الدراسة االستكشافية يوم الثالثاء بتاريخ 1
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ناتجة عن عدم تحلي األخبار المحلية بها، وتقديم مقترحات لزيادة مصداقية األخبار والتأثيرات ال
 المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.

 رابعًا: أهمية الدراسة:
شهدت السنوات األخيرة ثورة غير مسبوقة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على اإلنترنت، 

 آلتية:وتنحصر أهمية الدارسة في النقاط ا

ندرة دراسات المصداقية التي أجريت على وسائل اإلعالم الفلسطينية بشكل عام والمواقع  .0
 اإللكترونية اإلخبارية على وجه الخصوص.

تعد مصداقية األخبار ذات أهمية كبيرة لدى جميع متصفحي المواقع اإلخبارية، فهي تزيد  .0
 من تعرض الجمهور للمواقع اإلخبارية.

 يمًا موضوعيًا لألخبار المحلية التي تنشرها المواقع اإلخبارية الفلسطينية.تقدم الدراسة تقي .0
زيادة معدالت وطبيعة االنتقادات الموجهة لدور المواقع اإلخبارية في تقديم المضمون  .0

 الخبري الذي ال يتحرى المصداقية في المعلومات المتوفرة حول كثير من األخبار.
مهور وتقييمه لمصداقية المواقع اإلخبارية عند تناول الجدل المثار حول مدى اعتماد الج .5

 األخبار المختلفة، وهذا يقتضي الوقوف على حقيقتها وتصويب مسارها.
معرفة مدى التزام المواقع اإللكترونية الفلسطينية اإلخبارية بالمعايير المحققة للمصداقية في  .6

تمع سلبًا ولها من تأثيرات على المجتناولها لألخبار المحلية، نظرًا لما يترتب على طبيعة تنا
 أو ايجابًا.

توعية الجمهور بمفهوم المصداقية، ومعاييرها ومستوياتها، حتى يستطيع أن يميز بين  .2
األخبار الصادقة والكاذبة، وتقديم مقترحات يمكن أن ُتعزز مصداقية األخبار والمواقع 

 اإلخبارية الفلسطينية.

 خامسًا: أهداف الدراسة:

الدراسة إلى التعرف على مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية  تسعى هذه
 الفلسطينية، في عينة الدراسة، وتم بلورة الهدف الرئيسي في األهداف الفرعية اآلتية:

الوقوف على معدالت التعرض للمواقع االخبارية الفلسطينية ودرجات االعتماد عليها  .0
جامعات  ية، ومدى وعي طلبة اإلعالم فيكمصادر للحصول على األخبار المحل

 لتلك المواقع بمفهوم المصداقية والعناصر المكونة له.ين محافظات غزة المتصفح
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التعرف على تقييم المبحوثين لعناصر مصداقية األخبار في المواقع اإلخبارية الفلسطينية،  .0
زة فظات غورصد وتحليل العناصر المؤثرة على تقييم طلبة اإلعالم في جامعات محا

 لمصداقية األخبار المنشورة فيها.
بيان العوامل التي تسهم في تشكيل إدراك طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة  .0

 لمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.
معرفة ترتيب العناصر المكونة للمصداقية وبيان أهمية كل عنصر لدى طلبة اإلعالم في  .0

محافظات غزة، وصياغة مقترحات لزيادة مصداقية األخبار في المواقع اإلخبارية  جامعات
 الفلسطينية.

التعرف على نوع وحجم التأثيرات الناتجة على طبيعة تعرض طلبة اإلعالم في جامعات  .5
 محافظات غزة لألخبار المحلية في المواقع اإلخبارية ومعرفة مصداقيتها.

ي طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة في تقييمهم التعرف على العناصر المؤثرة ف .6
 لمصداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.

 سادسًا: تساؤالت الدراسة:
 ما مدى تعرض طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة للمواقع اإلخبارية الفلسطينية؟ .0
حافظات غزة على المواقع اإلخبارية الفلسطينية ما درجة اعتماد طلبة اإلعالم في جامعات م .0

 كمصادر للحصول على األخبار المحلية؟
ما درجة الثقة في األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية من وجهة  .0

 نظر طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة؟
طلبة  اإلخبارية الفلسطينية لدىما العناصر المكونة لمصداقية األخبار المحلية في المواقع  .0

 اإلعالم في جامعات محافظات غزة؟
 ما تقييم المبحوثين لعناصر مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية؟ .5
ما مدى تأثير حالة عدم االستقرار السياسي على مصداقية األخبار المحلية في المواقع  .6

 اإلخبارية الفلسطينية؟
مواقع اإلخبارية الفلسطينية من حيث مصداقيتها في تغطية األخبار المحلية ما ترتيب ال .2

 لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة؟
ما مدى تأثير مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب  .0

 المعرفية لطلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة؟
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األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب  ما مدى تأثير مصداقية .2
 الوجدانية لطلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة؟

ما مدى انعكاس مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب  .01
 السلوكية لطلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة؟

الم في جامعات محافظات غزة لزيادة مصداقية األخبار في المواقع ما مقترحات طلبة اإلع .00
 االخبارية الفلسطينية؟

 سابعًا: فروض الدراسة:
( بين درجة 05.0يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0

افظات في جامعات مح االعتماد على المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة ثقة طلبة اإلعالم
 غزة بها.

( بين مصداقية 05.0يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0
األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والتأثيرات المعرفية والسلوكية 

 والوجدانية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة.
( بين عناصر 05.0يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0

المصداقية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم في جامعات 
 محافظات غزة على األخبار المحلية.

( بين متوسطات تقديرات 05.0يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0
في المواقع اإلخبارية الفلسطينية تعزى المحلية المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار 

 للمتغيرات الشخصية "النوع، المحافظة، الجامعة، المستوى الدراسي".

 ثامنًا: المتغيرات اإلحصائية:
 وله مستويان: "ذكر، أنثى". النوع: .0
 وله خمسة مستويات: "شمال غزة، غزة، الوسطى، خان يونس، رفح". مكان السكن: .0
 وله ستة مستويات: "اإلسالمية، األزهر، األقصى، فلسطين، األمة، غزة". الجامعة: .0
وله خمسة مستويات: "األول، الثاني، الثالث، الرابع، مستوى آخر  المستوى الدراسي: .0

 )ماجسيتر(".

 تاسعًا: حدود الدراسة:
 حدد الباحث محافظات غزة مكانًا إلجراء الدراسة. ي:الحد المكان -أ
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قام الباحث بتوزيع صحيفة االستقصاء وجمعها خالل الفترة الزمنية الممتدة من  الحد الزماني: -ب
، وهي الفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة الميدانية 02/0/0102وحتى  01/0/0102

 اقع اإلخبارية الفلسطينية لدى طلبة اإلعالمللتعرف على مصداقية األخبار المحلية في المو 
 في جامعات محافظات غزة.

 عاشرًا: اإلطار النظري للدراسة:
اعتمد الباحث على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، وفيما يأتي عرض موجز للنظرية 

 وكيفية توظيفها في الدراسة.

 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم:

على وسائل اإلعالم من أنسب النظريات اإلعالمية لهذه الدراسة، ال تعد نظرية االعتماد 
 سيما للتعرف على مصداقية األخبار في المواقع اإلخبارية الفلسطينية لدى الشباب.

ولعل درجة اعتماد األفراد على معلومات وسائل اإلعالم تعد هي األساس لفهم المتغيرات 
وتأثريها على المعتقدات والمشاعر والسلوك، وتتنوع  الخاصة بزمان الرسائل اإلعالمية ومكانها

 (1)اعتمادات األفراد على وسائل اإلعالم لتحقيق األهداف الفردية اآلتية:

 الفهم، ويشمل: -أ
الفهم الذاتي، ويشمل تقدير الذات والمعتقدات والقيم واالتجاهات الخاصة بالفرد، ومعرفة  .0

 الذات من خالل التعلم والحصول على الخبرات.
الفهم االجتماعي، من خالل معرفة أشياء عن العالم أو الجماعة المحلية، ويشمل معرفة  .0

 العالم والبيئة المحيطة وتفسيرها.
 التوجيه، ويشمل: -ب

 توجيه تفاعلي تبادلي، كالحصول على المعلومات عن التعامل مع مواقف جديدة. .0
 توجيه العمل، كأن يعزز الفرد ماذا يفعل أو يلبس أو يشتري. .0

 للعب والتسلية، ويشمل:ا -ت
 التسلية المنعزلة، الراحة واالسترخاء واالستثارة. .0
 التسلية االجتماعية، كالخروج مع األصدقاء، أو قضاء وقت أمام التلفزيون مع األسرة. .0

                                                           

 (.001( مكاوي، والسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة )ص(1
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فيمثل الفهم والتوجيه والتسلية األبعاد الرئيسة لدوافع اإلنسان التي تحدد سلوك األفراد إزاء وسائل 
 وتؤدي إلى عالقات اعتماد رئيسة متشابهة.اإلعالم 

 تأثيرات االعتماد على وسائل اإلعالم:

لقد انعكس مفهوم التبادل أيضًا على اتجاهات التأثير، ووفق نظرية االعتماد ال يمكن رصد 
تأثير اإلعالم على الفرد وحده، أو تأثير اإلعالم على المجتمع وحده، وقد حدد )ديلفير وروكيتش( 

ثيرات في نماذجهم عبر ثالث فئات، هي: تأثيرات المعرفية، وتأثيرات العاطفية أو تلك التأ
 الوجدانية، وتأثيرات السلوكية، وذلك كاآلتي:

 مجاالت التأثير الناتجة عن االعتماد:

 التأثيرات المعرفية:  -أ
الغموض: يحدث الغموض نتيجة لتناقص المعلومات التي يتعرض لها األفراد، أو نقص  .0

المعلومات أو عدم كفايتها لفهم معاني األحداث أو تحديد التفسيرات الممكنة والصحيحة 
لهذه األحداث، فالغموض يمكن أن يحدث ألن الناس يفتقرون إلى المعلومات لفهم حدث 
معين، أويفتقرون إلى المعلومات التي تحدد التفسير الصحيح من بين تفسيرات عديدة تقدمها 

ي حاالت عديدة تكون وسائل اإلعالم هي المصدر الوحيد المتاح وسائل اإلعالم، وف
للحصول على المعلومات، أو يحدث الغموض حين تقع هذه المعلومات غير مكتملة أو 

 (1)يكتنفها الغموض والتضارب.
تشكيل االتجاه: تؤدي وسائل اإلعالم دورًا مهمًا في تشكيل اتجاهات األفراد نحو القضايا  .0

في المجتمع، مثل: مشكالت البيئة، أو أزمة الطاقة، والفساد السياسي،  الجدلية المثارة
 وتتشكل االتجاهات الجديدة كلما اكتسب األفراد المعلومات العامة من خالل وسائل اإلعالم.

ترتيب األولويات: تقوم وسائل اإلعالم بترتيب أولويات الجمهور إزاء القضايا البارزة دون  .0
تصنيف اهتمامه نحو هذه القضايا ويركز على المعلومات التي غيرها، ويقوم الجمهور ب

 (2)يمكن توظيفها وفقًا الختالفاته الفردية.
اتساع المعتقدات: تسهم وسائل اإلعالم في توسيع المعتقدات التي يدركها أفراد الجمهور  .0

ألنهم يتعلمون عن أناس وأماكن وأشياء عديدة من وسائل اإلعالم، ويتم تنظيم هذه 

                                                           

 (.010عبد الحميد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير )ص (1)
 (.002المزاهرة، نظريات االتصال )ص (2)
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عتقدات في فئات تنتمي إلى: األسرة أو الدين أو السياسة بما ينعكس على االهتمامات الم
 (1)الرئيسية لألنشطة االجتماعية.

القيم: هي مجموعة من المعتقدات التي يشارك فيها أفراد جماعة ما، ويرغبون في ترويجها  .5
بير ئل اإلعالم بدور كوالحفاظ عليها، مثل: األمانة، الحرية، المساواة، التسامح، وتقوم وسا

 في توضيح أهمية القيم.
 التأثيرات الوجدانية: -ب

ويقصد بها التأثيرات العاطفية المشاعر والعواطف التي يكونها اإلنسان إزاء ما يحيط به، 
ويظهر هذا التأثير عندما تقدم معلومات معينة من خالل وسائل اإلعالم التي تؤثر على مشاعر 

 (2)االتجاه الذي تستهدفه الرسائل اإلعالمية.األفراد واستجابتهم في 

 ومن أمثلة التأثيرات ما يأتي:

ويرى الباحثون أن التعرض المكثف إلى موضوعات العنف في وسائل  الفتور العاطفي: .0
اإلعالم يؤدي إلى الفتور العاطفي، وعدم الرغبة في تقديم المساعدة لآلخرين في أوقات 

 (3) العنف الحقيقي، الذي يتصرف الفرد إزاءه كما لو كان عنقًا تلفازيًا.
خوف نية والكوارث يؤدي إلى إثارة الإن التعرض المستمر للرسائل التلفزيو  الخوف والقلق: .0

والقلق من الوقوع ضحايا ألعمال العنف في الواقع، وأن اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم 
قد يؤدي إلى إثارة الخوف والتوتر بسبب ما تقدمه الوسائل اإلعالمية من أخبار عن انتشار 

 (4)وباء.
ى معنويات األفراد بالسلب أو اإليجاب، تؤثر وسائل اإلعالم عل الدعم المعنوي واالغتراب: .0

فوسائل اإلعالم التي تقوم بأداء أدوار رئيسية في المجتمع، ترفع الروح المعنوية لدى األفراد 
وال سيما إذا كانت وسائل اإلعالم تعكس الفئات االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد، ويالحظ 

ل اإلعالم معبرة عن نفسه، وثقافته أن اغتراب الفرد يزداد حين ال يجد معلومات وسائ
 وانتماءاته العرقية والدينية والسياسية.

  

                                                           

 (.002مكاوي، والسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة )ص (1)
 (.000المزاهرة، نظريات االتصال )ص (2)
 (.000مكاوي والسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة )ص (3)
 (.010عبد الحميد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير )ص (4)
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 التأثيرات السلوكية: -ج

المتمثلة في الحركة أو الفعل، الذي يظهر في سلوك علني، وهذه التأثيرات ناتجة عن 
 التأثيرات المعرفية والتأثيرات الوجدانية، ومترتبة عليها.

 (1)هي:ومن أهم التأثيرات السلوكية 
يعني قيام الفرد بعمل ما نتيجة التعرض للوسيلة اإلعالمية، وهو الناتج األخير  التنشيط: .0

للتأثيرات المعرفية والعاطفية مثل اتخاذ مواقف سلوكية مؤيدة أو معارضة نتيجة التعرض 
المكثف لوسائل اإلعالم، ولكن التنشيط الناتج عن التعرض لوسائل اإلعالم قد يكون مفيدًا 

ل اإلقالع عن التدخين أو التبرع المادي، وقد يكون ضارًا اجتماعيًا مثل التورط في أعمال مث
 ضد المجتمع، كالعنف والجرائم واالضطرابات.

يعني عدم النشاط وتجنب القيام بفعل، مما يؤدي إلى عدم المباالة والسلبية واالمتناع  الخمول: .0
 عرض لوسائل اإلعالم المبالغ فيها، تدفععن المشاركة في المجتمع، ويحدث ذلك نتيجة الت

 الفرد إلى عدم المشاركة نتيجة الملل مثل عدم القيام بالتصويت في االنتخابات.
 وتقوم نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على مجموعة فروض رئيسة يمكن إجمالها باآلتي:

 ت السابقة.المحيطة، والخبرايتراوح تأثير وسائل اإلعالم بين القوة والضعف تبعا للظروف  .0
نظام وسائل اإلعالم جزء من النسق االجتماعي للمجتمع، ولهذا النظام عالقة باألفراد  .0

 والجماعات والنظم االجتماعية األخرى.
استخدام الجمهور لوسائل االتصال وتفاعله معها يتأثران بما يتعلمه الفرد من المجتمع  .0

 ا يحدث نتيجة تعرضه لوسائل االتصال.ومن وسائل االتصال، ويتأثر الفرد بم
يزداد اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم كلما كان النظام اإلعالمي قادراً على االستجابة  .0

الحتياجات النظام االجتماعي أو الجمهور، وفي هذه الحالة ينبغي على النظام اإلعالمي 
 .(2)أن يتطور

                                                           

(1) Melvin, D & Sandra, R. Theory Of Mass Communication (P.271). 

 (.000ص) المزاهرة، نظريات االتصال (2)
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االعتماد على وسائل اإلعالم، فجمهور الصفوة يختلف األفراد فيما بينهم من حيث درجة  .5
من المفترض أن يكون لديهم مصادر متعددة للمعلومات تجعلهم يتفاوتون في درجة 

 (1)اعتمادهم على وسائل اإلعالم.
 توظيف النظرية في الدراسة:

تعد نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم من أفضل النظريات التي تمكن الباحث من دراسة 
 ية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية لدى الشباب، وذلك للمبررات اآلتية:مصداق

تفيد النظرية في التعرف على تأثير عملية المتابعة ذاتها على اتجاهات األفراد تبعًا  .0
للمتغيرات الديموغرافية الخاصة بالجمهور، وهي: النوع، والسن، والمستوي التعليمي، 

 االجتماعي.واالقتصادي، و 
المساعدة على التعرف على نوع وحجم التأثيرات الناتجة على طبيعة تعرض الشباب  .0

 لألخبار المحلية في المواقع اإلخبارية ومعرفة المصداقية.
التعرف على العناصر المؤثرة في تقييم الشباب لمصداقية األخبار المنشورة في المواقع  .0

 داخل النظرية في موضوع الدراسة.اإلخبارية الفلسطينية، واالستفادة من م
اهتمام مدخل االعتماد على وسائل اإلعالم باألبعاد االجتماعية والخصائص النفسية  .0

والمواقع ومدى تأثيرها على درجة ومستوى األدوار االجتماعية لألفراد أثناء العملية 
 االتصالية.

 حادي عشر: نوع الدراسة ومنهجها وأداتها:
 نوع الدراسة: -أ

الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستهدف "تصوير وتحليل وتقويم خصائص  تعد هذه
، لذلك فإن الدراسة تسعى إلى توظيف (2)مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد"

 المنهج العلمي للتعرف إلى األوصاف الدقيقة للظاهرة المراد تحليلها.

 منهج الدراسة: -ب

 لي منهجين هما:اعتمد الباحث بشكل رئيس ع

                                                           

عجيزة، تقييم النخبة لدور وسائل االتصال اإللكترونية الحديثة في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو الثورة  (1)
 (.55المصرية: دراسة ميدانية )ص

 (.000حسين، بحوث اإلعالم )ص (2)
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وذلك باعتباره جهدًا علميًا منظمًا يساعد في الحصول على منهج الدراسات المسحية:  .0
المعلومات والبيانات الخاصة بالظاهرة المدروسة من خالل تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة 
في وضعها الراهن بعد جمع البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة 

وضمن  .(1)ن اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليهام
هذا المنهج استخدم الباحث أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم، للتعرف على مصداقية 

 طلبة اإلعالم في جامعات محافظاتاألخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية لدى 
 .غزة

ويسعى هذا المنهج لدراسة العالقات المتبادلة بين الحقائق  قات المتبادلة:منهج دراسة العال .0
التي تم الحصول عليها وذلك بهدف التعرف على األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة 
والوصول إلى خالصات لما يمكن عمله لتفسير الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة في 

ا المنهج استخدم الباحث أسلوب الدراسات االرتباطية . وفي إطار هذ(2)االتجاه اإليجابي 
للتعرف إلى العالقات بين المتغيرات المختلفة في الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضع الدراسة، 
واستخدمه الباحث للوقوف على طبيعة العالقات االرتباطية بين السمات العامة للمبحوثين 

 وإجاباتهم على تساؤالت الدراسة.
 اسة:أداة الدر  -ج

اعتمد الباحث في جمع البيانات الالزمة لوصف الظاهرة بشكلها الدقيق أداة عملية تنبثق 
من المنهج المستخدم في الدراسة، وهي صحيفة االستقصاء المقننة، كونها أحد األساليب األساسية 

 هالتي تستخدم في جمع البيانات األولية المباشرة، من جميع مفردات المجتمع، عن طريق توجي
مجموعة من األسئلة المعدة سلفًا، وذلك بهدف التعرف على حقائق معينة، ووجهات نظر 

، (3)المبحوثين، أو الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تؤدي إلى القيام بتصرفات سلوكية معينة
واعتمدت الدراسة على صحيفة االستقصاء التي طبقت على عينة من طلبة اإلعالم "ذكور وإناث" 

ت محافظات غزة، للوقوف على تقييمهم لمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية بجامعا
الفلسطينية، وتم عرض الصحيفة على مجموعة من المختصين والخبراء للتأكد من قدرتها على 

                                                           

 (.00حسين، تحليل المحتوى )ص (1) 
 (.061( حسين، بحوث اإلعالم )ص(2
 (.006)ص المرجع السابق،( (3
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" سؤااًل مغلقًا ونصف مغلق 00اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وتكونت صحيفة االستقصاء من "
 ات على النحو التالي:ضمن أربع وحد

 وصف االستبيان وخطوات بنائه:

حول السمات العامة، وتشمل: "النوع، مكان السكن، الجامعة، المستوى الوحدة األولي:  -
 الدراسي".

حول متابعة طلبة اإلعالم لألخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية الوحدة الثانية:  -
المواقع اإلخبارية الفلسطينية، وأسباب عدم متابعتها، ومتابعة وتشمل: "متابعة ، والثقة بها

األخبار بالمواقع، ودرجة االعتماد على المواقع، والوقت الذي يقضيه الطلبة في متابعة المواقع 
 مومعرفة فترات المتابعة، وترتيب المواقع اإلخبارية بحسب متابعة الطلبة، وأسباب تفضيله

الثقة باألخبار المنشورة في المواقع، ومعرفة أسباب فقدان المواقع  لتلك المواقع، وتحديد درجة
 اإلخبارية للمصداقية".

حول مدى وعي الطلبة بمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الوحدة الثالثة:  -
الفلسطينية، وتشمل: "أهم العناصر المكونة لمصداقية األخبار في المواقع اإلخبارية من وجهة 

 طالب اإلعالم، وتحديد درجة توفر عناصر المصداقية في األخبار المحلية". نظر
حول التأثيرات المختلفة المترتبة على مصداقية األخبار المحلية، وتشمل: الوحدة الرابعة:  -

"تحديد درجة تأثير االنقسام السياسي، ودرجة تأثير الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي على 
ية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، وتحديد مدى تأثير مصداقية األخبار المحل

مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب المعرفية والوجدانية 
والسلوكية، والتعرف على المشكالت المترتبة على عدم التزام المواقع اإلخبارية الفلسطينية 

ت التي يمكن أن تساعد المواقع اإلخبارية الفلسطينية لزيادة مصداقية بالمصداقية، والمقترحا
 األخبار المحلية التي تقدمها".

 ثاني عشر: إجراءات الصدق والثبات:
 : صدق االستبيان .0

، وقد استخدم الباحث الطرق التالية للتأكد (1)ويقصد به "قدرته على قياس ما وضع لقياسه"
 من صدق االستبيان:

                                                           

 (.011حسين، مناهج البحث اإلعالمي )ص (1)
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 الظاهري لالستبانة )صدق المحكمين(:الصدق  -أ
بهدف التأكد من  (1)( تم عرض استبانة الدراسة على مجموعة من الخبراء واألكاديميين0أ/

قدرتها على اإلجابة على تساؤالت الدراسة، وبناًء على ذلك تم تعديل بعض األسئلة والفقرات 
 حتى وصلت األداة إلى صورتها النهائية.

" مبحوثًا، للتأكد من 05راء اختبار قبلي على صحيفة االستقصاء شمل "( قام الباحث بإج0أ/
وضوح األسئلة وسهولة فهمها وقدرة المبحوثين على التعامل معها، بهدف تفادي الغموض 

 واألخطاء، وبناًء عليه تم إجراء االختبار بالشكل النهائي على الطلبة.

ات الباحث من التأكد من صدق إجاب ( تم صياغة أسئلة صحيفة االستقصاء بطريقة تمكن0أ/
 .اتزدواجية في اإلجابالمبحوثين، ومن ثم إمكانية استبعاد االستمارات التي احتوت على ا

 ( تم تحديد مصطلحات ومفاهيم الدراسة بشكل واضح ودقيق.0أ/
 صدق االتساق الداخلي: -ب

ور الذي المح يقصد بصدق االتساق الداخلي "مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع
، وقد تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة (2)تنتمي إلية هذه الفقرة"

وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمحور التابعة 
 له.

(، 05.0توى داللة )وتبين الجداول التالية أن معامالت االرتباط المبنية دالة عند مس
 وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه، والجدول التالي يوضح ذلك:

( يبين معامل ارتباط بيرسون لفقرات مجال التأثيرات المختلفة المترتبة على مصداقية األخبار 0.0جدول )
 المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية

 الفقرة م.
معامل 
ارتباط 
 بيرسون 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 التأثيرات المعرفية

 0.000* 1.202 التعرف على األحداث السياسية المحلية بموضوعية .0
 0.000* 1.000 التعرف على الوضع االقتصادي القائم  .0

                                                           

 (.0أنظر الملحق رقم ) (1)
 (.20أبو لبدة، مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي )ص (2)
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 الفقرة م.
معامل 
ارتباط 
 بيرسون 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 0.000* 1.625 التعرف على الوضع اإلنساني في القطاع بحياد  .0
 0.000* 1.202 التزود بمعلومات شاملة عن مواقف األحزاب الفلسطينية من الصراع السياسي  .0
 0.000* 1.260 التعرف بأمانة على أثار الحصار المفروض على القطاع .5
 0.000* 1.620 التزود بمعلومات مستقلة عن حركة السفر .6
 0.000* 1.201 غزة الحصار المفروض علىالتعرف على ردود افعال موثوقة للقيادة السياسية نحو  .2
 0.000* 1.522 تكوين أرائي بحرية حول المشكالت واألزمات المحلية .0
 0.000* 1.606 التعرف بدقة على خروقات االحتالل للتهدئة .2

 0.000* 1.212 التزويد بمعلومات كافية ودقيقة حول انتفاضة القدس  .01
 التأثيرات الوجدانية

 0.000* 1.200 الشعور باليأس نتيجة األوضاع االقتصادية  .0

0. 
زيادة التعاطف مع المواطنين الذين تعرضوا النتهاكات متعددة وشاملة من 

 قبل االحتالل 
1.260 *0.000 

 0.000* 1.200 لمبرمة خروقاته لالتفاقيات ا الشعور بالكراهية لالحتالل اإلسرائيلي نتيجة .0
 0.000* 1.200 الشعور بالحزن الشديد لعدم األمانة في نقل معاناة الشعب الفلسطيني  .0
 0.000* 1.202 الشعور بالملل بسبب مماطلة االحتالل .5
 0.000* 1.000 الشعور بالقلق تجاه عدم استقالليتها في تناول القضايا المجتمعية .6
 0.000* 1.220 ومشكالتهم وأزماتهممشاركة المواطنين وجدانيًا بدقة في هموم  .2

0. 
الشعور بالذعر التام اتجاه سياسة االحتالل االسرائيلي في قصف المدنيين 

 أثناء الحروب على غزة
1.600 *0.000 

2. 
الشعور بالقلق على العائالت الفلسطينية التي اتخذت من مدارس االونروا لهم 

 نتيجة تدمير بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي
1.600 *0.000 

 0.000* 1.200 زيادة الشعور بالقلق لغياب حرية سكان الضفة خالل انتفاضة القدس .01
 التأثيرات السلوكية

0. 
تقديم المساعدات لألسر الفلسطينية المحتاجة بأمانة بسبب أوضاعهم 

 المعيشية
1.000 *0.000 

 0.000* 1.260 الدعوة بدقة إلى توحيد الصف الفلسطيني وتبني خيار المفاوضات  .0
 0.000* 1.002 الدعوة بموضوعية إلى توحيد الصف الفلسطيني وتبني خيار المقاومة  .0

استخدام شبكات التواصل االجتماعي بحياد إليضاح المعاناة المستمرة التي  .0
 يتعرض لها المواطنين

1.620 *0.000 
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 الفقرة م.
معامل 
ارتباط 
 بيرسون 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

5. 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي بشمولية لفضح خروقات االحتالل 

 االسرائيلي االتفاقيات المبرمة
1.600 *0.000 

 0.000* 1.001 حضور الندوات وورش العمل المتعلقة بمناقشة قضايا الحصار .6

المشاركة في المظاهرات واالحتجاجات بحرية ضد االحتالل االسرائيلي بسبب  .2
 سياسته تجاه الشعب الفلسطيني

1.200 *0.000 

 0.000* 1.010 تأـييد اإلجراءات العربية والدولية بثقة لحل مشكلة االنقسام السياسي .0

2. 
المشاركة بحرية في أنشطة تطوعية لمساعدة المواطنين في التغلب على 

 األزمات
0.744 *0.000 

 .(05.0) االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *
   (Structure Validity):الصدق البنائي -ت

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد 
األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

البنائي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من االستبيان. وللتحقق من الصدق 
 مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة كما في الجدول التالي.

 ( يبين معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة0.7جدول )

 .(Sigالقيمة االحتمالية ) معامل االرتباط مجاالت م

 0.000* 0.769 التأثيرات المعرفية .0

 0.000* 0.776 التأثيرات الوجدانية .0

 0.000* 0.793 التأثيرات السلوكية .0

 (05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *
 إجراءات الثبات:  .7

يقصد به اختبار ثبات أداة جمع المعلومات للتأكد من درجة االتساق العالية لها، بما يتيح  
قياس ما تقيسه من ظواهر بدرجة عالية من الدقة، والحصول على نتائج متطابقة أو متشابهة إذا 
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تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع المعلومات سواء من نفس المبحوثين أو من مبحوثين 
 .(1)أو أجراها الباحث نفسه أو باحثون آخرون في أوقات وظروف مختلفة آخرين،

وللتحقق من ثبات استبانة الدراسة أجرى الباحث خطوات الثبات على عينة الدراسة نفسها بطريقتين 
 هما، التجربة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ، وذلك على النحو التالي:

 (:Split-half coeffcientطريقة التجزئة النصفية ) -أ

تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزأين وهما األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسئلة ذات األرقام 
الزوجية، ثم تم احتساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية، 

للتصحيح وبعد ذلك تصحيح معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون 
(Spearman-Brown Coefficient:حسب المعادلة التالية ) 

معامل الثبات = 
1

2

ر

 ر

 .معامل االرتباط rحيث * 

( أن هناك معامل ثبات كبير نسبيًا لفقرات االستبيان، مما يطمئن 0.0وقد بين جدول رقم )
 الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة.

 (Cronbachs Alphaكرونباخ ) –بطريقة ألفا الثبات  -ب

كما استخدم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبابنة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد تبين 
( مما يطمئن الباحث على 0.0أن معامالت الثبات مرتفعة كما هو موضح في الجدول رقم )

 استخدام االستبانة بكل طمأنينة.
 معامل )طريقة التجزئة النصفية( ألفا كرونباخ( يوضح 0.1جدول )

معامل ألفا  المجاالت م
 كرونباخ

 التجزئة النصفية

معامل االرتباط  معامل االرتباط
 المصحح

 0.838 0.722 0.803 التأثيرات المعرفية .0
 1.000 1.200 0.766 التأثيرات الوجدانية .0
 0.864 0.762 0.754 التأثيرات السلوكية .0

                                                           

 (.000( حسين، بحوث اإلعالم )ص(1



41 
 

 ( 05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة) 

(، 1.000يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات للتأثيرات المعرفية تساوي )
(، ومعامل الثبات للتأثيرات السلوكية يساوي 1.000ومعامل الثبات للتأثيرات الوجدانية تساوي )

االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها (، وهذا يدل على أن 1.060)
 Spearmanكما أن قيم معامالت االرتباط المعدل)سبيرمان براون( )، على عينة الدراسة

Brown مرتفعة ودالة إحصائًيا، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق )
ذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة، مما قابلة للتوزيع، وب (1)(0رقم )

يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة، وصالحيتها لتحليل النتائج، واإلجابة عن أسئلة الدراسة، 
 واختبار فرضياتها.

 ثالث عشر: مجتمع الدراسة وعينتها:
 مجتمع الدراسة: .0

 وهيالنظامية يتمثل مجتمع الدراسة في طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة 
"الجامعة اإلسالمية، وجامعة األقصى، جامعة األزهر، جامعة فلسطين، جامعة األمة، جامعة 

" طالبًا وطالبة، والجدول اآلتي يوضح توزيعهم على الجامعات 0002غزة"، ويبلغ عددهم "
من إجمالي عدد الطلبة، وعدد االستمارات الخاصة بها وفقًا لعدد  ، ونسبة كل جامعة(2)الست

 طالبها.
  

                                                           

 (.0رقم )أنظر الملحق ( (1
 أجرى الباحث مقابالت مع ستة موظفين في جامعات محافظات غزة، وهم: (2)

 (.0106يونيو  2مبرمج القبول والتسجيل بالجامعة اإلسالمية، محمد جربوع )اتصال شخصي:  -محمد التلباني  -أ
 (.0106يونيو  2رئيس قسم تسجيل طالبات بجامعة األقصى، محمد جربوع )اتصال شخصي:  -نادية عبد الله  -ب
 (.0106يونيو  5وحدة تكنولوجيا المعلومات بجامعة األزهر، محمد جربوع )اتصال شخصي:  -أسامة البحيصي  -ت
 (.0106يونيو  5موظف العالقات العامة بجامعة فلسطين، محمد جربوع )اتصال شخصي:  -اكرامي الحلبي  -ث
 (.0106يونيو  2ربوع )اتصال شخصي: مدير القبول والتسجيل بجامعة األمة، محمد ج -محمد الطهراوي  -ج
 (.0102فبراير  00رئيس قسم اإلعالم بجامعة غزة، محمد جربوع )اتصال شخصي:  -رائد خضر  -ح
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 ( يوضح عدد طلبة اإلعالم في الجامعات الفلسطينية ونسبة كل جامعة0.4جدول )

 عدد االستمارات النسبة المئوية عدد الطلبة الجامعة

 55 %02 050 األقصى
 00 %00.5 506 اإلسالمية
 00 %05 002 األزهر
 00 %00.5 005 فلسطين
 01 %6.5 002 األمة
 0 %0.5 011 غزة

 021 %011 7789 المجموع

 
 عينة الدراسة: .7

اعتمد الباحث أسلوب العينة الحصصية العشوائية البسيطة من فئة طلبة اإلعالم في 
وفقا للتمثيل النسبي لعدد الطلبة " طالبًا وطالبة، 051جامعات محافظات قطاع غزة حجمها "

الجامعات الفلسطينية كما هو موضح في الجدول السابق، وبعد توزيع الباحث ألداة الدراسة في 
بنفسه على طلبة اإلعالم، عادت جميعها وتمت مراجعتها، وتبين أن جميعها صالحة ومناسبة 
 ،إلجراء التطبيق اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة كالفروق والعالقات

 تي يوضح خصائص عينة الدراسة:والجدول اآل
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 لخصائص عينة الدراسة( يوضح التكرارات والنسب المئوية 0.2جدول)

 % النسبة المئوية العدد فئات السمة السمة الشخصية

 النوع
 48.7 20 ذكر
 51.3 22 أنثى

 011.1 021 المجموع

 الجامعة

 36.7 55 األقصى
 21.3 00 اإلسالمية
 15.3 00 األزهر
 14.7 00 فلسطين
 6.7 01 األمة
 5.3 0 غزة

 011.1 021 المجموع

 المستوى الدراسي

 10.0 05 األول
 38.7 50 الثاني
 20.0 01 الثالث
 31.3 02 الرابع

 011.1 021 المجموع

 المحافظة

 8.7 00 شمال غزة
 33.3 51 غزة

 14.7 00 الوسطى
 19.3 02 خان يونس

 24.0 06 رفح
 011.1 021 المجموع

من عينة الدراسة هم من الذكور وما نسبته  %00.2تبين من الجدول السابق أن ما نسبته النوع: 
 .هم من اإلناث 50.0%

 %00.0و يدرسون في جامعة األقصى، %06.2أن ما نسبته تبين من الجدول السابق الجامعة: 
يدرسون في  %00.2األزهر، و يدرسون في جامعة %05.0ويدرسون في الجامعة اإلسالمية، 

 يدرسون في جامعة غزة. %5.0يدرسون في جامعة األمة، و %6.2جامعة فلسطين، و
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يدرسون في المستوى األول،  %01.1تبين من الجدول السابق أن ما نسبته المستوى الدراسي: 
 %00.0يدرسون في المستوى الثالث، و %01.1يدرسون في المستوى الثاني، و %00.2و

 ن في المستوى الرابع، وال يوجد أحد في المستوى اآلخر.يدرسو 

يسكنون في محافظة شمال غزة،  %0.2تبين من الجدول السابق أن ما نسبته المحافظة: 
 %02.0يسكنون في محافظة الوسطى، و %00.2يسكنون في محافظة غزة، و %00.0و

 يسكنون في محافظة رفح. %00.1يسكنون في محافظة خان يونس، و

 عشر: األساليب اإلحصائية: رابع
 Statistical Packageتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

for the Social Sciences (SPSS)وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية ،: 

النسب المئوية، والتكرارات، والوزن النسبي: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض  .0
  .معرفة تكرار فئات متغير ما، ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة المبحوثة

( (Split-Half Coefficientوطريقة  (Cronbach's Alpha)طريقة ألفا كرونباخ .0
 .( CoefficientSpearman Brownللتحقق من الثبات ومعامل التصحيح )

؛ لقياس درجة  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  .0
االرتباط، ويقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين، وقد تم استخدامه 

 .لحساب االتساق الداخلي، والصدق البنائي للمقياس، والعالقة بين المتغيرات
لمعرفة ما إذا   (Independent Samples T-Test)في حالة عينتين   Tاختبار .0

 .اللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلةكان هناك فروقات ذات د
 One Way Analysis of Variance - ANOVA) اختبار تحليل التباين األحادي .5

لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات، أو أكثر  (
 .من البيانات

العالقة بين المتغيرات  لمعرفة (Chi Square test)اختبار العالقة بين المتغيرات .6
 الترتيبية.
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 خامس عشر: المفاهيم األساسية للدراسة:
 المصداقية: .0

تعرف سوزي سيد سالم المصداقية بأنها" مدى ثقة المتلقي فيما تقدمه الوسيلة، بناًء على 
خبرته السابقة مع ما تقدمه من معلومات تأكد له صحة مصدرها وأمانة نقلها وموضوعية صياغتها 

رسالة تصل إليه في الوقت المناسب من خالل قائم باتصال له خبرته ويحظى بثقته، باإلضافة في 
إلى المرجع النفسي بداخل المتلقي ذاته من خالل معرفته بعالقة الوسيلة بأي جهة تنحاز لها، 
وهل تخدم الجمهور أم أنها تنحاز لجهة معينة على حسابه سواء كانت "السلطة أو المعارضة أو 

 .(1)اعات ذات مصلحة"جم
 األخبار المحلية: .7

هي األخبار التي تتناول الحوادث والمشاكل الخاصة بإقليم محدد أو مدينة معينة، لذا فإنها 
، وهي غالبًا (2)أقرب إلى القراء، كونها تعالج المشاكل المحيطة بهم ويعيشونها وتؤثر في حياتهم"

ويقصد بها هنا األخبار التي تقع في محافظات  ،(3)تقع داخل المجتمع الذي تصدر فيه الصحيفة"
 الضفة الغربية وقطاع غزة.

 المواقع اإلخبارية الفلسطينية: .1

هي وسيلة من الوسائل متعددة الوسائط، تنشر فيها األخبار والمقاالت والفنون الصحفية 
لمتحركة اكافة عبر شبكة اإلنترنت على نحو دوري، باستخدام تقنيات عرض النصوص والصور 

وبعض الميزات التفاعلية، وتصل القارئ من خالل شاشة الحاسوب، سواء كان لها مطبوع أم 
 الفورية.متابعة الوهي متخصصة في ، (4)كانت إلكترونية خالصة

 طلبة اإلعالم: .4

هم جميع طلبة اإلعالم المسجلين في برامج وأقسام اإلعالم في جامعات محافظات غزة 
 م.0106/0102خالل العام الدراسي 

                                                           

الحبيبي، مصداقية المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور المصري: دراسة  (1)
 (.20مقارنة )ص

 (.021الصحافة )ص( الغنام، مدخل إلى عالم (2
 (.05أبو زيد، فن الخبر الصحفي )ص (3) 

 (.000الدليمي، اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونية )ص ((4
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 سادس عشر: صعوبات الدراسة:
 واجه الباحث خالل إعداده هذه الدراسة عدة صعوبات منها:

ة أثناء إعداد الدراسيعد الحصار المفروض على غزة أهم المعوقات التي واجهت الباحث  .0
ع الباحث الوصول إلى طلبة اإلعالم في جامعات الضفة الغربية، األمر حيث لم يستط

 الباحث يجرى الدراسة على طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة.الذي جعل 
قلة عدد الدراسات العلمية التي تناولت المصداقية بشكل عام، ومصداقية األخبار في  .0

 المواقع اإلخبارية بشكل خاص.
انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن قطاع غزة، بسبب الحصار الذي يتعرض له  .0

 دون إنجاز الدراسة وفق المدة الزمنية التي خطط لها الباحث.ن، حال و المواطن

 سابع عشر: تقسيم الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول، يتناول الفصل األول اإلطار العام للدراسة 
وتضمن: أهم الدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤالتها وفروضها ومتغيراتها 

دودها واإلطار النظري للدراسة ونوع الدراسة ومنهجها وأداتها ومجتمعها وعينتها ومفاهيمها وح
األساسية وتقسيمها، بيمنا تناول الفصل الثاني المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمصداقية، ويشتمل 

حث الثاني بعلى مبحثين، األول بعنوان المواقع اإلخبارية في فلسطين: الواقع والتطلعات، أما الم
 فقد جاء بعنوان مصداقية األخبار اإللكترونية.

وتناول الفصل الثالث نتائج الدراسة الميدانية واختبار فروضها، وقسم إلى ثالثة مباحث، 
المبحث األول متابعة طلبة اإلعالم لألخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ووعيهم 

لمترتبة على مصداقية األخبار المحلية ومقترحات زيادتها، أما بمصداقيتها، والثاني التأثيرات ا
المبحث الثالث واألخير فيعرض اختبار فروض الدراسة، ويتناول الفصل الرابع مناقشة أهم نتائج 
الدراسة الميدانية وفروضها والتوصيات، وينقسم إلى ثالثة مباحث، يعرض المبحث األول مناقشة 

ية، أما الثاني فيعرض مناقشة نتائج اختبار فروض الدراسة، والثالث أهم نتائج الدراسة الميدان
 يستعرض توصيات الدراسة، وأخيرًا قائمة المراجع ومالحق الدراسة.
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 الفصـــل الثاني
المواقع اإلخبارية الفلسطينية 

 والمصداقية
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 الفصل الثاني
 المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمصداقية

الباحث في هذا الفصل المواقع اإلخبارية في فلسطين "الواقع والتطلعات"، من خالل يتناول 
ظهور المواقع وواقعها، وطبيعتها ودورها في العمل الصحفي، ومميزاتها وسلبيتها وواقعها، 

 ومصداقية األخبار اإللكترونية، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، هما:
 لسطين: الواقع والتطلعاترية في فالمبحث األول: المواقع اإلخبا

  المبحث الثاني: مصداقية األخبار اإللكترونية.
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 المبحث األول
 المواقع اإلخبارية في فلسطين: الواقع والتطلعات

يتناول الباحث، في هذا المبحث، ظهور المواقع اإلخبارية الفلسطينية، وواقعها وطبيعتها، 
مواقع وكذلك المشكالت التي تواجه عملها، وأهم الودورها في العمل الصحفي، ومميزاتها وسلبياتها، 

 اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية.

 أواًل: ظهور المواقع اإلخبارية الفلسطينية: 
بالرغم من اإلمكانات المحدودة ونقص الخبرات في مجال النشر اإللكتروني، والظروف 

جد لها طاعت هذه الوسائل أن تالسياسية واالجتماعية التي مر بها الشعب الفلسطيني، فقد است
ن على هذه الوسائل ما لإلنترنت من أهمية و موطئ قدم على شبكة اإلنترنت، بعد أن تأكد القائم

في مجال اإلعالم، وما يمكن أن يؤديه من دور في سبيل التعريف بالقضية الفلسطينية، ومعاناة 
 .(1)الشعب الفلسطيني

ة تقدمها أصبح هناك العديد من المواقع اإللكترونيوبتطور شركات اإلنترنت والخدمات التي 
الفلسطينية على شبكة اإلنترنت، فالعديد من المؤسسات التجارية، والسياسية، واإلعالمية، 
والوطنية، واألكاديمية لها مواقع تعبر عن أهدافها، وسياستها، وتعمل على شرح القضية الفلسطينية 

سرائيلي على الشعب الفلسطيني، وممثلة في ذلك سيادة للعالم أجمع، مخترقة بذلك الحصار اإل
 .(2)فلسطين في الفضاء اإلفتراضي

وبدأ التواجد اإلعالمي الفلسطيني على االنترنت في وقت قريب من بدء الوسائل العربية 
في الدخول إلى دائرة النشر اإللكتروني عبر اإلنترنت، انسجامًا مع الثورة التكنولوجية التي غزت 

م أجمع، مواكبة للتقنيات الحديثة التي توفرها منجزات العصر وإدراكًا من القائمين على العال
 .(3)الصحف اإللكترونية ألهميتها في نقل الواقع المرير الذي يحياه الشعب الفلسطيني

وقد عرفت فلسطين الصحافة اإللكترونية الفلسطينية مبكرًا، وتشير الدراسات إلى أن جريدة 
تصدرها مؤسسة األيام للمطبوعات والنشر في رام الله هي األولى الموجودة على األيام التي 

                                                           

ة جامعة النجاح طلب -أبو وردة، أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه واالنتماء السياسي (1)
 (.20الوطنية نموذجًا: دراسة ميدانية )ص

 (.000تربان، اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني )ص (2)
 (060تربان، الصحافة اإللكترونية الفلسطينية: دراسة مسحية )ص (3)
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 Net Workم، إال أن سجلها لدى شركة "نت ويرك سليوشن" )0225اإلنترنت منذ شهر ديسمبر 
Selushion م، وأن موقع "شبكة أمين 0/6/0226( يشير إلى أنها بدأت بإسمها الحالي في

م، ليبرز كأول موقع إلكتروني فلسطيني بإمتياز، 0226آذار عام االعالمية" انطلق في شهر 
أشهر حسب ما ظهر في سجالت شركات  ةويمكن القول إن شبكة "أمين" سبقت األيام بعدَ 

 .(1)االستضافة

م، على 0226وظهرت صحف القدس والحياة الجديدة والبالد إلكترونيًا في حزيران )يونيو( 
األنترنيوز بمنقطة الشرق األوسط، وتبعها صحف أخرى: الرسالة،  موقع "أمين" الذي تملكه مؤسسة

واالستقالل، والكرامة، والمنار، وأخبار الخليل وغيرها، إذ أصبح لمعظم الصحف الفلسطينية مواقع 
على شبكة اإلنترنت، علمًا أن غالبية محتواها منقول عن النسخ المطبوعة، وهو يشمل أخبار 

 .(2)ريكاتير وصورًا وبعض الصفحات المتخصصةوتقارير ومقاالت ورسوم كا

م، واحتل مكانة متميزة عربيًا 0/00/0222وانطلق موقع المركز الفلسطيني لإلعالم، بتاريخ 
وعالميًا، فقد كان يبث بعدة لغات هي: العربية، والفارسية، واألوردية، والروسية، واإلنجليزية، 

، وبذلك ُيعد ثاني (3)القضية الفلسطينية والمقاومة والفرنسية، والمالوية، ويركز في مواضيعه على
المواقع اإلخبارية الفلسطينية على اإلنترنت بعد شبكة أمين، علمًا أنه مقرب من حركة المقاومة 

 اإلسالمية حماس.

لكن القفزة النوعية في عدد المواقع اإلخبارية الفلسطينية على شبكة اإلنترنت، جاءت مع 
م، وما صاحبها من معارك إعالمية بين وجهة النظر 0111ى عام اندالع انتفاضة األقص

الفلسطينية واإلسرائيلية عن األحداث، فظهرت العديد من المواقع اإللكترونية، التي اهتمت بتغطية 
المواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، ونقلت ما يجري بالكلمة والصورة للعالم الخارجي، 

 والمواقع السياسية. متخطيَن الحدود الجغرافية

ومن المعلوم أن المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية، قدمت خدماتها للجمهور بشكل 
رائم ت والجاوالخارج، وعملت على فضح السياس هم في وصولها إليه في الداخلسأمجاني، ما 

                                                           

ة جامعة النجاح طلب -أبو وردة، أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه واالنتماء السياسي (1)
 (.00الوطنية نموذجًا: دراسة ميدانية )ص

 (.0022)صالدلو، الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرها على الصحف المطبوعة  (2)
ة جامعة النجاح طلب -( أبو وردة، أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه واالنتماء السياسي3)

 (.00نموذجَا: دراسة ميدانية )ص
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قدمها، األمر تي تُ اإلسرائيلية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، من خالل المواد المتنوعة ال
الذي زاد من نسبة التعاطف الدولي واإلقليمي معه، واستطاعت تلك المواقع اثبات نفسها بشكل 

 مختلف عن وسائل اإلعالم األخرى، باالعتماد على جذب الجمهور إليها بشكل ملفت.

 ثانيًا: واقع وطبيعة المواقع اإلخبارية في فلسطين:
رونية اإلخبارية في فلسطين، يجد أن هذه المواقع استطاعت إن المتابع لعمل المواقع اإللكت

أن تنتشر بقوة وسرعة منقطعة النظير، وهو ما يفسره زيادة اعتماد المواطن الفلسطيني عليها في 
الحصول على المعلومات واألخبار، وهذا األمر يجعلنا نرى األمر بعين الخطورة بعيداً عن التفاؤل 

ار ي اإللكتروني، فكثرة هذه المواقع يعني ضبابيتها، وعدم جودتها، وتكر في تطور اإلعالم الفلسطين
موضوعاتها حرفيًا، واستخدامها أحيانًا لتمرير األخبار والمعلومات دون التحقق من صحتها، 
خاصًة وأن الكثير من تلك المواقع ليس لها صاحب معروف، أو مرجعية واضحة، وفي ظل غياب 

م لعمل تلك المواقع يبقى ذلك العالم االفتراضي أرضًا خصبة لنشر التشريع اإللكتروني المنظ
  .(1)األخبار دون التحقق من مصداقيتها، أو تحمل المسئولية عن نشرها

إن واقع المواقع اإللكترونية اإلخبارية في فلسطين متدرج من حيث المهنية حيث: "نشأت 
لتميز م تقليدية لكنها أثبتت مستوى عاٍل من امواقع إلكترونية إخبارية ليس لها امتداد لوسائل إعال

والمهنية، وفي ذات الوقت ظهرت مواقع تتدرج في مهنيتها هبوطًا إلى حد انعدام المهنية بشكل 
كامل؛ هذا إضافة إلى مواقع حزبية ال تتحرى الحقيقة، وتنشر األخبار والمعلومات التي تسيء 

نية في العمل الصحفي، وتعمل بعيدًا عن االلتزام إلى خصومها، وال تقيم اعتباًرا للمبادئ المه
 .(2)بأخالقيات المهنة"

ويرى أكرم اللوح أنه "رغم اإلنجازات التي تحققها المواقع اإلخبارية الفلسطينية على شبكة 
اإلنترنت خاصة في فترات الحروب إال أنها تعيش واقعًا مريرًا، وحالة من الضبابية في ظل غياب 

الوطنية الواضحة للعمل اإلعالمي الوطني، وإمكانية مواجهة الرواية اإلسرائيلية على االستراتيجية 
 مختلف األصعدة الداخلية والخارجية".

                                                           

عيد، العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائمين باالتصال في المواقع اإلخبارية اإللكترونية الفلسطينية:  (1)
 (.011دراسة ميدانية )ص

( أبو وردة، أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه واالنتماء السياسي: دراسة ميدانية 2)
 (.02ص)
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"وتنقسم المواقع اإلخبارية الفلسطينية إلى أنواع مختلفة، كٌل حسب تياره أو الجهة الداعمة 
لمحلية ي الشامل، وابتعدت المواقع اله، لتعبر عن وجهة نظرها بعيدًا عن الجامع الوطني الفلسطين

عن معالجة القضايا المتعلقة بأساس الصراع مع العدو اإلسرائيلي، وانشغلت كثيرًا في التراشقات 
اإلعالمية والصراعات الحزبية التي أفرغت الواقع االعالمي من مضمونة، وخلقت انسانًا فلسطينيًا 

 ي بعض األحيان لما يدور حوله".مشوهًا غير قادر على اتخاذ قراره وغير مدرك ف

"فاالنقسام داخل فئات وأصناف المواقع اإلخبارية قد يكون أمراً صحيحاً في بعض األوقات، 
ولكن يحتاج إلى استراتيجية وطنية إعالمية شاملة ترتكز على توحيد المصطلحات، وعدم إفراغ 

و معالجة وتثبيت رؤية وطنية نح المواقع من مضمونها المقاوم كبديل للصراعات السياسية الداخلية
 كافة القضايا الوطنية بعيدًا عن المس بالثوابت والمواقف والرموز الوطنية".

"ويعتقد أن المواقع االخبارية الفلسطينية ما تزال في طور البداية فهي تحتاج للكثير من 
لتي قد تتفاوت ا” ليةالتفاع“التطوير والتركيز على أهم أساسيات ومميزات العمل االليكتروني، وهو 

في استخدامها من قبل المواقع اإلخبارية، ولعل الواقع السياسي واألمني في األراضي الفلسطينية 
 (1)يلعب دورًا كبيرًا في دفع تلك المواقع للتطوير".

ويرى أحمد أبو عامر، أن "تجربة اإلعالم اإللكتروني في فلسطين تجربة ناجحة، استطاعت 
المتابعين، حتى أن وسائل اإلعالم األخرى أصبحت تعتمد بشكل أساسي  أن تحصد العديد من

في عرضها لألخبار على ما ينشر في تلك المواقع، كمصدر للمعلومات واألخبار، إال أن ذلك ال 
يعني التربع على عرش اإلعالم الفلسطيني لتلك المواقع، خاصًة في ظل انتشار المواقع اإلخبارية 

غياب المصداقية، والعمل المهني الحر، فكثير من تلك المواقع أصبحت دون حسيب أو رقيب، و 
تنشر أخبارًا مجهولة دون اإلشارة إلى مصدرها، أو تقوم بعمل نسخ مطابقة لما ينشر على مواقع 
إخبارية أخرى، دون التحقق من صحتها، وهذا يعني الدخول في نفق مظلم من الالوعي اإلعالمي 

 .(2)اإللكتروني"بطبيعة العمل اإلخباري 

"إن الحكم على جودة المواقع اإلخبارية الفلسطينية أمر ليس بالسهل، فليس من المنطقي 
األخذ بعين التعميم بنفي أو إثبات جودة تلك المواقع، وهذا ما أكده القائمون على المواقع اإلخبارية 

                                                           

أكتوبر  00، محمد جربوع )اتصال شخصي: ةصحفي في موقع صحيفة الحياة الجديد محرر –أكرم اللوح  (1)
0106.) 

أكتوبر  00مدير التحرير في موقع فلسطين اآلن، محمد جربوع )اتصال شخصي:  –أحمد أبو عامر  (2)
0106.) 
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ئل اإلعالم عمل على جميع وسااإللكترونية الفلسطينية، حيث أكدوا أن" التعميم بشأن جودة وإتقان ال
اإللكترونية أمر خاطئ، حيث إن هناك تفاوتًا في األداء الذي يعتمد باألساس على موضوع 
التمويل والدعم المادي، ومدى قدرة الموقع اإلخباري على االعتماد على عائداته وتمويله، من أجل 

 .(1)البحث عن الحقيقية بشكل مهني مستقل"

حث أنه البد من أن يرتكز عمل المواقع اإلخبارية في فلسطين على من أجل ذلك يرى البا
ضرورة إصدار قوانين وتشريعات جديدة، تكفل العمل اإلعالمي على اإلنترنت، وتحمي العاملين 
به، وتنظم عملهم، من خالل إنشاء كيان تنظيمي يوضح الحقوق، ويفصل الواجبات، بما يجعل 

روه أمام مسئولياتهم األخالقية، واالجتماعية، والقانونية تجاه ما ينشالقائمين على تلك المواقع يقفون 
 على مواقعهم اإلخبارية، بما يحقق أهداف اإلعالم الحقيقي.

 ثالثًا: مميزات المواقع اإلخبارية الفلسطينية:
تتميز المواقع اإلخبارية الفلسطينية عن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة،  
 :(2)من المميزات، أهمهابالعديد 

 :الوسائط المتعددة -0

هي حزمة الوسائل اإلعالمية الرقمية التي تشمل النص والصورة بأنواعها والصوت والرسوم، 
ويتم إنتاجها وعرضها وتقديمها في موقع واحد أو مواقع متعددة، وتتفاعل مع بعضها البعض 

اركة والتجول واالختيار الحر بجانب المشوظيفيًا في إطار نظام مؤسسي يتيح للمتلقي الوصول 
في بناء المعنى، وأتاحت الوسائط المتعددة لوكاالت األنباء والمواقع اإلخبارية التغطية بطريقة 

  .أكثر حيوية وتفاعالً 

 : وقد طرح )ديوز( تعريفين للوسائط

عرض لمجموعة من القصص الخبرية على موقع اإلنترنت باستخدام اثنين أو أكثر من 
أشكال وسائل االتصال، مثل الكلمات المنطوقة والمكتوبة والموسيقى والصور الثابتة والمتحركة 

 .والرسوم، بما في ذلك العناصر التفاعلية والفائقة

                                                           

ميدانية  اسي: دراسة( أبو وردة، أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه واالنتماء السي1)
 (.02)ص
خليفة، اتجاهات النخبة اإلعالمية نحو إلتزام المواقع اإلخبارية الفلسطينية بأخالقيات المهنة: دراسة ميدانية  (2)

 (.62)ص 
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التقديم المتكامل ولكن ليس بالضرورة في وقت واحد لمجموعة من القصص الخبرية من 
يوز جروب والبريد اإللكتروني والرسائل خالل وسائل مختلفة، مثل مجموعة أخبار نيوز نت ون

 القصيرة.

وركز )ديوز( على أن الوسائط المتعددة لها استخدامات تختلف باختالف نوع الموضوع، 
فتحرير الوسائط يمكن أن يفسر على أنه تحرير لشكلين منفصلين من وسائل اإلعالم )الراديو 

 تعددة.ي تسمح بتركيب أشكال وسائل إعالم موالتلفزيون( أو اإلبالغ عن الويب باستخدام الطرق الت
 التحديث المستمر: -7

يقصد به تقديم خدمات إخبارية آنية تستهدف إحاطة متصفحيها بالتطورات الحالية في 
مختلف المجاالت، وينطلق عمل الصحف اإللكترونية على تحديث خدماتها اإلخبارية بشكل 

اشرة الطبيعة الخاصة باإلنترنت التي تعد المبمستمر ومتواصل طوال اليوم من رغبتها في مسايرة 
والتحديث أهم سماتها، وتفترض عالقة الوقت بطبيعة المحتوى المقدم من هذه المواقع نشر 

 .المعلومات واستكمالها وتحديثها بشكل دائم
 التحكم الفعال:  -1

لمتحكمين ايتسم التحكم الفعال بالعمل اإلرادي المحكوم بضوابط، والذي يتأثر مباشرة بخبرة 
المتوازنة، والتي تتميز ببناء غير خطي، بناء تفاعلي، وفي هذا البناء غير الخطي يكون 

 .وفقًا ألهدافه وإرادته آخرللمستخدمين القدرة على التنقل من موقع إلى 
 االتصال ذو االتجاهين:  -4

إن من  ثيشير إلى القدرة على االتصال التبادلي بين المواقع اإلخبارية والمستخدمين، حي
 .خصائص اإلنترنت التقليدية إمكانية رجع الصدى

 التزامن:  -2

االتصال التزامني هو اتصال يتطلب وجود طرفي العملية االتصالية في الوقت الحقيقي 
لالتصال حتى يتم تبادل الرسائل االتصالية بينهما، مثل االتصال عبر غرف الدردشة، وتشير 

المستخدمين في االتصال واالستجابة التي يتلقونها من االتصال في التزامنية إلى درجة مشاركة 
نفس الوقت، إن القدر العالي من التفاعلية يتطلب مزيدًا من االتصال التزامني، مثل ضرورة توفر 

 .قسم خاص بالتعليقات يسمح للجمهور بأن يكونوا على اتصال بالمواقع ومنتجي النصوص
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 تزامنية:  الال -2

الالتزامني هو الذي ال يحتم على المرسل والمستقبل التواجد في نفس توقيت االتصال 
 اإلرسال ليتم االستقبال الحقًا، مثل البريد اإللكتروني.

 االختيارية المطلقة:  -2

حيث إن زوار اإلنترنت هم الذين يقومون باختيار نوعية المواد التي يريدون مشاهدتها على 
 .اإلنترنت

 نقل الحزم:  -8

المعلومات على الشبكة تنتقل في حزم وليس في تدفق خطي، وذلك عبر اإلنترنت،  يعني أن
فإذا كانت وسائل االتصال التقليدية تتبع نمطًا خطيًا في تقديم مادتها من خالل المساحة، فإن 

 .التدفق في اإلنترنت يسير عبر حزم كاملة يمكن استقبالها والخروج منها إلى حزم أخرى 
 فح: تعدد خيارات التص -9

يشير إلى تحول جديد لوسائل اإلعالم واالتصال من توجيه عدد قليل من الرسائل إلى 
توجيه العديد من الرسائل للجمهور، إضافة إلى أنه أصبح بإمكان األفراد تلبية حاجاتهم االتصالية 
باالستفادة من خدمات الصحف التي تقدم المواد الصحفية بالطلب، والتي يطلق عليها اسم 

(newspaper on كما يطلق عليها "الصحف االفتراضية"، وهي الصحف التي تتحدد المواد ،)
 .(1)التي تنشرها بناء على الحاجات االتصالية الخاصة بقرائها

أن هذه المميزات جعلت للمواقع اإللكترونية اإلخبارية موقعًا مرموقًا في  ويري الباحث
ة ، وتتوالى فيه األزمات وخاصة مشكلة حصار غز المجتمع الفلسطيني، الذي تتالحق فيه األحداث

التي مر عليها حوالي عشر سنوات، األمر الذي أعطى هذه المواقع زخمًا كبيرًا في نقل ما يجرى 
 داخل قطاع غزة إلى العالم الخارجي، وتوفير المعلومات المطلوبة.

 

 

 

                                                           

( اللواتي، تأثير التعرض للمواقع اإلخبارية اإللكترونية في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو القضايا (1
 (.005-002دراسة مسحية )صالسياسية: 
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 رابعًا: سلبيات المواقع اإلخبارية الفلسطينية:
اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية أثناء ممارستها لدورها عدة سلبيات،  ولقد برزت للمواقع

 )1)أهمها:

الصياغة الركيكة لألخبار والموضوعات: فهي تنشر بال إعادة صياغة مما يأتيها من  .0
المتطوعين، فضاًل عن عدم التأكد من دقة الخبر والمصداقية، وهذا ما يفتح المجال لنشر 

 اإلشاعات وترويجها.
صعوبة التسويق وجلب اإلعالنات: وهي سلبية ما زالت في الوطن العربي، وهي تؤثر  .0

 سلبًا بشكل قوي على تطويرها والنهوض بها.
غياب القوانين الضابطة أو المنظمة للعمل: أدى إلى عدم وجود قوانين متفق عليها تضبط  .0

خالقيات ما يدور بها من عالقات وممارسات، وغياب مواثيق الشرف اإلعالمي وأ
الممارسة الصحفية عبر الشبكة، وانتهاك حق الخصوصية، وحقوق التأليف والنشر، 

 والحقوق الفكرية.

 خامسًا: المشكالت التي تواجه عمل المواقع اإلخبارية في فلسطين:
هناك العديد من المشكالت التي تعاني منها المواقع اإللكترونية اإلخبارية فلسطين يمكن 

 :(2)و التاليإجمالها على النح

 مشكالت اقتصادية: -0

تتمثل المشكالت االقتصادية في حاجة القائمين على المواقع اإللكترونية اإلخبارية إلى 
وجود تمويل دائم حتى يستطيع القائمون عليها اإليفاء بااللتزامات المالية والمصروفات الخاصة 

العاملين، وحجز النطاق اإللكتروني، بتشغيل الموقع والتي منها على سبيل المثال: )رواتب 
وخدمات ومصروفات اإليجار للمكاتب ..إلخ(. هذا يتطلب البحث عن ممولين ومعلنين لتغطية 
تلك النفقات بما يضمن االستمرارية لعمل تلك المواقع، ويتجلى ذلك واضحًا في ضعف الموارد 

افي من المنافسة وال تجد المال الكالمادية للمواقع اإلخبارية الصحفية المستقلة والتي ترغب في 
 .(3)أجل القدرة التشغيلية"

                                                           

 (.010( ناجي، الصحفي اإللكتروني )ص(1
 (.000( تربان، اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني )ص2)
 (.00( كنعان، الصحافة اإللكترونية في ظل الثورة التكنولوجية )ص3)
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ويرى الباحث أن ذلك من شأنه أن يجعل المعلنين أو الممولين يتحكمون في طبيعة األخبار 
المقدمة، ومضمونها، بما يتماشى مع مصالحها، ويؤثر على المضمون اإلخباري المهني 

 والموضوعي.
 مشكالت حزبية:  -7

بيرة جدًا تواجهها المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية، ألن تبعية الموقع وهي مشكلة ك
إلى حزب سياسي يجعله يتطرق للخبر بحزبية دون االهتمام بالموضوعية والدقة، وأحيانًا تعمل 

 .(1)هذه المواقع على تحريف المعلومات بما يتوافق مع مصلحتها العليا

 قرصنة المعلومات:  -1

معلومات تعني إمكانية الوصول للمعلومات دون إذن صاحبها، وفي عالم المواقع قرصنة ال
اإللكترونية اإلخبارية فإن ذلك يعني أن تلك المواقع تقوم باقتباس المعلومات من المواقع األخرى 
دون اإلشارة إلى مصدر تلك المعلومات، حيث" أصبحت تلك المواقع عبارة عن نسخ كربونية من 

، دون اإلشارة إلى مصدر تلك المعلومات، أو وجود السبق الصحفي في بعض بعضها البعض
 ، مما يجعل الجمهور يفقد الثقة في تلك المعلومات.(2)األخبار"

ويشير الباحث هنا إلى أن بعض الهواة في المجال الصحفي في فلسطين يقومون بإنشاء 
بيل لحجز الناطق اإللكتروني، في سمواقع إخبارية خاصة بهم، بمجهود ذاتي، مقابل مبالغ بسيطة 

إشهار تلك المواقع وجني المال من شركة جوجل، وذلك من خالل قيامهم بالحصول على 
المعلومات اإلخبارية من مواقع أخرى، ثم العمل على إعادة صياغتها بطريقتهم الخاصة، ونشرها 

افة إلى ية اإللكترونية، إضعبر صفحاتهم اإللكترونية. وهذا لون جديد من ألوان القرصنة اإلخبار 
ذلك فإن بعض الصحفيين والمحررين الذين يسند إليهم مهام جمع األخبار من فلسطين لوسائل 
إعالمية خارجية، يقوموا بنفس ما تم اإلشارة له سابقًا من خالل جمع المادة اإلعالمية من المواقع 

غ مالية محددة خبارية العربية مقابل مبالالفلسطينية المختلفة، وإعادة صياغتها وإرسالها للشبكات اإل
 متفق عليها. 

 

 

                                                           

 (.000( تربان، اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني )ص1)
 (000( المرجع السابق نفسه )ص2)
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 ضعف المضمون اإلخباري: -4

ال زالت عدة مواقع إلكترونية فلسطينية تعاني من ضعف المحتوى وقلة االهتمام بتحليل 
المعلومات بعمق، وافتقارها إلى المصداقية في نقل األحداث ألنها ال تعتمد على معلوماتها من 

موثوقة ومسؤولة، فبعض المواقع تعمل على نسخ الخبر كما هو من موقع آخر دون مصادر 
اإلشارة للمصدر أو التأكد من صحته، إضافة إلى المبالغة والتهويل وعدم الدقة في نقل الحدث 

 وهذا يضعف المهنية في العمل الصحفي.

  نقص التشريعات القانونية: -5

 اإلعالمية نتيجة نقص التشريعات القانونية الناظمةتعاني المواقع من العشوائية والفوضى 
للعمل اإللكتروني والتي تعمل على تأسيس عمل مهني احترافي يؤمن بأخالقيات مهنة الصحافة، 
وتساير التطور التكنولوجي وتواكب التحوالت في هذا المجال. وألن الصحافة اإللكترونية الحرة 

ي ع، والتزامها بالقيم الوطنية والمسئوليات األخالقية فتستمد قوتها من ارتباطها بقضايا المجتم
العمل الصحفي، إال أننا نجد أن العديد من مواقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية تفتقد إلى الرؤية 
الواضحة في التعاطي البناء مع قضايا المجتمع، والقدرة على العمل المشترك لخدمة قضايا الوطن 

 .(1)ود فردية تسعى من خاللها لتحقيق مصالح ذاتية بعيداً عن الصالح العامونالحظ بأنها تقوم بجه

  مشكالت مهنية: -6

يتمثل هذا النوع من المشكالت في عدم وجود مراسلين متخصصين للصحف اإللكترونية، 
، كما تمثل " متابعة تقنيات الويب الحديثة عائقًا لما (2)وكذلك عدم وجود صحفيين إلكترونيين

تأثيرات سمعية وبصرية تجعل المواقع أكثر جمااًل وحيوية، ومثال على ذلك قيام بعض تحدثه من 
المواقع الفلسطينية اإلخبارية بوضع شريط إخباري متحرك على رأس موقعها اإللكتروني يحمل 
عناوين آخر المستجدات في األخبار العالمية والمحلية، كذلك بالنسبة لمشاهدة األخبار المصورة 

، حيث بإمكان المستخدم التحكم في هذا الشريط وتحريكه وإيقافه كيفما يريد ووقتما المتحركة
. إال أن الباحث يرى أن المشكالت اإللكترونية أصبحت في تضاؤل خاصًة بعد اعتماد (3)يشاء"

                                                           

دهون، دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة: ( الم1)
 (.52ص) دراسة ميدانية

 (.000( تربان، اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني )ص2)
اسة ر ( المدهون، دور الصحافة اإللكترونية في تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة: د3)

 (.52ميدانية )ص
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بعض الجامعات لتخصص الصحافة اإللكترونية، وإدراج مساقات خاصة بالتحرير والنشر 
هناك مجموعة من الخريجين القادرين على إدارة المواقع اإللكترونية،  اإللكتروني، حيث أصبح

والكتابة والتحرير والنشر اإللكتروني، وذلك ال يعني انتهاء المشكالت المهنية بشكل أساسي، 
 فهؤالء الطلبة بحاجة إلى تدريب وتطوير للمهارات النظرية التي تمت دراستها أثناء فترة الدراسة.

 غياب الرقابة: -2

حيث ال يوجد في فلسطين هيئة رقابية تقوم بمراقبة عمل المواقع اإللكترونية اإلخبارية في 
فلسطين، وتكتفي وزارة االتصاالت في فلسطين بفرض الرقابة اإلدارية على المواقع الحكومية فقط، 

لكترونية إلكما أن الهيئة الفلسطينية لمسميات اإلنترنت ال تقوم بأي رقابة رسمية إال على المواقع ا
 .(1) (PSالمسجلة ضمن النطاق الفلسطيني )

ويرى الباحث أن المالحقات القانونية للقائمين على المواقع ينبغي أن تقتصر على الجانب 
م، إذ تقوم الجهات األمنية بمالحقة 0112األمني، خاصة بعد أحداث االنقسام الفلسطيني عام 

األمن الفلسطيني، إال أن هناك مالحقات أمنية لبعض المواقع التي تنشر أخبار معادية أو تمس 
 المواقع األمنية التي تحمل توجهات فكرية مناهضة للسلطة.

 سادسًا: أهم المواقع اإلخبارية الفلسطينية:
يشهد الفضاء اإللكتروني الفلسطيني عددًا كبيرًا من المواقع اإلخبارية، التي تتنوع بتنوع 

ي، ونظرًا لغزارة تلك المواقع، وإمكانية ظهور موقع إلكتروني إخباري الملكية، أو المضمون اإلخبار 
 جديد في أي لحظة، يستعرض الباحث أهم هذه المواقع على الساحة الفلسطينية، وهي:

 :(2)موقع وكالة األنباء الفلسطينية وفا .0

في م، واعتمد 0220انطلق موقع وكالة "وفا" اإللكتروني على اإلنترنت في األول من تموز 
م تحول قسم من األخبار إلى 0111في عام و (، imageمراحله األولى على النشر بشكل صورة )

م أصبحت أخبار 0110نص يمكن قراءته كنص مكتوب وليس على شكل صورة، ومع بداية عام 
الوكالة جميعها نصوصًا، ودخلت الصورة للموقع بشكل تدريجي، وخصوصًا في األخبار الرسمية 

 .ات الرئيسوالخاصة بنشاط

                                                           

 (.000( تربان، اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني )ص1)
 ( موقع وكالة األنباء الرسمية وفا، عن وفا )موقع إلكتروني(.(2
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وتعرف "وفا" أنها من أوائل المؤسسات الصحفية الفلسطينية التي اعتمدت على البريد 
م، وتمثل ذلك بإرسال األخبار الكترونيًا 0226اإللكتروني في نشر األخبار، وكانت البداية عام 

 إلى الصحف اليومية، وإلى تلفزيون وإذاعة فلسطين.

مفتوح، ومتاح للجميع دون اشتراك، حيث يقدم األخبار ويتميز موقع وكالة "وفا" بأنه 
 والتقارير والصور والقصص الصحفية للجمهور والصحف دون مقابل.

 :(1)موقع دنيا الوطن .7

م كأول صحيفة إلكترونية فلسطينية تهتم بالشأن 0110تأسس موقع صحيفة دنيا الوطن عام 
وصول ة، واستطاعت دنيا الوطن منذ نشأتها الالفلسطيني وتواكب األحداث المحلية والعربية والعالمي

إلى الصدارة من خالل تركيزها على القضايا التي تهم القارئ الفلسطيني وإتاحتها مساحة من الرأي 
والتعبير الحر في وقت تراجعت فيه الصحف الورقية وعجزت وسائل اإلعالم الرسمية عن مجاراة 

 اهتمام القارئ.

لصحفية عبر طاقم العمل الخاص بها، عبر كتابة القصص وطورت دنيا الوطن تغطيتها ا
اإلخبارية المؤثرة والمواد التفاعلية، واستطاعت االستفادة من خصائص الصحافة اإللكترونية من 
خالل فتح باب التعليقات ومشاركات القراء على مختلف الموضوعات واألقسام في الموقع، وتتعدد 

اجات الجمهور، وتمكنت خالل الفترة السابقة من إطالق أقسام موقع الصحيفة لكي تناسب احتي
برامج حوارية وتغطيات خاصة مباشرة لألحداث الفلسطينية المهمة، ومواكبة للتطور التكنولوجي 

 صحفيًا. 01الذي ساعدها في تلبية رغبات جمهورها، وتعتمد على طاقم يتكون من نحو 
 :(2)وكالة قدس نت .0

قدس نت للدراسات واإلعالم والنشر اإللكتروني بغزة، حيث تتبع وكالة "قدس نت" لمركز 
م، لتقديم خدمة راقية، ومن هنا فقد 0110مارس 0هـ الموافق 0000محرم  0انطلقت بتاريخ 

اجتمعت عزائم وجهود وبصائر مجموعة من المتخصصين في المجال الفكري واإلعالمي؛ لتحديد 
 رؤية "المركز" وأهدافه ووسائله.

                                                           

 .(0106نوفمبر  05نائب المدير العام في دنيا الوطن، محمد جربوع )مقابلة شخصية:  –( محمد عيسى 1)
 إلكتروني(.( موقع وكالة قدس نت، من نحن )موقع 2)
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نت" في تحديد رؤاه وسبل عمله على قاعدة راسخة وواسعة من الخبرات  ويرتكز "قدس
المتخصصة، والمتمثلة في نخبة من العلماء والباحثين والمفكرين والسياسيين والكتاب، الذين 

 يسعون باستمرار لقياس االحتياجات المتجددة للواقع وسبل االستجابة لتلك االحتياجات.  

ة متنوعة على شبكة اإلنترنت تتنوع الموضوعات التي تتعرض وتقدم "قدس نت" خدمة إخباري
لها؛ تشمل الخبر بأنواعه، والتقارير الموسعة، باإلضافة إلى استطالعات الرأي التي تهدف إلى 
استقصاء اتجاهات الرأي العام الفلسطيني والعربي تجاه القضايا المصيرية التي تهم الشعب 

م، وتمتلك الوكالة شبكة واسعة من المراسلين في جميع أنحاء الفلسطيني واألمة العربية بشكل عا
 فلسطين. 

 :(1)فلسطين برس  .0

م، 2/0/0110تعد وكالة "فلسطين برس" وكالة أنباء فلسطينية مستقلة تأسست في فلسطين 
م كأول وكالة 0115وحصلت على ترخيص من وزارة اإلعالم الفلسطينية في الرابع من يناير عام 

ة مستقلة بعد وكالة )وفا( الحكومية، وستعتمد لها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلين أنباء فلسطيني
 في شتى أرجاء العالم، وذلك بهدف تقديم المواد اإلخبارية والتحليلية المتنوعة.

وتتميز الوكالة في تقديم المواد اإلخبارية المتنوعة وبفنونها الصحفية المتميزة، لتغطية 
تصادية واالجتماعية وإلى ذلك من أمور أدبية وفنية، وستقدم الوكالة خدماتها الشؤون السياسية واالق

، والفاكس، وفق SMSاإلخبارية للمشتركين عبر البريد اإللكتروني، خدمة الرسائل القصيرة 
 اإلمكانات الفنية المتوفرة لدى المشتركين.

الفكرية التناقضات السياسية و وتقدم "فلسطين برس" نموذجًا متميزًا، آخذين باالعتبار حجم 
 على الساحة الدولية والمحلية.

 :(2)وكالة فلسطين اليوم .5

تعتبر وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية من الوكاالت الرائدة في اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني، 
م(، وتمثل صوتًا ناطقًا 0110فهو موقع إلكتروني إخباري فلسطيني بدأ العمل به مطلع فبراير )

 ركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.لح

                                                           

 ( موقع وكالة فلسطين برس لألنباء، من نحن )موقع إلكتروني(.(1
 ( موقع وكالة فلسطين اليوم، أهداف الموقع )موقع إلكتروني(.2)
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ويتابع الموقع األحداث الجارية في فلسطين، وكل ما يهم الشأن الفلسطيني داخل األراضي 
المحتلة، وخارجها، ومن أهم المحاور التي يغطيها الموقع: هي أحداث الساعة، ومقابالت وتقارير، 

التقارير وسرطان االستيطان، و فلسطينيات، والقدس، واألسرى الفلسطينيين، وتاريخ فلسطين، 
 واألخبار الصهيونية، والشئون العربية واإلسالمية، وقضايا اجتماعية.

 :(1)وكالة معًا اإلخبارية .6

م دأبت "وكالة مًعا" على نشر األخبار على مدار الساعة 0115منذ انطالقتها في العام 
اء في األراضي رونية التي يزورها القر باللغتين العربية واإلنجليزية، وتعتبر من أكثر المواقع اإللكت
 الفلسطينية إذ ينوف عدد زوار الموقع ثالثة ماليين شهريًا.

"وكالة مًعا" اإلخبارية هي جزء المتمم "لشبكة معا"، وهي مؤسسة إعالمية غير ربحية 
م بهدف تعزيز اإلعالم المستقل في فلسطين، وإقامة عالقات بين وسائل 0110تأسست عام 

المحلية واإلقليمية والدولية وكذلك تعزيز حرية الكلمة والتعددية في التغطية اإلعالمية اإلعالم 
كعناصر محورية لتعزيز مفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان. "شبكة مًعا" عبارة عن كيان مشترك 
يضم عدًدا من الصحفيين المستقلين في أنحاء فلسطين بما في ذلك تسع محطات تلفزة محلية 

حطات إذاعية. وباإلضافة إلى "وكالة معا" اإلخبارية، تقوم "شبكة معا" بنشاطات أخرى وتسع م
مثل األعمال التلفزيونية وتصوير الفيديو واإلنتاج اإلذاعي، كما تقيم دورات تدريبية للصحفيين 

 الفلسطينيين ورجاالت اإلعالم.

 :(2)موقع وكالة سما اإلخبارية .2

وتية ، انطلق موقعها اإللكتروني إلى فضاءات الشبكة العنكبهي وكالة أنباء فلسطينية مستقلة
م، وتصدر عن مؤسسة "براق" لإلنتاج اإلعالمي المرخصة من السلطة الوطنية 0115يناير 02في 

الفلسطينية. تهتم وكالة "سما" بالشأنين الفلسطيني واإلسرائيلي، وتقاطعاتهما العربية واالسالمية 
؛ جديدة ومتعددة لفهم الظاهرة اإلسرائيلية عبر رؤية تحليلية موضوعية والدولية مستهدفًة فتح آفاق

وتقدم للقارئ والباحث صورة حقيقية وشاملة عن األوضاع والتفاعالت اإلسرائيلية والفلسطينية 
المختلفة، وتشابكاتها، وتسلط األضواء حول أهم القضايا، والرؤى والمتغيرات التي تعصف بالظاهرة 

 تأثيراتها اإلقليمية الدولية. اإلسرائيلية، و 

                                                           

 ( موقع وكالة معًا اإلخبارية، أهداف الوكالة )موقع إلكتروني(.1)
 ( موقع سما اإلخباري، أهداف الموقع )موقع إلكتروني(.2)
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وتؤمن وكالة "سما" أن اإلعالم الحر والحقيقي له دور طليعي في الدفاع عن حقوق الناس 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وحقهم في المعرفة والمعلومة دون قيد ودون النظر الى 

لحقيقة درتها على إيصال اانتماءاتهم السياسية والحزبية، وتؤمن أيضًا أن رسالتها تكمن في ق
 ناصعة دون تزييف ودون تجريح أو قذف. 

وتؤكد وكالة "سما" أن الجرأة والموضوعية في طرح قضايا وهموم الناس، وتطلعاتهم على 
كافة المستويات هي نتاج جهد متنوع تشارك فيه كل القطاعات المجتمعية بال استثناء، فيما يلعب 

ل الرسالة، والحفاظ على المكتسبات المتنوعة، وتطويرها لما فيه من اإلعالم دورًا مركزيًا في إيصا
تأصيٍل للحرية، واالنعتاق إلى آفاق رحبة من المعرفة، والبناء اإليجابي المتميز، لما فيه مصلحة 

 األمة، والدفاع عن مستقبلها.
 :(1)موقع فلسطين اآلن .0

هتم على مستوى فلسطين، التي ت تعد وكالة " فلسطين اآلن" من الوكاالت اإلخبارية األولى
بتغطية جميع األحداث والموضوعات على امتداد الوطن، لحظة بلحظة، إضافًة إلى أهم األحداث 
العربية والدولية، مراعيًة الدقة، والمصداقية، والموضوعية، وتحوز على متابعة محلية وعربية 

 م.0115لها، وقد أنشئت عام  ودولية كبيرة، ومتزايدة، وتتخذ الوكالة من مدينة غزة مقراً 

وتعتمد وكالة" فلسطين اآلن" في تغطيتها اإلخبارية على طاقم متميز مكون من عشرات 
المحررين والمراسلين الموزعين على كافة أنحاء قطاع غزة، والضفة المحتلة، وبعض مناطق 

ورية متكاملة، م، لتمكين الجمهور من التمتع بتغطية ف0200األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 وشاملة.

وتهدف الوكالة من خالل تغطيتها لألخبار الفلسطينية إلى تقديم خدمة إخبارية بالسرعة 
والمصداقية على مدار الساعة، وتسليط الضوء على قضايا الشعب الفلسطيني االقتصادية 

طيني، سوالسياسية واالجتماعية، وفضح ممارسات االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب الفل
 ومناهضة التيارات الهدامة التي تحاول النيل من صورته المشرقة، ومقاومته الباسلة.

 

 

                                                           

 لة فلسطين اآلن، من نحن )موقع إلكتروني(.( موقع وكا1)
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 :(1)وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  .9

تعد وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( إحدى أكثر وكاالت األنباء نمًوا وعراقة على الساحة 
الفلسطينية، مدعومًة بخبرة واسعة النطاق في مجال التغطية اإلخبارية في كافة محافظات الوطن، 
ويتمحور نطاق عمل وكالتنا في فضح جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني كأولوية وطنية 

المية، كما تقوم تغطية الوكالة أيًضا على إبراز إنجازات ونجاحات وإسهامات حياة شعبنا وإع
الفلسطيني، وإبراز تعدديته البناءة من خالل تغطية تحظى باحترام كافة األطراف واآلراء والمواقف، 

 بعيدًة كل البعد عن التجريح والقذف بحق األفراد أو المؤسسات أو الهيئات. 

صفا" فريق عمل متعدد الثقافات ويضم نخبة من ذوي الكفاءات العالية الذين لدى وكالة "
يجمعهم الفكر اإلبداعي والفهم والخبرة الواسعة في صناعة اإلعالم عبر ترسخ معاني الوحدة 
الوطنية والحوار واالحترام المتبادل وتنظيم أدب الخالف، واالعتماد على األدلة والبراهين والوثائق، 

تهام الجزافي وغير الموثوق، إلى جانب االلتزام بالتقاليد الفلسطينية والعربية األصيلة، وعدم اال
 وااللتزام بقوانين الصحافة الفلسطينية المرعية المعمول بها. 

واستنادًا إلى منهجية الموقع اإلعالمية المبتكرة ونظرتنا المستقبلية، فقد نجحت "صفا" في 
فتة واإلنجازات النوعية التي ساهمت في ترسيخ مكانتها كإحدى تحقيق سلسلة من النجاحات الال

أبرز الوكاالت الرائدة في مجال توفير الخدمة اإلخبارية الفورية المكتوبة والمصورة عن آخر 
 المستجدات على الساحة الفلسطينية.

 :(2)وكالة الرأي الفلسطينية .01

م لتشكل وكالة 0100مبرانطلقت وكالة الرأي الحكومية في الثاني والعشرين من سبت
فلسطينية إعالمية رسمية ناطقة باسم الحكومة الفلسطينية، ومعبرة عن الثوابت الوطنية للشعب 

 الفلسطيني األصيل، وحاملة لهمومه ومتبنيه لمواقفه وقضاياه.

ومن بين أهداف الوكالة ترتيب وتطوير العمل اإلعالمي الحكومي نحو األفضل ليكون 
فلسطين، وإلثراء الحالة اإلعالمية الفلسطينية وصواًل إلى أكبر قدر ممكن من نافذة العالم على 

 الجمهور عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.

                                                           

 ( موقع صفا وكالة الصحافة الفلسطينية، من نحن )موقع إلكتروني(.1)
 ( موقع وكالة الرأي الحكومية، من نحن )موقع إلكتروني(.2)
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كما أنها تتبنى قضايا الشعب الفلسطيني المختلفة، وأنها تعمل على الدفاع عن هذه القضايا 
ضية ي واإلقليمي والدولي بالقودعوة العالم لمناصرتها، وتوعية الرأي العام الفلسطيني والعرب

الفلسطينية، وفضح جرائم االحتالل )اإلسرائيلي( بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف القضايا، 
ومن خالل هذه النافذة اإلعالمية اإللكترونية؛ يأمل القائمون عليها تحقيق الرسالة التي يحملها 

ة الة اإلعالمية هي إحدى البوابات اإلعالميالموقع ويؤمن بها ويطمح لتحقيقها، أن تكون هذه الوك
الرئيسة المعبرة عن أصالة الشعب الفلسطيني وحضارته، وأن تجسد الوكالة شعارها الذي ُأختير 

 بعناية )نافذتك إلى فلسطين(".

 سابعًا: دور المواقع اإلخبارية الفلسطينية:
 األحداث وتعبئة الرأي العام،أدت المواقع اإلخبارية الفلسطينية أدوارًا هامة في األزمات و 

 (1)يمكن رصدها فيما يلي:
لم يقتصر دور المواقع اإلخبارية الفلسطينية على دورها وقت األزمات وأثناء الحصار:  .0

تقديم المعلومات للجمهور فقط، بل تقديمها بقالب سليم يصل للجمهور بشكل سهل، 
واألزمات التي تعرض لها يحتوي على معلومات ومصادر كافية، فكانت أوقات الحروب 

القطاع على سبيل المثال، تقدم المعلومات عن األزمات وكيفية الخروج منها، من خالل 
 تسليط الضوء عليها بشكل مفصل من خالل المواد التحريرية الُمتعددة.

ية تقوم المواقع اإلخبارية الفلسطينية بالتغطالتغطية المستمرة لألحداث والنقل المباشر:  .7
ة لألحداث الواقعة على الساحة الفلسطينية، ومتابعتها بشكل مستمر وتحديثها، المستمر 

إليصال الرسالة للعالم الخارجي، كما حصل خالل الحروب الثالثة على قطاع غزة، 
قامت المواقع اإلخبارية بنقل ما يجرى داخل قطاع غزة إلى العالم الخارجي، وتوفير 

 .المعلومات المطلوبة
كان للمواقع اإلخبارية الفلسطينية دور بارز في إبراز ت والحقائق: إبراز المعلوما .1

المعلومات والحقائق على شبكة االنترنت، وإيصال الرسالة الصحيحة للجمهور من خالل 
 منصات اإلعالم على شبكة اإلنترنت.

فكثيرًا ما قامت مواقع اإلنترنت من حجب مجموعات متابعة أخبار حجب المعلومات:  .4
عن مرتادي الشبكة أو قيام دولة أو جهة ما بحجب الفيس بوك عن المواطنين ومعلومات 

                                                           

جبريل، دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا  (1)
 (.55األسرى: دراسة تحليلية وميدانية مقارنة )ص
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فيأتي دور الصحفي في كشف هذه الممارسات ضد الحرية مثل فيس بوك يحجب صفحات 
 مناهضة للمسلمين.

حيث يمكن للصحفي أن يتابع هذه االستطالعات في قضية رصد اتجاهات الرأي العام:  .2
على مواقع اإلنترنت، ويقوم بتحليلها والتعرف على االتجاه ما وإجراء استطالعات الرأي 

العام نحو هذه القضية على تسهيل عمليات الحشد والضغط ألي حملة، باإلضافة إلى 
 عمليات المناصرة فيسهل مثاًل تقييم أي حملة وقياس أدائها في الشارع.

ة غاثة متابعيمكن للصحفي كما يمكن لمؤسسات اإلتغطية أخبار المناطق المنكوبة:  .2
أخبار المناطق المنكوبة ومناطق الكوارث مثل: المتابعة الحية بالصورة لسيل مصارف 

 م.0100الصرف الصحي على مناطق غزة شتاء عام 
تمكن عدد من الصحفيين وغيرهم من خالل مواقع االنترنت من إطالق حمالت التضامن:  .2

 من الجهات داخل الدولة.حمالت تضامن مع الصحفيين الذين يتعرضون النتهاكات 

أن الكثير من المواطنين في قطاع غزة وخاصة فئة الشباب الفئة الذين  ويري الباحث:
يمثلون عماد المجتمع الفلسطيني، يرغبون في التعبير عن آرائهم اتجاه القضايا الفلسطينية من 

تستخدم  هور، وأصبحتخالل الكتابة على المواقع اإلخبارية في زوايا الرأي الخاصة بكتابات الجم
 تلك المواقع كمنابر للتعبير عن اآلراء السياسية وغيرها.
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 المبحث الثاني
 مصداقية األخبار اإللكترونية

يتناول الباحث، في هذا المبحث، مفهوم المصداقية وأنواعها، ومعايير ومقاييس المصداقية، 
مصداقية اإلعالم، وكذلك مصداقية وأبعادها، والعوامل المؤثرة في المصداقية، وإشكاليات قياس 

شبكة اإلنترنت، وأشكال المصداقية، ومكوناتها، والصعوبات التي تواجهها في بيئة اإلنترنت، 
 وكيفية تعزيز مصداقية المواقع اإلخبارية، ومرجعية التغطية اإلخبارية ومصداقية وسائل اإلعالم.

 أواًل: مفهوم المصداقية:
مات من أجل المعرفة، وعملية التماس المعلومات هي يسعى الناس للحصول على معلو 

عملية متكررة، وتعتمد إلى حد كبير على الحالة المحددة لطالبها، ويمكن أن يقتصر تأثير 
المعلومات في التعلم )حيث يمكن ببساطة أن يتم تخزين المعلومات واسترجاعها(، ولكن في كثير 

حيث يمكن تمرير المعلومات إلى اآلخرين، ويمكن  من الحاالت، هناك تأثير أكبر لهذه العملية؛
استخدامها لصنع القرارات، كما أنها يمكن أن تؤثر على المواقف والسلوكيات، فنحن نواجه قدرًا 

يد لنا، ومن حتفظ فقط بما هو مفكبيرًا من المعلومات في حياتنا اليومية، ومعظمها يتم ترشيحه ون
 .(1)لمعلومات هي المصداقيةم المعايير التي تستخدم لتصفية اهأ 

فالمصداقية تعتبر مكونًا أساسيًا لنجاح عملية االتصال، لذا فهي أحد المعايير المهمة 
المميزة بين وسيلة وأخرى، وهي مهمة كذلك سواء بالنسبة للقائم باالتصال أو الجمهور المستقبل 

 .(2)للرسالة

قناعًا، كما تعد عاماًل أساسيًا في وتبرز أهمية المصداقية في أنها تجعل الرسالة أكثر إ
، فإذا تكون لدى الرأي العام اعتقاد بأن الوسيلة اإلعالمية (3)تحديد العالقة بين القارئ والصحيفة

 .(4)غير موضوعية فإنها تتعرض بذلك لفقدان مصداقيتها لديه

                                                           

(1  ( Nadine, W & Jacquelyn, B. journal of the American society for information 

science and technology (P.134). 

 (.2علم الدين، مصداقية االتصال )ص (2)
سابق، عالقة المقيمين المصريين في دول الخليج العربي بالصحافة المصرية: رسالة دكتوراه غير منشورة  (3)
 (.000)ص
 (.002( حجاب، الموسوعة اإلعالمية )ص(4
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ل اولقد اهتمت أبحاث مصداقية المصدر بدراسة كيف يؤثر اختالف خصائص القائم باالتص
على تقبل الجمهور للرسالة االتصالية، وتم تعريف القائم باالتصال بأنه يشمل األفراد والجماعات 
والمؤسسات، أما الدراسات التي رصدت مصداقية وسائل اإلعالم فقد ركزت على الوسائل التي 
 يتم عن طريقها توصيل الرسالة اإلعالمية والمضامين المختلفة أكثر من التركيز على مرسل

 .(1)المضمون االتصالي

 (2)( ثالثة عوامل لمصداقية المصدر وهي:0201) Mertzو Lemertو Berloولقد حدد 

 .Safetyاإلحساس باألمان  -
 .Qualificationالكفاءة  -
 .Dyanamismالديناميكية  -

 :(3)( لمفهوم المصداقية بالنسبة للمصدر اآلتي0201) Infanteفيما أضاف 

 .Trustworthinessالجدارة بالثقة  -
 .Expertiseالخبرة  -

فمفهوم المصداقية وتعريفها متداخل جدًا ولكن ببساطة يمكن تعريفها على أنها الصدق، 
وكذلك اإلنصاف وعدم التحيز، والجدارة بالثقة، والسهولة في االستخدام، والموثوقية، وأيضاً جاذبية 

ا وإخراج مواضيع إخبارية معينة يجعله الوسيلة نفسها أو جاذبية مصادر األخبار، وطريقة عرض
 .(4)أكثر مصداقية

وفي دراسة بعنوان "قياس مفهوم المصداقية" حددت اثني عشرة عنصرًا للمصداقية جاء في 
مقدمتها: اإلنصاف وعدم التحيز والثقة واالكتمال والواقعية، كما استخدمت مقياسًا للمصداقية من 

 :(5)أربعة أسئلة
  

                                                           

صري: ر المهاشم، مصداقية مواقع بعض الصحف المصرية على االنترنت وعالقتها بتفضيالت الجمهو  (1)
 (.50دراسة تحليلية وميدانية على عينة من الريف والحضر )ص

(2  (  John, N & Clifford, N. differential criteria for evaluating credibility of 

newspapers and TV news (P.77). 

 (.50)ص المرجع السابق نفسههاشم،  (3)
(4) Derba, M. & Travis, D. News on the net: credibility , selective exposure and 

racial prejudice 

(5) Cicilie, G. & Kristin, M.  Measuring the concept of credibility  (PP.267-278). 
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 اإلعالم للتصديق عندما تتضارب األخبار.قابلية وسائل  .0
 وسائل اإلعالم المفضلة لفهم األخبار. .0
 وسائل اإلعالم المفضلة للحصول على تغطية إعالمية موثوقة. .0
 وسائل اإلعالم المفضلة للحصول على األخبار المحلية وأخبار الوالية واألخبار القومية. .0

مع شره الصحيفة، وصلتها الوثيقة بالمجتوأكدت دراسة أخرى، أن اعتقاد القراء بصحة ما تن
 .(1)وقضاياها تعتبر من أهم عناصر مصداقية الصحيفة

أنه ال يمكن أن تدرس المصداقية إال من خالل دراسة المصدر  Schweigerويري 
والوسائل اإلعالمية التي تختلف مصداقية بعضها عن البعض لعوامل مختلفة، وأن المصداقية 

بقًا لمستويات متعددة حسب أهميتها لدى الجمهور المستخدم وطبقًا للمجال تتحدد لدى الجمهور ط
 .(2)الجغرافي

فيما يرى البعض أن مفهوم المصداقية أكثر اتساعًا في القضايا التي يعالجها من مفهوم 
 (3)القابلية للتصديق، بحيث يشمل:

 الثقة في وسائل االتصال. -
 التصورات حول التحيزات السياسية وغيرها. -
 التصورات حول كيفية تغطية وسائل االتصال للمجموعات المتنوعة في المجتمع. -
 الموقف تجاه قضايا التقييم اإلخباري. -
 تقييم الوظيفة التي تؤديها الجرائد ووسائل االتصال األخرى. -
 الموقف تجاه حرية الصحافة. -

 )4)فيما يلي:فيما ترى عبد العزيز أنه يمكن حصر المؤشرات المكونة لمفهوم المصداقية 

 معالجة القضايا التي تمس مصالح واهتمامات الجمهور "إهتمامات الجمهور". -
 اإللمام بكل عناصر الموضوع "الشمولية". -
 تعددية أبعاد كل عنصر من العناصر المكونة للموضوع "تعددية األبعاد". -
 عرض وجهتي النظر "تعددية االتجاهات". -

                                                           

(1  ( Philip, M. defining and measuring credibility of the newspaper: developing an 

index (P.567-574). 

(2  ( Wolfgang, S. Media credibility : experience or image  (P.37-59). 
 (.06( علم الدين، مصداقية االتصال )ص(3
 (.06( عبد العزيز، مصداقية اإلعالم العربي )ص(4
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وكذلك التوازن في عرض وجهات النظر  التوازن في عرض أبعاد وعناصر الموضوع -
 "التوازن".

االستناد إلى أدلة كالوثائق والوقائع والنصوص الدينية والمنطق وغيرها من األدلة المختلفة  -
 "التنوير".

 عدم االستخفاف بعقول القراء "التنوير". -
 فصل الرأي العام عن المعلومات والوقائع "التنوير". -
 ء الشخصية "الموضوعية".الموضوعية والتجرد من األهوا -
 الوضوح في األفكار واالتجاهات وأساليب العرض "الوضوح". -
 الصراحة والشجاعة في إبداء اآلراء والمواقف "التنوير". -
 تساق في المواقف واآلراء "التنوير".اال -
 الدقة في إثبات المصادر والتواريخ واألسماء واألرقام واإلحصاءات "الدقة". -
 مصادرها "الثقة".الثقة في الصحيفة و  -

ومفهوم المصداقية بهذا الشكل مفهوم مركب ومتداخل ومتعدد األبعاد وشديد التعقيد، فإذا 
ألمت الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية أو الكاتب بكل أبعاد الموضوع فقد تقتصر على عرض 

 وجهة نظر واحدة.

توافر للمادة الصحفية بحيث يوالمصداقية نوع من المعالجة المهنية والثقافية واألخالقية  
فيها كل أبعاد الموضوع واالتجاهات المطروحة حوله بطريقة متوازنة تستند على شواهد وأدلة ودقة 
في عرض المعلومات وفصلها عن اآلراء الشخصية التي ينبغي أن تعلن بوضوح وصراحة، وتتجرد 

ها تطرحها الصحيفة أو يطرح من األهواء والمصالح الخاصة بحيث تتسق مع اآلراء األخرى التي
الكاتب في وقت آخر أو موضوع آخر، وفي ذلك إطار من التعمق والشمولية يراعي عالقة الخاص 

 بالعام وربط الجزء بالكل شرط تعكس المادة الصحفية أولويات االهتمام عند الجمهور.

لة يوتري سهام نصار أن عناصر المصداقية تختصر في مصداقية الخبر خاصة أن الوس
ن والتواز  واالكتمالاإلعالمية بصفة عامة على رأسها الخبر أو الحداثة أو الموضوعية والدقة 

وتجنب اإلثارة واالهتمام بمصالح الجمهور والكفاءة وعدم التحيز والحالية، وان مقاييس مصداقية 
 .(1)الصحافة ترتبط بجغرافية الخبر )محلي، قومي، دولي(

                                                           

 (.0005نصار، تأثير المصداقية على عالقة الصفوة بالصحافة المصرية: دراسة ميدانية )ص  (1)
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المصداقية بأنها مجموعة من العوامل والمعايير التي تتضافر  بينما تعرف هبة عبد الوهاب
مع بعضها البعض، التي تتشكل من الممارسة المهنية داخل الوسيلة اإلعالمية من التزام بالحياد 
والموضوعية والتوازن في عرض وجهات النظر ونقل الحقيقة دون تعميم، والتي يستشعرها المتلقي 

 .(1)أو تلك، مما يجعله يثق بها وبما تقدمه من مضامين عند تعامله مع هذه الوسيلة

ولعلماء النفس واالتصال رأي آخر في ماهية المصداقية، فهم يرونها بشكل كبير كـ )متغير 
لإلدراك الحسي(، فالمصداقية بالنسبة لهم ال تعني موضوعية المصدر أو مدى خواص وصدقية 

 .(2)المتلقي للمعلومات المواد المعروضة، ولكنها تصور ذاتي من جانب

وبناء على ما سبق يرى الباحث أن مفهوم المصداقية، يقوم على عملية رضا الجمهور عما 
تقدمه وسائل اإلعالم المختلفة، بحيث تشمل على جميع مؤشرات المصداقية ومكوناتها وهي 

وضوح، الثقة، عية، الالشمولية، التعددية، التوازن، الدقة، التنوير، الشفافية، االستقاللية، الموضو 
وكذلك ُيعرف الباحث المصداقية تعريفًا إجرائيًا، أنها درجة الثقة في المحتوى المقدم للجمهور 

 بمختلف أشكاله، وما يتكون لدى الجمهور من ثقة.

 ثانيًا: مكونات المصداقية:
فها صتشير مكونات المصداقية إلى الرؤية النظرية والمنهجية لمصداقية وسائل اإلعالم بو 

 متغيراً متعدد األبعاد، وينطوي هذا المتغير على اثني عشر بعداً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفئات اآلتية:

سمات التغطية اإلخبارية: وتشمل على ستة أبعاد تتمثل في قدر الثقة في المضمون،  .0
ة أو لوالشمولية في التغطية، والفصل بين الحقائق واآلراء، والدقة في المعلومات، والعدا

 اإلنصاف.
تصورات الجمهور حول القائم باالتصال والوسيلة: وتشمل على ثالثة أبعاد تتمثل في،  .0

القائم باالتصال ومؤهالته، واتباع الوسيلة لتكتيك الغموض وعدم الشفافية في طرح 
 القضايا، والتركيز على مصلحة الوسيلة دون اعتبار لمصالح الجمهور واهتماماته.

                                                           

عبد الوهاب، مستويات مصداقية القنوات اإلخبارية الفضائية العربية واألجنبية كما تراها الصفوة: دراسة  (1)
 (.20مقارنة )ص

(2) Andrew, F. & Miriam, M. The credibility of volunteered geographic information  

(P.141). 
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اإلعالمي: ويشتمل على ثالثة أبعاد تتمثل في: احترام خصوصيات األفراد، األداء  .0
 .1المسئولية االجتماعية، ومراعاة المصالح الشخصية ألفراد الجمهور

ويوجد تمييز بين ثالث مكونات للمصداقية في جميع أنواع مواقع االنترنت وهي: المصداقية 
ميم، والمصداقية المرتبطة بالمحتوى، وتمكن المرتبطة باإلثارة، والمصداقية المرتبطة بالتص

المصداقية المرتبطة باإلدارة داخل المنظمة التي تملك الموقع اإللكتروني، بينما تتألف المصداقية 
المرتبطة بالمحتوى من العناصر المكتوبة في الموقع، فضاًل عن كيفية عمل الموقع، وتستند 

و العالمات التجارية التي يصنعها مصممو المصداقية المرتبطة بالتصميم على المظهر أ
 .(2)الموقع

 ثالثًا: أبعاد المصداقية:
توجد للمصداقية أبعاد مختلفة تتصل بالمصدر والوسيلة والرسالة، وتؤثر جميعها على ثقة 

 القارئ ويتضح ذلك مما يلي:

 مصداقية المصدر: -أ

الة شارك في هذه الرسيعرف المصدر أنه: منشئ الرسالة االتصالية "ومن ثم فهو كل من 
من إعداد وتقديم، ويري العديد من الباحثين مصداقية المصدر بوصفها ذلك الخيال الذي يعتقد 

 .(3)المستقبل في المصدر وهي تعني قابلية المصدر للتصديق أو الثقة فيه"

 (4)وتمر عملية مصداقية المصدر بثالث مراحل للتصديق وهي:

تصديق المسبق قبل أن يبدأ المصدر في تقديم الرسالة التصديق المبدئي: وهي مرحلة ال .0
 ويتحدد هذا التصديق بالتجارب السابقة والمظهر الشخصي.

التصديق النابع من الظرف االتصالي: وهي تتحدد بناء على خصائص المصدر التي  .0
ندركها أثناء الحدث االتصالي، فالمصدر ينقل خبرات لفظية وغير لفظية تشير إلى 

                                                           

الحبيبي، مصداقية المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور المصري: دراسة  ((1
 (.010مقارنة )ص 

 (.015)ص  المرجع السابق( (2
سابق، عالقة المقيمين المصريين في دول الخليج العربي بالصحافة المصرية: رسالة دكتوراه غير منشورة  (3)

 (.000)ص 
 (.00الحديدي، إمام، اإلعالم والمجتمع )ص (4)
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جدارته بالثقة وكفاءته وديناميكيته، وفي نهاية االتصال يكون المتلقي  خصائصه مثل
 صورة عامة عن المصدر.

التصديق النهائي: وهي الصورة التي حصل عليها الجمهور عن القائم باالتصال مع نهاية  .0
عملية االتصال، وينتج من خالل تفاعل المصداقية المبدئية مع المصداقية المستوعبة 

 )1)تصالي.من الظرف اال

 (2)ولتدعيم مصداقية المصدر لدى الجمهور يجب األخذ بالتعليمات االتية:

محاولة الرجوع إلى خبرات شخصية غير مبالغ فيها مع االستشهاد بمصادر ذات ثقة  -
 ومعروف عنها رؤاها المؤثرة في هذا السياق.

 حل ثقتهم.ليصبح ممحاولة اإليحاء للجمهور بمدة مشاركته لهم في معتقداتهم وتوجهاتهم  -

 )3)ومن العوامل التي تؤثر على مصداقية المصدر هي:

 توافر الخبرة لدى المصدر ومدى إلمامه بجوانب الموضوع الذي يتحدث عنه. -
توافر الثقة في المصدر من جانب المرسل، وأوضح مثال لها في عملية االتصال  -

 ر األصدقاء.الشخصي والثقة في األصدقاء والمعارف أكبر من الثقة في غي
توافر درجة اإلعجاب بالمصدر وهي التي ترتبط بمدى قدرة المصدر على أن يكون أكثر  -

 جاذبية للجمهور.

 (4)مصداقية الوسيلة: -ب

حسن استغالل الوسيلة لخصائصها يكسبها درجة أعلى من المصداقية، وهي تعنى قابلية 
فسها، ومن تنبع من خصائص الوسيلة نالوسيلة االتصالية للتصديق استنادًا إلى الثقة بها، والتي 

الصورة الذهنية المتكونة لها في نفوس الجمهور، فمما يزيد من مصداقية الوسيلة أن نحسن 
استخدام خصائصها في االتصال بالجماهير، فاإلذاعة تختلف عن الصحافة تختلف عن التلفزيون 

 وتختلف عن اإلنترنت.

 
                                                           

 (.02علم الدين، مصداقية االتصال )ص (1)
 (.062الطويرقي، علم االتصال المعاصر )ص (2)
 (.060-002حسن، اإلعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام )ص (3)
هاشم، مصداقية مواقع بعض الصحف المصرية على االنترنت وعالقتها بتفضيالت الجمهور المصري:  (4)

 (.62دراسة تحليلية وميدانية على عينة من الريف والحضر )ص
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 مصداقية الرسالة: -ج

ذي يقدمه المصدر إلى الجمهور عبر وسيلة االتصال وتتوقف قابليته الرسالة هي المنبه ال
 (1)للتصديق على عدة عوامل وهي:

 أن تصمم الرسالة وتقدم بشكل يلفت انتباه المستقبل الذي توجه إليه. -
 أن تستخدم الرسالة عالمات ورموز تشير إلى خبرة مشتركة بين المصدر والمستقبل. -
 مرتبطة باحتياجات المستقبل وهمومه.أن تثير الرسالة قضايا  -
 أن تقترح وسائل لتحقيق االحتياجات المالئمة لظروف الجماعة التي يرتبط بها المستقبل. -
 أن تتفق الرسالة مع مستوى المستقبل الثقافي. -
 اليسر والسهولة، في تناول الحقائق. -
 نشر الحقائق، بكل أبعادها السلبية. -
 الدقة في تناول الخبر. -

 أنواع وأشكال المصداقية:رابعًا: 
 (2) أربعة أنواع للمصداقية وهي: Fogg, Tesngلقد حدد 

 المصداقية المفترضة: .0

وهي تصف مدى المصداقية المدركة لشخص ما أو شيئًا ما بسبب افتراضات عامة في 
هكذا فهم بالحقيقة، و  هم يخبرونهمءل المثال يفترض الجمهور أن أصدقاذهن المدرك، فعلى سبي

 ن، فهي تعتمد على افتراضات أو توقعات مبنية على التخمين واالفتراض.يهم صادقءيرون أصدقا

 المصداقية الشهيرة أو المعتقد وجودها: .7

وهي تصف مدى إدراك المتلقي لمصداقية شخص ما بسبب ما أعلنت األحزاب عنه، وهي 
ة دورًا في تفاعالتنا اليومية تلعب المصداقية الشهير تبنى على ما يقوم به اآلخرون عن الوسيلة، ف

مهندس( أو الجوائز ذات المكانة )جائزة نوبل  –هامًا من خالل استخدام األلقاب الرسمية )دكتور 
جائزة الدولة التقديرية( الممنوحة بواسطة أشخاص ذوي قيمة في المجتمع بحيث يبدون للجمهور  –

نت تظهر هذه المصداقية بشكل أكثر وضوحًا سواء ذكرت في أكثر مصداقية، وعلى شبكة اإلنتر 

                                                           

( هاشم، مصداقية مواقع بعض الصحف المصرية على االنترنت وعالقتها بتفضيالت الجمهور المصري: (1
 (.62عينة من الريف والحضر )ص علىدراسة تحليلية وميدانية 

(2( Shawn, T. credibility and computing technology  (P.41-42).  
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خبر أو مقال أو حتى لنكات متفرعة من الموقع لمواقع خاصة بشخصيات هامة بحيث تجعل 
 الموقع أكثر مصداقية للقارئ.

 المصداقية السطحية: .1

تصف هذه المصداقية مدى إدراك الفرد لمصداقية شخصًا ما بناء على فحص ومراقبة 
فهي تعني مثال تقييم كتاب من خالل غالفه، أما في عالم العالقات اإلنسانية فيظهر بسيطة، 

ذلك من خالل تقييم األفراد من طريقة اختيارهم للمالبس أو الطريقة التي يتحدثون بها، أما في 
مجال اإلنترنت فربما تبدو صفحة على الشبكة صادقة فقط بسبب تصميمها وإخراجها أو بسبب 

البصرية المستخدمة في صفحات الموقع، فهي تعتمد على االنطباعات األولى والمعاينة  اإلمكانيات
 البسيطة للخصائص الظاهرة أو الخارجية المبينة على الفحص األولى للوسيلة.

 المصداقية الخبيرة: .4

ويشير هذا النوع إلى مدى تصديق الشخص لشخص بناء على الخبرة بينهم، فمثاًل من خالل 
الجمهور طول اليوم نقوم بتقييم صدقهم وأمانتهم وهذا التقييم يساعدنا في تقدير مدى  تفاعلنا مع

 صدق معلوماتهم التالية، فهذه المصداقية تعتمد على الخبرة في استخدام الوسيلة.

 (1)ويصنف كل من أندروا فالنجن وميريام ميتزجر مصداقية اإلنترنت إلى عدة أشكال هي:
 المصداقية الممنوحة: .0

تمنح المصداقية لبعض المعلومات أو مصدرها مثل المنظمات والوكاالت أو الجمعيات،  قد
فعلى سبيل المثال فاألطباء يضفون مصداقية على المواقع التي يوصون بها المرضى، حيث يتم 

 تأسيس المصداقية من خالل االستفادة من خبرات هذه الكيانات.

 المصداقية الجدولية: .7

األبعاد الخاصة باألفراد أو المنظمات أو المعامالت أو اآلراء، أو  تعتمد على تقييم بعض
المنتجات التي تم إذاعتها في وقت الحق وذلك لتقديم درجة تقييم شاملة، على سبيل المثال، مواقع 
المزاد على شبكة اإلنترنت يعتمد على أعضائه في تقييم األفراد اآلخرين الذي يشتركون معهم في 

 التخفيف من مخاطر المشاركة وتعزيز الثقة في مثل هذه المعامالت المالية.الصفقة من أجل 

                                                           

الحبيبي، مصداقية المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور المصري: دراسة  (1)
 (.010مقارنة )ص
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 المصداقية المتعلقة بالسمعة الطيبة: .1

هي شكل من أشكال المصادقة التي تعزز من خالل الفرد والشبكات االجتماعية، فالسمعة 
شاء سمعة إن الجيدة هي آلية قوية لإلقناع، وبالتالي تسعي المصادر لبناء المصداقية عن طريق

طيبة، وتسعى الستمرارها من خالل الشبكات االجتماعية، باإلضافة إلى ذلك، هناك أدلة على 
نقل المصداقية حيث يعتمد المستخدم على مصداقية الوسيلة أو المنتج اإلعالمي باعتبارها مؤشرًا 

 إرشاديًا لمصداقية خبر أو برنامج.

 المصداقية الطارئة: .4

من خالل الجماعات والمشاركات االجتماعية، فهناك موقع مثل موقع  ينشأ هذا النوع أيضاً 
قع الشبكات االجتماعية والعديد من التطبيقات األخرى توفر اآلن مستودعات هائلة االويكي، ومو 

من المعلومات يتم تنسيقها ذاتيًا إلى حد كبير من قبل األفراد وليس من قبل منظمة مركزية، 
ة يمكن أن تكون في بعض األحيان ظاهرة وطارئة تنشأ من خالل والنتيجة هي أن المصداقي

 مجموعة من الموارد.

ويعتمد المستخدمون في األساس على المصداقية السطحية في بيئة اإلنترنت عند استخدام 
محرك البحث، ويمكن بعدها إعطاء قدرًا من المصداقية المفترضة للمعلومات التي حصلوا عليها 

مكن إعطاء مصداقية إضافية إذا كان هذا الموقع يأتي من منظمة ذات من محرك البحث، وي
 سمعة طيبة أو فرد معروف، أو إذا كان المستخدم لديه خبرة إيجابية سابقة عن هذا الموقع.

 خامسًا: العوامل المؤثرة في المصداقية:
 :(1)العوامل المرتبطة بالجمهور .0

احتلت خصائص الجمهور الديمغرافية والشخصية واتجاهاتهم ومستوى اهتمامهم واعتمادهم 
على الوسيلة اإلعالمية صدارة البحث في العوامل المؤثرة على مصداقية وسائل اإلعالم، حيث 
اختبرت تطبيقات عدة ما إذا كانت هذه الخصائص تؤثر بالحكم على مصداقية وسائل اإلعالم، 

ازاً نحو ارتباط حيأكثر ان Weintraud  Austin Erica & Qingwen Dongمن  وقد كان كالً 
مصداقية المصادر اإلخبارية بخصائص الجمهور، وقابليته لتصديق مصادرها، سواء كانت 
الخصائص مرتبطة بنوع الجهور المستهدف أو عمره أو مستواه االجتماعي واالقتصادي أو مستواه 

                                                           

نترنت وعالقتها بتفضيالت الجمهور المصري ( هاشم، مصداقية مواقع بعض الصحف المصرية على اال(1
 (.25)ص
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 Ric Dubeو خصائصه الشخصية أو النفسية، في حين أضاف )التعليمي أو مكان إقامته، أ
& Keith Stamm  إلى خصائص الجمهور المؤثرة كل من مستوى اهتمامهم بالقضية المطروحة )

من جهة، واتجاههم نحو القضية إيجابًا أو سلبًا، وقبواًل أو نفورًا من جهة أخرى، حيث أشارت 
ائهم ديرات الجمهور بالثقة في وسائل اإلعالم تتأثر بآر التطبيقات إلى أن التطرف في االتجاه وتق

 الشخصية واتجاهاتهم نحو الموضوعات المطروحة.

لذلك عندما نتحدث عن جمهور وسائل اإلعالم وعالقته بالمصداقية يجب أن نضع في اعتبارنا 
 اآلتي:

المصدر، بأن مصداقية وسائل اإلعالم تعد تقييمًا من المستقبل أكثر منها صفة تلتصق  -أ
وعلى ذلك من المرجح أن تكون العوامل التي تتنبأ بالمصداقية أكثر تأثيرًا بالمستقبل عنها 

 بالمصدر.
أن العوامل الديموغرافية الخاصة بالمستقبل تشكل مؤشرات تتنبأ بالثقة الممنوحة لوسائل  -ب

 اإلعالم.
 أن جمهور وسائل اإلعالم عريض قد يصل عدده إلى الماليين. -ت
 لجمهور يميزه التباين الذي ينشأ عن الجماعات التي تضمه.أن هذا ا -ث
أن هذا الجمهور ينشر في مناطق جغرافية متعددة وشاسعة وال يتواجد المصدر المستقبل  -ج

 في نفس المكان ونفس الوقت.
 البعد المكاني الذي يفصل الجمهور بعضه عن بعض. -ح
بل  قط بكونه نشطًا فحسبتغير الجمهور عما كان سابقًا، فالجمهور اآلن يعرف ليس ف -خ

وكذلك جمهور له القدرة على التقرير والتخطيط والقيام بردود أفعال لها من القوة ما يمكنها 
أن تطيح برؤساء، ليس رؤساء تحرير فحسب أو رؤساء أقسام، ولكن رؤساء دول أيضًا 

 م في مصر، ومن قبلها تونس.0100يناير  05كما حدث في ثورة 

راسة الجمهور الذي يوجه إليه رسالته معرفته معرفة دم باالتصال لقائعلى الذلك يجب 
 دقيقة؛ ألن ذلك له أكبر األثر في نجاح الرسالة اإلعالمية، وبالتالي تحقيق مصداقيتها لدى قرائها.

 العوامل المرتبطة بنوع الوسيلة: .7

باينت تلم تستقر الدراسات في تحديد نوع الوسيلة األكثر مصداقية لدى الجمهور، حيث  
النتائج حول تأثير نوع الوسيلة على مصداقية الرسالة اإلخبارية، سواء فيما يتعلق بحداثة الوسيلة 
تقليدية كانت أو معاصرة، أو فيما يرتبط بنوع الوسيلة، سواء كانت مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، 
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قاعدة ر الصحف كفالدراسات وجدت أن المصادر المستقاة من التلفزيون أكثر مصداقية من مصاد
ال يمكن تعميمها، إال أن مصداقية الصحف أعلى لدى الجمهور األكثر حرصًا واهتمامًا وتعليمًا 
ودخاًل، دون تجاهل أن طبيعة الوسيلة كونها محلية أو قومية أو دولية لها دورها كذلك في 

 .(1)مصداقية المصادر المقدمة من خاللها
 اإلخباري:العوامل المرتبطة بالمصدر  .1

طالما أن المصداقية تفترض أنها صفة أو خاصية لمصادر الرسالة، فقد استنتجت دراسات  
علم النفس واإلعالم أن مصداقية الرسالة نفسها أكثر حسماً بالنسبة للمتلقي من مصداقية المصدر، 

لقائمين احيث وجدت الدراسات أنه كلما حظي المصدر بثقة الجمهور، واحترامه، وقناعته بكفاءة 
عليه، وبموضوعتيه، وعدم انحيازه، واكتمال عناصره اإلخبارية كلما ازدادت الثقة والمصداقية به، 

أن الواقع الظاهر للقصة الخبرية كان أكثر تأثيرًا في الحكم  Dong  &Austinوبدورهما أعلن 
يرًا في تأث على مصداقية المصدر، ومن هنا فإن الثقة بالمعلومات نفسها يظهر على أنه أكثر

المتلقي من مصدر هذه المعلومات، وذلك من حيث كون المصدر: صادقًا أو غير صادق، حقيقًا 
أو مزيفًا، واقعياً أو خياليًا، جديراً بالتصديق واالحترام أو غير جدير، موضوعياً أو غير موضوعي، 

 .(2)مكتماًل أو ناقص العناصر اإلخبارية، عاداًل أو متحيزاً 
 رتبطة بشكل وتقديم الرسالة:العوامل الم .4

بما أن مصداقية المصدر ترتبط بالدرجة األولى بقدرة الرسالة التأثيرية، فقد ربط 
Clevenger &Anderson   المصداقية بشكل وتقديم الرسالة من حيث وضوح لغة المعلومات

المقدمة ومضامينها، إضافة إلى طريقة أداء مقدم الرسالة، وتطابق الصورة المرافقة لها في الوسائل 
اإلعالمية المرئية، أو سالمة اللغة المكتوبة بها في وسائل اإلعالم المقروءة، عالوة على تحديد 

حيث وجدت الدراسات أن أداء قارئ النشرة في التلفزيون يرتبط بدرجة  المصدر أو تجهيله،
مصداقيته لدى الجمهور، وأن الجمهور يرى أن كثيرًا من أخطاء النحو والهجاء في الصحف 

 .(3)ترتبط بأخطاء الحقائق والمعلومات التي تنشرها هذه الصحف

  

                                                           

هاشم، مصداقية مواقع بعض الصحف المصرية على االنترنت وعالقتها بتفضيالت الجمهور المصري  (1)
 (.20)ص
 (.20( المرجع السابق نفسه )ص(2

 (.20)ص المرجع السابق نفسه (3)
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 العوامل المرتبطة بطبيعة القضية المتناولة وأهميتها: .2

ن نوع القضية يعد عاماًل مؤثرًا في مصداقية الجمهور، وذلك من حيث كون هذه القضية إ
موضوعًا خالفيًا أو جدليًا أو موضوعًا متفقًا عليه، أو أن الموضوع يرتبط بأوقات األزمات 
والصراعات أم يرتبط باألوقات العادية، حيث أظهرت الدراسات أن مصداقية وسائل اإلعالم تقل 

داد الجدل حول قضية أو موضوع ما، أو كون القضية تأتي في أوقات األزمات عندما يز 
والصراعات والكوارث والحروب، دون تجاهل أن طبيعة الموضوع وارتباطه بالقضايا المحلية أو 
اإلقليمية أو العالمية له دور كبير في تحديد مصداقيته، حيث تزداد مصداقية الموضوعات كلما 

 .(1)حياة الجمهور واهتماماتهازداد اقترابها من 

 سادسًا: إشكاليات قياس مصداقية اإلعالم:
يمكن تفسير االختالف أو االضطراب حول مفهوم المصداقية االتصالية عامة ومصداقية  

 وسائل االتصال خاصة بوجود عدة جوانب جدلية طرحتها البحوث السابقة وأهمها:

محدد للمصداقية، أو وضع مقياس موحد لم تتوصل دراسات وبحوث اإلعالم إلى مفهوم  -
لقياس مصداقية وسائل اإلعالم، فقد تمثلت أكثر صعوبات وإشكاليات دراسة مصداقية 
وسائل اإلعالم في تعدد األبعاد والعوامل التي وضعها الباحثون لقياس وتحديد مصداقية 

داقية بعاد مصوسائل اإلعالم وتلك اإلجراءات المنهجية هي المسئولة عن تباين نتائج وأ
 .(2)وسائل اإلعالم

أن معظم البحوث قد سألت الجمهور عن وسائل االتصال كمؤسسة بداًل من سؤالهم عن  -
 .(3)خبراتهم بوسائلهم االتصالية السابقة

أن بحوث االتصال قد ركزت على عنصر واحد من المصداقية: كاالعتمادية أو القابلية  -
 .(4)المصداقية ينبغي أن تكون بشكل متعدد األوجهللتصديق، أو الدقة، ولهذا فإن دراسة 

                                                           

(1) Esther, S. The relationship between newspaper credibility and reader attitude 
toward Korea and Koreans (p.7). 

( سليم، مصداقية األخبار لدى الجمهور األلماني: بحث مقدم في المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر (2
 (.00122)ص
ديثة )ص لحكدواني، مصداقية اإلنترنت وعالقتها باستخدام الجمهور المصري لوسائل اإلعالم التقليدية وا (3)

015 .) 
 (.20محمد، وسائل اإلعالم من المبادئ إلى االنترنت )ص  (4)
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من اإلشكاليات التي تعترض الباحثين في تقييم المصداقية هو الفشل في إدراك مستقبل  -
الرسالة، قد يكون له معاييره المختلفة في الوقت الذي يركز فيه معظم الباحثين في دراسة 

 .(1)المصداقية على المصدر أو القناة

اسات السابقة أربعة مقاييس أساسية لدراسة المصداقية في اإلعالم العربي ولقد حددت الدر 
 (2)بل وفي اإلعالم بصفة عامة فيما يلي: 

 . المقياس اللغوي:0

بمعني أن وضوح اللغة في التعبير يعد عامالً حاسماً في صدق الرسالة اإلعالمية وغموض 
 عدم المصداقية.اللغة في الرسالة اإلعالمية يؤكد في معظم األحيان 

 .المقياس األيدلوجي:7

بحيث تحجب النظرة األحادية بقية األبعاد، فتصبح الواقعة أو القضية أو الظاهرة غير 
 واضحة، بسبب غياب بقية األبعاد التي تجلي الواقعة أو القضية وتزيدها وضوحًا ومصداقية.

 . مقياس عدم المعرفة أو جزئية المعرفة:1

بجهل القائم باالتصال وعدم معرفته للقضية بشكل عام، أو عدم  ويرتبط هذا المقياس 
 معرفته للموضوع الذي يكتب عنه حتى ولو كان خبرًا صغيرًا أو الجهل المهني.

 . مقياس التزوير:4  

وهذا المقياس يمثل جانب الجريمة المباشرة في المنطلقات األساسية لدراسة المصداقية في 
 ات، وفي أي نوع من أنواع اإلعالم.إعالم أي مجتمع من المجتمع

وتعتبر هذه المقاييس إضافة في هذا المجال تتناسب مع الجوانب الجديدة المتعلقة بمقاييس 
المصداقية، فالجانب اللغوي يقابله الجوانب المتعلقة باألفكار واالتجاهات والمقياس الثاني والثالث 

 شمولية في مقابل التجزيء، أما المقياس الرابعتم تطويرهما إلى التعددية في مقابل األحادية وال
فيمكن أن نضع له مؤشرات عملية يمكن تطبيقها والقياس عليها والخروج بمؤشرات جديدة تفيدنا 

 .(3)في تحديد المصداقية
                                                           

 (.00علم الدين، مصداقية االتصال )ص (1)
 (.002خوخه، استراتيجيات الدعاية واإلعالن: األطر النظرية والنماذج التطبيقية )ص  (2)
شورة المصرية: رسالة دكتوراه غير من سابق، عالقة المقيمين المصريين في دول الخليج العربي بالصحافة (3)
 (.002)ص



81 
 

 سابعًا: أهم معايير ومقاييس المصداقية:
حثون ستخدم البايتضح من المفاهيم السابقة أن مصداقية وسائل اإلعالم مفهوم معقد، إذ ا

 مداخل متعددة لتقييمها وفهم مكوناتها.

ويتفق معظم الباحثين على أن هناك بعدين أساسيين للمصداقية هما: الثقة والخبرة، فالثقة 
هي عامل رئيسي في تقييم المصداقية، فالمعلومات الموثوق بها هي المعلومات غير المتحيزة 

دى يها، أما الخبرة )بمعني المعرفة والمهارة والخبرة التي لوالتي تتسم بالحيادية ويمكن االعتماد عل
مصدر المعلومات( فهمي عامل مهم أيضا ألنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتصورات المستخدم عن قدرة 
المصدر على توفير معلومات دقيقة وصحيحة على حد سواء، فعندما يجد األفراد أن مصادر 

 أن يتم اعتبار المعلومات جديرة بالثقة.المعلومات لديها خبرة، فمن المرجح 

وهناك العديد من الدراسات التي اجتهدت في وضع معايير للمصداقية، ومن هذه المعايير 
 (1)ما يلي :

 التنوير في مقابل التزييف. .0
 الغموض. .0
 التهوين والتهويل. .0
 التعددية في مقابل األحادية. .0
 التوازن في مقابل التحيز. .5
 التجزئة.الشمول في مقابل  .6
 الثقة في مقابل التشكيك. .2

كما حدد كٌل من واشنطن وماكومبس ثالثة مجاالت أساسية للبحث في مصداقية وسائل 
 (2)االتصال، هي:

 الثقة في وسائل االتصال. .0
 األمانة والمعايير األخالقية. .0
 .زتصورات الجمهور نحو الوسائل فيما يتعلق بالقابلية للتصديق، والدقة، واإلنصاف والتحي .0

                                                           

الحبيبي، مصداقية المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور المصري: دراسة  (1)
 (.20مقارنة )ص

 (22محمد، المصداقية في اإلعالم العربي )ص (2)
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واتفق مجموعة من الباحثين الذين أجروا دراسات حول مصداقية الوسائل االتصالية على 
وجود مجموعة من المحددات للمصداقية أطلق عليها "دليل المصداقية"، واستخدمت هذه الدراسات 
كل من مقياس التميز الداللي ومقياس ليكرت الخماسي، وتضمنت محددات المصداقية إدراك 

 (1)اء الوسائل اإلعالمية في األبعاد التالية:األفراد ألد
 الدقة في التغطية اإلخبارية. .0
 مدى إمكانية الثقة فيها. .0
 الحالية في تغطية األخبار. .0
 العمق في التغطية اإلخبارية. .0
 عدم الخلط بين الرأي والخبر. .5
 الموضوعية. .6
 الحرص على ذكر التفاصيل. .2
 وجود مراسلين ُمدربين بشكل جيد. .0
 خصوصيات األفراد.عدم اختراق  .2

 االهتمام باألفراد. .01
 تغطية الحدث بالكامل. .00

واعتمدت إحدى دراسات المصداقية في التعرف على تقييم النخبة المصرية لمصداقية وسائل 
 (2)اإلعالم، على المقياس اآلتي:

 الدقة في عرض الحقائق والبيانات. .0
 النزاهة والتجرد. .0
 ر.الموضوعية وعرض مختلف اآلراء ووجهات النظ .0
 الثقة فيما تبثه من أخبار. .0
 التحيز في تغطيتها اإلخبارية. .5
 المسؤولية المهنية واألخالقية التي تنعكس في أدائها اإلعالمي. .6
 الحرية واالستقاللية التي تتمتع بها في تغطية األحداث واألنباء. .2
 التميز المهني في التغطية اإلخبارية. .0

                                                           

هاشم، مصداقية مواقع بعض الصحف المصرية على االنترنت وعالقتها بتفضيالت الجمهور المصري  (1)
 (.20)ص
مصطفى، مصداقية وسائل االعالم كما تراها النخبة في مصر: دراسة حالة للتغطية اإلعالمية للحرب على  (2)

 (.0العراق )ص
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ألخبار السعودية، استخدم مقياس يتكون وفي دراسة أخرى تهدف للتعرف على مصداقية ا
 (1)من العناصر التالية:

 الحرية. .0
 الثقة. .0
 الموضوعية. .0
 الكمال والشمولية. .0
 االستقاللية. .5
 الدقة. .6
 الحياد. .2
 القرب. .0
 اإلنصاف. .2
 الترتيب. .01
 التناسب الزمني. .00
 الخبرة. .00
 األمانة. .00
 الوضوح. .00
 المسؤولية. .05
 الكفاءة. .06

السابقة التي تناولت المصداقية، وجد اختالفًا ومن خالل إطالع الباحث على الدراسات 
وتعددًا في معايير ومحددات ومقاييس المصداقية، وأن معظم معايير أو مكونات المصداقية التي 
استخدمتها الدراسات السابقة هي معايير أخالقية مسبقة وأيدولوجيا مستوحاة من مواثيق الشرف 

ت اإلعالمية في المجتمعات العربية، وأنها نابعة التي وضعت لتحكم أداء العاملين في المؤسسا
 من المسؤولية االجتماعية.

ويوجد عدة مقاييس للمصداقية، لذلك يوجد إشكاليات لها كما ظهر في الدراسات التي 
تناولت المصداقية سابقًا، وتوصل الباحث إلى مقياس للمصداقية يتكون من ثمانية عناصر، 

                                                           

وطالبات جامعة الملك سعود: دراسة مقارنة بين القنوات التلفزيونية لدى طالب األخبار العتيبي، مصداقية  (1)
 (.50التلفزيونية الحكومية والخاصة )ص
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اإلخبارية الفلسطينية، وُيناسب الصحافة الفلسطينية، وأن  ويتناسب مع طبيعة عمل المواقع
 العناصر المكونة للمقياس مستقاة ومتقاربة من قوانين النشر المعمول به في الصحافة الفلسطينية.

والمقياس الذي استخدمه الباحث في هذه الدراسة يتكون من مقياس ليكرت الخماسي والعناصر 
 اآلتية:

 الحرية. .0
 الثقة. .0
 الدقة. .0
 الحياد. .0
 الموضوعية. .5
 االستقاللية. .6
 األمانة. .2
 الشمولية. .0

 ثامنًا: المصداقية في اإلعالم الدولي:
الذي يبحث مشكلة الصدق في اإلعالم الدولي سوف يواجه أمرين كما عبر المفكر هارولد 
السكي، أولهما تعقد هذه المشكلة وثانيها أن جمع األخبار ونشرها عمل يراعي فيه العرض 

للوقائع، واألخبار سرعان ما تصبح دعاية عندما تتمكن مادتها من التأثير في السياسة،  الموضوعي
كما يميل مضمون األخبار في المجتمع الحديث المتفاوت إلى فائدة من بينهم مقاليد السلطة 

 .(1)االقتصادية

فلقد تناقصت مصداقية وسائل اإلعالم خالل التسعينات من القرن الماضي حيث أكدت 
استطالعات الرأي العام أن الثقة في وسائل اإلعالم قد تناقصت، حيث أكدت هذه االستطالعات 
أن أعدادًا متزايدة من الجمهور أصبحوا ال يصدقون الصحافة وال يثقون في المعلومات التي 

 .(2)يحصلون عليها من وسائل اإلعالم
 

                                                           

 (. 20مجموعة من الباحثين، العرب واإلعالم الفضائي )ص  (1)
 (. 0022صالح، ثورة االتصال وحرية اإلعالم )ص  (2)
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 :(1)ل اإلعالم وهي ما يليويحدد الباحثون العوامل التي أدت إلى تناقص مصداقية وسائ

 انعدام المسؤولية لدى الصحفيين وغرورهم وسلوكهم السيئ أحيانًا. .0
 عدم الدقة وعدم الشمول في تغطيتهم لألحداث والممارسات المهنية السيئة. .0
 اعتماد الصحفيين بشكل مكثف على المصادر المجهولة، غير المحددة. .0
 لحق المواطنين في الخصوصية.عدم رضاء الجمهور عن انتهاك وسائل اإلعالم  .0
 عدم إدراك وسائل اإلعالم آلراء الجمهور وشكاواهم. .5
 إحساس الجمهور بأن الصحفيين أصبحوا جزءًا من طبقة النخبة الليبرالية. .6

 تاسعًا: مصداقية شبكة االنترنت:
جريج بيرلي وكارولين برودي مصداقية اإلنترنت بأنها الجودة المدركة، وهي من يعرف كل 

ية ليست قابلة للقياس الكمي )على سبيل المثال، عدد الكلمات أو الروابط على الموقع(، خاص
كما أنها ليست خاصية ملك للموقع في حد ذاته، وبالتالي تتغير مع المستخدم وتتغير مع المهمة 
أو الغموض، فالمصداقية تتطلب التفاعل بين المستخدم والمعلومات، والمصداقية حكم ذاتي، وهي 

تلف من فرد إلى آخر، وفي كثير من الحاالت تتحول إلى قضية فلسفية أو أخالقية، ويشير تخ
كل من دفيد روبنز وجاسون هولمز إلى أن المصداقية هي مصطلح لوصف مدى ثقة المستخدمين 

 .(2)في المحتوي المعلوماتي لموقع على شبكة اإلنترنت

 عاشرًا: أهمية تقييم مواقع اإلنترنت:
ة تقييم مواقع اإلنترنت من خالل تساؤل يتعلق بموثوقية أو مصداقية ما ينشر وتكمن أهمي

على اإلنترنت من معلومات، وهل يمكن االعتماد عليها كمراجع أساسية في البحوث العلمية؟ 
 وكيف يمكن التمييز بين ما هو جيد وما هو رديء؟

لبحث العلمي والمنازل ومع دخول اإلنترنت إلى كثير من المكتبات ومراكز المعلومات وا
أصبح من الصعب الحكم على مصداقية المعلومات بشكل عام حيث ال وجود لوسيط بين الناشر 

                                                           

 (.002صالح، ثورة االتصال وحرية اإلعالم )ص (1) 
ة المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور المصري: دراسة ( الحبيبي، مصداقي(2

 (.26مقارنة )ص
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واإلنترنت فالمعلومات المهمة والمفيدة جنبًا إلى جنب مع الرديئة والهابطة، وأن اختصاصي 
 :(1)المعلومات يحتاجون إلى إجراء التقييم لسببين هما

 تقرير ما إذا كان الموقع صالحًا إلدراجه ضمن مصادر المعلومات في المكتبة. أواًل:

 خدمة المستفيد وذلك بإحالته إلى مواقع تفيده في بحثه. ثانيًا:

 حادي عشر: مرجعية التغطية اإلخبارية ومصداقية وسائل اإلعالم:
ها لوظائفها ا في أدائتتشكل مصداقية الوسيلة اإلعالمية من طبيعة الممارسة المهنية وأسلوبه

المختلفة، وتعد التغطية اإلخبارية أحد هذه الوظائف المهمة لوسائل اإلعالم، كما أنها عنصر 
 مؤثر في الحكم على مدى مصداقية هذه الوسيلة لدى جمهورها.

وهذه التغطية ال تتم في فراغ، بل تحكمها أطر مرجعية تختلف باختالف هذه الوسائل 
تي تحكم ة بطبيعة هذه األطر التنتمي إليها، وبالتالي تتأثر مصداقية الوسيلوالمجتمعات التي 

 ها المهني.اءأد

 وهذه المرجعية تتمحور حول خمس عناصر رئيسية تشمل:

ج فيه فيه الحدث أو تنت ي قتصادي السياسي الثقافي الذي يجر اال –السياق االجتماعي  -
 المعلومة.

 القوة الذاتية الموضوعية للحدث. -
 الوسيلة اإلعالمية من هذا الحدث. موقف -
 .(2)شخصية ونوعية الوسيلة اإلعالمية وسياستها اإلعالمية -
 الشريحة أو الشرائح االجتماعية التي يستهدفها الخطاب اإلعالمي للوسيلة اإلعالمية. -

وبالنظر إلى انعكاس هذه المرجعيات في اإلعالم العربي نجد أنه قد تم اختزال األبعاد 
ابقة في بعد واحد وهو موقف الوسيلة اإلعالمية، الذي هو في األعم األغلب موقف الخمسة الس

النظام السائد فأصبحت مرجعية السلطة، كما اتسمت التغطية اإلخبارية بعمليات التسييس بإخضاع 
كل ما هو اجتماعي واقتصادي وثقافي للتوجهات السياسية، وبالتالي أصبحت االعتبارات الرسمية 

ية األساسية الختيار األحداث، كما أنها هي المرجعية الوحيدة لمعالجة هذه األحداث هي المرجع

                                                           

 (.26الجبري، تقييم مواقع المعلومات المتاحة على االنترنت )ص  (1)
( مصطفى، مصداقية وسائل االعالم كما تراها النخبة في مصر: دراسة حالة للتغطية اإلعالمية للحرب على (2
 (.06عراق )ص ال
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لتصبح صالحة للنشر أو البث، وبذلك تفتقر التغطية اإلخبارية العربية، في أغلب األحيان إلى 
 المعالجة السياقية والتحليلية والتفسيرية االستقصائية للخبر، وتصبح التغطية البديلة هي تلك التي

 تعتمد على التقرير والسرد والوصف فحسب.

وقد رصدت بعض الدراسات في هذا السياق الدعائم التي تقوم عليها التغطية اإلخبارية العربية 
 الرسمية والتي تتحدد أهمها فيما يلي:

 التركيز على الوقائع المتباينة وتجنب تقديم السياق أو النسق. -
 المحركة لألحداث.عدم التركيز على القوى واالتجاهات  -
التركيز على الوقائع الجزئية وذات القيمة الفورية، وذلك نظرًا لعدم االنشغال بتكوين  -

 المعرفة والوعي بالحقائق.
 نزع الحدث من سياقه، وتقديمه كحدث منعزل وليس ممتد ومتطور ومعقد. -
الرسمية  المرجعيةلم تنج تغطية األحداث الخارجية في اإلعالم العربي من سلبيات اعتماد  -

كمرجعية وحيدة، بل أضيف لها قدر من التبعية لمرجعية خارجية فرضها االعتماد في 
 .(1)التغطية اإلخبارية على المصادر الخارجية

كما لم تسلم الصورة الصحفية من النقد كعنصر من عناصر فقدان وسائل اإلعالم 
األمر الذي يسمح  ة،يعبر التقنيات الرقملمصداقيتها، فالتعامل بالصورة يتم اليوم بشكل رئيسي 

بالتنازل عن قيم المصداقية وااللتزام بالمعايير األخالقية والمهنية لصالح متطلبات السوق والرغبة 
في إظهار القدرة االحترافية، وفي هذا السياق أشار "دونالد تريلفورد" المسئول عن قسم التصوير 

أن "الكذب بواسطة الصور أخطر منه بواسطة الكلمات في صحيفة "األوبزرفر" البريطانية إلى 
 العتقاد الناس أن الصورة عاجزة عن الكذب".

وأضاف "أن مصداقية المعلومات المصورة تأتي من قدر الثقة الموضوع فيها فبصفتها نقال 
 آليًا للواقع، كانت الثقة فيها عالية، ولكن مع تطور التكنولوجية الرقمية في مجال نقل وتصميم
الصور الصحفية، زادت احتماالت تزييف وتغيير مضمون في هذه الصور فاستغلت المؤسسات 

 .(2)الصحفية هذه البرامج لمحو ما ال يعجبها أو يناسبها من المواد المصورة"
 

                                                           

( مصطفى، مصداقية وسائل االعالم كما تراها النخبة في مصر: دراسة حالة للتغطية اإلعالمية للحرب على (1
 (.06العراق )ص

 (.02المرجع السابق نفسه )ص  (2)
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 ثاني عشر: الصعوبات التي تواجه المصداقية في بيئة اإلنترنت:
ق زيادة إمكانية الحصول على كم لم يسبإن أكبر تغيير أحدثته وسائل اإلعالم الرقمية هو 

له مثيل من المعلومات المتاحة لالستهالك العام، وهو ما أثار العديد من المخاوف بشأن مصداقية 
هذه المعلومات، فلقد أشار العديد من الباحثين إلى أن المعلومات المنشورة على شبكة اإلنترنت 

ك تميل أكثر المعلومات الرقمية إلى سوء ال تخضع للتصفية خالل حراس المهنة، ونتيجة ذل
التنظيم، وتكون غير مكتملة، أو غير صحيحة، كما الحظ آخرون أن وسائل اإلعالم الرقمية 

 .(1)تفتقر أحيانًا إلى مؤشرات السلطة التقليدية مثل هوية المؤلف أو السمعة

الرقمية،  المكذلك هناك بعض المشكالت فيما يخص مصدر المعلومات في بيئة وسائل اإلع
 ففي بعض الحاالت يكون مصدر المعلومات غير متوفر أو غير حقيقي أو مفقودًا تمامًا.

وهناك معايير قليلة لمراقبة الجودة والتقييم، وال توجد معايير عالمية لنشر المعلومات على 
 اإلنترنت، وبالتالي فهذه المعلومات يمكن تغييرها بسهولة أو يتم تحريفها.

لعالمي لشبكة االنترنت يجعل من الصعب وضع معايير للتحكم في جودة المحتوى، والطابع ا
من أشكال التنظيم الحكومي، وهناك قدر كبير من الغموض حول كيفية تقييم  وتأخذ شكالً 

 ة النسبية لهذه القنوات المعلوماتية، وبالتالي تجعل عدم وجود معاييرداثالمعلومات الرقمية نظراً للح
 .(2)م المعلومات أكثر أهمية بالمقارنة مع وسائل اإلعالم التقليديةلعرض وتقيي

ويرى الباحث من خالل اطالعه على الدراسات التي تناولت المصداقية وبحكم عمله في 
دم وجود عالمواقع اإلخبارية، أن لإلنترنت عدة خصائص تؤثر بشكل كبير على مصداقيتها، منها 

ويؤثر في مصداقيتها، وكذلك تشابه المعلومات المنشورة في حراس البوابة أو نقصهم ما يساهم 
اإلنترنت والتي تعمل على التشكيك في مصداقيتها، والجمع بين المعلومات الحقيقة والصحيحة 
والمحتوى اإلعالني، وافتقاد خاصية التفاعلية في المواقع التي من شأنها تعزيز العالقة بين 

س وتقييم صحة المعلومات المنشورة، وتعدد النقل في المحتوى الجمهور والموقع، والتي تهدف لقيا
 المعلوماتي يجعله أكثر عرضة للتغيير، والذي يصعب اكتشافه ما يؤثر على مصداقيتها.

                                                           

( الحبيبي، مصداقية المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور المصري: دراسة (1
 (.22ارنة )صمق
 (.22)ص المرجع السابق نفسه ( (2
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 ثالث عشر: كيفية تعزيز مصداقية المواقع اإلخبارية)1(:
روني لدى اإللكتالبد من التعرف على كيفية تعزيز مصداقية المواقع أو الموقع اإلخباري أو 

جمهور وسائل اإلعالم، أو الجمهور الخاص بالموقع، ولمعرفة تلك المبادئ أو المعايير تم إجراء 
مقابلة مع عدد من الخبراء والعاملين في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، للوقوف على أهم تلك 

 المبادئ التي تدعم وتعزز مصداقية المواقع، ومنها:

لمقدرة على التحقق من دقة المعلومات الخاصة بالموقع: عن طريق أن يكون من السهل ا .0
عمل وصالت عن مصادر المعلومات الخاصة بك حتى لو لم يتبعها المستخدمون، فتكون 

 بدأت أنت وأظهرت الثقة في البيانات الموجودة بالموقع.
ة محاولة إظهار وجود لمنظمة حقيقية وراء موقعك: إظهار أن لموقعك منظمة حقيقي .0

مرخصة كفيل وحده بأن يعزز مصداقية موقعك، وأسهل طريقة لذلك هي وضع عنوان 
فعلي لمنظمتك أو للهيئة المسئولة عن موقعك وهناك أيضًا بعض التعزيزات السهلة 
والبسيطة مثل وضع صور لمكتبك أو قائمة بعضوية غرفة التجارة الخاصة بموقعك أو 

 شركتك.
ؤسسة الخاصة بك والمحتوى والخدمات التي تقدمها، عن تسليط الضوء على الخبرة في الم .0

طريق إظهار الخبراء في فريقك والخدمات التي تقدمها مع التعريف بأنك مندمج مع منظمة 
محترمة واجعل ذلك واضحًا، وفي المقابل ال تقدم وصالت لمواقع خارجية ليست ذات ثقة 

 ألن ذلك من شأنه أن يقلل من مصداقية موقعك.
يقف الجمهور وراء موقعك ويبقى يدعمك ويعزز اآلخرين اتجاهك، ، مانة والثقةأظهر األ .0

 وذلك بحسب مصداقيتك لديه.
اجعل من السهل االتصال بك: أسهل طريقة لتعزيز الثقة بموقعك هو أن تجعل معلومات  .5

االتصال بك واضحة وصريحة عن طريق كتابة أرقام تليفوناتك واضحة وعنوانك الفعلي 
 إللكتروني الخاص بك، أي معلومات االتصال والتواصل يجب أن تكون واضحة.والبريد ا

للغرض الخاص به: نجد أن  مناسباً صمم موقعك بحيث يبدو عليه االحتراف أو يكون  .6
أغلب الناس تقيم بسرعة المواقع حسب التصميمات البصرية وحدها، لذلك عند تصميم 

ر واالتساق بين اإلخراج والمواضيع موقعك يجب أن تراعي االهتمام بالتصميم والصو 

                                                           

( هاشم، مصداقية مواقع بعض الصحف المصرية على االنترنت وعالقتها بتفضيالت الجمهور المصري: (1
 (.010دراسة تحليلية وميدانية على عينة من الريف والحضر )ص 
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الموجودة، وبالطبع ليس كل موقع يكسب مصداقية من خالل النظر فالتصميم اإلخراجي 
 الغرض الذي يسعى إليه الموقع. يناسبيجب أن 

اجعل موقعك مفيدًا وسهل االستخدام، أي يكون مرنًا في التعامل والبحث، ويناسب جميع  .2
 االستخدام.المتابعين والزوار من حيث 

تحديث محتوي موقعك بشكل مستمر أو على األقل استعراض التحديثات في اآلونة  .0
األخيرة، مما يجعل الموقع أكثر مرونة ويساعد في تعزيز تواجده بين الجمهور المتابع 

 للمواقع اإلخبارية واإللكترونية.
 التحكم بالمحتويات الترويجية مثل اإلعالنات والعروض المختلفة. .2

ب األخطاء من جميع األنواع مهما كانت تبدو صغيرة: فاألخطاء المطبعية الوصالت تتجن .01
 الناقصة تضر بمصداقية الموقع بشكل أكبر مما يتخيله بعض األفراد.
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 الفصـــل الثالث
 نتائج الدراسة الميدانية وفروضها
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 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة الميدانية واختبار فروضها

الفصل نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بتقييم طلبة اإلعالم في جامعات  يستعرض هذا
محافظات غزة؛ لمصداقية األخبار في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، واختبار فروض الدراسة، وتم 

 تقسيمه إلى أربعة مباحث على النحو التالي:
م قع اإلخبارية الفلسطينية ووعيهمتابعة طلبة اإلعالم لألخبار المحلية في الموا المبحث األول:

 بمصداقيتها.

 التأثيرات المترتبة على مصداقية األخبار المحلية ومقترحات زيادتها. المبحث الثاني:

 اختبار فروض الدراسة. المبحث الثالث:
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 المبحث األول

 يتهاووعيهم بمصداقمتابعة طلبة اإلعالم لألخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية 

يستعرض هذا المبحث متابعة طلبة اإلعالم في الجامعات الفلسطينية لألخبار المحلية في 
المواقع اإلخبارية الفلسطينية، وأسباب عدم متابعتها، ودرجة االعتماد عليها في الحصول على 

ات التي يفضل ، والفتر األخبار المحلية المختلفة، والوقت الذي يتم قضاؤه يوميًا في متابعة األخبار
فيها متابعة األخبار المحلية على المواقع اإلخبارية الفلسطينية، والمواقع اإلخبارية طلبة اإلعالم 

التي يعتمد عليها الطلبة في الحصول على األخبار المحلية، ومعرفة أسباب تفضيل تلك المواقع، 
ع ومعرفة مدى ارتباط الثقة بالموق والتعرف على درجة الثقة باألخبار المحلية المنشورة فيها،

اإلخباري باسم المندوب أو المراسل، وأسباب فقدان المواقع اإلخبارية الفلسطينية للمصداقية، 
والتأثيرات المختلفة المترتبة على مصداقية األخبار والمشكالت المترتبة على عدم المصداقية 

زان تخدم الباحث التكرارات والمؤشرات واألو ومقترحات زيادتها، وأخيرًا اختبار فروض الدراسة، واس
النسبية والمتوسطات، بهدف تفسير األوزان النسبية الناتجة من عملية التحليل، واعتمد الباحث 

 المعايير التالية:

  تشير إلى قليلة جدًا. %06أقل من  - %01األوزان النسبية من 
  تشير إلى قليلة. %50أقل من  - %06األوزان النسبية من 
 تشير إلى متوسطة. %60أقل من  - %50ألوزان النسبية من ا 
  تشير إلى كبيرة. %00أقل من  - %60األوزان النسبية من 
  تشير إلى كبيرة جدًا. %011أقل من  - %00األوزان النسبية من 

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة، اعتمد الباحث على ترتيب 
ى مستوى المجاالت لألداة ككل، ومستوى الفقرات في كل مجال، وقد المتوسطات الحسابية عل

 .حدد الباحث درجة الموافقة حسب المستوى التصنيفي المعتمد للدراسة
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 أواًل: متابعة المواقع اإلخبارية الفلسطينية وأسباب عدم متابعتها:
 متابعة المواقع اإلخبارية الفلسطينية: .1

ونسب أفراد عينة الدراسة وفقًا لمدى متابعة طلبة اإلعالم ( تكرار 0.0يبين الجدول رقم )
 في جامعات محافظات غزة للمواقع اإلخبارية الفلسطينية.

 (: مدى متابعة طلبة اإلعالم للمواقع اإلخبارية الفلسطينية1.0جدول)

 الترتيب النسبة المئوية % التكرار اإلجابة م

 0 94.7 000 نعم 0

 0 5.3 0 ال 0

  011.1 021 المجموع

 تبين نتائج الجدول السابق:

من عينة الدراسة هم من الذين يتابعون المواقع اإلخبارية الفلسطينية،  %20.2أن ما نسبته 
 هم من الذين ال يتابعون المواقع اإلخبارية الفلسطينية.  %5.0بينما ما نسبته 

 أسباب عدم متابعة المواقع اإلخبارية الفلسطينية: .2

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة ألسباب عدم متابعة المواقع 0.0رقم )يبين الجدول 
 اإلخبارية الفلسطينية.
 (: أسباب عدم متابعة طلبة اإلعالم للمواقع اإلخبارية الفلسطينية1.7جدول)

 التكرار اإلجابة م
النسبة المئوية 

 الترتيب %

 0 62.5 5 أتابع وسائل إعالم اخرى  0
 0 62.5 5 تقدمه من معلوماتعدم الثقة بما  0
 0 50.0 0 ال تشبع حاجاتي  0
 0 37.5 0 ال تواكب تطورات األحداث 0
 5 37.5 0 ليس لدي وقت كافٍ  5
 6 25.0 0 عدم اهتمامها بالقضايا التي تهم المجتمع 6
 2 25.0 0 أخرى  2
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 تبين نتائج الجدول السابق:

للمواقع اإلخبارية الفلسطينية سبب عدم متابعتهم من غير المتابعين  %60.5أن ما نسبته 
عدم متابعتهم يرجع إلى عدم  %60.5يرجع إلى متابعتهم لوسائل إعالم أخرى، بينما ما نسبته 

عدم متابعتهم يرجع إلى عدم إشباع  %51.1الثقة بما تقدمه من معلومات، بينما ما نسبته 
رجع إلى أنها ال تواكب تطورات األحداث، عدم متابعتهم ي % 02.5الحاجات، بينما ما نسبته 

 %05.1عدم متابعتهم يرجع إلى عدم وجود وقت كاٍف، بينما ما نسبته  %02.5بينما ما نسبته 
عدم  %05.1عدم متابعتهم يرجع إلى عدم اهتمامها بالقضايا التي تهم المجتمع، في حين أن 

 متابعتهم يرجع إلى أسباب أخرى.

 اإلخبارية الفلسطينية واالعتماد عليها في الحصول على األخبار المحلية:ثانيًا: متابعة المواقع 
 متابعة األخبار المحلية على المواقع اإلخبارية الفلسطينية: .1

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة بمتابعة األخبار المحلية على 0.0يبين الجدول رقم )
 المواقع اإلخبارية الفلسطينية.

 ة اإلعالم لألخبار المحلية على المواقع اإلخبارية الفلسطينية(: متابعة طلب1.1جدول)

 الترتيب النسبة المئوية % التكرار اإلجابة م

 0 011.1 000 نعم 0

 تبين نتائج الجدول السابق:

ية الفلسطينية يتابعون األخبار المحل من المتابعين للمواقع اإلخبارية %011.1أن ما نسبته 
 على تلك المواقع.

 االعتماد على المواقع اإلخبارية الفلسطينية في الحصول على األخبار المحلية:درجة  .2

( تكرار ونسب أفراد العينة لدرجة االعتماد على المواقع اإلخبارية 0.0يبين الجدول رقم )
 ة.فحصول على األخبار المحلية المختلالفلسطينية في ال
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اإلخبارية الفلسطينية في الحصول على األخبار المحلية (: درجة اعتماد الطلبة على المواقع 1.4جدول )
 المختلفة

المتوسط  المجموع منخفضة جداً  منخفضة  متوسطة عالية  عالية جداً  المؤشرات
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 000 00 00 52 00 00 ك
0.01 66.11 

% 00.0 06.0 01.0 2.2 0.0 011.1 

 تبين نتائج الجدول السابق:

هم من الذين اعتمدوا على المواقع اإلخبارية الفلسطينية في الحصول  %00.0 أن ما نسبته
هم من الذين اعتمادهم  %06.0على األخبار المحلية المختلفة بدرجة عالية جدًا، بينما ما نسبته 

هم من الذين اعتمادهم بدرجة متوسطة، بينما ما نسبته  %01.0بدرجة عالية، بينما ما نسبته 
هم من الذين اعتمادهم بدرجة  %0.0ذين اعتمادهم بدرجة منخفضة، في حين هم من ال 2.2%

، مما يشير أن درجة %66.11منخفضة جدًا، وبشكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي يساوي 
االعتماد على المواقع اإلخبارية الفلسطينية في الحصول على األخبار المحلية المختلفة جاءت 

 .بدرجة متوسطة

 المفضل لمتابعة األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية:الوقت  .3

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة للوقت الذي يقضيه طلبة اإلعالم 0.5يبن الجدول رقم )
 في متابعة األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.

 ر المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية(: الوقت الذي يقضيه الطلبة في متابعة األخبا1.2جدول )

 الترتيب النسبة المئوية % التكرار اإلجابة م
 0 48.6 69 من ساعة إلى أقل من ساعتين 0
 0 23.9 34 أقل من ساعة 0
 0 15.5 22 من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات 0
 0 12.0 17 ثالث ساعات فأكثر 0

  011.1 047 المجموع
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 نتائج الجدول السابق:تبين 

من المتابعين لألخبار المحلية على المواقع اإلخبارية الفلسطينية  %00.6أن ما نسبته 
عدد ساعاتهم أقل من  %00.2عدد ساعات متابعتهم من ساعة إلى أقل من ساعتين، بينما 

يقضون  %00.1يقضون من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات، في حين أن  %05.5ساعة، و
 ساعات فأكثر في متابعة األخبار المحلية على المواقع اإلخبارية الفلسطينية. ثالث
متابعة األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية طلبة اإلعالم الفترات التي يفضل فيها  .4

 الفلسطينية:

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة للفترات التي يفضل فيها متابعة 0.6يبين الجدول رقم )
 المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.األخبار 

متابعة األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية طلبة اإلعالم (: الفترات التي يفضل فيها 1.2جدول )
 الفلسطينية

 الترتيب النسبة المئوية %  التكرار اإلجابة م

 0 38.7 55 ال يوجد فترة محددة 0

 0 33.1 47 الفترة الصباحية 0

 0 20.4 29 الفترة المسائية 0

 0 7.7 11 فترة الظهيرة 0

  011.1 047 المجموع

 تبين نتائج الجدول السابق:

من المتابعين ال توجد لهم فترة محددة للمتابعة، بينما ما نسبته  %00.2أن ما نسبته 
 %2.2يفضلون الفترة المسائية، وما نسبته  %01.0يفضلون الفترة الصباحية، في حين  00.0%

 يفضلون فترة الظهيرة.
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 ثالثًا: المواقع اإلخبارية الفلسطينية المفضلة وأسباب التفضيل:
ر في الحصول على األخباطلبة اإلعالم المواقع اإلخبارية الفلسطينية التي يعتمد عليها  .1

 المحلية:

 عليها ون يعتمد( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة للمواقع اإلخبارية التي 0.2يبين الجدول رقم )
 في الحصول على األخبار المحلية. طلبة اإلعالم

في الحصول على األخبار طلبة اإلعالم (: المواقع اإلخبارية الفلسطينية التي يعتمد عليها 1.2جدول )
 المحلية

 الترتيب الوزن النسبي المتوسط الحسابي اإلجابة م

 0 84.3 1.73 وكالة معا اإلخبارية  0

 0 82.0 1.98 الصحافة الفلسطينية )صفا(وكالة  0

 0 75.8 2.66 دنيا الوطن 0

 0 72.8 2.99 وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( 0

 5 70.6 3.23 وكالة الرأي الفلسطينية 5

 6 69.7 3.33 موقع فلسطين اآلن 6

 2 67.5 3.57 موقع فلسطين برس 2

 0 59.6 4.44 وكالة فلسطين اليوم 0

 2 56.5 4.78 اإلخبارية وكالة سما 2

 01 46.1 5.93 وكالة قدس نت 01

 00 43.6 6.20 أخرى  00

 تبين نتائج الجدول السابق:

أن ترتيب المواقع اإلخبارية الفلسطينية التي يعتمد عليها في الحصول على األخبار المحلية 
، وقد جاء %00.0جاء على النحو التالي: المرتبة األولى موقع وكالة معا اإلخبارية بوزن نسبي 

، في حين جاء في %00.11في المرتبة الثانية وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( بوزن نسبي 
، وفي المرتبة الرابعة موقع وكالة األنباء %25.0مرتبة الثالثة موقع دنيا الوطن بوزن نسبي ال

، وجاء موقع وكالة الرأي الفلسطينية في المرتبة الخامسة %20.0الفلسطينية )وفا( بوزن نسبي 
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، وقد جاء %62.2، وموقع فلسطين اآلن في المرتبة السادسة بوزن نسبي %21.6"بوزن نسبي 
، وأما موقع فلسطين اليوم جاء في %62.5لمرتبة السابعة موقع فلسطين برس بوزن نسبي في ا

، وفي المرتبة التاسعة موقع وكالة سما اإلخبارية بوزن نسبي %52.6المتربة الثامنة بوزن نسبي 
، وفي %06.0، وفي حين جاء في المرتبة العاشرة موقع وكالة قدس نت بوزن نسبي 56.6%

 .%00.6بوزن نسبي  أخرى قع ارة مو المرتبة األخي

 أسباب تفضيل المواقع اإلخبارية الفلسطينية للحصول على األخبار المحلية: .2

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة ألسباب تفضيل المواقع اإلخبارية 0.0يبين الجدول رقم )
 للحصول على األخبار المحلية.

 لسطينية للحصول على األخبار المحلية(: أسباب تفضيل المواقع اإلخبارية الف1.8جدول )

 الترتيب المئوية % النسبة التكرار اإلجابة م

 0 95.8 006 المتابعة الفورية لألخبار المحلية 0

 0 93.0 000 متابعة تطورات الوضع السياسي 0

 0 90.8 002 سهولة وسرعة التعامل معها 0

 0 87.3 000 الوصول لألخبار بسرعة 0

 5 83.8 002 تفاصيل األحداثيوجد بها  5

 6 69.0 20 تتابع األخبار المحلية في كافة أنحاء الوطن 6

 2 61.3 02 تتمتع بشمولية في نقل األخبار 2

 0 46.5 66 تمتاز بالموضوعية والدقة في نقل األخبار 0

 2 40.8 50 متابعة األخبار اليومية بشكل منتظم 2

 01 30.3 00 أخرى  01

 .000اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من * اإلجابات 
 تبين نتائج الجدول السابق:

من المتابعين سبب تفضيلهم للمواقع اإلخبارية الفلسطينية للحصول  %25.0أن ما نسبته 
متابعتهم  %20.1على األخبار المحلية يرجع إلى المتابعة الفورية لألخبار المحلية، بينما ما نسبته 

متابعتهم ترجع إلى سهولة  %21.0تطورات الوضع السياسي، بينما ما نسبته ترجع إلى متابعة 
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متابعتهم ترجع إلى الوصول لألخبار بسرعة، بينما  %02.0وسرعة التعامل معها، بينما ما نسبته 
 %62.1متابعتهم ترجع إلى وجود تفاصيل األحداث بها، بينما ما نسبته  %00.0ما نسبته 

 %60.0تها األخبار المحلية في كافة أنحاء الوطن، بينما ما نسبته متابعتهم ترجع إلى متابع
متابعتهم ترجع  %06.5متابعتهم ترجع إلى تمتعها بالشمولية في نقل األخبار، بينما ما نسبته 

متابعتهم ترجع إلى  %01.0إلى امتيازها بالموضوعية والدقة في نقل األخبار، بينما ما نسبته 
 ترجع متابعتهم إلى أسباب أخرى. %01.0بشكل منتظم، في حين  متابعة األخبار اليومية

 رابعًا: مدى وعي الطلبة بمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية:
 أهم العناصر المكونة لمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية: .1

نة الدراسة ألهم العناصر المكونة لمصداقية ( تكرار ونسب أفراد عي0.2يبين الجدول رقم )
 األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.

 (: أهم العناصر المكونة لمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية1.9جدول )

 الترتيب المئوية % النسبة التكرار اإلجابة م

 0 85.2 000 الثقة 0

 0 79.6 000 الحرية 0

 0 67.6 26 الحياد 0

 0 62.0 00 الدقة 0

 5 53.5 26 الموضوعية 5

 6 44.4 60 االستقاللية 6

 2 38.0 50 األمانة 2

 0 33.1 02 الشمولية 0

 .000* اإلجابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

 تبين نتائج الجدول السابق:

من عينة الدراسة يعتبرون عنصر الثقة من أهم العناصر المكونة لمصداقية  %05.0أن 
يعتبرون  %22.6األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية عنصر الثقة، بينما ما نسبته 

يعتبرون  %60.1يعتبرون عنصر الحياد، في حين  %62.6عنصر الحرية، بينما ما نسبته 
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 %00.0يعتبرون عنصر الموضوعية، بينما ما نسبته  %50.5ما ما نسبته عنصر الدقة، بين
 %00.0يعتبرون عنصر األمانة، في حين  %00.1يعتبرون عنصر االستقاللية، بينما ما نسبته 

 يعتبرون عنصر الشمولية.
 درجة توافر العناصر المكونة للمصداقية في األخبار المحلية التي تنشرها المواقع اإلخبارية: .2

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر العناصر المكونة 0.01يبين الجدول رقم )
 للمصداقية في األخبار المحلية التي تنشرها المواقع اإلخبارية.

 (: درجة توافر العناصر المكونة للمصداقية في االخبار المحلية التي تنشرها المواقع االخبارية1.01جدول )

 الترتيب درجة التوافر الوزن النسبي ط الحسابيالمتوس اإلجابة م

 0 متوسطة 66.40 3.32 الحرية 0

 0 متوسطة 64.20 0.00 الثقة 0

 0 متوسطة 62.20 0.00 الدقة 0

 0 متوسطة 60.60 0.10 االستقاللية 0

 5 متوسطة 59.40 0.22 الشمولية 5

 6 قليلة 49.60 0.00 األمانة 6

 2 قليلة 46.60 0.00 الموضوعية 2

 0 قليلة 43.00 0.05 الحياد 0

 
الدرجة الكلية لتوافر 
العناصر المكونة 

 للمصداقية
 متوسطة 56.61 0.00

 

 تبين نتائج الجدول السابق:

أن أهم العناصر المكونة للمصداقية في األخبار المحلية التي تنشر في المواقع اإلخبارية 
، مما %66.01الفلسطينية حسب الوزن النسبي، في المرتبة األولى عنصر "الحرية" بوزن نسبي  

يدل على أن درجة توفره جاءت بدرجة متوسطة، وفي المرتبة الثانية عنصر "الثقة" بوزن نسبي 
، مما يدل على أن درجة توفره جاءت بدرجة متوسطة، وفي المرتبة الثالثة عنصر 60.01%

، ما يدل على أن درجة توفره جاءت بدرجة متوسطة، وتبين من %60.01"الدقة" بوزن نسبي 
النتائج أن أدني العناصر المكونة للمصداقية في األخبار المحلية التي تنشر في المواقع اإلخبارية 
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سب الوزن النسبي، حيث جاء عنصر "األمانة" في المراتب الثالثة األخيرة بوزن الفلسطينية ح
، مما يدل على أن درجة توفره جاءت بدرجة قليلة، وفي المرتبة قبل األخيرة %02.61نسبي 

، مما يدل على أن درجة توفره جاءت بدرجة قليلة، %60.01عنصر "الموضوعية" بوزن نسبي 
، مما يدل على أن درجة توفره جاءت %00.11"الحياد" بوزن نسبي  وفي المرتبة األخيرة عنصر

بدرجة قليلة، وبشكل عام فإن الوزن النسبي للدرجة الكلية لتوافر العناصر المكونة للمصداقية 
 ، مما يدلل على أن درجة توافر العناصر جاءت بدرجة متوسطة.%56.60تساوي 

 رتباطها باسم المصدر اإلعالمي:خامسًا: درجة الثقة باألخبار المحلية ومدى ا
 درجة الثقة باألخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية اآلتية: .1

 ي( تكرار ونسب أفراد العينة لدرجة الثقة باألخبار المنشورة ف0.00يبين الجدول رقم )
 المواقع اإلخبارية الفلسطينية.

 ة المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية:(: درجة الثقة باألخبار المحلي1.00جدول )

المتوسط  اإلجابة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الثقة

 الترتيب

 0 كبيرة 74.00 0.21 وكالة معا اإلخبارية 0

 0 كبيرة 72.60 0.60 وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( 0

 0 كبيرة 70.80 0.50 دنيا الوطن 0

 0 كبيرة 70.00 0.51 الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء  0

 5 كبيرة 69.00 0.05 وكالة سما اإلخبارية 5

 6 متوسطة 66.60 0.00 وكالة الرأي الفلسطينية 6

 2 متوسطة 64.20 0.00 موقع فلسطين اآلن 2

 0 متوسطة 62.20 0.00 موقع فلسطين برس 0

 2 متوسطة 60.00 0.11 وكالة فلسطين اليوم 2

 01 متوسطة 58.80 0.20 قدس نتوكالة  01

 00 متوسطة 57.20 0.06 أخرى  00

 
الدرجة الكلية للثقة باألخبار المحلية المنشورة 

 متوسطة 66.61 0.00 في المواقع
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 تبين نتائج الجدول السابق ما يلي:

أن أعلى درجة ثقة في األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية جاءت 
في األخبار المنشورة في موقع وكالة معا اإلخبارية وبهذا تحتل المرتبة األولى بوزن نسبي 

، مما يدل على أن درجة الثقة في أخبار الموقع جاءت بدرجة كبيرة، وفي المرتبة 20.11%
، مما يدل %20.61قع وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( وقد حصل على وزن نسبي  الثانية مو 

على أن درجة الثقة في أخبار الموقع جاءت بدرجة كبيرة، في حين جاء موقع دنيا الوطن في 
، ما يعني وجود ثقة بدرجة كبيرة في األخبار المنشورة %21.01المرتبة الثالثة بوزن نسبي 

لنتائج أن أدنى درجة الثقة في األخبار المنشورة في المواقع اإلخبارية بالموقع، وتبين من ا
الفلسطينية حسب الوزن النسبي، وجاءت المواقع التالية في المرتبات األخيرة، فموقع فلسطين برس 

، ما يدل على أن درجة الثقة في أخبار الموقع جاءت بدرجة متوسطة، %60.01بوزن نسبي 
، مما يدل %50.01ة موقع وكالة قدس نت وقد حصل على وزن نسبي وفي المرتبة قبل األخير 

على أن درجة الثقة في أخبار الموقع جاءت بدرجة متوسطة، وفي المرتبة األخيرة المواقع األخرى 
، وبشكل عام فإن الوزن النسبي للدرجة الكلية للثقة في األخبار المحلية %52.01بوزن نسبي 

مما يدلل على أن درجة الثقة جاءت  %66.60ية الفلسطينية تساوي المنشورة في المواقع اإلخبار 
 بدرجة متوسطة.

 ارتباط الثقة بالموقع اإلخباري باسم المندوب أو المراسل: .2

( تكرار ونسب ارتباط ثقة أفراد عينة الدراسة بالموقع اإلخباري باسم 1.07يبين الجدول رقم )
 المندوب أو المراسل.

 ثقة بالموقع اإلخباري باسم المندوب أو المراسل(: ارتباط ال1.07جدول )

 الترتيب المئوية %  النسبة التكرار اإلجابة م

 2 30.3 00 نعم 0

 3 21.1 01 إلى حد ما  0

 1 48.6 62 ال 0

  011.1 047 المجموع
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 تبين نتائج الجدول السابق:

الموقع  ترتبط ثقتهم فيمن المتابعين للمواقع اإلخبارية الفلسطينية  %01.0أن ما نسبته 
ال ترتبط  %00.6إلى حد ما ترتبط ثقتهم بذلك، و %00.0باسم المندوب أو المراسل، وما نسبته 

 ثقتهم بذلك.
 أسباب فقدان المواقع اإلخبارية الفلسطينية للمصداقية: .3

( تكرار ونسب أفراد العينة ألسباب فقدان المواقع اإلخبارية 0.00يبين الجدول رقم )
 الفلسطينية للمصداقية.

 (: أسباب فقدان المواقع اإلخبارية الفلسطينية للمصداقية1.01جدول )

 الترتيب المئوية %  النسبة التكرار اإلجابة م

 0 93.7 000 اتسامها بالطابع الحزبي 0

 0 90.8 002 عدم حيادها في تناولها لألخبار  0

 0 83.1 000 أخبارها غير دقيقة 0

 0 78.2 000 بالحرية المناسبة في عملهاال تتمتع  0

 5 69.0 20 تتناول وجهة نظر واحدة 5

 6 60.6 06 السطحية في تناول القضايا المحلية 6

 2 57.0 00 ال تحترم خصوصية المواطن 2

 0 53.5 26 فقدان الشمولية في نقل األخبار 0

 2 19.7 00 عدم متابعتها لألخبار في أنحاء الوطن كافة 2

 01 9.9 00 أخرى  01

   824 المجموع

 .000* اإلجابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

 تبين نتائج الجدول السابق:

الفلسطينية يرجع سبب فقدانها  من المتابعين للمواقع اإلخبارية %20.2أن ما نسبته 
يرجع إلى عدم حيادها في  %21.0للمصداقية إلى اتسامها بالطابع الحزبي، بينما ما نسبته 

 %20.0يرجع إلى أن أخبارها غير دقيقة، بينما ما نسبته  %00.0تناولها لألخبار، في حين أن 
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إلى أنها تتناول وجهة نظر  %62.1يرجع إلى أنها ال تتمتع بالحرية المناسبة في عملها، ويرجع 
 %52.1يرجع إلى السطحية في تناول القضايا المحلية، ويعزو  %61.6واحدة، بينما ما نسبته 

يرجع إلى فقدان الشمولية في نقل  %50.5إلى أنها ال تحترم خصوصية المواطن، بينما ما نسبته 
ي أنحاء الوطن كافة، في يرجع إلى عدم متابعتها لألخبار ف %02.2األخبار، بينما ما نسبته 

 يرجع إلى أسباب أخرى. %2.2حين أن 
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 المبحث الثاني
 التأثيرات المترتبة على مصداقية األخبار المحلية ومقترحات زيادتها

يتناول هذا المبحث معرفة درجة تأثير االنقسام السياسي على مصداقية األخبار المحلية 
جة تأثير الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي على مصداقية المنشورة في المواقع اإلخبارية، وكذلك در 

األخبار في المواقع، ودرجة تأثير مصداقية األخبار المحلية في الموقع اإلخبارية الفلسطينية على 
الجوانب المعرفية والوجدانية والسلوكية، ومعرفة المشكالت المترتبة على عدم التزام المواقع 

ة اقية، والمقترحات التي يمكن أن تساعد المواقع اإلخبارية الفلسطينياإلخبارية الفلسطينية بالمصد
 لزيادة مصداقية األخبار التي تقدمها.

 أواًل: التأثيرات المختلفة المترتبة على مصداقية األخبار المحلية:
درجة تأثير االنقسام السياسي على مصداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع  .1

 اإلخبارية:

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة ومدى تأثير االنقسام السياسي على 0.00الجدول رقم ) يبين
 مصداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.

(: درجة تأثير االنقسام السياسي على مصداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع 1.04جدول )
 اإلخبارية

المتوسط  اإلجابة م
 الحسابي

الوزن 
 الترتيب النسبي

 0 87.40 0.02 اتسام بعضها بالحزبية أثر على مصداقيتها 0
 0 85.80 0.02 أسهم بعضها في توتير األجواء بين قطبي االنقسام 0
 0 80.00 0.11 تجاوز بعضها أخالقيات المهنة 0
 0 79.00 0.25 تأثرت أمانة بعضها بالصراع السياسي 0
 5 75.40 0.22 حالة االستقطاب السياسي من تجاوزات بعضها لحيادية األخبار المحليةتزيد  5
 6 70.80 0.50 تأثر مستوى التزام بعضها بحالة االستقطاب السياسي 6
 2 70.00 0.51 تجاهل بعضها الصدق في نقل األحداث 2
 0 69.60 0.00 يسهم التقارب السياسي في التزامها بعناصر المصداقية 0
 2 44.60 0.00 أدى بعضها دور الحيادية في حماية الجبهة الداخلية 2

 01 42.00 0.01 التزام بعضها بعناصر المصداقية للحفاظ على الجبهة الداخلية 01
  21.41 1.27 الدرجة الكلية للتأثيرات المترتبة على االنقسام السياسي 
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 تبين نتائج الجدول السابق:

أثرت على مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية أن أعلى ثالث فقرات 
بسبب االنقسام السياسي هي: "اتسام بعضها بالحزبية أثر على مصداقيتها" وقد احتلت المرتبة 

، مما يدل على أن تأثيرها على المصداقية جاء بدرجة كبيرة جدًا، %02.01األولى بوزن نسبي 
، %05.01سهم بعضها في توتير األجواء بين قطبي االنقسام" بوزن نسبي وفي المرتبة الثانية "أ

مما يدل على أن تأثيرها على المصداقية جاء بدرجة كبيرة جدًا، تالها "تجاوز بعضها أخالقيات 
ما يدلل على أن تأثيرها على المصداقية جاء بدرجة كبيرة، وتبين  %01.11المهنة" بوزن نسبي 

قرتين من تأثيرات االنقسام السياسي على مصداقية األخبار، "التزام بعضها من النتائج أن أدنى ف
، مما %00.11بعناصر المصداقية للحفاظ على الجبهة الداخلية" في المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

يدل على أن تأثيرها على المصداقية جاء بدرجة قليلة، في حين جاء "دور الحيادية في حماية 
، مما يدل على أن تأثيرها على %00.61على المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي الجبهة الداخلية" 

المصداقية جاء بدرجة قليلة، وبشكل عام فإن الوزن النسبي للدرجة الكلية للتأثيرات المترتبة على 
( مما يدلل على أن درجة تأثير االنقسام السياسي على %70.40االنقسام السياسي تساوي )

 المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية جاءت بدرجة كبيرة.مصداقية األخبار 
درجة تأثير الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي على مصداقية األخبار المحلية المنشورة في  .2

 المواقع اإلخبارية:

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة لدرجة تأثير الصراع مع االحتالل 0.05يبين الجدول رقم )
 صداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.اإلسرائيلي على م

(: درجة تأثير الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي على مصداقية األخبار المحلية المنشورة في 1.02جدول )
 المواقع اإلخبارية

المتوسط  اإلجابة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 0 95.00 0.25 االنحياز للحق الفلسطينياعتبر بعضها أن الموضوعية هي  0
 0 93.20 0.66 مارس بعضها الدعاية اإلعالمية لمواجهة اإلعالم اإلسرائيلي 0
 0 89.80 0.02 عملت على تغليب المصلحة الوطنية على المهنية خالل الحروب 0
 0 84.00 0.01 راعى بعضها االلتزام بالموضوعية في تغطية الحصار المفروض 0
 5 82.60 0.00 براز معاناة المواطنين في حركة السفرإتجاوز بعضها الحيادية في  5
 6 81.80 0.12 بالغ بعضها في نقل اإلشاعات 6
 2 74.00 0.21 التزام بعضها باألمانة في تقدير خسائر العدو 2
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المتوسط  اإلجابة م
 الحسابي

الوزن 
 الترتيب النسبي

 0 72.80 0.60 تأثير مستوى التزام بعضها بالصراع مع االحتالل  0
 2 70.40 0.50 المصداقية خالل تغطية انتفاضة القدسالتزمت بعناصر  2

راعت بعض المواقع الصدق في نقل األخبار أثناء تغطية األحداث  01
 الجارية

0.01 64.00 01 

  81.81 4.14 الدرجة الكلية للتأثيرات المترتبة على الصراع اإلسرائيلي 

 تبين نتائج الجدول السابق:

مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية أن أعلى ثالث فقرات أثرت على 
االحتالل اإلسرائيلي هي: "اعتبار بعضها أن الموضوعية هي االنحياز للحق  عبسبب الصراع م

، مما يدل على أن تأثيرها على %25.11الفلسطيني" وقد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي 
ا "ممارسة بعضها الدعاية اإلعالمية لمواجهة اإلعالم المصداقية جاء بدرجة كبيرة جدًا، تلته

، مما يدل على أن تأثيرها على المصداقية جاء بدرجة كبيرة %20.01اإلسرائيلي" بوزن نسبي 
جدًا، و"تغليب المصلحة الوطنية على المهنية خالل الحروب" في المرتبة الثالثة بوزن نسبي 

داقية جاء بدرجة كبيرة جدًا، وبينت النتائج أن ، مما يدل على أن تأثيرها على المص02.01%
أدنى ثالث فقرات أثرت على مصداقية األخبار هي: فقرة "تأثير مستوى التزام بعضها بالصراع مع 

، مما يدل على أن تأثيرها على المصداقية جاء بدرجة كبيرة، %20.01االحتالل" بوزن نسبى 
ن نسبي انتفاضة القدس" على المرتبة قبل األخيرة بوز تلتها "التزام بعناصر المصداقية خالل تغطية 

، مما يدل على أن تأثيرها على المصداقية جاء بدرجة كبيرة، و"مراعاة بعض المواقع 21.01%
، %60.11الصدق في نقل األخبار أثناء تغطية األحداث الجارية" في المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

جاء بدرجة متوسطة، وبشكل عام فإن الوزن النسبي مما يدل على أن تأثيرها على المصداقية 
، مما يدلل على أن %80.80لدرجة الكلية للتأثيرات المترتبة على الصراع اإلسرائيلي تساوي 

درجة تأثير الصراع اإلسرائيلي على مصداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية 
 جاءت بدرجة كبيرة.
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درجة تأثير مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب  .3
 المعرفية:      

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة لدرجة تأثير مصداقية األخبار 0.06يبين الجدول رقم )
امعات ج المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب المعرفية لدى طلبة اإلعالم في

 محافظات غزة.
(: درجة تأثير مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب 1.02جدول )

 المعرفية

المتوسط  اإلجابة م
 الحسابي

 الوزن 
 الترتيب النسبي

 0 96.00 0.01 التعرف على األحداث السياسية المحلية بموضوعية 0
 0 93.80 0.62 المشكالت واألزمات المحليةتكوين آرائي بحرية حول  0

0 
التزود بمعلومات شاملة عن مواقف األحزاب الفلسطينية من الصراع 

 السياسي
0.51 90.00 0 

0 
 

التعرف على ردود أفعال موثوقة للقيادة السياسية نحو الحصار 
 المفروض على غزة

0.06 87.20 0 

 5 78.00 0.21 انتفاضة القدسالتزويد بمعلومات كافية ودقيقة حول  5
 6 77.40 0.02 التعرف بأمانة على آثار الحصار المفروض على القطاع 6
 2 71.80 0.52 التعرف على الوضع االقتصادي القائم 2
 0 71.00 0.55 التعرف على الوضع اإلنساني في القطاع بحياد 0
 2 70.80 0.50 التعرف بدقة على خروقات االحتالل للتهدئة 2

 01 66.00 0.01 التزود بمعلومات مستقلة عن حركة السفر 01
  80.20 4.10 الدرجة الكلية للتأثيرات المترتبة على الجوانب المعرفية 

 تبين نتائج الجدول السابق:

أن أعلى فقرات التأثيرات المترتبة على الجوانب المعرفية لدى طلبة اإلعالم في جامعات 
محافظات غزة، هي: "التعرف على االحداث السياسية المحلية بموضوعية" وقد احتلت المرتبة 

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب المعرفي جاء بدرجة كبيرة %26.11األولى بوزن نسبي 
، مما %20.01ا "تكوين أرائي بحرية حول المشكالت واألزمات المحلية" بوزن نسبي جدًا، تاله

يدل على أن تأثيرها على الجانب المعرفي جاء بدرجة كبيرة جدًا، و"التزود بمعلومات شاملة عن 
، %21.11مواقف األحزاب الفلسطينية من الصراع السياسي" جاءت في المرتبة الثالثة بوزن نسبي 



111 
 

لى أن تأثيرها على الجانب المعرفي جاء بدرجة كبيرة جدًا، وبينت النتائج أن أدنى مما يدل ع
ثالث تأثيرات مترتبة على الجوانب المعرفية، هي "التعرف على الوضع اإلنساني في القطاع 

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب المعرفي جاء بدرجة كبيرة، %20.11بحياد" بوزن نسبي 
بدقة على خروقات االحتالل للتهدئة" على المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي  تالها "التعرف

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب المعرفي جاء بدرجة كبيرة، و"التزود بمعلومات 21.01%
، مما يدل على أن تأثيرها %66.11مستقلة عن حركة السفر" في المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

اء بدرجة متوسطة، وبشكل عام فإن الوزن النسبي للدرجة الكلية للتأثيرات على الجانب المعرفي ج
، مما يدلل على أن درجة تأثير مصداقية األخبار %80.20المترتبة على الجانب المعرفي تساوي 

 المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية على الجانب المعرفي جاءت بدرجة كبيرة.
المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب درجة تأثير مصداقية األخبار  .4

 الوجدانية.

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة درجة تأثير مصداقية األخبار 0.02يبين الجدول رقم )
المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب الوجدانية لدى طلبة اإلعالم في جامعات 

 محافظات غزة.
: درجة تأثير مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب (1.02جدول )

 الوجدانية

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 الوزن 
 الترتيب النسبي

0 
الشعور بالكراهية لالحتالل اإلسرائيلي نتيجة لعدم حياده وخروقاته 

 لالتفاقيات المبرمة
0.01 82.00 0 

الشعور بالحزن الشديد لعدم األمانة في نقل معاناة الشعب  0
 الفلسطيني 

0.22 79.80 0 

0 
الشعور بالذعر التام اتجاه سياسة االحتالل اإلسرائيلي في قصف 

 المدنيين أثناء الحروب على غزة
0.02 77.40 0 

0 
الشعور بالقلق على العائالت الفلسطينية التي اتخذت من مدارس 

 لهم نتيجة تدمير بيوتهم من االحتالل اإلسرائيليى مأو األونروا 
0.00 76.80 0 

5 
زيادة التعاطف مع المواطنين الذين تعرضوا النتهاكات متعددة 

 5 75.20 0.26 وشاملة من قبل االحتالل

 6 74.80 0.20 الشعور باليأس نتيجة األوضاع االقتصادية 6
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 الوزن 
 الترتيب النسبي

 2 72.20 0.60 الشعور بالملل بسبب مماطلة االحتالل  2
 0 70.80 0.50 الشعور بالقلق تجاه عدم استقالليتها في تناول القضايا المجتمعية 0
 2 66.00 0.01 مشاركة المواطنين وجدانيًا بدقة في هموم ومشكالتهم وأزماتهم 2

01 
زيادة الشعور بالقلق لغياب حرية سكان الضفة خالل انتفاضة 

 القدس
0.01 64.00 01 

  24.11 1.21 للتأثيرات المترتبة على الجوانب الوجدانيةالدرجة الكلية  

 تبين نتائج الجدول السابق:

أن أعلى فقرات التأثيرات المترتبة على الجوانب الوجدانية لدى طلبة اإلعالم في جامعات 
محافظات غزة، هي: "الشعور بالكراهية لالحتالل اإلسرائيلي نتيجة عدم حياده وخروقاته لالتفاقيات 

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب %00.11المبرمة" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي 
لوجداني جاء بدرجة كبيرة، ثم "الشعور بالحزن الشديد لعدم األمانة في نقل معاناة الشعب ا

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب الوجداني جاء بدرجة %22.01الفلسطيني" بوزن نسبي 
كبيرة، تلتها "الشعور بالذعر التام اتجاه سياسة االحتالل اإلسرائيلي في قصف المدنيين أثناء 

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب الوجداني جاء %22.01روب على غزة" بوزن نسبي الح
بدرجة كبيرة، وبينت النتائج أن أدنى ثالث تأثيرات مترتبة على الجوانب الوجدانية، هي: "الشعور 

، مما يدل على %21.01بالقلق تجاه عدم استقالليتها في تناول القضايا المجتمعية" بوزن نسبي 
تأثيرها على الجانب الوحداني جاء بدرجة كبيرة، ثم "مشاركة المواطنين وجدانيًا بدقة في هموم  أن

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب المعرفي جاء %66.11ومشكالتهم وأزماتهم" بوزن نسبي 
زن و بدرجة كبيرة، تالها "زيادة الشعور بالقلق لغياب حرية سكان الضفة خالل انتفاضة القدس" ب

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب الوجداني جاء بدرجة متوسطة، وبشكل %60.11نسبي 
 %74.00عام فإن الوزن النسبي للدرجة الكلية للتأثيرات المترتبة على الجانب الوجداني تساوي 

مما يدلل على أن درجة تأثير مصداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية على 
 الجانب الوجداني جاءت بدرجة كبيرة.
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درجة تأثير مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب  .5
 السلوكية:      

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة درجة تأثير مصداقية األخبار 0.00يبين الجدول رقم )
 لجوانب السلوكية لدى طلبة اإلعالم في جامعاتالمحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على ا

 محافظات غزة.
(: درجة تأثير مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب 1.08جدول )

 السلوكية

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 الوزن 
 الترتيب النسبي

0 
ب بسبتقديم المساعدات لألسر الفلسطينية المحتاجة بأمانة 

 أوضاعهم المعيشية
0.00 96.80 0 

0 
المشاركة بحرية في أنشطة تطوعية لمساعدة المواطنين في التغلب 

 على األزمات
0.25 95.00 0 

0 
المشاركة في المظاهرات واالحتجاجات بحرية ضد االحتالل 

 0 88.00 0.01 اإلسرائيلي بسبب سياسته تجاه الشعب الفلسطيني 

0 
 

إلى توحيد الصف الفلسطيني وتبني خيار الدعوة بموضوعية 
 المقاومة

0.00 86.60 0 

 5 76.00 0.01 حضور الندوات وورش العمل المتعلقة بمناقشة قضايا الحصار 5

6 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي بحياد إليضاح المعاناة 

 المستمرة التي يتعرض لها المواطنون 
0.50 70.80 6 

2 
 

التواصل االجتماعي بشمولية لفضح خروقات استخدام شبكات 
 االحتالل اإلسرائيلي االتفاقيات المبرمة

0.50 70.40 2 

 0 46.40 0.00 تأـييد اإلجراءات العربية والدولية بثقة لحل مشكلة االنقسام السياسي 0
2 
 

 2 42.60 0.00 الدعوة بدقة إلى توحيد الصف الفلسطيني وتبني خيار المفاوضات

  24.81 1.24 الكلية للتأثيرات المترتبة على الجوانب السلوكيةالدرجة  

 تبين نتائج الجدول السابق:

أن أعلى فقرات التأثيرات المترتبة على الجوانب السلوكية لدى طلبة اإلعالم في جامعات 
محافظات غزة، جاءت على النحو التالي: احتلت الفقرة التي تنص على "تقديم المساعدات لألسر 
الفلسطينية المحتاجة بأمانة بسبب أوضاعهم المعيشية" على المرتبة األولى بوزن نسبي 
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يدل على أن تأثيرها على الجانب السلوكي جاء بدرجة كبيرة جدًا، واحتلت الفقرة  ، مما26.01%
التي تنص على "المشاركة بحرية في أنشطة تطوعية لمساعدة المواطنين في التغلب على األزمات" 

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب السلوكي جاء %25.11على المرتبة الثانية بوزن النسبي 
رة جدًا، في حين جاءت الفقرة التي تنص على "المشاركة في المظاهرات واالحتجاجات بدرجة كبي

، %00.11بحرية ضد االحتالل اإلسرائيلي؛ بسبب سياسته تجاه الشعب الفلسطيني" بوزن نسبي 
مما يدل على أن تأثيرها على الجانب السلوكي جاء بدرجة كبيرة جدًا، وبينت النتائج أن أدني 

على الجانب السلوكي، كانت على النحو التالي، الفترة التي تنص على "استخدام  ثالث تأثيرات
شبكات التواصل االجتماعي بشمولية لفضح خروقات االحتالل اإلسرائيلي االتفاقيات المبرمة" 

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب السلوكي جاء بدرجة كبيرة، واحتلت %21.01بوزن نسبي 
على "تأـييد االجراءات العربية والدولية بثقة لحل مشكلة االنقسام السياسي" على  الفقرة التي تنص

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب السلوكي جاء %06.01المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي 
بدرجة قليلة، في حين احتلت الفقرة التي تنص على "الدعوة بدقة إلى توحيد الصف الفلسطيني 

، مما يدل على أن تأثيرها %00.61المفاوضات" على المرتبة األخيرة بوزن نسبي وتبني خيار 
على الجانب السلوكي جاء بدرجة قليلة، وبشكل عام فإن الوزن النسبي للدرجة الكلية للتأثيرات 

، مما يدلل على أن درجة تأثير مصداقية األخبار %74.80المترتبة على الجانب السلوكي تساوي 
 شورة في المواقع اإلخبارية على الجانب السلوكي جاءت بدرجة كبيرة.المحلية المن

ثانيًا: المشكالت المترتبة على عدم التزام المواقع االخبارية الفلسطينية بالمصداقية 
 ومقترحات زيادتها:

 .المشكالت المترتبة على عدم التزام المواقع االخبارية الفلسطينية بالمصداقية .1

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة للمشكالت المترتبة على عدم 0.02)يبين الجدول رقم 
 التزام المواقع االخبارية الفلسطينية بالمصداقية.

 (: المشكالت المترتبة على عدم التزام المواقع االخبارية الفلسطينية بالمصداقية1.09جدول )

 الترتيب النسبة المئوية %  التكرار الفقرة م
 0 86.6 000 الحزبي عليهاطغيان الطابع  0
 0 76.1 010 عدم االعتماد عليها كمصدر للمعلومات 0
 0 67.6 26 عدم ثقة الجمهور بها 0
 0 62.0 00 زيادة التوتر في المجتمع 0
 5 52.1 20 توجه الجمهور إلى مواقع بديلة 5
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 الترتيب النسبة المئوية %  التكرار الفقرة م
 6 48.6 62 غياب دورها في عالج قضايا المجتمع 6
 2 41.5 52 العامضعف تأثيرها على الرأي  2
 0 25.4 06 استمرار الفساد بالمجتمع 0
 2 16.2 00 أخرى  2

   222 المجموع

 000* اإلجابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 
 تبين نتائج الجدول السابق:

من عينة الدراسة يعتبرون من المشكالت المترتبة على عدم التزام  %06.6أن ما نسبته 
االخبارية الفلسطينية بالمصداقية ترجع إلى طغيان الطابع الحزبي عليها، بينما ما نسبته المواقع 
ترجع إلى  %62.6ترجع إلى عدم االعتماد عليها كمصدر للمعلومات، بينما ما نسبته  26.0%

ترجع إلى زيادة التوتر في المجتمع، بينما ما  %60.1عدم الثقة الجمهور بها، بينما ما نسبته 
ترجع إلى  %00.6ترجع إلى توجه الجمهور إلى مواقع بديلة، بينما ما نسبته  %50.0 نسبته

ترجع إلى ضعف تأثيرها على  %00.5غياب دورها في عالج قضايا المجتمع، بينما ما نسبته 
ترجع  %06.0ترجع إلى استمرار الفساد بالمجتمع، في حين  %05.0الرأي العام، بينما ما نسبته 

 .إلى أسباب أخرى 
المقترحات التي يمكن أن تساعد المواقع اإلخبارية الفلسطينية لزيادة مصداقية األخبار التي  .2

 .تقدمها

( تكرار ونسب أفراد عينة الدراسة للمقترحات التي يمكن أن تساعد 0.01يبين الجدول رقم )
 المواقع اإلخبارية الفلسطينية لزيادة مصداقية األخبار التي تقدمها.

المقترحات التي يمكن أن تساعد المواقع اإلخبارية الفلسطينية لزيادة مصداقية األخبار التي (: 1.71جدول)
 تقدمها

النسبة  التكرار اإلجابة م
 الترتيب المئوية %

 0 93.0 000 توافق الصحفيين على ميثاق شرف صحفي 0
 0 87.3 000 مراعاة الصحفي آلداب وأخالق المهنة في عمله 0
 0 78.9 000 لمدونة سلوك تضبط عمل الصحفيين فيهاوضع كل مؤسسة  0
 0 76.1 010 تفعيل دور نقابة الصحفيين 0
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النسبة  التكرار اإلجابة م
 الترتيب المئوية %

5 
 

وجود قانون يضمن محاسبة المواقع التي ال تراعي المصداقية في 
 عملها

20 69.0 5 

6 
 

زيادة اهتمام أقسام اإلعالم في فلسطين بعناصر المصداقية في 
 األخبار

06 60.6 6 

 2 51.4 20 بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفيااللتزام  2
 0 45.1 60 تأسيس مجلس إعالم أعلى لإلعالم 0

2 
تنظيم دورات للصحفيين العاملين في المواقع اإلخبارية تتصل 

 بالمصداقية
50 38.0 2 

 01 30.3 00 أخرى  01
   894 المجموع

 000من * اإلجابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة 
 تبين نتائج الجدول السابق:

المقترحات التي يمكن أن تساعد أن أهم من عينة الدراسة يعتبرون  %20.1أن ما نسبته 
ق الصحفيين على توافتتمثل في مصداقية األخبار التي تقدمها  المواقع اإلخبارية الفلسطينية لزيادة

مراعاة الصحفي آلداب وأخالق المهنة يقترحون  %02.0ف صحفي، بينما ما نسبته ميثاق شر 
من خالل وضع كل مؤسسة لمدونة سلوك تضبط عمل  %20.2في عمله، بينما ما نسبته 

تفعيل دور نقابة الصحفيين، بينما ما نسبته  يقترحون  %26.0الصحفيين فيها، بينما ما نسبته 
قية في عملها، من خالل وجود قانون يضمن محاسبة المواقع التي ال تراعي المصدا 62.1%

زيادة اهتمام أقسام اإلعالم في فلسطين بعناصر المصداقية في  يقترحون  %61.6بينما ما نسبته 
االلتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي،  يقترحون  %50.0األخبار، بينما ما نسبته 

 %00.1ما نسبته تأسيس مجلس إعالم أعلى لإلعالم، بينما  يقترحون  %05.0بينما ما نسبته 
تنظيم دورات للصحفيين العاملين في المواقع اإلخبارية تتصل بالمصداقية، في حين  يقترحون 
 ترجع إلى مقترحات أخرى. 01.0%
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 المبحث الثالث
 اختبار فروض الدراسة

يستعرض هذا المبحث نتائج الفروض الخاصة بدراسة مصداقية األخبار المحلية في المواقع 
لسطينية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة، خالل الفترة الزمنية التي اإلخبارية الف

 أجريت فيها الدراسة:
( بين 05.0الفرض األول: يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ت اإلعالم في جامعات محافظادرجة االعتماد على المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة ثقة طلبة 
 غزة بها.

 ". Chi Squareولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار " 
( لكشف العالقة بين االعتماد على المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة chi( نتائج اختبار )1.70جدول )

 ثقة طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة بها

ى المواقع اإلخبارية الفلسطينية العالقة بين االعتماد عل
 ودرجة ثقة طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة بها

 قيمة االختبار

chi Square 
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

00.001 06 1.111 

  قيمةchi Square  06.02تساوي  1.15ومستوى داللة  06درجة حرية 

 يتضح من الجدول السابق:

" أقل من مستوى الداللة )Chi Squareالمقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية 
05.0=( وقيمة االختبار الحسابية التي تساوي ،)وهي أكبر من القيمة الجدولية 00.001 ،)

 على(، مما يدلل على وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين درجة االعتماد 06.02)
 المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة ثقة طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة بها.

( بين 05.0يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرض الثاني:
عرفية الممصداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والتأثيرات 

 والسلوكية والوجدانية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة.

 ". Person Testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار " 
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( لكشف العالقة بين مصداقية األخبار المنشورة في المواقع والتأثيرات المعرفية والوجدانية 1.77جدول )
 والسلوكية

 دىالتأثيرات المترتبة ل

 طلبة اإلعالم في جامعات

 محافظات غزة

 مصداقية األخبار المنشورة

 قيمة االختبار

Person Test 
 حجم العينة

 القيمة االحتمالية

(Sig). 

 1.111 000 1.000 التأثيرات المعرفية

 1.111 000 1.622 التأثيرات الوجدانية

 1.111 000 1.200 التأثيرات السلوكية

 1.111 000 1.220 المترتبةالتأثيرات الكلية 

  قيمةperson ( 05.0دالة إحصائية عند مستوى داللة) 

 يتضح من الجدول السابق:

" للدرجة الكلية للتأثيرات Person Testالمقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية 
(، =05.0مستوى الداللة )المترتبة لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة أقل من 

(، مما يدلل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 1.220وقيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي )
إحصائية بين مصداقية األخبار المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والتأثيرات المترتبة لدى 

 .طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة

 المقابلة الختبار (.Sig)أن القيمة االحتمالية  فقد تبينما بخصوص التأثيرات المعرفية: أ

"Person Test للتأثيرات المعرفية المترتبة لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة أقل "
مما يدلل على (، 1.000(، وقيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي )=05.0من مستوى الداللة )

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مصداقية األخبار المنشورة في المواقع اإلخبارية 
 .الفلسطينية والتأثيرات المعرفية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة

 المقابلة الختبار (.Sig)أن القيمة االحتمالية  فقد تبينأما بخصوص التأثيرات الوجدانية: 

"Person Test للتأثيرات الوجدانية المترتبة لدى طلبة االعالم في جامعات محافظات غزة أقل "
(، مما يدلل على 1.622(، وقيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي )=05.0من مستوى الداللة )

خبارية المواقع اإلوجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين مصداقية األخبار المنشورة في 
 .الفلسطينية والتأثيرات الوجدانية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة
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المقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  فقد تبينأما بخصوص التأثيرات السلوكية: 
Person Testل ق" للتأثيرات السلوكية المترتبة لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة أ

(، مما يدلل على 1.200(، وقيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي )=05.0من مستوى الداللة )
وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مصداقية األخبار المنشورة في المواقع اإلخبارية 

 .غزةالفلسطينية والتأثيرات السلوكية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات 

( بين 05.0الفرض الثالث: يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
عناصر المصداقية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم في جامعات 

 محافظات غزة على األخبار المحلية.

 ". Person Testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار " 
 ( نتائج عالقة عناصر المصداقية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم1.71جدول )

عناصر المصداقية في المواقع اإلخبارية 
 الفلسطينية

 على المواقع االخبارية الفلسطينية درجة اعتماد طلبة اإلعالم
 قيمة االختبار

Person Test القيمة االحتمالية حجم العينة 
(Sig). 

 1.111 000 1.202 الحرية
 1.111 000 1.222 الثقة
 1.111 000 1.662 الدقة

 1.111 000 1.200 الحياد
 1.111 000 1.605 الموضوعية
 1.111 000 1.220 االستقاللية

 1.111 000 1.605 األمانة
 1.111 000 1.620 الشمولية

 1.111 000 1.202 التأثيرات الكلية للعناصر 

  قيمةperson ( 05.0دالة إحصائية عند مستوى داللة) 
 يتضح من الجدول السابق:

" للدرجة الكلية للعناصر Person Testالمقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية 
(، وقيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي =05.0المكونة للمصداقية أقل من مستوى الداللة )

(، مما يدلل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عناصر المصداقية في 1.202)
 المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة على األخبار.
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المقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  د تبينفقأما بخصوص عنصر الحرية: 
Person Test( 05.0" لعنصر الحرية أقل من مستوى الداللة= وقيمة معامل االرتباط ،)
(، مما يدلل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عنصر 1.202بيرسون تساوي )

المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم في جامعات الحرية كعنصر مصداقية في 
 .محافظات غزة على األخبار

المقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  فقد تبينأما بخصوص عنصر الثقة: 
Person Test( 05.0" لعنصر الثقة أقل من مستوى الداللة=وقيمة معامل االرت ،) باط بيرسون

(، مما يدلل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عنصر الثقة 1.222تساوي )
كعنصر مصداقية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم في جامعات 

 .محافظات غزة على األخبار

المقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  فقد تبينأما بخصوص عنصر الدقة: 
Person Test( 05.0" لعنصر الدقة أقل من مستوى الداللة= وقيمة معامل االرتباط ،)
(، مما يدلل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عنصر 1.662بيرسون تساوي )

امعات ماد طلبة اإلعالم في جالدقة كعنصر مصداقية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعت
 .محافظات غزة على األخبار

المقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  فقد تبينأما بخصوص عنصر الحياد: 
Person Test( 05.0" لعنصر الحياد أقل من مستوى الداللة= وقيمة معامل االرتباط ،)
على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عنصر (، مما يدلل 1.200بيرسون تساوي )

الحياد كعنصر مصداقية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم في جامعات 
 .محافظات غزة على األخبار

المقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  فقد تبينأما بخصوص عنصر الموضوعية: 
tPerson Tes( 05.0" لعنصر الموضوعية أقل من مستوى الداللة= وقيمة معامل االرتباط ،)

(، مما يدلل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عنصر 1.605بيرسون تساوي )
الموضوعية كعنصر مصداقية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم في 

 .معات محافظات غزة على األخبارجا

المقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  فقد تبينأما بخصوص عنصر االستقاللية: 
Person Test( 05.0" لعنصر االستقاللية أقل من مستوى الداللة= وقيمة معامل االرتباط ،)
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ة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عنصر (، مما يدلل على وجود عالق1.220بيرسون تساوي )
االستقاللية كعنصر مصداقية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم في 

 .جامعات محافظات غزة على األخبار

المقابلة  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  فقد تبينأما بخصوص عنصر األمانة: 
(، وقيمة معامل =05.0األمانة أقل من مستوى الداللة )" لعنصر Person Testالختبار"

(، مما يدلل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 1.605االرتباط بيرسون تساوي )
عنصر األمانة كعنصر مصداقية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم 

 .غزة على األخبارفي جامعات محافظات 

المقابلة  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  فقد تبينأما بخصوص عنصر الشمولية: 
(، وقيمة معامل =05.0" لعنصر الشمولية أقل من مستوى الداللة )Person Testالختبار"

إحصائية بين  (، مما يدلل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة1.620االرتباط بيرسون تساوي )
عنصر الشمولية كعنصر مصداقية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم 

 .في جامعات محافظات غزة على األخبار

( بين متوسطات 05.0الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
في المواقع اإلخبارية الفلسطينية تعزى المحلية تقديرات المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار 

 للمتغيرات الشخصية )النوع، المحافظة، الجامعة، المستوى الدراسي(.

 ولإلجابة على هذا الفرض تحقق الباحث من أربع فرضيات وهي:
( بين متوسطات 05.0ائية عند مستوى داللة )الفرضية األولى: توجد فروق ذات داللة إحص

في المواقع اإلخبارية الفلسطينية وفقا المحلية تقديرات المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار 
 لمتغير النوع.

 لعينتين مستقلتين ". -  Tلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار " 
 مستقلتين وفقا لمتغير " النوع" ( لعينتينT( اختبار )1.74جدول )

المتوسط  العدد النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية 
(Sig). 

درجة مصداقية األخبار 
المواقع اإلخبارية  فيالمحلية 

 الفلسطينية

 0.435 3.22 70 ذكر
0.264 0.739 

 0.654 3.08 72 أنثى
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  القيمةT  0.26تساوي  001ودرجة حرية  1.15الجدولية عند مستوى داللة 
 يتضح من الجدول السابق:

لعينتين مستقلتين" والتي تساوي  -  Tالمقابلة الختبار " (.Sig)أن القيمة االحتمالية 
( وهي 1.060(، وقيمة االختبار الحسابية )=05.0( وهي أكبر من مستوى الداللة )1.202)

(، مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 0.26أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )
 في المواقع اإلخباريةالمحلية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار 

 الفلسطينية وفقا لمتغير النوع.
( بين متوسطات 05.0وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الثانية: تُ 

في المواقع اإلخبارية الفلسطينية وفقًا المحلية تقديرات المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار 
 لمتغير المحافظة.

 لعدة عينات مستقلة )تحليل التباين(. - Fلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار "
 للعينات المستقلة وفقًا لمتغير "المحافظة" – F(: نتائج اختبار " 1.72جدول )

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة

 االحتمالية

(Sig). 

المحلية  درجة مصداقية األخبار
المواقع اإلخبارية في 

 الفلسطينية

 0.360 4 1.438 بين المجموعات

 0.185 137 25.342 داخل المجموعات 0.103 1.943

  141 26.78 المجموع

     القيمة F 0.00" تساوي  002،  0ودرجة حرية  " 1.15الجدولية عند مستوى داللة 
 يتضح من الجدول السابق:

للعينات المستقلة"، والتي تساوي  – Fالمقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية 
( وهي 0.200(، وقيمة االختبار الحسابية )=05.0( وهي أكبر من مستوى الداللة )1.000)

(، مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 0.10أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )
 في المواقع اإلخباريةالمحلية المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار  بين متوسطات تقديرات

 الفلسطينية وفقًا لمتغير المحافظة.
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( بين متوسطات 05.0الفرضية الثالثة: ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
قًا اإلخبارية الفلسطينية وففي المواقع المحلية تقديرات المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار 

 لمتغير المستوى الدراسي.

 لعدة عينات مستقلة )تحليل التباين(. - Fلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار "
 للعينات المستقلة وفقًا لمتغير "المستوى الدراسي" – F(: نتائج اختبار " 1.72جدول )

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig). 
 درجة مصداقية األخبار

 في المحلية
 المواقع اإلخبارية الفلسطينية

 0.407 3 1.221 بين المجموعات
 0.185 138 25.559 داخل المجموعات 0.098 2.198

  141 26.78 المجموع

     القيمة F 0.62" تساوي  000،  0ودرجة حرية  " 1.15مستوى داللة الجدولية عند 
 يتضح من الجدول السابق:

للعينات المستقلة"، والتي تساوي  – Fالمقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية 
( وهي 0.020(، وقيمة االختبار الحسابية )=05.0( وهي أكبر من مستوى الداللة )1.120)

(، مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.62أكبر من القيمة الجدولية التي تساوي )
قع اإلخبارية في المواالمحلية إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار 

 الفلسطينية وفقًا لمتغير المستوى الدراسي.
( بين متوسطات 05.0الرابعة: ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية

في المواقع اإلخبارية الفلسطينية وفقًا المحلية تقديرات المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار 
 لمتغير الجامعة.

 لعدة عينات مستقلة )تحليل التباين(. - Fلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار "

  



121 
 

 للعينات المستقلة وفقًا لمتغير "الجامعة" – F(: نتائج اختبار " 1.72جدول )

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig). 
 درجة مصداقية األخبار

المواقع اإلخبارية  فيالمحلية 
 الفلسطينية

 0.134 5 0.669 بين المجموعات
 0.192 136 26.111 داخل المجموعات 0.984 0.697

  141 26.78 المجموع

     القيمة F 0.00" تساوي  006،  5ودرجة حرية  " 1.15الجدولية عند مستوى داللة 

 يتضح من الجدول السابق:

للعينات المستقلة"، والتي تساوي  – Fالمقابلة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية 
( وهي 1.622(، وقيمة االختبار الحسابية )=05.0( وهي أكبر من مستوى الداللة )1.202)

(، مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 0.00أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )
 في المواقع اإلخبارية المحلية المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار بين متوسطات تقديرات

 الفلسطينية وفقا لمتغير الجامعة.
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 الفصل الرابع
 مناقشة أهم نتائج الدراسة وفروضها والتوصيات

متابعة طلبة اإلعالم لألخبار المحلية في المواقع يتناول هذا الفصل مناقشة أهم نتائج 
اإلخبارية الفلسطينية، ومدى االعتماد عليها في الحصول على األخبار المحلية، ومدى وعيهم 
بمصداقيتها، والمواقع المفضلة وأسباب تفضيلها، والثقة بها ومدى ارتباطها بالموقع واسم المندوب 

 لمصداقية األخبار المحلية، والتأثيرات المختلفة المترتبة علىأبو المراسل، وأهم العناصر المكونة 
مصداقية األخبار المحلية، ثم مناقشة نتائج اختبار فروض الدراسة، وأخيرًا التوصيات الخاصة 

 بالدراسة، وقد تم تقسيمه على النحو التالي:

 المبحث األول: مناقشة أهم نتائج الدراسة الميدانية.
 شة نتائج اختبار فروض الدراسة.المبحث الثاني: مناق

 المبحث الثالث: توصيات الدراسة.
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 المبحث األول
 مناقشة أهم نتائج الدراسة الميدانية

تهدف الدراسة في هذا المبحث إلى مناقشة أهم نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بمصداقية 
ة، اإلعالم في جامعات محافظات غز األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية لدى طلبة 

من خالل معرفة متابعة طلبة اإلعالم لألخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والثقة بها، 
ومدى وعي الطلبة بمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، والتأثيرات المختلفة 

 وقد تم تقسميه إلى مطلبين.المترتبة على مصداقية األخبار المحلية 

المطلب األول: مناقشة نتائج متابعة طلبة اإلعالم لألخبار المحلية في المواقع 
 اإلخبارية الفلسطينية ووعيهم بمصداقيتها.

 أواًل: مناقشة النتائج الخاصة بمتابعة المواقع اإلخبارية الفلسطينية وأسباب عدم متابعتها:

 سطينية:متابعة المواقع اإلخبارية الفل .0

كشفت الدراسة أن طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة يتابعون المواقع اإلخبارية 
ال يتابعونها، ويعزو الباحث  %5.0يتابعونها، بينما  %20.2الفلسطينية بشكل كبير، إذ تبين أن 

يعة بسبب ارتفاع متابعة المواقع اإلخبارية الفلسطينية، رغم وجود مصادر أخرى للمعلومات إلى ط
عينة الدراسة التي تمثل طلبة اإلعالم، الذين يدركون أهمية متابعة ومواكبة التطورات الجارية 

 واألوضاع على الساحة الفلسطينية.

( من أفراد عينة الدراسة 0( التي أظهرت أن )0105وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )جبريل، 
 .(1)الفلسطينيةال يتابعون المواقع اإللكترونية اإلخبارية 

وتشير هذه النتيجة إلى الوعي الكبير الذي يتمتع به طلبة اإلعالم في جامعات محافظات 
غزة، وهذا ما أكدته نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم التي أشارت إلى أن "العالقة التي تحكم 

د جمهور، إذ يعتمالجمهور ووسائل اإلعالم هي عالقة اعتماد بين اإلعالم والنظم االجتماعية وال
األفراد في تحقيق أهدافهم على مصادر معلومات اإلعالم المنحدرة من جمع المعلومات ومعالجتها 

 .(2)ونشرها"
                                                           

جبريل، دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا  (1)
 (.000األسرى: دراسة ميدانية وتحليلية )ص

 (.000البرينة، نظريات االتصال )ص (2)
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 وتشير هذه النتيجة إلى أهمية المواقع اإلخبارية، ومتابعتها من قبل الجمهور الفلسطيني،

حقة ودراية واسعة في متابعة ومالالسيما فئة الشباب "طلبة الجامعات"، ألنها تمتلك قدرة كبيرة 
األخبار واألحداث، نظرًا لجاذبيتها وتمتعها بالعديد من المميزات والخصائص التي تجعل الجمهور 

 يقبل عليها ويتابعها. 
 أسباب عدم متابعة المواقع اإلخبارية الفلسطينية: .7

اقع غزة للمو  كشفت الدراسة أن أهم أسباب عدم متابعة طلبة اإلعالم في جامعات محافظات
اإلخبارية الفلسطينية، يرجع إلى متابعتهم لوسائل إعالم أخرى، وإلى ضعف ثقتهم بما تقدمه من 

لكل سبب منهما، في حين كانت أقل األسباب عدم كفاية الوقت بنسبة  %60.5معلومات بنسبة 
باب ، ونفس النسبة ألس%05.1، وعدم اهتمامها بالقضايا التي تهم المجتمع بنسبة 02.5%
 أخرى.

( التي أظهرت أن أهم أسباب عدم متابعة م0105وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )بريص، 
طلبة الجامعات الفلسطينية للمواقع اإللكترونية، اعتمادهم على وسائل إعالم أخرى الكتساب 

 .(1)المعلومات

للمصداقية ( التي أظهرت أن افتقار المواقع م0105وتتفق أيضًا مع دراسة )جبريل، 
والموضوعية، هما أهم سببين لعدم متابعة الطلبة لها، في حين جاءت متابعتهم لوسائل إعالم 

 .(2)أخرى في المرتبة الرابعة من أسباب عدم المتابعة

 ثانيًا: متابعة المواقع اإلخبارية الفلسطينية واالعتماد عليها في الحصول على األخبار المحلية:

 ة على المواقع اإلخبارية الفلسطينية:متابعة األخبار المحلي .0

كشفت الدراسة أن طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة يتابعون األخبار المحلية في 
عد المتابعة لتصا، ويعزو الباحث سبب ارتفاع نسبة %011.1المواقع اإلخبارية الفلسطينية بنسبة 

ول على المعلومات حول القضايا ، والرغبة في الحصعلى الساحة الفلسطينية األحداث الجارية
 المختلفة، كذلك بهدف التثقيف وتشكيل اآلراء حول القضايا المطروحة.

                                                           

يل معارفهم كبريص، اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع اإللكترونية الفلسطينية في تش (1)
 (.20نحو قضايا البيئة: دراسة ميدانية )ص

جبريل، دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا  (2)
 (.000األسرى: دراسة ميدانية وتحليلية )ص
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( التي أظهرت أن درجة حرص 0105وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )مرجان،
المبحوثين على متابعة المواقع اإللكترونية كأن أكثر من المتوسط، حيث تصدرت درجة عالية 

 .(1)لمبحوثين بفارق بسيط عن درجة متوسطةدرجات حرص ا

( التي أظهرت أن معظم الطلبة يفضلون 0105تتفق أيضًا، هذه النتيجة مع دراسة )جبريل، 
 .(2)متابعة األخبار على المواقع اإللكترونية عن غيرها من الوسائل االتصالية

األخبار المحلية درجة االعتماد على المواقع اإلخبارية الفلسطينية في الحصول على  .7
 المختلفة:

من طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة يعتمدون  %00.0كشفت الدراسة أن ما نسبته 
على المواقع اإلخبارية الفلسطينية في الحصول على األخبار المحلية المختلفة بدرجة عالية جدًا، 

بدرجة  %2.2و بدرجة متوسطة، %01.0فهم يعتمدون عليها بدرجة عالية، و %06.0بينما 
بدرجة منخفضة جدًا، وبشكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي يساوي  %0.0منخفضة، في حين 

، مما يشير أن درجة االعتماد على المواقع اإلخبارية الفلسطينية في الحصول على 66.11%
 .األخبار المحلية المختلفة جاءت بدرجة متوسطة

تمع اإلخبارية الفلسطينية ودورها اإلعالمي في المجوتشير النتائج بوضوح إلى أهمية المواقع 
ها تعطي من وسائل اإلعالم ألن هاالفلسطيني في معالجة القضايا المختلفة، كونها تتميز عن غير 

 مساحة أكبر لألخبار والمواد الصحفية.

( التي أظهرت أن معظم طلبة الجامعة 0105وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )جبريل، 
ة األخبار على المواقع اإللكترونية عن غيرها من الوسائل االتصالية األخرى، لوجود يفضلون متابع

تفصيل أكثر عن األحداث وأنها أصبحت في متناول األفراد وتعرض الخبر بالصوت والصورة، 
 .(3)وتعتبر أقل تكلفة من شراء الصحف كلها يومياً 

  

                                                           

ية في اكتساب المعلومات حول مرجان، اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع اإللكترون (1)
 (.00قضية الالجئين الفلسطينيين: دراسة ميدانية )ص

( جبريل، دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا (2
 (.002األسرى: دراسة ميدانية وتحليلية )ص

 (.001)ص المرجع السابق( (3
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 اإلخبارية الفلسطينية:الوقت المفضل لمتابعة األخبار المحلية في المواقع  .1

يتابعون األخبار المحلية على  %00.6تبين نتائج الدراسة أن غالبية أفراد العينة بنسبة 
أقل من ساعة،  %00.2المواقع اإلخبارية الفلسطينية، بمعدل ساعة إلى أقل من ساعتين، بينما 

ثالث  يقضون  %00.1يقضون من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات، في حين أن  %05.5و
 ساعات فأكثر.

ويرجع الباحث ذلك إلى اهتمامهم الكبير بمتابعة ومواكبة األخبار والقضايا على الساحة 
الفلسطينية، ويجب اإلشارة هنا إلى أن اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم للحصول على 

ع مالمعلومات يزيد وقت األزمات والتغيرات التي تحدث في المجتمع وهي كثيرة في المجت
الفلسطيني، وهو ما أكدته نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم التي تفترض أنه "كلما زادت 
التغيرات واألزمات في مجتمع ما، كلما زادت حاجة الجمهور إلى المعلومات، وبالتي تزيد درجة 

 .(1)االعتماد على وسائل االتصال وما تقدمه من معلومات في هذا المجتمع"

( التي أظهرت أن ثلث الطلبة يتابعون 0105جة مع دراسة )جبريل، وتختلف هذه النتي
المواقع اإللكترونية لمدة تزيد عن ثالث ساعات يوميًا، في حين حوالي نصف عينة الدراسة تتابع 

 .(2)المواقع اإللكترونية اإلخبارية من ساعة إلى أقل من ساعتين

أعلى نسبة لمتابعة المبحوثين ( التي أظهرت أن 0105وكذلك تختلف مع دراسة )مرجان، 
للمواقع اإللكترونية هي من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات، وجاءت ثالث ساعات فأكثر في 

 .(3)المرتبة الثانية

ولعل هذا التباين يعود إلى الزمن الذي ُأجريت فيه كل دراسة، ومدى مناسبته لظروف طلبة 
 اسة أكثر من أي شيء آخر في أيام االختبارات.الجامعات، الذين عادة ما يكونون مشغولين بالدر 

  

                                                           

 (.000ت االتصال )صالبرنية، نظريا (1)
( جبريل، دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا (2

 (.002األسرى: دراسة ميدانية وتحليلية )ص
مرجان، اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع اإللكترونية في اكتساب المعلومات حول  (3)

 (.05لالجئين الفلسطينيين: دراسة ميدانية )صقضية ا
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 الفترات التي يفضل فيها متابعة األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية: .4

كشفت الدراسة أن غالبية أفراد عينة الدراسة ال يوجد لهم فترة محددة للمتابعة بنسبة 
يفضلون الفترة  %01.0في حين يفضلون الفترة الصباحية،  %00.0، بينما ما نسبته 00.2%

 يفضلون فترة الظهيرة. %2.2المسائية، وما نسبته 

ويعزو الباحث عدم وجود فترة معينة لمتابعة المواقع اإلخبارية الفلسطينية لدى طلبة اإلعالم 
في جامعات محافظات غزة، يعود للعائق الكبير الذي يواجه المواطنين في القطاع للوصول إلى 

بارية، هو عدم انتظام ساعات وصل التيار الكهربائي منذ الحصار المفروض على المواقع اإلخ
سنوات، لذلك ال يوجد فترة محددة لمتابعة المواقع، وهو ما  01محافظات غزة قبل ما يزيد عن 

أكدته نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم التي تفترض أن "استخدام وسائل اإلعالم ال يحدث 
النظام االجتماعي الذي يكون فيه الجمهور ووسائل االتصال، واستخدام الجمهور بعيدًا عن تأثير 

لوسائل اإلعالم وتفاعله معها يتأثران بما يتعلمه الفرد من المجتمع ومن وسائل االتصال، ويتأثر 
 .(1)الفرد بما يحدث نتيجة تعرضه لوسائل االتصال"

ظهرت أن المبحوثين يفضلون متابعة ( التي أ0105وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )مرجان، 
، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (2)المواقع اإللكترونية في أي وقت "أي ال يوجد فترة محددة"

 .(3)( التي أظهرت أن أعلى نسبة للمتابعة هي الفترة الصباحية0105)بريص، 
 ثالثًا: المواقع اإلخبارية الفلسطينية المفضلة وأسباب التفضيل:

 اإلخبارية الفلسطينية التي يعتمد عليها في الحصول على األخبار المحلية:المواقع  .0

 لبة اإلعالمط أظهرت نتائج الدراسة أن ترتيب المواقع اإلخبارية الفلسطينية التي يعتمد عليها
في الحصول على األخبار المحلية جاء على النحو التالي: المرتبة األولى موقع وكالة معا 

، وفي المرتبة الثانية وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( بوزن نسبي %00.0بي اإلخبارية بوزن نس
، وفي المرتبة %25.0، في حين جاء في المرتبة الثالثة موقع دنيا الوطن بوزن نسبي 00.11%

، وجاء موقع وكالة الرأي %20.0الرابعة موقع وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( بوزن نسبي 

                                                           

 (.000المزاهرة، نظريات االتصال )ص (1)
مرجان، اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع اإللكترونية في اكتساب المعلومات حول  (2)

 (.06قضية الالجئين الفلسطينيين: دراسة ميدانية )ص
محافظات غزة على المواقع اإللكترونية الفلسطينية في تشكيل معارفهم ( بريص، اعتماد طلبة الجامعات في (3

 (.26نحو قضايا البيئة: دراسة ميدانية )ص
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، وموقع فلسطين اآلن في المرتبة السادسة %21.6بة الخامسة "بوزن نسبي الفلسطينية في المرت
، %62.5، وقد جاء في المرتبة السابعة موقع فلسطين برس بوزن نسبي %62.2بوزن نسبي 

، وفي المرتبة التاسعة %52.6وأما موقع فلسطين اليوم فقد جاء في المرتبة الثامنة بوزن نسبي 
، وفي المرتبة العاشرة موقع وكالة قدس نت بوزن %56.6وزن نسبي موقع وكالة سما اإلخبارية ب

 .%00.6، وفي المرتبة األخيرة موقع وكالة قدس نت بوزن نسبي %06.0نسبي 

ويتضح من النتائج السابقة وجود تقارب كبير في النسب بين أول ثالث مواقع إخبارية 
قدرة  المحلية، وهذا يدل على مدى فلسطينية، يعتمد عليها المبحوثون في الحصول على األخبار

هذه المواقع على تناول القضايا والموضوعات المحلية بشمولية بحيث تخصص الكثير من 
موضوعاتها وتغطياتها ألهم القضايا التي ُتجري على الساحة الفلسطينية، وتوفير المعلومات أواًل 

 ر على المواقع اإلخبارية.بأول، مما ينعكس ايجابيًا على متابعة المبحوثين لتلك األخبا

(، التي توصلت إلى أن المبحوثين يعتمدون على موقع 0105واتفقت الدراسة مع )خليفة، 
"وكالة معًا" في المرتبة األولى في الحصول على األخبار، في حين اختلفت نتائجها فيما يتعلق 

، (1)انيةني في المرتبة الثبموقعي وكالة صفا ودنيا الوطن إذ جاء األول في المرتبة الثالثة والثا
 ولعل ذلك يرجع الختالف عينة الدراسة.

( التي أظهرت أن المبحوثين يعتمدون على 0105واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )جبريل، 
موقع "دنيا الوطن" في المرتبة الثانية في تلقي أخبار األسرى الفلسطينيين، وموقع وكالة صفا في 

 .(2)المرتبة السابعة

 تفضيل المواقع اإلخبارية الفلسطينية للحصول على األخبار المحلية: أسباب .7

من المتابعين سبب تفضيلهم للمواقع اإلخبارية  %25.0كشفت الدراسة أن ما نسبته 
 %20.1الفلسطينية للحصول على األخبار المحلية يرجع إلى المتابعة الفورية لألخبار المحلية، و

ترجع إلى سهولة وسرعة التعامل معها،  %21.0لسياسي، وترجع إلى متابعة تطورات الوضع ا
ترجع إلى وجود تفاصيل األحداث بها،  %00.0ترجع إلى الوصول لألخبار بسرعة، و %02.0و
ترجع إلى تمتعها  %60.0ترجع إلى متابعتها لألخبار المحلية في كافة أنحاء الوطن، و %62.1و

                                                           

( خليفة، اتجاهات النخبة اإلعالمية نحو التزام المواقع اإلخبارية الفلسطينية بأخالقيات المهنة: دراسة ميدانية (1
 (.005)ص
خبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا جبريل، دور المواقع اإللكترونية اإل (2)

 (.000األسرى: دراسة ميدانية وتحليلية )ص
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أنها تمتاز بالموضوعية والدقة في نقل األخبار، ترجع إلى  %06.5بالشمولية في نقل األخبار، و
ترجع متابعتهم إلى  %01.0ترجع إلى متابعة األخبار اليومية بشكل منتظم، في حين  %01.0و

 أسباب أخرى.

ويرجع الباحث سبب حصول المتابعة الفورية لألخبار ومتابعة تطورات الوضع السياسي، 
لثالثة األولى، ألن المواقع اإلخبارية تتمتع بسمات وسهولة وسرعة التعامل معها، على المراتب ا

مميزة عن بقية وسائل اإلعالم التقليدية، خصوصًا فيما يتعلق بالتحديث المتواصل بشكل فوري، 
والسرعة، وكذلك هامش المساحة الكبيرة، والتفاعلية التي تتيحها بهدف كسر الفجوة بين الموقع 

 والمتصفح.

(، التي أظهرت أن السبب األول لمتابعة 0105سة )شرين خليفة، وتتفق هذه النتيجة مع درا
النخبة للمواقع اإلخبارية، هو متابعة األخبار اليومية بشكل منتظم، وجاء في المرتبة الثانية، 

 .(1)متابعتها لتطورات الوضع السياسي
 ينية:رابعًا: مدى وعي الطلبة بمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسط

 أهم العناصر المكونة لمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية: .0

كشفت الدراسة أن عينة الدراسة يعتبرون أهم العناصر المكونة لمصداقية األخبار المحلية 
، والحياد بنسبة %22.6، والحرية %05.0في المواقع اإلخبارية الفلسطينية هي: الثقة بنسبة 

، %00.0، واالستقاللية بنسبة %50.5، والموضوعية بنسبة %60.1والدقة بنسبة  ،62.6%
 .%00.0، والشمولية بنسبة %00.1واألمانة بنسبة 

(، التي أظهرت أن عنصر الحرية جاء 0112وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )العتيبي، 
ا العنصر في المرتبة ، وجاء هذ(2)في المرتبة األولى في العناصر المكونة لمصداقية األخبار

الثانية بحسب الدراسة الحالية، ويعزو الباحث السبب إلى اختالف البيئة السياسية واالجتماعية 
 التي ُأجريت بها الدراسة.

 

                                                           

جبريل، دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا  (1)
 (.006األسرى: دراسة ميدانية وتحليلية )ص 

التلفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة الملك سعود: دراسة مقارنة بين القنوات األخبار ية ( العتيبي، مصداق(2
 (.0التلفزيونية الحكومية والخاصة )ص 
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 درجة توافر العناصر المكونة للمصداقية في األخبار المحلية التي تنشرها المواقع اإلخبارية: .7

للمصداقية في األخبار المحلية التي تنشر في  كشفت الدراسة أن أهم العناصر المكونة
، والثقة بوزن %66.01المواقع اإلخبارية الفلسطينية حسب الوزن النسبي هي: الحرية بوزن نسبي 

، وجميعها توفرت بدرجة متوسطة، وتبين من %60.01، والدقة بوزن نسبي%60.01نسبي 
خبارية المحلية التي تنشر في المواقع اإل النتائج أن أدني العناصر المكونة للمصداقية في األخبار

، والموضوعية بوزن نسبي %02.61الفلسطينية حسب الوزن النسبي هي: األمانة بوزن نسبي 
 ، وجميعها توفرت بدرجة قليلة.%00.11، والحياد بوزن نسبي 06.61%

وي اوبشكل عام فإن الوزن النسبي للدرجة الكلية لتوافر العناصر المكونة للمصداقية تس
، مما يدلل على أن درجة توافر العناصر جاءت بدرجة متوسطة، ويعزو الباحث ذلك 56.60%

إلى السياسة التحريرية التي تتعبها المواقع، والطابع الحزبي الذي يسيطر على معظم المؤسسات 
 راإلعالمية الفلسطينية، معظم أفراد المجتمع الفلسطيني ومنه الطلبة المؤطرون سياسيًا ما يؤث

 على قياس درجة توافر العناصر المكونة للمصداقية.

نصف العينة أن ( التي أظهرت 0100وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )العقباوي، عرابي 
 .(1)تقريبًا ترى أن المضمون الخبري على اإلنترنت يتمتع إلى حد ما بالمصداقية

الحرية جاء في  ( التي أظهرت أن عنصر0112وتختلف الدراسة مع دراسة )العتيبي، 
، في حين جاء في الدراسة (2)المراتب األخيرة من العناصر التي تتوفر في األخبار التلفزيونية

 الحالية في المرتبة األولى.
 خامسًا: درجة الثقة باألخبار المحلية ومدى ارتباطها باسم المصدر اإلعالمي:

 اإلخبارية الفلسطينية:درجة الثقة باألخبار المحلية المنشورة في المواقع  .0

كشفت الدراسة أن أعلى درجة ثقة في األخبار المحلية المنشورة في المواقع االخبارية 
الفلسطينية جاءت في األخبار المنشورة في موقع "وكالة معا" اإلخبارية وبهذا تحتل المرتبة األولى 

ت بدرجة كبيرة، وفي ، مما يدل على أن درجة الثقة في أخبار الموقع جاء%20.11بوزن نسبي 
، %20.61المرتبة الثانية موقع " وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( وقد حصل على وزن نسبي  

                                                           

العقباوي، عرابي، مصداقية المضمون الخبري لمواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب: دراسة ميدانية على  (1)
 (.0عينة من الشباب السعودي )ص

التلفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة الملك سعود: دراسة مقارنة بين القنوات األخبار بي، مصداقية العتي (2)
 (0التلفزيونية الحكومية والخاصة )ص
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مما يدل على أن درجة الثقة في أخبار الموقع جاءت بدرجة كبيرة، في حين جاء موقع دنيا الوطن 
في األخبار المنشورة ، ما يعني وجود ثقة بدرجة كبيرة %21.01في المرتبة الثالثة بوزن نسبي 

بالموقع، وتبين من النتائج أن أدنى ثالثة مواقع من حيث درجة الثقة في األخبار المنشورة في 
المواقع اإلخبارية الفلسطينية حسب الوزن النسبي، وجاءت المواقع التالية في المرتبات األخيرة، 

موقع وكالة قدس نت وقد ، وفي المرتبة قبل األخيرة %60.01فموقع فلسطين برس بوزن نسبي 
، %52.01، وفي المرتبة األخيرة المواقع األخرى بوزن نسبي %50.01حصل على وزن نسبي 

 وجميعا توفرت بدرجة متوسطة.

وبشكل عام فإن الوزن النسبي للدرجة الكلية للثقة في األخبار المحلية المنشورة في المواقع 
على أن الثقة جاءت بدرجة متوسطة، وهذا يقلل مما يدلل  %66.60اإلخبارية الفلسطينية تساوي 

من فاعلية األخبار وقدرتها على التأثير، والقيام بدورها اإليجابي تجاه األوضاع التي ُتجري على 
الساحة الفلسطينية، فالثقة باألخبار المحلية عنصر أساسي ودافع قوي نحو تبّنى ما تدعو له، 

 وتنادي به، وتجسده على أرض الواقع.

ين من خالل النتائج السابقة، أن المواقع الثالثة األولى درجة الثقة بهم واحد "كبيرة" رغم وتب
وجود تبابين طفيف بالنسبة، وهذا ُيدلل على مدى قوة األخبار التي تقدمها تلك المواقع للجمهور، 

قدم أخبارًا توكذلك تقاربت بشكل طفيف المواقع الثالثة الُمتدنية، ما يشير إلى أن تلك المواقع ال 
 تتمتع بمصداقية وموضوعية عالية.

(، التي 0105وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات السابقة، منها دراسة )مرجان، 
أظهرت نتائجها أن درجة ثقة المبحوثين بتناول المواقع اإللكترونية لقضية الالجئين الفلسطينين 

 .(1)%60.25متوسطة بنسبة 

(، التي أظهرت أن درجة ثقة المبحوثين في المعلومات 0100وث، كما تتفق مع دراسة )برغ
 . (2)التي ترد عبر شبكات التواصل االجتماعي حول أي من األزمات متوسطة

                                                           

مرجان، اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع اإللكترونية في اكتساب المعلومات حول  (1)
 (.22دانية )صقضية الالجئين الفلسطينيين: دراسة مي

 (.022برغوث، اعتماد الشباب الفلسطيني على الشبكات االجتماعية وقت األزمات: دراسة ميدانية )ص (2)
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(، التي توصلت إلى أن النسبة األكبر من 0100وتتفق أيضًا، مع دراسة )محمدي، 
 .(1)%65رنت بنسبة المبحوثين يثقون بدرجة متوسطة في المعلومات المنشورة على اإلنت

 ارتباط الثقة بالموقع اإلخباري باسم المندوب أو المراسل: .7

بينت نتائج الدراسة عدم وجود ارتباط بين الثقة بالموقع االخباري واسم المندوب أو المراسل، 
 من عدد المتابعين للمواقع اإلخبارية. %00.6وذلك بنسبة 

 موقع تتقدم على مصداقية المندوب أو المراسل،وتؤكد النتيجة قوة المواقع، أي أن مصداقية ال
رغم أن المواقع اإلخبارية كثيرًا ما تلجأ إلى المصادر المجهلة، وهذا ما أكدته دراسة )عبد الغفور، 

( التي أظهرت موافقة غالبية المبحوثين في الصحف الفلسطينية اليومية، على طلب 0100
ى وجود ضوابط لنشر األخبار المجهولة في المصادر األولية تجهيل أسمائها، واتفقوا عل

 .(2)الصحف

( التي أظهرت أن كفاءة المحررين جاءت 0110وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )نصار، 
في الترتيب األول من بين قائمة العناصر التي يقّيم المبحوثون على أساسها مصداقية الصحافة 

 .(3)المصرية

 الفلسطينية للمصداقية:أسباب فقدان المواقع اإلخبارية  .1

جع الفلسطينية ير  من المتابعين للمواقع اإلخبارية %20.2كشفت نتائج الدراسة أن ما نسبته 
لعدم حيادها في تناولها لألخبار،  %21.0سبب فقدانها للمصداقية إلى اتسامها بالطابع الحزبي، و

لمناسبة في عملها، ألنها ال تتمتع بالحرية ا %20.0ألن أخبارها غير دقيقة، و %00.0و
يرجع إلى السطحية في تناول القضايا  %61.6ألنها تتناول وجهة نظر واحدة، و %62.1و

لفقدانها الشمولية في نقل  %50.5ألنها ال تحترم خصوصية المواطن، و %52.1المحلية، و
د ألسباب أخرى، وتفي %2.2لعدم متابعتها لألخبار في أنحاء الوطن كافة، و %02.2األخبار، و

النتائج بأن أفراد عينة الدراسة يرون أن المواقع اإلخبارية الفلسطينية فقدت مصداقيتها، بسبب 
 مواقفها الحزبية وبالتالي ينتج على ذلك عدم تناول األخبار بشكل سليم ومحايد.

                                                           

( محمدي، اعتماد الشباب الجامعي على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك أثناء انتخابات الرئاسة (1
 (.050المصرية: دراسة ميدانية )ص

ي بناء تحيزات التغطية الخبرية حول حصار غزة: دراسة وصفية على عينة ( عبد الغفور، دور المصادر ف(2
 (.010من الصحف الفلسطينية اليومية )ص

 (.0( نصار، تأثير المصداقية على عالقة الصفوة بالصحافة المصرية: دراسة ميدانية )ص(3
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ويرجع الباحث ذلك بسبب األوضاع السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، ودخول 
نية معترك اإلعالم، وتأسيس مؤسسات إعالمية تعمل وفق سياستها ومحدداتها، الفصائل الفلسطي

لتكون أداة تحريك الجمهور الفلسطيني لمصالحها الخاصة وتمرير كافة أهدافها، وهذا ما بدا 
 واضحًا في النتائج السابقة من خالل إجابات المبحوثين.

م، والتي تظهر أن استخدام وهذا ما تؤكده فرضيات نظرية االعتماد على وسائل اإلعال
الجمهور لوسائل اإلعالم وتفاعله معها يتأثران بما يتعلمه الفرد من المجتمع ومن وسائل االتصال، 

 .(1)ويتأثر الفرد بما يحدث نتيجة تعرضه لوسائل االتصال

 
  

                                                           

 (.000مزاهرة، نظريات االتصال )ص (1)
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 المطلب الثاني: التأثيرات المترتبة على مصداقية األخبار المحلية ومقترحات زيادتها:
 أواًل: التأثيرات المختلفة المترتبة على مصداقية األخبار المحلية:

درجة تأثير االنقسام السياسي على مصداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع  .0
 اإلخبارية:

كشفت الدراسة أن لالنقسام السياسي تأثير على التزام المواقع اإلخبارية الفلسطينية بعناصر 
، تلتها فقرة أسهم %02.01سام بعضها بالحزبية في المقدمة بوزن نسبي المصداقية إذ جاء ات

، ثم تجاوز بعضها أخالقيات %05.01بعضها في توتير األجواء بين قطبي االنقسام بوزن نسبي 
، وجميعها أثرت على المصداقية بدرجة كبيرة، وجاءت أدنى فقرات %01.11المهنة بوزن نسبي 

، %00.61دور الحيادية في حماية الجبهة الداخلية بوزن نسبي  على النحو التالي: أدى بعضها
، %00.11تالها التزام بعضها بعناصر المصداقية للحفاظ على الجبهة الداخلية بوزن نسبي 

 وجاء جميعها بدرجة تأثير قليلة.

( يدلل على أن درجة تأثير االنقسام السياسي على %70.40وبشكل عام بوزن نسبي )
ر المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية جاءت بدرجة كبيرة، ويرى الباحث أن مصداقية األخبا

وما تبعه من أحداث داخلية، أثر بشكل  0112االنقسام السياسي الذي أصاب الوطن في العام 
كبير على عمل المواقع اإلخبارية، وأدى إلى تدني درجة مصداقية اإلعالم الفلسطيني عامة، 

ية خاصة، حيث أصبحت لغة الخطاب اإلعالمي تتسم بالتخوين والتكفير في والمواقع اإللكترون
يالهم خكثير من األحيان، ويقوم بعض الصحفيين بفبركة بعض القصص والروايات من نسج 

لتشويه صورة الطرف اآلخر في ظل االنقسام الموجود بين شطري الوطن، عدم الموضوعية في 
يعني أن اإلعالم الفلسطيني انحدر إلى األسفل وأصبح يمس طرح القضايا وتغطية األحداث، ما 

بالثوابت الوطنية، وانشغل عن االحتالل وجرائمه، وهموم المواطن، وزاد من تشرذم المجتمع، 
 .(1)وأذكي التعصب الحزبي

وهذا ما تؤكده فرضيات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، "بتراوح تأثير وسائل اإلعالم 
 .(2)لضعف تبعًا للظروف المحيطة والخبرات السابقة"بين القوة وا

                                                           

 (.0الدلو، لغة الخطاب اإلعالمي في فلسطين )ص (1)
 (.000( المزاهرة، نظريات االتصال )ص(2
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درجة تأثير الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي على مصداقية األخبار المحلية المنشورة في  .7
 المواقع اإلخبارية:

كشفت نتائج الدراسة أن أعلى تأثيرات الصراع مع االحتالل على مصداقية األخبار المحلية 
 طينية هي: اعتبار بعضها أن الموضوعية هي االنحياز للحق الفلسطينيفي المواقع اإلخبارية الفلس

، ومارس بعضها الدعاية اإلعالمية لمواجهة اإلعالم اإلسرائيلي بوزن نسبي %25.11بوزن نسبي 
، وعملت على تغليب المصلحة الوطنية على المهنية خالل الحروب بوزن نسبي 20.01%
رجة كبيرة جدًا، وبينت النتائج أن أدنى ثالث فقرات ، مما يدل على جميعها جاءت بد02.01%

، وااللتزام بعناصر %20.01هي: تأثير مستوى التزام بعضها بالصراع مع االحتالل بوزن نسبى 
، وجاءت جميعها بدرجة كبيرة، %21.01المصداقية خالل تغطية انتفاضة القدس بوزن نسبي 

ر أثناء تغطية األحداث الجارية بوزن نسبي تالها مراعاة بعض المواقع الصدق في نقل األخبا
 ، مما يدل على أن تأثيرها على المصداقية جاء بدرجة متوسطة.60.11%

يدلل على أن الصراع مع االحتالل أثر على مصداقية  %80.80وبشكل عام بوزن نسبي 
 األخبار المحلية بدرجة كبيرة.

مصداقية األخبار منطقية، ألن ويرى الباحث أن نسبة تأثير الصراع مع االحتالل على 
مراحل الصراع مع االحتالل تتوحد بها السياسيات التحريرية للمؤسسات اإلعالمية على رؤية 
وهدف موحد، يتلخص في دعم القضية والموقف الفلسطيني، وعلى سبيل المثال تصطف وسائل 

أنشطة المقاومة اإلعالم خلف المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان، وتغطية األحداث و 
وعملياتها، والخسائر التي توقعها في صفوف قوات االحتالل اإلسرائيلي، األمر الذي يشعر المتابع 
 لها، بتقارب سياستها التحريرية، وبعدها عن التجاذبات السياسية الحزبية التي اعتاد عليها الجمهور.

سائل تي تظهر تراوح تأثير و وهذا ما أكدته فرضيات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، ال
اإلعالم بين القوة والضعف تبعًا للظروف المحيطة، والخبرات السابقة، وأن نظام وسائل اإلعالم 
جزء من النسق االجتماعي للمجتمع، ولهذا النظام عالقة باألفراد والجماعات والنظم االجتماعية 

 .(1)األخرى 

 

 

                                                           

 (.000المزاهرة، نظريات االتصال )ص (1)
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 اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب المعرفية:درجة تأثير مصداقية األخبار في المواقع  .1

كشفت نتائج الدراسة أن أعلى التأثيرات المترتبة على الجوانب المعرفية لدى طلبة اإلعالم 
في جامعات محافظات غزة هي: التعرف على األحداث السياسية المحلية بموضوعية بوزن نسبي 

، %20.01المحلية بوزن نسبي  ، وتكوين آرائي بحرية حول المشكالت واألزمات26.11%
والتزود بمعلومات شاملة عن مواقف األحزاب الفلسطينية من الصراع السياسي بوزن نسبي 

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب المعرفي بدرجة كبيرة جدًا، وأدنى ثالثة تأثيرات 21.11%
، والتعرف بدقة على %20.11هي: التعرف على الوضع اإلنساني في القطاع بحياد بوزن نسبي 

، وجميعها جاءت بدرجة كبيرة، وتلتها التزود %21.01خروقات االحتالل للتهدئة بوزن نسبي 
، مما يدل على أن تأثير جاء بدرجة %66.11بمعلومات مستقلة عن حركة السفر بوزن نسبي 

 متوسطة.

خبار ، مما يدلل على أن درجة تأثير مصداقية األ%80.20وبشكل عام بوزن النسبي 
 المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية على الجانب المعرفي جاءت بدرجة كبيرة.

( التي أظهرت تحقق اإلشباعات المعرفية 0100وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الحبيبي، 
بشكل كبير لدى المبحوثين، وتمثلت مجموعة اإلشباعات المعرفية في: التزود بالمعرفة الدينية، 

 .(1)يح ألمور الدين، والتعرف على وجهة نظر علماء المسلمين تجاه القضايا المعاصرةوالفهم الصح
 درجة تأثير مصداقية األخبار في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب الوجدانية: .4

كشفت نتائج الدراسة أن لمصداقية األخبار في المواقع اإلخبارية الفلسطينية تأثير على 
ية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة، إذ جاءت فقرة الشعور بالكراهية الجوانب الوجدان

لالحتالل اإلسرائيلي نتيجة لعدم حياده وخروقاته لالتفاقيات المبرمة في المقدمة بوزن نسبي 
، تلتها فقرة الشعور بالحزن الشديد لعدم األمانة في نقل معاناة الشعب الفلسطيني بوزن 00.11%
، ثم الشعور بالذعر التام اتجاه سياسة االحتالل اإلسرائيلي في قصف المدنيين %22.01نسبي 

، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب الوجداني %22.01أثناء الحروب على غزة بوزن نسبي 
جاء بدرجة كبيرة، وجاءت أدنى فقرات هي: مشاركة المواطنين وجدانيًا بدقة في هموم ومشكالتهم 

، تلتها زيادة الشعور بالقلق لغياب حرية سكان الضفة خالل %66.11ن نسبي وأزماتهم بوز 

                                                           

الحبيبي، مصداقية المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور المصري: دراسة  (1)
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، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب الوجداني جاء %60.11انتفاضة القدس بوزن نسبي 
 بدرجة متوسطة.

مما يدلل على أن درجة تأثير مصداقية األخبار المحلية  %74.00بشكل عام بوزن نسبي 
 ع اإلخبارية على الجانب الوجداني جاءت بدرجة كبيرة.المنشورة في المواق

( التي أظهرت وجود عالقة ارتباطية ذات 0100وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الحبيبي، 
داللة إحصائية بين معدل اعتماد المبحوثين على المواقع اإلسالمية على شبكة اإلنترنت كمصدر 

 .(1)جة عن هذا االعتمادللمعرفة الدينية والتأثيرات الوجدانية النات

ويري الباحث أن تأثير مصداقية األخبار على الجوانب الوجدانية لطلبة اإلعالم في جامعات 
محافظات غزة، يرجع لكون الطلبة جزءًا من المجتمع الفلسطيني ومندمجين في األوساط 

بناء دهم وأاالجتماعية، ويعيشون همومها وأوجاعها، ويتألمون جراء السياسات التي ُتمارس ض
 شعبهم.

ويمكن تفسير ذلك أن المبحوثين بحاجة لمن يزيد شعورهم بالكراهية نحو االحتالل، ألنهم 
 على يقين بأن االحتالل هو السبب في كل مصائب الشعب الفلسطيني وأزماته ومشكالته.

 درجة تأثير مصداقية األخبار في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب السلوكية: .2

كشفت الدراسة أن لمصداقية األخبار في المواقع اإلخبارية الفلسطينية تأثير على الجوانب 
السلوكية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة، إذ جاءت فقرة تقديم المساعدات لألسر 

، تلتها %26.01الفلسطينية المحتاجة بأمانة بسبب أوضاعهم المعيشية في المقدمة بوزن نسبي 
المشاركة بحرية في أنشطة تطوعية لمساعدة المواطنين في التغلب على األزمات بوزن النسبي  فقرة

، ثم المشاركة في المظاهرات واالحتجاجات بحرية ضد االحتالل اإلسرائيلي بسبب 25.11%
، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب %00.11سياسته تجاه الشعب الفلسطيني بوزن نسبي 

درجة كبيرة جدًا، وبينت النتائج أن أدني فقرات هي: تأـييد اإلجراءات العربية والدولية السلوكي جاء ب
، تلتها الدعوة بدقة إلى توحيد الصف %06.01بثقة لحل مشكلة االنقسام السياسي بوزن نسبي 
، مما يدل على أن تأثيرها على الجانب %00.61الفلسطيني وتبني خيار المفاوضات بوزن نسبي 

 جاء بدرجة قليلة. السلوكي

                                                           

ضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور المصري: دراسة الحبيبي، مصداقية الم (1)
 (.050مقارنة )ص
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، مما يدلل على أن درجة تأثير مصداقية األخبار %74.80وبشكل عام بوزن نسبي 
 المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية على الجانب السلوكي جاءت بدرجة كبيرة.

( التي أظهرت أنه كلما زاد اعتماد المبحوثين 0100وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الحبيبي، 
اقع اإلسالمية كمصدر للمعرفة الدينية، كلما زادت التأثيرات السلوكية الناتجة عن هذا على المو 
 .(1)االعتماد

ثانيًا: المشكالت المترتبة على عدم التزام المواقع اإلخبارية الفلسطينية بالمصداقية ومقترحات 
 زيادتها:

 بالمصداقية:المشكالت المترتبة على عدم التزام المواقع اإلخبارية الفلسطينية  .0

أظهرت نتائج دراسة هذا المحور أن هناك العديد من المشكالت المترتبة على عدم التزام 
المواقع اإلخبارية الفلسطينية بالمصداقية، حيث جاء في مقدمتها طغيان الطابع الحزبي عليها، 

ًا ر من عينة الدراسة، ويرى الباحث أن هذه النسبة منطقية نظ %06.6التي حصلت على نسبة 
لتبعية العديد من المواقع اإلخبارية الفلسطينية ألحزاب وفصائل فلسطينية، األمر الذي جعلها 

 ُتغلب مصلحة الحزب السياسي على مصلحة المواطن وقضاياه وهمومه.

ويرى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة، كذلك أن ثاني المشكالت هي عدم االعتماد 
، وذلك بسبب عدم مصداقيتها وتغليبها قضايا المواطن %26.0ة عليها كمصدر للمعلومات بنسب

 للمؤسسة اإلعالمية. ةعلى المصلحة الخاص

ويرى المبحوثين أن إحدى أهم المشكالت، الناجمة عن عدم مصداقية األخبار المحلية في 
خبط ، وهذا يخلق حالة من الت%62.6المواقع اإلخبارية الفلسطينية عدم ثقة الجمهور بها بنسبة 

 والتراجع في اإلعالم الفلسطيني، بسبب عدم المصداقية التي انعكست على عمل المواقع اإلخبارية.

يرون أن عدم التزام المواقع بالمصداقية يؤثر في زيادة التوتر  %60.1وكذلك ما نسبتهم 
قية طسيتوجهون إلى مواقع بديلة، ويرى الباحث أن هذه النسبة من %50.0في المجتمع، وما نسبته 

 ل اإلسرائيلي(.واالحتال –عند األخذ بعين االعتبار نتائج المحاور السابقة )تأثير االنقسام السياسي 

وكشفت الدراسة أن إحدى أهم المشكالت المترتبة على عدم التزام المواقع اإلخبارية 
، %00.6الفلسطينية بالمصداقية، هي غياب دورها في عالج قضايا المجتمع التي ظهرت بنسبة 
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وذلك النشغالها بالهم السياسي وتجاوزها مصداقية األخبار في نقلها، انعكس ذلك بشكل مباشر 
على دور المواقع اإلخبارية تجاه المجتمع، ألنها مرتبطة بشكل مباشر بانشغال المواقع اإلخبارية 

ات البعد ذ بمالحقة الخبر السياسي، ويالحظ المتابع التركيز الكبير للمواقع على تغطية القضايا
 السياسي واالقتصادي على حساب القضايا االجتماعية.

رها يونتج كذلك عن المشكالت السابقة أن المواقع اإلخبارية ال تقوم بدورها بل ضعف تأث
، وهي نسبة متدنية يعزوها الباحث إلى أن المواقع اإلخبارية التي %00.5على الرأي العام بنسبة 

ت صحفية تعالج هموم وقضايا المواطن، وكذلك نتج عن المشكالت تقدم في أغلب األوقات معالجا
، وهذه نسبة %05.0أن المواقع اإلخبارية ستؤثر على المجتمع وتجعله يستمر بالفساد بنسبة 

متدنية لكن الباحث يرجع ذلك إلى أن عدم التحلي بالمصداقية في نقل األخبار ُيساعد على انتشار 
 الفساد والجرائم.

التي يمكن أن تساعد المواقع اإلخبارية الفلسطينية لزيادة مصداقية األخبار التي المقترحات  .7
 تقدمها:

أظهرت نتائج الدراسة في هذا المحور أن هناك حاجة ملحة إلى مقترحات ينبغي القيام بها 
لتصويب مسار المواقع اإلخبارية لزيادة مصداقية األخبار بها، وكان أول االقتراحات التي انحاز 

ا طلبة اإلعالم في الجامعات الفلسطينية يتمثل في توافق الصحفيين على ميثاق شرف صحفي، له
، وهذا يؤكد أهمية أدوات التنظيم الذاتي في ضبط العمل الصحفي، ويرتبط %20.1بنسبة بلغت 

، فميثاق شرف صحفي %26.0ل دور نقابة الصحفيين، التي بلغت يبهذه النسبة من يؤيدون تفع
 يتطلب إعادة االعتبار لنقابة الصحفيين ودورها باعتبارها اإلطار الجامع للكل الصحفي.متطور 

، التي توصلت إلى أن أهم اإلجراءات التي (1)(0105وتؤكد هذه النتيجة دراسة )خليفة، 
يمكن أن تساعد المواقع اإلخبارية الفلسطينية على أن تكون أكثر التزامنًا بأخالقيات المهنة، هو 

، وتفعيل نقابة %20.0فق على ميثاق شرف صحفي برعاية مؤسسات إعالمية بنسبة التوا
 .%21.0الصحفيين بنسبة 

، %02.0وأظهرت الدراسة خيار مراعاة الصحفي آلداب وأخالق المهنة في عمله بنسبة 
ويعزو الباحث إلى أن االلتزام الذاتي من قبل الصحفي باألخالق هو من يجعله يتحلى بالمصداقية، 
وترتبط تلك النتيجة بمن يؤيد وضع كل مؤسسة لمدونة سلوك تضبط عمل الصحفيين فيها بنسبة 
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، وكذلك مرتبط باالقتراح الذي يحث على وجود قانون يضمن محاسبة المواقع التي ال 20.2%
، ويرى الباحث ضرورة إجراء تعديالت على القوانين %62.1تراعي المصداقية في عملها بنسبة 

م، والذي ال يناسب 0225العمل الصحفي وخاصة قانون المطبوعات والنشر لعام المتعلقة ب
التطورات التكنولوجية الحديثة التي شهدها العمل الصحفي على مدار السنوات الالحقة لعام 

 صدوره.

من المبحوثين يؤيدون زيادة اهتمام أقسام اإلعالم في فلسطين  %61.6وكشفت الدراسة أن 
في األخبار من خالل االلتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي بعناصر المصداقية 

يقترحون تأسيس مجلس إعالم أعلى لإلعالم، بينما ما  %05.0، وما نسبتهم %50.0بنسبة 
من خالل تنظيم دورات للصحفيين العاملين في المواقع اإلخبارية تتصل  %00.1نسبته 

يث ة لها تأثير كبير على عمل المواقع اإلخبارية، حيبيات التدر ، ويرى الباحث أن الدور بالمصداقية
تعمل على إحداث تغيير لدى الصحفيين من ناحية المعلومات والخبرات والمهارات وكذلك ترفع 

 معدل أداء الصحفي.
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 المبحث الثاني
 مناقشة نتائج فروض الدراسة

يم طلبة ها الباحث لدراسة تقييتناول هذا المبحث عرضًا موجزًا لمناقشة الفروض التي وضع
اإلعالم في جامعات محافظات غزة، لمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، 

 خالل فترة الدراسة، وذلك على النحو التالي:

          ت داللة إحصائية عند مستوى داللةأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية ذا .0
(05.0)  بين درجة االعتماد على المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة ثقة طلبة اإلعالم

 في جامعات محافظات غزة بها.

وهذا يؤكد االرتباط الوثيق بين درجة االعتماد على المواقع اإلخبارية، والثقة التي تتمتع 
ها صول على المعلومات، وبالتالي يثق ببها هذه الوسيلة، وأن الجمهور يعتمد عليها في الح

 ويتابعها.

(، حيث أثبتت "وجود عالقة بين درجة 0105وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )مرجان، 
اعتماد المبحوثين على المواقع اإلكترونية ودرجة تثقهم بما تقدمه من معلومات حول قضية 

 .(1)الالجئين الفلسطينيين"

(، التي أثبتت وجود عالقة ارتباطية جزئية 0100ني، وتتفق النتيجة مع دراسة )اليما
بين درجة االعتماد على الصحف موضع الدراسة، وتقييم القراء لمصداقية األخبار المنشورة 

 .(2)بها

 (05.0كشفت الدراسة وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0
بين مصداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والتأثيرات 

 المعرفية والسلوكية والوجدانية لدى طلبة اإلعالم في جامعات محافظات غزة.

ويرى الباحث أن وجود ارتباط بين مصداقية األخبار المحلية والتأثيرات المعرفية 
ه كلما زاد اعتماد المبحوثين على المواقع اإلخبارية كمصدر والسلوكية والوجدانية، ويعني أن

 لألخبار المحلية زادت التأثيرات المعرفية والسلوكية والوجدانية لديهم نتيجة هذا االعتماد.
                                                           

مرجان، اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع اإللكترونية في اكتساب المعلومات حول  (1)
 (.012قضية الالجئين الفلسطينيين: دراسة ميدانية )ص

 (.052لمواقع اإلخبارية: دراسة ميدانية )صاليماني، مصداقية األخبار المحلية في الصحف وا (2)
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(، التي أثبتت وجود عالقة ارتباطية بين 0100وتتفق النتيجة مع دراسة )الحبيبي، 
كمصدر للمعرفة الدينية والتأثيرات المعرفية  اعتماد المبحوثين على المواقع اإلسالمية

 .(1)والوجدانية والسلوكية للمبحوثين الناتجة عن هذا االعتماد

 (05.0كشفت الدراسة وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0
بين عناصر المصداقية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة اعتماد طلبة اإلعالم 

 في جامعات محافظات غزة على األخبار المحلية.

ويرى الباحث أن هذه النتيجة ترجع أهمية توافر عناصر المصداقية في األخبار المنشورة 
توافق هذه ة ألخبارها واالعتماد عليها، وتعلى المواقع اإلخبارية الفلسطينية، التي ينتج عنها متابع

النتيجة مع نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم حيث أّنه كلما توافر عناصر المصداقية والتزمت 
المواقع اإلخبارية بالتركيز في نشر األخبار، يزيد ذلك من اعتماد الجمهور عليها، حيث تنص 

تي تقدمها وسائل اإلعالم، تزيد درجة اعتماد النظرية "كلما زادت درجة مركزية المعلومات ال
 .(2)الجمهور على هذه الوسيلة"

( بين متوسطات تقديرات 05.0يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0
في المواقع اإلخبارية الفلسطينية تعزى المحلية المبحوثين لدرجة مصداقية األخبار 

 )النوع، المحافظة، الجامعة، المستوى الدراسي(.للمتغيرات الشخصية 

وتؤكد هذه النتيجة عدم وجود فروق جوهرية وفقًا للنوع، وهناك تشابه كبير في الظروف 
التي يعيشها الطلبة )الذكور واإلناث( في محافظات غزة، بمعنى أن النوع ال يؤثر على تقييم 

ع من إلخبارية الفلسطينية، "علمًا أن متغير النو المبحوثين لمصداقية األخبار المحلية في المواقع ا
أهم المتغيرات الديموغرافية التي تم تقييمها في بحوث المصداقية، حيث غالبًا ما وجد عالقة 

 .(3)إحصائيًا ذات داللة بين الجنسين"

ويرجع عدم وجود تأثير لمكان السكن )المحافظة( إلى صغر المساحة الجغرافية لمحافظات 
شابك بين السكان في كل المحافظات، وبالتالي لم يكن لمتغير المحافظة تأثير على تقييم غزة، والت

                                                           

الحبيبي، مصداقية المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور المصري: دراسة  (1)
 (.052مقارنة )ص

بريص، اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع اإللكترونية الفلسطينية في تشكيل معارفهم  (2)
 (.01قضايا البيئة: دراسة ميدانية )صنحو 
 (.060)ص المرجع السابق، (3)
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المبحوثين لمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، وهو ما يمكن تفسيره بنجاح 
 حازت على ثقة مستخدمي هذه المواقع متوسطةالمواقع اإلخبارية بتقديم أخبار ذات مصداقية 
 باختالف أماكن تواجدهم في محافظات القطاع.

ووفقًا لمتغير المستوى الدراسي، لم يكن له تأثير على تقييم المبحوثين لمصداقية األخبار 
المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، وذلك يوضح أن تلك المواقع نجحت في تقديم المادة 

ذه حازت على ثقة مستخدمي ه متوسطةقية الخبرية بمختلف أنواعها في قوالب صحفية بمصدا
 المواقع باختالف مستوياتهم الدراسية.

(، التي توصلت لعدم وجود فروق دالة إحصائيًا 0100وتتفق النتيجة مع دراسة )الحبيبي، 
بين المبحوثين في درجة تقييمهم لمصداقية المضامين الدينية بالمواقع اإلسالمية وفقًا لمتغيرات 

 .(1)لمستوى التعليمينوع المبحوث وا

ووفقًا لمتغير الجامعة، تبين عدم وجود تأثير للجامعة التي ينتمي إليها المبحوثون على 
تقييم مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، ما يعني أنه على الرغم من 

تقييم  نه لم يؤثر علىوجود قطاع ليس صغيرًا من الجامعات الفلسطينية والمنتمين إليها، إال أ
المبحوثين، ويمكن القول إن المواقع استطاعت أن تجذب إليها كافة المنتمين إلى تلك الجامعات 

  الفلسطينية.

                                                           

الحبيبي، مصداقية المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة لدى الجمهور المصري: دراسة  (1)
 (.060مقارنة )ص
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 المبحث الثالث
 توصيات الدراسة

في ضوء نتائج الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث، يقّدم الباحث مجموعة من التوصيات 
 القائمين على المواقع اإلخبارية الفلسطينية، أهمها:التي يأمل أن تفيد 

ضرورة اتباع المواقع اإلخبارية لعناصر المصداقية، وتجنب التأثر باألوضاع السياسية التي  .0
 تشهدها الساحة الفلسطينية، والعمل وفق أخالقيات المهنة الصحفية ومحدداتها.

 ة في الصحف بأسلوب األداء المهنيربط قياس إدراك مصداقية األخبار في المواقع اإلخباري .0
للحصول على األخبار، وهو ما يرتبط بأداء القائمين على هذه المواقع، بشكل ُيمكن المواقع 
من االستفادة من دراسات المصداقية وبما يخدم مصالحها اإلعالمية، وطموحات جمهورها 

 ومتطلباته عند تغطيتها للقضايا المحلية.
لدراسة دافعًا للمواقع اإلخبارية الفلسطينية والوسائل اإلعالمية في يجب أن تكون نتائج هذه ا .0

العمل بشكل احترافي يراعي مهنية العمل وأن تكون نظرتها للمصداقية أكثر إيجابية، واالستفادة 
من نتائج الدراسة لتقديم أخبار أكثر صدقًا وأكثر موثوقية للوصول إلى أعلى معدل للمصداقية 

 لمتابعين للمواقع اإلخبارية الفلسطينية.فيما يحقق رغبات ا
ينبغي بذل المزيد من الجهد لتحديد مفهوم محدد للمصداقية وأسلوب قياسها، نظرًا لعدم وجود  .0

 مفهوم ومقياس محدد في الدراسات األجنبية والعربية.
ضرورة دراسة المصداقية من جميع أطرافها بحيث ال تشمل الوسيلة اإلعالمية فقط، بل تشمل  .5

 ميع أجزاء العملية االتصالية من مصدر ورسالة وقائم باالتصال ومستقبل.ج
ضرورة تقديم المواقع اإلخبارية الفلسطينية لمعلومات موثوقة لألخبار المحلية التي تنشرها،  .6

 ومواكبتها لألحداث وأشباع حاجات الجمهور.
مواقع المنشورة في الوجد الباحث ضعفًا في توفر عناصر المصداقية في األخبار المحلية  .2

اإلخبارية الفلسطينية بشكل عام، وعنصر األمانة والموضوعية والحياد بشكل خاص، لذلك 
ينبغي على العاملين بالمواقع توفير عناصر المصداقية في األخبار المنشورة لتحظى بمتابعة 

 من قبل الجمهور المستهدف وللحفاظ على شخصيتها.
قع اإلخبارية أثناء تقديم المعلومات ونشر األخبار، احترام جب مراعاة العاملين في المواي .0

ن المطبوعات ية وخاصة قانو خصوصية المواطن التي تكفلت بها التشريعات الدولية والفلسطين
 ، وااللتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي.والنشر
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ين، والعمل الصحفي ضرورة توافق الصحفيين على ميثاق شرف صحفي، وتفعيل دور نقابة .2
 على إيجاد قانون يضمن محاسبة المواقع اإلخبارية التي ال تراعي المصداقية في عملها.

ضرورة مراعاة الصدق في نقل األخبار أثناء تغطية األحداث الجارية وقضايا الصراع مع  .01
 االحتالل اإلسرائيلي.

مواقع محلية المنشورة في المراعاة عنصر االستقاللية في المعلومات المقدمة في األخبار ال .00
 اإلخبارية عن األوضاع التي يتعرض لها المواطنون في محافظات غزة.

ضرورة تركيز المواقع اإلخبارية في أخبارها المحلية على مشكالت المواطنين وأزماتهم،  .00
 مع توافر مكونات المصداقية بها عند نقلها.

ار التي تدعو إلى توحيد الصف يجب على العاملين في المواقع اإلخبارية نقل األخب .00
 الفلسطيني بموضوعية، بعيدًا عن أجواء االنقسام واالنتماءات الحزبية.

يجب العمل على معالجة الفساد بالمجتمع من خالل نقل األخبار المحلية المنشورة في  .00
 ة.يالمواقع اإلخبارية الفلسطينية بدقة عالية، نظرًا لما يترتب عليها من تبعات معرفية وقانون

ضرورة مراعاة عناصر المصداقية في األخبار المنشورة في المواقع اإلخبارية، األمر الذي  .05
 يجعل لها تأثيرًا أكبر في الرأي العام على الساحة الفلسطينية.

ينبغي أن تحرص أقسام اإلعالم في الجامعات الفلسطينية على تضمين عناصر  .06
ظرًا ألهميتها وما يترتب عليها من آثار المصداقية ضمن مساقات الصحافة اإللكترونية، ن

 على الوسيلة والجمهور.
ينبغي على محرري ومندوبي ومراسلي األخبار االهتمام بتوفير أكبر قدر من عناصر  .02

المصداقية فيما يقدمون لجماهيرهم، فالجمهور يتابع الصحفي الذي يتسم بصبغة المصداقية 
 أكثر من غيره.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -

 أواًل: المراجع العربية:
دور المواقع اإللكترونية العربية على شبكة اإلنترنت في التوعية م(. 0100األشقر، رياض. )

سالة ماجستير غير )ر  بقضية األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل اإلسرائيلي: دراسة تحليلية
 العربية، القاهرة. منشورة(. معهد البحوث والدراسات

معالجة المواقع اإلخبارية اإللكترونية العربية لواقع األقباط في مصر: م(. 0100األطرش، إياد )
معة )رسالة ماجستير غير منشورة(. جا دراسة تحليلية مقارنة لموقي الجزيرة نت والعربية نت

 األزهر، غزة.

ى الشبكات االجتماعية وقت اعتماد الشباب الفلسطيني علم(. 0100برغوث، إسماعيل. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الدول العربية، القاهرة. األزمات: دراسة ميدانية

اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع اإللكترونية م(. 0105بريص، محمود. )
يتر غير اجس)رسالة م الفلسطينية في تشكيل معارفهم نحو قضايا البيئة: دراسة ميدانية

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

اتجاهات اإلعالميين نحو مصداقية المتحدث الرسمي: دراسة ميدانية م(. 0100البقمي، شارع. )
 (. جامعة جدة، جدة.ماجستير غير منشورة)رسالة على عينة من اإلعالميين في مدينة جدة 

ر )رسالة دكتوراة غي الفلسطينية: دراسة مسحيةالصحافة اإللكترونية م(. 0112تربان، ماجد. )
 منشورة(. جامعة الدول العربية: القاهرة.

 . غزة: مكتبة الجزيرة للنشر.0. طاإلعالم اإللكتروني الفلسطينيم(. 0110تربان، ماجد. )

فن التقرير الصحفي في المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية: دراسة م(. 0100تربان، ماجد. )
 (.00-0(،)ص 0، مجلة جامعة األقصى سلسلة العلوم اإلنسانية، العدد )حليليةت

حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على م(. 0100تالحمة، ثائر )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق األوسط، األردن. شبكة اإلنترنت: دراسة ميدانية

ر ماجستير غي)رسالة  تقييم مواقع المعلومات المتاحة على االنترنتم(. 0111خالد. )الجبري، 
 (. جامعة، المملكة العربية السعودية.منشورة
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دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب م(. 0105جبريل، ريم. )
رة(. )رسالة ماجستير غير منشو  ة مقارنةالجامعي نحو قضايا األسرى: دراسة تحليلية وميداني

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

دور المواقع اإلخبارية اإللكترونية في تشكيل معارف واتجاهات م(. 0100الجمال، رباب )
يناير: دراسة  05المغتربين المصريين نحو األحداث السياسية في مصر للفترة ما بعد ثورة 

 (. جامعة المنصورة، المنصورة.دكتوراه غير منشورة رسالة) في إطار نظرية المجال العام

مصداقية المضامين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم الجديدة م(. 0100الحبيبي، ريهام. )
)رسالة دكتوراة غير منشورة(. جامعة المنصورة، لدى الجمهور المصري: دراسة مقارنة 

 المنصورة.

 . القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.6. )د.ط(. جاإلعالميةالموسوعة م(. 0110حجاب، محمد. )

. )د.ط(. القاهرة: الدار المصرية اإلعالم والمجتمعم(. 0110الحديدي، منى، إمام، سلوى. )
 اللبنانية.

. )د. ط(. القاهرة: عالم اإلعالم واالتصال بالجماهير والرأي العامم(. 0200حسن، سمير. )
 الكتب.

. عمان: دار صفاء للطباعة والنشر 0. ج0. طالصحفي اإللكترونيم(. 0100حسن، عباس. )
 والتوزيع.

 . القاهرة: عالم الكتب.دراسات في مناهج البحث اإلعالميم(. 0220حسين، سمير. )

 . القاهرة: عالم الكتب.0. طتحليل المحتوى م(. 0200حسين، سمير. )

 . القاهرة: عالم الكتب.0ط .بحوث اإلعالمم(. 0225حسين، سمير. )

لموقع الجزيرة نت على  المواقع اإلخبارية العربية: دراسة وصفيةم(. 0100حمدان، حسام. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. االكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك. الشبكة العنكبوتية

 بين المصريين علىدور المواقع اإلخبارية في حصول الشباب المغتر م(. 0100خلف، سعدية )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة  يناير: دراسة ميدانية 05معلومات عن أحداث ثورة 

 عين شمس، القاهرة.



152 
 

اتجاهات النخبة اإلعالمية نحو التزام المواقع اإلخبارية الفلسطينية م(. 0105خليفة، شيرين. )
 )رسالة ماجستير غير منشور(. الجامعة اإلسالمية، غزة. بأخالقيات المهنة: دراسة ميدانية

اعتماد طلبة الجماعات األردنية على المواقع اإللكترونية اإلخبارية م(. 0100. )عالء الدينخليفة، 
رة(. )رسالة ماجستير غير منشو  في التماس المعلومات نحو القضايا السياسية: دراسة ميدانية

 .إربد، جامعة اليرموك

 .استراتيجيات الدعاية واإلعالن: األطر النظرية والنماذج التطبيقيةم(. 0110شرف. )خوخه، أ
 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرها على الصحف المطبوعة: دراسة م(. 0110الدلو، جواد. )
 )بحث منشور(. جامعة األزهر: غزة. ميدانية

 لغة الخطاب اإلعالمي في فلسطين، ماذا نريد؟ وكيف نحقق ما نريد؟.م(. 0110الدلو، جواد. )
ورقة عمل مقدمة ضمن ورشة عمل بعنوان الخطاب اإلعالمي الفلسطيني، كيفية إصالحه، 

 غزة.

. عمان: دار وائل 0. طاإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونيةم(. 10100الدليمي، عبد الرازاق. 
 للنشر والتوزيع.

 . جدة: مكتبة العلم.0. طفن الخبر الصحفيم(. 0200أبو زيد، فاروق. )

عالقة المقيمين المصريين في دول الخليج العربي بالصحافة المصرية: م(. 0112سابق، أحمد. )
 )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة القاهرة: القاهرة. دراسة تحليلية

دور المواقع اإللكترونية في زيادة وعى طلبة الجامعات الفلسطينية  م(.0100سكيك، هشام. )
مقدمة للمؤتمر الدولي الرابع: األسرى الفلسطينيون نحو . بقضية األسرى: دراسة ميدانية

 . الجامعة اإلسالمية، غزة.الحرية

ر المؤتم. ورقة مقدمة إلى مصداقية األخبار لدى الجمهور األلمانيم(. 0110سليم، حنان. )
 العلمي السنوي الرابع عشر. جامعة القاهرة: القاهرة.

معالجة المواقع الفلسطينية اإللكترونية اإلخبارية لحصار غزة: دراسة م(. 0102الشريف، اسراء. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. تحليلية مقارنة
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مصداقية الصحف السعودية لدى الشباب  العوامل المؤثرة علىم(. 0115الشلهوب، عبد الملك. )
ر غير ماجستي)رسالة  في المملكة العربية السعودية: دراسة على عينة من الشباب السعودي

 (. جامعة القاهرة، القاهرة.منشورة

. )د.ط(. عمان: مكتبة الفالح للنشر ثورة االتصال وحرية اإلعالمم(. 0112صالح، سليمان. )
 والتوزيع.

 . الرياض: مكتبة العبيكان.0. طعلم االتصال المعاصرم(. 0222الله. )الطويرقي، عبد 

مصداقية المواقع اإلخبارية على االنترنت وعالقتها بمستقبل م(. 0115عبد الباري، وائل. )
)دراسة غير منشورة(. جامعة  الصحافة المطبوعة كما يراها الجمهور المصري: دراسة ميدانية

 عين شمس، القاهرة.

 . القاهرة: عالم الكتب.0. طنظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرم(. 0111عبد الحميد، محمد. )

 . القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.0. طمصداقية اإلعالم العربيم(. 0116عبد العزيز، عزة. )

دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حول حصار غزة: م(. 0105عبد الغفور، ياسر. )
. )رسالة ماجسيتر غير منشورة( راسة وصفية على عينة من الصحف الفلسطينية اليوميةد

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

مستويات مصداقية القنوات اإلخبارية العربية واألجنبية كما تراها م(. 0101عبد الوهاب، هبة. )
 هرة.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة القاهرة، القا الصفوة: دراسة مقارنة

التلفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة الملك سعود:  األخبار مصداقيةم(. 0112العتيبي، نائف. )
ة(. )رسالة ماجستير غير منشور  دراسة مقارنة بين القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة

 جامعة الملك سعود، السعودية.

اإللكترونية الحديثة في تشكيل تقييم النخبة لدور وسائل االتصال م(. 0100عجيزة، مروة. )
. (ماجستير غير منشورة)رسالة  اتجاهات الرأي العام نحو الثورة المصرية: دراسة ميدانية

 جامعة والية جورجيا، جورجيا.

. القاهرة: دارة السحاب للنشر 0. ج0. طالصحافة االلكترونيةم(. 0110علم الدين، محمود. )
 والتوزيع.
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مصداقية الصحافة اإللكترونية العربية لدى الجمهور السعودي: دراسة م(. 0112العربي، عثمان. )
ر ماجستير غي)رسالة  مسحية على متصفحي الصحافة اإللكترونية في مدينة الرياض

 (. جامعة، الرياض.منشورة

مصداقية المضمون الخبري لمواقع التواصل م(. 0100العقباوي، بسنت، عرابي، دينا. )
ير ماجست)رسالة  دراسة ميدانية على عينة من الشباب السعودي االجتماعي لدى الشباب:

 (. جامعة الملك سعود، الرياض.غير منشورة

 القاهرة: دار الوزان للطباعة والنشر. )د.ط(، .مصداقية االتصالم(. 0202علم الدين، محمود. )

اسة كمية مستويات مصداقية وسائل اإلعالم المصرية لدى الجمهور: در م(. 0116علي، خالد. )
قاهرة، (. جامعة الماجستير غير منشورة)رسالة  كيفية في إطار النموذج البنائي للمصداقية

 القاهرة.

مصداقية المصادر لدى القائم باالتصال في الصحافة المصرية: دراسة م(. 0112عمران، أميمة. )
 (. جامعة القاهرة، القاهرة.ماجستير غير منشورة)رسالة  ميدانية

العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائمين باالتصال في المواقع م(. 0106عيد، عالء. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  اإلخبارية اإللكترونية الفلسطينية: دراسة ميدانية

 اإلسالمية، غزة.

نجلو .ط(. مصر: مكتبة اال. )دمدخل إلى عالم الصحافةم(. 0222الغنام، عبد العزيز. )
 المصرية.

، تاريخ اإلعالم المصري يعاني أزمة مصداقية والشعب المتضررم(. 0100فياض، محمود. )
 https://www.gopetition.com/petitionsم، الموقع: 0106أبريل  5االطالع: 

نية الفلسطينية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان: دراسة دور المواقع اإللكترو م(. 0101القرا، إياد. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة. تحليلية تطبيقية

اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على المواقع اإللكترونية في م(. 0105أبو قوطة، محمود. )
اجستير )رسالة م الفلسطينية اإلسرائيلية: دراسة ميدانيةاكتساب المعلومات عن المفاوضات 

 غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

مصداقية اإلنترنت وعالقتها باستخدام الجمهور المصري لوسائل م(. 0101كدواني، شرين. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أسيوط، مصر. اإلعالم التقليدية والحديثة

https://www.gopetition.com/petitions
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. عمان: دار 0. طالصحافة اإللكترونية في ظل الثورة التكنولوجيةم(. 0100كنعان، على. )
 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

. القاهرة: دار الفكر للنشر 0. طمبادي القياس النفسي والتقويم التربوي م(. 0110أبو لبدة، سبع. )
 والتوزيع.

اإللكترونية في تشكيل اتجاهات  تأثير التعرض للمواقع اإلخباريةم(. 0100اللواتي، نشوى. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة عين شمس، الجمهور المصري نحو القضايا السياسية 

 القاهرة.

منشورة(.  ماجستير غير )رسالة العرب واإلعالم الفضائيم(. 0110مجموعة من الباحثين. )
 بيروت. ،مركز دراسات الوحدة العربية

. القاهرة: دار الفكر 0. طوسائل اإلعالم من المبادئ إلى االنترنتم(. 0112محمد، سيد محمد. )
 العربي.

اعتماد الشباب الجامعي على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك م(. 0100محمدي، سماح. )
 ،اهرةعة الق(. جامماجستير غير منشورة)رسالة  أثناء انتخابات الرئاسة المصرية: دراسة ميدانية

 القاهرة.

مصداقية المادة الصحفية المقدمة في البوابات اإللكترونية اإلخبارية م(. 0102محمود، أحمد. )
ة ماجستير )رسال المصرية وعالقتها بالقارئية: دراسة ميدانية على القائم باالتصال والجمهور

 القاهرة. ،غير منشورة(. جامعة القاهرة

حافة اإللكترونية الفلسطينية في تدعيم قيم المواطنة لدى دور الصم(. 0100المدهون، يحيى. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر،  طلبة الجامعات بمحافظات غزة: دراسة ميدانية

 غزة.

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.0. طنظريات االتصالم(. 0100مزاهرة، منال. )

قية وسائل االعالم كما تراها النخبة في مصر: دراسة حالة مصدام(. 0110مصطفى، هويدا. )
 القاهرة. ،(. جامعة القاهرةماجستير غير منشورة)رسالة  للتغطية اإلعالمية للحرب على العراق

القاهرة: الدار  )د.ط(، .االتصال ونظرياته المعاصرةم(. 0220مكاوي، حسن، والسيد، ليلي. )
 المصرية اللبناينة.
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، الموقع 0106ديسمبر  0. تاريخ االطالع أهداف الموقعموقع سما اإلخباري. )د. ت(. 
http://samanews.ps/ar 

، 0106ديسمبر  0. تاريخ االطالع من نحنموقع صفا وكالة الصحافة الفلسطينية. )د. ت(. 
 http://safa.psالموقع 

، الموقع 0106ديسمير  0. تاريخ االطالع عن وفاموقع وكالة األنباء الفلسطينية وفا. )د. ت(. 
http://www.wafa.ps 

 :، الموقع0106ديسمبر  0. تاريخ االطالع من نحنموقع وكالة الرأي الحكومية. )د. ت(. 

 http://alray.ps/ar 

 :، الموقع0106ديسمبر  0. تاريخ االطالع من نحنموقع وكالة فلسطين اآلن. )د. ت(. 

 https://paltimes.ps 

 :، الموقع0106ديسمبر  0. تاريخ االطالع من نحنموقع وكالة فلسطين برس لألنباء. )د. ت(. 
http://www.palpress.co.uk/arabic 

 :، الموقع0106ديسمبر  0. تاريخ االطالع أهداف الموقعموقع وكالة فلسطين اليوم. )د. ت(. 
https://paltoday.ps/ar 

 :، الموقع0106ديسمبر  0. تاريخ االطالع من نحن. موقع وكالة قدس نت. )د. ت(
http://www.qudsnet.com 

 :، الموقع0106ديسمبر  0. تاريخ االطالع أهداف الوكالةموقع وكالة معًا اإلخبارية. )د. ت(. 
ews.nethttps://www.maann 

مصداقية الصحف المصرية لدى النخبة السياسية: دراسة حالة لتغطية م(. 0112النجار، سامي. )
(. جامعة ماجستير غير منشورة)رسالة  م0115الصحيفة لالنتخابات البرلمانية في مصر عام 

 المنصورة، المنصورة.

 دانيةالمصرية: دراسة ميتأثير المصداقية على عالقة الصفوة بالصحافة م(. 0110نصار، سهام. )
 (. جامعة القاهرة، القاهرة.ماجستير غير منشورة)رسالة 

 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.0م(. الصحفي اإللكتروني. ط0100ناجي، عباس. )

http://samanews.ps/ar/
http://safa.ps/
http://www.wafa.ps/
http://alray.ps/ar/
https://paltimes.ps/
http://www.palpress.co.uk/arabic/
https://paltoday.ps/ar/
http://www.qudsnet.com/
https://www.maannews.net/
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مصداقية مواقع بعض الصحف المصرية على االنترنت وعالقتها م(. 0100هاشم، منى. )
رسالة ) تحليلية وميدانية على عينة من الريف والحضربتفضيالت الجمهور المصري: دراسة 

 دكتوراة غير منشورة(. جامعة المنوفية، مصر.

أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه واالنتماء م(. 0110أبو وردة، أمين. )
نشورة(. ير م)رسالة ماجستير غ طلبة جامعة النجاح الوطنية نموذجاً: دراسة ميدانية -السياسي

 جامعة النجاح، نابلس.

فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية: دراسة تحليلية م(. 0102اليازوري، أنس. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. مقارنة

دراسة  مصداقية األخبار المحلية في الصحف والمواقع اإلخبارية:م(. 0101اليماني، غادة. )
 (. جامعة األزهر، غزة.ماجستير غير منشورة)رسالة  ميدانية
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 ثالثًا: المقابالت:
أكتوبر  00اآلن، محمد جربوع )اتصال شخصي: أحمد أبو عامر، مدير تحرير موقع فلسطين 

0106.) 

وحدة تكنولوجيا المعلومات بجامعة األزهر، محمد جربوع )اتصال شخصي:  -أسامة البحيصي 
 (.0106يونيو  5

 5موظف العالقات العامة بجامعة فلسطين، محمد جربوع )اتصال شخصي:  -اكرامي الحلبي 
 (.0106يونيو 

أكتوبر  00، محمد جربوع )اتصال شخصي: ةي موقع الحياة الجديدأكرم اللوح، محرر صحفي ف
0106.) 

فبراير  00رئيس قسم اإلعالم بجامعة غزة، محمد جربوع )اتصال شخصي:  -رائد خضر 
0102.) 

 2مبرمج القبول والتسجيل بالجامعة اإلسالمية، محمد جربوع )اتصال شخصي:  -محمد التلباني 
 (.0106يونيو 

يونيو  2مدير القبول والتسجيل بجامعة األمة، محمد جربوع )اتصال شخصي:  -محمد الطهراوي 
0106.) 

نوفمبر  05نائب المدير العام في دنيا الوطن، محمد جربوع )مقابلة شخصية:  –محمد عيسى 
0106.) 

 2رئيس قسم تسجيل طالبات بجامعة األقصى، محمد جربوع )اتصال شخص:  -نادية عبد الله 
 (.0106يونيو 
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 ( أسماء المحكمين حسب الترتيب األبجدي0ملحق رقم )

 الجامعة االسم

 مدير تحرير موقع فلسطين اآلن األستاذ أحمد أبو عامر

 أستاذ الصحافة واإلعالم المساعد بالجامعة اإلسالمية الدكتور أيمن أبو نقيرة

 اليوممدير تحرير موقع فلسطين  األستاذ صالح المصري 

 أستاذ الصحافة واإلعالم المشارك بالجامعة اإلسالمية الدكتور طلعت عيسى

 أستاذ الصحافة المشارك بجامعة األقصى الدكتور ماجد التربان

 مدير شبكة قدس نت الدكتور نضال عيسى

 ر البلحدي التقنيةكلية فلسطين المساعد في عالم أستاذ اإل الدكتور نعيم المصري 

 مدير تحرير موقع وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" ياسر أبو هيناألستاذ 
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 ( صحيفة االستقصاء7ملحق رقم )

 

 
 

 الزميل الفاضل ............................... حفظهم الله

 ............................. حفظهم اللهالزميلة الفاضلة 
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 الوحدة األولي: السمات العامة:

 النوع: .0

 أنثى )    ( 0/0ذكر )    (                     0/0

 المحافظة: .0

الوسطى )    (                        0/0غزة )    (          0/0شمال غزة )    (                      0/0
 رفح )    (  0/5خان يونس )    (                     0/0

 الجامعة: .0

(                            جامعة األقصى ) 0/0جامعة األزهر )    (       0/0الجامعة اإلسالمية )    (     0/0
 جامعة غزة )    ( 0/6جامعة األمة )    (        0/5جامعة فلسطين )    (        0/0
 : المستوى الدراسي .0

المستوى الثالث )    (                0/0المستوى الثاني )   (       0/0المستوى األول )    (        0/0
 مستوى آخر "ماجستير" )    ( 0/5    المستوى الرابع )    (    0/0

الوحدة الثانية: متابعة طلبة اإلعالم لألخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والثقة 
 بها:

 هل تتابع المواقع اإلخبارية الفلسطينية؟ .5

 ال )    (  5/0إلى حد ما )    (          5/0نعم )    (                   5/0

 ( ثم توقف مشكورًا.6إجابتك )ال( أجب على السؤال التالي )إذا كانت -

 (.2وإذا كانت إجابتك )نعم أو إلى حٍد ما( انتقل إلى السؤال رقم )-

 ما أسباب عدم متابعتك للمواقع اإلخبارية الفلسطينية؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .6

 اتابع وسائل إعالم أخرى )  (  6/0

 (ليس لدى وقت كافي )   6/0

 ال تشبع حاجاتي )  ( 6/0

 ال أثق بمحتواها )  ( 6/0

 ال تواكب تطورات األحداث )  ( 6/5
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 عدم اهتمامها بالقضايا التي تهم المجتمع )  ( 6/6

 أخرى أذكر ................................................................ 6/2

 ة الفلسطينية؟هل تتابع األخبار المحلية على المواقع اإلخباري .2

 ال )    (  2/0إلى حد ما )    (                   2/0نعم )    (                   2/0

 إذا كانت إجابتك )ال( توقف مشكورًا.-

 إذا كانت إجابتك )نعم أو إلى حٍد ما( تابع اإلجابة.-

ية األخبار المحلحدد درجة اعتمادك على المواقع اإلخبارية الفلسطينية في الحصول على  .0
 المختلفة؟

 منخفضة 0/5منخفضة)  (   0/0متوسطة)  (   0/0عالية)  (   0/0عالية جدًا)  (   0/0
 جدًا)  (

 ما الوقت الذي تقضيه يوميًا في متابعة األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية؟ .2

 ة إلى أقل من ساعتين )   (من ساع 2/0أقل من ساعة )   (                           2/0

 ساعات فأكثر )   ( 0من  2/0ساعات )   (                0ساعة إلى أقل من  0من  2/0

 ما الفترات التي تفضل فيها متابعة األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية؟ .01

رة الظهيرة )   (                                                                    فت 01/0الفترة الصباحية )   (                                    01/0
 ال يوجد فترة محددة )   ( 01/0الفترة المسائية )   (                                   01/0

 رتب المواقع اإلخبارية الفلسطينية التي تعتمد عليها في الحصول على األخبار المحلية؟ .00
 الترتيب المواقع م الترتيب المواقع م

  موقع فلسطين اآلن 6  وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( 0

  فلسطين برس 2  وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( 0

  وكالة سما االخبارية 0  وكالة معًا اإلخبارية 0

  وكالة الرأي الفلسطينية 2  موقع دنيا الوطن 0

  وكالة قدس نت 01  وكالة فلسطين اليوم 5

  أخرى أذكر ...............                 00  أخرى أذكر ...................                   00
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ما أسباب تفضيلك للمواقع اإلخبارية الفلسطينية السابقة للحصول على األخبار المحلية؟  .00
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 متابعة األخبار اليومية بشكل منتظم )  (  00/0

 متابعة تطورات الوضع السياسي )  ( 00/0

 يوجد بها تفاصيل األحداث )  (  00/0

 الوصول لألخبار بسرعة )  (  00/0

 تتمتع بشمولية في نقل األخبار )  ( 00/5

 تمتاز بالموضوعية والدقة في نقل األخبار )   ( 00/6

 التعامل مع الموقع )   (سهولة وسرعة  00/2

 تتابع األخبار المحلية في كافة أنحاء الوطن )    ( 00/0

 المتابعة الفورية لألخبار المحلية )    ( 00/2

 أخرى، أذكر .............................................................. 00/01

 ؟اإلخبارية الفلسطينية اآلتيةحدد درجة ثقتك باألخبار المحلية المنشورة في المواقع  .00
 منخفضة جًدا منخفضة متوسطة عالية عالية جًدا المواقع اإلخبارية الفلسطينية

      موقع دنيا الوطن
      موقع وكالة معا

      وكالة الصحافة الفلسطينية صفا
      وكالة االنباء الفلسطينية وفا

      وكالة سما
      وكالة فلسطين اليوم
      موقع فلسطين اآلن

      وكالة الرأي الفلسطينية
      فلسطين برس

      وكالة قدس نت
      أخرى حدد .....................
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 هل درجة ثقتك بالموقع اإلخباري الذي تتابعه ترتبط باسم المندوب أو المراسل؟  .00

 ال )    ( 00/0          إلى حد ما )    (   00/0نعم )    (                   00/0

من وجهة نظرك ما أسباب فقدان المواقع اإلخبارية الفلسطينية للمصداقية؟ )يمكنك اختيار  .05
 أكثر من إجابة(

 السطحية في تناول القضايا المحلية )    ( 05/0

 تتناول وجهة نظر واحدة )    ( 05/0

 ال تحترم خصوصية المواطن )    ( 05/0

 يقة )    (أخبارها غير دق 05/0

 اتسامها بالطابع الحزبي )    ( 05/5

 عدم حيادها في تناولها لألخبار )    ( 05/6

 فقدان الشمولية في نقل األخبار )    ( 05/2

 عدم متابعتها لألخبار في أنحاء الوطن كافة )    ( 05/0

 ال تتمتع بالحرية المناسبة في عملها )    ( 05/2

 .........................................أخرى أذكر  05/01
 الوحدة الثالثة: مدى وعي الطلبة بمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية:

من وجهة نظرك ما أهم العناصر المكونة لمصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية  .06
 الفلسطينية؟ )يمكن اختيار أكثر من عنصر(

 الحياد )   ( 06/0الدقة )   (       06/0الثقة )   (        06/0الحرية )   (       06/0

 الشمولية )    ( 06/0األمانة )   (  06/2االستقاللية )   (  06/6الموضوعية )   (   06/5
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حدد درجة توفر العناصر المكونة للمصداقية في األخبار المحلية التي تنشرها المواقع  .02
 اإلخبارية الفلسطينية؟ 

 م
 عناصر المصداقية

 المقياس

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

      الحرية 0

      الثقة 0

      الدقة 0

      الحياد 0

      الموضوعية 5

      االستقاللية 6

      األمانة 2

      الشمولية 0
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 الوحدة الرابعة: التأثيرات المختلفة المترتبة على مصداقية األخبار المحلية:

حدد درجة تأثير االنقسام السياسي على مصداقية األخبار المحلية المنشورة في المواقع  .00
 اإلخبارية الفلسطينية، من وجهة نظرك؟

عالية  العبارة م
 جداً 

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية
 جداً 

تأثر مستوى التزام بعضها بحالة االستقطاب  0
 السياسي

     

أسهم بعضها في توتير األجواء بين قطبي  0
 االنقسام

     

      تجاهل بعضها الصدق في نقل األحداث 0

أدى بعضها دور الحيادية في حماية الجبهة  0
 الداخلية

     

      بعضها بالحزبية أثر على مصداقيتها اتسام 5

يسهم التقارب السياسي في التزامها بعناصر  6
 المصداقية

     

      تجاوز بعضها أخالقيات المهنة 2

التزم بعضها بعناصر المصداقية للحفاظ على  0
 الجبهة الداخلية

     

تزيد حالة االستقطاب السياسي من تجاوزات  2
 األخبار المحليةبعضها لحيادية 

     

      تأثرت أمانة بعضها بالصراع السياسي 01
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حدد درجة تأثير الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي على مصداقية األخبار المحلية المنشورة  .02
 في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، من وجهة نظرك؟

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً  العبارة م
 جداً 

تأثر مستوى التزام بعضها بالصراع مع  1
 االحتالل

     

      بالغ بعضها في نقل اإلشاعات 2

اعتبر بعضها أن الموضوعية هي االنحياز  3
 للحق الفلسطيني

     

مارس بعضها الدعاية اإلعالمية لمواجهة  4
 اإلعالم "اإلسرائيلي".

     

عملت على تغليب المصلحة الوطنية على  5
 خالل الحروب المهنية

     

راعى بعضها االلتزام بالموضوعية في تغطية  6
 الحصار المفروض

     

تجاوز بعضها الحيادية في إبراز معاناة  2
 المواطنين في حركة السفر

     

راعت بعض المواقع الصدق في نقل األخبار  0
 أثناء تغطية األحداث الجارية

     

      ر العدوخسائ التزم بعضها باألمانة في تقدير 2

التزمت بعناصر المصداقية خالل تغطية  01
 انتفاضة القدس
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حدد مدى تأثير مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب  .01
 المعرفية لديك؟

 

 م

 

 الفقرات

 درجة التأثير

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

على األحداث السياسية المحلية  التعرف 0
 بموضوعية

     

      التعرف على الوضع االقتصادي القائم 0

التعرف على الوضع اإلنساني في القطاع  0
 بحياد

     

التزود بمعلومات شاملة عن مواقف  0
 األحزاب الفلسطينية من الصراع السياسي

     

التعرف بأمانة على آثار الحصار  5
 القطاع المفروض على

     

      التزود بمعلومات مستقلة عن حركة السفر 6

التعرف على ردود أفعال موثوقة للقيادة  2
السياسية نحو الحصار المفروض على 

 غزة

     

التعرف بدقة على خروقات االحتالل  0
 للتهدئة

     

تكوين آرائي بحرية حول المشكالت  2
 واألزمات المحلية

     

بمعلومات كافية ودقيقة حول التزود  01
 انتفاضة القدس
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حدد مدى تأثير مصداقية األخبار المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب  .00
 الوجدانية لديك؟

 م
 الفقرات

 درجة التأثير

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

الشعور باليأس نتيجة األوضاع  0
 االقتصادية

     

زيادة التعاطف مع المواطنين الذين  0
تعرضوا النتهاكات متعددة وشاملة من 

 قبل االحتالل

     

الشعور بالكراهية لالحتالل اإلسرائيلي  0
نتيجة لعدم حياده وخروقاته لالتفاقيات 

 المبرمة

     

الشعور بالحزن الشديد لعدم األمانة في  0
 نقل معاناة الشعب الفلسطيني

     

      الشعور بالملل بسبب مماطلة االحتالل 5

الشعور بالقلق تجاه عدم استقالليتها في  6
 تناول القضايا المجتمعية

     

مشاركة المواطنين وجدانيًا بدقة في  2
 همومهم ومشكالتهم وأزماتهم

     

الشعور بالّذعر التام اتجاه سياسة  0
االحتالل اإلسرائيلي في قصف المدنيين 

 أثناء الحروب على غزة

     

الشعور بالقلق على العائالت  2
الفلسطينية التي اتخذت من مدارس 
األونروا إيواء لهم نتيجة تدمير بيوتهم 

 من االحتالل االسرائيلي

     

زيادة الشعور بالقلق لغياب حرية سكان  01
 الضفة خالل انتفاضة القدس
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المحلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على الجوانب حدد مدى تأثير مصداقية األخبار  .00
 السلوكية لديك؟

 

 م
 الفقرات

 درجة التأثير

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

تقديم المساعدات لألسر الفلسطينية  0
المحتاجة بأمانة بسبب أوضاعها المعيشية 

 الصعبة

     

ني الفلسطيالدعوة بدقة إلى توحيد الصف  0
 وتبني خيار المفاوضات

     

الدعوة بموضوعية إلى توحيد الصف  0
 الفلسطيني وتبني خيار المقاومة

     

استخدام شبكات التواصل االجتماعي بحياد  0
إليضاح المعاناة المستمرة التي يتعرض لها 

 المواطنين

     

استخدام شبكات التواصل االجتماعي  5
االحتالل بشمولية لفضح خروقات 

 اإلسرائيلي االتفاقيات المبرمة

     

6 

 

حضور الندوات وورش العمل المتعلقة 
 بمناقشة قضايا الحصار

     

المشاركة في المظاهرات واالحتجاجات  2
بحرية ضد االحتالل اإلسرائيلي بسبب 

 سياسته تجاه الشعب الفلسطيني

     

تأييد اإلجراءات العربية والدولية بثقة لحل  0
 مشكلة االنقسام السياسي

     

المشاركة بحرية في أنشطة تطوعية  2
لمساعدة المواطنين في التغلب على 

 األزمات
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برأيك ما المشكالت المترتبة على عدم التزام المواقع اإلخبارية الفلسطينية بالمصداقية؟  .00
 )بإمكانك اختيار أكثر من إجابة(

 عدم ثقة الجمهور بها )    ( 00/0

 طغيان الطابع الحزبي عليها )    ( 00/0

 استمرار الفساد بالمجتمع )    ( 00/0

 توجه الجمهور إلى مواقع بديلة )    ( 00/0

 زيادة التوتر في المجتمع )    ( 00/5

 غياب دورها في عالج قضايا المجتمع )    ( 00/6

 عدم االعتماد عليها كمصدر للمعلومات )    ( 00/2

 تأثيرها على الرأي العام )    (ضعف  00/0

 أخرى اذكر: ................................................. 00/2

ما مقترحاتك التي يمكن أن تساعد المواقع اإلخبارية الفلسطينية لزيادة مصداقية األخبار  .00
 المحلية التي تقدمها؟ )بإمكانك اختيار أكثر من إجابة(

 للصحفيين العاملين في المواقع اإلخبارية تتصل بالمصداقية )    (تنظيم دورات  00/0
 توافق الصحفيين على ميثاق شرف صحفي )    ( 00/0
 تفعيل دور نقابة الصحفيين )    ( 00/0
 مراعاة الصحفي آلداب وأخالق المهنة في عمله )    ( 00/0
 (    االلتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي ) 00/5
 زيادة اهتمام أقسام اإلعالم في فلسطين بعناصر المصداقية في األخبار )    ( 00/6
 وضع كل مؤسسة لمدونة سلوك تضبط عمل الصحفيين فيها )    ( 00/2
 وجود قانون يضمن محاسبة المواقع التي ال تراعي المصداقية في عملها )    ( 00/0
 تأسيس مجلس أعلى لإلعالم )    ( 00/2
 أخرى أذكر: .................................................... 00/01

 شكًرا لحسن تعاونكم

 


