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Abstract: 

 
 The purpose of this study is to gain insight about the credibility of 

Turkish news channels from the perspectives of Turkish Elites. This 
research aims to determine the credibility of these Turkish news 

channels in terms of Turkish elites by testing these channels 

according to some determined criteria regarding their importance in 

the media and to specify their commitment to the credibility 

standards determined in accordance with the literature on media. In 

this regard, measurement of credibility was identified to be the 
criterion for determining commitment level to credibility. The 

problem of the study was to what extent Turkish satellite news 

channels committed to the credibility from the perspective of Turkish 

elites. The research was designed to be a descriptive and interpretive 

study. A questionnaire was administered to Turkish elites (233) 
selected by purposeful sampling. This study included three graphics 

and twenty-seven tables. 14 Turkish satellite news channels were 

determined to be the sample in this study. In order to rank these 

channels in terms of viewer potential, the best three channels were 

selected. At the end of the study, it was concluded that Haber Türk 

channel was ranked first, NTV Türkiye channel was the second and 
TRT Haber was ranked third regarding viewer potential. In addition, 

Turkish elites (research sample) stated that Turkish satellite news 

channels had high level of credibility standards. Thus, the 

hypothesis urging that there was a positive relationship between 

viewing potential and credibility levels of Turkish satellite news was 
confirmed.  

Key words: Credibility, Satellite News Channels, Turkish Elites, Media 

Tools. 
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كية كّية من وجهة نظر النخب التر  مصداقية القنوات الفضائية اإلخبارية التر

 دراسة مسحية
 

اوي
ّ
ن رشيد العــز  3   حسي 

 4رانية دمحم أحمد نرص
 

 الملخص
كية من وجهة  يهدف بحثنإ هذإ ؤىل إلتعرف ؤىل مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر
كية، وذلك من خالل إختبإر هذه إلقنوإت بمجموعة من إلمعإيتر إلمتفق 

نظر إلنخب إلتر
ي 
إم بمعإيتر إلمصدإقية إلتر ز

، ومن خالل تحديد مدى إإللتر ي إلمجإل إؤلعالمي
ز
عىل أهميتهإ ف
ي عىل ضوئهإ تم بنإء مقيإس إلمصدإقية كمعيإر لتحديد حددتهإ إألدبيإ

ت إؤلعالمية، وإلتر
إم إلقنوإت  ز إم بإلمصدإقية، وتمثلت إلمشكلة إلبحثية بإلسؤإل عن مدى إلتر ز حدود إإللتر
كية. وُيعد   لوجهة نظر إلنخب إلتر

ً
كية بمعإيتر إلمصدإقية وفقإ

إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر
ي إلبحث من إلبحوث إلوصفية إلتف

ي إستخدمت إلمنهج إلمسحي بشقه إلميدإنز
ية؛ إلتر ستر

كية، فيمإ تّم إستخدإم إستمإرة 222عىل عينة قصدية بلغ قوإمهإ ) ( مفردة من إلنخب إلتر
 وثالثة 

ً
ين جدوال ي سبعة وعشر

ز
إإلستبيإن وإلمقيإس أدوإٍت لجمع إلبيإنإت، وجإء إلبحث ف

ة للتقييم من قبل أفرإد إلعينة؛ وإختتر ( قنإة ؤخبإرية فضإئية تركي41أشكإل. وتم ؤخضإع )
ي إلتعرف ؤىل ترتيب هذه 

ز
منهإ أعىل ثالث قنوإت مشإهدة لتحقيق أهدإف إلبحث ف

رت  Haber Türkإلقنوإت من حيث حجم إلمشإهدة. وتوصل إلبحث ؤىل أن قنإة 
ّ
تصد

ي إلمرتبة NTV Türkiyeإلمرتبة إألوىل من حيث حجم  إلمشإهدة، ومن ثم جإءت قنإة 
ز
 ف

ز إحتلت قنإة  ي حير
ز
إلمرتبة إلثإلثة عىل سلم تفضيالت إلقنوإت  TRT Haberإلثإنية، ف

كية )عينة إلبحث( أن إلقنوإت  ى إلنخب إلتر إلفضإئية، أمإ من حيث معإيتر إلمصدإقة؛ فتر
 عن تحقق 

ً
كية تتمتع بمستوى مرتفع من معإيتر إلمصدإقية، فضال

إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر
ز حجم مشإهدة إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلفرض إلقإئل بوج ود عالقة إرتبإط ؤيجإبية بير

كية ومستوى مصدإقيتهإ  . إلتر
كية، إلوسإئل إلمصدإقية، إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية، إ: الكلمات المفتاحية لنخب إلتر

 .إؤلعالمية
 

 المقدمة: 
 ألنهإ إلمصدر إلرئيس وإألهم 

ً
هإ نظرإ تمتإز وسإئل إؤلعالم وإإلتصإل بقدرتهإ إلفإئقة عىل إستقطإب إهتمإم جمإهتر

 عن قدرتهإ عىل تزويد هذه إلجمإهتر بإلمعلومإت 
ً
ي إلعإلم إلمحيط بهإ؛ فضال

ز
لتعريف إلجمإهتر بمإ يجري من أحدإث ف

ي أرسع وقت ممكن
ز
ي مختلف إلمجإإلت وف

ز
ي إلسإبق وإألخبإر ف

ز
. وقد إزدإدت أهمية إألخبإر إلتلفزيونية عمإ كإنت عليه ف

ى ؤىل إزديإد عدد إلقنوإت إلفضإئية وشبكإت إألخبإر 
ّ
ي إلتقنيإت وإلعلوم إلتكنولوجية؛ ممإ أد

ز
بسبب إلتطور إلهإئل ف

ي مجإل إؤلعالم؛ تحولت وظيف
ز
ز هذه إلقنوإت ف ة إلقنوإت إلفضإئية من إلمحلية وإلعإلمية، ومع إزدإد حدة إلمنإفسة بير

 
ً
ي هذه إألحدإث، بل وصنإعتهإ وإنتإجهإ أيضإ

ز
مجرد كونهإ نإقلة لألحدإث وإلرصإعإت إلعإلمية؛ ؤىل  دور إلمشإرك إلفإعل ف

وإلتفإعل معهإ بشكل حيوي من خالل خلق رأي عإم لمختلف إلقضإيإ إلمطروحة. ومن جهة أخرى؛ فتحت هذه 
 جديدة 

ً
هإ خإرج حدودهإ إؤلقليمية، إنطالقإ من ؤيمإن هذه إلتقنيإت إلحديثة طريقإ ي مخإطبة جمإهتر

ز
لحكومإت إلدول ف

ورة إلتوإصل مع شعوب  هإ خإرج حدودهإ إلجغرإفية، ومن هنإ برزت أهمية إلقنوإت إلفضإئية عىل إلمستوى  إلدول برصز
وي    ج ي إلدعإية وإلتر

ز
ح  إلسيإخي وإلدوىل، حيث إستخدمت إلدول إلمختلفة هذه إلفضإئيإت ف ير لسيإستهإ ورسر وإلتتر

 أنتجت لنإ هذه إلحإلة مسإحة 
ً
 فشيئإ

ً
. وشيئإ وجهة نظرهإ تجإه إلقضإيإ إلمختلفة للمجتمع إلمحىلي وإؤلقليمي وإلدوىلي

ي كسب ثقة 
ز
 ف

ً
ز إلقنوإت إلفضإئية، تسىع كٌل منهإ لتحقيق أعىل قدر من إلمشإهدة وإإلستقطإب؛ رغبة ة بير تنإفسية كبتر

 
ماليزيا, جامعة لنكولن, د. م. أ.  
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rania.nasr2018@gmail.comد. , جامعة لنكولن, ماليزيا,    
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ز إلقنوإت إلفضإئية إلجمإهتر وإهتمإمه ي ظل تعدد إلمصإدر إؤلخبإرية وتوإفرهإ بزخم شديد. ؤن إلتنإفس إلشديد بير
ز
؛ ف

ورة خلق معإيتر منضبطة تتمثل بتوإفر إلكفإءة  ّ لدى إلجمإهتر برصز ى ؤىل تشكيل وعي جمىعي
ّ
عإمة وإؤلخبإرية خإصة أد

ي أعىل 
ز
مستويإتهإ، ومن هنإ ظهرت أهمّية درإسة إلعوإمل وإلمهنية وإلمصدإقية بمإ يضمن بقإء إلمتإبعة وإلمشإهدة ف

رة عىل مصدإقّية وسإئل إؤلعالم لدى إلجمهور. 
ّ
 إلمؤث

 
ي للبحث  اإلطار المنهج 

 مشكلة البحث: 
كية، ويمكن  كية من وجهة نظر إلنخب إلتر ي إلتعرف ؤىل مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر

ز
تتحدد مشكلة إلبحث ف

هذإ إلبحث بإلتسإؤل إلرئيس: "مإ مستوى مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية من وجهة نظر إلتعبتر عن مشكلة 
كية"، ويتفرع منه إلتسإؤإلت إآلتية:   إلنخب إلتر

كية؟ -4 كية للقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر  مإ أنمإط تعرض إلنخب إلتر
كية من حيث حجم إلمشإهدة -2  ؟مإ ترتيب إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر

كية.  -2  مإ مدى توإفر معإيتر إلمصدإقية دإخل إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية من وجهة نظر إلنخب إلتر

 
 أهمية البحث: 

كية من وجهة نظر  -4 ه يتعّرض لقيإس مستويإت مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر
ّ
إألهمية إلمجتمعية: بعد

ز ت  عن سعيه لعقد مقإرنة بير
ً
كية، فضال  لك إلقنوإت من حيث تمتعهإ بإلمعإيتر إلمحددة للمصدإقية. إلنخب إلتر

ي بدأت تهتم بدرإسة مصدإقية وسإئل إؤلعالم، وقلة  -2
ي موإكبة إإلتجإهإت إلحديثة إلتر

ز
إألهمية إلعلمية: وتكمن ف

إت إلتإبعة لهإ، كمإ تكمن إألهم ي عإلجت موضوع إلمصدإقية وإلمتغتر
كية إلحديثة إلتر ي إلبحوث إؤلعالمية إلتر

ز
ية إلعلمية ف
ي إلتيإرإت إلحديثة لدرإسة مصدإقية وسإئل إؤلعالم. 

ز
ي لمستويإت إلمصدإقية بوصفه إلرإفد إألبرز ف

 تطبيق إلنموذج إلبنإن 
 

 أهداف البحث: 

كية.  -4  إلتعرف ؤىل مستوى مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر
كية للقنوإت إلفضإئية  -2 كية. إلتعرف ؤىل أنمإط تعرض إلنخب إلتر  إؤلخبإرية إلتر
كية من حيث حجم إلمشإهدة.  -2  إلتعرف ؤىل ترتيب إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر

كية.  -1  إلتعرف ؤىل مدى توإفر معإيتر إلمصدإقية دإخل إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية من وجهة نظر إلنخب إلتر

 

 فروض البحث: 

ز إلقنوإت إلفضإئّية إؤل  .4 كّية من حيث مدى توإفر معإيتر إلمصدإقية توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئّية بير خبإرّية إلتر
 فيهإ. 

ز حجم مشإهدة إلقنإة إلفضإئية إؤلخبإرّية ومستوى مصدإقيتهإ.  .2  بير
ً
ة ؤحصإئّيإ

ّ
 توجد عالقة إرتبإط ؤيجإبّية دإل

ي تقييم مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخ .2
ز
ز إلنخب وفق متغتر إلنوع ف  بإرية. إل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية بير

ي تقييم مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية.  .1
ز
ز إلنخب وفق متغتر إلسن ف  إل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية بير

ي تقييم مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية  .5
ز
ز إلنخب وفق متغتر إلتحصيل إلدرإخي ف إل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية بير

 إؤلخبإرية. 

 

 منهج البحث ونوعه: 
ي إلذي يصل ؤىل ؤصدإر إألحكإم وتقديم إلحلولإستخدم هذإ  ي إلتفستر

، أمإ من حيث إلنوع فيعد iإلبحث إلمسح إلوصفز
ي iiهذإ إلبحث من إلبحوث إلوصفية

،  ويصنف من حيث طبيعة إلبيإنإت وطريقة تحليلهإ  ضمن إلبحوث إلكمية إلتر
 .iiiتعتمد بصفة أسإسية عىل إلبيإنإت إلمعترّ عنهإ بإألرقإم

 
 بحث وحدوده: مجاالت ال

ي بمقّرإت إلمؤسسإت إألكإديمية إلجإمعية وإؤلعالمية. 
: تحدد إلمجإل إلمكإنز ي

 إلمجإل إلمكإنز
ز  ة مإ بير

ي إلفتر
ز
ي للبحث ف

: تحدد إلمجإل إلزمإنز ي
تضمنت عملية توزي    ع  22/9/2222ؤىل  45/7/2222إلمجإل إلزمإنز

ز بعد ترجمتهإ ؤىل إللغة إلتر  كية، ومن ثم جمعهإ وإعإدة ترجمتهإ للعربية، ومن ثم فرزهإ إستمإرة إإلستبيإن عىل إلمبحوثير
 وفحصهإ وإجرإء إلعمليإت إؤلحصإئية عليهإ. 
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كية وإلمؤسسإت  ي إلجإمعإت إلتر
ز
كية إلعإملة ف ي للبحث بإلنخب إؤلعالمية إلتر : تحدد إلمجإل إلبشر ي

إلمجإل إؤلنسإنز
 إؤلعالمية. 

 

 مجتمع البحث والعينة: 
ي إلقطإع إألكإديمي وإلمؤسسإت إؤلعالمية، ويتمثل إلمجتمع إلمستهد

ز
ي هذإ إلبحث بإلنخب إؤلعالمية إلعإملة ف

ز
ف ف

 ألنهم إألقدر عىل تقييم إألطر 
ً
ي قيإس مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية نظرإ

ز
 ف

ً
ويعود إختيإر هذه إلعينة تحديدإ

ي توظفهإ إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية بشكل عإم، وإألق
ي وإألطروحإت إلتر

ز
در عىل تقييم مكونإت إلمصدإقية ومحددإتهإ ف
ي عملية إؤلدرإك 

ز
 ف
ً
 نشطإ

ً
 عن أن جمهور إلنخب يشكل عإمال

ً
ي بعض، فضال

ز
ي تتشإبك ويتدإخل بعضهإ ف

إت إلتر ظل إلمتغتر
إئح  ي إلمجتمع وهو من أكتر رسر

ز
ي تتسم بهإ هذه إلنخب ف

 للخصإئص وإلسمإت إلتر
ً
وإستيعإب إلمعإرف وإلمعلومإت؛ نظرإ

 عىل وسإئل إؤلعالم إلمختلفة ومجريإت إألحدإث وإلتطورإت عىل إلسإحة إلسيإسية من مصإدر متعددة إلم
ً
جتمع إطالعإ

إئح إلمجتمعية إألخرى؛ ممإ له أن يضيف قيمة ؤيجإبية عىل  ومتنوعة، ؤضإفة ؤىل تمتعهم بدرجة علمية عإلية تفوق إلشر
 ( مفردة. 222صدّية، قوإمهإ )إؤلجإبإت. وقد تم إختيإر عينة هذإ إلبحث بطريقة ق

 
 أدوات البحث: 

 ي مرحلة جمع إلبيإنإت عن طريق إستمإرة إإلستبيإن. إلمقإبلة إلعلمية
ز
 : إستخدمت إلبإحثة إلمقإبلة ف

  إستمإرة إإلستبيإن: عبإرة عن مجموعة من إألسئلة وإإلستفسإرإت إلمتنوعة وإلمرتبطة بعضهإ ببعض بشكل يحقق
ي 
ي ضوء إلموضوع وإلمشكلة إلبحثيةإلهدف أو إألهدإف إلتر

ز
 .ivيسىع ؤليهإ إلبإحث ف

  ي سمحت بإجرإء إختبإرإت إلفروض إلخإصة بإلبحث وتحقيق أهدإفه
 من إلمقإييس إلتر

ً
إلمقإييس: تضمن إلبحث عددإ

 :  وهي
كية  إلمقيإس إألول : مقيإس حجم إلتعرض للقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر

ي : مقيإس إلعوإمل
كية إلمقيإس إلثإنز ي مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر

ز
 إلمؤثرة ف

كية.   إلمقيإس إلثإلث : مقيإس مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر
 

 إجراءات الصدق والثبات: 
إلصدق: تم إإلعتمإد عىل إلصدق إلظإهري إلذي يشتر سيإقه ؤىل عرض إستمإرة إإلستبيإن عىل مجموعة من  -4

ز من ذوي  ةإلمحكمير إءvإإلختصإص وإلختر ، vi، وتحقق إلصدق إلظإهري بعرض إإلستمإرة عىل مجموعة من إلختر
ي مجإل إؤلعالم وإؤلحصإء، وبلغت نسبة إإلتفإق عىل فقرإت إلمقيإس )

ز
ز ف ،94.22إلمتخصصير

ً
 ( وهي نسبة جيدة جدإ

، عن طريق ؤعإدة توزي    ع إستمإرة Test-Retestإلثبإت: قإمت إلبإحثة بإجرإء إلثبإت بطريقة إإلختبإر وإعإدة إإلختبإر  -2
ة أيإم من ؤجرإء إلدرإسة إلميدإنية للمرة 22%( من عينة إلبحث وإلبإلغ عددهم )42إإلستبيإن عىل )  بعد عشر

ً
( فردإ

 ( وهي نسبة عإلية إلثبإت.     98.8إألوىل، وتم قيإس نسبة إلثبإت، فبلغت لجميع إألسئلة )

   

 الدراسات السابقة: 
: هدفت إلدرإسة ؤىل إلتعرف ؤىل أنمإط إلتعرض للقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية من vii(2247د ؤيإد عبإس إلعبيدي )أحم (4

ي مصدإقية تلك إلقنوإت من وجهة نظر 
ز
، وكذلك إلتعرف ؤىل إلعوإمل إلمؤثرة ف ز ز إلعرإقيير وجهة نظر إؤلعالميير

 عن إلكشف عن مستوى مصدإقية إلقنوإت إلفضإئ
ً
، فضال ز ية إؤلخبإرية إلعرإقية وإلعربية وإلموجهة بإللغة إلمبحوثير

ية، وتم إستخدإم إلمنهج إلمسحي  ي إلمصدإقية. يقع إلبحث ضمن إلبحوث إلوصفية إلتفستر
ز
إلعربية، وإلمعإيتر إلمؤثرة ف

 لجمع إلبيإنإت. 215عىل عينة قصدية بلغ قوإمهإ )
ً
 ( مفردة، فيمإ إستخدمت إستمإرة إإلستبيإن وإلمقيإس أدإة

إل مصطفز عبدإلفتإح )در  (2 : هدفت إلدرإسة ؤىل تحديد درجة ومدى مصدإقية إلقنوإت إلموجهة viiiم(2241إسة متر

لدى إلجمهور إلمرصي؛ وفق مستويإت إلوسيلة وإلرسإلة وإلقإئم بإإلتصإل، وتحددت إلمشكلة إلبحثية فيهإ بإلكشف 
ي تؤثر عىل تصديق 

إت إلتر ز عن إلمعإيتر إلمكونة للمصدإقية وإلمتغتر إلجمهور وثقته بهذه إلقنوإت، من خالل إلمقإرنة بير
فت 

ّ
إلقنوإت إلفضإئية إلموجهة من حيث مصدإقيتهإ لدى إلجمهور. تقع إلدرإسة ضمن إلبحوث إلوصفية، وقد وظ

( مفردة من إلجمهور إلمرصي إلُمتإبع للقنوإت إلموجهة، مستخدمة إستمإرة 122إلمنهج إلمسحي عىل عينة بلغ قوإمهإ )
 تبيإن أدإة للبحث. إإلس 

ي وسإئل إؤلعالم إلمختلفة؛ ixم(2228حنإن أحمد سليم ) (2
ز
عرف ؤىل مدى مصدإقية إألخبإر ف

ّ
: هدفت إلدرإسة ؤىل إلت

 . ي
نت كمصإدر لألخبإر، وذلك من وجهة نظر عينة من إلجمهور إأللمإنز ي إلصحف وإلقنوإت إلتلفزيونية وإؤلنتر

ز
 ف
ً
وتحديدإ

 بقيإس عنإرص مصدإقية إألخبإر، وإلتعرف عىل وسإئل إؤل 
ً
نيت إلدرإسة أيضإ

ُ
عالم إألكتر مصدإقية، وكذإ إلتعرف عىل وع
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ي لوسإئل إؤلعالم وعالقته بإلمصدإقية. وتقع إلدرإسة ضمن إلبحوث إلكمّية من حيث 
مدى تعرض إلجمهور إأللمإنز

ي سحب إلعينة 
ز
، وإعتمدت أسلوب إلعينة إلمتإحة ف ي وإلتحليىلي

يه إلوصفز
ّ
إلقيإس، وإستخدمت إلمنهج إلمسحي بشق

 ( مفردة. 442بحجم )
ز عبدإلوهإب )د (1 : هدفت إلدرإسة ؤىل إلتعرف ؤىل مستويإت مصدإقية إلقنوإت إؤلخبإرية xم(2242رإسة هبة حسير

إلعربية وإألجنبية لدى إلصفوة إلمرصية، وإهتمت بإلتعرف ؤىل مدى أهمية إلمعإيتر إلمحددة لمصدإقية إلقنوإت 
ز إإلعتمإد عىل تلك إلقن وإت ومدركإت إلمصدإقية إلخإصة بهإ حإل تنإولهإ إؤلخبإرية، فضال عن إكتشإف إلعالقة بير

. تعد إلدرإسة من إلدرإسإت إلوصفية وقد إعتمدت منهج إلمسح  ي وإلدوىلي إألحدإث إلمهمة عىل إلمستوى إلمحىلي وإلعرنر
ي إلصفوة إلمرصية بمختلف مكونإتهإ إلفرعية؛ سيإسية، أكإديمية، ؤعالمية..إلخ، أم

ز
إ بإلعينة، وتمثل مجتمع إلدرإسة ف

ي بلغ عددهإ )
 من إلنخبة إلمرصية. 455إستمإرة إإلستبيإن فكإنت أدإة جمع إلبيإنإت من إلعينة إلتر

ً
 ( مبحوثإ

ي xi)م2222درإسة هويدإ مصطفز ) (5
ز
: هدفت إلدرإسة إستطالع رأي إلنخبة إلسيإسية وإلفكرية وإلعلمية إلمرصية ف

إمهإ بمعإيتر وعنإرص إلمصد ز
إم مصدإقية وسإئل إؤلعالم ومدى إلتر ز إقية من موضوعية، ودقة، ونزإهة، ؤضإفة ؤىل إإللتر

عد هذه إلدرإسة من إلدرإسإت إلوصفية، وإستخدمت 
ُ
بإلمعإيتر إلمهنية أثنإء إلتغطية إؤلخبإرية للحرب عىل إلعرإق.ت

 إستمإرة إإلستبيإن أدإة للدرإسة عىل عينة قوإمهإ )
ً
ي، موظفة ي وإلتفستر

 ( مفردة. 81منهج إلمسح إلميدإنز

 
 حدود االستفادة من الدراسات السابقة: 

إت دإخله.  -4  صيإغة عنوإن إلبحث، وتحديد إلمتغتر
 صيإغة إلمشكلة إلبحثية وتحديد إلتسإؤإلت وإلفروض وإألهدإف وإإلستفإدة من إؤلجرإءإت إلمنهجية.  -2

 بنإء إؤلطإر إلنظري وتحديد إلموضوعإت إلمتضمنة دإخل مبإحثه.  -2

ي  -1
ز
الع سإعدت إلمنهجية إلمستخدمة ف

ّ
 عن إإلط

ً
ي تحديد مشكلة بحثهإ بشكل دقيق؛ فضال

ز
إلدرإسإت إلسإبقة إلبإحثة ف
 عىل إلمنهج وإألدوإت إلبحثية إلمنإسبة لتحقيق أهدإف إلبحث. 

ي تنظيم إلفصول وتحديد إلموضوعإت إلُمتضمنة دإخل مبإحثه.  -5
ز
 إإلستعإنة بإلدرإسإت إلسإبقة ف

ي إعتمدت -6
 هإ إلدرإسإت إلسإبقة من خالل ؤرشإدنإ ؤىل تلك إلمصإدر وأمإكن نشوئهإ. إإلستعإنة بإلمرإجع وإلمصإدر إلتر

ي بنإء بعض جوإنب إستمإرة إلتحليل وتحديد إلفئإت إلرئيسة وإلفرعية، وكذلك إإلستفإدة من إلنتإئج  -7
ز
إإلستفإدة منهإ ف

 . ي دعم بحثنإ إلحإىلي
ز
ي توصلت ؤليهإ تلك إلدرإسإت ف

 إلتر

ي جإءت بهإ إلدرإسإت إلسإبقة، ؤذ إستفإد منهإ بنإء إستمإرة إإلستبيإن وتحديد  -8
عرف عىل إلمقإييس إلتر

ّ
محإورهإ وإلت

كية.  ي تطوير مقيإس للمصدإقية بمإ يتالءم وإلبيئة إؤلعالمية إلتر
ز
 إلبإحث ف

ي قيإس إلمصدإقية.  -9
ز
 ف
ً
 فإعال

ً
ي لمستويإت إلمصدإقية بوصفه نموذجإ

 تطبيق إلنموذج إلبنإن 

عّرف ؤىل أبعإد إلمصدإقية -42
ّ
 وطرق قيإسهإ.  إلت

ي إلحكم عىل  -44
ز
إت إألخرى إلمؤثرة ف  متعدد إألبعإد؛ ينطوي عىل إلعديد من إلمتغتر

ً
إ درإسة إلمصدإقية كونهإ متغتر

 .  إؤلعالمي
ز حترّ

ّ
إت إلت إت إلجمهور وتأثتر وجه وختر

ّ
 إلمصدإقية مثل أسإليب إلممإرسة إلمهنية، ونظم إلملكية إلت

ي بل -42
ز
إث إلعلمي ف ورة وإثرإء جميع جوإنب إلبحث إبتدإًء من إختيإر عنوإن إلبحث وإنتهإًء ببنإء أفإدت إلبإحثة من إلتر

 قإئمة إلمصإدر وإلمرإجع. 

ء  -42 ي
ي محإولة لإلتيإن بدر

ز
ي تنإولتهإ إلدرإسإت إلسإبقة ف

تحديد جوإنب إلبحث عن طريق إلتعرف عىل إلجوإنب إلتر
كية، ومعإلجة  مشكلة جديدة لم تتطرق لهإ إلدرإسإت إلسإبقة؛ لنكون جديد مغإير يرفد إلمكتبة إؤلعالمية إلعربية وإلتر

ز إلذين سبقونإ.  ي وضعت من قبل إلبإحثير
؛ تضإف ؤىل إللبنإت إلتر  قد أضفنإ لبنة ؤىل إلبنإء إلعلمي

 

 اإلطار النظري: 

: المصداقية 
ً
 أوال

 لنجإح عملية إإلتصإل، لذإ فهي ؤحدى إلمعإيتر إلمهمة إلم
ً
 أسإسيإ

ً
عد إلمصدإقية مكونإ

ُ
ز وسيلة وأخرىت ة بير ز  xiiمتر

ّ
، كمإ أن
ي تتنإولهإ هذه إلوسإئل 

ي تقويم أدإء مختلف وسإئل إؤلعالم، ولكإفة إلقضإيإ وإألحدإث كإفة إلتر
ز
للمصدإقية أهمّية ف
ي تعتمد عليهإxiiiوتتصدى لمعإلجتهإ

ي صدق مإ تقدمه وسإئل إؤلعالم وإلمصإدر إلتر
ز
ي ف

، xiv. وإلمصدإقية هي ثقة إلُمتلفر
شتر إلدإللة

ُ
ي  وت

ز
ز ألن يصدقه إلطرف إآلخر، وف ي درجة قإبلية سلوك طرف معير

ة لمصطلح إلمصدإقية ؤىل أنه يعتز إلمبإرسر
ي تثبت صدق إلختر أو إلموضوع أو إلرأي، وهذه إألدلة هي 

جه تعريف إلمصدإقية ؤىل صوب إألدلة إلتر
ّ
إلمجإل إؤلعالمي يت

ي تقييم مدى مصدإقية 
ز
ي تسهم ف

إت إلتر  .xvإلمإدة إؤلعالميةتلك إلمعإيتر وإلمؤرسر
 
ً
إ شتر مكونإت إلمصدإقية ؤىل إلرؤية إلنظرية وإلمنهجية لمصدإقية وسإئل إؤلعالم بوصفهإ متغتر

ُ
مكونإت إلمصدإقية: ت

 بإلفئإت إآلتية
ً
 وثيقإ

ً
 ترتبط إرتبإطإ

ً
ي عشر بعدإ

 : xviمتعدد إألبعإد، وينطوي هذإ إلمتغتر عىل إثتز
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ي إلتغطية، سمإت إلتغطية إؤلخبإرية: وتشمل عىل ست .4
ز
ي إلمضمون وإلشمولية ف

ز
ي قدر إلثقة ف

ز
ة أبعإد تتمثل ف

ي إلمعلومإت، وإلعدإلة أو إؤلنصإف. 
ز
ز إلحقإئق وإآلرإء، وإلدقة ف  وإلفصل بير

ي إلقإئم بإإلتصإل  .2
ز
تصورإت إلجمهور حول إلقإئم بإإلتصإل وإلوسيلة: وتشمل عىل ثالثة أبعإد تتمثل ف

ز عىل مصلحة إلوسيلة ومؤهالته، وإتبإع إلوسيلة لتكتيك  كتر
ي طرح إلقضإيإ، وإلتر

ز
إلغموض وعدم إلشفإفية ف

 دون إعتبإر لمصإلح إلجمهور وإهتمإمإته. 

إم خصوصيإت إألفرإد، إلمسؤولية إإلجتمإعية، ومرإعإة  .2 : إحتر ي
ز
: ويشتمل عىل ثالثة أبعإد تتمثل ف إألدإء إؤلعالمي

 إلمصإلح إلشخصية ألفرإد إلجمهور. 

قية ذكرت إلعديد من إألدبيإت إلعربّية وإلغربّية مجموعة من إلمعإيتر إلخإصة بقيإس إلمصدإقية، معإيتر قيإس إلمصدإ
منهإ معإيتر أسإسية إل يمكن إإلستغنإء عنهإ سوإء كإن ذلك عىل مستوى إلوسيلة أو إلقإئم بإإلتصإل أو إلمضمون أو 

 : ي
 إلجمهور، وهي كإآلنر

ي إألمإنة أن يعرف  -
إلجمهور إلحقيقة كإملة عن طريق نقل كل إآلرإء وإلموإقف إلمختلفة عن حدث إلصدق وإألمإنة: تعتز

: صدق إألفعإل، ويمثل إلجإنب xviiأو قضية تهم إلجمهور ي هي
ي إلصحفز

ز
ي توإفرهإ ف

ي ينبىعز
، ومستويإت إلصدق إلتر

ي 
ي ويعتز

، وإلصدق إلذإنر
ً
ي ؤإل صدقإ

ي أن إل يقول إلصحفز
، وصدق إألقوإل، ويعتز ي

ي إلظإهري للعمل إلصحفز
ز
إلصدق ف

 .xviiiإلغإيإت، وهو أقر درجإت إإلقتنإع وإؤليمإن بإلعمل
ي وكذلك كل إسم أو تإري    خ أو سن أو إقتبإس من كالم  - ية أو إلتقرير إلختر ي إلقصة إلختر

ز
ي أن كل عبإرة ف

إلدق       ة: وتعتز
 عن تقديم عبإرإت إلختر بطريقة وإضحة إل لبس فيهإ، 

ً
ي فقط صحة إلمصدر إلبد أن تكون صحيحة؛ فضال

وإلدقة إل تعتز
 .xixإلتفإصيل، ولكن صحة إإلنطبإع إلعإم كذلك، وإلذي يتحقق بوضع إلتفإصيل كلهإ

ز إلختر وإلرأي )نسب إلحقإئق ؤىل مصدرهإ وفصلهإ عن رأي إلكإتب أو إلمؤسسة بطريقة  - ز بير ميتر
ّ
ي إلت

إلموضوعية: وتعتز
ي تمثل جميع إ

(، وتقييم كإفة إلحقإئق إلتر ي
ي إلبحث عن وإضحة للمتلفر

، أو أنهإ تعتز ي إلختر
ز
كة ف ألطرإف إلمشتر

عن طريق إلوقوف عىل مسإفة وإحدة وإإلبتعإد عن تحريف إلمعلومإت وعدم xxإلحقيقة ، وهي أسلوب للتعإمل مع إلختر
العب بإلصورة إلُمنتقإة من إلحدث، وإإلبتعإد عن إلذهنيإت إلُمسّبقة

ّ
 .xxiإلت
ي إستكمإل إلرسإلة  -

  وإزن: ويعتز
ّ
من جميع جوإنبهإ للوصول ؤىل إلحجم إلمنإسب للوإقعة أو إلقضية، مع توضيح إلت

هإ وبيإن أهمّيتهإ   .xxiiإرتبإطهإ إلصحيح مع غتر

 إل يحتمل إلغموض -
ً
ل بإلوضوح إلُمتعلق xxiiiإلوض  وح: أي أن يكون إلختر وإضحإ

ّ
: إألول يتمث ز جإهير

ّ
ي إت

ز
، ويكون ف

 تكون إألخبإر حول أحد
ْ
، أي أن هإ ونهإيتهإ ولهإ بموضوع إلختر

ُ
 بدإيت

ٌ
إث مفهومة ووإضحة بإلنسبة للجمهور، ومعروف

، وإلذي يشمل إللغة وإألسلوب من حيث إستخدإم xxivأهدإف محددة ل بإلوضوح إلمتعلق بإلنص إؤلعالمي
ّ
ي يتمث

، وإلثإنز
ز إلف إبط وإلتوإزن بير

ة، وإلتر ي يعرفهإ إلجمهور، وإلجمل وإلعبإرإت إلقصتر
 .xxvقرإت إلمكونة للختر إلكلمإت إلميسورة إلتر

إلغموض: ينشأ إلغموض ؤمإ من نإحية إللغة كطول إلجملة إلزإئد، وإستخدإم إلكلمإت ذإت إلدإلإلت إلمتعددة،  -
وإإلختصإر إلمخل أو إلتطويل إلُممل، وإستخدإم إأللفإظ غتر إليقينية، أو من نإحية إلفكرة من حيث عدم تحديد إلفكرة 

ي أن يد
ي ينبىعز

ز إألسبإب وإلنتإئجإلرئيسية إلتر نإقض بير
ّ
ي xxviور حولهإ إلموضوع، أو إلت

ز
ي إلضمنية ف

، ولكي نتجنب إلمعإنز
إب إستخدإم كلمإت دقيقة مجردة من أي لبٍس أو غموض

ّ
ت
ُ
 .xxviiعقول إلقرإء يجب عىل إلك

 xxviiiإلشمولية أو إإلكتمإل: أي إؤللمإم بخلفية إلحدث وتقديم أوضح صورة ممكنة للختر  -
ً
 ، وإلمقصود بهإ أيضإ

ي ترتبط بإلختر 
 .xxixإلتفإصيل إلمختلفة إلتر

ي إلوسيلة  -
ز
ي إلحيإد إلتنإول إلعإدل للموضوعإت إؤلخبإرية بشكل يتيح لهإ إلظهور إلمتسإوي ف

: ويعتز ز حترّ
ّ
إلحيإد وإلت

ي تنسجم مع أهمية عنإرصهإ إؤلخبإرية إلمعروفة
ز فهو مجمل xxxإؤلعالمية للتعبتر عن مضإمينهإ إلتر حترّ

ّ
، أّمإ إلت

ي إلّسيإق إلممإر 
ز
إت معّينة ف ي تؤدي ؤىل ؤحدإث تأثتر

 أو مؤسسة، وإلتر
ً
سإت إؤلعالمية إلصإدرة من إلقإئم بإإلتصإل فردإ

 .xxxiإلعإم للرسإلة عىل نحو يخل بحيإديتهإ ونزإهتهإ

ي تمس مصإلح إلجمهور إلمإدية أو قيمته  -
ي إإلهتمإمإت إلحقيقية إلتر

مرإعإة إهتمإمإت ومصإلح إلجمهور: وتعتز
فيهية لإلنسإن بهدف تحقيق  ي صإغتهإ وسإئل إؤلعالم لمخإطبة إلغرإئز وإلجوإنب إلتر

إؤلنسإنية، وليست إإلهتمإمإت إلتر
إب إلوسيلة إؤلعالمية من إإلهتمإمإت إلحقيقية للجمهور ي مدى إقتر

ز
 .xxxiiإلكسب إلمإدي، فهي تتمثل ف

ي  -
ز
ي ف : يتحقق دور وسإئل إؤلعالم إلرقإنر ي ي تحدث  إلقيإم بإلدور إلرقإنر

إلمجتمع عن طريق كشف إلفسإد وإإلنحرإفإت إلتر
ي إلمجتمع، سوإء كإن عىل مستوى إلمؤسسإت إلعإمة أو إلخإصة وإعالنهإ للرأي إلعإم

ز
 .xxxiiiف

ي إلمجتمع، بحيث إل  -
ز
إئح وإأللوإن وإألفكإر إلموجودة ف ي إحتضإن أجهزة إؤلعالم كإفة إلشر

إلتعددية وإألحإدية: وتعتز
 .xxxivأحإدي عىل مإ يقدم للمجتمع يحتكر طرف مإ بشكل

ي إلمستمر؛ حيث ؤن توقيت وقوع إلحدث قد يضيف ؤليه  -
إآلنّي     ة: يطلق إلبعض عىل هذه إلقيمة عنرص إألثر إلزمتز

ي أرسع وقت ممكن
ز
 .xxxvأهمية مضإعفة، ويقصد بهإ نقل إلحدث أو إلوإقعة فور حدوثهإ وف
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ي  -
ز
ية عن طريق إفتعإل إإلهتمإم عن طريق وضع إلتهويل وإلتهوين: يتمثل إلتهويل بإلمبإلغة ف  صيإغة إلقصة إلختر

ي إستخدإم إلصفإت، وإصدإر إألحكإم إلمطلقة 
ز
 عن إلمبإلغة ف

ً
تفإصيل تإفهة للحدث وإستخدإم كلمإت مبإلغ فيهإ، فضال

عّمد ؤهمإل بعض دون مرإعإة إألحجإم إلنسبية لحقإئق إألشيإء أو إألشخإص أو إلوقإئع، أمإ إلتهوين فينشأ عن طريق ت
 .xxxviإلحقإئق، وتعّمد عرض إلموضوع بصورة تقل عمإ يتنإسب وقيمته إؤلخبإرية

ز إلنإس  - ي أن تكون بعيدة عن أعير
ي ينبىعز

ي لإلنسإن وخصوصيإته إلتر
ي إإلستقالل إلذإنر

إم خصوصية إألفرإد: وتعتز إحتر
ي إلعمل وإلسلوك بدون رقيب سوى إ

ز
إم إلحرية إلشخصية له ف ي وألسنتهم، وإحتر

 .xxxviiلضمتر إؤلنسإنز

ي عرض إألخبإر وإلصور بمإ إل يمس هذه إلكرإمة جمإعية كإنت )فئة أو دين أو  -
ي تقترز

إم إلكرإمة إؤلنسإنية: وإلتر إحتر
ي إلحصول عىل 

ز
ورة إإلمتثإل ؤىل إلوسإئل إلقإنونية إلسليمة ف ثقإفة( أو فردية )كعرض صورة شخص دون ؤذنه(، مع رصز

 عن أسإليب
ً
إز وإلخدإع وإلتوريط أو إلتالعب بإألشخإص إلمعلومإت بعيدإ ز  .xxxviiiإإلبتر

ي )إلرأي  - ي إلعمل وعدم إلخضوع ألي تأثتر دإخىلي )إلمؤسسة إؤلعالمية(، أو خإرجر
ز
جّرد عن إلهوى ف

ّ
إه   ة: تفيد إلت ز

ّ إلتز
 .xxxixإلعإم( وإلضغوط إلسيإسية وإإلجتمإعية وإإلقتصإدية وإلثقإفية بجميع أشكإلهإ

ي  -
ي إإلستقاللية: وتعتز

ز
ز عىل إلمؤسسة إؤلعالمية، وتجنب أي تضإرب ف ز ورإء رغبإت إلقإئمير تجنب إنسيإق إلصحفيير

ي كرإمتهم وأمإنتهم
ز
ء أو إلسىعي ورإء أي نشإط قد يؤثر ف ي

 .xlإلمصلحة، وعدم قبول أي خر

، بم - ي تنشر
ي تحمل إؤلعالمي أو إلمؤسسة إؤلعالمية مسؤولية إلصحة من إألخبإر إلتر

عتز أنه إل يجوز نقل إلمسؤولّي    ة: تعتز
ه ي نشر

ز
ي معإلجته وإلحذر ف

ز
إم إلدقة ف ز  .xliأي ختر من دون إلتحقق منه وإلتحري بشأنه وإلتر

ي  -
ي إلحقوق وإلوإجبإت كمإ أنهم متسإوون أمإم وسإئل إؤلعالم، ومن هنإ تأنر

ز
ز متسإوون ف إلعدإل     ة: وتفيد بأن إلموإطنير

ورة إلحرص عىل أن إل تكون هذه إلوسإئل مع ة عن فئة أو جهة أو ثقإفة دون أخرىرصز  .xliiتر

: النخب اإلعالمية
ً
 ثانيا

أثتر عىل إلغإلبية غتر 
ّ
، فهي تقوم بإلت ز ي مجتمع معير

ز
إلنخب: جمإعة من إألشخإص يشغلون مرإكز إلنفوذ وإلسيطرة ف

، ويستخدم إلمصطلح بإلتحديد  ي
ز
غيتر إلثقإف

ّ
ي عملية إلت

ز
مة، من هنإ كإن لهإ دور مهم ف

ّ
لإلشإرة ؤىل إلنفوذ إلذي إلُمنظ

ي مجإل محدد
ز
. وتشتر إلنخبة ؤىل أية طإئفة تتوفر فيهإ صفإت ذإت xliiiتمإرسه هذه إلجإمعإت وبخإصة إلقلة إلحإكمة ف

 .xlivقيمة كإلقدرة إلفكرية وإلهيبة وإلسلطة إألدبية وإلنفوذ إلوإسع
سم إلنخب إألكإديمية بإلعلم، وبإلتإىلي فؤن مصدإقيتهإ 

ّ
لدى إلرأي إلعإم أكتر من إلنخب إلسيإسية  خصوصية إلنخب: تت

ي إلمحيط 
ز
ي تسمح لهإ بإلتأثتر ف

سإمهإ بإلمكإنة إإلجتمإعية إلتر
ّ
ر إلعلم، وهذه إلنخب مع إت

ّ
ي أي مجتمع يقد

ز
وإإلقتصإدية ف

ي إإلعتبإر طبيعة إل
ز
؛ خإصة ؤذإ ُوضع ف

ً
 وقعإ

ّ
ي محيطهإ إألكإديمي إلخإص أشد

ز
هإ ف  تأثتر

ّ
جمهور إلذي إإلجتمإعي إلعإم؛ ُيعد

، وهي فئة تتسم بإلتجإنس وقإبليتهإ إلشديدة  ي مجإل إلتعليم إلعإىلي
ز
يتعرض لرسإئل هذه إلنخبة وهو جمهور إلشبإب ف

 كذلك أكتر من رسإئل إلنخب إإلقتصإدية 
ّ
لتغيتر إإلتجإهإت وتعديلهإ وتشكيلهإ، وبإلتإىلي ؤن تأثتر هذه إلرسإئل تعد

ي تخإطب جمإهتر غتر م
ي قإبليتهإ للتأثر بمضمون إلرسإئل إإلتصإليةوإلسيإسية إلتر

ز
 ف
ً
إ  كبتر

ً
 .xlvتجإنسة وتختلف إختالفإ

 هي إلرإفد إلرئيس وإلمكّون للرأي 
ّ
عد
ُ
ي إلمجتمعإت إلحديثة ت

ز
عالقة إلنخب بوسإئل إؤلعالم: لمإ كإنت وسإئل إإلتصإل ف

ي تحديد إلعإم وتشكيل إلوعي وتأطتر إإلتجإهإت؛ فؤن عالقة هذه إلنخبة بوسإئل إإلتص
ز
 ف
ً
 ومؤثرإ

ً
 مهمإ

ً
 عإمال

ّ
عد
ُ
إل ت

 هذه إلنخبة تمثل قإدة إلرأي إلعإم، وبشكل عإم يمكن إلقول ؤن أهمية ؤبرإز 
ّ
إتجإهإت إلجمإهتر بشكل عإم عىل إعتبإر أن

ي أمرين
ز
 :xlviعالقة إلنخب بوسإئل إؤلعالم تتمحور ف

عرض وإلتفإعل مع وسإئل إؤلعال  األول: 
ّ
م، حيث ؤن وسإئل إؤلعالم تقوم بتفعيل وظيفة طبيعة إإلستخدإم وعإدإت إلت

نشر إلوعي إلعإم بقضإيإ إلمجتمع، وبإلتإىلي فؤن إطالع إلنخب عىل مإ تقدمه وسإئل إؤلعالم وإلتفإعل معهإ يستثتر بدوره 
ي تحقيق إلوظإئف إؤلعالمية بمإ يتفق وأهدإف إلمجتمع. 

ز
 حإلة من تكإمل إألدوإر ف

 : ي
ن
عرض وإإلستخدإم تتأثر بمستوى تحقق ؤشبإعإت تعرض إلنخب لهذه تقييم إألدإء: فبال ش الثان

ّ
ك أن عإدإت إلت

إلوسإئل من جهة ومستوى تفإعلهم معهإ من جهة أخرى، وبإلتإىلي تؤدي إلرؤية إلتقويمية من جإنب إلنخب ألدإء 
ي مجإل إإلتصإل

ز
ي ف

ورة ؤىل أن نضع أيدينإ عىل جوإنب إلخلل إلوظيفز ، ويوضح مستويإت هذإ وسإئل إؤلعالم يؤدي بإلرصز
إتيجيإت إلكفيلة بتقريب وجهإت  ز بوضع إلخطط وإإلستر ز إؤلعالميير ي ومكإمنه، بمإ يسمح للمخططير

إلخلل إلوظيفز
 إلنظر وتحقيق إلتكإمل إإلتصإل إلمرجو من إلوسإئل إؤلعالمية. 
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 الدراسة الميدانية: 
 المحور األول: البيانات الشخصية )الديمغرافية(

 :
ً
ن حسب متغت  النوعأوال  توزيــــع المبحوثي 

 (4إلجدول رقم )
 لمتغتر إلنوع

ً
 توزي    ع إلعينة وفقإ

 إلنسبة إلمئوية إلتكرإر إلنوع

 6994 451 إلذكور

 2299 69 إؤلنإث

 42292 222 إلمجموع

 
إلنسبة إألقل %( بينمإ جإءت 6994( أن غإلبية أفرإد إلعينة هم من إلذكور، ؤذ بلغت نسبتهم )4أظهرت نتإئج إلجدول )
ي يغلب عىل ظنهإ أنهإ 2299لصإلح إؤلنإث بمعدل )

ي توظيف إلكوإدر إلتر
ز
%( مإ يدل عىل رغبة إلمؤسسإت إؤلعالمية ف

 .  عن هيمنة إلذكور عىل مهنة إلعمل إؤلعالمي
ً
هإ، فضال  إألقدر عىل تحمل أعبإء إلعمل إؤلعالمي عن غتر

 
ن حسب متغت  السن : توزيــــع المبحوثي 

ً
 ثانيا

 (2رقم ) إلجدول
 لمتغتر إلسن

ً
 توزي    ع إلعينة وفقإ

 
 
 
 
 

 
 

ر 2أظهر نتإئج إلجدول رقم )
ّ
ز )من ( تصد ز إلعمريتير ( لعينة إلبحث؛ حيث 62أقل من -15( و )من 15أقل من -22إلفئتير

، عن إلفئة إلعمرية )أقل من 2896%( و )2195تقإربت نسبتيهمإ )  عن من هم ضمن إلفئة إلعمرية 22( عىل إلتوإىلي
ً
(، فضال

ي إلعمل إ62)أكتر من
ز
 ف

ً
 طويال

ً
ة وإلملكة (، وهي نتيجة منطقية وطبيعية ألفرإد أمضوإ بإعإ ، وإمتلكوإ إلختر ؤلعالمي

ة وإلدقة وإلشمولية؛  ، ومنحتهم إلبصتر ي تقييم إلنشإط إؤلعالمي
ز
ي أكسبتهم نظرة أنوسع ف

وإألدوإت إؤلعالمية إلرصينة إلتر
ز تضعف لدى أغلبهم إلهمة وإلطإقة وإإلستمرإرية لموإصلة إلعمل إؤلعالمي وإل   عن أن فئة من هم فوق إلستير

ً
فضال

. يكونون بن
ً
 فس نشإط إلفئإت إألصغر سنإ

 
ن حسب متغت  التحصيل الدراسي  : توزيــــع المبحوثي 

ً
 ثالثا

 ( 2إلجدول رقم )
حصيل إلدرإخي 

ّ
 لمتغتر إلت

ً
 توزي    ع إلعينة وفقإ

 إلنسبة إلمئوية إلتكرإر إلتحصيل إلدرإخي 

 492 2 ثإنوية

 2495 18 بكإلوريوس

 4292 29 مإجستتر 

 6194 412 دكتورإة

 42292 222 إلمجموع

 
ز عىل شهإدة إلدكتورإة بلغت )2أظهرت نتإئج إلجدول ) ز 6194( ؤىل أن نسبة إلحإصلير %(، فيمإ بلغت نسبة إلمبحوثير

ز عىل شهإدة إلمإجستتر ) ز عىل شهإدة إلبكإلوريوس ؤىل )4292إلحإصلير %(، أمإ 2495%(، ووصلت نسبة إلحإصلير
ز عىل شهإدة إلثإنوية إلعإمة فحققوإ  %(، وقد تقصدت إلبإحثة ؤجرإء إلدرإسة عىل عينة مقصودة من 492نسبة )إلحإصلير

ي 
ز
ة ف  معرفة وختر

فئة إلنخب إؤلعالمية إلجإمعية عإلية إلتحصيل إلدرإخي لتحقيق أهدإف إلبحث، وألن إلنخب أكتر
 . ي إلمجإل إلسيإخي وإؤلعالمي

ز
 تقييم إلوسإئل إؤلعالمية، وإلمتالكهم إلكفإءة إلعإلية ف

 إلنسبة إلمئوية إلتكرإر إلفئة إلعمرية

 4295 22 سنة 22أقل من 

 2195 77 سنة 15أقل من  –سنة  22من 

 2896 86 سنة 62أقل من  –سنة  15من 

 4295 22 سنة فمإ فوق  62من 

 42292 222 إلمجموع
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ن للقنوات الفضائية اإلخباريةالمحور  : أنماط تعرض المبحوثي  ي
ن
 الثان

كية ن للقنوات الفضائية اإلخبارية التر : مدى مشاهدة المبحوثي 
ً
 أوال

 (1إلجدول رقم )
كية ز للقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر ز حدود مشإهدة إلمبحوثير

ّ
 يبير

 
ز 1ويتضح من بيإنإت إلجدول رقم ) ي يحتلهإ إلتلفزيون بوصفه وسيلة من وسإئل إؤلعالم، وإلعالقة إلقوية بير

( إلمكإنة إلتر
ز لمشإهدته بشكل دإئم لموإفإته 7998جمهور إلنخب وتلك إلقنوإت إلفضإئية، بدليل إتجإه نسبة ) %( من إلمبحوثير

ز به هذه إلوسيلة   إحتيإجإتهم إلمختلفة لمإ تتمتر
ً
ي عليه نوعإ

ز إلصورة وإلصوت، فتضفز ي إلجمع بير
ز
من خصإئص تتجىل ف

صدق مإ ترى. 
ُ
ز ت  من إلمصدإقية كون إلعير

 
كية خالل اليوم ن للقنوات الفضائية اإلخبارية التر : عدد ساعات مشاهدة المبحوثي 

ً
 ثانيا

 (5إلجدول رقم )
ز للقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية  ز عدد سإعإت مشإهدة إلمبحوثير

ّ
كية خالل إليوميبير  إلتر

إلنسبة  إلتكرإر عدد سإعإت إلُمشإهدة
 إلمئوية

إلتكرإر  إلتكرإر إلُمالحظ
 إلمتوقع

قيمة مرب  ع  
 كإي

 إلنتيجة

  5598 21 4592 21 أقل من سإعة
 
 

a4219126 

 
 

 
 دإلة

ز   5598 22 999 22 من سإعة ؤىل أقل من سإعتير

ز ؤىل أقل من ثالث  من سإعتير
 سإعإت

12 4799 12 5598 

 5598 427 5792 427 ثالث سإعإت فأكتر 

 - 222 42292 222 إلمجموع

 
كية من حيث عدد إلسإعإت 5تشتر نتإئج إلجدول رقم ) ل إألعىل لمشإهدة إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر

ّ
 إلمعد

ّ
( ؤىل أن

( محققة بذلك نسبة قدرهإ )  إلنخب إألكإديمية وإؤلعالمية 5792هو )ثالث سإعإت فأكتر
ّ
%(، وهو مؤرسر وإضح عىل أن

كية تهتم بمتإبعة إألخبإر إلتلفزيونية،  وهذإ يعكس درجة ثقة إلعينة وتصديقهإ للقنوإت إلُمختإرة؛ حيث إلمصدإقية إلتر
ي إلمرتبة إلتإلية؛ ؤذ حققت مإ نسبته )

ز
ز ؤىل أقل من ثالث سإعإت( ف ي فئة )من سإعتير

%(، ومن 4799وإلموضوعية. وتأنر
( ؤىل طبيعة عمل %(، وقد يرجع إختصإر وقت إلمشإهدة ) أقل من سإعة4592ثم فئة )أقل من سإعة(؛ حيث بلغت )

 جإءت فئة إلمشإهدة )من سإعة ؤىل أقل من 
ً
إ ي مجإل إؤلعالم وإلذي يشغل معظم إلوقت خالل إليوم، وأختر

ز
ز ف إلمبحوثير

ي آخر سلم ترتيب عدد سإعإت إلمشإهدة حيث بلغت نسبتهإ ؤىل )
ز
( ف ز  %(.      999سإعيير

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
حجم 
 إلمشإهدة

 
 إلتكرإر

إلنسبة 
 إلمئوية

رإر إلتك إلتكرإر إلُمالحظ
 إلمتوقع

 
 قيمة مرب  ع كإي

 
 إلنتيجة

 
ً
  7192 42 598 42 ن  إدرإ

 
a2499294 

 
 

 دإلة
 
ً
 7192 22 4192 22 أحيإن إ

 
ً
 7192 478 7998 478 دإئم   إ

 - 222 42292 222 إلمجموع
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ي يفضل المبحوثون مشاهدتها من
: المجاالت التر

ً
كية ثالثا  خالل القنوات الفضائية اإلخبارية التر

 (6إلجدول رقم )
كية) ي إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر

ز
ي يتإبعهإ إلمبحوثون ف

إمج إؤلخبإرية إلتر ز إلتر
ّ
 (5يبير

 
ي ُيفضل 6من عرض بيإنإت إلجدول رقم )يتضح 

عد عىل رأس إلمجإإلت إلتر
ُ
إت إؤلخبإرية للقنوإت إلفضإئية ت ( أن إلنشر

عليقإت بنسبة 2996إلمبحوثون مشإهدة إلقنوإت إلفضإئية من أجلهإ بنسبة )
ّ
حليالت وإلت

ّ
%(، تلتهإ بإلمرتبة إلثإنية إلت

ي إلمرتبة إلثإلثة محققة نسبة قدرهإ ) %(، فيمإ جإءت إلمنإظرإت وإلندوإت إلسيإسية2692)
ز
%(، لتحل من بعدهإ 2296ف

إمج إلحوإرية بإلمرتبة إلرإبعة بنسبة قدرهإ ) ة لألفالم إلوثإئقية بنسبة قدرهإ 4197إلتر %(، تإركة إلمرتبة إلخإمسة وإألختر
ي 692)

ز
جذب إلمشإهدين ؤليهإ %(، وهي نتيجة منطقية كون هذه إلقنوإت إلفضإئية بطبيعتهإ ؤخبإرية، وقد نجحت ف

ي إلعإلم من حولنإ من أحدإث وقضإيإ تستوجب إإلهتمإم بتلك إلخدمإت 
ز
بصفهإ وسيلة للتعرف عىل مإ يجري ف

 إؤلخبإرية. 
ي الحصول عىل األخبار

ن
ي يعتمد عليها المبحوثون ف

كية التر : القنوات الفضائية اإلخبارية التر
ً
 رابعا

 (7إلجدول رقم )
ز إلقنوإت إلفضإئية  ي إلحصول عىل إألخبإر)يبيرّ

ز
ي يعتمد عليهإ إلمبحوثون ف

 (6إؤلخبإرية إلتر

 
كية فقط(؛ 7يتضح من إلجدول رقم )  ي إلحصول عىل إألخبإر من إلقنوإت )إلتر

ز
كية تعتمد بإلدرجة إألوىل ف ( أن إلنخب إلتر

ي إلقنوإت إؤلخبإرية 7592حيث بلغت نسبة هذه إلفئة )
ز
ي تعتقدهإ إلنخب ف

ة إلتر %( وهذإ يعكس درجة إلثقة إلكبتر
إلبحث إلحإىلي وإلقدرة عىل تعميمهإ، وجإءت فئة إإلعتمإد عىل  إلوطنية؛ ممإ سينعكس بإلتإىلي عىل مصدإقية نتإئج

ي إلدرجة إلثإنية؛ حيث بلغت نسبتهإ )
ز
كية( ف كية وإألجنبية إلنإطقة بإلتر %(، وهذإ يعكس درجة إلوعي 2291إلقنوإت )إلتر

ي تتسم بهإ هذه إلفئة من إلنخب؛ حيث تحرص عىل معرفة مإ يدور حول إلعإلم من أخبإ
ر وأحدإث وتحركإت وإؤلدرإك إلتر

 ،
ً
 أن سلبيإ

ً
سيإسية وإقتصإدية وإجتمإعية قد تؤثر عىل إلمجتمع إلمحىلي بشكل أو بآخر، سوإء كإن هذإ إلتأثتر ؤيجإبيإ

ي نهإية سلم ترتيب إلقنوإت إؤلخبإرية إلُمعتمدة، ممإ 
ز
كية فقط( ف وجإءت فئة إإلعتمإد عىل إلقنوإت )إألجنبية إلنإطقة بإلتر

كية. يشتر ؤىل قلة مو  ي ربمإ تكون موّجهة من وجهة نظر إلنسبة إألعىل من إلنخب إلتر
 ثوقية ومصدإقية هذه إلقنوإت إلتر

ز  كية إألكتر مشإهدة حسب رأي إلمبحوثير : ترتيب إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر
ً
 خإمسإ

 (8إلجدول رقم )

 
(

5
 أعطي للمبحوث حرية اختيار أكثر من بديل. (

(
6
 أعطي للمبحوث حرية اختيار أكثر من بديل. (

إبعة
ّ
إمج إؤلخبإرية إلُمت إلنسبة  إلتكرإر إلتر

 إلمئوية

 إلنتيجة قيمة مرب  ع كإي إلتكرإر إلمتوقع إلتكرإر إلُمالحظ

إت إألخبإر   41291 244 2996 244 نشر
 
 

a4299624 

 
 
 
 دإلة

إمج إلحوإرية  41291 425 4197 425 إلتر

 41291 485 2692 485 إلتحليالت وإلتعليقإت

إلمنإظرإت/ إلندوإت 
 إلسيإسية

468 2296 468 41291 

 41291 12 692 12 إألفالم إلوثإئقية

 - 742 42292 742 إلمجموع

إلنسبة  إلتكرإر إلقنوإت إؤلخبإرية إلُمعتَمدة
 إلمئوية

إلتكرإر 
 إلُمالحظ

إلتكرإر 
 إلمتوقع

قيمة مرب  ع  
 كإي

إلنتيج
 ة

كية فقط   7192 468 7592 468 إلتر
 

a4929661 

 
 
 دإلة

كية  إألجنبية إلنإطقة بإلتر
 فقط

5 292 5 7192 

كية وإألجنبية إلنإطقة  إلتر
كية  بإلتر

52 2291 52 7192 

 - 222 42292 222 إلمجموع
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كية إألكتر مشإهدة حسب  ز ترتيب إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر )يبيرّ ز  (7رأي إلمبحوثير

إلقنوإت إؤلخبإرية 
 إلُمعتَمدة

إلنسبة  إلتكرإر
 إلمئوية

إلتكرإر 
 إلُمالحظ

إلتكرإر 
 إلمتوقع

قيمة مرب  ع  
 كإي

 إلنتيجة

Haber Türk 462 22،5 462 5698   
 

 
 
 

 
a5519174 

 
 

 
 
 
 
 دإلة

TRT Haber 445 4699 445 5698 

  A Haber 58 895 58 5698 

NTV Türkiye 448 4792 448 5698 

CNN Türk 85 4295 85 5698 

TGRT Haber 46 292 46 5698 

Ülke TV 12 599 12 5698 

Haber Global 4 294 4 5698 

24 TV 68 42،2 68 5698 

Sky Türk 262 2 292 2 5698 

TV 5 Türkiye 4 294 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5698 

Ulusal Kanal 47 295 47 5698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 - 684 42292 684 إلمجم وع

 
ز من إلجدول رقم ) ي مستوى مشإهدة إلقنوإت، وبإلتإىلي ينعكس هذإ إلتبإين عىل إلمصدإقية، 8ويتبير

ز
( وجود تبإين ف

كّية هي قنإة  %(، 2295( ُمشإهدة ونسبة )462بتكرإر ) Haber Türkفإلقنإة إألكتر مشإهدة من وجهة نظر إلنخب إلتر
ي إلمرتبة إلثإنية قنإة 

ز
( ونسبة 445بتكرإر)  TRT Haber%(، ثم قنإة 4792( ونسبة )448بتكرإر) NTV Türkiyeوجإءت ف

تيب، وممإ يفش تصدر هذه إلقنوإت إلثالث عىل بقية إلقنوإت شمولية إلتغطية 4699) %(، تليهإ بقية إلقنوإت عىل إلتر
ي نقل إألحدإث. 

ز
 عن حيإديتهإ وموضوعيتهإ ف

ً
ز موسعة، فضال  وإعتمدهإ عىل شبكة مرإسلير

 
كيةالمحور  ي القنوات الفضائية اإلخبارية التر

ن
 الثالث: معايت  المصداقية ف

 ( 9إلجدول رقم )
ز  كية من وجهة نظر إلمبحوثير

ز متوسط درجإت مدى مصدإقية إلقنوإت إؤلخبإرية إلتر ي للفرق بير
إن 
ّ
ز إإلختبإر إلت يبيرّ

ي للعينة
 وإلمتوسط إلفرذز

متوسط 
 إلعينة

إإلنحرإف 
 إلمعيإري

إلمتوسط 
ي 
 إلفرذز

يمة إلتإئية إلق
 إلمحسوبة

إلقيمة إلتإئية 
 إلجدولية

 
 إلنتيجة

 غتر دإلة 4996 29988 12 6959 59962

 
ضح من إلجدول رقم )

ّ
كية تتمتع بمستوى 9يت  إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر

ّ
كّية ترى أن خب إلتر

ّ
 عينة إلبحث من إلن

ّ
( أن
 مرتفع من معإيتر إلمصدإقية. 

 
كية   المحور الرابع: مقياس مصداقية القنوات الفضائية االخبارية التر

 (42إلجدول رقم )
كّية وتكرإرإتهإ ونسبهإ إلمئوية طبقإ لمجموع  ز عدد فقرإت مقيإس مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر يبيرّ

 إإلختيإرإت

 
 
 ت

 
 إلفق              رة

 مهمة
2 

 مهمة ؤىل حد مإ
2 

 غتر مهمة
4 

 إلنسبة ت إلنسبة ت إلنسبة ت

ي عرض جوإنب إلحدث 4
ز
وإزن ف

ّ
 2.9 2 9.1 24 89.7 222 إلت

 
(

7
 للمبحوث حرية اختيار أكثر من بديل.أعطي  (
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ي نقل إلمعلومة 2
ز
قة ف

ّ
 2.9 2 1.9 44 91.2 242 إلد

ي نقل إلوقإئع وإألحدإث 2
ز
 292 5 4592 21 8295 481 إلشمولّية ف

ز إلختر وإلرأي 1  292 5 4592 21 8295 481 إلفصل بير

ي  5
ز
 294 7 796 47 8992 499 عرض إلموإد إؤلخبإريةإلحيإد ف

ي نقل إألحدإث 6
ز
 591 42 4795 29 7794 472 إلشعة ف

 294 7 42 29 8299 487 إإلستقاللية عن إلسلطة 7

 498 1 4694 26 8294 482 تنقل مختلف إألحدإث إلمهمة 8

ي إللغة وإألفكإر 9
ز
 498 1 991 24 8898 498 إلوضوح ف

ي  42
ز
 291 4 792 46 9291 226 أسإليب تقديم إلمإدة إؤلخبإريةإلوضوح ف

ي نقل إألحدإث من  44
ز
تعتمد عىل شبكة مرإسليهإ ف
 موإقعهإ

477 7991 12 4799 6 297 

 2.9 2 42 29 8694 492 لديهإ ؤعالميون عىل درجة عإلية من إلكفإءة وإلتدريب 42

ي إستقإء إلمعلومإت 42
ز
 492 2 4299 24 8198 489 إإلعتمإد عىل إلمصإدر إلرسمية ف

ي تنإول إألخبإر عن إألحدإث  41
ز
إلعدإلة وإإلنصإف ف

 وإلقضإيإ
499 8992 46 792 8 296 

 297 6 991 24 8799 496 معإلجة إلقضإيإ وإألحدإث بتجرد 45

 297 6 894 48 8992 499 إإلبتعإد عن إلمبإلغة وإلتهويل 46

 297 6 4292 22 87 491 تقديم إلموإد إؤلخبإرية بمهنية عإلية 47

 296 8 991 24 87 491 ممإرسة عملهإ إؤلعالمي بحرية 48

 296 8 4495 25 8592 492 إلعمل من أجل إلصإلح إلعإم 49

 299 2 4298 21 8892 497 تعدد وجهإت إلنظر دإخل إلموضوع إلوإحد 22

 498 1 4694 26 8294 482 تعدد إإلتجإهإت دإخل إلوسيلة ككل 24

 
ي تحقي  ق إلمص  دإقية   

ز
 ذإت أهمي ة ف

ّ
ع  د

ُ
ز ب  أن جمي ع أبع  إد إلمقي إس ت  نت  إئج إلمقي إس وم  ن خ الل ؤجإب  إت إلمبح وثير

َ
كش فت

ز يرون أن جميع  ، ممإ يدل عىل أن إلمبحوثير
ً
ي إلمرإتب؛ لكن نجد أن نسبهإ متفإوتة  وتكإد تكون متقإربة جدإ

ز
وإن تبإينت ف

إم به   إ  ز   ه   ذه إألبع   إد إلب   د م   ن توإفره   إ وإل   تر
ً
ز فيه   إ، ويع   د إؤلخ   الل بأح   دهإ ؤخ   الال إلقن   وإت إلفض   إئية إؤلخبإري   ة هي وإلع   إملير

 بمصدإقية إلقنإة. 
ي نق ل إلمعلوم  ة" ق د ج إء بإلمرتب ة إألوىل ع  ىل س لم فق رإت مقي إس مص  دإقية 

ز
 ُبع د "إلدق ة ف

ّ
وق د بين ت نت إئج إلمقي إس ب  أن

كي   ة عين   ة إلبح   ث؛ ؤذ ي   رى )  وبنس   بة ق   درهإ )242إلقن   وإت إلفض   إئية إؤلخبإري   ة إلتر
ً
%( أن ه   ذإ إلمعي   إر ُيع   د 9192( مبحوث   إ

ز ) ي 24إأله  م م  ن ب  ير
ز
كي  ة، فيم  إ ج  إء ُبع  د "إلوض  وح ف مث  ل أبع  إد مقي  إس مص  دإقية إلقن  وإت إلفض  إئية إؤلخبإري  ة إلتر

ُ
 ت
ً
( معي  إرإ

( 
ً
 وبنس  بة ق  درهإ )226أس  إليب تق  ديم إلم  إدة إؤلخبإري  ة" بإلمرتب  ة إلثإني  ة محقق  إ

ً
 إلمرتب  ة إلثإلث  ة لُبع  د  %(،9291( تك  رإرإ

ً
تإرك  إ

ي عرض جوإنب إلحدث" ب  )
ز
وإزن ف

ّ
 وبنسبة قدرهإ )222"إلت

ً
ي ع رض 8997( تكرإرإ

ز
%(، ليحل بإلمرتبة إلرإبع ة ُبع د "إلحي إد ف

 وبنسبة قدرهإ )499إلموإد إؤلخبإرية" ب  )
ً
 %(.8992( تكرإرإ

 أهم نتإئج إلبحث
إت إألخبإر( عىل  -1 ي يفضل إلمبحوثون متإبعتهإ دإخل إلقنوإت جإء إلمجإل إؤلخبإري )نشر

رأس إلمجإإلت إلتر
، فيمإ جإءت إلتحليالت وإلتعليقإت بإلمرتبة إلثإنية 244%( وب  )2996إلفضإئية محل إلبحث بنسبة قدرهإ )

ً
( تكرإرإ

( تكرإرإ، 468%( و )2296(، لتحل بعدهإ إلمنإظرإت بإلمرتبة إلثإلثة وبنسبة قدرهإ )485%( وبتكرإر بلغ )26بنسبة )
إمج إلحوإرية بإلمرتبة إلرإبعة من خالل حصولهإ عىل ) ي بعدهإ إلتر

 لتحقق نسبة مئوية قدرهإ 425لتأنر
ً
( تكرإرإ

ة إألفالم إلوثإئقية بنسبة )4197)  12%( و)6%(، فيمإ حلت بإلمرتبة إألختر
ً
 ( تكرإرإ

كية من حيث حجم إلمرتبة إألوىل عىل سلم ترتيب إلقنوإت إلفضإئ Haber Türkإحتلت قنإة  -2 ية إؤلخبإرية إلتر
ي إلمرتبة إلثإنية وحصلت قنإة  NTV Türkiyeإلمشإهدة، فيمإ جإءت قنإة 

ز
عىل إلمرتبة إلثإلثة عىل  TRT Haberف

 سلم إلتفضيالت. 

كية )عينة  -3 كية لدى إلنخب إلتر ي متغتر مشإهدة إلقنوإت إلفضإئية إلتر
ز
ز وجود فروق ذإت دإللة ؤحصإئية ف تبير

ز حجم مشإهدة إلقنوإت إلفضإئية إلبحث(؛ مم إ يثبت صحة إلفرض إلقإئل بوجود عالقة إرتبإط ؤيجإبية بير
كية ومستوى مصدإقيتهإ.   إؤلخبإرية إلتر
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كية )عينة إلبحث( تشإهد إلقنوإت إؤلخبإرية لمدة ثالث سإعإت فأكتر  -4 ز أن أغلب أفرإد إلعينة من إلنخب إلتر تبير
 خالل إليوم. 

كية فقط(، جإء إإلعتمإد إألكتر للن -5 ي إلحصول عىل إألخبإر لصإلح إلقنوإت )إلتر
ز
كية )عينة إلبحث( ف خب إلتر

كية(.  كية وإألجنبية إلنإطقة بإلتر كية فقط( و )إلتر  مقإبل إلقنوإت )إألجنبية إلنإطقة بإلتر

كية تتمتع بمستوى مرتفع من معإي -6 كية )عينة إلبحث( أن إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر تر ترى إلنخب إلتر
 إلمصدإقية. 

كية مهمة، وجإء  -7 ي وضعت لقيإس مصدإقية إلقنوإت إلفضإئية إؤلخبإرية إلتر
ز أن إلمعإيتر إلتر  أغلب إلمبحوثير

ّ
أكد

ي إلمرتبة 
ز
ي أسإليب تقديم إلمإدة إؤلخبإرية" ف

ز
"، فيمإ جإء ُبعد "إلوضوح ف ي نقل إلختر

ز
ي مقدمتهإ ُبعد "إلدقة ف

ز
ف

ي عرض جوإنب إل
ز
ي عرض إلموإد إلثإنية، ومن ثم جإء ُبعد "إلتوإزن ف

ز
ي إلمرتبة إلثإلثة، ويليهم "إلحيإد ف

ز
حدث" ف

ي إللغة وإألفكإر". 
ز
ي تنإول إألخبإر عن إألحدإث وإلقضإيإ"، و"إلوضوح ف

ز
 إؤلخبإرية"، و"إلعدإلة وإؤلنصإف ف

  

حات  المقتر

عىل وجه إلخصوص، إلتخفيف من إلرقإبة إلحكومية عىل وسإئل إؤلعالم بشكل عإم،  وإلقنوإت إؤلخبإرية إلتلفزيونية 
ز هذه إلقنوإت من نقل إألخبإر وإلحقإئق بمصدإقية وموضوعية.   وذلك من أجل تمكير

 ،
ً
ي تنظم عمل إؤلعالم، وإلمتفق عليهإ عإلميإ

ز إؤلعالمية إلتر ز بإإلتصإل بأخالقيإت إلمهنة وإلموإثيق وإلقوإنير إم إلقإئمير ز
ِإلتر

ي أقّرتهإ إألمم إلمتحدة بمإ يضمن للجمهور حقه
ي إلحصول عىل إلمعلومإت بشفإفية.  وإلتر

ز
 ف

؛ ألجل 
ً
ي تلك إلمؤسسإت حديثإ

ز
ز ف  إلعإملير

ً
ؤقإمة دورإت مستمرة تقيمهإ إلمؤسسإت إؤلعالمية لعإمليهإ وخصوصإ

 لألخطإء إلمهنية إلنإتجة عن عدم 
ً
توعيتهم بأخالقيإت إلمهنة ومسؤوليتهم تجإه إلمؤسسة وجمهورهإ تفإديإ

 
ً
ي تنعكس سلبإ

ة، وإلتر  عىل مصدإقية إلمؤسسإت إؤلعالمية.  إلختر

ي يعمل بهإ، أو تقود ؤىل 
ي قد تنإل من مصدإقيته ومصدإقية إلقنإة إلتر

تجنب إلقإئم بإإلتصإل إإلرتبإطإت وإألنشطة إلتر
ي إستقإمته إلمهنية. 

ز
 إلتشكيك ف

ف تجنب إلقإئم بإإلتصإل مقإومة ورفض أية رقإبة أو ضغوط قد تدفع ؤىل حجب أو نشر أي مإدة تجإ ي أخالقيإت ورسر
ز
ف

 إلمهنة وتفتقر ؤىل إلمصدإقية. 
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