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متثــل وكاالت األنبــاء مصــدراً مهمــاً رئيســاً لألخبــار ضمــن مســار العمليــة اإلعالميــة ، 
وتبــوأت هــذه املؤسســات مركــز الصــدارة يف التعامــل مــع األحــداث، ومتابعتهــا، وتغطيــة 
جمرايهتــا للجمهــور عــر شــبكاهتا ومراســليها يف خمتلــف البلــدان واملناطــق الســاخنة مــن العــامل. 
وتشــكل األمهيــة اإلخباريــة لوكالــة األنبــاء اإلماراتيــة كوهنــا املصــدر الرئيــس والرمســي لتزويــد 
ــة ذات الصلــة ابلدولــة، والشــبكات  ــة ابألخبــار الفاعلــة واملوثوقــة والرمسّي وســائل اإلعــالم احمللّي
والــوكاالت الصحفيّــة العربيّــة واألجنبيّــة يف اخلــارج ابألخبــار واألحــداث املهّمــة العامة والسياســّية 

ــة املتحــدة.  ــة اإلمــارات العربي لدول
أتسســت وكالــة أنبــاء اإلمــارات )وام( يف نوفمــر مــن عــام 1976، وهــي الوكالــة 
يونيــو   18 إرســاهلا يف  تبــثُّ  وبــدأْت  املّتحــدة،  العربيّــة  اإلمــارات  لدولــة  الرمسيّــه 
1977 بواســطة وكالــة أنبــاء اإلمــارات بثمــان لغــات وهــي: العربيّــة واإلجنليزيــة 
والفرنســية واإلســبانية والرتغاليــة والصينيــة والروســية واألورديــة علــى مــدار 24 
مــع معظــم  للتعــاون والتبــادل اإلخبــاري  ســاعة يوميــاً. وترتبــط )وام( ابتفاقيــات 
الــوكاالت العربيّــة والدوليّــة، وهــي عضــو يف احتــاد وكاالت األنبــاء العربّية واحتــاد 
وكاالت أنبــاء دول منظمــة التعــاون اإلســالمي واحتاد وكاالت األنبــاء اآلســيوية)1(. 
ــة أتــى انســجاماً مــع  ــاء اإلماراتي ــة األنب ــّدور اإلعالمــيَّ واإلخبــارّي املهــّم لوكال إن ال
سياســتها اإلخباريــة الــي اطّلعــت هبــا عــر أكثــر مــن )40( عامــاً، وهــي بذلــك تكــون 

ــة وتوجهاهتــا. جــزءاً مهمــاً مــن السياســة العامــة للدول

اتجاهات السياسة اإلخبارية لوكالة أنباء اإلمارات 
دراسة ميدانية على عينة من العاملني يف الوكالة
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تعّد السياسة اإلخبارية العامل األكثر أمهية وأتثرياً يف صياغة وإنتاج الرسالة اإلعالمّية 
وكيفيّــة تقدميهــا للجمهــور، وعلــى الرغــم مــن أمهيــة وكالــة )وام( يف نقــل واســتالم الرســائل 
اإلعالميّــة وإعــادة صياغــة حتريرهــا، إال أن البحــوث والدراســات الــي ُأجريــْت حوهلــا قليلــٌة 
واندرٌة. ونسعى يف هذه الدراسة إىل حتقيق رؤى إعالمّية وإخباريّة أكثر اكتمااًل وفعاليًة 
وأتثــرياً مبــا يتناســب وواقــع النظــام السياســّي العاملــّي، ودور وكالــة األنبــاء اإلماراتيــه يف 

صياغــة رســالة إعالميــة  مــن خــالل العاملــن فيهــا تتناســب وهــذا الواقــع. 

موضوع ومشكلة البحث:
جــاء إنشــاء وكالــة األنبــاء اإلماراتيّــة عــام )1976( تعبــرياً عــن حاجــٍة إعالميّــٍة وسياســّيٍة 
اإلمــارايت، وإجيــاد مؤسســة  اإلعــالم  أهــداف  بيئــٍة مهمــٍة ختــدم  توفــري  لغــرض  حقيقيّــٍة 

صحفيــة مســتقلة تُعــى ابخلــر احمللــّي والعــريّب والــدويّل.
وأييت االهتمــام بدراســة اجتاهــات سياســة )وام( اإلخباريــة مــن خــالل حمرريهــا نظــراً 
للــدور الــذي مارســتة منــذ أكثــر مــن أربعــن عامــاً مضــت علــى الصعيديــن الداخلــّي 
ـ  وتلفــزٍة  مــن صحــف وإذاعــة  ـ  احملليّــة  اإلعــالم  تغذيــة وســائل  واملتمثــِل يف  واخلارجــّي 
ابألخبــار املختلفــة، واّطالعهــا علــى مــا جيــري مــن أحــداث وتطــورات يف املياديــن كافــة، 
وابألخــص السياســّية منهــا، فضــاًل عــن ترويــج أخبــار اإلمــارات املختلفــة للخــارج، عــن 
طريــق تزويــد وكاالت األنبــاء العربيّــة واألجنبيّــة املشــركة خبدماهتــا اإلخباريــة املتنوعــة. 

وميكن صياغة مشكلة البحث ابإلجابة على االسئلة اآلتية:
1 - مــا أهــم املضامــن اإلخباريــة واملوضوعــات السياســّية الــي تبثهــا )وام(، ومــا األدوار 

الــي كّلفــْت هبــا يف خمتلــف اجملــاالت علــى املســتوايت احملليــة واألقليميــة والدوليــة؟
2 - كيــف كانــت تقــوم )وام( بوظيفتهــا اإلعالميــة )اإلخباريــة( السياســّية املرســومة هلــا 

كجهــاز إعالمــّي مرتبــط ابلدولــة ؟
3 - ما هي أمناط وأساليب العمل واآللّية الي كانت تنتهجها )وام( يف صنع الرسالة 

راد بثها للخارج والداخل؟
ُ
اإلعالمية السياسّية امل

أمهيـة البحث:
الرســالة  نقــِل  اإلمــارات ودورِهــا يف  أنبــاِء  أمهيّــِة وكالــِة  مــن  أمهّيتــُه  البحــُث  يكتســُب 
اإلعالميّــة عــن خمتلــف النشــاطات الــي تقــوم هبــا الدولــة يف خمتلــف اجملــاالت حمليــاً وعربيــاً 

وعامليــاً. 
وحيــث أن لــكل وكالــة أنبــاء سياســًة أخباريــًة تتعامــل هبــا مــع الصحــف واإلذاعــات 
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واهليئــات اإلعالميّــة مبــا هلــا مــن أتثــري علــى الــرأي العــام .
الرئيــس  املمــول  بوصفهــا  الرئيســة  اإلعالميّــة  الوســيلة  اإلماراتيــة  األنبــاء  وكالــة  وتعــد 
والرمســي لوســائل اإلعــالم األخــرى احملليــة واخلارجيّــة، ومــن هنــا تكمــن أمهيــة البحــث 
يف أنــه يتنــاول ابلبحــث والتحليــل اجتاهــات السياســة اإلخباريــة لـــ)وام( مــن وجهــة نظــر 
العاملــن فيهــا، يف حماولــة للتعريــف ابجتاهــات السياســة اإلخباريــة العامــة لدولــة اإلمــارات 
العربيّــة املتحــدة، وطريقــة تنــاول األخبــار ابلوكالــة، مبــا يعــزز مكانــة الدولــة علــى املســتوين 

اإلقليمــّي والــدويّل.

أهــداف البحث:
نســعى يف هــذا البحــث اىل معرفــة أهــداف واجتاهــات السياســة اإلخباريــة لـــ)وام( منــذ 

عــام 1999 ولغايــة 2019، فــكان البــّد مــن التعــرف إىل:
عملهــا  وآليــات  ومنــط  اإلماراتيّــة،  األنبــاء  لوكالــة  اإلخباريــة  السياســة  طبيعــة    -  1

اإلخباريــة. ومصادرهــا  وأســاليبها  واجتاهاهتــا 
2 - صياغة الرســالة اإلخباريّة السياســّية وحتديد املســؤوليات يف )وام( ومعرفة مســتوى 

آدائها.
3 - أهــم املواصفــات املهنيــة والســمات الشــخصّية للعاملــن يف األقســام الصحفيّــة 
ممــن هلــم مشــاركة فاعلــة يف سلســلة املراحــل الــي تقطعهــا األخبــار السياســّية منــذ احلصــول 

عليهــا مــن املصــدر.
4- كيف يتم اســتقاء األخبار يف )وام( وصناعتها ابتداًء من مجعها ومعاجلتها وصواًل 

إىل توزيعها على املشــركن.
5- آراء العاملــن يف حقــل األخبــار السياســّية مــن الذيــن أســهموا يف تطبيــق وتنفيــذ 

سياســة )وام( اإلخباريــة.

حدود البحث: 
تتمثل حدود البحث يف اآليت :

1 -احلــدود املكانيّــة أو املوضوعيّــة )جمتمــع البحــث(: ويــراد هبــا املوقــع أو البيئــة 
أو اجملتمــع الــذي يتمثــل ابلعاملــن يف وكالــة )وام( واملتمثــل مبــدراء األقســام الصحفيّــة 
ومعاونيهــم وســكراترّيي التحريــر، واحملرريــن، واملندوبــن، خبصائصهــم املْهّنيــة والصحفيّــة 

مــع الركيــز علــى أقســامها وُشــَعِبها الصحفيّــة األساســّية.
2 - احلــدود الزمنيــة: مت حتديــد مــدة البحــث مبــدة زمنيــة متتــد مــن عــام )1999 
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ولغايــة 2019(، لتكــون احلــدود الزمنيّــة للبحــث.

حتديد جمتمع البحث:
لغــرض إعطــاء صــورٍة واضحــٍة عــن أجتاهــات السياســة اإلخباريــة ل )وام( فقــد متــت 
البحــث  ميثلــون جمتمــع  الذيــن   ، للوكالــة  الصحفيّــة   األقســام  االســتعانة ابلعاملــن يف 
األصلي، ومبا أن جمتمع البحث هو نشاط السياسة اإلخبارية لـ )وام( ، وفقد مت اختيار 

)30( مبحثــاً لإلجابــة علــى اســتمارة اإلســتبيان بصورهتــا النهائيــة. 

منهج البحث وأدوات وأساليب مجع البياانت واملعلومات:
أ – منهج البحث: 

وظّفْت الدراسة منهَج املسح Survey Method.، كما استعان الباحث 
ابملنهج التارخيّي للبحث يف مراحل تطور السياسة اإلعالمية واالتصالّية يف اإلعالم 

اإلمارايت. ومل تكن هذه املعاجلة التارخيّية استعراضاً تسجيلياً لألحداث حسب تسلسل 
وقوعها، إمنا هي حماولة لتفسري األحداث ضمن الشروط املوضوعّية والسياق الزمين 

هلا.)2(
واعتمــد الباحــث بشــكل رئيــس علــى حتليــل املضمــون، الــذي يهــدف إىل تســجيل 
احلقائــق تســجياًل وصفيــاً كأداة للبحــث العلمــي، مــن خــالل عــرض املوضــوع بطريقــة 

موضوعيّــة ودقيقــة .
ب -  أدوات وأساليب مجع البياانت واملعلومات: مت مجع البياانت واملعلومات يف 
ضــوء مــا توفــر مــن أدلــة و حقائــَق، حيــث يبــين تصميــم الدراســة اســتكمال تلــك احلقائــق 

واالنطــالق منهــا وصــواًل إىل اخلــروج بنتائــج جديــدة مــن خــالل مايلــي:
1 - اإلستبيان)3*(: 

يهــدف االســتبيان إىل مجــع معلومــاٍت وحقائــَق ال ميكــن الوصــول إليهــا بوســائل البحــث 
األخــرى، وذلــك مــن خــالل صياغــة جمموعــة مــن األســئلة، املعــدة بطــرق علميــة وبشــكل 
خيدم أغراض البحث األساسّية. واالستبيان هو الوثيقة الي يتم بواسطتها مجع البياانت 

واملعلومــات حــول ظاهــرة موضــوع البحــث)4(
ويف هــذا البحــث كان االســتبيان أســلوابً جوهــرايً جلمــع املعلومــات املتعلقــة ابالجتاهــات 
واآلراء واملواقــف املختلفــة املتعلقــة بعمليّــة معرفــة السياســة اإلخباريــة لـــ)وام(. وقــد مــر 
إعــداد اســتمارة االســتبيان مبراحــل متعــددة؛ كصياغــة احملــاور األساســّية لألســئلة وترتيــب 
االســتمارة وعرضهــا علــى العاملــن ابلوكالــة لبيــان رأيهــم يف نوعيّــة األســئلة لغــرض اإلضافــة 
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ـ علــى  واحلــذف واألخــذ مبالحظاهتــم، ومت عــرض اســتمارة االســتبيان ـ املعدلــة مبدئيــاً 
عــدد مــن اخلــراء واألســاتذة املختصــن )احملّكمــن()5*(: ومت إقــرار االســتمارة    بشــكلها 

النهائــي، اســتناداً إىل توجيهــات وإرشــادات احملّكمــن.
وقــام  الباحــث بتــوزع مجيــع اســتمارة االســتبيان بنفســه، علــى العاملــن ابلوكالــة وبلــغ 
عــدد االســتمارات املوزعــة ) 30 ( وهــو مــا وفّــر للباحــث إمكانيــة شــرح أهــداف البحــث 

بشــكل مناســب وقلــل مــن اإلجــاابت غــري الدقيقــة أو غــري الصادقــة.

اختبار الصدق والثبات:
يهــدف اختبــار صــدق األداة إىل الكشــف عــن صالحيّــة اإلســلوب أو األداة لقيــاس مــا 
هــو مــراد قياســه )6(، قــام الباحــث ابســتخدام أســلوب الصــدق الظاهــرّي الــذي يقــوم علــى 
الفحــص املبدئــي حملتــوايت االختبــار، وهــو أمــر أجــراه الباحــث حينمــا عــرض األمنــوذج 
األويل الســتمارة االســتبيان علــى املبحوثــن مث إخضاعــه الختباريــن عمليــن قبــل وضــع 

الصيغــة النهائيّــة لالســتمارة املذكــورة بعــد عرضهــا علــى الســادة اخلــراء.
أمــا صــدق ثبــات التحليــل فإنــه يعــين مــدى االتســاق بــن البيــاانت الــي جُتمــع عــن طريــق 
املقاييــس نفســها علــى األفــراد أنفســهم أو الظواهــر وحتــت الظــروف نفســها أو حتــت 

ظــروف متشــاهبة إىل أكــر قــدر ممكــن.)7(
ومت اســتخدام معامــل ارتبــاط بريســون  لقيــاس ثبــات االســتبيان وذلــك بعــد إعــادة إجــراء 
االختبــار علــى جمموعــة مــن األفــراد مــن الذيــن أجابــوا يف املــرة األوىل وبفاصلــة زمنيــة 

مقدارهــا أســبوعن بــن االختباريــن.
وبعــد إخضــاع إجــاابت االختبــار للمعــادالت الرايضيــة حســب قانــون )بريســون( كانــت 

النتيجــة هــي نســبة ثبــات ) %92 ( وهــي نتيجــة تؤكــد صــدق الثبــات. 
ــة: ســعى الباحــث إىل اســتخدام املقابلــة كوســيلة جلمــع البيــاانت مــن عــدد   - املقابلـ
مــن العاملــن يف وكالــة األنبــاء اإلماراتيــة ، واختــار الباحــث بعــض مــدراء التحريــر العاملــن 

ابلوكالــة لفــرة طويلــة هبــدف معرفــة مايلــي:
1 –آلية العمل االخباري ومراحل انتقال اخلر يف )وام(.

2 -عالقــة األقســام الصحفيــة والعاملــن فيهــا ابملســؤولن األعلــى مثــل رئيــس التحريــر 
أو مديــر التحريــر أو مــن لــه حــق القــرار يف بــث أخبارهــا أو رفضهــا.

3 -املشــاكل واملصاعب والضغوط الي تعرض عمل العاملن يف األقســام الصحفية، 
وأتثريهــا علــى تطبيــق السياســة اإلخباريــة لـ)وام(.

4 -معايري انتقاء العاملن يف األقسام الصحفية وأتهيلهم.
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5 -ظروف عمل املندوبن واحملررين من النواحي املختلفة، ومدى التعاون بينهما.
6 -تقسيم العمل بن القائمن ابألخبار يف كل قسم وشعبة صحفية.

البحــث وكذلــك بعــد  ومت إجــراء املقابــالت يف أوقــات وأماكــن خمتلفــة خــالل مــدة 
االنتهــاء مــن تفريــغ بيــاانت االســتبيان، وصــادف الباحــث تعــاوانً كامــاًل وجيــداً مــن قبــل 

العاملــن  يف )الوكالــة( ممــا كان لــه أثــر مهــم يف اجنــاح املقابــالت وإجنازهــا.
 -املالحظــة: تعــّد املالحظــة أحــد أقــدم أداوت البحــث العلمــي الــي يعتمــد عليهــا 
الباحــث ملراقبــة ظاهــرة مــا مث دراســتها للحصــول علــى أدق النتائــج املمكنــة، ومتتــاز أبهنــا 
أكثــر عمقــاً مــن األدوات األخــرى كمــا تســهم يف توفــري معلومــات أكثــر دقــة ومشوليــة مــن 

األدوات األخــرى. )8( 
 وهــي أســلوب هــام مــن وســائل جتميــع البيــاانت وتســهم إســهاماً أساســياً يف البحــث 
الوصفــي. وختــدم املالحظــة الكثــري مــن أهــداف البحــوث، واســتخدم الباحــث أســلوب 
املالحظــة يف مجيــع مراحــل البحــث تقريبــاً بــدءاً مــن البحــث االســتطالعّية الــي ســبقت 

تصميــم اخلطــة واملنهــج وانتهــاًء مبرحلــة تبويــب البيــاانت وتغيــري احلقائــق الــي مجعهــا.

الدراسات السابقة:
نظــرا لعــدم وجــود دراســات ســابقه عــن وكالــة )وام( ، فقــد مت االســتعانه بدراســات 

مشــاهبه لعمــل وكاالت األنبــاء ومــن أمههــا:
1-دراسة الرتك،امحد عرايب 2018)9( 

 )APF( هدفــت هــذه الدراســة اىل التعــرف علــى طبيعــة معاجلــة وكالــة األنبــاء الفرنســية
اهتمامــا،  أولتهــا  الــي  والقضــااي  مضامينهــا،  علــى  والتعــرف  الكــرى  العــودة  ملســريات 

ومصادرهــا واجتاههــا وأســاليبها وأهدافهــا، والعناصــر التيبوغرافيــة إلبرازهــا.
من نتائج هذه الدراســة حصول اخلر الصحفي على املرتبة األوىل بنســبة )60،3%( 
وجــاء فــن التحريــر الصحفــي بنســبة )%31،9( ضمــن فنــون التحريــر الصحفــي، أمــا 

ابلنســبة إىل املصــادر الصحفيــة فقــد حصــل )دون مصدر(علــى نســبة )78،4%(.
2-دراسه أبوهدب،عائشه2016 )10( 

هدفت هذه الدراســة للتعرف على دور العناصر اإللكرونية يف تصميم مواقع وكاالت 
األنبــاء الناطقــة ابللغــة العربيّــة يف احلصــول علــى األخبــار.

األنبــاء  لــوكاالت  للمواقــع اإللكرونيــة  الصحفيــن  الدراســة تفضيــل  نتائــج  أبــر  ومــن 
نقــل األخبــار وعرضهــا. العامليــة كوهنــا تتصــف ابلفوريــة يف 
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3-دراسة القحطاين 2013 )11( 
هدفــت هــذه الدراســة اىل التعــرف علــى التغطيــة اإلخباريــة لوكالــة رويــرز لقضــااي أمــن 
اخلليــج العــريب، وهــي دراســة وصفيــة طبقــت علــى اإلعالميــن العاملــن يف املؤسســات 
اإلعالمية الكويتية وأعضاء مجعية الصحفين الكويتية ومن أبرز نتائجها، أن وكالة رويرز 
حتظــى ابألولويــة لــدى االعالميــن الكويتــن وتصنــف ابملرتبــة األوىل مــن حيــث املصداقيــة.

4-دراسة حامد، أمحد خليل2012 )12( 
تطرقــت هــذه الدراســة إىل دور وكاالت األنبــاء الســودانية بتدفــق املعلومــات وأتثريهــا علــى 
النطــاق اإلخبــاري وعملهــا كوســيط يف توفــري املعلومــات األساســية لوســائل اإلعــالم ، وبــن 
أمهيــة العنصــر اإللكــروين ودوره يف نقــل املعلومــات والتطــور التكنولوجــي الــذي أســهم يف 

تطــور وكاالت األنبــاء )وكالــة بلومبــريج مثــاال(.
وأشــار إىل امهيــة وكالــة )ســوان( والغــرض األساســي مــن انشــائها، ودورهــا يف التغطيــة 
اإلخباريــة العامليّــة ونشــرها داخــل الســودان وتبــادل األخبــار مــع الــوكاالت العامليــة ، ودورهــا 

يف خلــق كــوادر صحفيــة مقتــدره يف جمــال ختصصهــا. 
5 -دراسة شعبان حسن محاده،2005 )13( 

هدفــت هــذه الدراســة إىل معرفــة أدوات وحمــددات وأهــداف وفعاليّــة واجتاهــات السياســة 
اإلخباريــة لوكالــة األنبــاء العراقيــة خــالل الفــرة مــن عــام 1997-2003 والــي تزامنــت 
مــع أحــداث عامليّــة مهمــة متثلــت ابحلصــار االقتصــادي والسياســي واإلعالمــّي والعســكرّي 
للعراق من قبل الوالايت املتحدة األمريكية ، وتوصلت الدراسة إىل أّن السياسة اإلعالمّية 
لوكالــة واع أصبحــت جــزءاً مــن اجملاهبــة ســواًء كانــت إعالميــة أو سياســية أو عســكرية 

وتســتمد سياســتها مــن العقيــدة السياســية للدولــة .
التــزم مبركزيّــة األهــداف  الفــرة  تلــك  العراقــي يف  الدراســة أن اإلعــالم  كمــا  ســجلت 
واالجتاهــات والقواعــد واألســس السياســّية واحلزبيّــة وَســَعْت إىل متجيــد رمــوز الســلطة ـــأكثر 

مــن اهتمامهــا بتوعيــة الشــعب مبخاطــر مــا حيــاك ضــده.
6-درسة صاحل شاكر وتوت ،2004 )14( 

هدفــت الدراســة إىل التعريــف بــوكاالت األنبــاء وأنشــطتها الفاعلــة وســط عــامل ســاخن 
األحــداث وتطــور تكنولوجــي كبــري يف تقنيــة اإلعــالم, والــدور الــذي تلعبــه الــوكاالت احملليــة 

يف الــدول الناميــة يف خضــم هــذه التحــوالت.
وتوصلــت الدراســة إىل أّن ظاهــرة تدفــق األخبــار يف اجتــاه واحــد متثــل أبــرز الظواهــر يف 
احلياة الدولية الراهنة حيث جند أن هذا التدفق يوجَّه معظمه من الدول الكرى إىل الدول 
الصغــرى مــن الــدول الــي لديهــا القــوة ووســائل التكنولوجيــا جتــاه الــدول األقــل تقدمــا ممــا 
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خلق مشــكالت كبرية يف عدم توازن التدفق اإلعالمي وأوجد هيمنة واضحة لألنباء على 
حساب وكاالت األنباء احمللية، فضال عن نوع التغطية اإلخبارية لالحداث الدولية حيث 
يتم استهداف األحداث أوال للعامل الغريب يف التغطية اإلخباريه يف وكاالت األنباء العاملية.

النتائج العامة للدراسة امليدانية:
  يتنــاول هــذا اجلــزء مــن البحــث نتائــج الدراســة املســحية اخلاصــة  بوكالــة أنبــاء اإلمــارات 
) وام ( والــي أُجريــت علــى املبحوثــن مــن فئــات العاملــن ابلوكالــة وجــاءت العينــة املختــارة 

الــي بلغــت مقدارهــا )30( مفــردة مــن اجلمهــور كاآليت:
توصيف العينة:

جدول رقم ) 1 ( توزيع املبحوثني وفقاً خلصائصهم الدميوغرافية من حيث النوع
الجنس

النسبةالمجموع اإلناثالذكور
%ك%ك
2170%930%30100

جدول رقم )2( ت 
جدول رقم ) 2 ( الفئة العمرية للعينة

النسبةمجموع التكراراًتالفئة العمريةم
%2026.67 – اأقل من130
%301033.67-أقل من 240
%401136.67 -  أقل من 350
%50723.33 فأكثر4

%30100المجموع

وزيع املبحوثني وفقاً خلصاالدميوغرافية من حيث الفئات العمرية
جدول رقم )3( توزيع املبحوثني وفقاً خلصائصهم الدميوغرافية من حيث 

املستوايت التعليمية
النسبةالتكرارالمستوى التعليميم
%2376.67بكالوريوس1
%26.67دبلوم عالي2
%310ماجستير3
%26.67دكتوراة4

%30100المجموع
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جدول رقم )4( توزيع املبحوثني وفقاً لسنوات خرهتم يف العمل االعالمي
النسبةالتكرارالمستوى التعليميم
15-1620%
210-6826.67%
315-11620%
420-16620%
525-2126.67%
%26.67  25فأكثر 6

%30100المجموع

جدول رقم )5( دوافع العمل ابالقسام الصحفية يف االخبار السياسية حتديًد
الترتيبالنسبةتكراراتالدافعم
1%2066.67االستعداد  الشخصي1
4%1033.33المكسب المالي2
11%13.33الشهرة الصحفية3
7%26.67الوجاهة االجتماعية4
3%1240.00خدمة المجتمع5
7م%26.67المتعة و اإلثارة6
6%413.33الوصول الى مناصب وظيفية اعلى7
7م%26.67العمل في احد مكاتب الوكالة خارج االمارات8
الرغبة في التعرف على االحداث والتطورات السياسية في 9

الوطن العربي والعالم
1446.67%2

7م%26.67الرغبة في العمل بأي وظيفة10
5%620.00الشهادة الحاصل عليها في التخصص األكاديمي11

30المجموع

املبحوثــن  لغالبيــة  األساســي  الدافــع  هــي  الشــخصي  االســتقرار  يف  الرغبــة  كانــت 
إذ تصــدرت جــدول الدوافــع بنســبة )66.67 %( . تلتهــا دافــع  معرفــة األحــداث 
والتطــورات السياســية يف الوطــن العــريب والعــامل يف الرتيــب الثــاين بنســبة )46.67 %( 
وجــاء دافــع خدمــة اجملتمــع يف الرتيــب الثالــث بنســبة) 40.00 %( لتــأيت املكاســب 
الشــخصية كدافــع للعمــل يف هــذا اجملــال يف الرتيــب الرابــع بنســبة )%33.33(  ويف 
الرتيب اخلامس جاءت شــهادة التخصص كدافع بنســبة )20.0 %( وأتيت بعد ذلك 

ابقــي الدوافــع بنســب أقــل.
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جدول رقم )6( الفرص املتاحة لتطوير مهارات وخرات املبحوثني
النسبةمجموع التكراراًتالفرصة المتاحةم
%620.00االستمرار بالدراسة والتحليل1
%2686.67المشاركة في الدورات باالمارات2
%1240.00المشاركة بالدورات خارج االمارات3

%30100المجموع

احتلــت فرصــة املشــاركة يف الــدورات ابإلمــارات الرتيــب األول بنســبة )86.67 % ( 
تلتهــا فرصــة املشــاركة ابلــدورات خــارج اإلمــارات يف الرتيــب الثــاين بنســبة ) 4.00 %( 
وأخــرياً جــاءت فرصــة االســتمرار ابلدراســة والتحليــل بنســبة ) 20 %( يف الرتيــب الثالــث 

واألخــري لتلــك الفــرص .

جدول رقم )7( اشرتاك املبحوثني يف دورات تطويرية خالل عملهم بـ)وام (
النسبةمجموع التكراراًتاالشتراك في الدورات التطويريةم
%2686.67نعم1
%413.33ال2

%30100المجموع

الــدورات وجــاءت  كانــت الغالبيــة العظمــى مــن العاملــن ابلوكالــة اشــركوا يف هــذه 
نســبتهم ) 86.67 % ( والنســبة املكملــة مل تشــرك يف مثــل هــذه الــدورات .

جدول رقم )8( الدورات الي اشرتاك املبحوثني يف دورات تطويرية خالل 
عملهم بـ)وام (

مجموع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورةم
النسبةالتكراراًت

%26100تحرير األخبار1
%27.69تطوير اللغة العربية2
%934.62اللغة االنجليزية3
%934.62سرعة الكتابة واالختزال4
%830.77اإلنترنت5
%1869.23الحاسب اآللي6

%26100مجموع الذين اشتركوا في الدورات

جــاءت دورة حتريــر األخبــار يف مقدمــة الــدورات الــي حــازت بنســبة مشــاركة حيــث 
اشــرك فيهــا كل الذيــن قالــوا نعــم وكانــت نســبتهم )100 %(  تليهــا دورة ) احلاســب 
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اآليل بنســبة ) 69.23 %( وكانــت  دورة تطويــر اللغــة العربيــة هــي اقــل الــدورات الــي 
التحــق هبــا موظفــو ) وام (.

جدول رقم )9( وجود مميزات متنح للعاملني بـ)وام(
النسبةمجموع التكراراًتالـــــدورةم
40 %12توجد1
60 %18التوجد2

100 %30المجموع

بنسبة )60 %( تصدر من قالوا بعدم وجود ميزات متنح للعاملن بــ)وام ( ومتام النسبة 
)40 %( قالــوا نعــم توجــد ميــزات متنحهــا )وام( للعاملــن هبــا .وتركــزت املميــزات املمنوحــة 

للعاملــن يف النقــاط اآلتيــة )االحــرام ، التقديــر ، ســهولة التواصــل مــع املســئولن (.

جدول رقم )10( الدور الذي يلعبه كل مبحوث يف رحلة اخلر
مجموع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورم

النسبةالتكراراًت

46.67 %14جمع األخبار من المصدر1
70.00 %21تحرير المواد االخبارية2
43.33 %13مراجعة ما يحرره الزمالء3

100 %30مجموع المبحوثين

الــين يشــغلها  حتريــر املــواد اإلخباريــة وبنســبة )70.0 %( جــاء يف مقدمــة املراحــل 
بلغــت  متقاربــة  بنســب  الزمــالء  حيــرره  مــا  مراجعــة  مث  األخبــار  مجــع  تــاله  املبحوثــون 

. الرتيــب  علــى   )%  43.33،%  46.67(

جدول رقم )11(سياسة ) وام (
النسبةمجموع التكراراًتالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورم
66.67 %20تمتلك تقاليد مهنية راسخة1
3.33 %1تحكمها تصورات وقرارات مزاجية2
3.33 %1تخلط بين الحالتين السابقتين3
27 %8تحكمها متغيرات السياسة4

100 %30مجموع المبحوثين

تصدرت ) متتلك تقاليد مهنية راسخة ( ترتيب هذه السياسات وذلك بنسبة
 ) %66.67( وبفارق كبري نسبياً جاءت ) حتكمها متغريات السياسة ( .
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بنسبة ) %27.0 ( وجاءت بعد ذلك ابقي االختيارات بنسب ضئيلة )3.33%( .
جدول رقم )12( سياسة ) وام (

الوزن الترجيحيالنسبةمجموع التكراراًتالـــــــــــــــــــــــــــدورم
1ً 702.67 %21اتفق معها دائما
26.67 %8اتفق معها إلى حد ما2
3.33 %1ال رأى3

100 %30مجموع المبحوثين

)70 %( مــن عينــة الدراســة اتفقــوا متامــاً مــع سياســة )وام( وجــاءت املوافقــة بدرجــة 
مرتفعــة غلــى وجــه العمــوم وقــد بلغــت الدرجــة الرجيحيــة املنبئــة مبــدى املوافقــة)2.67(.

جدول رقم )13( سياسة ) وام (
النسبةمجموع التكراراًتالرأيم
93.33 %28نعم1
6.67 %2ال2

100 %30المجموع

بنســبة  وذلــك  ومناســبة   مفيــدة  )وام(  سياســة  أن  علــى  املوافقــن  نســبة  ارتفــاع 
.)%  93.33(

أســباب مــن قــال ) نعــم ( : تعامــل الوكالــة اإلخبــاري مــع األحــداث ، تطــور الوكالــة 
واســتخدامها للتكنولوجيــا احلديثــة تعاوهنــا مــع وكاالت األنبــاء العامليــة.

جدول رقم )14( إمكانية تقدمي مبادرات واقرتاحات للتطوير يف  ) وام (
النسبةمجموع التكراراًتالرأيم
93.33 %28تسمح1
6.67 %2ال تسمح2

100 %30المجموع

ارتفعــت نســبة القائلــن إبمكانيــة تقــدمي مبــادرات واقراحــات لتطويــر منــط السياســة 
اإلخباريــة املتبعــة مــن قبــل   ) وام ( إذ بلغــت )93.3 3%( .
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جدول رقم )15( موقف املسؤول من املبادرات واالقرتاحات املقدمة لــ  ) وام (
مجموع الرأيم

الدرجة النسبةالتكراراًت
داللة الدرجةالترجيحية

00الرفض1

فوق المتوسط2.46
1553.57القبول2
1346.43المحاورة3
00االهمال4

%30100المجموع

من هذا العرض نالحظ...
رفــض املبحوثــون وجــود أي مواقــف إمهــال أو رفــض مــن املســؤولن أليــة مبــادرات أو 
اقراحــات وقــال )46.43 %( منهــم بتحــاور املســؤولن معهــم خبصــوص مــا يقدمونــه 
هلــم مــن اقراحــات ، بينمــا قــال )53.57 % ( بقبــول املســؤولن هلــذه املقرحــات، 
وقــد بلغــت الدرجــة الرجيحيــة املبينــة ملوقــف املســؤولن  ) 2.46( أي أنــه موقــف فــوق 

املتوســط .
جدول رقم )16( االنطباع عن واقع السياسة االخبارية لــ  ) وام (

النسبةعدد النقاطاالنطباعم
السرعة الفورية في متابعة وبث األخبار والتطورات السياسية 1

المهمة
26% 86.67

80 %24بث األخبار المهمة والمعلومات بطريقة موضوعية ومقنعة2
76.67 %23تعزيز القيم األخالقية والدينية والروابط االجتماعية3
66.67 %20نشر الوعي السياسي والثقافي وتهذيب الذوق العام4
63.33 %19بناء اإلنسان الصالح لوطنه ومجتمعه وامته5
نقل األخبار الرسمية والبيانات والنشاطات السياسية لقيادة الدولة 6

الى الرأي العام
17% 56.67

التعليق على األحداث السياسية المهمة في الوطن العربي والعالم 7
وتفسيرها

17% 56.67

نقل وجهات النظر واالراء ذات الصلة بالرأي العام المحلي 8
واإلقليمي والعربي والعالمي وقوع حدث مهم صادر عن الدولة

16% 53.33

50 %15انسجام االخبار مع الطرح السياسي للدولة9
نقل وبث األخبار التي تتضمن تعرية أعداء اإلمارات أمام الرأي 10

العام
9% 30

011نقل وبث األخبار التي تهاجم أعداء اإلمارات  وتمتدح أصدقاءه11
012نقل ونشر األخبار المذيلة بعبارة ينشر بتوجيه مركزي12

100 %30المجموع
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رمست انطباعات عينة الدراسة من وجهة نظرهم السياسة اإلخبارية ل)وام( وأبرزت أهم 
املوضوعات الي تبثها على كافة املســتوايت حملية كانت أو اقليمية أو دولية حيث كانت 
الصورة الي خرجنا هبا يف هذا الشأن هي)وام( وتبلورت هذه السياسة يف :السرعة الفورية 
يف متابعــة وبــث األخبــار والتطــورات السياســية املهمــة، بــث األخبــار املهمــة واملعلومــات 
بطريقــة موضوعيــة ومقنعــة، هــذا علــى املســتوى الــدويل، نقــل وجهــات النظــر واآلراء ذات 
الصلــة ابلــرأي العــام احمللــي واإلقليمــي والعــريب والعاملــي وقــوع حــدث مهــم صــادر عــن الدولــة 
، أمــا علــى املســتوى احمللــي فنجــد سياســتها تقــوم علــى تعزيــز القيــم األخالقيــة والدينيــة 
والروابط االجتماعية ، نشر الوعي السياسي والثقايف وهتذيب الذوق العام ، بناء اإلنسان 
الصاحل لوطنه وجمتمعه وأمته ، نقل األخبار الرمسية والبياانت والنشاطات السياسية لقيادة 
الدولة إىل الرأي العام، وعلى املستوى اإلقليمي جندها تعمل على التعليق على األحداث 

السياســية املهمــة يف الوطــن العــريب والعــامل وتفســريها . 
وجند سسياسة ) وام ( اإلخبارية بعيدة عن نقل وبث األخبار الي تتضمن تعرية أعداء 
اإلمــارات أمــام الــرأي العــام، أو نقــل وبــث األخبــار الــي هتاجــم أعــداء اإلمــارات ومتتــدح 

أصدقائــه، كمــا أهنــا ال تلجــأ إىل نقــل ونشــر األخبــار املذيلــة بعبــارة ينشــر بتوجيــه مركــزي.

جدول رقم )17( املصادر الي  تستمد منها  )وام( توجهاهتا وقوانينها
النسبةمجموع التكراراًتالمصدرم
66.67 %20نصوص القوانين1
16.67 %5الخطط المركزي2
16.67 %5االطالع على منهج الدولة3
00المشاركة في الموضوعات4

00قانون المجلس الوطني
100 %30المجموع

حصــر املبحوثــون املصــادر يف ثالثــة مصــادر هــي )نصــوص القوانــن : وحققــت النســبة 
األكــر إذ بلغــت )66.675( 

وجــاء بعدهــا وبنســبة واحــدة )16.67 %( اخلطــط املركزيــة، االطــالع علــى منهــج 
الدولــة.
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جدول رقم )18( معايري رفض اخلر
مجموع المعاييرم

الترتيبالنسبةالتكراراًت

100.001 %30األخبار تسيء إلى شعب اإلمارات1
70.005 %21األخبار تسيء إلى قيادة اإلمارات2
73.334 %22األخبار تسيء إلى أصدقاء اإلمارات3
60.006 %18األخبار تمدح أعداء اإلمارات4
80.003 %24األخبارالتي تتناقض مع الطرح السياسي لإلمارات5

األخبار التي يرى المحرر أنها تتناقض مع أخالق 6
90.002 %27المجتمع

100 %30المجموع

مــن هــذا العــرض نالحــظ أن معايــري رفــض اخلــر جــاءت مرتبــة تنازليــا حســب عــدد 
تكراراهتــا علــى النحــو اآليت:

األخبــار تســيء إىل شــعب اإلمــارات بنســبة ) 100 %( ، األخبــار الــي يــرى احملــرر 
أهنــا تتناقــض مــع أخــالق اجملتمــع بنســبة ) 90 % ( األخبــار الــي تتناقــض مــع الطــرح 
اإلمــارات   أصدقــاء  إىل  تســيء  األخبــار   ،  )  % 80  ( بنســبة  لإلمــارات  السياســي 

.)  % 73.33(

جدول رقم )19( عراقيل حتد من إجناز عمل احملرر
النسبةمجموع  التكراراًتالمعاييرم
100 %30تقيدات السياسة اإلعالمية1
66.67 %20ضعف القدرة والخبرة المهنية للمسؤولين2
43.33 %13ضعف قدرات الصحفيين انفسهم وقلة خبراتهم3
43.33 %13ضعف اإلمكانيات الفنية والتكنولوجية4

100 %30المجموع

مــن هــذا العــرض نالحــظ أن: )100 %( وهــي متثــل عينــة الدراســة اتفقــت علــى 
.) اإلعالميــة  السياســة  )تقيــدات  لعنصــر  األول  الرتيــب 

القــدرة واخلــرة املهنيــة للمســؤولن ( بنســبة 66.67 % يف  يليهــا عنصــر )ضعــف 
قــدرات  )ضعــف  عنصــرا  جــاء  مكــرر  والثالــث  الثالــث  الرتيــب  ويف  الثــاين.  الرتيــب 
الصحفيــن أنفســهم وقلــة خراهتــم، ضعــف اإلمكانيــات الفنيــة والتكنولوجيــة( بنســبة )  

.)%  43.33
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جدول رقم )20( االعتبارات األكثر أمهية
الترتيبنسبةتكراراتاالعتبار االكثر اهمية

20.162 %25مصدر الخبر
16.943 %21إدارة الوكالة
12.905 %16عامة القراء

16.134 %20المسؤولين في الدولة
11.296 %14وكالة أنباء خارجية

22.581 %28السياسة اإلعالمية أو الخط السياسي للوكالة

مــن هــذا العــرض نالحــظ أن : السياســة اإلعالميــة أو اخلــط السياســي للوكالــة  جــاء 
يف املركــز األول بنســبة ) 22.58 % (. مصــدر اخلــر جــاء يف املركــز الثــاين بنســبة 
) 20.16 %( . إدارة الوكالــة جــاءت يف الرتيــب الثالــث بنســبة )16.94 %(. 
املســؤولن يف الدولــة جــاء يف الرتيــب الرابــع بنســبة ) 16.13 %( .عامــة القــراء جــاء 
يف الرتيــب اخلامــس بنســبة ) 12.90 %(. وكالــة أنبــاء خارجيــة يف الرتيــب الســادس 

واالخــري بنســبة )11.29 %(.

جدول رقم )21( التأين يف أخبار )وام(
ًدائماالرأي داللة الدرجةالدرجة الترجيحيةالمجموعنادراًاحيانا
1710330تكرار

فوق المتوسط2.461
%100.00%10.00%33.33%56.67نسبة

 مــن هــذا العــرض نالحــظ أن) 56.67 %(  وضعــوا )وام( ضمــن الــوكاالت املتأنيــة 
دائمــاً ، هنــاك ) 33.33 %( مــن عينــة الدراســة رأوا أن ) وام ( أحيــاانً تكــون متأنيــة 
، بينمــا هنــاك )105( قالــوا إهنــا غــري متأنيــة يف أخبارهــا، بلغــت الدرجــة الرجيحيــة 

2.461 أي أن التــأين يف )وام ( يكــون فــوق املتوســط 

جدول رقم )22( الرأي فيما تقدمه ) وام ( من خدمات
المجموعغير جيدةجيدةالرأي

30030تكرارات
100.00 %0.00 %100.00 %نسبة

اتفقــت عينــة الدراســة بكاملهــا دون اســتثناء علــى جــودة اخلدمــة الــي تقدمهــا ) وام ( 
وهــو رأي واحــد ال حيتمــل مقــارانت مــع آراء أخــرى ولذلــك ســنكتفي هبــذه النتيجــة .
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جدول رقم )23( الرأي فيما جتريه)وام( من دراسات حتليل وتقومي لسياستها 
االخبارية

الدرجة النادراأحيانابانتظاماالرأي
داللة الدرجةالترجيحية

161310تكرارات
مرتفعة2.5

0.00 %3.33 %43.33 %53.33 %نسبة

بنســبة )53.33 %( مــن عينــة الدراســة قالــوا أن )وام( جتــري دراســات حتليــل وتقــومي 
لسياســتها اإلخباريــة ابنتظــام، بينمــا قــال )43.33 %( ان )وام ( أحيــاان مــا جتــري 
دراســات حتليــل وتقــومي لسياســتها اإلخباريــة ، وقــال )3.33 %( مــن عينــة الدراســة 
أن )وام( اندراً مــا جتــري دراســات حتليــل وتقــومي لسياســتها اإلخباريــة هــذا وقــد ارتفعــت 
الدرجــة الرجيحيــة هلــذ الــرأي اىل )2.5( ممــا يعــين املوافقــة املرتفعــة علــى انتظــام )وام( يف 

قيامهــا بدراســات حتليــل وتقــومي لسياســتها اإلخباريــة .

جدول رقم )24( ما تتصف به السياسة اإلخبارية يف )وام(
الدرجة الاحيانانعمالــــــــــــــرأي

داللة الدرجةالترجيحية

الرد بشكل الرد يومي على 
التحديات والمواقف التي 

يختلقها الخصم

8913
متوسط1.83

% 26.67% 30.00% 43.33

اعتماد اسلوب التغييرات 
المفاجئة في القرارات 
واالجراءات اإلعالميّة

71112
متوسط1.83

% 23.33% 36.67% 40.00

اللجوء إلى التريث والحصافة 
والتخمين لغياب الدراسة 

العلمية والتوجيهات المستقرة

6177
متوسط1.96

% 20.00% 56.67% 23.33

مــن العــرض الســابق يتضــح أن :املوافقــة علــى هــذه البدائــل جــاءت متوســطة بــن 
أفــراد العينــة وأن كانــت هنــاك فــروق واضحــة بــن بديــل )اللجــوء اىل الريــث واحلصافــة 
والتخمــن لغيــاب الدراســة العلميــة والتوجيهــات املســتقرة ( وبــن البديلــن اآلخريــن ممــا 

جيعلنــا نرجــح أن هــذا البديــل هــو الغالــب بــن أفــراد العينــة .
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جدول رقم )25( االتصال الشخصي ابلقيادات ودوره يف توجيه سياسة ) وام(
داللة الدرجةالدرجة الترجيحيةغير فاعلمحدود الفاعليةفاعلالرأي

6177تكرارات
متوسط1.967

23.33 %56.67 %20.00 %نسبة

القيــادات  و  ابلشــخصيات  الشــخصي  االتصــال  أن  نالحــظ  العــرض  هــذا  مــن 
( حيــث  )وام  توجيــه سياســة  متوســط يف  دوره  يكــون  البــارزة  واإلعالميــة  السياســية 

)1.967( الــدور  هــذا  عــن  املنبئــة  الرجيحيــة  الدرجــة  بلغــت 
مــا هــي املســتلزمات واإلجــراءات األكثــر جــدوى يف حتقيــق أفضــل اخلدمــات اإلخباريــة 

بــ)وام( 

جدول رقم )26( واإلجراءات األكثر جدوى يف حتقيق أفضل اخلدمات 
اإلخبارية يف ) وام(

الترتيبالنسبةتكراراتاالجــــــــــــــــراءم
46.671 %14التمويل المادي1
20.002 %6التنسيق مع الوكاالت االخرى2
13.333 %4منح فرص التدريب للعاملين3
3م13.33 %4وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب4
6.675 %2تجاوز الروتين في إنجاز متطلبات العمل5

مــن هــذا العــرض جنــد أن ) التمويــل املــادي ( جــاء يف الرتيــب األول بنســبة ) 46.67 
%( ، )التنســيق مــع الــوكاالت األخــرى( جــاء يف الرتيــب الثــاين بنســبة ) 20.0 %( ، ) 
منــح فــرص التدريــب للعاملــن ( جــاء يف الرتيــب الثالــث بنســبة ) 13.33 %( ،) وضــع 
اإلنســان املناســب يف املكان املناســب  ( جاء يف الرتيب الثالث مكرر بنســبة ) 13.33 
%( ، ) جتــاوز الروتــن يف إجنــاز متطلبــات العمــل ( جــاء يف الرتيــب اخلامــس بنســبة ) 
6.67 %( ، أصحــاب اخلــرة ) 5- ( ويف الرتيــب الرابــع بــن أصحــاب اخلــرة ) 1- ، 

10-( وقــد اقتصــر هــذا اإلجــراء علــى هــذه الوظائــف فقــط .
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جدول رقم )27( صفات السياسة اإلخبارية لـ)وام( املقدمة للخارج والداخل
دالئل الدرجةالترتيبالدرجة الترجيحيةالاحيانادائماالصفة

مرتفع2.6157-85صادقة

مرتفع2.8331-255موضوعية

مرتفع23612.7334واضحة

مرتفع4م2.733-228مقنعة

مرتفع2.7673-237متزنة

مرتفع2.82-246دقيقة

مرتفع2.6456-219مؤثرة

مــن هــذا العــرض يتضــح: ارتفــاع الدرجــات الرجيحيــة لكافــة الصفــات الــي طرحتهــا 
صحيفــة الدراســة ممــا يعــين موافقــة عينــة البحــث علــى صحــة هــذه الصفــات بدرجــة مرتفعــة 
وإن كانــت هنــاك فــروق بــن الدرجــات الرجيحيــة لــكل صفــة إال أهنــا تــدور مجيعهــا يف 

حيــز املوافقــة بدرجــة مرتفعــة وهــي أعلــى درجــات الرضــا واملوافقــة. 
جدول رقم )28( السياسة اإلعالمية ومسامهتها يف تطوير العمل الصحفي

دالئل الدرجةالدرجة الترجيحيةالاحيانانعمالرأي
2082تكرارات

مرتفعة2.6
6.67 %26.67 %66.67 %نسبة

من هذ العرض نالحظ أن :)نعم ( السياسة اإلعالمية لــ)وام( كانت تسهم يف تطوير 
العمــل الصحفــي ةاخلدمــة األخباريــة املقدمــة للجمهــور الداخلــي واخلارجــي وقــد حــاز هــذا 
الــرأي علــى نســبة كبــرية مــن عينــة الدراســة إذ بلغــت النســبة )66.7 %( ، )أحيــاانً ( 
جاءت بعدها وبنســبة )26.67 %(، )ال( وبفارق نســي كبري جاءت بنســبة )2.67 
ارتفــاع الدرجــة الرجيحيــة املنّبئــة ابملوافقــة  يف الرتيــب االخــري ، وقــد أتكــد إحصائيــاً 

املرتفعــة علــى هــذا الــرأي إذ بلغــت هــذه الدرجــة ) 2.6(.

جدول رقم )29( االختالف بني )وام( ووسائل االعالم اإلماراتية يف النشر 
والسياسة اإلخبارية

داللة الدرجةالدرجة الترجيحيةالأحيانانعمالرأي
18120تكرارات

مرتفعة2.6
0.00 %40.00 %60.00 %نسبة
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مــن هــذا العــرض يتضــح أن )60 %( مــن عينــة الدراســة أقــروا أن هنــاك اختالفــا 
جوهراي بن سياســة وســائل اإلعالم اإلماراتية  كالصحف والتليفزيون واإلذاعة واجملالت 
والــدورايت يف النشــر بــن السياســة اإلخباريــة لــــ)وام (، )40 %( قالــوا أحيــاانً تكــون 
هنــاك هــذه االختالفــات، هــذا وتشــري الدرجــة الرجيحيــة )2.6( إىل املوافقــة املرتفعــة 

علــى هــذا الــرأي بــن عينــة الدراســة.
جدول رقم )30( عن مدى االختالف بني سياسة وام االخبارية وسياسة وسائل 

االعالم االخرى
داللة الدرجةالدرجة الترجيحيةقليلكبيركبير جداالرأي

864تكرارات
فوق المتوسط2.222

22.22 %33.33 %44.44 %نسبة

بــن  احلــادث  االختــالف  أجابــوا أبن  أن )44.44 %  يتضــح  العــرض  هــذا  مــن 
)وام( ووســائل اإلعــالم اإلماراتيــة يف النشــر والسياســة اإلخباريــة كبــري جــداً ، بينمــا 
قــال 33.33 % أبن هــذا االختــالف كبــري، يف الوقــت الــذي قــال فيــه 22.22 % 
أنــه قليــل، وعلــى ذلــك فقــد جــاء مــدى االختــالف فــوق املتوســط إذ بلغــت الدرجــة 

).2.222 الرجيحيــة 

جدول رقم )31( اإلجراءات اإلعالمية الي تتبعها )وام( للرد على السياسة 
اإلعالمية املعادية

الدرجة الأحيانانعماالجــــــــــــــــــــــــــــــــراء
داللة الدرجةالترجيحية

إهمال السياسة اإلعالمية المعادية 
واستمرار )وام( في سياستها 

اإلعالمية

21902.7
مرتفعة

% 70% 30% 0

إجراءت وإطالق تصريحات ذات 
طابع رسمي وإعالمي ودعائي

41971.9
متوسط

% 13.33% 63.33% 23.33

بث تعليقا حول األخبار العالمية سم 
الناطق الرسمي لـ)وام (

أقل من 94171.48
المتوسط % 30.00% 13.33% 56.67

إعداد معلومات واحصائيا وبثها 
لدحض األخبار المعادية

17112
مرتفعة2.5

% 56.67% 36.67% 6.67

مــن هــذا العــرض نالحــظ )بلغــت الدرجــة الرجيحيــة هلــذه اإلجــراءات )2.208(اي 
موافقــة فــوق املتوســط هلــا مــن أفــراد عينــة الدراســة وتفصيليــاً جــاءت الدرجــات الرجيحيــة 
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لــكل إجــراء علــى حــده كااليت : 
إمهــال السياســة اإلعالميــة املعاديــة واســتمرار )وام( يف سياســتها اإلعالميــة : جــاء  هــذا 
اإلجــراء يف املقدمــة  بدرجــة  ترجيحيــة مرتفعــة بلغــت ) 2.7( وهــي تنبــئ عــن موافقــة 

. أكر من أي إجراء آخر  
إعــداد معلومــات وإحصائيــا وبثهــا لدحــض األخبــار املعاديــة : جــاء هــذا اإلجــراء يف 

الرتيــب الثــاين مــن حيــث املوافقــة بدرجــة ترجيحيــة بلغــت )2.5(
إجــراءت وإطــالق تصرحيــات ذات طابــع رمســي وإعالمــي ودعائــي : مل ينــل هــذا االجــراء 
نفــس درجــة القبــول لــدى عينــة الدراســة وجــاء بدرجــة متوســطة حيــث بلغــت الدرجــة 

الرجيحيــة لــه )1.9(.
بــث تعليقــات  حــول األخبــار العامليــة ســم الناطــق الرمســي لـــ)وام ( : أقــل إجــراء حــاز 
علــى موافقــة ألفــراد عينــة الدراســة حيــث جــاءت درجتــه الرجيحيــة املعــرة عــن مــدى 

الرضــا والقبــول هبــذا اإلجــراء ) 1.48( أي أقــل مــن املتوســط .

جدول رقم )32( ما كانت )وام( تتزوده من السلطة السياسية
الدرجة الأحيانانعمالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

الترجيحية
داللة 
الدرجة

تفصيالت دققة لألهمية التي تفرضها المتغيرات 
السياسية الدولية والعربية واإلقليمية على صعيد 

تحقيق السياسة اإلعالمية لإلمارات
مرتفعة26402.867

تحديد واضح لآلهداف اإلعالميّة المقرونة 
بالخطط التكتيكية المناسبة بما يحقق نسبة عالية 

للسياسة اإلخبارية لـ)وام(.
مرتفعة22712.7

جدول رقم )33( الرأي يف وجود دراسة مرسومة ب)وام( يقوم عليها التخطيط
داللة الدرجةالدرجة الترجيحيةالأحيانانعمالرأي

2271تكرارات
مرتفعة2.7

%3.33%23.33%73.33نسبة

ارتفعــت نســبة القائلــن بنعــم التخطيــط قائــم علــى دراســة مرســومة إذ بلغــت نســبتهم ) 
73.33 % ( وقــد بلغــت الدرجــة الرجيحيــة املنبئــة مبــدى املوافقــة علــى الــرأي ) 2.7( 

أي أن املوافقــة علــى هــذا الــرأي جــاءت مرتفعــة.
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جدول رقم )34( الرأي يف وجود أسلوب  مستمر  ملتابعة التخطيط للسياسة 
اإلخبارية لـ)وام (

داللة الدرجةالدرجة الترجيحيةالأحيانانعمالرأي

2361تكرارات
مرتفعة2.773

3.33 %20.00 %76.67 %نسبة

مــن هــذا العــرض نالحــظ أن )76.67 % ( مــن عينــة الدراســة وافقــوا علــى القــول أن 
هنــاك أســلوابً  مســتمراً  ملتابعــة التخطيــط للسياســة اإلخباريــة لـــ)وام ( ، وأن )20.0 %( 
قالــوا أحيــاانً يوجــد هــذا األســلوب ، وبنســبة ضئلــة جــاء الــرأي الرافــض لوجــود مثــل هــذا 
األســلوب. وقد ارتفعت  الدرجة الرجيحية  لتســجل ) 2.773( أي أن هذا األســلوب 

موجــود بدرجــة مرتفعــة ـ هكــذا قالــت عينــة الدراســة.

جدول رقم )35( امهية متابعة وتقييم التخطيط للسياسة اإلخبارية لـ)وام(
داللة الدرجةالدرجة الترجيحيةمتوسط االهميةأحيانا مهممهم جداالرأي

17112تكرارات
مرتفعة2.5

6.67 %36.67 %56.67 %نسبة

مــن هــذا العــرض يتضــح أن متابعــة وتقييــم التخطيــط للسياســة اإلخباريــة لـــ)وام( مهــم 
بدرجــة مرتفعــة حيــث بلغــت الدرجةالرجيحيــة املنبئــة عــن املوافقــة علــى هــذا الــرأي ) 

. )2.5

جدول رقم )36( الرأي يف جناح )وام ( يف التخطيط لسياستها اإلخبارية
المجموعالنعمالرأي

28230تكرارات

100.00 %6.67 %93.33 %نسبة

أمجعــت عينــة الدراســة ـ إال مفردتــن )6.67 %( علــى جنــاح ختطيــط )وام( لسياســتها 
اإلخباريــة  وذلــك بنســبة)93.33 %( وهــو مــا سنســتعرض أتثــري املتغــريات الدميوجرافيــة 

عليــه فقــط.
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جدول رقم )37(عملية صياغة أهداف الرسالة اإلخبارية لـ)وام ( وبثها تسبقها 
عملية إعداد متكامل يف هذه األهداف

ًنعمالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف الدرجة الأحيانا
الترجيحية

داللة 
الدرجة

وضوح مضمون 
وأسلوب التعامل

2541تكرار
مرتفع2.8

3.33 %13.33 %83.33 %نسبة

تحديد الشرائح التي تتجه 
اليها الرسالة وخصائص 

كل منها

19110تكرار
مرتفع2.633

0.633330.366670نسبة

التركيز على الشريحة 
األم

19110تكرار
مرتفع2.633

0.633330.366670نسبة

بلغــت الدرجــة الرجيحيــة ملــدى املوافقــة علــى هــذه االهــداف )2.689( ممــا يعــين 
املوافقــة الكبــرية علــى عمليــة األعــداد املتكامــل هلــذه األهــداف حيــث تنبــئ هــذه الدرجــة 
ابلنجــاح املرتفــع ، كانــت املوافقــة بنســبة مرتفعــة واالعتقــاد الكبــري يف أن عمليــة صياغــة 
أهداف الرسالة اإلخبارية لـ)وام ( وبثها تسبقها عملية إعداد متكامل يف هذه األهداف 
إذ دلــت الدرجــات الرجيحيــة علــى هــذا النجــاح وإن كان هــدف )وضــوح مضمــون 

وأســلوب التعامــل ( هــو األكثــر جناحــاً وقبــواًل.

جدول رقم )38( املستوايت الي هتتم هبا صياغة أهداف الرسالة اإلخبارية 
لـ)وام(

ًنعممستــــــــــــــوى دالئل الدرجةالدرجة الترجيحيةالأحيانا

صنــــــاع القرار
مرتفعة27302.9

قادة الـــــــــرأي
مرتفعة25502.83

النخبـــــــة المثقفة
مرتفعة23702.77

بدرجــة ترجيحيــة عامــة بلغــت )2.833( ارتفعــت املوافقــة علــى  أن صياغــة أهــداف 
الرســالة اإلخباريــة لسياســة وام هتتــم بشــكل مباشــر ابملســتوايت الثالثــة الــي تضمنهــم 
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ســؤال صحيفــة الدراســة ممــا يعــين املوافقــة شــبه التامــة  مــن عينــة البحــث علــى اهتمــام 
اهــداف الرســالة اإلخباريــة لسياســة )وام( .

كان املســتوى)صناع القــرار ( هــو أكثــر مســتوى جــاءت املوافقــة الكبــرية عليــه يليــه 
مســتوى ) قــادة الفكــر ( مث ) النخبــة املثقفــة ( علمــاً أبن املســتوايت الثالثــة تتمتــع مبوافقــة 
ورضــا عينــة الدراســة بدرجــة مرتفعــة وهــي أعلــى درجــات النجــاح او املوافقــة أو الرضــا.

جدول رقم )39( يبني ترتيب أهداف اخلر يف ) وام (
الترتيبالنسبةتكراراتالهدفم
االول76.67 %23األخبار1
الثاني70.00 %21خدمة الدولة الوطنية2
الثالث66.67 %20تزويد الناس بالمعلومات3
الرابع46.67 %14التثقيف4

مــن هــذا العــرض نالحــظ أن األخبــار: جــاء يف الرتيــب األول بنســبة )76.67 % 
( ، خدمــة الدولــة الوطنيــة : جــاء يف الرتيــب الثــاين بنســبة  )70.0 %( ،  ، تزويــد 
النــاس ابملعلومــات : جــاء يف الرتيــب الثالــث بنســبة ) 66.67 %( ، التثقيــف : جــاء 

يف الرتيــب األخــري بنســبة )46.67 %(.

جدول رقم )40( مدى حتقيق اهداف السياسة االخبارية  يف ) وام (
ناجح العبــــــــــــــــــــــــبارة

فوق ناجحجدا
الدرجة متوسطالمتوسط

داللة الدرجةالترجيحية

طرح قضايا اإلمارات وموافقة 
فوق المتوسط207303.26الساسة على النطاق اإلقليمي

طرح قضايا اإلمارات وموافقة 
متوسط018842.46الساسة على النطاق القومي

طرح قضايا اإلمارات وموافقة 
متوسط117842.83الساسة على النطاق الدولي

متوسط99842.76مواجهة السياسات اإلعالمية

مــن هــذا العــرض يتضــح أن : طــرح قضــااي اإلمــارات وموافقــة الساســة علــى النطــاق 
اإلقليمــي : حــازت علــى أعلــى درجــات املوافقــة مقارنــة بباقــي األهــداف املطروحــة فقــد 
بلغــت درجتهــا الرجيحيــة )3.26( وهــي موافقــة فــوق املتوســط  .طــرح قضــااي اإلمــارات 
وموافقــة الساســة علــى النطــاق الــدويل : جــاءت املوافقــة عليهــا يف الرتيــب الثــاين مــن 
األمهيــة بدرجــة ترجيحيــة )2.83( وهــي درجــة متوســطة، مواجهــة السياســة اإلعالميــة 
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:جــاءت املوافقــة عليهــا يف الرتيــب الثالــث مــن األمهيــة بدرجــة ترجيحيــة )2.76( وهــي 
درجــة متوســطة، طــرح قضــااي اإلمــارات وموافقــة الساســة علــى النطــاق القومــي : أبقــل 
درجــة ترجيحيــة ابملقارنــة بباقــي األهــداف جــاء هــذا اهلــدف بدرجــة ترجيحيــة بلغــت ) 
2.46( وهي درجة متوســطة. وترتيب هذه الدرجات أكثر أهداف السياســة اإلخبارية 

حتقيقــاً.

جدول رقم )41( الرأي حول تناسب االمكانيات الفنية والتكنولوجية ب)وام( 
مع التطور احلاصل يف تكنولوجيا االتصال

المجموعالنعمالرأي

27330تكرارات
100.00 %10.00 %90.00 %نسبة

أجاب )90 %( من عينة الدراسة أبنه نعم اإلمكانيات الفنية والتكنولوجية ب)وام( 
تتناســب مــع التطــور احلاصــل يف تكنولوجيــا االتصــال ويف حالــة اإلجابــة بــال طلبــت 
صحيفــة الدراســة حتديــد مــا تفتقــده ) وام( يف هــذا اجملــال ووضعــت ثالثــة احتمــاالت 
وكانــت اإلجابــة  كاآليت :الكــوادر اهلندســية والفنيــة : اتفقــت اجملموعــة الــي قالــت بــــ)ال(  
علــى أن وكالــة  ) وام ( تنفصهــا الكــوادر اهلندســية والفنيــة املدربــة ، األجهــزة واملعــدات 
بــــ)ال(   الــي قالــت  االتصاليــة واملتطــورة واحلديثــة تقنيــا وتكنولوجيــا : اتفقــت اجملموعــة 
علــى أن وكالــة ) وام ( ال تنقصهــا األجهــزة واملعــدات االتصاليــة املتطــورة واحلديثــة تقنيــاً 
وتكنولوجيــاً ، املــوارد املاليــة الداعمــة للجانــب التقــين : اتفقــت اجملموعــة الــي قالــت بــــ)ال(  
علــى أن وكالــة ) وام ( ال تنقصهــا املــوارد املاليــة الداعمــة للجانــب التقين.وهــذا يعــين يف 
رأي هــؤالء أن اإلمكانيــات املاديــة ال تنقــص ) وام ( وأمنــا االمكانيــات البشــرية ـ مــن 

وجهــة نظرهــم، هــي مــا حتتــاج إليــه )وام(.

جدول رقم )42( الرأي يف دور التطور التكنوجي يف تقدم سياسة وام اإلخبارية
المجموعالنعم

29130تكرارات

3.331 %96.67 %النسبة

مــن هــذا العــرض نالحــظ أن كل عينــة الدراســة ابســتثناء )3.33 %( قالــوا نعــم، فــإن 
مستلزمات العمل الصحفي من الناحية التقنية مقياساً أساسياً يف تقدم سياستها اإلخبارية .
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جدول رقم )44( أتثري تطور تكنولوجيا االتصال يف سياسة )وام(
الترتيبالنسبةنعمالمهمة

901 %27السرعة والدقة في بث األخبار

602 %18تأمين ارسال نشرات ) وام ( إلى مشتركيها في الداخل والخارج

53.333 %16استالم النشرات من الوكاالت العربية واألجنبية

33.334 %10استالم أخبار وتقارير مراسلي وام في المحافظات والخارج

قامــت عينــة الدراســة برتيــب هــذه املهــام كمــا هــو مبــن ولوحــظ ان عينــة الدراســة 
أعطــت أولويــة للخــر الصحفــي ومــا مييــزه ، وميتــاز بــه مــن ســرعة يف النقــل والبــث ودقــة يف 
اســتيفاء عناصــره والتأكــد مــن مصــادره ، وارجعــوا ذلــك  إىل التكنولوجيــا الــي تســتخدمها 

)وام( يف هــذا اجملــال .

نتائج الدراسة:
كانــت أكثــر الدوافــع للعمــل ابألقســام الصحفيــة بوكالــة األنبــاء االماراتيــة ) وام( . 1

هــي االســتعداد الشــخصي ، الرغبــة يف التعــرف علــى األحــداث والتطــورات السياســية يف 
الوطــن العــريب ، خدمــة اجملتمــع .

كانــت املشــاركة يف الــدورات ابإلمــارات هــي الفرصــة الغالبــة املتاحــة لتطويــر مهــارات . 2
وخــرات العاملــن ابلوكالــة .

كانــت )الســرعة الفوريــة يف متابعــة وبــث األخبــار والتطــورات السياســية املهمــة ، بــث . 3
األخبــار املهمــة واملعلومــات بطريقــة موضوعيــة ومقنعــة ( كان هــو االنطبــاع الســائد بــن 

غالبيــة املبحوثــن عــن سياســة ) وام ( اإلخباريــة .
كانت ) نصوص القوانن( هي املصدر األساسي الذي تستمد منه )وام( توجهاهتا . 4

وقوانينها .
األخبــار الــي تســيء إىل شــعب اإلمــارات واألخبــار الــي يــرى احملــرر أهنــا تتناقــض مــع . 5

أخالقيــات اجملتمــع مهــا أكــر معياريــن ميكــن أن يرفــض بــث اخلــر بســببهما .
تقيــدات السياســة اإلعالميــة وضعــف القــدرة واخلــرة املهنيــة للمســؤولن مهــا أكثــر مــا . 6

حيــد مــن إجنــاز عمــل احملــرر .
السياســة االعالميــة أو اخلــط السياســي للوكالــة ، مصــدر اخلــر مهــا أهــم االعتبــارات . 7

مــن منظــور حمــرر األخبــار عنــد صياغــة اخلــر
والتوجيهــات . 8 العلميــة  الدراســة  إىل  اللجــوء  لغيــاب  والتخمــن  واحلصافــة  الريــث 
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املســتقرة هــو أكثــر مــا تتصــف بــه السياســة اإلخباريــة لـــ)وام ( حيــث كانــت املوافقــة علــى 
هــذا الــرأي موافقــة متوســطة بدرجــة ترجيحيــة 1.96 وهــي أعلــى درجــة بــن البدائــل الــي 

طرحتهــا الدراســة
جــاء تقييــم املبحوثــن لــدور االتصــال الشــخصي ابلقيــادات السياســية واالعالميــة . 9

والتوجهــات املســتمرة تقيمــاً بدرجــة متوســطة.
كان التمويــل املــادي هــو أكثــر اإلجــراءات الــي تتخذهــا )وام( يف حتقيــق أفضــل . 10

اخلدمــات اإلخباريــة حيــث قــال بذلــك 46.67%
الــي . 11 كانــت صفــة املوضوعيــة والدقــة واالتــزان واملوضوعيــة هــي أكثــر الصفــات 

تتصــف هبــا السياســية اإلخباريــة لـــ)وام ( حيــث كانــت الدرجــة الرجيحيــة املبينــة ملــدى 
املوافقــة علــى هــذه الصفــات درجــة مرتفعــة .

ســامهت السياســة اإلعالميــة تـــ)وام ( يف تطويــر العمــل الصحفــي واخلدمــة اإلخباريــة . 12
املقدمــة للجمهــور يف الداخــل واخلــارج فقــد كانــت الدرجــة الرجيحيــة املبينــة لــدى موافقــة 

علــى هــذا الــرأي درجــة مرتفعــة .
كان إمهــال السياســة اإلعالميــة املعاديــة واســتمرار )وام ( يف سياســتها اإلعالميــة . 13

هــو أكثــر اإلجــراءات التييمكــن لـــ)وام ( اختاذهــا جتــاه هــذه السياســات املعاديــة يليهــا 
إعــداد معلومــات واحصائيــات وبثهــا لدحــض األخبــار املعاديــة.

حــاز خيــار تفضيــالت دقيقــة لالمهيــة الــي تفرضهــا املتغــريات السياســية الدوليــة . 14
والعربيــة واإلقليميــة علــى صعيــد حتقيــق السياســة اإلعالميــة لإلمــارات . حــاز هــذا اخليــار 

علــى موافقــة مرتفعــة مــن قبــل الباحثــن بدرجــة ترجيحيــة بلغــت 2.867.
جناح )وام ( يف التخطيط لسياستها اإلخبارية جاء الرأي يف بنسبة 93.33 %.. 15
جــاءت ) األخبــار( يف صــدارة ترتيــب أهــداف اخلــر فقــد جــاءت بنســبة 76.67 . 16

% يليهــا )خدمــة الدولــة الوطنيــة ( بنســبة 70 % ، أمــا تزويــد النــاس ابملعلومــات فقــد 
جــا بنســبة )66.67 %( وأخــرياً جــاء التثقيــف يف ذيــل الرتيــب بنســبة )46.67 %(

جــاء مســتوى )صنــاع القــرار( يف صــدارة املســتوايت الــي هتتــم هبــا صياغــة أهــداف . 17
الرســالة اذ كانــت درجتــه الرجيحيــة )2.9( أي متــت املوافقــة علــى أولويــة هــذا اهلــدف 

بدرجــة تــكاد تكــون كاملــة ، يليــه مســتوى ) قــادة الفكــر ( مث ) النخبــة املثقفــة ( .
حققــت السياســة االخباريــة لـــ)وام ( جناحــاً كمــا تشــري الدرجــات الرجيحيــة يف . 18

)طــرح قضــااي اإلمــارات وموافقــة الساســة علــى النطــاق اإلقليمــي ( مث ) النطــاق الــدويل 
( مث ) مواجهــة السياســات اإلعالميــة ( وأخــرياً علــى ) املســتوى القومــي ( ابســتثناء )  
اإلقليمــي(  الــذي حقــق درجــة ترجيحيــة فــوق املتوســط جــاءت األهــداف األخــرى بدرجــة 
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ترجيحيــة )متوســط (
اعتــر مــا يقــرب مــن 97 % مــن عينــة الدراســة أن تطــور )وام ( يف مســتلزمات . 19

العمــل الصحفــي مــن الناحيــة الفنيــة يعــد مقياســاً أساســياً يف تقــدم سياســتها اإلخباريــة .
اعتــر 90 % مــن آراء عينــة الدراســة أن تكنولوجيــا االتصــال كانــت هلــا األثــر . 20

األكر يف سياســة )وام ( االخبارية يف الســرعة والدقة يف نقل االخبار وبثها مث جاء بعد 
ذلــك أتمــن ارســال النشــرات اىل املشــركن يف الداخــل واخلــارج مث اســتالم النشــرات مــن 
الــوكاالت العربيــة واألجنبيــة وأخــرياً اســتالم  أخبــار وتقاريــر مراســلي )وام ( يف احملافظــات 
واخلارج ...أي أن التطور يف تكنولوجيا االتصاالت والي أتخذ هبا )وام ( كان له األثر 
األكــر كمــا قلنــا ســابقاص يف خدمــة اخلــر مــن حيــث الســرعة والدقــة يف بثــه للجمهــور 

أو الــوكاالت األخــرى .

توصيات الدراسة:
زايدة أعداد املشركن يف الدورات التدريبية ليصل التدريب لكل العاملن.. 1
تتنــوع موضوعــات الــدورات لتضــم موضوعــات هلــا صلــة ابلعمــل الصحفــي كالتنميــة . 2

البشــرية مثــال.
االهتمام ابللغة العربية والعمل على اشراك أكر عدد يف براجمها .. 3
االهتمــام بتقــدمي مميــزات ملموســة للعاملــن ابلوكالــة اســوة مبــا يقــدم يف املؤسســات . 4

االعالميــة االخــرى
احملافظة على آلية عمل السياسة االخبارية والعمل على تدعيمها .. 5
النظــر جبديــة فيمــا يقــدم للوكالــة مــن مقرحــات ومبــادرات لتطويــر منــط السياســة . 6

اإلخباريــة يف )وام( وتنفيــذ اجليــد منهــا والقابــل للتنفيــذ.
العمــل علــى تكويــن كــوادر فنيــة وهندســية مدربــة إلســعاف الوكالــة بتقــدمي خدمــات . 7

أكثــر جــوده.
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8-ابــو وهدب،عائشــه،تصميم وكاالت االنبــاء العامليــة الناطقــة ابللغــة العربيــة ،وعالقتــه 
،كليــة  منشــوره  غــري  ماجســتري  ،رســالة  االخبــار  علــى  للحصــول  املواقــع  هــذه  بتيســري 

القاهــره،2016. ،جامعــة  االعــالم 
9- القحطاين، انصر،التغطية االخبارية لوكالة رويرز لقضااي امن اخلليج،دراسة 

ميدانية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،االردن ،عمان ،جامعة الشرق 
االوسط،2013.

التقنيــة ،ســوان  التطــورات  االنبــاء يف ظــل  10- حامد،أمحــد خليل،مســتقبل وكاالت 
منوذجــا، ورقــة حبثيــة ،املؤمتــر الثــاين ملديــري وكالــة االنبــاء الســودانية ،جامعــة الســودان 
.www//:http للعلــوم والتكنولوجيا،ابريــل 2012،للمزيــد انظــر املوقــع االلكــروين
.20120520120405884/publications_staff/edu.sustech

pdf
11- شعبان حسن محاده،اجتاهات السياسة اإلخبارية لوكالة األنباء العراقية 1997-

2003 ،أطروحة دكتوراه غري منشوره ،جامعة بغداد ،كلية االعالم،2005
12- صاحل وتوت ، أمهية وكاالت االنباء كمصدر من مصادر االعالم ،جملة اهل 
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صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

البيت ،العدد1 ،2004، حبث منشور  ،العراق ، كربالء جامعة اهل البيت عليهم 
السالم.

)*( تتناولــت كتــب البحــث العلمــّي مصطلــح االســتبيان ابلعديــد مــن املرادفــات األخــرى 
للمصطلــح  ترمجــة  واالســتطالع، كلهــا  االســتخبار،  االســتفتاء،  االســتقصاء،  مثــل: 

.  Questionnaire اإلنكليــزي 

 )*(اخلراء الذين عرضت عليهم استمارة االستبيان هم:
للعلــوم  العــن  –جامعــة  واالتصــال  اإلعــالم  عركوب-كليــة  أبــو  إبراهيــم  أ.د    –  1

لعــن لتكنولوجيا.ا وا
2- أ.د  سعد سلمان املشهداين –قسم اإلعالم –كلية اآلداب –جامعة تكريت

3- أ.د  فريد صاحل فياض  –قسم اإلعالم –كلية اآلداب –جامعة تكريت
4- أ.م.د  حممد أمحد فياض–كلية اإلمارات للتكنولوجيا – أبو ظي.
5- أ.م.د  عبداملالك الدانين- كلية اإلمارات للتكنولوجيا – أبو ظي.

6- أ.م.د معن صاحل املتيمي - كلية اإلمارات للتكنولوجيا – أبو ظي.


