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  ةـــالمقدم

 متعلقة، سيما الوالتحدياتت، لألزما ًاد الواقع اإلعالمي في سوريا طيلة العقود الماضية تفاقمَهَش

على  النفتاحاوللتعددية أ واالفتقادعلى الصحفيين،  الرقابية قيودالالتضييق على الحريات، وفرض ب

مصير كان ف، لمعلوماتالحر لتدفق الوحتكار السلطة الحاكمة للكلمة، الحبيسًا ظل إذ  األصوات المعارضة،

 "رزاتفعلي "التضييق، واإلغالق، والسجن، كما في تجربة أي مشروع إعالمي يبحر "خارج النص الحكومي" 

 لبالد،اجراء انتقادها الالذع لتدني هامش الحريات في  ،التي تعرضت لإلغالق "،مريالدو"مالك جريدة 

 وتحميلها السدة الحاكمة المسؤولية الكاملة إزاء ذلك.

 تخدم ، وفكريةسياسية تياراتل ويقفي التس وسائل اإلعالم المحليةأدوار  تنحسرا فقد ،فضاًل عن ذلك

ي فالتنوع والتعدد  واحترام مصالح المنتفعين والسلطة الحاكمة، دون األخذ في االعتبار مراعاة

مامًا تبل على العكس الترابط والتماسك االجتماعي،  والدور المنوط بجوهر تحقيق اإلعالم، الثقافات

 الفكرياهيم والقيم الغريبة عن التكوين الثقافي، وألنماط من المفد يجّن ،مناسباتياً  بقي إعالمًا

ه انفقد، وعالمي لدى الجمهور السوريسيادة حالة من االغتراب اإل للمجتمع السوري، فكانت النتيجة

جية، م الخارتنقل بين وسائل اإلعالال تفضيل كثيرين إلىمر الذي دفع باألبنوافذ اإلعالم المحلي،  الثقة

ا ألنه ، بلفي نقل الحدث أو المصداقية يث االستقالليةن اإلعالم المحلي من حكونها أفضل حال ملليس 

 ."إعالمه الوطني"ال يجدها في  جمهور المحلياجات معرفية آنية بالنسبة للتشبع ح

من  لصدورااتصاف وسائلها بمركزية ، وواألكاديميالتكوين المهني، دني تاإلطار القانوني، و ضعف أنكما 

، من ناحيتي التغطية اإلعالمية -بنسب متفاوتة-إهمال بقية المحافظات السورية دمشق وحلب، مع 

 .في سوريا اإلعالم سوء معالمأمن عّد ت  وتمركز وسائل االعالم 

شف كفي  ةومسؤولياته القويم ،السوي اإلعالم عيد كل البعد عن هويةوالب ،المشوه إعالميًا هذا الواقع

تكوين ل جامعة، والهوية الوطنية الوالنفسية ،على البنية االجتماعيةبًا سل رأّث، الفساد وتصويب األخطاء

 .اآلن كماتصال المتطورة، اال سيما مع افتقاد تلك الفترة لوسائلشخصية الفرد السوري، 

 فرةط ، وما رافقها من"الربيع العربي"ثورات التي أججتها  تسارع وتيرة التغيرات تباعًا، وفي خضم

لت النمطية التي ظ القوالب من الحقائق، وتحطمت ، سطعت الكثيراإلعالم الجديدفي تقنيات  نوعية

ذي بات دور "المواطن الصحفي " ال في الساحة اإلعالمية وبرز، لعقود حكوميال اإلعالم أجهزة تعممها

ى ها علفقدان الحكومة المركزية سيطرت البديلة عالميزاحم اإلعالم التقليدي، كما انتهزت وسائل اإل

 جرىما  وهذا وتبث األحداث من الداخل السوري، لتمارس عملها الميداني، مساحات جغرافية شاسعة

 مناطق اإلدارة الذاتية التي تدير ثلث المساحة السورية. في العمل عليه

 من حيث اإلعالم وسائلاحتضانًا لاألكثر اليوم  منطقةهذه ال ًا مع باقي المناطق السورية، تعّدقياسف

 .(محلية، وإقليمية، ودولية)إعالم  وسيلة 115بـ ويقدر عددها (1) لجغرافي،التوزع ا
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في  حليوسائل اإلعالم المل والتقييم الدقيق للجوانب البنيوية ليل العلمي،تحالمن أهمية و من هنا،

ياس بق المرحلة األولى، تتمثل مرحلتينإلى  ةالحالي الدراسةتقسيم سيتم  ،مناطق اإلدارة الذاتية

وظيفي، الي والالجانبين الم سيتم تحليل المرحلة الثانيةأداء اإلعالم المحلي، وفي  إزاءهات الجمهور اتجا

 .في وسائل اإلعالم المحلية الستنباط نتائج واقعية ذات داللةالتنظيمية البنية تفسير و

 :يةإلى أربعة محاور رئيس في ظل قراءة المشهد اإلعالمي الدراسة نقسمت :الدراسةتقسيمات 

 المحور األول

 .الدراسةالخاصة ب اإلجراءات المنهجية يتضمنس

 المحور الثاني

 .داء اإلعالم المحلياتجاهات الجمهور تجاه أ وتحليل قياسيتم فيه س 

 المحور الثالث

 .في اإلعالم المحلي (ةوالمالي والتنظيمية، ،ةالوظيفي) وتقييم النواحي حليلت يركزعلىس

 المحور الرابع

 .المراجع والمالحق، والنتائج والتوصيات عرضمن خالل  دراسةال تنتهي
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 الدراسةمشكلة  أواًل:

من  يرًا قياسيًا لعدد كبصعود ،سنوات 10ب السورية القائمة منذ الحر طوال شهدت الساحة اإلعالمية

 .ر الدعم الماليومصاد ،، ومعايير الجودةالعاملين حجمالمختلفة من حيث  وسائل اإلعالم

 مللعا وتوافر فرص السوق اإلعالمية،رغم انتعاش وفي مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ 

ي فليها كام إن االحتيمك ،محددة قابلة للقياسلمؤشرات  اً واضح ًاغياب في الغالب يوازيهانه إال أ، الصحفي

لدعم امصادر ضمان استمرارية داء، واألوية سخلل في اإلعالمية، وما يترتب عليها من  يم الوسائلتقي

 تنظيميالهيكل المالمح همية أقل عنها ال يكما  .واالستقاللية الديمومةللوسيلة  التي تتيح ،المالي

نية المه المهارات كاديمية، ووالمؤهالت األلمؤسسات اإلعالم، والتسلسل الوظيفي لسير العمل،  المعتمد

 .وموضوعية ومعالجة األحداث بدقة لنقلن ين المحليالتي تؤهل الصحفيي

 المؤسساتيالتكوين ، والواقع الوظيفي ماهو: ة من سؤال رئيسيالبحثيالمشكلة ق من هنا تنطل

 ؟ هاأدائ ، والمالي لوسائل اإلعالم في مناطق اإلدارة الذاتية، ورصد اتجاهات الجمهور تجاهوالتنظيمي

 أسئلة أخرى، وهي: تفرع عنهت

 في مناطق اإلدارة الذاتية؟ المحلي اإلعالم أداء وركيف يقيم الجمه -1

  اإلعالمية؟ الوسائلنوع ملكية  ما -2

 ؟عاملين، وما معدل أجور الالمحلي اإلعالم هااالتي يتلق مصادر الدعم المالي ما -3

 اإلعالمية، وماشروط اختيار الموظفين؟ لوسائلالمعتمد في ا ما الهيكل التنظيمي -4

 ؟منهم مؤهالتهم، ونسبة اإلناثماهي ، واإلعالم المحليةفي وسائل  كم عدد العاملين -5

 ، واللغة المستخدمة في الخطاب اإلعالمي؟ما طبيعة المحتوى -6

 حداث؟لألتغطيتها التكنولوجيا المعاصرة أثناء  المحلية هل تستثمر الوسائل اإلعالمية -7

 ؟ريتهاكفاءتها، ودو ، وما مدىاإلعالمية بية وتأهيلية للعاملين في الوسائلك برامج تدريهل هنا -8

 ؟لمعالجتهاالمقترحة والحلول ، ةالمحلي التي تعترض عمل وسائل اإلعالم ياتالتحدّ ما  -9

 الدراسة: أهداف ثانياً 

 :محددات، يمكن إجمالها في ثالث أهداف أساسيةتحقيق  إلى بشكل أساسي ةالحالي الدراسة سعىت

لعمل اة، ونقل مقترحاتهم الخاصة بتطوير سائل اإلعالم المحليرصد اتجاهات الجمهور تجاه أداء و -1

 .يصال صوت الشارعإل مهيئًا أكثراإلعالم  اإلعالمي، ليكون

م بعد تقيي تفيد أصحاب الشأن، اإلعالم، وتقديم قاعدة بيانات حديثة إجراء مسح شامل لوسائل -2

ين، لموظفوشروط اختيار اوالهيكل التنظيمي، )الملكية، وطبيعة المحتوى،  الجوانب المرتبطة بـ

 .وعدد العاملين، واستثمار التكنولوجيا، والمسائل المالية(

 لمعالجة أوجه ، واقتراح الحلولاإلعالمية التي تواجه عمل الوسائل التحديات مناقشةو بيان -3

 .عترضهاي ذيال والخلل ،القصور
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 الدراسةًا: أهمية ثالث

 الوسائل واقعي مسار تقييم أداء ف انوعه من ىاألول اكونهفي  - بالدرجة األولى - الدراسةتكمن أهمية 

الحديثة  بيانيةوالمؤشرات ال وضح بلغة األرقامتو، ةبأقاليمها الثالث اإلعالمية في مناطق اإلدارة الذاتية

 دأح كلشا أن ت، كما من شأنهالميداني مسحعلى الاالستناد ب ،الحلول لمعالجتهااقتراح أوجه الخلل، و

 .اهاالمؤسساتية، ومحتو ير بناهااإلعالمية لتطو ين على إدارة الوسائلتفيد القائمالمراجع التي 

ت لبياناا البحث عنن ناحية توفر عليهم الوقت والجهد مسفإنها  ،ا بالنسبة للباحثين وأصحاب الشأنأّم 

 .مستقباًل العلمية ذات الصلة لدراساتهم وأبحاثهم المطلوبة

 الدراسةًا: منهجية رابع

 -2021ام عأيلول/ سبتمبر من  10 حتى مايو/أيار 15بين مازمنيًا  تمتدي االت -ة حاليال الدراسةنتمي ت

ووصف  وتسجيلها، الدقيقة أنسب المناهج التي تتيح جمع البيانات" باعتبارها ،إلى الدراسات الوصفية

 (2) ."طار عالقات فرضية يمكن اختبارهافي إ والوقائع ،عالميةسسات اإلالنظم والمؤ

تمت  ، فقدغرض الحصول على البيانات االحصائيةب التي اعتمدناهالق بعملية المسح فيما يتع

 من التصميم التجريبي، وطريقة سحب العينة لألبحاث السابقة ذات - كإجراء منهجي - االستفادة

ًا سحمو لذاتية،في مناطق اإلدارة ا ةالمحلي اإلعالم المسح اإلعالمي لوسائلتم إجراء  ،عليه . وبناًءالصلة

د إعدال ، وذلك من خالالميداني في مركز الفرات للدراسات البحثبالتعاون مع وحدة  ،للجمهور ًاميداني

ائل بالقائم باالتصال )وسخاصة  ولىاأل ،، انقسمت إلى ورقتين(سئلةاأل ومفتوحة ،)مغلقة استبانة

 .سائل اإلعالممحتوى ول لجمهورا تقييمخاصة بوالثانية  ،اإلعالم(

تلف بمخ ضمن مناطق اإلدارة الذاتية المحلية النشطة ماإلعال وسائل فيضم ،الدراسةمجتمع  أّما عن

الم ت اإلعالمكاتب الفرعية لمؤسسا)يستثنى من العينة المدروسة  ؛اتهأنماط ملكي، وا، وتوجهاتهنواعهاأ

 دورياتالوكذلك ، الذاتية في مناطق اإلدارة العاملين ، ويتبعها شبكة من الصحفيين المحليينالخارجي

، لعسكريةا والقوىوكيانات اإلدارة المحلية، الناطقة باسم النقابات، والهيئات،  والمواقع اإللكترونية

 .(ميةاإلعال واالستشارات الدراساتتقديم المعنية بو ،المراكز المختصة بتأهيل الصحفيين، وواألمنية

 أكبر قدر ممكن من البيانات حصول علىة للبلالمقا، و)الرصد الميداني( الحظةالم تطويع أداتي كما تم

بنسبة  بالطريقة الميسرة )المتاحة( الدراسةمن مجتمع  العينة س حبتو ،ةعن وسائل اإلعالم المحلي

في هذا  بمكان من الصعوبة من االشارة إال أنهوالبّد هنا من إجمالي وسائل اإلعالم المحلية، % 30 تجاوزت

، إعالمية وسيلة 66بـ  منافذ اإلعالم المحلي، والمقدر عددها  لكلية بجميعا اإلحاطة دراساتالنوع من ال

وكثير منها لم تكن ، سئلة االستبانةعن أ جابةعن الرد واإل سيما أن بعضها تحفظت، وأخرى امتنعت

اعتمادًا على  وبالتالي تم استيفاء شروط سحب هكذا نوع من العينةفّعالة في آلية التواصل اإللكتروني، 

في  من الجمهور وكذلك األمر بالنسبة للعينة العشوائية المختارة. روط متجانسة في التمثيل المتوزانش

عينة من مختلف األعمار واألجناس، والوالءات  318 ، وبلغ حجمهامنبج(والرقة، و، مدن )القامشلي
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الهيكل 

التنظيمي

الهيكل اإلداري 

وتقسيماته 

الوظيفية
عدد 

العاملين

نسبة 

اإلناث

برامج وخطط 

التدريب 

والتأهيل

المؤهالت 

العلمية

طبيعة 

الملكية

الجانب 

الوظيفي

نوع الوسيلة 

اإلعالمية

طبيعة 

المحتوى

اللغة 

المستخدمة

توظيف 

التكنولوجيا

التوزع 

الجغرافي

المقاييس 

المالية
مصادر 

التمويل

معدل 

األجور

، وفق شرائح المجتمعأكبر عدد ممكن من راء آل جانسالمت يلمث، وذلك للتات الفئويةواالنتماءالفكرية، 

كلما كان حجم العينة أكبر زاد تمثيلها لخصائص المجتمع المأخوذة منه، ويزيد فرص " مفادها قاعدة

أي تقلل الخطأ االحصائي من النوع األول، وبالتالي تمثياًل  ،رفض الفرضية الصفرية عندما تكون خاطئة

 (3) ."الدراسةأعلى لخصائص المجتمع، وتعميمًا أصدق لنتائج 

 الدراسةًا: متغيرات خامس

 بمتغيرين اثنين: يتمثل :المتغير المستقل 

 .اتجاهات الجمهور المتغير األول:    

 )البنية الوظيفية، والتنظيمية، والمالية( في اإلعالم المحلي المتغير الثاني:    

 :أداء وسائل اإلعالم المحلية في مناطق اإلدارة الذاتية المتغير التابع 

 المحلية ألسباب وعوامل عديدة اختفاء وسائل اإلعالمأو  ظهورالدخيل:  المتغير. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 (2رقم ) الشكل                                                                                    (                 1الشكل رقم )              

 (3الشكل رقم )                                                                              
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 : مصادر المعلوماتسادساً 

 :ما يأتيب، نجملها العلمية والمراجع الميدانية،على العديد من المصادر - الدراسةانجاز في  -تمدنا اع

 المصادر األولية:

 اطق اإلدارة الذاتيةاإلعالم المحلي في من القائمين علىاستبانة خاصة بالجمهور، وأخرى ب. 

 في  إلعالمالمجلس األعلى ل منتم الحصول عليها  الرقمية الخاصة بعدد وسائل اإلعالم البيانات

 .إقليم الجزيرة

  يماتوتقي ائل اإلعالمية المحلية الختباراتعامل في الوس 40أكثر من خضوعالبيانات الناتجة عن، 

 الذي ،الباحثتي تعترضهم، وقد أشرف عليها هم، وكشف أوجه القصور، والتحديات الأدائ لقياس

، إلى جانب عمله القامشليفي  "أسس"في شركة  يإعالم استفاد من كونه يشغل صفة مدرب

 .سنوات 5ووكاالت أنباء محلية طيلة  ،الميداني مع قنوات تلفزيونية

 المصادر الثانوية:

 ة في سورياذات صلة بواقع الوسائل والمؤسسات اإلعالمي ،الدراسات السابقة. 

 استقالليتها ، ومؤشراتالكتب اإلعالمية الخاصة بمؤسسات واقتصاديات اإلعالم. 

 الدراسةإنجاز ًا: صعوبات سابع

 بما يأتي: متمثلة دراسةلل جراءناإلتي اعترضت ا العديد من التحدياتهنالك 

 بارات لمالعت تبانةاإلجابة على أسئلة االسعن  – سيما الخاصة منها -من وسائل اإلعالم  عدد امتنع -

 .عنهافي اإلفصاح  وواضحة كن شفافةت

 .دارة الذاتيةلمناطق اإل التنقل بين األقاليم الثالث عوائق -

 عن البعض  بعزوفولويات الجمهور، األمر الذي تسبب أل العامة ر مطالب تحسين الخدماتتصّد -

 .يةاإلعالم المحلوسائل تجاه أداء  الخاصة برصد آراء الجمهور يةالبحثاإلجابة على األسئلة 

يد نظرًا لتحفظ العد ،بالشكل المرجو يةالبحثفي العينة  اإلناث بصورة متجانسةصعوبة تمثيل  -

 .منهن، سيما في مدينة الرقة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أداء اإلعالم المحلي إزاءاتجاهات الجمهور  : المحور الثاني
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عالقة التفاعلية المتبادلة بين الجمهور ووسائل اإلعالمالواًل: أ  

 ته،مدركاعالم تبعًا لظروفه، وعلى وسائل اإل د الجمهوراعتما ختلف درجةفي عالم التأثير اإلعالمي، ت

ية، حيث الطردتتسم هذه العالقة بغالبًا ما، ووحاجته المّلحة إلى نافذة إخبارية تعرفه على العالم اآلخر

ي فعتماد عليها كلما زاد االحتياجات الجمهور، ا كلما استطاعت وسائل اإلعالم تقديم محتوى يلبي

ن كلما اتجهت وسائل اإلعالم إلى تقديم محتوى بعيد عأي   مات والعكس صحيح،الحصول على المعلو

 (4) .عتماد عليهاكلما قل اال ،واحتياجات الجمهور اهتمامات

 ي،استقراره النفسي واالجتماعر للرسالة اإلعالمية على قبول الجمهو مدىقف يتو في هذا اإلطار؛

ى وسائل نظرية اعتماد الجمهور عل" جوهر هو وهذا مية، واهتماماته التقليدية بمضمون الرسالة اإلعال

 ،Dependency Model of Mass Communication or Media "Dependency اإلعالم

في  خبارياإل وىأن المتلقي يزداد تأثرًا بالمحت ،االقناع، وعلوم اإلعالم واالتصالفالمعروف في سيكولوجيا 

ل ع من خالصدر على االقناقدرة الممدى إضافة إلى  ،ةمني، واألة، والسياسيةاالجتماعي االضطراباتحالة 

قيم بال ورو على المدى الطويل ذاكرة الجمهأ رفية والوجدانية التي تغذي مؤقتًاالمعتوظيف االستماالت 

، ةوالثقافي الفكرية،اء الرقمي، وتشكيلها المالمح تدفق المحتويات في الفضآنية مع والمفاهيم، 

 .المعروض للمضمون لجمهوراستجابة ا ضوءفي  والسياسية

عملية  ةي أيفاألكثر أهمية  ةالقول أن الجمهور يمثل أحد العناصر الثالث في سياق ما قيل سابقًا؛ يمكننا

 عليةتفا ية، وطبيعة الحدث، فالعالقة االتصالاإلعالمية السياسة التحريرية للوسيلةإلى جانب  ،اتصالية

 طرفال ماأ، والقبول االجتماعي، المالي الجماهيرية، والدعم ب الطرف األولبين المرسل والمتلقي، يكتس

ليتزود  شراكه كعنصر حيوي في العملية االتصالية،قيمة المعنوية والرمزية من خالل إفيحقق الالثاني 

 بالمعارف التي تدخل ضمن دائرة اهتماماته، وأولوياته.

يا ولوجمي، وتكنعالم الرقتطورت في عصر اإل اإلعالمية والوسيلة بين الجمهور تبادلةلعالقة المهذه ا

 ،ريةإلخبااوالمنافذ  اإلعالمية، المصادراتاحت بفضائها الواسع حزمة هائلة من  التي ،االتصال التفاعلي

 سياً ًا أساجزء اليوم أصبحو. ل اإلعالم من خالل رحلة التدوينمكنت الجمهور من التفوق أحيانًا على وسائ

ليدي، قيود اإلعالم التقبعد أن تخلص من  ،(اإلعالم البديلحداث )ع المحتوى، ونقل األمن عملية صن

بية إلى الجمهور بمستواه العام بسل طويت صفحة النظروبالتالي  ،ورقابة حارس البوابة اإلعالمية

 ل،التي تعتبر أن المتلقي يتفاع "bullet theory-magicنظرية "الرصاصة السحرية  القطيع كما في

 (5).أو استقاللية ويستجيب للرسالة اإلعالمية بصورة متشابهة دون فوارق أو وسيط

ة، تصالية العملية االفي خارطة ما يمثله الجمهور من دور وضرورة ملّح نفًا، وعلىعلى ما ذكر آ ًءبنا

، يةة الذاترفي مناطق اإلدا اإلعالم المحليداء أل الجمهور واتجاهات آراء وقياس من رصد دراستنا تانطلق

 لشكل اآلتي:على اتوزعت ، المبحوث من المجتمع المختلفة ابمستوياته تم سحب عينة عشوائيةلذا 
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63.30%

36.70%

ذكر أنثى
ذكر أنثى

34.60%

33.20%

32.20%

القامشلي منبج الرقة

 (5الشكل رقم ) -تمثيل الجنسين نسب                                (4الشكل رقم ) -لعينة ل التوزع الجغرافي        

م المحليثانيًا: تحليل اتجاهات الجمهور تجاه أداء اإلعال  

 ميةاإلعال سيتم تحليل نتائج االستبانة الخاصة بتقييم الجمهور للوسائل الدراسةولى من في المرحلة األ

 :، هيأسئلة رئيسية )مغلقة، ومفتوحة( على أربع إجاباتهقياس محصلة و، المحلية

 ؟ةما درجة رضى الجمهور عن أداء وسائل اإلعالم المحلي -1

 بالثقة؟ ًا جديرًاإخباري ًاحلي مصدرهل يمكن اعتبار اإلعالم الم -2

 هل استطاع اإلعالم المحلي مخاطبة جميع الفئات المجتمعية؟ -3

 اإلعالم المحلي؟حلول التي يقترحها الجمهور لزيادة فاعلية ما ال -4

قال نتاالم سيت ،توزيعها على الفئة المستهدفة تبانة التي تمعلى نتائج االست وبناًء على الجانب اآلخر،

، يم المحلوسائل اإلعاللى مع القائمين ع البحثيةإجراء المقابلة عبر  ،الدراسة حلة الثانية منإلى المر

 ةعالميإلخاصة بكل وسيلة ( ا، والمالية، والتنظيميةالجوانب )الوظيفية وإعداد استبانة خاصة بتقييم

 . محلية على حده
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 في مناطق اإلدارة الذاتية؟ محليال اإلعالم ل أنت راٍض / راضية عن أداءالسؤال األول: ه

 العدد  النسبة اإلجابة

 126 %39.87 نعم

 96 %30.37 ال

 94 %29.75 إلى حٍد ما

 (1الجدول رقم )

 

 (6الشكل رقم ) -المحلي اإلعالم  الجمهور عن أداء معدل رضا

 لغبي ةلمحليأداء وسائل اإلعالم ا عن الجمهور اأن معدل رض (1الجدول رقم ) يتضح من خالل نتائج

 يحتاج إلىوالزال في طور النشأة،  أن اإلعالم المحلي على ًاقائم في هذه الفئة  كان االجماعو%، 39.87

 .رلجمهو، وحرفية في اإلحاطة بجميع اهتمامات وحاجات افترة استقرار مالي، وسياسي ليكون أكثر كفاءة

 الحديثة نشأتهه ورغم عالم المحلي باعتباراإلتجاه  معظم أفراد هذه العينةل النظرة االيجابيةانبثقت 

بعد سيما في ظروف الحرب، بل ذهب البعض إلى أ ،إلى حد منطقي استطاع أن يشبع حاجاتهم االخبارية

عظمها بل تدعو مالعرقي بين المكونات، الصراع لم يقع في فخ التحريض الطائفي، وأنه  ورأوا ،من ذلك

 ةعالم المعارضة، والحكومة السوريعلى عكس وسائل إوذلك إلى خلق حالة من االنسجام المجتمعي، 

 .المتطرفة المسلحة الفصائلالقوى ولخدمة السلطة، و وعدسات مأجورة التي يعتبرونها بيادق

وهذه ، ةمن الجمهور لم يكن مؤمنًا بالمحتوى الذي تقدمه وسائل اإلعالم المحلي %30.37في المقابل فإن

، فعلى خالف عنها الجماهيري المجتمعورضا  ،اإلعالميةالرسالة  بينتوضح مستوى الشرخ النسبة 

بأن الرسالة ن فريق الرافضين اعتبر عن أسلوب عمل اإلعالم المحلي، فإ المتفائلين والراضيين

دوات قوية إذ ال تمتلك أعالم العصري، اإل مالمح تتصف بالجمود، وال تواكبالمقدمة لهم  اإلعالمية

حرفية، للإلى حد بعيد  يفتقدالصحفيين المحليين غير مقنع، و أداء معظمما أن ك، ، واالقناعللتأثير

 ونيستميل وغير هادف، رتيبإعالمي حد وصف البعض يسيرون على نسق  هم علىف .أصول المهنةو

39.87%

30.37% 29.75%

نعم ال إلى حٍد ما
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لى في الحصول ع على حساب حق الجمهور لمصالح الشخصيةل ون، ويستكينقوى السياسيةبعض الرضا 

ضعف اإلعالميين إلى كون الفئة أسباب  هذه ترجعوأ .طيرأو تأ، ن تشويهوود، بدقة المعلومة

شريحة  تمتعتبالدرجة األولى، وال  من ممارسة المهنة الحصول على المال أهدافهم، وهواة معظمهم

، إلى لرأي العامالتي تمكنهم من بلورة قضايا تهم ا المهنية مهاراتال، والعلمية ةالكفاءبواسعة منهم 

في  في المجتمع، و لجسارة المطلوبة لكشف وتقصي أوجه الخلل، والفسادلالكثير منهم  قادافتجانب 

على الجانب المهني في  يغلبعلى حد وصف البعض " غماتياالبر ، فالطابع "الثوريالذاتية اإلدارة

 . المعالجة الصحفية

لت يين السابقين، وفض، حيث لم توافق الرأنسبيةبال اتصفت من الجمهور% 29.75 جاباتإ نفي حين أ

حد  المحلي، كونها علىاإلعالم )الرافضة أو الموافقة( على أداء  النظرة القطعية هذه الفئة رفض

أثيرها تقلل من قوة ت سلبيةوأخرى ، تمنحها القوة، والفاعلية بأوجه ايجابية عمومًاتتسم اعتبارهم 

 .الرسالة اإلعالمية أثناء تقديم

دور لااالشادة ب آلية الشروع في أية خطة إعالمية استراتيجية تستوجب نهعلى ماسبق ذكره، فإ بناًء

 رالجمهو فنحن اليوم في وقت أصبح فيه، عالميةاإلمادة صناعة ومعالجة ال حين يجابي للجمهوراإل

م عالإلاعلى أداء وسائل  و تحفظهأ هاالفتراضي، ومدى قبول سيد الكلمة، ووسيلته في ذلك العالم نفسه

حه ، ومنالجمهور المستهدف ب أكثر منلتقّر، والمراجعة نفسه مثل أولوية لإلعالم المحلييجب أن ي

ن اف عدون انحر لرسالة اإلعالمية بصورة شاملة، ومتوازنةوالتفاعل لتقديم ا ،للمشاركة واسعة مساحة

 .ه العام السائدالتوّج
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 ر إخبارية جديرة بالثقة؟السؤال الثاني: هل ت عّد وسائل اإلعالم المحلية مصاد

 العدد النسبة اإلجابة

 139 43.98% نعم

 60 18.98% ال

 117 37.03% إلى حدٍّ ما

 (2الجدول رقم )

 

 (7الشكل رقم ) -مصادر إخبارية بالثقة كوسائل اإلعالم ل معدل اتخاذ الجمهور

ريًا جديرًا منفذًا إخبا ويعتبرهاإلعالم المحلي، ب ثقمن الجمهور ي43.98%( أن 2تظهر نتائج الجدول رقم )

  عنثيرًاكلم ينحرف واكب األحداث، و ، ويبنون رؤاهم في هذا االطار على كون اإلعالم المحليبالمصداقية

 مستوى بثه للمعلومات المضللة كان ضئياًل.أن السورية، و حربطيلة سنوات ال الصحيحمساره 

هور، والجم بين اإلعالم المحلي، هوةهنالك  بأن تجدتخالف الرأي السابق، و18.98% نسبة  أنفي حين 

 كتسابال العب الدور المنوط بهأن ت ةفقدان ثقة، إذ لم تستطع وسائل اإلعالم المحليحالة من أشبه ب

فة، ألنباء الزائنشر ات بعضها في مصيدة اإلعالم المضاد، من خالل ثقة الجمهور، ورضاه، بل تورط

 تعمد.بشكٍل مو أمن دون معرفة والصور المفبركة، 

ن موأّطرتها فعالجت األحداث، شارع، طالب التحول إلى مرآة تنقل مت حسب البعض أن ستطعتلم كما 

عة ن السمتين تمثالن رافهاتيطبعًا والموضوعية في الطرح، وعن محتواه التوازن منظور ضيق، غاب 

 .حقيقةالنقل  يفصل بين الرأي، و وظيفية ألي إعالم مهني

حيانًا بمرحلة أالمحلي يمر  ورأت بأن اإلعالم، 37.03%تها فقد بلغت االتي كانت نسبية في إجاب ا اآلراءأّم

ت خرى تجده غائبًا عن اهتماما، وفي أوقات أانتعاش يكون فيها عينًا للجمهورعلى المشهد العام

 .، وكأنه يعيش في عالم آخرالحقيقةالمس ، ويضع األحداث ضمن أطر ال تالمتلقي

43.98%

18.98%

37.03%

نعم ال إلى حدٍّ ما
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 حورياً ميمثل بعدًا  بين الجمهور واإلعالم مصداقيةوخلق ال ن مسألة الثقة: إالقول بمكان رةمن الضرو

ثبات إلم من أهم معاواحدة  في ذات الوقت كما أنها تعّد ،عالميةلضمان ديمومة أي وسيلة إ وحاسمًا

مع  اصطدام أوفأية عثرة  على أكمل وجه،ها بدور وابية الوظيفة اإلعالمية، وقيام وسائل اإلعالمص

داخل األوساط  قاعدتها وسمعتها  فقدان الجهة المرسلة أيًا كان شكله، قد ينتج عنه الجمهور

 جة أيّ ومعال ،من أولويات نقل رضاهكسب ستهتار بعقلية الجمهور، وعدم االلذا فالبّد من  ،ةعيمجتمال

 حدث.
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في  مجتمعيةفئات الاللي استطاع مخاطبة جميع هل تعتقد/ين بأن اإلعالم المحالسؤال الثالث: 

 مناطق اإلدارة الذاتية؟

 العدد النسبة اإلجابة

 124 39.24% نعم

 94 29.74% ال

 98 31.01% ما إلى حدٍّ

 (3الجدول رقم )

 

 (8الشكل رقم ) - عالم للفئات المجتمعيةمخاطبة وسائل اإلمعدل 

طاع أن أن اإلعالم المحلي استمن الجمهور يرى % 39.24ن ( أ3تشير النتائج المدونة في الجدول رقم )

ل ن خالم ،تكويناتها اإلثنية، والعرقية، والدينية، والجغرافية فئات المجتمع كافة على اختالف يخاطب

أو إذاعية،  برامج تلفزيونية ها، وتخصيصبلغات الشعوب المحلية ناطقة إعالمية منصات هااطالق

ى ، إلعيةكونات المجتمثقافة المحياء إلهمية وتولي األلى تعلم اللغة األم، ومواقع إلكترونية، تشجع ع

 .  المرأةحقوق الفئات المهمشة، خاصة ما يتعلق بجانب دعم 

 افةالمجتمع بكستطع مخاطبة متقاربة بين من اعتبر أن اإلعالم المحلي لم ي في حين كانت النسب

جابة بـ )إلى إل، وا29.74%)ال(  جابة بـطلقًا، فبلغ معدل اإلنسبيًا غير ممر مكوناته، والفئة التي تجد األ

 .31.01%حد ما( بـ

قوسيًا وط المقام األول،ب حزبيًاالزال  المحلي يرجع سبب االجابة بـ"ال" حسب المستجيبين كون اإلعالم

اإلعالم  كما ويعتبرون بأن هذا النوع منفي المناسبات، بعض القوميات أو األديان إلى حد بعيد يستذكر 

المكونات، بل على العكس تفرد  لحاجات واهتمامات جميع جامع وطني لم يستطع تقديم خطاب

39.24%

29.74%
31.01%

نعم ال إلى حدٍّ ما
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تنوع المراعاة على حساب  له ، والداعمينالسياسية والتجنيد لسياسات بعض القوى ،بالتسويق

 .والتعددية التي تتميز بها هذه المنطقة

كافة  مخاطبةعلى عالم المحلي قطعية على قدرة اإللنظر من زاوية اعن لون االمتناع ا الذين يفّضأّم

اعية االجتم الفئات بعض متأرجحًا بين مخاطبة المقدم اإلعالمي حون أن يكون المحتوىفيرّج، الفئات

 سياسية.ألغراض دعائية، و اآلخر ، واستغالل بعضهامن جهة

عة راسة طبيينما يتعلق األمر بدح ،الدور االيجابي لوسائل اإلعالمالبّد من التركيز على فإنه  ،من هنا

 ضامينالفئوي تجاه الم وانقسامها ،المجتمعات، واستيعاب اختالفها في الفكر، والمعتقد، والمفاهيم

 اراتها فية لخيجاب، واالست"، والحوار مع الحاضنة االجتماعيةاالختالف بداية الحوار"اإلعالمية، فكما يقال 

 .ضمان الثقة المتبادلةل المادة اإلعالمية نقطة عبور لتقّب

، رووجهات النظ تقريب الرؤى عندما ينصب اهتمامه علىجوهر اإلعالم الهادف يأتي من هذه الزاوية 

ريحة بالش المضلل يدفع اإلعالم قدومن زاوية أخرى  دون االنحياز لتيار ضد آخر،وتشجيع االختالف، 

ضلل، م الم، واللجوء إلى تصديق اإلعالمحليةال المهمشة إعالميًا إلى العزوف عن متابعة وسائل اإلعالم

ي لية ألووهن في الجبهة الداخ ،، األمر الذي قد ينتج عنه ضعفودعاياته، ورواياته المشكوك في أمرها

 .أمة

بته تركي بالتنوع فيالجمهور  يتصف ق على اإلعالم المحلي في مناطق اإلدارة الذاتية، حيثبوهذا ما ينط

نية فة، مبومن األهمية أن تتم المخاطبة اإلعالمية بصورة مدروسة، وهاددينية، االثنية، والعرقية، وال

 هنيةموابت ثواالرتقاء بأداء الرسالة اإلعالمية وفق  في تضمين الكل داخل الجزء، واالتساق على التوازن

بهدف  تهدد القيم الحميدة في المجتمع،التي وكذلك األفكار  تن،سمو فوق مظاهر التأجيج، وبث الف  ت

فكر بامة، وجعلهم قادرين على فهمها، والتعاطي معها إكسابهم مناعة ضد المضامين اإلعالمية الهدّ 

  (6)  .دراكوبوعي وإ ،ومتبصر ،نّير
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 اإلعالم المحلي داءالحلول التي اقترحها الجمهور لتطوير أ ًا:ثالث

 حةلمفتوئلة اساأل ر ألداء اإلعالم المحلي علىفي قياس اتجاهات الجمهو إننا اعتمدنا ف ،كما ذكرنا سابقًا

ة الظاهر ئجوتصنيفها تم التوصل إلى النتاجابات، اإل عجمعلى  وبناًء ،مقدمة إليهاالستبانة ال كجزء من

 :(4في الجدول رقم )أمامكم 

 النسبة ةــاإلجاب

%30 إعالميةأكاديميات ومعاهد  التدريب اإلعالمي وإنشاءتكثيف   

%20 املينرفع أجور الع  

%15 التغطية اإلعالمية لألحداث بموضوعية ودقة وآنية  

 14%  اإلعالم عن األجندة الحزبية تشجيع خطاب المواطنة وتحييد

  10% قوانين عصرية ناظمة للعمل اإلعالمي سّن

 9% الكفاءاتورفدها ب تطوير البنية المؤسساتية

 2% الحديثة اإلعالمية توظيف التكنولوجيا

 (4الجدول رقم )                                                            

 (9الشكل رقم ) - الجمهور لتطوير اإلعالم المحلي حلول                             

مثيل ت ، وضمان أهليته فيداء اإلعالمة محكمة لرفع مستوى أنجاح أية خطة إعالمي يكمن في الخالصة،

ي، المتلق متمثاًل باهتمامات الجمهور التغذية الراجعة" أثناء االتصال،"م إهمال عنصر المجتمع، من عد

 .ومدى قدرتها على إثراء عقول أفراده

 الجانب المتعلق بتحليل، وتقويم وسائل اإلعالمفي الفصل التالي بلمنطلق سيتم التعمق أكثر هذا امن 

إحاطة القائمين  عبر أوالً  :خطوتين ندع التحليلية يةلعملوستستقر ا ،دارة الذاتيةالمحلية في مناطق اإل

لى الحصول ع سئلة غرضهابتوجيه أثانيًا ، وهااتجاهات الجمهور نحو أدائنتائج على وسائل اإلعالم ب

مدى انعكاس و اإلعالمية، للمؤسسات (والتنظيمية، والمالية ،فيةالوظي)الجوانب عن دقيقة بيانات 

 .الذي تقدمه الوسيلة اإلعالمية أداء وجودة المحتوىعلى  ذلك

30%

20%15%

14%

10%

9%
2%

تكثيف التدريب اإلعالمي وإنشاء أكاديميات ومعاهد إعالمية

رفع أجور العاملين

التغطية اإلعالمية لألحداث بموضوعية ودقة وآنية

تشجيع خطاب المواطنة وتحييد اإلعالم عن األجندة الحزبية

سن قوانين عصرية ناظمة لإلعالم



 

 

 

 

 

 

 

 

  المحور الثالث:

 تحليل الجوانب )الوظيفية، والتنظيمية، والمالية( في اإلعالم المحلي
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لى إلتوصل تم الوسائل اإلعالم المحلية في مناطق اإلدارة الذاتية، جريناها أ التي لعملية المسح وفقًا

 تتضح من خالل خارطة اإلعالم المحلي:نتائج 

 أواًل: خارطة اإلعالم المحلي

يخ تى تارحفي مناطق اإلدارة الذاتية  ةالم المحليوسائل اإلععلى  الذي طبق أثبتت نتائج المسح الشامل

 115أن عدد وسائل اإلعالم النشطة في شمال وشرق سوريا تقدر بـ  2021عام  غسطس منآب/أ 22

 وسيلة إعالم محلية )مرئية، مسموعة، مكتوبة، إلكترونية(. 66وسيلة إعالمية، منها 

خفاض االنو تأرجح بين العلوغير ثابت، وقابل لل ممن وسائل اإلعال شارة إلى أن هذا الكمن اإلم بّدالو

 توقف التمويل عنو العسكرية،خارطة السيطرة  عدم استقرارها ، يتقدمعدة تبعًا لعوامل رئيسية

 .منظمات غربيةحزبية، أو التي تقدمها جهات  المالية المنحالهبات ودة من وسائل اإلعالم الولي

لمالية الوظيفية، والتنظيمية، واالجوانب  بحث وتحليل دراسةالسيتم في هذه الجزئية من على العموم 

ء، لكشف األخطا القائمين على وسائل اإلعالم تعين فعالة إلعالم المحلي للخروج بنتائجالخاصة با

 .وتطوير األداء

، اإلعالمية نوع الوسيلة)  -الدراسةفي بداية  يضاحهكما سبق إ-على  حتويي الجانب الوظيفي: (1

 :(، ومعايير قبول العاملينوتوظيف التكنولوجيا، لغة المحتوىوغرافي، توزعها الجو

 

 إلى خمسة تصنيفات تها ائل اإلعالم المحلية وفقًا لطبيعوستنقسم : نوع الوسيلة

(، ترونية، ووكاالت إخباريةع إلك، ومواقومجالت )محطات إذاعية، وتلفزيونية، وصحفأساسية:

 :(5م )بيانات الجدول رقذلك من خالل يتضح و

 النسبة العدد نوع الوسيلة

 %34.84 23 محطات إذاعية

 %22.74 15 مواقع إلكترونية

 %9.09 6 محطات تلفزيونية

 %10.60 7 وكاالت إخبارية

 %22.74 15 صحف ومجالت

 (5الجدول رقم )
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 (10الشكل رقم ) -المحلية  اإلعالم وسائل طبيعة                                          

 عددلا( أن المحطات اإلذاعية تتصدر قائمة الوسائل اإلعالمية من حيث 5يتضح من خالل الجدول رقم )

دد عمحتواها إلى أكبر ضمان وصول ل بالتوجه إلى البث الرقمي هي األخرى %، وقد بدأت34.84بنسبة 

حلية، ل اإلعالم المجمالي وسائ% من إ22.74ممكن من المتابعين، تليها المواقع اإللكترونية بواقع 

ا وهذه النسبة واقعية في وقت يتزايد فيه عدد مستخدمي المنصات الرقمية بصورة متصاعدة، فيم

ورقي التوزيع ال%، وهي في تراجع مستمر من حيث 22.74بـ  أيضًا وسائل اإلعالم المطبوعةتقدر نسبة 

كبة ل إلى صحف إلكترونية لموا، وبدأت تتحولكترونيوسائل الجذب اإل بسبب تكاليف االنتاج، وتطور

%، ومن 10.60، في حين تبلغ نسبة الوكاالت اإلخبارية التكنولوجيا الرقمية، واالحتفاظ برضا جمهورها

ى ، وهاتين الوسيلتين على خالف الوسائل اإلعالمية األخر%9.09ثم المحطات التلفزيونية بنسبة 

في  النطالقل، وشروط أخرى من الكوادر اإلعالميةيرة إلى أعداد كبتكاليف مالية باهظة، وإلى  أكثر بحاجة

 .سوق المنافسة مع أدوات االتصال األخرى

ضاء خلق ف بدور ثورات "الربيع العربي" فيتشيد كثير من الدراسات واالبحاث اإلعالمية  ،طارفي هذا اإل

 لجديد )وسائطاالنفجار المعلوماتي بوساطة االتصال امن ى ذلك ، و ماترتب عل"المواطن الصحفي"

 لصالح يئًافش شيئًاأدوارها التي تتقلص  وسائل اإلعالم التقليديأهمية وتراجع  ،االتصال االجتماعي(

ي وجي الذهم معالم التقدم التكنولمن الزمن إحدى أ منذ عقد شكلت تبات، سيما أنها "الديجيتال ميديا"

 .اإلعالمية المؤّسسات ، وهيكليةيرة في بنيةإلى تحوالت كب بدوره سيقود

 

 

 

34.84%

22.74%
9.09%

10.60%

22.74%

محطات إذاعية مواقع إلكترونية محطات تلفزيونية وكاالت إخبارية صحف ومجالت
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  :ية لجغرافاالنطاقات تتوزع وسائل اإلعالم المحلية في مناطق اإلدارة الذاتية ضمن التوزع الجغرافي

 خارطة انتشارها: ( يظهر6والجدول رقم ) اآلتية )الجزيرة، الفرات، منبج، الشهباء(،

 النسبة العدد النطاق الجغرافي

 %80.30 53 الجزيرة

 %15.15 10 الفرات

 %3.03 2 جمنب

 %1.51 1 الشهباء

 (6الجدول رقم )

 ( 7) للدراسات "جسورمركز " تم التعديل على خريطة -التوزع الجغرافي لوسائل اإلعالم في مناطق اإلدارة الذاتية

وبالتحديد  ركز في إقليم الجزيرة،ممن إجمالي وسائل اإلعالم المحلية تت%80.30أن  (6يظهر الجدول رقم )

والميدان  قامشلي التي تعّد العاصمة الرمزية لهذا اإلقليم، وصلة الوصل بين مدنها وبلداتها،منطقة ال

%، 15.15بنسبة   إقليم الفرات ثانيًاحّلفيما ي والمؤسسات الحيوية، ساسي للتغطيات اإلخبارية،األ

ا ، أمّ (لزورابي لدير في مدن وأرياف )كوباني"عين العرب"، والرقة، والريف الغر وسائلها اإلعالمية وتنتشر

 من إجمالي وسائل اإلعالم %1.51الشهباء بنسبة  ، وبعدها إقليم%3.03منبج فتحل ثالثة بمعدل 

 .المحلية

ي كانيه في منطقة عفرين، وسرتنشط ألعوام كانت هنالك وسائل إعالم أخرى البّد من التنويه أنه  ،هنا

ة آمن إلى مناطق نهائيًا أو نقل مؤسساتها غالقها اضطرت لاللكن ،"تل أبيض" كري سبي"رأس العين"، و

 .المتشددة لهذه المناطق عسكريةالفصائل الاحتالل تركيا و جراء

 

 

 الجزيرة

53 

الفرات 

10 

 منبج 

2 
الشهباء 

1 
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 :اللغة المستخدمة 

ما كبعدة لغات، تتصدرها اللغتين العربية والكردية، ها جمهوروسائل اإلعالمية المحلية لا باطتخ

 (:7يتضح من خالل الجدول رقم )

 النسبة اللغة المستخدمة

 %46.15 العربية والكردية

 %23.07 العربية

 %11.53 العربية والكردية والسريانية

 %11.53 العربية واالنكليزية

 %7.71 العربية والسريانية

 (7الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11الشكل رقم ) -اللغات المستخدمة في اإلعالم المحلي 

% من المحتوى اإلعالمي يقدم باللغتين العربية 46.15( أن 7الجدول رقم ) ن خالل نسبيظهر م

لون يمث اهتمامات شعبينه النسبة طبيعية كون اإلعالم يستهدف بالدرجة األولى والكردية، وتعّد هذ

 الجزيرة والفرات، يتنتشر معظم هذه الوسائل في إقليموغالبية سكان مناطق شمال وشرق سوريا، 

ر وتنتشر بشكل أساسي في مناطق دي ،باللغة العربية فقط محتواها تبثأخرى هنالك وسائل إعالم و

 .%23.07ونسبته  ،ر العربيالغالبية من الجمهو تواجدتالزور ومنبج، حيث 

مدن  وتغطي باللغات العربية والكردية، والسريانية،من المحتوى اإلعالمي % 11.53بث مامعدله  بينما ي 

وهنا  ،من القوميات الثالثاالجتماعي حيث الخليط  كية"، وديريك "المال"القامشلي، وتربسبيه "قحطانية

اإلعالم الذي  من حيث النسبة يماثلهاو ،التي تبث من ديريك "المالكية"  "دجلة"إذاعة يمكننا االستشهاد ب

كوكالة  الخارجيين الداخلي، وإلى الجمهور محتواهب وجه مايوغالبًاالعربية واالنكليزية يقدم محتواه ب

46.15%

23.07%

7.71%

11.53%

11.53%

العربية والكردية العربية العربية والسريانية العربية والكردية والسريانية العربية واالنكليزية
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تبث بعض برامجها  Ronahi TV، وقد كانت قناة روناهي North press agency)نورث بريس )

 يقافها.إلخبارية باللغتين الفرنسية، واإلنكليزية، لكنها اضطرت إلى إا

جمهور المخاطبة إلى  بعد  إلى كون اإلعالم المحلي لم يرتِق النشر باللغات العالميةنستدل من ضعف 

ًا فيإضا ًاجمهور ، وهذا ما يفقده، وتحول العالم إلى قرية افتراضيةالخارجي، رغم تطور وسائط التواصل

 .قضاياهالداخلي، بل قد يتجاوزه في مسألة التعاطف الدولي مع  ال يقل أهمية عن جمهوره

، غتينها بهاتين اللتقدم برامج إجمالي وسائل اإلعالم% من 7.71ا عن العربية والسريانية فإن أّم 

ذات  وتتركز دائرة تغطيتها بشكل أساسي في مدنعلى سبيل المثال،  "سورويو"وتلفزيون  كإذاعة

 .القامشلي منطقة الوجود السرياني ك

والمواد اإلعالمية بلغات محلية أخرى كاألرمنية  ،تقديم بعض الفقرات أضف إلى ماذكر أعاله

ي إلعالمتوافر الكادر ا عدمل المطلوب ال ترتقي إلى المستوى، ونسبتها ضئيلة جداً  والتركمانية، لكن

 .وفقًا لشهادة بعض إداريي الوسائل اإلعالمية بهاتين اللغتينالكفوء، والملم 

ونات ح ومكأن اللغة العربية هي اللغة الجامعة بين شرائعلى لغات البث اإلعالمي  جدوليثبت عليه؛ 

 ه أكثرالم المحلية بدأت تتجأن وسائل اإلع لغة األرقامتشف من ، ونسبينها المنطقة، وسبيل التواصل

يفهم م توظليت ،يجي المعاهد واألكاديميات الكرديةباللغة الكردية بعد االستفادة من خر بث برامجهاإلى 

 في المؤسسات اإلعالمية.

ي دية فلغة الكربال اإلعالمي والتداول ،التحدث على أنقاض عقود طويلة من عقوبة التطور هذا كل يأتي

ها، بالحرية في تداول ما، على عكس اللغات المحلية األخرى التي تمتعت إلى حد ظل حكم حزب البعث

 .بها ةوتشييد المدارس الخاص
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 :ل رقموالجد هبأنه عام، وهذا ما يظهر قدمه اإلعالم المحلييتسم المحتوى الذي ي طبيعة المحتوى 

(8) : 

 النسبة طبيعة المحتوى

 %86.36 عام

 %13.63 خاص

   (8الجدول رقم )                                                                          

 (12الشكل رقم ) -طبيعة المحتوى الذي يقدمه اإلعالم المحلي         

مية إلى مواده اإلعالو% من برامجه 86.36 نسبةب لي يوجه( أن اإلعالم المح8بيانات الجدول رقم )تظهر 

المية، اإلعتقديم الرسالة ي يتصف بالعمومية في ئات االجتماعية، والعمرية..إلخ، أالفمختلف مخاطبة 

 )اقتصادي، سياسي، ثقافي،جانب معين ضعف وغياب اإلعالم المتخصص الذي يهتم بمعالجة  يالزمه

طة خارفوضى مستقلة ضمن  كنوافذض عري  بهذه الجوانب فإنه في حال إلمامه، و(، صحي..رياضي ديني،

 .اإلعالم العامبرامج 

ذ ًا ما يأخا اإلعالمية إلى جمهور معين، وغالبئلهرسا بثت المحلية من وسائل اإلعالم %13.63 نأفي حين 

ه بعض القوميات على وجعًا قوميًا، كتلك الوسائل التي تدغدغ عواطف والمحتوى طاب ،شكل الخطاب

نوعي يوسع من م محتوى تقد ،متخصصةساحة اإلعالمية من وسائل إعالمية لتخلو بذلك ال، الخصوص

 .لبي احتياجاتهويدائرة معارف الجمهور، 

 

 

 

 

86.36%

13.63%

عام خاص
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 :نية قلتعالم في مستوى استثمارها ل( اختالف وسائل اإل9الجدول رقم ) يكشف توظيف التكنولوجيا

 :رة، ومعاصإلى الجمهور بهيئة جذابة يصال المحتوى اإلعالميإل ،الحديثة

 النسبة توظيف التكنولوجيا

 %36.22 نعم

 %25.29 ال

 %38.48 إلى حد ما

 (9الجدول رقم )

 (13الشكل رقم ) -توظيف التكنولوجيا في اإلعالم المحلي 

واستثمارها  ،من مدى معاصرتها قوة أي مؤسسة إعالمية نطلقفي عصر التحوالت الرقمية ت

يث ى تعزيز جودة انتاجها، وتنافس الوسائل األخرى من حللتكنولوجيا الحديثة، كي تكون قادرة عل

الشكل والمضمون، فنحن اليوم في وقت تحطمت فيه القوالب التقليدية في سيكولوجيات االتصال، 

 .بهاره سمعيًا، وبصريًامن خالل إ ت الخطوة األهم هي إقناع الجمهوروبات

يما يتعلق ف المحلية متقاربة بين وسائل اإلعالم( فإن النسب 9وبناءًا على بيانات الجدول رقم ) ،من هنا

يا في للتكنولوج مستثمرةنفسها  تعّدبتوظيف التكنولوجيا من عدمها، فمعدل الوسائل اإلعالمية التي 

انت ك% ال توظفها بالصورة المطلوبة، بينما 25.29ن %، في حين أ36.22المحتوى يقدر بـصناعة ونقل 

 %.38.48استخدامها للتكنولوجيا الحديثة نسبيًا بمعدل ّدمن وسائل اإلعالم تع أعلى نسبة

تقع على  لىعية األال تصنع إعالمًا مهنيًا، وأن المسؤول أن التكنولوجيا الحديثة ه ورغمفإن ،بكل األحوال

 مياط اإلعالالنش دورًا كبيرًا لتحسين األداء، وبلورة ، إال أن التقنية المتطورة تلعبعاتق القائم باالتصال

 .عصرية، والحداثةورة أقرب ماتكون إلى البص

36.22%

25.29%

38.48%

نعم ال إلى حد ما
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  :ونية( تختلف وسائل اإلعالم )المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، واإللكترمعايير قبول الموظفين

 ليهعبالترتيب الذي تم االجماع  يظهر وهذا ماها للعاملين ضمن مؤسساتها، شروط اختيار من حيث

 لويتضح ذلك من خال، معهمالبحثية المقابالت  نائاالتصال أثناء إجرامن قبل القائمين على 

 :(18، 17، 16، 15، 14)التي تحمل أرقام  ةالبياني الرسوم

 

 (14الشكل رقم ) -قبول الموظفين في المحطات التلفزيونية  معايير

 (15الشكل رقم ) -معايير قبول الموظفين في المحطات اإلذاعية 
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كفاءة علمية خبرة إعالمية عالقات عامة أخالق عالية مهارات في الكتابة 

والتصميم

المواقع اإللكترونية

 (16الشكل رقم ) -معايير قبول الموظفين في الصحف                                         

 (17الشكل رقم ) -معايير قبول الموظفين في وكاالت األنباء                                             

 (18الشكل رقم ) -معايير قبول الموظفين في المواقع اإللكترونية             
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أن هنالك إجماع عام من قبل القائمين على الوسائل  ،انية السابقةيتضح من خالل الرسوم البي

ح تتراووالوظيفة،  إلىفيما يتعلق بضرورة توافر الخبرة اإلعالمية لدى المتقدمين  اإلعالمية المحلية

غة بالل ةأهمية االستزاد سنة إلى سنتين، إلى جانبتختلف من وسيلة ألخرى من  مدة الخبرة وفقًا لشروط

 ة.والثقاف

ة إلذاعيا لقبول المتقدم، فمثاًل تركز المحطات ضافيةإ سيلة اإلعالمية تفرض شروطاً طبيعة الوكما أن 

 مخارج الحروف، ونبرة الصوت، بينما تفضل المحطات على وجه الخصوصعلى سالمة الحواس، 

 تصاميم اءة فيبالكف فتضيف إمكانية التمتعا الوسائل اإللكترونية أّمالتلفزيونية الثقافة واألخالق 

في  جّدعلى العموم فإن اإلعالم الحزبي يألسلوب الكتابة، و ةالصحف تولي أهميفي حين أن رافيك، جال

أمر  والممولكي يتم قبول المتقدم، فمعرفة سياسة وفكر الداعم  امنه ضرورة البّد االنتماء الحزبي

ها بفكيف ستقنع التي تقدمها، ية من فكرة إن لم تكن مقتنعًا بالرسالة اإلعالم هي تنطلقوجوهري، 

 .الجمهور

 لصحفيامتع مستوى تل أهمية تذكر عددًا كبيرًا من وسائل اإلعالم المحلية يقابل ما ذكر آنفًا عدم ايالء

يثاق نود مبب ي النابع من حسن التزامهالقبول االجتماعكذلك بأخالقيات المهنة، والسيرة الطيبة، و

ا وائحهعّد شروطّا ثانوية للقبول في وسائل إعالمية أخرى، تغيب عن ل، ال بل أنها تالشرف اإلعالمي

ألمر ا، وهذا بصدق وأمانة صناعة، ونشر المحتوىضوابط ممارسة المهنة، و معايير -إن وجدت– خليةالدا

  .ثابتة مهنيةوفق قيم  دية العمل الصحفيفي تأ بحد ذاته يمثل اشكالية اخالقية

 من وسائل اإلعالم، %35فإن ، ميةعالفي المؤسسات اإل للعاملين ةا بخصوص المؤهالت العلميأّم

 لىالحصول ع على أقل تقدير، للقبول ًاأساسيالشهادة شرطًا اعتبرت الوسائل الخاصة، من  اومعظمه

الشهادة افر توشرط األولوية لاإلعالمية  المؤسسات إدارات% من 65  نسبةتوِل لمبينما  ،الشهادة الثانوية

 .الميإلعدى ال ة، والميدانيةالمهني معاييربقدر اهتمامهم بأهمية توافر ال للتوظيف، أساسي كمعيار
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 ،الوظيفية وتقسيماته في وسائل اإلعالم، الهيكل اإلداري)كاًل من: تحليل  ضمي الهيكل التنظيمي: (2

ج برام إلى جانب المؤهالت العلمية،ونسبة اإلناث، و، أعمارهمو ،عدد العاملينوطبيعة الملكية، و

 :(التأهيل والتدريب اإلعالمي

 الوظيفية وتقسيماته الهيكل اإلداري: 

ة أفقية، يإدار بين هياكل وتقسيماتها الوظيفية ،ها اإلداريةبنيت في ةالمحليتتنوع مؤسسات اإلعالم 

 (:10الجدول رقم ) وأخرى رأسية، ومنها غير واضحة المعالم، كما يظهر من خالل

 النسبة الوظيفية اهوتقسيمات ةاإلداري الهياكل

 %25 هياكل إدارية أفقية

 %55 هياكل إدارية رأسية

 %20 هياكل إدارية غير واضحة المعالم

 (10الجدول )

 (19الشكل رقم ) - الهياكل اإلدارية في اإلعالم المحلي    

ين ب يعتبر الهيكل التنظيمي اإلطار الذي تحدد من خالله المؤسسة اإلعالمية المهام والمسؤوليات

طبعًا ل، وعماوالمنظم لسير األ الة لتحقيق االنسياب الدقيقالوحدات واألقسام اإلدارية، وهي وسيلة فّع

سسة سسات اإلعالمية، وهي تختلف من مؤمؤمن األنواع للهياكل التنظيمية الخاصة بال هنالك العديد

ة درج ثمن حي أيضًا ا تختلفتصنيف المؤسسة، كمألخرى وفقًا لنظام اإلدارة، وعدد العاملين، ومعايير 

 دارة العامة للمؤسسة.ا اإلمعايير تحدده على في اتخاذ القرارات بناًءالتعقيد والمرونة 

% من إجمالي الوسائل اإلعالمية 55( فإن 10وفي ضوء النسب الظاهرة من خالل الجدول رقم ) ؛عليه

منح ي تصف بأنهي هذا النوع من اإلدارةالمشمولة في العينة تتبنى اإلدارة الرأسية في تسيير األمور، و
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شاركة في اتخاذ القرار دون م ومطلقة افذة( صالحيات واسعةالشخصيات النالمراكز القيادية العليا )

، في الحقيقة دون الحصول على موافقتها بدورها اتخاذ أية خطوات المستويات الدنيا التي ال تستطيع

في الوظائف، والتجانس في اللوائح التنظيمية دون  االزدواجيةورغم أن هذا النوع من الهياكل تقلل من 

ووضع اركة الجماعية في اتخاذ القرارات، إال أنها في ذات الوقت ال تمنح المش ،اختراق المستويات الدنيا

وبالتالي ال يشعر جميع أفراد المؤسسة بالقيمة الخطط، وتفرض حالة من الجمود في العمل الوظيفي، 

 داء لدىمستوى األبانخفاض وهذا من شأنه أن يتسبب  النتماء في عملهم،الندماج وروح ا، واالمعنوية

 العاملين، وبالتالي انخفاض انتاجية المؤسسة.

، صعلى وجه الخصو تتبناها وسائل اإلعالم الحزبية، والحكوميةهذا النوع من الهياكل اإلدارية  

في  ةالمعتمداإلدارة الرأسية نمط  حوضي (20الشكل رقم ) في األسفلالظاهر  والتسلسل الوظيفي

 :المحلية مؤسسات اإلعالم

 

 

 

 (20)الشكل رقم  -اإلعالمية المحلية اإلدارة الرأسية في المؤسسات                             

ذ الشكل األفقي في مناطق اإلدارة الذاتية تأخة ضمن المحلي من مؤسسات اإلعالم %25في المقابل فإن 

على مسؤولية جميع األقسام في ممارسة أعمالها الوظيفية أمام اإلدارة  اإلدارة، أي طابعًا المركزيًا قائمًا

مدير األقسام

قسم التحرير

قسم التقارير 

واالستطالع
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ميديا

قسم األرشيف
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المدير التنفيذي
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المدير المالي

مدير الموارد 

البشرية

مدير العالقات 
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المدير الفني

 داريةاإلالهيئة 
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مدير المؤسسة

قسم اللغات 

والعالقات
قسم البرامج قسم االرشيف قسم الفيديو

قسم المونتاج 

والتقانة

قسم 

المراسلين
قسم التحرير

العامة، وهي شكل من أشكال اإلدارة الهادفة التي تمنح المستويات الدنيا من المؤسسة الفرصة لتنمية 

إلبداع، ومشاركة اإلدارة العليا في اتخاذ القرارات، كما أنها وتفسح لهم المجال ل، وإظهار المهارات اإلدارية

تمنح مزيدًا من التكيف بين العامل والمحيط العام، وتتيح له التحفيز الكافي على مواجهة المتغيرات، 

في  ، والجودة في األداء الوظيفي، سيمااألمر الذي يحقق للعاملين الرضا الذاتي، وبالتالي تحقيق السرعة

لنمط من اإلدارة القرارات نتيجة قرب مراكز القرار من جهات التنفيذ األكثر معايشة للمشكلة، وهذا ااتخاذ 

 :(21شكل رقم )ال ضح من خاللة في وسائل اإلعالم الخاصة كما يتبصورة أساسي معتمد

 

 

 (21شكل رقم )ال -اإلدارة األفقية في المؤسسات اإلعالمية المحلية                                   

جمالي إ% من 20أّما عن المؤسسات اإلعالمية التي ال تتمتع بهياكل تنظيمية واضحة المعالم فنسبتها 

 أن وخير دليل، وهي تتصف بالعشوائية، وغياب الدقة في التسلسل الوظيفي، مؤسسات اإلعالم المحلية

لية دون تقييم، أو رقابة داخ بشكل اعتباطي، ومزاجي، تنساب في هذا النوع من اإلدارات القرارات

ملين بعض العامن تصحيح األخطاء، )هذه الشهادات هي جزء من لقاءتنا مع عينة عشوائية تستوجب 

 .قةمشتركة، ومتناسات وفقًا لرؤى ال يتم رسم سياسات المؤسسكما  ،(ضمن هذه المؤسسات اإلعالمية

ن سلبية على سير العمل ضم عنه آثار تنتج في اإلدارة التقليدية كلبالطبع هذا الشكل من الهيا

ستقالل فرص التمتع باالمن قلل ت، ولدى العاملين ا تخلق حالة من تثبيط العزيمةالمؤسسة، وغالبًا م

 .أثناء ممارسة العمل حووالوض ،الوظيفي، والدقة

، تابعةوالم م هامة كالموارد البشرية، والرصدكما تفتقد كثير من المؤسسات اإلعالمية المحلية ألقسا

 وتلك التي تتخصص بكشف المعلومات المضللة، والفيديوهات الزائفة.

ة دائمة لكن يجب على يمكن أن يتم التعويل عليه بصورهيكل إداري مثالي  نمامبكل األحوال 

 ح فيوالوضو والتجديد، ،واالستقاللية ،أهمية التمتع بالمرونة خذ بعين االعتبارعالمية األالمؤسسات اإل

 الظروف الموضوعية المحيطة راعيالي الذيعن الجمود الفكري، والعقلي  واالبتعاد ،آلية العمل

ستنعكس عليها ضمان مشاركة جميع العاملين في التخطيط والتنفيذ كونها وضرورة  ،بالمؤسسة

 .يجابية عن المؤسسة، وخلق صورة إاالنتاج رفع عواملتزيد من بنتائج باهرة 
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 :مي، تنقسم وسائل اإلعالم المحلية وفقًا لنوع ملكيتها إلى إعالم حزبي، وحكو طبيعة الملكية

 (:11وخاص، هذا ما يتبين من خالل الجدول رقم )

 النسبة العدد طبيعة الملكية

 %42.42 28 وسائل إعالم حزبية

 %25.75 17 وسائل إعالم حكومية

 %31.82 21 وسائل إعالم خاصة

 (11الجدول رقم )

 

 (22الشكل رقم ) -ملكية الوسائل اإلعالمية                                                

%، 42.42 نسبةابعًا حزبيًا بالدرجة األولى بتأخذ وسائل اإلعالم المحلية في مناطق اإلدارة الذاتية ط

حد  مد إلىويعود السبب الرئيسي إلى نشاط الحركات السياسية واألحزاب في مناطق اإلدارة، فهي تعت

 ، ونخصأجنداتها، وكبير على توظيف المنصات اإلعالمية لكسب القاعدة الشعبية، وتمرير افكارها

ة، ويملك لذاتيااألحزاب الرئيسية في هيكلية اإلدارة  كبرأ بالذكر حزب االتحاد الديمقراطي الذي يعتبر أحد

 عدد كبيرًا من وسائل االتصال.

فضاء زبي لإلعالم ظاهرة غير سوية، تنعكس سلبًا على مدى تمتع البطبيعة الحال، فإن االحتكار الح

، بيحزال سائل اإلعالم أداة للترويجاإلعالمي بالتعددية، واالستقاللية في سياسته التحريرية لتصبح و

 كونوني، وتقييم أدوار أصحاب القرار، خاصة عندما السياسية وبالتالي تغيب عنها آلية نقد الشخصيات

 داعميها.من أو  نفسها ألحزابمن حاضنة ا

42.42%

25.75%

31.82%

وسائل إعالم حزبية وسائل إعالم حكومية وسائل إعالم خاصة
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ساب %، وتتبع معظمها لح31.82في المقابل، تحّل وسائل اإلعالم الخاصة في المرتبة الثانية بنسبة

ت شخصيات تجارية، أو منظمات محلية، وخارجية، ولكنها أيضًا تواجه قيود تحريرية، وتخدم أجندا

 التي تهم حداثداء، سيما في معالجتها للقضايا واألالممولين، إال أنها بكل األحوال أفضل حااًل من حيث األ

 حزبي.من تفاعله مع اإلعالم ال قوى، وتفاعل الجمهور معها أالرأي العام، واشباع حاجاته المختلفة

بة ة بنسبينما يحّل اإلعالم الحكومي )الرسمي( في المرتبة الثالثة ضمن قائمة وسائل اإلعالم المحلي

،  الجمهور النوع من الوسائل اإلعالمية على ايصال خطاب اإلدارة الذاتية إلىوتتركز جهود هذا ، 25.75%

 من قوانين، وتشريعات، وأطروحات القائمين على إدارة المنطقة. ومايحتويه 

 

 بـ  لذاتيةيقدر عدد العاملين في وسائل اإلعالم المحلية بمناطق اإلدارة ا: واألعمار عدد العاملين

 سجلة من، وباالستفادة من تحديث  قاعدة البيانات المعملية المسح الشاملوفقًا ل عاماًل،( 1253)

 .22/4/2021 قبل المكتب اإلعالمي الرسمي في شمال وشرق سوريا حتى تاريخ

 ات/الصحفيينبعض  وجزهاأألسباب عديدة  معرض للتناقص ملينلعاؤالء اأن عدد ه إلى مع اإلشارة

  :بـ ات/نالمحليي

ن م أو الصحفية ، سيما عندما يكون الصحفيالمعيشية همظروفمعدالت األجور التي ال توائم  تدني -

  .يتدبر نفقات إعالة األسرة

 .حربال نتيجة الضغوطات التي خلفهاى مغادرة البالد، والهجرة إلمن الصحفيين/ات اضطرار الكثير  -

 .بالمؤسسة اإلعالمية مع سياسة النشر الخاصة ات/الصحفي عدم انسجام فكر واتجاهات -

 .ظروف العمل القاسيةعدم القدرة على تحمل أعباء المخاطرة، والتكيف مع  -

 .تنمرالتشهير والوحمالت التعرض لإلساءة،  -

 لى ثالثفقد تم تقسيم الفئات العمرية إ أعمار العاملين في حقل اإلعالم المحلي،فيما يتعلق ب

 (: 12قم )وهي ظاهرة في الجدول رية، أساسمستويات 

 1253 عدد العاملين

 النسبة األعمار

 %58.26 عام 30مادون

 %30.32 عاماً  30-50

 %11.41 عامًا ومافوق50

 (12الجدول رقم )
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 (23الشكل رقم ) –عدد العاملين ومعدل أعمارهم 

ائل سقائمة العاملين في الو عامًا تتصدر 30دون  فئة الشباب ما (، أن12تبين نتائج الجدول رقم )

 سخيرهاتمكن بحيث يوالحيوية  ،تتمتع بالطاقة %، وهذه الشريحة العمرية58.26عالمية بنسبة اإل

 .مهوراالتصال الرقمية للتواصل مع الجال في استثمار أدوات معظمهم فّع، فلزيادة ديناميكية العمل

لتكوين ا منمستقباًل  مناطق اإلدارة الذاتية االستفادةفي وسائط االتصال على مكان القائمين بإ ،لذا

كاديمي نب األبعد أن يتم تطوير الجا المعهد العالي لإلعالمللجيل الشاب المتخرج من  األكاديمي، والمهني

سات لمؤساورفد  ،والعملي في هذا المعهد الناشئ حديثًا، ليكون انطالقة واعدة إلصالح الواقع اإلعالمي

 .العلمية المطلوبةلكفاءات، والمؤهالت اب ابأصح -تهابعد إعادة هيكل-عالمية المحلية اإل

لفئة ، وهذه اعامًا 50إلى  30راوح أعمارهم بين عالم تت% من العاملين في حقل اإل30.32ن في حين أ

ل داخ الوظيفي بالخبرة والتجربة الصحفية تأخذ دورًا جوهريًا في تحقيق التوازن التي عادة ما تتصف

نطلق ممن  يةيجابية في العملية االتصالإلحداث التغييرات اإل أكثر هايؤهل المؤسسات اإلعالمية، وهذا ما

 .لحيثيات األمور وواع ،عقالني

لمؤسسات  ة%، ووفقًا لإلحاطة الميداني11.41فإنها تقدر بـ ،عامًا 50ا عن األعمار التي تتجاوز الـأّم

ادة و قيأ ،لمؤسسات اإلعالميةن هؤالء عادة ما تتركز مهامهم األساسية في إدارة ا، فإةاإلعالم المحلي

ية، ، سيما التحريرية منها، ويعود السبب الرئيسي لتمتعهم بالتجربة الكافداخل المؤسسة األقسام

 جيدة بسياسة الوسيلة اإلعالمية.المعرفة والواالنضباط، 
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 رية على خالف المناطق السو-في مناطق اإلدارة الذاتية  المحلي اإلعالم طاعاست: نسبة اإلناث

الل خ منذلك يتضح ، ومميزةبصورة  جنسينبين ال ، وإزالة الفجوةتحقيق التوازن الجندري -األخرى

 (:13الجدول رقم )

 النسبة الجنس

 %42.12 اإلناث

 %57.87 الذكور

 (13الجدول رقم )

 

 (24الشكل رقم ) –نسبة اإلناث في وسائل اإلعالم المحلي 

 تبلغوعالم بمناطق اإلدارة الذاتية، سيما في ميدان اإل في سوق العملمكانة فريدة  ةالمرأ تتبوأ حقيقة،

 كور،% لصالح الذ57.87مقابل  ،ةالمحلي العاملين في وسائل اإلعالمعدد % من إجمالي 42.12 نسبتها

سبة جاوز نالنسبة أعلى وتت ملكياتها، بيد أن اإلعالم بمختلفطبعًا هنا النسبة تم إجمالها على وسائل 

و اديكرطاقمها من اإلناث فقط  يةوهنالك وسائل اعالم في وسائل اإلعالم الحزبية والحكومية،الرجل 

 ."Jin TV جين تي في"أو قناة  "Star FMستار"

 يعتشج :جملة من العوامل أبرزها ويعود هذا المستوى من التمثيل الجيد للمرأة في وسائل اإلعالم إلى

ي ف، ومنحها الفرص الوفيرة للعب دورها لمرأةعلى عمل ا دارة الذاتيةالقوانين المعتمدة في اإل

 ، بلفقط من حيث النسبة مناصفة الجنسين ليس المحلية على المؤسسات دارةعمم اإل، بل تالمجتمع

أة بين المر اإلدارة المشتركةنظام تطبيق نها تقوم بأحتى دارية، والمناصب اإل ،القيادية حتى في المهام

 .ةاإلعالم المحليمؤسسات  معظمي فوالرجل 

 

 

42.12%

57.87%

اإلناث الذكور
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  :ئات حسب مؤهالتهم العلمية إلى أربع ف المحلي اإلعالم ن فيالعاملو ينقسمالمؤهالت العلمية

 (:14من خالل الجدول رقم ) منسبه رئيسية تضح

 النسبة المؤهل العلمي

 %40  الثالث الثانوي )بكلوريا(شهادة مادون 

 %45 الشهادة الثانوية والمعاهد واألكاديميات

 %13 جامعية شهادة

 %1.99 دراسات عليا

 (14الجدول رقم )

 

 (25الشكل رقم ) –ين في اإلعالم المحلي لالمؤهالت العلمية للعام

بوا في ية أو ممن تدرعدد العاملين الحاصلين على الشهادة الثانو( أن 14يتضح من خالل الجدول رقم )

 املين فيالع % من إجمالي45يشكلون والفكرية( ،ويةأو اللغ ،)اإلعالمية المحلية كاديمياتالمعاهد واأل

بمعدل  عدادية(لشهادة الثانوية )االبتدائية، اإلدون ا ما فئةيها لالوسائل اإلعالمية المشمولة بالعينة، ت

 واتمكنلم يممن أو  دبية على وجه الخصوص(،)العلوم األ %، أما الذين حصلوا على الشهادة الجامعية40

ين في ح ،جازات الصحافةحملة إ % من2بينهم فقط  %،13فنسبتهم  من اتمام هذه المرحلة من الدراسة

ر ، وتقدهم فئة الدراسات العليا من حيث التكوين األكاديمي، واألكثر أهمية، أن الفئة األقل معداًل

ؤسسات داخل الم لحيويةوالمفاصل ا اإلدارية، إدارة المهام في الغالب وهؤالء يتبؤون، %1.99نسبتها 

 .عالميةاإل

دون الشهادة الجامعية،  % من العاملين في حقل اإلعالم المحلي هم ما85فإن  ،في ضوء النتائج السابقة

 دت إلى تراجعف الحرب والصراع في البالد التي أإلى ظرو المؤهالت العلمية معدلوتعود أسباب تدني 

لعدم قدرتهم عدم قدرة الكثير من الطلبة متابعة دراستهم ، وتفشي الجهل، إلى جانب لعلماب االهتمام

مادون شهادة الثالث 

( بكلوريا)الثانوي 

الشهادة الثانوية 

والمعاهد واألكاديميات

شهادة جامعية دراسات عليا

40%
45%

13%

1.99%
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ظل  و القتل فيلتعرض لالختطاف أمن ااألمنية، والخوف لهواجس ا أو بسبب ،تحمل األعباء الماليةعلى 

 .في السنوات األولى من الحرب ، خاصةبمناطق الحكومة السورية سوءًا تفاقم األوضاع األمنية

سيما  ،ةالمحلي يةعالماإلمؤسسات مدراء ال كثير مناللدى  سخةراال سلبيةال نمطيةالصورة اليرافقها 

 نتاج وهي ،ال تفي بالغرض الصادرة من الجامعات الحكومية لشهادة العلميةن اأب تتلخصالحزبية منها 

 .فكر النظام الحاكم

م بين حالة من االنفصا خلق ،نب العلمي لدى العاملين في مجال اإلعالممن شأن تراجع الجا ،بالتالي

لتكوين والمهنية في مجال ا ،انزياح القيم العلميةب يتسبب وبالتالي ،والمهنيةكاديمية الجوانب األ

 وال ،امًاعدون الثالثين  همعمارأالمحلي عالم ن معظم العاملين في حقل اإلأسيما  ،يكاديمي لإلعالماأل

ذا ما وه ،ةمر الذي يجرد المعالجة الصحفية من المحاكمة العقلياأل ،الكافية يمتلكون المؤهالت العلمية

 .داءعلى سوية األ سلبًا ينعكس

 

 :خطط  بنيهاتشجيعها أو عدم ت من حيث المحلية تختلف وسائل اإلعالم التأهيل والتدريب اإلعالمي

 (:15من خالل الجدول رقم ) يب طاقمها اإلعالمي، وهذا ما يتبينتأهيل وتدرل

 النسبة التأهيل والتدريب اإلعالمي

 %69 وسائل إعالمية تتبنى التدريب اإلعالمي 

 %31 اإلعالمي لتدريبا وسائل إعالمية ال تتبنى

 (15الجدول رقم )

 

 (26ل رقم )شكال –المحلي  إلعالمي في اإلعالمالتأهيل والتدريب ا

% من إجمالي وسائل اإلعالم المشمولة بالعينة تتبنى خطط لتأهيل 69( أن 15تظهر نتائج الجدول رقم )

ب اإلعالمي من التدريلفترة تجريبية  ويخضع المتدرب ،وتدريب العاملين ضمن مؤسساتها اإلعالمية

69%

31%

وسائل إعالمية تتبنى التدريب اإلعالمي  وسائل إعالمية ال تتبنى التدريب اإلعالمي
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ال  أنها التدريب اإلعالميمة األبرز لدورة حياة السعمومًا  ولكن شهرين إلى ستة أشهر، من اتتراوح مدته

% من دورات 20إن  ن على إدارة الوسائل اإلعالمية، فحسب القائميتقام بصفة دورية، بل متقطعة

% تكون موسمية أي كل ثالثة أشهر، 15و% تقام كل ستة أشهر، 7و بشكل سنوي، التدريب اإلعالمي تتم

 .ن البرامج التدريبية فهي غير محددة زمنيًا% م20ا وأّم ،% تقام كل ستة أشهر7و

 بأنه ال يوجد تضحا ،ريب ضمن مؤسساتهماتنا مع بعض اإلعالميين الذين خضعوا للتدءفي ضوء لقا

ة لمهني، رغم التحديات اطلوبةبالصورة الم اهتمام كاف من قبل المؤسسات اإلعالمية بتدريب العاملين

، هيللتأللتدريب وا أقسام لوجود  غالبيتها ، كما تفتقدةالحقالتي تواجههم مع التطورات التقنية المت

م عالمية تواكب المتغيرات والتحوالت في سوق صناعة اإلعالم، عوضًا عن عدحتى لخطط تنمية إأو 

ية بأهم (غير المؤهلين لبناء استراتيجية إعالمية قويمة)إيمان بعض إداريي المؤسسات اإلعالمية 

 مهور.بينها وبين الجالمتدنية الثقة  وإعادةوتصويب األخطاء، اإلعالمي، صالح المسار إل ،التدريب

ما كعالمية، عن معظم الوسائل اإل التأهيلية االحترافية والتخصصيةلوائح الدورات عوضًا عن غياب 

، يعالمون والشراكة مع مراكز التدريب اإلتخصيص ميزانيات مستقلة للتدريب، وكذلك التعا أيضًا ويغيب

وسائل  من تجربة كبرياتالستفادة لتلقي التدريب هناك، وا لى الخارجإ بارسال الصحفيين مبادرةال أو

ستقطاب بعض الصحفيين ابلذا تكتفي بعضها شراكات مع المؤسسات االكاديمية، قد الوعاإلعالم، 

 .شراف على تدريب صحفييهاالمحليين العاملين مع الوكاالت الدولية لإل

 "لمؤسسةا"العاملين في  المحلية اإلعالمية الكوادرسسات اإلعالمية المحلية على كما تعتمد معظم المؤ

ات والتغطي ،قديم دورات تأهيلية أو تقوية للعاملين في مجال التحرير%، ويقوم هؤالء بت90بنسبة 

بة التجر على بناًء -تفتقد  مما يؤدي لتكرار األخطاء المتوارثة، فهي، والتصاميم البصرية ،الميدانية

، مربط البرامج التدريبية بمستجدات سوق اإلعالإلى المهنية، واالحترافية في  - الشخصية للباحث

مهنة تؤهلهم لممارسة ال بحاجة إلى المرور بدورات تدريبية عدد ال يستهان به من هؤالء المدربينف

 .بالصورة الصحيحة

لدورات لم يكونوا متفائلين باإلعالمية ن معظم القائمين على المؤسسات اإف ،سبق قوله تأكيدًا على ما

تلجأ بعض في المقابل  ولكن ، داءفي األ ال يجدون التحسن المطلوب نهمأل، التي يخضع لها العاملون

ير لتطو ،التي تتيح الدورات اإلعالمية المفتوحة ،ستفادة من منصات اإلعالم الرقميوسائل اإلعالم إلى اال

ه بعض المنصات اإللكترونية مفتوحة المصدر التي تتيح التعلم هذ، ووتعزيز قدرات طاقمها اإلعالمي

، 24، فرانس لإلعالم الجزيرة معهدمهارات، معارف، تمكين، فرصة،  ،رواق راك،)مسار، إد المجاني للجميع

 EDX Educational Platform، ICI Education – Journalism for Media، بي بي سي

and PR ،LSJ – Distant Learning Program for Journalism.) 

قامة الدورات التدريبية، فإنها ترجع حسب إ م قدرة بعض الوسائل اإلعالمية علىاب عدبا عن أسأّم

الكفاءة، والمهارات المطلوبة لدى المدربين المعتمدين في بالدرجة األولى إلى نقص وجهة نظرهم 

كما لسداد نفقات التدريب، لكافية الموارد المالية ا ض المؤسسات، إلى جانب عدم امتالك مؤسساتهمبع

https://www.edx.org/learn/journalism
https://icieducation.co.uk/courses/events-media-pr/journalism/
https://icieducation.co.uk/courses/events-media-pr/journalism/
https://web.lsj.org/courses/distance-learning/internet-journalism
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أسيرة للمحتوى تكون  أن معظم الدورات التي يخضع لها المتدربون في وسائل اإلعالم الحزبية والحكومية

، وهذا ما يؤثر ياإلعالم لتطوير األداءالفكري، وااليديولوجي، مع إهمال الجانب التخصصي، واالحترافي 

 تقدمه وسائل اإلعالم من محتوى. ما ميين، وجودةداء اإلعالسلبًا على أ

العاملين، ينطلق من  البّد من اإلشارة إلى أن معايير جودة أي تدريب إعالمي هادف لتطوير مهارات ،هنا

  :(8) أجملها الدكتور خالد زكي أبو خالد فيما يأتي معايير

          

 (27قم )الشكل ر –دريب اإلعالمي معايير جودة التطوير والت                                       
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 ها المؤسسةالتي تتلقا التمويلصادر م الدراسةضم هذه الجزئية من تو المقاييس المالية: (3

 :أجور عامليها ت، ومعدالاإلعالمية

 

 م وسائل اإلعالل التمويل والمنح التي تحقق نواحيمن  وسائل اإلعالمتباين ت :مصادر التمويل

 (: 16، وهذا ما يظهر من خالل الجدول رقم )واالستمراريةالديمومة 

 النسبة مصادر التمويل

 %45.45 حزبية

 %24.64 حكومية

 %29.90 خاصة

 (16الجدول رقم )

 

 (28الشكل ) –مصادر التمويل في اإلعالم المحلي 

ي فالمشمولة  من إجمالي وسائل اإلعالم المحلية %45.45( أن 16يتضح من خالل نتائج الجدول رقم )

اصة العينة تتلقى الدعم المالي من األحزاب والحركات السياسية، ويليها التمويل من المنافذ الخ

هات فيما تدعم الج%، 29.90منظمات المجتمع المدني بواقع من كالمنظمات المحلية والدولية، سيما 

 .لذاتيةالرسمية أي الناطقة باسم االدارة ا من وسائل اإلعالم%24.64الحكومية 

تتسبب الظروف االقتصادية بتوجيه عمل المؤسسات اإلعالمية، والتحكم بطريقة  ،بطبيعة الحال

وهذا ، حة إلى منافذ ثابتة لدعم الوسيلة اإلعالمية ماليًاانتاجها للمحتوى، سيما عندما تكون الحاجة مّل

زاب، والحكومات، فهي تشكل إلى ما يتشكل حينما تكون الملكية االحتكارية لوسائل اإلعالم من جانب األح

ن الوسائل تدنى حظوظ المنافسة بيتحد كبير خطرًا على التعددية اإلعالمية، وحرية التعبير، و

45.45%

24.64%

29.90%

حزبية حكومية خاصة
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، الناس قضايا تهم ، والداعم أكثر من بلورة، وبالتالي تتوجه البوصلة اإلعالمية إلرضاء المموليةاإلعالم

، وإن كانت بوتيرة أقل من حيث هامش حرية أيضًاوهذا ما ينطبق حتى على وسائل اإلعالم الخاصة 

جندات أأسيرة لخدمة  في التغطيات اإلخبارية، إال أنها تظل هي األخرى ألفرادها التعبير الممنوحة

األمر الذي يضع تغطيتها لبعض األحداث،  وهذا ما يتضح بجالء من خالل زوايا، موسياساته ينالممول

 .الشك والريبة موضع أمام ا بالمجرياتحاطتهإوجدية  ،عالميةاإل استقاللية الوسيلة

ات تستثمر منص هنالك وسائل إعالم محلية، تبين أن ألصول التمويل تتبعناعلى  وبناًءفي المقابل 

 مرئية، سيما العروض الالتواصل االجتماعي للحصول على الدعم المالي، من خالل تقديم مواد إعالمية

ر، كبها الخاصة، والحصول على دعم أالمشتركين بقنواتنسب عالية من المتابعين و لحصد الترفيهية 

ل لخلق التموي ( في هذا اإلطارVedeng ويمكن االستشهاد بتجربة وكالة صدى الواقع السوري )فدنك

 .الذي يمنحها استقاللية أكبر في النشر الذاتي

ذا لصالحها، فه م حزبية توظف األحداثوجود وسائل إعال بموقف تأييد أو رفض لسنانحن هنا  ،حقيقة

الل ، تتسبب باختارتفاع نسبتها، وتصبغ بعضها بطابع اإلعالم الخاصفي معظم البلدان، لكن موجود 

لجهات احتكار الكلمة لصالح اب حالة أشبه في العملية االتصالية، وتفرض االخالقي والقيمي التوازن

 اهةض النزقّوت ، واإلعالمي تتسبب بضعف األداءلالمتنفذة على حساب نقل ومعالجة قضايا المجتمع، 

 سمعة تضع التي كاذبةتورط الصحفي بنشر األخبار الكنتيجة لتدني التكوين المهني، وبالتالي ي التحريرية

 .على المحك الوسيلة اإلعالمية

ة في ستداماالستقالل التحريري يحتاج إلى التمويل غير المشروط، ليكون قاباًل لالن إف ،على هذا األساس

 ويمكن تحقيق ذلك من خالل .، وبعيدًا عن االستعباد الماليبع ألي طرفساوم، وغير تاط غير مخ

 يةعالمقدراتها اإلالتمويل الذاتي، واستثمار  صيغ تمويلية قائمة على اعتماد الوسيلة اإلعالمية على

 من تقدأا كما يمكن له، الذي يتيح تموياًل جيدًا للمستثمرين فيها ق في عالم اإلعالم الرقميالنطالل

تفق متخصيص مساحة حتى استثمار رعاية المؤتمرات، و االستشارات، والدورات اإلعالمية للراغبين، أو

سار مو حتى اتباع عائدات بيع حقوق البث والتغطية، أ، أو مداخيل عليها لعرض اإلعالنات الترويجية

أو  ن قيدة اإلعالمية ماليًا دولمؤسس"شركاء في المؤسسة"، حيث يكون الجمهور طرفًا أساسيًا في دعم ا

ة تعتمد على الرسوم السنوي البريطانية التي BBC ربة محطة بي بي سيشرط، ويمكن االستشهاد بتج

 .الجمهور البريطاني ، ويدفعهالترخيص التلفزيون
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 لمنصبلجور التي يتقاضها العاملون في وسائل اإلعالم وفقًا األالفروق في  فاوتتتجور: معدل األ، 

 (:17من خالل الجدول رقم ) تويمكن فرزها إلى أربع فئا والقدم الوظيفي، ،والمهام

 النسبة معدل األجور

 %4.54 ألف ل.س 150-200

 %77.27 ألف ل.س 200-500

 %13.63 ل.س يمليون -ألف  500

 %4.55 طوعًا )دون راتب(

 (17الجدول رقم )

 

 (29كل رقم )الش –معدال األجور في وسائل اإلعالم المحلي 

تراوح يتقاضون أجورًا ت ممنين في القطاع اإلعالمي لعاملأن نسبة ا (71يتضح من خالل الجدول رقم )

ة تكون %، ومعظم هذه الوسائل اإلعالمي77.27( تبلغ أمريكي دوالر 140 – 56ألف ل.س ) 500 – 200بين 

 عظمهم في الوسائل اإلعالميةالذين يعمل م % من الصحفيين 13.63إن حزبية أو حكومية، في حين 

ن في أّما بالنسبة للعامليدوالر(،  600 -140ل.س ) يمليون –ألف  500 مابينتقدر أجورهم الخاصة، 

دوالر(، ونسبتهم  56-42ألف ل.س( أي ) 200-150) نبي الصحف على وجه الخصوص فتتراوح أجورهم

صة سائل إعالمية خاكما توجد وية، ثالبحشمولة بالعينة % من إجمالي الوسائل اإلعالمية الم4.54

 ( دوالر.1500-1000يتجاوز أجور بعض أفرادها )

بًا ما ، وغال%4.55 طوعًا )دون أجور( ويشكلون أفرادها عملي خرىأ هنالك وسائل إعالمية ،في المقابل

 .التي تكون في طور النشوء أو الصحف والمجالت الموسميةالوسائل اإلعالمية يمثل هؤالء 

4.54%

77.27%

13.63%

4.55%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

س.ألف ل150-200

س.ألف ل200-500
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(دون راتب)طوعًا 
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ال أن إتؤمن للصحفيين االستقرار والديمومة وطاقة أكبر في االنتاج، إلى أجور حة م الحاجة المّلرغ

 اء بعضباستثن– في القطاع اإلعالمي بمناطق اإلدارة الذاتية العاملوندالت األجور التي يتقاضاها مع

اًل حا فضلأ اكونه م مع الظروف المعيشية الصعبة، رغمنسجت، وال ةال ضعيفتزال  -القطاعات الخاصة

ب فجوة بين الرات ليًا وجودجيبدو ومناطق الحكومة والمعارضة السورية،  جور الصحفيين في أمن 

دوام الشهري، والمصاريف اليومية، وهذا ما يدفع بكثير من الصحفيين للعمل خالل أو خارج ساعات ال

 لصالح وسائل إعالمية أخرى حسب شهادات بعض اإلعالميين.

ها ، فإنالمعايير التي يتم على أساسها تحديد سقف أجور العاملين في المؤسسات اإلعالمية أّما بخصوص

 لكنها تبنى على أسس عدة مثل: ،الخاصالقطاع القطاع الحكومي عن  تختلف في معظم األحوال ضمن

ساًل..(، مرا  أو،ً و محررا، أأكان )مقدمًا للبرامج سواًء ،م الوظيفي، والتخصصَدالمؤهالت العلمية، والق 

 ن غالبًا في هذا اإلطار.ين متناصفيكال الجنسوالمنصب اإلداري، وساعات العمل، وهنا 

 رجوضوح والشفافية في مسألة تقديم األبعدم الو عالم محلية اإلوسائل البعض  تتصف ،في المقابل

على  ةسرياأُلرابة تسيطر المحاباة الشخصية، والق ت، وتتخطى جميع المعايير السابقة، حيثآوالمكاف

 .،جور العاملين في تلك المؤسساتأتحديد مستويات 

ي لين فوهذا شكل من أشكال الفساد اإلداري البالغ الخطورة، فعلى سبيل المثال، ورغم أن بعض المراس

أجورهم   أنإال ،مقارنة مع زمالئهم في األقسام األخرى حلية كانوا يقدمون نتاجًا جيدًاإحدى الوسائل الم

 ،يزفقدان الطاقة والتحف ،عن غياب العدالة في توزيع األجورينتج س وبالتأكيد .ت أدنى بكثيركان

ل وسائ غائبة لدى معظم الوظيفي تراجع االنتاج والرضا الداخلي لدى العامل، سيما أن آلية التقييمو

 اإلعالم المحلي، وفي حال وجودها فإنها تكون شكلية.

 عدم وجودهو ق سوريا، المشهد اإلعالمي في شمال وشر االمالمح التي يتصف بهأبرز كما إن إحدى 

 التقسيمات الوظيفية داخلحسب  وبشكل عام أ ت، سواءًا أكانقوانين تحدد رواتب الصحفيين

ية، الصحوية، ضًا يفتقد العاملون في القطاع اإلعالمي إلى الضمانات االجتماع، وأيعالميةالمؤسسات اإل

 ة.ين في مناطق اإلدارة الذاتيوضاع الصحفيين المحليألأكثر  سيءهذا ما يالتقاعد، و قوانينأو 
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 :والتحديات التي تواجه اإلعالم المحلي الصعوبات (4

مام شكل عائقًا أت  ،جسيمةتحديات  حلية في مناطق اإلدارة الذاتيةوسائل اإلعالم الممعظم  تواجه

 نمها فقًا للبيانات التي تم الحصول عليفها ويمكن تصني، وممارسة مهنة الصحافة بالشكل المأمول

 :دارية(واإلمهنية، والمالية، ال)، وهي الصعوبات فئات أساسية إلى ثالث المؤسسات اإلعالمية

رض عوائق التي تعتقائمة البمختلف تفرعاتها تتصدر التحديات المالية وبات المالية أواًل: الصع

 :(30) شكل رقمالعالم المحلية، وهذا ما يتضح من خالل النسب الظاهرة في وسائل اإلالعاملين في 

 

 (30الشكل رقم ) –صعوبات مالية يعاني منها اإلعالم المحلي 

داء ألاالتخبط والعشوائية في  ، وشيوعوحدات الجودةفي ظل االفتقار إلى : الصعوبات المهنية ثانياً 

قواعد تحدد من خاللها المرجعيات وال تحديات مهنية وسائل اإلعالم المحلية كثير من تعترضالمهني، 

ى مستو يقابلها من الثوابت الراسخة التي تنطلق منها الوسائل اإلعالمية في معالجتها لألحداث، وماو

 :(31الشكل رقم )جتماعي للمحتوى المعروض، ويظهر ذلك من خالل االقبول ال

 

 (31الشكل رقم ) –صعوبات مهنية يعاني منها اإلعالم المحلي 
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وجة دات مزدلها ارتدا ، وبنيويةاإلعالم المحلية تحديات إداريةتواجه وسائل  ثالثًا: الصعوبات اإلدارية

مستقبل العالقة التي تجمع و، المحتوى المعروض ، وموضوعيةالعمل الصحفياستقاللية  على

لى ع سلبية المستويات العليا والدنيا داخل المؤسسة اإلعالمية، وما يمكن أن تسببه من انعكاسات

 :توضح ذلك (32الشكل رقم )النسب الظاهرة في و، الصحفي مستوى جودة االنتاج

 

 (32الشكل رقم ) –صعوبات إدارية يعاني منها اإلعالم المحلي 

جماع ال تقل أهمية عن سابقاتها، ولكن لم يتم اال يضاف إلى ماسبق ذكره العديد من التحديات التي

غياب : الصحفيينبعض  حسب شهادة عليها من جانب القائمين على المؤسسات اإلعالمية، يتصدرها

 ضعف العمل النقابي الذي يصون حقوقجمعيات والمجالس واالتحاد الصحفية، واألدوار الفعلية لل

ت بواجبات االلتزام بميثاق شرف المهنة، إلى جانب صعوبة تأمين بعض المعدا مالصحفيين، ويلزمه

 ن لالبتزازييالصحفكما ويتعرض بعض ، لحدود السورية مع دول الجوارعبر ا لتقنيةا والمستلزمات

ايا ، وتعوض الضحفعالمن يقوم بهذه األ روادع قانونية تحاسبحماية، و وحتى التنمر دون ،والتهديد

دارة في مناطق اإل القوانين الناظمة للعمل اإلعالميعدم تمتع  ،سبق ما إلىماديًا، ومعنويًا، أضف 

ندات ألج اهالذي يثبت تبعيت صفغير المن التطبيقوأحيانًا بالمزاجية،  ا، واتصافهية باالستقالليةالذات

   .سياسية
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 أواًل: النتائج

 :ةلنا إلى النتائج اآلتيصّ تو ،ومؤشرات بيانية ،معطيات منتقدم عرضه  ما على اعتمادًا

، وهؤالء ربعين في المئة تقريبًااأل بحدود ةإلعالم المحليمعدل رضا الجمهور عن أداء وسائل ا بلغ -

وكذلك تخاطب الفئات االجتماعية  ،إخبارية جديرة بالثقة، وتتمتع بالمصداقيةمصادر  يعتبرونها

 يجدون أنهارسالة المقدمة من اإلعالم المحلي، ولباقية فإنها تتحفظ أو ترفض الا النسبةأّما  كافة،

نتعاش، تعيش فترات متقلبة بين االغير قادرة على مالمسة حاجات مختلف شرائح المجتمع، و

 .العام األداء التراجع فيو

بالجانب التأهيلي والتدريبي  أكثر حلول الجمهور لتطوير أداء اإلعالم المحلي على االهتمام تتمثل -

عاملين للصحفيين، وسن قوانين مستقلة وموضوعية للعمل الصحفي، إلى جانب رفع أجور ال

، الدقيةبالمعلومات  قطاب إعالميين قادرين على تزويدهمضمن المؤسسات اإلعالمية، واست

 .السرعة المطلوبةبو

من حيث طبيعة الوسيلة، تليها  عددًا ةتتصدر المحطات اإلذاعية قائمة وسائل اإلعالم المحلي -

الصحف والمجالت مناصفة مع المواقع اإللكترونية، ومن ثم تأتي الوكاالت اإلخبارية، والمحطات 

 .التلفزيونية

 إقليم الفرات، ومنبج، والشهباء. تباعًا ة، يليهاتتركز غالبية وسائل اإلعالم المحلية في إقليم الجزير -

ومن ثم تليها  ،تمويلوال تحّل وسائل اإلعالم الحزبية في المرتبة األولى من حيث نوع الملكية، -

 .الوسائل الخاصة، والحكومية

تشكل اللغتين العربية والكردية المساحة األوفر من خارطة البث اإلعالمي، في حين تخصص  -

 .حددة للغات السريانية، واألرمنية، واالنكليزيةمساحات م

ه إلى المكونات غالبية المحتوى المقدم عبر وسائل اإلعالم المحلية عام، بمعنى آخر موّج -

ء تلك ، باستثناالمضمون اإلعالمياالجتماعية دون تحديد، فيما تقل حظوظ التخصص في نقل 

 .لقومياتالتي تالمس المشاعر العاطفية لبعض ا

وإن  توظيف التكنولوجيا الحديثة في اإلعالم المحلي، سيما الجانب الرقمي منه،مساحة جح تتأر -

 .نها ال تكون بالمستوى المطلوبمية فإاستثمر في بعض الوسائل اإلعال

تفرض ، وتقدمين للعمل ضمن مؤسساتهامن حيث معايير قبول الم ةتختلف وسائل اإلعالم المحلي -

منح األولوية تالوسائل كما أن معظم  لقبول،ل ًا اضافيةشروطمية اإلعال الوسيلة طبيعة وملكية

القبول شرطي ، ويغيب المؤهالت العلمية، والحب والشغف للمهنةإلى جانب رة اإلعالمية للخب

 ، وااللتزام بمواثيق الشرف المهني عن وسائل إعالمية أخرى.االجتماعي

ل شكاتليها األاألشكال اإلدارية في اإلعالم المحلي، تتصدر الهياكل اإلدارية الرأسية )المركزية( قائمة  -

 وجود أنماط من الهياكل اإلدارية غير واضحة المعالمشارة إلى رية األفقية )الالمركزية(، مع اإلاإلدا

)الموارد  ـ، كما تفتقد كثير من مؤسسات اإلعالم المحلية ألقسام هامة كـتتصف بالعشوائية

 .أقسام خاصة بكشف المعلومات المضللة، والفيديوهات الملفقة..(والبشرية، والرصد والمتابعة، 
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عالم المحلي، وتقارب النسبة العظمى من حيث عدد العاملين في مؤسسات اإل ةالشاب ةت شكل الفئ -

 .الذكور من حيث التمثيل المتجانسنسبة اإلناث 

دون الشهادة  العلمية بين )ما درج مؤهالتهمملين في مؤسسات اإلعالم المحلي تنغالبية العا -

"اللغوية،  المحلية كاديمياتالمعاهد واألالدراسة في ، واتمموا لى الحاصلين عليهاالثانوية إ

جازات الجامعية، والدراسات العليا يشكلون نسبة ة.."، في حين أن الحاصلين على اإلوالفكري

 .دات الجامعيةفقط من حملة الشها %2 مثلونيمتدنية، وخريجو كليات الصحافة 

%، ولكن معظمهم 70تتبنى المؤسسات اإلعالمية دورات التدريب والتأهيل اإلعالمي بنسبة تقارب  -

وتتسم بطغيان  زانيات مستقلة،يتخصيص مإلى و تفتقد للتخصص، واالنسجام مع سوق اإلعالم،

 .المهني سيما في اإلعالم الحزبيالمحتوى على  الجانب الفكري، وااليديولوجي

ل اإلعالم المحلي، تليها المنظمات التي تمومصادر القائمة  ،حزاب والحركات السياسيةر األتتصد -

 .الخاصة، ومن ثم الجهات الحكومية

وكذلك وفق ملكية، وطبيعة الوسيلة،  في مؤسسات اإلعالم المحلي بناءًا على أجور العاملين ختلفت -

وسائل اإلعالمية الحزبية والحكومية أدنى القدم الوظيفي واالختصاص، إال أن األجور عمومًا في ال

 .بكثير من الوسائل الخاصة، وال تتوائم مع الظروف المعيشية

تتصدر الصعوبات المالية قائمة التحديات والمعوقات التي تواجه اإلعالم المحلي، تليها الصعوبات  -

 .المهنية، واإلدارية
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 : التوصياتثانياً 

يستوجب الواقع اإلعالمي تحواًل استراتيجيًا على مختلف فإنه  ،من نتائج حهسبق ايضا بناءًا على ما

 محدداتفي عدة  مقترحاتال بعض ويمكن إيجاز، )األكاديمية، والوظيفية، والمهنية، والمالية..( األصعدة

 :فيساسية، تتمثل أ

برام إوستشارية، تطوير العالقات االمن خالل التأهيل والتدريب اإلعالمي )المهني، واألكاديمي(:  -

 ،بةلمطلوامع المؤسسات اإلعالمية واألكاديمية التي تمتلك الكفاءات والمؤهالت  الشراكة، والتعاون

جم ، ووضع خطط استراتيجية للتدريب والتأهيل اإلعالمي )العملي( تنسلالرتقاء بالعمل الصحفي

حددة، ني وميزانية مالية ممحددة بإطار زمتكون  بحيثمع المتغيرات المتالحقة في سوق اإلعالم، 

وير إخضاع العاملين في السلك اإلعالمي للتدريب المكثف، والتخصصي بصورة دورية، وتطيالزمها 

ت ؤسساالم ، إلى جانب رفدلمهنيةالمهارات ا صقلي، ورير اإلخبارآليات التغطية اإلخبارية، والتح

 ومراكز ن االعتبار أهمية فتح معاهدخذ بعيتمتلك الخبرة والكفاءة، واأل مؤهلةاإلعالمية بكوادر 

ة في األخالقية والمهني معاييرد الزود بأصول المهنة، واعتماالراغبين في التإعالمية تستقطب 

 .)ميثاق شرف مهني( المعالجات الصحفية

لوجيا باالستفادة بشكل احترافي من التكنو متمثلةالتقنية: النواحي تطوير البنية المؤسساتية و -

 .العصرتنسجم مع متطلبات  ئل االبهار البصري والسمعي، وإحداث منصات رقمية، ووساالحديثة

ية، ة )اإلدارمن المؤسسات اإلعالمية، وتطوير بنيتها المؤسساتي ة العديدإلى جانب إعادة هيكل

بًا ؤثر سلتلتفادي الوقوع في المشاكل اإلدارية التي  وتبني التسلسل الوظيفي األفقي، والتنظيمية(،

غطية آليات التتطوير ضرورة  إليهالعالقات الداخلية والخارجية للمؤسسات اإلعالمية، أضف على ا

ويد ، وتزبصورة مقنعة اإلعالمية من خالل منح األولوية للتخصص الوظيفي، ومخاطبة الرأي العام

ليل المؤسسات اإلعالمية بأقسام هامة كالموارد البشرية، والرصد والمتابعة، ومنصات كشف التض

 .اإلعالمي

سة" ال تخضع قوانين نزيهة وعصرية "غير مسّيمن خالل طرح سن القوانين الناظمة لإلعالم:  -

مع وموضوعية حقوق الصحفيين وواجباتهم،  ،للوالءات، والمحاباة الشخصية، وتوضح بشفافية

، داريًاإووضع مؤشرات واضحة يمكن االحتكام إليها لتقييم وقياس أداء المؤسسات اإلعالمية مهنيًا 

اقلة والمعايير المهنية كالدقة والموضوعية وصحة المصادر الن، خالقيةوااللتزام بالضوابط األ

هذا  إلى جانب منح الحصانة القضائية، والحماية األمنية للعاملين في، )ميثاق شرف مهني(للحدث

والتذميم  على المتورطين في قضايا التشهير، دون استثناء الجزائية الحقل، وفرض العقوبات

 .باألشخاص، والجماعات

ناء، وذلك باالنحياز للحقيقة، وتبني النقد البتحييد اإلعالم عن المصالح الحزبية والشخصية:  -

لكلي طيح اوتنويع المصادر، مع تجنيب الخارطة اإلعالمية الخطاب المؤدلج، والقولبة الفكرية، والتس

مي ى الخطاب اإلعاللمناسبات، والتشجيع علألي محتوى مقدم، وعدم االكتفاء عند حدود تغطية ا

 ، والجامع لمطالب فئات وشرائح المجتمع كافة.الثقافي وقالرافع للذ
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)وفق  بحيث توائم متطلبات العيش من خالل رفع أجور العاملينتقديم الدعم المادي الكافي:  -

 سنإلى جانب  ة(،، واالنصاف، والعدالة في التوزيع دون محابالوائح واضحة تتمتع بالشفافية

انية لميد، سيما االمالية للمتضررين أثناء التغطيات اإلخبارية للتقاعد، وتقديم التعويضات وانينق

  .منها

ل دون تفضي متمثلة بخوض وسائل اإلعالم في حاجات المجتمع ومتطلباته،حاجات المجتمع:  اشباع -

ك ، أضف إلى ذلس الظرف المعاششكالية التي تالمواإل ،وطرح المواضيع الجدلية فئة على أخرى،

طفال الفئات المهمشة، سيما المرأة واأل، وتنقل صوت بافذ محلية تحاكي اهتمامات الشعإطالق نو

 مع الجمهور.أكثر ذوي االحتياجات الخاصة، وبالتالي تعزيز الثقة و

 ارية من خالل خروج وسائل اإلعالم من نطاق دائرة التغطية االخب مخاطبة الجمهور الخارجي: -

لمعاش ليهم صورة الواقع اإوصل ، ومحتويات تجنبيةأ ور الخارجي بلغاتالضيقة، إلى مخاطبة الجمه

 .ورؤانا المختلفة ،في مناطقنا

ل سواء من خالل تخصيص أقسام خاصة بها داخ اإلعالمية ، واألبحاثالدراسات االهتمام بإجراء -

ناصر عم ّيوتقالتي تحلل  ، سيما تلكالمؤسسات اإلعالمية أو إعدادها من قبل الباحثين المختصين

ى ا، إلالتي تحكمه ين والتشريعاتوالقوان ،بطبيعة المؤسسات اإلعالميةتحيط تصالية، والعملية اال

 الجمهور. قيم وسلوكيات على جانب دراسة تأثير اإلعالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحليل الواقع )الوظيفي، والتنظيمي، والمالي( لوسائل اإلعالم المحلية                                                                      

 

54 

 



 تحليل الواقع )الوظيفي، والتنظيمي، والمالي( لوسائل اإلعالم المحلية                                                                      

 

55 

 المراجع: ثالثاً 

 .(2021"، تاريخ النشر)استقاللية االعالم السوري البديل في ظل التبعية السياسية" أوصمان علي. (1)

  https://cutt.us/rsPXm، 11صز الفرات للدراسات، مرك

، 13، صم0200:عالم الكتب،  القاهرة ،"اإلعالمية الدراسات العلمي في الدراسة"محمد عبد الحميد.   (2)

 .1ط

االختصاصات،  ةمركز البحوث والدراسات متعدد ،(2021)تاريخ النشر "،العلمي الدراسةالعينات في " (3)

 //:XVns6u.pw/2httpsمن  25/6/2021استرجع بتاريخ 

 من 2/7/2021موقع مفاهيم، استرجع بتاريخ  ،"نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم" (4)

https://cutt.us/ZnVck 

(، موقع القصرية، 2010، تاريخ النشر )حقنة تحت الجلد" -السحرية "نظرية الرصاصة أو الطلقة  (5)

  https://cutt.us/52ETB من 4/8/2021استرجع بتاريخ 

موقع نيروز اإلخباري،  (،2020، تاريخ النشر)"مقترحات لتطوير العمل اإلعالمي"عديل الشرمان.  (6)

 /138183https://nayrouz.com/articleمن  22/7/2120استرجع بتاريخ 

، مركز الجسور للدراسات، استرجع 2020-12-01 خريطة النفوذ العسكري في سورية، تاريخ النشر (7)

  https://cutt.us/jUgDKمن  4/8/2021بتاريخ 

ثالثة دوافع لتطوير األداء اإلعالمي وأربع اشكاليات بالمقررات الدراسية " محمد زكي أبو الخير.  (8)

من  28/8/2021موقع دار المنظومة، استرجع بتاريخ  (،2020، تاريخ النشر )"االعالمية العربية

https://2u.pw/SyAo0 
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 حق: المالرابعاً 

 ة في مناطق اإلدارة الذاتية:الئحة وسائل اإلعالم المحلي  (1)

الخاصة  ستبانةاال أسئلة جابت علىشير للوسائل اإلعالمية التي أت غامق بخط مائلالمفردات المذيلة  

  :المحلية بتقييم مؤسسات اإلعالم

 مركز الترخيص االسم طبيعة الوسيلة الرقم

 الجزيرة الخابور إذاعة 1

 الجزيرة الدرباسية إذاعة 2

 الجزيرة آرتا إذاعة 3

 الجزيرة أوركيش إذاعة 4

 الجزيرة سورويو إذاعة 5

 الجزيرة جزيرتنا إذاعة 6

 الجزيرة إم –والت إف  إذاعة 7

 الجزيرة صوت الحياة إذاعة 8

 الجزيرة فون إذاعة 9

 الجزيرة بوير إذاعة 10

 الجزيرة ستار إذاعة 11

 الجزيرة هاوار وكالة إخبارية 12

 الجزيرة شار مجلة 13

 الجزيرة نبض الشمال موقع إلكتروني 14

 الجزيرة شبكة شمال سوريا موقع إلكتروني 15

 الجزيرة oneموقع  موقع إلكتروني 16

 الجزيرة 24خبر  موقع إلكتروني 17

 الجزيرة فدنك موقع إلكتروني 18

 الجزيرة هلوستا كل موقع إلكتروني 19

 الجزيرة 24دير الزور  قع إلكترونيمو 20

 الجزيرة بوابة الحسكة موقع إلكتروني 21

 الجزيرة ازدينا موقع إلكتروني 22

 الجزيرة زنكين موقع إلكتروني 23

 الجزيرة والتي نيوز موقع إلكتروني 24

 الجزيرة وكالة الوطن اإلخبارية وكالة 25

 الجزيرة نورث بريس وكالة 26

 الجزيرة يفانتذا ل صحيفة 27

 الجزيرة روناهي صحيفة 28
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 الجزيرة الشرق األوسط صحيفة 29

 الجزيرة روناهي محطة تلفزيونية 30

 الجزيرة اليوم محطة تلفزيونية 31

 الجزيرة روجآفا محطة تلفزيونية 32

 الجزيرة إم –رام إف  إذاعة 33

 الجزيرة سورويو محطة تلفزيونية 34

 الجزيرة JIN TV محطة تلفزيونية 35

 الجزيرة آسو موقع إلكتروني 36

 الجزيرة JIN NEWS وكالة إخبارية 37

 الجزيرة آدار بريس موقع إلكتروني 38

 الجزيرة إم –روجآفا إف  إذاعة 39

 الفرات تراث الفرات موقع إلكتروني 40

 الفرات الرشيد إذاعة 41

 الفرات قناة الرقة محطة تلفزيونية 42

 دير الزور دى الخابورص إذاعة 43

 دير الزور وكالة باز وكالة إخبارية 44

 منبج قناة منبج محطة تلفزيونية 45

 منبج الساجور إذاعة 46

 الفرات برجاف إذاعة 47

 الفرات صوت كوباني إذاعة 48

 الفرات مشته نور إذاعة 49
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 اصة برصد اتجاهات الجمهور تجاه أداء اإلعالم المحليرابط اإلستبانة الخ 

-https://drive.google.com/file/d/13cfukZ56E4EWnK14buHjhOA1ahOKX

Yh/view?usp=sharing  
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ew?usp=sharing  
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