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العوامل املؤثرة يف العمل اإلعالمي العماني
دراسة ميدانية على الصحفيني واإلعالميني يف سلطنة عمان
حممد بن عوض املشيخي
امللخص:
تهدف هذه الدراسة إىل فهم البيئة اليت ميارس فيها اإلعالميون عملهم يف غرف التحرير يف خمتلف وسائل اإلعالم العمانية؛ والتعرف بشكل
خاص على املعوقات والضغوط اليت متارسها اجلهات املسؤولة عن اإلعالم وانعكاس ذلك على جودة الرسالة اإلعالمية وحرية التعبري .إن
حتليل وتفسري العوامل املكبلة واملانعة لتطور مسرية اإلعالم يف السلطنة ،يعد بكل املقاييس الطريق السليم لالرتقاء بالعمل الصحفي
والنهوض بالكوادر اإلعالمية العمانية .ومن أهم العوامل اليت ركزت عليها الدراسة :اجتاهات اإلعالميني حنو القوانني اليت تنظم العمل
اإلعالمي ،واملوارد املالية واإلعالن ،وتأثريهما على الرسالة اإلعالمية ،وكذلك البيئة االجتماعية اليت حتكم العمل اإلعالمي :وإلجابة
أسئلة البحث الرئيسة استخدم الباحث صحيفة استقصاء تتكون من  41سؤاال ،منها  36عبارة طلب من املبحوثني حتديد مواقفهم منها
على مقياس (ليكرت) ذي مخس النقاط ،كما تضمنت االستبانة مخسة أسئلة مفتوحة إلتاحة الفرصة جملتمع البحث للتعبري عن وجهات
نظرهم بصراحة.
وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك شبه إمجاع بني اإلعالميني العمانيني على أن الرسائل واملضامني اإلعالمية اليت يتم تداوهلا يف وسائل
اإلعالم احمللية بشكل عام ،والصحافة العمانية بشكل خاص ،مرجعها األساسي قانون املطبوعات والنشر الذي صدر يف عام 1984م على رغم
عدم مناسبة هذا القانون للمرحلة اليت تعيشها السلطنة اآلن ،كما أقروا بوجود الرقابة الذاتية ،واعتبارها مشكلة كبرية تواجه وسائل
اإلعالم العمانية؛ إذ يوجد العديد من حراس البوابات يف كل وسائل اإلعالم العمانية بال استثناء .وتبدأ هذه السلسلة من الصحفي أو معد
العمل وتنتهي عند رئيس املؤسسة اإلعالمية .وتوصلت الدراسة إىل أن ضعف الرواتب واحلوافز املالية ميثل أهم املعوقات اليت تواجه
العمل اإلعالمي يف السلطنة؛ إذ أكدت الغالبية العظمي من أفراد العينة -وسواء أكانت من قطاع اإلعالم احلكومي أم اخلاص -عدم رضاهم
عن الرواتب .وحول سيطرة اإلعالنات التجارية على الصفحات األوىل من الصحف احمللية منذ أواخر التسعينيات من القرن املاضي ،أقر
غالبية الصحفيني حبقيقة ختصيص مساحات إعالنية واسعة على حساب املضمون اإلعالمي اهلادف ،وهذه النتيجة تشري إىل جنوح وسائل
اإلعالم وخباصة الصحافة ،إىل التضحية باملضمون اإلعالمي حلساب اإلعالنات التجارية .وقد كشفت إجابات الصحفيني عن وجود صراع
بني اإلعالم والقيم االجتماعية املتوارثة يف السلطنة.
الكلمات املفتاحية :اإلعالم ،الصحافة ،وسائل اإلعالم ،اإلعالم العماني ،الصحفيون العمانيون.

The Effecting Factors in The Mass Media in the Sultanate of Oman:
A field study on Omani Journalists
Mohammed Al-Mashikhi
Abstract:
The Effecting Factors in The Mass Media in the Sultanate of Oman: A field study on Omani Journalists
This study aimed to look into the most important factors that affect the media in Oman; such as the Press and
Publications Law (1984), Finance and Advertising as well as social environments such as cultural aspects.
In order to answer the study questions, the researcher applied a questionnaire to more than 200 media
professionals to find out journalists’ attitudes towards obstacles affecting media content in newsrooms within
media establishments in the country
The study concluded that; the Press and Publications law control all mass media content. Findings from the
questionnaire points that this law is no longer suitable for the media in Oman, which has witnessed some
development in recent years. Journalists’ self-censorship is one of the most serious problem affecting the
development of the Omani media The study reveals a lack of adequate salary of broadcasters and journalists
The study also points that local newspapers dedicate more space for advertising rather than cultural articles. The
study found that social environments such as cultural aspects, perspectives towards media professionals do not
create a good media-working environment in Oman.
Keywords: Mass Communication- Journalism- Mass media- Omani media - Omani Journaalists.
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مقدمة

ألية وسيلة إعالمية ،بل سحب الرتخيص إذا اقتضت الضرورة

قطع اإلعالم العماني أكثر من مخس وأربعني سنة منذ انطلقت

ذلك ،وكذلك السماح للصحفيني واملراسلني العمانيني واألجانب

أول إذاعة عرب األثري يف مساء السلطنة ثم ظهرت بعد ذلك الصحف
واجملالت والتلفزيون الوطين وأخرياً وكالة األنباء العمانية تبعا

مبمارسة مهامهم اإلعالمية والصحفية يف البالد ،كما أن قانون
املنشآت اخلاصة لإلذاعة والتلفزيون الذي صدر مؤخرا قد منح

عرب العقود املاضية ،كما حرصت احلكومة يف السنوات األوىل

وزارة اإلعالم صالحيات كثرية جيعلها املرجع واملشرف على هذه

إلنشاء هذه األجهزة على إرسال العاملني فيها إىل اخلارج للتدريب.

املنشآت الوليدة .ومن التطورات املهمة األخرى اليت حدثت يف

ومبرور األيام تأسست العديد من املؤسسات األكادميية اليت تتوىل

اجملال اإلذاعي والتلفزيوني يف السلطنة ،صدور املرسوم السلطاني

إعداد الكوادر اإلعالمية العمانية ،مثل جامعة السلطان قابوس

رقم /2010/108/بإنشاء اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون وإصدار

والكليات التطبيقية التابعة للتعليم العالي وبعض الكليات اخلاصة

نظامها؛ إذ قضت املادة األوىل بإنشاء هيئة عامة تسمى “اهليئة

(كالبيان) .وعلى رغم هذه املدة الزمنية اليت تتطلب التقييم

العامة لإلذاعة والتلفزيون“ تكون هلا الشخصية االعتبارية وتتمتع

الشامل للكوادر اإلعالمية العمانية اليت تنتج الفكر وتتوىل
مسؤولية إعداد الرسالة اإلعالمية يف السلطنة ،أُجري القليل من

بامتيازات السلطة العامة وباالستقالل املالي واإلداري ويكون هلا
أهلية إدارة أمواهلا والتصرف فيها وتباشر نشاطها وفق األسس

البحوث يف هذه اجملال اهلام واحليوي.

التجارية .ويف أكتوبر من عام 2011م ،صدر مرسوم سلطاني آخر

من هذا املنطلق تأتي هذه الدراسة املسحية اليت تستهدف فهم

حيمل رقم ( )2011/100قضى بتعديل بعض أحكام املرسوم السلطاني

البيئة اليت ميارس فيها اإلعالميون عملهم بغرف التحرير يف

رقم  2010/108اخلاص بإنشاء اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون،

خمتلف وسائل اإلعالم العمانية والتعرف بشكل خاص على املعوقات

ونقل تبعية اهليئة من وزير اإلعالم إىل جملس الوزراء.

والضغوط اليت تقوم بها اجلهات املسؤولة عن اإلعالم وانعكاس ذلك

ويف يوم األربعاء املوافق  23مايو 2007م ،انطلقت أول إذاعة خاصة

على جودة الرسالة اإلعالمية وحرية التعبري .وتنطلق الدراسة

يف السلطنة حتمل اسم (هال) وتبث على مدار الساعة .أما إذاعة

من فكرة أن حتليل وتفسري العوامل املكبلة واملانعة لتطور مسرية

الوصال فقد بدأ بثها يف التاسع عشر من مارس 2008م ،وهي

اإلعالم يف السلطنة ،يعد بكل املقاييس الطريق السليم لالرتقاء

اإلذاعة الثانية الناطقة باللغة العربية اليت تتبع القطاع اخلاص،

بالعمل الصحفي والنهوض بالكوادر اإلعالمية العمانية .ومن

حيث تتبع هذه اإلذاعة اليت تبث عرب موجات ( )FMيف كل من

أهم العوامل اليت ركزت عليها الدراسة :اجتاهات اإلعالميني حنو

مسقط وظفار والباطنة (شركة سابكو لإلعالم) .أما التلفزيون

القوانني اليت تنظم العمل اإلعالمي ،واملوارد املالية ،واإلعالن

الرمسي فقد بدأ اإلرسال بتاريخ  17نوفمرب 1974م ،يف الساعة

وتأثريهما على الرسالة اإلعالمية ،وكذلك البيئة االجتماعية اليت

الثالثة بعد الظهر بكلمة من السلطان قابوس سلطان عمان الذي

حتكم العمل اإلعالمي.

رعى حفل االفتتاح ،ومن أهم القرارات اليت اختذها جملس إدارة
اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون يف عام  ،2012تغيري اسم القناة

خلفية تارخيية

الثانية يف تلفزيون سلطنة عمان من امسها السابق (الربنامج

اقرتن ظهور وسائل اإلعالم احلديثة يف سلطنة عمان بتولي

الثاني) إىل اسم جديد (القناة الرياضية) ،اعتبارا من األول من

السلطان قابوس مقاليد احلكم يف البالد يف  23يوليو 1970م؛ إذ شهدت

يناير لعام 2013م  ،علما بأن (الربنامج الثاني) كان جل براجمه يف

السلطنة حتوالت جذرية يف خمتلف اجملالت السياسية واالقتصادية

األساس رياضية وشبابية منذ 2006م .وعن مشاهدة التلفزيون يف

واإلعالمية .وأدركت القيادة اجلديدة تأثري االتصال ،وأهميته يف

السلطنة ،كشفت الدراسة اليت أجرتها الشركة الدولية للمعلومات

التوعية واملشاركة يف صنع القرار بني احلكومة وأفراد اجملتمع.

ومشلت  250مفردة يف خمتلف مناطق السلطنة ،أنه جاء تلفزيون

وكان أول املشاريع التنموية اليت أقدمت احلكومة اجلديدة على

سلطنة عمان يف املرتبة الثالثة بالنسبة للقنوات املفضلة بنسبة

تنفيذها ،هو شراء إذاعة صغرية من إمارة الشارقة ،بدأت بثها بعد

 21.2وذلك بعد قناتي “اجلزيرة“ و“أم بي سي“(.املطاعين:2002 ،

أسبوع واحد من تولي السلطان قابوس مقاليد السلطة يف البالد.

 .)17وقد توصلت دراسة أخرى طبقت على طالب جامعة السلطان

وقد تواىل ظهور وسائل اإلعالم األخرى؛ كالصحف ،واجملالت،

قابوس إىل نفس النتيجة السابقة؛ إذ حصلت القناة العمانية على

والتلفزيون ،ووكالة األنباء العمانية .وحقا لعب اإلعالم العماني
ً
ً
دوراً
وحموريا يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية
مهما

املرتبة الثالثة بنسبة  %51من إمجالي العينة اليت تبلغ  225مفردة،
وميثلون كليات اجلامعة السبع .وقد حصلت قناة اجلزيرة على

طوال العقود املاضية.

الرتتيب األول بنسبة مشاهدة بلغت ( %73الضامن وسليمان2002 ،

لقد تشكلت أول حكومة حديثة يف السلطنة يف ديسمرب عام

 .)17:وتعد (جمان) أول قناة فضائية عمانية خاصة تبث براجمها

1970م ،وكان ضمن الوزارات اجلديدة أول وزارة (اإلعالم والشؤون

من مدينة مسقط منذ عام 2009م عرب نايل سات .وقد أنشئت

االجتماعية والعمل) ،واستقر اسم الوزارة منذ 1982م ،على اإلعالم

وكالة األنباء العمانية يف عام 1986م مبوجب املرسوم السلطاني

فقط (املشيخي .)29 :2015 ،ومن مهام وزارة اإلعالم اإلشراف على

رقم  ،86/39وهي القناة الرمسية ألنباء السلطنة وتبث خدماتها

املؤسسات اإلعالمية احلكومية واخلاصة يف البالد ،من خالل قانون

باللغتني العربية واإلجنليزية من مقرها يف مسقط.

املطبوعات والنشر الذي خيول وزارة اإلعالم منح أو منع الرتخيص

ويف جمال الصحافة ،تعد (الوطن) أول صحيفة تصدر يف السلطنة؛
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إذ صدر عددها األول يف  28يناير 1971م ،على يد نصر بن حممد

االجتماعية والسياسية والثقافية تتسم باحليوية؛ إذ حترص

الطائي الذي يعد أحد الرواد األوائل للصحافة العمانية .وصدر

األنظمة السياسية حمليا وعامليا على السيطرة عليها بأشكال

العدد األول من جريدة (عمان) يف  18نوفمرب 1972م ،أول جريدة

متعددة ،لكي ختدم سياسات الدولة وختدم قيم جمتمعاتها .ويقف

حكومية .وتعد (عمان) الناطق الرمسي باسم احلكومة ،فهي تعرب

أمام املرء سؤال :إىل أي مدى ميكن لإلعالميني أن ميارسوا دورهم

عن السياسة العامة للدولة يف خمتلف اجملاالت .أما (الشبيبة) اليت

يف التعبري عما يدور حوهلم من أحداث ،وهل ميكن لإلعالمي

تعد اجلريدة الثالثة يف السلطنة ،فقد صدر العدد األول منها بتاريخ

-مهما خلصت نواياه -أن يقدم رسالة إعالمية متكاملة اجلوانب

 2يناير 1993م ،جريدة يومية رياضية وثقافية ،ولكنها قامت يف

من غري ضغوط متارس عليه؟ من هنا تبلورت مشكلة هذا البحث

أواخر التسعينيات بتغطية خمتلف املوضوعات فأصبحت جريدة

يف حماولة فهم البيئة اليت ميارس فيها اإلعالميون عملهم يف

عامة .وصدر العدد األول من (الزمن) اليومية بتاريخ  12أغسطس

غرف التحرير يف خمتلف وسائل اإلعالم العمانية والتعرف بشكل

2007م .وتتميز منذ صدورها بتقديم حتقيقات صحفية لقصص

خاص على املعوقات والضغوط اليت تقوم بها اجلهات املسؤولة

إنسانية من واقع اجملتمع ،من خالل أسلوب التقصي والتوثيق هلذه

عن اإلعالم وانعكاس ذلك على جودة الرسالة اإلعالمية وحرية

احلاالت .وكانت آخر هذه اإلصدارات (الرؤية) بتاريخ  23ديسمرب

التعبري .إن حتليل وتفسري العوامل املكبلة واملانعة لتطور مسرية

2009م ،كجريدة يومية ذات طابع اقتصادي.

اإلعالم يف السلطنة ،يعد بكل املقاييس الطريق السليم لالرتقاء

وتصدر يف السلطنة اآلن ،أربع صحف يومية ناطقة باللغة

بالعمل الصحفي والنهوض بالكوادر اإلعالمية العمانية اليت ترزح

اإلجنليزية ،واحدة حكومية ،هي ( )Oman Observerاليت صدرت

حتت قوانني صحفية غري مناسبة هلذه املرحلة ،ورواتب متدنية،

عام1981م ،وثالث صحف تتبع القطاع اخلاص ،أوالها (TIMES OF

ٍّ
ومتلق ناقد للخطاب اإلعالمي.

 )OMANاليت سبقت الصحف األخرى؛ إذ صدرت عام  -1975ثم
ظهرت صحيفة ( )Oman Turbineعام  ،2004وأخرياً صدرت

اإلطار النظري للدراسة

( )Muscat Dailyعام  .2009ختاطب هذه املطبوعات اجلاليات
ً
األجنبية يف البالد ،وتعد مصدراً
رئيسا لألخبار احمللية والقوانني

البوابة اإلعالمية اليت ظهرت يف القرن العشرين ،وكذلك النظرية

واألنظمة التجارية اليت تصدر يف عمان .وبشكل عام ،تصدر يف

التنموية يف اإلعالم اليت تعود أفكارها وكذلك إطارها املرجعي إىل

السلطنة  50مطبوعة متنوعة املضامني ومواعيد اإلصدار؛ فهناك

اآلراء اليت وردت يف تقرير جلنة ماكربايد التابعة لليونسكو حول

اجملالت النصف الشهرية كالنهضة واألسرة ،يف حني توجد جمموعة

مشكالت االتصال يف العامل النامي.

من اجملالت الشهرية ،منها :املرأة ،والواحة ،وأسرة اليوم.
وعلى املستوى التشريعي والقانوني ،صدر أول قانون للمطبوعات
يف السلطنة يف  26يونيو 1975م ،وقد محل رقم ( .)75/3ومل حيمل
القانون اجلديد الذي حيمل رقم ( ،)49الصادر بتاريخ  29مايو لسنة
1984م ،الكثري من االنفتاح بل محل يف مواده اليت تبلغ ( )71الكثري
من احملظورات ،كما منح سلطات غري حمدودة لوزير اإلعالم.
يف عام 2004م ،صدر القرار الوزاري رقم (2004/192م) بالسماح
بتأسيس مجعية للصحفيني يف السلطنة ،تهدف إىل حتقيق األهداف
اآلتية (مجعية الصحفيني العمانية:)1 :2004 ،
 -1املساهمة يف النهوض بالصحافة العمانية لتكون الوجه املعرب
والصادق عن السلطنة يف احملافل الدولية.
 -2االرتقاء باملستوى الثقايف واملهين للصحفيني عن طريق عقد
دورات يف العمل الصحفي.
 -3االهتمام بالكوادر الصحفية وتشجيعها يف اجملال الصحفي.
 -4املساهمة يف نشر الوعي والتنسيق مع اجلهات املعنية بالسلطنة.
ّ
صحفيي اجلمعية األعضاء
 -5دعم وتوطيد العالقات بني
والصحفيني العاملني يف صحف العامل.
 -6توثيق الصالت بطالب الصحافة يف اجلامعات والكليات وتيسري
سبل البحث العلمي.

مشكلة الدراسة

ً
تلعب وسائل اإلعالم دوراً
مهما يف احلياة املعاصرة؛ إذ باتت أدوارها
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تستمد هذه الدراسة إطارها النظري من أدبيات نظرية حارس

ً
أوال :نظرية حارس البوابة اإلعالمي
(Gate Keeper Theory):(Lewin, Kurt. Forces behind food
habits and methods of change: 35 - 65).
تتناول نظرية حارس البوابة اإلعالمية القائم باالتصال داخل
املؤسسات اإلعالمية باعتباره أحد العناصر الفاعلة يف نظام العمل؛
إذ يدين جملموعة السياسات اإلعالمية اليت يرمسها أصحاب امللكية
أو القائمون عليها .ويعترب التزام القائم باالتصال بهذه السياسات
اليت قد تكون معلنة أو مسترتة ،ضرورة الستمرار املؤسسة

وعالقتها باجلمهور (.)Barzilai-Nahon, K.: 2009
وهذا االلتزام يتمثل يف عمليات املراجعة للمحتوى واملضامني
اإلعالمية حتى يتسق هو وهذه األهداف والسياسات سواء احلذف
واإلضافة والتعديل ،مبا يشري يف النهاية إىل التحيز يف إنتاج املضمون
حنو خدمة األهداف والسياسات اخلاصة باملؤسسة املعلنة أو املسترتة
اليت حتدد ما جيب وما ميتنع أن يتعلمه القائم باالتصال أثناء
ممارسته لعمله (عبد احلميد)115 :1997 ،
ويتأثر عمل القائم باالتصال بالسياسات اإلعالمية اليت تصدر
عن مشرعني أو مسؤولني عن العمل؛ وعادة ما جيد القائم
باالتصال نفسه أمام عدد من التعليمات والتوجيهات ،بعضها معلن
واآلخر مسترت ،وهذا ما تتسم به السياسات اإلعالمية يف الدول
النامية؛ اليت ال جند فيها خطوطا واضحة بني السياسات اإلعالمية
والتعليمات الضابطة أو املقيدة (عبد احلميد)116 :1997 ،

حممد املشيخي

ويعد (كريت لوين) أول من استخدم مصطلح حارس البوابة

هي املفهوم الذي حياول التعامل مع االحتياجات واإلمكانات

اإلعالمية يف منتصف اخلمسينيات من القرن العشرين؛ إذ يشري هذا

واآلمال الصحفية اليت صاحبت ظهور الدول النامية ،كما أنها متثل

املفهوم إىل العملية اليت تسري فيها املادة اإلعالمية يف قنوات حتى

نظرية إعالمية تشجع الصحافة املوالية ،وهي الصحافة اليت تلتزم

تصل إىل اجلمهور ،وخالل هذه املراحل متر بعدة نقاط تكتسب

باألولويات واألهداف اليت تضعها احلكومة .وتفرتض هذه النظرية

فيها عدة تصرحيات باملرور من هذه البوابات اليت تشبه حواجز

أن كل اجلهود مبا فيها جهود وسائل اإلعالم احمللية ،جيب أن تعمل

التفتيش .وكلما ازدادت املراحل اليت متر بها املادة اإلعالمية ازداد

وتصب يف اجتاه دعم األهداف الوطنية .وتتبع أنظمة احلكم

عدد هذه النقاط.

السلطوية يف عدد كبري من الدول اهلامشية هذه النظرية اإلعالمية

وبشكل عام ميثل حارس البوابة وظائف إعالمية متعددة مثل

(.)Ansu-Kyeremeh, Kwasi, 1998: 1

احملررين ،والناشرين ،ومديري القنوات التلفزيونية ،وغريهم

لقد أكد باحثون إعالميون على مدى عقود -مثل شيللر Schiller

ممن هلم سلطة تقييم حمتوى الرسائل اإلعالمية.

وروجرز  -Rogersمركزية اإلعالم يف عملية التنمية ،ولكن حبوثهم

وبصفة عامة فإن خالصة نتائج الدراسات املتعلقة بدور القائم

كان هلا أثر حمدود خارج حقل اإلعالم؛ فمعظم وكاالت املعونة

باالتصال يف تنفيذ السياسات اإلعالمية ميكن النظر إليها من

واملنظمات احلكومية املسؤولة عن تنفيذ السياسات التنموية،

خالل النقاط اآلتية (عبد اجمليد- )380 :1997 ،وهو ما يتم أخذه يف

يسيطر عليها علماء االقتصاد وعلماء السياسة الذين فشلوا يف

االعتبار يف هذه الدراسة لكشف مدي مطابقته للبيانات واملعلومات

إدراك الدور احليوي لإلعالم يف مسرية التنمية .ولو كان لديهم

اخلاصة باألداء املهين للقائمني باالتصال يف الصحافة ووسائل

ً
ً
عددا
جناحا ،ولكانت أصوات املنتقدين أقل
هذا اإلدراك لكانوا أكثر

االعالم العمانية:

ً
صخبا( .ماكفيل ،توماس  .2003ص.)77
وأقل

 -1ترتفع قيمة االنتماء إىل املؤسسات اإلعالمية كلما تعددت املكاسب

وتعود النظرية التنموية إىل النصف الثاني من القرن العشرين

اليت حيققها القائم باالتصال من هذا االنتماء ،واليت ميكن حتديدها

لكونها أقرب منوذج للممارسات اإلعالمية اليت تطبق يف الدول

يف جمال الثروة أو السلطة أو النفوذ.

النامية بعيد استقالهلا من الدول االستعمارية .وختتلف النظرية

 -2عن وعي أو دون وعي جند أن القائم باالتصال يضع انتماءه إىل

التنموية عن نظريات الصحافة التقليدية كالنظرية السلطوية،

املؤسسة اإلعالمية يف مقدمة اهتماماته وأولوياته؛ ومن ثم يتم

ونظرية احلرية ،ونظرية املسؤولية االجتماعية والنظرية

جتاهل اجلمهور.

الشيوعية ،خاصة يف تركيزها املفرط على نشر اإلجنازات اليت

 -3نتيجة لدعم قيمة االنتماء إىل املؤسسة ،حتدث حالة من التوحد

حتققها احلكومة.

بني القائم باالتصال وهذه املؤسسة ،يف أهدافها وتنفيذ سياساتها يف

وتتلخص أفكار هذه النظرية يف النقاط اآلتية (نصر:)112 :2015 ،

جماالت اإلنتاج والنشر والتوزيع والبث.

 -1أن وسائل اإلعالم جيب أن تقبل تنفيذ املهام التنموية مبا يوافق

 -4يتأثر اقرتاب القائم باالتصال من مصادر املعرفة مبفهوم التوحد،

السياسة الوطنية القائمة.

مما ينتج عن هذا التوحد تنفيذ أهداف املؤسسة وسياساتها بشكل

 -2إن حرية وسائل اإلعالم ينبغي أن ختضع للقيود اليت تفرضها

آلي؛ إذ يؤثر ذلك يف ترتيب أجندة النشر واإلذاعة.

األولويات التنموية واالحتياجات االقتصادية للمجتمع.

 -5تكشف دراسات القائم باالتصال دور القوى اليت تدعم وجود

 -3أنه يف ظل هذه النظرية جيب على وسائل اإلعالم أن تعطي

املؤسسات اإلعالمية واستمرارها يف رسم األجندة املشرتكة

أولوية للثقافة الوطنية واللغة الوطنية يف حمتوى ما تقدمه.

للمؤسسات وحتديد أولوياتها .وهذه الصورة تعطي إجابة لألسئلة

 -4أن وسائل اإلعالم مدعوة إىل إعطاء أولوية فيما تقدمه من أخبار
ً
ّ
وثقافي ًا
جغرافيا
ومعلومات للدول النامية األخرى القريبة منها

مبا يعرف باالقرتاب االنتقائي من املعلومات ،وحتديد أساليب النشر
واإلذاعة ،مبا يوافق املفاهيم السائدة للسياسة املطبقة يف الوسيلة

ً
وسياسيا.

اإلعالمية .ومن هنا يصبح القائم باالتصال مروجا ملعلومات

 -5أن الصحفيني واإلعالميني يف وسائل االتصال هلم احلرية يف

معينة مستبعدا غريها ،جلذب اجلمهور املستهدف.

مجع وتوزيع املعلومات واألخبار.

ً
ثانيا:

 -6أن للدولة احلق يف مراقبة وتقييد أنشطة وسائل اإلعالم

النظرية

التنموية

يف

اإلعالم

(Development

واستخدام الرقابة خدمة لألهداف التنموية.

:)Communication Theory
متثل الصحافة التنموية واإلعالم التنموي حماوالت ملواجهة

وميكن القول إن اإلعالم ُ
العماني قد التزم وما زال مبفهوم

األوضاع السائدة يف ما يعرف بدول اجلنوب اليت تتميز بظروف

ونظرية الصحافة التنموية ،وهي الصحافة اليت جنحت يف

استثنائية .ويعرتف الباحثون بأن متطلبات الصحافة الناشئة

معاملة االحتياجات واإلمكانات واآلمال الصحفية اليت صاحبت

ختتلف عن متطلبات الصحافة الناضجة؛ ومن ثم فإن حماولة

بناء الدولة يف بداية العهد اجلديد الذي قاده السلطان قابوس يف

فرض النماذج القانونية أو االقتصادية أو التنظيمية لواحدة منها

السبعينيات من القرن العشرين .وعلي هذا فقد مت لسنوات طويلة

على األخرى سوف تفشل يف تفسري االختالفات األساسية الناجتة

تشجيع ما يطلق عليه الباحثون “الصحافة املهندسة“ (ماكفيل،

عن جمموعة من العوامل التارخيية والثقافية .والصحافة التنموية

توماس ،)59 :2002 ،وهي الصحافة اليت تلتزم باألولويات واألهداف
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العوامل املؤثرة يف العمل اإلعالمي العماني ...

اليت تضعها احلكومة انطالقا من اإلميان بأن كل اجلهود -ومنها

حقوق الصحفيني ،وحيتاج إىل تعديل .وأشار عدد كبري منهم

جهود وسائل اإلعالم احمللية -جيب أن تصب يف اجتاه دعم األهداف

إىل أن ما ُينظم العمل اإلعالمي اليومي داخل املؤسسة الصحفية

الوطنية .ومن هنا عملت احلكومة على أن تكون وسائل اإلعالم يف

هو التوجيهات املباشرة من وزارة اإلعالم ،واملصادر الرمسية من

خدمة احتياجات التنموية يف البالد ،وهو هدف تنبه إليه الكثري

املؤسسات احلكومية ،ورؤساء التحرير .وقسمت الدراسة التوجيهات

من دول العامل النامي يف فرتة ما بعد االستقالل ،ولكن مل ينجح يف

الرقابية اليت تأتي من وزارة اإلعالم أو جلنة املطبوعات والنشر إىل

حتقيقه سوى عدد قليل من الدول ،من بينها سلطنة ُعمان (نصر،

عدة أمناط وهي :سياسية ،وثقافية ،واجتماعية ،ولغوية .وأشارت

حسين .)2009

نتائج الدراسة كذلك إىل أنه عندما تتزايد تلك التوجيهات فإن
الرقابة الذاتية تزداد بشكل تلقائي.

الدراسات السابقة

 -3دراسة يعقوب بن سامل الصبحى بعنوان “القائم باالتصال يف

نستعرض هنا الدراسات اليت هلا عالقة مباشرة بهذه الدراسة بهدف

دوائر األخبار بإذاعة وتلفزيون يف سلطنة عمان (الصبحي.“):2012 ،
ً
ً
واضحا يف نسبة الذكور العاملني
ارتفاعا
خلصت الدراسة إىل أن هناك

وأدبيات مهمة يف سياق البحث العلمي .وسوف نبدأ باستعراض

بدوائر األخبار بإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان مقارنة باإلناث،

الدراسات العمانية ثم الدراسات العربية وأخريا الدراسات األجنبية

واخنفاضا يف نسبة احلاصلني على مؤهالت إعالمية ،وارتفاعا كذلك

ذات الصلة مبوضوع البحث.

يف مستوى التأهيل املهين لدى معظم القائمني باالتصال يف إذاعة

االطالع عليها واالستفادة منها منهجيا ،باعتبارها تراثا علميا،

ً
أوال :الدراسات العمانية:

وتلفزيون السلطنة ،وكان ملعظم الدورات اليت التحق بها املبحوثون
ارتباط وثيق باملهنة .وخلصت الدراسة إىل أن معظم املبحوثني مل

 -1دراسة حممد بن عوض املشيخيAl-Mashaikhi: 1994, The(:

يقرؤوا قانون املطبوعات والنشر .وقد استخدم الباحث صحيفة
االستقصاء ً
ً
عددا من املقابالت
أداة جلمع البيانات ،وأجرى الباحث

تعد دراسة املشيخي كما وصفها د.عبداهلل الكندي ،من أهم

غري املقننة لتفسري بعض نتائج الدراسة؛ إذ كشفت النتائج أن أكثر

الدراسات اليت تناولت وسائل االتصال اجلماهريية يف سلطنة عمان

من نصف العينة راضون عن عملهم إىل حد ما ،ويف مقابل ذلك كان

(الكندي؛ احلسين .)47 :2008 ،تكمن أهمية هذه الدراسة يف تتبعها

ارتفاع مستوى عدم الرضا عن فرص الرتقي والتقدير ،وارتفاع

بشكل مسحي للمؤسسات الصحفية واإلعالمية يف البالد خاصة من

مستوى عدم الرضا جتاه نظام العالوات واملكافآت ،يف حني حتقق

حيث تأثريها ،ومصداقيتها ،وبناؤها املؤسسي ،والعوائق اليت تؤثر

رضا متوسط جتاه السياسة التحريرية للمؤسسة ،كما وجدت

على أدائها ،ومستقبلها .تضمنت الدراسة امليدانية عينة قصدية

حالة من عدم الرضا لدى القائمني باالتصال جتاه السياسة العامة

من صناع القرار يف وسائل اإلعالم احمللية وكذلك وكالء الوزارات

للمؤسسة وأسلوب اإلدارة .وكشفت الدراسة أن القائم باالتصال يف

اخلدمية ،لتحديد دور اإلعالم العماني يف التنمية الوطنية خالل

خريطة العملية االتصالية يشغل موقعا إسرتاتيجيا ،فهو صاحب

عقدي السبعينيات والثمانينيات .وقد دعت الدراسة إىل مزيد

القرارات املصريية اليت تتعلق مبضمون الرسالة االتصالية وشكلها،

من التعاون بني اإلعالم وواضعي اخلطط التنموية يف البالد ،كما

تلك القرارات اليت قد تسهم يف تكوين رأي عام حيال قضية معينة.

خلصت هذه إىل وجود مشكلة حقيقية يف احلصول على املعلومات

 -4دراسة بدر بن سامل السيابي بعنوان“ :القوانني املنظمة للعمل

من خمتلف املصادر الرمسية بالنسبة لإلعالميني والصحفيني يف

الصحفي يف سلطنة ُعمان واجتاهات الصحفيني حنوها“ (السيابي،

السلطنة.

 .)2012ركزت هذه الدراسة على تتبع وحتليل تطور القوانني

 -2دراسة عبد املنعم بن منصور احلسين بعنوان “العوامل املؤثرة

الصحفية يف سلطنة ُعمان كالنظام األساسي للدولة ،وقانون

على املضامني الصحفية :دراسة حتليلية للصحف ُ
العمانية اليومية

املطبوعات والنشر ،وقانون اجلزاء ُ
العماني .وقام الباحث بتقييم

املعاصرة (الكندي؛ احلسين .“)2008 ،تناولت الدراسة عالقة

النصوص الواردة يف هذه القوانني ومدى صالحيتها للعمل

الصحافة باحلكومة ممثلة بوزارة اإلعالم ،والعالقة بني املؤسسة

الصحفي ،ومشوهلا لكل ما يتعلق مبهنة الصحافة والصحفيني،

الصحفية العمانية واجلهات الرقابية ،إلجابة السؤال املتعلق مبدى

إىل جانب الكشف عن اجتاهات الصحفيني حنو قانون املطبوعات

تأثري قرارات وزارة اإلعالم العمانية على املضامني الصحفية يف

والنشر الذي يعود لعام ( ،)1984ومدى صالحيته للعمل الصحفي يف

الصحف اليومية يف السلطنة ،وكيف يرى الصحفيون هذه العالقة؟

البالد .وتضمنت الدراسة امليدانية عينة مكونة من ( )57مفردة

وكان أحد حماور تلك العالقة تأثري قانون املطبوعات والنشر على

ممثلة جملتمع الصحفيني العاملني يف الصحف ُ
العمانية الذين بلغ

املضمون الصحفي .واستخدم الباحث املقابالت الشخصية جلمع

عددهم حسب اإلحصائيات الرمسية لدى دائرة املطبوعات والنشر
ّ
صحفي ًا وصحفية.
التابعة لوزارة اإلعالم مئة وسبعة عشر ()117

مجيع الصحف العمانية اليومية .وخلصت الدراسة إىل أن حوالي

من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :أن قانون املطبوعات

ثلث العاملني يف الصحف ،الذين مشلهم البحث ( )%34.5فقط ،هم

والنشر ُيعترب من األسباب الرئيسية اليت عاقت التعددية الصحفية

من اطلع على قانون املطبوعات والنشر .وعن القانون يقول هؤالء

من خالل االشرتاطات اليت نصت عليها املواد القانونية اخلاصة

الصحفيون إنه «عام ومطاطي وقابل للتأويل ،وقديم وال حيمي

بالرتاخيص ورأس املال والتداول ،كما خلصت إىل اقرتاح العديد

)Mass Media In The Sultanate Of Oman 1970-1993

املعلومات ومتثلت عينة البحث يف رؤساء ومديري التحرير يف
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من التوصيات املتعلقة بتحديث وتطوير القوانني املنظمة للعمل
الصحفي يف سلطنة ُعمان.

ً
ثانيا :الدراسات العربية:
 -1دراسة حسين نصر بعنوان “واقع وآفاق حرية الصحافة يف دولة

العمل الصحفي يف البحث عن مصادر دخل إضافية .ومن املؤشرات
ً
أيضا :تدني مهارة الكتابة الصحفية لدى
السلبية للممارسة
معظم الصحفيني ،وتقييد هامش احلرية .ومن أهم العوامل اليت
كشفت عنها الدراسة :وجود الرقابة احلكومية ثم الرقابة الذاتية
من الكتاب ،وأخرياً الرقابة اإلعالمية اليت ميارسها املسؤولون يف

اإلمارات (نصر .“)2002 ،تناولت الدراسة طبيعة النظام اإلعالمي

الصحف .وأظهرت نتائج الدراسة أن للعوامل غري املهنية جمتمعة
تأثرياً “حمدوداً“ وتتمثل هذه العوامل يف رقابة النظام السياسي،

الثمانينيات القرن العشرين من خالل حتليل العوامل املؤثرة يف

وقيم اجملتمع وثقافته ،ومجاعات التأثري ،على املمارسة املهنية

النظام اإلعالمي خاصة القوانني اليت هلا عالقة بالصحافة .وقد

ألفراد عينة الدراسة؛ وأظهرت النتائج أن الصحفيني يتأثرون

توصلت الدراسة إىل أن األطر الدستورية والقانونية اليت حتكم

يف ممارساتهم بالعوامل اليت تكون من خارج الصحيفة أكثر من

العمل اإلعالمي يف اإلمارات مل تعد تناسب التطورات املختلفة

تأثرهم بالعوامل اليت تكون من داخل الصحيفة.

يف اإلمارات يف ظل قانون املطبوعات والنشر الذي صدر يف مطلع

هناك؛ ولذلك أصبح من الضروري إعادة النظر يف تلك الدساتري
والقوانني .وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني غياب نص

ً
ثالثا :الدراسات األجنبية:
بالنسبة للدراسات األجنبية ،فقد قام الباحث باالطالع على

واضح يف الدستور اإلماراتي حلرية الصحافة وبني تصنيف اإلمارات
ّ
عاملي ًا بني الدول اليت ال تتمتع فيها الصحافة باحلرية.

جمموعة من البحوث املنشورة ذات العالقة بدراسات القائم

 -2وعلى صعيد الدراسات العربية اليت تناولت القائمني باالتصال،

باالتصال يف عدد من دول العامل خاصة يف قارات أوروبا وأسيا

تناولت مارجريت مسري ساويرس (ساويرس )2006 ،يف دراستها

وإفريقيا على النحو اآلتي.

(العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي للقائمات باالتصال يف

 -1حبث ماجبيمينا (“ )Mgbemena, 1980السمات الدميوغرافية

الصحافة املصرية) من خالل دراسة وصفية حتليلية ميدانية

للصحفيني يف نيجرييا وتوجهاتهم املهنية“ .وطبقت هذه الدراسة

على عينة طبقية نسبية قوامها  339من القائمات باالتصال يف

على  183صحفيا جبمهورية نيجرييا يف مطلع الثمانينات من القرن

الصحف التالية :اجلمهورية ،وأخبار اليوم ،وجملة أكتوبر ،وجملة

العشرين .وقد كشفت الدراسة عن مستوى عال من الرضا بني

صباح اخلري ،وجملة الشباب ،وجملة اهلالل ،وجملة حواء ،وجملة

العاملني يف حقل الصحافة يف هذا البلد اإلفريقي ،الذي يعاني من

نصف الدنيا ،وجريدة الوفد ،وجريدة األهالي ،وجريدة األسبوع،

الفساد وعدم االستقرار األمين واالقتصادي؛ فهؤالء الذين مشلتهم

وجريدة النبأ الوطين ،وجريدة مايو ،وجملة اإلذاعة والتليفزيون.

االستبانة يوصون أحفادهم واوالدهم بالعمل يف مهنة الصحافة.

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن هناك العديد من

وكشفت الدراسة أيضا أن معظم الصحفيني النيجرييني قد تعلموا

العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي العام للقائمات باالتصال يف

خمتلف الفنون الصحفية بعد التحاقهم بالعمل ،وأنهم التحقوا

الصحافة املصرية ،أبرزها :طبيعة العمل ،والتقدير ،وسياسة

بدورات وورش عمل تدريبية يف جمال املهنة.

املؤسسة ،واإلجناز ،وطبيعة العالقات الشخصية بالزمالء ،وأنه

 -2حلل ناجيرين ودجيرتفا ( )Nygren and Degterva, 2012األدوار

كلما تقدمت القائمات باالتصال يف العمر ارتفع مستوى رضاهن

املهنية للصحفيني يف روسيا والسويد .ومت تطبيق الدراسة على

الوظيفي والعكس بالعكس ،وأن رؤية القائمات باالتصال ألنفسهن

مئة صحفي يف كل من روسيا االحتادية ومملكة السويد ،ملعرفة آراء

إجيابية بصفة عامة.

هؤالء الصحفيون حول استقاللية مهنة الصحافة وحرية التعبري

 -3خلصت دراسة أمحد بن حممد اجلميعه (اجلميعة)2010،

يف هذين البلدين األوربيني ،من خالل جتاربهم اليومية يف خمتلف

“املمارسة املهنية الصحفية والعوامل املؤثرة فيها :دراسة ميدانية

املؤسسات اإلعالمية .وقد كشفت الدراسة عن وجود ضغوط

على عينة من الصحف والصحفيني يف اململكة العربية السعودية“،

مستمرة ومتشابهة تواجه الصحفيني يف البلدين فيما يتعلق

إىل أن املمارسة املهنية يف الصحف السعودية تعتمد على مخسة

بسقف احلرية ،مع اختالف مصدر هذه الضغوط؛ ففي روسيا

أساليب رئيسة ،هي :أسلوب اجملاملة ،وأسلوب الوصف ،وأسلوب

كانت الضغوط اليت يعاني منها الصحفيون سياسية ،يف حني يعاني

النقد ،وأسلوب املقارنة ،وأسلوب التسويق والرتويج لألفكار واملواقف

الصحفيون السويديون من الضغوط التجارية املتعلقة بالشركات

واخلدمات ،مع مالحظة أن هذه األساليب متفاوتة يف التطبيق بني

اإلعالنية وأصحاب النفوذ من التجار .وقد عرب الصحفيون الروس

صحفي وآخر ،وقسم وآخر داخل كل صحيفة .كشفت الدراسة عن

بشكل واضح عن خيبة األمل ونظرتهم السلبية جتاه حرية

مجلة من املؤشرات السلبية للممارسة أهمها التجاوزات األخالقية

التعبري وخباصة حرية الصحافة املفقودة يف بلدهم مجهورية

للمهنة ،ويتضح ذلك يف عدد من املظاهر ،منها :نشر معلومات غري

روسيا االحتادية.

دقيقة ،أو مل يأذن املصدر بنشرها ،والنقل عن املواقع اإلليكرتونية

 -3تناولت دراسة ساتبسيكا واسواسكي (ٍStepinska and

دون اإلشارة إليها ،وإحلاح الصحفي على مسؤولي التحرير لنشر املواد

 )Ossowski, 2012األدوار املهنية واهلوية لدي ثالثة أجيال من

الصحفية اليت حتقق مصاحله اخلاصة ،واستخدام جهاز التسجيل

الصحفيني البولنديني .وحللت الدراسة املستوى املهين للعاملني يف

أثناء االتصال مبصادر املعلومات دون أن يشعروا بذلك ،وتوظيف

الصحف البولندية .وكشفت بوضوح االختالفات املهنية للعاملني
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يف املؤسسات الصحفية البولندية عرب ثالث العقود املاضية .وعلى

تركز على العوامل املؤثرة يف اإلعالم يف سلطنة عمان؛ من هنا تأتي

رغم وجود تباين بني هذه األجيال الثالثة خاصة يف فرتة سيطرة

هذه الدراسة العلمية لتكشف عن نقاط القوة والضعف من خالل

احلزب الشيوعي ،يشرتكون يف مسؤوليات الصحفي اليت ميتنع

تعرف جمموعة من املتغريات يف الساحة اإلعالمية يف السلطنة.

أن تقتصر على نشر األخبار واملعلومات ،بل جيب على هؤالء

وتشمل هذه العوامل :القوانني ،واألنظمة اليت حتكم العمل

الصحفيني أن يقدموا حلوال ملختلف املشكالت واملصاعب اليت

اإلعالمي ،وكذلك املوارد املالية اليت تعتمد عليها املؤسسات يف

تواجه اجلمهور البسيط والعادي .وكشفت الدراسة كذلك متيز

االرتقاء باخلطاب الصحفي .وبشكل عام تكشف الدراسة مجلة من

اجليل اجلديد الذي دخل مهنة الصحافة خالل العقدين املاضيني

العوامل السياسية ،واالقتصادية والقانونية ،واجملتمعية واملهنية،

بعد التحول السياسي من الشيوعية إىل الرأمسالية ،فيما يتعلق

اليت ميكن أن تؤثر على العمل اإلعالمي وحتدد مساره ،بل تقوم

بدورهم الرقابي وعدائهم الشديد للمسؤولني الرمسيني يف الدولة.

بتحديد طبيعة الرسالة اإلعالمية يف سياقها السياسي واالقتصادي

 -4هدفت دراسة متام وعبداهلل ()Tamam and Abdullah, 2014

واالجتماعي والقانوني واملهين.

“مدركات الصحفيني يف ماليزيا لدور وسائل اإلعالم“ ،إىل معرفة

أهداف الدراسة:

اجتاهات الصحفيني املاليزيني حنو دور وسائل اإلعالم يف اجملتمع
ً
صحفيا
احمللي .واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من 182

تهدف الدراسة إىل تعرف أهم العوامل املؤثرة والفاعلة يف اإلعالم

مشلتهم االستبانة .وكشفت الدراسة وجود أفكار وآراء خمتلطة بني

العماني ،من أجل تقديم بيانات قد تكون مفيدة ملعاملة املؤثرات

الصحفيني حول دور اإلعالم املاليزي والبيئة احمليطة فيه ،لكونه

اليت تعوق تطور الرسالة اإلعالمية ،خاصة تلك اليت تثبط الكوادر

خيضع للقوانني واألنظمة احلكومية حسب اعتقاد عينة الدراسة.

الصحفية اليت تعمل يف هذا اجملال .وميكن إجياز أهم أهداف الدراسة

ويعتقد الصحفيون أن اإلعالم املاليزي يقوم بدوره يف جمال نشر

يف النقاط اآلتية:

املعلومات وتفسريها بشكل ناجح ولكنه يفتقد إىل الدور الرقابي
ً
سلطة رابعة يف اجملتمع .وأوضحت الدراسة أن التعليم واخلربة

 -1الكشف عن تأثري األنظمة والقوانني املعمول بها يف السلطنة على
اإلعالميني.

العملية ال تأثري يذكر هلما على فهم اإلعالميني لدور اإلعالم

 -2رصد سقف احلرية اليت تسمح بها احلكومة لوسائل اإلعالم.

ووظائفه يف جمتمع اململكة املاليزية.

 -3تعرف طبيعة النظام االجتماعي وقيمه وانعكاسه على العمل
اإلعالمي.

من خالل العرض السابق للدراسات السابقة نستنتج ما يلي:

 -4تعرف الوسائل اإلعالمية اليت تتمتع بشعبية ومتابعة من

 -1قام البحث باالطالع على جمموعة كبرية من الدراسات السابقة

اجلمهور.

اليت طبقت يف خمتلف دول العامل ،وقد اختار األقرب منها للتجربة

 -5استكشاف طبيعة العالقات املهنية واإلنسانية بني اإلعالميني

العمانية؛ إذ كانت هذه الدراسات سندا قويا للوصول بهذه الدراسة

واملسؤولني يف وسائل اإلعالم العمانية.

إىل هذا املستوى احلالي.

 -6تعرف تأثري القرارات اليت تتخذها القيادات اإلعالمية على

 -2تكاد معظم هذه الدراسات تشرتك يف حضور الرقابة احلكومية

املضامني والرسائل اإلعالمية اليت تنشر للجمهور.

وسيطرتها على القائم باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية خاصة

 -7دراسة تأثري اإلعالن التجاري على مضامني وسائل اإلعالم

يف كل من اململكة السعودية ومجهورية روسيا االحتادية واململكة

العمانية.

املاليزية واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان.

 -8تعرف أهم مصادر املعلومات اليت يعتمد عليها الذين يعملون يف

 -3كشفت الدراسة اليت طبقت يف مملكة السويد على الصحفيني

جمال اإلعالم.

عن عدم وجود تدخل من احلكومة يف حرية الصحفيني ،ولكن يف
نفس الوقت يتعرض الصحفيون يف هذا البلد لضغوط جتارية من

أسئلة الدراسة:

أصحاب الشركات الكربى يف القطاع اخلاص السويدي.

تسعى الدراسة يف ضوء أهدافها إىل إجابة جمموعة من األسئلة ،وهي

 -4أكدت دراسة (ساويرس) اليت طبقت يف مصر على جمموعة

على النحو اآلتي:

من الصحفيات ،وكذلك دراسة ( )Mgbemenaاليت طبقت على

 -1ما مدى تأثري القوانني واللوائح املنظمة لإلعالم العماني على

الصحفيني يف نيجرييا ،وجود رضا مهين بني العاملني يف حقل

طبيعة العمل اإلعالمي ،من وجهة نظر اإلعالميني؟

الصحافة يف البلدين.

 -2ما مدى تأثري إشراف احلكومة املباشر على العمل اإلعالمي ،من

 -5تشابهت حجما وعددا العينات اليت طبقت عليها تلك الدراسات

وجهة نظر اإلعالميني؟

خاصة يف كل من ماليزيا ونيجرييا ،هي وهذه الدراسة.

 -3إىل أي مدى تؤثر ملكية وسائل اإلعالم على سياسة املؤسسة
اإلعالمية ،من وجهة نظر اإلعالميني؟

اإلطار املنهجي للدراسة

 -4إىل أي مدى تؤثر إدارة املؤسسة على الرسائل اإلعالمية ،من

أهمية الدراسة:

وجهة نظر اإلعالميني؟

تكمن أهمية هذه الدراسة يف كونها من بني الدراسات األوىل اليت
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 -5ما تأثري اإلعالن على العمل اإلعالمي؟
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 -6هل لطبيعة النظام االجتماعي وقيمه تأثري على العمل

اختبار الصدق:

اإلعالمي ،من وجهة نظر اإلعالميني؟

عرض الباحث االستبانة على حمكمني من األكادمييني بقسم

 -7هل تشكل الصحف اخلليجية منافسة حقيقية على الصحف

اإلعالم جبامعة السلطان قابوس ،بهدف التأكد من صالحية

احمللية ،من وجهة نظر اإلعالميني؟

صحيفة االستقصاء ،وذلك يف شهر أكتوبر 2013م .وقد استفاد

 -8إىل أي مدى تؤثر مجاعات الضغط احمللية على سري العملية

الباحث من املالحظات اليت أبداها احملكمون ،ثم بعد ذلك

اإلعالمية ،من وجهة نظر اإلعالميني؟

ُوزعت عشرون استمارة على عينة من املبحوثني املستهدفني يف

 -9هل تؤثر طبيعة العمل اإلعالمي من حيث التنظيم وطبيعة

شهر نوفمرب 2013م ،الختبار مدى وضوح األسئلة وعدم وجود

املوظفني وجتانسهم ،على كفاية إدارة العمل اإلعالمي ،من وجهة

غموض فيها .ومل تكن هناك أية مصاعب تكتنف إجابات العينة

نظر اإلعالميني؟

االستطالعية؛ إذ مت حتليل االستمارات اليت أعيدت من أفراد

 -10إىل أي مدى تقوم إدارة املؤسسة بالتدخل لتوجيه اإلعالميني

العينة وعددها  17استمارة.

فيما يكتبونه ،من وجهة نظر اإلعالميني؟
 -11ما الوسيلة اإلعالمية احمللية األكثر مصداقية وانتشارا بني

وقد استخدم الباحث الربنامج اإلحصائي املعروف ( )SPSSلتحليل

وسائل اإلعالم احمللية ،من وجهة نظر اإلعالميني؟

إجابات املبحوثني واستخالص نتائج الدراسة اليت قسمت إىل عدة

منهج الدراسة:

حماور ،على النحو اآلتي:
ً
اوال :اجتاهات اإلعالميني حنو القوانني اليت تنظم العمل اإلعالمي

تستخدم الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل املسح
امليداني على الصحفيني األعضاء يف مجعية الصحفيني والعاملني
كذلك يف املؤسسات اإلعالمية يف السلطنة .وقد جمُ عت املعلومات
املتعلقة بهذه الدراسة عن صحيفة استقصاء أعدها الباحث ،تتكون
من  41سؤاال ،منها  36عبارة طلب من املبحوثني حتديد مواقفهم
منها على مقياس (ليكرت) ذي مخس النقاط ،الذي يعد من أفضل
املقاييس ملعرفة آراء املبحوثني خاصة يف القضايا احلساسة املتعلقة

وتأثري الرقابة على املضامني اإلعالمية.
ً
ثانيا :تأثري مالك املؤسسة الصحفية على العمل الصحفي.

ً
ثالثا :املوارد املالية واإلعالن وتأثريهما على الرسالة اإلعالمية.
ً
رابعا :البيئة االجتماعية وانعكاسها على العمل اإلعالمي.

ً
خامسا :التوافق والتجانس بني العاملني يف املؤسسات الصحفية.
ً
سادسا :قوة االنتشار واملصداقية من منظور اإلعالميني .

ً
سابعا :العوامل املؤثرة على طبيعة عمل اإلعالمي العماني.

بواقع العمل الصحفي ،وبالسياسات اإلعالمية بشكل عام كذلك،
كما تضمنت االستبانة مخسة أسئلة مفتوحة إلتاحة الفرصة

نتائج الدراسة:

جملتمع البحث للتعبري عن وجهات نظرهم بصراحة.

خصائص جمتمع الدراسة
يوضح اجلدول رقم ( )1توزيع جمتمع البحث حسب اجلنس؛ إذ

جمتمع الدراسة:

وصلت نسبة الذكور من اإلعالميني إىل أكثر من  ،%81يف حني

يتكون جمتمع الدراسة من أعضاء مجعية الصحفيني العمانية اليت

اإلناث حوالي  %19من إمجالي جمتمع البحث ،وهذا بالطبع يعكس

تأسست يف عام 2004م ،وتتخذ من مسقط مقرا هلا .وقد قام الباحث

زيادة العاملني يف قطاع اإلعالم من الذكور ،وذلك بسبب العادات

بزيارة اجلمعية يف اخلوير يف شهر ديسمرب 2013م ،لتعرف عدد

والتقاليد اليت ال تسمح لإلناث بالولوج إىل عامل اإلعالم خاصة

أعضاء اجلمعية من الصحفيني واإلعالميني .واتضح من سجل
اجلمعية أن إمجالي عدد األعضاء  217عضواً ،منهم  28صحفية.

التلفزيون.

وقد ُ
طبعت  217استمارة للتوزيع على األعضاء مجيعا بطريقة
احلصر الشامل لكل مفردات جمتمع البحث من الصحفيني
واإلعالميني .ولقد قام الباحث بتوزيع استمارات االستبانة
املذكورة أعاله اعتباراً من األسبوع األخري من شهر ديسمرب 2013م يف

اجلمعية ،ثم يف املؤسسات اإلعالمية مجيعا نظرا لعدم تردد معظم
األعضاء على مقر اجلمعية إال يف اجتماعات اجلمعية العمومية؛ إذ
ُوزعت االستبانة على مجيع رؤساء التحرير واملديرين واملمارسني
اإلعالميني الذين قابلهم الباحث خالل فرتة الدراسة امليدانية

يشري اجلدول رقم ( )2إىل ارتفاع نسبة احلاصلني على املؤهل
اجلامعي من اإلعالميني بنسبة تصل إىل حوالي  ،%73.7وذلك
جدول ( )1توزيع جمتمع البحث حسب اجلنس
اجلنس

التكرار

النسبة املئوية

ذكر

136

81,4

أنثي

31

18,6

اجملموع

167

100.0

جدول ( )2توزيع جمتمع البحث حسب املستوى الدراسي

اليت امتدت إىل نهاية شهر يناير  2014وملدة مخسة أسابيع .ومشل

املستوى الدراسي

التكرار

النسبة املئوية

البحث بعض اإلعالميني الذين ال حيملون عضوية اجلمعية ولكنهم

ثانوية عامة

20

12

ميارسون العمل الصحفي واإلعالمي منذ عدة عقود .وقد رجعت

دبلوم

24

14,4

مؤهل جامعي

99

59,3

 167استمارة بنسبة استجابة وصلت إىل  %77من إمجالي جمتمع

دراسات عليا

24

14,4

البحث .وتعد هذه النسبة مقبولة وحتقق أهداف الدراسة وغايتها.

اجملموع

167

100.0
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العوامل املؤثرة يف العمل اإلعالمي العماني ...

جدول ( )3توزيع جمتمع البحث حسب التخصص
التخصص

بسبب انتشار التعليم اجلامعي ووجود قسم اإلعالم يف جامعة

التكرار

النسبة املئوية

إعالمي

67

40,1

غري إعالمي

84

50,3

عقود.

اجملموع

151

90,4

يشري اجلدول رقم ( )3إىل توزيع العاملني يف قطاع اإلعالم من

غري حمدد

16

9,6

اجملموع

167

100.0

الذين مشلتهم هذه الدراسة حبسب ختصصاتهم؛ إذ يتجاوز الذين
حيملون شهادات جامعية يف جمال ختصص اإلعالم أكثر من  %40من

اجلدول ( )4توزيع جمتمع البحث حسب جهة العمل
جهة العمل

السلطان قابوس ،الذي تذهب خمرجاته إىل سوق العمل منذ عدة

جمتمع الدراسة.

التكرار

النسبة املئوية

اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

45

26,9

يوضح اجلدول رقم ( )4احتالل اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

مؤسسة عمان للصحافة والنشر (جريدة عمان ونزوي)

24

14,4

املرتبة األوىل يف أعداد الذين اشرتكوا يف الدراسة بنسبة تصل إىل

جريدة الوطن

11

6,6

مؤسسة مسقط للصحافة واإلعالم (جريدة الشبيبة)

33

19,8

حوالي  %27من إمجالي جمتمع البحث ،وذلك لكون اهليئة أكرب

إذاعة هال FM

5

3,0

املؤسسات اإلعالمية يف السلطنة ثم أتت جريدة الشبيبة يف املرتبة

إذاعة الوصال (سابكو)

4

2,4

الثانية ،يف حني جاءت إذاعة الوصال بنسبة  2.4فقط.

مؤسسة الرؤية (جريدة الرؤية)

10

6,0

جهات أخرى

20

12,0

اجملموع

152

91,0

قيم جمهولة

15

9,0

167

100.0

اجملموع

جدول ( )5ختضع الرسائل واملضامني اإلعالمية يف السلطنة لقانون
املطبوعات والنشر العماني
التكرار
أوافق بشدة

النسبة املئوية

44

26,3

أوافق

107

64,1

ال أعرف

12

7,2

أعارض

3

1,8

أعارض بشدة

-

-

166

99,4

1

0,6

167

100.0

اجملموع
قيم مفقودة
اجملموع

جدول ( )6تقوم الدولة مبساءلة اإلعالميني طبقا لقانون املطبوعات
والنشر العماني
التكرار
أوافق بشدة

النسبة املئوية

31

18,6

أوافق

89

53,3

ال أعرف

19

11,4

أعارض

26

16,6

أعارض بشدة

2

1,2

اجملموع

167

100.0

جدول ( )7قانون املطبوعات والنشر العماني ال يناسب املرحلة اليت تعيشها
السلطنة اآلن
التكرار

النسبة املئوية

69

41,3

أوافق

54

32,3

ال أعرف

36

21,6

أوافق بشدة

أعارض

7

4,2

أعارض بشدة

1

0,6

اجملموع

167

100.0

جدول ( )8تقوم وزارة اإلعالم مبمارسة الرقابة على الصحف العمانية
التكرار
أوافق بشدة

النسبة املئوية

ً
أوال :اجتاهات اإلعالميني حنو القوانني اليت تنظم العمل
اإلعالمي
يوضح اجلدول رقم ( )5أن أكثر من  %90من أفراد العينة أكدوا
أن الرسائل واملضامني اإلعالمية اليت ُتنشر ُ
وتتداول يف وسائل
اإلعالم العمانية مرجعها األساس قانون املطبوعات والنشر الذي
صدر يف 1984م ،على رغم عدم مناسبة هذا القانون للمرحلة اليت
تعيشها السلطنة اآلن ،يف حني ذكر  %7عدم معرفتهم باإلجابة.
يوضح جدول رقم ( )6اعرتاف حوالي  %72من اإلعالميني الذين
مشلهم البحث بأنهم خيضعون للمحاسبة حسب القانون احلالي
للمطبوعات والنشر ،وعارض حوالي  %17من هؤالء قيام جهات
االختصاص مبساءلة العاملني يف وسائل اإلعالم .وقد اختار  %11من
أفراد العينة اإلجابة على هذا السؤال (بال أعرف)
يوضح جدول رقم ( )7اعرتاف أكثر من  %73من اإلعالميني
والصحفيني بأن قانون املطبوعات والنشر احلالي ال يناسب بأي
حال من األحوال املرحلة اليت تعيشها السلطنة اآلن ،يف حني عارض
ذلك حوالي  .%5أكد  %22من أفراد العينة عدم معرفتهم القانون
احلالي أهو مناسب أم ال ،وذلك رمبا نتج عن قلقهم من إجابة هذا
السؤال.
يوضح اجلدول رقم ( )8اعرتاف أكثر من  %70من اإلعالميني
مبمارسة وزارة اإلعالم الرقابة على الصحف العمانية ،وقد عارض
حوالي  %19وجود أية رقابة من الوزارة؛ يف حني ذكر حوالي %11
أنهم ال يعرفون طبيعة الرقابة اليت متارسها الوزارة على الصحف.
هناك تباين واضح يف إجابة هذا السؤال رقم ( )9فقد اعرتف أكثر
من ربع املبحوثني بعدم معرفتهم بإجابة هذا السؤال ،رمبا بسبب
حساسيته ،يف حني أكد أكثر من  %45من اإلعالميني موافقتهم
على السؤال ،باملقابل عارض  %30من أفراد العينة أن اهلدف من
الرقابة هو محاية كبار املسؤولني واملتنفذين يف الدولة.
بالنسبة للجدول رقم ( ،)10هناك اختالف بني الصحفيني

32

19,2

أوافق

86

51,5

واإلعالميني يف إجابة هذا السؤال ،فقد وافق حوالي  %43من أفراد

ال أعرف

18

10,8

أعارض

27

16,4

العينة على نشر وسائل اإلعالم العمانية موضوعات حساسة دون

أعارض بشدة

4

2,4

اجملموع

167

100.0

124

موافقة احلكومة ،يف املقابل عارض أكثر من  %39من اإلعالميني
نشر مثل هذه املوضوعات احلساسة يف وسائل اإلعالم احمللية،

حممد املشيخي

واختار حوالي ( %17ال أعرف) .ويف واقع األمر هناك صحيفة
واحدة فقط تنشر املوضوعات املثرية للجدل ،وهي (الزمن) اليت
اعتادت اختيار قضية أو موضوع حساس يتعلق يف العادة بتهمة
فساد بعض املسؤولني املتنفذين.
يوضح اجلدول رقم ( )11أن حوالي نصف أفراد العينة (  )%49أكدوا
عدم اطالعهم على احملظورات يف قانون املطوعات والنشر  ،وأكد
 %21من اإلعالميني الذين مشلتهم الدراسة معرفتهم باحملظورات
املتعلقة بقانون املطبوعات والنشر .ونفى حوالي  %30من
املبحوثني علمهم بتلك احملظورات .وتكشف هذه الدراسة احلقيقة
املتمثلة يف جهل أو جتاهل  %79من اإلعالميني لقانون املطبوعات

جدول ( )9تهدف الرقابة اليت متارسها األجهزة احلكومية إىل محاية كبار
املسؤولني يف الدولة
التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

26

15,6

أوافق

49

29,3

ال أعرف

42

25,1

أعارض

40

24,0

أعارض بشدة

10

6,0

اجملموع

167

100.0

جدول ( )10تقوم وسائل اإلعالم العمانية بنشر موضوعات هامة وحساسة
دون موافقة احلكومة
التكرار

النسبة املئوية

والنشر الذي ينظم العمل الصحفي يف البالد ،خاصة املمنوعات

أوافق بشدة

12

7,2

اليت قد جتعل اإلعالمي يقع يف احملظور ،وما يرتتب على ذلك من

أوافق

61

36,5

ال أعرف

28

16,8

أعارض

50

29,9

أعارض بشدة

16

9,6

اجملموع

167

100.0

عقوبات كالسجن والغرامات املالية والتوقيف عن ممارسة املهنة يف
بعض األحيان.
يشري اجلدول رقم ( )12إىل أن أكثر من ثالثة أرباع أفراد العينة
اإلعالميني خيشون التعرض لعقوبة القوانني املعمول بها يف
السلطنة مثل قانون املطبوعات والنشر ،وكذلك القوانني اجلزائية

جدول ( )11مجيع العاملني يف قطاع اإلعالم على اطالع على احملظورات يف
قانون املطبوعات والنشر
التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

10

6,0

وجود خوف من العقوبات حوالي  %13من املبحوثني ،يف حني اختار

أوافق

25

15,0

ال أعرف

50

29,9

حوالي ( %11ال أعرف)

أعارض

59

35,3

أعارض بشدة

23

13,8

اجملموع

167

100.0

اجلنائية ،وعلى رغم اخلوف من العقوبات ،ال يهتم الصحفيون
باالطالع على القوانني وخباصة احملظورات منها .وقد عارض

يوضح اجلدول رقم ( )13موافقة  %73من اإلعالميني والصحفيني
الذين مشلهم هذا البحث على نشر وسائل اإلعالم احمللية
موضوعات تفتقد لألهمية بالنسبة للجمهور ،وعارض حوالي %19
من املبحوثني ذلك ،واختار حوالي ( %8ال أعرف).
اختار أكثر من ثلث املبحوثني االجابة (بال أعرف) ،وهي أكرب نسبة
يف اخليارات يف اجلدول رقم ( ،)14وقد عارض أكثر من  %29من
الصحفيني وجود أي ضغوط من وزارة اإلعالم نتيجة نشر أخبار
سلبية عن دولة صديقة ،يف حني اعرتف أكثر من  %34بوجود هذه
الضغوط.

ً
ثانيا :تأثري مالك املؤسسة الصحفية على العمل الصحفي:

جدول ( )12اإلعالميون يف وسائل اإلعالم العمانية خيشون التعرض لعقوبة
القوانني واألنظمة املعمول بها يف السلطنة
التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

51

30,5

أوافق

75

44,9

ال أعرف

19

11,4

أعارض

21

12,6

أعارض بشدة

1

0,6

اجملموع

167

100.0

جدول ( )13تنشر وسائل اإلعالم العمانية موضوعات تفتقد لألهمية
كاالستقباالت واالجتماعات والربقيات وذلك بناء على تعليمات رمسية

يوضح اجلدول رقم ( )15موافقة أكثر من  %70من املبحوثني

التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

62

37,1

أوافق

60

35,9

يف البالد ،وذلك ألسباب عديدة؛ إذ إن رئيس التحرير مسؤول عن

ال أعرف

13

7,8

أعارض

26

15,6

كل ما ينشر يف صحيفته ،وذلك حسب قانون املطبوعات والنشر

أعارض بشدة

6

3,6

اجملموع

167

100.0

على قيام رئيس التحرير مبراقبة كل املوضوعات الصحفية قبل
نشرها ،وكذلك الوضع يف املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية األخرى

الصادر عام 1984م .وقد عربت نسبة قليلة ال تتجاوز  %13عن عدم
اعتقادها بوجود رقابة أو عرض للموضوعات الصحفية على
رئيس التحرير ،واختار حوالي ( %17ال أعرف)
يوضح اجلدول رقم ( )16اعرتاف معظم أفراد العينة ( )%76بوجود

جدول ( )14تتعرض املؤسسة اإلعالمية اليت أعمل فيها لضغوط من وزارة
اإلعالم نتيجة نشر أخبار سلبية عن دولة صديقة
التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

23

13,8

أوافق

34

20,4

ال أعرف

61

36,5

العمانية كلها بال استثناء .تبدأ هذه السلسة من الصحفي أو معد

أعارض

38

22,8

أعارض بشدة

11

6,6

العمل وتنتهي عند رئيس التحرير أو رئيس املؤسسة اإلعالمية.

اجملموع

167

100.0

الرقابة الذاتية ،واعتبارها مشكلة كبرية تواجه وسائل اإلعالم
العمانية؛ إذ يوجد العديد من حراس البوابات يف وسائل اإلعالم
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جدول ( )15تعرض كل املوضوعات على رئيس التحرير أو من ميثله قبل
النشر

أوافق بشدة

التكرار

النسبة املئوية

27

16,2

أوافق

90

53,9

ال أعرف

29

17,4

أعارض

19

11,4

أعارض بشدة

2

1,2

اجملموع

167

100.0

جدول ( )16الرقابة الذاتية من أهم املعوقات اليت تواجه وسائل اإلعالم
العمانية
التكرار

النسبة املئوية

56

33,5

أوافق

71

42,5

ال أعرف

12

7,2

أعارض

24

14,4

أعارض بشدة

4

2,4

اجملموع

167

100.0

أوافق بشدة

جدول ( )17يقرر مالك املؤسسة اإلعالمية سياستها ويوجهها حسب رأيه
التكرار
أوافق بشدة

جدول ( )20من أهم املعوقات اليت تواجه العاملني يف قطاع اإلعالم ضعف
الرواتب واحلوافز املالية
التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

90

53,9

أوافق

57

34,1

ال أعرف

8

4,8

أعارض

9

5,4

أعارض بشدة

3

1,8

اجملموع

167

100.0

جدول ( )21يؤثر ختفيض املوازنة أو زيادتها يف فعالية وتأثري الرسالة
اإلعالمية
التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

63

37,7

أوافق

71

42,5

ال أعرف

19

11,4

أعارض

12

7,2

أعارض بشدة

2

1,2

اجملموع

167

100.0

جدول ( )22من األسباب اليت أثرت سلبا على املضمون الصحفي يف السلطنة،
عدم وجود موازنة سنوية للتدريب يف املؤسسات اخلاصة
التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

72

43,1

أوافق

69

41,3

ال أعرف

16

9,6

أعارض

6

3,6

أعارض بشدة

4

2,4

اجملموع

167

100.0

النسبة املئوية

37

22,2

أوافق

66

39,5

ال أعرف

20

12,0

أعارض

33

19,8

أعارض بشدة

11

6,6

اجملموع

167

100.0

جدول ( )18يعني مالك املؤسسة اإلعالمية معظم الصحفيني وحيدد
اختصاصهم بغض النظر عن الكفاية واملهنية

جدول ( )23حجم املوازنة تؤثر على جودة الرسالة اإلعالمية كاالشرتاك يف
الوكاالت وتغطية املراسلني لألخبار

التكرار

النسبة املئوية

التكرار

النسبة املئوية

26

15,6

أوافق بشدة

63

37,7

أوافق

60

35,9

أوافق

63

37,7

ال أعرف

32

19,2

ال أعرف

27

16,2

أعارض

36

21,6

أعارض

11

6,6

أعارض بشدة

13

7,8

أعارض بشدة

3

1,8

اجملموع

167

100.0

اجملموع

167

100.0

أوافق بشدة

جدول ( )19يصدر مالك املؤسسة يف وسائل اإلعالم اخلاصة قرارات تعارض
توجهات أصحاب اخلربة من احملررين يف املؤسسة

جدول ( )24تلتزم املؤسسات اإلعالمية العمانية بتخصيص مساحات واسعة
لإلعالن حتى إن كان ذلك على حساب املضمون اإلعالمي والثقايف اهلادف

التكرار

النسبة املئوية

التكرار

النسبة املئوية

28

16,8

أوافق بشدة

50

29,9

أوافق

51

30,5

أوافق

69

41,3

ال أعرف

45

26,9

ال أعرف

17

10,2

أعارض

32

19,2

أعارض

28

16,8

أعارض بشدة

11

6,6

أعارض بشدة

3

1,8

اجملموع

167

100.0

اجملموع

167

100.0

أوافق بشدة
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وقد عارض حوالي  %17من اإلعالميني وجود رقابة ذاتية يف

( )%75.4يؤكدون موافقتهم على تأثري املوازنة على جودة

وسائل اإلعالم العمانية ،يف حني اختار ( %7ال أعرف).

الرسالة اإلعالمية خاصة يف جمال التغطية اإلخبارية واالشرتاك

يشري اجلدول رقم ( )17إىل اعرتاف حوالي  %62من املبحوثني بأن

يف الوكاالت اليت تزود وسائل اإلعالم باألخبار والصور .ويوضح

مالك املؤسسة اإلعالمية هو صاحب القرار األول فيما ينشر ويذاع

اجلدول اختيار حوالي  %16من الذين مشلهم البحث (ال أعرف)،

يف الوسيلة اإلعالمية اليت تتبعه ،وهذا يكشف بوضوح هيمنة

يف حني قلل حوالي  %8من أهمية املوازنة وانعكاسها على جودة

صاحب املؤسسة على السياسة اإلعالمية والسيما يف الصحف

الرسالة اإلعالمية.

اخلاصة وكذلك يف احملطات اإلذاعية اجلديدة اليت تتبع شركات

يوضح اجلدول رقم ( ،)24أن  %71من اإلعالميني يعرتفون

عائلية ،يف حني اعرتض أكثر  %26من الصحفيني واإلعالميني على

بتخصيص مساحات إعالنية واسعة على حساب املضمون اإلعالمي

وجود سيطرة وتوجيه من صاحب املؤسسة للسياسة اإلعالمية

اهلادف ،ويعرتض حوالي  %19على ذلك .وقد اختار أكثر من %10

داخل تلك املؤسسة ،واختار ( %12ال أعرف).

(ال أعرف) .وهذه النتيجة تشري إىل جنوح وسائل اإلعالم وخباصة

يوضح اجلدول رقم ( )18موافقة أكثر من نصف املبحوثني على

الصحافة ،إىل التضحية باملضمون اإلعالمي واستبدال اإلعالنات

تدخل مالك الصحيفة يف الكادر الصحفي دون مراعاة للكفاية أو

التجارية بذلك.

اخلربة اليت جيب أن تتوفر يف العاملني يف هذا اجملال املهم .وعلى

أكد أكثر من  %59من إمجالي الذين مشلهم البحث من اإلعالميني

اجلانب اآلخر ينفي حوالي  %29من الذين مشلتهم الدراسة تدخل

أن املؤسسات اإلعالمية يسيل لعابها لإلعالن إذا كان جمزيا على

مالك املؤسسة الصحفية يف مثل تلك التعيينات ،واختار ( %19ال

حساب املوضوعات الصحفية اجلادة بهدف مجع املال ،ولكن على

أعرف).

اجلانب اآلخر يوضح اجلدول رقم ( )25أن أكثر من ربع املبحوثني

يتضح من اجلدول رقم ( )19أن  %47من إمجالي الصحفيني الذين

( )%26ال يوافقون على ذلك ،بل يرون أن املؤسسات اإلعالمية ال

مشلتهم الدراسة يوافقون على أن أصحاب املؤسسات اإلعالمية

تتنازل للشركات املعلنة لفرض سيطرتها على وسائل اإلعالم

يتخذون قرارات تعارض توجهات أصحاب اخلربة يف املؤسسات

خاصة الصحف .ونسبة قليلة تقدر حبوالي  %14مل تقرر واختارت

الصحفية .وقد جتنب أكثر من ربع جمتمع الدراسة ( )%27إجابة

(ال أعرف).

هذا السؤال ،وذلك بسبب اإلحراج .ومن ناحية أخرى يعارض

يوضح اجلدول رقم ( )26أن أكثر من  %68من اإلعالميني

حوالي  %26خمالفة مالك الصحيفة ألصحاب اخلربة يف املؤسسة

يوافقون على خضوع الصحف احمللية للشركات اإلعالنية؛ إذ

نفسها.

تتجنب الصحف نشر أخبار أو حتقيقات حتى نشر مقاالت تنتقد
الشركات الكربى اليت ترصد موازنة سنوية لإلعالنات ،خوفا من

ً
ثالثا :املوارد املالية واإلعالن وتأثريهما على الرسالة اإلعالمية:

قطع اإلعالنات عن الصحف اليت تتجرأ فتنشر أخبارا سلبية عن

يبدو أن من أهم املعوقات اليت تواجه العمل اإلعالمي يف السلطنة،

(عمانتل أو أوردو) على سبيل املثال ،يف حني عرب  %15من الذين

ضعف الرواتب واحلوافز املالية؛ إذ إن اجلدول رقم ( )20يوضح

مشلهم البحث عن اعرتاضهم على خضوع الصحف للشركات اليت

موافقة معظم الذين مشلهم البحث على ذلك ( )%88وسواء موظفو

حتجز مساحات إعالنية فيها .أما حوالي  %17من الصحفيني فقد

القطاع احلكومي والعاملون يف الصحف واإلذاعات اخلاصة؛ فالرواتب

اختاروا (ال أعرف).

ضعيفة مقارنة بالدول اخلليجية .وقد ذكر حوالي  %5من هؤالء

هناك انقسام واضح يف إجابات املبحوثني كما يتضح يف جدول رقم

أنهم ال يعرفون اإلجابة ،يف حني قلل حوالي  %7من جمتمع الدراسة

( ،)27فحوالي  %41من اإلعالميني يرون أن الدخل من اإلعالن

من وجود مثل هذه املعوقات املالية.

يستخدم يف تطوير الكوادر واألجهزة ،وعرب  %31من هؤالء املبحوثني

يشري اجلدول رقم ( )21إىل إقرار أكثر من  %80من اإلعالميني بأن

عن عدم معرفتهم أين تذهب أموال هذه اإلعالنات .ويرى %28

ختفيض موازنة املؤسسة اإلعالمية يؤثر سلبا على أداء الصحفيني.

من اإلعالميني أن إيرادات اإلعالنات ال تستخدم يف تطوير العمل

وتوافق هذه النتيجة الدراسات اليت تقول بأن جناح الوسيلة

اإلعالمي.

اإلعالمية يعتمد على املثلث الذي يتكون من :وفرة اإلمكانيات
املالية ،اليت بدورها جتلب الكوادر اإلعالمية اليت تتمتع باإلبداع،

ً
رابعا :البيئة االجتماعية وانعكاسها على العمل اإلعالمي:

والقرار السياسي املتمثل يف احلرية اإلعالمية .وقد عارض حوالي

يشري اجلدول رقم (  )28إىل أن حوالي  %56من اإلعالميني يعتقدون

 %8مبدأ تداعيات ختفيض املوازنة وتأثريها على جودة العمل

أن القيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع العماني هلا تأثري سليب

الصحفي ،وقال  %11إنهم ال يعرفون إجابة هذا السؤال.

على أداء اإلعالميني ،ولكن  %31يعارضون هذه املقولة وال يرون أي

يوضح جدول رقم ( )22موافقة معظم املبحوثني  %84على أهمية

تأثري يذكر لقيم اجملتمع على إنتاج اإلعالميني .وقال  :%13إنهم ال

وضرورة توفري موازنة للتدريب يف خمتلف املؤسسات الصحفية

اختري (ال أعرف).
يعرفون إجابة السؤال ومن ثم
ِ

اخلاصة ،يف حني اختار حوالي ( %10ال أعرف) .وقد قلل  %6من

اعرتف أكثر من  %65من أفراد جمتمع البحث أن العادات والنظام

املبحوثني من أهمية وجود موازنة للتدريب.

االجتماعي يفضي إىل إضاعة وقت العاملني يف قطاع اإلعالم كما

يشري اجلدول رقم ( )23إىل أن أكثر من ثالثة أرباع املبحوثني

هو واضح يف اجلدول رقم ( ،)29بسبب الزيارات اليت يؤديها بعضهم
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جدول ( )25توافق املؤسسات اإلعالمية على شروط املعلن إذا كان اإلعالن
ً
ً
ماديا بغض النظر عن مضمونه
جمزيا
التكرار
أوافق بشدة

النسبة املئوية

33

19,8

أوافق

66

39,5

ال أعرف

24

14,4

أعارض

35

21,0

أعارض بشدة

9

5,4

اجملموع

167

100.0

جدول ( )26تتجاهل الصحف العمانية نشر األخبار اليت تسيء إىل الشركات
اليت تنشر اإلعالنات على صفحاتها األوىل (النورس ،وعمانتل ،ووكاالت
السيارات ،والبنوك)
التكرار

النسبة املئوية

58

34,7

أوافق

56

33,5

ال أعرف

28

16,8

أعارض

16

9,6

أعارض بشدة

9

5,4

اجملموع

167

100.0

أوافق بشدة

جدول ( )27تستخدم إيرادات اإلعالن يف تطوير املؤسسات اإلعالمية
والعاملني فيها
التكرار
أوافق بشدة

19

أوافق

49

29,3

ال أعرف

52

31,1

أعارض

35

21,0

أعارض بشدة

12

7,2

اجملموع

167

100.0

جدول ( )28تؤثر القيم االجتماعية السائدة سلبا على إنتاج اإلعالميني

أوافق بشدة

التكرار

النسبة املئوية

النسبة املئوية

أوافق بشدة

46

27,5

أوافق

83

49,7

ال أعرف

16

9,6

أعارض

17

10,2

أعارض بشدة

5

3,0

اجملموع

167

100.0

جدول ( )31يتمتع العاملون يف قطاع اإلعالم مبكانة اجتماعية متدنية
التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

25

15,0

أوافق

53

31,7

ال أعرف

11

6,6

أعارض

68

40,7

أعارض بشدة

10

6,0

اجملموع

167

100.0

جدول ( )32حتظى املرأة العمانية اليت تعمل يف جمال اإلعالم بقبول
اجتماعي وأسري

النسبة املئوية
11,4

التكرار

جدول ( )30تقوم املؤسسات اإلعالمية بتجنب نشر قضايا اجتماعية
حساسة بسبب األعراف والضغوط االجتماعية

التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

17

10,2

أوافق

90

53,9

ال أعرف

28

16,8

أعارض

24

14,4

أعارض بشدة

8

4,8

اجملموع

167

100.0

جدول ( )33تقوم وسائل اإلعالم العمانية بنشر موضوعات غري مهمة
إلرضاء بعض األذواق االجتماعية

24

14,4

أوافق

69

41,3

ال أعرف

22

13,2

أوافق بشدة

التكرار

النسبة املئوية

19

11,4

أعارض

46

27,5

أوافق

84

50,3

أعارض بشدة

6

3,5

ال أعرف

26

15,6

اجملموع

167

100.0

أعارض

29

17,4

أعارض بشدة

9

5,4

اجملموع

167

100.0

جدول ( )29يؤدي النظام االجتماعي إىل إضاعة وقت اإلعالميني يف
اجملامالت والزيارات دون مواعيد

جدول ( )34التعيينات يف املؤسسات اإلعالمية تتم من منطلق العالقات
األسرية واحملسوبية بعيدا عن الكفاية

التكرار

النسبة املئوية

27

16,2

أوافق

82

49,1

ال أعرف

24

14,4

أوافق بشدة

أوافق بشدة

التكرار

النسبة املئوية

23

13,8

أعارض

31

18,6

أوافق

47

28,1

أعارض بشدة

2

1,2

ال أعرف

42

25,1

اجملموع

166

99,4

أعارض

43

25,7

قيم مفقودة

1

0,6

أعارض بشدة

12

7,2

اجملموع

167

100.0

اجملموع

167

100.0
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دون مواعيد ،ويعرتض على ذلك حوالي  %20من الذين مشلهم

أعرف) ،وكذلك مثل هذه النسبة ( )%13نفوا وجود أي تباين يف

البحث؛ إذ يرى هؤالء أن النظام االجتماعي ال يشكل أي تأثري سليب

وجهات النظر حول املوضوعات اليت تنشر أو تذاع بشكل يومي.

على أوقات اإلعالميني .وقد اختار  %14.4عبارة (ال أعرف).

وجرت العادة يف املؤسسات أن يقوم حراس البوابات اإلعالمية

يوضح اجلدول رقم ( )30اتفاق معظم الذين مشلتهم الدراسة من

بالتدخل لتنفيذ السياسة اإلعالمية املتعلقة باحلكومة وكذلك

اإلعالميني ( )%77.2على وجود ضغوط من اجملتمع متنع وسائل

املؤسسة الصحفية ،إن وجدت.

اإلعالم من نشر بعض القضايا االجتماعية احلساسة ،واعرتضت

أكد أكثر من  %70من الصحفيني تدخل رئيس التحرير لتقريب

على ذلك نسبة ضئيلة تقدر حبوالي  %13فقط .وقد اختار حوالي

وجهات النظر بني العاملني يف املؤسسة اإلعالمية ،كما يتجلى ذلك

 %10من اإلعالميني (ال أعرف) .وتعرب إجابات جمتمع البحث عن

يف اجلدول رقم ( ،)36ونفى  %12من أفراد جمتمع البحث مثل هذا

قوة األعراف االجتماعية يف اجملتمع العماني خاصة عندما يتعلق

التدخل .أما  %18فال يعرفون اإلجابة.

األمر بالقبائل والعائالت واألمور املتعلقة بفرد أو شخص يرتكب
بعض املخالفات أو اجلرائم؛ فهذا عار على أسرته وقبيلته.

ً
سادسا :قوة االنتشار واملصداقية من منظور اإلعالميني:

انقسم اإلعالميون إىل النصف يف إجابتهم على السؤال املتعلق

يهدف السؤال كما هو واضح يف اجلدول رقم ( )37إىل معرفة اإلذاعة
ً
استماعا بني اإلعالميني لكونهم الفئة املثقفة اليت متلك
األكثر

يعتقدون أن اإلعالميني يتمتعون مبكانة اجتماعية متدنية ،يف

القدرة على التقييم احلقيقي لإلنتاج اإلذاعي العالي اجلودة .ومن

الوقت نفسه يرى نفس العدد من املبحوثني ( ،)%46.7عكس ذلك

اختريت إذاعة (الوصال)
بني مخس إذاعات وطنية مشلتها القائمةِ ،

أي أن لإلعالميني مكانة رفيعة ،وعرب  %6.6عن عدم معرفتهم

اخلاصة اليت متلكها شركة (سابكو) على رغم حداثتها؛ فقد تفوقت

باإلجابة.

على اإلذاعات احلكومية وعلى اإلذاعة اخلاصة املنافسة هلا كذلك،

يهدف السؤال املوضح يف اجلدول رقم ( )32إىل معرفة املكانة

وهي (هال أف أم) ،باحتالهلا املركز األول بنسبة ( .)%29.9وأتت

االجتماعية اليت تتمتع بها املرأة العاملة يف جمال اإلعالم .ويوضح

يف املرتبة الثانية إذاعة الشباب احلكومية التابعة للهيئة العامة

اجلدول أن  %64من الذين مشلتهم الدراسة يعرتفون مبكانة املرأة

لإلذاعة والتلفزيون بنسبة ( .)%27.5ويعزى تفوق (الوصال)

اإلعالمية وقبول اجملتمع هلا ،ولكن نسبة قليلة تصل إىل  %19تنفي

إىل وجود عدة برامج ناجحة مثل (منتدى الوصال) الذي يبث

قبول اجملتمع للمرأة اليت تعمل يف حقل اإلعالم ،واختار حوالي

يوميا وقت خروج املوظفني من العمل يف الوزارات ويطرح أهم

( %17ال أعرف).

قضايا الساعة خاصة احمللية اليت تهم عامة الناس ،وكذلك برنامج

ويبدو أن اجملتمع أصبح يتقبل عمل املرأة يف حقل اإلعالم يف

(صباح الوصال) الذي يغطي ساعات الصباح أثناء ذهاب املوظفني

السنوات األخرية ،يتضح ذلك من خالل موافقة حوالي ثلثي أفراد

للدوام احلكومي والشركات ،فهو برنامج منوع فيه أبرز االخبار

العينة على قبول عمل املرأة يف وسائل اإلعالم خاصة التلفزيون

احمللية والفعاليات اليت تقام على أرض السلطنة وعناوين الصحف

الذي كان يف عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين

وأحوال الطقس.

من احملرمات.

يهدف السؤال املفتوح يف اجلدول رقم ( )38إىل معرفة موقع قناة

يوضح اجلدول رقم ( )33اعرتاف حوالي  %62من الصحفيني بنشر

عمان بني القنوات التلفزيونية األخرى بالنسبة للذين يعملون

وسائل اإلعالم العمانية موضوعات غري مهمة ،إرضاء لبعض الناس

يف حقل اإلعالم .ويوضح اجلدول احتالل قناة (اجلزيرة) املرتبة

الذين هلم نفوذ معني ،ويعارض ذلك ما يقارب  %23من هؤالء .أما

األوىل ،تليها قناة مركز تلفزيون الشرق األوسط يف الرتتيب الثاني

حوالي  %16اختار (ال أعرف).

( .)MBC1أما تلفزيون سلطنة عمان (القناة األوىل) فكان ترتيبه

يشري اجلدول رقم ( )34إىل انقسام وتشتت إجابات املبحوثني؛ إذ

يف املركز الثالث .فهذه الدراسة الثالثة اليت حتصل فيها القناة

يعتقد حوالي  %42من اإلعالميني أن التعيينات يف وسائل اإلعالم ال

العمانية على املركز الثالث يف عقر دارها.

ختضع للمعايري بل خيتار القائمون على هذه الوسائل من يريدون،

أتت جريدة (عمان) احلكومية يف املرتبة األوىل من حيث املصداقية

ويعرتض على ذلك حوالي  %33من الذين مشلهم البحث .وقد

بنسبة أكثر من  %33من اإلعالميني الذين أجابوا هذا السؤال كما

جتنب إجابة هذا السؤال نسبة كبرية تصل إىل أكثر من ربع جمتمع

هو واضح يف اجلدول رقم ( )39أعاله .واحتلت جريدة (الزمن)

البحث ( .)%25.1جيب التذكري هنا بأن هناك شكاوى من اإلجراءات

املرتبة الثانية بنسبة  %22من إمجالي املبحوثني الذين أجابوا.

املتبعة يف التعيينات على املستويني القطاع اخلاص والعام على حد

وقد أتت جريدة (الرؤية) يف املرتبة األخرية لكونها آخر صحيفة

سواء خالل العقود املاضية.

ناطقة باللغة العربية تصدر يف عمان.

باملكانة االجتماعية كما يوضح اجلدول رقم ()31؛ فحوالي %47

يوضح اجلدول رقم ( )40انقسام إجابات املبحوثني على السؤال؛ إذ

ً
خامسا :التوافق والتجانس بني العاملني يف املؤسسات الصحفية:

يعتقد أكثر من  %42أن الصحافة العمانية تتمتع مبصداقية عالية

يوضح اجلدول رقم ( )35اعرتاف ثالثة أرباع الذين مشلتهم

أكرب من اإلذاعة والتلفزيون ،يف حني اختار حوالي ( %20ال أعرف).

الدراسة ( ،)%74.3بوجود اختالفات يف وجهات النظر بني العاملني

أما  % 37من الذين مشلتهم الدراسة فريون أن اإلذاعة والتلفزيون

يف املؤسسة جتاه املوضوعات املنشورة ،واختار حوالي ( %13ال

يف عمان أكثر مصداقية من الصحافة احمللية.
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جدول ( )35تظهر دائما اختالفات يف وجهات النظر بني العاملني يف
املؤسسة جتاه معظم املواد املنشورة
التكرار
أوافق بشدة

21

أوافق

103

61,7

ال أعرف

21

12,6

أعارض

20

12,0

أعارض بشدة

1

0,6

اجملموع

166

99,4

قيم مفقودة

1

0,6

اجملموع

167

100.0

جدول ( )36يعمل رئيس التحرير على تقريب وجهات النظر بني العاملني
يف املؤسسة
أوافق بشدة

التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

18

10,8

أوافق

53

31,7

ال أعرف

34

20,4

أعارض

48

28,7

أعارض بشدة

14

8,4

اجملموع

167

100.0

النسبة املئوية
12,6

التكرار

جدول ( )40تتمتع الصحف العمانية مبصداقية عالية أكثر من اإلذاعة
والتلفزيون

النسبة املئوية

31

18,6

أوافق

86

51,5

ال أعرف

30

18,0

أعارض

15

9,0

أعارض بشدة

5

3,0

اجملموع

167

100.0

ً
دائما هي( :اختيار
جدول ( )37اإلذاعة احمللية اليت أفضل االستماع إليها
إذاعة واحدة فقط)
اإلذاعة املفضلة

التكرار

النسبة املئوية

إذاعة الوصال

50

29,9

إذاعة الشباب

46

27,5

إذاعة عمان (الربامج العام)

34

20,4

إذاعة هال ()FM

23

13,8

إذاعة القرآن الكريم

12

7,2

اجملموع

165

98,8

قيم مفقودة

2

1,2

اجملموع

167

100.0

جدول ( )38القناة التلفزيونية اليت أفضلها على غريها من القنوات هي:
(قناة واحدة فقط)
القناه التلفزيونية

التكرار

النسبة املئوية

اجلزيرة اإلخبارية

45

34,4

جدول ( )41تعمل املواقع اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي عامل
ضغط وإحراج لوسائل اإلعالم التقليدية يف السلطنة ،لنشرها موضوعات
حساسة تتعلق بإخفاقات احلكومة
التكرار

النسبة املئوية

أوافق بشدة

50

29,9

أوافق

72

43,1

ال أعرف

17

10,2

أعارض

22

13,2

أعارض بشدة

5

3,0

اجملموع

166

99,4

قيم مفقودة

1

0,6

اجملموع

167

100.0

جدول ( )42املصدر الرئيسي الذي أحصل منه على املعلومات احمللية بشكل
دائم هو( :اختيار مصدر واحد فقط)
املصدر الرئيسي للمعلومات

التكرار

النسبة املئوية

اإلذاعة

64

38,3

املنتديات واملواقع اإللكرتونية

31

18,6

مواقع التواصل االجتماعي

26

15,6

التلفزيون

18

10,8

األصدقاء

16

9,6

الصحف احمللية

5

3

اجملموع

160

95,8

قيم مفقودة

7

4,2

اجملموع

167

100.0

جدول ( )43تشكل الصحف اخلليجية منافسا قويا للصحف العمانية
التكرار

النسبة املئوية

53

31,7
36,5
8,4
20,4

MBC1

25

19,1

تلفزيون سلطنة عمان ()1

21

16,0

أوافق بشدة

 BBCالعربية

15

11,5

أوافق

61

امليادين

8

6,1

ال أعرف

14

سكاي نيوز العربية

6

4,6

أعارض

34

ابو ظيب ناشيونال جيوغرافيك

6

4,6

أعارض بشدة

5

3,0

العربية

5

3,8

اجملموع

167

100.0

اجملموع

131

100.0

جدول ( )39الصحيفة اليت حتظى مبصداقية عالية بني القراء هي:
(اختيار جريدة واحدة فقط)

جدول ( )44ما هي يف اعتقادك أكثر العوامل املؤثرة على طبيعة العمل
اإلعالمي العماني؟
النسبة

التكرار

النسبة املئوية

العوامل املؤثرة

التكرار

عمان

56

33,5

زيادة سقف الرواتب واحلوافز املالية للعاملني يف جمال اإلعالم

57

31,1

الزمن

37

22,2

زيادة جرعة التدريب والتأهيل للكوادر اإلعالمية يف خمتلف املؤسسات

42

23

الوطن

31

18,6

صعوبة الوصول إىل مصادر املعلومات

27

14,8

الشبيبة

22

13,2

الرقابة الذاتية على النشر من اإلعالميني أنفسهم

17

9,3

الرؤية

9

5,4

رفع سقف حرية التعبري وخباصة احلرية اإلعالمية

14

7,7

اجملموع

155

92,8

االحرتام والتقدير للعاملني يف اإلعالم

12

6,6

قيم مفقودة

12

7,2

إجياد قانون جديد لإلعالم

7

3,8

اجملموع

167

100.0

احملسوبية والواسطة

7

3,8

الصحيفة
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اعرتفت نسبة كبرية من اإلعالميني مبنافسة اإلعالم اجلديد

والتقدير للعاملني يف العمل اإلعالمي.

لوسائل اإلعالم التقليدية اليت يبدو أنها شاخت أمام التحديات
التكنولوجية اجلديدة .ويوضح اجلدول رقم ( )41اعرتاف  %73من

اخلامتة وإجابة أسئلة الدراسة

العاملني يف حقل اإلعالم بهذا التحدي ،بل إحراج هذه الوسائل

استهدفت الدراسة إجابة جمموعة من األسئلة ،هي على النحو

اجلديدة لوسائل اإلعالم التقليدية ،خاصة عندما تبادر وسائل

اآلتي:

التواصل االجتماعي واملنتديات مثل (سبلة عمان) والصحف
اإللكرتونية مثل (البلد) ،بنشر موضوعات حساسة حتاول اجلهات

ً
أوال :اجتاهات اإلعالميني حنو القوانني اليت تنظم العمل

الرمسية منعها من املؤسسات الرمسية .أما على اجلانب اآلخر فقد

اإلعالمي وتأثري الرقابة على املضامني اإلعالمية:

نفى حوالي  %16املبحوثني حدوث مثل تلك احلساسية أو اإلحراج

يهدف هذا احملور إىل تعرف انعكاس السياسة اإلعالمية يف سلطنة

للوسائل اإلعالمية التقليدية ،يف حني اختار أكثر من  %10من

عمان على مضامني الرسائل اإلعالمية والصحفية اليت تبث

الذين مشلهم البحث خيار (ال أعرف).

للجمهور ،من خالل دراسة اجتاهات الصحفيني حنو القوانني

يهدف السؤال يف اجلدول رقم ( )42إىل معرفة املصدر الرئيس

املنظمة للعمل اإلعالمي .وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك شبه

الذي حيصل منه العاملون يف حقل اإلعالم على األخبار احمللية.

إمجاع بني اإلعالميني العمانيني على أن الرسائل واملضامني

ففي اجلدول احتلت اإلذاعة املسموعة املركز األول كمصدر أساسي

اإلعالمية اليت يتم تداوهلا يف وسائل اإلعالم احمللية بشكل

للمعلومات واألخبار احمللية بنسبة أكثر من  %38من الصحفيني

عام والصحافة العمانية بشكل خاص ،مرجعها األساسي قانون

واإلعالميني الذين مشلهم البحث .أما مواقع النشر اإللكرتوني فقد

املطبوعات والنشر الذي صدر يف عام 1984م ،على رغم عدم مناسبة

جاءت يف املركز الثاني مثل املنتديات والصحف اإللكرتونية بنسبة

هذا القانون للمرحلة اليت تعيشها السلطنة اآلن .وأقر غالبية

وصلت إىل حوالي  %19من جمتمع البحث .واحتلت الصحف احمللية،

اإلعالميني بأنهم خيضعون للمحاسبة حسب قانون املطبوعات

واألصدقاء ،والتلفزيون املراكز األخرية .وهذه النتيجة تفسر لنا

والنشر العماني ،وأنه السبب الرئيس يف الرقابة الذاتية اليت يعاني

قوة اإلذاعة وانتشارها بني اإلعالميني الذين ينقلون بدورهم

منها اإلعالم ُ
العماني ،كما أقروا بوجود الرقابة الذاتية ،واعتبارها

هذه األخبار عرب وسائلهم اإلعالمية اليت يعملون بها ،كما أن عصر

مشكلة كبرية تواجه وسائل اإلعالم العمانية؛ إذ يوجد العديد

اإلذاعة املسموعة يبدو أنه يف ازدهار ال تراجع ،أمام قوة الصورة

من حراس البوابات يف كل وسائل اإلعالم العمانية بال استثناء.

والتكنولوجيا الرقمية بالنسبة للمجتمع العماني.

وتبدأ هذه السلسلة من الصحفي أو معد العمل وتنتهي عند رئيس

يكشف اجلدول رقم ( )43اعرتاف أكثر من ثلثي جمتمع الدراسة

التحرير أو رئيس املؤسسة اإلعالمية.

( )%68.2عن وجود منافسة قوية من الصحف اخلليجية ،يف حني

وخلصت الدراسة إىل تأكيد غالبية اإلعالميني ممارسة وزارة

عرب  %23من نفس العينة عن عدم موافقتهم على وجود مثل هذه

اإلعالم الرقابة على الصحف العمانية ،وهو ما يؤيد احلديث الذى

املنافسة .أما  %8.4فال يعرفون إجابة هذا السؤال .وتشكل الصحف

يرتدد يف األوساط اإلعالمية يف السنوات القليلة املاضية عن قيام

اخلليجية منافسة قوية للصحف احمللية العمانية منذ فرتة طويلة،

اجلهات الرقابية مبنع نشر بعض األخبار ،كما يؤيد ما كشف عنه

ففي التسعينيات من القرن املاضي كانت وزارة اإلعالم متنع تداول

رئيس حترير صحيفة (البلد) اإللكرتونية من قيام وزارة اإلعالم

الصحف اإلماراتية خاصة (اخلليج والبيان واالحتاد) ،إال بعد

بفرض نوع من التعتيم واملنع علي األخبار املتعلقة بإضراب

الساعة اخلامسة مساء ،كما أن الصحف السعودية الصادرة من لندن

املعلمني يف السلطنة عام 2013م .ومن جانب آخر كشفت الدراسة

(الشرق األوسط ،واحلياة) توزع على نطاق واسع يف عمان ،فضال

اطالع عدد قليل من العاملني يف قطاع اإلعالم على القوانني

عن اجملالت مثل (زهرة اخلليج) اليت تصدرها شركة أبي ظيب

املنظمة للعمل اإلعالمي يف السلطنة ،وأن هناك جهال أو جتاهال

لإلعالم.

من القطاع األكرب من اإلعالميني لقانون املطبوعات والنشر الذي
ينظم العمل الصحفي يف البالد ،خاصة املمنوعات اليت قد يرتتب

العوامل املؤثرة على طبيعة عمل اإلعالمي العماني

عليها عقوبات كالسجن والغرامات املالية والتوقيف عن ممارسة

يهدف السؤال املفتوح يف اجلدول رقم ( )44ملعرفة العوامل املؤثرة

املهنة يف بعض األحيان .ورغم عزوف عدد كبري من اإلعالميني

يف واقع اإلعالم العماني .وعلى غري املتوقع يوضح اجلدول أن

عن االطالع على القوانني ،عرب غالبيتهم عن خشيتهم من

األولوية عند العاملني يف اإلعالم هي لرفع سقف الرواتب بنسبة

التعرض للعقوبة القانونية خاصة الواردة يف قانون املطبوعات

وصلت ( ،)%31.1ثم احلصول على التدريب املناسب يف املركز الثاني

والنشر ،وكذلك القوانني اجلزائية واجلنائية .ويف إجابة السؤال

بنسبة ( ، )%23يف حني احتلت احلرية اإلعالمية وحرية التعبري

املتعلق حبماية كبار املسؤولني يف الدولة من نقد وسائل اإلعالم،

لدى الصحفيني والرقابة الذاتية املرتبة الثالثة بنسبة تصل إىل

كشفت إجابات الصحفيني وجود تباين واضح بني اإلعالميني؛

(  ،)%17وأتت احلاجة للحصول على املعلومات يف املرتبة الرابعة

فقد اعرتف أكثر من ربع املبحوثني بعدم مبعرفتهم إجابة هذا

بنسبة ( .)%14.8ومن العوامل اهلامة اليت ذكرها اإلعالميون ،إجياد

السؤال ،رمبا بسبب حساسيته ،يف حني أكد أكثر من ( )%45منهم

قانون جديد لإلعالم ،والتخلص من احملسوبية يف العمل ،واالحرتام

وجود إسرتاتيجية حكومية حلماية الوزراء واملتنفذين من النقد.
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وقد أكد معظم الصحفيني نشر وسائل اإلعالم احمللية موضوعات

جمال التغطية اإلخبارية واالشرتاك يف الوكاالت اليت تزود وسائل

تفتقد لألهمية مثل الربقيات ،واالستقباالت الرمسية .واعرتف

اإلعالم باألخبار والصور.

حنو ثلث الصحفيني بوجود ضغوط من وزارة اإلعالم ،وذلك عند

وقد خلصت الدراسة إىل تأكيد ضعف املوازنات اليت ختصصها

نشرهم أخبارا سلبية عن دولة من الدول الصديقة للسلطنة.

وسائل اإلعالم العمانية للتدريب واملراسلني ،وكذلك لالشرتاكات
يف الوكاالت الدولية .وخبصوص سيطرة اإلعالنات التجارية على

ً
ثانيا :تأثري مالك املؤسسة الصحفية على العمل الصحفي:

الصفحات األوىل من الصحف احمللية منذ أواخر التسعينيات من

يبدو أن هناك تأثريا واضحا من مالك املؤسسة اإلعالمية على

القرن املاضي ،أقر غالبية الصحفيني حبقيقة ختصيص مساحات

سياسة املؤسسة اليت تنتهجها الوسيلة اإلعالمية؛ إذ اعرتف غالبية

إعالنية واسعة على حساب املضمون اإلعالمي اهلادف ،وهذه

املبحوثني بأنه هو صاحب القرار األول فيما ينشر ويذاع يف الوسيلة

النتيجة تشري إىل جنوح وسائل اإلعالم وخباصة الصحافة ،إىل

اإلعالمية اليت تتبعه ،وهذا يكشف بوضوح هيمنة صاحب املؤسسة

التضحية باملضمون اإلعالمي حلساب اإلعالنات التجارية.

وقال

على السياسة اإلعالمية والسيما يف الصحف اخلاصة واحملطات

أكثر من نصف أفراد العينة إن املؤسسات اإلعالمية يسيل لعابها

اإلذاعية اجلديدة اليت تتبع شركات عائلية .وكثريا ما يتدخل

لإلعالن إذا كان جمزيا على حساب املوضوعات الصحفية اجلادة

املالك يف تعيني الصحفيني دون مراعاة للكفاية واملهنية ،وذلك

بهدف مجع املال ،كما قالوا إن الشركات الكربى يف السلطنة تستخدم

من وجهة نظر أكثر من نصف اإلعالميني الذين مشلهم البحث.

موازناتها اإلعالنية كعامل ضغط ملنع نشر سلبيات هذه الشركات

وأوضح حنو نصف أفراد العينة أن مالك املؤسسة يف وسائل اإلعالم

يف حالة وقوع أخطاء او جتاوزات حبق املواطن املستهلك .واعرتف

اخلاصة يصدر قرارات قد تعارض توجهات أصحاب اخلربة من

أكثر من  %68من اإلعالميني بأن الصحف تتجنب نشر أخبار أو

احملررين والصحفيني ،وهو ما ينعكس سلبا على العمل الصحفي

حتقيقات حتى مقاالت تنتقد الشركات الكربى اليت ترصد موازنة

يف البالد .ولكون معظم رؤساء حترير الصحف اخلاصة ميلكون

سنوية لإلعالنات ،خوفا من قطع اإلعالنات عن الصحف اليت

الصحف ،كشفت الدراسة تأكيد أكثر من ثلثي العينة وجود رقابة

تتجرأ وتنشر أخبارا سلبية عن (عمانتل أو أوردو) على سبيل

كاملة من قبل رئيس التحرير على كل املوضوعات الصحفية قبل

املثال .وفيما يتعلق بالسؤال اخلاص مبدى استخدام املؤسسات

نشرها ،وكذلك الوضع يف املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية األخرى

اإلعالمية أموال اإلعالنات يف التطوير ،نفي حنو ثلث املبحوثني

يف البالد ،وذلك ألسباب عديدة؛ إذ إن رئيس التحرير مسؤول عن

معرفتهم أين تذهب أموال هذه االعالنات ،يف حني يعتقد ثلث آخر

كل ما ينشر يف صحيفته ،حسب قانون املطبوعات والنشر الصادر

أن إيرادات اإلعالنات ال تستخدم يف تطوير العمل اإلعالمي.

عام 1984م.

ً
ثالثا :املوارد املالية واإلعالن وتأثريهما على الرسالة اإلعالمية:

ً
رابعا :البيئة االجتماعية وانعكاسها على العمل اإلعالمي:
يهدف هذا اجلزء إىل حماولة تعرف البيئة االجتماعية املتمثلة

يهدف هذا اجلزء إىل تعرف دخل العاملني يف قطاع اإلعالم ،وكذلك

يف الثقافة والعادات والتقاليد اليت يعيش يف ظلها اإلعالمي،
أَ ِه َي مشجعة أو مثبطة للعاملني يف اإلعالم؟ وقد كشفت إجابات

اإلعالن ،كما يسعى إىل معرفة تأثري اإلعالن التجاري على الرسالة

الصحفيني عن وجود صراع بني اإلعالم والقيم االجتماعية

اإلعالمية بشكل عام والصحفية بشكل خاص ،من وجهة نظر

املتوارثة؛ إذ اعرتف أكثر من نصف املبحوثني بوجود تأثري سليب

الصحفيني عينة البحث .ويف هذا اإلطار خلصت الدراسة إىل أن

للقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع العماني على أداء اإلعالميني

ضعف الرواتب واحلوافز املالية ميثل أهم املعوقات اليت تواجه

مؤكدين أن العادات والنظام االجتماعي يفضيان إىل إضاعة وقت

العمل اإلعالمي يف السلطنة؛ إذ أكدت الغالبية العظمي من أفراد

العاملني يف قطاع اإلعالم ،بسبب الزيارات اليت يقوم بها البعض

العينة وسواء موظفو قطاع اإلعالم احلكومي واخلاص ،عدم

دون مواعيد مسبقة .أما فيما يتعلق بالتحفظ على نشر بعض

رضاهم عن الرواتب ،كونها ضعيفة مقارنة برواتب نظرائهم

املوضوعات االجتماعية املثرية للجدل وإن كانت واقعية وسائدة بني

يف الدول اخلليجية .وقد خلصت الدراسة إىل إقرار غالبية

الناس؛ فقد خلصت هذه الدراسة إىل وجود اتفاق بني معظم من

اإلعالميني بأن ختفيض موازنة املؤسسة اإلعالمية يؤثر سلبا

مشلتهم الدراسة من اإلعالميني ،على وجود ضغوط من اجملتمع

على أداء الصحفيني .وتوافق هذه النتيجة الدراسات اليت تقول

متنع وسائل اإلعالم من نشر بعض القضايا االجتماعية احلساسة.

بأن جناح الوسيلة اإلعالمية يعتمد على املثلث الذي يتكون من

وتعرب إجابات جمتمع البحث عن قوة األعراف االجتماعية يف

وفرة اإلمكانيات املالية اليت بدورها جتلب الكوادر اإلعالمية اليت

اجملتمع العماني ،عندما يتعلق األمر بالقبائل والعائالت والشؤون

تتمتع باإلبداع ،والقرار السياسي املتمثل يف احلرية اإلعالمية .أما

الشخصية .وبالنسبة للمكانة اليت حيظى بها اإلعالمي ،فقد

بالنسبة للتدريب وما يتطلب من موازنات؛ فقد طالب الصحفيون

انقسم اإلعالميون إىل نصفني يف إجابتهم السؤال املتعلق باملكانة

بتوفري موازنة للتدريب يف خمتلف املؤسسات الصحفية اخلاصة،

االجتماعية؛ إذ يرى فريق أن اإلعالميني يتمتعون مبكانة

لالرتقاء بالعمل اإلعالمي يف السلطنة .وأكد أكثر من ثالثة أرباع

اجتماعية متدنية ،يف الوقت نفسه يرى فريق آخر أن لإلعالميني

املبحوثني تأثري املوازنة على جودة الرسالة اإلعالمية خاصة يف

مكانة رفيعة يف اجملتمع .وكشفت الدراسة عن املكانة اليت تتمتع

اإلمكانيات اليت تتمتع بها املؤسسات اإلعالمية اليت تعتمد على
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بها املرأة العاملة يف جمال اإلعالم يف السلطنة ،فقد اعرتفت غالبية

أما عن القناة اليت حتظى مبشاهدة أكرب ويتم تفضيلها بني القنوات

املبحوثني مبكانة املرأة اإلعالمية وقبول اجملتمع هلا ،وهو ما يؤكد

التلفزيونية األخرى بالنسبة للذين يعملون يف حقل اإلعالم ،فقد

أن اجملتمع أصبح يتقبل عمل املرأة يف حقل اإلعالم يف السنوات

احتلت قناة (اجلزيرة) املرتبة األوىل ،تلتها قناة مركز تلفزيون

األخرية ويتضح ذلك من خالل موافقة حوالي ثلثي أفراد العينة

الشرق األوسط يف الرتتيب الثاني ( .)MBC1أما تلفزيون سلطنة

على قبول عمل املرأة يف وسائل اإلعالم خاصة التلفزيون الذي كان

عمان (القناة األوىل) فكان ترتيبه يف الثالث .وهذه الدراسة الثالثة

يف عقدي السبعينيات والثمانينيات القرن العشرين من احملرمات.

اليت حتصل فيها القناة العمانية على املركز الثالث .وجاءت جريدة

وفيما يتعلق بقيام وسائل اإلعالم بنشر موضوعات معينة بهدف

(عمان) احلكومية يف املرتبة األوىل من حيث املصداقية ،واحتلت

اجملاملة ،اعرتاف غالبية الصحفيني بذلك ،وأرجعوه إىل حماولة

جريدة (الزمن) املرتبة الثانية .ويرى حنو نصف أفراد العينة أن

إرضاء بعض الناس الذين هلم نفوذ معني .وحول السؤال املتعلق

الصحافة العمانية تتمتع مبصداقية أكرب من اإلذاعة والتلفزيون.

بإجراءات التوظيف يف املؤسسات اإلعالمية العامة منها واخلاصة،

وفيما يتصل باملنافسة بني اإلعالم القديم واجلديد؛ اعرتفت نسبة

يرى قطاع كبري من اإلعالميني أن التعيينات يف وسائل اإلعالم

كبرية من اإلعالميني مبنافسة اإلعالم اجلديد لوسائل اإلعالم

ال ختضع للمعايري ،بل خيتار القائمون على هذه الوسائل من

التقليدية .فقد اعرتف حنو ثلثي العينة بهذا التحدي ،بل بإحراج

يريدون.

هذه الوسائل اجلديدة لوسائل اإلعالم التقليدية خاصة عندما
تبادر وسائل التواصل االجتماعي واملنتديات مثل (سبلة عمان)

ً
خامسا :التوافق والتجانس بني العاملني يف املؤسسات الصحفية:

والصحف اإللكرتونية مثل (البلد) ،إىل نشر موضوعات حساسة

يهدف هذا احملور إىل تعرف دور كبار املسؤولني يف املؤسسات

حتاول اجلهات الرمسية منعها .وحول املصدر الرئيس الذي حيصل

اإلعالمية يف تقريب وجهات النظر بني العاملني .وتكشف نتائج

منه العاملون يف حقل اإلعالم على األخبار احمللية ،احتلت اإلذاعة

الدراسة اعرتاف ثالثة أرباع املبحوثني بوجود اختالفات يف وجهات

املسموعة املركز األول كمصدر أساس للمعلومات واألخبار احمللية،

النظر بني العاملني يف املؤسسة جتاه املوضوعات املنشورة ،وجرت

ثم مواقع النشر اإللكرتوني يف املركز الثاني مثل املنتديات والصحف

العادة يف املؤسسات أن يقوم حراس البوابات اإلعالمية بالتدخل

اإللكرتونية .واحتلت الصحف احمللية ،واألصدقاء ،والتلفزيون

لتنفيذ السياسة اإلعالمية املتعلق باحلكومة ،وكذلك املؤسسة

املراكز األخرية .وهذه النتيجة تفسر لنا قوة اإلذاعة وانتشارها

الصحفية ،إن وجدت .وبالفعل يقوم رئيس املؤسسة بدور توافقي

بني اإلعالميني الذين ينقلون بدورهم هذه األخبار عرب وسائلهم

بني املوظفني؛ إذ أكدت غالبية الصحفيني تدخل رئيس التحرير

اإلعالمية اليت يعملون بها ،كما أن عصر اإلذاعة املسموعة يبدو

لتقريب وجهات النظر بني العاملني يف املؤسسة اإلعالمية العمانية

أنه يف ازدهار ال تراجع ،أمام قوة الصورة والتكنولوجيا الرقمية

اليت مشلها البحث.

بالنسبة للمجتمع العماني.

ً
سادسا :قوة االنتشار واملصداقية من منظور اإلعالميني:

وخلصت الدراسة إىل اعرتاف أكثر من ثلثي العينة بوجود منافسة

يهدف هذا احملور إىل تعرف وسائل اإلعالم األكثر انتشارا ومتابعة

قوية من الصحف اخلليجية .وتشكل الصحف اخلليجية منافسة

من جانب اإلعالميني يف السلطنة ،وكذلك الكشف عن الصحيفة

قوية للصحف احمللية العمانية منذ فرتة طويلة؛ ففي التسعينيات

اليت تتمتع باملصداقية بني الصحف اليومية الناطقة باللغة

من القرن املاضي كانت وزارة اإلعالم متنع تداول الصحف اإلماراتية

العربية .وقد كشف اإلعالميون عن اإلذاعة األكثر استماعا لكونهم

خاصة (اخلليج ،والبيان ،واالحتاد) ،إال بعد الساعة اخلامسة مساء،

الفئة املثقفة اليت متلك القدرة على التقييم احلقيقي لإلنتاج

كما أن الصحف السعودية الصادرة من لندن (الشرق األوسط،

اإلذاعي عالي اجلودة .ومن بني مخس إذاعات وطنية مشلتها

واحلياة) ،توزع على نطاق واسع يف عمان ،فضال عن اجملالت مثل

اختريت إذاعة (الوصال) اخلاصة للمركز األول ،وهي
القائمة،
ِ

(زهرة اخلليج) اليت تصدرها شركة أبي ظيب لإلعالم.

اإلذاعة اليت متلكها شركة (سابكو) ،على رغم حداثتها؛ فقد تفوقت
على اإلذاعات احلكومية ،وكذلك اإلذاعة اخلاصة املنافسة هلا وهي

ً
سابعا :العوامل املؤثرة على طبيعة عمل اإلعالمي العماني:

(هال إف أم) ،وجاءت يف املرتبة الثانية إذاعة الشباب احلكومية

استهدف هذا السؤال املفتوح معرفة العوامل األكثر تأثري يف واقع

التابعة للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون .ويعزى تفوق (الوصال)

اإلعالم العماني من وجهة نظر اإلعالميني .وقد كشفت الدراسة

إىل وجود عدة برامج ناجحة مثل (منتدى الوصال) الذي يبث

على غري املتوقع أن االولوية لدي العاملني يف اإلعالم ُ
العماني هي

يوميا وقت خروج املوظفني من العمل يف الوزارات ويطرح أهم

رفع سقف الرواتب ،يليها احلصول على التدريب املناسب يف املركز

قضايا الساعة خاصة احمللية اليت تهم عامة الناس ،وكذلك برنامج

الثاني  .واحتلت احلرية اإلعالمية وحرية التعبري لدى الصحفيني

(صباح الوصال) الذي يغطي ساعات الصباح أثناء ذهاب املوظفني

والرقابة الذاتية املرتبة الثالثة ،وجاءت احلاجة للحصول على

للدوام احلكومي والشركات ،وهو برنامج منوع يتضمن أبرز

املعلومات يف املرتبة الرابعة.

ومن العوامل املهمة اليت ذكرها

األخبار احمللية والفعاليات اليت تقام على أرض السلطنة وعناوين

اإلعالميون؛ وضع قانون جديد لإلعالم ،والتخلص من احملسوبية

الصحف وأحوال الطقس.

يف العمل ،وزيادة االحرتام والتقدير للعاملني يف اجملال اإلعالمي.
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ً
ثامنا :مناقشة النتائج:

املبحوثني بأن هذا املالك وسواء أكان ممثال يف الدولة أم يف مالك فرد،

كشفت هذه الدراسة عن أهم العوامل املؤثرة والفاعلة يف العمل

هو صاحب القرار األول فيما ينشر ويذاع يف الوسيلة اإلعالمية

اإلعالمي العماني ،من خالل الدراسة امليدانية اليت طبقت على

اليت ميلكها ،وهذا يكشف بوضوح هيمنة صاحب املؤسسة على

اإلعالميني يف السلطنة .وإذا كانت القوانني اليت تنظم العمل

السياسة اإلعالمية والسيما يف الصحف اخلاصة واحملطات اإلذاعية

اإلعالمي متثل أحد املقاييس اليت توضح سقف حرية التعبري

اجلديدة اليت تتبع شركات عائلية .وكثريا ما يتدخل املالك يف

املتاحة للصحفيني يف أي بلد يف العامل ،فقد أوضحت الدراسة أن

تعيني الصحفيني دون مراعاة للكفاية واملهنية .وال شك أن مثل

قانون املطبوعات والنشر الصادر يف العام  ،1984ميثل املرجع األساس

هذه املمارسات قد أثرت سلبا ومنعت اىل حد كبري ظهور كوادر

للمضامني والرسائل اإلعالمية اليت تنشر يف وسائل اإلعالم يف

ومواهب إعالمية ذات طابع مهين؛ ولعل هذا ما يفسر افتقاد

سلطنة عمان ،على رغم عدم مناسبته للمرحلة اليت تعيشها

اإلعالم العماني للنجوم والوجوه اإلعالمية املؤثرة وذات املكانة

السلطنة اآلن من ناحية ،والتطور الكبري الذي تشهده وسائل

املرموقة باستثناء عدد صغري ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

االتصال اجلماهريية يف العامل من ناحية أخرى .ومن املفارقات اليت

وبالنظر إىل الدراسات السابقة اليت استعان بها الباحث؛ تعترب

كشفتها الدراسة بوضوح جهل غالبية الصحفيني بنصوص هذا

دراستا (احلسين )2008 ،ودراسة (الصبحي )2012 ،األقرب هلذه

القانون وخباصة ما يتعلق مبحظورات النشر ،وهي مفارقة تدعونا

الدراسة .فقد كشفت دراسة احلسين عن وجود رقابة مباشرة

إىل مطالبة املؤسسات القائمة على شؤون اإلعالم يف السلطنة إىل

من وزارة اإلعالم ملختلف الرسائل اإلعالمية ،مما كرس تطبيق

بذل مزيد من اجلهد يف تأهيل الصحفيني واإلعالميني يف جمال

نظرية التنموية يف اإلعالم اليت تتجنب نقد احلكومة والرتكيز

قوانني وأخالقيات العمل اإلعالمي.

على االجنازات التنموية وتتجاهل إخفاقات صناع القرار؛ بينما

لقد أوضحت الدراسة أن رؤساء حترير الصحف ميارسون الرقابة

كشفت دراسة الصبحي عن القائم باالتصال يف دوائر األخبار بإذاعة

املباشرة على املادة الصحفية قبل النشر ،وهذا ما يؤثر سلبا على

وتلفزيون يف سلطنة عمان ارتفاع مستوى عدم الرضا عن فرص

جودة العمل الصحفي ،وكذلك منع وحجب األخبار اهلامة ذات

الرتقي والتقدير ،وارتفاع مستوى عدم الرضا جتاه نظام العالوات

القيمة املعرفية عن اجلمهور الذي من حقه أن يعرف .وتعكس هذه

واملكافآت ،وهذا ما يطابق الدراسة احلالية خاصة يف اجملال املالي.

الرقابة استمرار املمارسة الفعلية لنظرية حارس البوابة (GATE

وبشكل عام ،تكاد تشرتك معظم هذه الدراسات السابقة يف حضور

ً
إطارا نظري هلذه الدراسة؛ إذ يتم
 )KEEPERاليت مت االعتماد عليها

الرقابة احلكومية وسيطرتها على القائم باالتصال يف املؤسسات

تطبيق هذه احلراسة يف غرف التحرير يف معظم وسائل اإلعالم

اإلعالمية خاصة يف كل من اململكة السعودية ومجهورية روسيا

العمانية ،ألسباب سياسية.

االحتادية واململكة املاليزية واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة

ومن األمور اجلديرة باالهتمام واملراجعة؛ ما كشفته الدراسة

عمان.

من أجندة اهتمامات القائمني باالتصال يف االعالم العماني .فقد

ويف اخلتام يقرتح الباحث على القائمني على اإلعالم يف سلطنة

أوضحت الدراسة أن األولوية لدي العاملني يف اإلعالم ُ
العماني كانت

عمان التوصيات اآلتية :

لرفع سقف الرواتب ،يليه احلصول على التدريب املناسب يف املركز

 -1إصدار قانون جديد لإلعالم واملطبوعات؛ ليواكب املرحلة

الثاني ،يف حني احتلت احلرية اإلعالمية وضمانات حرية التعبري

القادمة املتمثلة يف االنفجار املعريف ،ويشمل مجيع وسائل اإلعالم

لدى الصحفيني املرتبة الثالثة ،يف الوقت الذي يتوقع فيه الكثريون

والنشر اإللكرتوني ،على أن يشرتك يف صياغته الصحفيون

أن احلرية اإلعالمية يفرتض أن تكون دائما يف مقدمة أولويات

واإلعالميون من خمتلف األجهزة؛ كاإلذاعة والتلفزيون وأقسام

اإلعالميني يف أي زمان ومكان.

اإلعالم يف اجلامعات العمانية.

وحول تأثري اإلعالن التجاري على املضمون الثقايف يف وسائل اإلعالم

 -2ضرورة رفع سقف رواتب للعاملني يف قطاع اإلعالم بشكل عام.

بشكل عام والصحافة احمللية بشكل خاص ،خلصت الدراسة إىل

 -3ومن املعوقات األخرى اليت تواجه جهازي اإلذاعة والتلفزيون

حقيقة جوهرية تتمثل يف ختصيص مساحات إعالنية واسعة على

عدم وجود حوافز مالية جمزية لإلعالميني،

كما أن قانون

حساب املضمون اإلعالمي اهلادف ،وهذه النتيجة تشري إىل جنوح

اخلدمة املدنية الذي يطبق على هذين اجلهازين أصبح غري

وسائل اإلعالم وخباصة الصحافة ،إىل التضحية باملضمون اإلعالمي

مناسب ،وجيب استبداله بقانون خاص لإلعالميني يف اإلذاعة

حلساب اإلعالنات التجارية .فاملؤسسات اإلعالمية يسيل لعابها

والتلفزيون .وقد استقطبت القنوات اخلليجية اجملاورة عددا من

لإلعالن إذا كان جمزيا على حساب املوضوعات الصحفية اجلادة

الكوادر التلفزيونية العمانية يف السنوات القليلة املاضية ،بسب

بهدف مجع املال ،ويرجع ذلك إىل أن الشركات الكربى يف السلطنة

اإلغراءات املالية اليت حصل عليها هؤالء اإلعالميون.

تستخدم موازناتها اإلعالنية كعامل ضغط ملنع نشر سلبيات هذه

 -4إجياد حل سريع لتدفق املعلومات من اجلهات الرمسية إىل وسائل

الشركات يف حالة وقوع أخطاء أو جتاوزات حبق املواطن املستهلك.

اإلعالم احمللية ،من خالل آلية واضحة املعامل يسودها الشفافية

من املهم أيضا وحنن نتناول العوامل املؤثرة يف اإلعالم العماني

واملسؤولية الوطنية من الطرفني.

أن نأخذ يف االعتبار تأثري مالك املؤسسة اإلعالمية على السياسة

 -5االلتزام بإجراء دراسات مسحية منتظمة ،للمستمعني،

التحريرية اليت تنتهجها الوسيلة اإلعالمية؛ فقد اعرتف غالبية

واملشاهدين ،وقراء الصحف احمللية ،من قبل القائمني على وسائل
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ملحق رقم ( ( )1نسخة من استبانة البحث)

اإلخوة رئيس وأعضاء مجعية الصحفيني

الكرام

يسرني أن أضع بني يديكم هذه االستبانة اليت تقيس العديد من العوامل املؤثرة والفاعلة يف العمل اإلعالمي العماني .ولعل أبرز هذه
العوامل القوانني اليت تنظم العمل اإلعالمي يف السلطنة ،كما أن االستبانة تتناول تأثري االعالنات التجارية على املوضوعات اليت تتناوهلا
وسائل اإلعالم ،وبشكل عام حتاول هذه الدراسة الكشف عن أهم الضغوطات اليومية اليت متارس يف غرف التحرير يف املؤسسات اإلعالمية.
إن تعاونك يف االجابة الصادقة على األسئلة سوف يكون العامل املساعد يف إجناح هذه الدراسة اليت تهدف إىل تطوير اإلعالم يف السلطنة.
د .حممد بن عوض املشيخي
جامعة السلطان قابوس
االستبانة:
بيانات أولية عن املبحوث:
اجلنس:
أنثى ( )

ذكر ( )
 -2املستوى الدراسي:
ثانوية عامة ( )

دبلوم ( )

مؤهل جامعي ( ) دراسات عليا ( )

 -3التخصص:
 -4الوظيفة :منتج تلفزيوني وإذاعي
 -5جهة العمل (املؤسسة اإلعالمية)........................................................
 -6إمجالي الدخل الشهري:
يستخدم يف هذا البحث مقياس مكون من مخس درجات ،ترتاوح ما بني القبول إىل الرفض كما يأتي:
أوافق بشدة ( )1أوافق ( )2حمايد ( )3أعارض ( )4أعارض بشدة ()5
ويكون املطلوب دائما استجابة واحدة فقط ،هي اليت تكون ممثلة لرأيك ،ويكون ذلك بوضع إشارة على الرقم املناسب من  1إىل .5
 -1ختضع الرسائل واملضامني اإلعالمية يف السلطنة لقانون املطبوعات والنشر العماني.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

.2تقوم الدولة مبساءلة اإلعالميني طبقا لقانون املطبوعات والنشر العماني.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -3قانون املطبوعات والنشر العماني ال يناسب املرحلة اليت تعيشها السلطنة اآلن.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )
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ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

حممد املشيخي

 -4تقوم وزارة اإلعالم مبمارسة الرقابة على الصحف العمانية.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -5تهدف الرقابة اليت متارسها االجهزة احلكومية إىل محاية كبار املسؤولني يف الدولة.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -6تقوم وسائل اإلعالم العمانية بنشر موضوعات هامة وحساسة دون موافقة احلكومة.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -7مجيع العاملني يف قطاع اإلعالم على اطالع على احملظورات يف قانون املطبوعات والنشر.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -8اإلعالميون يف وسائل اإلعالم العمانية خيشون التعرض لعقوبة القوانني واألنظمة املعمول بها يف السلطنة.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -9تنشر وسائل اإلعالم العمانية موضوعات تفتقد لألهمية ،كاالستقباالت واالجتماعات والربقيات ،وذلك بناء على تعليمات رمسية.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -10تتعرض املؤسسة اإلعالمية اليت عمل فيها لضغوط من وزارة اإلعالم نتيجة نشر أخبار سلبية عن دولة صديقة.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -11من بني املعوقات اليت تواجه وسائل اإلعالم العمانية الرقابة الذاتية من اإلعالميني أنفسهم.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -12يقرر مالك املؤسسة اإلعالمية سياستها ويوجهها حسب رأيه.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -13يعني مالك املؤسسة اإلعالمية معظم الصحفيني وحيدد اختصاصاتهم بغض النظر عن الكفاية واملهنية.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -14يؤثر ختفيض املوازنة أو زيادتها يف فعالية وتأثري الرسالة اإلعالمية.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -15من األسباب اليت أثرت سلبا على املضمون الصحفي يف السلطنة عدم وجود موازنة سنوية للتدريب يف املؤسسات اخلاصة.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -16تتمتع الصحف العمانية مبصداقية عالية أكثر من اإلذاعة والتلفزيون.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -17الصحيفة اليت حتظى مبصداقية عالية بني القراء هي( :اختيار جريدة واحدة فقط).
أ .عمان ( )

ب .الوطن ( )

ج .الرؤية ( )

د .الشبيبة ( ) و .الزمن ( )

 -18مالك املؤسسة يف وسائل اإلعالم اخلاصة يصدر قرارات تعارض توجهات أصحاب اخلربة من احملررين يف املؤسسة.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -19حجم املوازنة تؤثر على جودة الرسالة اإلعالمية كاالشرتاك يف الوكاالت وتغطية املراسلني لألخبار.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -20تلتزم املؤسسات اإلعالمية العمانية بتخصيص مساحات واسعة لإلعالن حتى إن كان ذلك على حساب املضمون اإلعالمي والثقايف
اهلادف.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

ً
ً
ماديا بغض النظر عن مضمونه.
جمزيا
 -21توافق املؤسسات اإلعالمية على شروط املعلن إذا كان اإلعالن
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -22تتجاهل الصحف العمانية نشر األخبار اليت تسيء إىل الشركات اليت تنشر اإلعالنات على صفحاتها األوىل (النورس ،وعمانتل ،ووكاالت
السيارات ،والبنوك)
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )
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 -23تستخدم إيرادات اإلعالن يف تطوير املؤسسات اإلعالمية والعاملني فيها.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

 -24تؤثر القيم االجتماعية السائدة سلبا على إنتاج اإلعالميني.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

 -25يؤدي النظام االجتماعي إىل إضاعة وقت اإلعالميني يف اجملامالت والزيارات دون مواعيد.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

 -26تقوم املؤسسات اإلعالمية بتجنب نشر قضايا اجتماعية حساسة بسبب األعراف والضغوط االجتماعية.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

 -27يتمتع العاملون يف قطاع اإلعالم مبكانة اجتماعية متدنية.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

 -28حتظى املرأة العمانية اليت تعمل يف جمال اإلعالم بقبول اجتماعي وأسري.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

 -29تقوم وسائل اإلعالم العمانية بنشر موضوعات غري مهمة إلرضاء بعض األذواق االجتماعية.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -30التعيينات يف املؤسسات اإلعالمية تتم من منطلق العالقات األسرية واحملسوبية بعيدا عن الكفاية.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

 -31تتعرض املؤسسات اإلعالمية للنقد من اجلمهور عرب املنتديات اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -32تظهر دائما اختالفات يف وجهات النظر بني العاملني يف املؤسسة جتاه معظم املواد املنشورة.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

 -33يعمل رئيس التحرير على تقريب وجهات النظر بني العاملني يف املؤسسة.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

ال أعرف ( ) أعارض( )

 -34تعرض كل املوضوعات على رئيس التحرير أو من ميثله قبل النشر.
ال أعرف ( ) أعارض ( )

أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

 -35تعمل املواقع االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي كعامل ضغط وإحراج لوسائل اإلعالم التقليدية يف السلطنة  ،وذلك لنشرها
موضوعات حساسة تتعلق بإخفاقات احلكومة.
ال أعرف ( ) أعارض ( )

أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

أعارض بشدة ( )

 -36من أهم املعوقات اليت تواجه العاملني يف قطاع اإلعالم ضعف الرواتب واحلوافز املالية.
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -37تشكل الصحف اخلليجية منافسة قوية للصحف العمانية .
أوافق بشدة ( ) أوافق ( )

ال أعرف ( ) أعارض ( )

أعارض بشدة ( )

 -38اإلذاعة احمللية اليت أفضل االستماع إليها دائما هي( :اختيار إذاعة واحدة فقظ)
أ .الوصال ( )

ب .برنامج الشباب ( )

ج .هال () ( )MF

د .إذاعة سلطنة عمان (الربنامج العام) ( )

و .إذاعة القرآن الكريم ( )

 -39املصدر الرئيسي الذي أحصل منه على املعلومات احمللية بشكل دائم هو (اختيار مصدر واحد فقط):
أ .الصحف احمللية ( ) ب .اإلذاعة ( ) ج .التلفزيون ( ) د .مواقع التواصل االجتماعي ( ) و .املنتديات واملواقع االلكرتونية ( ) ه .األصدقاء ( )
 -40القناة التلفزيونية اليت أفضلها على غريها من القنوات هي ( Mbc1قناة واحدة فقط).
 -41ما هي يف اعتقادك ،أكثر العوامل املؤثرة على طبيعة العمل اإلعالمي العماني؟
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