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نتائج الدراسة



،(اتياإلمارباإلعالمالمجتمعثقة)المسحيةالدراسةنتائجالتقريرهذايقدم•
الجمهوراستخدامألنماطومسحيةاستطالعيةدراسةعنعبارةالمؤشروهذا

ياتمستوحولواتجاهاتهماإلعالملوسائلالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفي
هذهإصدارلإلعالمالوطنيالمجلسيتابعأنالمؤملمنحيث.بهاالثقة

اطنينالمووعلىاإلعالموسائلأداءتطويرعلىسينعكسماسنوياً،الدراسة
.والدولةالمجتمععلىوبالتاليوالجمهور

الستبياناشملوقداإلماراتي،باإلعالمالمجتمعثقةنسبةلقياسالمؤشريهدف•
بهوشالحكوميةوالمؤسساتالدوائرفيالمسؤولونالجامعات،طلبةفئات

المواطنينمنالمجتمعفئاتمنممثلةوعينةالخاص،والقطاعالحكومية
.الدولةفيالجغرافيةالمناطقمختلففيوالمقيمين
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مقدمة 



.على األنماط العامة الستخدامات وسائل اإلعالم من قبل الجمهور المستهدفالتعرف 1)

محلية أو التعرف على مصادر األخبار التي يعتمد عليها الجمهور المستهدف سواء األخبار ال2)
.اإلقليمية أو الدولية

داث التعرررف علررى اتجاهررات الثقررة نحررو اإلعررالم التدسرريري أي مررواد الرررأي الترري تدسررر األحرر3)
.والتطورات

ير التعررف علررى اتجاهرات الجمهررور المسرتهدف حررول مسرتوس التررعام وسرائل اإلعررالم بالمعرراي4)
(.احترام الخصوصية)والمعايير األخالقية ( الدقة والتواعن)المهنية 

.جاتجاهات وتقييم دور اإلعالم في تشكيل صورة الدولة ومؤسساتها في الداخل والخار5)

.مؤشر الثقة العامة6)

www.nmc.gov.ae

الهدف من المسح



راجعرة تم تطوير منهجية بناء مؤشرر الثقرة فري وسرائل اإلعرالم اإلماراتيرة بعرد م•
وسرائل منهجيات متعددة فري دراسرات الثقرة واالسرتخدام واالنتشرار واالعتماديرة ل

اإلعالم ومنها المنهجيات التي طورهرا معهرد جرالوس السرتطالعات الررأي العرام 
Gallup ومنهجية مركع بيوPew Research Center.

إضافة إلرى الحاجرات واألهرداف التري أجريرت مرن أجلهرا الدراسرة حيرث تتجراوع•
ل مؤشررر الثقررة إلررى ترروفير معلومررات أخرررس حررول اسررتخدام اإلمرراراتيين لوسررائ

.اإلعالم

www.nmc.gov.ae

المنهجية

http://www.gallup.com/home.aspx
http://www.pewresearch.org/


سرجم مرع لجمرع المعلومرات وفرق األهرداف السرابقة، وبمرا ين( االسرتبيان)تم تطروير األداة األساسرية 

:األصول العلمية وغايات الدراسة، وتم تقسيم االستبيان إلى أربعة أجعاء رئيسية هي

.استخدام وسائل اإلعالم•

.الثقة بوسائل اإلعالم•

.ةاتجاهات وتقييم الجمهور لمستوس التعام وسائل اإلعالم بالمعايير المهنية واألخالقي•

.دور اإلعالم في تشكيل صورة الدولة في الداخل والخارج•

www.nmc.gov.ae

أداة المسح



نقطرة مرا يعكرس مجموعرة مرن 100تم تطوير مؤشرر الثقرة مرن مرعيج مرن النترائج وفرق مقيراس مرن يبردأ مرن صردر إلرى 

ى مجموعرة المكونة مرن إجابرة الجمهرور المسرتهدف علر" معيج الثقة"العوامل والنتائج المسحية التي تشكل في الخالصة 

 ً . من األسئلة، وصوالً إلى المؤشر النهائي حيث تم احتساس المعدل النهائي وفق األوعان المبينة تاليا

www.nmc.gov.ae

«مؤشر الثقة»تطوير : المنهجية

الوزنالمحاور

%20اإلماراتيةاإلعالموسائلعلىاالعتمادأولا 

ا  %15اإلعالميةبالوسائلالثقةثانيا

ا  %15واألخالقيالمهنيالتقييمثالثا

ا  %15اإلماراتبشؤونالخاصةوالتحليلالرأيبموادالثقةرابعا

ا  %15المتخصصةبالتغطيةالثقةخامسا

ا  %20العامةالثقةسادسا



مكرون مرن تم تصميم عينة الدراسة وفق األصول العملية بحيرث تكرون ممثلرة لمجتمرع الدراسرة ال•

: ينسرركان دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة فرري مختلررف اإلمررارات وسررحبت العينررة علررى مرررحلت

لعشرروائية األولررى العينررة الحصصررية الممثلررة لسرركان كررل إمررارة والمرحلررة الثانيررة بطريقررة العينررة ا

ً 2487وبلغ عدد المستجيبين من العينة 2500المنتظمة وبلغ مجموع العينة  . شخصا

( SPSS)المعالجة اإلحصائية من خالل برنامج التحليل اإلحصائي تمت •

(Statistical Package for Social Sciences ) بعرد أن خضرعت البيانرات إلرى مراجعرة

. شاملة

:يلي الخصائص الديمغرافية للمستجيبينوفيما 

www.nmc.gov.ae

العينة
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العينة
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أبو ظبي دبي الشارقة عجمان رأس الخيمة الدجيرة أم القوين

)%(الدائم مكان اإلقامة 
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سنة18-24 سنة25-34 سنة35-44 سنة45-54 فأكثر55

)%(العمر 



امتالك مصادر المعلومات وأجهعة اإلعالم األساسية

www.nmc.gov.ae

مصادر المعلومات واإلعالم األساسية: نتائج الدراسة
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63

76

77
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83

97

…اشتراك مدفوع في النشرات اإلخبارية أو

جهاع راديو منعلي

اشتراك مدفوع في قنوات تلدعيونية

راديو في السيارة

شبكة إنترنت منعلية

(شخصي أو محمول)جهاع كمبيوتر 

اشتراك في صحيدة يومية

تقليدي/تلدعيون عادي

هاتف ذكي



االشتراكات المدفوعة في القنوات التلدعيونية

www.nmc.gov.ae

مصادر المعلومات واإلعالم األساسية: نتائج الدراسة
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17

5 2 2 1

1 2 3 4 5 6

27

من العينة الكلية

ً اشتيمتلكونبأنهمأفادواالكلي،العددنصفكثيراً يدوقرقموهذاالمستجيبين،من(%73)حوالي ً راكا مدفوعا

.اثنيناشتراكينيمتلكونللذين(%17)لتبلغحادبشكلالنسبةتهبطوبعدها.التلدعيونيةالقنواتفيواحداً 



االشتراكات في صحيدة يومية
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مصادر المعلومات واإلعالم األساسية: نتائج الدراسة

لديهممنهم(%9)واحدة،صحيدةفياشتراكلديهميوميةصحففياشتراكاتلديهممنم(%88)حوالي

.صحيدتينفياشتراك
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9
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من العينة الكلية



للمصادرالعريضةالدئاتحسسوالكوارثالطارئةوالحالتاألزماتأوقاتفياألخبارمصادر(أ)

www.nmc.gov.ae

مصادر األخبار: نتائج الدراسة

بالحاالتعلقةالمتاألخبارعلىللحصولعليهيعتمدونالذيالرئيسيالمصدرباعتبارهاالتلدعيونيةالقنواتاختاروا(%33)المستجيبينمناألكبرالنسبة

حلّتالصحف.(%22)بنسبةالثانيالترتيسفيجاءقد(فيسبوك)االجتماعيالتواصلموقعأناالنتباهيسترعيالذياألمر.والكوارثواألعماتالطارئة

.منهمالكل(%10)تبلغبنسبةاإللكترونيةاإلخباريةوالمواقع(تويتر)االجتماعيالتواصلموقعيليها،(%12)بنسبةالثالثالترتيسفي

12
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33

22
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()%في الظروف الطارئة واألزمات والكوارثالتوزيع النسبي لمصادر المعلومات اإلخبارية 



العتياديةالظروففيواألخبار،المحليةاألخبارعلىحصولالفياعتماديةاألكثراألخبارمصادر(ب)

www.nmc.gov.ae

مصادر األخبار: نتائج الدراسة

التواصلموقع.االعتياديةالظروففيالمحليةلألخبارمصدراً باعتبارهما(%25)الديسبوكثم(%30)التلدعيونيةالقنوات

ً يأتي(تويتر)االجتماعي .(%8)اإللكترونيةاإلخباريةالمواقعتأتيكثيراً تقلالوبنسبة،(%10)بنسبةوالصحف،(%12)بنسبةتاليا
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(%)مصادر األخبار المحلية، واألخبار في الظروف العادية 



والعالمبالمنطقةالمتعلقةاألخبارعلىللحصولاعتماديةاألكثراألخبارمصادر(ج)

www.nmc.gov.ae

مصادر األخبار: نتائج الدراسة

.(%26)بنسبة(الديسبوك)يليهاثم،(%30)وبنسبةاألخبارلهذهرئيسالمصدرالالتلدعيون
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المأكثر مصادر األخبار اعتمادية فيما يتعلق بالمنطقة والع
)%(



الصحف اليوميةالموضوع
المحطات 

اإلذاعات

القنوات 

ةالتلفزيوني

المواقع 

اللكترونية

ي شبكات التواصل الجتماع

توتير، فيسبوك، )

....(يوتيوب،

26737625المحليةالسياسيةالشؤون

22938526المحليةاألمنيةالشؤون

19541629اإلقليميةالسياسيةالشؤون

22736729المحليةالعامةالخدماتشؤون

25636628والماليةالقتصاديةالشؤون

19443826الرياضيةلشؤونا

129421026الجويةالنشرات

22728836والعنفالجرائمأخبار

12329451والمشاهيرالنجومأخبار

المتخصصةمجالت التغطية اإلعالمية حسب الثقة والمتابعة 



المتخصصةاإلعالميةالتغطيةمجاالتحسسالمتابعة

المحليالسياسيالشأنتغطية:الجتماعياإلعالم

www.nmc.gov.ae

عادات وسلوك الجمهور ومؤشرات الثقة األساسية: نتائج الدراسة

57

12

1

22

1 1
7

فيسبوك إنستجرام سناس تشات تويتر واتس أس يوتيوس لم يذكر

)%(الشبكات الجتماعية والشأن السياسي المحلي 



المتخصصةاإلعالميةالتغطيةمجاالتحسسالمتابعة

المحليةاألمنيةالشؤونتغطية:الجتماعياإلعالم

www.nmc.gov.ae

عادات وسلوك الجمهور ومؤشرات الثقة األساسية: نتائج الدراسة

56

11

25

1 2
6

فيسبوك إنستجرام تويتر واتس أب يوتيوب لم يذكر

)%(األمنية المحلية شبكات التواصل الجتماعي والشؤون



المتابعة حسس مجاالت التغطية اإلعالمية المتخصصة

تغطية الشؤون القتصادية والمالية: اإلعالم الجتماعي

www.nmc.gov.ae

عادات وسلوك الجمهور ومؤشرات الثقة األساسية: نتائج الدراسة
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2
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6

)%(الشبكات الجتماعية والقتصاد 



ا  صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في وسائل اإلعالم : خامسا

الداخلفياإلماراتعنإيجابيةصورةرسمفياإلماراتيةاإلعالموسائلمساهمة

www.nmc.gov.ae

صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في وسائل اإلعالم: نتائج الدراسة

71

22

3 2

إلى درجة كبيرة إلى درجة متوسطة إلى درجة قليلة ال تساهم على اإلطالق

إلى أي درجة تساهم وسائل اإلعالم اإلماراتية في رسم صورة إيجابية عن
)%(اإلمارات في الداخل؟ 



ا  صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في وسائل اإلعالم : خامسا

مساهمة وسائل اإلعالم اإلماراتية في رسم صورة إيجابية عن اإلمارات في الخارج

www.nmc.gov.ae

صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في وسائل اإلعالم: نتائج الدراسة

64

28

4 3 1

إلى درجة كبيرة إلى درجة 
متوسطة

إلى درجة قليلة ال تساهم على 
اإلطالق

محايد

ن إلى أي درجة تساهم وسائل اإلعالم اإلماراتية في رسم صورة إيجابية ع
)%(اإلمارات في الخارج؟ 



ا  صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في وسائل اإلعالم : خامسا

مساهمة وسائل اإلعالم في رسم صورة إيجابية عن دولة اإلمارات حسس الوسيلة

www.nmc.gov.ae

صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في وسائل اإلعالم: نتائج الدراسة

14

1
4

38

25

13

5

الصحف 
الورقية

المجالت المحطات 
اإلذاعية

القنوات 
ةالتلدعيوني

الديسبوك تويتر المواقع 
اإلخبارية على

اإلنترنت

أي من وسائل اإلعالم تساهم أكثر من غيرها في رسم صورة إيجابية عن دولة 
)%(اإلمارات؟ 



ا  صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في وسائل اإلعالم : خامسا

صورة الدولة في اإلعالم حسس بعض العناصر المقترحة

www.nmc.gov.ae

صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في وسائل اإلعالم: نتائج الدراسة

(%)الموضوع ل أوافق)%(محايد)%(أوافق)%(بشدةأوافق 

ة اإلعالم اإلماراتي يقدم اإلمارات العربي

المتحدة كدولة عصرية حققت قصة 

.نجاح فريدة

613621

ة اإلعالم اإلماراتي يقدم اإلمارات العربي

المتحدة كدولة تتمتع بقدٍر عاٍل من

.األمان الجتماعي واألمن

603721

ة اإلعالم اإلماراتي يقدم اإلمارات العربي

.المتحدة كدولة مؤسسات وقانون
573832



ا  صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في وسائل اإلعالم : خامسا

وجهة نظر جمهور اإلمارات: صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في اإلعالم اإلقليمي والدولي

www.nmc.gov.ae

صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة في وسائل اإلعالم: نتائج الدراسة

(%)الموضوع ل أوافق(%)محايد(%)أوافق(%)بشدةأوافق 

بية اإلعالم اإلقليمي والدولي يقدم اإلمارات العر

المتحدة كدولة عصرية حققت قصة نجاح 

.فريدة

474742

بية اإلعالم اإلقليمي والدولي يقدم اإلمارات العر

المتحدة كدولة تتمتع بقدٍر عاٍل من األمن

.الجتماعي

514441

بية اإلعالم اإلقليمي والدولي يقدم اإلمارات العر

.  المتحدة كدولة مؤسسات وقانون
484642

ية اإلعالم اإلقليمي والدولي يقدم المرأة اإلمارات

ا وتتمتع بحقوقها ا عاليا 494443.كافةمتعلمة تعليما



ا  مجالت التحسين والتحديات : سادسا

اكل التي وبهدف رسم صورة أكثر موضوعية حول تقييم الجمهور اإلماراتي لوسائل اإلعالم المحلية تم السؤال عن نقاط الضعف والمش

يعتقد الجمهور أنها بحاجة لمعالجة

www.nmc.gov.ae

مجالت التحسين والتحديات: نتائج الدراسة

6%

72%

22%

وجود مشاكل أو نقاط ضعف يعاني منها اإلعالم 
)%(اإلماراتي 

نعم
ال
محايد



ا  مجالت التحسين والتحديات : سادسا

www.nmc.gov.ae

مجالت التحسين والتحديات: نتائج الدراسة
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الصحديون ال يبذلون جهدا كافيا للحصول على األخبار الصحيحة

هناك صحديون يشوهون صورة وسائل اإلعالم

الدوليوتحتاج وسائل اإلعالم اإلماراتية إلی التحسين علی المستوس اإلقليمي و

األخبار غير مكتملة

ال يركع كثيرا على القضايا اإلقليمية

دايةعدم رسم صورة إيجابية وصحيحة للمرأة على الصعيد الدولي بما فيه الك

حرية التعبير والرأي والنقد

األخبار هي ندسها ومكررة

مصداقية الخبر

نشر األخبار مع األدلة والشدافية

مواكبة التطورات، تحتاج إلى معيد من المشاركة في الشبكات االجتماعية

القاء المعيد من الضوء على المغتربين وقضاياهم

الدراما التلدعيونية المقدمة ليست جذابة وسطحية

سرعة نشر األخبار

عليهم تقديم المعيد من المعلومات عن الخدمات االجتماعية

اإلبالغ عن كل نوع من األخبار

يجس أن تكون األخبار بسيطة جدا حيث يمكن للناس أن يدهموا

إعطاء المعيد من التركيع على وسائل االعالم االجتماعية

تحقق اللغوي العربي

التركيع علي التراث

مناقشة قضايا الشباس اإلماراتي والمشاكل في الصحف

عدم وجود مقدم إماراتي في القنوات اإلقليمية

بدون تعليقات

)%(أهم نقاط الضعف 



ا  (  المؤشر العام)مؤشر ثقة المجتمع باإلعالم اإلماراتي : سابعا

www.nmc.gov.ae

(المؤشر العام)مؤشر ثقة المجتمع باإلعالم اإلماراتي : نتائج الدراسة

السابقة،ائجالنتضوءوفيالدراسة،منهجيةفيمبينةهيكماالثقةمؤشرلبناءمجاالتستةتحديدتم

ً مجاللكلالنوعيالوعنتقديروبعد العامةالثقةتبمكوناصلتهومدسالمجال،أهميةإلىباالستنادكميا

كانساعتمادمدسأياالعتماديةالمجاالتهذهوتضمنتالعامة،الثقةمؤشرحساستماإلعالمبوسائل

معارنةبالمقأخبارهمعلىالحصولفياإلماراتيةاإلعالموسائلعلىالمتحدةالعربيةاإلماراتدولة

ثمالمختلدة،ائلالوسحسسمتابعتهاتمتإعالموسيلةآخرفيوالثقةواألجنبية،اإلقليميةاإلعالموسائل

بموادالثقةحساستمذلكوبعدفرعية،مؤشرات(8)وفقاإلماراتيلإلعالمواألخالقيالمهنيالتقييم

حساساألخيروالمجالمجاالت،(9)حسسالمتخصصةاإلعالميةبالتغطياتالثقةثموالتحليل،الرأي

عاناألوتحديدتماألساسهذاوعلى؛(االنطباعيةالثقة)الجمهورمنحهاالتيالمباشرةالثقةمعدل

:التاليالنحوعلىللمؤشرالمكونة



العتماد على وسائل اإلعالم اإلماراتية(1)

www.nmc.gov.ae

مؤشر ثقة المجتمع باإلعالم اإلماراتي

الجمهوراعتمادنسسأعالهالجدوليوضح

فياإلماراتيةاإلعالملوسائلاإلماراتي

وسائلمعبالمقارنةاألخبارعلىالحصول

ماداالعتجاءحيثوالدولية،اإلقليميةاإلعالم

نسبةباإلعالموسائلبيناألعلىالصحفعلى

،%72بنسبةاإلذاعيةالمحطاتثم98%

جاءبينما%59بنسبةالتلدعيونوقنوات

،%34بنسبةاإلخباريةالمواقععلىاالعتماد

علىالعاماالعتمادمعدلبلغالخالصةوفي

.%63اإلماراتيةاإلعالموسائل



الثقة بالوسائل اإلعالمية(2)

(آخر وسيلة تمت متابعتها)

www.nmc.gov.ae

مؤشر ثقة المجتمع باإلعالم اإلماراتي



التقييم المهني واألخالقي(3)

www.nmc.gov.ae

مؤشر ثقة المجتمع باإلعالم اإلماراتي

خالقيةواألالمهنيةبالقيمااللتعاممنالموقفاعتبارتم

عامة،الالثقةمعيجتشكلالتياألساسيةالمجاالتأحد

أنإلىالمجاللهذاالمصححالمعدلوفقالنتائجوذهبت

اوعتجتقييمنالتقدواالخالقيةالمهنيةالقيممعظم

%89-80بينماتقديرفقطقيمتاننالتبينما،90%

والموقفالرأيتشكيلفياإلعالمتأثيرمديوهما

باألخطاءباالعترافاإلعالموسائلالتعامومدس

.عنهاواالعتذار

للوسائواألخالقيالمهنيالتقييمجاءالخالصةفي

.%93.5اإلماراتيةاإلعالم



الثقة بمواد الرأي والتحليل الخاصة بشؤون اإلمارات(4)

www.nmc.gov.ae

مؤشر ثقة المجتمع باإلعالم اإلماراتي

المحتوسبالثقةتناولتالتياألسئلةاحتساستمكما

رأيالموادعلىيشتملالذيالتدسيرياإلعالمي

جالبرامذلكفيبماوالتعليقاتوالتحليالت

علىوالمحللونالكتاسثقةاألكثروجاءالحوارية،

ثم،%84بنسبةاإلماراتيةاإلخباريةالمواقع

علىالحواريةالبرامجفيوالخبراءالمحللون

%82الخاصةاإلماراتيةالتلدعيونقنواتشاشات

وفي.%72العربيةالصحفكتاسواألقل

حليلوالتالرأيبموادفيالثقةمعدلجاءالخالصة

.%78.7اإلماراتيةالشؤونفيالثقةفي



الثقة بالتغطية المتخصصة (5)

www.nmc.gov.ae

مؤشر ثقة المجتمع باإلعالم اإلماراتي

التغطيةمجاالتفيالثقةمعدالتحساستم

ة،اإلماراتياإلعالموسائلكافةفيالمتخصصة

راألخبانشراتتغطيةثقةاألكثرالمجالوكان

ةالسياسيالشؤونتغطيةثم،%78بنسبةالجوية

تغطيةمنكلجاءذلكوبعد،%76المحلية

%74بنسبةالرياضيةوالشؤوناألمنيةالشؤون

النجومأخبارتغطيةثقةواألقلمنهما،لكل

.والمشاهير



(التقييم المباشر للجمهور)الثقة العامة (6)

www.nmc.gov.ae

مؤشر ثقة المجتمع باإلعالم اإلماراتي

ية وجاءت اشتملت الدراسة على سؤال عام يطلس تقييم الجمهور لثقتهم العامة بوسائل اإلعالم اإلمارات

%.94النتيجة العامة بعد إعادة توعين اإلجابات 



%80.5= معدل الثقة العام 

www.nmc.gov.ae

مؤشر ثقة المجتمع باإلعالم اإلماراتي



لكمشكراا 

www.nmc.gov.ae



اإلماراتيباإلعالم مؤشر ثقة المجتمع


