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websites of the news centre of Iraqi Media Network, AL-
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 المستخلص

 ذلك، واأَلقتصادية واأَلجتماعية السياسية  احلياة  يف ابلغة  أمهية تشكل األلكرتونية الصحافة  أصبحت
  اأَلجتماعية التنمية ميادين يف رئيساً  دوراً  تؤدي اليت األلكرتونية الثقافة من هامة  مساحة تشكل ابتت  أهنا

 . اجملتمع يف  البناء واحلوار الدميقراطية أسس ودعم والسياسية 
  بثورة مباشرة  ارتبطت اليت، األلكرتونية الصحافة  والدة موعد، املنصرم القرن  تسعينيات منتصف ومنذ

 الصحافة  استطاعت، فائقة بسرعة املعلومات وانتشار التقين التطور نتيجة  واملعلومات األتصال  تكنولوجيا
 أصبح   أذ  وسعة  انفتاحاً   أكثر  الدويل  األعالمي  املشهد  ليصبح   احلدود  وتتخطى  القارات  تعرب  أن   األلكرتونية

 اتسعت  وبذلك،  تعقيدات  غري  من  القراء  من  واسع  جلمهور  ورأيه  صوته  أيصال  يف  األسهام  يشاء  من  مبقدور
  اجلغرافية   احلدود  ختطي  على  قدرهتا  اجلديدة  األعالمية   الظاهرة  وأثبتت  مسبوق  غري  بشكل  الصحفية  احلرايت

 هلذه  ملا،  (األلكرتونيةاملسؤولية االجتماعية للصحافة  )  موضوع  الختيار  الباحثة  دفع  ما  وهذا،  وسهولة   بيسر
 قد املفتوحة حريتها ظل يف املواقع هذه كانت  اذا فيما وملعرفة، املوضوعات طرح يف واسعة حرية من املواقع

  اهنا  أم، املهنية ابملعايري االلتزام طريق عن اجملتمع وخدمة واأَلخالقية  املهنية ابملسؤولية  االلتزام استطاعت
 اخلربي  املركز) البحث عينة الثالثة املواقع الباحثة وجدت وقد، املعايري هلذه مبالية غري مطلقة حبرية تعمل 

 ابملوضوعات هتتم مواقع لكوهنا جيداً  علمياً  جماالً ، ( BBC Arabic، نت اجلزيرة ، العراقي اأَلعالم لشبكة
 موقع أما، حملي موقع العراقي اأَلعالم لشبكة اخلربي املركز موقع كون  عن فضالً ، أبكمله العامل ختص اليت

 
 . اآلداب كلية  /اهل البيت  جامعة -1
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 عاملي  موقع، BBC Arabic وموقع، العريب الوطن يف  اجلارية ابألحداث يهتم عريب موقع فهو نت اجلزيرة
  للمسؤولية   الصحافة اإللكرتونية  التزام  مدى  معرفة  البحث  هذا  ويهدف،  العريب  الوطن  بقضااي  كذلك  ويهتم

 والتوازن  والدقة واملصداقية املوضوعية) املهنية اأَلخبارية ابلقيم التزامها مدى معرفة طريق عن اأَلجتماعية
 تسليط   عن  فضالً ،  املهنية  اأَلخالقية   ابلقيم  األلكرتونية  الصحافة  التزام  مدى  على  والتعرف(  والوضوح  واحلياد
 هذه أستطاعت مدايت ومعرفة األلكرتونية اأَلخبارية املواقع فيها ركزت اليت املوضوعات أبرز على الضوء
 . اجملتمع حاجات تلبية من املواقع

Abstract  
E-press has become very important in the political, social and economic 

life, they are an important area of electronic culture that play a role in the 

fields of social and political development and strengthening the foundations 

of democracy and constructive dialogue in the community.  
Since the mid-1990s, the date of birth of the electronic press, which linked 

directly to information and communication technology revolution as a result 

of technical development and spread of information very quickly, the 

electronic media that reflects and transcends the boundaries of the 

international media landscape becomes more open position because he has 

been able to contribute to the delivery of voice and opinion to a wide 

readership, not complexity, thus expanded freedoms Unprecedented press 

and new media phenomenon proved their ability to overcome geographical 

boundaries easily, and this is why the researcher to choose theme (CSR 

news sites), as these sites are wide latitude in presenting topics, to see if 

these sites under open freedom has a commitment to professional and 

ethical responsibility and community service through regulatory compliance 

careersObjects, or it works absolutely indifferent to these standards, the 

researcher has found three sites sample sourcing Center (of the Iraqi media 

network, Al-Jazeera, BBC Arbic), room well being sites of scientific interest 

in subjects that concern the entire world, as well as the fact that the sourcing 

Center for Iraqi media network location, Al-Jazeera site is Arabic site cares 

about GA eventsIn the Arab world, and the location of the BBC Arbic, global 

site and also interested in Arab issues, this research aims to know the extent 

of the obligation of news websites, electronic social responsibility by 

knowing how committed professional news values (objectivity, credibility, 

accuracy, balance, neutrality and transparency) and identify electronic news 

sites compliance with professional ethics, as well as highlighting the most 

salient topics focusing on electronic news sites and see the sites of Midyat 

and meet community needs 



 
 

436 

 24:  العدد

 
 المقدمة

 األنرتنيت شبكة أستخدام أنتشار  أزدايد مع يوم بعد يوماً  يتنامى جذرايً  حتوالً  الصحافة  صناعة تشهد
 وقد ، الشبكة على املتاحة اأَلخبارية واملواقع األلكرتونية الصحف قراء مجهور من  واسعة  قطاعات وسط
  املسؤولية مفهوم)  املثال سبيل  على منها املفاهيم بعض اختبار أعادة  إىل احلاجة التحول  هذا فرض

 املواقع به تتمتع ملا  املفهوم هذا دراسة وراء السبب يكمن  ورمبا، األلكرتونية الصحافة  يف( اأَلجتماعية
 عن  فضالً ، املواقع هذه  يف  العمل حتكم قوانني أو  رقابة وجود وعدم كبرية  حرية من  األلكرتونية األخبارية
  والتليفزيونية األذاعية احملطات أغلب إنّ  فنالحظ األنرتنيت شبكة على األلكرتونية للمواقع الكبري اأَلنتشار
 املواقع   هذه   أستحوذت  وقد  األنرتنيت  شبكة  على  مواقع  لنفسها  أنشأت  قد   الورقية  الصحف  بعض  وكذلك

 اذا فيما ومعرفة للدراسة األلكرتونية اأَلخبارية املواقع أخضاع من البد كان   لذلك، اجلمهور انتباه على
 اليت ية احلر  ظل يف أهنا أم، للموضوعات نشرها  عند واأَلخالقية املهنية  اأَلجتماعية ابملسؤولية  تلتزم كانت
 .  املفهوم هذا جتاهلت هبا تتمتع

 : األطار المن جف: اوال 

 :  الدراسات السابقة: والا أ

 الصحف  يف ابألتصال  والقائم للمضمون  مقارنة دراسة: املصرية للصحافة اأَلجتماعية املسؤولية -1
 (2): (1994، 1991) من  واحلزبية القومية

 من مظهراً  تعد وأبعادها اليت الصحفية املوضوعية قيمة  مفهوم أهدافها لتحديد الدراسة حددت هذه
  بني   واألختالف  الشبه  أوجه  دراسة  مث   فيها  تؤثر  اليت  العوامل  كذلك،  للصحافة   اأَلجتماعية  املسؤولية  مظاهر

 واملسح   احلالة   دراسة  هي  الدراسة  هذه  يف  املستخدمة  املناهج   كانت  وقد،  واحلزبية  القومية  الصحف  موضوعية
 األهرام  هي  قوميتني  جريدتني  على  الدراسة  تطبيق  مت   فقد  الدراسة  عينة   خيص  وفيما  املقارن   واملنهج   اأَلعالمي
  الصحفية  املوضوعية بقيمة  التزامها مدى ملعرفة واألهايل والشعب الوفد هي حزبية جرائد وثالث واألخبار

 البياانت  مجع أدوات أشتملت وقد، (1994) عام ديسمرب آخر إىل( 1991)عام  يناير  من اأَلول منذ
 الكيفي املضمون  حتليل كذلك،  الباحث وضعه الذي الداليل التحليل مقياس على الدراسة يف املستخدمة

 املفتوحة  البؤرية   املقابلة  أستخدام  عن  فضالً ،  الرتتيب  على  التوازن   ومضمون   األسناد   موضوعية  لدراسة  وذلك
 . ابألتصال   القائم لدراسة

 عدم الدراسة أثبتت فقد نسبية  مهنية قيمة الصحفية املوضوعية  أنّ : الدراسة هذه نتائج  أهم من وكان 
 يوجد ال  انه، املدروسة اخلمس واحلزبية القومية للصحف اخلربية من املعاجلات ألي  مطلقة  موضوعية وجود
  للموضوعية  صحيفة أية تصل ومل  واحلزبية القومية الصحف يف أخبارايً  األحداث عرض يف  كامل  توازن

 الوعي  بني  عالقة  الباحث  جيد  ومل ،  اليومية  وغري  اليومية   الصحف  موضوعية  أختلفت،  وتوازانً   أسناداً   املطلقة
 املوضوعية مبفهوم القومية الصحف يف ابألتصال  القائمني وعي تدىن فقد عملياً  وتطبيقه املوضوعية مبفهوم

 .  الدراسة قضييت  يف القومية الصحف موضوعية زادت ذلك ومع

 
دراسة مقارنة للمضمون والقائم ابألتصال يف الصحف القومية ، يةاألجتماعية للصحافة املصر  املسؤولية، حممد حسام الدين -2

 . (1996، كلية األعالم،  جامعة القاهرة: رسالة ماجستري، )1994ـ 1991واحلزبية من 
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  اأَلقتصادية  للقضااي  حتليلية  دراسة:  اجملتمع  قضااي   معاجلة  يف  املصرية  للصحافة  اأَلجتماعية  املسؤولية  -2
 (3): 2003 فرباير  إىل يناير   من املدة  يف األسبوع ـ الوفد ـ األهرام صحف يف

  معاجلة   يف  اأَلجتماعية  مبسؤوليتها  املصرية  الصحافة  التزام  مدى  على  التعرف  يف  الدراسة  مشكلة  تتحدد
يف  واخلاصة واحلزبية القومية الصحف يف اأَلقتصادية للقضااي حتليلية دراسة طريق عن وذلك اجملتمع قضااي

 املسح   منهج :  اآلتية  املناهج   على  الدراسة  و أعتمدت(  2003)  فرباير(  28)إىل(  2003)  يناير(  ا)املدة من
  الزمنية  املدة يف الدراسة صحف لتحليل املضمون  حتليل أداة على الباحث واعتمد املقارن  املنهج  اأَلعالمي

 وقد الدراسة صحف يف الصحفيني بعض مع الشخصية املقابلة على الباحث أعتمد كما  ابلبحث اخلاصة
 يف صحيفة كل  من الصادرة األعداد حتليل مت  أذ للدراسة كعينة  واألسبوع والوفد األهرام صحف أختيار مت 

 . (2003) عام (فرباير 28 حىت يناير  1) كاملني  شهرين
 املساحة   يف  اأَلجتماعية  مبسؤوليتها  التزاماً   أكثر  كانت  األهرام  صحيفة  إنّ :  الدراسة  هذه  نتائج   أهم  ومن

  بنسبة  الوفد صحيفة تليها( %47,1)بنسبة  األوىل املرتبة  يف جاءت أذ الدراسة لقضااي  خصصتها اليت
  جاء( %12,1) بنسبة األسبوع صحيفة مث ( 40,8%)

 الصحف  بني  األوىل  املرتبة   يف  األقتصادية  املوضوعات  معاجلة   يف  واألرقام  احلقائق   أستخدام  على  اأَلعتماد
  القائمني   تفوق اىل  النتائج   أشارت،  اأَلقتصادية  املوضوعات  طبيعة  مع  يتوافق  وهذا(  %20,5) بنسبة  الثالث

 على أعتمادهم نسبة بلغت إذ، املتخصصني  املسؤولني  على اأَلعتماد على الثالث الصحف يف ابألتصال 
 عرضها   يف  اأَلجتماعية  ابملسؤولية  التزامها  حيث  من  األوىل  املرتبة  يف  األهرام  صحيفة  أتيت ،  %32,2  الفئة  هذه

 األغذية   أسترياد  بقضية  أقل  كان   أهتمامها  وان ،  اجلديد  البنوك  قانون   الصرف  سعر  حترير:  اآلتية  للموضوعات
 . واألسبوع الوفد صحيفيت من كل  املوضوع هبذا أهتمت حني يف الفاسدة

جتاه مجهور يف أ ثرها أالفضائية العاملية و  اأَلخباريةالشبكات  أداءحدود احلرية واملسؤولية املهنية يف  -3
 (4) دراسة تطبيقية مقارنة: حنو القضااي العربية األجانب

الفروض العلمية اليت ميكن طرحها يف التحقق من جمموعة من التساؤالت و  يف تتمثل مشكلة الدراسة
 سى   ىب  )ىبخباريةالشبكات األ  داءأما طبيعة وحدود احلرية املسؤولة املهنية يف  :  اآليتطار التساؤل البحثي  أ

تكوين  يف ثر هذه التغطية أيف تغطيتها لألحداث والقضااي العربية وما واجلزيرة(  يوزواليورون إن  إن  و السى
 األمريكيحتالل  ممتدة وهي اأَل   أحدامهاابلتطبيق على قضيتني    األحداثحنو هذه    األجانبجتاهات مجهور  أ

عتمدت الدراسة يف بنائها النظري وتطوير فروضها أوقد  ،  ختيار الرئيس اللبناينأوهي    ةمؤقت  وأخرى،  للعراق
 ستمارة مالحظة ابملشاركني أ: يف مجع البياانت آلتيةا األدواتعتماد على اخلربية ومت األ األطرمنوذج أعلى 

 مضمون حتليل أستمارة ، األخباري العمل  واقع على للتعرف الدولية  ابجلزيرة املركزي ابلديسك للعاملني
 واليورونيوز  إن  إن  والسى سى ىب شبكات)الىب أربع على املقدمة األخبار مضمون  لتحليل وذلك مقننة

 .  ابلدوحة  املقيمني  األجانب  مع  الشخصية  املقابلة  عرب  بياانهتا  مجع  يتم  مقننة  أستقصاء  أستمارة   و،  (واجلزيرة
 

اأَلقتصادية   للقضاايدراسة حتليلية  :  املسؤولية اأَلجتماعية للصحافة املصرية يف معاجلة قضااي اجملتمع،  عبد اجلواد سعيد حممد ربيع  -3
 . 2003،  جامعة القاهرة، كلية األعالم :  رسالة ماجستري، 2003يف صحف األهرام ـ الوفد ـ األسبوع يف الفرتة من يناير إىل فرباير 

 حدود احلرية املسؤولية املهنية يف أداء الشبكات األخبارية الفضائية العاملية وأثرها على أجتاه مجهور، أشرف جالل حسن -4
األعالم بني :  حبث مقدم يف وقائع املؤمتر العلمي السنوي الرابع عشر لكلية األعالم،  دراسة تطبيقية مقارنة،  ألجانب حنو القضااي العربيةا

 . (2008، جامعة القاهرة،  كلية األعالم:  القاهرة)احلرية واملسؤولية 
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  العربية  القضااي  ضد تنحاز الغربية الشبكات أن  على النتائج  أكدت: الدراسة هذه نتائج  أهم  ومن
  وقناة، الغربية القنوات من كل  أولوايت أختالف وثبت نسبية  بدرجات ومشوهة متحيزة  بصورة وتقدمها

 راجعة   اأَلخبارية  اجلودة  مستوى  يف  فروق  وجود  كذلك  ثبت  كما  الدراسة  قضااي  من  قضية   كل  داخل  اجلزيرة
 التحيز عدم وهي للجودة ةالثالث ابلعناصر يتعلق فيما  اجلزيرة  قناة لصاحل وذلك، القنوات يف ألختالف

  العمرية  املستوايت من األانث و الذكور بني  معنوية  فروق وجود ثبت، اأَلخباري والتوازن  التشويه وعدم
 . اإلعالمية  التغطية  يف القنوات إداء حنو  واألجتاه املعرفة  من بكل يتعلق فيما والداينة املختلفة
 (5): األخباريةتصال بقناة اجلزيرة ملسؤولية كما يراها القائم ابألاحدود احلرية و  -4

 :  آلتيةتبلورت مشكلة الدراسة يف التساؤالت ا
يف املمارسة املهنية وما رؤيته  األخالقيةتصال بقناة اجلزيرة ابملسؤوليات دراك القائم ابألأ ما درجة  -1

 ا؟ يتمتع هبيتال األعالمية حلدود احلرية 
تصال يف حتديد مستوى املسؤولية واحلرية لدى القائم ابأل ن تؤثرأما العوامل واملتغريات اليت ميكن  -2

 ؟ يف قناة اجلزيرة 
 جتاهه حنو ميثاق شرف املهنة لقناة اجلزيرة؟ أ ما  -3
تصال القائم ابألتقدير    مدى  ملعرفة  اأَلعالم  لوسائل  اأَلجتماعية  املسؤولية  نظرية  على  الدراسة  أعتمدت  و

 تطبيقه  مت  البياانت جلمعستبيان كأداة عتمدت على األأ و، عالميةبقناة اجلزيرة حلدود املسؤولية واحلرية اأَل 
 .  اجلزيرة  بقناة ابألتصال القائمني من ( مفردة102) قوامها عمدية  عينة على

 ال األعالمية  احلرية ممارسة أنّ  ابألتصال  القائمني عينة ( من% 81,4) ذكر: الدراسة نتائج  أهم ومن
 املسؤوليات   تنفيذ  ( أكدوا أنّ %12,7مقابل )  للمهنة  واأَلخالقية   اأَلجتماعية  املسؤولية  مراعاة  من دون   حيول

  ابملسؤولية   الشعور  مستوى  أرتفاع  وأتضح ،  اأَلعالمية   احلرية   مبادئ  مع  عملياً   يتعارض  واأَلجتماعية  اأَلخالقية 
 يف كبرية  أمهية له الرد يف اجلمهور حق أحرتام وجدوا الذين نسبة ارتفعت إذ العينة أفراد لدى األخالقية 
 واليت املهنية املسؤولية حدود يف احلرية ملمارسة الكبرية مباشرة األمهية يليه( 81,4 بنسبة) املهنية  املمارسة

 عامة خصوصيات على التعدي جيوز ال)  أنه يليها ابألتصال  القائمني عينة من ( %8,4)جاءت بنسبة 
 . (بقطر القومي ابألمن األضرار شأهنا من معلومات أذاعة وعدم) الناس
  األلفيةجتماعية للصحافة املصرية يف تصال حنو مفهومي احلرية واملسؤولية اأَل جتاهات القائم ابألا -4
 (6) الثالثة
تصال حنو مفهومي احلرية جتاهات القائمني ابألأ ما : اآليت التساؤل الرئيس يفمشكلة الدراسة  ددتحت

 النظرايت من اىل عدد الدراسة هذهالثالثة؟ تستند  األلفيةجتماعية يف الصحافة املصرية يف واملسؤولية اأَل 
، الشفيع  أو  احملامي  مدخل  عن  فضالً   البوابة  حرس  ونظريه  اأَلجتماعية  املسؤولية  نظرية  أمثال  العلمية  واملداخل

 . املهنية  الوظيفي واملمارسة األداء مدخل و

 
 حبث مقدم يف وقائع املؤمتر ،  ألتصال بقناة اجلزيرة اأَلخباريةحدود احلرية واملسؤولية كما يراها القائم اب،  عزة مصطفى الكحكى  -5

 (. 2008، جامعة القاهرة،  كلية األعالم:  القاهرة وي الرابع عشر لكلية األعالم، ) العلمي السن
السنوي   العلمي  حبث مقدم يف وقائع املؤمتر،  دراسة حتليلية:  أجتاهات القائم ابألتصال حنو مفهومي احلرية واملسؤولية،  نرمني زكراي  -6

 . (2008،  جامعة القاهرة: القاهرةرية واملسؤولية، )الرابع عشر لكلية األعالم بني احل
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 امليدانية ابلدراسة اخلاصة البياانت مجع مت  وقد للدراسة النظري  األطار بناء  يف  اأَلسهام هبدف وذلك
 حنو ابالتصال  القائمني أجتاهات على للتعرف تصميمها مت  اليت ابملقابلة األستقصاء  صحيفه أبستخدام
 ( مفردة100قوامها) عينه على الدراسة تطبيق ومت  للصحافة املصرية اأَلجتماعية واملسؤولية احلرية  مفهومي

 . اليوم واملصري والوفد األهرام صحف يف العاملني الصحفيني من
 املصري و  (حزبية) والوفد( قوميه) األهرام صحيفه ملكية منط إنّ  الدراسة هذه نتائج  أهم  ومن

  الصحافة   حريه  مفهومي  حنو  ابألتصال   القائمني  أجتاهات  على  فاعل   وغري  مؤثرٍ   غري  عامالً   تعد(  خاصة)اليوم
  اللذين ( العينة ربع)، ابألتصال  القائمني نسبة أخنفاض إىل النتائج  أشارت كما،  اأَلجتماعية مسؤوليتها و

 مفهوم  حنو  ابألتصال  القائمني  أجتاهات  على  اأَلجيايب  الطابع  غلب  كما  الصحفي  الشرف  ميثاق  على  أطلعوا
  ملكية منط أختالفمن وجهة نظر عينة الدراسة على  مفهومها متثل اليت للصحافة اأَلجتماعية املسؤولية
،  الشخصية على العامة  املصلحة وتقدمي ، املهنة  وأخالقيات أبداب اأَللتزام) أبهنا هبا يعملون  اليت الصحف

 . (القارئ و أحرتام  واملوضوعية الدقة وأخرياً 
، الصباح) جتماعية للصحافة العراقية دراسة يف موضوعية األخبار السياسية يف جرائداملسؤولية اأَل  -5
 (7) : والعدالة(، وبغداد، والزمان 

ىل أي مدى التزمت الصحف حمل الدراسة ابملسؤولية إ: االيتتتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤل 
 األلتزام ابملوضوعية يف طرح األخبار السياسية يف أثناء مدة الدراسة؟ عن طريقجتماعية اأَل 

 سجلت   احلزبية  الصحف  إنّ :  الدراسة  هذه  نتائج   أهم  من،  الوصفية  الدراسات  إىل  الدراسة  هذه  تنتمي  و
  نسبة أختلفت كما  السياسي اخلرب يف املوضوعية  بغياب واخلاصة املوجودة للفئات تكرارات نسبة أعلى
 احمللية أعلى   األخبار  فسجلت  والدولية  العربية  األخبار  يف  عنها  احمللية  السياسية  األخبار  يف  املوضوعية  غياب

 األخبار بقية من أكرب بصورة احمللي السياسي ابخلرب األهتمام و أنّ ، الفئات تلك تكرارات ن نسبة م
 يف  املتحققة  الفئات  نسبة  على  واضحاً   أنعكس  ما  وهذا  والدولية  العربية  ابألخبار  واملتمثلة  اأُلخرى  السياسية

 آلرائه وعاكسة هاوراء يقف الذي احلزب أو  اجلهة حال  لسان  احلزبية الصحف إنّ  على فضالً ، منها كل
 فتحولت، املوجودة الفئات عدد يف الصدارة حتتل جعلها مما الصحفي املضمون  حساب على وتوجهاته
 دور هبا خيتفي أنّ  إىل أدت واليت املسؤولون  هبا يديل اليت للتصرحيات انقل  جمرد إىل العراقية الصحف
 أما، األخبار عرض عند واملهنية  األخالقية اجلوانب ومراعاة احلقيقية املعلومة على احلصول يف الصحفي
 مع ميتالء وفقا ملا تريد ما تربز احلكومة أبسم انطقة اأُلخرى هي فكانت الرمسية شبه الصباح صحيفة
  السياسية  لألخبار كافياً   أهتماماً  الزمان  جريدة تعطِ  ومل، ما حد إىل أقل تكرارات بنسبة ولكن سياستها 

  جهة  من األخبار عدد بني  كبرياً   تفاواتً  خلق ما وهذا خاصة بصورة والدولية  منها والعربية عامة بصورة
 . ُأخرى جهة من املتحققة والفئات

 : اآلتية النواحي  يف السابقة الدراسات الباحثة من  فادتا
 طريقها عن الباحثة ستطاعتا شاملة رؤاي ابلدراسة وابلتايل تكوين اخلاصة البحثية املشكلة بلورة  -1

 . البحث مشكلة حتديد و وضع يف املؤثرة  واملتغريات ابلعوامل ملاماال
 

، وبغداد،  والزمان،  املسؤولية اأَلجتماعية للصحافة العراقية دراسة يف موضوعية األخبار السياسية يف جرائد )الصباح،  اندية انجي  -7
 . 2013، (بغداد، كلية األعالم ري: جامعة )رسالة ماجست، والعدالة(
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 . ابلبحث اخلاصة املضمون  حتليل استمارة يف املضمون  حتليل فئات حتديد -2
لقيم األخالقية  افضاًل عن التعرف على ابرز  ،  التعرف على أهم املعايري املهنية لألعالم  يف  املساعدة  -3

 . املهنية لألعالم
 : مشكلة البحث : ثانيا

، (8)  ىل فراغإتنشأ فكرة البحث العلمي من فراغ حىت ال تنتهي  أن الصول العلمية ضرورة تقتضي األ
وميتاز البحث العلمي بوجود مشكلة يتصدى هلا الباحث ابلدراسة على أسس موضوعية من أمهها أن 

ضافة شيء جديد إىل أ تكون املشكلة جديدة يف جمال الدراسة ومن املمكن دراستها يف الواقع العلمي و
 (9)املعرفة العلمية  

 :  التساؤالت اآلتيةوتتلخص مشكلة البحث يف 
 جتماعية؟خبارية اإللكرتونية ابملسؤولية االما مدى التزام املواقع اال -1
  املوضوعية مثل) ابملعايري املهنية لألعالم تلتزم الدراسة عينة لكرتونيةاال خباريةاال املواقع هل -2

 . موضوعاهتا  طرح يف(  والدقة واملصداقية
 .  خالقية املهنيةلكرتونية ابلقيم األاال خباريةاالالتزام املواقع ما مدى  -3
ستطاعت أن تليب حاجات وهل ا ،  االلكرتونية  خبارية اال  املواقع  عليها  ركزت  اليت  املوضوعات  ما أبرز  -4

 . اجملتمع عن طريق هذه املوضوعات
 :  البحث أهمية: ثالثاا 

  أو البحثية  املشكلة بطبيعة يرتبط ما منها العناصر من  مجلة ضوء يف أمهيتها العلمية البحوث تكتسب
، مشكالته حل يف تسهم  أنّ  يفرتض الذي ابجملتمع يرتبط ما ومنها، له تتصدى الذي البحثي املوضوع

  العلم   ميدان   ويف  اليه  تنتمي  الذي  التخصصي  اجملال  يف   املعرفة  إىل   مهمة  ضافة ا  من  متثله  أنّ   ميكن  عما  فضالً 
 . (10)عامة 

  األخبارية املواقع يف تطبيقاهتا ومدى اأَلجتماعية املسؤولية  لنظرية  التصدي من هذا حبثنا أمهية وتنبع
، اخل(. . . .  واأَلجتماعية واأَلقتصادية والرايضية والفنية  السياسية )  املختلفة  موضوعاهتا   طرح  عند  األلكرتونية

وأن مل تنل األهتمام نفسه يف الدراسات ،  الدراسات الصحفيةوهي نظرية طاملا حظيت ابألهتمام والبحث يف  
أذ تعّد املواقع األخبارية األلكرتونية جمااًل بكرًا حيتاج إىل أجراء العديد من  ، األعالمية اخلاصة ابألنرتنيت

و يسهم هذا البحث يف حماولة تقييم أداء املواقع األخبارية  ، الدراسات والبحوث يف جوانبها املختلفة
أذ أنه سيكون منطلقاً للعاملني  ، فيما يسهم مستقباًل يف تطور أداء هذه املواقع، أللكرتونية سلباً او أجياابً ا

ويعّد هذا البحث أول حبث يربط بني نظرية ، يف املواقع األخبارية لتصحيح مسار عملهم مبا خيدم اجملتمع
،  كلية األعالم جامعة بغداد على حد علم الباحثةاملسؤولية اأَلجتماعية و املواقع اأَلخبارية األلكرتونية يف

 . اليهعالمية املكتبة اأَل ىل حاجة  إ ستجابة  أيت أي  ولذلك فأنه

 
 . 69ص، (1999، عامل الكتب: القاهرة) 2اهج البحث العلمي ـ حبوث اإلعالم، طدراسات يف من، مسري حممد حسني -8
 . 23ص ، (1984، وكالة املطبوعات: الكويت، ) البحث العلمي ومناهجه أصول، أمحد بدر  -9

 . 167ص  (،  2000،  دار الفكر العريب:  )القاهرة،  األسس النظرية واملنهجيةالعام وطرق قياسه ـ    الرأي،  عاطف عديل العبد  -10



 

 املسؤولية االجتماعية للصحافة اإللكرتونية 

441 

 : هداف البحث أ: رابعاا 
 :  األتيةعلمية الهداف األىل حتقيق إ املستخدمةدوات طار املنهج واألأ يسعى البحث يف 

 .  اأَلجتماعية ابملسؤولية األلكرتونية اأَلخبارية املواقع التزام مدى معرفة -1
 .  (والدقة  واملصداقية  املوضوعية)ابملعايري املهنية  األلكرتونية  األخبارية  املواقع  التزام  مدى  على  التعرف  -2
 .  املهنيةاألخالقية لكرتونية ابلقيم األ اأَلخباريةمدى التزام املواقع  معرفة -3
ومعرفة مدى ، لكرتونيةاأل اأَلخباريةاملواقع  فيهابرز املوضوعات اليت ركزت أتسليط الضوء على  -4

 . املوضوعات هذه طريق تلبيتها حلاجات اجملتمع عن
 :  البحث مجتمع: خامساا 

 لشبكة  اخلربي املركز) )الناطقة ابلعربية( الثالثة املواقع األخبارية األلكرتونية من البحث جمتمع تكون 
 ( BBC Arabic، نت اجلزيرة ، العراقي األعالم
 و أستمرت،  الشامل  أسلوب احلصر  أبستخدام  املتابعة  طريق  عن  املواقع  هذه  يف  املوضوعات  أختيار  ومت 
 مت  اليت املوضوعات جمموع بلغ وقد، 31/8/2015 إىل 1/8/2015 من كامالً  شهراً  املتابعة
 : وكما مبني يف اجلدول اآليت، (4158)مجعها

 ( يبني احلصر الشامل للموضوعات حبسب اجملال الزماين للبحث 1جدول ) 
 التسلسل املرتيب عدد املوضوعات املواقع األلكرتونية  ت
 1 2037 اجلزيرة نت 1
2 BBC Arabic 1474 2 
 3 647 املركز اخلربي لشبكة األعالم العراقي 3
  4158 اجملموع 

 : البحث  حدود: سادساا 
 منسقة  خلطوات وفقٍ  على البحث ألعداد مكملة أخرى خطوة يعدّ  حبثه جملاالت الباحث حتديد نّ ا

 : ابآليت البحث حدود  وتتمثل، ومتكاملة
، العراقي اأَلعالم لشبكة اخلربي املركز) األلكرتونية اأَلخبارية املواقع أختيار مت : املكانية احلدود: أوالً 
 املواقع   هذه  الباحثة  أختارت  و   األلكرتونية  اأَلخبارية  للمواقع  ممثلة  مواقع  لتكون(  BBC Arabic،  نت  اجلزيرة

 :  اآلتية لألسباب
 رمسي شبه  الكرتوين أخباري  موقع لكونه: العراقي اأَلعالم لشبكة  اخلربي املركز موقع -1

 زوار  عدد بلغ إذ كبرية  حملية مبتابعة ويتمتع اً حملي اً موقع وبوصفه العراقي اأَلعالم لشبكة اتبع
 (11)  شهرايً  زائر( 90000)املوقع
 ودويل عريب أبهتمام ويتمتع العربية األلكرتونية اأَلخبارية املواقع أكرب من كونه:  نت اجلزيرة موقع -2
 (12) زائر شهرايً  مليون ( 35) من أكثر املوقع زوار عدد يبلغ إذ، كبري

 
 مقابلة أجرهتا الباحثة عرب الربيد األلكرتوين بتاريخ، مدير موقع املركز اخلربي لشبكة اأَلعالم العراقي، جعفر الوانن -11

29/7/2015 . 
 . 17/8/2015مقابلة أجرهتا الباحثة عرب الربيد األلكرتوين بتاريخ ، قسم األخبار يف اجلزيرة نت مدير، بشري نوار أمحد -12
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 زائر مليون ( 21) املوقع  زوار عدد يبلغ أذ الكبرية العاملية املواقع من كونه:  BBC Arabic موقع -3

 (13)الواحد الشهر يف
  فيها  اتبعت 31/8/2015 إىل 1/8/2015 من  ابملدة الزمانية  احلدود تتمثل: الزمانية احلدود: اثنياً 
 األحداث غزارة: املدة هذه الباحثة  أختيار أسباب من وأنّ ، يومي وبنحو شهر مدة املوضوعات الباحثة

 األحتجاجات من العديد تثحد املدة هذه يف أنّ  اذ، اخل. . . واألقتصادية واأَلجتماعية السياسية
 اجليش  هبا  يقوم  اليت  األعتداءات  ضد  فلسطني  ويف  األداري  و  املايل   الفساد  ضد  ولبنان   العراق  يف  والتظاهرات
  من العديد وحدوث، واليمن وسوراي العراق يف القانون  على اخلارجة التنظيمات  ضد واحلروب، األسرائيلي
 جديدة قوانني أصدار و، وفرنسا والسعودية واليمن وسوراي العراق يف األرهابية  األعتداءات و التفجريات

  ابلتغطية جديرة موضوعات مثلت األحداث هذه كلّ ،  مصر يف السويس قناة فتح  كذلك،  األرهاب ضد
 . األخبارية

 : ومنهجه البحث نوع: سابعاا 
 يف احلقيقة إىل للوصول الباحث يتبعها أن  ينبغي اليت األجراءات و العامة  القواعد جمموعة  هو املنهج 

 .  املستهدفة النتائج  وإىل العلوم
 لكل املميزة املعيارية للقواعد طبقاً  إجراءاته وضبط عامة بصفة البحث على السيطرة أداة أيضا وميثل 

 (14)منهج 
  معني حدث أو لظاهرة دقيقة ومتابعة رصد إىل  يهدف كونه  الوصفية البحوث من البحث هذا ويعد

 احملتوى   حيث  من  احلدث  أو  الظاهرة  على  التعرف  أجل  من  عدة  مدد  أو  زمنية  مدة  يف  نوعية  أو   كمية  بطريقة
 (15) وتطويره الواقع فهم يف تساعد وتعليمات  نتائج  إىل للوصول املضمون  أو

  الظواهر اأَلنسانية  لدراسة مالئماً  يعدّ  فهو احلالية دراستها يف الوصفي ابملنهج  الباحثة و أستعانت
 (16) . هلا وحتليالً  ونتائجها أسباهبا  بني والعالقات الظاهرة واقع  عن بياانت من يقدم ملا  واأَلجتماعية

ارة  ستمأالبياانت وتسجيلها وحتليلها عن طريق  عستخدمت الباحثة طريقة حتليل املضمون جلمأ  و
 . ومشكلته وأهدافه ملوضوع البحثأعدت هلذا الغرض تضمنت الفئات الرئيسة والفرعية املناسبة 

 :  دوات البحثأ: ثامناا 
 : يتآلكمال البحث وهي كاأ داة لغرض أكثر من أستخدمت الباحثة ألذلك 

 املعلومات مجع وسائل  من مهمة كوسيلة  املالحظة  على الباحثة يف دراستها  أعتمدت: املالحظة  -1
 معلومات على احلصول للباحث وتتيح  الوصفي البحث يف  أساسياً  إسهاماً  ُتْسِهم ألهنا ذلك، والبياانت
 (17). املباشر ابلفحص

 
، (2000، دار صفاء للنشر والتوزيع: مناهج وأساليب البحث العلمي )عمان، رحبي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم -13

 . 43-42ص
 . 13ص، (2013، دار النفائس للنشر والتوزيع: عمانخبار يف الصحافة األلكرتونية، )األ، مجال عبد انموس -14
 . 15ص ، (2000، عامل الكتب:  القاهرةالعلمي يف الدراسات اإلعالمية ) البحث، حممد عبد احلميد -15
 دار الفكر للطباعة والنشر، )عمان، وأدواته وأساليبه، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات وآخرون -16

 . 253( ص1998، يعوالتوز 
 . 93ص ، (1991، دار الكتب للطباعة والنشر: )املوصل ، طرق البحث االجتماعي، جرب حممد محيد العتايب -17
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 :  املقابلة -2

أذ قامت ابألتصال عرب الربيد ، البحث أدوات من كأداة(  العلمية املقابلة ) بـ  الباحثة و أستعانت
واجلزيرة نت( للحصول على ، العاملني يف موقعي )املركز اخلربي لشبكة األعالم العراقياأللكرتوين مع 

 . االجابة عن عدد من التساؤالت اليت تتعلق ابملواقع األخبارية األلكرتونية اليت يتولون أدارهتا
 سعياً   املنهجية  البحث  دواتأ كأداة من    الباحثة أستمارة حتليل املضمون   صممت:  أستمارة التحليل  -3

،  الرئيسة  وفئاته  التحليل  حماور  لتتضمن،  الباحثة   أعدهتا  صحيفة  عن   عبارة  وهي،  (التحليل  صدق)  حتقيق  إىل
موضوعات املواقع  مضامني حتليل عملية  يف الحقاً  أعتمدهتا الباحثة وقد، منها لكل أجرائية تعريفات مع

 . األخبارية األلكرتونية )عينة البحث(
 تحليل املضمون أجراءات : تاسعاا 

املركز )املختارة املنشورة يف املواقع مجيعها  استخرجت الباحثة املوضوعات: وحدات التحليلحتديد  -أ
  قامت الباحثة أذ ، م2015يف شهر اب ( BBC Arabic، اجلزيرة نت، عالم العراقياخلربي لشبكة األ

وذلك ملعرفة مدى ، عتمدت يف هذا البحثأفئات اليت لل وفقاً بقراءة املوضوعات بصورة كاملة وتصنيفها 
ستخدمت الباحثة وحدة حتليل املوضوع أ كما و،  جتماعيةلكرتونية ابملسؤولية اأَل األ األخباريةالتزام املواقع 

فادة  أكثرها أوحدات املضمون و  أهموحدة ومتثل هذه ال، احملتوىو الفكرة لكوهنا الوحدة املالئمة لتحليل أ
 (18)عالمية ساسية يف حتليل املواد األحدى الدعامات األأ وتعدّ 

 (19)قيمة حتليل املضمون تكمن يف قيمة فئاته إنّ : بريلسون  يؤكد: فئات التحليلحتديد  -ب
 . واضحة وحمددةن النتائج ستكون أ األمر الذي يعين أن الفئات إذا كانت حمددة بصورة واضحة ف

 املضمون لنوعية  طبقاً  أبعدادها الباحث يقوم اليت التصنيفات من  جمموعة  هي التحليل فئات وأنّ 
ممكنة من املوضوعية   درجة أبعلى وتصنيفه احملتوى وصف يف  ألستخدامها، البحث وهدف، وحمتواه

 (20)والشمول ومبا يتيح أستخراج النتائج أبسلوب سهل وميسر
  الثالثة املواقع يف املوضوعات مضمون  لدراسة( قيل ماذا) فئة البحث هذا يف الباحثة أستخدمت وقد

 .  األلكرتونية األخبارية املواقع يف املوضوعات عرض شكل  لدراسة(  قيل كيف)  وفئة البحث  عينة
 اىل  1/2/2015اتبعت املواقع عينة البحث ملدة شهر من أذ ، بتدائيأقامت الباحثة أبجراء حتليل  و
( 850) بواقع موضوعاً ( 4420)  عددها يبلغ املوضوعات من مبجموعة منها خرجت، 28/2/2015

( 1020) و، نت  جلزيرة ا ملوقع موضوعاً ( 2550) و، العراقي اأَلعالم لشبكة اخلربي املركز يف موضوعاً 
 اليت املوضوعات من( %10) بنسبة عشوائية عينة الباحثة وسحبت، BBC Arabic موقع يف موضوعاً 
  الباحثة  حددت فقد ولذلك، املضمون  حتليل أستمارة تضمنتها اليت الفئات ألستخراج حتليلها  ومت  مجعتها

 املبدئي  التحليل على الباحثة أعتمدت أن  بعد وذلك حماور( 4) تندرج حتت، رئيسة للتحليل. فئة ( 26)
 : كاآليت  وهي للبحث النظري  اإلطار  افرزها اليت املعطيات جتاهل عدم مع

 
 . 88ص، (1976، عامل الكتب:  القاهرةاألعالم األسس واملبادئ، ) حبوث، مسري حممد حسني -18
 . 233ص، مصدر سبق ذكره، حممد عبد احلميد -19
 . 182ص، مصدر سبق ذكره، وآخرون عبيداتذوقان  -20
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  وهتتم ، املضمون  يف تظهر اليت واألفكار املعاين  تصف اليت الفئات من جمموعة وهي: فئات )ماذا قيل(

 ؟قيل ماذا: السؤال أبجابة
  األخبارية  املواقع التزام مدى الباحثة ملعرفة  أعتمدهتا و: املعايري املهنية لألعالمفئات : احملور األول

 : ابملعايري املهنية ويتضمن هذا احملور الفئات اآلتية األلكرتونية
 : املوضوعية  -1

  القارئ   حق  فمن،  احلقائق   يذكر  جمرداً   اخلرب  أييت  أن   من  فالبد  اخلرب  كتابة  احملرر عند  ذاتية  أختفاء  وتعين
 وأسلوب  و أختياره اخلرب مبوضوع األلتزام وتعين، أضافة او تشويه أي دون من اخلرب على حيصل  أن  يف

 املوضوعية وتتسم، تشويه أو تلوين  أو حتريف غري من جرت كما   احلقيقية وقائعه وتقدمي  وصياغته عرضه
  متكافئة فرصاً  املختلفة األطراف أبعطاء ، والتوازن  النزاهة حتقيق بينها من عديدة أهداف أجل من ابلسعي
  من  حدث أو  قضية حول الألزمة املعلومات على احلصول للجمهور يتسىن حىت نظرها  وجهات ألبداء

 . (21)تفسري غري  من  احلقائق تقدمي  عن فضالً ، األحداث
 قد  كاملة  احلقيقة ذكر عدم ألن  للحدث؛ الكاملة احلقيقة اخلرب يف يذكر أن  ضرورة تعين و: الدقة  -2
 نقل أي ، قصد بغري أم بقصد أكان  سواء دقيقاً  يكن مل اذا انقصاً  اخلرب ويعدّ ، عكسية نتيجة إىل يؤدي
  أو  اخلاطئة  والتعبريات  للتأويل  اً مثري   الصحفي  املضمون   يكون  ال  حىت  الرتكيز  و  تفاصيله  ذكر  مع   أبمانة  اخلرب

 من ( املطلعة  املصادر أو العلمية األوساط  وأفادت، املتوقع ومن، رمبا ، قد) مثل  فالكلمات  ولذلك، اللبس
 تفقد أن  شأهنا من ( املطلعة  املصادر أو العلمية األوساط  قيمته وأفادت الصحفي املضمون  تفقد أن  شأهنا 

 حيرف   ال  أن   شرط  احملتوى  فهم  إىل  املؤدي  التبسيط  عن  فضالً ،  املتلقي  عند  وأمهيته  قيمته  الصحفي  املضمون 
 (22)األصلي املعىن

 : املصداقية -3
  فاملصداقية، مغلوطة أو  كاذبة  مبعلومات اجلمهور وخداع الواقع تزيف عن وأبعاده اخلرب صدق وتعين

 األجتاهات  و املوضوع أبعاد  كل  فيها  تتوافر حبيث الصحفية للمادة واألخالقية  املهنية املعاجلة  من نوع هي
 وبتجرد  بوضوح تعلن أن  ينبغي اليت الشخصية واألدلة الشواهد إىل تستند متوازنة بطريقة بشأنه املطروحة

 ( 23)مصادرها إىل املوضوعات نسب  عن فضالً ، اخلاصة واملصاحل األهواء عن
  األلكرتونية  اأَلخبارية  املواقع  التزام  مدى  ملعرفة  أعتمدهتا الباحثة :  املهنية  األخالقية   القيم  فئات:  احملور الثاين

 :  املوضوعات وتضمنت الفئات الرئيسة اآلتية نشر عند  املهنية اأَلخالقية ابلقيم
 

 : للمزيد انظر -21
 19ص، (1998،  دار الفجر للنشر والتوزيع: )مصر، فن التحرير الصحفي بني النظرية والتطبيق، أمساعيل أبراهيم -1
 79ص، (2010، هيئة األعالم واالتصاالت:  بغداد، )احلرية واملسؤولية املهنية، عبد النيب خزعل -2
 86ص، (2011، دار الكتاب احلديث: )القاهرة، املدخل يف فن اخلرب الصحفي، عبد السالم أمام، حممد معوض -3
 40ص، (2009، دار الفجر للنشر والتوزيع: )القاهرة، فن اخلرب، عبد اجلواد سعيد حممد ربيع -4

 : للمزيد انظر -22
  61ص، (2012، دار أسامة للنشر والتوزيع: )عمان، رهامناهج كتابة األخبار اإلعالمية وحتري، حممد سلمان احلتو -1
، اجلزائر: رسالة ماجستري، )اجلرمية يف الصحافة اجلزائرية حتليل مضمون أخبار اجلرمية يف جريدة الشروق اليومية، حليمة عايش -2

 . 36ص، (2009، األتصالقسم علوم األعالم و ، كلية العلوم األنسانية والعلوم اأَلجتماعية،  جامعة منتوري
 . 37ص، املصدر نفسه -23
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 القتل  على  حترض  اليت  عدم نشر املوضوعات  هبا  ويقصد:  العنف  على  حيرض  ما  نشر  عن  األبتعاد  -1
 . اجلرمية  وموضوعات  الفاحشة وارتكاب

 والعبارات اجلنسية ابملمارسات املتعلقة املوضوعات وتعين عدم نشر: الشهوات يثري ما نشر عدم -2
 . مجيعها للجنس املثرية والصور النابية
 إىل تسئ اليت مجيعها عدم نشر املوضوعات هبا واملقصود: والقذف والسب التشهري عن األبتعاد -3
 . معتقد أو  دين  إىل األساءة  أو فردية أو مجاعية فئة  كرامة
  اخلاصة  حبياهتم  يتعلق ما  و األخرين أسرار  عن الكشف عدم وتعين:  األخرين حقوق على  احملافظة -4

 . العام الراي هتم  القضية تكن مامل
 الواقع يف نشرت اليت املوضوعات تصنيفات ملعرفة  الباحثة أعتمدهتا: املوضوعات فئات: الثالث احملور
 تضمنت وقد، األلكرتونية األخبارية املواقع يف فيها  الرتكيز مت  اليت املوضوعات أبرز معرفة مث  ومن األخبارية

 :  اآلتية الرئيسة الفئات
 الدول   يف  احلكم  أنظمة  وفعاليات  أبنشطة   املتعلقة  املوضوعات  هبا  واملقصود:  السياسية  املوضوعات  -1

 األتفاقياتو    الدول  رؤساء   زايرات  مثل  السياسية  ابلفعاليات  عالقة  ماله  وكل  السياسية  واألحزاب  املختلفة
 . وغريها السياسية  واألزمات، األنتخاابت  و الدولية
 والتفجريات املواطنني أختطاف بعمليات تتعلق  اليت املوضوعات هبا ويراد: العنف موضوعات -2

 . التهجري وعمليات  األرهابية
 ضد العسكرية ابلعمليات تتعلق  اليت املوضوعات هبا ويقصد: األرهاب مكافحة موضوعات -3

 . التنظيمات هذه ملواجهة واحمللي الدويل والدعم القانون  عن اخلارجة التنظيمات 
  األبرايء  أعتقال  وعمليات  والطفل  املرأة  ضد  العنف  موضوعات  وتشمل:  األنسان   حقوق  موضوعات  -4

 . السجون والتظاهرات و األحتجاجات ضد احلكومات يف والتعذيب
،  والتجارة  والبورصة  وأعمال  مال   من   املختلفة  اأَلقتصادية  األنشطة  وتتضمن:  اأَلقتصادية  املوضوعات  -5
 .  اأَلقتصادية واخلسائر   املايل التقشف: مثل، اأَلقتصادية املشكالت عن فضالً 
 األخرى  والرايضات  القدم  كرة  مثل  املوضوعات اليت تتعلق ابلرايضات  وتشمل:  الرايضية  املوضوعات  -6
 . ودولية وعربية حملية

وأخبار  الثقافية والفعاليات املهرجاانت  تشمل  اليت الثقافة  موضوعات وتضم: الثقافية املوضوعات -7
 . واألدابء ونتاجاهتم األدب
 وأخبار  الفن  وأخبار  موضوعات:  مثل  ابلفن  املتعلقة  مجيعها  املوضوعات  هبا  ويراد:  الفنية  املوضوعات  -8

 .  الفنية واملهرجاانت  الفنانني
 . والفتاوى الدينية واخلطب  ابلدين اخلاصة ابملوضوعات  وتتعلق: الدينية  املوضوعات -9

  صحة خيص ما و  الطبية والعلوم الطيب ابجملال  املتعلقة املوضوعات هي: الصحية املوضوعات -10
 . األنسان 
 األكتشافات و األخرتاعات و والتكنولوجيا العلوم موضوعات وتضم: العلمية املوضوعات -11
 .  العلمية
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 24:  العدد

 
واجلرائم    احلوادث  و   واحليوانية  البشرية  املتعلقة ابلطرائف  املوضوعات  وهي:  األجتماعية  املوضوعات  -12

 . واحلرائق والفيضاانت الزالزل  عن فضالً ، األجتماعية
 : النشر أو العرض أسلوب وصف طريقها عن يتم اليت الفئات وهي: فئات )كيف قيل(

ويراد به طريقة عرض املوضوعات يف املواقع :  األلكرتونية  األخبارية  يف املواقع  فئات الشكل:  احملور الرابع
 وتضمنت الفئات األلكرتونية األخبارية للمواقع العام الشكل لتحليل الباحثة األخبارية األلكرتونية صنفتها

 : األتية الرئيسة
 .  والعاملية  األوسط والشرق العربية واملنطقة  احمللية املوضوعات وتتضمن: لألحداث اجلغرايف اجملال  -1
  من  املواقع  يف  أستخدمت  اليت  مجيعها  الفنون   وتشمل:  األخبارية  املواقع  يف  املستخدمة  الصحفية  الفنون   -2

 . وحديث ومقال  خربية وقصة  وحتقيق وتقرير خرب
 على احلصول يف املعتمدة املصادر جمموعة  وتشمل: األلكرتونية األخبارية املواقع يف املعلومة مصادر -3

، تليفزيونية  قنوات،  مطبوعة  وجمالت  صحف،  الكرتوين  موقع،  أنباء  وكالة،  مراسلني )  من  وتتألف،  املعلومات
  املصدر( جمهولة

 : والثبات الصدق: عاشرأا 
 يف  قياسه مطلوب هو  ما لقياس األداة أو األسلوب صالحية مدى به ويقصد: صدق األداة: اوالً 

 (24) الدراسة أهداف حتقيق يف البحث أداة صالحية به ويراد والظواهر املوضوعات
 أبستخدام  املضمون   حتليل  أستمارة   تصميم  مت   البحث  لعينة  املبدئي  والتحليل  البحث  تساؤالت  ضوء  ويف
  لتحقيق فعالً  صاحلة األداة أو املقياس أن  على احملكمني أتفاق عن  يعرب الذي وهو: الظاهري الصدق
 (25)أجله من أعدت الذي اهلدف
  وقدمتها فئة لكل أجرائية تعريفات ووضعت أستمارة  يف الفئات بوضع الباحثة قامت أذ
 وشروطه  أركانه  يستويف  التحليل  صدق  جيعل  مبا،  مبالحظاهتم  األخذ  مت   وقد  بشأهنا  املشورة  ألبداء(26)للخرباء

 . األساسية
 اليت املنهجية األجراءات و النظرية  املفاهيم بني الواصل اجلسر مبثابة الثبات يعدّ : التحليل ثبات: اثنياً 

  القابلية  وهي العلمي البحث خصائص  أحدى لتحقيق ضروري وهو، والنظرايت املفاهيم هذه ختترب
 (27) للتعميم

 
 . 138ص ، مصدر سبق ذكره، ذوقان عبيدات -24
 . 42ص ، مصدر سبق ذكره، حممد عبد احلميد -25
 :  ضمت جلنة اخلرباء كاًل من -26

 . عادل خليل / جامعة بغداد/ كلية األعالم / قسم الصحافة: د. م. أ -1
 . عة بغداد / كلية األعالم / قسم الصحافةعبد املنعم الشمري / جام: د. م. أ -2
 . عبد األمري الفيصل / جامعة بغداد / كلية األعالم / قسم الصحافة: د. م. أ -3
 . حممد عبود / جامعة بغداد / كلية األعالم / قسم الصحافة: د. م. أ -4
 . سهام الشجريي / جامعة بغداد / كلية األعالم / قسم الصحافة: د. م. أ -5

 . 65ص، بال سنة نشر،  (ألحتاد العام لطالب كلية األعالما: صنعاء، مناهج البحث، )أمحد العجل -27
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 (28) : الطريقتني أبحدى التحليل ثبات قياس وميكن
  إىل منهم كل  توصل  ضرورة مبعىن، حدة على كل  ابلتحليل القائمني بني األتساق هي: األوىل الطريقة

 . نفسه املضمون  على ووحداته التحليل فئات بتطبيق نفسها  النتائج 
 بتطبيق  نفسها النتائج  إىل ابلتحليل القائمني توصل ضرورة مبعىن، الزمين األتساق هي: الثانية  الطريقة

 . خمتلفة أوقات يف أجري  لو فيما نفسه املضمون  على ووحداته  التحليل فئات
 وبعد  أخرى  مرة  التحليل  أعادت،  والتحليل  الرتميز  عملية  أمتام  فبعد،  الثانية  الطريقة  الباحثة  أعتمدت  و
، الثاين  التحليل ونتائج  األول التحليل نتائج  بني بسيطة أختالفات ظهرت األول التحليل على شهر مضي

  التحليل فئات جمموع  من فئة( 24)التحليل مّريت يف اتم أتفاق على حصلت اليت الفئات عدد بلغ إذ
 . (26)الـ

 (29): وهي التحليل ثبات لقياس هولسيت معادلة  وبتطبيق
𝑅 =

2(𝐶1 × 𝐶2)

𝐶1 + 𝐶2
 

 : ان  إذ
R  =الثبات  معامل  

C1×C2  =التحليلني أثناء يف الباحث عليها  أتفق اليت الفئات عدد 
C1+C2  =املرتني يف  حتليلها مت  اليت الفئات جمموع  

 -: أن  ظهر  وابلتعويض
0,92  =R=(2×24)/(26+26 
 عالية  ثبات نسبة وهي

 :  البحث مصطلحات: عشر  أحدى
  حرية يف  احلق ويشمل رأيه عن التعبري يف التدخل دون األراء أختاذ يف الفرد حق هي: التعبري حرية -1

 سواء  طباعة  أو  كتابة   أو  هيةاشف  أما  وذلك  احلدود  عن  النظر   بغض  ونقلها  نوع  أي  من   املعلومة  عن  البحث
 (30) خيتارها  أخرى وسيلة  أبي أم فين قالب  يف أكان 
 اليت  واملوضوعات  املواقف  خمتلف  يف  األعالمي  لقرارات  داخلية  توجيهات  هي:  املهنية   األخالقيات  -2

 (31)املهين العمل  يف  يواجهها
هو عبارة عن قواعد للسلوك املهين و أداب ملهنة الصحافة هتتم بتنظيم  : ميثاق الشرف الصحفي -3

وهذه املواثيق تعّد مبثابة توجيهات داخلية لقرارات املهنة يف ، اجلانب األخالقي ملمارسة مهنة الصحافة 
وهتدف إىل محاية واحد أو أكثر من الفئات التالية  ، ملهخمتلف املواقف واملعضالت اليت يواجهها أثناء ع

 (32)معاجلة قضااي املعلنني، مالك الصحف، الصحفيون ، )القراء

 
 . 418ص، مصدر سابق، حممد عبد احلميد -28
 . 187ص ، (1987، دار الفكر العريب: )القاهرة، حتليل احملتوى يف العلوم األنسانية، رشدي طعيمة -29
 . 73ص، (1985، دار الكتاب اللبناين: بريوتم، )، معجم مصطلحات األعالأمحد زكي بدوي -30
 . 236ص، (2000، جامعة القاهرة للتعليم املفتوح:  القاهرةاألعالمية، ) التشريعات، ليلى عبد اجمليد -31
 . 9ــــــ8ص ص ، (: العريب للنشر والتوزيع، بال سنة)القاهرة، الصحافة يف الوطن العريب، ليلى عبد اجمليد -32
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 24:  العدد

 
 عدد  وضعوا  أذ،  الكومبيوتر  جمال  يف  العاملني  املهنيني  من  جمموعة  وضعها  وثيقه  هو:  ACM  ميثاق  -4

 (33)الضرر ومنع  املهنة أسرار أحرتام ومنها األلكرتونية للصحافة اأَلخالقية املواثيق من
 أمامه احملرر جيلس حيث، الكمبيوتر شاشات إحدى على يتم الذي التحرير هو: اإللكرتوين التحرير

 ( 34).  الكمبيوتر  جهاز  داخل  ملفات  على  واملخزنة،  عليها  املعروضة   الصحفية  املادة   وتعديل  بتصويب  ليقوم
  املصريني من  شخصاً  20 ضمت، القطرية  اجلزيرة  لقناة اتبعة إعالمية  شبكة هي: املاريوت قضية 
  العاصمة   بوسط،  الزمالك  فرع  "املاريوت" الشهري  فندق  من  اختذت(  وهولندية  وبريطانيان   أسرتايل)  واألجانب

 تزعمها  إعالمية شبكة أسسوا املتهمني أن ، القضية يف التحقيقات لعملياهتا وكشفت مركزاً ، القاهرة  املصرية
 ختصصت،  الكندية  اجلنسية  وحيمل،  إرهابية  أهنا  مؤخرا  مصر  صنفتها  اليت  –  اإلخوان   جبماعة  عضو  مصري

 الدول  أمام  مصر  مسعة  تشويه  هبدف  اجلزيرة   قناة  عرب  حقيقتها  خالف  على  وبثها  مصورة   مشاهد  اصطناع  يف
 (35)الدويل واجملتمع األجنبية

 : األجتمادية المسؤولية مف وع نظرية: ثانيا 

  احلرية نظرية  رحم من ولدت اأَلعالم جمال  يف املهمة النظرايت من اأَلجتماعية املسؤولية  نظرية  تعدّ 
  األخالقية  املواثيق  من  مبجموعة  األعالميني  جانب  من  ذايت  التزام  وجود  ضرورة  احلرية  لنظرية   أضافت  ولكنها

 . اجملتمع  ومصلحة األعالم حرية  بني التوازن  حتقيق تستهدف اليت
 اليت املسبقة القيود من األعالم وسائل  تتحرر أن  الضروري  من إنّ  اأَلجتماعية املسؤولية نظرية وترى 

   خبدمة األلتزام الوسائل هذه على أن  ترى فأهنا وابملقابل احلكومة تضعها
 األعالم وسائل  حرية بني التوازن على تؤكد أهنا أي  ميلكوهنا من ختدم أنّ  من بدالً  العام الصاحل

 (36) ومسؤوليتها 
 لوسائل اأَلجتماعية ابملسؤولية اخلاصة  املفاهيم من العديد والباحثني الكتاب من العديد وضع لذلك

 يف  اجملتمع أمام الصحافة بتأديتها تلتزم أن  ينبغي اليت املهام جمموعة): أبهنا، بعضهم  عرفها إذ، األعالم
 التارخيية األوضاع  تعكس أن  ينبغي واليت، والثقافية واأَلجتماعية واأَلقتصادية السياسية  املختلفة اجملاالت

 أمام مسؤولة جتعلها حقيقة حرية للصحافة  يتوافر أن  شرط والدويل احمللي املستويني  على واآلنية واحلضارية
 (37)(العامة  واملصلحة العام  والرأي والقانون  واملنطق العقل

  حتقيق على للعمل األعالم وسائل  هبا تتسم أن  ينبغي اليت السمات أحدى): أبهنا ماكويلز وعرفها
 هبا معرتف ولكنها املوثقة  غري واأللتزامات الواجبات بعض تطبيق بوساطة وذلك للمجتمع الدميقراطية

 
 . 301ص، 2007، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، ثورة االتصال وحرية األعالم، سليمان صاحل -33
 . 145ص ، (2004، مكتبة مدبويل، )القاهرة، مستقبل الصحافة األلكرتونية، حممود خليل -34
 .http: //www. assakina متوفر عرب الرابط، مقال متوفر على موقع سكينة، خلية املاريوت -35

com/center/parties/37339. html#ixzz463lLOla0 ، 2014ـــــ 2ــــــ 2بتاريخ . 
 املؤمتر الدويل العلمي،  التأثريات السياسية للقنوات الفضائية املصرية والعربية اخلاصة يف اطار املسؤولية اأَلجتماعية،  أمرية مسري  -36

 . 134ص، (2008، القاهرة، كلية األعالم، )الرابع عشر
 املسؤولية اأَلجتماعية للصحافة املصرية دراسة حتليلية لوظائف الصحافة مع التطبيق على صحيفيت ،  عزة عبدالعزيز عبد الاله  -37
 . 90ص، (1999، )جامعة أسيوط، كلية اآلداب:  رسالة ماجستري غري منشورة، 1987-1978للفرتة من  األهايل –األهرام 



 

 املسؤولية االجتماعية للصحافة اإللكرتونية 

449 

  احلقيقة لتقدمي  منرباً  األعالم وسائل  جتعل اليت األخالقية املبادئ جمموعة أهنا  كما ،  ضمين بشكل
 (38)للمجتمع(
  األخالقية  املبادئ   من  جمموعة  هي  اأَلجتماعية  املسؤولية   نظرية   أن   يف  ماكويلز  تعريف  مع  الباحثة   وتتفق

 األراء  لتبادل  منرباً   الوسائل  هذه  جعل  طريق  عن  للمجتمع  الدميقراطية  لتحقيق  األعالم  وسائل   هبا  تتسم  اليت
 . حتريف  أي  دون   من  احلقائق   بتقدمي   تلتزم  النظرية   هذه  ظل  يف  األعالم  وسائل   فأن   ذلك  عن  فضالً ،  واألفكار
  مسؤولية : األول جبانبني حتديدها ميكن للصحافة اأَلجتماعية املسؤولية إنّ  الدين حسام  حممد ويرى 
 . اجملتمع جتاه  الصحافة 
 .  املهنية مجاعتهم جتاه  الصحفيني مسؤولية: الثاين

 الصحافة  تلتزم أن  ينبغي اليت الوظائف من جمموعة: هي اجملتمع جتاه  للصحافة  اأَلجتماعية فاملسؤولية 
  معاجلتها يف يتوافر، والثقافية واأَلجتماعية واأَلقتصادية السياسية املختلفة جماالته يف اجملتمع أمام بتأديتها
  جتعلها   حقيقية  حرية  للصحافة   تتوافر  أنّ   شريطة،  والشمول  والتوازن   واملوضوعية  الدقة:  مثل،  مهنية  قيم  ملوادها

 (39)العام  والرأي القانون  أمام مسؤولة
 مجاعته ومشاركة فهم  حنو الصحفي أستجابة  حمصلة  هي": املهنية مجاعته جتاه الصحفي مسؤولية أما
 يف تقدمها وتدعيم أهدافها وحتقيق مجاعته ومسعة أستمرار و متاسك على وحرصه، مهامها أداء يف املهنية

 (40) "عليها جمرب غري ذاته من انبعة  أستجابة وهي ملشكالهتا وتفهمه  شىت اجملاالت
 (41): وهي اأَلجتماعية للمسؤولية مستوايت  ثالثة هنالك وأن   كما
  السياسية الوظائف وتشمل للصحافة املالئمة اأَلجتماعية األدوار أو  املمكنة ابلوظائف القيام: أوالً 

 .  الثقافية والوظيفة املنفعة  ووظائف  والتعليمية
 بطريقة السابقة الوظائف حتقيق إىل الصحافة  بينها  ومن األعالم وسائل  ترشد اليت املبادئ  معرفة: اثنياً 

 .  مسؤولة  أو أجيابية
 املبادئ هذه لتحقيق والصحفيني اأَلعالميني جانب من مراعاهتا ينبغي اليت السلوك أنواع معرفة: اثلثاً 

 . األرشادية
  اأَلجتماعية   واملسؤوليات  األلتزامات  من  جمموعة  هي)  للصحافة   اأَلجتماعية  املسؤولية   أنّ   جيد  من  وهنالك

 ميكن األلتزامات وهذه اأَلجتماعية ابملسؤولية  ألحساسه فقط طواعية هبا األلتزامو  الصحفي يقوم اليت
 (42): كاآليت  تلخيصها

 وحقوقه  العام  الرأي  أزاء  مسؤوليته  حيرتم  وأنّ   أجتماعياً   مسؤول  بشكل  ابلتصرف  الصحفي  يقوم  أن   -1
 . ومصاحله

 أجل من ويكافح  يشرتك وأن  الشعوب بني التعاون  ومبادئ األنسان  حقوق الصحفي حيرتم أن  -2
 . احلقوق هذه

 
38- McQuails, Mass Communictuon Theory, (Landon: sage public tion, 4t ed,2000)p50 . 
 . 98ص، مصدر سبق ذكره، الدين حممد حسام -39
 . 99ص، املصدر نفسه -40
 . 167ص، (1994، الدار املصرية اللبنانية: القاهرة، أخالقيات العمل اإلعالمي، )حسن عماد مكاوي -41
 . 19ص،  (1999،  العريب للنشر والتوزيع:  )القاهرة،  رؤية حتليلية،  وأخالقياهتاتشريعات الصحافة يف مصر  ،  اجمليد  ليلى عبد  -42
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 و والكراهية العنف على التحريض وعدم، للمجتمع املقبولة  الثقافية ابلقيم الصحفي يلتزم أن  -3

 .  اخلليعة املوضوعات نشر عن األمتناع
: ومنها هبا األلتزام األعالم وسائل  وعلى املهنة  طبيعة تفرضها مسؤوليات هنالك فأن  ذلك عن فضالً 

(43) 
 . تشويه أو حتريف أي دون  ومن بدقة األنباء نقل -1
 . واملوضوعية  ابلصدق األمكان  بقدر األلتزام -2
 . لألعالم واملتوازن  احلر التدفق أجل من العمل على احلرص -3
 . زائفة معلومات نشر وعدم وصحته اخلرب صدق من التحقق -4
 إنّ  يتضح  هنا ومن. هبا مصرح غري معلومات عن التصريح  بعدم األلتزام و املهنة  أسرار أحرتام -5

 حقوقهم  هلم األفراد من جمموعة بوصفه حقوقاً  أيضاً  وللمجتمع، حقاً  للفرد أن  ترى اأَلجتماعية املسؤولية
  من  احلماية إىل املؤسسات هذه وحتتاج، العام الصاحل خلدمة تسعى أجتماعية مؤسسات يف وينخرطون 

  اأَلجتماعية املسؤولية  نظرية  سعت األعالمي املستوى فعلى ولذلك الفردية الرغبات وتسليط األفراد نزوات
 (44) الفردية الرغبات حتكم  من للحد

 النواحي   ومراعاة  والعدل  والدقة  الرأي   بسداد  الصحافة   اتصاف  تعين  للصحافة   اأَلجتماعية  املسؤولية  إنّ 
 (45)اجملتمع على  احملافظة مراعاة كذلك،  التشويق مع األخالقية 

 حدث  أو  قضية  بشأن   واألخطار  واحلقائق  واملعلومات  األخبار  وتوصيل  نقل  نشاط  ميثل   األعالم  أن   ومبا
 سلوك يف التأثري هو ذلك من اهلدف ويكون  جيري مبا واألخبار حيدث مبا التعريف بقصد وذلك معني

 (46)معني سلوك حنو السلوك هذا تغيري أو  سلوكهم تعديل أو األفراد
 تعمل   الصحافة  كانت  اذا  فيما   حيدد  من  هو  هبا  األلتزام  عدم  أو  اأَلجتماعية  ابملسؤولية  األلتزام  فأن   هلذا

 الكثري حبث السبب وهلذا، السليب النفسي األعالم ظل يف أو األجيايب البناء اأَلجتماعي األعالم نطاق  يف
 (47)عديدة مؤمترات عنها وعقدوا املسؤولية  هذه وحددوا الصحافة  مسؤوليات يف

  الصحيحة ابملعلومات اجلماهري تزويد هو اجملتمع جتاه األعالم وسائل  مسؤوليات أوىل من فأن  وعليه
  تنال حىت العامة  ابلشؤون  املتعلقة األمور يف والسيما مبوضوعية عنها والكشف احلقيقة أظهار عن فضالً 

 (48)اجلمهور ثقة
 اأَلجتمادية المسؤولية نظرية ركائز: ثالثا 

  املسؤولية نظرية مفهوم إىل تطرقنا  مث  ومن  العام بشكله اأَلجتماعية املسؤولية مفهوم أستعرضنا أن  بعد
 على الضوء تسليط من البد هلا املوجهة األنتقادات و وخصائصها  وأبعادها ونشأهتا لألعالم اأَلجتماعية

 
، (2001، دار العربية للنشر: )القاهرة، 2ط، تشريعات الصحافة يف الوطن العريب الواقع وأفاق املستقبل، ليلى عبد اجمليد -43

 . 29ص
 . 141ص، (2013، ة للنشر والتوزيعدار املسري : عماناالسالمي، ) األعالم، عبد الرزاق حممد الدليمي -44
 . 47ص، (2010، دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرةاىل الصحافة، ) مدخل، حممد منري حجاب -45
 . 25ص، (2009، دار الراية: عماناملهين، ) األعالم ، حممد ابو مسرة -46
 . 141ص، (2010، والتوزيعدار أسامة للنشر : )عمان ، األجتماعي األعالم، سناء اجلبور -47
 . 125ص، (2013،  دار األايم للنشر والتوزيع: عمان، علم اأَلجتماع األعالمي، )علي عبد الفتاح علي -48
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  املسؤولية نظرية ضوء يف األعالم هبا يعمل  متعددة ركائز هنالك أن  أذ، اأَلجتماعية املسؤولية نظرية ركائز
 : ابآليت  وتتمثل اأَلجتماعية

 : املوضوعية  -1
 شهد أذ، العاملي  الرأمسايل النظام منو مع وذلك، عشر الثامن القرن  يف كأجتاه  ترتسخ  املوضوعية  بدأت

 (49) التعبري كحرية  الفردية واحلرايت، احلرة والتجارة والسياسة واحلقوق احلرية  يف جديداً  تركيزاً  القرن هذا
 مع عشر التاسع  للقرن  الثاين  النصف يف نشأ األخبار سرد يف املوضوعي األجتاه إن  يرى من وهناك

 الصحفي لألسلوب فعل ردة ومًثل عدة جلرائد األخبارية اخلدمة توزع اليت األنباء وكاالت أنتشار  و نشأة 
  فيها  يتداخل واليت األخبارية املوضوعات أو الرأي مقاالت على أساساً  يعتمد كان   والذي، آنذاك املسيطر

 (50) عليها والتعليق األخبار نقل
 األاثرة إىل هتدف كانت  اليت الصحفية التغطية  على فعل كرد  تقريباً  قرن  منذ املوضوعية  مفهوم وتطور

 تلك  يف الصحف معظم  تستخدمها كانت  اليت الطريقة وهي، آنذاك الشخصية واآلراء األهواء بدافع
 عالقه  وتوجد،  (القيمي  أو  األخالقي  واملعىن  األبستمولوجي  أو  املعريف  املعىن)  معنيني  وللموضوعية،  (51)األايم

 واملوضوعية  هلا  املدركة  الذات  غري  حقيقة  ترجع  املوضوعية  كلمة  فأن   املعريف   ابملفهوم  يتعلق   وفيما  املعنيني  بني
Objectivity  املوضوع  إىل   نسبة  Object  املوضوعية   وترتبط،  الذات  خارج(  مقذوف)  موضوع  هو  ما  أي 

 (52)والوجود العقل  عالقة أو واملوضوع الذات بني  عالقة فاملعرفة، املعرفة مشكلة يف الذاتية مع
 جمرداً  اخلرب أييت أن  من فالبد اخلرب كتابة   عند الصحيفة وأهواء احملرر ذاتية اختفاء ابملوضوعية ويقصد

 (53)أضافة  أو تشويه أي دون  من اخلرب على حيصل أن  اجلريدة على القارئ حق فمن ، احلقائق يذكر
 وأسلوب وأختيارها اخلربية القصة مبوضوع األلتزام أبهنا": خزعل النيب عبد الدكتور املوضوعية  وعرف

 (54)"تشويه أو تلوين  أو حتريف غري من جرت  كما  احلقيقية وقائعها وتقدمي  وصياغتها عرضها
 للمحرر  رأى  أعطاء  أي  التلوين   أم  األضافة   أم  ابحلذف  أكان   سواء  اخلرب  حتريف  عدم  هي":  فاملوضوعية

 (55)"اخلرب يف  الصحيفة أو
 أهداف  أجل  من  ابلسعي  وتتسم  األخبارية  التغطية  من  منط  هي  املوضوعية  أن   إىل  الباحثني  بعض  ويشري

  متكافئة فرصاً  املختلفة األطراف إبعطاء  والتوازن النزاهة وحتقيق احلقيقة عن الرأي فصل  بينها من عديدة
  من  حدث أو قضية  بشأن  الالزمة املعلومات على احلصول للجمهور يتسىن حىت نظرها  وجهات إلبداء

 (56)التدخل  من بدالً  احلياد  تعين أهنا  أي األحداث
 (57): هي عدة مبعانِ  املوضوعية احلتو  سلمان  حممد ويوضح 

 
 . 39ص، (2009،  دار الفجر للنشر والتوزيع: )القاهرة، فن اخلرب، عبد اجلواد سعيد ربيع -49
 . 9ص(، 2006، وزارة اخلارجية األمريكية)، بال مكان نشر، دليل الصحافة املستقلة، ديربا بوتر -50
 . 59ص، سبق ذكره مصدر، حممد سلمان احلتو -51
 . 805ص ، (19986، معهد األمناء العريب: )بريوت، املوسوعة الفلسطينية العربية: معن زايدة )حمرر( -52
 . 19ص ، مصدر سبق ذكره، أمساعيل أبراهيم -53
 . 79ص ، مصدر سبق ذكره، عبد النيب خزعل  -54
 . 86ص، مصدر سبق ذكره، حممد معوض -55
 . 40ص ، مصدر سبق ذكره، حممد ربيع عبد اجلواد سعيد  -56
 . 59ص، مصدر سبق ذكره، حممد سلمان احلتو -57
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 لوقائع عرضه عند الشخصية  أفكاره أقحام  الصحفي أمتناع و واخلرب الرأي بني ابلفصل اأَللتزام -1
 . اخلرباء أفكار أو اخلرب  يف الفاعلة األطراف أفكار نقل من الصحفي مينع ال وهذا اخلرب

 األطراف ومواقف رواايت بني املوازنة على واحلرص املطروحة املوضوعات أزاء ابحلياد  اأَللتزام -2
 . ابخلرب املعنية  املختلفة
 .  املختلفة اجلرائد يف وتشاهبها  األخبارية الرواية تطابق -3
 دور يقتصر وال اخلرب توجيه يف مصلحة هلا أخرى جهة أية  أو املصادر إزاء الصحفي أستقاللية  -4

 . ينقلها اليت  الوقائع صحة  من ابلتأكيد مطالب ولكنه الفاعلة األطراف رواايت نقل  على الصحفي
  كامل  حنو على حتقيقها ميكن ال أهنا األ صحفي عمل  لكل أساس ركن املوضوعية أن  من الرغم وعلى

 (58)الفردية األجتاهات و العناصر بعض تظهر فسوف املوضوعية إىل الوصول الصحفي حاول  فمهما
 كلياً   ن و موضوعي أبهنم واالدعاء همآراؤ  وهلم بعملهم يهتمون  وهم غريهم  مثل مثلهم بشر فالصحفيون 

 يكونوا أن  عليهم ينبغي أن  على ذلك عن عوضاً  الصحفيون  أتفق لذلك، لديهم قيم وجود بعدم يوحي
 (59)يكتبونه ما  يف أتثريها عدم  وضمان  ضبطها  من يتمكنوا لكي الشخصية ألرائهم واعني

، موضوعية  أما األشياء  ترى ثنائية  من ابقية  بقية كوهنا  التعد املوضوعية أنّ  أنصاره يرى: األول األجتاه
 على يؤكدون االجتاه هذا أصحاب وإنّ ، علمي منهج  إىل تستند وال قدمية الثنائية هذه ولكن، ذاتية وأما
 يوجد أل ألنه ذلك حتقيق الصعب من ولكن الواقع من  وصورة ونزيهة أمينة املوضوعية  التقارير تكون أن 

 الواقع يضاهي تقريراً  يكتب أن  الصحفي مبقدور ليس ذلك عن فضالً ، احلقيقة كل  احلقيقة يعرف صحفي
 (60)أبعاده بكل

  رجل  جانب من تتحقق أن  ميكن مثالية ورغبة هدف هي املوضوعية أن  أنصاره يرى: الثاين األجتاه
  من  وسعى  أراد  اذا  املوضوعية   إىل  الصحفي  يصل  أن   ممكن  انه  أي،  دقيقاً   يكون  أن   يف  الرغبة  حتدوه  األعالم

 أصحاب عنه يتحدث اليت املوضوعية  من الدقيق  الشكل إىل يصل أن  يستطيع ال انه صحيح ، ذلك أجل 
 (61) املوضوعية من درجة إىل الوصول ممكن انه األ،  األول األجتاه

 (62): هدفني إىل ترمي القاعدة وهذه التحزب وعدم احليادية وهو اخر مبعىن  املوضوعية وترتبط
 النتائج   أستخالص  أو  التفكري  يف  حقه  املشاهد  أو  املستمع  أو  القارئ   يسلب  ال  أن   ينبغي  احملرر  ن ا  -1

 . بنفسه أحكامه  إىل الوصول  من ميكنه وضع يف جتعله اليت احلقائق  تقدمي  عليه جيب  بل
 هذا كان   لو حىت أحد من تعليق غري ومن متحيز غري عنه ينشر ما يكون أن  مواطن أي حق من -2
 .  ابإلدانة حكم عليه يصدر مل طاملا ،  القضاء  أمام  متهماً  املواطن

  أبفكاره   يقدمها  اليت  املعلومات  وخيلط  آرائه  معتقداته  أخفاء  الصحفي  أستطاع  ما  مىت  املوضوعية  وتتحقق
 ذكر  ألن   املعلومات  بتدقيق   يتعلق  فيما   الصحفي  العمل   قواعد  تطبيق  تقتضي  فاملوضوعية،  وأحنيازاته  ومواقفه
  مغلوطة معلومة ذكر عن خطورة يقل ال اخلطأ  هذا فأن  الدقة عدم بسبب عفوي بشكل مغلوطة معلومة

 
 . 140ص، (1972، دار النجاح: )بريوت، مدخل يف علم الصحافة، عبد العزيز الغنام -58
 . 9ص ، مصدر سبق ذكره، عبد النيب خزعل  -59
 . 40ص ، مصدر سبق ذكره، حممد ربيع اجلواد سعيد عبد  -60
 . 41ص، املصدر نفسه -61
 . 71ص ، مصدر سبق ذكره، عبد النيب خزعل  -62
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 فينبغي وتعددت األراء أختلفت وإن ، والتوازن  ابحلياد املهنية  املعاجلة توصف أن  وينبغي متعمد بشكل
 وكأهنا تبدو وجيعلها يضعفها األحنياز أن  بل أحنياز إىل حتتاج ال العادلة فالقضااي ، عادل بشكل طرحها
 (63). خاسرة واهنة

 توثيقاً   املعلومة  وتوثيق   العرض  أمانة  املوضوعية  تقتضي  ولذا،  النقل  يف  وحياد  للحق  أحنياز  هي  فاملوضوعية
 التأثري   وعوامل  العواطف  حلشد  حماولة   يف  العموميات  يف   الدخول  وعدم،  الثابتة   والشواهد  احلقائق  على  مبنياً 

 (64)مغرض أو  مشوه بشكل عرضه أو املوضوع من جوانب الخفاء النفسي
 األمكان   قدر  املوضوعية  احلقائق  يبلور  الذي  التنويري  منهجها  على  حترص  أن   الصحافة   على  ينبغي  لذلك

 هبا تنهض أن  ينبغي اليت الوظائف أهم الن  ذاك أو الطرف هلذا أحنياز غري من  املعنية األطراف كل  أمام
 متاهات يف  تدخل أن  ميكن واليت، العام الرأي يشقها اليت املسارات أبستمرار تصحح  أن  هي الصحافة 

 (65) املوضوعية األحكام عن تنأى مفربكة ودوائر مسدودة وطرق جانبية
  احلقيقة   اخلرب  يف  يذكر  إنّ   ضرورة  تعين  و  اأَلجتماعية  املسؤولية  لنظرية  املهمة  الركائز  من  وهي:  الـــــــــدقة  -2

  يكن مل أذا انقصاً  اخلرب ويعدّ ، عكسية نتيجة إىل يؤدي قد كاملة  احلقيقة ذكر عدم الن  للحدث الكاملة
 (66)قصد بغري أم بقصد أكان  سواء دقيقاً 

 ولضمان ،  واضح ال  غري  أو  السليم  غري  للنقل  السلبية  التبعات  لتجنب  األخبار  نقل  يف  مهم  عنصر  فالدقة
 املصدر  من  األستسقاء  املستقبل  يف  يتعذر  سوف  املستقبل  يف  األخبار  منه  املستسقي  املصدر  تزويد  أستمرار

 (67)األخبار نقل  يف الدقة يلمس مل أن  نفسه
 بسياق خيل حذف دون  من بدقة تفاصيله ذكر مع  أبمانة اخلرب نقل": أبهنا  الدقة  الباحثون  وعرف

 (68)"للحقيقة خمالفاً  أتثرياً  أو معىن يعطيها ال حىت، مبالغة دون   من وأيضا ، احلادثة او الواقعة
  العناية   من  كذلك  أتيت  أمنا   و،  فحسب  الشديد  والتدقيق   احلذر  النقل  من  أتيت  ال  الدقة  أبن   آخرون   ويرى 

 أعداد   مراحل  يف  الشديد  التدقيق  أن   أذ،  اخلاصة   ونسختهم  ملحوظاهتم  يف  معلوماهتم  املراسلون   هبا  يعاجل  اليت
  املباالة  وعدم األستهتار إىل صاحبها تدفع اليت اخلطيئة هي الدقة عدم وأن ، ( 69) ضرورايً  يكون  التقرير
 الصحيفة  حترتس  أن   ينبغي  وعليه،  (70)الصحفي  النسيان   زاوية  إىل  ودفعه  تدرجيياً   منه  الثقة   سحب  إىل  وتؤدي

، اخلرب من  حذف على التأكيد طريق عن التشويه أو األحنياز أو  األمهال أو األخبار يف  الدقة عدم من
  هيئة  وأن ، (71) . ابرزة وبطريقة بسرعة تصححها أن  و املهمة  أبخطائها الصحيفة تعرتف إنّ  وينبغي

 
 . 112ص، 2010، دار أسامة للنشر والتوزيع( : عماناإلعالم الصحفي، )، لؤي خليل -63
 السنه، رابطة العامل االسالمي، شهريكتاب ،  )بال مكان نشر، األعالم األسالمي رسالة وهدف، مسري بن مجيل راضي -64

 . 73ص، (1995، اخلامسة عشر
 . 328ص، (1999، دار نوابر للطباعة: القاهرةحفي املقروء واملسموع املرئي، )أساسيات العمل الص، نبيل راغب -65
 . 61ص، مصدر سبق ذكره، احلتو حممد سلمان -66
 . 112ص، مصدر سبق ذكره، لؤي خليل -67
 . 19ص ، مصدر سبق ذكره، أمساعيل أبراهيم -68
69- Gorge A. Hongh,News writing,Bosten,Honghton MiFFlin,1995,p. 37 . 
 . 79ص، (1965، دار املعارف: )مصر، من اخلرب اىل املوضوع، جالل الدين احملمامصي -70
 122ص، (ربية للنشر والتوزيع، بال اتريخالدار الع: )القاهرة، ترمجة كمال عبد الرؤوف، الصحافة أخالقيات، جون هاتلنج -71
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  وقم احلقيقة حتري) مبدأ يف ضمنتها للدقة متعددة معايري قوانينها أحدى يف وضعت احملرتفني الصحفيني

 (72): املعايري هذه ومن( بنقلها
  اخلصائص  أهم من الن  و، املصادر كلّ   من الصحفي عليها حيصل  اليت املعلومات دقة أختبار -1
 غري  من   انه  يعرف  أنّ   وعليه  املعلومات  مجع  عملية  يف  األجتهاد  هي  األخالقيات  صاحب  للصحفي  احليوية

 . لعمله متقن غري يكون أن  األخالقي
 ميكن مهمة قصصاً  هناك أن  من الرغم وعلى، ذلك فيها ميكن مرة كل  يف املصادر بتحديد القيام -2

 . مصادرها  تسمية يتم  عندما  هبا موثوقاً  تعدّ  فالقصص،  مصدرها  عن الكشف مت اذا نشرها يتم أن 
 ميكن  الرمسية  وغري  الرمسية  املعلومات  مصادر  فأن ،  له  صوت  ال  ملن  صواتً   الصحفي  يكون   أن  ينبغي  -3

 الصحفيون  كان   للصحافة  األوىل املرحلة ففي، ابلتساوي متاحة تكون أن 
  من  معلومات على احلصول يف يعتمد أن  للصحفي ميكن األن  أما، البوليسية  التقارير على يعتمدون

 . األحداث  وسط املتواجدين العيان  شهود
، اللبس أو  اخلاطئة والتعبريات للتأويل مثرياً  الصحفي املضمون  يكون  ال حىت الرتكيز أيضاً  الدقة وتعين

 شأهنا من( املطلعة  املصادر أو العلمية األوساط وأفادت، املتوقع ومن، رمبا، قد): مثل، فالكلمات  ولذلك
 ممارسات نتيجة اخلرب مضمون  يف الدقة وتغيب (73)املتلقي عند وأمهيته قيمته الصحفي املضمون  تفقد أن 

 (74): أمهها أعالمية
 . األساس املصدر إىل  اللجوء عدم -1
 . الصحفي السبق  حتقيق على احلرص -2
 .  األنباء وكاالت لربقيات املخل األختصار  -3

 أي،  ودقة   أبمانة  اخلرب  يقدموا  أن   منهم  يتطلب  أخالقي  ميثاق  ظل  يف  يعملوا  أن   الصحفيني  على  وأخرياً 
 (75) يغطونه ما بشأن  اخلاص  أتويلهم أو تفسريهم يضعوا ال أن 

 وأبعاده  املوضوع  صدق  وتعين  الصحفية  الفنون   يف  تواجدها  الواجب  القيم  أهم  من  وهي:  املصداقية  -3
 التنوير   أسم  املصداقية  على  أطلق  من  وهنالك،  مغلوطة  أو  كاذبة  مبعلومات  اجلماهري  وخداع  الواقع  تزيف  عن

 (76) التزييف وعكسها 
  و املوضوع أبعاد  كلّ   فيها  تتوافر أذ الصحفية للمادة  واألخالقية املهنية  املعاجلة من نوع  هي فاملصداقية

 بوضوح   تعلن  أن   ينبغي  اليت  الشخصية  األدلة  و  الشواهد  إىل  تستند  متوازنة  بطريقة  بشأنه  املطروحة  األجتاهات
 يطرحها أو الصحيفة تعرضها اليت اآلخرين آراء مع تتسق حنو على اخلاصة واملصاحل األهواء عن وبتجرد
 (77) والشمولية التعمق  من أطار يف وذلك، آخر وقت يف الكاتب

 
 . 250ص، (2012، دار الفجر للنشر والتوزيع: )القاهرة، ترمجة حممد صفوت حسن، الصحافة أخالقيات، جني فورميان -72
 . 36ص، مصدر سبق ذكره، حليمة عايش -73
 . 37ص، املصدر نفسه -74
، (2012، عامل املعرفة: )الكويت، ترمجة صاحل خليل ابو اصبع، تمع وجهة نظر نقديةوسائل األعالم واجمل، ارثر اسا بريغ -75

 . 197ص
 . 37ص، مصدر سبق ذكره، حليمة عايش -76
 رسالة:  )السعودية،  مصداقية األخبار التليفزيونية دراسة مقارنة بني القنوات التليفزيونية احلكومية واخلاصة،  انئف مطلق فهيد  -77

 . 10ص، (2007، كلية اآلداب،  جامعة امللك سعود، ماجستري غري منشورة
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، واملعلومايت األخباري عملهم يف الصحافيون  يعتمدها اليت القيم من متقدمة مرتبة يف املصداقية وأتيت 
  املوضوعية  أن   أذ،  عنها  بديالً   أو  هلا  مرادفاً   ليست  فأهنا  طرف  من  املوضوعية   إىل  تشري  املصداقية  كانت  واذا
 (78)االحنياز وعدم والتوازن  واملصداقية الدقة دون  من  حتقيقها ميكن ال األخبار صناعة يف

 (79):  منها للمصداقية متعددة مكوانت وهنالك
 . اأَلنصاف -1
 . التحيز عدم -2
 . األخبار حداثة -3
 . الدقة  -4

  للتصديق الوسيلة  قابلية جمرد هي املصداقية يرى  فبعضهم  املصداقية مفهوم يف الباحثني آراء وتعددت
 تعين أهنا  اثلث  فريق يرى بينما، الوسيلة يف الثقة تعين أهنا يرى اآلخر وبعضهم ، صدقها يف األعتقاد أو

 آخرون  ويراها،  الوسائل  من  بغريها   مقارنة  اآلراء  و  للمعلومات  كمصدر  وتفضيلها،  وتقديرها  الوسيلة   أحرتام
 (80). للوسيلة  الصائب األداء تعين املصداقية فأن  لذا، الوسيلة أداء عن اجلمهور رضا : تعين أهنا

 (81): منها عديدة مفاهيم  من تتكون فاملصداقية وعلية 
 . والوقائع  احلقائق وتغطية  األكتمال و  الدقة -1
 .  واملوضوعية والعدالة التغطية يف والتوازن التحييز عدم -2
 . األعالمية  املؤسسات يف  الثقة -3
 . ابحلكومة اأَلخبارية املصادر عالقة -4
 .  األخالقية واملستوايت األمانة -5
 .  اخلاصة واملصاحل األهتمامات عن األعالم أستقاللية  -6

 دراسات أهتمت وقد، العام الرأي يف والتأثري األعالم بني وسطاً  متغرياً  متثل املصداقية فان  ولذلك
 الفاعل األساس متثل واليت ملصداقيتها األعالم وسائل  فقدان  على ترتتب اليت السلبية األاثر بتحليل عديدة

 ( 82)لتأثرياهتا
 الن، مصطنعة غري صحيحة وقائع على يقوم أن  أي، والصحة ابلصدق اخلرب يتصف أن  البد وعليه

  الصادقة  غري  فاألخبار  القارئ  ثقة  مث   ومن  مصداقيتها   وفقدان   للتكذيب  عرضة  الصحيفة  جيعل  اخلرب  هذا  مثل
  من   الكثري  وهنالك،  أيضا   احملرر  وعلى  اجلريدة  على  أمنا  و،  فحسب  القارئ   يف  ليس  وخطري  ضار  أتثري  ذات

 أن ينبغي اليت املصداقية تتبلور وهنا، (83)الصدق حتري عدم نتيجة  الصحف دور على ترفع اليت القضااي
  قانونية قضية  جمرد تكون  أن  قبل  أخالقية  و  أنسانية و حضارية مسألة  فهي دائماً  الصحافة هبا تتحلى

 
، سلسلة مكتبة اإلعالم واجملتمع،  اإلعالم اجلديد )تطور األداء والوسيلة،  أنتصار أبراهيم عبد الرزاق و صفد حسام الساموك  -78

 . 88ص، (2011، جامعة بغداد -وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 . 41ص، (1989، دار الوزن للطباعة والنشر: القاهرةمصداقية التصال، )، الدينحممود علم  -79
 . 8ص، نفسه املصدر -80
 . 147ص، (2007كتبة الفالح للنشر والتوزيع، )م، ثورة األتصال وحرية األعالم، سليمان صاحل -81
 . 237ص، (2011، الكتاب اجلامعيدار : )األمارات العربية املتحدة، أخالقيات العمل الصحفي، السيد خبيت -82
 . 19ص ، مصدر سبق ذكره، أمساعيل أبراهيم -83
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 أن  ميكن اليت واحلرية ، قانونية  لوائح  أو بنود أو بنصوص األلتزام جمرد من بكثري أمشل الصحفية فاملمارسة

 تتطلب  فال  أجنازات  و  عمليات  من  به  تقوم  ما  كل  جتاه  أترخيية  مسؤولية  طياهتا  يف   حتمل  الصحافة   هبا   تتمتع
 ابلضمري  التمسك  عليهم  حتتم  وأمنا،  فحسب  خرباء  أو  مهرة  حرفيني  جمرد  يكونوا  أن   املهنة   أبناء   من  الصحافة 

 ينتفي املهنة  جوهر فأن  هبا التفريط مت  أذا اليت والكرامة واألمانة واملوضوعية ابلصدق الذايت األلتزام و املهين
 (84) ابحلال

 األلكترونية مف وع الصحا ة: رابعا 

 وغريها   العاملية  األنرتنت  شبكة  عرب  ونشرها  أصدارها  يتم  اليت  الصحف:  أبهنا  اإللكرتونية  الصحافة   عرفت
  صحيفة  كانت  أم مطبوعة ورقية لصحيفة الكرتونية أصدارة أم نسخة أكانت سواء املعلومات شبكات من

  طاملا هبا للمنشور ملخصات كانت  أم الورقية للنسخة دقيقاً  تسجيالً  أكانت وسواء، متخصصة أم عامة 
  أمكانية  حبسب أخر إىل حني من أو، ألخر يوم من مضموهنا  حتديث يتم أي منتظم بنحو تصدر أهنا

 . (85)الصدور
 األنرتنت األلكرتوين الفضاء عرب يتم البشر بني األتصال من نوع: أبهنا األلكرتونية الصحافة وتعرف
  الصحافة  يف العمل ومهارات وآليات فنون  فيه تستخدم، األخرى األتصاالت و املعلومات وشبكات
 كوسيط  األلكرتوين  الفضاء  أستخدام  تناسب  اليت  املعلومات  وتقنيات  وآليات  مهارات  اليها   مضافاً   املطبوعة

 املتلقي  مع  التفاعل   من  املختلفة  واملستوايت  والصورة  والصوت  النص  أستخدام  ذلك  يف  مبا  أتصال   وسيلة   أو
 (86) بسرعة األلكرتوين الفضاء عرب اجلماهري على ونشرها ومعاجلتها اآلنية وغري اآلنية األنباء ألستقصاء
 يف وإنّ  البشر بني األتصال  من نوع هي األلكرتونية الصحافة  إنّ  يف أعاله التعريف مع الباحثة  وتتفق

 األستفادة  مع الورقية  الصحافة يف تستخدم اليت نفسها الصحفية والفنون  املهارات تستخدم األتصال هذا
 . التفاعل من  خمتلفة ومستوايت  والنص والصورة الصوت: مثل األلكرتوين الفضاء وآليات مهارات من

  الصحفية الفنون  وكل واملقاالت األخبار نشر إىل يشري فأنه األلكرتونية ابلصحافة  اخلاص املفهوم أما
 والصور والرسوم النصوص عرض تقنيات أبستخدام، مسلسل وبرقم دوري حنو وعلى األنرتنت شبكة عرب

 أصل هلا أكانت سواء األيل احلاسب شاشة عرب القارئ إىل  وتصل  التفاعلية املميزات وبعض، املتحركة
 (87) خالصة الكرتونية صحيفة أم مطبوع

 (88):  األجنبية الكلمات يف تعبري من كثر  أل ترمجة أييت  كمصطلح   األلكرتونية والصحافة 
 On line Journalism  ــــــ1
 Electronic Newspaper  ــــــ2
 Electronic Edition  ــــــ3
 Electronic Journalism  ــــــ4

 
 . 328ص، مصدر سبق ذكره، نبيل راغب -84
 . 93ص، (2007: دار الفجر للنشر والتوزيع،  القاهرة، )الصحافة األلكرتونية يف الوطن العريب، أمني رضا عبد الواحد -85
 . 99ص، (2009، دار أسامة للنشر والتوزيع: األردن األعالم األلكرتوين، ) ، فيصل أبو عيشة -86
 . 38ص، (2010، دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندريةالصحفي والصحافة األلكرتونية، )األخراج ، أشرف فهمي خوخة -87
 . 62ص، ، (2013، دار صفاء للنشر والتوزيع: عماناأللكرتوين، )  الصحفي، عباس انجي حسن -88
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  Virtual Newspaper  ــــــ5
 Digital Newspapers  ــــــ6
 : إىل يشري األلكرتونية الصحافة فمصطلح  العربية الدراسات يف  أما
 . الفورية الصحافة ـــــــ1
 . األلكرتوين النسخ  ــــــــ2
 . الألورقية  الصحف  ـــــــــ3
 . الرقمية الصحف  ـــــــــ4
 . التفاعلية الصحف  ـــــــــ5

 خدمات  شبكات أحدى على الصحفية املادة  بث على األلكرتونية الصحيفة عمل فكرة  وترتكز
 مبفهوم  األلكرتونية  الصحيفة  مفهوم  ويرتبط،  العاملية  األنرتنت  شبكة  عرب  والسيما   الفورية  التجارية  املعلومات

 عمليات يف الكمبيوتر أستخدام إىل لألشارة  يستخدم الذي األلكرتوين النشر مفهوم هو وأعم أمشل  أخر
 األلكرتوين النشر مفهوم يشري كما،  الكمبيوتر أجهزة أبستخدام وتوزيع، وطباعة، وتصميم، وحترير أنشاء
 (89)القراء على النهائي املنتج  توزيع يف  األتصال وشبكات، الكمبيوتر أجهزة مستوى على

 النشر  تقنيات هبا مرت اليت التطورات سلسلة يف  خطوة جمرد ليس األلكرتوين النشر فأن  ذلك وعلى
 التصوير: مثل، التقنيات من  كبري  بعدد األلكرتوين النشر يرتبط بل ، املتحركة ابحلروف الطباعة بدء منذ

  من  أكثر  األلكرتوين  النشر  إنّ   كما،  الليزر  أشعة  الصناعية  واألقمار  األلكرتونية  واحلاسبات  واهلاتف  الضوئي
 و الواثئق ألختزان  وسيلة  جمرد من أكثر وهو الطابعة آلة إىل أو العرض شاشة إىل األحرف نقل جمرد

  يكفل األلكرتوين فالنشر، أسرتجاعها
 أو منزله يف أكان  سواء مباشر وبشكل املستفيد متناول يف املعلومات من هائلة  كميات  توفري إمكانية

 (90)عمله مكان  يف
 األلكترونية الصحا ة  ف الم نية واألخالقيات التعبير حرية: خامساً 

 انتشاراً  األوسع أهنا كما،  التعبري حرية من واسع وهبامش احلرية  من بفائض األلكرتونية الصحافة تتمتع
 هذا  ولكن،  األرضية  الكرة  من  نقطة  أية  يف  القارئ  إىل  الوصول   على  الكبرية   لقدرهتا  وذلك،  متابعة  واألكثر
  عاتق على تقع التزامات فهنالك، التزام أي من خيلو أستخدامها أنّ  يعين ال التعبري يف احلرية  من الفائض

  األمتناع   و،  األفراد  وخصوصية،  األنسان   كرامة  أحرتام:  مثل،  يعرضه  أو  ينشره  ما  عرب  الصحافة   هذه  مستخدم
 اليت   الصحافة  مهنة  أخالقيات  هنالك  أن   بل  مطلقة   ليست  احلرية  فهذه،  الصور  من  صورة   أبية  انتهاكها  عن

 األداء  حتسني  هو  النهاية  يف  منها  والغرض،  والنزاهة  والشرف  الصدق  مثل  عامة  أخالق  األساس  يف  حتكمها
 (91) وقضاايه اجملتمع خدمة لصاحل اأَلعالمي

 
الكتاب   دار:  )األمارات العربية املتحدة،  التحرير الصحفي يف عصر املعلومات اخلرب الصحفي،  وسناء عبد الرمحنحسين نصر    -89
 . 29ص، (2009، اجلامعي

، (2005، دار املناهج: )عمان، النشر األلكرتوين الطباعة والصحافة األلكرتونية والوسائط املتعددة، حممد جاسم فلحي -90
 . 71ص

 جملة الشريعة:  )بال مكان نشر،  الصحافة األلكرتونية ماهيتها واملسؤولية التقصريية الناشئة عنها،  حازم و خليل ابراهيم نواف    -91
 . 212-211ص ص ، (2011، العدد السادس واألربعون، والقانون
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 املهن  كل  يف وامنا، فحسب الصحافة  يف ليس املهمة اجلوانب من  املهنية  اأَلخالقيات قضية وتعدّ 

  وللمشتغلني هلا املوجهة الكثرية اأَلنتقادات بسبب األلكرتونية الصحافة يف أمهية تزداد لكنها والوظائف 
  من الكثري ونشر القذف وكذلك، الغري أعمال ونشر املؤلف حقوق ابنتهاك املتعلقة تلك السيما، فيها

 متعلقة أكانت سواء صحيحة غري معلومات ونشر هلم التهم وتلفيق األفراد خبصوصية متس اليت املضامني
  جتعل اليت األلكرتونية الصحافة  به تتمتع الذي الكبري اهلامش بفضل العاديني األشخاص أم ابحلكومات

 (92) جريئة بطريقة ويتناولوهنا األخبار كلّ   ينشرون  صحفييها
 حتكم أن  ينبغي اليت والقوانني للتشريعات مبدئياً  بديالً  متثل األلكرتوين العمل أخالقيات فأن  ولذلك

   املنظومة هذه تستوعب أن  ينبغي مث   ومن،  األلكرتونية البيئة يف األعالمي العمل
 وأن، األلكرتونية ابلبيئة العاملة األعالمية  الوسائل خمتلف يف ابلفعل السائدة املمارسات، األخالقية 

 هذه يف األعالم أخالقيات مصفوفة تشكيل يف املشاركة األطراف على امللقاة  األخالقية  املسؤوليات حتدد
 (93)للتطبيق  وقابلة املعامل  وحمددة عامة أخالقية  ملفاهيم  للتوصل تسعي وأن ، البيئة 

  ويرى، به يلتزمون  شرف ميثاق لوضع جمال  يوجد ال أنه األلكرتوين األعالم يف العاملني بعض ويرى 
 املتلقي  عند آليات هناك وتكون ، القواعد ببعض تلتزم تكتالت هناك يكون  أن  هو احلل أن  منهم القلة

  ضرورة  أشكالية يثري ما وإن ، إليه يسيء ما منها ويتجاهل املتعددة اآلراء مع التعامل طريقها عن يستطيع
 يف نرصدها أن  ميكن اليت املظاهر من  عدد هو األلكرتوين األعالم يف العاملني شرف ميثاق  إىل التوصل
 (94)األخبار مصدر وجمهولية ، مصداقيته يف الشك ومنها األلكرتوين األعالم
 كل  عليها الرقابة ممارسة وصعوبة ككل  واجملتمع البلد أستقرار وهتدد العام األمن متس أخبار تنشر وقد

  الصحافة  يف  املشتغلني  جلعل  كربى  أمهية  ذات  املهنة   وأخالقيات  وتشريعات  مواثيق  جتعل  وغريها   القضااي  هذه
 (95)أنتهاكها و جتاوزها عدم على وحتفيزهم هبا يلتزمون  األلكرتونية
  األلكرتونية  الصحافة  أستخدام  يف  األخالقية   والضوابط  املهنية  املعايري  عن  للبحث  ماسة  فاحلاجة  ولذلك

 األعالميون عليها يوقع أخالقي سلوك مدوانت وجود على األلكرتوين األعالم وسائل يف الرتكيز وضرورة
  تتمثل األلكرتوين األعالم وسائل على تقع اليت الكبرية  الواجبات وأن ، األلكرتونية الصحافة  يف العمل  قبل
 حفاظاً   للغري  ضرراً   يسبب  ما   كل  بث  عن  املسؤولني  حملاسبة   مهنية  مواثيق  وتفعيل  القوانني  تصنيف  ضرورة  يف

  التقليدية  أكانت  سواء  الصحافة   حتمي  اليت  هي  فاملسؤولية ،  لألخرين  أساءة  أية   ومنع  والتعبري  الرأي  حرية  على
 ترتيب ودون وحتديد ضبط غري من األلكرتونية الصحافة ترك عدم الضروري ومن األلكرتونية أم منها

 (96) األلكرتونية الصحافة أستخدام أساءة  حياول  من كل  على  املسؤولية
 : اباليت  الصحفية املهنة أخالقيات تلخيص وميكن

 
 . 21ص، مصدر سبق ذكره، امحد مولود -92
 )األمارات ، اجلوانب األعالمية والصحفية والتعليمية والقانونية واألخالقيةاألنرتنيت كوسيلة اتصال جديدة ، السيد خبيت -93

 . 562ص، (2010، دار الكتاب اجلامعي: العربية املتحدة
 . 122ص ، مصدر سبق ذكره، و خليل ابراهيم  نواف حازم -94
 . 21ص، مصدر سبق ذكره، امحد مولود -95
 . 212ص، املصدر نفسه -96
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،  العشرين  القرن   يف  صدرت  اليت  األخالقية   املواثيق  عليها  أجتمعت  اليت  املعايري  أهم  من  وتعدّ :  الدقة   -1
  األخبارية املواقع تنشرها اليت املعلومات يف السيما الدقة مفهوم لتوضيح  حاجة هنالك فأن  ذلك ومع

 .  األلكرتونية والصحف
 (97) املتعارضة  النظر وجهات ونشر حتيز أي دون  من احلقائق عرض ويتطلب: األنصاف -2
 وال لألعالمي احملرك احملور هي فاحلقيقة األعالمية  املادة مع التعامل ألدبيات الدافع هو: الصدق -3
 . وواقعها ومصداقيتها  دقتها خيدش  مبا مشوبة  ملتوية بطرق اليها الوصول  يكون 
 أكانت سواء األنسان  كرامة  متس اليت واألخبار الصور نشر عدم وتعين: األنسان  كرامة  احرتام -4
 جيوز ال أي( اذن  دون  من شخصية صور نشر  مثل) فردية كرامة  أم( دينية او  ثقافية فئة ) مجاعية  كرامة

 . والتالعب واالبتزاز والتورط اخلداع أساليب  أستخدام
 اخلرب بني واخللط األمور بني اخللط  وجتنب احلياد  من بنوع والصور اخلرب تقدمي  وتعين: النزاهة -5

 العمل يف األستقاللية  و  اهلوى من التفرد وكذلك، اخلاص والصاحل العام الصاحل وبني األشهار أو والتعليق
 . أتثري ألي اخلضوع  وعدم
 معاجلته  يف  الدقة  والتزام  بشأنه  والتحري   منه  التحقق  غري  من  خرب  أي  نقل  جيوز  ال  مبعىن:  املسؤولية  -6
 .  أخباره  يف الصحة مسؤولية األعالمي يتحمل أن  أي  نشره يف واحلذر
 األعالم وسائل  أمام يف متساوون  اهنم كما  احلقوق يف متساوون  املواطنني أن  ترى واليت: العدالة -7
 أخرى  دون  من جهة أو ثقافة أو فئة عن تعبرياً  الرسائل هذ تكون أن  على احلرص ضرورة أتيت هنا ومن

  واألاثرة التهويل  أو املبالغة وعدم األمكان  قدر األنتقادات و والصور األخبار وعرض احلكمة وتوخي
 (98). الرخيصة

 األنرتنيت  عرب  ونشرها  وأنتاجها  األخبار  مجع  عملية  حتكم  اليت  املبادئ   أهم  إنّ   املواثيق  تلك  دراسة  وتوضح 
 (99): ابآليت تلخيصها ميكن

 إىل  تشري األلكرتونية الصحف حمررو هبا يلتزم اليت املواثيق معظم إنّ : املعلومات صحة من التأكد -1
 بوينرت مؤمتر أصدره الذي األعالن  أشار أذ، وأخبار ومعلومات حقائق من  ينشرونه ما صحة من التأكد

  حملطة  أو املطبوعة الصحيفة يف نشرت قد املادة  كانت  اذا انه األعالن  وأضاف، ذلك إىل 1997 عام
 ابملعايري  األلتزام من البد بتحريرها والقيام األنرتنيت موقع على وضعها عند فانه التليفزيونية أو األذاعية

 . مصداقيتها  أو جودهتا أو املادة دقة من التقليل  إىل تؤدي ال التغريات هذه أن  من والتأكد، املهنية
  األلكرتونية  الصحف يف الصحفيني أن  األعالانت و  املواثيق أشارت: احلقيقة عن البحث -2

 .  احلقيقة عن ابلبحث مهنياً  يلتزمون  األخبارية والشبكات
  األستقالل و لألحداث والعادلة الشاملة ابلتغطية  يلتزمون  الصحفيني أن  بوينرت معهد أعالن  وأضاف

 . املعلومات مصادر  عن

 
 . 182ص ، مصدر سبق ذكره، اهلادي هاشم مىن جابر عبد -97
 . 22ص، مصدر سبق ذكره، أمحد مولود -98
 . 300ص ، مصدر سبق ذكره، سليمان صاحل -99



 
 

460 

 24:  العدد

 
 على احملافظة هو األعالم ووسائل املطبوعة الصحافة يف األساس التقليد أن : املعلومات مصادر -3
  أشار  أذ، النهج  هذا على سارت قد األلكرتونية ابلصحافة اخلاصة املواثيق أن  الواضح ومن املصادر أسرار
 اليت املعلومات مصادر عن يكشف ال وأن ، املهنة سر أبحرتام العضو يلتزم أن  إىل ACM(100) ميثاق
 . عنها الكشف عدم تطلب
 ACM ميثاق نص أذ، املبدأ هذا على األلكرتونية الصحافة مواثيق يف أتفاق هنالك: الضرر منع -4
 أذ، املبدأ هذا طور بوينرت معهد ميثاق لكن للضرر األخرين تعريض بتجنب يتعهد املنظمة عضو أن  على
 اجلمهور   بتحذير  األلتزام  و،  الضارة   املواد  يف  التحريري  ابلتحكم  األلكرتونية  الصحف  حمرري  التزام  على  نص
 (101) مضرة أو  مسيئة مواداً   تتضمن أن  ميكن اليت املواقع من

 نتائج تحليل المضمون للمواقع اأَلخبارية األلكترونية دينة البحث :  الادالا 

 العراقي  األعالم املركز الخربي لشبكة : والا أ
ىل نتائج متعددة يف موقع املركز اخلربي إستمارة حتليل املضمون توصلت الباحثة  التحليل العملي ألبعد  
 :  اآلتيةالعراقي نستعرضها يف اجلداول  األعالملشبكة 

 :  فئات املعايي املهنية لألعالم: احملور الول
قة ومصداقية( فالحظت عدد )موضوعية ودمن  الباحثة يف هذا احملور املعايري املهنية لألعالم تناولت

 : يتآلمن النتائج ضمنتها يف اجلدول ا
 ( يوضح فئات املعايري املهنية لألعالم يف املركز اخلربي لشبكة األعالم العراقي 2جدول ) 

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية   التكرار  املعايري املهنية لألعالم ت
 1 %40 2135 املوضوعية  1
 2 %31,5 1679 املصداقية  2
 3 %28,3 1510 الدقة 3
  %100 5324 اجملموع  

كثر أالعراقي التزم ابملوضوعية    األعالمن املركز اخلربي لشبكة  أتضح للباحثة  أمن نتائج اجلدول السابق  
 . (2135( ومبجموع )%40وىل وبنسبة )حازت هذه الفئة على املرتبة األ أذ، من غريه من القيم
 :  املهنية  الخالقيةالقيم  فئات : احملور الثان

 نبغي اليت ياملختلفة جيابية وهي املبادئ األأ، القواعد والواجبات املسرية ملهنة ما  وتتضمن جمموعة من
 :  يتآلصنفتها الباحثة كما يف اجلدول ا، ماتهداء مهأ ثناء يف أن يلتزم هبا أعلى الصحفي 

كة األعالم املستخرجة من فئة القيم األخالقية املهنية يف املركز اخلربي لشب( يوضح الفئات 3جدول )
 العراقي 

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية   التكرار  القيم األخالقية املهنية   ت
 1 %25,9 647 األبتعاد عن التشهري والسب والقذف 1

 
 . 301ص، املصدر السابق نفسه -100
 . 300ص ، ذكره سبق مصدر، صاحل سليمان -101
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 2 %25,3 632 األبتعاد عن نشر ما حيرض على العنف 2
 3 %24,2 604 عدم نشر ما يثري الشهوات  3
 4 %24,4 611 عدم الكشف عن أسرار األخرين   4
  %100 2494 اجملموع  

وىل ن فئة )االبتعاد عن السب والقذف والتشهري( حازت على املرتبة األأعاله يتضح أمن اجلدول 
بتعد عن التشهري أالعراقي قد  األعالمن املركز اخلربي لشبكة أمما يعين ، (647( وتكرار)%25,9وبنسبة ) 

بتعاد عن نشر ما حيرض على العنف( بنسبة  فئة )األ وجاءت، والسب والقذف يف املوضوعات مجيعها
، (604( وتكرار )24,2وبنسبة )، (تلتها فئة )عدم نشر ما يثري الشهوات، (632( وبتكرار )25,3%)
ابملوقع   يزيدايت وذكرأختطاف نساء  أ العراقي قام بنشر موضوعات عن    األعالماملركز اخلربي لشبكة    أن   أذ

ن هنالك بعض املوضوعات الرتفيهية والغرائب كانت أعن  فضالً ، غتصابالتفاصيل الكاملة لعمليات األ
( %24,4وبنسبة )   خرين(سرار األأ جاءت فئة )عدم الكشف عن    خرياً أو ،  حتتوي على كلمات مثرية للجنس

سرار بعض الشخصيات السياسية  أ اخلربي بعض املقاالت اليت تكشف عن    نشر يف املركز،  (2494وتكرار )
 . أسرهتا زواج منه شليب السري من غري علم : مثل،  سرار شخصيات فنيةأ خبار عن أ يضاً أكما نشر 

 :  فئات املوضوعات:  احملور الثالث
طالع على موضوعات املركز األ  عن طريقتبني للباحثة    إذعالمي  طبيعة املضمون األ  ويتناول هذا احملور

توزيع يت يوضح تفاصيل آلواجلدول ا ، موضوعات معينة يفن املوقع ركز أ العراقي  األعالماخلربي لشبكة 
 العراقي  األعالماملوضوعات يف املركز اخلربي لشبكة 

 املوضوعات موقع املركز اخلربي لشبكة األعالم العراقي( يوضح الفئات املستخرجة من فئة  4جدول ) 
 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية   التكرار  موضوعات املوقع  ت
 1 %23,4 160 املوضوعات السياسية   1
 2 %15,6 106 موضوعات مكافحة اأَلرهاب 2
 3 %13,7 89 موضوعات رايضية   3
 4 %13,2 86 موضوعات العنف 4
 5 %9,8 64 املوضوعات اأَلقتصادية   5
 6 %6,8 44 موضوعات حقوق األنسان  6
 7 %4,1 27 موضوعات أجتماعية   7
 8 %3,8 25 املوضوعات صحية   8
 9 %3,2 23 املوضوعات الفنية  9

 10 %1,8 12 املوضوعات الدينية  10
 11 %1,2 8 املوضوعات الثقافية   11
 12 %0,4 3 موضوعات علمية   12
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  %100 647 اجملموع  

 :  فئة الفنون الصحفية املستخدمة يف املوقع
فئات فرعية متعددة  علىعالمية اليت يعتمدها املوقع وقسمتها الباحثة وهي فئة تتناول طبيعة املادة األ

 : كما موضحة ابجلدول االيت
 ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة الفنون الصحفية يف املركز اخلربي لشبكة األعالم العراقي 5جدول )
 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية   التكرار  الفنون الصحفية   ت
 1 %83 542 خرب  1
 2 %8 52 مقال  2
 3 %6 39 تقرير  3
 4 %1,3 9 حتقيق   4
 5 %0,7 5 حديث  5
 6 0 0 قصة خربية   6
  %100 647 اجملموع  

وىل من بني الفئات وبنسبة  عاله تبني ان فئة اخلرب الصحفي حازت على املرتبة األأ من نتائج اجلدول 
( 52( ومبجموع )%8فيما حصلت فئة املقال على املرتبة الثانية وبنسبة )، اً ( خرب 542( وبواقع )83%)

ما فئة التحقيقات فقد أ، اً ( تقرير 39( وبواقع )%6وحازت فئة تقارير على املرتبة الثالثة وبنسبة )، مقاالً 
خلامسة  وحازت فئة احلديث على املرتبة ا،  ( حتقيقات9( وبتكرار )%1,3حازت على املرتبة الرابعة وبنسبة )

 . نسبة أيةما فئة القصة اخلربية فلم حتصل على أ، ( مقابالت5( ومبجموع )%0,7بنسبة )
 : املوقع يف  املعلومات مصادر فئة

 على  الباحثة   قسمتها  املوقع  معلومات  على  احلصول  يف  املستخدمة  املصادر  ماهية  توضح   اليت  الفئة  وهي
 : اآليت اجلدول  يف مبينة فرعية كما فئات

 ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة مصادر املعلومات يف املركز اخلربي لشبكة األعالم العراقي 6جدول ) 
 التسلسل املرتيب النسبة املئوية  التكرار مصادر املعلومات ت
 1 %85,4 553 مراسلون  1
 2 %3,5 23 جمهولة املصدر 2
 3 %3,4 22 وكالة أنباء  3
 4 %2,7 18 موقع الكرتوين 4
 5 %2,4 16 قنوات تليفزيونية  5
 6 %2,3 15 صحف مطبوعة  6
  %100 647 اجملموع 
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ن للموقع شبكة  إ  إذ،  (553( ومبجموع ) %85,4وىل وبنسبة كبرية )حازت فئة مراسلني على املرتبة األ
ضوعات ملو اب  ما يتعلقفكان املوقع يعتمد على املراسلني في ،  مجيعهامراسلني كبرية داخل العراق ويف احملافظات  

( وكانت بعض املوضوعات %3,5( وبنسبة )23تلتها فئة جمهولة املصدر بتكرار )،  اليت تتعلق ابلعراق  مجيعها
( وبنسبة  22نباء وبتكرار )املرتبة الرابعة فئة وكاالت األ وجاءت يف، الرتفيهية والطرائف ال تستند ملصدر

فيما  ، ( تكرار18( وبواقع )%2,7خر فجاءت يف املرتبة الرابعة وبنسبة )آما فئة موقع الكرتوين أ، (3,4%)
جاءت فئة   خرياً أو ، (16( وبتكرار )%2,4حصلت فئة قنوات تليفزيونية على املرتبة اخلامسة و بنسبة )

 األعالم اعتمد املركز اخلربي لشبكة ، (%2,3( وبنسبة )15يف املرتبة السادسة وبتكرار )صحف مطبوعة 
خرى وقنوات تليفزيونية  آ نباء ومواقع الكرتونية أيف احلصول على املوضوعات العربية والعاملية على وكالة 

 . ن املوقع ال ميتلك مراسلني خارج العراقأذ أ ، وصحف مطبوعة
 الجزيرة: ثانيا

 :  فئات املعايي املهنية لألعالم: احملور الول
سب سياسية املوقع جتاه كل حبوذلك  ابملعايري املهنية لألعالم  ختلف موقع اجلزيرة نت يف مدى التزامه  أ
 .  عدد كبري من دول العاملإىلمكانية كبرية للوصول أن موقع اجلزيرة نت موقع ضخم وله أكما ،  دولة

 : االيتكما مبني ابجلدول   ابملعايري املهنية لألعالمفكانت نسب التزام املوقع 
 ( يوضح فئات املعايري املهنية لألعالم يف موقع اجلزيرة نت7جدول ) 

 يب التسلسل املرت النسبة املئوية   التكرار  املعايري املهنية لألعالم  ت
 1 %47,4 10058 املوضوعية  1
 2 %26,7 5673 املصداقية  2
 3 %25,7 5459 الدقة  3
  %100 21190 اجملموع  

 :  املهنية  الخالقية القيم فئات : احملور الثان
 التايل  اجلدول يف  مبني كما  نت اجلزيرة موقع يف  املهنية األخالقية  القيم توزعت

 ( يوضح توزيع الفئات املستخرجة من فئة القيم األخالقية املهنية يف اجلزيرة 8جدول ) 
التسلسل   النسبة املئوية  التكرار القيم األخالقية املهنية  ت

 املرتيب
 1 %26,2 1972 عدم نشر ما يثري الشهوات  1
 2 %25,8 1946 عدم الكشف عن أسرار األخرين  2
 3 %25 1879 التشهري والسب والقذفاألبتعاد عن  3
 4 %22,7 1713 األبتعاد عن نشر ما حيرض على العنف 4
  %100 7,510 اجملموع 
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املمارسات اجلنسية والكلمات النابية  : مثل، جاءت يف املرتبة األوىل فئة عدم نشر ما يثري الشهوات

أسرار األخرين( يف املرتبة الثانية وبتكرار تلتها فئة )عدم الكشف عن  ،  (1972( وبتكرار )%26,2وبنسبة ) 
، (%25وجاءت فئة عدم التشهري السب والقذف يف املرتبة الثالثة وبنسبة )، (%25,8( وبنسبة )1946)

 . (%22,7( وبنسبة )1713بتعاد عن نشر ما حيرض على العنف على املرتبة الرابعة وبتكرار )وحازت فئة األ
 :  املوضوعات اتفئ:  احملور الثالث

 : األيتتنوعت املوضوعات يف موقع اجلزيرة نت وصنفتها الباحثة كما مبني ابجلدول 
 ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة املوضوعات يف موقع اجلزيرة نت9جدول ) 

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية   التكرار  موضوعات املوقع  ت
 1 %20,8 424 املوضوعات السياسية   1
 2 %17 347 موضوعات مكافحة اأَلرهاب 2
 3 %12,9 263 املوضوعات الرايضية   3
 4 %11,7 239 موضوعات العنف 4
 5 %7,7 158 موضوعات حقوق األنسان  5
 6 %5,3 108 املوضوعات اأَلقتصادية   6
 7 %7,3 150 املوضوعات األجتماعية   7
 7 %7,3 150 املوضوعات الفنية   8
 8 %3,6 75 املوضوعات الصحية   9

 9 %3,2 67 املوضوعات العلمية   10
 10 %1,1 24 املوضوعات الثقافية   11
 11 %1 22 املوضوعات الدينية  12
  %100 2037 اجملموع  

 فئة الفنون الصحفية املستخدمة يف املوقع 
أذ تبدأ من اخلرب الصحفي إىل التقرير والتحقيق  ،  تنوعت الفنون الصحفية املستخدمة يف موقع اجلزيرة نت

 والقصة واملقال واجلدول اآليت يبني توزيع الفنون الصحفية يف املوقع
 موقع اجلزيرة نت  ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة الفنون الصحفية يف46جدول)

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية   التكرار  الفنون الصحفية   ت
 1 %39,3 859 خرب  1
 2 %30,9 675 تقرير  2
 3 %23,3 376 حتقيق   3
 4 %4,7 97 قصة خربية  4
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 5 %1,4 30 مقال  5
 6 0 0 حديث  6
  %100 2037 اجملموع  

املرتبة األوىل إذ كان للخرب النصيب األكرب بني ابقي الفنون لكون حصلت فئة اخلرب الصحفي على 
تلتها فئة التقرير الصحفي يف املرتبة الثانية  ، ( خرباً 859( وبواقع )%39,3املوقع أخباري وكانت النسبة )

( 376صحفي على املرتبة الثالثة وبتكرار )التحقيق  الوجاءت فئة  ،  ( تقريراً 675( وبتكرار )%30,9وبنسبة ) 
( 97( ومبجموع )%4,7ربية على املرتبة الرابع وبنسبة )اخلقصة الوحصلت فئة ، (%23,3حتقيقًا وبنسبة )

ومل حتصل فئة حديث ،  (%1,4( مقااًل ونسبة )30وحصلت فئة مقال على املرتبة اخلامسة وبتكرار )،  قصة 
 صحفي على أية نسبة 

 فئة مصادر املعلومات يف املوقع 
 : أليتلمعلومات متنوعة كما مبينة يف اجلدول اللجزيرة نت مصادر ل

 
 
 

  نت اجلزيرة  موقع يف مصادر املعلومات  فئة من  املستخرجة الفئات يوضح ( 10جدول ) 
 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية   التكرار  مصادر املعلومات  ت
 1 %27,5 723 مراسلون  1
 2 %26,7 511 نباء أوكالة  2
 3 %18,2 380 تليفزيونية قنوات  3
 4 %15,8 243 موقع الكرتوين 4
 5 %11,7 180 صحف مطبوعة  5
 6 0 0 جمهولة املصدر 6
  100 2037 اجملموع  

ن ملوقع اجلزيرة نت شبكة أ  أذ،  (723( وبتكرار )%27,5وىل بنسبة )حازت فئة مراسلني على املرتبة األ
 تكراراً  (511نباء على املرتبة الثانية وبواقع )وحازت فئة وكاالت األ، كافة   حناء العاملأمراسلني موزعة على 

، (%18,2( وبنسبة ) 380ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة قنوات تليفزيونية وبتكرار )، (%26,7وبنسبة ) 
( وجاءت فئة صحف مطبوعة على 243( وبتكرار )%15,8خر على نسبة )أ وحازت فئة موقع الكرتوين 

ما فئة جمهولة املصدر فلم حتصل على نسبة كان موقع أ،  (180وبتكرار )،  (%11,7املرتبة السادسة بنسبة )
ليفزيونية كبرية وهلا مجهور لقناة ت  اً كونه موقع  أبسناد املوضوعات اىل مصادرهالتزام  اجلزيرة نت حريص على األ

 . مصدر اىلتستند مجيعها  كبري لذلك كانت موضوعات املوقع 
 لكتوني خباري األاأل BBC Arabicموقع  : ثالثاا 

 فئات املعايي املهنية لألعالم: احملور الول
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خضاع موضوعات املوقع للتحليل ملعرفة مدى التزامها ابملسؤولية  أ و BBC Arabicعند دراسة موقع 

 : األيتجتماعية حصلت الباحثة على جمموعة من النتائج ورتبتها كما يف اجلدول اأَل 
 BBC Arabicيف موقع املعايري املهنية لألعالم ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة  11جدول ) 

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية   التكرار   لألعالم  املهنية املعايري ت
 1 %49,1 7316 املوضوعية  1
 2 %26 3884 املصداقية  2
 3 %24,7 3677 الدقة  3
  %100 14877 اجملموع  

 :  خالقية املهنية فئات القيم ال : احملور الثان
الحظت الباحثة جمموعة من النتائج وكما   BBC Arabic عند دراسة القيم األخالقية املهنية يف موقع

 : مبينة يف اجلدول اآليت
 
 

 BBC Arabicاملهنية يف موقع  خالقية( يوضح الفئات املستخرجة من فئة القيم األ12جدول ) 
 التسلسل املرتيب النسبة املئوية  التكرار القيم األخالقية املهنية  ت
 1 %27,8 1416 األبتعاد عن التشهري والسب والقذف 1
 2 %27 1382 األبتعاد عن نشر ما حيرض على العنف 2
 3 %22,9 1170 عدم الكشف عن أسرار الناس 3
 4 %22 1125 عدم نشر ما يثري الشهوات  4
  %100 5093 اجملموع 

، (1416)  وبتكرار(  %27,8)  بنسبة  والقذف  والسب  التشهري  عن  االبتعاد  فئة   األوىل  املرتبة  يف  جاءت
  املرتبة  ويف, تكراراً  (1382) وبواقع( %27) بنسبة العنف على حيرض ما نشر عن االبتعاد فئة وحصلت

  فئة وجاءت، (%22,9) تكراراً وبنسبة( 1170) بواقع الناس أسرار عن الكشف عدم فئة الثالثة جاءت
( %22) بنسبة الرابعة املرتبة يف النابية والكلمات اجلنسية املمارسات: مثل، الشهوات مايثري ما نشر عدم

 . تكراراً  (1125) وبواقع
 :  املوضوعات اتفئ:  احملور الثالث

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية   التكرار  الفنون الصحفية   ت
 1 %40,5 597 خرب  1
 2 %24,6 363 تقرير  2
 3 %19 281 حتقيق   3
 4 %15,8 233 قصة أخبارية   4
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 5 0 0 مقال  5
 6 0 0 حديث  6

  %100 1474 اجملموع  
 االيت اجلدول يف  وكما مبني BBC Arabic موقع يف املوضوعات تنوعت
  BBC Arabic موقع يف املوضوعات  فئة من  املستخرجة الفئات يوضح ( 13)  جدول

  فنون صحفية متنوعة BBC Arabicاستخدمت يف موقع : الفنون الصحفية املستخدمة يف املوقعفئة 
 قسمتها الباحثة كما يف اجلدول التايل  

 BBC Arabicموقع  يف  الفنون الصحفية  فئة من  املستخرجة الفئات يوضح ( 14)  جدول
 التسلسل املرتيب النسبة املئوية   التكرار موضوعات املوقع  ت
 1 %18,7 276 سياسية  الاملوضوعات  1
 2 %14,6 216 املوضوعات األقتصادية   2
 3 %11,5 170 موضوعات حقوق األنسان  3
 4 %10,8 160 املوضوعات الفنية   4
 5 %10,5 156 اإلرهابموضوعات مكافحة  5
 6 %10,4 135 موضوعات رايضية  6
 7 %9 133 موضوعات العنف 7
 8 %4,8 72 املوضوعات األجتماعية  8
 9 %4,5 67 املوضوعات العلمية   9

 10 %3 47 املوضوعات الصحية   10
 11 %1,7 26 املوضوعات الثقافية   11
 12 %1 16 املوضوعات الدينية  12
  %100 1474 اجملموع  

 
ويف املرتبة الثانية  ، اً ( خرب 597( وبواقع ) %40,5وىل بنسبة ) حازت فئة اخلرب الصحفي على املرتبة األ

وجاءت يف املرتبة الثالثة فئة حتقيق  ، اً ( تقرير 363( وبتكرار )%24,6تقرير صحفي بنسبة )جاءت فئة 
( قصة وبنسبة  233واملرتبة الرابعة لفئة قصة خربية بواقع )، اً ( حتقيق281( وبواقع )%19صحفي بنسبة )

(15,8%) . 
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 : مصادر املعلومات يف املوقعفئة 

ذاعة الربيطانية  لكونه موقع عاملي اتبع هليئة األ BBC Arabicتعددت مصادر املعلومات يف موقع 
يبني   آليتاجلدول ا، مصادر متنوعةولديه مجهور كبري لذلك كان حريص يف احلصول على املعلومات من 

 عتوزيع فئة مصادر املعلومات يف املوق
  BBC Arabicموقع يف مصادر املعلومات  فئة من  املستخرجة الفئات يوضح ( 15)  جدول
التسلسل   النسبة املئوية   التكرار  مصادر املعلومات  ت

 املرتيب 
 1 %39,5 583 مراسلون  1
 2 %18 266 وكالة أنباء  2
 3 %14 217 صحف مطبوعة  3
 4 %11,8 175 جمهولة املصدر  4
 5 %9,5 141 موقع الكرتوين اخر 5
 6 %6,2 92 قنوات تليفزيونية  6
  %100 1474 اجملموع  

ما املرتبة الثانية لفئة وكاالت أ، (583( وبواقع )%39,5وىل بنسبة ) جاءت فئة مراسلني يف املرتبة األ
( وبواقع %14ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة صحف مطبوعة بنسبة )،  (266( وتكرار )%18نباء بنسبة )األ
وجاءت فئة موقع ، (175( وبتكرار)11,8)ويف املرتبة الرابعة جاءت فئة جمهولة املصدر بنسبة ، (217)

ما فئة قنوات تليفزيونية جاءت يف املرتبة السادسة بتكرار أ، (141( وبتكرار )%9,5خر بنسبة )آ الكرتوين 
 . (6,2( وبنسبة )92)

  األالتنتاجات

 النقاط  يف متثلت عديدة أبستنتاجات الباحثة خرجت املضمون  حتليل ألستمارة السابقة النتائج  من
 ـــــ : اآلتية
 اخلروقات   من  عدداً   هنالك  أن   وجدت  إذ  الثالثة  املواقع  يف  اأَلجتماعية  للمسؤولية   خروقات  هنالك  -1

 : ماأييت  األستنتاجات أثبتت أذ  املهنية األخالقية  للقيم خروقات  عن فضالً ، املهنية املعايري يف
  -: ماأييت طريق  عن للموضوعية  خروقات وجود

 موضوعات  معظم  كانت  اذ  العراقية  للحكومة  منحازاً   كان   العراقي  األعالم  لشبكة  اخلربي  املركز  موقع  -أ
 . وغريها  املسؤولني وزايرات وفعالياته وأنشطتها العراقية احلكومة  عن املوقع

 ومصر   بسوراي  املتعلقة  املوضوعات  يف  أبخر  أو  بشكل  ينحاز  املوقع  إنّ   إذ  نت  اجلزيرة   موقع  يف  حتيز  -ب
 أحنيازه  عن فضالً ، املاريوت قضية  بسبب مصر يف اجلزيرة  مراسلي حماكمة موضوع يف أحنيازه  كان   والعراق
 مليشيات  تسمية العراق يف الشعيب احلشد على يطلق كان   أذ والعراق سوراي يف األرهايب داعش لتنظيم
 يعين وهذا، السوري اجليش على األسد بشار جيش تسمية ويطلق  الشيعية املليشيات أو الشعيب احلشد
 . الصحيح  احلكم من ومنعه اجلمهور ادراك تشويه
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 فضالً ، األسالمية الدولة  عليه فيطلق األرهايب داعش تنظيم إىل ينحاز BBC Arabic موقع أنّ  -ج
 الباحثة  فالحظت  فرنسا  يف   القطار  على  اهلجوم  نفذ  الذي  األرهايب  على  أسالمي  أرهايب   تسمية  أطالقه  عن
  تسمية  أطالقه عن فضالً ، األسالم إىل مجيعها األرهابية  األعمال  نسب حياول BBC Arabic موقع إنّ 

 . األسرائيلي اجليش من بدالً  األسرائيلي الدفاع  جيش
 اجلزيرة   موقع  ففي،  موضوعاهتا  بعض  يف  احلقائق  وتشويه  وتلون   أضافة  لديها  كانت  الثالثة  املواقع  إنّ   -د
 واليمن  وسوراي العراق موضوعات يف للحقائق  وتشويه وتلون  أضافة  هنالك كانت  BBC Arabic و نت

 يف  والتلون  األضافة و احلقائق تشويه كان   العراقي األعالم لشبكة اخلربي املركز موقع أما، وفلسطني 
 . األصالحات و التظاهرات موضوعات: مثل، العراق موضوعات

 يف  السيما  الواقع تزيف موضوعاته بعض يف نت اجلزيرة  موقع كان   أذ املصداقية يف ضعف وجود -2
 يف  الواقع تزيف يستخدم كان   BBC Arabic موقع أما داعش تنظيم ضد العراق وحرب مصر موضوعات
 القوات خسائر  عن تفاصيل يذكر اجلزيرة  موقع كان   أذ األرهاب ضد والعراق سوراي حرب موضوعات

  حياول موضوع من أكثر نشر املوقع أن  عن فضالً ، داعش تنظيم هلا يتعرض اليت اخلسائر متجاهالً  العراقية
 والرتكيز،  مصر  يف  للحرايت  ومقيد  دكتاتور  إىل  وحتويله  السيسي  الفتاح  عبد  مصر  رئيس  لصورة   األساءة  فيه

  األعمال ينسب فكان  BBC Arabic موقع أما ، عادل غري مصر يف القضاء إنّ  تبني معلومات على
 . املسلمني إىل  األرهابية

 وجود الباحثة فالحظت العراقي األعالم لشبكة اخلربي املركز موقع يف اللغوي املستوى ضعف -3
 . ووضوحه املوضوع دقة يف خلالً  ذلك ويعد املوقع  يف األمالئية  األغالط بعض 
 BBCموقع أستخدم أذ نت واجلزيرة BBC Arabic موقعي يف املوضوعات بعض دقة عدم -4

Arabic  بعض ففي نت اجلزيرة  موقع أما، (املصدر أفاد) مثل موضوعاهتا بعض يف  للتأويل قابلة كلمات  
 يف  وأتويالت تساؤالت تثري أن  شأهنا من واليت املوضوع هناية  يف األسئلة  بعض طرحت واملقاالت األخبار

 . املوقع زائر ذهن
 بعض  يف  BBC Arabic  موقع  أستخدم  إذ  الثالثة  املواقع  يف  األخالقية  ابلقيم  خروقات  هنالك  كان   -5

 املوقع  إنّ   الباحثة  الحظت  نت  اجلزيرة  موقع  أما،  انبية   كلمات   أستخدام  و  للشهوات  مثرية  صور  موضوعاته
  تنظيم  ضد  احلرب  بتسمية  وذلك،  األرهاب  مكافحة  موضوعات  يف  والسيما  العنف  على  التحريض   يستخدم

  السيما  الناس  أسرار  عن  الكشف  أستخدم  فقد  اخلربي  املركز  موقع  أما،  السنة  ضد  شيعية  حرب  هي  داعش
 . السياسية  املقاالت بعض ويف  الفنية املوضوعات بعض يف

  السياسية  ابملوضوعات  هتتم  كانت  أذ   غريها  دون   موضوعات  يف  ركزت  الثالثة  األلكرتونية  املواقع  إنّ   -6
 . املوضوعات ابقي  من أكثر العنف وموضوعات األرهاب  ومكافحة

 على حصل  الصحفي اخلرب ان  أذ، الصحفية الفنون  أستخدام حيث من الثالثة املواقع تتفاوت -7
 املركز موقع واختلف، األخرى الصحفية الفنون  بباقي  قياساً  مرتفعة وبنسب الثالثة املواقع يف األوىل املرتبة 

 الصحفية  الفنون   توظيف  مدى  يف   BBC Arabic  و  نت  اجلزيرة  موقعي  عن  العراقي  األعالم  لشبكة  اخلربي
 . األخرى
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  املراسلني  على  الثالثة  املواقع  اعتمدت  مصادرها  من  املعلومات  استقاء  حيث  من  الثالثة  املواقع  تتفق   -8

 يف  منتشرين مراسلني شبكة على العراقي األعالم لشبكة اخلربي املوقع يعتمد أذ، موضوعاهتا أغلب يف
 على تتوزع كبرية  مراسلني  شبكة لديهما BBC Arabic و نت اجلزيرة  موقعا أما، كافة   العراق حمافظات

  إىل  تستند ال موضوعات لديها كانت  BBC Arabic اخلربي املركز موقعي أن  كما ،  العامل دول أغلب
 تفوق وأييت ، مصادر إىل تستند مجيعها موضوعاته كانت  الذي نت اجلزيرة  موقع من العكس على مصادر

  حكومية  مصادر  من  استقصائها  يتم  رمسية  حملية  أخبارها  معظم  أن   كون،  العراقية  األعالم  لشبكة  اخلربي  املركز
 .  وبرملانية
 


