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اجتاهات الشباب اجلامعي نحو التزام املواقع الصحفية اإللكترونية باملسئولية املهنية
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هدفــت الدراســة إلــي التعــرف علــى اجتاهــات الشــباب نحــو التــزام املواقــع الصحفيــة اإللكترونيــة 

باملســؤولية املهنيــة، مــن خــال التعــرف علــى املعاييــر التي جتعــل املواقع الصحفيــة اإللكترونية تلتزم 

باملســؤولية املهنيــة مــن جهــة نظــر املبحوثــن. واعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح اإلعامــي علــى 

عينــة مــن الشــباب اجلامعــي. وتوصلــت الدراســة إلــى أن املعاييــر التــي جتعــل املواقــع اإللكترونيــة 

تلتــزم باملســؤولية املهنيــة مــن وجهــة نظــر العينــة، فقــد جــاء معيــار املوضوعيــة يف الترتيــب األول 

ــا  ــة بنســبة%25,1، يليه ــار املســؤولية االجتماعي ــي معي ــب الثان ــا يف الترتي بنســبة%25,4، يليه

يف الترتيــب الثالــث معيــار الشــفافية بنســبة %24,9، ثــم جــاء معيــار الدقــة يف الترتيــب الرابــع 

واألخيــر بنســبة24,6%.

 الكلمات االفتتاحية: املواقع الصحفية اإللكترونية, املسؤولية املهنية.

-The study aimed to identify Attitudes of University Youth Towards the 
commitment of electronic press Websites to Professional responsibility 
through Identify the Standards that make online press website adhere to 
professional responsibility from respondents. The study relied on the method 
of media survey on a sample of university youth .The study concluded that the 
Standards that make websites adhere to professional responsibility came to 
the criterion of objectivity in the first order25,4%,then the criterion of social 
responsibility in the second order25,1%,then the criterion of transparency in 
the third order24,9%,then the criterion of accuracy in the fourth order24,6%.

Key Words: Professional responsibility, electronic press Websites
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تزايدت قوة اإلعالم يف التأثير وصناعة الرأي العـام والقـدرة علـى توجيهـه وهـذا يعـود 
إنسـانية وضـرورة اجتماعيـة ال للدور الذي يؤديه اإلعالم يف املجتمع، بحيث أصـبح حاجـه  

ا للبيئـــة الســـياحية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة  ميكـــن االســـتغناء عنهـــا، كمـــا يعـــد انعكاســـً
  لد، فالتعرف على واقع أي بلد يكون من خالل مصداقية إعالمه.السائدة يف أي ب

ــوء  ــات يف ضـ ــديات والعقبـ ــن التحـ ــة مـ ــة مجموعـ ــحافة اإللكترونيـ ــت الصـ ــد واجهـ وقـ
ــورات املتال ــة التطـ ــة وتكنولوجيـ ــرى اجتماعيـ ــية وأخـ ــورات سياسـ ــي تطـ ــا هـ ــا مـ ــة منهـ حقـ

  واقتصادية.
املهنيـة، ومنهـا املوضـوعية   ومن التحديات التي تواجـه الصـحافة اإللكترونيـة املسـؤولية

وااللتـزام بالقواعـد األخالقيـة وباملسـؤولية االجتماعيـة جتـاه واملصداقية والدقـة والتـوازن  
  املجتمع وجتاه الدولة.

السنوات األخيـرة زاد االهتمـام مبوضـوع أخالقيـات اإلعـالم، وأصـبح محـل نقـاش ويف  
ــانونيني واألكـــادمييني حـــول حـــدود  وجـــدل أكـــادميي وأثـــار اجلـــدل بـــني اإلعالميـــني والقـ

األخالقيات اإلعالميـة وضـوابطها وأسسـها، آخـًذا بـذلك أبعـاًدا جديـدة بفعـل تنـوع وكثـرة 
اجتاهاتهــا الفكريــة والسياســية، زيــادة علــى طغيــان وتنــوع مضــامينها والوســائل اإلعالميــة 

  املصلحة التجارية واحلزبية واملالية وسيطرتها على األداء اإلعالمي. 
ــارس اإل ــالم اجلوميـ ــه عـ ــام واجتاهاتـ ــرأي العـ ــات الـ ــؤثًرا يف توجهـ ا ومـ ــً ــد دورًا مهمـ ديـ

ر العـام، إذا وصياغة مواقفه وسلوكياته من خالل األخبار واملعلومات التي يزود بها اجلمهو
ال يستطيع الشخص غالًبا، تكوين موقف معني أو تبني فكرة معينة إال من خالل املعلومات 

  إلعالم.والبيانات التي يقدمها له ا
  الدراسات السابقة:

مبراجعة الباحثة للتراث العلمي يف موضـوع الدراسـة قامـت بتقسـيم الدراسـات السـابقة 
  إلي محورين:

  الشباب نحو اإلعالم اإللكتروني. دراسات تناولت اجتاهات -1
  دراسات تناولت الضوابط األخالقية اإلعالمية. -2
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 و اإلعالم اإللكتروني:املحور األول: دراسات تناولت اجتاهات الشباب نح
  : )1()2019دارسة آية نبيل حمزة عبد الفتاح حمادة ( -1

ــي   ــة إلـ ــذه الدراسـ ــايا  هـــدفت هـ ــواطن للقضـ ــحافة املـ ــة صـ ــى معاجلـ التعـــرف علـ
املجتمعية والوقوف على اجتاهات اجلمهـور نحـو "صـحافة املـواطن"، واسـتخدمت الباحثـة 

املضـــمون جلمـــع بيانـــات الدراســـة يف هـــذه الدراســـة مـــنهج املســـح بالعينـــة، وأداة حتليـــل 
الدراســة لعــدد مــن التحليليــة وأداة االســتبيان جلمــع بيانــات الدراســة امليدانيــة. وتوصــلت 

النتائج أهمها: ارتفاع معدل تصـفح صـحافة املـواطن مـن قبـل اجلمهـور املصـري، صـحافة 
لي مزيد مـن املواطن مازال ينقص مواطنيها اخلبرة اإلعالمية الكاملة، أيًضا وأنها حتتاج إ

الضوابط القانونية واألخالقية من أجل الرقابة عليها خاصة صحافة املواطن التي ينتجها 
  مواطنون عاديون.

  : )2()2019دراسة نسمة سليمان وهبه ( -2
ــع  ــه املواقــ ــذي تؤديــ ــدور الــ ــة الــ ــى طبيعــ ــرف علــ ــي التعــ ــة إلــ ــذه الدراســ ــدفت هــ   هــ

لقضـايا املحليـة مـن خـالل حتديـد اإللكترونية يف ترتيـب أولويـات اجلمهـور املصـري نحـو ا
ناولهـا ومعاجلتهــا نوعيـة املوضـوعات التـي تتصـدر قائمـة اهتمامـات هـذه املواقـع وكيفيـة ت

للقضــايا املحليــة، ورصــد أهــم اخلــدمات التفاعليــة التــي تتيحهــا هــذه املواقــع اإللكترونيــة 
  جلمهوره.

ن خـالل مسـح واعتمدت هذه الدراسة على مـنهج املسـح بشـقيه الوصـفي والتحليلـي مـ
  فيتو".  السابع، موقع البوابة نيوز، موقع مضمون املواقع اإللكترونية املمثلة يف "موقع اليوم

عدم اسـتغالل مواقـع الدراسـة مـا تتيحـه البيئـة اإللكترونيـة مـن   وتوصلت الدراسة إلي
إمكانـات يف جانــب الوســائط املتعـددة إلبــراز القضــايا املحليــة، كشـفت الدراســة عــن تعــدد 

  وع األطر التي وظفتها املواقع اإللكترونية يف معاجلتها للقضايا املحلية.وتن
  : )3()2018ياسر محمد أحمد عبد الرازق غنيم ( -3

ت الدراســة إلــى التعــرف علــى أوجــه االتفــاق واالخــتالف بــني املواقــع اإللكترونيــة هــدف
ــالم  ــا ألحــــداث كــــأس العــ ، والتعــــرف علــــى آليــــات 2018محــــل الدراســــة يف معاجلتهــ

ســتراتيجيات األطــر التــي وظفتهــا مواقــع الدراســة، وتوصــلت الدراســة إلــى أن مضــمون وا
ا باملواقع اإل  2018املادة املتعلقة بكأس العالم   لكترونية محل الدراسـة أولـى اهتمامهـا كليـً

للموضـوعات املتعلقـة بكـأس العـالم، وأوضـحت نتـائج الدراسـة فيمـا   2018بكأس العالم  
ر التي استخدمتها مواقـع الدراسـة أثنـاء معاجلتهـا للموضـوعات يتعلق باستراتيجيات األط

ــالم  ــأس الع ــة بأحــداث ك ــني مــ2018املتعلق ا ب ــً ا عام ــً ــاك اتفاق وقعي الدراســة يف ، أن هن
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التركيــز علــى إطــار إســناد املســؤولية يف املرتبــة األولــى، وجــاء إطــار اإليجابيــات يف املرتبــة 
ثــة، أمــا الترتيــب الرابــع علــى مســتوى اإلجمــالي الثانيــة، واحتــل إطــار الصــراع املرتبــة الثال

  العام ملواقع الدراسة جاء إطار االهتمام اإلنساني.
 : )4()2017محمد علي أحمد عبيد ( -4

ــي ــة إلـ ــدفت الدراسـ ــارف  هـ ــكيل معـ ــة يف تشـ ــحف اإللكترونيـ ــى دور الصـ ــرف علـ التعـ
ــى مــنهج امل ســح، واجتاهــات الشــباب الليبــي نحــو قضــايا اإلرهــاب، اعتمــدت الدراســة عل

وطبقت الدراسة التحليلية مـن خـالل اسـتخدام أداة حتليـل مضـمون بـالتطبيق علـى ثـالث 
بـة أفريقيـا اإلخباريـة" ة"، بوابـة الوسـط، بواصحف إلكترونية ليبيـة وهـي "الرصـيفة الليبيـ

مفردة من الشـباب الليبـي   400ومت تطبيق الدراسة امليدانية على عينة عمدية مكونة من  
  لكترونية.املتابع للصحف اإل

ــر اســتخداًما يف املعاجلــة الصــحفية  ــة األكث ــي أن القــيم اإلخباري وتوصــلت الدراســة إل
ا قمـــة االهتمامـــات لقضـــايا اإلرهـــاب يف الصـــحف محـــل الدراســـة كانـــت الصـــراع، تليهـــ

% من املبحوثني يثقون إلي حد كبيـر يف عـرض الصـحف اإللكترونيـة 62.3اإلنسانية، وأن  
% مـن املبحـوثني 9% منهم يثقون إلي حد كبيـر، يف حـني أن  28.8للقضايا اإلرهابية بينما  

  ال يثقون يف عرض الصحف اإللكترونية للقضايا اإلرهابية.
  :)5()2017مرمي محمد أحمد الشهاوي ( -5

هــدفت الباحثــة إلــى التعــرف علــى األبعــاد املعرفيــة والســلوكية والوجدانيــة الجتاهــات 
 30ات مصر والواليات املتحـدة بعـد ثـورة  الشباب اجلامعي املصري نحو موضوعات عالق

يونيـو، واعتمـدت الدارسـة علــى مـنهج املسـح اإلعالمـي علــى عينـة مـن الشـباب اجلــامعي، 
روق دالة إحصـائًيا بـني االنتمـاء احلزبـي للمبحـوثني ودرجـة توصلت الدراسة إلي وجود فو

وثني علــى الصــحف التــأثيرات املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية املترتبــة علــى اعتمــاد املبحــ
اإللكترونيــة املصــرية، وأن املتغيــرات الدميوجرافيــة لهــا تــأثير يف اجتاهــات املبحــوثني نحــو 

 اه مصر من حيث النوع والتخصص الدراسي. ريكية وسياساتها جتالواليات املتحدة األم
  :)6()2015سلمي السيد أحمد املرسي الشعراوي ( -6

رونيـة يف تشـكيل متارسه الصحافة اإللكت  التعرف على الدور الذي  هدفت الدراسة إلي
اجتاهات الشباب اجلامعي املصري نحو قضية الوحـدة الوطنيـة واملواطنـة، ومـدى اهتمـام 
ــي، وتوصــلت  ــنهج املســح اإلعالم الشــباب اجلــامعي بالقضــيتني، واســتخدمت الدراســة م

لشـباب ا أساسـًيا يعتمـد عليـه االدراسة إلي أن الصحافة اإللكترونية قـد أصـبحت مصـدرً 
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علومــات، وأنهــا مــن خــالل مــا تقدمــه تشــكل أفكــارًا وآراء واجتاهــات يف احلصــول علــى امل
 مستخدميها. 

  : )7()2014دراسة محمد حامد موسى لبد ( -7
هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على اجتاهات الشباب اجلامعي الفلسطيني نحو دور 

ل مــا ى الشــباب اجلــامعي مــن خــالأولويــاتهم يف التــأثير علــاملواقــع اإللكترونيــة يف ترتيــب 
ــة  ــة بطلب ــة واملتمثل ــات العين ــة مــن فئ ــل كــل فئ ــة التــي متث ــة العشــوائية الطبقي تقدمــه العين

% مـن عينـة 68اجلامعات اإلسـالمية، األزهـر، األقصـى، وتوصـلت الدراسـة إلـي أن نسـبة 
ــة يســه ــع اإللكتروني ــه املواق ــا تقدم ــدون أن م ــات الشــبالدراســة يعتق ــب أولوي اب م يف ترتي

املحليـة، وأن مضـمون املواقـع اإللكترونيـة يلبـي حاجـات وإمكانيـات اجلامعي نحو القضايا  
  %.65.60الشباب اجلامعي بنسبة  

  : )8()2014دراسة محمد لبد ( -8
ــي ــة يف تشــكيل  هــدفت الدراســة إل ــع اإللكتروني ــي للمواق ــدور احلقيق ــى ال ــرف عل التع

ــ ــات الشــباب اجلــامعي مــن خــالل مــا تقدمــة مــن أخب ار وتقــارير وقصــص صــحفية أولوي
 وحتقيقات تسهم يف دفع الشباب الختيار القضايا املحلية التي تعنـيهم. وتوصـلت الدراسـة

%، وقـد 56.6امعي بنسـبة  إلي أن مضمون املواقـع اإللكترونيـة تلبـي حاجـات الشـباب اجلـ
 %. 95.6بلغت نسبة َمْن يتابعون املواقع اإللكترونية الفلسطينية يف عينة الدراسة 

  : )9()2011حماد غريب املصري ( -9
ــى اجتاهــات الشــباب الكــويتي نحــو الصــحافة  ــي التعــرف عل هــدفت هــذه الدراســة إل

لت الدراســة إلــي وجــود الورقيــة واإللكترونيــة، واعتمــدت علــى مــنهج املســح املقــارن، وتوصــ
فروق ذات داللة إحصائية يف مجاالت ودوافع أسباب قراءة الصحف اإللكترونيـة والورقيـة 

ــة بال ــي أن الصــحافة اإللكتروني ــك إل ــد يعــزي ذل ــذكور، وق ــر اجلــنس لصــالح ال نســبة ملتغي
 ألحداث السياسية التي تستهدف الذكور أكثر من اإلناث.  والورقية تركز بشكٍل أكبر على ا

  :)Sanders&Morrison")10, 2001دراسة ساندرز وموريسون " -10
لـم مـادة الصـحافة مـن هدفت الدراسة للتعـرف علـى اجتاهـات وسـلوك الطلبـة نحـو تع

ــة مكو ــى عين ــك عل ــت، وذل ــة مــن خــالل اإلنترن ــة ســاوتزن، وتوصــلت  200ن ــب بجامع طال
الدراســة إلــي أن شــعور معظــم الطلبــة باالرتيــاح مــع اســتخدام املوقــع اإللكترونــي، والــذي 

أظهرت الفتيات اجتاهـات أكثـر تفضـيالت نحـو مكنهم من التفاعل والتعاون مع زمالئهم، و
 خدام اإلنترنت.التعليم باست

  : )others ,"Sherman)11, "2000دراسة شيرمان وزمالئه   -11
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التعرف علـى الفـروق بـني الشـباب اجلـامعي يف قـراءتهم  وقد هدفت الدراسة إلي
للصحف اإللكترونية، وتوصلت الدراسـة أنـه ال يوجـد فـروق كبيـرة بـني اإلنـاث والـذكور يف 

ســتخدام، كمــا أكــدت الدراســة أن منــذ الســنوات األخيــرة، ولكــن توجــد بيــنهم فــروق يف اال
  من اإلناث.الستينات والذكور أكثر إملاًما بالصحف وإقباًال عليها 

  املحور الثاني: دراسات تناولت الضوابط األخالقية املهنية:
  : )12()2019دراسة سامي علي مهنى ( -1

وجيـا هدفت الدراسة إلي التعرف على تغييرات املمارسة اإلعالنية يف ظـل تطـور تكنول
نترنـت فـتح اإلعالم واالتصال التي ارتبطـت بشـبكة اإلنترنـت حيـث إن اسـتخدام شـبكة اإل

  ملجال للفوضى وخلق نوع من الفراغ القانوني.ا
وتوصلت الدراسة إلي أن تنظيم البيئة اإلعالمية اجلديـدة بـات ضـرورة عاجلـة؛ وذلـك 

عليـــه، وأن أخالقيـــات  ألن هـــذا النـــوع يف اإلعـــالم اإللكترونـــي يصـــعب ممارســـة الرقابـــة
بط البيئــة اإلعــالم يف األصــل مســألة ضــمير، خاصــةً يف ظــل تــأخر التشــريعات التــي تضــ

  اإلعالمية الرقمية.
  : )13()2017دراسة مجدي الداغر عبد اجلواد ( -2

التعرف علـى مـدى التـزام مواقـع التواصـل االجتمـاعي بالضـوابط   هدفت الدراسة إلي
حــداث األمنيــة يف مصــر، واســتخدمت الدراســة مــنهج املهنيــة واألخالقيــة عنــد تغطيــة األ

نخبـة املصـرية. وتوصـلت الدراسـة إلـي مفـردة مـن ال 125املسح اإلعالمي بالتطبيق علـى 
واملهنية عنـد تغطيـة األزمـات األمنيـة أن اجتاهات النخبة املصرية حول املعايير األخالقية  

خـالل عبـارات أنهـا "تقـدم عبر مواقـع التواصـل االجتمـاعي جـاءت سـلبية يف مجملهـا مـن 
اتها للســب تغطيــة شــاملة لألحــداث، وتخضــع يف تغطيتهــا ملالــك املوقــع، واســتغالل صــفح

 والقذف".
  : )14()2014دراسة حسنية بو شيخ ( -3

هــدفت الدراســة إلــي معرفــة التــأثير الــذي حتدثــه بيئــة العمــل الصــحفي يف ممارســة 
اص يف اجلزائــر، وذلــك مــن أخالقيــات مهنــة الصــحافة املكتوبــة لــدى صــحف القطــاع اخلــ

خــالل معرفــة صــعوبات العمــل الصــحفي وخصوصــياته، وكيفيــة تعامــل الصــحفيني مــع 
هــم اليــومي، والســيما فيمــا يتعلــق ئــة والعاديــة يف عملالضــغوط واألوضــاع املهنيــة الطار

باجلانب األخالقي الذي يعتبرون كأنه مهمة يف عمـل الصـحافة وأداة مـن أدوات جناحهـا، 
اسة إلي وجود جتاوزات مهنية وأخالقية مثل التهـاون يف التحقـق مـن صـحة وتوصلت الدر
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ة م التأكـد مـن مصـداقياخلبر، وعدم االهتمام بالسبق الصحفي على حسـاب الدقـة، وعـد
  املصادر.

  : )15()2014دراسة رحيم فريد ( -4
وقد هدفت الدراسة التعـرف علـى أخالقيـات اإلعـالم اجلديـد يف املواقـع اإللكترونيـة، 

طبيق على عينة من العاملني يف املواقع اإللكترونيـة العراقيـة، واعتمـدت الدراسـة علـى بالت
ــون يف ممــ ــة عشــوائية مــن محــررين ومشــرفني يعمل ــى عين ــة. نهج املســح عل واقــع إلكتروني

وتوصلت الدراسة إلي أن غالبية محرري املواقـع اإللكترونيـة يـرون ضـرورة االلتـزام بـدليل 
  عالم اجلديد.إرشادي أخالقي ملنتجي اإل

  : )16( )2014دراسة شريف درويش ( -5
هدفت الدراسة إلي التعرف على الضـوابط املهنيـة احلاكمـة آلليـات املمارسـة لإلعـالم 

يما تتعلق مبعايير التقنيـة أو املعـايير األخالقيـة، واعتمـدت الدراسـة علـى اجلديد، سواء ف
ــب بهــا مــنهج املســح، وتوصــلت الدراســة إلــي أن مجمــل احلقــوق التــي ي ــع بهــا أو يطال تمت

ــة  ــة اإللكتروني ــى اإلعالميــني العــاملني يف البيئ ــق عل ــة تنطب ــة التقليدي اإلعالميــون يف البيئ
يهم البيئة اجلديدة من حقـوق ال يتمتـع بهـا اإلعالميـون لي ما تضيفه علاجلديدة، إضافة إ

  .يف البيئة التقليدية مثل حرية التعبير، وحرية الوصول إلي مصادر املعلومات
  : )17()2013دراسة عبد الكرمي الدبيس ( -6

الكشف عن واقـع املمارسـة املهنيـة للصـحافة اإللكترونيـة األردنيـة   هدفت الدراسة إلي
ومـــدى تطبيـــق الصـــحافة اإللكترونيـــة األردنيـــة للمعـــايير املهنيـــة الصـــحفية املمثلـــة يف 

إلـي رغـم سـعي وتوصـلت الدراسـة  املوضوعية والدقة واملصداقية واحلياد يف النشر، وقـد
ــة األردنيــة العتمــاد أســاليالصــ ــة إال أن حافة اإللكتروني ب ووســائل لتحقيــق املعــايير املهني

هناك مآخذ عديدة على تلـك األسـاليب والوسـائل مثـل: االنتقاليـة وعـدم االلتـزام بقواعـد 
  التحرير الصحفي مما يشكل انتهاًكا للحريات الشخصية.

  :)18()2012قيس سعود البدر ( -7
ــيلدراســة هــدفت ا ــة  إل ــني الصــحافة التقليدي ــة ب ــايير املهني ــة املع ــى طبيع ــرف عل التع

والصــحافة اإللكترونيــة، اعتمــدت الدراســة علــى مــنهج املســح علــى عينــة طبقيــة عشــوائية 
مفردة، وقد توصلت الدراسة إلي أفضلية واضـحة للصـحافة املطبوعـة علـى   375قوامها  

حـاور وهـي: مصـداقية املصـادر يف أربعـة مصحافة اإلنترنت من وجهـة نظـر أفـراد العينـة  
اإلخباريــة، محــور موضــوعات التغطيــة، محــور تــوازن التغطيــة، محــور النزاهــة يف التغطيــة 

  اإلخبارية.
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  : )Werkers")19, 2008دراسة " -8
هـــدفت الدراســـة إلـــي التعـــرف علـــى أخالقيـــات الصـــحفيني علـــى اإلنترنـــت ويف   

ي يحتـاج إلـي تركيـز وحريـة أكبـر لصـحفي الـذالصحافة اإللكترونية؛ نظًرا ألهمية العمل ا
مـع ظهــور الصــحافة اإللكترونيــة. وتوصــلت الدراسـة إلــي ضــرورة أن نضــع يف اعتبارنــا أن 
الشـــرعية األخالقيـــة ألي مدونـــة البـــد أن تعتمـــد علـــى مـــدى معرفـــة املمارســـني بـــالرموز 

  اعية.األخالقية، حيث يعد من السلوك األخالقي خيار شخص، غير املسؤولية االجتم
  :)Peachs")20, 2006سة "درا -9

حول ضرورة وجود أمنوذج معيارًا لألخالقيـات املطبقـة يف املمارسـة اإلعالميـة، وكيـف 
ميكــن أن يتغيــر منــط املمارســة يف حالــة تغيــر هــدف الوســيلة اإلعالميــة مــن مجــرد الفهــم 

كـرة احليـاد املعريف التقليدي إلي التوجه األخالقي الوجودي؟. وتوصلت الدراسة إلـي أن ف
قيتها خـالل األعـوام السـابقة، وبـات ينظـر إلـي فكـرة احليـاد قد فقـدت الكثيـر مـن مصـدا

 على أنها تعبير عن مفهوم غير واقعي حيث إنه ال توجد رؤية للتنفيذ.
  :)Ward")21, 2005دراسة " -10

وقــد هــدفت الدراســة إلــي إعــادة النظــر يف املعــايير التــي حتكــم أخالقيــات الصــحافة. 
ا لفهــم أخالقيــات اخلطــاب الدراســة إلــي أن هنــاك ثالثــة مبــادئ وتوصــلت  تشــكل أساســً

اإلعالمي يف ظل توظيف اإلنترنت كبـديل إعالمـي لوسـائل اإلعـالم التقليديـة وهـي: مبـدأ 
 املصداقية، مبدأ التسلسل أو التتابع، مبدأ اإلنسانية.

  : )Osbory)22", "2001دراسة   -11
قيــــات واملصــــداقية يف الصــــحافة هــــدفت الدراســــة إلــــي التعــــرف علــــى األخال  

كترونيـــة، ومـــا أوجـــده اإلنترنـــت مـــن ســـرعة يف النشـــر وتفاعليـــة مـــن مشـــاكل تتعلـــق اإلل
بأخالقيات املهنة جتسده يف انتهاك اخلصوصية وعـدم الدقـة. وتوصـلت الدراسـة إلـي أن 
الصحافة اإللكترونية تواجه مشاكل اجتماعية وقانونية كبيرة، وسعت الدراسـة إلـي العمـل 

تفاق على مجموعـة مـن القـيم املشـتركة لعمـل الصـحافة على اتباع نهج عاملي من خالل اال
  اإللكترونية.

  التعليق على الدراسات السابقة:
ــة ميكــن رصــد -  ــي ارتبطــت مبوضــوع الدراســة احلالي ــد اســتعراض الدراســات الت بع

  املالحظات التالية: 
البــاحثني كمــا يف دراســة (مــرمي أن املتغيــرات الدميوجرافيــة لهــا تــأثير علــى اجتاهــات 

  .)2017الشهاوي
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_ توصلت بعد الدراسات إلى أن أخالقيات اإلعالم يف األصـل مسـألة ضـمير، خاصـة يف 
  ).2019التشريعات التي تضبط البيئة اإلعالمية الرقمية (سامي مهني  ظل تأخر

وعـدم إلي وجود جتاوزات مهنيـة وأخالقيـة مثـل التهـاون يف التحقـق مـن صـحة اخلبـر،    -
ــد مــن مصــداقية امل ــى حســاب الدقــة، وعــدم التأك صــادر االهتمــام بالســبق الصــحفي عل

  ) 2014(حسنية بو شينخ.
واقـــع اإللكترونيـــة يـــرون ضـــرورة االلتـــزام بـــدليل إرشـــادي _ وإلـــي أن غالبيـــة محـــرري امل

  )2014أخالقي ملنتجي اإلعالم اجلديد. (رحيم فريد
قـي بالتشـريعات اإلعالميـة هـو خيـار شخصـي أكدت بعض الدراسات أن االلتزام األخال-
)werkers,2008(  
) أنـه البـد مـن وضـع نهـج عـاملي مـن خـالل االتفـاق علـي (osbory,2001أكدت دراسة-

 مجموعة من القيم املشتركة لعمل الصحافة اإللكترونية.
  _ تنوعت الدراسات ما بني دراسات وصفية ودراسات مقارنة.

لية االجتماعيــة نظريــة االعتمــاد ونظريــة املســؤو _ تنوعــت الدراســات التــي اســتخدمت
  ونظرية األطر اإلعالمية.

 ومنهج العالقات املتبادلة._ تنوعت الدراسات يف مناهج البحث ما بني منهج املسح 
_من حيـث األدوات املسـتخدمة تنوعـت أدوات الدراسـة مـا بـني اسـتمارة حتليـل املضـمون 

 واستمارة االستبيان.
 عت الدراسات ما بني اجلمهور العام والنخبة.عينة الدراسة تنومن حيث املجتمع و-

  االستفادة من الدراسات السابقة:
 دراسـات السـابقة الباحثـة علـى اإلملـام بشـكٍل على املستوى املعـريف، سـاعدت ال

  أكبر مبوضوع أخالقيات املهنة.
  أسهمت الدراسات السابقة يف تكوين قاعـدة بيانـات ومعلومـات أفـادت الباحثـة

  يف حتديد اجلانبني النظري والعملي.
 .أفادت الباحثة يف صياغة تساؤالت الدراسة وأهدافها وفرضيات الدراسة 
 بقة الباحثة علـى منـاهج بحثيـة عـدة أفادتهـا يف حتديـد أطلعت الدراسات السا

 أنواع الدراسة التي حتتاجها ومنهجها وأدواتها.
  مشكلة الدراسة:

كترونيـة للنقـد سـواًء الم اإللكترونية والصحافة اإللالحظت الباحثة تعرض وسائل اإلع
، وتراجـع من جانب اجلمهور أو من جانب املتخصصني مما قد ينعكس يف قلـة املتابعـة لهـا
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مصــداقية تغطيتهــا اإلخباريــة يف أعــني اجلمهــور، فــاتهم الــبعض وســائل اإلعــالم احلديثــة 
وانـب األحـداث، باإلضـافة عدم الدقة وعدم املصداقية وعدم الشـمولية يف عـرض كافـة ج

إلي اعتمادها على مصادر غيـر موثوقـة وعـدم عـرض كـافتي وجهتـي النظـر، والسـرعة يف 
  منها وغير ذلك من األسباب.  نقل األخبار دون التحقق

: مــا اجتاهــات الشــباب يف التسـاؤل اآلتـي  مشــكلة البحــثوبناًء على ذلك حددت الباحثـة  
  ونية باملسؤولية املهنية؟املواقع الصحفية اإللكتر التزامنحو 

  أهمية الدراسة:
أهميــة وجــود املزيــد مــن الدراســات اإلعالميــة التــي تتنــاول املســؤولية املهنيــة   -1

  واالنتهاكات التي تتعرض لها على مستوى مصر.
ميكن لهذه الدراسة أن تفيد القائم باالتصال يف التعرف على معايير املسـؤولية  -2

  املهنية واألخالقية.
 واملسؤولية االجتماعية لإلعالم.قيات اإلعالمية اب باألخالتبصير الشب -3
ــراد املجتمــع  -4 ــات متنوعــة مــن أف ــة ومساســها بفئ ــة قضــية التغطيــة املهني حيوي

وعالقتها املباشـرة باألنظمـة السياسـية، لكونهـا تعـد مؤشـًرا علـى تقـدم الدولـة 
 ومنوها.
 أهداف الدراسة: 

ــى اجتاهــات الشــب ــي التعــرف عل ــزام املواقــع الصــتهــدف الدراســة إل حفية اب نحــو الت
  اإللكترونية باملسؤولية املهنية، وذلك من خالل األهداف التالية:

  التعرف على أهم مواقع الصحف اإللكترونية التي يتابعها الشباب اجلامعي. -1
الوقــوف علــى مــدى التــزام املواقــع الصــحفية اإللكترونيــة باملســؤولية املهنيــة مــن  -2

  وجهة نظر الشباب اجلامعي.
جتعــل املواقــع الصــحفية اإللكترونيــة تلتــزم باملســؤولية  التعــرف علــى املعــايير التــي -3

 املهنية من جهة نظر املسؤولني.
 معرفة مدى التزام املواقع الصحفية اإللكترونية مبسؤوليتها االجتماعية. -4
 الكشف عن أسباب التجاوزات التي تقع بها املواقع الصحفية اإللكترونية. -5
 أخالقيات املهنة.تسهم يف تعزيز  اخلروج بتوصيات   -6

 اإلطار النظري: نظرية املسؤولية االجتماعية:
تعرف نظرية املسؤولية االجتماعية بأنهـا "مجموعـة مـن الوظـائف التـي يجـب أن تلتـزم 
الصحافة بتأديتها أمام املجتمع يف مختلـف مجاالتـه السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة 
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القـيم املهنيـة كالدقـة واملوضـوعية والتـوازن   اجلتهـا وموادهـاوالثقافية، بحيث يتـوفر يف مع
  .)23(والشمول

عرضــت "ليلــى عبــد املجيــد" املســؤولية االجتماعيــة للصــحافة علــى أنهــا ضــرورة وجــود 
التزام ذاتي من جانـب الصـحافة مبجموعـة مـن املواثيـق األخالقيـة، التـي تسـتهدف إقامـة 

ة أخـرى، علـى أن تقـوم علـى جتمـع مـن ناحيـتوازن بني حرية الفـرد مـن ناحيـة ومصـالح امل
  .)24(مبدأ احلرية واملسؤولية

  مبادئ نظرية املسؤولية االجتماعية:
  التزام وسائل اإلعالم أمام املجتمع لتحصل على ثقة اجلمهور. -
  مراعاة احلقيقة والدقة واملصداقية والتوازن يف النشر. -
 الصحفي.الشرف التزام وسائل اإلعالم مبجموعة من القوانني ومواثيق  -
 .)25(عرض كاٍف لوجهتي النظر وااللتزام بحق الرد -
ا لنظريــة املســؤولية االجتماعيــة فإنــه علــى املواقــع اإللكترونيــة جتنــب التضــليل  - وفقــً

اإلعالمي يف تغطيتهـا لألزمـات، لتجنـب اجلمهـور املصـري ومؤسسـات الدولـة اآلثـار 
ة وغيـر املهنيـة، حتـى تأخـذ يف السلبية الناجتة عن التغطية اإلعالمية غير األخالقيـ

قيقـة دون تزييـف أو تشـهير بـبعض املؤسسـات، االعتبار حق اجلمهـور يف معرفـة احل
فالبــد أن تلتــزم بالدقــة واملوضــوعية واحلياديــة واملصــداقية والتــوازن ومراعــاة أمــن 

 .)26(واستقالل الوطن
  مستويات للمسؤولية االجتماعية:  ثالثةوقد أشار ميرل إلي 

الل تم تطبيقـه مـن قبـل مؤسسـات الصـحافة، والـذي حتـدده مـن خـملهنـي: ويـاملستوى ا
مســؤوليتها جتــاه املجتمــع. املســتوى القــانوني: والــذي حتــدده الدولــة "اللــوائح والتشــريعات 

  .)27(القانونية". واملستوى األخالقي والضمير: ويحدد هذا املستوى الصحفيون أنفسهم
  عالميني كالتالي:االجتماعية لإل  املسؤوليةوميكن تقسيم 

  مسؤولية اإلعالمي جتاه املجتمع: -1
 إتاحة املعلومات والعمل على عدم إحلاق الضرر باآلخرين.  تتحقق عبر

  مسؤولية اإلعالمي جتاه مجتمعه املحلي: -2
تتحقق عبر نشر ما يتوقعه األفراد يف املجتمع وما يتوقعه املجتمع من األفراد مـن 

 طريقة ال تقلل من ثقة اجلمهور بالصحافة.مثل وحجم وأداء الرسالة الصحفية ب
 اإلعالمي جتاه نفسه:مسؤولية   -3
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ــة والصــدق واملســؤولية رمبــا  ــدر مــن األمان ــر أداء الرســالة بأقصــى ق تتحقــق عب
 .)28(ليتواءم من مصلحة املجتمع

 االستفادة من نظرية املسؤولية االجتماعية يف الدراسة:
س الصحفي، بضرورة مراعاة الواجبـات ترتكز نظرية املسؤولية االجتماعية على إحسا

مجتمعــه، بحيــث تصــبح الرســالة اإلعالميــة أكثــر مثاليــة، ومــن هنــا وجــدت جتــاه املهنيــة 
الباحثــة ضــرورة فهــم مــدى التــزام مواقــع الصــحف اإللكترونيــة باملســؤولية املهنيــة عمــًال 

  مبسؤوليتها االجتماعية من وجهة نظر الشباب اجلامعي.
  :تساؤالت الدراسة

  ل متابعة العينة للمواقع اإللكترونية؟ معدما  -1
 أهم وسائل اإلعالم التي تتابعها العينة؟ ما  -2
  ما مدى تصفح العينة اليومي للمواقع اإللكترونية للحصول على معلومات؟ -3
 ما ترتيب املواقع الصحفية اإللكترونية حسب أولوية متابعة العينة لها؟ -4
  ونية؟ ما دوافع تعرض العينة ملواقع الصحف اإللكتر -5
ونية تلتزم باملسؤولية املهنية من وجهة عينة  ما املعايير التي جتعل املواقع اإللكتر -6

  الدراسة؟
  ما مدى االعتماد على مواقع الصحف اإللكترونية كمصدر للمعلومات؟ -7
 إلى أي مدى تلتزم املواقع اإللكترونية باملسؤوليات االجتماعية يف ممارسة عملها؟  -8

 هنة؟اقع الصحفية أخالقيات املما أسباب جتاوز بعض املو -9
ا ما   -10 اإلجراءات التي ميكـن أن تسـاعد املواقـع الصـحفية بـأن تكـون أكثـر التزامـً

 بأخالقيات املهنة؟
 فروض الدراسة:

: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اجتــاه املبحــوثني مــن الشــباب نحــو الفــرض األول
ا للمتغيـرات التزام املواقع الصـحفية اإللكترونيـة باملسـؤولية امل هنيـة، وفقـً

ية للعينـة (النـوع، العمـر، نـوع التعلـيم، مسـتوى الـدخل، محـل الدميوجراف
  اإلقامة).

: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني دوافـع تعـرض املبحـوثني للمواقـع الفرض الثــاني
  الصحفية اإللكترونية واجتاهاتهم نحو التزامها باملسؤولية املهنية.

ا بــني رؤيــة املبحــوثني ملــدى التــزام توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيً  : الفــرض الثالــث
  املواقع الصحفية بالقيم االجتماعية واجتاهاتهم نحوها.
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: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني درجة اعتماد الشباب على مواقع الفرض الرابــع
  نية.الصحف اإللكترونية واجتاهاتهم نحو التزامها باملسؤولية امله

  مجتمع الدراسة وعينتها:
ســنة مــن اإلنــاث والــذكور،   22-18مفردة من الشباب املصري مــن    400وتبلغ   

احلكوميــة وهــي جامعــة املنصــورة، وشــباب اجلامعــات  اجلامعــاتمقســم إلــى شــباب 
اخلاصة بجامعة الدلتا، ومت سحب العينة بأسلوب العينــة املتاحــة يف الفتــرة الزمنيــة 

  . 5/4/2019إلى  5/11/2018من 
  

  )400ة (ن=خصائص عينة الدراس

  %  ك املتغيرات الدميوجرافية

  النوع 
 42.8  171  ذكور
 57.3  229 إناث

 100.0  400 اإلجمالي

 اإلقامة 
 34.5  138  ريف

 65.5  262 حضر
 100.0  400 اإلجمالي  

 السن

 43.5  174  20-18من 
 56.0  224 22-20من

 2  .5 
 100.0 400 اإلجمالي

 دخللا

 27.0  108  1000أقل من 
 33.3  133 2000-1500من 

 39.8  159 2000أكثر من 
 100.0  400 اإلجمالي

 التخصص
 47.0  188  عملي  

 53.0  212 نظري  
 100.0  400 اإلجمالي

 اجلامعة
 60.8  243  حكومية  

 39.3  157 خاصة
 100.0  400 اإلجمالي
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مبحــوث مــن الشــباب  400 أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة تشــتمل علــى
ــر ــة والعشــرين مبحافظــة املصــري، مبــن تت ــة عشــر والثاني ــني الثامن ــارهم ب اوح أعم

الدقهلية، وفيمــا يخــص خصائصــهم الدميوجرافيــة فقــد توزعــت العينــة علــى النحــو 
 التالي:
   مـا بلغـت نسـبة %، بين42.8: بلغـت نسـبة املبحـوثني مـن الـذكور  النــوعمن حيث

  %.57.3املبحوثني من اإلناث 
   بينمـا بلغـت 34.5: بلغت نسبة املبحـوثني مـن الريـف محل اإلقامةمن حيث ،%

  %.65.5نسبة املبحوثني من احلضر  
  27نســبة  1000: بلغــت نســبة املبحــوثني الــذين أقــل مــن الــدخلمــن حيــث ،%

بينمــا  %،33.3نســبة  2000-1500بينمــا بلغــت نســبة املبحــوثني الــذين مــن 
 .39.8نسبة  2000ر من بلغت نسبة املبحوثني الذين أكث

   ونسـبة 47: بلغت نسبة التخصص العلمي يف املبحوثني  التخصــصمن حيث ،%
 %.53التخصص النظري  

  60.8: بلغــت نســبة املبحــوثني مــن اجلامعــات احلكوميــة اجلامعــةمــن حيــث ،%
 %.39.2ومن اجلامعات اخلاصة 

  تنتمى هذه الدراسة إلى حقل الدراسات الوصفية. نوع الدراسة:  
  لدراسة: ج امنه

تعتمد هذه الدراسة على منهج املسح اإلعالمي، حيـث تسـتهدف الدراسـة معرفـة 
  اجتاهات الشباب اجلامعي نحو التزام املواقع الصحفية اإللكترونية باملسؤولية املهنية.

  أدوات جمع البيانات: 
  استمارة استبيان على عينة من الشباب املصري.

  اختبارا الصدق والثبات: 
 هو اختبـار للصـدق الظـاهري لصـحيفة االسـتبيان؛ للتأكـد مـن الصــدق  اختبار :

أنها جتيـب علـى تسـاؤالت الدراسـة وفروضـها وحتقـق أهـدافها، وذلـك يعـرض 
ــني ــن املحكمـ ــة مـ ــى مجموعـ ــاتذة اإل *)(علـ ــن أسـ ــض مـ ــراء بعـ ــد إجـ ــالم، وبعـ عـ

  التعديالت عليها، مت تطبيقها فعلًيا على عينة الدراسة.
 مــن 10ة الباحــث تطبيــق االســتمارة علــى (ل إعــاد: مــن خــالاختبــار الثبــات (%

% 92أيـام يف املـرة األولـى، كانـت قيمـة معامـل الثبـات   10املبحوثني بعد مرور  
  وهذا يدل على ثبات صحيفة االستبيان.
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  املهنية:املسؤولية 
رغم صعوبة وضـع تعريـف جـامع ملفهـوم أخالقيـات العمـل اإلعالمـي، رمبـا الرتباطـه 

وظــروف العمــل الصــحفي فيــه، إال أنــه باإلمكــان رصــد مجموعــة مــن  بطبيعــة كــل مجتمــع
  بينهما.  التعريفات وإيجاد مؤشرات مشتركة

عــرف جــورج صــدق األخــالق اإلعالميــة هــي مجموعــة قــيم ومبــادئ خلقيــة وســلوكية 
يلتزم بها الصحفي أثناء ممارسة عمله، وكذلك تلتزم بهـا املؤسسـة اإلعالميـة، تتمثـل هـذه 

عامة، وتقاليـد وتصـرفات بعضـها عـام ومشـترك كقـيم الصـدق والنزاهـة،   األخالق يف قيم
دة يف تشـريعات إعالميـة أو مواثيـق شـرف مكتوبـة والتوازن وقد باتت هـذه املبـادئ متجسـ

  .)29(أو مؤسسات إعالمية أو هيئات نقابية  أقرتها احتادات الصحفيني
ا بأنهــا "منظومــة مــن املبــادئ واملعــ ايير التــي تســتهدف وأضــاف ســليمان صــالح تعريفــً

ة األحداث وتوجيههم التخاذ القرارات التـي ترشيد سلوك اإلعالميني خالل قيامهم بتغطي
ضــمان الوفــاء تتناســب مــع الوظيفــة العامــة للمؤسســات اإلعالميــة ودورهــا يف املجتمــع، و

  .)30(بحقوق اجلمهور يف املعرفة  
ا رغــم صــعوبة الفصــل  ــات الصــحافة مشوشــً ــوم أخالقي ــزال مفه ــني املســؤوليات ال ي ب

ذا التشـويش حتـى يتفـق الصـحفيون والعلمـاء األخالقية واملسؤوليات القانونيـة وسـيظل هـ
على حتديد املبـادئ األخالقيـة املقبولـة التـي ميكـن أن تـؤدى عليهـا القـيم املهنيـة، وهـو مـا 

أسـيس أطـر نظريـة أكثـر مالءمـة ملعاجلـة املـآزق األخالقيـة يتطلب بدوره جهوًدا جديـدة لت
  .)31(تي يواجهها الصحفيونال

فهناك العديد من مواثيق الشرف األخالقية حددت القيم األساسية التي طرحـت يف 
كثير من األحيان من خالل نظرية املسـؤولية االجتماعيـة التـي اعتبـرت هـذه املواثيـق أحـد 

لهــا الصــحفيون بتنفيــذ مــا جــاء فيهــا، وخاصــة فيمــا يتعلــق األســاليب التــي يلتــزم مــن خال
سـد يف بعـض القـيم، مثـل يق مصالح املجتمع والتزامهم باألخالقيات املهنية التـي تتجبتحق

العدالـــة واألمانـــة والفصـــل بـــني اخلبـــر والـــرأي والدقـــة واملوضـــوعية واحليـــاد وتصـــحيح 
  .)32(اخلطأ

أنها جتمع على مبـادئ إتبـاع احلقيقـة   ومهما اختلفت فلسفات املؤسسات الصحفية إال
يـــاد والتســـامح واملســـؤولية أمـــام القـــراء، ويبـــدأ اتبـــاع تلـــك والدقـــة واملوضـــوعية واحل

خالقيات يف احلصول على املعلومات ومراعاة أهميتها، ثم توصـيلها إلـي اجلمهـور وكمـا األ
مببـدأ إحلـاق   هو احلال بالنسبة ألنظمة احترام األخالقيات، تلتزم الصحافة هـي األخـرى

  .)33(أقل ضرر
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  :املعايير األخالقية للعمل الصحفي
احلقيقة إن الصحف كثيًرا ما تقع يف بعض األخطـاء املهنيـة نتيجـة الرغبـة العارمـة يف 
اجتذاب اجلمهور أو نتيجة الرغبة يف لفت االنتباه إلي بعض القضايا، ويشير الباز إلـي أن 

على لفت االنتباه فتميل إلي إضفاء روح اإلثـارة الصحف تسعى إلي أن تكون جاذبة وقادرة 
يتحقـق ذلـك العادية، فتجعل منهـا أحـداث جـديرة باملتابعـة والقـراءة، وحتـى على األحداث 

  فإنها تقع يف أخطاء مهنية فادحة.
: فالدقة تعني أن تقود الرسالة ألكثر من مصدر للتأكيـد مـن حقيقـة املعلومـات الدقة -

  .)34(التي حتتويها
آخرون أنهـا تعنـي : وتعني الثقة يف الوسيلة وإمكانية االعتماد عليها، ويرى املصداقية -

يلها كمصـدر للمعلومـات واآلراء مقارنـة "احترام الوسـيلة اإلعالميـة وتقـديرها وتفضـ
  .)35(بغيرها من الوسائل"

ــز أو املوضــوعية - ــي اجلمهــور دون حتي ــة احلقــائق املجــردة إل : نقــل الرســالة اإلعالمي
تم )، لــم يــ2020ة وقــد أثــار مفهــوم املوضــوعية الكثيــر مــن اجلــدل وحتــى اآلن (ذاتيــ

ل احلقـائق االتفاق على مفهوم علمي دقيق للموضوعية، حيث يراها البعض أنها فصـ
عــن اآلراء. ويراهــا آخــرون أنهــا "إتاحــة الفرصــة جلميــع احلقــائق واملعلومــات واآلراء 

 .)36(املختلفة للظهور بشكٍل متوازن يف اخلبر"
اء يف مواضـعها، : تلتزم الصحيفة باحلياد التام يف عرض األخبار، فتضع األنبـاحلياد -

ــه، فتنشــرها بصــدق و ــه ومقام ــر قيمت ــل خب ــدرها وتعطــي ك ــة، وهــي صــفات تق أمان
  .)37(الصحف التي حترص على ثقة قرائها

: أحــد عناصــر املهنيــة تتمثــل يف قــدرة وســائل اإلعــالم علــى تقــدمي تغطيــة الشــمولية -
 لة وإحاطــة جاريــة لكــل مــا يحــدث يف البيئــة الداخليــة واخلارجيــة للمجتمــع يفشــام

 سياق يعطيها معنى.
شــمول واتســاع التغطيــات بحيــث  ويشــير مفهــوم الشــمولية يف التغطيــات اإلعالميــة إلــي

تتضـــمن أو تشـــمل القضـــايا أو األحـــداث األكثـــر أهميـــة مـــن وجهـــة نظـــر اجلمهـــور 
 .)38(واملحللني السياسيني 

: يشــير مفهــوم التــوازن إلــي إفســاح املجــال ألصــحاب اآلراء، وجهــات النظــر التــوازن -
 لتعبير عنه.ملختلفة ليكونوا يف دائرة الضوء والتوازن بني صياغة الرأي العام واا
: مســؤولية اإلعالمــي جتــاه املجتمــع الــذي يعمــل فيــه، وتشــير املســؤولية االجتماعيــة -

ــد  ــيم وتقاليـ ــدات وقـ ــني ملعتقـ ــرام اإلعالميـ ــرورة واحتـ ــي ضـ ــق إلـ ــن املواثيـ ــر مـ الكثيـ
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مي أن يتحمـل صـحة األخبـار التـي ينشـرها املجتمعات التي يعملون بها، وعلى اإلعال
  .  )39(أو يبثها

التزام الصحفيني بالقيم واملواثيق املرتبطة مبهنـة اإلعـالم يف أثنـاء   املهنيــة:املسؤولية   -
عملية انتقاء األنباء ونشرها ضمن مجموعة القواعد األخالقية التـي تراعـي املبـادئ 

 اإلنسانية واملهنية ملصلحة املجتمع.
  اجلمهور.ونية االلتزام بهذه املعايير يف تقدمي املعلومات إلى  قع اإللكترفعلى املوا
  االجتاهات:

ــم الــنفس االجتمــاعي؛ ألن جميــع الظــواهر      ــد االجتاهــات مــن أهــم موضــوعات عل تع
النفسية واالجتماعية للفرد تخضع ملحددات سلوكه الذي يقوم بالسـيطرة عليـه مـن خـالل 

  امات تؤثر على الفرد بشكٍل واضح يف سلوكه.اجتاهاته، وأن كل القيم واالهتم
  :)40(أنواع االجتاهات

: هي االجتاهات التي يشترك فيها عدد كبير من أفراد املجتمع االجتاهات اجلماعيــة -
  مثل تأييده لقائده.

: هي االجتاهات التـي متيـز شخصـية عـن شخصـية مثـل إعجـاب االجتاهات الفردية -
  الفرد بشيء معني.

ا ال يتفـق هـذا ريةاالجتاهات الالشعو - : وهو الذي يخفيه الفرد وال يفصح عنـه، وغالبـً
  االجتاه مع معايير اجلماعة وقيمها.

ا مـا يكـون االجتاهات الشعورية - : هـو الـذي يظهـره الفـرد دون حـرج أو حتفـظ، وغالبـً
  متفق مع معايير اجلماعة.

مثـل االجتـاه : وهي التي لها صفة العمومية وتنشر بني أفراد املجتمع، اجتاهات عامــة -
  نحو الدميقراطية.

علــى النــواحي الذاتيــة الفرديــة، مثــل االجتــاه نحــو : وهــي التــي تصــب اجتاهــات خاصــة -
  الزواج.

  : هي التي تقوم على تأييد الفرد.االجتاهات املوجبة -
  : هي التي تقوم على معارضة الفرد.االجتاهات السالبة -
  ة لتمسك الفرد بها.: هي التي تبقى على مر الزمن نتيجاالجتاهات القوية -
لتخلـي عنهـا وقبولهـا للغيـر حتـت ضـغط : هي التي مـن السـهل ااالجتاهات الضعيفة -

 .)41(الظروف والشدائد
  



 

               1055 

 مراحل تكوين االجتاهات:  
 تعـرف الفـرد بصـورة مباشـرة علـى بعـض عناصـر البيئـة املرحلة اإلدراكيــة املعرفيــة :

عـام لطبيعـة املجتمـع الـذي الطبيعية واالجتماعية التـي تكـون مـن طبيعـة املحتـوى ال
يف نشــأته نحــو األشــياء املاديــة كالبيــت الهــادئ يعــيش فيــه، وهكــذا يتبلــور االجتــاه 

واملقعد املريح، وحول نـوع محـدد مـن اجلماعـات كاألسـرة واألصـدقاء وحـول بعـض 
  القيم االجتماعية كالنخوة والشرف.

 معـني، فمـثًال أن أي  : وتتميز هذه املرحلة مبيـل الفـرد نحـو شـيءاملرحلة التقديريــة
ل إلـي بعـض أصـناف خاصـة يف الطعـام، ، ولكـن الفـرد مييـطعام قد يرضي اجلـائع

ــة تســتند إلــي خلــيط مــن املنطــق املوضــوعي واملشــاعر  ومبعنــى أدق أن هــذه املرحل
  واإلحساسات الذاتية.

 أن الثبوت وامليـل علـى اخـتالف أنواعـه ودرجاتـه يسـتقر مرحلة الثبوت واالستقرار :
حلــة يف علــى شــيء مــا عنــدما يتطــور يف اجتــاه نفســي، فــالثبوت يف هــذه املرويثبــت 

 .)42(تكوين االجتاهات
  وظائف االجتاهات:

: للبيئـــة دور يف تكـــوين االجتاهـــات لـــدى األفـــراد، الوظيفـــة املنفعيـــة أو التكيفيـــة -1
  يف مع بيئته ومجتمعه كما حتقق العديد من أهدافه.فاالجتاهات متكنه من التك

: تؤدي االجتاهات إلي ثبات السلوك فاالجتـاه الفكـري للفـرد نظيميــةالوظيفة الت -2
  يؤدي إلي تنظيم حياته وتعامله مع اآلخرين.

: يســـعى الفـــرد يف التعبيـــر عـــن القـــيم االجتماعيـــة وظيفــــة التعبيــــر عــــن القــــيم -3
، ويكون الفرد صريًحا يف هذه احلالة يف التعبيـر لالجتاهات املختلفة التي يحملها

 تأكيده للصفات اإليجابية التي تخصه.عن التزامه و
: تعـد عمليـة اإلنكـار عمليـة ال شـعورية يلجـأ إليهـا الفـرد وظيفة التعبيــر عــن األنــا -4

 .)43(بغرض التهرب من املواقف التي تكون مؤذيه له
 الدراسة:األساليب اإلحصائية املستخدمة يف 

 SPSSتخدام برنـامج  بعد جمع البيانات امليدانية اخلاصة بالدراسة قامت الباحثة باسـ
حتليل بحوث العلوم االجتماعية واإلعالم، مبا يتناسب اإلحصائي وهو برنامج يستخدم يف  

مع طبيعة املتغيرات التي تسـعى الدراسـات اإلعالميـة ملعرفـة العالقـات بينهـا، ومـن خـالل 
ســتخدمت الباحثــة بعــض املعاجلــات اإلحصــائية التــي تــتالءم وطبيعــة البيانــات البرنــامج ا

  ملطلوبة مثل:ا
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  استخراج اجلداول التكرارية (التكرارات والنسب املئوية) للدراسة. -1
  استخراج االنحراف املعياري واملتوسط احلسابي. -2
لـى عـدد الوزن املرجح ملقياس ليكرت الذى يحسـب بضـرب التكـرارات بـوزن معـني، بنـاًء ع -3

وع األوزان املراتــب يف الســؤال، ثــم جتمــع نتــائج الضــرب لكــل بنــد للحصــول علــى مجمــ
 مقياس ليكرت الثالثي.املرجحة وحساب النسبة املئوية لبنود السؤال وقد مت استخدام 

للكشـف  One Way Analysıs Varıance (Anova)حتليل التباين ذا البعد الواحد  -4
ــة اإلحصــائ ية بــني املتوســطات احلســابية للمجموعــات مــن حيــث عــن الفــروق ذات الدالل

 متغيرات الدراسة.
للكشــــف عــــن الفــــروق ذات الداللــــة اإلحصــــائية بــــني متوســــطات  T.Testت" اختبــــار " -5

 املتغيرات.
 معامل ارتباط بيرسون ملعرفة داللة العالقات االرتباطية بني املتغيرات -6
 Post Hocالختبارات البعديةملعرفة مصدر الفروق بني الباحثني وهو من ا LsDاختبار -7

 مفاهيم الدراسة:  
  .هي مواقع الصحف الورقية على اإلنترنت نية:املواقع الصحفية اإللكترو

املهنية       الصحف   :املسؤولية  مواقع  يف  باالتصال  القائم  على  وسلوكيات  قيم 
املوضوعية مثل  بها،  االلتزام  االجتماعية،   ,الدقة  ,الشفافية   ,اإللكترونية  املسؤولية 

  فينبغي عليه مراعاة القيم املجتمعية وعادات وتقاليد املجتمع. 
  اسة امليدانية:درال

  مناقشة نتائج الدراسة:
  امليدانية توصلت الدراسة إلي: من خالل الدراسة 

  معدل متابعة العينة للمواقع اإللكترونية:  -1
  متابعة العينة للمواقع اإللكترونية   معدل  )2جدول رقم (

  العينة 
  االستجابة 

  اإلجمالي   

  ت  %  ك

 2 17.0  68 دائًما
 1 75.8 303 أحياًنا
 3 7.3 29 نادرًا

 - 100.0  400 ن
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ــة، وقــد جــاء يف  ــة العينــة للمواقــع اإللكتروني يتضــح مــن اجلــدول الســابق مــدى متابع
ْن يتابعونهـا 75.8الترتيب األول َمْن يتابعونها أحياًنا بنسبة   %، ويليها يف الترتيـب الثـاني مـَ

ا بنســبة  ْن يتابعونهــا نــادرًا بنســبة  %، بينمــا جــاء يف الترتيــب الثالــث واألخيــر17.0دائمــً مــَ
يــدل علــى ارتفــاع نســبة متــابعني الصــحف اإللكترونيــة مــن الشــباب لســهولة  %. وهــذا7.3

التعرض إليها. وتتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة سـلمى الشـعراوي حيـث أصـبحت الصـحف 
 .)44(اإللكترونية لها شعبية كبيرة من اجلمهور

  أهم وسائل اإلعالم التي تتابعها العينة: -2
  )3جدول رقم (

  التي تتابعها العينة أهم وسائل اإلعالم 

  ت  %  ك اسم الصحيفة
 2 12.5  50  القنوات التليفزيونية

 5 8.3  33  املواقع اإللكترونية اإلخبارية 
 4 9.5  38  التطبيقات اإلخبارية على الهاتف املحمول

 1 51.0  204  مواقع التواصل االجتماعي 
 6 5.5  22  القنوات الفضائية

 3 10.5  42  ف اإللكترونيةصحال
 7 1.5  6  الصحف املطبوعة   

 8 1.3  5  اإلذاعات
 - 100.0  400  ن

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن أهــم وســائل اإلعــالم التــي تتابعهــا العينــة وقــد جــاء يف 
%، 51.0الترتيب األول مواقـع التواصـل االجتمـاعي مبـا يفـوق نصـف االسـتجابات بنسـبة  

%، بينما جاء يف الترتيب الثالـث 12.5التليفزيونية بنسبة  ني القنوات  يليها يف الترتيب الثا
%، ثم التطبيقات اإلخبارية على الهاتف املحمـول بنسـبة 10.5الصحف اإللكترونية بنسبة  

%، ويليهـا يف 8.3%، ويف الترتيب اخلامس جاءت املواقع اإللكترونية اإلخباريـة بنسـبة 9.5
يهــا يف الترتيــب الســابع املواقــع املطبوعــة %، ثــم يل5.5الســادس القنــوات الفضــائية بنســبة 

%، مــن إجمــالي 1.3%، ويف الترتيــب الثــامن واألخيــر جــاءت اإلذاعــات بنســبة 1.8بنســبة 
اســـتجابات العينـــة. ويرجـــع ذلـــك أن شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي أصـــبحت متتلـــك كـــل 

لرجـوع ميكـن لفـرد ااإلمكانيات اإلخبارية لوسائل اإلعالم األخرى وما تتيحه يف صـفحات  
  إليها.
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  مدى تصفح العينة اليومي للمواقع اإللكترونية للحصول على معلومات: -3
  مدى تصفح العينة اليومي للمواقع اإللكترونية للحصول على املعلومات )4جدول رقم (

  العينة 
  

  االستجابة 

  اإلجمالي   

  ت  %  ك

 3 15.0  60 أكثر من ساعة يومًيا
 2 22.3 89 ساعة يومًيا

 4 0.0 0 أقل من ساعة يومًيا
 1 62.8 251 حسب الظروف

 - 100.0  400 ن

يتضح من اجلدول السابق نسبة التصفح اليومي لعينة الدراسة للمواقع اإللكترونية قد 
% يف الترتيـب األول، وجـاءت نسـبة 63.8جاءت نسبة َمْن يتابعونها حسب الظروف بنسبة 

ا يف  ْن يتابعونهــا ســاعة يوميــً %، وتليهــا يف الترتيــب الثالــث 22.3الترتيــب الثــاني بنســبة مــَ
ا جـاء يف املرتبـة الرابعـة واألخيـرة أقـل مـن 15نسبة   % َمْن يتابعونهـا أكثـر مـن سـاعة يوميـً

 ساعة يومًيا حيث لم حتصل على أي نسبة مئوية صفر%.
ــه رغــم ارتفــاع نســبة املتابعــة للمواقــع اإللكترونيــة إال أن ــائج إلــى أن النســبة  تشــير النت

  العالية لم ترتبط بعدد الساعات.
 ترتيب املواقع الصحفية اإللكترونية حسب أولوية متابعة العينة لها:  -4

  ترتيب املواقع الصحفية اإللكترونية حسب أولوية متابعة العينة لها ) 5جدول رقم (   

  العينة 
  االستجابة 

 اإلجمالي

  ت  %  ك

 3 11.8  47   املوقع اإللكتروني لألهرام        

 1 55.8  223 املوقع اإللكتروني لليوم السابع 

 2 16.3  65 املوقع اإللكتروني للمصري اليوم    

 4 9.0  36 املوقع اإللكتروني لألخبار      

 5 5.8  23 املوقع اإللكتروني للجمهورية       

 6 1.5  6 املوقع اإللكتروني للوفد                   
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 - 100.0  400 ن

متابعتهـا، وكـان يف مقــدمتها يف  اجلـدول السـابق املواقـع التــي يفضـل املبحوثـون يوضـح
%، ويليهــا يف الترتيــب الثــاني 55.8الترتيــب األول املوقــع اإللكترونــي لليــوم الســابع بنســبة 

%، بينما جاء يف الترتيب الثالـث املوقـع اإللكترونـي 16.3املوقع اإللكتروني للمصري اليوم  
%، 9رونـي لألخبـار بنسـبة  %، ويليهـا يف الترتيـب الرابـع املوقـع اإللكت11.8لألهرام بنسبة  

%، وجـاء يف الترتيـب 5.8ويليها يف الترتيب اخلامس املوقـع اإللكترونـي للجمهوريـة بنسـبة  
%.وقــد يرجــع ذلــك الهتمــام اليــوم 1.5الســادس واألخيــر املوقــع اإللكترونــي للوفــد بنســبة 

  أنتباه الشباب.  السابع باألخبار اخلفيفة التي جتذب
  لصحف اإللكترونية: دوافع تعرض العينة ملواقع ا -5

  دوافع تعرض العينة ملواقع الصحف اإللكترونية    )6جدول رقم (

  العينة 
  

  االستجابة 

 اإلجمالي

  ت  %  ك

 3 13.5  54 للتسلية وقضاء وقت الفراغ 
 1 47.5  190 الوصول إلى األخبار بشكٍل اسرع

ة مبواد مصورة حديثة  تقدم معلومات مدعم
 ومهمة 

78  19.5  2 

 4 10.0  40 تقدم حتليل وتفسير لألحداث 

 5 5.5  22 حتديث البيانات بشكٍل مستمرٍ 

 6 4.0  16 إعطاء حرية التعليق على اخلبر 

 - 100.0  400 ن

يتضح من اجلدول السابق دوافع تعرض العينـة ملواقـع الصـحف اإللكترونيـة، وقـد جـاء 
%، ويليهــا يف الترتيــب 47.5أســرع بنســبة ل الوصــول إلــى األخبــار بشــكٍل يف الترتيــب األو

ــة ومهمــة بنســبة  ــاني تقــدم معلومــات مدعمــة مبــواد مصــورة حديث %، ويليهــا يف 19.5الث
%، ويليها يف الترتيب الرابع ألنهـا 13.5الترتيب الثالث للتسلية وقضاء وقت الفراغ بنسبة  

نهــا حتــدث ويليهــا يف الترتيــب اخلــامس أل %،10تقــدم حتليــل وتفســير لألحــداث بنســبة 
%، ثم جاء يف الترتيـب السـادس واألخيـر ألنهـا تعطينـي 5.5البيانات بشكٍل مستمٍر بنسبة  

 %.4حرية التعليق على اخلبر بنسبة 
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وتشير هذه النتيجة إلى غلبة الدوافع املعرفية على دوافـع تعـرض الشـباب، فقـد كانـت 
ٍل أسـرع، وكـذلك لتقـدمي واقع للوصول إلى األخبار بشكغالبية الشباب يستخدمون هذه امل

معلومات املواقع مدعمة مبواد مصـورة حديثـة ومهمـة ملـا متتـاز بـه املواقـع اإللكترونيـة مـن 
  السرعة وسهولة االستخدام.

 املوضوعات التي تفضل العينة متابعتها يف املواقع اإللكترونية: -6
 ) 7جدول (

  عتها يف املواقع اإللكترونية  املوضوعات التي تفضل العينة متاب

االنحراف   ت
  املعياري

املتوسط 
  احلسابي

 بدرجة كبيرة بدرجه متوسطة بدرجه ضعيفة  الوزن النسبي
 املوضوعات 

  ك  % ك  % ك  % الوزن  %

5  .777 1.95 11.2 820 32.8 131 39.5 158 27.8 111 

 اجتماعية -

9  .636 2.15 8.7 642 14.0 56 57.5 230 28.5 114 

 دينية -

2  .751 1.73 12.3 908 45.3 181 36.5 146 18.3 73 

 سياسية -

6  .656 1.98 10.9 810 22.8 91 57.0 228 20.3 81 

 علمية -

1  .713 1.72 12.4 912 43.3 173 41.5 166 15.3 61 

 اقتصادية -

8  .725 2.09 10.3 765 22.3 89 46.8 187 31.0 124 

 صحية -

4  .793 1.90 11.3 839 36.8 147 36.3 145 27.0 108 

 أمنية -

7 .766 2.02 10.8 794 28.5 114 41.5 166 30.0 120 

ــرائم  - جــــــــــــــــــــ
 وحوادث

3  .781 1.78 12.1 889 44.0 176 34.3 137 21.8 87 

 رياضية -

 الوزن النسبي 7379 100 - -  -
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ــع  ــا يف املواقـ ــة متابعتهـ ــل العينـ ــي يفضـ ــوعات التـ ــابق املوضـ ــدول السـ ــن اجلـ ــح مـ يتضـ
% مـن 15.2اإللكترونية فقد جـاءت املوضـوعات االقتصـادية يف الترتيـب األول حيـث أكـد  

% مـن أفـراد العينـة أنهـم يتابعونهـا 41.5العينة أنهم يفضلون متابعتها بدرجة كبيرة، وأكد  
% ألنهــم يفضــلون متابعــة املوضــوعات االقتصــادية 43.3بدرجــة متوســطة، بينمــا أشــار 

% مـن العينـة 18.2اد السياسية يف الترتيب الثـاني فقـد أكـد بدرجة ضعيفة، ثم جاءت املو
% مــن املبحوثــون أنهــم يفضــلون متابعــة املــواد 36.5أنهــم يتابعونهــا بدرجــة ضــعيفة، وأكــد 

أنهـم يتابعونهـا بدرجـة   % مـن أفـراد العينـة45.3السياسية بدرجـة متوسـطة، بينمـا أشـار  
% من أفراد العينـة 21.8ية، فقد أكد ضعيفة، يليها يف الترتيب الثالث املوضوعات الرياض

% مـــن أفـــراد العينـــة أنهـــم 34.3أنهـــم يفضـــلون املوضـــوعات الرياضـــية بدرجـــة كبيـــرة، و
% أنهـم يفضـلون متابعـة املوضـوعات الرياضـية 44يتابعونها بدرجة متوسطة، بينمـا أشـار  

اد % مــن أفــر27ة ضــعيفة، يليهــا يف الترتيــب الرابــع املوضــوعات األمنيــة فقــد أكــد بدرجــ
% من أفراد العينة أنهـم 36.3العينة أنهم يفضلون املوضوعات األمنية بدرجة كبيرة، وأكد  

% مــن أفــراد العينــة أنهــم يفضــلون 36.8يفضــلون متابعتهــا بدرجــة متوســطة، وأكــد نســبة 
ي تباين اهتمامات الشباب عينة الدراسة يف القـراءة، فقـد متابعتها بدرجة ضعيفة مما يعن

وثني االقتصـادية يف املرتبـة األولـى نظـًرا حلـال العـالم مـن انتشـار الوبـاء جاء اهتمام املبح
  وزيادة الغالء.

املعــايير التـــي جتعــل املواقـــع اإللكترونيــة تلتـــزم باملســؤولية املهنيـــة مــن وجهـــة نظـــر  -7
  العينة:

  )8جدول رقم (

  العينة  ير التي جتعل املواقع اإللكترونية تلتزم باملسؤولية املهنية من وجهة نظراملعاي

 ت
  الوزن النسبي

ف  
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل
 

املتوسط 
  احلسابي

  غير موافق
موافق إلى حد 

 ما
 موافق متاًما 

 الرأي 
 

 املعايير 

  ك  % ك  % ك  % الوزن  %

ول 
اال

ب 
تي

تر
ال

  

   .626 2.44 7.3 29 41.8 167 51.0 204 
تعـــــــــــــــــــــــــرض 
األخبــار دون 

 حتيز

ية 
وع

ض
ملو

ا
  

8.67  1002 .575 2.51 4.0 16 41.5 166 54.5 218 

ــن  ــث عـــ تبحـــ
احلقيقــة يف 
تقـــــــــــــــــــــــــــدمي 

 األخبار

8.22  950 .697 2.38 12.5 50 37.5 150 50.0 200 
تقــدم اخلبــر 
كمـــا هـــو دون 
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 ت
  الوزن النسبي

ف  
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل
 

املتوسط 
  احلسابي

  غير موافق
موافق إلى حد 

 ما
 موافق متاًما 

 الرأي 
 

 املعايير 

  ك  % ك  % ك  % الوزن  %

حــــــــــــــــــذف أو 
 إضافة

25.4  2927  

ب 
تي

تر
ال

لث
لثا

ا
  

8.32 962 .626 2.41 7.5 30 44.5 178 48.0 192 
تفصــــل بــــني 
ــائق  احلقــــــــــــــ

 واآلراء

ية 
فاف

لش
ا

  

8.39  971 .633 2.43 7.8 31 41.8 167 50.5 202 
الشـــــــــــــفافية 
يف طـــــــــــــــــــــرح 

 القضايا

8.27  957 .663 2.39 10.0 40 40.8 163 49.3 197 

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
احلقيقـــــــــــــــة 
ــة يف  كاملـــــــــــــــ

 اخلبر  
24.9 2890  

ني
لثا

ب ا
تي

تر
ال

  

8.46 979 .627 2.45 7.3 29 40.8 163 52.0 208 

حتتـــــــــــــــــــــــــــرم 
خصوصـــــــية 
ــراد  األفـــــــــــــــــــــــ
واملســــــــؤولية 
االجتماعية 
ومراعــــــــــــــــــــاة 

ــالح امل صــــــــــــــــــ
ــية  الشخصـــــ

 للجمهور

ية 
اع

تم
الج

ة ا
لي

ؤو
ملس

ا
  

8.35  966 .615 2.42 6.8 27 45.0 180 48.3 193 

ــدم - عـــــــــــــــــــــــــــــ
إعطــــــــــــــــــــــــــاء 
ــر  اخلبـــــــــــــــــــــــــــ
معنــــــــــــــــــــــــــــــى 
مخــــــــــــــــــــالف 

 للحقيقة

8.29  960 .625 2.40 7.5 30 45.0 180 47.5 190 

عدم اخللط 
بــني املشــاعر 
ــات  والقناعــــــ
ــية  السياســـــــــ
وبـــني اخلبـــر 

 بحد ذاته
25.1  2905  

ب 
تي

تر
ال

ا
بع

لرا
  

8.09 937 .672 2.34 11.3 45 43.3 173 45.5 182 

ــدم - عـــــــــــــــــــــــــــــ
التعجيـــــــــــــــل 
بنشر اخلبـر 
دون حتــــــــري 

 الدقة

قة
لد

ا
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 ت
  الوزن النسبي

ف  
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل
 

املتوسط 
  احلسابي

  غير موافق
موافق إلى حد 

 ما
 موافق متاًما 

 الرأي 
 

 املعايير 

  ك  % ك  % ك  % الوزن  %

8.16 944 .630 2.36 8.3 33 47.5 190 44.3 177 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
التــــــــــــــــــــرويج 
ألجنـــــــــــــــدات 
أيديولوجية  
ــيه  أو سياســــــ

 بعينها

8.35  966 .674 2.42 10.5 42 37.5 150 52.0 208 

عــــــــدم نشــــــــر 
صــــــــــــــــــــــــور أو 

يوهات فيــــــــد
ــوه  تشـــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلقيقة
24.6  2847  

 الوزن النسبي 11569 100  _

تكشــف بيانــات اجلــدول الســابق عــن املعــايير التــي جتعــل املواقــع اإللكترونيــة تلتــزم 
باملســؤولية املهنيــة مــن وجهــة نظــر العينــة حيــث جــاء معيــار املوضــوعية يف الترتيــب األول 

%، يليهـا 25.1ملسؤولية االجتماعيـة بنسـبة  %، يليها يف الترتيب الثاني معيار ا25.4بنسبة
%، ثم جاء معيار الدقة يف الترتيـب الرابـع 24.9ار الشفافية بنسبة  يف الترتيب الثالث معي

%، فالصــحفي املحتــرف هــو الــذى يحصــل علــى املعلومــة الصــحيحة 24.6واألخيــر بنســبة 
علـى صـياغة اخلبـر والدقيقة ويبتعد عن التهويـل والتحريـف واملبالغـة ويكـون لديـه قدرتـه  

 والتعبير عنه.  
  .)45( Word), (2005وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

ا لوجهـــة نظـــر  -8 معيـــار التـــزام املواقـــع اإللكترونيـــة باملســـؤولية املهنيـــة جتـــاه املجتمـــع وفقـــً
  العينة:

  )9جدول رقم (

  ظر العينة معيار التزام املواقع اإللكترونية باملسؤولية املهنية جتاه املجتمع وفًقا لوجهة ن

  ت
  الوزن النسبي

ف  
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل
 

املتوسط 
  احلسابي

  بدرجه ضعيفة
بدرجه 

 متوسطة
 بدرجه كبيرة

 الدرجة
 

 نص العبارة 
 ك  % ك  % ك  % الوزن  %

لث
لثا

ب ا
تي

تر
ال

  

11.35  929 .612 2.32 7.8 31 52.3 209 40.0 160 

تعمـــــــــــــــــــــــــــــــل -
ــع  املواقــــــــــــــــــــــــــــــ
الصـــــــــــــــحفية 
ــة  اإللكترونيــــــ يد 

قال
وت

ت 
ادا

ع
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  ت
  الوزن النسبي

ف  
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل
 

املتوسط 
  احلسابي

  بدرجه ضعيفة
بدرجه 

 متوسطة
 بدرجه كبيرة

 الدرجة
 

 نص العبارة 
 ك  % ك  % ك  % الوزن  %

علـــــــــــــــــــــــــى زرع 
ــادات  عــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ د وتقاليـــــــــــــــــــــــ
 دخيلة

9.72  796 0.725 1.99 26.8 107 47.5 190 25.8 103 

تعمـــــــــــــــــــــــــــــــل -
ــع  املواقــــــــــــــــــــــــــــــ
الصـــــــــــــــحفية 
ــارة  ــى إثـــــــ علـــــــ
الغرائـــــــــــــــــــــــــــــز 
ــيع  واملواضــــــــــــــ
 غير أخالقية

11.03  903 .661 2.26 12.3 49 49.8 199 38.0 152 

تســـــــــــــــــــــــــاعد -
ــع  املواقــــــــــــــــــــــــــــــ
الصـــــــــــــــحفية 
علـــــــى تغييـــــــر 

 قيم املجتمع

32.11  2628  

ب 
تي

تر
ال

ول 
األ

  

11.63 952 .645 2.38 9.0 36 44.0 176 47.0 188 

 
تســــــــــــــــــــــــــــــهم -

ــع  املواقــــــــــــــــــــــــــــــ
الصــحفية يف 
  تعميق حريه

طن 
لو

ء ل
وال

ال
  

11.53  944 .664 2.36 10.5 42 43.0 172 46.5 186 

تنمــــــــــــــــــــــــــــــــي -
ــع  املواقــــــــــــــــــــــــــــــ
الصـــــــــــــــحفية 
روح الـــــــــــــــوالء 

 واالنتماء

11.34  928 .677 2.32 12.0 48 44.0 176 44.0 176 

ترفع املواقع -
ة الصـــــــــــــــحفي

ــة  اإللكترونيــــــ
مســـــــــــــــــــــــــــتوى 

 الذوق العام
34.51  2824  

ب 
تي

تر
ال

تى 
لثا

ا
  

11.46 938 .646 2.35 9.5 38 46.5 186 44.0 176 

ترفع املواقع 
الصحفية 

اإللكترونية  
مستوى  
 الطموح 

ية
مع

جت
 امل

يم
لق

ا
  

10.53 862 .726 2.16 19.8 79 45.0 180 35.3 141 
تساعد  -

املواقع 
الصحفية 
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  ت
  الوزن النسبي

ف  
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل
 

املتوسط 
  احلسابي

  بدرجه ضعيفة
بدرجه 

 متوسطة
 بدرجه كبيرة

 الدرجة
 

 نص العبارة 
 ك  % ك  % ك  % الوزن  %

اإللكترونية  
تفكيك   على

الروابط  
األسرية 
العزلة 

 االجتماعية 

11.37 931 .661 2.33 10.8 43 45.8 183 43.5 174 

تساعد  
املواقع 

الصحفية 
على احترام 
الرأي والرأي 

 االخر
33.37  2731  

 إجمالي الوزن النسبي  8183 100  _

ا   يوضح اجلـدول مـدى التـزام املواقـع اإللكترونيـة باملسـؤولية املهنيـة جتـاه املجتمـع وفقـً
%، يليهـا يف 34.51لوجهة نظر العينة فقد جاء معيار الوالء للوطن يف الترتيب األول بنسة

%، يليهــا يف الترتيــب الثالــث عــادات 33.37الترتيــب الثــاني معيــار القــيم املجتمعيــة بنســبة
  %، 32.11وتقاليد بنسبة

منـوذج معيـاري حيـث نـادى بوضـع أ (Peachs, 2006)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 .)46(للقيم التي البد أن تنتجها الصحف اإللكترونية

  مدى اعتماد العينة على مواقع الصحف اإللكترونية كمصدر للمعلومات: -9
  )10جدول رقم (

  مدى اعتماد العينة على مواقع الصحف اإللكترونية كمصدر للمعلومات  

  العينة
  

  االستجابة 

 اإلجمالي 

  ت  %  ك

 2 19.8  79 درجة كبيرةأعتمد عليها ب

 1 66.0 264 أعتمد عليها بدرجة متوسطة 

 3 14.3 57 نادرًا

 - 100.0  400 اإلجمالي 
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق مــدى اعتمــاد العينــة علــى مواقــع الصــحف اإللكترونيــة 
كمصــدر للمعلومــات، فقــد جــاء يف الترتيــب األول اعتمــد عليهــا بدرجــة متوســطة بنســبة 

ــاني اعتمــد عليهــا بدرجــة كبيــرة بنســبة %، ويليهــا يف ا66 ، ويليهــا يف %19.8لترتيــب الث
ــادرًا بنســب ــا ن ــد عليه ــر اعتم ــب األخي ــى انتشــار اإلعــالم %41.3ة الترتي ــدل عل ، وهــذا ي

  الرقمي.
  مدى التزام املواقع اإللكترونية بالقيم املجتمعية: -10

  )11جدول رقم (

 من وجهة نظر العينة لتاليةبالقيم املجتمعية امدى التزام املواقع اإللكترونية 

  ت
االنحراف  

  املعياري
املتوسط 
  احلسابي

 بدرجه ضعيفة  الوزن النسبي
بدرجه 

 متوسطة
 بدرجه مرتفعة

  العوامل
 ك  % ك  % ك  % الوزن  %

1  .649 2.38 17.16 952 9.3 37 43.5 174 47.3 189 

راعـــــــت يف تغطيتهـــــــا  -
احلفــــاظ علــــى ســـــرية 
املعلومـــات التـــي يـــؤدي 

ى الضـــــــرر كشـــــــفها إلـــــــ
 بأمن املجتمع

5  .624 2.20 15.86 879 11.5 46 57.3 229 31.3 125 

غلــــب علــــى التغطيــــة -
املصـــــــــــــــلحة العامـــــــــــــــة 
للمصـــــــــــريني ولـــــــــــيس 
ــلحة الشخصـــــية  املصـــ

 للموقع

2  .668 2.38 17.15 951 10.5 42 41.3 165 48.3 193 

ــن - ــر مـــ عكســـــت الكثيـــ
القــــــــــــــــيم وأســـــــــــــــــاليب 
احليــــاة التــــي يعيشــــها 
املـــــــــــــــواطن املصـــــــــــــــري 

 ة واقعيةبصور

1  .618 2.38 17.16 952 7.3 29 47.5 190 45.3 181 
تراعــــــــــــــــي حتقيــــــــــــــــق -

املسؤولية االجتماعية 
 نحو املجتمع

 احترام اخلصوصية- 160 40.0 166 41.5 74 18.5 886 15.98 2.22 735.  4

3  .653 2.31 16.69 925 10.5 42 47.8 191 41.8 167 
احتـرام حـق الفـرد يف -

 الرد

 اإلجمالي 5545 100    

اإللكترونية يف التغطية باملسؤولية املهنية يتضح من اجلدول السابق مدى التزام املواقع  
فقد جاء عامـل راعـت يف تغطيتهـا احلفـاظ علـى سـرية املعلومـات التـي يـؤدي كشـفها إلـى 
الضرر بأمن املجتمع يف الترتيب األول، يليها يف الترتيـب الثـاني عكسـت الكثيـر مـن القـيم 

ليهــا يف الترتيــب الثالــث ب احليــاة التــي يعيشــها املــواطن املصــري بصــورة واقعيــة، يوأســالي
احترام حق الفرد يف الرد، يليها يف الترتيب الرابع احتـرام اخلصوصـية، وجـاء يف الترتيـب 
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اخلامس غلب على التغطية املصلحة العامة للمصريني وليس املصلحة الشخصـية للموقـع، 
بـه تكون مسؤولة، واحلقيقة هي املبدأ الذى يجب أن تسترشـد  فالصحيفة اجليدة البد أن  

وتتجنب املمارسات التي قد تتعارض مع مصلحة وأمـن املجتمـع فالسـلوك األخالقـي خيـار 
  .)47(شخصي يف الصحف اإللكترونية بدًال من مسؤولية اجتماعية

  التزام املواقع اإللكترونية باملسؤوليات االجتماعية يف ممارسة عملها:  مدى -11
  )12جدول رقم ( 

  مدى التزام املواقع اإللكترونية باملسؤوليات االجتماعية يف ممارسة عملها 

  العينة 
  

  االستجابة 

 اإلجمالي

  ت  %  ك

 2 20.5  82 تلتزم بدرجة كبيرة
 1 69.8 279 بدرجه متوسطة 

 3 9.8  39 تلتزم بدرجة ضعيفة 
 - 100.0  400 اإلجمالي

ل التـزام املواقـع اإللكترونيـة باملسـؤوليات االجتماعيـة، يتضح من اجلـدول السـابق معـد
% 20.50% من املبحوثني التزام املواقع اإللكترونية بدرجة متوسطة، يليها 69.8فقد أكد  

  باملسؤوليات االجتماعية.من املبحوثني أكدوا التزامها بدرجة كبيرة  
إللكترونيـة البـد أن % من املبحوثني التزامها بدرجة ضعيفة. فالصـحافة ا9.8وقد أكد  

ــة  ــع دراسـ ــق مـ ــذا يتفـ ــة، وهـ ــؤوليات االجتماعيـ ــرة باملسـ ــة كبيـ ــزم بدرجـ  Osboryتلتـ
Bradly)48(   على أن الصحافة اإللكترونية تواجه مشاكل اجتماعية والبد من االتفاق على

  لكترونية.مجموعة من القيم لعمل الصحافة اإل
  :أسباب جتاوز بعض املواقع الصحفية ألخالقيات املهنة -12

 )13جدول رقم (

  أسباب جتاوز بعض املواقع الصحفية ألخالقيات املهنة

  العينة 
  

  االستجابة 

 اإلجمالي

  ت  %  ك

 3 16.3  65 التزامها بسياسة حتريرية موالية للنظام
 2 32.5 130 افتقار الصحفي للمهنية

 1 38.0  152  املنافسة حول السبق الصحفي
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عدم وجود قانون يضمن حق  صعوبة احلصول على معلومات و
 4 13.3  53 الوصول ليها 

 - 100.0  400 اإلجمالي

يتضـح مــن اجلـدول الســابق أســباب يتجـاوز بعــض املواقــع الصـحفية أخالقيــات املهنــة، 
%، يليهـا يف الترتيـب 38يف الترتيب األول املنافسة حول السبق الصـحفي بنسـبة  فقد جاء  

%، يليها يف الترتيب الثالـث التزامهـا بسياسـة 32.5الثاني افتقار الصحفي للمهنية بنسبة  
% صـعوبة احلصـول 13.3حتريرية موالية للنظام، يليها يف الترتيب الرابع واألخير بنسـبة  

انون يضــمن حــق الوصــول إليهــا، فيتســارع الصــحفي علــى علــى معلومــات وعــدم وجــود قــ
  وصول املعلومة للقارئ دون التحري من دقتها.

 عدم التزام املواقع الصحفية باملسؤولية املهنية: النتائج املترتبة على -13
  )14جدول رقم (

  العينةالنتائج املترتبة على عدم التزام املواقع الصحفية باملسؤولية املهنية من وجهة نظر 

 العينة
  

  االستجابة 

 اإلجمالي 

  ت  %  ك

 1 24.0  96 عدم ثقة اجلمهور
 5 11.0 44 زيادة العزلة االجتماعية

 2 23.3 93 احلقيقةغياب 

 3 17.0  68 غياب النزاهة اإلعالمية

 6 6.8  27 انحراف املواقع الصحفية عن مسؤوليتها االجتماعية

 7 5.0  20 لالختراق إعالمًيا من خالل جهات معاديةقابلية املجتمع 

 4 13.0  52 غياب دور اإلعالم يف املجتمع

 - 100.0 400 اإلجمالي 

ئج عدم التزام املواقـع الصـحفية باملسـؤولية املهنيـة مـن وجهـة يوضح اجلدول التالي نتا
%، يليهــا يف 24بنســبة نظــر اجلمهــور فقــد جــاء يف الترتيــب األول عــدم ثقــة اجلمهــور بهــا 

%، يليهــا يف الترتيــب الثالــث غيــاب النزاهــة 23.3الترتيــب الثــاني غيــاب احلقيقــة بنســبة 
ــة بنســبة  ــع17اإلعالمي ــب الراب ــا يف الترتي ــاب دور اإلعــالم يف املجتمــع بنســبة  %، يليه غي
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%، يليهـا يف الترتيـب السـادس 11%، يليها يف الترتيب اخلامس غيـاب احلقيقـة بنسـبة 13
%، يليهــا يف الترتيــب 6.8حــراف املواقــع الصــحفية عــن مســؤولياتها االجتماعيــة بنســبة ان

% فعـدم الثقـة 5السابع قابلية املجتمع لالختراق إعالمًيا مـن خـالل جهـات معاديـة بنسـبة  
  يؤدى إلى هروب اجلمهور إلى وسيلة أخرى.

  ة:اإلجراءات التي ميكنها مساعدة املواقع الصحفية من وجهة نظر العين -14
  ) 15جدول رقم (

  التزاًما بأخالقيات املهنة. أكثر  اإلجراءات التي ميكنها مساعدة املواقع الصحفية من وجهه نظر العينة لتكون 

 اإلجراءات
  اإلجمالي

  ت
  %  ك

  4  21.4  120  االلتزام الذاتي من جانب الصحفيني جتاه املجتمع بالتغطية األخالقية

  1  28.5  161  املقررات الدراسية اخلاصة بأخالقيات املهنة لطلبة اإلعالمتضمني املزيد من 

  3  22.6  127  وضع كل مؤسسة مليثاق شرف داخلي يضبط السياسة التحريرية

  2  27.5  155  ل للمعلوماتوجود قانون يضمن حق الوصو

  _  100  563  إجمالي االستجابات

ميكنها مساعدة املواقع الصحفية من وجهه يوضح من اجلدول السابق اإلجراءات التي  
  نظر العينة لتكون أكثر التزاًما بأخالقيات املهنة.

وقد جاء يف الترتيب األول تضمني املزيد مـن املقـررات الدراسـية اخلاصـة بأخالقيـات 
%، بينما جاء يف الترتيب الثاني وجود قانون يضـمن حـق 28.5هنة لطلبة اإلعالم بنسبة  امل

ــاق 27.5للمعلومــات بنســبة الوصــول  %، يليهــا يف الترتيــب الثالــث وضــع كــل مؤسســة مليث
%، جـاء يف الترتيـب الرابـع واألخيـر 22.6شرف داخلي يضبط السياسة التحريرية بنسبة 

 .%21.4فيني جتاه املجتمع بالتغطية األخالقية بنسبة  االلتزام الذاتي من جانب الصح

  نتائج اختبار الفروض:  -ثانيا: 
: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اجتــاه املبحــوثني مــن الشــباب نحــو ض األولالفــر

ا للمتغيــرات  التــزام املواقــع الصــحفية اإللكترونيــة باملســؤولية املهنيــة وفقــً

عمـر، نـوع التعلـيم، مسـتوى الـدخل، محـل الدميوجرافية للعينـة (النـوع، ال

  اإلقامة).
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  ) 16جدول رقم (-
ــة الفــروق  - بــني متوســطات اجتــاه املبحــوثني مــن الشــباب نحــو _ قيمــة (ت) لدالل

ــوع  ــوع، ن ــر الن ا ملتغي ــً ــة وفق ــة باملســؤولية املهني ــزام املواقــع الصــحفية اإللكتروني الت

  التعليم، محل اإلقامة 

  املتوسط   العدد  املتغيرات الدميوجرافية
االنحراف  

  املعياري

  قيمة

  ت

درجات  

  احلرية 

مستوى  

  الداللة

  النوع 
 567. 2.50 171  ذكور 

3.120 398 .002 
 548. 2.33 229 إناث

نوع  

 التعليم 

 536. 2.27 243 حكومي
6.252 398 .000 

 539. 2.61 157 خاص

محل 

 اإلقامة

 568. 2.45 138 حضر 
1.208 398 .228 

ف ري  262 2.38 .559 

  -: T-Testيتضح من اجلدول السابق وباستخدام اختبار  

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اجتــاه املبحــوثني مــن الشــباب نحــو التــزام  -

املواقع الصحفية اإللكترونية باملسؤولية املهنية ومتغير النـوع حيـث جـاءت قيمـة ت 

وبذلك يكون ،    005لة أقل من.وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى دال  3.120
  قد ثبت صحة الفرض لدى متغير النوع. 

كما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاه املبحوثني من الشباب نحو    -

التزام املواقع الصحفية اإللكترونية باملسؤولية املهنية ومتغير نوع التعليم حيث  

من.   د مستوى داللة أقلوهي قيمة دالة إحصائًيا عن  6.252جاءت قيمة ت 

 وبذلك يكون قد ثبت صحة الفرض لدى متغير نوع التعليم  ،  005

بينمــا ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اجتــاه املبحــوثني مــن الشــباب نحــو  -

التزام املواقع الصحفية اإللكترونية باملسـؤولية املهنيـة ومتغيـر محـل اإلقامـة حيـث 
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وبــذلك يــتم رفــض الفــرض ة  مـن مسـتويات الداللـجاءت قيمة ت غير دالة لدى أٍي  
 لدى متغير محل اإلقامة.

  )17جدول رقم (
= قيمة (ف) لداللة الفروق بني متوسطات اجتاه املبحوثني من الشباب نحو التزام املواقع الصحفية  -

  اإللكترونية باملسؤولية املهنية وفًقا ملتغير العمر ومستوى الدخل

  املتغيرات الدميوجرافية

  
  عددال

  املتوسط 

  احلسابي

درجات  

  احلرية 

  قيمة

  ف

مستوى  

  الداللة

  العمر 
20إلى   18من   174  2.097 2 

25حتي  22أكثر من  001. 6.824  224  
.307 397 

25حتي  22أكثر من   2  

مستوى  

 الدخل 

 2 141.  108  1000أقل من 

-1500من   642. 444.
2000  133  

.317 397 

  159 2000أكثرمن

  -:  one way anovaيتضح من اجلدول السابق وباستخدام حتليل أحادي التباين  
وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية لـدى متغيـر العمـر بـني اجتـاه املبحـوثني مـن الشـباب 

 6.824نحو التزام املواقع الصحفية اإللكترونية باملسـؤولية املهنيـة حيـث جـاءت قيمـة ف 
ممــا يثبــت صــحة الفــرض لــدى متغيــر ،  0.05قـل مـن  وى داللـة أوهي قيمة دالة لـدي مسـت

  العمر.
بينمــا ال توجــد فــروق بــني اجتــاه املبحــوثني مــن الشــباب نحــو التــزام املواقــع الصــحفية  

اإللكترونية باملسؤولية املهنية  ومتغير مستوى الدخل حيث جاءت قيمـة ف غيـر دالـة لـدى 
  متغير مستوى الدخل.  الفرض لدى مما يثبت عدم صحةأٍي من مستويات الداللة ،  

ونظًرا لوجود فروق ذات داللة إحصائية لدى متغير العمر فقد قامت الباحثة  

ملعرفة مصدر الفروق بني   LSDبطريقة  Post Hocبإجراء اختبار بعدي  

  املبحوثني  
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اقع  ملصدر الفروق بني املبحوثني يف اجتاهاتهم نحو التزام املو  LSDاختبار  )18جدول رقم ( -
  الصحفية اإللكترونية باملسؤولية املهنية وفًقا للمتغير العمر. 

  
 

الفرق بني    املجموعات املقارنة  املجموعة 
مستوى    اخلطأ املعياري  املتوسطني 

  املعنوية 

  العمر 
20إلى   18من   

حتي   20أكثر من 
22 

.162 * .056 .004 

حتي   22أكثر من 
25 

.816* .394 .039 

حتي   20أكثر من 
22 

حتي   22أكثر من 
25 

.978* .394 .013 

يتضح من بيانات اجلدول السابق مصادر الفروق بني املبحوثني يف اجتاهاتهم نحـو التـزام  

ا للمتغيـر العمـر: ختلـف املجموعـة و -املواقـع الصـحفية اإللكترونيـة باملسـؤولية املهنيـة وفقـً

 22، وأكثـر مـن 22حتى  20، واملجموعتني أكثر من 20حتى    18التي تقع أعمارهم بني  

 حصائية لصالح املجموعة األصغر سًنا.بداللة إ 25حتى  

 25حتـى    22، وأكثـر مـن  22حتـى    20كما اتضح وجود فروق بني املجمـوعتني أكثـر مـن  

أي أنه كلما انخفض عمر املبحوث كلما زاد االجتـاه   لصالح املجموعة األصغر سًنا أيًضا، 

  اإليجابي نحو املواقع الصحفية  وكلما ارتفع العمر كلما انخفض االجتاه اإليجابي.

ومن العرض السابق يكون قد ثبت صحة الفرض اخلــاص بوجــود فــروق دالــة إحصــائًيا  -
لكترونيــة باملســؤولية بني اجتاه املبحوثني من الشباب نحــو التــزام املواقــع الصــحفية اإل

ا للمتغيــرات الدميوجرافيــة للعينــة (النــوع، العمــر، نــوع التعلــيم)  ورفضــه املهنيــة وفقــً 
  لدى متغيرات (مستوى الدخل، محل اإلقامة). 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني دوافع تعرض املبحـوثني    -:  الفرض الثــاني

  هنية.اتهم نحو التزامها باملسؤولية املللمواقع الصحفية اإللكترونية واجتاه

معامل ارتباط بيرسون بني دوافع تعرض املبحوثني للمواقع الصحفية اإللكترونية  )19جدول رقم (  -

  400ن =  واجتاهاتهم نحو التزامها باملسؤولية املهنية.

  متغير مستقل 
  متغير تابع

الصحفية  دوافع تعرض املبحوثني للمواقع 
  اإللكترونية 

  لداللة مستوى ا  معامل بيرسون 
اجتاهات املبحوثني نحو التزام املبحوثني  

  باملسؤولية املهنية
0.676 .021 
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يتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بني دوافع تعرض املبحـوثني 
 0.676التزامها باملسـؤولية املهنيـة بلغـت للمواقع الصحفية اإللكترونية واجتاهاتهم نحو 

، ممـا يعنـي وجـود عالقـة  05. 0عنـد مسـتوى داللـة أقـل مـن  ًياإحصـائوهـي قيمـة دالـة 
طرديــة متوســطة الشــدة بــني املتغيــرين محــل الدراســة أي انــه كلمــا تعــددت دوافــع تعــرض 

ممــا  لعكــس املبحــوثني للمواقــع الصــحفية اإللكترونيــة ، زاد اجتــاههم اإليجــابي نحوهــا وا
لــة إحصــائًيا بــني دوافــع تعــرض يؤكــد علــى صــحة الفــرض اخلــاص بوجــود عالقــة ارتباطيــة دا

  املبحوثني للمواقع الصحفية اإللكترونية واجتاهاتهم نحو التزامها باملسؤولية املهنية.
: توجد عالقة ارتباطية بني رؤيـة املبحـوثني ملـدى التـزام املواقـع الصـحفية   الفرض الثالــث

  االجتماعية واجتاهاتهم نحوها.  بالقيم

  ) 20جدول رقم (  -
بيرسون بني رؤية املبحوثني ملدى التزام املواقع الصحفية بالقيم االجتماعية واجتاهاتهم  معامل ارتباط 

  400ن =  نحوها.

  متغير مستقل           
  متغير تابع 

رؤية املبحوثني ملدى التزام املواقع الصحفية  
  بالقيم االجتماعية 

  مستوى الداللة   معامل بيرسون 
املبحوثني   اجتاهات املبحوثني نحو التزام 

  باملسؤولية املهنية

0.781 .014 

  يتضح من بيانات اجلدول السابق : 

التزام املواقع الصحفية بالقيم أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بني رؤية املبحوثني ملدى  
وهــي قيمــة ذات داللــة إحصــائية عنــد  0.781االجتماعيــة واجتاهــاتهم نحوهــا قــد بلغــت 

وجود عالقـة طرديـة قويـة بـني رؤيـة املبحـوثني ملـدى التـزام مما يؤكد  0.01مستوى داللة  
ــيم املب ــع تقي ــة واجتاهــاتهم نحوهــا، فكلمــا ارتف ــالقيم االجتماعي حــوث املواقــع الصــحفية ب

ملســتوى االلتــزام اخلــاص بــاملواقع الصــحفية زاد اجتاهــه اإليجــابي نحوهــا وكلمــا انخفــض 
  حو املواقع الصحفية أكثر سلبية.مستوى االلتزام من وجهة نظر املبحوث أصبح اجتاهه ن

مما يعنــي صــحة الفــرض اخلــاص بوجــود عالقــة ارتباطيــة بــني رؤيــة املبحــوثني ملــدى 
 قيم االجتماعية واجتاهاتهم نحوها.التزام املواقع الصحفية بال
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: توجــد عالقــة ارتباطيــة بــني درجــة اعتمــاد الشــباب علــى مواقــع الصــحف الفــرض الرابــع

  نحو التزامها باملسؤولية املهنية.  اإللكترونية واجتاهاتهم
  ) 21جدول رقم (  -

معامل ارتباط بيرسون بني درجة اعتماد الشباب على مواقع الصحف اإللكترونية واجتاهاتهم   -
  نحو التزامها باملسؤولية املهنية.

  400ن = 
  متغير مستقل           

  متغير تابع 
اعتماد الشباب على مواقع الصحف  

  اإللكترونية  
  مستوى الداللة   معامل بيرسون 

املبحوثني نحو التزام املبحوثني  اجتاهات  

  باملسؤولية املهنية
0.982 .001 

  - يتضح من اجلدول السابق:

ــى مواقــع الصــحف  ــاد الشــباب عل ــني درجــة اعتم ــة معامــل ارتبــاط بيرســون ب أن قيم
وهــي قيمــة دالــة  0.982اإللكترونيــة واجتاهــاتهم نحــو التزامهــا باملســؤولية املهنيــة بلغــت 

ممــا يؤكــد وجــود عالقــة طرديــة قويــة بــني  0.01إحصــائًيا عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 
كترونيـة واجتاهـاتهم اإليجابيـة نحوهـا ، أي انـه اعتماد املبحوثني على مواقع الصـحف اإلل

كلما زاد اعتماد املبحوث على مواقع الصحف اإللكترونية زادت اجتاهاته اإليجابية نحوها 
  انخفضت درجة االعتماد كلما انخفضت االجتاهات اإليجابية نحو تلك املواقع.وكلما  

جــة اعتمــاد الشــباب علــى مما يؤكد صحة الفرض اخلــاص بوجــود عالقــة ارتباطيــة بــني در
  مواقع الصحف اإللكترونية واجتاهاتهم نحو التزامها باملسؤولية املهنية.

  :  اخلامتة

 ة ملعرفــة اجتاهــات الشــباب اجلــامعي نحــو قامــت الباحثــة بــإجراء دراســة مســحي
  التزام املواقع الصحفية اإللكترونية باملسؤولية املهنية.

  ــح ــنهج املســ ــة مــ ــتخدمت الدراســ ــا اســ ــور قوامهــ ــن اجلمهــ ــة مــ ــي لعينــ اإلعالمــ
مفردة، وتنتمي الدراسة حلقل الدراسات الوصـفية. وقـد اعتمـدت الدراسـة 400

ــة. وباالع ــؤولية االجتماعيـ ــة املسـ ــنهج املســـح اإلعالمـــي علـــى نظريـ تمـــاد علـــى مـ
للجمهور، ومن خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة واختبار فروضها تؤكد نتـائج 

  دة مؤشرات:الدراسة احلالية ع
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  أن معيار تبحث املواقع اإللكترونية عن احلقيقة يف تقدمي األخبار جـاء يف مقدمـة
ــية األفـــ راد واملســـؤولية املعـــايير مـــن وجهـــة نظـــر العينـــة، يليهـــا حتتـــرم خصوصـ

االجتماعيــة ومراعــاة املصــالح الشخصــية للجمهــور، يليهــا تعــرض األخبــار دون 
  حتيز.

 نية باملسؤولية جتاه املجتمـع فقـد حـاز معيـار تسـهم أما عن التزام املواقع اإللكترو
املواجهة الصحفية يف تعميق حرية االختيـار، وتنمـى املواقـع الصـحفية روح الـوالء 

 عايير التي يفضلها املبحوثون.واالنتماء كأهم امل
  أما من حيث اعتمـاد العينـة علـى مواقـع الصـحف اإللكترونيـة تبـني اعتمـاد نسـبة

 املبحوثني عليها بدرجة متوسطة.كبيرة من  
  أمــا عــن التــزام املواقــع اإللكترونيــة بــالقيم املجتمعيــة، فقــد جــاء معيــار راعــت يف

ــؤدى ــي ي ــات الت ــى ســرية املعلوم ــاظ عل ــا احلف ــأمن  تغطيته ــى الضــرر ب كشــفها إل
املجتمع، تراعي حتقيق املسؤولية االجتماعية نحو املجتمع يف الترتيب األول يليهـا 

ــ ــي يعيشــها املــواطن املصــري بصــورة عكســت الكثي ــاة الت ر والقــيم وأســاليب احلي
 واقعية.

  ،أمــا عــن التــزام املواقــع اإللكترونيــة باملســؤوليات االجتماعيــة يف ممارســة عملهــا
غالبية املبحوثني علـى التزامهـا بدرجـة متوسـطة باملسـؤولية االجتماعيـة فقد أكد  

   .يف ممارسة عملها
 واقـع الصـحفية أخالقيـات املهنـة فقـد أكـد غالبيـة أما عن أسباب جتاوز بعـض امل

على املنافسة حول السبق الصـحفي كـأهم عامـل، ثـم اختصـار الصـحفي للمهمـة، 
ظــام، صــعوبة احلصــول علــى معلومــات عــدم التزامهــا سياســة حتريريــة مواليــة للن

 وعدم وجود قانون يضمن حق الوصول إليها.
 واقـع الصـحفية باملسـؤولية املهنيـة مـن أما عن النتائج املترتبة علـى عـدم التـزام امل

وجهـة نظــر العينـة، فقــد جـاء عــدم ثقـة اجلمهــور بهـا يف الترتيــب األول ثـم غيــاب 
اإلعـالم يف املجتمـع، زيـادة العزلـة   احلقيقة، غياب النزاهـة اإلعالميـة، غيـاب دور

 االجتماعية.
 العينـة   أما عن اإلجراءات التي ميكنها مساعدة املواقـع الصـحفية مـن وجهـة نظـر

فقد جاء تضمني املزيد من املقررات الدراسـية اخلاصـة بأخالقيـات املهنـة لطلبـة 
اإلعالم، وجود قانون يضمن حـق الوصـول للمعلومـات، وضـع كـل مؤسسـة مبيثـاق 

 رف داخلي يضبط السياسة التحريرية.  ش
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  ثبت صحة الفرض األول اخلاص بوجود فروق داله إحصائًيا بني اجتـاه املبحـوثني
ا مــن ا ــة وفقــً ــة باملســؤولية املهني ــزام املواقــع الصــحفية اإللكتروني لشــباب نحــو الت

ــدى  ــه لـ ــيم)  ورفضـ ــوع التعلـ ــر، نـ ــوع، العمـ ــة (النـ ــة للعينـ ــرات الدميوجرافيـ للمتغيـ
 (مستوى الدخل، محل اإلقامة).متغيرات 

  ثبتــت صــحة الفــرض الثــاني اخلــاص بوجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائًيا بــني
بحوثني للمواقـع الصـحفية اإللكترونيـة واجتاهـاتهم نحـو التزامهـا دوافع تعرض امل

 باملسؤولية املهنية.
  ثبتت صـحة الفـرض الثالـث اخلـاص بوجـود عالقـة ارتباطيـة بـني رؤيـة املبحـوثني

  ملدى التزام املواقع الصحفية بالقيم االجتماعية واجتاهاتهم نحوها.
  اطيــة بــني درجــة اعتمــاد ثبتــت صــحة الفــرض الرابــع اخلــاص بوجــود عالقــة ارتب

الشــباب علــى مواقــع الصــحف اإللكترونيــة واجتاهــاتهم نحــو التزامهــا باملســؤولية 
  املهنية.

  توصيات الدراسة:
 لكترونية مراعاة الصدق والدقة واملوضـوعية على القائم باالتصال يف الصحف اإل

 وااللتزام باملسؤولية املهنية عند النشر.
  ادمييني والصــحفيني والنخبــة مــن أجــل احلفــاظ أهميــة أن تتضــافر اجلهــود األكــ

 على أخالقيات املهنة.
 إجراء املزيد من البحوث حول املسؤولية املهنية يف صحافة املواطن. 
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