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يتمثــل موضــوع هــذه الدراســة يف رصــد التأثيــرات التــي أحدثهــا النشــر اإللكترونــى علــى أســاليب املمارســة املهنيــة 
واألخاقيــة يف الصحافــة املحليــة، بالتطبيــق علــى الصحــف املحليــة يف قطــاع شــمال الصعيــد، وذلــك مــن خــال رصد 
وحتليــل املمارســة الصحفيــة يف مواقــع الصحــف املحليــة اإللكترونيــة مــن وجهــة نظــر مهنيــة وأخاقيــة، ورصــد مــدى 

وعــي واجتاهــات والتــزام الصحفيــن بالصحــف املحليــة بأخاقيــات مهنتهــم.

اســتخدمت الدراســة نظريــة احلتميــة القيميــة ونظريــة املســئولية االجتماعيــة كإطــار نظــري للدراســة، ووظفــت 
منهــج املســح، كمــا اســتخدمت حتليــل املضمــون واالســتبيان كأدوات للدراســة.

واعتمــدت الدراســة التحليليــة علــى عينــة مــن املواقــع املختلفــة للصحــف اإلقليميــة متثــل ثــاث محافظــات 
بشــمال الصعيــد )املنيــا، والفيــوم، وبنــي ســويف(، وتوصلــت الدراســة إلــى افتقــار الصحافــة املحليــة اإللكترونيــة إلــى 
االلتــزام باملعاييــر املهنيــة واألخاقيــة، وكثــرة الســرقات الصحفيــة والتحيــز وعــدم مراعــاة الدقــة يف نشــر األخبــار، 
وأكــدت الدراســة أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى املفارقــة القيميــة لــدى الصحفيــن قــلَّ مســتوى التزامهــم باملعاييــر املهنيــة 
واألخاقيــة الصحفيــة، وأكــدت الدراســة أهميــة اقتصــار العمــل يف الصحــف املحليــة علــى املهنيــن أعضــاء نقابــة 
الصحفيــن، واالهتمــام بالتدريــب الصحفــي للجوانــب املهنيــة واألخاقيــة؛ ممــا يفّعــل دور الصحافــة املحليــة ويرفــع 

مســتوى أدائهــا يف خدمــة املجتمــع املحلــي.

الكلمات املفتاحية: الصحافة املحلية – أخاقيات الصحافة – املمارسة املهنية – املفارقة القيمية.

 

The Research Problem is to evaluate the effects of The electronic publishing on the 
professional and Ethical practices in the local Journalism in the Northern Upper Egypt 
sector, by monitoring and analyzing journalistic practices in local electronic newspaper 
websites from a professional and ethical point of view, and monitoring the extent of 
awareness, attitudes, and commitment of the local journalists to the ethics of their 
profession.

The study used the value determinism theory and social responsibility theory as 
a theoretical framework for the study, it used the survey method, as well as content 
analysis and questionnaire as tools for the study.

The analytical study used a sample of different websites of local electronic journals 
representing three governorates in North Upper Egypt (Minya, Fayoum and Beni 
Suef). The professional and ethical standards in local electronic journalism are absent 
as it depends on journalistic theft, false news in addition to the absence of accuracy 
in publishing news. The study confirmed that the higher the value Discrepancy 
of journalists, the lower the level of their commitment to professional and ethical 
journalistic standards. The study emphasized the importance of limiting work in local 
journalism to professionals who are members of the Syndicate of Journalists and the 
interest of journalistic training programs for media ethics as a way to enrich the role of 
local journalism and to increase its effort in serving the local community.

Key words: local journalism - journalism ethics - professional practice - value 
Discrepancy.
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  ومقر   البالد  عاصمة   القاهرة  من  إما  مصر  يف  تصدر  املحلية   الصحف  كانت
 املدارس   توافر  بسبب  وذلك  ملصر؛   الثانية   العاصمة  اإلسكندرية  من   وإما  وحكومته،  احلاكم
  إلى   واملثقفني   املتعلمني  تواجد  ثم  ومن  املدينتني،  هاتني  يف  -  ما  حد  إلي   -  التعليم  وانتشار

  صدرت  عندما  م1886  عام  أوائل  حتى  الوضع  هذا  واستمر  فيهما،  املطابع  تركز   جانب
  القاهرة   مدينتي  خارج  تصدر  إقليمية  صحيفة   كأول  أسيوط  مدينة   يف  النزهة"   "مجلة 

  منط   سيطرة   املالحظ  ومن  باالنتشار،  اإلقليمية  الصحف  بعدها  توالت  ثم  واإلسكندرية،
 أشكال   ظهور  من  ذلك  نعمي   لم   وإن  الصحف،  هذه  معظم  ملكية  أمناط  على   الفردية   امللكية
 ١٨٩٩  عام  صدرت  التي  (احلكمة)  صحيفة  مثالً   الثنائية:  امللكية   منها  امللكية  من  أخرى

  التي   و(الصعيد)  عيسى،  وحسن  السكندري  محمود  مرسي  لصاحبيها  سويف  بني   يف
  الرحيم   عبد  ومحمد  األنصاري  أحمد  احلق  عبد  لصاحبيها  1904  عام  طهطا  يف  صدرت

  موسى،   وفاطمة  احلبالي  العزيز   لعبد   ١٩٢١  عام   سويف  بني  يف  و(املرصد)   الطهطاوي،
  وعبد  مكي   محمد  لصاحبيها  بأسوان  1936  عام  صدرت  التي  األقصى)  و(الصعيد

 أن   إلى  مشتركة  أو  فردية   ملكية  صورة  يف  تصدر  املحلية  الصحافة  وظلّت  ناصر،   رميالك
  .)1( احلكومية املحلية الصحف وهو م،1952 يوليو 23 ثورة بعد جديد نوع ظهر

  يكون   أن  بعضها   حاول   وقد   عميقة،   وطنية   بجذور   تتمتع   املحلية   الصحافة  إن
  بني   وأخبار  بورسعيد،  وصوت  سوهاج،  وصوت  املنيا،  صوت  مثل:   محافظته  ألبناء  صوًتا

  دواوين   عن  تصدر  كانت  الصحف  تلك  وأغلب  وغيرها،  اجلنوب،  وصوت  سويف،
  أو  التجارية   الغرف  طريق   عن  تصدر  أو  املحلية،  الشعبية  املجالس  باسم  أو   املحافظات

 بالعمل   املهتمني   من  مستقل  وبشكل  شخصية  مببادرات   أو  األهلية،   اجلمعيات  بعض
  املحافظات. تلك أبناء من واإلعالمى الصحفي

  للصحف   خاصة  إصدارات  لها  يكون  بأن  اهتمت  السياسية  األحزاب  بعض  أن  كما
  مشفوًعا   «وفد»   اسم  ل حتم  محلية   صحف   بإصدار  «الوفد»،  حزب   جتربة   حيث   املحلية؛ 
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  اهتم   كما  البحيرة»،  وفد  -املنوفية  وفد  -السويس  «وفد  مثل:  املحافظات  بعض  بأسماء
  النضال»،   «جريدة  السويس:   محافظات  يف  محلية  صحف   بإصدار  «التجمع»  حزب

  جلريدتي   مهمة  جتارب  وهناك  «التجمع»،  جريدة   اإلسكندرية  ويف  بحرى»،   «أهل  والدقهلية
  مبحافظة   خاصة   محلية  صحافة  إصدار  محاولتهما  يف  شروق» وال  اليوم  «املصرى

  اإلسكندرية. 

  التمويل،   ضعف  من  تعاني  وهي  مصر  يف  املحلية  للصحافة  املبكرة  البدايات  ومنذ
  املحلي   اإلعالمي  أو  الصحفي   يزال  فال  الصحفيون؛   عليها   يحصل  التي   الرواتب  وبالتالي

  يف  زمالئه  مع  باملقارنة  ومكافآت  رواتب  من  عليه  يحصل  ما  قيمة  يف  األقل  عام  بشكل
 يشدوا  أن   املوهوبني  األقاليم  أبناء  من   كثيًرا  دفع  ما  وهذا  القاهرة،   يف  الصادرة  الصحافة 

  على   كبير   حد   إلى  أّثر   مما   بالدهم،  يف  غائبة  فرصة   يجدون  لعلهم  العاصمة  إلى   الرحال
 مع   املحلية   حفالص  من  كبير  عدد  اختفاء  ثم  ومن  املحلي،  الصحفي   املنتج  وكفاءة  جودة
  الوقت.  مرور

  ومستقبل  ومشاكل  هموم  عن  بالتعبير  أهميتها  تكتسب  املحلية  الصحافة   إن
  ما   ورغم  املحليات،   يف  الفساد  ومواجهة   التنمية  عملية  ودعم  األقاليم  أبناء  وطموحات

 الواقع  مع ـ   املبكرة مراحلها يف ـ  بالفعل اشتبكت  قد الصحف  هذه فإن مشاكل؛ من  واجهته
  واملحليات   املحافظات  يف  املواطنون  منها  يعاني  تزال  وال  كانت  التي  احلقيقية  كلواملشا
  عام. بشكل

  يتم   بُرخص   تعمل  التي  املحلية  الصحف  من  العديد  األخيرة  اآلونة  يف  انتشرت  كما
  متويال   متلك  ال  الصحف  وهذه  وغيرها،  قبرص  مثل  خارجية  جهات  من  عليها  احلصول

 إلى  األوقات   أغلب  يف  وتلجأ  املهنية،  الناحية  من  متمرس  صحفي  عمل  فريق  لتوفير  يؤهلها
 الذي  األمر  وهو  املتوسطة؛  والشهادات  الدبلومات  حملة  من  أغلبهم  الهواة  بعض  تشغيل
  ويهدد   مقروئيتها،   وضعف  الصحف  تلك  معظم  على  التجاري  الطابع  غلبة  إلى   يؤدي

  املحلية. املجتمعات يف دورها بتراجع  ويهدد اإلقليمية الصحافة مستقبل

  اإللكتروني   النشر   نحو  املحلية  الصحف  سارعت  اإلنترنت،  شبكة  وتطور  نشأة  ومع
 "الفيس  شبكة  على  حساب  بعمل  اكتفى   بعضها  أن  حتى   الورقي،  النشر  نفقات  لتخفيف

 الذي   األمر   اإلنترنت؛   شبكة  على  الصحيفة   موقع  عن   عوًضا  املجاني   بالنشر  ليتمتع   بوك" 
 من  العديد  ووقوع  املهنة،   على  الدخالء  وكثرة  الصحف  تلك  أعداد  زيادة  يف  ساعد

  اإللكترونية   القومية  الصحف   مواقع  من  األخبار  ونقل  االنتحال   مثل  األخالقية  االنتهاكات
  حملة   تدشني  مت  أنه  لدرجة   املحلية،  اإللكترونية   الصحف  يف  نشرها  وإعادة  وغيرها
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  تلك   تنامي   خطورة   لىع  للتنبيه  بوك   الفيس  شبكة  على   صحفي"   "مش  بعنوان:  صحفية 
    املحلية. الصحف يف الصحفية   املمارسة واقع  على  الظاهرة

  الصحفي   العمل  بيئة  على  جديدة  أخالقية  حتديات  االتصال  ثورة  فرضت  ولقد
  نظًرا   اجلديد  اإلعالم  يف  سلًبا  تأثرت  األخالقية  املعايير  أن  يرى   من  وهناك  اإللكتروني،

  إلى   الباحثني  ببعض  دفع  مما  ؛)2(التدريب  عفوض  العمل  طاقم  عدد  ولقلة  النشر   لسرعة
 املعلومات،   ثورة   عصر   مع  يتناسب  األخالقية   املواثيق  من  جديد  جليل  أسس  بوضع   املطالبة
  ألهم  تصور  تقدمي  إلى  إضافة  اإلنترنت،   عبر  واملعلومات  األنباء  تدفق  مشكالت  ويعالج

  االتصال   عصر  يف  ةاألخالقي  املواثيق  تتضمنها  أن  ميكن  التي  األخالقية  القواعد
  .)3( الرقمي

  تتبنى   أو  القارئ،   جذب  يف  تنجح  لم   أنها  إال  املحلية،   الصحف  أعداد  كثرة  ورغم
 أبوابًا   فتحت  أنها  من  متكررة  شكوى  هناك  أن  كما   ذاته،  اإلقليم  يف  قارئها  يخدم  مشروًعا

  بها   طاملنو   الصحفيني  لنقابة  حاسم  دور  غياب  يف  بها  للعمل  املهنيني  غير  لتسلل  خلفية 
  الصحفيني   لنقابة  املوازية   النقابات  من  العديد  ظهرت   كما  الصحفية،  املهنة  على  احلفاظ

 مع   أعمالهم  لتيسير  هوية  بطاقات  ومنحتهم  املهنة  على  للدخالء  العضوية  باب  فتحت  التي
  أنه   الصحف   تلك   يف  للعمل   املمارسني  ببعض  األمر  ووصل   املحلية،  املجتمعات   يف  املصادر 
    واحد. وقت يف نقابة من  أكثر من هوية  بطاقات ةعد  يحمل  أصبح

  الصحفي   العمل   بيئة   يف  الفوضى  من  حالة   انتشار  إلى  سبق  ما  كل   أدى   وقد
  يف  املحررين  لدى  واملهارة   اخلبرة  وغياب  املحلية،  الصحافة   مصداقية  وتراجع  املحلي،

 ومدى   أدائها  وتقييم  الصحف  تلك  واقع  لرصد  الباحثني  نظر  لفت  الذي  األمر  األقاليم؛
  على   بالتطبيق  وذلك  الصحفي،   للعمل  املنظمة  واألخالقية  املهنية   باملعايير  التزامها
  الصعيد. شمال قطاع  محافظات يف  اإللكترونية املحلية الصحف

  السابقة: الدراسات
 أمكن  الدراسة،  مبوضوع  املتعلقة  األدبيات  على  واالطالع  العلمي  التراث  مسح  بعد

  بجانب   محور   كل  يتعلق   محورين   إلى  الدراسة  مبوضوع   املتعلقة  السابقة  الدراسات  تقسيم
  الرقمية   البيئة  يف  اإلعالم  أخالقيات  أو  املحلي  اإلعالم  سواء  الدراسة،  جوانب  من

  اآلتي:   النحو على وذلك اجلديدة،
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  املحلي:  باإلعالم اخلاصة الدراسات األول: املحور
  املحلية   الصحافة  بناء  إعادة   كيفية  حول  )Delhi Joyce()4 2020لــ(  دراسة  يف

  (ما   يف:  تتمحور  أساسية  إشكالية  طرح   على  الدراسة  اعتمدت  أساسية،  دميقراطية  كقوة
  باملجتمعات؟)،   ارتباطها  وتوثيق  واملهنية  املحلية   الصحافة   وضع  لتقوية   عمله   ميكن   الذي

  زيادة   ضرورة   على  الضوء  إلقاء  خالل  من  اإلشكالية  لهذه  حل  إلى  الدراسة  وتوصلت
  محطات  وكذلك  املحلية،  الصحف  يف  املحترفيني  الصحفيني  بني  والشراكات  التعاون
 عالوة   للربح،  الهادفة  غير  اإلخبارية  واملجموعات  الرقمية  واملنصات  والتلفزيون  اإلذاعة

  اخلبر؛   صناعة  يف  اجلماهير  مشاركة  نطاق  توسيع  على  تعمل  التي  األساليب  حتديد  على
  املزيفة   الصحافة   حول  العام  االرتباك  ومحاربة   املحلية  الصحافة  وضع   لتعزيز  كمحاولة

  احلقيقية. اإلقليمية الصحافة مصطلح مقابل

 مستقبل  على  دراستها  يف  رّكزت  فقد  )A usan S shworth2020(  أما
  الدراسة   وأثارت   املهيمنة،  الرقمية  املنصات  وتواجد  تهديدات  ظل  يف  املحلية  الصحف

  تتعرض   الذي  التهديد  بشأن  للمذيعني  الوطنية  الرابطة   قلق  منها  يات؛اإلشكال  من  العديد
  يلحق   الذي  واخلطر  الرقمية،  التكنولوجية  املنصات  تواجد  ظل   يف  املحلية   الصحف  له

 يف  التكنولوجيا  شركات  من   قليل  لعدد  الساحق  التنافسي   املركز   بسبب   الصحف   بهذه
  كحّراس   التكنولوجيا  ت ملنصا  هيمنامل  الدور  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت   الرقمية،  السوق
  التلفزيونية   أو   اإلخبارية  سواء  املختلفة   املحطات  قدرة   على  سلبي  بشكل  تؤثر   للبوابة 

  دعم   ضرورة  على  عالوة  املجتمعات،  إلى  املحلية  واملعلومات  األخبار  توصيل  علي   اإلقليمية
 وضع  على  حافظةوامل  املنافسة  قانون  ذلك  يف  مبا   القضايا  هذة  مثل  ملعاجلة  التشريعات
  جماعي   بشكل  القطاع  هذا  يف  يعمل  من   لكل  يسمح  أن  شأنه  من   الذي  املحلية  الصحافة 
  على   محتواها  توزع  أن  ميكن  التي  بالشروط  يتعلق  فيما  الرقمية  املنصات  مع  بالتفاوض
    اإلنترنت.

  ظاهرة   وتفسير  وحتليل  رصد  إلى  )5()2020  اجلنيدي  عصام  (عال  دراسة  وسعت
  على   بها   املحيطة  واخلارجية  الداخلية  املجتمعية  العوامل  وتأثير  اإلقليمية  الصحافة
  األكادمييني   من  اخلبراء  تصورات   الدراسة  وقدمت  املستقبل،  يف  تطورها  احتمالية

 مني القاد  العقدين  خالل  اإلقليمية  للصحافة  واملمكن  املحتمل  املستقبل  نحو  واملمارسني
 السياسية  للعوامل  استطالعية  مستقبلية  سيناريوهات   بطرح   )2030-  2010(

  توافر   تستوجب  التي  والتكنولوجية  والتشريعية  واإلعالمية  واالجتماعية  واالقتصادية
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 تأثير  رصد  مع  اإلقليمية،  الصحافة  تطور  لضمان  العوامل  لتلك  محددة  وشروط  ظروف
  .2011 اير ين ثورة بعد األخيرة السياسية التغيرات

  حيث   من  اإلقليمية  الصحافة  ظاهرة  لتحليل  النقدي  املدخل  الدراسة  واستخدمت
  والنموذج   النظم  مدخل  بتطبيق  عليها،   واملؤثرة  بها  املحيطة   واخلارجية   الداخلية  العوامل

  صورة   رسم   خطوات  إلمتام  البحثية  األدوات  من  مجموعة   استخدمت  كما   التطوري، 
  وتنبأت   ،2030  عام  حتى  مصر  يف  اإلقليمية  للصحافة   املتوسط  املدى   على   املستقبل
  إلى  االجتماعي  التواصل  ووسائل  التكنولوجي  التطور  مع  املحلية  الصحافة  بتحول  الدراسة
  يفقد   مما  أخالقي،  أو  قيمي  ضابط  دون   اإلقليم  أو  احلي  أخبار  تتابع  شخصية  صحافة 

  بها.  اجلمهور ثقة

  مجموعة   به  يتحكم  اإلقليمية  لصحافةل  والتطور  اإلصالح  أن  على  الباحثة  وأكدت
 من   العديد  تطوره  يحدد   الذي  املقدم  واملحتوى  املسئولني،  إميان  منها  املهمة  العوامل  من

 للعمل   املؤهل  الكادر  وقوة   املعلومات  وحرية  واملضمون  بالتوزيع   املتعلقة   الداخلية  العوامل
  املحاور   تلك  من  رمحو  كل  يف  املؤثرة   والعوامل  الظروف  الختالف  ونظًرا  الصحفي،
  غير   النسبي  اإلصالح  سيناريو  يليه  البقاء،  سيناريو  الباحثة  رّجحت  واخلارجية،  الداخلية
 ينعكس  مما  السابقة  للعوامل  نظًرا  اآلن،  من  قادمة  سنوات   عشر  فترة   بعد  كبداية  امللحوظ
  اإلقليمية. الصحف على امللحوظ غير بالتطور

 يف  اإلقليمية  الصحف  دور  )6( )1720  السيد  أحمد  (ابتسام  دراسة  وتناولت
 العوامل  حتديد  يف  لها  الرئيس  الهدف  ومتثل  املصري،   التعليم  قضايا  بعض   معاجلة

  التعليم   لقضايا  اإلقليمية  الصحف  ملعاجلة  الصحفية  األجندة  وضع  يف  املؤثرة  املجتمعية
  ترتيب   على   واملحلية   العاملية  املجتمعية  املتغيرات  تأثير   مدى  على   والتعرف  املصري،

 السياسة   يف  قصورًا   هناك   أن  إلى   الدراسة  وخلصت   املصري،   التعليم   قضايا  ولوياتأ
  محرري   أن  القّراء  عينة   من   كبيرة  نسبة   أكدت  كما   اإلقليمية،  بالصحف  التحريرية 
  كافية. بصورة ومهنًيا علمًيا مؤهلني غير الدراسة عينة اإلقليمية الصحف

  املهني   التأهيل  تبحث   حالة   دراسة   )Hobbs Andrew  2015()7  (   وأجرى 
  أنواع   ثالثة   وشملت  البريطانية،   املحلية  الصحف  يف  الصحفي  املواطن   ومستوى  للصحافة

  بينهم   واملقارنة  املحلي،   واخلبير  والسياسي  االجتماعي  والناشط  املنطقة  مراسل   منهم: 
  حيث   من  الفاالخت  مع   متقاربة  قدراتهم  أن  وتبني  الصحف،   بهذه  املهنيني  الصحفيني  وبني

  والتحفيز.   السياسية واالهتمامات والدين والعمر واجلنس التعليم



 

 
1504 1504 

 املدة  يف  البالغني   من  2251  على  دراسة  )8(   )2012(   لألبحاث  بيو  مركز  وأجرى
  16  إطار  يف  املعلومات  على   حصولهم  طرق  على  للتعرف  م٢٠١١  يناير  25  ـ١٢  من

  على   احلصول   يف  املحلية  الصحف  علي   يعتمدون  منهم   %72  نسبة  أن   وتبني  موضوًعا،
 سيكون  املحلية  الصحف   اختفاء  حالة  يف  أنه  األربعني  فوق    سنهم   كان  من  وقال  معلوماتهم، 

  واملعلومات. األخبار على  احلصول  يف عليهم سلبي تأثير  لها

  وقضايا  اإلقليمي  اإلعالم  على  )9()2011  مدمح  سالم   (ناجي  دراسة   ورّكزت
  القضايا   على   للتعرف  وذلك  تليفزيون)،  –  (صحافة  السويس  وقناة   الدلتا  بإقليمي  التنمية

  منها   وموقفها  السويس  وقناة  الدلتا  بإقليمي  اإلقليمي  اإلعالم  تناولها  التي  واملشكالت
 طبقات  بني  ةالفجو   تقليل  يف  اإلقليمية  اإلعالم  وسائل  دور  ودراسة   معاجلتها،  وكيفية
 والبرامج   للمواد  الفنية  السمات  على  للوقوف  واجتماعًيا؛  اقتصادًيا   اإلقليمي  املجتمع
  على  الضوء  وإلقاء  تليفزيون)،   –  (صحافة   اإلقليمية  اإلعالم  وسائل  تقدمها  التي   التنموية
  فاعلية   ومدى  املدروسة،  باألقاليم  اإلقليمي  اإلعالم  بها  يهتم  التي  االجتماعية  الشرائح
  الفاعلية.  هذه درجة من حتد التي واملعوقات اإلقليمي  لإلعالم املختلفة  الوسائل وجدوى

  يف  اإلقليمي  اإلعالم  دور  حول  )10(  )2011  سيد  جمال  (محمود  دراسة   وسعت
  مبعاجلة   اإلقليمية  اإلعالم  وسائل  اهتمام  نسبة  على  للوقوف  الفساد  قضايا  معاجلة
  اجلمهور   حرص   مدى  عن   والكشف  الصعيد،   لشما   مجتمع   يشهدها  التي   الفساد   قضايا 

  على   التعرف  إلى  الدراسة  سعت  كما  اإلعالم،  وسائل  خالل  من  الفساد  قضايا  متابعة   على
  الدراسة   وخلصت  وكشفه،  الفساد  مقاومة  يف  اإلقليمية  اإلعالم  وسائل  من  املتوقع  الدور

  يف  الفساد  وادم  تناول  يف  استخداًما  الصحفية  األشكال  أكثر  الصحفي   التحقيق  أن  إلى
  الفساد  أسباب  اجلمهور  أفراد  معظم  وأرجع  الصحفي،  اخلبر  تاله  اإلقليمية،  الصحافة

  واألجور.  الرواتب تدني إلى

  املحلية   الصحف   توقف  ظاهرة   )Kohut Andrew  2009()11(  وناقشت
 املتقدمة   الدول  يف  الصحف   اقتصاديات  على   اإلنترنت   تأثير  بعد  الصدور  عن  املطبوعة

  فقدان   أن  أكدوا  %)43(  األمريكيني  نصف  من  أقل  أن  الدراسة  وأظهرت  عامة،  بصفة
  الذين  أن  وتبني  املحلي،  مجتمعهم  وحياة  بحياتهم  الضرر  إحلاق  شأنه  من  املحلية  الصحف

 نسبة   تقل  الذين  من  أكثر   هم  الصحف  هذه  من  بانتظام  املحلية  األخبار  على   لونيحص
 فقدان  أن  املبحوثني  من  ٪56  قال  بينما  االجتاه،  هذا  يف  املحلية  للصحف  قراءتهم

  الضرر   إحلاق  شأنه  من   اإلنترنت  شبكة  على   أو  مطبوعة  كانت  سواء  املحلية  الصحيفة 
  للمجتمع.  املدنية  باحلياة
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  على   التعرف  )Fleming Kenneth  2009( )12(   دراسة  استهدفت  بينما
  يف  الصحفي   التحرير  واستخدام  املحلية،  الصحف   لقّراء  الدميوغرافية  اخلصائص

 يف  أقل  أو  نسمة  ألف  25000  إلى  تعدادها  يصل  التي  الصغيرة  املجتمعات  صحافة
 اإلعالم   وسائل  الستخدام  اإلعالمية  الصور   بني  العالقة   درست  كما   املتحدة،  الواليات
  العمر   مبتغير  مرتبطة  إيجابي   بشكل  املحلية  الصحف   قراءة  أن  وتبني  والفهم،  املحلية 

  املحلية   الصحف  يف  املحرر  إلى  رسائل  أو  افتتاحيات  قراءة  أن  حني  يف  والدخل،  واجلنس
  أعمارهم   تقل  الذين  من  أطفال  لديها  التي  واألسر  والعرق،  واجلنس  السن  بحسب  مرتبطة

  املحلية؛   الصحف  قّراء  مع  إيجابي   بشكل   مرتبًطا  كان   العمر  متغير  إن   حيث  ا،عامً   ١٨  عن
  لتلبية   املحلية   الصحف  استخدموا  الصغيرة  املجتمعات   يف  السن  كبار  أن   تبني  حيث

  األصغر   نظرائهم  من  أكثر   فيها  يعيشون   التي  املجتمعات   عن  املعلومات  من  احتياجاتهم
  يف  العالي  الدخل  ذات  واألسر  للنساء  جاذبية  ر أكث   كانت  املحلية  الصحف  أن  كما  سًنا،

  الصغيرة.  املجتمعات 

  اإلقليمية   الصحافة  معاجلة  )13( )2006  الهادي  عبد  السيد  (ممدوح  وتناول
  إقليم   صحف   ومعاجلة  اهتمام  مدى  على   الدراسة  ورّكزت   املصري،  الشباب  قضايا  لبعض
  أهم   معاجلة   خالل  من  ،2004  إلى  2001  من   الفترة  خالل  الشباب  لقضايا   الدلتا
  صحف   استخدمتها  التي   الصحفية  والفنون  الدراسة  صحف  تناولتها  التي  الشباب  قضايا

 الشباب   لقضايا  معاجلتها  يف  الدراسة  صحف  واتفاق  اختالف  ومدى  املعاجلة،  يف  الدراسة
  ممثلة   للدولة،   اململوكة  اإلقليمية   الصحف  أن  الدراسة  نتائج  وكشفت  الدراسة،  فترة   خالل

  بقضايا  اهتمت  املنوفية)،  صحيفة   ـ   الشيخ  كفر   (صحيفة  املحافظات   عام   نديوا  يف
 الدراسة   لقضايا   معاجلتها   يف  حرًصا  أكثر  وكانت  أكبر،   مساحة  لها   وخصصت   الشباب

  صحيفة   ـ  دمياط  أخبار  (صحيفة  الفردية  امللكية  ذات  بالصحف  مقارنة  التناول  حجم  ويف
  قوالب   يف  الصحف  ونوعت   ،الدلتا)  وفد  (صحيفة  احلزبية  والصحف   الدقهلية)  أخبار

  . واملقال اخلبر على  كبيرة بنسبة اعتمدت أنها إال  الصحفي التحرير

  يف  املحرر  على   الصحف  اعتماد  جاء  الصحف  يف  القضايا  ملصادر  وبالنسبة
 الدراسة  موضع  اإلقليمية  الصحف  أن  الدراسة  نتائج  كشفت  كما  كبيرة،  بنسبة  املعاجلة

  حول   للكتابة  واملتخصصني  واخلبراء  اجلامعات  وأساتذة  الكتاب  من  مجموعة  استكتبت
  القضايا. هذه

  للقائمني   اإلعالمي  األداء  معوقات  )14()2005  الهادي  عبد  (عاصم  وتناول
  على   التعرف  خالل  من  اإلعالمية،  الرسالة  على  وتأثيرها  اإلقليمية  الصحافة  يف  باالتصال
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 –  املهنية  –  (االجتماعية  اإلقليمية  افةالصح  يف  باالتصال  للقائمني  العامة  اخلصائص
  باالتصال؛   للقائمني  املهنية  واألوضاع  اإلقليمي  الصحفي  العمل  واقع  رصد  ثم  الثقافية)،

  على   تأثيرها  وأبعاد  اإلعالمي  األداء  معوقات  أهم  حول  آرائهم  على   التعرف  خالل  من
  بعض   طرح   ومحاولة  النتائج  استخالص  ثم  للقارئ،  يقدمونه  الذي   اإلعالمي  املنتج  طبيعة

 اإلعالمية،   الرسالة  على  بالسلب  تؤثر  التي  املعوقات  هذه  من  للحد  املحددة  التصورات 
  أكثر   بدور  وقيامهم   الصحف  تلك   يف  باالتصال   للقائمني  املهنية   الكفاءة   مستوى  لرفع  وهذا

  اإلقليمية.  مجتمعاتهم  تنمية يف املستقبل يف فاعلية

  يف  املحلية  املجتمعات  قضايا  معاجلة  أطر  )15(محمد)  محمد  (عاطف  وتناول
  التحليلي  جانبها يف هدفت  حيث  نحوها،  اجلمهور باجتاهات  وعالقتها  اإلقليمية الصحافة 

  الفنون   على  التعرف  إلى  هدفت  كما   القضايا،   هذه  نحو   املعاجلة  أطر   على  التعرف   إلى
  إلى   هدفت  مليدانيا  جانبها  ويف  توظيفها،  مت  التي  اإلبراز  وعناصر  املستخدمة  الصحفية 

  يف  ثقتهم  ومدى  للقضايا  الدراسه  صحف  معاجلة  بشأن  املبحوثني  عينة  رأي  على  التعرف
 املقارن،   واملنهج  اإلعالمى  املسح  منهج  الدراسة  واستخدمت  أدائها،  عن  ورضاهم  الصحف
 املحافظات  جمهور  على  بالتساوي  توزيعها  مت  مفردة  450  قوامها  عينة  على  وطبقت
  للدراسة.  اخلاصة الثالث

  املجتمع   تنمية  يف  اإلعالم  "دور  )16()2003  أحمد  جنيب  (جناح  دراسة  واهتمت
  التنمية  عملية   تعوق  التي  للمشكالت  واإلذاعية  التليفزيونية  املعاجلة  على  بالتعرف  املحلي"
 البرامج   به  تقوم  الذي  الدور  على  التعرف  إلى  إضافة  الصعيد،  شمال  قطاع  يف  املحلية

 البرامج  ذهه  من  اجلمهور  استفادة  مدى  وحتديد  اإلقليم،  أبناء  خدمة  يف  التنموية
  تعوقها.  التي العقبات ومعرفة اإلذاعية أو التليفزيونية 

 واإلذاعة   التليفزيون   يف  التنموية  البرامج  من  عينة  على   الدراسة  وطبقت
  التليفزيون   يسهم  التي  املبحوثون،  منها   يعاني  التي  القضايا  أهم  أن  إلى   وتوصلت   اإلقليمية،

 للمشاهدة  مفاضلة   نسبة  أعلى   بلغت   نيةالدي  البرامج  وأن  البطالة،  قضية  هي   حلها  يف
    التليفزيونية. 

 اإلعالم   وسائل  تأثير  قياس  إلى  )Kemar Jearz  2002()17(  دراسة  وسعت
  سلوك   حتويل  يف  دورها   ومعرفة  للمراهقني،   والثقافية  االجتماعية  التنشئة   يف  اإلقليمية
  كما   املراهقني،  ثقافة  يف  ما  بشكل  اإلقليمي  اإلعالم  تأثير  مدى  على  وللتعرف  املراهقني

  ملراهقني؟، ا  على  األكبر  التأثير  لها  الوسائل  هذه  من  أي  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت
  من   البيانات  جلمع  استقصاء   وصحيفة  املضمون  وحتليل  املسح  منهج  الباحث  واستخدم
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  تعديل  يف  املحلي   التليفزيون  مساهمة  أن  إلى  الدراسة   وخلصت  اإلقليمية،  اإلعالم   وسائل
  والراديو.  املحلية الصحافة  تأثير نسبة فاقت جًدا كبيرة  بنسبة كان املراهقني سلوك

 وسائل   استخدام  بني  العالقة   على  )Metchn Jone  2001()18(  دراسة   ورّكزت 
  احلضارية،   املناطق  يف  للمراهقني  والسياسية  االجتماعية  واملشاركة   اإلقليمية  اإلعالم
 البيانات،  جلمع  واالستقصاء  املضمون  وحتليل  بالعينة   املسح  منهج   على  الباحث  واعتمد

  مضمونها   لتحليل  والتليفزيونية   ذاعية اإل  والبرامج  اإلقليمية  الصحف   من  عينة  اختار  كما
  اإلقليمية  اإلعالم  وسائل  استخدام  أن  إلى   الدراسة  وتوصلت   والسياسي،  االجتماعي
  كانت   حني  يف  مرتفعة،  كانت  احلضارية  املناطق  يف  للمراهقني  االجتماعية  واملشاركة
  املناطق   يف  املراهقني  أن  إلى  توصلت  كما  للغاية،  منخفضة  للمراهقني  السياسية  املشاركة
  أي   من  أكثر  الراديو   استخدام  وفضلوا  اإلقليمية  اإلعالم  لوسائل  استخداًما  أقل  الريفية 
    أخرى. إعالمية وسيلة

 وسائل   استخدام  )19()2001  وآخرون  Mcleod M. Jack(   دراسة  وتناولت
  املجتمعي   التكامل  مفهوم  لتوضيح  وسعت   املجتمعي،  التكامل  يف  ودورها   املحلية  اإلعالم

  التكامل  وأبعاد  املحلية  اإلعالم  وسائل  بني  العالقة  طبيعة  على  والتعرف  أبعاده،  يدوحتد
  التكامل   يف  ودورها  والدميوجرافية   البنائية  املتغيرات  معرفة  إلى  إضافة  املجتمعي،
  املحلية   اإلعالم  وسائل  استخدام  بني   عالقة   هناك  أن  إلى  الدراسة  وخلصت  املجتمعي،
  املجتمعات   أحد  داخل  العمليات  هذه  مثل  مقارنة  طريق  نع  وذلك  املجتمعي،  والتكامل

  صفات   له  آخر  محلي  ومجتمع  املتشابهة  الصفات   ذات  املحليات  من  مجموعة  أو  املحلية 
 واالهتمام  املعرفة  ومستوى  اإلعالم  وسائل  استخدام  بني  عالقة   توجد  وأنه   مختلفة،
  واملشاركة   املعرفة   وبني  ةالدميوجرافي  املتغيرات   بني  عالقة   ووجود  السياسية،  بالقضايا 

  الدراسة. عينة لدى

  السياسية   العمليات  تناول  إلى  )Maney & Oliver  2000()20(  دراسة  وسعت
  ومعرفة   االحتجاج،   لوقائع  املحلية   اإلخبارية   التغطية  وتقييم  املحلية،   الصحفية   والتغطية

  أن  إلى  الدراسة   وتوصلت  الشعبية،  السياسة  وعلى  اجلمهور   على   التغطية  هذه  تأثير   مدى
 وأن  شعبية،ال  السياسة  وتوجهات  اجلمهور   على  تؤثر  االحتجاج  لوقائع  اجليدة  التغطية
 التغطية   بعكس  1995  عام  مرتفعة  نسبتها  كانت  االحتجاج  لوقائع  اإلخبارية  التغطية

  انخفاًضا.  األكثر 1996 لعام اإلخبارية
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  الرقمية:  اإللكترونية البيئة يف اإلعالم بأخالقيات اخلاصة الدراسات  الثاني: املحور
  العاملية   التجارب  مختلف  على  دراستها  يف  )21()2019  عالل  (حنان   رّكزت 

  إطار   يف  وذلك  االجتماعية،  للمواقع  الصحافيني  تنظيم  بكيفية  يتعلق  فيما  خاصة  والعربية
 وقامت   املختلفة،  الوسائل  تطور   مع   تتماشى  أن  حتاول  التي  املهنية  والضوابط  التشريعات 

 باإلعالم   متصلة  أخالقية  اتملدون  والعربية  العاملية  النماذج  من   العديد  بتحليل  الدراسة
  الفرنسية)،   األنباء  وكالة   دليل  -  األخبار  لناشري  األمريكية  اجلمعية  (دليل  مثل:  اجلديد

  يجب   التي   واملهنية  األخالقية   الضوابط  أن  من  الرغم   على  أنه  إلى  الدراسة  وخلصت
 بإشاعة  تنشأ  ما  بقدر  القوانني  بسن  تنشأ  لن  االجتماعية   الشبكات  قبل  من  بها  االلتزام
  والصحفيني   عام  بشكل  اإلنترنت  مستخدمي  لدى  األخالقي  الواعز  وحتفيز  والقيم  الوعي
  خاص. بشكل

  الصحافة   أخالقيات  علي  التركيز  ( )2019  مسعود  بن  (املعز  حاول  كما
  الصحافة   واقع  حتليل  خالل  من  املهنية  للممارسة  جديدة  كرؤية  العربية  اإللكترونية
  القائمني   لكل  أخالقية  قواعد  وضع  يتطلب   الذي  بالتحوالت،   املليء   العربية   اإللكترونية

  التشريع   غياب   علي  ترتكز   التي  األساسية  اإلشكالية  طرح   بعد   صناعتها،   وعلى  عليها
 عالوة   واملالية،  والفنية  املهنية  املختلفة  بأبعادها  اإللكترونية  الصحافة  مع  للتعامل  املحدد

  املهنية   بالنقابات  اإللكترونية  الصحافة  علقطا  املكونة   األطراف  عالقة   وضوح  عدم  على
  توصلت   لذا  الصحافة؛  مهنة  قضايا  عن  األول  املقام  يف  املسئولة  هي  النقابات  أن  باعتبار

 األخالقيات  من  األساسية  قواعده  يستمد  أن  يجب  اإللكتروني  اإلعالم  أن  إلى  الدراسة
  واملرئية،   واملكتوبة  سموعةامل  املختلفة  بجوانبه  التقليدي  اإلعالم  حقل  يف  وضعها  مت  التي

 منظومة  يف  التفكير  تفرض  باتت  اإللكتروني   الصحفي   العمل   بيئة   أن  على  عالوة
 البلدان   جتارب  إلي  وبالنظر  إليها،  املشار   التحوالت  مع  تتفاعل  بها  خاصة  أخالقيات

  ن م  يكون  أن   البد  احلقوق  كافة   بني  التوازن  لتحقيق  اإلعالمية  املساءلة  إقرار   فإن  املتقدمة
     مصداقية. وذات  مستقلة إعالمية وجلان صحفية مجالس  خالل

 اجلديد   اإلعالم  أخالقيات  حول   دراستها  يف  )2018  عالل  (حنان  وتناولت
 بالتطبيق   القانونية  الناحية  من  اجلديد  اإلعالم  زمن  يف  املهنية  األخالقيات  على  بالتركيز

  من   كل  يوفرها   التي  ميةالتنظي  البنود   على   التعرف  الدراسة  فحاولت   اجلزائر،   على
 مع  متاشيها  مدى  على   للتعرف  باجلزائر   اإلعالمية  الشرف  ومواثيق  القانوني  اجلانب

  وجود   الدراسة  ورصدت  اجلديد،  اإلعالم  وتطبيقات  الراهنة  االتصالية  البيئة  مستجدات
  فشل   اجلزائر  يف  األخالقيات  فموضوع  لذا  الواقع؛  يف  وتطبيقه  القانوني   النص  بني   فجوة 
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  أن  من  الرغم   وعلى  التشريعية،   النصوص   جانب   من  وليس  فقط   املمارسة  ناحية   من
  إال  اإللكترونية  اإلعالم  وسائل  علي  للتركيز   اخلامس  الباب  خصص  قد   اجلزائري  القانون

 ومواقع  والشبكات  املدونات  مثل  احلديثة  اإلعالمية  للوسائل  واضًحا   تقييًما  يعط  لم  أنه
  الرقمية   البيئة  مع  تتماشى  التقليدي  اإلعالم  قياتأخال  تعد  لم   حيث  املواطن،  صحافة
 وواجبات  حقوق  على  ينص  جديد  إعالمي  شرف  ميثاق  وضع  يتتطلب  مما   الراهنة؛
  اإللكتروني. اإلعالم يف العاملني

 اجلديد   اإلعالم  على  الضوء  إلقاء  دراستها  يف  ()2017  كاهنة  (شاطري  وحاولت
 األخالقيات   غياب  ظل   يف  العربي   الشباب   دىل  خاصة   اإلعالمية،  التربية   تعزيز  يف  ودوره
  دراسة  عبر  السلبية  آثاره  وصف  خالل  من  وذلك  االنحرافات،   مؤثرات  وتنامي   املهنية

  غياب   خاصة   واالجتماعية،  والسياسية  واألمنية  اإلعالمية  املتغيرات  من   مجموعة 
  اإلرهابي   طالنشا  تزايد  مع  املصدر   معلومة  غير  إعالمية  ملواد  والتعرض  املهنة  أخالقيات
 األمن   علي  اإللكتروني  اإلعالم  تأثير  املثال  سبيل  على  ومنها  أنواعه،   مبختلف  اإللكتروني

  التربية   تفعيل  ودور  أهمية  طرحت  مسائل  وكلها  العربي،  املجتمع  يف  والثقافة  والهوية
  ظل   يف  العربي  الشباب  مستقبل  تواجه   التي  التهديدات  كل  ملواجهة   والرقمية  اإلعالمية

  اجلديد. ماإلعال

  االلتزام   العربية:  اإللكترونية  الصحافة  )22( )2010  غازي  (خالد  دراسة  تناولتو
  هل   حول:  فيها  الرئيسية  البحث  تساؤالت   وتتلخص  والعرض،  اخلطاب  يف  واالنفالت
  التشابه   يكمن  وأين  الورقية؟   نظيرتها   عن  تختلف   العربية  اإللكترونية  الصحافة 

 التحديد؟   وجه  على  العربية  اإللكترونية  الصحافة  متيز  سمات  توجد  وهل  واالختالف؟
 احلكومات   استثمرت   مدى  أي   وإلى  مفرقية؟   حتوالت  أمام  يقفان  واإللكتروني  املطبوع   وهل

  التي   التغيرات  وما  إعالمي؟   كمنبر  اإللكترونية  الصحافة   املعارضة  واجلماعات  الرسمية
  والرقابة؟   والتشريعات  الرأي   حرية   حيث   من  اإللكترونية  الصحافة  واستمرار  ظهور  رافقت

  النشر   ألخالقيات  مفهوم  طرح   يف  املهنية   الشرف  مواثيق  تلعبه  أن  ن ميك  الذي  الدور  وما
  العربية؟  اإللكترونية الصحافة  يف والتناول

  الصحفية   للممارسة   كضابط  تشريعات  وجود  بضرورة  الدراسة  أوصت   وقد  
  الصحافة   يف  واضحني  وانفالت  ابتذال  وجود  إلى   مشيرة  العربية،  الدول  يف  اإللكترونية
 العمل   تدهور   ثم   ومن  اخلاصة،   التشريعات  أو  الرقيب   وجود  لعدم  به  يزتمت   اإللكترونية

 من   الهدف  أن  وإلى  سفورًا،   أكثر  بشكل  أخالقي  هدم  معول  إلى   وحتوله  الصحفي
  املهني   الشرف  مواثيق  تفعيل   بضرورة  أوصت   كما   الصحفي،   العمل   ضبط   هو   التشريعات 
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  قيم   إعالء   وضرورة  الصحفي،  العمل   يف  باألخالق  والتحلي   اإللكترونية،   الصحافة   على
  واالستفادة  أيًضا،  واملجتمع  للصحفي  ودستورية  قانونية   حماية  ظل  يف  الصحفية  احلريات

     املجال. هذا يف املتقدمة العالم دول  جتارب من

  "، البديل  االعالم  املدونات:"  )23()2009  عبداحلميد  (محمد  دراسة  وتناولت 
 فيها  التحرير   وطرق  وخصائصها  مزاياها  محدًدا  البديل  اإلعالم   باعتبارها  املدونات
 اإلعالم   يف  املهنية   املعايير   بني  املقارنة   إلى  وخلص   التقليدي،  اإلعالم  على   وتأثيرها
 أهمية  يرى  مهنًيا  معيارًا   19  الباحث   واقترح  (املدونات)  البديل  واإلعالم  التقليدي
 شبكة  على   جديدة  إعالمية  وسيلة  أو  أداة   بوصفها  الشخصية  غير  اتاملدون  على  تطبيقها

    اإلنترنت.

  يف   الصحفي  األداء  أخالقيات"  بعنوان:  )24( )2008  صالح  (مي  دارسة  وخلصت
  الصحف  هذه يف العمل على  الصحفي  يحفز ما  أكثر إن إلى  العربية"  اإللكترونية  الصحف

  الصحف   من  أكبر  بشكل  اإللكترونية  الصحف  توفرها   التي  التفاعلية   اخلدمات  هو
  دون   اإللكترونية   الصحافة  توفرها  التي  املساحة  وعنصر  احلرية   هامش  وكذلك  الورقية، 
  يف  كثيرة  تصالية وا  مهنية   قيود  وجود   وعدم  األخرى،   اإلعالمية  الوسائل  من  غيرها

 ووسائل  اإللكترونية  الصحافة  بني  املنافسة  أن  الدراسة  وأوضحت  اإللكترونية،  الصحف
 يتسبب   مما  اإللكترونية؛  الصحافة  يف  املقدمة  املادة  شكل  على  تؤثر  األخرى  اإلعالم
 املعلومات  يف  واملوضوعية  الدقة  حتري   عدم  جّراء   مهنية   أخطاء  يف  الوقوع  يف  أحياًنا

  نشر   يف  تتمثل   اإللكترونية  الصحف  فيها  تقع  التي  األخطاء  أكثر  وأن  للجمهور،  املقدمة
  بنسبة  األنوار   تليها   %،15.9  بنسبة  عكاظ  صحيفة  وجاءت  املصدر،   مجهولة  أخبار

  الدراسة   وأوصت  %،9.2  بنسبة  اجلمهورية  ثم  %،11.4  بنسبة  واالحتاد  %،13.4
  على   والعمل  الصحفي  الشرف  اثيقمو  وتفعيل  الصحفية   املمارسة  بأخالقيات  بااللتزام
 الوعي   وزيادة   للصحفيني   التثقيفية  الدورات  وتنظيم  اإلنترنت،   صحافة  يالئم  مبا   تعديلها 

  اإلجتماعية. باملسئولية

 شرف   ميثاق  وضع  فيها  حاول  دراسة  )Kuhn Martin 2007( )25(  وأجرى
 التكنولوجيا  تأثير   على  للتعرف  املدونني  بعض   على   ميداني  مبسح   القيام  بعد   للمدونني، 

 التفاعل   وأولوية  أهمية  عرض  على  الدراسة  نتائج  ورّكزت  املدونني،  عمل  أخالقيات  على
  وين. التد أخالقيات يف أساسية وكقيمة الكمبيوتر  عبر  االتصال  يف أساسية كقيمة

 وأخالقيات   االتصال  "ثورة   بعنوان  )26( )2006  صالح  (سليمان  دراسة   وانتهت
  الناجتة  األخالقية  املشكالت وأهم  األخالقية للمواثيق نقدية رؤية فيها  قّدم التي  اإلعالم"،
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 األخالقية   املواثيق  من  جديد  جليل  األسس  لوضع  وذلك  االتصال،  تكنولوجيا  تطور  عن
  اإلنترنت   عبر   واملعلومات  األنباء  تدفق  مشكالت  ويعالج   علومات،امل  ثورة   عصر   مع  يتناسب 

 أن  ميكن  التي  األخالقية  القواعد  ألهم  تصور  تقدمي  إلى  إضافة  الفضائية،  والقنوات
  االتصال.  عصر  يف األخالقية املواثيق تتضمنها

  اإللكترونية   الصحافة  "مصداقية   عن  ،)27( )2006  العربي  (عثمان  دراسة   وسعت
  يف  اإللكترونية  الصحافة  متصفحي  على   مسحية  دراسة  السعودي:  اجلمهور  ىلد   العربية
  اإلنترنت   لشبكة  السعودي  اجلمهور  استخدام  مدى  على  التعرف  إلى  الرياض"،  مدينة

  التقليدية،   اإلعالم  بوسائل  مقارنة  بها  حتظى  التي   املصداقية  ودرجة  لألخبار،  كمصدر
 يف  عام  تدنٍ   عن  الدراسة  فتوكش  لإلنترنت،  مستخدم  600  على  البحث  وأجري

  يف  تتجلى  واإلنترنت؛  والصحافة  اإلذاعة  من  لكل  الدراسة  جمهور  يقدرها  التي  املصداقية
 والعمق   التحريرية  واملهنية   والدقة  املصادر  وقوة  والعدل   باالكتمال  اخلاصة   األبعاد   ضعف 

  .واملوثوقية واملوضوعية

  دراسة   اإلعالمي:  العمل  عن:"أخالقيات  ،)28( )2006  بخيت  (السيد  بحث  وخلص
 ألخالقيات  األساسية  املعالم  حتليل  إلى  "،والتقليدية  الرقمية  اإلعالمية  البيئة  بني  مقارنة
 األخالقية   املمارسات  وأبرز   واإللكترونية،  التقليدية  اإلعالمية  البيئة  يف  السائدة  اإلعالم
 العاملة   اإلعالمية  املؤسسات  اهتمام  مدىو  اإللكترونية،  البيئة  يف  اإلعالمي  بالعمل   املتعلقة 

 اإلعالمية  البيئة  يف  اإلعالمية  والواجبات   احلقوق  طبيعة  وحدد  األخالقيات،  بهذه
 األخالقية   الظواهر  قارن  كما  التقليدية،  اإلعالمية  البيئة  يف  مبثيالتها  ومقارنتها  اجلديدة
 البيئة  يف  مبثيالتها  يدةاجلد  اإلعالمية  البيئة  يف  اإلعالمي  العمل  تنظم  التي  اجلديدة

 البيئة   يف  اإلعالمية  املمارسات  لتنظيم  أخالقية  ملنظومة  عاًما  إطارًا  وطرح  التقليدية،
 عدًدا   أن  إلى   الدراسة  وخلصت  كيفية،  حتليل  أدوات  بعدة   الدراسة  واستعانت  اإللكترونية،

 اجلديدة  بيئةال  فيه   تفتقر  وقت  يف  أخالقية   مواثيق  لنفسه   صاغ  قد  الوسائل  هذه  من  قليالً 
 اإلعالميني   التزام  درجة  يف  تباين  وجود  مع  إعالمي،  طابع  ذات  ضوابط  أو  تشريعات   ألية

 وإلى   بواجباتهم،   التزامهم  طريقة  يف  اجلديدة  البيئة   أّثرت  حيث  املهنية،  األخالقية  بالقيم
  بني   العالقة  أهمية  تراجع  وإلى  املعالم،  محددة  مهنية  إعالمية  كيانات  لوجود  افتقادها

  اإلعالمي. العمل  تنظم التي األخالقية الضوابط  غياب وإلى واملصادر،  الصحفيني

  للتعديل   األخالقية  التأثيرات:”بعنوان  ،)29( )2004  العطار   (رائد  دراسة   وانتهت
  اخلاصة   املصرية  األسبوعية  الصحف  على  تطبيقية  دراسة  - الصحفية  للصورة  الرقمي

  التالعب   يف  الرقمية   التكنولوجيا  استخدام  وحتليل  رصد  إلى  "،2003  :   2001  من



 

 
1512 1512 

  األمة  صوت  من  بكل  األولى  الصفحة  على   املنشورة  الفوتوغرافية  الصور   مبضمون
  واعتمدت   الصحف،   هذه  من  كل   يف  املمارسة  هذه  انتشار   ومدى  وامليدان،  واألسبوع
  ثالث   فترة   خالل  الثالث  الصحف  مجتمع  مسح  خالل  من  املسح  منهج  على   الدراسة
 ومن  البيانات،  جمع  كأدوات  االستبيان  واستمارة  املضمون  حتليل  أداة  باستخدام  سنوات

  ممارسة   الثالث  الصحف  أولى  كانت  األسبوع  صحيفة   أن  التحليلية  الدراسة  نتائج  أهم
  الصورة   مبضمون  التالعب   بانتهاك  امليدان  جريدة  واقتناع  للصورة،   الرقمي  للتعديل

  الصحف   مخرجي   معظم   أن  امليدانية  الدراسة  نتائج  أهم  ومن   املهنية،  لألخالقيات
  انتهاكا   ويعدونه  الفوتوغرافية  الصحفية  بالصورة  الرقمي  التالعب  يعارضون  املصرية 

  بنسبة   جتاوًزا  فيه  جتد  ال   منهم  أقلية  مقابل  %،56  بنسبة  الصحفية  املمارسة  ألخالقيات
44.%  

  يف  والرقابة  التعبير  حرية "   بعنوان:  ،)30()2002اللبان  (شريف   دراسة  وتناولت
  منها،   والدولية  املختلفة،  وأشكالها  اإلنترنت   على  الرقابة   "،اجلديدة  اإلعالم  وسائل

  املنظمة   التشريعات  تناولت  كما   اإلنترنت،  على   الرقابة   فرض  يف  املختلفة   الدول  وتشريعات 
  حرية   تناول  يف  مستفيضة  العربية،  والدول  األمريكية،   املتحدة  الواليات  يف  لإلنترنت 

  والكويت   واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة   يف  اإلنترنت   شبكة   على  والرقابة  التعبير
  على   التغلب   أساليب  وأخيًرا  نترنت،اإل  على   الرقابة  برمجيات  ثم  وعمان،  والبحرين  وقطر

  اإلنترنت.  مستخدمي حقوق وحماية الرقابة

  التي   اجلديدة  احلريات  )31( )2000  شلبي  (جني  دراسة  تناولت  أخرى  جهة  ومن
  التي   الدول  يف  القائمة  لألوضاع  أثارتها  التي  اجلديدة  والتهديدات  اإلنترنت،  ولدتها

 بالوسائل  وقارنتها  التقليدية  اإلعالم  وسائل  على  الرقابة   وسائل  الباحثة   وحللت  دخلتها،
  نترنت اإل  على  والنشر  اإللكترونية  الصحافة  مع  العالم  دول  معظم  يف  حالًيا  املستخدمة

 شبكة   ظهور   صاحب  الذي  الرقابة   من  اجلديد  النمط  على  الدراسة   ورّكزت  عام،  بوجه
  الرقابة   وهو  التقليدية،  االتصال  وسائل   مع  قبل  من  معروًفا  يكن  ولم  وازدهارها  اإلنترنت

 اجلديد  النمط  هذا  إن  القول  إلى  وانتهت  والفلترة،   التصنيف  برامج   خالل  من  التكنولوجية
  السابقة.  الرقابة أمناط من خطورة أكثر

 أن   إلى  )Q. J. ,Andersen & ,D. M. ,Arant()32 (2000  دراسة  وخلصت
  البيئة  يف  تختلف  أن  يجب   ال   للنشر  األخالقية  املعايير  أن  يرون   اإللكترونيني   املحررين 

  األخالقية  املعايير   إن  منهم   كبير  عدد   قال  وإن  املطبوعة،   الصحافة  يف  عنها  اإللكترونية
  تطوير   بضرورة  الدراسة  ووجهت  العمل،   طاقم  عدد  وبقلة   النشر   بسرعة  سلًبا  تأثرت 
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 إعادة  وإلى  األخالقي،  الطابع  ذات  القرارات  اتخاذ   بكيفية  اخلاصة   نيالصحفي  مهارات
 القيام   ولكن   املعلومات،  تقدمي  على  تقتصر  ال   بحيث  ألدوارهم،   الصحفيني   تصور   صياغة

  لضمان   ومتجددة  واضحة  معايير  صياغة  وإلى  واحلكم،  واملراقب  واملنقي  الوسيط  بدور
  ة.اجلديد البيئة هذه يف اإلعالمي العمل جناح

 عاملًيا   املستخدمة  املداخل  فيها  حلل  التي  ،)Ang  1999( )33  أجن  دراسة  وخلصت
  مدفوعة   تكون  اإلنترنت  استخدام  بتنظيم   تقوم  دولة   كل   أن  إلى  اإلنترنت،   استخدام  لتنظيم 

  دولة   لكل  أن  كما  األول،  املقام  يف  املجتمع   بثقافة  ولكن  والقانون،  بالتكنولوجيا  فقط  ليس
  دولة   من   مختلفة  اإلنترنت  تشريعات   يجعل  الذي  األمر  وهو  نترنت،اإل  من  محددة  مخاوف

 التنظيم   حتت   اإلنترنت  تنظيمات  تضع   الدول  معظم   أن  إلى  الباحث  وأشار  أخرى،   إلى
 استخداًما   اإلذاعة  تنظيم   تستخدم  أنها  بالضرورة  يعنى  ال  هذا  كان  وإن  باإلذاعة  اخلاص

  على   للتطبيق  مناسبة  التنظيمات  أكثر   هو  اإلذاعة  تنظيم   أن  ويبدو  اإلنترنت،  مع  كامالً 
  االتصال   من  منفصل   كنوع   اإللكتروني  البريد  تعامل  الدول  معظم  أن  أساس  على   اإلنترنت
    اإلنترنت.  عن ومتميز

  السابقة:  الدراسات على التعليق
 والتعليقات   املؤشرات  بعض  استخالص  ميكن   السابقة  الدراسات  عرض  خالل  من

  بلورة   يف  وتساعد  موضوعها،  يف  احلالية  الدراسة  يفيد  الذي  املعريف  التراكم  هذا  من
  اآلتي:  النحو على  وذلك وصياغتها بالدراسة  اخلاصة البحثية املشكلة

  اهتمام   أن  إال  الطويل  تاريخها  رغم  مصر   يف  اإلقليمية  الصحافة  أن  القول   ميكن ) 1
  نطاق   يف  كانت  أجريت   التي  العلمية   الدراسات  وأن  ضعيًفا،  زال  ما  بها   الباحثني
 قد   ألسباب  الدراسات  هذه  مثل  تتناولها  لم   جوانب  هناك  وأن  للغاية،  محدود

  التي   والعقبات  ، منها  تعاني  التي   واملشكالت  اإلقليمية  الصحافة   بطبيعة   تتعلق 
  ومركزية   القومية  أو  املركزية   الصحافة   إلى  الباحثني  انصراف  بجانب  تواجهها،

 أقسام   إنشاء  يف  التوسع  بعد   حتى  مصر؛  يف  طويال  استمرت   التي  اإلعالم  بحوث 
  املركزي. باإلعالم  يهتمون  الباحثني معظم أن جند اإلقليمية اإلعالم وكليات

  اجلوانب   بتناول   مصر  يف  املحلية  الصحافةب  املعنية  الدراسات  أغلب   اهتمت ) 2
  لكنها   القضايا،  لبعض  الصحف  تلك  معاجلات  أو  والتطوير،  والتوصيف  التاريخية

  تلك   ومقروئية  واألخالقية  املهنية  املمارسة  جوانب   تناول   كبير  حد  إلى  أهملت
  املستوى   على  الصحف  تلك  صناعة   تطوير  يف  يسهم  مبا  واقتصادياتها،  الصحف،

  التطبيقي. 
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  خريطة   على  قوية   مكانة  أخذ   عن   اإلقليمية  الصحف  عجز   الدراسات  أثبتت ) 3
 عدم   عن   مؤشرات   من  جاء  ما  ذلك  على   للتدليل  ويكفي   املصرية،   الصحافة 

  مناطقهم   أن  يعرفون  ال  % 45  تتعدى  نسبة  إن  حيث  بها،  املحلي  القارئ   ارتباط
 عن   ائًداز  شيئًا  قراؤها  ويعتبرها  االسم،  مبجرد  حتى  إقليمية  صحف  بها  تصدر

  يفتقدونها.   لن عنهم  غابت وإن احلاجة

  األخبار أو املوضوعات نشر  عليها يغلب اإلقليمية  الصحف  أن النتائج بعض  أكدت ) 4
  تنال   التي  تلك  أو  سعًيا،  إليه   تسعى  بل  جهًدا  فيها  املحرر  يبذل  ال  التي  السلبية

  عن   بعيدة  األنه  املستمع  أو  القارئ  بها  يهتم  ال  نفسه  الوقت  ويف  املسؤولني،  رضا
  أهمها:  أسباب عدة ذلك  يف ويدخل األساسية، مجتمعه  قضايا  أو حياته مشكالت

  التحريري،   اجلهاز  وضعف  التمويل،  وضعف  التدريب،  وغياب  اخلبرة،  قلة
  الطرق   مبختلف  املسؤولني  إرضاء  املحررين  علي  تفرض  التي  الشخصية  واملصالح

 اإلعالم   وسائل  تهتم   ذلكول  املجتمع،  أومصلحة   املهنية  حساب  على   ولو   حتى
  وسائل  من  منقول  وبعضها  اجلاهزة  واملوضوعات   الرسمية  باألخبار  اإلقليمية

  اإلنترنت. شبكة  من أو أخرى 

  جوانب   تناولت  أنها  كما  العربية،   الدراسات  من  عمًقا  أكثر  األجنبية  الدراسات ) 5
  يف  دورهاو  املحلية  الصحافة   مقروئية  مثل  العربية؛  الدراسات  تتناولها  لم  للظاهرة
  املجتمعية   املشاركة  دعم  يف  ودورها  بها،  اجلمهور  واهتمام  األزمات  معاجلة
  املحلية. 

  والصحافة   اإلعالمية  املواقع  يف  اإلعالم  أخالقيات  بتحليل  املهتمني  عدد   قلة ) 6
  يف  اإلعالم  أخالقيات  ألسس  النظري  بالتحليل  يعن  لم  البعض  وأن  اإللكترونية،

  تعرضها.  التي  الظواهر أو اجلديدة اإلعالمية البيئة

  بني   اآلراء  تباين   اإللكترونية  الصحافة   بأخالقيات  اخلاصة  الدراسات  أوضحت ) 7
  اإللكترونية،   ومثيالتها  التقليدية  اإلعالمية  البيئة  بني  ما  األخالقيات  هذه  تشابه
  التشابه  أوجه  بيان  حتاول  لم  أو  تتطرق  ما  نادرًا  الدراسات  هذه  معظم  ولكن

 اإلعالم   ألخالقيات  نظرية   تصورات  طرح  حتاول   لم  كما   جهة،  من  واالختالف
  أخرى.  جهة  من اإللكترونية الصحافة  بيئة  يف تسود أن يجب التي أو السائدة

  اإللكترونية،   البيئة   يف  اإلعالمية  التشريعات  تناولت   التي  الدراسات  بعض   هناك ) 8
  تربط   أن  حتاول  لم  كما  تطبيقي،  أو  حتليلي  وليس  نظري  بشكل  تناولتها  أنها  إال
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 العمل   يف  األخالقيات  ودور   حدود  يوضح  بشكل  اإلعالم  أخالقيات  وبني  بينها
  اإللكترونية. البيئة يف الصحفي

  الصحافة   بيئة   يف  اإلعالم  بأخالقيات  املعنية  الدراسات  غياب  الباحثان  الحظ ) 9
  بتحليل   سواء  لتناوله،   احلالية  الدراسة  تسعى  ما  وهو   املحلية،  اإللكترونية
  أو   املحلية،   اإللكترونية   الصحافة  بيئة   يف  اإلعالمي  العمل  قياتوأخال  ممارسات

  اإلعالم   أخالقيات  جتاه  الصحف   هذه  على  القائمني  تصورات   حتليل  خالل   من
  اجلديد.

  ملوضوع   النظري   البناء  يف  السابقة  الدراسات  من  احلالية  الدراسة  استفادت ) 10
  على   ساعد  مما  البحثية؛  باملشكلة   اخلاصة  املعرفية  القاعدة  وتوسيع  الدراسة،

  السياق،  هذا  يف  أُغفلت  التي   النقاط  أهم  وحتديد  بدقة،  البحثية  املشكلة  حتديد
  الصحف   مواقع  يف  واألخالقية  املهنية  باملمارسات  يتعلق  ما  أبرزها  كان  التي

  التجاوزات   رغم  قبل،  من  والتحليل  بالبحث  تناوله  يتم  لم   حيث  املحلية،  اإللكترونية
  األطر   من  الباحثان  استفاد  وقد  الصحف،  تلك  من  تقع  التي  واألخالقية  يةاملهن

  ما   توظيف  ومت  السابقة،  الدراسات  وظفتها  التي  واألدوات  واملنهجية  النظرية
 القيمية   احلتمية  بنظرية  االستعانة  إلى  إضافة  الدراسة،  موضوع  مع  منها  يتناسب
 مت  الذي  القيمية  املفارقة  مقياس  وكذلك  الصحفية،  املمارسة   بأخالقيات  لصلتها
  النفس. علم دراسات يف توظيفه

  الدراسة: مشكلة
  اإللكتروني،   للنشر  املحلية  الصحف  وانتقال   اإلنترنت  شبكة  وانتشار  تطور  مع

  فرصة   يعد  ما  وهو  ورقي،  إصدار  لها  ليس  التي  اإللكترونية  املحلية  الصحف  بعض  وظهور
  الورقي،   بالنشر   مقارنة  كبيرة  مادية  نفقات  تتطلب  ال  حيث  الصحف   لتلك  مساندة  قوية
  حتديث   وإمكانية  واجلمهور،  الصحفيني  بني  للتفاعلية  املجال   فتحت  التكنولوجيا  أن  كما

  للنشر،   محددة   مبساحة  التقيد  وعدم  املتعددة،   الوسائط   وتوظيف  فوري،  بشكل  املحتوى
  هموم   مع   تشابكت   التي  املحلية  واملوضوعات  األخبار  من  قدر   أكبر  لنشر   الفرصة  يتيح  مما

  الصحف   عن  واالقتباس  للنقل  اجته  الصحف  هذه  بعض  أن  إال  املحلي؛  املجتمع  ومشكالت
  من   يقوم  ثم   الصحفي"،  بـ"االنتحال   يعرف  ما  وهو   واخلاصة،  واحلزبية  القومية  الكبرى
    الصحف. من غيرها من نقلوه ما  على أسمائهم بوضع املحلية  الصحف تلك  داخل يعملون

  حيث   الصحفي،   الفن  تراجع  ـ  استطالعية  دراسة  واقع  من  ـ  ثانالباح  الحظ  وقد
  الصحف،   تلك  تنشره  ما  بعض   يف  الدقة  إلى  وتفتقر  عناوين،  بال  األخبار  بعض   تكتب
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 كبير  حد  إلى  إهمال  مع  البعض،  حلساب  جانبية  معارك  إلدارة   توظيفها  يتم  وأحياًنا
  الصحف   تلك  تنشره  ما  بعض  يف  التفاعلية  غياب  الباحثان  الحظ   كما  املحلية،  للقضايا

 بشأن   املحلي   اجلمهور   مع  ـ  عام  كمجال   ـ   النقاش  إدارة   يف  يساهم  مبا   توظيفها  من  بدال
  املحلي.  املجتمع وأولويات قضايا

 على   اإللكتروني  النشر  أحدثها  التي  التأثيرات  "رصد  يف  البحث  مشكلة   وتتبلور
 املحلية   الصحف  على  بالتطبيق  ة،املحلي  الصحافة  يف  واألخالقية  املهنية  املمارسة  أساليب

 مواقع  يف  الصحفية  املمارسة   وحتليل  رصد  خالل  من  وذلك   الصعيد،   شمال  قطاع   يف
 واجتاهات   وعي  مدى  ورصد  وأخالقية،  مهنية  نظر  وجهة  من  اإللكترونية   املحلية  الصحف

  املفارقة   بني  العالقة  قياس   ثم  مهنتهم،  بأخالقيات  املحلية  بالصحف  الصحفيني  والتزام
  بأخالقيات  التزامهم  ومدى   املحلية  اإللكترونية   الصحف  يف  الصحفيني  لدى   القيمية
    الدراسة". صحف يف الصحفية املمارسة

   اآلتية: اجلوانب يف  الدراسة أهمية تكمن
  عنيت   التي  األكادميية  الدراسات  ملحدودية   نظًرا  للدراسة  نظرية  أهمية   هناك ) 1

 قيمه  وطبيعة  وحتوالته،   املوضوع  هذا  ملفردات  والتقييم  والتحليل  بالتنظير
  ال   املحلية  الصحافة  على  أجريت  التي  العلمية  الدراسات  إن  حيث  األخالقية،

 م، 1866  عام  منذ  مصر  يف  صدرت  التي   الصحف  تلك  وعدد  وتاريخ  تتناسب
  بالصحافة   يتعلق   وفيما  لها،   تعرضت   التي   والضعف   والتراجع   النمو   مراحل  رغم 

  يعمق   مما  بها  االهتمام  يف  شديدة  ندرة  هناك  تزال  فال  ونيةاإللكتر  املحلية
  تواجهها.  التي الصعوبات  ظل  يف منوها  على يساعد وال مشكالتها

  ألزمة   كحل  اإلعالمية  األخالقيات  ألهمية  نظًرا  للدراسة  تطبيقية  فائدة  هناك .1
  ،مصداقيتها  ولزيادة  بها،  اجلماهير   ثقة  ولزيادة  املحلية،  الصحف  مقروئية  تراجع
  واالنتحال   الدقة  وعدم  بالتحيز  اتهامات  من  املحلية   الصحافة  شاب  ما  خاصة

  وغيرها.

  للممارسات   أخالقي  تقييم  إجراء  إلى  تسعى  حيث  الدراسة،  موضوع  حداثة ) 2
  املحلية.  اإللكترونية الصحف مواقع يف املتبعة الصحفية 

  مع   اإللكترونية،  البيئة  يف  اإلعالم  أخالقيات  معالم  رصد  احلالية  الدراسة  حتاول ) 3
 والتالعب   اإللكترونية،   اخلصوصية  قضية  (مثل  اجلديدة،  القضايا  استيعاب

  التشعبية،   والوصالت  الروابط   واستخدام  للصور،   الرقمية  واملعاجلة  بالبيانات،



 

               1517 

  التقليدي  النقاش   من  يستفيد  إطار   يف  وحتليلها  الفكرية)،   امللكية   حقوق   وانتهاك 
  األخالقية   للظواهر   اجلديدة  واملفاهيم  األطر  ومراجعة  اإلعالم،  ألخالقيات
    اإللكترونية. البيئة  يف املستحدثة

  يتم   لم  فإنه  الصحفي،  العمل  ممارسة  طرق  يف  الكبيرة  التحوالت  من  بالرغم  ) 4
  الصحفي   العمل   طتضب   أن   يجب  التي  األخالقية  القيم  يف  التغير  لطبيعة  التطرق

  اجلديدة. البيئة يف

  بحوث   تطبيقات  يف  جديًدا  مقياًسا  وّظفت   حيث  للدراسة،  املنهجية  القيمة ) 5
 ما   بني  جدلية  هناك  إن  حيث  القيمية،  املفارقة  مقياس  وهو  الصحافة،  أخالقيات

  أرض   على  التطبيق  عند  أنفسهم  به   يلزمون   وما  قيم  من   الصحفيون  به  يؤمن
  لدى   املفارقة   تلك  وجود  مدى  رصد  يف  املقياس  هذا  ساعد  وقد  الواقع،

  يعملون   منهم  كبيرة  نسبة  أن  خاصة  اإللكترونية،  املحلية  الصحف  يف  الصحفيني
  تلك   حلدوث  مجال  فهناك  بالتالي  للنقابة؛  منسبني  وغير  متوسطة  بشهادات
  علمية.  مبقاييس  عنها  الكشف  يجب  التي املفارقة

  الدراسة: أهداف
  اإللكتروني   النشر  أحدثها  التي  التأثيرات  رصد  يف  للدراسة  الرئيس  الهدف  يتمثل

  على  بالتطبيق  اإللكترونية  املحلية  الصحافة  يف  واألخالقية  املهنية  املمارسة  أساليب  على
  الفرعية   األهداف  الهدف  هذا  عن   وينبثق   الصعيد،  شمال  قطاع  يف  املحلية  الصحف

    اآلتية:

 استيعاب   مع  اإللكترونية،  البيئة  يف  الصحافة   قياتأخال  معالم  وتقييم   رصد ) 1
 بالبيانات،   والتالعب   اإللكترونية،  اخلصوصية  قضية  (مثل  اجلديدة،  القضايا

  وانتهاك   التشعبية،  والوصالت  الروابط  واستخدام  للصور،  الرقمية  واملعاجلة
 التقليدي   النقاش  من  يستفيد  إطار  يف  وحتليلها  الفكرية)،  امللكية  حقوق
  األخالقية   للظواهر   اجلديدة  واملفاهيم  األطر  ومراجعة  اإلعالم،  قياتألخال

  اإللكترونية. البيئة  يف املستحدثة

  بأساليب   اإللكترونية   املحلية  بالصحف   الصحفيني  وعي   مدى  وتقييم   رصد ) 2
    اإللكترونية. بالصحافة  واألخالقية املهنية املمارسة

  أساليب   نحو  إللكترونيةا   املحلية  بالصحف   الصحفيني   اجتاهات  وتقييم  رصد ) 3
    اإللكترونية. بالصحافة  واألخالقية املهنية املمارسة
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 بأساليب   اإللكترونية  املحلية  بالصحف  الصحفيني  التزام  مدى  وتقييم  رصد ) 4
  اإللكترونية.  بالصحافة  واألخالقية املهنية املمارسة

  بقطاع   اإللكترونية  املحلية  بالصحف  الصحفيني  لدى  القيمية   املفارقة  مدى  رصد ) 5
  الصعيد. شمال

 واألخالقية   املهنية  املمارسة  أساليب  نحو  الصحفيني  اجتاهات  بني  الفروق  رصد ) 6
  ومستوى  والنوع،   التعليمي،  واملؤهل  اخلبرة،  لسنوات  تبًعا  اإللكترونية،  بالصحافة

    لديهم. القيمية املفارقة

 واألخالقية   ملهنيةا  املمارسة  بأساليب  الصحفيني   التزام  مدى  بني  الفروق  رصد ) 7
  ومستوى  والنوع،   التعليمي،  واملؤهل  اخلبرة،  لسنوات  تبًعا  اإللكترونية،  بالصحافة

     لديهم. القيمية املفارقة

  الدراسة:  تساؤالت
  يأتي: ما على الدراسة تساؤالت اشتملت

  مستحدثاتها؟  هي وما اإللكترونية؟ البيئة يف الصحافة  أخالقيات ما ) 1

  املهنية   املمارسة  أساليب  على   اإللكتروني  النشر   أحدثها  التي  التأثيرات  ما ) 2
    الصعيد؟ شمال قطاع يف اإللكترونية املحلية الصحافة  يف واألخالقية

  الصعيد   شمال  قطاع  يف  اإللكترونية  املحلية   بالصحف  الصحفيني  وعي  مدى  ما ) 3
    ة؟اإللكتروني بالصحافة واألخالقية املهنية املمارسة بأساليب

  الصعيد   شمال  قطاع  يف  اإللكترونية   املحلية  بالصحف  الصحفيني  اجتاهات  ما ) 4
    اإللكترونية؟ بالصحافة  واألخالقية املهنية  املمارسة أساليب نحو

  الصعيد   شمال  قطاع  يف  اإللكترونية   املحلية  بالصحف  الصحفيني  التزام  مدى  ما ) 5
  نية؟ اإللكترو  بالصحافة واألخالقية املهنية املمارسة بأساليب

  بقطاع   اإللكترونية  املحلية  بالصحف   الصحفيني   بني  فروق  توجد  مدى  أي  إلى ) 6
    منهم؟  كل  لدى القيمية املفارقة  مستوى على  وذلك الصعيد شمال

  لدى   القيمية  املفارقة   مستويات   بني  ارتباطية  عالقة  توجد   مدى   أي   إلى ) 7
  بالصحف   واألخالقية  املهنية  املمارسة  أساليب   نحو  اجتاهاتهم   وبني  الصحفيني

    الصعيد؟ شمال بقطاع اإللكترونية املحلية
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  لدى   القيمية  املفارقة   مستويات   بني  ارتباطية  عالقة  توجد   مدى   أي   إلى ) 8
 واألخالقية   املهنية  املمارسة  بأساليب  التزامهم  ويات مست  وبني  الصحفيني
    الصعيد؟  شمال بقطاع اإللكترونية  املحلية بالصحف

  :اإلجرائية والتعريفات املفاهيم
  املهنية: املمارسة

  املمارسات   وأخالقيات  وتقاليد  بأعراف  الصحفيني  التزام   مدى  بها  يقصد
 املبالغة  وعدم  املصدر،  جتهيل  وعدم  بالرأي،  اخلبر   خلط  عدم   بينها  ومن  اإلعالمية
  وااللتزام   واإلعالن،  اخلبر   بني  والتمييز  عليهم،   احلكم  قبل  املتهمني   إدانة  وعدم   واإلثارة،

 استخدمتها   التي  واملؤشرات   املعايير  من  العديد  ك وهنا  وغيرها،  والتصحيح،   الرد   بحق 
  ميكن   للصحافة   املهنية  واملمارسات  املهني  األداء  تقييم  يف  وأكادميية  رسمية   جهات

   الصدد. هذا يف منها  االستفادة

   الصحفية: والواجبات  احلقوق
 أو   التقليدي  اإلعالم  يف  سواء  الصحفية،  الشرف  مواثيق  تتضمنه  ما  بها  يقصد

 يف  واحلق  املعلومات،  على  احلصول  يف  احلق  مثل  الصحفيني  حقوق  حتديد  من  اجلديد،
 وغيرها،   الوظيفي،  أمنه   ضمان  يف  واحلق  مصادره،  مع  التواصل  يف  واحلق  التعبير،
  الصحفيني   على  واجبات  من  الشرف  مواثيق  عليها  تنص  ما  الصحفية   بالواجبات  ويقصد
 واملوضوعية،   والعدالة  الدقة  مثل  ألخبار ا  ونشر  جمع  بطريق   يتعلق  فيما  سواء  بها،  القيام

 تغطية  وكيفية  املجتمع  قيم  ومع  املصادر   ومع  اجلمهور  ومع  الزمالء  مع  التعامل  طريقة  أو
  إلى   الواجبات  هذه  تصنيف   فكرة  على  املواثيق  هذه  تقوم  حيث  وغيرها،  اجلرائم   أخبار
  .معني  بواجب االلتزام بضرورة الصحفيني  مطالبة يتم داخلها ويف فئات

   املهني: العمل أخالقيات
  الصحفية،   الشرف  مواثيق  عليها  تنص  التي  والواجبات  الضوابط  بها  املقصود

 حقوق   واحترام  املصدر،  اسم  حماية  مثل  بها  االلتزام  ضرورة  على   الصحفيني  حتث  التي
  أعمال  انتحال   وعدم  بالصور،   التالعب  وعدم  املبتذلة،   األلفاظ  استخدام  وعدم   الزمالة،
  اإللكتروني،   النشر  بعد  خاصة  الصحفية  السرقات  أو  الصحفي  باسم  ونشرها  اآلخرين 
  وغيرها.
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  القيمية: املفارقة
  مفهوم   من  بكل  املقصود   أوالً   نحدد  أن  علينا  القيمية  باملفارقة   املقصود  نحدد  لكى

  على   مبنية  مفاهيم  ألنها   القيمية؛  باملفارقة  املقصود  ثم   القيمي،  النسق  ومفهوم  القيمة
  :)34( اآلتي النحو على  وذلك البعض، بعضها

  القيمة:  مفهوم أوالً:

 واالجتماع   النفس  علم  مجاالت  يف  القيمة  مبفهوم  اخلاصة   التعريفات  تعددت
  من   معينة  بدرجات   الفرد   يصدرها  التي  األحكام  حول  تدور  أنها  إال   وغيرها،  والفلسفة 
  لهذه  تقوميه  ضوء  يف  وذلك  األشياء،  أو  للموضوعات  التفضيل  عدم  أو  التفضيل

  ممثلي   نيوب  وخبراته،  مبعارفه  الفرد  بني   التفاعل  خالل   من  العملية  هذه  وتتم   املوضوعات، 
  واملعارف. اخلبرات خالله  من ويكتسب فيه يعيش الذي احلضاري اإلطار

  :system value القيمي النسق مفهوم ثانًيا:

  مبعزل  فهمها أو معينة قيمة دراسة ميكن  ال أنه مؤداء تصور من القيم نسق فكرة  انبثقت
 النسق هذا يف قيمة كل  ومتثل الفرد، لقيم شامل تنظيم أو بناء  فهناك األخرى،  القيم عن

 أي للفرد، بالنسبة معينة  وظيفة لتؤدي  مًعا العناصر هذه وتتفاعل عناصره، من عنصًرا
  ومتباين بنائًيا، متساند نسق يف  تنتظم  التي القيم  مجموعة  عن عبارة هو  القيم نسق أن

  خاص.  تدرج يف ويشملها  ينظمها  إطار داخل وظيفًيا،
   والواقعي: املتصور القيم نسقي مفهوم . 1

  األولى   املرغوبة؛  والقيم  السائدة  القيم  هما:  القيم  من   نوعني  بني  البعض  فّرق
  التي   القيم  إلى  فتشير  الثانية  أما  الفرد،  سلوك  يف  تترجم   التي  فعالً   املوجودة  القيم  تعني

  كاآلتي:  املتصور، القيم ونسق الواقعي، القيم نسق إلى يقسمها  من ومنهم  الفرد، يرغبها

  :  system value conceived  املصور: القيم نسق  )أ(
 ضوء  يف  وذلك  له،  بالنسبة  القيم  من  قيمة  كل  أهمية  ملدى   الفرد  تصور  به   يقصد

 أهمية   توجد  ال  حيث  )1(  الدرجة  من  ميتد  درجات،   أو  نقاط  خمس  من  يتكون  متصل
                                                          األهمية. درجات أقصى  حيث  )5(  الدرجة إلى اإلطالق على للقيمة

  : system value real  الواقعي: القيم نسق  )ب(
  ضوء   يف  أيًضا  وذلك  للفرد،   الفعلي   السلوك  مع  القيمة  تطابق  مدى  به   يقصد

  نسق   مفهوم   أن  املالحظ  ومن  السابقة،   الطريقة  بنفس  نقاط  خمس  من  يتكون  متصل
  نفسه   عن  الفرد  صورة   تعني  التي   املأمولة)،   الذات  (صورة   مفهوم  من   يقترب  املتصور   القيم
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 كما  نفسه  عن  الفرد  صورة  إلى  فيشير  لواقعيا  القيم  نسق  مفهوم  أما  تكون،  أن  يود  كما
  عليه.  هي  كما  ذاته أي بالفعل؛   يدركها

  : Discrepancy Value القيمية: املفارقة مفهوم ثالًثا:
  تقديره   ويتم  والواقعي،  املتصور  القيميني  النسقني  بني  التفاوت  مدى  بها  يقصد

  ثم   القيم،  من  قيمة  لكل  الواقعية  والدرجة  املتصورة  الدرجة  بني   الفرق  حساب  خالل  من
  العام   املؤشر  هو  الناجت  ويكون  القيم،  جميع  على  الدرجتني  بني  الفروق  متوسط  حساب

  القيمية. للمفارقة

  عليها   يحصل  التي  الدرجة  يف  يتمثل  الدراسة  هذه  يف  للتعريف   اإلجرائي  واملفهوم 
  القيمية.  املفارقة مقياس على الصحفيون

  املحلية: ونية اإللكتر الصحافة مفهوم
  أونالين،   صحافة  منها  اإللكترونية؛   للصحافة  عديدة  مفاهيم  الباحثون  طرح 
  تعريفات   وقدموا  وغيرها،  التفاعلية،  أو  الرقمية  والصحافة  اجلديد،  اإلعالم  وصحافة

  بجمع   تقوم   التي   الصحافة  أو   املباشر،  اخلط   على  ممارستها  تتم   صحافة   أنها  منها   عديدة
  لها   كان  سواء  اإلنترنت   شبكة  عبر  آنيا  للجمهور   وبثها  الصحفية   واملوضوعات  األخبار
  من   النوع   وهذا  بالتفاعلية،  وتسمح  املتعددة   الوسائط  وتستخدم  ال،   أم  ورقي   إصدار

  .)35( املواطن صحافة عن له متييًزا  محترفون صحفيون  به يقوم   الصحافة

  باألساس  تتوجه   لكنها  إلكترونية   صحافة  هي  املحلية  اإللكترونية  والصحافة 
  تفاعلية  من  اإللكترونية  الصحافة   بخصائص  وتتمتع  اإلنترنت،   شبكة  عبر  محلي   جلمهور
  املتعددة.  للوسائط وتوظيف

  للدراسة:  النظري اإلطار
  ونظرية   االجتماعية،  املسئولية  نظرية  على  النظري  إطارها   يف  الدراسة  تعتمد

  نظرية   أن  كما   الدراسة،  وضوعمب   مباشر  بشكل  ترتبطان  باعتبارهما   القيمية  احلتمية
  مبا   وجناحها،  اإلعالمية  الرسالة  بناء  يف  القيم  دور  حول  أساسي  بشكل  تدور   احلتمية

   الدراسة. نتائج  وتفسير حتليل يف يسهم

  االجتماعية: املسئولية نظرية أوالً:
 إلى   انتقل  وقد  باألساس،  غربي  مفهوم  هو  االجتماعية  املسئولية  نظرية  مفهوم  إن

 التطورات   بفعل  ساد   أن  بعد  العامة  والعالقات  االقتصاد  مجالي   من  اإلعالم  مجال
  إللزام  احلاجة  لظهور  أدت   التي  األمريكية،  املتحدة  الواليات  شهدتها  التي  االقتصادية 
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 اخلدمات  وحتسني  الفقر  محاربة  مثل  االجتماعية،  مبسؤولياتها  واملنشآت   املؤسسات
  .)36(وغيرها املواصالت مشكلة  وحل عمل فرص  وخلق التلوث ومكافحة

  الصحافة  مببادئ   اخللل  أوجه  إلصالح  االجتماعية  املسئولية   نظرية  وجاءت
 بعد   الغربية   اإلعالم  وسائل  ملكية  يف  والتركيز  االحتكار  ظاهرة  لتزايد  نتيجة  الليبرالية،

  التوزيع   معدالت  زيادة   نحو  الوسائل  سباق  من  عنها  نتج  وما  ،)37(الثانية  العاملية  احلرب
  حرية   أن   يرى  الذي  االجتماعية  املسئولية  مفهوم  وظهر  والفضائح،  اجلنس  على  بالتركيز

  .)38( مسئولة  حرية كانت  إذا إال تستمر أن ميكن  ال  الصحافة

  عبر   وضبطها  واإلعالم  الصحافة   مسؤوليات  لتحديد  املسئولية   مفهوم   وظهر 
  الوسيلة   جماهير  خدمة  يف  تساعد  أن  شأنها  من   بطريقة  والقيم  الضوابط  من  ملةج

  مصلحة   أن  اعتبار  على  ومعتقداته  قيمه  ظل  يف  وتنميته  املجتمع  تطور  ويف  اإلعالمية،
  وأضافت   مراعاتها،  واجب  اإلعالميني  على  يقع  التي  املصالح  وأهم  أولى  هي  املجتمع

  جانب   من  ذاتي  التزام  وجود  ضرورة  الليبرالي  ظامالن  مبادئ  إلى  االجتماعية  املسئولية
  ومصالح   الفرد  حرية  بني  التوازن  تستهدف  التي  األخالقية  املواثيق   مبجموعة  الصحافة

  .)39( املجتمع

  منها   الصحافة   يف  االجتماعية  املسئولية  مفهوم  بروز  يف  عوامل  عدة  وساهمت
  وتراجعت   الصفراء  فة الصحا  عشر  التاسع  القرن  يف  راجت  حيث  األخالقية،  العوامل

  اللتزام   يدعو  الصحافة   يف  أخالقي  اجتاه  لبروز  دفع   ما  وهو  والثقافية،  الرصينة  الصحافة 
  .)40( واملبادىء بالقيم اإلعالم ووسائل الصحف

  أن   يجب   الصحافة   بأن  الناشرين   بعض  نادى   عشر  التاسع  القرن  منتصف   ويف
  تضع   أن  عليها  ويجب  معينة،  ةسياسي  بقوى   وارتباطها  الصغيرة  الصحف   تفاهات  تستنكر
 االهتمام   تزايد  العشرين  القرن  وخالل  اخلاصة،  أو  احلزبية  املصالح  قبل  املجتمع  مصلحة

  على   اإلحساس  هذا  تبلور  وقد  املجتمع،  تقدم  يف  اإلعالم  وبدور  الصحافة   بأخالقيات
  الرابطة   تبنت  عندما  ،1923  عام  لإلعالم  األخالقية   الضوابط  يحدد  ميثاق  شكل
     اإلعالمي". األداء "ميثاق بـ  آنذاك  أسمته ما الصحف حترير لرؤساء ريكيةاألم

  :)41( اآلتية القضايا على تعمل  كي للصحافة  دعوة امليثاق هذا يف وجاء

  العام.  الصالح أجل من العمل ·

  األداء. يف الصدق ·

  اإلخالص. ·
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  التحيز.  عدم ·

  املوضوعية.  ·

  احلياء.  يخدش عما البعد ·

  املواطنني. خصوصية احترام ·

  "مجموعة   بأنها:  واإلعالم  الصحافة  مجال  يف  االجتماعية  املسئولية  وتعرف
  مجاالته   مختلف  يف  املجتمع  أمام  بتأديتها  الصحافة   تلتزم  أن  يجب  التي   الوظائف
 القيم   وموادها  معاجلاتها  يف  يتوفر  بحيث  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية

 حقيقية   حرية   للصحافة  يتوافر  أن  شريطة   والشمول،  والتوازن  يةواملوضوع  كالدقة  املهنية 
  .)42( واملجتمع" القانون أمام مسئولة جتعلها

 أو  العام،  بالصالح   "االهتمام  أيًضا:  للصحافة   االجتماعية  املسئولية  وتعني
  الرأي   بسداد  الصحافة  اتصاف  عبر  سعادته  على  والعمل  املجتمع،   بحاجات  االهتمام

  .)43(والقيم" األخالقية النواحي ومراعاة والعدل والدقة

 يقوم  اإلعالمية  االجتماعية  املسئولية  مفهوم  أن  يتضح  السابقني  التعريفني   ومن
 واملوضوعية  كالدقة  عليها  املتعارف  املهنية  بالقيم  الصحافة  التزام  وهو  بسيط  مبدأ  على

  حاجات   بتلبية   تتصل  بوظائف   لقيامها  إضافة   ومعتقداته،  املجتمع  ثقافة   ومراعاة  واألمانة
  املجتمع. 

 واإلعالم  الصحافة   مجال  يف  االجتماعية  املسئولية  نظرية  ظهور  بأن  القول  وميكن
  "صحافة   بعنوان:  ،1947  عام  الصحافة  حرية   جلنة  عن   صدر  الذي   بالتقرير  له   يؤرخ 
 أكبر   لها  والصحافة  اإلعالم  قبل  من  حتدث  التي  التجاوزات  أن  إلى  ونبه  مسئولة"،   حرة

 االجتماعية   املسئولية  لنظرية  األساس  مبثابة  يعد  التقرير  هذا  أن  أي   املجتمع،  على   الضرر
  الليبرالية. للنظرية كمراجعة جاءت التي  الصحافة مجال يف

  وتيودور   جيرالد،  إدوارد  الرواد:   النظرية   لهذه  النظري  التأسيس  أكمل  وقد
  ديني   مثل:  املحدثني  هاملنظري  وصوالً   وغيرهم،  ميلر،  وجون  ريفرز،  وويليام  بيترسون،

  .)44( كريستيانز وكليفورد إليوتن،

  :)45( أبرزها متعددة ألسباب الراهن الوقت يف  أهميتها النظرية  وتكتسب

 أثناء   االعتبار  بعني  وتأخذها  املحيطة  االجتماعية  بالبيئة  أو  بالسياق  تعتني  أنها ·
   اإلعالمي. العمل  ممارسة
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  الشركات   وحتى  بل  العامة  العالقات  أو   اإلعالم  عمل  يقتصر  بأال  تنادي  أنها ·
  اجلوانب   على   تشدد  بل  واملساهمني  للمالكني   الربح  حتقيق  هدف  على   اخلاصة

  العمل. ممارسة يف األخالقية

  عمل   استمرار  بأن  اإلقرار  خالل  من  عموًما  املجتمع  تنمية  بعملية  تعتني  أنها ·
  املجتمعات   تنمية  على  عملها  يشترط  تخصصها   عن  النظر  بغض  املؤسسة
  بها.  املحيطة

  الدقة،   أهمها:  عديدة  بقيم  الصحفي  املجال   يف  العاملني  التزام  على  تشدد  أنها ·
  املجتمع.   ثقافة على  واحلفاظ والعدل، واملوضوعية،

  :)46(اآلتية املبادئ جملة يف  االجتماعية املسئولية لنظرية األساسية  املبادئ  وتتلخص
 معينة   التزامات  يف  تسهم  أن  املختلفة  بوسائلها  واإلعالم  الصحافة  على   ينبغي ·

  املجتمع.  جتاه

  امللقاة   بااللتزامات  تقوم  وأن  املجتمعي  املنطق  وفق  تعمل  أن  اإلعالم  لوسائل  ميكن ·
  واالتزان   كالدقة  املعلومات  لنقل   املهنية  املعايير   احترام   عبر  عاتقها   على

  هدم. ال بناء أداة  أنها اعتبار على وغيرها واملوضوعية

  نفسها. تنظيم على  وتعمل  تبادر أن اإلعالم وسائل على ·

  والعنف   اجلرمية  على  يشجع  ما  نشر  تتجنب  أن  اإلعالم  وسائل  على   يتوجب  ·
  األقليات.  إلى  إهانات  أية توجيه أو االجتماعية والفوضى

  حق   حتترم   وأن  اآلراء   تنوع  حرية  تعكس  وأن  التعددية  حتترم   أن  الصحافة   على ·
  الرد. 

  حتافظ   وأن  بها  املنوطة  الوظائف  بأداء  تلتزم  أن  الصحافة  على  املجتمع  حق  من ·
  لوظائفها.  أدائها خالل املهنية املعايير على

  العامة. املصلحة لتحقيق مبررًا يكون أن ميكن مالعا التدخل أن ·

  :)47(أيًضا  املبادئ ومن
  البناء. النقد  ممارسة ·

  وثقافاته.  وقيمه  املجتمع أهدف نشر ·

  واالقتصادية.  والتعليمية التربوية  وخططه املجتمع أهداف نشر  على العمل ·
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  واالجتماعية   والسياسية  االقتصادية   الفرد   حقوق  احترام   ضمان  على   العمل ·
  والثقافية.

  والدولة. املجتمع أمن ألغراض إال إخفائها وعدم املواطنني أمام املعلومات وضع ·

  تزويده   وعدم  عليها  التستر  وعدم  املعلومات  على   احلصول   يف  حقه  الفرد  إعطاء ·
  منقوصة.  أو كاذبة مبعلومات

  :)48(اآلتية األنواع إلى لإلعالميني االجتماعية املسؤوليات تقسيم وميكن
  وجوبية: مسؤوليات . 1

  للصحافة   السياسية  واألنظمة  احلكومة  حتددها  التي  املسئوليات   تلك  بها  ويقصد
 كالقذف  بها  القيام  يحظر  التي  األفعال   جملة  حتديد   عبر  باآلخرين  الضرر  إحلاق  لعدم

  والقدح.

  تعاقدية: مسؤوليات . 2

  الصحافة   مينح   فاملجتمع   باملجتمع؛  الصحافة  تربط   التي  املسؤوليات  بها   ويقصد
  ويتحقق   واآلراء،  واحلقائق  للمعلومات  أفراده  حاجة  ستسد  أنها  فرض  على  العمل  يف  احلق
  ثقة   من   تقلل  ال  بطريقة  الصحفية  الرسالة  أداء  يف  ويساعد  القيم  يدعم  ما  نشر   عبر  ذلك

  الصحافة. ب اجلمهور 

  ذاتية: مسؤوليات . 3

  محددة   مببادئ   إميانه   إطار   يف  إرادته   مبحض  بها   نفسه  الصحفي   يلزم  التي   وهي
  عبر   ذلك  ويتحقق  عمل،   مجرد   كونه  من  أكثر   نبيلة  رسالة  هو  كصحفي  عمله  بأن  وقناعته

  ومصلحة   يتواءم  ومبا  واملسئولية  والصدق  األمانة  من  قدر  بأقصى  الصحفية  الرسالة  أداء
  املجتمع. 

 أعماق  يف  الغوص  على  االجتماعية  املسئولية  لنظرية  وناملنظر  العلماء  عمل  وقد
  توضحها   بطريقة  االجتماعية  املسئولية  مستويات   وحتديد  ملعرفة   االتصالية  الظاهرة
  الصحفي. العمل وظروف  مواءمتها إمكانيات توفير  وتضمن 

  :)49(هي لإلعالميني، االجتماعية للمسئولية مستويات ثالثة العلماء حدد وقد

  من   تتضمنه  مبا  للصحافة   املالئمة   االجتماعية  األدوار  أو  املمكنة   بالوظائف  القيام ·
   وغيرها. وخدماتية، وسياسية، وتثقيفية، تعليمية، وظائف

  وظائفها   حتقيق  إلى   الصحافة  وضمنها   اإلعالم  وسائل  ترشد  التي  املعايير   معرفة ·
  إيجابية. بطريقة
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  احترام   مثل:  والصحفيني،  اإلعالميني  جانب   من  مراعاتها  يجب  التي  القيم  معرفة ·
  واملوضوعية،   والدقة،   األخبار،  كتابة  ومعايير  املصادر،  خداع  وجتنب   اخلصوصية، 

  والتوازن. والشمول،

  ويراعيها   إطارها  يف  الصحفي   يعمل  التي  املبادئ   من  جملة  هي   املهنية   والقيم
 واملصداقية،  الدقة،  وأهمها:  النظرية  مبادئ  تضمنتها   التي  العريضة  اخلطوط  ومتثل

  .)50(  وغيرها واإلسناد، واالتزان، واحلياد، والوضوح، واألمانة، واملوضوعية،

  االجتماعية: املسئولية نظرية نقد
  اإلعالم،  يف  احلرية   نظرية   نقد  على  قامت  االجتماعية  املسئولية   نظرية   أن  رغم 

  لم   أنها  إال  احلرية،   نظرية   فيها   وقعت   التي   االنزالقات  لتصحيح  كبديل  نفسها  وعرضت 
 من   للعديد   مواجهتها  هو  والدليل  النظرية،  لهذه  املصحح  وال   البديل  تكون  أن  تستطع

  تطبيقها،   طرق  إلى  وصوالً   مبادئها  من  انطالًقا  وانبهاج   مختلف  تناولت   التي  االنتقادات،
  :)51( اآلتي نستعرض االنتقادات هذه ومن

  الصحف   على  للحكم   كمعيار  االجتماعية  املسئولية  على  االعتماد  إن  "ميريل"  يقول ) 1
  على   االعتماد  أن  أي  الغربية؛  الدميقراطيات  نظر  وجهة  من  خيانة  مبثابة  يعتبر
  الدميقراطية. املبادئ عن تنازل فيه  النظرية هذه

  على   االجتماعية)  املسئولية  (نظرية  األفكار  هذه  إلى  األمريكيون   الصحفيون  ينظر ) 2
 للصحف   إعانات  بتقدمي  نادت  ألنها  وذلك  الصحافة،  على  خطًرا  متثل  أنها

  سيطرة   من  نوع  فيه  وهذا  اإلعالم،  وسائل  مجال  يف  عام  قطاع  وقيام  الصغيرة
  اإلعالم.  وسائل على الدولة

  واملنافسة   الصحافة  حرية  مبادئ  عن  تخلًيا  يعد  للدولة  تابعة  إعالم  وسائل  ظهور ) 3
  وتزودها   مؤسساتها  تدعم  الدولة  ألن  اإلعالمية،  باملؤسسات   وإضرارًا  احلرة

  املنافسة. على تساعدها وبالتالي باإلعالنات،

  احلميدة   العاداتو  القيم  نشر   على   (العمل  محددة،   بقواعد  اإلعالم  وسائل  إلزام ) 4
  اإلعالم. وسائل  حرية  من وتقليصا الرقابة  من  نوًعا يعتبر  املجتمع)، يف

  من   نوع  فيه  اإلعالم  وسائل  مبراقبة   املكلفة   واللجان  الصحافة   مجالس   ظهور ) 5
  باالشتراكية.  وتشبه والرقابة التضييق
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  يف  التحكم  املستحيل  من  يجعل   واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  يف  السريع   التطور )6
  نظرية  وتطبيق مجدية غير الرقابة  فإن  وبالتالي  املختلفة، الرسائل إرسال  مصادر

   ممكن.  غير االجتماعية املسئولية
  "صحافة   تقرير  أصدرت  التي  -  الصحافة   حرية  للجنة  املوجهة  االنتقادات  ومن ) 7

  نقد   حق  ميلكون   ال  أكادميًيا  12  وهم  اللجنة  أعضاء  أن  -  ومسئولة"  حرة
  الصحفي،   اجلسم   خارج  من   ألنهم  به  القيام  عليها  يتوجب  ما  وحتديد  الصحافة

  أداء  أن  اعتبار  على  بالتحيز   اتهامات  اللجنة  ألعضاء  املنتقدون  وّجه  وقد
  وغير   مطاطة  عبارات  الستخدامهم  انتقدوهم  كما  السوء،  بذلك  ليس  الصحافة 

  و"التقاليد". "القيم" مثل  تقريرهم يف املفهوم  محددة

  حيث   الغرب،   يف  اإلعالمي  األداء  إصالح  عن  االجتماعية  ةاملسئولي  نظرية   عجز ) 8
  أكثر   األمريكية  اإلعالم  وسائل  باتت   األمريكي،  اإلعالم  مستوى   فعلى  تنجح،   لم

هت  األمريكية  احلياة  يف  تغلغالً    انخفاض   أهمها:  انتقادات  الوسائل  لهذه  وُوجِّ
  اإلعالم،   ل وسائ  يف  الثقة  ضعف   اإلباحية،و  الثقافة  وانتشار  اخلبر،  مصداقية

  للمواطنني. اخلاصة احلياة يف التدخل  وزيادة

هت   بريطانيا  ويف ) 9   بالشئون   االهتمام  ضعف  أهمها:   انتقادات  للصحافة  ُوجِّ
  احلوادث   أخبار  على   والتركيز  التسلية،  مبواد  الكبير  واالهتمام  السياسية،
  الثقافة   صناعة  يف  االحتكار  ظاهرة   وانتشار  التافهة،  والقصص  واجلرائم

  عالم.واإل

    اإلعالم: يف القيمية احلتمية نظرية ثانًيا:
  وهي   عزي،  الرحمن  عبد  الدكتور  إلى  اإلعالم  يف  القيمية  احلتمية  نظرية  ُتنسب

 وإذا   الغربي،   التراث  أو  اإلسالمية  الثقافة   على  سواء  الطرح   متفتحة   املنشأ،  عربية   نظرية
  أن   يرى  عزي  الرحمن  عبد  فإن  الرسالة   هي  الوسيلة   أن  يرى  ماكلوهان"  "مارشال  كان

  تراث   على  املرتكزة  اإلعالمية  الرسالة  وإيجابية  جناح  ىعل  مؤكًدا  الرسالة،  هي  القيمة
  واألخالقي. احلضاري وموروثها أمتها،

  حتولت   التي  النظريات   كل  على   عشر   التاسع  القرن   منذ   احلتمية   مسمى   وأطلق
  يقال؛   كما   األساسي  النظام   أو  بالنسق  الشعور  إال  باحلتمي  الشعور  وما  مستقلة،  علوم  إلى

  متغيرٍ   اعتبار  احلتمية  من   وُيقصد  للكون،  فيزيائية  وأخرى   رياضية  حتمية   الواقع  يف  فثمة 
  أو   الرئيسي،  واملتغير  ظاهرة،  أي  فهم  أو  تفسير  يف  سياألسا  املحرك  أنه  على  واحد
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  واالتصال،   اإلعالم  فتخص  الظاهرة  أما  ) value(  القيمة  هو  النظرية  هذه  يف  األساسي،
  أو   قربه  حيث   من  يفهم   أو  منها   كل   يفسر  إعالمية  ظاهرة  أو  عنصر   أي  أن   ذلك  ويعني
  والتاريخي  واالقتصادي  تماعياالج  الفعل  مثل  األخرى  املتغيرات  أما  ،)52(القيمة  من  بعده

  عن   القيمية  احلتمية  مييز  النهج  وهذا  تابعة،  متغيرات  أي   مكملة؛  فهي  والسياسي
  أن   تعتبر  التي  "ماكلوهان"  إلى  املنتسبة  التكنولوجية  احلتمية  مثل  األخرى   احلتميات

 القيمية  احلتمية   تعتبر  بينما   )  message the is medium the(  الرسالة  هى   الوسيلة
 The is Value (The   الرسالة  هي  القيمة  أن  عزي  الرحمن  عبد  إلى  نتسبةامل
) Message)53(.  

  يسمو   ما  أي   االرتقاء،   ـ   اإلعالم   يف  القيمية  احلتمية  نظرية   يف  ـ   بالقيمة  وُيقصد
  بفعله   ارتفع   كلّما   عملًيا   لتجسيدها  اإلنسان  يسعى   قد  معنوية   والقيمة  املعنى،  يف

  يقوم   قام  الفعل  (من  النوع  اسم  اللغة  يف  القيمة  وتعني   أعلى،  منزلة   إلى  وعقله  (سلوكياته)
 الشيء   على  يعلو   ما  القيمة   فإن  عزي  عبدالرحمن  منظور   ويف  توى)، واس  وقف  مبعنى   قياًما

  الدين  "ذلك   تعالى:  اهللا  قول   يف  األمر  هذا  ويتجلى  الدين،  يف  الكامنة  باملعاني  ويرتبط
  ).40(يوسف: القيم"

  ـ   عزي  منظور  يف  ـ  تتم  ال  اإلعالم  وسائل  تأثيرات  أو  األثر  دراسة  فإن   وإعالمًيا،
 إيجابًيا   يكون  التأثير  أن  "عزي"  ويرى  بالقيمة،  اإلعالم   وسائل  محتوى  تربط  مرجعية  بدون

 كان  أشد   الوثاقة  كانت   وكلما  بالقيمة،  الصلة   وثيقة  اإلعالم  وسائل  محتويات  كانت  إذا
 تتقيد   ال  اإلعالم  وسائل  محتويات   كانت  إذا  سلبًيا  التأثير  يكون  وباملقابل،  إيجابًيا،  التأثير

 السلبي  التأثير  كان  أكبر   القيمة  عن   االبتعاد  كان  وكلما  ة،القيم  مع  تتناقض   أو  قيمة   بأية
  .)54(أكبر

  النظرية: نشأة - 1
  جملة   لتوفر   الغربي  العالم  على  حكًرا  واالتصال  اإلعالم  علم  يف  التنظير  ظل  لقد

  للنظريات   إسقاط  مجرد  يكون  أن  يزيد  ال  العرب  نصيب  وكان  والظروف،  الشروط  من
  املفكر   جاء  واألكادميي  الفكري  الواقع  هذا  خضم  ويف  العربية،  املجتمعات  على  الغربية

  العربي   الفكر  حركة  جديد  من  ويبعث  خاصة  عةدف  ليعطي  عزي  الرحمن  عبد  اجلزائري
  (أكثر   األكادميية  واألبحاث  العلمية  الدراسات  من   مجموعة  خالل   من  اإلعالم،  مجال  يف
  احلتمية   بنظرية   عرفت  واالتصال  اإلعالم  حقل  يف  جديدة  نظرية  أفرزت   التي  )، 50  من

  املعاصر   تماعياالج  "الفكر   كتابه:  يف  بوضوح  جتلت   التي  اإلعالم،  وسائل  يف  القيمية
  إلى   عودته  بعد  أصدره  الذي  احلضرية"،   األبعاد  بعض  االتصالية،  اإلعالمية  والظاهرة
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  مختلف   أتباع  مع  املباشر  واحتكاكه  الغرب  إلى  العلمية   رحلته  من  م1985  عام  اجلزائر
 أدوات   بعض  تأثير   حتت   االتصال   يف  التنظير  مجال   إلى  يدخل  جعله  الذي  النظريات 
  للحتمية   معارضته  على  نظريته  يف  عزي  عبدالرحمن  استند  وقد  ،الغربية  املنهجية

  .)55(النظريتني بني  فيها قارن دراسة يف ماكلوهان" لـ"مارشال التكنولوجية

  النظرية: محتوى - 2
  التي   الغربية  النظريات  يف  النظري  اخللل  تخطي  القيمية  احلتمية  نظرية   حاولت

  منه،   جزء  عن  بل  هو  كما  الواقع  عن  يعبر  ال  ما   وهذا  املحسوس،  اجلانب  فقط  تدرس
 األسس   حتديد  عزي  الرحمن  عبد  نظرية  حاولت  فقد  لذا  جزئية؛  النتائج  تكون   وبالتالي
  وارتباطها   اإلعالمية  الرسالة  وهو  واحد  محدد  عبر  اإلعالم  وسائل  أكثر   لدراسة  النظرية
  رسالة   اإلعالم  ريعتب  أساسي  افتراض  من  انطلقت  القيمية  احلتمية  نظرية  أن   أي  بالقيم؛

  تأثير  فإن لذلك املعتقد، من أساًسا تنبع  التي القيمية هو الرسالة تقييم  يف معيار  أهم وأن
  الوثاقة  كانت  وكلما  بالقيم،  الصلة  وثيقة  محتوياتها  كانت  إذا  إيجابًيا  يكون  اإلعالم   وسائل

 تتقيد  ال  املحتويات  تكان  إذا  سلبًيا  التأثير  يكون  وباملقابل  إيجابًيا،  التأثير  كان   كلما  أشد
 السلبي  التأثير  كان  أكبر   القيمة  عن   االبتعاد  كان  وكلما  القيمة،  مع  تتناقض   أو  قيمة   بأي

  أكثر. 

  الغربية   النظريات  كل  دراسة  من  نظريته  تأسيس  يف  عزي  الرحمن  عبد  واستفاد
  اقترح و   النقدية،  واملدرسة  الرمزية  والتفاعلية  كالبنيوية  الكبرى  املدارس  ومختلف  السابقة

  التركيز   وهو  اإلسالمي  املجتمع  خصوصية  يخدم  الغربية  النظريات  عن  بديالً   نظريته  يف
 من   للعديد  معارضته  من  وبالرغم  اإلعالمي،  البناء  عملية  يف  كأساس  القيم  على

 السابقة  البحثية  واألدوات  املفاهيم  ببعض  استعان  أنه  جند  أننا   إال  الغربية؛  األطروحات
  رمزي   كرأسمال  اإلعالم  عن  مثالً   عّبر  حيث  العربي  العالم  يف  إلعالما  لواقع  استقرائه  يف

    كأنه:

  الظاهراتية).  بالنظرية   (تأثره ظاهرة اإلعالم ·

  سوسيولوجية). (مقاربة كمدلول اإلعالم ·

    البنيوية). بالنظرية (التأثر  املعنى وراء وما املعنى  هو بل فقط  بنية ليس اإلعالم ·

  الرمزية).  بالنظرية  (التأثر  رمزية عملية  اإلعالم ·

  األعلى   مستواها  ميثل   سلم  أنها   يرى   النظرية  فصاحب   الثقافة   يخص  فيما  أما
  ورموز   قيم   من   ينتجه   اوم  املجتمع   يحمله   ما  "كل   أنها:   وعّرفها   الدين،  مصدرها  التي   القيم
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 تشكل  التي  األسس  بعض  من  انطالًقا  واملكان  الزمان  مع  تفاعله  يف  وذلك  ومادية،  معنوية
  منوذًجا   قّدم  عزي   الرحمن  عبد  فإن  بالثقافة   االتصال  عالقة  وعن  وأصولها"،   األمة  ثوابت 

 لىإ  وقّسمها  االتصال  وسائل  تأثيرات  خالل  من  واالتصال  والقيم  الثقافة  فيه  تتداخل
 وحتقيق   القيم   تعزيز  يف  فتتمثل   اإليجابية  التأثيرات  أما  سلبيبة،  وأخرى  إيجابية  تأثيرات
 أما   األخرى،  الثقافات  على  واالنفتاح  الثقافة  دائرة  وتوسيع  السوية  االجتماعية  التنشئة

  النموذج   على  والتركيز  ما  مجتمع  متيز  التي  القيم  حتجيم   يف  فتتمثل  السلبية  التأثيرات
  .)56(االجتماعي النسيج إضعاف ومحاولة بالعوملة  البعض يسميه ما أو العاملي

 لبعض   خالًفا  نظريته  خالل   من  جديدة  مفاهيًما  عزي  الرحمن  عبد  وقّدم
   ذلك:  بني ومن  الغربية،  النظريات يف سادت  التي  املفاهيم

  اليقني. إلى الوصول بغية احلقيقة عن  بحًثا العقل استعمال أي التمعقل: مفهوم ·

  أفضل   إلى  للوصول  الواقع  تصور   إلعادة  اخليال  استعمال  أي  :التمخيل  مفهوم ·
   احلاالت.

   باملعتقد.  املرتبطة املطلقة احلقيقة إلى  للوصول السعي أي :اخليال مفهوم ·

 نحو   تغييره  إلى  اإلنسان  يسعى  الذي  السوي  غير  الوضع  أي  :التموضع  مفهوم ·
  التمعقل. طريق  عن األفضل

  عن   يعبر  الذي  الرمزي  املجال  إلى  إلعالما  ينتمي  الرمزي:  الرأسمال  مفهوم ·
  هذا   عن  يعبر  وإمنا  الواقع  هو  ليس  (فاإلعالم  والصوت  والصورة   باللغة  الواقع

  الواقع).

  وهو   اجلمعي"،  "الوجدان  بوعلي  نصير  األستاذ  يسميه  الذي  :اإلعالمي  املخيال ·
  له   رضيتع  ما   بفعل  تتكون  التي  واالجتماعية  النفسية  املشاعر   تتضمن  التي  احلالة

  ثقايف  مخزون  من   يحمله  ما   وبفعل  جهة  من  اإلعالم  وسائل  محتويات   من  اجلمهور 
  أخرى. جهة من

  متغير   اعتماد  عملية   "هي  احلتمية  أن  عزي   الرحمن   عبد  فيرى   :احلتمية  مفهوم ·
 إهمال  معناه  ليس  هذا  األخرى"،  املتغيرات  دون  من  الظواهر  تفسير  يف  واحد

  حاسم   متغير  يوجد   وإمنا  اإلعالمية  بالعملية  ةعالق  لها  التي  األخرى   املتغيرات
 اإلعالمية. الظواهر تفسير يف عليه  يعتمد
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    النظرية: ركائز - 3
  عزي   الرحمن  عبد  فقدمها  القيمية  احلتمية  نظرية   عليها  تقوم  التي  األساسية  الركائز  أما

  :)57( كاآلتي

  املجتمع.   إليها ينتمي التي احلضارية الثقافية األبعاد من منبثًقا االتصال يكون أن ·

  واملكتوب   البصري،  (السمعي  ووسائله  أمناطه  يف  تكاملًيا  االتصال  يكون  أن ·
  احلضارات.  قيام أسس من  ألنه املطبوع على  التركيز مع الشخصي)،

  كافة.  اجلمهور  قبل من الفعالة املشاركة على مبنًيا االتصال يكون أن ·

  االرتقاء.  إلى املجتمع تدفع  التي والروحية الثقافية للقيم حامالً  االتصال يكون أن ·

  السابقة،   الغربية  النظريات  عن  تختلف  القيمية  احلتمية  نظرية  فإن  عموًما
  عزي   الرحمن  عبد  اعتبرها  التي  القيمية  مستوى  على  ماكلوهان"  "مارشال  نظرية   خاصة

  احلتمية   نظرية  كانت  فإذا  أخرى   جهة   ومن  الثقايف،  والتميز  الذات  عن  التعبير  من  نوًعا
  فإن  املجتمعات،  على  وتأثيرها  اإلعالم  وسائل  تكنولوجيا  إلى  تطرقت   قد  التكنولوجية

 ذلك   من  والهدف  استخدامها  وطريقة   مبضمونها  أكثر  تهتم  القيمية  احلتمية  نظرية
  االستخدام.

  تلك   هي   القيمية  احلتمية  نظرية   انتجتها   التي  املهمة  اإلضافة  أن  القول   وميكن
  النظريات   غرار  على  اجلمهور،  على   اإلعالم  وسائل  متارسه  الذي  بالتأثير  املتعلقة 

  واإلشباعات،   واالستخدامات  مرحلتني،  على  والتأثير  املعرفة،  (فجوة   السابقة  اإلعالمية
  ولكنها   واالتصال  اإلعالم  علوم  يف  فقط  اجلزئية  اجلوانب  تفسير  يف  أفادت  التي   وغيرها)،

  من   وإيضاحه   دراسته  عزي   الرحمن  عبد  أراد  ما   وهو  واضحة،   فية فلس  أبعاًدا  تتضمن   لم
   متعددة. أبعاد ذات إنسانية ظاهرة االتصال أن منطلق

  :)58(النظرية تواجه التي التحديات
  االفتراض   أما  ودوره،   اإلعالم"  وسائل  "جمهور   من  النظرية   موقف   وضوح   عدم ·

  اآلثار   كانت  كلما   بالقيم   اإلعالم  وسائل  محتويات  ارتبطت   "كلما  يقول:   الذي
  أو   قيمة  بأية  تتقيد  ال  املحتويات  كانت  إذا  سلبًيا  التأثير  يكون  وباملقابل  إيجابية، 
 تساؤالً   نطرح  وهنا  اجلمهور،  لبيةس  على  باحلكم   يوحي  فهو  القيم"،  مع  تتناقض 

  جتاه   مناعة  لديه   تخلق   أن  يف  اجلمهور  بها  يتحلى   قد  التي  القيم  دور  عن
  السلبية؟. املحتويات
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  منظورات   إلى  االرتقاء  إلى  تطمع  التي  للنظريات   األساسية  الركيزة  املنهجية  تعد ·
  احلتمية   "منهجية  عزي  الرحمن  عبد  كتاب  ولعل   شاملة،  paradigm وبرادميات

  واملنتقدين   األنصار   سؤال  على  وليرد  الفراغ،  هذا  ليسد  جاء  اإلعالم"  يف  القيمية
  يحمل   ولم  إجابته،  يف  مقتضًبا  ءجا  الكتاب  ولكن  نظريته،  منهجية  خصوصية  حول

  نتيجة   األمر  حقيقة  يف  وهو   للقيم،  س)  ن  (ع  مقياس  يخص  فيما  إال اجلديد
  قبل. من  وضعت مقاييس لتراكم

  املنهجيتني   أن   العلم  مع  كيفية؟  أم  كمية  أهي  النظرية،  منهجية  وضوح  عدم ·
  الباحث،  ودور املدروسة،  الظاهرة  إلى  النظر (كيفية نقاط عدة  يف جذرًيا  تختلفان
 األمر  وهو  وغيرها)  االستقراء،  ومشكلة  التعميم،  ومشكلة  البحث،  من  والهدف

  أرضية   الى  تستند  وال  مستحيلة   بينهما  اجلمع  يف  الرغبة  من  يجعل  الذي
  مقنعة.  ابستمولوجية

  النفس   فعلماء  نقاش؛  إلى   يحتاج  أمر  حتمية  أنها  على  القيمة  إلى  النظر ·
  واملسافة   واقعي،  واآلخر   تصوري   األول  القيم؛  من   نسقني  بني  يفرقون  واالجتماع

  ال   لكنه  بالقيمة  يؤمن  قد  الفرد  أن  مبعنى  القيمية،  باملفارقة  تعرف  بينهما  التي
  آلخر،   شخص  من  تتنفاوت  بالقيمة  االلتزام  درجات  أن   أو  بالضرورة،  بها  يلتزم

      نظر. إعادة إلى  يحتاج هنا احلتمية أمر فإن وبالتالي

  للدراسة:  اإلجرائيو املنهجي اإلطار
    الدراسة: نوع

  وتوصيف   رصد  على  تقوم  التي  الوصفية،  الدراسات  إطار  يف  الدراسة  هذه  تقع 
 وكيفية   كمية  بطريقة  اإللكترونية  املحلية  الصحافة  يف  واألخالقية  املهنية  للممارسة  دقيق

  تلك   داللة   وتفسير  حتليل  ثم  ومن  الدراسة،  فترة   خالل  وامليداني  التحليلي   شقيها  يف
  الدراسة.  صحف داخل ومستواها املمارسة

    املستخدمة: املناهج
  مت   وقد  والتحليلي،  الوصفي  بشقيه  اإلعالمي  املسح  منهج  الدراسة  هذه  تستخدم

  املمارسة   أساليب  ملسح  باالتصال)،  والقائم  (املضمون  املستويني  على  املنهج  هذا   استخدام
  الدراسة،  موضوع   املحلية   اإللكترونية   صحفال  مواقع  تعكسها  كما  واألخالقية  املهنية 
 بأخالقيات  وعيهم  مدى  ملعرفة  الصحف   تلك  يف  باالتصال  للقائم  مسح  إلجراء   وكذلك

  ممارساتهم   يف  بها  التزامهم  مدى  وكذلك  نحوها،   واجتاهاتهم  الصحفية  املمارسة
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 ملنهجية ا  املقارنة   أسلوب  الدراسة  تستخدم   كما  املحلية،   اإللكترونية   بالصحافة   الصحفية 
  الصحف   يف  واألخالقية  املهنية  املمارسة  أساليب  يف  واالختالف  الشبه  أوجه  على   للوقوف

  الفيوم. أو سويف  بني أو املنيا يف سواء  الدراسة  مبجتمع  املحلية اإللكترونية

   الدراسة:  أدوات
  وتصنيفها   البيانات  جمع  يف  املستخدمة  الوسيلة  أنها  على   األداة   ُتعرف

 ولتناول   إحداها  عيوب   لتجنب  التالية  األدوات  توظيف  على  الدراسة  وتعتمد  ،59وجدولتها
    أهدافها: يحقق مبا  اجلوانب كافة من الدراسة

   املضمون: حتليل أداة . 1
 تستخدم  التي  البحثية   األساليب  "أحد  أنه  على   املضمون  حتليل  "بيرلسون"  عّرف

 موضوعًيا،   وصًفا  اإلعالمية  للمادة  الصريح  املضمون   أو  الظاهر   املحتوى  وصف  يف
  املحتوى   حتليل  إلى  يهدف  الذي  البحث   "أسلوب  أنه  على   عّرفه   كما  وكيفًيا"،  كمًيا  منتظًما،

 وكمًيا  ومنهجًيا  موضوعًيا  وصًفا  ووصفها   االتصال  ملادة  الصريح  املضمون  أو  الظاهري
  . )60(  باألرقام"

  املضمون   وصف  إلى  وتبويبها  البيانات  تصنيف   طريق  عن  املضمون   حتليل  ويسعى
  املوضوعية،   اجلوانب  على  يقتصر   وال  التحليل،  قيد  للمادة  والصريح  الظاهر  املحتوى  أو

  .)61( أيًضا  الشكلية وإمنا

  عن   الكشف  يف  للدراسة  الرئيسي  للهدف  وحتقيًقا  سبق،  ما  على  وتأسيًسا
  تطبيقية  دراسة  خالل  من  حلية،امل  اإللكترونية  الصحافة   بيئة  يف  املهني  العمل  أخالقيات

 وذلك   املضمون،  حتليل  أداة  باستخدام  اإللكترونية  الصعيد  شمال  قطاع  صحف  على
  بيئة   يف  واألخالقية  املهنية  املمارسة  أساليب  مالمح   على   والوقوف  مبؤشرات  للخروج 

  اآلتية:  اجلوانب التحليل عملية  شملت قد املحلية، اإللكترونية الصحافة

  خاص).  - حزبي  -(حكومي للموقع اإلعالمية السياسة نوع ) 1

 –  أيام  عدة  كل  –يومًيا  مرة  -اليوم  يف  مرة  من  (أكثر  للموقع  التحديث  دورية ) 2
  التحديث).  يف منتظم غير – شهرًيا – أسبوعًيا

  شكلي  –  موضوعي   –  الصحفية   الفنون  مستوى  على   (شكلي  التحديث   نوع ) 3
  وموضوعي). 
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 –  األقسام  –  باملوقع  التعريف   –  وقع امل  (خريطة   األولى  الصفحة  روابط ) 4
  –  الزوار  سجل   –  صلة  ذات   مواقع  –  األرشيف   –  البحث  –  الداخلية  الصفحات

  تذكر).  أخرى 

  عرض   –  التفاعل  فرص  إتاحة   –  الطرح   يف  (التجديد  املوقع   يف  اجلذب  عناصر  ) 5
  الصور   يف  التجديد   –  املضامني   عرض  يف  احلرية  –  املضامني  تنوع  –  أنشطة

  أخرى).  –  للمعرفة  أخرى  مواقع مع الربط – املشاركة إمكانية إتاحة – املعروضة 

 رأى   مواد  –  استقصائية  مواد  –  إخبارية  (مواد  واملوضوعات  القضايا  عرض  فنون ) 6
  تذكر).   أخرى - مصورة مواد – إعالنية مواد  – تسلية – خدمات مواد –

  أخرى   –  وإرشاد  توجيه   –  هجومي   –  دعائي   –  (خبري  املوضوعات   طرح  أسلوب ) 7
  تذكر). 

  بالهجوم   يتسم  –  بالتوازن  يتسم  (  املوقع  يف  اخلالفية  املوضوعات  طرح  يف  التوازن ) 8
  السافر). 

 اتفاق  –  مصدرها  إلى  املادة   (نسبة  املوقع  يف  األخالقية  باملعايير  االلتزام  مدى ) 9
  غيرها).  - والتجريح اإلثارة عن االبتعاد – املوضوع مع العنوان

 عدم  –  باإلعالن  اخلبر  خلط   –  بالرأي  اخلبر  (خلط  األخالقية  راملعايي  انتهاكات ) 10
  –  الوصف  يف  املبالغة  إلى  امليل  –  املصادر  اختيار   يف  التحيز  –  ملصدرها  املادة  نسبة
  –  املضمون  مع  العنوان  اتفاق  عدم  –  الصحفية  املادة  انتحال  –  التهوين  إلى  امليل

  الترويج   –  لألخالق   فيةاملنا   الصور  نشر   –  الصحفية  الزمالة  حقوق  انتهاك
  نشر   بأخالقيات  االلتزام   عدم   - اللغة  يف  االبتذال   –  الهابطة   الفنية  لألعمال 
  غيرها). - والدجل بالسحر املتعلقة األخبار نشر – اجلرمية 

 صدق  الختبار  ·املحكمني  من   مجموعة  على  التحليل  استمارة   عرض  مت  وقد
  املضمون   حتليل  استمارة  تشتمل  بحيث   املطلوبة   التعديالت   إجراء   ومت  التحليل،  استمارة

  باملواقع   واألخالقية  املهنية  املمارسة  بأساليب  يتعلق   فيما  دراستها  املراد  اجلوانب   على
 للدراسة   خضع   موقع  كل  من   موضوعات)  10(  ترميز  بإعادة  الباحثان  قام  كما   املدروسة،

      وهي: 1969 عام وضـعها التـي  هولستي ملعادلة وفًقا الثبات لقياس

 ) N2 + N1و(  فيها،  املرمزان  اتفق  التي  املرات  عدد  إجمالي   تعني  ) M(  إن  حيث
 اختبار   بتطبيق  الباحثان  قام  وقد  بترميزها،  املرمزان  قام  التي  املرات  عدد  إجمالي  تعني
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  وهي  ) 0.96(  الباحثني  بني  التحليل  يف  الثبات  معامل  بلغ   وقد  املعادلة،   لهذه  وفًقا  الثبات
  الثبات. من كبيرة  درجة

  االستبيان: . 2
 فـي   واستخداًما  شيوًعا  البيانات   جمع  أدوات  أو  وسائل  أكثر  من  االستبيان   يعد

 عدد   من  معني،  موضوع  عـن  املعلومات  جمع  يف  استخدامه  إلمكانية   وذلك  املسح،  منهج
  .)62( واحد  مكان يف يجتمعون ال  أو يجتمعون األفراد من كبير

  الصحف   يف  املنيالع  الصحفيني  مع  االستبيان   أداة  على  الدراسة  اعتمدت  وقد
 وواجبات   حقوق  إزاء  اجتاهاتهم  على  للتعرف  الصعيد  شمال  بقطاع  املحلية  اإللكترونية
 هذه  يف  املتبعة  للممارسات  ورؤيتهم  اجلديدة،  اإلعالمية  البيئة  يف  العاملني  الصحفيني

 اقع مو  على  تطبيًقا  اجلديد،  اإلعالم  بيئة   يف  املثارة  القضايا   أبرز  إزاء  واجتاهاتهم   املواقع،
 الدراسة   أداة  صياغة  مت  وقد   أخالقية،  نظر  وجهة  من  وذلك  املحلية  اإللكترونية  الصحف
  ذات   والبحوث  الدراسات  من  واالستفادة  وتساؤالتها،  الدراسة  أهداف  على   اعتماًدا
  مراحلها   يف  الدراسة  أداة  تصميم   على   املحكمني  مالحظات  من   كذلك   واالستفادة  الصلة، 
  األولية.

  املتعلقة   الشخصية  السمات  ويشمل  األول  القسم  قسمني:  إلى  داةاأل  تقسيم  ومت
  الدراسي)،   واملؤهل  الصحفية،  اخلبرة  سنوات  وعدد  والسن،  (النوع،  الدراسة:  مبجتمع

  هي: محاور خمسة من يتكون الثاني  القسمو

  الصحف   يف  معاجلتها  على   الصحفيون  يحرص  التي  املوضوعات   :األول   املحور ·
  املحلية.  اإللكترونية

  الصحافة   بيئة  يف  املهني  العمل  ألخالقيات  الراهن  الوضع  تقييم  : الثاني  املحور ·
  املحلية.  اإللكترونية

  بيئة   يف  املهني  العمل  ممارسة  يف  واجباتهم   نحو  الصحفيني  اجتاه  : الثالث   املحور ·
  املحلية. اإللكترونية الصحافة

  الصحافة   بيئة   يف  واألخالقية  املهنية   باملعايير   الصحفيني  التزام  : الرابع  املحور ·
  املحلية.  اإللكترونية

  اإللكترونية   الصحف   يف  الصحفيني   لدى  القيمية  املفارقة   اخلامس:  املحور ·
 عبد   لصاحبه  القيمية  املفارقة  مقياس  على  الباحثان  فيه  اعتمد  وقد  املحلية،
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  بطريقة   دراسةال  أثناء  ثباته  قياس  وأعيد  محكم  مقياس  وهو  خليفة،  اللطيف
  الثبات.  من عالية درجة  وهي %،94 الثبات درجة وكانت  كرونباخ" "ألفا

  االستبيان:  وثبات صدق -
 الباحثان  قام  حيث   األداة،  صدق  من  للتحقق  املحكمني   صدق  بإجراء  الباحثان  قام

  األكادمييني   واخلبراء  األساتذة  من  مجموعة  على  األولية  صورتها  يف  األداة   بعرض
  متغيرات   لقياس  وصالحيتها  ومناسبتها  دقتها  مدى  لتحديد  ·•اإلعالم  مجال  يف  املختصني

  الدراسة،   ملوضوع   املحاور  انتماء  ومدى  أجله  من  وضعت  الذي  الهدف  وقياس  البحث
  من   يرونه  ما  وإضافة  اللغوية،   الصياغة  ومناسبة  محور،   لكل  العناصر   انتماء  مدى  وكذلك

  لالستبيان. مناسبته عدم يرون ما وحذف والعناصر املجاالت

  إجابات   ثبات  لقياس  كرونباخ"  "ألفا   طريقة  الباحثان  استخدم   الثبات  ولقياس
 الكلية  الدرجة   وكانت  لالستبيان،  اخلمسة  املحاور  على  مفردة)30(  من  استطالعية  عينة

  الثبات.  من عالية درجة  وهي %92 للثبات

  املتعمقة:  املقابلة . 3
  "   عن  عبارة  وهي  ،interview depth-in تعمقةامل   املقابلة  الدراسة  وّظفت

  التي   املفتوحة  األسئلة  من  مجموعة  على  لإلجابة  واملبحوثني  الباحث   بني  له  مخطط  لقاء
  حول   متعمقة  تفصيلية  معلومات  على   احلصول   تتيح   التي  البحث  موضوع  حول   تدور

 يف  العاملني  من  صحفيني  ثمانية  مع  املقننة  املقابالت  إجراء  مت  وقد  البحث"،  موضوع
  وتفسيرات   أعمق  وتفاصيل  املعلومات  من  مزيد  على   للحصول   · املحلية  يةاإللكترون  الصحف

  السياق   وفهم  اإللكترونية،   املحلية   الصحف   يف  الصحفية   املمارسة   أخالقيات  لواقع
  الصحف.  تلك  يف بالعمل املحيطة والتحديات والظروف

  الدراسة:  مجتمع
  التحليلية:  الدراسة مجتمع أوالً:

  الصعيد،   شمال  بقطاع  الصادرة  اإللكترونية  الصحف  يف  الدراسة  مجتمع  متثل
  ثالثة   متثل  اإلقليمية  للصحف   املختلفة  املواقع  من   عينة  على  التحليلية   الدراسة  واعتمدت
 لتعكس  الصحف  وتنوعت   سويف)،  وبني  والفيوم  (املنيا  الصعيد  بشمال  محافظات
  نتائج  إلثراء  محافظة  كل  بداخل  احلزبية  أو  ريةالفك   أو  السياسية  سواء  املختلفة  التوجهات
    اآلتية:  املواقع يف العينة  ومتثلت الدراسة،
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  عام   ديوان  عن   الصادرة   املنيا:   (صوت   يف:   صحفها  ومتثلت  املنيا:  محافظة ·
 عن   تصدر  اليوم:  املنيا  وجريدة  مستقلة،  جريدة  اجلنوب:  وصوت  املحافظة، 

  املنيا). أمانة اجلمهوري احلزب

  املحافظة،   عام   لديوان  تابعة  جريدة  النهاردة:  الفيوم  (جريدة   الفيوم:  محافظة ·
  وفد   وجريدة   البلد،  والد  مؤسسة  عن  تصدر  مستقلة  جريدة  الفيومية:  وجريدة 
  بالفيوم).   الوفد حزب جلنة أصدرتها جريدة  الفيوم:

  لوزارة   التابعة  سويف  بني  ملحافظة  اإللكترونية  (البوابة  سويف:  بني   محافظة ·
  صحيفة   سويف:  بني   أخبار  وجريدة  اإلداري،   واإلصالح  واملتابعة  التخطيط

  ذات   مستقلة  جريدة  سويف:  بني  صدى  وجريدة  سويف،  بني  يف  تصدر   مستقلة
    مختلفة).  توجهات 

  للتحليل:  الزمنية  الفترة 
  –  1/4/2019  من   الفترة  يف  التحليلية  الدراسة  إلجراء  الزمنية  الفترة  متثلت

 عقب   وذلك  الدراسة،  لصحف  الشامل  املسح  بأسلوب  شهور  الثه ث  ملدة   31/6/2019
  صدور   انتظام  من  للتأكد   التحليل  لفترة  سابقة  فترة  يف  استطالعية   دراسة  إجراء

 داخل  واألخالقية  الصحفية  باملمارسة  اخلاصة  املالمح   أهم  على  للوقوف  وذلك  الصحف،
  الدراسة. صحف 

  امليدانية: الدراسة  مجتمع ثانًيا:
  اإللكترونية   بالصحف   العاملني  الصحفيني  يف  امليدانية  الدراسة  مجتمع  متثل

  الصعيد. شمال قطاع مبحافظات  املحلية

  الدراسة:  عينة
  محافظة   كل  من   مفردة  50  بواقع  الثالث  املحافظات  من  ممثلة  عينة  اختيار  مت

  حف بالص  العاملني  الصحفيني   على  االستمارات  توزيع   مت   بحيث  املتاحة،  العينة  بأسلوب
 العديد   يف  ومشاركتها  االستبيان  من  إلكترونية  نسخة  إلتاحة  إضافة  املحلية،   اإللكترونية

  وبعد   االجتماعي،  التواصل  شبكات  على   الصحف  بتلك   العاملني  الصحفيني  حسابات  من
  من   صحيحة  استمارة  100  على  احلصول   مت   املكتملة   غير   االستمارات  استبعاد

  بني   محافظة  من   استمارة  32و  املنيا،  محافظة   من   رة استما  33  بواقع  الثالث  املحافظات 
  الفيوم. محافظة من استمارة 35و سويف،
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  الدراسة: نتائج

  التحليلية: الدراسة  نتائج أوالً:

  الدراسة:  لصحف  التحريرية والسياسة امللكية منط )1(
  امللكية لنوع وفًقا  املواقع من الدراسة عينة  توزيع يوضح )1( رقم جدول

  امللكية  نوع

 مبحافظة  الصادرة الصحف
  املنيا 

 مبحافظة  الصادرة الصحف
  الفيوم

  بني مبحافظة  الصادرة الصحف
  سويف

  صوت
  املنيا 

  صوت
  اجلنوب 

  جريدة
  املنيا 

  جريدة
 الفيوم

  النهاردة

  جريدة
  الفيومية

  جريدة
 وفد

  الفيوم

 البوابة
  اإللكترونية

  سويف  بني

 أخبار
  بني

  سويف

  صدى
  بني

  سويف

    ✓    ✓    ✓  حكومية 

  ✓  ✓   ✓  ✓   ✓  ✓     حكومية غير

  حيث   الدراسة  عينة   للمواقع  اإلعالمية  السياسة  نوع  السابق  اجلدول  نتائج  تعكس
  يتم   حيث   املحافظة،  عام  لديوان  التابعة  احلكومي  التوجه   املنيا"   "صوت   جريدة   متثل

  اململوكة   املستقلة  اجلرائد  من  اجلنوب"  "صوت   جريدة   تعد  حني  يف  شهر،  كل  عدد  إصدار
  يناير   يف  وتأسست  البهنساوي،  عادل  التحرير  سورئي  اإلدارة  مجلس  رئيس  لألفراد،
  تصدر   جريدة  فهي  اليوم"  "املنيا  جريدة   أما  الصعايدة"،  حال  "لسان   شعار  وتأخذ  ،1998

 بأخبار  وتهتم   ،2014  أبريل  يف  وتأسست  املنيا،  أمانة  احلر  اجلمهوري  احلزب  عن
  املنيا. محافظة

  جاءت   فقد  سويف  ببني   اإللكترونية  للمواقع  اإلعالمية  السياسة  بنوع   يتعلق   وفيما
 التخطيط   لوزارة  التابعة  ،سويف"  بني  ملحافظة  اإللكترونية   "البوابة  تعد  اآلتي:  النحو  على

 وتقدم   اإلنترنت،  خالل  من  للجمهور  متاًحا  إلكترونًيا  موقًعا  اإلداري   واإلصالح  واملتابعة
 وإقامة  املحافظة  أرض  علي  يجري  مبا  إلعالمه  للمواطن  نافذة  بأنها  لها  ا تعريفً   البوابة
  -   شعبية  -   (تنفيذية  للمحافظة  املحلية   اإلدارة  أجهزة   بني  وتفاعلية  نشطة  وصل   حلقة

 ومشروعات   أهداف  وتوضيح  التفاعل  من  أكبر  قدر  حتقيق  أجل  من  املواطنني  وبني  أهلية)،
 سياسة  يوضح  رابط  خالل  من  الستخدام،ا  وسياسات   شروط  على  وعالوة  البوابة،

  بني  "صدى   جريدة  أما  البوابة،  يف  والنشر  التعامل  بكيفية  اخلاصة  والتعليمات  اخلصوصية
 مايو   1  يف  وتأسست  أيًضا،   سويف  بني  محافظة  يف  تصدر  مستقلة  جريدة  فهي  ،سويف"
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 ار "أخب  جريدة  أما  أبوإسماعيل،  رمضان  التحرير  ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  ،2015
  مستقلة.  كصحيفة 2015 فبراير 5  يف أنشأت فقد سويف" بني

  جريدة   اآلتي:  النحو   على  الفيوم  محافظة  يف  الصادرة  للصحف  النتائج  وجاءت
 حكومية،  لها  اإلعالمية  والسياسة  ،للمحافظة  تابعة  جريدة  وهي  النهاردة"  "الفيوم
 12  يف  أنشأت   فقد  "الفيومية"  جريدة  أما  م،2015  أغسطس  2  يف  الصحيفة  وأنشأت

 مؤسسة   عن  وتصدر   الفيوم   محافظة  أخبار  تغطي  مستقلة  صحيفة  وهي  ،2013  يناير
  عن   البحث  وتوجهاتها  املانحة   اجلهات  إحدى  بتمويلها  يقوم   مؤسسة  وهي  البلد"،   "والد

  محافظات   يف  املحلية  األسبوعية  الصحفية  اإلصدارات  من  عدد  ولها  الصعيد  قضايا
  "وفد  جريدة و  للناس"،  الناس  من  "صحافة   شعار  حتت   ريدة اجل  وتصدر  املختلفة،  الصعيد
  وهي   م، 1986  نوفمبر  26  يف  بالفيوم  الوفد   حزب  جلنة   أصدرتها  جريدة   وهى   ،الفيوم"
 التنفيذي  التحرير  ورئيس   الباسل  عبدالعظيم  اآلن  إدارتها  مجلس  رئيس  شهرية،  صحيفة 
  الفرقاوي. ميشيل

  التحديث:  بدورية  اخلاصة النتائج )2(

  التحديث لدورية وفًقا  املواقع من الدراسة عينة  توزيع يوضح )2( رقم جدول

  التحديث  دورية

 مبحافظة  الصادرة الصحف
  املنيا 

 مبحافظة  الصادرة الصحف
  الفيوم

  بني مبحافظة  الصادرة الصحف
  سويف

  صوت
  املنيا 

  صوت
  اجلنوب 

  جريدة
  املنيا 

  جريدة
 الفيوم

  النهاردة

  جريدة
  الفيومية

  جريدة
 وفد

  الفيوم

 البوابة
  اإللكترونية

  سويف  بني

 أخبار
  بني

  سويف

    صدى
  بني

  سويف

    ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  التحديث  منتظم

  مرة من أكثر
  يومًيا

         

           يومًيا واحدة مرة

       ✓     أيام  عدة كل

    ✓  ✓  ✓      أسبوعًيا

          ✓  شهرًيا

  منتظم غير
  التحديث 

 ✓  ✓      ✓  ✓  
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  لدورية   وفًقا  املواقع  من  الدراسة  عينة  توزيع  السابق  اجلدول  نتائج  تعكس
  أكثر   من   املنيا  مبحافظة  الصادرة   املنيا"  "صوت  صحيفة   أن   اتضح  حيث  التحديث، 
  مقارنة   شهري  بشكل  فيها  التحديث  يتم  حيث  التحديث،  حيث   من  انتظاًما  الصحف
  التحديث.  منتظمة غير اجلرائد من فتعدان  "املنيا"  وجريدة اجلنوب" "صوت بجريدة

  أن   اتضح  فقد  الفيوم،   يف  الصادرة  الصحف   بني  املقارنة  مستوى   على  أما
 فجاء  التحديث،   مرات  عدد  باختالف  التحديث  يف  انتظموا  الدراسة  عينة  الثالثة  الصحف
 "وفد   وجريدة  "الفيومية"  جريدة  أما  أيام،  عدة  كل  النهاردة"  "الفيوم   جريدة  يف  التحديث

  بني   مبحافظة  الصادرة  للصحف  وبالنسبة  أسبوعي،  بشكل  فيها  التحديث  يتم  الفيوم"
 بشكل   التحديث   دورية   يف  انتظاًما  سويف"   لبني  اإللكترونية  "البوابة  سّجلت   فقد  سويف 

 بشكل   سويف"   بني   "صدى   وجريدة   سويف"  بني  "أخبار   جريدة   ت جاء  حني  يف  أسبوعي،
  التحديث.  منتظم  غير

  التحديث:  بنوعية اخلاصة النتائج )3( 
  التحديث نوعية ملتغير وفًقا الدراسة عينة  توزيع يوضح )3( رقم جدول

  التحديث  نوعية

  الصادرة الصحف
  املنيا مبحافظة

  مبحافظة  الصادرة الصحف
  الفيوم

  مبحافظة  الصادرة الصحف
  سويف  بني

 صوت
  املنيا 

 صوت
  اجلنوب 

  جريدة
  املنيا 

  جريدة
 الفيوم

  النهاردة 

  جريدة
  الفيومية

  جريدة
 وفد

  الفيوم

 البوابة
  اإللكترونية

  سويف  بني

 أخبار
 بني

  سويف 

 صدى
 بني

  سويف 

          ✓  فقط شكلى  حتديث

  موضوعي حتديث
  فقط 

 ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

  شكلي   حتديث 
  وموضوعي 

  ✓     ✓    

  عينة   املواقع  داخل   التحديث  بنوعية  اخلاصة   ،السابق  اجلدول  نتائج   توضح
 شكل   أما  املوضوعات،  مستوى  على  يتم  املنيا"   "صوت  جريدة  بداخل   التحديث   أن  الدراسة،

 حد  إلى  الشكل  ناحية  من  ثابتة  وهي  الفيسبوك  صفحات  من  صفحة   عن  عبارة  فهو  املوقع
  املوضوعات   مستوى  على   بها  اجلنوب"  "صوت  جريدة   يف  التحديث  جاء  حني   يف  كبير،
  مستوى   على  جًدا  ضعيف  فهو  اليوم"  "املنيا  جريدة  داخل  بالتحديث  يتعلق  وفيما  فقط،
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  "الفيوم  جريدة   فإن  الفيوم   مبحافظة  الصادرة   بالصحف   يتعلق  وفيما  واملضمون،  الشكل
 الشكل،   وليس  فقط  املضمون  مستوى  على  ولكنه  يومي،  بشكل  بالتحديث  تقوم   النهاردة"

 مع   فقط  األخبار  مستوى  على  مستمر  بشكل  فيها  التحديث  فيتم  ""الفيومية  جريدة  أما
 ولكن  مستمر  بشكل  فيها  التحديث  يتم  الفيوم"  "وفد  وجريدة  الشكلي،  التحديث  افتقار

  الصادرة   الصحف  بداخل  التحليل  نتائج  أظهرت  كما  الشكل،  حساب  على  املضمون  حتديث
  على  حرًصا  املواقع  أكثر  من  ف"سوي   ببني  اإللكترونية  "البوابة  أن  سويف،   بني   مبحافظة 
  بها   التحديث   فيتم  سويف  بني  صدى  جريدة  أما  واملضمون،  الشكل  مستوى  على   التحديث

 بشكل  التحديث  يتم  سويف  بني  أخبار  وجريدة  الشكل،  وليس  املوضوعات  مستوى  على
  الشكل.  دون فقط املضمون مستوى على منتظم  غير

  الرئيسية: الصفحة بروابط اخلاصة النتائج )4(
   الدراسة عينة املواقع من  موقع  لكل الرئيسية الصفحة روابط يوضح )4( رقم جدول

  الصفحة روابط
  الرئيسية

 مبحافظة  الصادرة الصحف
  املنيا 

 مبحافظة  الصادرة الصحف
  الفيوم

  بني مبحافظة  الصادرة الصحف
  سويف

  صوت
  املنيا 

  صوت
  اجلنوب 

  جريدة
  املنيا 

  جريدة
 الفيوم

  النهاردة

  جريدة
  الفيومية

  جريدة
 وفد

  الفيوم

 البوابة
  اإللكترونية 

  سويف  بني

 أخبار
  بني

  سويف

  بني صدى
  سويف

   ✓   ✓    ✓  ✓  ✓  باملوقع التعريف

  ✓   ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  األقسام 

 الصفحات

  الداخلية 
         

           البحث 

           األرشيف

  ذات صفحات

   صلة
 ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

           الزوار  سجل

           أخرى 
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  الصحف   مواقع  يف  األولى   الصفحة  بروابط   يتعلق  فيما  املقارنة  نتائج   جاءت
  اآلتي: النحو  على املنيا، مبحافظة  الصادرة

  الروابط   يف  املنيا"  "صوت  جريدة  يف  األولى  بالصفحة  اخلاصة  الروابط  متثلت
  و(اآلراء:   باملحافظة)،   اخلاصة  واألخبار  املنشورات  أهم   تقدم  التي   (املنشورات:   اآلتية:
  مع   املتفاعلني  األشخاص  بعض  بواسطة   متت  التي  واآلراء  التوصيات  أهم  تشمل

  املتابعة   إحصائية  لتسجيل  لألصدقاء  دعوة   الرابط  هذا  يتضمن  و(املجتمع:  الصفحة)، 
  رسالة   إرسال  كيفية  يوضح   "حول"  بعنوان  و(رابط   بالصفحة)،  واملعجبني   املتفاعلني  وعدد

  على   حتتوى  كما   تعديل)،  اقتراح   –  تعديل  إضافة  إمكانية  –  شخصية   مدونة  –  للصفحة
 املنيا  –  يةشخص  مدونة  –  املنيا  أخبار   –  اليوم  املنيا  تشمل:(جريدة  صلة  ذات   صفحات

    اآلن).
  –  (املنشورات  مثل:   الفرعية   الروابط   من  عدد   على   اجلنوب"   "صوت   جريدة  واحتوت

 ذات   وروابط   صفحات  على  عالوة  املجتمع)،  –  حول  –  اآلراء  –  الفيديو  مقاطع  –  الصور
  جريدة   أما  اليوم)،  املنيا  جريدة   –  فيتو  –  املنيا  ملحافظة   الرسمية  (الصفحة  مثل:   صلة
  ذات   وروابط  الصور)،  –  اآلراء  –  (املنشورات  اآلتية:  الروابط  على  فاشتملت  ليوم"ا  "املنيا
 عامة   خدمات  تقدم  املنيا:  صوت  –  إخبارية  شركة  اليوم:  املنيا  (جريدة  مثل:  صلة

  حكومية)  خدمة تقدم املنيا: ملحافظة  الرسمية الصفحة – وحكومية
  الصادرة   للصحف  ولىاأل  الصفحة  بروابط  يتعلق  فيما   املقارنة  نتائج  وجاءت

  اآلتي:   النحو  على الفيوم مبحافظة 
  األخبار   (أهم  فقط  تقدم  ثابتة  روابط   النهاردة"   "الفيوم  بجريدة  اخلاصة  للصفحة

 شبكة  -  الفيوم  أخبار  (شبكة  مثل:   صلة  ذات  وروابط  -الصور   -الفيديو  مقاطع  –
  ويب   موقع   اآلن:  ومالفي  أخبار  –  وإعالمي  أخباري  ويب  موقع  –  الفيوم  أبناء  –  تلفزيوينة
  وإعالمي). إخباري

  مثل:   الروابط  من   مجموعة  "الفيومية"  بجريدة  اخلاصة   الصفحة   وحتتوي 
  البث   الفيديو  مقاطع  –  املناسبات  –  املجتمع  –  الفيديو   مقاطع  –  الصور  –  (املنشورات 

  لها،   املتابعني  وعدد  بالصفحة  اإلعجاب  لتسجيل  دعوة  -   املجتمع  (رابطة  تتضمن:  املباشر،
  جمعية  أيقونة  –  إخباري  إعالمي  ويب  موقع  –  رسالة  (إرسال  تتضمن:  حول  رابطة  أما

   تعديالت).  اقتراح – التحرير
  األولى،   بالصفحة   خاصة   روابط   الفيوم"   "وفد   بجريدة   اخلاصة   الصفحة   وتضمنت 

  واجلرائد   للجريدة   الرسمي   الشكل   اتخاذها   يف  الدراسة   محل   السابقة   اجلرائد   عن   اختلفت 
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  التحقيقات   –  الرياضة   –  واألخبار   اجلريدة   عنه   الصادرة   باحلزب   (التعريف   مثل   ونية، اإللكتر 
  الفرصة   وإتاحة   بنا)،   اتصال   –  مقاالت   –  مواطن   صحافة   –  الصحة   –  التعليم   - الفيديو   –

  واستخدمت   املوضوع،   وعنوان   والبريد   االسم   إرسال   خالل   من   باجلريدة   االتصال   إلمكانية 
  الفيوم،   ومحافظة   احلزب   عن   األخبار   أحدث   لعرض   األخبار   من   مستمًرا   شريًطا   اجلريدة 
  بالفيوم   الريان   وادي   ملحمية   زيارة   يف  الوفد   حلزب   البيئة   (جلنة   مثل:   املقاالت   أحدث   وعرض 

  بالفيوم).   اجلامعية   للمستشفيات   دعًما   جنيًها   مليون   13  اعتماد   –  وفدي   نائب   –
  الصادرة   للصحف  األولى  الصفحة  بروابط  يتعلق  فيما   املقارنة  نتائج  وجاءت

    اآلتي: النحو على سويف  بني مبحافظة 
  األولى   بالصفحة  خاصة  روابط  على  سويف"  بني  يف  اإللكترونية  "البوابة  حتتوي

  يف:  تتمثل
  -   العام  الديوان  –  املحافظ  قرارات  –  سويف  (بني  وتشمل:  الرئيسية،  الصفحة  ·

    محاجر).  – واملدن  املراكز – املحافظة كيانات
  النشرة   –  مسئول   مع  حوار  -ومتابعات  تقارير   (  على:  وتشتمل  والتقارير   األخبار ·

    الورقية). الصحف  أرشيف – األخبار يف البحث – املعلوماتية
  عاملون   –  الهمم  ذوي   عالم   –  بنفسك  ثق  –  سويف   بني  (إعالم  تقدم:  أفراد ·

    للمرأة).  القومي املجلس – واخلاص العام القطاع
  يف  الصناعية  املناطق  عن  -  أخبار   سويف  بني  يف  (االستثمار  ويشمل  االستثمار: ·

  سويف).  بني
  دليل   –  تدريبية   ودورات  منح  -اخلدمي  دليلك  -البوابة  (خدمات  خدمات ·

  وزارة   خدمات  دليل  مثل  تفاعلية  خدمات  –  االمتحانات  جداول  -التليفون
   واإلدارة). للتنظيم املركزي اجلهاز خدمات دليل - عمل فرص -الداخلية

 سويف   بني   متحف  –  األثرية  املواقع   -   سويف  بني   يف  (السياحة   ويشمل:  السياحة ·
  السياحي). الدليل – السياحية اخلريطة  – وثائقي  فيلم –

  الوصول  طرق  –  املحافظة  قرى  –  سويف  بني  وقرى   (مراكز   اخلرائط  خدمة ·
  محافظات   –  احلكومية  اجلهة   –  الصناعية  ارباألقم  املحافظة  –  للمحافظة 
  وبوابات). 

  –  أرقام   يف  سويف   بني  –  بيانات  (قواعد  وتشمل:  ومعلومات  إحصائيات ·
  النشرة   –  معلوماتية   خرائط  –  خريطة  على  معلومات  –  وبوابات  محافظات
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 –  الساخن  اخلط  –  الواتس  خالل  من  معنا  تواصل  رابط  على  عالوة  املعلوماتية)،
  البوابة.

  خاصة  روابط  علي  بها  الصفحة  فتحتوي  سويف"،  بني   "صدى  جريدة   اأم 
  مثل:   صلة  ذات   وصفحات  املجتمع)،   -حول  –  الصور  -   (املنشورات  مثل:  األولى  بالصفحة 

  بني   ملحافظة  الرسمية  الصفحة  –  سويف  بني  وأسرار  حقائق  –  الين  أون  سويف  (بني
    سويف). 

  مثل:   روابط  لتتضمن  سويف"  بني  "أخبار  بصفحة  اخلاصة  الروابط  وجاءت
  عالوة   تعديالت)،  اقتراح   -   صحيفة   -   رسالة   إرسال  إلمكانية  أيقونة   يشمل  الذي  (حول: 

 تسجيل   يتم   املجتمع  –  املنشورات   –  الفيديو   مقاطع  –  املناسبات  –  للصور  (روابط  على
  بني   (أخبار  مثل:   صلة  ذات  وصفحات  بها)،   الصفحة  مع  واملتفاعلني  املتابعني  إحصائية

  بني   –  سياسي  مضمون  سويف،  بني  ملحافظة  الرسمية  الصفحة  –  محلية  خدمة  –  سويف
  واألخبار(مثل  احلوادث  بعض  تغطي  للفيديو  ومقاطع  شخصية)،   مدونة  -اليوم  سويف 
  بها).  السكان وإخالء سويف بني يف منازل يف تصدع

  االستخدام: وسياسات شروط )5( 
  االستخدام  وسياسات شروط توضيح ملتغير وفًقا الدراسة عينة  توزيع يوضح )5( رقم جدول

  سياسات
  اإلستخدام 

 مبحافظة  الصادرة الصحف
  املنيا 

  سويف  بني مبحافظة  الصادرة الصحف  الفيوم مبحافظة  الصادرة الصحف

  صوت
  املنيا 

  صوت
  اجلنوب 

  جريدة
  املنيا 

  جريدة
 الفيوم

  النهاردة

  جريدة
  الفيومية

  جريدة
 وفد

  الفيوم

 البوابة
  بني اإللكترونية
  سويف

 أخبار
  بني

  سويف

  صدى
  بني

  سويف

  سياسات
  االستخدام

    محددة
✓  ✓  ✓   ✓  ✓     

  سياسات
  االستخدام

  محددة  غير
  ✓  ✓     ✓  ✓  

  شروط  تطبق  املنيا  مبحافظة  الصادرة  الصحف  أن  السابق  اجلدول  نتائج  من  يتضح
 الطابع  لغلبة   اجلنوب"  و"صوت  املنيا"  "صوت  جريدة  على  املحدد  االستخدام  وسياسات
 أما   االستخدام،  يف  محددة  لسياسات  تخضع  فال   املنيا"  "جريدة  أما  عليهما،  احلكومى
  الفيوم"   "وفد  وجريدة   النهاردة"   "الفيوم  جريدة  فتخضع  الفيوم  مبحافظة  الصادرة  الصحف
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  وحزب   للحكومة التابعة السياسية لتوجهاتهما أيًضا نظًرا  االستخدام يف محددة لسياسات
  يتعلق   وفيما  االستخدام،  لسياسات  خاضعة  غير  "الفيومية"  جريد  أن  حني  يف  الوفد؛

 سياسات   وفق  عمللت  فقط  سويف"  ببني  اإللكترونية  "البوابة  جاءت   سويف؛  بني  بصحف
 سياسات  عليهما  تنطبق  فال   سويف"   بني   و"صدى  سويف"   بني   "أخبار  أما  محددة،

  للجرائد   واحلكومية  السياسية  التوجهات  بأن  سبق  ما  تفسير  وميكن  املحددة،  االستخدام
   االستخدام. وسياسات شروط حتكم  التي هي املختلفة 

  املوقع:  يف  املستخدمة اجلذب عناصر )6( 
  املوقع يف  املستخدمة اجلذب بعناصر اخلاصة النتائج )6( رقم جدول

  اجلذب عناصر
    املستخدمة

  املوقع يف

    الصادرة الصحف
  املنيا مبحافظة

    الصادرة الصحف
  الفيوم  مبحافظة

    الصادرة الصحف
  سويف بني مبحافظة

  صوت
  املنيا 

  صوت
  اجلنوب 

  جريدة
  املنيا 

  جريدة
 الفيوم

  النهاردة

  جريدة
  الفيومية

    جريدة
 وفد

  الفيوم

 البوابة
  اإللكترونية 

  سويف  بني

 أخبار
  بني

  سويف

  صدى
  بني

  سويف

      ✓      الطرح يف  التجديد

   ✓    ✓    ✓  ✓  التفاعل  فرص إتاحة

    ✓        أنشطة  عرض

           املضامني تنوع

  عرض يف  التجديد
  املضامني

      ✓    

  الصور يف  التجديد
  املعروضة 

  ✓       ✓  

  ✓    ✓    ✓   ✓  املشاركة إمكانية إتاحة

 الوسائط توظيف
  املتعددة 

 ✓   ✓       

  حيث   الدراسة،   عينة   املواقع   داخل   اجلذب   عناصر   السابق   اجلدول   نتائج   تعكس 
  الفرصة   إتاحة   على   املنيا"   "صوت   بجريدة   اخلاصة   الصفحة   يف  اجلذب   عناصر   اقتصرت 

  باملحافظة،   اخلاصة   واألخبار   املوضوعات   من   كثير   يف  اآلراء  وإبداء   والتفاعل   للمشاركة   كاملة 
  –  املنيا   ملدينة   امتداًدا   واعتبارها   الصحي   الصرف   من   ان كدو   منطقة   حرمان   حول   (آراء   مثل 
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  املتعددة   الوسائط   بتوظيف   متيزت   اجلنوب"   "صوت   جريدة   أن   إال   القرى)،   مشاكل   عل   التركيز 
  وإبداء   للتفاعل   الفرصة   إتاحة   على   عالوة   املوضوعات،   عرض   يف  الفيديو   ومقاطع   الصور   مثل 

  يف  أعمل   مرة   أول   (بصراحة   مثل   واآلراء"،   ت "التوصيا   عنوان   حتت   املشاركني   بواسطة   الرأي 
  صوت   - مصر   صعيد   حال   لسان   اجلنوب   صوت   –  باملوضوعية   وتتميز   احلقيقة   تقول   جريدة 

  أقل   جذب   عناصر   لتسجل   اليوم"   "املنيا   جريدة   وجاءت   حر)،   إعالمى   منبر   هي   له   صوت   ال   من 
  يناير   9  تاريخ   من   شخًصا   25  حوالي   األمر   يتخطى   فال   املشاركني   بتفاعل   يتعلق   فيما   خاصة 

  استخداًما   األكثر   اجلذب   عناصر   وجاءت   فقط،   اخلدمات   بعض   عن   إعالن   ومجرد   2018
    الصور.   يف

  سويف: بني مبحافظة الصادرة الصحف مواقع داخل اجلذب بعناصر يتعلق وفيما

  املختلفة   املضامني   عرض   يف  التجديد   يف  اإللكترونية   البوابة   يف  اجلذب   عناصر   تتمثل 
  مبكرة   متوينية   حملة   عن   التموين   مديرية   (تقرير   مثل   ، ومتابعات  وتقارير   أخبار   بني   ما   املتنوعة 
  متييز   علي   عالوة   سمسطا)،   ومدينة   ملركز   املحلية   الوحدة   أعمال   وتقرير   ناصر،   مركز   بدائرة 
  متمثلة   اإللكترونية"   البوابة   "خدمات   عنوان   حتت   لها   واملتابعني  للقراء   خدمات   بتقدمي   البوابة 

  مشروعك  – التليفون   دليل   –  الداخلية   وزارة  خدمات  –  البريدي   الرقم   – اإلعدادية  (نتائج  يف
  اخلاصة   الصفحة   يف  اجلذب   عناصر   اقتصرت   حني   يف  ودورات)،   منح   –  اخلدمي   دليلك   –

  وإتاحة   باألخبار   اخلاصة   الصور   من   مجموعة   استخدام   على   ف" سوي   بني   "صدى   بجريدة 
  يف  متثلت   سويف"،   بني   "أخبار   جريدة   أما   املوضوعات،   بعض   علي   للتعليق   للقراءة   الفرصة 

  املوضوعات.   بعض   على   الصفحة   مع   واملتفاعلني   القّراء   تعليقات   لعرض   فقط   الفرصة   إتاحة 
 فقد  الفيوم،  يف  الصادرة  الصحف  مواقع  داخل  اجلذب  بعناصر  يتعلق  وفيما

  الفرصة   تتح  لم  النهاردة"  "الفيوم  بجريدة  اخلاصة  الصفحة   أن   التحليل  نتائج  أوضحت
  عناصر   اقتصرت  بينما  املقدمة،  املضامني  علي  التعليق   يف  املشاركة   إمكانية  أو  للتفاعل 
  يف  (الغروب  مثل   الطبيعية،  املشاهد  بعض   ستعك  للفيديو   مقاطع  عرض   على  فقط   اجلذب
 بشكل  عنها  غابت  "الفيومية"  جريدة  أن  حني  يف  املختلفة)،  الصور   من  مجموعة  الفيوم،

 القّراء  تفاعل  وإمكانية  للصور  اجليد  التوظيف  يف  املتمثلة  اجلذب  عناصر  لالنتباه  الفت
  لعناصر   حتقيًقا  ألكثرا  كانت  الفيوم"  "وفد  جريدة  أن  إال  الصفحة؛  يف  املشاركة  وسهولة
  املتمثلة   اجلذب   عناصر  بتحقيق  اجلريدة   التزمت   حيث   الدراسة،  عينة  املواقع  بني   اجلذب

  املقاالت)،   –  حتقيقات  –  تعليم  –  (رياضة  بني  ما  األخبار  وتنوع  الطرح  يف  التجديد  يف
 أرشيف  وتقدمي  املواطن،  صحافة  خالل  من  رأيه  عن   للتعبير  للمواطن   الفرصة  وإعطاء

   م2019 أبريل إلي 2017 من اجلريدة من الصادرة عدادلأل
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  املواقع:  يف املوضوعات  عرض فنون )7(
  والقضايا املوضوعات عرض لفنون وفًقا العينة توزيع يوضح )7( رقم  جدول 

 عرض فنون
 املوضوعات
  والقضايا 

  سويف  بني مبحافظة الصادرة الصحف  الفيوم  مبحافظة الصادرة الصحف  املنيا  مبحافظة الصادرة الصحف

ت ا ص ت  ال ب ص ة  ال ا  ج ة  ال م ج   الف

هاردة    ال

ة  ج

ة م   الف
ة م  وف ج ة  الف ا  ال

ة ون    اإلل

ي   س ب

ار     أخ

ي   س ب
ي ص   س  ب

ع  %  ك  %  ك  %  ك   ال
ع  %  ك  %  ك  %  ك   ال

ع  %  ك  %  ك  %  ك   ال

  مواد
  إخبارية 

200  62.5%  150  71.5%  75  100  425  150  100    250  62.5 %  400  300  
75  

%  
100  66.6  150  68.2  550  

  مواد
  إستقصائية 

                     

         150  %37.5  150      70      21.8  70  رأى  مواد

  مواد
  خدميه

  60  28.5%    50    90  100    90  100  25%      100  

                       تسلية  مواد

  مواد
  إعالنية 

50  15.7                     

  مواد
  مصورة

                50  33.4  70  31.8  120  

  770  100  220  100  150  100  400  640  400  100  90  100  150  605  100  75  100  210  100  320  املجموع

 مواقع   داخل  واملوضوعات   القضايا   عرض  وأسلوب  فنون  السابق  اجلدول  يوضح
    اآلتي: النحو  على  جاءت التي الدراسة، عينة  الصحف

  بني   ما  املنيا"  "صوت   جريدة  صفحة  داخل  املطروحة   والقضايا  املوضوعات  تنوعت 
  املخصص   النقدي  الدعم  زيادة  حول   (أخبار  مثل:   رأي  ومواد  إخبارية  مواد  عرض

  تطوير   حول  أخبار  –  باملحافظة  والتضامن  التكافل  برامج  أخبار   –  التموينية  للبطاقات
 لعالء   (رؤية   مثل:  الرأي  ملقاالت  الفرصة   حةإتا  على  عالوة  الزراعي)،   االستثمار  خريطة
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  أبو   (شركات  مثل:  املنيا  يف  املستثمرين  لبعض  دعائية  مصورة  إعالنات  وتقدمي  إبراهيم)، 
  للسيارات).  حتة

  واكتفت   اإلخبارية  املواد  توظيف  على  فقط  اعتمدت  فقد  اجلنوب"   "صوت  جريدة  أما
 طبية   قافلة  خالل   مواطًنا  9217  عن  (الكشف  مثل:   املحافظة  تخص   التي  األخبار   بنشر

  وإتاحة   طحا)،   بقرية   موسًعا  جماهيرًيا   لقاءً   يعقد  سمالوط   نائب   –  باملنيا  العدوة  مبركز 
  نقل  مثل  املحافظة،  يف  املواطن  مصالح  متس  التي  والقضايا  املشكالت   لعرض  الفرصة
  املحلي.  واحلكم للمحافظ املواطنني بعض شكاوى

  من   مجموعة   على   التغطية  اقتصرت  حيث  اليوم"،   "املنيا  جريدة   يف  األمر   واختلف 
  وزير   قرارات   (أهم  مثل:   أخرى،  إخبارية   مواقع  أو   أخرى  صحف   من  منقولة  األخبار
  )،2018  من  بداية  التراكمي  للنظام  العامة  الثانوية   نظام  تغيير   بشأن  والتعليم  التربية
   .2018 عام منذ األخبار حتديث  يتم ولم  مصر mbc موقع من مأخوذة
 الدراسة   عينة  املواقع  داخل  واملوضوعات  القضايا  عرض  وأسلوب  بفنون  يتعلق  يماوف

  اآلتي:  النحو على جاءت  فقد الفيوم، مبحافظة 
  التغطية  ليشمل  النهاردة"   "الفيوم  بجريدة  اخلاصة   الصفحة   يف  املقدم  املضمون   جاء
  د ورص  تغطية  كمجرد  الفيوم  محافظة  بداخل  والقضايا  األحداث  لبعض  اإلخبارية
 صباح  بدأت  الفيوم  أطباء  (نقابة   مثل:   الرأي،  ومواد  والتفسير  التحليل  من   خالية  لألحداث

  ضبط   من  الفيوم  مباحث  و(متكنت  األطباء)،  نقابة  لعضوي   الترشيح  طلبات  تلقي  يف  اليوم
  احلملة   فعاليات  و(انطالق  املصدر)،   مجهول   وزيت  فول  375  بطن  محملة   نقل  سيارة

  القالعية). احلمى ىمرض ضد  للتحصني القومية
 شركة   (إعالن  مثل:  خدمية  أخبار  علي  الفيوم  بأخبار  اخلاصة  التغطية  واقتصرت

  الفيوم   محافظ   تسليم  –  الفيوم  يف  القرى  بعض  عن  املياه  انقطاع   عن  الشرب  مياه
  بجائزة   الفيوم جامعة  احتفال – السالم بدار املاشية مزارع حريق  ضحايا األسر تعويضات

  . اإلداري) التميز
  إخبارية   مواد  بني  ما  الفيوم"  "وفد  جريدة  بداخل  التغطية   تنوعت  حني   يف 

  و(نائب   اإلفريقية)،  املصرية  العالقات  مؤمتر  ينظم  الفيوم  بجامعة  النيل  مثل:(حوض
  مبراكز   باالهتمام  والرياضة  الشباب  وكيل  يطالب  املوفد  للفريق  العامة  اللجنة   رئيس

  يناير،   وثورة  محسن،  مينا  بقلم  سيناء  حتررت  (متى  :مثل  رأي  مواد  وبني   بالفيوم)،  الشباب
  جلنة   رئيس  نائب  برعي  أحمد  بقلم  القفص  ذات  يف  عليه  واملجني  اجلاني  يكون  عندما

    الوفد).
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 الدراسة   عينة  املواقع  داخل  واملوضوعات  القضايا  عرض  وأسلوب  بفنون  يتعلق  وفيما
  اآلتي:  النحو على جاءت فقد  سويف،  بني مبحافظة 

 ليعكس  اخلبري  بني  ما  اإللكترونية"  "البوابة  داخل  طرحها  وأسلوب  ألخبارا  تنوعت 
  بني   جامعة  ميثالن  وغادة  (غنيم   مثل:  املستويات   كافة  على  باملحافظة  اخلاصة  األخبار
  بدء  سويف:   بني  جامعة  و(رئيس  مالي)،   يف  السالح   لـ  اإلفريقية  البطولة  يف  سويف 

  سويف   بني  بنادي  السباحة  و(حمام  العلوم)،  بكلية  األيزو  علي  التدريب  مرحلة  فعاليات
  يف  طبيتني  قافلتني  يف  باملجاني  موظف  )3000(   على   و(الكشف  خالية)،  وظائف  عن  يعلن
    سويف). بني

 من   مجموعة  بث   خالل  من  التغطية  لتقدم  سويف"  بني   "صدى  جريدة  وجاءت
 األورمان   من..التضا  وزارة  ووكيل  املحافظ   رعاية  (حتت  مثل:  باملحافظة   اخلاصة  األخبار

 الوحدة   لتطوير   بروتوكول  توقيع  –  سويف   بني  يف  جاهزة  مالبس  لتوزيع  معرًضا   تنظم 
  (أخبار   مثل:  املحافظة  إطار  خارج  العامة  األخبار  من  مجموعة  على  عالوة  ببا)،  الصحية

  كبير).  بشكل اخلدمي اإلعالني الدعائي األسلوب على معتمدة العامة الثانوية امتحانات
 على   بها  اإلخبارية  التغطية  اقتصرت  فقد  سويف"،  بني  "أخبار  جريدة  أما

  مجرد   وهي   سويف،   بني   محافظة  يف  واخلدمات  واألحداث  باألخبار  اخلاصة  املوضوعات
  التابلت   امتحانات  لتأخر   األمور  وأولياء  الطالب  بني  (غضب   مثل:  لألحداث،  ورصد   تغطية
 يف  مسجد  داخل  بصوتها  شقيقتها  زواج  عقد  تشهر  مأذونة  بالصور   –  سويف  ببني

  حريق   اندالع  –  سويف  ببني  الفشن  مبركز  باخلطأ  دواء  تناولت  طالبة  وفاة  –  سمسطا
  يف  الفساد  وقضايا   املخالفات   بعض  ورصد   سويف)،   بني   مبدينة  املحطة   ميدان  يف  مبنزل 

 150  ضبط  –  سويف  بني  يف  مخازن  داخل  مهربة  مستوردة  أدوية   (ضبط  مثل:   املحافظة
 يف  شائكة  ملفات  وطرح  سويف)،  ببني  اآلدمي  لالستهالك  يصلح  الو  فاسد  لنب  لتر

  سويف.   بني محافظ
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  الدراسة:  صحف داخل والقضايا  املوضوعات طرح أسلوب )8(
  والقضايا  املوضوعات طرح  ألسلوب وفًقا العينة توزيع يوضح )8 ( رقم جدول

  أسلوب
  الطرح

  سويف  بني مبحافظة  الصادرة الصحف   الفيوم  مبحافظة  الصادرة الصحف   املنيا  مبحافظة  الصادرة الصحف 

  املنيا  جريدة  اجلنوب  صوت  املنيا  صوت
  الفيوم جريدة

  النهاردة 

  جريدة

  الفيومية 

    جريدة

  الفيوم وفد

  البوابة

    اإللكترونية

  سويف  بني

  بني  أخبار

  سويف

    صدى

  سويف  بني

  املجموع  %  ك  %  ك  %  ك

  املجموع  %  ك  %  ك  %  ك  املجموع  %  ك  %  ك  %  ك

  أسلوب
  خبرى

    300  100  300  -  -  -  -  -  -   150  30  300  75  100   550  

  أسلوب
  دعائى

250  100 %  100  40    350    250  100  250  100  500  350  70  100  25  250   700  

  أسلوب
  هجومى 

  150  60    150  400  100      400  -  -  -  -  -    

  أخرى
  تذكر

                     

  1250   350  100  400  100  500  900   250  100  250  100  400  800  100  300  100  250  100  250  املجموع 

 مواد  استبعاد  مع   فقط  واخلدمية  واملصورة  اخلبرية   املواد  على   اجلدول  هذا  يعتمد
  يأتي: ما السابق اجلدول  نتائج من  ويتضح واإلعالنية، الرأي

 بنسبة  الترويجي  الدعائي  األسلوب  على  طرحها  يف  املنيا"  "صوت  جريدة  اعتمدت
  والقوى   واملحافظ  املحافظة  لألنشطة  ما  حد  إلى  األخرى  لألساليب  توظيف  دون  %)100(

  نشر   على  حترص  التي  وتوجهاتها  التحريرية  لسياستها  ذلك  يرجع  ورمبا  املحلية،  السياسية
  خريطة   تنشر  –  االقتصادي  التقدم  قطار  تستقل  (املنيا  ل:مث  أكبر  بشكل  اإليجابية  األخبار
 اجلامعة   لطالب  ومباشرة  عينية   إعانات  جنيه   مليون  1.6  –  الصعيد  بعروس   املنتجة   القرى 

  توظيف   مت   حني  يف  باملنيا)،  املحليات  ومدارس  قيادات  من  45  يكرم  التخطيط  وزير  –
  يف  املوجودة  املشكالت  لكشف  %)60(   بنسبة  اجلنوب"  "صوت  جريدة  يف  الهجومي  األسلوب
  –  املنيا  ملوي   مبركز  صاحلة  غير  حلوم  كيلو  364  (ضبط   مثل:  الفساد  وقضايا  املحافظة

  –  اإلدارية  النيابة  إلى  سويف   بني  يف  الزراعي  باإلصالح  العاملني  من  6  يحيل  الزراعة  وزير
  األسلوب   جاء  ثم  والسوالر)،  البنزين  أزمة   وجود  ينفي  مزار  ببني   التموين  مباحث  رئيس

  منطقة   يزور  برازيلي  (وفد  مثل:   املحلي   واحلكم   للمحافظ  %)40(   بنسبة  الترويجي   الدعائي
  87  تستقبل  (سوهاج  مثل:  األخرى  املحافظات  بعض  أخبار  وتغطية  باملنيا)،  العمارنة  تل  آثار
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  ل عمي  ألف  226  لـ  الطبيعي  الغاز  توصيل  -  باملحافظة  األثرية  املعالم   لزيارة  أجنبًيا   سائًحا
  ترويجي  كأسلوب  )شهور   5  خالل  أجنبي  سائح  ألف  تستقبل  باملنيا  األثرية  املناطق  –  باملنيا

  اخلبري   باألسلوب   "املنيا"  جريدة   وانفردت   ،املحافظة  بأخبار  اخلاصه   اإليجابية  لألخبار
  األخرى.  األساليب على التركيز دون فقط  %)100( بنسبه

  دون   %)100(  بنسبه  الهجومي   األسلوب  استخدم  على   النهاردة"  "الفيوم   جريدة  واعتمدت
  على   والتفتيش  الفساد  (كشف  مثل:  واألخبار  األحداث  لتغطية  رىاألخ  لألساليب  توظيف

  جريدة   أما  متنوعة)،   قضية  94  تضبط  بالفيوم   التموين  مباحث  –  التموينية  األنشطة   كافة
    األخرى.  األساليب من أكبر بشكل الدعائي األسلوب فبرز  "الفيومية"  وجريدة الفيوم" "وفد

 اخلبري   األسلوب  استخدمت  فقد  سويف   ببني   اإللكترونية  بالبوابة  يتعلق   وفيما
 عيون  يف  سويف  (بني  عنوان  حتت  املختلفة  وأنشطتها   للمحافظة  الترويجي  الدعائي

 اخلدمى   اإلعالني  الدعائي  األسلوب  علي  سويف"  بني   "صدى  جريدة  واعتمدت  الصحف)، 
    %).75(  بنسبة اخلبري  األسلوب بها فظهر   سويف"  بني "أخبار  جريدة أما كبير، بشكل

  املوقع: يف األخالقية باملعايير االلتزام مدى )9(
    األخالقية باملعايير االلتزام عدم  أو االلتزام ملدى وفًقا العينة توزيع يوضح )9( رقم جدول

 االلتزام
  باملعايير

  األخالقية

  سويف  بني مبحافظة الصادرة الصحف  الفيوم  مبحافظة الصادرة الصحف  املنيا  مبحافظة الصادرة الصحف

  املنيا  صوت 
  صوت 

  اجلنوب 
  املنيا  جريدة

  جريدة
  الفيوم

  النهاردة 

  جريدة
  الفيومية

  الفيوم  وفد  جريدة
  البوابة

  اإللكترونية
  سويف  بني

  بني أخبار
  سويف

  سويف  بني صدى

ع % ك % ك % ك  % ك % ك % ك ع % ك % ك % ك المجم  المجم

 نسبة
 املادة

  ملصدرها
275 86 103 49 - -  - - - - 276 69.3  340 85 - - - -  

  اتفاق
 العنوان

  مع
  املضمون

304 95 126 60 - -  - - - - 284 71  356 89 150 100 - -  

  االبتعاد
 عن

  اإلثارة
  والتجريح 

233 73 59 28 - -  - - - - 364 91  304 76 - - - -  

 إجمالي
  املواد

  الصحفية
  كل يف

  صحيفة

320 210 75 605 150 90 400 640 400 150 220 770 
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 املوجودة،   واإلعالنات  الرأي  ومواد  األخبار  عدد  الجمالي  وفًقا  النسب  حساب  مت
  املادة   نفس   داخل  فئة  بكل  االلتزام  نسبة  توضح  واألرقام  صحيفة،   بكل  حتليلها  مت  التي

  صحيفة.   بكل الصحفية املادة إجمالي  من الصحفية 
  بها  االلتزام  ومدى  األخالقية  املعايير  بتطبيق  اخلاصة  النتائج  السابق  اجلدول   يوضح

 ببعض   املنيا"  "صوت  جريدة  التزمت  حيث  املنيا،  مبحافظه  الصادرة  الصحف  مواقع  يف
 إلى  املواد  نسبة  على  الصفحة  حرصت   حيث  منها،  العديد  تطبيق  يف  وأخفقت  املعايير

 بكل   املرتبطة   الصور  بعرض  وااللتزام  الرأي،  مواد  خاصة  %)86(  بنسبة  مصادرها
  اإلثارة   عن  واالبتعاد  %)،95(  بنسبه  املضمون  مع  العنوان  اتفاق  على  عالوة  موضوع،

  واملشرف   املنيا  ملحافظة  تابعة   الصحيفة  أن  إلى   ذلك   يرجع   ورمبا  %)، 73(  بنسبة  والتجريح
  لسان   على  تصريحات   نقل  على   حترص   وهي  املحافظ،   اإلدارة  مجلس   ورئيس   ليهاع

 ولكن   األراضي)،  تقنني  يف  ومستمرون  للمقصرين  مكان  ال  املنيا:  (محافظ  مثال:  أصحابها
  الفرصة   إتاحة   دون  دائم   بشكل  اإليجابية  التغطية  يف  حتيزها  الصحيفة  على   يؤخذ  ما

  الظهور.  يف للرأي   املخالفة اآلراء أو للمعارضة
 على   حرصت  فقد   اجلنوب"،  "صوت   جريدة  صفحة   على  املعايير  تلك  تطبيق  وعند

  النفايات   محاربة  املنيا:   (صحة  مثل:   %)60(  بنسبة   املضمون  مع  العنوان  اتفاق  مراعاة
  إلى   املادة   ونسبة  اجلامعية)،   املستشفيات  من  كجم  50247  ورفع  اخلطيرة  الطبية

  توثيق   على  وحرصت   %)،28(  بنسبة  اإلثارة   إلى   مالت   بينما  %)، 49(  بنسبة  مصدرها
  قافلة   يف  جلهودهم   الصحة   مديرية  يكّرم  سوهاج  ملحافظ  صور   مثل  بالصور  األخبار
 لتشمل   امتدت  بل  فقط   املنيا  محافظة  ألخبار  التغطية  تقصر  لم  أنها  على  عالوة   مصر)،
  بيتك   ابني  مبادرة  تنفيذ  يتابع  اجلديد  الوادي  (محافظ  مثل:  الصعيد  محافظات  معظم
  مالية   إعانة  ويصرف  مكفوفني  أطفال   3  لديها   بأسرة   يلتقي   سويف  بني   محافظ  –  بإيدك
     لها). عاجلة
 إعالنية  دعائية  نشرة  هيئة  على   الصفحة  جاءت  فقد  اليوم"،  "املنيا  جريدة   أما 
  الصحفية   املهنية   املعايير  لتطبيق  متاًما  وتفتقر  وأخبارها،  باملحافظة   تختص  خدمية

  والتحديث،   األخبار،  مصدر  بذكر  يتعلق   فيما  الصحفية  التغطية  يف  واملوضوعية  الشكلية
  حيث  املضمون،   مع  العنوان   وتوافق  والتهييج،  االثارة  عن   واالبتعاد  التغطية،  يف  واملوضوعية

  على   األخبار  وجاءت  صحفية،  وموضوعات  أخبار  من  تنشره  فيما  املعايير  تلك  كل  اخترقت 
 تغطية   -الوقود  محطات  تفقد  بعد  للمواصالت  جديدة  تعريفة  يعتمد  املنيا  (محافظ   نحو:

  املنيا).  يف الهيدروليكية األعمال ملنحة  مناقصة -املنيا بجامعة لطالب  تخرج   ملشاريع
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   يأتي: ما  اتضح الفيوم  يف  الصادرة  الصحف بني  املقارنة صعيد  وعلى

  ذكر   عدم   بها  فكثر  التغطية،  يف  املهنية  للمعايير   " النهاردة  "الفيوم  جريدة  افتقدت
  املحلي،   احلكم   مسئولي  بعض  لسان  علي  لألحداث  نقل  مجرد  التغطية  وجاءت  املصادر،

  بالرأي،   اخلبر  وخلط  املضمون،  مع  تتفق  التي  اإلخبارية  العناوين  غياب  على  عالوة
  صحفية.  موضوعات  من  تنشره فيما والتهييج اإلثارة على  واحلرص
  التغطية   يف  املتبعة  واألخالقيه  املهنية  للقواعد  مفتقرة   "الفيومية"  جريدة  اءتوج

 بدون   كأخبار  ونشرها  فقط،  الصور  توظيف  على  بها  التغطية  اقتصرت  حيث  الصحفية،
    اإلخبارية. التغطية  يف للمهنية املوقع افتقاد على عالوة  املصدر  ذكر وبدون عناوين،

 الدراسة  بعينة  مقارنة  واملواقع  اجلرائد  أكثر   من  ،الفيوم"  "وفد  جريدة  تعد  وأخيًرا
  مصدرها،   إلى  واألخبار  املواد   نسبة  حيث   من  التغطية   يف  األخالقية   باملعايير  التزاًما
  عن   واالبتعاد  %)،71(  بنسبة  املضامني  مع  العناوين  واتفاق  %)، 69.3(  بنسبة   فجاءت
  بني   ما   التغطية  يف  والتنوع  جيد،  بشكل  الصور  وتوظيف  %)،91(  بنسبة  والتهييج  اإلثارة

  الصادرة  واملحافظة  واملحلية باإلقليمية  وارتباطها  وتعليم،  ومرأة  وصحية ورياضية سياسية
  وفريق   إعالمية  أجندة  من  له   ملا  الوفد  حزب  برعاية   لصدورها  ذلك   يرجع  ورمبا   عنها،

    املستوى. بهذا اجلريدة إصدار  على باإلشراف  تقوم وكوادر
 مواقع  يف  األخالقية  باملعايير  االلتزام  عدم  أو  االلتزام  مبدى  اصةاخل  النتائج  وجاءت

    اآلتي:  النحو على سويف بني   يف الصادرة الصحف
 نسبة   حيث   من  اإلخبارية   التغطية   يف  املهنية  باملعايير  ما  حد  إلى   البوابة  التزمت

 بنسبة   املوضوع   مع  والصور  العناوين  اتفاق  مع  %)،85(  بنسبة  وجاءت  مصدرها،  إلى  املادة
  مقارنة   البوابة  هذه  تعد  لذا  %)؛76(  بنسبة  والتجريح  اإلثارة  عن  االبتعاد  ثم  %)،89(

  باملعايير   التزاًما  األكثر  سويف   بني  محافظة  يف  اإلقليمية  للصحف  اإللكترونية  باملواقع
  األخرى.   بالصحف   مقارنة الصحفية 
  باملعايير   التزاًما  الدراسة  صحف  أقل  سويف"  بني  "صدى  جريدة   جاءت  حني   يف

  صدى  بتوقيع املواد معظم إن حيث املقدمة، املادة مصدر ذكر  عدم مثل واألخالقية، املهنية 
  فقط،   اجلريدة  من  الورقية  للصحيفة  صورة  مستمر  بشكل  الصفحة  وتعرض   سويف،   بني

  بعض  يف  لآلخرين   والتجريح   الصحفية  الكتابة  يف  لها  منهًجا  اإلثارة   الصحيفة  واعتمدت
   األوقات.
 األخبار  من  مجموعة  عن  عبارة   سويف"  بني  "أخبار  أن  التحليل  نتائج  هرتوأظ

  فقط   القراء  وتعليقات  صور  بها  ومرفق   بها،  املختلفة  واألحداث  باملحافظة  املتعلقة   املحلية
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 معظم   عنها  وغابت  %)، 100(  بنسبة  املضمون  مع  العنوان  توافق   فيها  وحتقق  غير،  ال
    الصحفية. يةللتغط واملهنية األخالقية املعايير

  امليدانية الدراسة   نتائج ثانًيا:

  :اآلتية اجلوانب على الدراسة نتائج  اشتملت

  الشخصية:  للسمات  وفًقا  العينة أفراد توزيع  أوالً:

  النوع: .1
  للنوع وفًقا الدراسة عينة توزيع )10( جدول

  املئوية النسبة  العدد  النوع 

  %54  54  ذكر

  %46  46  أنثى

  % 100  100  املجموع 

  احتلت  وقد  النوع،   ملتغير   وفًقا  الدراسة   عينة  توزيع  عن  السابق  اجلدول  ات بيان  تكشف
  هناك   أن  نالحظ  ولعلنا   %،46  (اإلناث)  فئة   تليها  %،54  بنسبة  األول  املركز  (الذكور)   فئة

  كانت   سواء  األقاليم  يف  الصحفي  العمل  نحو   املرأة  الجتاه  نظًرا  النسبتني  بني   تقاربًا
  الصحفي   العمل  على  املرأة   إقبال  من  الباحثان  الحظه  ما  وهو   ة،هاوي  أو   احترافية
  تتحملها. التي واملشاق األعباء  رغم اإلقليمي

  اجلغرايف:  للموقع وفًقا  العينة توزيع . 2
  اجلغرايف للموقع  وفًقا الدراسة عينة توزيع )11( جدول

  املئوية النسبة  العدد  النوع 

  %33  33  املنيا محافظة

  %32  32  سويف بني محافظة

  %35  35  الفيوم  محافظة

  % 100  100  املجموع 
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 اجلغرايف،  املوقع  ملتغير  وفًقا  الدراسة  عينة  توزيع  عن  السابق  اجلدول  بيانات   تكشف
  ثم   %،33  بنسبة  املنيا  تليها  %،35  بنسبة  األول  املركز   الفيوم  محافظة  احتلت   وقد

 أعداد  لتزايد  نظًرا  بعضها  من  متقاربة   نسب  وهي  %،32  بنسبة   سويف  بني  محافظة
  على   كبيًرا  إقباالً   هناك  أن  الباحثان  الحظ  وقد  الثالثة،  باملحافظات  املحليني  الصحفيني

 لإلعالم   كلية  لوجود  نظًرا  الصعيد  شمال  قطاع  محافظات  يف  اإلقليمية   الصحف  يف  العمل
  قسم  وهناك  سويف،   بني  بآداب   اإلعالم   قسم  عن   مستحدثة  وهي   سويف  بني   مبحافظة 

  بها   الثالثة   املحافظات  أن  كما  م،1995  عام  منذ  تأسس  املنيا  مبحافظة   لإلعالم  آخر
 مع   بالتنسيق  املنيا  جامعة  عليه   تشرف  اإلعالمية  بالدراسات  خاص   املفتوح  للتعليم   برنامج

  باملحافظات   اإلعالم  خريجي  عدد  كثرة   يف  ساهم  الذي   األمر  والفيوم؛  سويف   بني  جامعتي
  الثالثة. 

  للعمر: وفًقا  العينة توزيع . 3
  للعمر  وفًقا الدراسة عينة توزيع )12( جدول

  املئوية النسبة  العدد  السن

  %22  22  سنة 25 من  أقل إلى 18 من

  %30  30  سنة 35 من  أقل إلى 25 من

  %35  35  سنة 45 من  أقل إلى 35 من

  %13  13  فأكثر  سنة 45

  % 100  100  املجموع 

  وقد   العمر،   ملتغير   وفًقا  الدراسة  عينة   توزيع   عن   السابق  اجلدول  بيانات   تكشف
  املرتبة   يف  تليها  %،35  بنسبة  األول  املركز سنة)  45  من  أقل  إلى  35  (من  الفئة  احتلت 
 18  (من  الفئة  الثالث  املركز  ويف  %،30  بنسبة  سنة)  35  من  أقل  إلى  25  (من  فئة  الثانية

  فأكثر)  سنة   45(  فئة  رواألخي  الرابع  املركز   ويف  %،22  بنسبة  سنة)   25  من   أقل  إلى
  عينة   من  %52  يعادل  مبا  املدروسة  العينة  نصف   من   أكثر  أن  نالحظ  ولعلنا  %،13  بنسبة

 لإلعالم  أقسام  الستحداث  نظًرا  سنة  35  -  18  من   العمري  املجال  يف  تقع  الصحفيني
  الصحف   يف  العمل  على  التخرج  حديثي  إقبال  يف  ساهم  ما  وهو   الثالثة،  باملحافظات 

  اإلقليمية.
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  اإلعالمية اخلبرة سنوات  - 4

  اإلعالمية اخلبرة سنوات لعدد  وفًقا الدراسة عينة توزيع )13( جدول

  املئوية النسبة  العدد   اخلبرة سنوات

  %16  16  سنوات 3 - عام من

  %25  25  سنوات 6 -3 من

  %31  31  سنوات 10 -6 من

  %28  28  سنوات 10 من  أكثر

  % 100  100  املجموع 

  اخلبرة   سنوات  لعدد  وفًقا  الدراسة   عينة  توزيع   عن   السابق  اجلدول  بيانات   تكشف
 يف  يليها  %)،31(  بنسبة  األولى  املرتبة  سنوات)  10  -6  (من  الفئة   احتلت  وقد  اإلعالمية،

  املرتبة   يف  سنوات)  6-3  (من  ثم   %)، 28(  بنسبة  سنوات)  10  من  (أكثر   فئة  الثانية  املرتبة 
  أن   إلى  يشير   ما  وهو  %)، 16(  بنسبة  سنوات)   3  - عام  (من   اوأخيرً   %)،25(  بنسبة  الثالثة

  نظًرا   أعوام،  وستة  عام  بني  ما  خبرتهم   سنوات  تقع  الدراسة  عينة  من  %41  نسبته  ما
  ظهور   بعد  إصداراتها  كثرت  التي  املحلية  بالصحف  العمل  على  اخلريجني  شباب  إلقبال
 تكاليف   لقلة  نظًرا  لكترونية اإل  املحلية  الصحف  من  العديد  وظهور  اإلنترنت،  شبكة  وتطور
  اإللكتروني.  النشر

  الدراسي املؤهل .5
  الدراسي  املؤهل لنوع وفًقا الدراسة عينة توزيع )14( جدول

  املئوية النسبة  العدد  املؤهل

  %19  19  متوسط

  %33  33  متوسط  فوق

  %48  48  جامعي 

  % 100  100  املجموع
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  املؤهل  لنوع  وفًقا  الدراسة  عينة  بتوزيع  اخلاص  السابق  اجلدول  بيانات  باستقراء
  كانت  األول  املركز  ويف  اإلعالميني،  من  للعينة  الدراسية  املؤهالت  تعدد  يتضح  الدراسي

  (متوسط)   فئة ثم  %، 33  بنسبة  متوسط)   (فوق  ذلك   وتال   %، 48  بنسبة  (جامعي)   فئة
  خريجي   عدد   كثرة  إلى  ترجع  اجلامعي  املؤهل  أصحاب   نسبة  ارتفاع  ولعل  %)،19(  بنسبة
  من   %52  نسبته  ما  هناك   أن  نالحظ  أن   يجب  ولكن  الثالثة،   باملحافظات  اإلعالم  أقسام
 عدد   كثرة   إلى  يشير  ما  وهو  أقل،  أو  متوسط  فوق  مؤهل  على   حصلوا  الدراسة  عينة

 التعاون  باب  فتح  يف  الصحف  تلك  تتساهل  حيث  املؤهلني  غير  من  الصحف  بتلك  العاملني
 عائد   على  حتصل  ال   منهم  كبيرة  نسبة  أن  خاصة  صحافة،بال  العمل  يهوى  من  لكل  معها

  مكتوب   هوية   بطاقات  الصحف   لهم   وتستخرج   الصحف،   تلك  يف  العمل  من  ثابت  شهري 
  الصحفيني   نقابة  قانون  يخالف  ما  وهو  ،63بها  يعمل  التي  باجلريدة  صحفي  صفة  فيها
  أعضاء   يكونوا  أن  صحفي  لقب  على   يحصلوا  لكي  بالصحف  للعاملني   اشترط   الذي

  القانون. حددها  التي للشروط  وفًقا بالنقابة
  تأخذ   التي  الصحفيني   لنقابة  املوازية   النقابات  من  العديد  هناك  أن  املعروف  ومن

 من   واإلعالم  بالصحافة   العمل  يهوى  ملن  عضوية  بطاقة  استخراج  مقابل  املال  من  مبلًغا
  قادرين   غير  لكنهم  اإلعالم  يف  متخصصة  شهادات  على   احلاصلني  بعض  أو  املؤهلني  غير
  من   العديد  لدخول  املجال   فتح  ما  وهو  ،)64(الصحفيني  نقابة   عضوية   على   احلصول   على

 الذي  األمر   الصحفي؛  للعمل  مؤهلني  غير  وهم  مشروعة  غير  بطرق  املهنة  إلى  األشخاص
  بها   املنوط  ودورها  مهنيتها  عن  وابتعادها  املحلية   للصحف   كثيرة  مخالفات  وقوع  يف  تسبب

  املحلية.  مشكالته ومعاجلة  الفساد وكشف املحلي  املجتمع تنمية دعم  يف به  تقوم أن
 الصحفيني  بني   الدائم   الصراع   من   حالة  هناك   أن  الصحفيني  بعض  ذكر  وقد
  يشهرون   أنهم  لدرجة  عليها   واالستحواذ  املصادر  ببعض  لالنفراد  النقابيني  وغير   النقابيني
  "فيوم   يسمى   موقع  هناك   أن  كما  صادر،امل   لدى  مصداقيتهم  لضرب  بعًضا  ببعضهم

  احلسابات"  و"تصفية   بالصحفيني  اخلاصة  الشائعات  من  العديد  عليه  ُينشر  ويكيليكس"
  .)65(بينهم فيما

 من  مؤهالت  دون   املحلية  الصحافة  يف  يعمل  من  هناك  أن  الصحفيني  بعض  وذكر
  من   اتاالمتياز  بعض  على   واحلصول  املصادر   مع  الشخصية   العالقات  اكتساب  أجل

  انتهاك   منها  كثيرة   أخطاء  يف  هؤالء  يقع  حيث  باملهنة   أضرّ   الوضع  وهذا  املسئولني، 
  ونشر   األخرى   املواقع  من  األخبار  وانتحال  الزمالة،  حقوق  احترام   وعدم  اخلصوصية 

  بعض  من   رشاوى  على   حتصل  محلية  صحف  هناك   أن  البعض  وأضاف  الكاذبة،  األخبار
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  صحفي   لقب   فيه  يحمل  الصحيفة   باسم   كارنيه   نحهم م  مقابل  الدبلوم   حملة   من  البسطاء
  الصحفي   العمل  ألخالقيات  كثيرة  انتهاكات  تقع  هؤالء  يد  وعلى  للصحيفة،  مندوب  أو

  .)66(املحلية بالصحف

  الصحف   يف  معاجلتها  على  الصحفيني  عينة  حترص  التي   املوضوعات  ثانًيا:
  اإللكترونية:  املحلية

  املحلية الصحف  يف معاجلتها على حترص التي املوضوعات لنوع وفًقا الدراسة عينة توزيع )15( جدول
  اإللكترونية

  املوضوعات 
  مطلًقا  نادرًا   أحياًنا   غالًبا  دائًما

  املتوسط
 االنحراف
  املعياري 

  الترتيب
 الرأي

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  السائد

  املوضوعات
  االجتماعية 

  غالًبا   1  1  4.07  2  2  5  5  19  19  32  32  42  42

  اتاملوضوع
 الثقافية
  والعلمية 

  أحياًنا   8  1.1  2.79  22  22  32  32  12  12  13  13  21  21

  اتاملوضوع
  االقتصادية 

  أحياًنا   6  1.2  2.93  20  20  24  24  16  16  23  23  17  17

  اتاملوضوع
  الرياضية 

  غالًبا   5  1.2  3.45  10  10  15  15  23  23  24  24  28  28

  اتاملوضوع
  السياسية 

  غالًبا   2  1.4  3.89  6  6  9  9  17  17  26  26  42  42

  اتاملوضوع
  الفنية

  غالًبا   3  1.3  3.84  8  8  3  3  20  20  35  35  34  34

  اتاملوضوع
  الصحية 

  أحياًنا   7  1.1  2.84  20  20  29  29  17  17  15  15  19  19

  اتاملوضوع
  التعليمية 

  غالًبا   4  1.2  3.75  5  5  11  11  17  17  38  38  29  29

  اتاملوضوع
  السياحية

  نادرًا  9  1.3  2.45  27  27  32  32  21  21  9  9  11  11

  أحياًنا    1.2  3.02  العام املتوسط

 التي  املوضوعات  لنوع  وفًقا  الدراسة  عينة  توزيع  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير
  املتوسط   بلغ  وقد  املحلية،  اإللكترونية  الصحف  يف  معاجلتها  على  الصحفيون  يحرص
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 )3.02(  املختلفة  القضايا  معاجلة  على   الدراسة  عينة   الصحفيني   حلرص  العام  احلسابي
  من   متوسطة  درجة   عن   يعبر  ما  وهو  اخلماسي،  ليكرت  مقياس  على   (أحياًنا)  مبستوى 
  ملعاجلة   ومحددة   واضحة  أجندة  ميلكون  ال  العينة  أفراد  أن  يؤكد  مما  بالقضايا،  االهتمام

  الصعيد. شمال بقطاع  املحلية  اإللكترونية  الصحف يف وأولوياتها املوضوعات هذه مثل
 هذه  ترتيب  مت  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  على  وإعتماًدا

 ، 4.07  مبتوسط  األولى   املرتبة  االجتماعية  املوضوعات  احتلت  وقد  تنازلًيا،  املوضوعات
  تليها  ، 3.84  مبتوسط  الفنية   املوضوعات  ثم   ،3.89  مبتوسط   السياسية  املوضوعات  تليها

 ، 3.45  بلغ   مبتوسط   الرياضية   واملوضوعات   ،3.75  مبتوسط  التعليمية  املوضوعات
  تليها   ،2.84  مبتوسط  الصحية  واملوضوعات  ، 2.93  مبتوسط  ةاالقتصادي   واملوضوعات
  مبتوسط   السياحية  املوضوعات  وأخيًرا  ،2.79  مبتوسط  والعلمية  الثقافية  املوضوعات

2.45.  
 بالقضايا   الصحفيني  اهتمام  مستوى   فيه  ارتفع   الذي  الوقت  يف  أنه  نالحظ   ولعلنا
 والثقافية   والصحية   صادية االقت  بالقضايا   اهتمامهم  تراجع  والسياسية،  االجتماعية
  الصحية   والرعاية  التنمية،  إلى  حتتاج  مجتمعات  يف  القضايا  تلك   أهمية  رغم  والسياحية،

  بعض   تتمتع   حيث  مصر،  صعيد  يف  السياحة  وتشجيع  الوعي،  وتنمية  الثقافة   ودعم
  يؤكد   الذي  األمر   واملنيا؛  الفيوم  مثل  السياحية  املزارات  من  بالعديد  الصعيد  محافظات

 وذلك   املحلي،   املجتمع  يف  القضايا  بأولويات  باالتصال  القائم  وعي   تطوير  إلى  جةاحلا
 األساسية  للقضايا  الصحفية   معاجلاتهم  تكون  حتى  األكادميي  والتأهيل  بالتدريب

  صحفية   خدمة  تقدم  أن   املحلية  الصحافة  تستطيع  وحتى   املحلي،  للمجتمع  والضرورية
  لها.  حلول إيجاد على وتساعد املجتمعات تلك ومشكالت هموم  تعكس أصيلة
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  بيئة   يف   املهني  العمل  ألخالقيات  الراهن  للوضع  الصحفيني  تقييم  ثالًثا:
  املحلية: اإللكترونية الصحافة 

 الصحافة بيئة يف املهني العمل ألخالقيات الراهن الوضع لتقييم وفًقا الدراسة عينة توزيع )16( جدول

  املحلية اإللكترونية

  العبــــــــــارة

  أوافق
  بشدة 

  أوافق 
  إلى أوافق
  ما حد

  أوافق ال
 أوافق ال

  املتوسط  أبًدا
  االنحراف
  املعياري

  الترتيب
 الرأي

  السائد 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  الصحافة .1
  املحلية اإللكترونية

 مصادر أهم من
  املعلومات.

  أوافق   4  0.4  3.55  5  5  13  13  26  26  34  34  22  22

  الصحافة تلتزم 
  املحلية اإللكترونية

 الصور نشر  بعدم
  لآلداب املنافية

  العامة. 

  أوافق   2  0.6  3.67  2  2  15  15  28  28  26  26  29  29

  الصحافة تتجنب 
  املحلية اإللكترونية

  بالصور التالعب
 والفيديوهات

  الرقمية. 

12  12  31  31  23  23  13  13  21  21  3  0.9  9  
  أوافق

 حد إلى
  ما

  الصحافة تتجنب 
  املحلية اإللكترونية

 أو التشهير
  التشويه.

20  20  24  24  28  28  10  10  18  18  3.18  0.7  6  
  أوافق

 حد إلى
  ما

  الصحافة .5
  املحلية اإللكترونية

 القيم تنتهك ال
 األخالقية

 للمجتمعات
  املحلية.

9  9  26  26  35  35  17  17  13  13  3.01  0.6  8  
  أوافق

 حد إلى
  ما

  الصحافة تعتمد 
  املحلية اإللكترونية

 مصادر على
  ألخبارها.   موثوقة

14  14  27  27  28  28  19  19  12  12  3.12  0.7  7  
  أوافق

 حد إلى
  ما

  الصحافة تلتزم 
  املحلية اإللكترونية

 األخبار نشر بعدم
  الدقيقة.  غير

  أوافق ال  15  1.1  2.56  25  25  18  18  37  37  16  16  4  4
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  العبــــــــــارة

  أوافق
  بشدة 

  أوافق 
  إلى أوافق
  ما حد

  أوافق ال
 أوافق ال

  املتوسط  أبًدا
  االنحراف
  املعياري

  الترتيب
 الرأي

  السائد 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  الصحافة .8
  املحلية اإللكترونية
 حق حتفظ

 اخلصوصية
  لألفراد.

13  13  17  17  22  22  28  28  20  20  2.75  1.1  13  
  أوافق

 حد إلى
  ما

  الصحافة حتافظ 
  املحلية اإللكترونية

 سرية على
 مصادرها

  الصحفية.

  أوافق   1  0.5  3.68  6  6  9  9  28  28  25  25  32  32

  الصحافة .10
  املحلية اإللكترونية

 مبعايير تلتزم
 واملوضوعية الدقة
  من تنشره فيما
  صحفية. مادة

18  18  10  10  35  35  19  19  18  18  2.91  0.8  11  
  أوافق

 حد إلى
  ما

  الصحافة تلتزم .11
  املحلية اإللكترونية

 املهنية باملعايير
 واألخالقية

  مبواثيق اخلاصة
  االعالمية. الشرف

20  20  12  12  23  23  30  30  15  15  2.92  1.3  10  
  أوافق

 حد إلى
  ما

  الصحافة .12
  املحلية اإللكترونية

  حقوق حتترم
 الفكرية امللكية
 نشرها عند
  تنتحل وال لألخبار،

 األخبار
  واملوضوعات

 مبواقع املنشورة
  أخرى.

  أوافق ال  20  1  2.27  28  28  42  42  13  13  9  9  8  8

  الصحافة حترص .
  املحلية اإللكترونية

 األخبار نسبة على
  مصادرها.  إلى

11  11  17  17  32  32  31  31  9  9  2.9  0.8  12  
  أوافق

 حد إلى
  ما

  الصحافة تلتزم .14
  املحلية اإللكترونية

 ما على الرد بحق
 من تنشره

  معلومات.

  أوافق   3  0.3  3.61  3  3  8  8  33  33  37  37  19  19
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  العبــــــــــارة

  أوافق
  بشدة 

  أوافق 
  إلى أوافق
  ما حد

  أوافق ال
 أوافق ال

  املتوسط  أبًدا
  االنحراف
  املعياري

  الترتيب
 الرأي

  السائد 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  الصحافة تتجنب .
  املحلية اإللكترونية

  واإلثارة املبالغة
  الصحفية.

  أوافق ال  17  0.8  2.45  25  25  31  31  25  25  12  12  7  7

  الصحافة تلتزم .16
  املحلية اإللكترونية

 توجيه بعدم
 لآلخرين اتهامات
  دليل.  بدون

20  20  27  27  26  26  9  9  18  18  3.22  0.9  5  
  أوافق

 حد إلى
  ما

  الصحافة تتحلى .
  املحلية اإللكترونية

 باملسئولية
  فيما االجتماعية

 يحقق مبا تنشره
  املجتمع مصلحة

  املحلي.

13  13  15  15  24  24  29  29  19  19  2.74  0.4  14  
  أوافق

 حد إلى
  ما

  الصحافة تتجنب .
  املحلية اإللكترونية

 غير ألفاظ نشر
  الئقة.

  أوافق ال  16  0.3  2.49  32  32  19  19  24  24  18  18  7  7

  الصحافة تتجنب .
  املحلية اإللكترونية

  املستخدمني خداع
 استخدام عبر

  روابط أو عناوين
  مضللة. 

  أوافق ال  19  0.2  2.29  37  37  23  23  24  24  6  6  10  10

  الصحافة حترص .
  املحلية اإللكترونية

  املعلومات نشر على
  تشويه. بدون

  أوافق ال  18  0.5  2.44  32  32  25  25  19  19  15  15  9  9

   0.7  2.94  العام  املتوسط 
  أوافق

 حد إلى
  ما

 الراهن  الوضع  لتقييم  وفًقا  الدراسة  عينة  توزيع  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير
 احلسابي   املتوسط  بلغ   وقد  املحلية،   اإللكترونية  الصحافة   بيئة  يف  املهني   العمل  ألخالقيات

  املحلية   اإللكترونية   الصحف  يف  الصحفي  العمل  أخالقيات   نحو  املبحوثني  الجتاهات  العام
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 عدم   إلى  يشير  ما  وهو  للمقياس،  وفًقا  ما)  حد  إلى  (أوافق  املستوى  يعادل  مبا  )2.94(
  املحلية. اإللكترونية الصحافة  يف الصحفي العمل أخالقيات مستوى  عن املبحوثني  رضا

  علي   املحلية  اإللكترونية  الصحافة  "حتافظ  عبارة   نحو  املبحوثني  اجتاه  احتل  وقد
  نحو   االجتاه  مقياس  على  )3.68(   مبتوسط  األول  املستوى  الصحفية"   مصادرها  سرية

  الثانية   املرتبة   يف  وجاءت  املحلية،  اإللكترونية  الصحف   يف  الصحفي   العمل  أخالقيات
  العامة"  لآلداب   املنافية  الصور   نشر    بعدم  املحلية   اإللكترونية   الصحافة   "تلتزم  عبارة

  ل تزا  ال   التي  املحافظة  الصعيد  مجتمع  لطبيعة  ذلك  يرجع  ورمبا  )،3.67(  مبتوسط 
  تعد   الذي  املجتمع   على   نفسها   تفرض   التي   الطيبة  واألعراف  القيم   بعض  فيه   تترسخ 

 األمور  من   لآلداب   املنافية  الصور  نشر   يعد   حيث  منه،   جزًءا  املحلية  اإللكترونية  الصحافة 
  املجتمع.  وتقاليد أعراف  على اخلارجة

 من   تنشره   ما  على   الرد  بحق  املحلية  اإللكترونية  الصحافة  "تلتزم  عبارة  وجاءت
 من  القّراء   ردود  نشر  ألن  وذلك  )،3.61(  حسابي  مبتوسط  الثالثة  املرتبة  يف  معلومات"

  "الصحافة   عبارة  وجاءت   الصحف،  على  وأوجبها  القانون  عليها  نص  التي  األمور
 )3.55(  مبتوسط   الرابع  الترتيب  يف  املعلومات"  مصادر  أهم   من  املحلية  اإللكترونية

  (أوافق).   اجتاه وبدرجة
  عبارات   نحو  املبحوثني  اجتاهات  تراوحت  السابقة،  األربعة   العبارات  استثناءوب
  بني   ما  املحلية،   اإللكترونية  الصحافة  أخالقيات  واقع  نحو   املبحوثني   اجتاهات  مقياس
  اإللكترونية   املحلية   الصحف  بتالعب  خاصة   عبارات  على   وذلك  ما)  حد  إلى   (أوافق
  والدقة  اخلصوصية   واحترام   املحلي  املجتمع   قيم   وانتهاك   والتشهير   الرقمية  بالصور

 وعدم  مصادرها،   إلى  األخبار  ونسبة  الصحفي،   الشرف  مبواثيق  وااللتزام  واملوضوعية،
  املحلي. املجتمع نحو االجتماعية باملسئولية  والتحلي دليل، بدون  لآلخرين اتهامات توجيه

  بتلك   ضيقة  حدود  يف  تلتزم  املحلية   اإللكترونية  الصحافة  أن  ذلك  من  ويتضح 
  ونقص  االقتصادية  الظروف  إن  حيث   الصحفيني،  نظر  وجهة  من  األخالقية  اجلوانب

 واألعراف  بالتقاليد  متسكها  تضعف  الصحف  تلك  تواجه  التي   والصعوبات  اخلبرات،
  الصحفية. 
  باملمارسة  املتعلقة  الصحفي  العمل  أخالقيات  بعض   غياب  على  الصحفيون  وأكد
 األخبار   انتحال  وعدم  الفكرية   امللكية  احترام  يف  متثلت   التي  املحلية،  اإللكترونية  بالصحف

  األلفاظ   نشر  وجتنب  الصحفية،  اإلثارة   وجتنب  األخرى  املواقع  يف  املنشورة  واملوضوعات
  ونشر   مضللة،  روابط  أو  عناوين  استخدام  عبر  املستخدمني  خداع  وجتنب  الالئقة،  غير
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  فتحت  الرقمية  الثورة  أن  إلى  يرجع  ذلك  أن  الصحفيني  بعض  وأكد  تشويه،  بدون  املعلومات
  ظل  يف  خاصة املواقع من األخبار انتحال  مثل األخالقية االنتهاكات من العديد أمام املجال

  الصحفية   اإلثارة  نحو   جتنح  لصحفا  تلك  أن  كما  للصحفيني،  املعلومات  إتاحة  عدم
  كما   للموقع،   القراء  جلذب  كآلية   املضللة   اإللكترونية   والروابط  العناوين   وتستخدم  واملبالغة

 األخبار   وتشويه  الدقة  عدم  أخطاء  يف  الصحف  تلك   يوقع  الصحفية  اخلبرات  نقص   أن
  ..)67(الالئقة غير  األلفاظ ونشر

 بيئة يف  املهني العمل ممارسة  يف واجباتهم نحو  الصحفيني اجتاه رابعًا:
  املحلية: اإللكترونية الصحافة 

  بيئة يف املهني العمل ممارسة يف  واجباتهم  نحو الصحفيني الجتاه  وفًقا العينة توزيع )17( جدول
  املحلية  اإللكترونية الصحافة

  العبــــــــــارة 

  
  أوافق
  بشدة 

  
  أوافق 

  أوافق ال  محايد 
  أوافق ال

  املتوسط  أبًدا
 االنحراف
  املعياري 

  الترتيب
 الرأي

  السائد

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  بالدقة االلتزام 
 نشر يف

  املعلومات. 
56  56  30  30  9  9  4  4  1  1  4.36  0.5  1  

 أوافق
  بشدة 

 قيم احترام . 2
  وتقاليده.  املجتمع

  أوافق  2  0.4  4.04  2  2  6  6  19  19  32  32  41  41

 انتهاك عدم . 3
  اآلخرين.  حقوق

  أوافق  3  0.5  3.82  3  3  10  10  16  16  19  19  47  47

 على احلفاظ . 
  املهنة.  سرية

20  20  29  29  26  26  11  11  21  21  3.37  0.6  7  
 أوافق
  إلى
  ما حد

  يف العمل يكون أن 
  السياسة إطار
 للصحيفة العامة

  اإللكترونية. 

  أوافق  4  0.3  3.79  1  1  5  5  30  30  21  21  43  43

  بني  اخللط عدم 
 اإلعالم

10  10  19  19  30  30  26  26  15  15  2.83  0.4  13  
 أوافق
  إلى
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  العبــــــــــارة 

  
  أوافق
  بشدة 

  
  أوافق 

  أوافق ال  محايد 
  أوافق ال

  املتوسط  أبًدا
 االنحراف
  املعياري 

  الترتيب
 الرأي

  السائد

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  ما حد  والتشهير. 

  احلقيقة تقدمي 
 كما للجمهور
  هي. 

  أوافق  6  0.5  3.44  7  7  11  11  28  28  39  39  15  15

 مراعاة . 8
 وعدم املوضوعية

 نشر عند التحيز
  األخبار. 

  أوافق  5  0.6  3.68  6  6  15  15  23  23  17  17  39  39

 توظيف عدم . 
 املعلومات

  ألغراض املنشورة
  أو جتارية

  إعالنية. 

18  18  15  15  33  33  14  14  20  20  2.97  0.6  11  
 أوافق
  إلى
  ما حد

  بني  اخللط جتنب .
  والرأي.  اخلبر

15  15  23  23  28  28  20  20  14  14  3.05  0.5  10  
 أوافق
  إلى
  ما حد

 النشر جتنب .11
 أغراض خلدمه

  شخصية. 
9  9  22  22  34  34  16  16  19  19  2.86  0.6  12  

 أوافق
  إلى
  ما حد

  تصحيح .12
 املعلومات
  اخلاطئة. 

14  14  20  20  37  37  19  19  10  10  3.09  0.3  9  
 أوافق
  إلى
  ما حد

  إخفاء عدم .13
  الهامة.  املعلومات

28  28  18  18  14  14  23  23  17  17  3.17  0.4  8  
 أوافق
  إلى
  ما حد

  أوافق    3.42  العام املتوسط
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 واجبات   نحو  االجتاه  لطبيعة  وفًقا   العينة  توزيع   إلى   السابق  اجلدول  بيانات   تشير
  احلسابي   املتوسط  بلغ  حيث  املحلية،  اإللكترونية  الصحافة  بيئة  يف  املهني  العمل  ممارسة

  توجه   على  (املوافقة)   نحو   العينة  أفراد  اجتاه  ذلك   ويؤكد   )،3.42(  املحور   لهذا  العام
  املحلية. اإللكترونية الصحافة بيئة يف املهني العمل ممارسة يف واجباتهم نحو الصحفيني

  مبتوسط   األولى   املرتبة  املعلومات"  نشر  يف  بالدقة  "االلتزام  عبارة  احتلت  وقد

  املجتمع   يمق  احترام  هي:   "موافق"  اجتاه  مبتوسط   عبارات  عدة  تالها  بشدة"،  "موافق  اجتاه

 العامة  السياسة  إطار  يف  العمل  يكون   وأن  اآلخرين،   حقوق  انتهاك  وعدم  وتقاليده

 وعدم   املوضوعية  ومراعاة   هي،  كما  للجمهور   احلقيقة  وتقدمي  اإللكترونية،  للصحيفة

  االخبار.  نشر  عند التحيز

  وهذه   ما"  حد  إلى  "موافق  درجة  إلى  العبارات  باقي  نحو   التوجه  درجة  وتراجعت
 وعدم   والتشهير،  اإلعالم  بني  اخللط  وعدم  املهنة،  سرية  على  احلفاظ  هي:  باراتالع

  والرأي،   اخلبر   بني  اخللط  وجتنب   إعالنية،   أو  جتارية   ألغراض  املنشورة   املعلومات  توظيف 
 إخفاء  وعدم  اخلاطئة،   املعلومات  وتصحيح  شخصية،   أغراض  خلدمة  النشر   وجتنب 

  الهامة. املعلومات
 ما   بني  يجمع  ما   أغلب  أن  -  املتعمقة  املقابالت  من  لنا  اتضح   كما  –  نالحظ   ولعلنا

 باملعلومات،  والتالعب  باإلثارة   يتعلق  أخالقية  جوانب   من  العبارات   تلك  عليه  تشتمل
  للصحفيني،   شخصية  أغراض  حتقيق  يف  يسهم  مما   كلها  وهي  واإلعالن،  بالرأي  وخلطها
  املمارسة   يف  األخالقية  وانباجل  الصحفيون  فيها   ينتهك   التي   اجلوانب  أهم  وتشمل

  الصحف   بعض  أن  كما  آخرين،  أشخاص  مكايدة  أو  شخصي  نفع  لتحقيق  الصحفية 
  طائلة   أموال  وجمع  األقاليم   يف  للصحفيني  األجر  مدفوعة  دورات  إلعطاء  كغطاء   صدرت

 هذه  بعد   الصحفيني  لنقابة   املوازية  النقابات  بعضوية   وإغرائهم   لهم  حقيقية  إفادة  دون
   .)68(كبيرة مالية مبالغ مقابل دريبيةالت الدورات
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 بيئة  يف  املهني  العمل  ممارسة  يف  األخالقية  باجلوانب  الصحفيني  التزام  مدى  خامًسا:
  املحلية: اإللكترونية الصحافة

  يف املهني العمل ممارسة يف  األخالقية  باجلوانب الصحفيني التزام ملدى وفًقا العينة توزيع )18( جدول
  املحلية اإللكترونية الصحافة  بيئة

  املئوية  النسبة  العدد  املهني  العمل ممارسة   يف األخالقية باجلوانب الصحفيني التزام مدى

  % 39  39  كبير حد إلى ألتزم

  % 29  29  ما حد إلى ألتزم

  % 32  32  ألتزم  ال

  % 100  100  املجموع 

  يف  تناولها  مت  (التي  األخالقية  باجلوانب   التزامهم   مدى  عن  الصحفيني  سؤال  وعند
  أنهم  العينة  أفراد  إجمالي  من  %39  ذكر  الصحفي،  العمل  ممارسة  يف  السابق)  السؤال
  بتلك   يلتزمون  أنهم  منهم   %29  ذكر  بينما  كبير،  حد  إلى  األخالقية  اجلوانب  بتلك  يلتزمون
  بتلك   زمونيلت   ال  أنهم   العينة   أفراد  من   %32  ذكر  بينما   ما،  حد   إلى  األخالقية  اجلوانب
  األخالقية. اجلوانب

  لضعف   للصحافة  واألخالقية  املهنية  باملعايير  بعضهم  دراية  لعدم  ذلك  يرجع  ورمبا
  يف  متخصصني  وغير  متوسطة   شهادات  يحمل   بعضهم  أن   خاصة  التدريب،   وغياب   اخلبرة

  والعاملني   الصحف   هذه  على   تفرض  املعلومات  تدفق   حرية   أن  كما  اإلعالمية،  الدراسات
  خاصة  القراء،  وجذب  لديهم  املعلومات  نقص  عويضلت  الصحفية  اإلثارة  إلى  االجتاه  فيها

 ما   وهو  اإلعالنات،  وبعض  التوزيع  على   وتعتمد  مالية  أزمات  من  تعاني  الصحف  تلك  أن
 االنتباه   جلذب  واألخالقية  املهنية  املمارسة   أساليب  خرق  نحو   االجتاه  عليها  يفرض
  .)69(لديها
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  املحلية اإللكترونية الصحافة  بيئة يف  الصحفيني لدى القيمية املفارقة مستويات سادًسا:

  لديهم  القيمية املفارقة ملستويات  وفًقا الدراسة عينة توزيع )19( جدول

  املئوية النسبة  العدد    القيمية املفارقة مستويات

  %28  28  مرتفع 

  %31  31  متوسط 

  %41  41  منخفض

  % 100  100  املجموع 

  ملستويات  وفًقا  الدراسة  عينة  بتوزيع  اخلاص  السابق  اجلدول  بيانات  بإستقراء
  توجد   ال   (الذين   املنخفض  املستوى  أصحاب   احتل  الدراسة،  عينة  لدى  القيمية  املفارقة

 اليومية)   حياتهم  يف  بها  التزامهم   ودرجة  يعتقدونها  التي   القيم  بني   كبيرة   مسافة   لديهم 
  يف  املتوسط)   (املستوى  ذلك  وتال  العينة،  أفراد  إجمالي  من  %41  بنسبة  األولى   املرتبة
  على   املرتفع   املستوى  أصحاب   واألخيرة  الثالثة  املرتبة  يف  وجاء  %،31  بنسبة  الثانية  املرتبة

  ودرجة   يعتقدونها   التي   القيم  بني  كبيرة  مسافة  توجد  (الذين  القيمية  املفارقة  مقياس
  وهو   العينة  ثلث   من  تقترب  تكاد  سبةن   وهي  %،28  بنسبة  اليومية)  حياتهم   يف  بها  التزامهم

  بها   العاملني  على  تفرض  االجتماعية  ومسئوليتها  الصحافة  مهنة  إن  حيث  خطير،   مؤشر
  مسئولياتهم   حتمل  على   القدرة  لديهم  تكون  حتى  والقيمي  املهني  االلتزام  من  عالية  درجة
 مرده   ذلك  ولعل  للمجتمع،  األصيلة  القيم  وحماية  الفساد  ومحاربة  مجتمعهم  قضايا  جتاه

 مواردها   ضعف   من  تعاني   التي   املحلية  بالصحافة   للعمل  املؤهلني  لغير   الفرصة  إتاحة
  نافذة   جعلها   مما  ثابتة،  ورواتب   أجورًا  يتقاضون  ال  الذين   للمتطوعني  الباب  تفتح   وبالتالي

 مما   مهنية،   خبرات  لديهم  توجد  ال  بالطبع  وهؤالء  الدبلومات  حملة  وبعض  املؤهلني  لغير
  املحلية. مجتمعاتها يف بوظيفتها القيام عن عاجزة املحلية  حافة الص جعل
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 بيئة   يف  املهني  العمل  ممارسة  يف  واجباتهم   نحو  الصحفيني  اجتاه  بني  العالقة  سابًعا:
  لديهم:   القيمية املفارقة ومستويات املحلية اإللكترونية الصحافة

 بيئة  يف  املهني العمل ممارسة يف  واجباتهم نحو الصحفيني اجتاه  بني العالقة يوضح )20( جدول
  لديهم  القيمية املفارقة ومستويات املحلية اإللكترونية الصحافة

  نحو  الصحفيني اجتاه
  ممارسة يف واجباتهم

  بيئة يف املهني العمل
  اإللكترونية الصحافة

  اإلجمالي   أبًدا أوافق ال  أوافق  ال  محايد   أوافق   بشدة  أوافق

  املفارقة  مستويات
 لدى القيمية

  الصحفيني 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  28  28  4  4  2  2  5  5  6  6  11  11  مرتفع 

  31  31  3  3  2  2  3  3  10  10  13  13  متوسط 

  41  41  5  5  10  10  9  9  7  7  10  10  منخفض 

  100  100  12  12  14  14  17  17  23  23  34  34  اإلجمالي 

  
  املعنوية  احلرية  درجة  2كا

  دالة  غير 0.205  8  10.937

 يف  واجباتهم   نحو  بشدة   يوافقون  الصحفيني  من  %34  أن  السابق  اجلدول  من   يتضح
  على  يوافقون  منهم  %23  وأن  املحلية،  اإللكترونية  الصحافة  بيئة   يف  املهني  العمل   ممارسة

  اجتاهات   لديهم   الدراسة  عينة   من  %57  يعادل  ما  هناك   أن  أي   املهنية،   الواجبات  تلك 
  املحلية.  اإللكترونية الصحافة  بيئة يف املهني العمل ممارسة يف واجباتهم نحو   إيجابية

  بيئة   يف  املهني  العمل  ممارسة  يف  واجباتهم  نحو  بشدة  يوافقون  ال  من  نسبة  وبلغت 
  على   يوافقون  ال  من  نسبة  توبلغ  الدراسة،  عينة  من  %12  املحلية  اإللكترونية  الصحافة

  الدراسة  عينة   من  % 26  يعادل  ما  هناك  أن  أي  الدراسة،   عينة  من  %14  الواجبات   تلك
  الصحافة   بيئة  يف  املهني  العمل  ممارسة  يف  واجباتهم   نحو  سلبية  اجتاهات  لديهم 

  واجباتهم   نحو  إيجابية  اجتاهات  لديهم  من  نسبة  من  بكثير  أقل  وهي  املحلية،  اإللكترونية
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  عينة   من  %17  يعادل  ما  وهناك  املحلية،  اإللكترونية  الصحافة   بيئة   يف  املهنية  ملمارسة ا  يف
  الواجبات. تلك  نحو محايدة اجتاهاتهم  كانت  الدراسة

  مستوى   لديهم  الدراسة   عينة  من  %41  نسبته  ما  أن  أيًضا   اجلدول  من  ويتضح 
  بها   والتزامهم  قيمةبال  إميانهم  بني  بسيطة  املسافة  أن  (أي   القيمية  املفارقة  من  منخفص 
  املفارقة   من   متوسط  مستوى  لديهم   الدراسة  عينة   من  %31  نسبته  ما  وأن   سلوكًيا)،
 أن   أي  بها)،   التزامهم  ومدى  بها  يؤمنون  التي  القيم  بني  قليالً   أبعد  املسافة  أن  (أي  القيمية

  به   يؤمنون  فما  إيجابي،  مفارقة   مبستوى  يتمتعون  الدراسة   عينة  من   %72  نسبته  ما  هناك
 % 28  القيمية  املفارقة  من  كبيًرا  مستوى   لديهم   من  بلغت   بينما  به،  يلتزمون  قد  القيم  من

  بها  التزامهم   ومدى  القيم   من  به   يؤمنون   ما  بني  لديهم  املسافة  تبتعد  الذين  هم  وهؤالء
  كسلوك. 

  اجتاهاتهم   وبني  الصحفيني  لدى  القيمية  املفارقة   مستوى  بني  العالقة  اختبار  وعند
  بلغت   فقد   املحلية،  اإللكترونية  الصحافة  بيئة  يف  املهني  العمل  ممارسة  يف  واجباتهم   نحو
 وعند   %)0.05(  معنوية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  غير  وهي  )10.937  =  2(كا  قيمة
  أن   إلى  يرجع  ذلك  ولعل  املتغيرين،  بني  ارتباط  وجود  عدم  يعني  ما  وهو  )،8(   حرية  درجة

  النظر   بغض   الصحفية  املمارسة  أخالقيات  نحو   ابًيا إيج  اجتاًها  الغالب  يف  يبدون  األفراد
  على   تأثير   لديهم   القيمية  املفارقة   ملستوى  يكن  لم   وبالتالي  بها،  التزامهم  مدى  عن

 وإمنا   فقط   بالتوجهات  ليست  واملحك   العبرة  أن   إذ  األخالقيات؛  تلك  نحو   توجهاتهم
 االجتاه   عن  التعبير  أن  إذ  الواقع؛  أرض  على  األخالقيات  لتلك  السلوكية  املمارسة  بضرورة

  ممارستهم   رغم  التدخني  نحو  سلبًيا  اجتاًها  يبدون  املدخنني  فأغلب   للسلوك  ملزًما  ليس
     له.
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 باجلوانب  املحلية  اإللكترونية  الصحافة  بيئة  يف  الصحفيني  التزام  مدى  بني  العالقة  ثامًنا:
  لديهم: القيمية املفارقة ومستويات املهني العمل  ممارسة  يف األخالقية

  املهنى العمل ممارسة  يف  األخالقية باجلوانب الصحفيني التزام مدى  بني العالقة يوضح )21( جدول
  لديهم  القيمية املفارقة ومستويات

    األخالقية باجلوانب  الصحفيني التزام مدى
  املهني العمل ممارسة يف

 إلى ألتزم
  كبير حد

 حد إلى ألتزم
  اإلجمالي   ألتزم  ال  ما

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  الصحفيني لدى القيمية املفارقة مستويات

  28  28  16  16  9  9  3  3  مرتفع 

  31  31  12  12  15  15  4  4  متوسط 

  41  41  4  4  5  5  32  32  منخفض 

  100  100  32  32  29  29  39  39  اإلجمالي 

  

  التوافق  معامل  املعنوية  احلرية  درجة  2كا

  0.57  دالة 0.000  4  47.6

  لدى  القيمية  املفارقة  مستويات  بني  ارتباط  وجود   مدى  السابق  اجلدول  يوضح
  اإللكترونية   الصحف  يف  الصحفي  العمل  بأخالقيات  التزاماتهم  ومستويات  الصحفيني

 47.6  =  2كا  قيمة  كانت   حيث   املتغيرين،  بني   ارتباطية  عالقة  وجود   تبني  حيث   املحلية، 
  ).4(  حرية ومستوى 0.01 معنوية مستوى عند  دالة وهي

  (أي   املرتفع   القيمية  املفارقة  مستوى   أصحاب  أن  السابق  اجلدول  من  نالحظ   ولعلنا
  مييلون   القيم)   بهذه  التزامهم   ومدى  بها  يؤمنون  التي   القيم  بني  لديهم  املسافة  تزيد  الذين

  كانت   حيث   الصحفية،  ممارساتهم  يف  صحفيال  للعمل   األخالقية  بالقيم  االلتزام  عدم  إلى
 بأخالقيات  يلتزمون  ملن  %3  مقابل  %16  الصحفي  العمل  بأخالقيات  يلتزمون  ال  من  نسبة
  املرتفعة.  القيمية املفارقة أصحاب  من الصحفي العمل

  (أي   املنخفض  القيمية  املفارقة  مستوى  أصحاب  أن  نالحظ  ذلك  من  العكس  وعلى
  مييلون   القيم)   بتلك  التزامهم   ومدى  بها   يؤمنون  التي   القيم  بني  لديهم  املسافة  تقل  الذين

 نسبة   كانت   حيث   الصحفية،  ممارساتهم   يف  الصحفي  للعمل  األخالقية  بالقيم  االلتزام   إلى



 

 
1572 1572 

 العمل   بأخالقيات  يلتزمون  ملن  %32  مقابل  %4  الصحفي   العمل  بأخالقيات  يلتزمون   ال  من
    املنخفضة. القيمية املفارقة أصحاب من الصحفي

  التزامه   مستوى  زاد   الصحفي   لدى   القيمية  املفارقة   ضعفت   كلما  أنه   ذلك  من   ويتضح 
 أن   أيًضا  لنا  يتضح  كما   املحلية،  اإللكترونية  الصحافة  يف  الصحفية  املمارسة  بأخالقيات

  موضح   هو  كما  الصحفية،  املمارسة  أخالقيات  نحو  الصحفيني  اجتاه  مستوى  ارتفاع
  العملية،   املمارسة  مستوى  على  األخالقيات  بهذه  زامهمإلل  كافًيا  ليس  )21(  رقم  باجلدول

 يف  احلقيقية  الرغبة  لديهم  تكون  أن  اإليجابية  بالقيم  يؤمنون  من   لدى  تتوفر  أن  البد  وإمنا
 القيم   نحو  اإليجابي  واالجتاه  وعمالً،  قوالً   بها  إميانهم   يكون  حتى  سلوكًيا  بها  االلتزام

  املفارقة   مؤشر  بعكس  بها  االلتزام  على  مؤشًرا  ليس  الصحفية  للممارسة  األخالقية
 بأخالقيات   بالتزامهم   املرتبطة  بسلوكياتهم  عملي  بشكل  يرتبط  فهو  لديهم  القيمية

 بأخالقيات  املتعلق   التدريبي   اجلانب  يف  املجال  يفتح  ذلك  ولعل  الصحفية،   املمارسة
 تكون   وأن  وعمالً،  قوالً   القيم  بتلك  اإلميان  على  االهتمام  ينصب  أن  الصحفية  املمارسة

  كثيرة   أضرار  املخالفة  تلك  على  تترتب   حيث  القيم  تلك  يخالف  ملن  رادعة  عقوبات   هناك
  واملجتمع.  القّراء مبصلحة

  املحلية  اإللكترونية  الصحافة  أن  املحلية  الصحف  يف  العاملني  الصحفيني  بعض  وأكد
  احلاجة  د تزدا  سوف  وأنه   التقني،   التطور    سرعة  تواكب   وأخالقيات  مبادئ  لصياغة   حتتاج 

  ال   التي   اجلديد  واإلعالم  اإللكترونية  الصحافة  بأخالقيات  الصحفيني  وتوعية  تثقيف  إلى
  أحوال   وأن  شيئًا،  عنها  املحلية   اإللكترونية  بالصحف  العاملني  الصحفيني  أغلب   يعلم 

  األخالقية،  أو  املهنية   املمارسة  على  سواء  باستمرار   تتدهور  اإللكترونية   املحلية  الصحافة 
  الصحفي   حق  على  تؤكد  التي  التشريعية  املنظومة  وإصالح  ودعم  متويل  إلى  حتتاج  وأنها

 أن  على  قادرة  الصحف  هذه  تكون  حتى  والتعبير  الرأي   وحرية   املعلومات  على  احلصول   يف
  يكون   القومية  الصحف  يف  بها  االهتمام  أن  خاصة  املحلية،   مجتمعاتها  نبض  عن   تعبر

  ية.كاف مساحة لها  تتوافر ال  حيث ضعيًفا
  بها  العمل  ينظم  وأن  مساهمة  شركات  يف  املحلية   الصحف  تندمج  أن  البعض   واقترح

 جميع  غلق  مع  النقابة  عضوية   يف  احلق   لهم  يكون  وأن  الصحفيني،  مهام  تتحدد  بحيث 
  شرًطا   العالي  املؤهل  يكون  وأن  الصحفية،   باملهنة  تضر  التي  املوازية  الصحفيني  نقابات
  .)70( الصحف بتلك  العمل أو التدريب  لتلقي
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  والتوصيات   اخلالصة

 بعضها   أن  كما  الصدور،  يف  االنتظام  عدم  املدروسة  املحلية  الصحف  على  غلب
 موقًعا   متتلك   ولم  بوك،  الفيس  على   بها  خاص  حساب  على   تواجدها  يف  اقتصرت
  الصحف.  تلك   موارد لضعف نظًرا متكامالً، إلكترونًيا

  لنفسها  حتدد  فلم   واملضمونية،  الشكلية  بنيتها  يف  مفتقرة  الصحف   تلك  مواقع  جاءت
  تلبي   مختلفة  أقسام  إلى   موضوعاتها  تصنف  ولم  غيرها،  عن  مييزها  إخراجًيا  شكالً 

  وعدم   الصحف  تلك   تقدمها  التي  املوضوعات   لفقر  نظًرا  املحلي،  اجلمهور  احتياجات
  املحلية.   مجتمعاتها كالتومش لقضايا واملتابعة املستمر التحديث
 مع  التفاعلية   إتاحة  يف  اإللكتروني   النشر  إمكانات  من  املدروسة  الصحف  تستفد  لم

  الصحف،   تلك  تثيرها  وموضوعات  قضايا  من  يطرح  فيما  أفعالهم  ردود  ومعرفة  جمهورها
  ومثيرة  جّذابة   بطريقة  موضوعاتها  تعرض  بحيث  املتعددة  الوسائط  توظف  لم  أنها  كما

  رغم   الفيديو  صحافة   إمكانات  من  تستفد  لم   الصحف   هذه  أن  كما  القراء،  الهتمامات
  وطرًحا   احلقيقة  نقل  يف  يسهم   مصورًا  نقالً   حتتاج  التي   املحلية  القضايا  من  العديد  شيوع
  جانب   من  اهتماًما  املشكالت   تلك  جتد  أن  عسى  والصورة  بالصوت  املحليني   املسئولني   على

  املحلية.  املجتمعات تلك يف  املواطنني عن  ملعاناةا ورفع حللها املسئولني
 اعتمدت   حيث  الصحفي،  الفن  يف  شديد  فقر   من  املدروسة  املحلية   الصحف  تعاني

  االحترافية  الصحف  مواقع  من  بعضها  نقل  مت  التي  والقصيرة  السريعة  األخبار  على
  مقاالتها   على   وغلبت  التحليلية،  واملقاالت  االستقصائية  الصحفية  الفنون  عنها  وغابت

  يرجع   ذلك  ولعل  احلسابات،  وتصفية  املكايدة  أو  الرسمية   املحلية  الرموز   ألحد  الدعاية
 دعائية  نشرة  مجرد  عن  دورها  يزيد   وال  املحافظة  يتبع  الصحف  هذه  بعض  أن  إلى

 واملكايدة  الشخصية   ملصاحله   صاحبها  يوظفها  خاصة   ملكية  بعضها  أن  أو   للمحافظ، 
  احلاجة   رغم  املهنية،  عن  متاًما  بعيدة   الصحف  ذهه  يجعل  ما  وهو  خصومه،  لبعض

 وتكون   اليومية  احلياتية  ومشكالته  همومه  تعكس  صحف   إلى   املحلية   للمجتمعات  الشديدة
  املحلي   املجتمع  أجندة  وتفرض  املحلي  القرار  صانع   على  ضغط  وآلية  للمواطنني  صوًتا
  لكشف   أداة  تكون  أن و  املحلية،  القرارات   صناعة  ترشيد  يف  يساهم  مبا  املسئولني   على

  املحلي   باملجتمع  النهوض  يف  يسهم  مبا  مسئولياتهم   أداء  يف  املقصرين  ومحاسبة  الفساد
  املجتمعات.  تلك داخل التنمية عجلة ودفع

  على   حصلوا  املدروسة  الصحفيني  عينة  نصف  من  أكثر  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت
  غير   من  الصحف  بتلك  العاملني  عدد  كثرة   إلى  يشير   ما  وهو  أقل،   أو  متوسط  فوق  مؤهل
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 العمل  يهوى   من  لكل  معها  التعاون  باب  فتح  يف  الصحف   تلك  تتساهل  حيث  املؤهلني؛
  تلك  يف  العمل من ثابت  شهري عائد  على حتصل  ال  منهم كبيرة  نسبة  أن خاصة بالصحافة
  التي   باجلريدة  صحفي  صفة  فيها  مكتوب  هوية  بطاقات  الصحف  لهم  وتستخرج  الصحف،

  لكي   بالصحف  للعاملني  اشترط   الذي  الصحفيني  نقابة  قانون  يخالف  ما  وهو  بها،  يعمل
  القانون؛   حددها  التي  للشروط  وفًقا  بالنقابة  أعضاء  يكونوا  أن  صحفي  لقب  على  يحصلوا

 ودورها   مهنيتها  عن  وابتعادها  املحلية  للصحف   كثيرة  مخالفات  وقوع  يف  تسبب  الذي  األمر
  مشكالته   ومعاجلة  الفساد  وكشف  املحلي   تمعاملج  تنمية  دعم  يف  به  تقوم  أن   بها  املنوط

  املحلية. 
  الصحفيني   اهتمام  مستوى  فيه  ارتفع  الذي  الوقت  يف  أنه  إلى  الدراسة  وتوصلت

  والصحية   االقتصادية  بالقضايا  اهتمامهم   تراجع  والسياسية،  االجتماعية  بالقضايا
  والرعاية   لتنمية،ا  إلى  حتتاج  مجتمعات  يف  القضايا  تلك  أهمية  رغم   والسياحية،  والثقافية
  بعض   تتمتع  حيث  مصر  صعيد  يف  السياحة  وتشجيع  الوعي،   وتنمية  الثقافة   ودعم   الصحية 

  يؤكد   الذي  األمر   واملنيا؛  الفيوم  مثل  السياحية  املزارات  من  بالعديد  الصعيد  محافظات
 وذلك   املحلي،   املجتمع  يف  القضايا  بأولويات  باالتصال  القائم  وعي   تطوير  إلى  احلاجة
 األساسية  للقضايا  الصحفية   معاجلاتهم  تكون  حتى  األكادميي  والتأهيل  يببالتدر

  صحفية   خدمة  تقدم  أن   املحلية  الصحافة  تستطيع  وحتى   املحلي،  للمجتمع  والضرورية
  لها.  حلول إيجاد على وتساعد املجتمعات تلك ومشكالت هموم  تعكس أصيلة

 بأخالقيات   ضيقة  حدود  يف  تلتزم   املحلية   اإللكترونية   الصحافة  أن  الصحفيون  أكد
  تلك   تواجه  التي  والصعوبات  اخلبرات،  ونقص  االقتصادية  الظروف  إن  حيث  الصحافة،
  الصحفية.  واألعراف بالتقاليد متسكها  تضعف الصحف

  الصحفيني   لدى  القيمية  املفارقة  مستويات  بني  ارتباط  وجود   إلى  الدراسة  وتوصلت
  حيث   املحلية،   اإللكترونية  الصحف  يف  الصحفي  العمل  بأخالقيات  التزاماتهم  ومستويات

 القيمية   املفارقة  مستوى  أصحاب  كان  حيث  املتغيرين،  بني   ارتباطية   عالقة  وجود  تبني
  بهذه   التزامهم   ومدى  بها  يؤمنون  التي  القيم  بني  لديهم  املسافة  تزيد  الذين  (أي  املرتفع
  ممارساتهم   يف  الصحفي  للعمل  األخالقية  بالقيم   االلتزام  عدم  إلى  مييلون  القيم)

  املنخفض   القيمية  املفارقة   مستوى  أصحاب  أن  لوحظ   ذلك  من  العكس  وعلى  الصحفية،
  القيم)   بتلك  التزامهم   ومدى  بها  يؤمنون   التي  القيم   بني   لديهم   املسافة  تقل  الذين   (أي

  ويتضح   الصحفية،  ممارساتهم   يف  الصحفي  للعمل  األخالقية  بالقيم  االلتزام  إلى  مييلون
 بأخالقيات   التزامه  مستوى   زاد  الصحفي  لدى  القيمية  املفارقة   ضعفت  كلما  أنه  ذلك  من
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  ارتفاع   أن  أيًضا  لنا  يتضح  كما  املحلية،   اإللكترونية  الصحافة  يف  الصحفية  املمارسة
  بهذه   إللزامهم  كافًيا  ليس   الصحفية  املمارسة   أخالقيات   نحو  الصحفيني   اجتاه   مستوى

 بالقيم   يؤمنون   من  لدى  تتوفر  أن  البد  إمناو  العملية،  املمارسة  مستوى  على  األخالقيات
  بها   إميانهم  يكون  حتى  سلوكًيا  بها  االلتزام  يف  احلقيقية  الرغبة  لديهم   تكون  أن   اإليجابية

  مؤشًرا   ليس  الصحفية  للممارسة  األخالقية  القيم  نحو  اإليجابي  واالجتاه  وعمالً،  قوالً 
  بسلوكياتهم   عملي  بشكل  يرتبط   هو ف  لديهم   القيمية  املفارقة   مؤشر  بعكس   بها  االلتزام  على

  الصحفية.  املمارسة  بأخالقيات بالتزامهم  املرتبطة

  الدراسة  توصيات
  يأتي: مبا  - نتائج  من  إليه توصلت ما  ضوء يف – الدراسة توصي 

  أن   على  الصحفية  املمارسة  بأخالقيات  املتعلق  التدريبي  اجلانب  يف  املجال  فتح ·
  عقوبات   هناك  تكون  وأن  وعمالً،  قوالً   املهنية   بالقيم  اإلميان  على  االهتمام  ينصب
  كثيرة   أضرار  املخالفات   تلك  على   تترتب  حيث   القيم  تلك  يخالف  ملن  رادعة

  واملجتمع.  القّراء مبصلحة
  إلكتروني   بشكل  تصدر  التي  خاصة  املحلية  الصحف  أوضاع  من  الدولة  تعزز   أن ·

  يف مهامها مبمارسة  لها تسمح تشريعية  بيئة  لها وتهيء باهظة، تكاليًفا تتطلب وال
 فيها   والعمل  قيادتها  تتولى  وأن  املطلوبة  املعلومات  وإتاحة  احلرية  من  جو

  من   يعاجلون  جادة  صحفية  موضوعات  إنتاج   على  قادرون  نقابيون  صحفيون 
  املحلية.  املجتمعات وهموم قضايا  خاللها

  رغبة   هناك  كانت   إذا   تداولها  وحرية   املعلومات   إتاحة  قانون  الدولة  تصدر  أن ·
  املحلية. املجتمعات يف خاصة الفساد  مالحقة يف حقيقية

  على   حصوله  دون  الصحافة  ميتهن  من  كل  تالحق  تشريعات  هناك  تكون  أن ·
  حلملة   العضوية  تبيع  التي  املوازية  النقابات  متنع  وأن  الصحفيني،  نقابة  عضوية

  الصحفي.  ملالع مؤهالت لديهم   تتوافر ال والذين الدبلومات
  املهنة   أخالقيات  عن  يخرج  الذي  الصحفي  معاقبة  يف  الصحفيني   نقابة  تشدد  أن ·

  هناك   تكون  وأن  الصحفيني،  نقابة  من  الشطب  إلى  تصل  بعقوبات  األمانة   ويخون
  نظير   الصحفيني  مع  التهاون  وعدم  باملهنة،  االرتقاء  يف  النقابة  من  جادة  رغبة

 وغيرها.  الصحفيني وأصوات النقابة  بانتخابات تتعلق  ضيقة  مصالح
·   
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