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والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.
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 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
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احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.
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محتويات العدد

   االجتاهات احلديثة يف بحوث تطبيق الضوابط األخالقية يف الصحافة 
الرقمية »رؤية حتليلية نقدية«                            أ.د.  أسامة عبد الرحيم علي 

 إدارة أزمــة اإلســاءة للنبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( يف الصفحــات 
الرســمية »دراســة حتليليــة لصفحتــي األزهــر الشــريف، وفرنســا 24«

أ.م.د. محمد حسني حسني محروص

  التفاعليـــة عبـــر صفحـــات املؤسســـات اخليريـــة علـــى فيـــس بـــوك وتعزيـــز 
املســـتخدمني لـــدى  االجتماعيـــة  املســـئولية 

 أ.م.د. فاطمة الزهراء صالح أحمد حجازي

  اعتمــاد الطــالب املغتربــني يف مصــر علــى املواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة 
وعالقتــه بتشــكيل الوعــي الصحــي لديهــم نحــو أزمــة كورونــا )كوفيــد 19( 
دراســة ميدانيــة                                          د. محمــد صبحــي محمــد فــودة 

  فاعليــة اإلجــراءات االحترازيــة املتخــذة ملواجهــة األزمات العاملية يف تقليص 
مخــاوف الشــراء عبــر اإلنترنــت - دراســة ميدانيــة بالتطبيــق علــى عينــة مــن 
الشــباب املصــري                                                         د. نرمــني عــالء الديــن علــي

   دوافع التعرض للمحتوى الدرامي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب 
)VOD( واإلشباعات املتحققة: دراسة ميدانية

د. أماني رضا عبد املقصود مصطفى

  دور الفيس بوك يف تغيير النسق القيمي للشباب املصري )دراسة مسحية(
د. منى سمير محمد محمد
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     االســتخدام القيمــي لوســائل التواصــل االجتماعــي بالتطبيــق علــى عينــة 
مــن املراهقــني )يف إطــار نظريــة احلتميــة القيميــة( 

د. دينا محمد محمود عساف

   أثــر التعــرض للصحافــة اإللكترونيــة علــى إدراك الوالديــن ملخاطــر جرائــم 
االعتــداء علــى األطفــال »دراســة يف تأثيــر الشــخص الثالــث«

رانيا أمين محمد محمود سلطان

قنــاة  علــى  بالتطبيــق  العربيــة:  السياســية  لألزمــات  اإلخباريــة  املعاجلــة    
الثامنــة« »بانورامــا  نشــرات  مــن  لعينــة  حتليلــة  »دراســة  اإلخباريــة   النيــل 
بسمة سالم عيساوي إسماعيل مشرف



ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ

َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن« إَِل َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

رضا عبدالواجد أمني
رئيس التحرير



البحــث العلمــي هــو أحــد األضــاع الرئيســية التــي تقــوم بهــا اجلامعــات واملؤسســات 

ــي  ــل البحــث العلم ــع، ويحت ــة املجتم ــم وخدم ــم والتعل ــى التعلي ــة إل ــة، باإلضاف األكادميي

حيــزا كبيــرا يف التصنيفــات املتعــددة للجامعــات، إذ تشــير البحــوث املتميــزة إلــى قــدرة 

اجلامعــة علــى تقــدمي األفــكار اجلديــدة املبدعــة التــي تســهم يف تنميــة وتطويــر املجتمــع.

ــوم اإلعــام  ــا عل ــة، ومنه ــوم االجتماعي وتواجــه البحــوث والدراســات يف مجــال العل

واالتصــال العديــد مــن التحديــات، وتعتريهــا العديــد مــن الصعوبــات، حيــث أنهــا تتعامــل 

ــد مامــح الظاهــرة أو  ــرة تســهم يف حتدي ــر بعوامــل كثي ــة، وتتأث ــرات ديناميكي مــع متغي

الظواهــر املدروســة،  لــذا البــد - مــن حــني آلخــر- مــن عمــل مراجعــات علميــة رصينــة 

لهــذه الدراســات ومــدى حتقيقهــا لنــواجت البحــث املنشــودة، مــع ضــرورة االطــاع علــى 

التجــارب األخــرى اإلقليميــة والعامليــة يف هــذ الســياق ، واألخــذ منهــا مبــا يتوافــق مــع 

طبيعــة الدراســات التــي يتــم إجنازهــا، أمــا يف التطويــر ، ورغبــة يف التحديــث.

ونحــن يف مجلــة البحــوث اإلعاميــة، وانطاقــا مــن املكانــة التــي وصلــت إليهــا املجلــة 

ــى للجامعــات مبصــر  ــى تقييــم وفقــا لتصنيــف املجلــس األعل ــى أعل ، حيــث حصلــت عل

ملرتــني متتاليتــني ، كمــا أن املجلــة مصنفــة يف قاعــدة كاريفيــت األمريكيــة الشــهيرة،  

نحــاول طــرح عــدد مــن التســاؤالت علــى أفــراد املجتمــع البحثــي يف تخصــص اإلعــام 

بفروعــه املختلفــة، يف محاولــة للوصــول إلــى صيغــة أفضــل ملخرجــات البحــوث اإلعاميــة 



، مــن قبيــل :  هــل مــن املهــم أن يتــم تبنــي معاييــر النشــر الدوليــة يف دورياتنــا العلميــة ؟ 

ومــا مــدى اســتعداد الباحثــني لتقبــل مثــل هــذه االشــتراطات ؟ وهــل تتعــارض بعــض تلــك 

االشــتراطات مــع لوائــح وأعــراف اللجــان العلميــة للترقيــات األكادمييــة؟ 

وبالتــوازي مــع طــرح هــذه التســاؤالت مت اتخــاذ القــرار بالتوجــه نحــو تطويــر البحــوث 

اإلعاميــة ، وإن شــاء اهلل ســتقوم إدارة املجلــة بعقــد سلســلة نــدوات وورش عمــل حــول 

ــك بالتنســيق  ــني وللبحــث العلمــي، وذل ــرة القادمــة خدمــة للباحث هــذا املوضــوع يف الفت

والتعــاون مــع كل األطــراف ذوي العاقــة، إلمياننــا أن كل شــيء يقــف مكانــه دون تطــور 

البــد أن يتجــاوزه الزمــن يومــا ، ونســأل اهلل - ســبحانه – التوفيــق والســداد.

ويســعدنا أن نقــدم للباحثــني والقــر اء عــددا جديــدا مــن مجلــة البحــوث اإلعاميــة 

يحتــوي علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات املهمــة التــي نأمــل أن يســتفيد منهــا 

الباحثــون يف النســخة الورقيــة ، والباحثــون املوجــودون جغرافيــا يف أي مــكان يف العالــم 

مــن خــال إطاعهــم علــى كامــل الورقــات البحثيــة املتاحــة  علــى املوقــع اإللكترونــي 

ــت. ــة يف شــبكة اإلنترن للمجل

واهلل من وراء القصد

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

أد/ رضا عبد الواجد أمني

                                                                                                     رئيس التحرير
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علــى الرغــم مــن أن شــبكة اإلنترنــت أزالــت حواجــز الزمــان واملــكان يف التفاعــات البشــرية، وســاعدت يف 
احلصــول علــى املعلومــات واألخبــار بســهولة، وبتكلفــة منخفضــة نســبًيا؛ إال إن التحــدي األكبــر يكمــن يف اإلشــكاليات 
األخاقيــة واملهنيــة التــي نتجــت عــن ذلــك؛ فقــد أوجــدت البيئــة الرقميــة عــدًدا مــن املعضــات األخاقيــة، إضافــة 

إلــى املعضــات األخاقيــة التــي تواجــه الصحافــة التقليديــة.

وينتمــي هــذا البحــث إلــى الدراســات املرجعيــة مــن املســتوى الثانــي، ويرصــد الدراســات احلديثــة التــي تناولــت 
كيفيــة تطبيــق الضوابــط األخاقيــة للصحافــة الرقميــة يف الفتــرة مــن 2015-2020 يف ســياقات متعــددة، وتقــدم 

الدراســة رؤيــة مســتقبلية للدراســات العربيــة يف هــذا املجــال. 

وقــد رّكــزت الدراســة علــى الضوابــط األخاقيــة للــذكاء االصطناعــي والصحافــة اآلليــة، وصحافــة املواطــن، 
وصحافــة البيانــات، كمــا تطرقــت للدراســات احلديثــة حــول تعليــم الضوابــط األخاقيــة للصحافــة الرقميــة يف 
اجلامعــات واإلشــكاليات التــي تواجــه تطبيــق الضوابــط األخاقيــة يف الواقــع، وأهمهــا االنتحــال والتاعــب بالصــور 

والفيديوهــات.

الكلمــات املفتاحيــة: أخاقيــات الصحافــة – أخاقيــات الصحافــة الرقميــة – اخلصوصيــة الرقميــة – مواثيــق 
الشــرف األخاقيــة – اخلصوصيــة – املســئولية – املســاءلة – االنتحــال – امللكيــة الفكريــة – أخاقيــات الصــورة 
الرقميــة – أخاقيــات صحافــة البيانــات – أخاقيــات الصحفيــن – التنظيــم الذاتــي - أخاقيــات الصحافــة 
اآلليــة والــذكاء االصطناعــي واخلوارزميــات – أخاقيــات صحافــة املواطــن – أخاقيــات تعليقــات القــراء- تعليــم 

ــات الصحافــة. أخاقي

Although the Internet removed the barriers of time and space in human inter-
actions, it helped Get information and news easily and at a relatively low cost; 
However, the biggest challenge lies in the ethical and professional problems 
that resulted from that. The digital environment has created a number of ethi-
cal dilemmas, in addition to the ethical dilemmas facing traditional journalism. 
this research belongs to the second-level reference studies, and analyze recent 
studies that dealt with 2020 in multiple contexts, and provides - how to apply 
ethical rules for digital journalism in the period from 2015 the study a future 
vision for Arab studies in this field.

the study focused on the ethical controls of artificial intelligence, automated 
journalism, citizen journalism, and data journalism, as well as recent studies on 
teaching ethical controls for digital journalism in universities and the problems 
facing the application of ethical controls in reality, the most important of which 
are plagiarism and manipulation of pictures and videos.

Keywords: The ethics of Journalism  – ethics of digital Journalism – digital pri-
vacy – ethical code  accountability – responsibility – ethics of data Journalism  – 
copyright – the ethics of digital photography – ethics of citizen Journalism  – self 
organization – plagiarism – ethics of artificial journalism.

ملخص الدراسة

Abstract
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على الرغم من أن شـبكة اإلنترنـت أزالـت حـواجز الزمـان واملكـان يف التفـاعالت البشـرية، 
ا؛ إال أن  وساعدت يف احلصول علـى املعلومـات واألخبـار بسـهولة، وبتكلفـة منخفضـة نسـبّيً
التحدي األكبر يكمن يف اإلشكاليات األخالقية واملهنية التي نتجت عن ذلك، فقـد أوجـدت 

، إضــــافة Ethical Dilemmasا مــــن املعضــــالت األخالقيــــة البيئــــة الرقميــــة عــــددً 
للمعضالت األخالقية التي تواجه الصحافة التقليدية؛ إذ شهدت عملية الصحافة تغيـرات 
كبيــرة يف العصــر الرقمــي، حيــث أتاحــت التكنولوجيــا لكــل فــرد القيــام بالنشــر؛ بــل والبــث 

السـنوات األخيـرة متيــزت  املباشـر، وهـذا أحـد التحــوالت التـي حـدثت يف الصـحافة؛ ففــي
ــة  ــائق interactivityالصــحافة بالتفاعلي ــنص الف واســتخدام   hypertextualityوال
  ؛ ممـــــا جعـــــل للصـــــحافة immediacyوالفوريـــــة  multimediaالوســـــائط املتعـــــددة 

 جتــاوز –الفرديــة والتجــزيء  –الرقميــة ســمات متيزهــا عــن غيرهــا، وأهمهــا: التفاعليــة 
 .)1()2017احلدود الثقافية. (عبد احلميد، 

) إلى أن البيئة الرقمية أوجدت عدة إشكاليات أخالقيـة، ومـع ذلـك 2006ويشير بخيت (
البيئـة اإلعالميـة والتقليديـة، فإن املبادئ العامة للقيم واألخالقيات تكاد تتشابه يف كل من 

ا وأخالقيـات جديـدة لهـذه املنظومـة؛ فـالقيم املهنيـة  وإن كانت البيئة الرقمية أضـافت قيمـً
واألخالقيــة واحــدة يف كــل الوســائل بغــض النظــر عــن تغيــر طبيعــة البيئــة التــي يعمــل بهــا، 

علـى العـاملني   -بشكل أو آخر  –والواجبات املنوطة بالصحفيني يف البيئة التقليدية تنطبق  
يف البيئة الرقمية، واالختالف بينهما يتمثل إما يف كيفية ممارسة هذه الواجبـات، وإمـا يف 

  ).390تكليفهم بواجبات أخرى مشتقة من طبيعة العمل يف البيئة الرقمية (ص  
وتثير الصـحافة الرقميـة تسـاؤالت عديـدة تتعلـق بالضـوابط األخالقيـة تتمثـل فيمـا يـأتي: 

مت امــتالك املوقــع بشــكل قــانوني؟ واملســئولية األخالقيــة عمــا ينشــر؛ مثــل: إلــى أي مــدى 
ومسـئولية املوقـع حـول الـروابط   anonymous commentsالتعليقات مجهولـة الهويـة

 
  . A.P.Aملحوظة: تمت كتابة المراجع بطریقة الجمعیة األمریكیة لعلم النفس  )1(
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التــي تقــود إلــى محتــوى عــدواني، وهنــاك قضــايا أخــرى جديــدة مرتبطــة بامللكيــة الفكريــة 
Intellectual property  والتالعــب الرقمــيdigital manipulation ســواء يف ،

الصور والفيـديوهات أو يف الضـوابط األخالقيـة للـذكاء الصـناعي والصـحافة اآلليـة، كمـا 
أوجـــدت البيئـــة الرقميـــة إشـــكاليات أخالقيـــة تتعلـــق مبـــدى التـــزام الصـــحفيني مبـــدونات 
السلوك والتنظيم الذاتي ومواثيق الشرف، واخلصوصية الرقميـة، وسـوف يحـاول الباحـث 

  هذه اإلشكاليات من خالل الدراسات العربية واألجنبية.  تناول  
 ثانًيا: مصطلحات الدراسة: 

ا بأنهــا: العمليــة Digital Journalism الصـحافة الرقميــة -1 : يعرفهـا الباحــث إجرائيـًّ
الفيـديوهات) وتوزيعـه   –الصـور    –التي يتم فيها إنتـاج املحتـوى الصـحفي (النصـوص  

مواقـع التواصـل   -من خالل النظم الرقمية عبر املنصات املختلفـة (املواقـع اإلخباريـة  
  املوبايل).   –االجتماعي  

ــات الصـــحافة:  -2 ــالح (أخالقيـ ــا صـ ــيم )، بأ2002يعرفهـ ــايير والقـ ــة املعـ ــا: "مجموعـ نهـ
املرتبطـــة مبهنـــة الصـــحافة، التـــي يلتـــزم بهـــا الصـــحفيون يف عمليـــة اســـتقاء األنبـــاء، 
ونشرها، والتعليق عليها، ويف طرحهم آلرائهـم، وقيـامهم بوظـائف الصـحافة املختلفـة. 
ــذي يتنــاول  ــة ال ــات املهني ــن األخالقي ــرع م ــك الف ــا: ذل ــوت" بأنه ــوهني وإلي ــا "ك ويعرفه

كالت املتعلقة بسلوك املندوبني الصحفيني، واملحررين، واملصورين الفوتوغرافيني، املش
 ). 76واملنتجني، وجميع املهنيني الذين يعملون يف إنتاج األخبار وتوزيعها" (ص  

 الضوابط األخالقية للصحافة الرقمية:   -3
ا بأنهــا مـن املبـادئ  : منظومـةيعرف الباحث الضوابط األخالقية للصــحافة الرقميــة إجرائيــًّ

اء)،  ــرَّ ــة واملســتخدمني (الق ــم ســلوك الصــحفيني يف الصــحافة الرقمي ــي حتك ــايير الت واملع
واملبرمجني، واملصورين، وتساعدهم على اتخاذ القرارات يف املواقف املختلفة، وحتـدد لهـم 
مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ، لتقليــل املخــاطر التــي ميكــن أن تلحــق بهــم وبــاآلخرين، مبــا 

ــادئ األخالقيــة اإلنســانية العامــة، واملســتمدة مــن يضــمن حــريته م وكــرامتهم يف ضــوء املب
 الدين واألعراف االجتماعية واملواد التشريعية.  

 محددات التعريف: 
يقصـــد باملبـــادئ واملعـــايير التـــي حتكـــم ســـلوك الصـــحفيني يف الصـــحافة الرقميـــة،  -

ــي  ــة الت ــي تضــبط اإلشــكاليات األخالقي ــايير الت ــادئ واملع ــرمجني: املب اء، واملب ــرَّ والق
مبدأ عدم االنتحال  -ظهرت مع الصحافة الرقمية وهي: مبدأ اخلصوصية الرقمية  

ــاآلخرين عــدم إحلــاق ا -الرجــوع إلــى املصــدر األصــلي  - ــة  –لضــرر ب حقــوق امللكي
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مبــــادئ التعامــــل مــــع الــــذكاء  -عــــدم حتريــــف الصــــور والفيــــديوهات  -الفكريــــة 
مبدأ املساءلة واملحاسبة للصحفيني باستخدام األدوات املبتكرة مثـل:   -االصطناعي  

املدونات والتعليقات، إضافة إلـى املبـادئ واألسـس األخالقيـة التـي حتكـم الصـحافة 
 ل: الدقة، واألمانة، واملوضوعية، وغيرها.التقليدية، مث

اء واملبـــرمجني باعتبــارهم املعنيـــني بتطبيـــق  - ز التعريـــف علــى الصـــحفيني والقــرَّ يركــّ
 الضوابط األخالقية؛ حيث يسهم كل منهم يف إنتاج املحتوى الصحفي الرقمي.

  : ثالًثا: أهداف العرض التحليلي
لميـة منشـورة يف دوريـات محكمـة) رصد البحوث العلمية (رسـائل دكتـوراه، وبحـوث ع  -1

العربية واألجنبية املرتبطة ببحوث تطبيق الضوابط األخالقية يف الصـحافة الرقميـة، 
، مـع مراعـاة التنـوع يف املـدارس العربيـة 2020حتـى    2015وذلك خالل الفتـرة مـن  

 واألوربية واألمريكية واإلفريقية.  
ناولتهـا الدراسـات محـل التحليـل، الكشف عن اإلشـكاليات أو القضـايا البحثيـة التـي ت -2

واألطـر أو النمـاذج النظريـة التـي اعتمـدت عليهـا، واملنـاهج املسـتخدمة، وأدوات جمــع 
 البيانات، وأهم النتائج التي توصلت إليها.  

املقارنة بن املدارس املختلفة فيما يتعلق باملجاالت البحثية، واألطـر النظريـة واملنهجيـة  -3
 لرقمية.  لبحوث أخالقيات الصحافة ا

تقدمي رؤية مستقبلية، واقتراح مجموعـة مـن التوصـيات املتعلقـة باالجتاهـات البحثيـة  -4
املستقبلية للباحثني العرب، وبكيفية االسـتعانة بهـذه املجـاالت احلديثـة عنـد التـدريس 

 للطالب.  
 : رابًعا: منهجية العرض التحليلي

لـذي اعتمـد علـى مـنهج ينتمي العـرض التحليلـي احلـالي إلـى الدراسـات الوصـفية، ا -
لبحـوث  secondary analysisاملسح بأسلوب حتليـل البيانـات مـن املسـتوى الثـاني 

تطبيـــق الضـــوابط األخالقيـــة يف الصـــحافة الرقميـــة، املنشـــورة يف دوريـــات أجنبيـــة 
 2015وعربية محكمـة، وكـذلك رسـائل الـدكتوراه العربيـة واألجنبيـة يف الفتـرة مـن  

 .2020حتى  
ات وقد اعتمد العر - ا، حيـث مت حسـاب النظريـَّ ض على التحليلني الكمـي والكيفـي معـً

التي اعتمدت عليها الدراسات، وكذلك أنواع املناهج، وأدوات جمـع البيانـات، وأنـواع 
 العينات. 



 

 
14 14 

بينمــا مت حتليــل كيفــي للقضــايا البحثيــة التــي تناولتهــا الدراســات واســتخالص أهــم  -
ومت تقدمي رؤيـة نقديـة مقارنـة بـني املـدارس اإلضافات املعرفية واملنهجية والنظرية،  

األمريكية واألوروبية واإلفريقية والعربية، وصوًال إلى تقدمي أجندة بحثيـة مسـتقبلية 
 للبحث يف مجال تطبيق الضوابط األخالقية للصحافة الرقمية.  

 خامًسا: مجتمع وعينة العرض التحليلي: 
ــة   - ــة وباللغـ ــة العربيـ ــة باللغـ ــات املكتوبـ ــع العـــرض التحليلـــي يف الدراسـ يتمثـــل مجتمـ

اإلجنليزية التي تناولت الضوابط األخالقية للصحافة الرقمية، وذلـك يف الفتـرة مـن 
 . 2020حتى  2015

 ومن أجل احلصول على عينة الدراسة مت اتباع اخلطوات اآلتية:   -
 جامعــة القــاهرة، وحتديــد  -إلعــالم إجــراء بحــث يف مكتبــة الرســائل بكليــة ا

ــا  ــالع عليهـ ــحافة، ومت االطـ ــات الصـ ــي تناولـــت أخالقيـ ــائل التـ ــاوين الرسـ عنـ
 واستخالص نتائجها.  

  ،البحث عبر بنك املعرفـة املصـري والـدخول علـى عديـد مـن قواعـد البيانـات
 وهي:  

  Scopus  - Taylor and Francis -  Emerald - Sage –دار املنظومـة 
- Since direct  - البحـث داخـلwww.researchgate.net  -  البحـث

البحـث يف قاعـدة بيانـات احتـاد  - ,google scholorداخـل محـرك البحـث 
البحث داخل املجلة العلمية اخلاصة بالصحافة   -مكتبات اجلامعات املصرية  

 Journal of mediaاملجـالت العلميـة:  - digital Journalismالرقميـة 

ethics- Journalism -  communication Educator mass 
&Journalism  - Journalism Studies  Asian Journal of 

Communication -  البحث داخل موقعFree Full pdf. 
 البحث يف املجالت العلمية املحكمـة اآلتيـة: املجلـة املصـرية لبحـوث اإلعـالم- 

العلميـة لبحـوث الصـحافة التـي املجلـة  –املجلة املصرية لبحـوث الـرأي العـام 
املجلــة العربيــة لبحــوث اإلعــالم  –تصــدر عــن كليــة اإلعــالم بجامعــة القــاهرة 

  واالتصال (جامعة األهرام الكندية).
ــن  - ــداء مـ ــث ابتـ ــام الباحـ ــى  1/3/2020قـ ــن  1/5/2020حتـ ــد مـ ــل عديـ بتحميـ

الدراســات وطباعتهــا وتصــنيفها، ثــم تــرجم الدراســات املرتبطــة مبوضــوع الدراســة، 
  واستعان بعديد من الكلمات املفتاحية.  
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 الكلمات املفتاحية:  
ــحافة  ــات الصـ ــة  –أخالقيـ ــحافة الرقميـ ــات الصـ ــة  –أخالقيـ ــية الرقميـ  –اخلصوصـ

امللكية   –االنتحال    –املساءلة    –املسئولية    –اخلصوصية    –مواثيق الشرف األخالقية  
أخالقيــات  –نــات أخالقيــات صــحافة البيا –أخالقيــات الصــورة الرقميــة  –الفكريــة 

أخالقيــات الصــحافة اآلليــة والــذكاء االصــطناعي  -التنظــيم الــذاتي  –الصــحفيني 
ــات  ــواطن  –واخلوارزمي ــات صــحافة امل ــات تعليقــات القــراء –أخالقي ــيم  -أخالقي تعل

 أخالقيات الصحافة.
The ethics of Journalism  – ethics of digital Journalism – digital 
privacy - ethical code  accountability – responsibility -  ethics of 
data Journalism  – copyright- the ethics of digital photography - 
ethics of citizen Journalism  – self organization – plagiarism - 
ethics of artificial journalism. 

ــى ( - ــث إلـ ــل الباحـ ــذا توصـ ــ11وهكـ ــة باللغـ ــة و() دراسـ ــة 47ة العربيـ ــة باللغـ ) دراسـ
ــم يســتطع  ــي ل ــاك عــدًدا مــن الدراســات الت ــى أن هن ــة، وجتــدر اإلشــارة إل اإلجنليزي
الباحــث االطــالع عليهــا؛ نظــًرا ألنهــا متاحــة مبقابــل مــادي فقــط، خاصــة يف مجلــة 

Digital Journalism. 
 ) تقسيم الدراسات من حيث لغة النشر1جدول رقم (

  

  النسبة %  التكرار  النتائجلغة النشر                  
  18,7  11  دراسات عربية 
  81,3  47  دراسات أجنبية

  100  58  املجموع 
  

  ) أنواع الدراسات من حيث وعاء النشر2جدول رقم (

  النسبة %  التكرار   النتائجوعاء النشر                       

  96,5  56  دراسات منشورة يف مجالت علمية

  1,7  1  رسائل علمية غير منشورة (دكتوراه) 

   1,7  1  دراسات منشورة يف مؤمترات 

  % 100  58  املجموع
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ــوابط  ــوث تطبيــــــق الضــــ ــة يف بحــــ ــات البحثيــــ ــاور واالجتاهــــ ا: عــــــرض املحــــ ــً سادســــ
  األخالقية يف الصحافة الرقمية: 

 : ُتعَرض الدراسات عينة التحليل وفًقا خلمسة محاور هي
الدراسات التي اهتمت بتناول مواثيق الشــرف للضــوابط األخالقيــة للصــحافة املحور األول:  

 ).  ويضم (ثماني دراسات  الصحفيني لدورها يف املمارسة املهنية،الرقمية، وتصورات  
، وينقسـم إلـى ثالثـة تطبيق الضوابط األخالقية يف أنــواع الصــحافة الرقميــة  املحور الثاني:

(تســع : بحــوث الضــوابط األخالقيــة لصــحافة املــواطن ويضــم فــاألولاجتاهــات بحثيــة: 
البيانـــات، ويضــم (ثـــالث دراســـات)، الضـــوابط األخالقيـــة لصــحافة  :والثـــاني)، دراســات

دراسات الضوابط األخالقية للصحافة اآللية والـذكاء االصـطناعي ويضـم (سـبع   :والثالث
 دراسات).  

يف الــدول   واقــع التــزام الصــحافة الرقميــة والصــحفيني بالضــوابط األخالقيــةاملحور الثالــث:  
  ، ويضم (اثنتي عشرة دراسة).  املختلفة

ويضم   ،تعليم الطالب الضوابط األخالقية للصحافة الرقمية يف اجلامعات  :املحور الرابع
  (ثماني دراسات).  

، إشــكاليات وحتــديات تطبيــق الضــوابط األخالقيــة يف الصــحافة الرقميــة: املحــور اخلــامس
 اخلصوصية الرقمية، ويضم (ثالث دراسـات)،: فــاألولوينقسم إلى ثالثة اجتاهات بحثية، 

التالعب بالصورة يف الصـحافة : والثالــث، (أربع دراسات) ال، ويضم: بحوث االنتحوالثاني
  .  (أربع دراسات)، ويضم  الرقمية

وفيما يأتي جدول يوضح توزيع املحاور البحثية وما تشمله من دراسات على الفترة  
  الزمنية للتحليل:
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  ) توزيع املحاور البحثية وفًقا لألعوام3جدول رقم (
  

  املجموع   2020  2019  2018  2017  2016  2015  العام                                       املحور        

الشرف  مواثيق  تناول  األول:  املحور 
للصحافة  األخالقية  للضوابط 

  الرقمية  
3  -  -  2  1  2  8  

) الثاني  الضوابط 1املحور   :(
  9  1  2  -  -  2  4  األخالقية لصحافة املواطن 

) الضوابط 2املحورالثاني   :(
  3  -  -  1  1  1  -  األخالقية لصحافة البيانات 

الضوابط 3(  املحورالثاني  :(
والذكاء   اآللية  للصحافة  األخالقية 

  االصطناعي واخلوارزميات 
-  1  1  3  2  -  7  

الصحافة  التزام  واقع  الثالث:  املحور 
بالضوابط  والصحفيني  الرقمية 

  األخالقية   
2  4  -  1  3  2  12  

الطالب املحورالرابع تعليم   :
للصحافة  األخالقية  الضوابط 

  الرقمية يف اجلامعات 
1  2  1  2  2  -  8  

): اخلصوصية  1املحور اخلامس (
  3    1  1  ـــــــــ   1  ــــــــــ   الرقمية 

): االنتحال يف  2املحور اخلامس (
  4  1  ـــــــــ   2  1  ـــــــــ   ـــــــــ   الصحافة الرقمية 

التالعب ): 3املحور اخلامس (
  4  ـــــــــ   ـــــــــ   2  1  ــــــــ   1  بالصورة يف الصحافة الرقمية 

  58  6  11  14  5  11  11  املجموع 

ــات التــــي اهتمــــت بتنــــاول مواثيــــق الشــــرف للضــــوابط  املحــــور األول: الدراســ
ــة  ــدورها يف املمارسـ ــورات الصـــحفيني لـ ــة، وتصـ ــحافة الرقميـ ــة للصـ األخالقيـ

  املهنية:
املحــور ثمــاني دراســات: ســبع دراســات أجنبيــة، وواحــدة عربيــة، ميكــن وجــد الباحــث حتــت هــذا 

  عرضها كما يأتي:
  فيما يتعلق بأهداف الدراسات:    - أ

-  ) مبدى توافق مواثيق الشرف يف الدول   )Diaz-Campo & Boj, 2015اهتمت دراسة 
لتطبيقها  الشرف احلالية  مواثيق  الرقمية، ومدى صالحية  الصحفية  البيئة  مع  املختلفة 
على اإلنترنت، ومدى اهتمام املواثيق التي مت حتديثها يف الدول املختلفة، أو وضعت بها  

واعتمدت على حتليل  مواد مرتبطة باإلنترنت بالقواعد املنظمة ملمارسة النشاط الرقمي،  
) تسعة وتسعني ميثاق شرف صحفّيً من دول مختلفة شملت  99الوثائق، وقامت بتحليل (
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أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا، واعتمدت يف جمع املواثيق على مصدرين: أحدهما أخالق 
يف   باجلماهير  واالتصال  الصحافة  قسم  بها  قام  الشرف  ملواثيق  جتميع  وهو  اإلنترنت، 

 Donald Wببريطانيا، واآلخر قاعدة البيانات التي أنشأها معهد   Tampereجامعة  
Reynolds     للصحافة، ومت البحث يف مواثيق الشرف حول استخدامها للكلمات التي لها

التواصل االجتماعي    –الفضاء اإللكتروني    –عالقة باإلنترنت؛ مثل: املدونات     –وسائل 
  إنترنت.   –إنفوجرافيك  –موقع  –رابط  –تفاعل 

دراسة  - التابعة   (Villegas, 2015واهتمت  الصحافة  أخالقيات  تصور جلنة  بتحليل   (
الحتاد الصحفيني األسبان حول الصحافة عبر اإلنترنت، واستهدفت حتديد ما إذا كانت  
حل   يف  تسهم  أن  ميكن  منهجية  معايير  توفر  اللجنة  أصدرتها  التي  األخالقيات  مدونة 

تي ظهرت يف الصحافة عبر اإلنترنت، وقامت بإجراء حتليل كمي املعضالت األخالقية ال
) تاريخها  العشر من  السنوات  اللجنة خالل  التي أصدرتها  ) 2014  –  2004للقرارات 

أدائها  وتقييم  اللجنة،  تعاجلها  التي  الشكاوى  وحتليل  اإلنترنت،  على  موقعها  خالل  من 
 كعنصر فاعل يف التنظيم الذاتي للصحافة. 

ــت د - ــة (واهتمـــــ ــات Acharya, 2015راســـــ ــة أدبيـــــ ــة) مبراجعـــــ ــاءلة اإلعالميـــــ  املســـــ
Accountability وتقــدمي نظــرة عامــة علــى مســاءلة وســائل اإلعــالم علــى املنصــات ،

الرقمية، ورّكزت على مفهـوم املسـاءلة وتطـوره، واملمارسـات احلاليـة، والتحـديات الرئيسـة 
هير يف تعزيـــز مســـاءلة وســـائل التـــي تواجـــه املســـاءلة يف املنصـــات الرقميـــة، ودور اجلمـــا

اإلعالم اإلخبارية عبر اإلنترنت أمام أصـحاب املصـلحة العـاميني واملهنيـني، ومـا إذا كانـت 
ــل وســائل اإلعــالم والصــحفيني أمــام  ــز املســاءلة مــن قب ــة تســهم يف تعزي املنصــات الرقمي

 املهنيني والعامة أصحاب املصلحة.
ــي  )2018ويف ســياق مختلــف، اســتهدفت دراســة (عرفــات،   - ــاق أخالق بنــاء مشــروع ميث

للصحافة اإللكترونية لدول مجلـس التعـاون اخلليجـي يف ضـوء جتـارب املواثيـق األخالقيـة 
ميثاق الشرف البحريني   –العربية، وقامت بتحليل املواثيق اآلتية: ميثاق الشرف اإلماراتي  

عـــالم ميثـــاق شـــرف اإل –ميثـــاق الشـــرف املهنـــي للصـــحفيني اإللكتـــرونيني املصـــري  –
ــاني  ــي اللبن ــى أداتــني: إحــداهما أداة  –اإللكترون وثيقــة الصــحفيني العــرب، واعتمــدت عل

حتليــل الوثــائق لرصــد وحتليــل بنــود مواثيــق الشــرف الصــحفية، واألخــرى: مقيــاس لرصــد 
آراء الصحفيني اإللكترونيني جتاه ميثاق الشرف الـذي اقترحتـه الدراسـة، واعتمـدت علـى 

ــاء االجتمــاعي للتكنولوجيــا، الــذي يســعى لفهــم العوامــل االجتماعيــة املرتبطــة  منــوذج البن
 باستخدام التكنولوجيا.
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بتحديـــد وحتليـــل أدوات املحاســـبة  )Torrijos & Vegas, 2018اهتمـــت دراســـة (  -
ــق  ــل: املواثيـ ــة؛ مثـ ــواء األدوات التقليديـ ــية، سـ ــلة بالصـــحافة الرياضـ ــر صـ ــاءلة األكثـ واملسـ
األخالقية وكتب األسلوب، أم األدوات املبتكرة؛ مثل: املدونات التحريرية علـى الويـب ونقـد 

ت املسـاءلة مـن وسائل اإلعالم يف وسائل التواصل االجتماعي، كما اسـتهدفت جتميـع أدوا
خالل منصة الصـحافة الرياضـية املسـئولة؛ حتـى تكـون مبثابـة (بوصـلة أخالقيـة) تسـاعد 
املمارســني علــى زيــادة وعــيهم الــذاتي بالضــوابط واملمارســات األخالقيــة، وهــذه الدراســة 
مشروع بحثـي بعنـوان "الصـحافة الرياضـية املسـئولة"، قـام بهـا الباحثـان علـى مـدار ثـالث 

املرحلــة األولــى يف حتديــد وحتليــل أكثــر أدوات املحاســبة صــلة بالصــحافة  مراحــل: متثلــت
الرياضــية عبــر أنظمــة اإلعــالم املختلفــة، ومتــت االســتعانة باإلنترنــت خــالل إطــار زمنــي 

) شــهًرا، مــن خــالل االعتمــاد علــى عينــة كــرة الــثلج لبنــاء مجموعــة بيانــات 18اســتغرق (
يف عديــد مــن املنصــات، والبحــث املنهجــي يف متســقة ملــوارد املحاســبة التــي كانــت مبعثــرة 

قواعد البيانات األكادميية واملواقع االحترافية؛ مثـل: شـبكة الصـحافة األخالقيـة، ومتثلـت 
املرحلة الثانية يف حتليل أنظمة املساءلة باستخدام حتليل املحتوى الكيفي وعرض نتائجهـا 

رحلة الثالثـة يف إنشـاء منصـة ، ومتثلت امل2016يف مؤمتر األخالقيات والبحث واالتصال  
  الصحافة الرياضية املسئولة.

ــت دراســة ( - ــات ) Acharya, 2019وتناول ــاملني يف البواب ــة دعــم الصــحفيني الع كيفي
اإلخباريــة عبــر اإلنترنــت يف نيبــال للمســاءلة املهنيــة والعامــة، مــن خــالل حتليــل ممارســات 

إلنترنـــت، ومـــدى تـــأثر البوابـــات املســـاءلة يف البوابـــات اإلخباريـــة األكثـــر مشـــاهدة علـــى ا
ــة (القــــــــــوانني)  ــاءلة األربعــــــــــة: السياســــــــ ــاد املســــــــ   الســــــــــوق –اإلخباريــــــــــة بأبعــــــــ

  البعد املهني (التنظيم الذاتي).   –اجلمهور   –(العرض والطلب)  
) حتليل تصورات الصـحفيني األسـبان Mauri-Rios et al., 2020واستهدفت دراســة ( -

لتطوير السلوك األخالقي يف الصحافة، وكيف تـؤثر لفعالية مدونات قواعد السلوك كأداة  
 –املتغيــرات الدميوجرافيــة (العمــر ومســتوى التعلــيم)، واملتغيــرات املهنيــة (ســنوات اخلبــرة 

الوظيفــة احلاليــة) علــى حتديــد أهميــة مواثيــق  –نــوع الوســيلة التــي يعمــل بهــا الصــحفي 
ا 228عينـة بلغـت (الشرف كأداة للمحاسبة واملساءلة، ومت تطبيق الدراسـة علـى   ) صـحفّيً

ينتمون إلى جمعية الصحفيني األسبان أو نادي الصحفيني املحترفني، واستعانت بتصـنيف 
،  وصـّنفها إلـى: أدوات Mauri-Rios 2015أدوات مساءلة وسائل اإلعالم الذي قدمـه 

ة تقليدية، وهي األدوات التي كانت معروفة قبل ظهـور اإلنترنـت؛ مثـل: (املـدونات األخالقيـ
ــة املحــددة  –القــوانني املنظمــة لوســائل اإلعــالم  –العامــة  املجــالس  –املــدونات األخالقي
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اإلعالمية)، واألدوات املبتكرة؛ مثل: (املدونات على وسائل اإلعالم، وانتقاد وسائل اإلعالم 
  يف الشبكات االجتماعية).

شـرف ) حتليل مواثيـق الDiaz-Campo & Dominguez, 2020واستهدفت دراسة ( -
األخالقية يف دول أمريكا الالتينية، وحتديد مدى مالءمتها للواقع احلالي للصحافة اآللية 

الروبــوت)، ومــا إذا كانــت املبــادئ األخالقيــة التــي ميكــن أن  –املعــززة  –(اخلوارزميــات 
تضبط الصحافة اآلليـة ميكـن العثـور عليهـا ضـمن هـذه املواثيـق، وحتديـد مـدى صـالحية 

قية بدول أمريكـا الالتينيـة بصـفتها ومحتواهـا احلـالي لتكـون مبثابـة دليـل املدونات األخال
مرجعــي لألخالقيــات للمتخصصــني يف الصــحافة اآلليــة، الــذين يعملــون يف هــذه املنطقــة 
ــدان  ــف بل ــائق ملــدونات وقواعــد الســلوك يف مختل ــل الوث ــى حتلي ــة، واعتمــدت عل اجلغرافي

مدونـة)، واعتمـدت   18قيـة التـي مت حتليلهـا (أمريكا الالتينية، وبلغ عـدد املـدونات األخال
  ).  (Dorr & Hollnbuchner, 2017 يف إطارها النظري على املبادئ السبعة التي وضعها

  فيما يتعلق باألدوات واألطر املنهجية: -ب
اعتمــدت معظــم الدراســات يف حتليــل مواثيــق الشــرف علــى أداة حتليــل الوثــائق، والتحليــل 

 & Diaz-Campo) ) و2018عرفــات، و( (Diaz-Campo & Boj, 2015)املقــارن 
Dominguez, 2020) ل كـل منهـا مواثيـق الشـرف يف دول مختلفـة، وقارنـت ؛ حيـث حلـّ

 ,Villegas)يـة، كمـا اعتمـدت دراسـة بينها من ناحية تناولها ألخالقيات الصـحافة الرقم
علـــى التحليـــل الكمـــي لقـــرارات جلنـــة األخالقيـــات التابعـــة الحتـــاد الصـــحفيني  (2015

علـى  (Acharya, 2015))، واعتمدت دراسـة 2014 – 2004األسبان يف الفترة من (
)، وهـي (Morissetحتليل األدبيات حول مساءلة وسائل اإلعـالم مـن خـالل مسـح مكتبـة  

علــى   (Torrijos & Vegas, 2018)بــة يف أوتــاوا بكنــدا، واعتمــدت دراســة أكبــر مكت
 (Acharya, 2019)التحليــل الكيفــي، واســتخدمت عينــة كــرة الــثلج، واعتمــدت دراســة  

علــى مــنهج دراســة احلالــة، واســتخدمت حتليــل املحتــوى خلمــس وعشــرين قصــة إخباريــة، 
واملقابلــة شــبه املنظمــة مــع عشــرة صــحفيني يف البوابــات اإلخباريــة، واســتخدمت دراســة 

(Mauri-Rios et al., 2020) .منهج املسح وأداة االستبيان  
 فيما يتعلق باألطر النظرية:-ج

 ,Mauri-Rios)تصــنيف أدوات محاســبة ومســاءلة وســائل اإلعــالم، الــذي قدمــه -
 Mauri-Rios et)وصنف أدوات املحاسبة إلى تقليدية ومبتكرة، دراسـة  ، (2015

al., 2020).  
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 & Dorr)املبـــادئ الســـبعة ألخالقيـــات الصـــحافة اآلليـــة، التـــي وضـــعها  -
Hollnbuchner, 2017) احترام  –البيانات املناسبة ، وتتضمن: (طرق جمع

التحقــق والتأكــد مــن البــرامج واألســاليب  –حتليــل البيانــات  –اخلصوصــية 
 االلتــزام القــانوني)،  –تأليف البيانــات والنتــائج "عــدم االنتحــال"    –املستخدمة  

 .(Diaz-Campo & Dominguez, 2020) دراسة
 ). 2018عرفات،  (  دراسةمنوذج البناء االجتماعي للتكنولوجيا،   -
 ,Denis Mcquil) منــوذج أبعــاد املســاءلة األربعــة لوســائل اإلعــالم الــذي قدمــه -

البعــد املهنـي "التنظــيم الـذاتي"، دراســة  –اجلمهـور  –الســوق  –: السياسـة (2004
)Asharya, 2019( . 

 فيما يتعلق بالنتائج:  -د
الشرف الصحفي  - بتناول مواثيق  اهتمت  التي  الدراسات  نتائج دراستني من  اتفقت 

للضوابط األخالقية للصحافة الرقمية أنه على الرغم من أن هناك مواثيق شرف 
ملمارسة  قواعد  على  حتتو  لم  أنها  إال  العالم؛  دول  بعض  يف  حتديثها  مت  عديدة 

أنه من بني    (Diaz-Campo & Boj, 2015)النشاط الرقمي؛ حيث وجدت دراسة  
املختلفة هناك تسعة فقط  99( العالم  ميثاًقا مت حتليلها من دول  ) تسعة وتسعني 

كندا   –تضمنت اإلشارة لإلنترنت وتكنولوجيا املعلومات، وهي: (البوسنة والهرسك  
وجدت    –رومانيا    –النرويج    –هولندا    –لوكسمبرج    –املجر    – كما  بريطانيا)، 

) ثماني عشرة 18أنه من بني (  (Diaz-Campo & Dominguez, 2020)دراسة  
فقط  مدونات  ثالث  هناك  الالتينية  أمريكا  دول  يف  حتليلها  مت  أخالقية  مدونة 

(الدومينيكان   يف:  وذلك  اآللية،  للصحافة  األخالقية  املبادئ   –كولومبيا    –تناولت 
ستخدمة يف السيلفادور)، كما أنه لم يظهر مبدأ التحقق من البرامج واألساليب امل

) الـ  املدونات  من  وهناك  18أي  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  حتليلها  مت  التي   (
نتيجة مهمة أشارت إليها هذه الدراسة، وهي أن عمر الوثيقة (املدونة) أو آخر مرة  
مت حتديثها ليس عامًال محدّدًا يف احتوائها على املبادئ األخالقية للصحافة اآللية؛  

لتي احتوت على أكبر عدد من املبادئ األخالقية للصحافة اآللية فاملدونات الثالث ا
  ).2012 – 2006 – 1994متت املوافقة عليها يف تواريخ مختلفة (

- ) دراسة  مفهوم  Acharya, 2015أسهمت  حتديد  يف  اإلعالمية )    املساءلة 
Accountability ،اإلعالمي املحتوى  على  االجتماعية  السيطرة  من  نوع  وأنه   ،

املجتمع،واالستجا جتاه  اإلعالم  وسائل  اللتزامات  عالية   بة  معلومات  توفير  مثل: 
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تقليل  وجتنب/  اإلنسان،  حقوق  واحترام  الدميقراطية،  األنظمة  ودعم  اجلودة، 
أن  إلى  وتوصلت  واملساءلة،  املسئولية  مفهوَمي  بني  وفّرقت  للمجتمع،  الضرر 

املساءلة فهي ما يطلبه اآلخرون  املسئولية هي ما يلزم الصحفيون أنفسهم به، أما  
للجمهور ملساءلة وسائل   أتاحت فرًصا جديدة  اإلنترنت  من الصحفيني، وأن شبكة 
وانتقاده   املحتوى  ومراقبة  املعلومات،  وتبادل  النشط  التفاعل  خالل  من  اإلعالم، 

 حينما ال يلتزم بالقيم األخالقية والصحفية.
- ) إنشاء منصة للصحافة الرياضية    ) يفTorrijos & Vegas, 2018أسهمت دراسة 

مصدرًا  وأربعني  اثنني  جتمع  لألخالقيات  التوجيهية  للمبادئ  بوابة  وهي  املسئولة، 
من خمس عشرة دولة، وحتتوي على أدوات املحاسبة واملساءلة للصحافة الرياضية  

مدونات األخالق،  -التي مت إنتاجها داخل املؤسسات اإلعالمية؛ مثل: كتب األسلوب  
التي مت إنشاؤها خارج املؤسسات اإلعالمية من جانب املهتمني  وغيرها ، واألدوات 

جودة   يف  تسهم  التي  واملواطنني،  الباحثني  مدونات  مثل:  الرياضية؛  بالصحافة 
  املحتوى الرياضي. 

(عرفات،   - دراسة  للصحافة  2018قدمت  أخالقي  مليثاق  مقترًحا  مشروًعا   (
اخلليج التعاون  مجلس  دول  يف  هي:  اإللكترونية  أخالقية  أسس  أربعة  يتضمن  ي 

الدولة   جتاه  اإلعالمية  املجتمع  –(األخالق  جتاه  العامة  األخالق   –األخالق 
حقوق الصحفيني)، ومن البنود املهمة التي تضمنها امليثاق   –اإلعالمية جتاه املهنة  

التي  املميزات  استغالل  وعدم  األخرى،  املواقع  حقوق  على  التعدي  عدم  املقترح 
البيئة اإللكترونية يف االنتقاص من حقوق اآلخرين أو مضايقتهم أو التعدي  توفرها  

  على خصوصيتهم. 
نيبال    )Acharya, 2019(  دراسة وجدت   - يف  اإلنترنت  عبر  األخبار  بوابات  أن 

اجلمهور   جتاه  املساءلة  على  أقل–حتافظ  وأن   -بشكل  التقليدية،  نظيراتها  من 
باري؛ ألن مالكي الوسائط يهتمون بتكاليف  السوق له تأثير كبير على املحتوى اإلخ

حيث  املساءلة،  يف  يؤثر  السياسي  البعد  أن  وجدت  كما  األرباح،  وحتقيق  التشغيل 
 .   يظهرد االستقطاب السياسي بني الصحفيني يف البوابات اإلخبارية

) إلى أنه على الرغم من ظهور تقنيات   (Mauri-Rios et al., 2020أشارت دراسة  -
فإن  واملساءلة،  املحاسبة  تطبيق  اإلنترنت يف  إمكانيات  تستفيد من  وأدوات  جديدة 
الصحفيني ال يزالون يثقون يف األدوات التقليدية، وأنهم يعدون القواعد األخالقية 

بعد   تأتي  ثم  اإلعالم،  لوسائل  قيمة  واملساءلة  املحاسبة  أدوات  أكثر  ذلك  العامة 
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املرتبة   يف  اإلعالم  لوسائل  املنظمة  القوانني  ثم  املتخصصة،  األخالقية  املدونات 
الصحفيني  تصورات  الدميوجرافية يف  املتغيرات  تأثير  الدراسة  وأوضحت  الثالثة، 
نحو أدوات املحاسبة التقليدية واجلديدة، وأنه كلما كبر عمر الصحفي زادت ثقته 

صحيح؛ حيث يثق الصحفيون األصغر سًنا يف  يف فعالية مواثيق الشرف، والعكس  
أدوات املحاسبة اجلديدة؛ مثل: النقد على الشبكات االجتماعية والتحليل األكادميي  

  للصحافة. 
دراسة   - الصحفيني    (Villegas, 2015)وجدت  التابعة الحتاد  األخالقيات  أن جلنة 

الص على  تؤثر  التي  باملشكالت  املتعلقة  قراراتها  كانت  أسبانيا  الرقمية  يف  حافة 
نادرة، ومت حلها بناء على تفسير املبادئ الواردة يف مدونة األخالقيات، وأن األسئلة  
الضعيفة،   الفئات  وحماية  الشخصية  باحلقوق  تتعلق  كانت  أثيرت  التي  األخالقية 
وليس بقضايا أخرى؛ مثل الدقة والواقعية، كما حدث مع وسائل اإلعالم التقليدية،  

و الدراسة  عبر  واقترحت  الصحافة  ملمارسة  املحددة  املبادئ  من  مجموعة  ضع 
  اإلنترنت، قادرة على االستجابة للتحديات األخالقية يف البيئة الرقمية. 

وينقســم إلــى ثالثــة   ،تطبيــق الضــوابط األخالقيــة يف أنــواع الصــحافة الرقميــةاملحور الثــاني:  
(تســــع ملــــواطن ويضــــم اجتاهــــات بحثيــــة: فــــاألول: دراســــات الضــــوابط األخالقيــــة لصــــحافة ا

، والثالــث: ، ويضــم (ثــالث دراســات)والثاني: الضوابط األخالقية لصحافة البيانات  )،دراسات
ــات ويضـــم (ســـبع  ــة والـــذكاء االصـــطناعي واخلوارزميـ ــوابط األخالقيـــة للصـــحافة اآلليـ الضـ

   دراسات).

  ): دراسات الضوابط األخالقية لصحافة املواطن: 1املحـور الثاني (
الباحث حتت اجتاه الضوابط األخالقية لصحافة املواطن تسع دراسات، سبع منها  وجد  

  تنتمي للدراسات األجنبية، واثنتان تنتميان للدراسات العربية.
استخدمتها،   التي  والنظريَّات  املنهجية،  وأطرها  أهدافها  الدراسات يف  تنوعت هذه  وقد 

  وفيما يأتي النتائج التي توصلت إليها: والسياقات التي مت تطبيق األدوات خاللها، 
  فيما يتعلق بأهداف الدراسات:  -أ

دراسة   املواطن يف   )(Okpara, 2015استهدفت  ملمارسات صحافة  األخالقية  األبعاد 
الرئاسية   االنتخابات  أثناء  صحافة  2015نيجيريا  طبقت  مدى  أي  إلى  ملعرفة  وذلك  ؛ 

  املواطن مبادئ املسئولية االجتماعية يف تغطيتها لالنتخابات الرئاسية.
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دراسة   السياس  (Moyo, 2015)وتناولت  األزمات  أثناء  املواطن  ية، أخالقيات صحافة 
الرئاسية   االنتخابات  أزمة اإلعادة يف  يف زميبابوي، وكيف قدمت    2008بالتطبيق على 

  صحافة املواطن صور العنف أثناء جولة اإلعادة.
) دراسة  احلافظ،  واستهدفت  تضعها    )2015عبد  التي  األخالقية  املعايير  على  التعرف 

املوقع قيام  ومدى  القّراء،  تعليقات  لنشر  اإلخبارية  التعليقات،    املواقع  أو حذف  بالرقابة 
ورصد أشكال االنتهاكات األخالقية يف التعليقات، ومدى التزام القّراء بأخالقيات النشر  

  يف التعبير عن آرائهم.  
عن التعليقات املنشورة يف البوابات    املسئول   بتحديد  )Mazyle, 2015(  واهتمت دراسة

اإلخبارية عبر اإلنترنت يف ليتوانيا، والقوانني التي حتكم املمارسات يف البوابات واملواقع  
بآداب  القّراء  التزام  ومدى  املنشورة،  التعليقات  عن  باملسئولية  يتعلق  فيما  اإلخبارية 

  وأخالقيات التعليقات.
) باالعتبارات األخالقية لصحافة املواطن يف  (Mpofu & Barnabas, 2016  كما اهتم 

  . 2015تغطية األزمات، بالتطبيق على أزمة إرهاب األجانب يف جنوب إفريقيا 
دراسة التي )   (Pande, 2017واستهدفت  الفيديوهات  مع  اجلمهور  تفاعل  كيفية  بحث 

إحدى الفتيات  نشرها املواطنون على اليوتيوب أثناء تغطية حادثة االعتداء اجلنسي على  
عام   الهند  املواطن  2012يف  صحافة  وارتباط  العام  املجال  جتانس  فكرة  واختبرت   ،

  باألخالق.
دراسة يف    ) (Nilsson, 2020واستهدفت  اإلخبارية  املؤسسات  اعتماد  على  التعرف 

ومدى  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  احلدث،  من  القريبني  املواطنني  صور  على  السويد 
املؤسسا الهجوم  التزام  تغطية  على  بالتطبيق  النشر،  بأخالقيات  املواطن  وصحفيي  ت 

  .2017أبريل  7اإلرهابي يف استكهولم يوم  
بتناول مواقع التواصل االجتماعي )  (Roberts, 2019  ويف سياق مختلف، اهتمت دراسة

الواليات   يف  مواقع  ستة  أشهر  على  تطبيقها  ومت  املواطن،  بصحافة  مقارنة  لألخالقيات 
(اليوتيوب األمريكية:  شات  -تويتر  - انستجرام  -فيسبوك   -املتحدة  بينترست)؛    - سناب 

ر األخالقية املعايي  –املحتوى    -ملعرفة كيف تتناول املواقع األخالقيات من ناحية (التدريب
  . املصادر) –

) رؤية القائمني باالتصال يف أقسام صحافة املواطن باملؤسسات 2019(صبح،  وتناولت  
الصحفية املصرية لتقنية صحافة املواطن، يف ضوء الضوابط واملعايير واملسئوليات التي  

  تؤكدها نظرية املسئولية االجتماعية.



                25 

  فيما يتعلق باألدوات واملناهج: -ب
للصور    استخدمت والكيفي  الكمي  املضمون  حتليل  املواطن  صحافة  دراسات  معظم 

القّراء  أثناء األزمات، وتعليقات  اليوتيوب  التي نشرها املواطنون على موقع  والفيديوهات 
((Pande, 2017عليها   اإلخبارية  املواقع  يف  القّراء  تعليقات  مضمون  وحتليل  عبد  )، 

باس2015احلافظ،   املدونات  حتليل  أو  النقدي  )،  اخلطاب  حتليل   ,Moyo)تخدام 
2015)) دراسة  واعتمدت   ،Mazyle, 2015(    املقارن والتحليل  الوثائق  حتليل  على 

املباشرة   واملالحظة  املتعمقة  املقابالت  على  أخرى  دراسات  واعتمدت  احلالة،  ودراسة 
املواطن2019صبح،  ( صحافة  يف  املشاركني  مع  التليفونية  واملقابالت   ،(Mpofu & 

Barnabas, 2016) (  للمعلقني الدميوجرايف  بالتحليل  الدراسات  وانفردت إحدى  يف  ، 
املواطن   التواصل (Pande, 2017صحافة  مواقع  استخدام  بتحليل  دراسة  وقامت   ،(

اخلصوصية (سياسات  باألخالقيات  املرتبطة  للمصطلحات  إرشادات   -االجتماعي 
، واعتمدت معظم الدراسات على  (Roberts, 2019)التعامل مع املصادر)    –مجتمعية  

  ).  (Moyo, 2015حلالة  منهج املسح، بينما استخدم بعضها منهج دراسة ا
  فيما يتعلق باألطر النظرية: -ج 

املسئولية  اآلتية:  النظرية  األطر  على  املواطن  صحافة  أخالقيات  دراسات  اعتمدت 
احلافظ،  ()،   (Okpara, 2015االجتماعية (  -)2015عبد  العام  احلافظ،  واملجال  عبد 

  -  (Nilsson, 2020) ، ومنوذج الهواة أو الشخص األول Web 2)، وتطبيقات  2015
 & Moyo, 2015)  ،((Mpofuاملجال العام لهابرماس ونظرية احلداثة السائلة لباومان  

Barnabas, 2016)   –    اجلديدة الليبرالية  أخالقيات   –  )(Pande, 2017منوذج 
  ).  (Nilsson, 2020مدخل البيئة التكاملية لوسائل اإلعالم 

  فيما يتعلق بالنتائج:  -ج
دراسا - بعض  بالضوابط توصلت  تلتزم  ال  أنها  إلى  املواطن  صحافة  أخالقيات  ت 

ضوابط   توجد  ال  أنه  مبعنى  السائلة،  احلداثة  أخالقيات  حتكمها  بل  األخالقية؛ 
الشخصية   الدوافع  بل حتكمها  مواقع )،  (Moyo, 2015محددة؛  األخالقيات يف  وأن 

وتأطيرها مبصطلحات مقننة،  بلغة غير  وكتابتها  يتم جتاهلها  بدال   التواصل  سلبية، 
وااللتزام   املسئولية  السابقة  )،  (Roberts, 2019من  النتائج  من  العكس  وعلى 

توصلت دراسات أخرى إلى التزام صحافة املواطن باألبعاد األخالقية يف نشر الصور، 
)، وأن (Nilsson, 2020وأوضحت التزام شهود العيان مبراعاة خصوصية الضحايا 

   .)2019صبح، املواطنني يلتزمون باألخالقيات يف الصور التي يرسلونها للمواقع، (
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التزام صحافة املواطن  واخت - لفت نتائج الدراسات بالنسبة لدور مواثيق الشرف يف 
بالضوابط األخالقية، فبينما ترى بعض الدراسات أهمية مواثيق الشرف لصحافة  

، فإن دراسة أخرى ترى أن مواثيق ) (Moyo, 2015،(Okpara, 2015)املواطن  
صحف وأن  املواطن،  لصحافة  اجليد  السلوك  تضمن  ال  ليس الشرف  املواطن  يي 

املواثيق  يقاومون  ورمبا  اجلديدة،  اإلعالم  لوسائل  األخالقية  باملواثيق  وعي  لديهم 
 . )(Roberts, 2019املبنية على هذه القواعد أو نشرها على نطاق واسع 

يطبقون  - االفتراضي  املجتمع  يف  اليوتيوب  مستخدمي  أن  الدراسات  أوضحت  كما 
باملجت اخلاصة  األخالقية  العالم املعايير  يف  احلوادث  ويقيمون  الواقعي  مع 

خصوًصا  بالتحيز،  مليئًا  السيبراني  الفضاء  يجعل  مما  خاللها؛  من  االفتراضي 
 ). (Pande, 2017التحيز النوعي (اجلندري) 

األزمات   - معاجلة  يف  املواطن  صحافة  أخالقيات  أن  إلى  الدراسات  بعض  أشارت 
غير موضوعية    –موقفية    –ر  ذات وجهتي نظ   –متناقضة    –تتسم بأنها: (شخصية  

على   – يعتمد  أخالقي  نظام  على  القائمة  والغايات  الشخصية  الدوافع  حتكمها 
والتعددية)   اإلنسان  وحقوق  التي    )،(Moyo, 2015احلرية  املهمة  النتائج  ومن 

أوضحتها بعض الدراسات أنه على الرغم من أن صحافة املواطن حتقق التوازن مع 
السائدة األبعاد غير األخالقية    -وسائل اإلعالم  األحيان يف  تقع يف بعض  أنها  إال 

ا    . )(Okpara, 2015مثل: إعالن نتائج االنتخابات قبل ظهورها رسمّيً

كشفت الدراسات عن زيادة حجم جتاوزات القّراء يف التعليقات، ووجود عالقة بني   -
بالتعليق   للقّراء  والسماح  املواقع،  على  التجاوزات  حجم  رقابة  زيادة  دون  املباشر 

سابقة، ومتثلت أشكال التجاوزات األخالقية للتعليقات فيما يأتي: استخدام ألفاظ  
غير الئقة، وإلقاء االتهامات والشائعات، والتشهير واخلوض يف األعراض، واحتقار  

 ).2015عبد احلافظ، اآلخرين، دراسة (
توانيا ال يوجد بها أن البوابات اإلخبارية يف لي  )Mazyle, 2015(وجدت دراسة   -

احلقيقية  الهوية  اختفاء  وأن  ومحتواها،  التعليقات  تدفق  على  يشرفون  موظفون 
بالقواعد  االلتزام  عدم  على  القّراء  شجع  مجهول  باسم  والتعليق  للمعلقني، 

   األخالقية، واحتواء التعليقات على التشهير باآلخرين، ونشر االتهامات بال دليل.
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  :): الضوابط األخالقية لصحافة البيانات2(املحور الثاني 
وميكن   عربية،  والثالثة  أجنبيتني،  اثنتني  دراسات،  ثالث  املحور  هذا  حتت  الباحث  وجد 

  عرضها كما يأتي: 
  فيما يتعلق بأهداف الدراسات:  )أ(
بصحافة   )(Kuutti, 2016دراسة  اهتمت   - املرتبطة  األخالقية  القضايا  بتحليل 

  –حتليل البيانات    –البيانات، وقامت بتقسيمها إلى أربع مراحل: (الوصول للبيانات  
التغذية املرتدة من اجلمهور)، وكل مرحلة من هذه املراحل السابقة   –نشر البيانات  

 وضعت لها الدراسة أخالقيات محددة. 
دراسة   - األخالقية )  (Craig & Yousuf, 2017استهدفت  األبعاد  عن  الكشف 

لـ   منشورًا للصحفيني العاملني    119لصحافة البيانات، من خالل التحليل الكيفي 
النار يف  للتقرير املستعني باحلاسبات، يف تغطية أزمة إطالق  القومية  يف املؤسسة 

 . 2012إحدى املدارس األمريكية 
دراسة   - بني    )2018(حسن،  واستهدفت  يف املقارنة  األخالقية  املعايير  استخدام 

منهج   على  واعتمدت  واألجنبية،  املصرية  اإلخبارية  املواقع  يف  البيانات  صحافة 
مواقع:  يف  البيانات  صحافة  مضمون  بتحليل  وقامت  املنهجية،  واملقارنة  املسح 

 (الوطن، واملصري اليوم، ونيويورك تاميز، واجلارديان). 
 جية:فيما يتعلق باألدوات واألطر املنه  )ب(

 Craig(  استخدمت دراسات أخالقيات صحافة البيانات التحليل الكيفي دراسة
& Yousuf, 2017(  دراسة استخدمت  كما  املضمون    )2018(حسن،  ،  حتليل 

 الكمي واملقارنة املنهجية بني املواقع املصرية واألجنبية.  
  نظرية.  (ج) األطر النظرية: لم تعتمد الدراسات يف هذا املحور على أطر        

إلى أن أهم األخالقيات التي    )(Kuutti, 2016  توصلت دراسة  (د) فيما يتعلق بالنتائج:
الوصول    –عدم التحيز    –اإلنصاف    –يجب أن تلتزم بها صحافة البيانات هي: (الدقة  

البيانات   البيانات    –تصحيح األخطاء    –ألصل  للمصادر    –تنقية  العزو   –الشفافية يف 
التاريخية   واخللفية  للبيانات  السياق  املشكالت   –إضافة  أهم  وأن  البيانات)،   تفسير 

اخلاطئ   والتفسير  اخلصوصية،  انتهاك  هي  البيانات  صحافة  تواجه  التي  األخالقية 
دراسة   معها  واتفقت  أهم )،  (Craig & Yousuf, 2017للنتائج،  أن  إلى  توصلت  التي 

واحترام   والتحقق،  املسئولية،  مقابل  احلرية  هي:  البيانات  لصحافة  األخالقية  األبعاد 
ات؛ حتي ال يحدث خداع للقارئ، بينما توصلت دراسة اخلصوصية، وااللتزام بصحة البيان
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لصحافة  2018(حسن،   األخالقية  باملعايير  بالتزامها  األجنبية  املواقع  تفوق  إلى   (
البيانات، حيث التزمت املواقع األجنبية أكثر من املواقع املصرية باملعايير اآلتية: (احترام  

الدقة   –التوازن وعرض وجهتي النظر    –الدفاع عن املصالح العامة للمجتمع    –حق الفرد  
البيانات   عرض  وجدت   –يف  حيث  األصلية)،  مصادرها  من  البيانات  على  احلصول 

الدراسة أن املواقع األجنبية حرصت على عرض وجهتي النظر يف كل املوضوعات التي مت  
 حتليلها، بينما اتسمت بعض املوضوعات يف املواقع املصرية بالتحيز لوجهة نظر واحدة، 

 كما اتسمت املواقع األجنبية بنسبة البيانات ملصدرها األصلي يف كل املوضوعات. 

) الثاني  االصطناعي  3املحور  والذكاء  اآللية  للصحافة  األخالقية  الضوابط  بحوث   :(
  :   واخلوارزميات

تكنولوجيا االصطناعي    أصبحت  واخلوارزميات   Artificial intelligenceالذكاء 
Algorithms   ًّا يف نظام البيئة اإلعالمية الرقمية، ورغم أننا نعيش يف مرحلة  جزًءا مهم

ا   منّوً تشهد  والدراسات  البحوث  أن  إال  املجال  هذا  يف  والتحديث  التطوير  من  مبكرة 
سريًعا، وتتزايد يف االهتمام به والتحديات األخالقية التي أوجدها، باعتباره ميثل ثورة يف  

االصطناعي    حتت اجتاه دراسات أخالقيات الذكاء  الصحافة املعاصرة، وقد وجد الباحث
للمدرسة   تنتمي  منها  خمس  أجنبية:  دراسات  وكلها  دراسات،  سبع  اآللية  والصحافة 

  األوربية، واثنتان تنتميان للمدرسة األمريكية، وميكن عرضها كما يأتي:
  فيما يتعلق بأهداف الدراسات:   - أ
دراسة    األخالقية  (Dorr & Hollnbuchner, 2016استهدفت  التحديات  حتليل   (

  - التعاقدية    –الفضيلة    –لصحافة اخلوارزميات بناء على نظريَّات علم األخالق (املنفعة  
قدمه  الذي  املستويات  متعددة  األخالقية  املسئولية  نظام  على  واعتمدت  الواجبات)، 

Purer 1992من كل  قدمه  الذي  الصحافة  وتصنيف   ،  (Malik, Weichenbrg & Scholl, 

 –مهنية    –الذي ينظر إلى املسئولية األخالقية على أنها متعددة املستويات (فردية  ،  (2006
ملناقشة    -تنظيمية   عمل  إطار  وّفرت  أنها  إلى  الدراسة  هذه  أهمية  وترجع  اجتماعية)، 

إذ    القضايا األخالقية املتعلقة بصحافة اخلوارزميات، اعتمدت عليه الدراسات بعد ذلك؛
 حددت األخالقيات املرتبطة بكل مستوى أخالقي على حدة.

) بتوثيق وحتليل آراء الصحفيني يف لندن حول  (Thurman et al., 2017واهتمت دراسة   
يؤدونها،   التي  األدوار  متنوعة من  اآللية وحدودها يف سياق مجموعة  الصحافة  إمكانات 
ومخرجاتها، واآلثار األخالقية واملجتمعية األوسع، وهي دراسة كيفية استكشافية، اهتمت  

تبطة بكتابة األخبار اآللية مبناقشة رؤية الصحفيني ملجموعة من القضايا األخالقية املر 
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من    –التوازن    –التحيز    –(الشفافية   عمدية  عينة  على  الدراسة  تطبيق  ومت  التحقق)، 
مستويات   ميثلون  صحفيني  عشرة  وعددهم  اآللية،  الكتابة  يف  خبرة  لديهم  الصحفيني 

صة،  مختلفة من املسئولية واخلبرة والتعامل مع التقنية، واالنتماء للمؤسسات العامة واخلا
ومت تعرضهم ألحد تطبيقات إنتاج النصوص الصحفية عبر اإلنترنت، ثم إجراء مقابالت  

  شبه منظمة معهم.  
 ) دراسة  القّراء ملحتوى  )  Grafe et al., 2018واهتمت  بتطوير مقياس إلدراك  أملانيا  يف 

وم  واالنقرائية،  واخلبرة  املصداقية  ناحية  من  بالكمبيوتر،  املكتوبة  اآللية  أجل  األخبار  ن 
إما عن كرة   بالكمبيوتر؛  لتقييم مقالة مكتوبة  أربعني مشارًكا  ذلك مت إجراء اختبار على 

أ أبعاد:  ثالثة  من  يتكون  مقياس  باستخدام  االقتصاد  أو  (دقيقة  املصداقية   - القدم   : -  
بالثقة   ب  –نزيهة    –جديرة  القراءة  - موثوقة).  (مسلية  سهولة  لالهتمام    –:   –مثيرة 

ومكتوبة   جحيوية  جيد).  الصحفية  -بشكل  (متماسكة  اخلبرة    –شاملة    –موجزة    –: 
التجريبي   التصميم  على  الدراسة  واعتمدت  الرياضة    2×2×2وصفية).  عن    –(مقال 

املكتوب    –املصدر املعلن)، (املكتوب بخط إنسان    -مقال عن االقتصاد)، (املصدر الفعلي  
ا املقالة  مصدر  بتغيير  الباحثون  وقام  ثانوي  بالكمبيوتر)،  سطر  إضافة  طريق  عن  ملعلن 

وصف املقالة بأنها مكتوبة بخط بشري أو كمبيوتر، وبعد ذلك مت استخدام استبيان عبر 
مبحوًثا مت اختيارهم من خالل لوحة غير جتارية على اإلنترنت    986اإلنترنت شارك به  

SOSI ألف عضو طواعية يف االستطالعات العلمية.  90، يشارك بها ما يقرب من  
دراسة   للصحافة  (Monti, 2018واستهدفت  والقانونية  األخالقية  املشكالت  حتليل   (

بشكل  التركيز  مع  قانونية،  نظر  وجهة  من  واملسئولية  املعلومات  حرية  سيما  ال  اآللية؛ 
خاص على النظام القانوني اإليطالي، الذي طّور فكرة حرية املعلومات على نطاق واسع، 

احللول للمشكالت األخالقية والقانونية، ورّكزت على قضية    كما أنها اهتمت بتقدمي بعض
الذكاء  مجال  يف  محورية  قضية  بعّدها  الروبوت،  بأعمال  املتعلقة  اجلنائية  املسئولية 
باملسئولية  اهتمت  أنها  كما  اآللية،  للصحافة  قوانني  وجود  عدم  بسبب  االصطناعي 

  القانونية واألخالقية للمبرمجني. 
يف أنظمة    Transparency) بقضية الشفافية  Felzman et al., 2019واهتمت دراسة (

الذكاء االصطناعي، وذلك من منظور متكامل متعدد التخصصات، من خالل جتميع ودمج 
دراسات  نتائج  حتليل  وعبر  االجتماعية،  والعلوم  واألخالق  القانون  يف  األدبيات 

و املعلومات،  وأخالقيات  الروبوت،  وأخالقيات  التواصل  التكنولوجيا،  وسائل  أبحاث 
الثاني  - االجتماعي، والتفاعل بني اإلنسان والكمبيوتر ،  - وهي دراسة نقدية من املستوي 



 

 
30 30 

واألسس  األوروبي  البيانات  حماية  قانون  يف  للشفافية  املتعمق  التحليل  على  واعتمدت 
البيانات، كما أنها اهتمت ب العامة حلماية  دور  األخالقية ملتطلبات الشفافية يف الالئحة 

للذكاء   الشفافية  تدابير  تأخذها  أن  يجب  التي  السياقية  والعوامل  الثقة،  يف  الشفافية 
يف   أدوارًا  تؤدي  ولكنها  فراغ،  يف  تعمل  ال  الشفافية  أن  باعتبار  أوروبا،  يف  االصطناعي 

  بيئاتها الثقافية والتنظيمية املحددة.   
)  (Lewis et al., 2019  راسة د  اهتمت ويف سياق مختلف، يف الواليات املتحدة املريكية،  

اخلوارزميات  صحافة  عن  تنتج  أن  ميكن  التي  واألخالقية  القانونية  باملخاطر 
Algorithmic Journalism    والقذف التشهير  قضايا  باستخدام Libelخصوًصا   ،

على   يشتمل  إخبارّيًا  اخلوارزميات محتوى  تنتج  أن  املحتمل  من  أنه  وكيف  اخلوارزميات، 
والقذف، املحكمة    التشهير  أمام  عرضها  مت  التي  القانونية  احلاالت  مبراجعة  واهتمت 

السياق   والتشهير يف  القذف  بقوانني  اآللية  الصحافة  واختبرت عالقة  أمريكا،  العليا يف 
األمريكي؛ إذ مت تعديل الدستور لتوفير حماية أكبر حلرية التعبير أكثر من أي بلد آخر،  

للمؤسسات اإلخبارية حينما تقوم بكتابة ونشر األخبار   كما رّكزت على املسئولية القانونية
ا.   آلّيً

دراسة   استهدفت  للتكنولوجيا ,Aly & Hassou)   (2019بينما  الراهن  الوضع  وصف 
يف   االصطناعي  الذكاء  دور  حول  رؤى  وتقدمي  وتغييرها،  الصحافة  حتديث  يف  ودورها 

أتاحها   التي  والفرص  واإلمكانات  الصحفية،  املمارسة  اآلثار  تغيير  وحتديد  للصحفيني، 
التحديات  على  رّكزت  أنها  كما  الصحفيني،  مستقبل  على  االصطناعي  للذكاء  املحتملة 
واعتمدت   الصحافة،  مجال  االصطناعي يف  الذكاء  استخدام  عن  نشأت  التي  األخالقية 
على املراجعة املنهجية املتعمقة والنقدية للدراسات اخلاصة بتوظيف الذكاء االصطناعي 

  لصحافة، التي أتاحت بناء النتائج يف شكل متكامل. يف ا
  :فيما يتعلق باألدوات واألطر املنهجية  -ب
وأدوات    مناهج  عدة  اآللية  والصحافة  االصطناعي  الذكاء  أخالقيات  دراسات  استخدمت 

 كما يأتي:ا بحثية ميكن عرضه
املنهجية - واملراجعة  النقدي  أخالقيات    التحليل  لدراسات  الثاني  املستوى  من 

والكمبيوتر،   اإلنـــسان  بني  والــعــــالقة  االصطناعي  والذكاء  واملعلومات  الروبوت 
فــــي    & Aly)   (2019 ودراســــة  ،  Felzman et al., 2019)(  دراسةوذلك 

Hassoum, ،    دراسة استخدمت   Dorr & Hollnbuchner, 2016)( كما 
املسئولية األخالقية   التحديات األخالقية لصحافة اخلوارزميات من منظور  حتليل 
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املستويات، واستخدمت   االيطالي ومواد متعددة  للقانون  الوثائقي  التحليل  دراستان 
، وتـحلــيــل مـــواد الــقــــذف (Monti, 2018)حرية املعلومات واملسئولية اجلنائية  

فــــ (والــتــشــهـــيـــر  األمــــريكي  الــقـــانـــون  واعتمدت Lewis et al., 2018)ي   ،
املتطوعني   Grafe et al., 2018)(دراسة   من  لعينة  اإللكتروني  االستبيان  على 

  .2×2×2والتصميم التجريبي 
عينة عمدية من الصحفيني من    Thurman et al., 2017)(واستخدمت دراسة   -

 ,.Lewis et al)يني، واعتمدت دراستا  خالل الدراسة الكيفية لعشرة من الصحف
2018) ،(Monti, 2018)  منهج دراسة احلالةعلى . 

 :  فيما يتعلق باألطر النظرية -ج
اعتمدت دراسات أخالقيات الصحافة اآللية والذكاء االصطناعي على األطر النظرية  

 Felzman)،(Monti, 2018)،  (Lewis et al., 2018)اآلتية: املدخل القانوني  
et al., 2019) ،    واالنقرائية واألخـــالق   )،(Grafe et al., 2018واملصداقية 

مــــهـــارات   وتــــطـــــــويــــــر  اإلعـــــالم  وســـــائـــــل  واقـــــتصـــاديـــــات  الـــتــطــــبــيـــقــــية 
ـسئــولية األخالقـــيــة متعددة  ، والــمـــ )(Thurman et al., 2017الـــصـــحــفـــيـــني  

وتأثير األمتتة يف غرف األخبار    ،(Dorr & Hollnbuchner, 2016)املستويات  
)2019 Aly & Hassoum,.(   

  فيما يتعلق بالنتائج: -د
الــذكــاء   - اســتــخـــدام  أهــمــيــة  رغــم  أنه  عــلى  الــدراسات  مـعــظم  اتـفــقــت 

نــتـــاج األخـــبـــار، وأنــه أعـــاد تــشــكـــيــل غـــرف األخـــبار؛ إذ  االصطــنــاعــي فـــي إ
الـــوقــت والــجـــهد والـــتكـــالــيــف ويحــــقـــق السرعـــــة وغــــيــــرهـــــا مـــن   يــــوفـــــر 

الـــتــكــنــــولـــو هــــذه  اســتــخـــدام  أن  إال  عـــدة  الـــمــمــيــزات؛  عــــنـــه  نــتـــج  جـــيا 
(الشفـــافــــيـــة   وهــــي:  أخالقـــيــــة،  ومــشـــكالت  مــــن    –تــحـــديـــات  الــتحقـــق 

البيانات)    –الـــتـــحـــيـــز    –اإلنــصاف    –احلقــــائــــق   جمع  يف  التوازن  عــــدم 
2019)   Aly & Hassoum,  -  Felzman et al., 2019  -(Thurman et al., 
دراسة   2017 وأضافت   ،)Monti, 2018(    عن اجلنائية  املسئولية  إشكالية 

 ,Dorr & Hollnbuchner)املحتوى املنتج بواسطة اخلوارزميات، وأشارت دراسة  
املبادئ   (2016 إلى حتد أخالقي يواجه الصحافة اآللية، يتمثل يف تطوير وتقنني 

  ية للجهات الفاعلة غير الصحفية (املبرمجني). التوجيهية األخالق
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اتفقت عدة دراسات على أنه قد حدث حتول كبير يف املسئولية يف إنتاج األخبار مع  -
أهمية  تزايدت  حني  يف  الصحفي،  دور  وتضاؤل  اخلوارزميات  صحافة  ظهور 

) اإلعالمية  واملنظمات  البيانات  وجامعي   & Monti, 2018  -  Dorrاملبرمجني 
Hollnbuchner, 2016  -  Lewis et al., 2018(  دراسة وأشارت   ،(Monti, 

إلى أنه ميكن التغلب على التحيز يف جمع البيانات من خالل تطبيق مدونة   (2018
اجلديدة  التكنولوجيا  عالم  من  ا  مهّمً جزًءا  الذين ميثلون  املبرمجني،  على  أخالقية 

 ية والقانونية للمبرمجني. للصحافة، وأنه ال بد من التفكير يف املسئولية األخالق
ــن الدراســات أهميــة  - ــدت مجموعــة م ــة املقــاالت يف الصــحافة  الشــفافيةأك يف كتاب

اآللية، والكشف بأمانة عمن قام بإنشاء املقال (الكمبيوتر/ اإلنسـان)، وأن الشـفافية 
تعني أنه يجـب إعـالم األفـراد بشـأن املعاجلـة املسـتمرة للبيانـات، وأن يكـون األفـراد 

ــى درا ــذكاء االصــــــــــــــــطناعي علــــــــــــــ ــاطر الــــــــــــــ ــيم مخــــــــــــــ ــة بتقيــــــــــــــ   يــــــــــــــ
)Felzman et al, 2019 - Thurman et al, 2017 - (Grafe et al, 2018 ،

أنـه يجـب االهتمـام بـدور  إلـى (Dorr & Hollnbuchner, 2016)وأشـارت دراسـة 
ــة  ــي مــن خــالل التربي ــوى البشــري واآلل ــني املحت ــز ب ــى يســتطيع التميي ــور حت اجلمه

 اإلعالمية.
درا - بواسطة   (Grafe et al., 2018) سةانفردت  املكتوبة  اآللية  األخبار  بتأثير 

األخبار   تصنيف  إلى  مييلون  املبحوثني  أن  إلى  وتوصلت  اجلمهور،  على  الكمبيوتر 
املكتوبة بالكمبيوتر على أنها تتمتع باملصداقية واخلبرة الصحفية، أعلى من التي مت  

تفق مع الدراسات السابقة يف هذا تصنيفها على أنها مكتوبة بجهد بشري، وهو ما ي
 املجال. 

الدراسات   - إحدى  حالة  (Lewis et al., 2018) أشارت  اخلطأ يف  أن حتديد  إلى 
املؤسسات  أن  سيما  ال  معقد؛  أمر  اخلوارزميات  باستخدام  والتشهير  القذف 
اإلخبارية ليس لديها قدرة على تبني واستخدام آليات دفاع مشابهة للمستخدمة يف  

 ملهتمة باخلوارزميات.الشركات ا
ــا رأى بعـــض  - ــة؛ فبينمـ ــز يف الصـــحافة اآلليـ ــول التحيـ ــات حـ ــائج الدراسـ اختلفـــت نتـ

أن عمليـات اخلوارزميـات لـديها  (Thurman et al., 2017)الصـحفيني يف دراسـة 
القدرة على احلد من التحيز يف إعداد التقارير، وأنه ميكـن التقليـل مـن التحيـز عـن 

  ة، حـــــــــــــــّذرت دراســـــــــــــــة أخـــــــــــــــرى طريـــــــــــــــق اخلوارزميـــــــــــــــات املشـــــــــــــــفر
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) Aly & Hassoum, 2019(  من أنـواع التحيـز التـي ميكـن أن حتـدث داخـل أنظمـة
 الذكاء االصطناعي، وأهمها التحيز بني اجلنسني، والتحيز العرقي.

بالضوابط  والصحفيني  الرقمية  الصحافة  التزام  واقع  الثالث:  املحور 
  دراسة):  12األخالقية يف الدول املختلفة، ويضم (

وجــد الباحــث حتــت محــور واقــع التــزام الصــحفيني بالضــوابط األخالقيــة يف املمارســة 
  الصحفية اثنتي عشرة دراسة، ميكن عرضها كما يأتي:  

  فيما يتعلق بأهداف الدراسات:   - أ
دراسة   - للتحديات  )  (Villegas, 2015استهدفت  الصحفيني  تصورات  حتليل 

أثناء   تواجههم  التي  ونشرها، األخالقية  األخبار  إنتاج  يف  الصحفية  املمارسة 
تأثير   ودرجة  اإلنترنت،  على  للصحافة  األخالقية  املمارسة  حتدد  التي  والعوامل 
العوامل يف املمارسة األخالقية، ومت تطبيق الدراسة على الصحفيني يف ثالث دول  

(أسبانيا   الرقم  –إيطاليا    –أوروبية:  الوسائط  يف  يعملون  الذين  أو بلجيكا)،  ية 
حتدد  التي  العوامل  تقسيم  ومت  الرقمية،  اإلصدارات  ذات  املطبوعة  الوسائط 

أيدولوجية    –مهنية    –املمارسة األخالقية للصحافة على اإلنترنت إلى: (اقتصادية  
  اجتماعية).  –تكنولوجية    -

دراسة    - يف   )Klueva & Tsetsura, 2015(اهتمت  والشفافية  باألخالق 
اإلق الروسية  الصحافة، الصحافة  وأخالقيات  الشفافية  بني  والعالقة  ليمية 

يف  اإلقليميون  الصحفيون  فيها  يعمل  التي  واالجتماعية  االقتصادية  والظروف 
لدعم   املتصورة  حاجتهم  على  الروس  الصحفيني  دخل  تأثير  وكيفية  روسيا، 
للصحافة   ورؤيتهم  مهنية؟  أو  عادية  غيرالشفافة  املمارسة  يعّدون  وهل  الشفافية، 

 وسية بالنسبة ملدى قابليتها للفساد.الر
بحث أخالقيات الصحافة يف نيجيريا، وكيفية )  (Nasidi, 2016استهدفت دراسة   -

تعامل الصحفيني مع القضايا املرتبطة باملناطق املختلفة الشمالية واجلنوبية، وإلى 
يقوم  وكيف  السلوك؟  قواعد  مبدونة  النيجيريون  الصحفيون  يلتزم  مدى  أي 
ومت  النقدي،  اخلطاب  حتليل  على  واعتمدت  بواجباتهم؟  النيجيريون  الصحفيون 

 ثالث وستني قصة إخبارية من الصحف النيجيرية ملدة شهر واحد. حتليل 
التي قدمها   - البحثية  الورقة  السياق ذاته رصدت  التحديات  )  (Duru, 2016ويف 

الدقة وأبرزها:  نيجيريا،  يف  الرقمية  للصحافة  واالنتحال     accuracyاألخالقية 
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plagiarism     والفحشobscenityالصحا لنشأة  وصفية  دراسة  وهي  يف  ،  فة 
  نيجيريا والقوانني التي تنظمها والتحديات التي تواجهها. 

دراسة   - ملستوى  2016(أحمد،  اهتمت  املصريني  اإلعالميني  تقييم  على  بالتعرف   (
وتقييم   املصرية،  لألزمات  العربية  اإلخبارية  املواقع  لتغطية  املهنية  األخالقيات 

املواقع   لتغطية  احلاكمة  واألخالقية  املهنية  املصرية، القواعد  لألزمات  اإلخبارية 
منهج   على  واعتمدت  اإلعالميني،  نظر  وجهة  من  املواقع  ومصداقية  حياد  ومعدل 

) مبحوًثا من العاملني يف 136املسح، واستخدمت أداة االستبيان، ومت تطبيقه على ( 
  الصحف، واملواقع اإللكترونية، واإلذاعة والتليفزيون.  

دراسة - اهتمت  آخر  سياق  املؤسسية    ) (Luengo et al., 2017ويف  باألبعاد 
الصحفيون  بها  ينظر  التي  الطريقة  وقارنت بني  الصحافة،  والتنظيمية ألخالقيات 
املعايير   إلى  أسبانيا  يف  اإلخبارية  اإلعالمية  املؤسسات  يف  التنفيذيون  واملديرون 
من  اإلعالمية  املؤسسات  يف  األخالقي  السلوك  تواجه  التي  والعقبات  األخالقية، 

للصحافة،  وج التنظيمية  األخالقيات  مدخل  على  واعتمدت  الصحفيني،  نظر  هة 
واملديرين   الصحفيني  من  وعشرين  أربعمائة  على  تطبيقه  مت  استبياًنا  واستخدمت 

  التنفيذيني يف املؤسسات اإلعالمية، إضافة إلى املقابلة املتعمقة مع ثالثني منهم.  
- ) دراسة  اإلعالمي ) رصد وحتليل  2018التالوي،  واستهدفت  أخالقيات اخلطاب 

وضعها   التي  األخالقية  املعايير  مع  يتوافق  مبا  اإلخبارية  اإللكترونية  املواقع  يف 
االلتزام  Habermas"هابرماس   ورصد وحتليل  أخالقيات اخلطاب،  نظرية  " يف 

املواقع  يف  اإلخبارية  للتغطية  األخالقية  والضوابط  واملعايير  اخلطاب  بأخالقيات 
والدقة،   اإللكترونية، العام،  الرأي  وتضليل  العرض،  التحيز يف  بأشكال  يتعلق  فيما 

يف  اإلعالمي  للخطاب  األخالقية  التجاوزات  وحتليل  ورصد  باملوضوعية،  وااللتزام 
  املواقع اإلخبارية.  

رصد وحتليل املعايير األخالقية  )  2019(فهمي،  ويف السياق ذاته استهدفت دراسة   -
ا تعامل  ألساليب  مصر والقانونية  من  كل  يف  املعلومات  مصادر  مع  لصحفيني 

ومقارنة   التحريرية،  بالسياسات  وعالقتها  وبريطانيا،  األمريكية  املتحدة  والواليات 
املعايير األخالقية مع كل من أقوال الصحفيني وممارساتهم يف أرض الواقع، وصوًال  

على أداة    القتراح منوذج يستهدف تطوير أداء القائم باالتصال يف مصر، واعتمدت
وحتليل  الصحفيني،  مع  املتعمقة  واملقابالت  الكيفي  املضمون  وحتليل  االستبيان 

 الوثائق.
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دراسة   - يف  )  Lestari, 2019(واهتمت  اإلنترنت  عبر  األخالقيات  يف  بالتحول 
اإللكتروني،   اإلعالم  يف  ا  ومنّوً تزايًدا  اإلندونيسي  املجتمع  يشهد  حيث  إندونيسيا، 

االنتهاكات   تتم  املنتج  وكيف  اإلنترنت، سواء من حيث  األخالقية يف الصحافة عبر 
إلى   اإلنترنت  تكنولوجيا  مجال  يف  التطورات  أدت  وكيف  السلوك،  أم  الصحفي 
التزام الصحفيني مبدونة  تغيرات سريعة يف طريقة جمع األخبار وعرضها، ومدى 

ملراقبة األخالقي  املرجع  بعّدها  الصحافة  مجلس  وضعها  التي  سلوك    األخالقيات 
  الصحفي.  

بكيفية   Villanueva-Ledzema et al., 2019)(ويف سياق آخر اهتمت دراسة   -
املعاجلة األخالقية لوسائل اإلعالم الرقمية يف والية تيشيهوهوا باملكسيك ألحداث 

  –: (حماية الضحية  حقوق اإلنسان  -العنف، ومدى التزام املعاجلة باألبعاد اآلتية: أ
املتهم   األطراف). باملسا  –حماية  باملصادر  األخالقيات  -واة بني   –: (االستشهاد 

: (استخدام اللغة العنف  -األحكام القيمية املدعومة باألدلة). ج  –احلياد واإلنصاف  
  العنف نحو الفئات الضعيفة).   –العنف الصريح  –العنيفة 

دراسة   - حول  Bucholtz, 2020(واهتمت  التيفيا  يف  املحررين  آراء  بفحص   (
تشكيل السلوك األخالقي، واملبادئ الرئيسية ألخالقيات الصحافة، وحتديد  عوامل  

أساس ومصادر فهمهم للسلوك األخالقي، والعوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات  
القواعد  دور  على  والتعرف  املمارسة،  يف  األخالقية  املبادئ  بتطبيق  يتعلق  فيما 

يف األخالقي  السلوك  يف  املكتوبة  وغير  التيفيا،   الرسمية  يف  األخبار  غرف 
واالعتبارات التي يبني عليها اإلعالميون آراءهم حول ما هو أخالقي، وإلى أي مدى  
ألخالقيات   املشترك  التفاهم  تطوير  على  اإلعالميني  بني  املناقشات  تساعد 

  الصحافة يف التيفيا.
حتليـــل املـــداخل  )Kurambayev & Freedman, 2020واســـتهدفت دراســـة ( -

األخالقية واملهنية، واملقارنة بني ممارسات الصحفيني يف وسـط آسـيا يف أربـع دول: 
(كازاخستان، طاجيكستان، أوزبكستان، كارجيسـتان)؛ الختبـار تصـوراتهم األخالقيـة 

   وكيفية تأثيرها على املمارسة الصحفية.

  فيما يتعلق باألطر املنهجية واألدوات:    -ب
ات هــذا الــمحــور اعــتــمدت عــلـى مــنـهـج الــمـسـح الـكمي والـكيـفي، مـعـظــم دراســ  -

 –  2016أحمد،    –   - Klueva & Tsetsura, 2015  Villegas, 2015وهي: (
-Luengo et al., 2017   -   Villanueva  -  2019عادل،    –  2018التالوي،  
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Ledzema et al., 2019  ،(  دراسة احلالة  كما اعتمدت دراسة واحدة على منهج
(Lestari, 2019).    

-  ) أداة؛  من  أكثر  على  املحور  هذا  دراسات  معظم   ,.Luengo et alواعتمدت 
املتعمقة    –(االستبيان  ):  2017 املركزة)،    –املقابلة  اجلماعية  (التالوي، املناقشة 
املضمون  2018 (حتليل  اخلطاب    –):  الداللي)،    –حتليل  و(فهمي،  التحليل 
(االستبيان  2019 الكيفي    –):  املضمون  املتعمقة    –حتليل  حتليل    –املقابالت 

  حتليل الوثائق).   –املالحظة  –: (املقابلة املتعمقة  (Lestari, 2019)والوثائق)،  
- ) دراسة  اعتمدت  ودراسة    Nasidi, 2016)كما  النقدي،  اخلطاب  حتليل  على 

)(Bucholtz, 2020    دراسة واعتمدت  املنظمة،  شبه  املقابلة  على 
)(Villanueva-Ledzema et al., 2019   على حتليل املضمون الكمي، ودراسة

دراسة2016  ,(أحمد واعتمدت  االستبيان،  على   ((Kurambayev & 
Freedman, 2020)    ا وا  24على املقابلة مع ملقارنة بني نتائجها يف أربع  صحفّيً

  دول.
  فيما يتعلق باألطر النظرية:   -ج

اعتمدت الدراسات التي تناولت واقع التزام وتطبيق الصحفيني للضوابط األخالقية   -
  للصحافة الرقمية على املداخل النظرية اآلتية:  

 الصحافة ع أخالقيات  إلى  يــنظر  الــذي  للصحافــة  الـتـنـظـيمية  لى  األخالقــيات 
أنها مزيج من العوامل املعقدة، وأن املؤسسة الصحفية أحد أبرز العوامل املؤثرة  

  . (Luengo et al., 2017)يف السلوك األخالقي 
  أخالقيات على  االقتصادية  الظروف  وتأثير  لألخالق  االقتصادية  األسس 

 & Banadora  Kluevaالصحفيني، وآليات تبرير السلوك األخالقي لباندورا  
Tsetsura, 2015).(  

 ) العوامل املحددة للممارسة األخالقية للصحفينيVillegas, 2015.( 
   مستويات التأثير االجتماعي على اتخاذ الصحفيني للقرارات األخالقية

)Bucholtz, 2020.(  
   نظرية أخالقيات اخلطاب لهابرماسHabermas   ،2018(التالوي .(  
 تأثيرها يف السلوك (األخالق النفعية واألخالق اإلنسانية وNasidi, 2016.(  
  ) املعايير األخالقية ملعاجلة أخبار العنفVillanueva-Ledzema et al., 

2019.(  
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  2016(أحمد، املسئولية االجتماعية(.  
  فيما يتعلق بالنتائج:  -د

ميكن عرض أبرز النتائج التي توصلت إليها دراسات واقع التزام الصحفيني   -
  األخالقية كما يأتي: بالضوابط 

دراسة  - متنع    )Villegas, 2015(  توصلت  أو  تيسر  التي  العوامل  أهم  أن  إلى 
القيم   وأن  الصحفي،  بها  يعمل  التي  املؤسسة  استقاللية  هي  األخالقية  املمارسة 
الشخصية واملهنية لها دور كبير يف حل املشكالت األخالقية، وأن العوامل اخلارجية  

واالقتصادي  العوامل (التجارية،  عن  أهمية  تقل  ال  والتكنولوجية)  والسياسية،  ة، 
املمارسة  وأن  للصحافة،  األخالقية  املمارسة  إعاقة  أو  تعزيز  يف  الشخصية 
املهني،   النشاط  ملمارسة  املستخدمة  والتكنولوجيا  العمل  بظروف  تتأثر  األخالقية 

خالل حتدث  التي  األخالقية  النزاعات  حلل  فاعلية  األكثر  الطريقة  العمل   وأن 
 اليومي هي املفاوضات الداخلية مع أصحاب العمل واملحررين. 

أكدت - أهم    Luengo et al., 2017)(  دراسة  كما  أن  وأوضحت  السابقة،  النتائج 
الوظيفي،   األمن  تتمثل يف  الصحفيني  لدى  األخالقي  السلوك  تواجه  التي  العقبات 
ويرتبط ذلك بالترتيب الوظيفي، وهيكل املؤسسة، وحتقيق األرباح، وأن األخالقيات  
والطريقة   القرار،  وصنع  وسياساتها،  املؤسسة،  بتنظيم  مباشر  بشكل  تتأثر  املهنية 

بهيمنة  الت األخالقيات  تتأثر  كما  السوق،  لضغوط  العليا  اإلدارة  بها  تستجيب  ي 
املصالح االقتصادية، والسياسية، ورأى الصحفيون الذين أجريت عليهم الدراسة أن 
أخالقيات  أن  املديرون  رأى  بينما  للمؤسسات،  تعزى  األخالقية  االلتزامات 

  الصحفيني هي مسئولية األفراد. 
الدرا - إلى    - التي أجريت يف سياقات مختلفة    - سات يف هذا املحور  توصلت نتائج 

حتليل  خالل  من  ذلك  وضح  وقد  األخالقية،  بالضوابط  الصحفيني  التزام  عدم 
دراسة  توصلت  فقد  الصحفيون؛  ينشرها  التي  واملوضوعات  اإلخبارية،  املواقع 

)Nasidi, 2016(  ما إلى أن الصحفيني النيجيريني أهملوا مدونة األخالق ال سي
فيما يتعلق بالتمييز، فعندما تكون القضية التي تغطيها الصحافة متعلقة بالشمال؛  
وقد   صحيح،  والعكس  فيها،  ومبالغ  سيئة  بلهجة  تتناولها  اجلنوبية  الصحف  فإن 
فّسرت الدراسة انتهاك الصحفيني لألخالق بأن ذلك يرجع للطبيعة املعقدة للدولة  

أكثر   لديها  نيجيريا  وأن  ودينية، النيجيرية،  عرقية  مجموعة  وخمسني  مائتي  من 
ا يف املمارسة األخالقية يف الصحافة   وهذا يعني أن العرق والدين يؤديان دورًا مهّمً
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التي تؤدي إلى ممارسات   العوامل  أبرز  الدراسة ذاتها أن  النيجيرية، كما أوضحت 
مللكية،  أخالقية يف نيجيريا هي: (ضعف املعرفة التقنية، وتضارب املصالح، ومنط ا

 وضعف التنظيم املهني، والسياسات، والضوابط التنظيمية الفضفاضة).
النتائج السابقة، وأوضحت أن    )Duru, 2016(ويف نيجيريا أيًضا أكدت دراسة   -

أبرزها:   أخالقية  انتهاكات  عدة  متارس  نيجيريا  يف  اإلنترنت  عبر  الصحافة 
باملص االعتراف  يف  الواضح  والنقص  املباشر،  اإلباحية (االنتحال  املواد  ونشر  ادر، 

والعنف اجلنسي، ونشر صور وأسماء األطفال القاصرين، دون مراعاة اآلثار املترتبة  
دراسة   وجدت  آسيا  وسط  وفى  ذلك)،   ,Kurambayev & Freedman(على 

أن الصحافة تواجه مجموعة من األزمات األخالقية أهمها: (عدم التوازن    )2020
متعددة غير حقيقية، وبيع األخبار وشراؤها، والرشوة  والنزاهة، واستخدام أسماء  

 بني الصحفيني). 
إلى تدني مستوى حياد تغطية   )2016(أحمد،  ويف السياق العربي، توصلت دراسة   -

املوجه   تعتمد على اخلطاب  املصرية، حيث  األزمات  نحو  العربية  اإلخبارية  املواقع 
عل  تعتمد  كما  اجلانب،  أحادية  بنقل صورة  يقوم  سياسيني الذي  محللني  اختيار  ى 

بعينهم تتفق توجهاتهم مع توجهات اجلهة املمولة للموقع وأجندته السياسية؛ وهو ما  
املواقع   التزام  ضعف  أيًضا  الدراسة  وجدت  كما  احلياد،  عن  االبتعاد  إلى  أدى 

 اإلخبارية العربية مببادئ املسئولية االجتماعية، واإلنسانية لألزمات. 
النتائج السابقة، حيث توصلت إلى ارتفاع معدالت )  2018وي،  (التالوأكدت دراسة   -

التحيز يف اخلطاب اإلعالمي يف املواقع اإللكترونية اإلخبارية املصرية، وأن املواقع  
غلّبت الطابع السياسي واأليديولوجي على اجلانب املهني املوضوعي، كما غلب على  

 معظم املواقع عدم توثيق املعلومات. 
أمري - سياق  دراسة  ويف  أكدت  اجلنوبية   ,.Villanueva-Ledzema et al)كا 

باملعايير    (2019 "تشيوهوا"  والية  يف  الرقمية  اإلعالم  وسائل  التزام  عدم 
وأن   العنف،  أحداث  ومعاجلة  تغطية  يف  سيما  ال  التقارير  40األخالقية،  من   %

لتي وضعتها  موقًعا إخبارّيًا لم تستوف املعايير ا  12اإلخبارية التي مت حتليلها من  
اإلعالم  وسائل  يف  األخالقية  االنتهاكات  أبرز  وجاءت  عليها،  للقياس  الدراسة 

باألدلة   املدعومة  غير  القيمية  (األحكام  اآلتي:  بالترتيب  احلياد    –الرقمية  عدم 
 عدم االستشهاد باملصادر).  –واإلنصاف 
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دراسة   - أكدت  املتع  -  (Latari, 2019)كما  املقابالت  على  اعتمدت  مقة، التي 
إندونيسيا   -واملالحظة   يف  اإلنترنت  عبر  اإلعالم  وسائل  وأن  السابقة،  النتائج 

السرعة   بسبب  التحقق  وعدم  الدقة  (عدم  اآلتية:  األخالقية  االنتهاكات   –متارس 
بها   يقوم  التي  األخبار  مصادر  تبادل  يف  ويتمثل  واالنتحال،  الصحفي  االستنساخ 

ود الصحفي،  العمل  إنتاج  يف  بواسطة  الصحفيون  إعدادها  مت  التي  األخبار  مج 
صحفي   عمل  يف  وجتميعها  الصحفيني  من  الذاتي    –مجموعة   Self االنتحال 

plagiarism  (الترافيك) نشر    –ويتمثل يف تكرار األخبار بعناوين مختلفة بغرض
النقرات   بصحافة  يعرف  ما  وهو  باملحتوى،  مرتبطة  غير  مثيرة   Clickعناوين 

Baitاسة أن أبرز االنتهاكات األخالقية للصحفيني اإلندونيسيني: )، كما وجدت الدر
 القذف). –فقدان استقالل األخبار  –(انتهاك اخلصوصية 

أن مدونات السلوك ومواثيق الشرف    )2019(فهمي،    ويف سياق آخر وجدت دراسة  -
واملعلنة املكتوبة  الصحف إلسباغ صورة أخالقية    -الصحفي  إال محاولة من  ليست 

مام القراء، لكن الواقع العملي يوضح أن السياسات التحريرية للصحف  عن نفسها أ
مع  عالقاتهم  يف  للصحفيني  والقانونية  األخالقية  التجاوزات  تشجع  املدروسة 

طاملا أنها تصب يف مصلحتها، ومن النتائج املهمة التي توصلت إليها هذه   - املصادر
الصحاف  يف  املصادر  لتجهيل  الواسع  االنتشار  الصحفيني  الدراسة  وأن  املصرية،  ة 

يرون أن املصادر هي التي تريد عدم نشر أسمائها بسبب وجود تعليمات متنع من  
يف  )2019(فهمي، اإلدالء بأي معلومات للصحافة، وتبرز أيضا أهمية نتائج دراسة 

باملعايير   التزامها  يف  والبريطانية  واألمريكية  املصرية  الصحافة  بني  مقارنتها 
حي بعض  األخالقية،  متارس  املصرية  الصحافة  أن  من  الرغم  على  أنه  وجدت  ث 

أكثر أخالقية  أنها تظل منوذًجا  يتعلق بحرمة احلياة اخلاصة؛ إال  االنتهاكات فيما 
 من النموذجني األمريكي والبريطاني يف هذا الشأن. 

دراسة   - أكدت  الصحفيني يف   (Klyueva & Tsetsura, 2015)كما  التزام  عدم 
بالشفافي الصحفيني رمبا روسيا  فإن  القاسية  االقتصادية  الظروف  وأنه يف ظل  ة، 

األخالقي،   غير  السلوك  الصحفيني ميارسون  وأن  األخالقية،  املبادئ  يتنازلون عن 
قيمة   لها  مهنتهم  أن  يدركون  أنهم  كما  ومقبولة،  طبيعية  ممارسة  بأنه  ويبررونه 

 أخالقية ومهنية. للمجتمع، لكن احلاجة إلى إعالة أسرهم تفوق أي اعتبارات 
أن الصحفيني الذين أجريت معهم املقابالت    (Bucholtz, 2020)أبرزت دراسة   -

أشار   ذلك  ومع  التجريدي،  شكلها  يف  لألخالقيات  األساسية  املبادئ  على  يتفقون 
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األخالقيات  لوصف  يستخدمونها  التي  املجردة  املصطلحات  غموض  إلى  بعضهم 
الطريقة   وأن  املوضوعية،  مثل  األخالق املهنية؛  عن  الصحفيون  بها  يتحدث  التي 

ممارسة  تشكل  التي  األخالقية  غير  والعوامل  املهنية،  أفكارهم  من  كّالً  تعكس 
الدراسة ليس  الدراسة أن نصف غرف األخبار املدرجة يف  الصحافة، كما وجدت 
وأن   املكتوبة،  غير  القواعد  على  فيها  املحررون  ويعتمد  لألخالق،  مدونات  لديها 

بناء  القرارات   املوظفني  بني  املداوالت  من خالل  فيها  موقف  اتخاذ  يتم  األخالقية 
 على سلطة املحرر. 

املحور الرابع: تعليم الطالب الضوابط األخالقية للصحافة الرقمية يف  
 اجلامعات:

  وجد الباحث حتت هذا املحور ثماني دراسات ميكن عرضها كما يأتي:
 فيما يتعلق بأهداف الداراسات:  .أ
الفتاح،  استهدفت   - وعبد  علي  مقترح    )2015(دراسة  برنامج  فاعلية  على  التعرف 

اإلعالم  لوسائل  األخالقية  بالضوابط  الوعي  على  التربوي  اإلعالم  لتدريب طالب 
يلتزم بها   أن  التي يجب  لها، والكشف عن الضوابط األخالقية  اجلديدة وتطبيقهم 

الدر عينة  اإلعالم  طالب  من  بوك  الفيس  بنشر مستخدمو  يتعلق  فيما  اسة، 
  التعليقات واإلعجاب باملوضوعات والدردشة.

) بتعليم أخالقيات صحافة البيانات، من خـالل McBride, 2016(اهتمت دراسة  -
املقابلة مع اخلبراء يف هذا النوع من الصحافة، وحتليل الدراسات والبحوث يف هـذا 
املجـــال وعديـــد مـــن املمارســـات، وهـــي دراســـة كيفيـــة مـــن املســـتوى الثـــاني ضـــمن 

 بلنـدن، كمـا أنهـا Nebraskaاملشروعات املهنية لكلية الصحافة يف جامعة نبراسكا 
تركز على بعـض اإلرشـادات األخالقيـة لصـحافة البيانـات التـي تشـمل أهميـة وضـع 
البيانات يف السياق وتقليل اإلساءة والضرر يف األخبار، والدقة، وتنقية البيانـات مـن 

 األخطاء.
دراسة   - من  Ebrholst et al., 2016(استهدفت  واملمارسة،  املُثل  بني  املقارنة   (

العمل كصحفيني  الطالب يف  يواجهها  التي  األخالقية  املعضالت  استكشاف  خالل 
األوسع  بالقضايا  املعضالت  هذه  ترتبط  وكيف  الدمنارك،  يف  اإلنترنت  عبر 
يف  الصحافة  بكالوريوس  من خالل ممارسات طالب  وذلك  الصحافة،  ألخالقيات 

األخ غرف  استغرقت  دورة حتاكي  تعليمية  بيئة  يف  اإلنترنت  عبر  يف   14بار  يوًما 
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إخباري   منفذ  أي  يف  املراسلني  مثل  الطالب  فيها  يتصرف  التي  روسكليد،  جامعة 
  املتاح للجمهور.  (Net Avisen)عبر اإلنترنت، وينتجون محتوى ملوقع  

  التعرف على رؤية القائمني باالتصال بالصحف   )2018(املكاوي،  استهدفت دراسة   -
البرامج اجلامعية يف  التي درسوها يف  اإلماراتية لدور مقررات أخالقيات اإلعالم 
املقررات،   وكفاءة هذه  فاعلية  للتعرف على مدى  واألخالقي؛  املهني  تكوينهم  تعزيز 
وعلى جوانب القصور األكادميي التي ينبغي االلتفات إليها يف البناء املعريف ملناهج 

   اجلامعات العربية. ومقررات أخالقيات اإلعالم يف
الذي    )(Martono et al., 2018اهتمت دراسة   - الفّعال  التدريس  بتقييم منوذج 

يركز على كيفية إعداد الطالب ليكونوا صحفيني ومهنيني أخالقيني، وحتى يتمكنوا 
من إعادة دور ووظيفة وسائل االعالم إلى املسار الصحيح؛ إذ طّور برنامج دراسة  

اجلماهيري   ملدة   mcspاالتصال  تنفيذه  ومت  التعليمية،  للصحافة  جديًدا  منوذًجا 
عام   منذ  جامعة  2016عامني  يف  وذلك   ،Sebelas Maret    سوكارتا يف 

محترفني   صحفيني  ليكونوا  الطالب  إعداد  هو  البرنامج  من  والهدف  بإندونيسيا، 
  ولديهم التزام أخالقي.

دراسة - الت   (Peterlin & Peters, 2019)اهتمت  لتدريس باستخدام  لفزيون 
أخالقيات الصحافة للطالب اجلامعيني، واستهدفت توفير مصادر إضافية ملعلمي 
نظرية  على  مبنية  جتربة  واقترحت  مبتكرة،  تعليمية  جتربة  وخلق  الصحافة 
باالنغماس يف دراما غرفة األخبار،  للطالب  للشاشة، تسمح  السردية  اإلثنوجرافيا 

اآلت التساؤالت  على  اإلجابة  األول  وحاولت  املوسم  يتضمنها  التي  املواقف  ما  ية: 
للطالب   الصحافة  لتدريس  استخدامها  ميكن  التي  األخبار  غرفة  لبرنامج 
لبناء  األخبار  غرفة  برنامج  من  األول  املوسم  استخدام  ميكن  وكيف  اجلامعيني؟ 

 مناهج تدريس أخالقيات الصحافة بطريقة فعالة؟ 
اء املقررات املعتمدة يف األخالقيات إحص ),.Mills et al (2019استهدفت دراسة  -

الواليات   واالتصال اجلماهيري يف  الصحافة  برامج  يتم تدريسها يف  التي  والقيادة 
البكالوريوس،   درجة  على  للحصول  املتطلبات  أحد  تعد  التي  األمريكية،  املتحدة 

) برنامًجا  119وكيف يتم إعداد الطالب إلجادة املهارات الرقمية، وقامت بتحليل (
لألخالقيات  م تدريسها  لتقييم  وذلك  اجلماهيري،  واالتصال  الصحافة  يف  عتمًدا 

 والقيادة. 
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دراسة    - طالب  Alonso et al., 2019(اهتمت  تصورات  بني  املقارنة  بتحليل   (
حول   وفنزويال)  وكوبا،  (اإلكوادور،  الالتينية  أمريكا  يف  دول  ثالث  يف  الصحافة 

على املمارسات األخالقية املثيرة للجدل، األخالقيات وممارسة الصحافة واملوافقة  
قبول املال أو    –الكشف عن سرية املصادر    –مثل: نشر معلومات لم يتحقق منها  

املصادر   من  إلى   –الهدايا  الثالث  الدول  يف  املستقبليون  الصحفيون  ينظر  وكيف 
ومخاطر   الصحفية،  للممارسات  تصوراتهم  تأثير  ومدى  الصحافة؟  ومهنة  اإلعالم 

املمارسات    صحافة على  املوافقة  درجة  على  اإلعالم  وسائل  يف  والثقة  اجلودة، 
 األخالقية املثيرة للجدل، واختالف ذلك بني الطالب يف الدول الثالث.

  فيما يتعلق باألدوات واألطر املنهجية: –ب 
حيث  - األدوات،  من  مجموعة  على  املحور  هــذا  فــي  دراسـات  ثـالث  اعــتــمــدت 

على: (املقابلة مع الطالب واملعلمني    (Martono et al., 2018)اعتمدت دراسة  
  جلسات االستماع).   –االستبيان  –املالحظة  –مجموعات النقاش املركزة   –

) على املنهج التجريبي واألدوات اآلتية: 2015علي وعبد الفتاح،  واعتمدت دراسة ( -
املواقف    -(املالحظة   واستخدمت   -اختبار  األخالقية)،  بالضوابط  الوعي  مقياس 
صحافة  )  McBride, 2016(دراسة    لدراسات  واملسح  اخلبراء  مع  املقابلة 

البيانات، بينما اعتمدت الدراسات األخرى على أداة واحدة؛ إذ استخدمت دراسة 
)Ebrholst et al., 2016(  ) تطبيقه على  الذي مت  ) طالًبا من  284االستبيان، 

دراسة    استخدمت  كما  بالدمنارك،  روسكيلد  جامعة  يف  البكالوريوس  طالب 
Oller-Alonso et al., 2019)(  ) على  تطبيقه  ومت  أيًضا،  )  1273االستبيان 

الالتينية  أمريكا  يف  دول  ثالث  من  جامعة  وعشرين  إحدى  يف    طالًبا 
الذي طبق استبياًنا على   )2018( املكاوي،  فنزويال)، ودراسة    –كوبا    –كوادور  (اإل

ا يف الصحف اإلماراتية، واستخدمت دراسة  50(  ,Peterlin & Peters(  ) صحفّيً
قدمه    )2019 الذي  الكيفي  النصي  ، Mchee, 2002و    Hall, 1975التحليل 

د األساسية  واملوضوعات  املعاني  للكشف عن  يستخدم  اإلعالمي، الذي  النص  اخل 
على حتليل املقررات التعليمية يف برامج    )(Mills et al., 2018واعتمدت دراسة  

) بتحليل  وقامت  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  من خالل  119الصحافة  برنامًجا   (
 الصفحة الرسمية لكل جامعة على اإلنترنت.    
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  فيما يتعلق باألطر النظرية:  -ج
در - ثالث  عـلى اعـتـمـدت  الـصحافــة  أخالقـيـات  تعـلـيم  دراسـات  مـن  فـقـط  اسات 

الفتاح،   وعبد  (علي  اإلعالمية  الـتـربية  مـدخل  وهـي:  نـظـريـة    –)  2015أطــر 
 Stufflebeam & Hinkfiedd, 2007الذي قدمه    Cippمنوذج تقييم السياق  

واملدخالت،    ، (Martono et al., 2018)دراسة    - (السياق،  على  يعتمد  الذي 
  واملعاجلة، واملنتج). 

 ,Peterlin & Peters(، دراسة  SNEنظرية اإلثنوجرافيا السردية للشاشة -
2018 .( 

  فيما يتعلق بالنتائج:  -د
إلى مجموعة   - الرقمية  للصحافة  األخالقية  الضوابط  تعليم  دراسات  نتائج  توصلت 

النتائج ميكن ذكرها كما يأتي: ف التدريبي من خالل ما تضمنه  من  البرنامج  اعلية 
التربوي  اإلعالم  طالب  لدى  الوعي  تنمية  يف  إثرائية  وأنشطة  معلومات  من 

دراسة   لها،  وتطبيقهم  اجلديدة  اإلعالم  لوسائل  األخالقية  وعبد  بالضوابط  (علي 
  .)2015الفتاح، 

كتابة العناوين    أبرز املعضالت األخالقية التي تواجه الطالب يف إنتاج األخبار هي -
الدقيقة، ومحاكاة غرف األخبار على اإلنترنت يف بيئة تعليمية تكسب الطالب خبرة  
دراسة   الصحفية،  باملمارسة  املتعلقة  األخالقية  املعضالت  مواجهة  يف  عملية 

Ebrholst et al., 2016) .( 
) مؤسسة 113هناك نقص كبير يف تعليم أخالقيات صحافة البيانات؛ فمن بني ( -

(لت هناك  الصحافة  هذا 59عليم  وأن  البيانات،  صحافة  يف  مقرر  لديها  فقط   (
عدة حتديات   ظهور  يف  يسهم  سوف  البيانات  صحافة  أخالقيات  تعلم  يف  النقص 

 . ) (McBride, 2016أمام الصحفيني يف املستقبل، دراسة  
ضعف دور مقررات األخالقيات اإلعالمية يف مساعدة الصحفيني يف اإلملام بقواعد   -

السلوك املهني، ووجود اختالف بني الدراسة واملمارسة الفعلية، وهناك موضوعات 
اخلاصة  للحياة  التعرض  وأهمها  دراستها،  تتم  لم  الصحافة  أخالقيات  يف  مهمة 

 ). 2018(املكاوي، لألفراد واحلفاظ على املصادر، دراسة 
فاعلية البرامج التليفزيونية يف تعليم أخالقيات الصحافة، واستخدام النص املرئي  -

لبناء املهارات التحليلية والنقدية يلقى صدى لدى جيل الطالب الذين اعتادوا على  
  ).(Peterlin & Peters, 2019تفسير الصور واستخدامها يف التواصل، دراسة 
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تدريس   - منوذج  جناح  يف  ا  مهّمً دورًا  املعرفة  املعلم  بها  ينقل  التي  الطريقة  تؤدي 
املسئول   وهو  وكفاءتهم،  الطالب  شخصية  لبناء  السلطة  لديه  فاملعلم  األخالقيات؛ 
يدعم   قوي  أخالقي  التزام  ولديه  محترًفا،  ا  صحفّيً ليكون  الطالب  إعداد  عن 

منه استخدام  أن  كما  االجتماعية،  (قانون  املسئولية  احلالة  على  القائم  التدريس  ج 
 Martono  (2018النظام السياسي) يعزز اإلجناز، دراسة    –احلرية    –اإلعالم  

et al.,.(  
متثلت املـخاطر الرئيسية الـتي يـتصورها الصحفيون املستقـبلـيون بالـنـسـبة لـجـودة   -

الدولة   (تدخل  يـأتي:  فـيـما  وسـا  –الـمـهـنـة  بـيـن  والسياسة الـتـواطؤ  اإلعالم  ئل 
عدم   –عدم االستقرار االقتصادي واملالي    –الرقابة الذاتية    –والصحافة احلزبية  

األخالق   لقواعد  مدونات  دراسة    –وجود  للصحفيني)،  التعليمي  -Ollerالقصور 
Alnso et al., 2019) الصحفيني تصورات  تشابه  إلى  أيًضا  توصلت  كما   ،(

فنزوي يف  (الطالب)  تهدد  املستقبليني  التي  باملخاطر  يتعلق  فيما  واإلكوادور  ال 
 صحافة اجلودة.

البرامج املعتمدة يف تعليم الصحافة يف الواليات املتحدة األمريكية تتضمن التدريب   -
يف  ضئيًال  موقًعا  يحتل  األخالقيات  تعليم  فإن  ذلك  ومع  اإلعالم،  أخالقيات  على 

 ,.Mills et alنون، دراسة ( بعض البرامج خاصة التي يتم اجلمع بينها وبني القا
2019       .( 

  املحور اخلامس: إشكاليات تطبيق الضوابط األخالقية يف الصحافة الرقمية: 

الرقمية - 1 ميكن  :  اخلصوصية  دراسات،  ثالث  املحور  هذا  حتت  الباحث  وجد 
  عرضها كما يأتي: 

 فيما يتعلق بأهداف الدراسات:  - أ
دراسة   - والبريطانية  Shahin, 2016(تناولت  األمريكية  الصحفية  التغطية   (

النسيان)   يف  القانونية    Right to be forgottenلـ(احلق  املداخل  ضوء  يف 
التغطية   على  األيدلوجيات  تؤثر  وكيف  اخلصوصية،  نحو  العامة  واالجتاهات 
اإلخبارية لـ "احلق يف النسيان" يف كلتا الدولتني، وتأثير الهوية الوطنية يف التغطية  

احلق،  ا لهذا  اإلخبارية  التغطية  يف  السائدة  املوضوعات  عن  والكشف  لصحفية، 
 وارتباطها بالفلسفة القانونية واجلمهور.  
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دراسة   - اإللكترونية    Jahiri & Gerguri, 2018)(واهتمت  الصحافة  بانتهاك 
للخصوصية الفردية للسياسيني يف كوسوفا، بالتطبيق على معاجلة وسائل اإلعالم  

احلساسة اإلخبارية   األجزاء  تظهر  السينية  باألشعة  صورة  لنشر  اإلنترنت  عبر 
فبراير   خالل  نشرت  التي  األخبار  حتليل  ومت  بالبرملان،  معارضة  ، 2016لنائبة 

 وقارنت بني وسائل اإلعالم يف معاجلتها لهذا املوضوع. 
الفتاح،   - (عبد  دراسة  الرقمية،  2019تناولت  البيئة  يف  اخلصوصية  مفهوم   (

على   والعوامل الضاغطة  التحوالت  حتليل  عبر  بانقراضها  وتنذر  تهددها  التي 
تواجه خصوصية   باتت  التي  والتحديات  االفتراضي،  املجال  األفراد يف  خصوصية 
انتهاك   مقاومة  وكيفية  املعلوماتي،  االنكشاف  ملفهوم  يؤسس  مبا  البيانات؛ 

 اخلصوصية على الصعيد التقني والقانوني والسياسي. 

 األدوات واألطر املنهجية:فيما يتعلق ب  - ب

اعتمدت دراسات اخلصوصية الرقمية على األدوات اآلتية: التحليل الكمي للبيانات   -
اللسانيات   علم  من  املستمد  اخلوارزميات  واستخدام  احلاسب  مبساعدة  الكبيرة 
احلاسوبية، الذي يتم الكشف به عن البنية الداللية ملجموعة املستندات على أساس 

الهرم  دراسة  التحليل  للنصوص،  استخدمت )Shahin Saif, 2016(ي  كما   ،
موضوًعا عن احلق يف النسيان للكشف عن    318الدراسة أيًضا التحليل الكيفي لـ  

تأطير    األيدلوجيات يتم  وكيف  نتائجه،  وتكون  اخلطاب  تشكل  التي  واملصالح 
 األخبار.

منهج دراسة احلالة وأداة حتليل املضمون لألخبار املنشورة يف موقعني إخباريني يف  -
 .)Jahiri & Gerguri, 2018، دراسة (2016كوسوفا خالل فبراير 

املعلوم - واالنكشاف  الرقمية  باخلصوصية  املرتبطة  األدبيات  (عبد مسح  دراسة  اتي 
 ).2019الفتاح، 

 فيما يتعلق باألطر النظرية:  -ج 

 على األطر النظرية اآلتية:  )Shahin, 2016اعتمدت دراسة ( 
 املدخل القانوني للخصوصية يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا. -
أربعة    Hallin & Manciniمنوذج   - من  يتكون  الذي  املقارنة)،  اإلعالم  (أنظمة 

(السوق السياسية  -أبعاد:  الصحفي  - التعددية  يف   -االحتراف  الدولة  تدخل 
 املؤسسات اإلعالمية).
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العوامل   Shoemaker & Reese 2013منوذج   - للتأثيرات):  الهرمي  (التسلسل 
(الفرد   األخبار عبر خمسة مستويات:  تؤثر على صنع  اإلعالميالرو  –التي   - تني 

 النظام االجتماعي).  –املؤسسات االجتماعية  –املؤسسات اإلعالمية 
) على نظرية اخلصوصية، التي Jahiri & Gerguri, 2018(  كما اعتمدت دراسة -

للخصوصية: Berkman & Shumway 2003.قدمها أربعة مجاالت  ، وحددت 
املعلومات    -(اخلصوصية اجلسدية   االتصاال  –خصوصية  امللكية    –ت  خصوصية 

، التي تنظر إلى اخلصوصية بأنها احلماية Sissel Bok 1989اخلاصة)، ونظرية  
للمعلومات   الوصول  فيه- من  املرغوب  على    -غير  تركز  وال  اآلخرين،  قبل  من 

 املعلومات الشخصية فقط، ولكن من يتحكم أيًضا يف هذه املعلومات. 

 فيما يتعلق بالنتائج:  -د

  اخلصوصية الرقمية إلى ما يأتي:توصلت دراسات 
- ) دراسة  يف Shahin, 2016أوضحت  الوطنية  للهوية  واضًحا  تأثيًرا  هناك  أن   (

واألمريكية،   البريطانية  الصحف  بني  النسيان  يف  احلق  ملوضوع  اإلخبارية  التغطية 
حرية   قيم  عن  ودافعت  الرأسمالية،  األيدلوجية  األمريكية  الصحف  عززت  فقد 

دى القيم األمريكية، كما أنها تعاملت مع خصوصية املستخدمني  التعبير بعّدها إح
بينما   التكنولوجيا،  بشركات  اخلاصة  العمل  ملصالح  تابعة  أنها  على  اإلنترنت  عبر 
اتسمت تغطية الصحف يف بريطانيا بأنها أكثر تنوًعا، حيث شملت مجموعة متنوعة  

للقضي الصحيح  الفهم  باكتساب  للقّراء  سمح  مما  اآلراء،  كشفت  من  فبينما  ة، 
"فاينانشال تاميز" املحافظة على أنها مناهضة للحق يف النسيان ظهرت "اجلارديان" 

 الليبرالية مؤيدة له. 
-  ) دراسة  اإلخبارية    )Jahiri & Gerguri, 2018توصلت  اإلعالم  وسائل  أن  إلى 

املوقعني   وكال  واخلصوصية،  األخالقية  املبادئ  انتهكت  كوسوفا  يف  اإلنترنت  عبر 
يف  الل الذاتي  التنظيم  وآليات  األخالقية  للنظريَّات  ميتثال  لم  حتليلهما  مت  ذين 

 كوسوفا؛ إذ أدى نشر األشعة السينية إلى انتهاك خصوصية الفرد. 
الفتاح،   - (عبد  دراسة  اخلصوصية،  2019طرحت  تهديدات  ملواجهة  آليات  عدة   (

املقاومة   -اخلاصة    تتمثل يف: املقاومة التقنية؛ مثل: استخدام الشبكات االفتراضية
املتحدة   بالواليات  كاليفورنيا  والية  يف  اخلصوصية  حماية  قانون  مثل:  التشريعية؛ 

 حوكمة البيانات.   -األمريكية
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 ) الدراسات التي تناولت إشكالية االنتحال يف الصحافة الرقمية:  2(
 (أ) فيما يتعلق باألهداف: 

(اهتمت    - والصحفيني  Junko et al., 2017) دراسة  الصحافة  طالب  بإدراك 
رواندا   إفريقية:  دول  ثالث  يف  وذلك  االنتحال،  ملفهوم  جنوب    –أوغندا    –املبتدئني 

السودان، وكيف يؤثر إدراك الطالب لالنتحال على ممارستهم غير املهنية للصحافة 
يف املستقبل، وتأثير اإلنترنت ومحركات البحث على الطريقة التي ينفذ بها الطالب  

  تكليفاتهم العملية. 
باملقارنة بني تصور الصحفيني يف الواليات  )  Lewis et al., 2018(  اهتمت دراسة -

املتحدة األمريكية وجمهورية الصني ملفهوم االنتحال، وكيفية تأثير االختالف الثقايف  
دراسة  وهي  للمصادر،  والنسبة  االنتحال  نحو  الدولتني  يف  الصحفيني  اجتاه  على 

ا يف كل من الدولتني. 1.096تطبيقها على   عبر ثقافية مت   صحفّيً
دراسة  - التي    )(Blach-Orston et al, 2018  اهتمت  االستراتيجيات  بتحليل 

تأثرها   بعد  صحافتها  يف  الثقة  إلعادة  الدمناركية  اإلخبارية  املواقع  استخدمتها 
عام   باالنتحال  تتعلقان  نفسها،  2015بفضيحتني  عن  الصحافة  دافعت  وكيف   ،

 استخدمت استراتيجية الشفافية يف دفاعها. وكيف 
- ) دراسة  لدى Kurambayev, 2020تناولت  االنتحال  وعواقب  أسباب   (

على   الصحفيني  تشجع  التي  اآلليات  بني  واملقارنة  آسيا،  وسط  يف  الصحفيني 
طاجيكستان،  (كازاخستان،  هي:  سابقة؛  سوفيتية  جمهوريات  أربع  يف  االنتحال 

 االرتباط بني االنتحال ونظرية األجندة. أوزبكستان، كارجيستان)، و
 (ب) فيما يتعلق باألدوات واألطر املنهجية:

األدوات:   من  مجموعة  على  الرقمية  الصحافة  يف  االنتحال  دراسات  إحدى  اعتمدت 
املتعمقة    -(االستبيان دراسة  –املقابلة  املركزة)  اجلماعية   ,Junko & etal)املناقشات 
اعتمدت   (2017 كما   ،) مت    )Lewis et al., 2018دراسة  الذي  االستبيان،  على 

الدراسة   1096تطبيقه على   وتنتمى هذه  املتحدة والصني،  الواليات  من الصحفيني يف 
) دراسة  اعتمدت  كما  الثقافية،  عبر  املقابلة  Kurambayev, 2020للدراسات  على   (

بع دول؛ هي: كازاخستان، املتعمقة مع الصحفيني، واملقارنة املنهجية بني الصحفيني يف أر
 ,Blach-Orston et alطاجيكستان، أوزبكستان، كارجيستان،  بينما اعتمدت دراسة  

يف  (2018 االنتحال  فضيحة  حول  كتبت  التي  للمقاالت  الكيفي  املضمون  حتليل  على   (
 .2015موقعني إخباريني يف الدمنارك عام 



 

 
48 48 

  (ج) فيما يتعلق باألطر النظرية:   
) دراسة  النموذجمدخل    Orston et al, 2018) استخدمت  قّدمه   إصالح  الذي 
(Kuhen, 2012) املفاهيمية احلدود  تشكل  تأسيسة  أنظمة  النماذج  أن  ويوضح   ،

دراسة   ربطت  بينما  معينة،  ملهنة  واملمارسات  بني    ) (Kurambayev, 2020واملعايير 
  االنتحال واستخدام املحتوى اجلاهز من احلكومة وترتيب األولويات. 

  (د) فيما يتعلق بالنتائج: 
  ) دراسة  بني  Junko et al., 2017وجدت  االنتحال  نحو  أخالقية)  (غير  اجتاهات   (

طالب الصحافة والصحفيني املبتدئني، كما وجدت أن ظهور أدوات تكنولوجيا املعلومات 
زاد من ممارسة االنتحال، وأصبح أحد اإلشكاليات يف   -سيما اإلنترنت  ال–واالتصاالت  

دراسة وتوصلت  إفريقيا،  بشرق  الصحافة  أن     (Lewis et al., 2018)تعليم  إلى 
طريق   عن  تطبيقها  يتم  ملصادرها ممارسة  األخبار  نسبة  أن  يرون  الصينيني  الصحفيني 

الثقافة، كما وجدت الدراسة أن  األعراف الصحفية، بغض النظر عن طول فترة الوظيفة و
يف   كبيٌر  اختالٌف  بينهما  يكن  لم  والصني  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الصحفيني 
والسياسات،  الثقافات  يف  االختالف  من  الرغم  على  وذلك  االنتحال،  نحو  اجتاهاتهم  

املواد  لديهم قبول أكثر إلعادة استخدام    - يف املجاالت األخرى  –إضافة إلى أن الصينيني  
بدون نسبة للمصدر، كما أوضحت الدراسة أن اجتاهات الصحفيني نحو االنتحال متماثلة  
مشتركة   الصحافة  ثقافة  أن  أوضحت  التي  الدراسات  يعزز  وهذا  القومية،  احلدود  عبر 

دراسة   وتوصلت  القومية،  احلدود  اختالف  رغم  ا،   ,.Blach-Orston et al)(جزئّيً
اإلخبا  2018 املواقع  أن  املتورطني يف فضيحة  إلى  الصحفيني  أبعدت  الدمنارك  رية يف 

من   النموذج  إصالح  استراتيجية  واستخدمت  فاسد"،  "تفاح  بأنهم  ووصفتهم  االنتحال، 
خالل إلقاء اللوم على الصحفيني، ووصف التجاوزات بأنها عمل شخص واحد، ولم تلق  

  أي لوم على املؤسسات.
دراسة   توصلت  عبر  )  (Kurambayev, 2020بينما  تشجيعه  يتم  االنتحال  أن  إلى 

بواسطة سكرتارية   للصحافة  للنشر  اجلاهز  املحتوى  توزيع  أهمها:  اآلليات  من  مجموعة 
بعض   جعل  مما  املواد،  هذه  على  أسمائهم  إضافة  على  الصحفيني  وتشجيع  احلكومة، 
األخالقية  غير  املمارسة  هذه  وأن  اآلخرين،  أعمال  ينتحلون  بأنهم  يفخرون  الصحفيني 

شأت جودة غير حقيقية (مناذج مزيفة)، وجعلت الطالب والصحفيني املبتدئني ينظرون  أن
األخبار  وانتحال  األجندة  نظرية  بني  الدراسة  وربطت  بأنه عرف صحفي،  االنتحال  إلى 
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احلكومية؛ إذ تتحكم احلكومة يف وسائل اإلعالم، كما أن اجلمهور يصل فقط للمعلومات  
  التي توافق عليها احلكومة.

  ): الدراسات التي تناولت الضوابط األخالقية للصورة الرقمية:3ملحور اخلامس (ا
  فيما يتعلق بأهداف الدراسات:  )أ(

) بإدراك القّراء للممارسات غير األخالقية للصورة  (Yao et al., 2015اهتمت دراسة  
الرقمية، والتعرف على العوامل التي تؤثر على قبول أو رفض القراء للتغيير الرقمي يف  

 الصور اإلخبارية.  
دراسة    - الصورة    )(Lab et al., 2017اهتمت  بإنتاج  املرتبطة  األخالقية  بالقضايا 

واد اإلخبارية املصورة، واألخالق املهنية يف التعامل الصحفية وحتريرها، واملسئولية عن امل
بعض   ظهور  يف  اإلنترنت  شبكة  أسهمت  وكيف  والناجني،  والضحايا  األطفال  صور  مع 

  األشكاليات حول أخالقيات الصورة. 
) دراسة  للمصورين    Urbonaviciute, 2018)اهتمت  األخالقية  باملمارسات 

تواجههم،   التي  واملشكالت  بها،  يلتزمون  التي  واملبادئ  واللوائح  ليتوانيا،  يف  الصحفيني 
الصورة   أخالقيات  حول  ليتوانيا  يف  األخالقية  للمدونة  بنود  إضافة  إلى  احلاجة  ومدى 

  الرقمية. 
 ) دراسة  الدين،  استهدفت  التي2018صالح  الطريقة  على  التعرف  التغيير   )  بها  يتم 

األخالقية  الشرف  مواثيق  تناولت  التي  الدراسات  وحتليل  الصحفية،  الصور  يف  الرقمي 
  للمصورين. 

  (ب) فيما يتعلق باألدوات:
على    - الرقمية  للصورة  األخالقية  الضوابط  دراسات  من  دراسات  ثالث  اعتمدت 

، ) Yao et al., 2015و  (Urbonaviciute, 2018 (Lab et al., 2017)االستبيان  
  )(Lab et al., 2017ومت تطبيقه على املصورين ومحرري الصورة، بينما أضافت دراسة  

دراسة   واستخدمت  االستبيان،  مع  املتعمقة  )  (Urbonaviciute, 2018املقابلة 
فاعتمدت على    )2018(صالح الدين،  جماعات النقاش مع االستبيان أيًضا، أما دراسة  

  مسح األدبيات فقط. 
  فيما يتعلق باألطر النظرية:(ج) 

 Labاستخدمت دراسة واحدة فقط من دراسات هذا املحور مدخًال نظرّيًا، وهي دراسة (
et al., 2017  :حيث استخدمت مدخل أخالقيات الصورة، الذي يقسمها إلى نوعني ،(

  أحدهما يتعلق بإنتاج الصورة، واآلخر باملعنى الناجت عن تفسير الصورة. 
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 (د) فيما يتعلق بالنتائج: 
بالوعي    - يتعلق  فيما  الرقمية  للصورة  األخالقية  الضوابط  دراسات  نتائج  اختلفت 

الر للتصوير  األخالقية  توصلت  بالقضايا  فبينما  الصحفيني،  املصورين  بني  قمي 
إلى ارتفاع درجة الوعي بالقضايا األخالقية بني املصورين     (Lab et al., 2017)دراسة

التشيك   (جمهورية  دول  يف  الصورة  دراسة    –بولندا    –ومحرري  فإن  سلوفاكيا)، 
(Urbonaviciute, 2018)  قٌص  أوضحت أن املصورين الصحفيني يف ليتوانيا لديهم ن

أنها   على  لألخالقيات  ينظرون  منهم  وكثير  للصورة،  األخالقية  بالقضايا  الوعي  يف  عامٌّ 
  مسألة ضمير وقيم شخصية فقط. 

دراسة  - الشباب  (Yao et al., 2015) أوضحت  قبول  على  املؤثرة  العوامل  أهم  أن 
ن،  (صالح الديللتغيير يف الصورة هو استخدام ومعرفة الفوتوشوب، كما أوضحت دراسة  

أن التكنولوجيا الرقمية أوجدت عدة حتديات يف إنتاج الصورة، متثلت يف تغيير    )2018
احلذف طريق  عن  الصورة  اخلداع     croppingتفاصيل  مواثيق Dodgingأو  وأن   ،

الصحافة   ومعايير لضمان احلياد يف  مبادئ عامة  بها  توجد  واألمريكية  العربية  الشرف 
  املصورة. 
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  سابًعا: املناقشة النقدية يف ضوء املوضوعات والقضايا البحثية املطروحة:
  ) توزيع الدراسات عينة التحليل حسب املحاور البحثية واملدارس العلمية4جدول رقم (

  

  املدرسة العلمية

  املحور البحثي  
  املجموع   العربية   اإلفريقية   اآلسيوية   األوربية   األمريكية

تناول مواثيق املحور األول: 
الشرف للضوابط األخالقية  

  للصحافة الرقمية 
1  6  -  -  1  8  

): الضوابط  1املحور الثاني (
  األخالقية لصحافة املواطن

1  2  1  3  2  9  

): الضوابط  2املحور الثاني (
  األخالقية لصحافة البيانات

1  1  -  -  1  3  

): الضوابط  3املحور الثاني (
األخالقية للصحافة اآللية  

والذكاء االصطناعي  
  واخلوارزميات

2  5  -  -  -  7  

املحور الثالث: واقع التزام 
الصحافة الرقمية والصحفيني  

  بالضوابط األخالقية
1  3  3  2  3  12  

املحور الرابع: تعليم الطالب  
الضوابط األخالقية للصحافة  

  الرقمية يف اجلامعات
3  2  1  -  2  8  

): اخلصوصية  1املحور اخلامس (
  الرقمية 

1  1  -  -  1  3  

): االنتحال يف  2املحور اخلامس (
  الصحافة الرقمية 

  4  ــــــــــــــ   1  2  1  ـــــــ 

): التالعب يف  3املحور اخلامس (
  الصورة يف الصحافة الرقمية 

  4  1  ـــــــــــ   ــــــــــــ   2  1

  58  11  6  7  23  11  املجموع 

املدرسة   تفوق  اجلدول  من  األخالقية يتضح  الضوابط  بدراسة  االهتمام  يف  األوروبية 
قدمت   حيث  الرقمية؛  مجموع    23للصحافة  من  للرصد   58دراسة  خضعت  دراسة 

بنسبة   وذلك  كل 39,6والتحليل،  قدمت  حيث  والعربية،  األمريكية  املدرستان  تليها   ،%
اسات %، ثم املدرسة اآلسيوية التي قدمت سبع در18منهما إحدى عشرة دراسة بنسبة  

التي قدمت  12بنسبة   اإلفريقية  املدرسة  وأخيًرا  بنسبة    %6،  ويفسر  10,3دراسات   ،%
ما   األخالقية يف ضوء  الضوابط  بدراسات  االهتمام  األوروبية يف  املدرسة  تفوق  الباحث 

  يأتي: 
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البعد التاريخي والتراث احلضاري، واهتمام الفالسفة واملفكرين األوروبيني بالفكر   -
واالهتمام   والتنوير  النهضة  عصر  يف  سيما  ال  األخالقية،  والنظريَّات  األخالقي 

  بحقوق اإلنسان.
املضمون  - صناعة  وتطوير  لتنمية  املدخل  باعتبارها  اإلعالم  بحرية  اهتمامها 

 اإلعالمي وارتباط ذلك بالنظم الدميقراطية. 
 صعوبة تطبيق القوانني على اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي.  -
 إدراكها أن النصوص القانونية غير كافية حلماية حقوق املواطن العادي. -
 هناك اهتمام باألخالقيات يف املجاالت املختلفة؛ مثل: اإلدارة والسياسة.  -

 ثامًنا: الرؤية النقدية على مستوى األطر املنهجية: 
  )5جدول رقم (

  قمية أنواع الدراسات التي تناولت الضوابط األخالقية للصحافة الر

  النسبة %  التكرار   النتائج                           أنواع الدراسات   

  84,5  49  وصفية 

  12,1  7  حتليلية من املستوى الثاني

  3,4  2  جتريبية

  % 100  58  املجموع 

هي الدراسات األكثر استخداًما يف  الدراسات الوصفيةيتضح من اجلدول السابق أن 
)، تليها  84,4دراسات الضوابط األخالقية للصحافة الرقمية، حيث بلغت نسبتها (% 

الدراسات )، ثم 12,6بنسبة (% الدراسات التحليلية من املستوى الثانيبفارق كبير 
  ). 3,4بنسبة (%  التجريبية

األخال الضوابط  بحوث  يف  الوصفية  الدراسات  انتشار  البحوث  ويعني  معظم  أن  قية 
  استهدفت وصف الظاهرة املدروسة وحتديد عناصرها وعالقاتها يف وضعها الراهن. 

للصحافة   األخالقية  الضوابط  بحوث  يف  الوصفية  الدراسات  انتشار  الباحث  ويرجع 
كظاهرة تصلح للدراسة من خالل    -الرقمية إلى أنها تتناسب وطبيعة الضوابط األخالقية

  –تها يف الواقع؛ مثل: وصف القائم باالتصال (الصحفيني املهنيني  وصف عناصرها وحرك
املواطن أنواع    -صحفيي  بعض  تصلح  ال  بينما  املحتوى،  وصف  أو  الصحافة)  طالب 

  يف دراسة الضوابط األخالقية. -مثل الدراسات التاريخية-الدراسات األخرى 
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األخالق الضوابط  يف  الوصفية  الدراسات  معظم  أن  الباحث  عند ويالحظ  تتوقف  لم  ية 
حدود الوصف املجرد للظاهرة يف إطارها املستقل، واإلجابة على سؤال ماذا وكيف، وإمنا  
جتاوزت ذلك إلى البحث يف عالقة الظاهرة بالظواهر االجتماعية األخرى؛ مثل: اختالف 
بني   االنتحال  نحو  واالجتاهات  األخالقية  بالضوابط  االلتزام  على  وتأثيرها  الثقافات 

(الصح ( )،  Lewis et al., 2018فيني، دراسة  التي قارنت  Shahin, 2016ودراسة   (
  بني الصحف األمريكية والبريطانية يف معاجلتها للحق يف النسيان واخلصوصية. 

وبالنسبة للدراسات التحليلية من املستوى الثاني التي مت استخدامها يف بحوث الضوابط  
املدرسة األوروبية أكثر من غيرها؛ إذ وجد   األخالقية للصحافة الرقمية، فقد ظهرت يف

دراسة  وهي:  أوروبيني،  لباحثني  كانت  دراسات  سبع  أصل  من  دراسات  أربع  الباحث 
)Achary, 2015  ودراسة اإلعالمية،  املساءلة  حول  األدبيات  برصد  اهتمت  التي   (
)Kuutti, 2016  ،البيانات صحافة  أخالقيات  حول  الدراسات  بتحليل  اهتمت  التي   (

(ود تعليم    )McBride, 2016راسة  مجال  يف  وحتليلها  األدبيات  برصد  اهتمت  التي 
) ودراسة  البيانات،  صحافة  رصدت    ),Felzman & etal  2019أخالقيات  التي 

األدبيات حول الشفافية والذكاء االصطناعي، بينما استخدمت املدرسة األمريكية التحليل  
) هي  فقط  واحدة  دراسة  يف  الثاني  املستوى  التي  Aly & Hassoum, 2019من   (

) اإلفريقية  الصناعى، وكذلك  الذكاء  األدبيات حول أخالقيات  ) Duru, 2016رصدت 
النيجيرية، والعربية   التي اهتمت بتحليل الدراسات حول االنتهاكات األخالقية للصحافة 

التي اهتمت بتحليل األدبيات حول تناول مواثيق الشرف للصورة    )2018صالح الدين،  (
  صحفية، بينما لم تظهر دراسات حتليل املستوى الثاني يف املدرسة اآلسيوية.ال

تنتمي   األولى  دراستني:  وقد ظهرت يف  األخيرة،  املرتبة  التجريبية يف  الدراسات  وجاءت 
 ) دراسة  وهي  األوروبية  التصميم  Grafe et al., 2018للمدرسة  استخدمت  التي   ،(

القّراء   إدراك  بني  للمقارنة  بواسطة التجريبي  املكتوب  اإلخبارى  املحتوى  ملصداقية 
الكمبيوتر، واملحتوى املكتوب بواسطة الصحفيني، واألخرى تنتمي للمدرسة العربية وهي  

)، وقد استخدم الباحثان املنهج التجريبي لقياس تأثير  2015دراسة (علي وعبد الفتاح،  
  البرنامج على تعليم الطالب الضوابط األخالقية.
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  )6رقم (جدول 

  تقسيم الدراسات وفًقا للمنهج املستخدم 

  النسبة %  التكرار   النتائج املنهج                            

  89,6  52  املسح 

  12,1  7  دراسة احلالة 

  3,4  2  التجريبي

  ــــــ   58  عدد الدراسات

   .زاد عدد املناهج عن عدد الدراسات؛ ألن هناك دراسات استخدمت أكثر من منهج  
كان األكثر استخداًما يف دراسات الضوابط األخالقية   منهج املسحيتضح من اجلدول أن  

بنسبة   الرقمية  الصحافة  على  86,6يف  حصل  حيث  كبير؛  بفارق  املقارن  املنهج  ثم   ،%
احلالة22,4نسبة   دراسة  منهج  ثم  بنسبة 12,6بنسبة    %،  التجريبي  املنهج  وأخيًرا   ،%

3,4.%  
استخدام ارتفاع  تفسير  املسح  وميكن  للصحافة    منهج  األخالقية  الضوابط  دراسات  يف 

الرقمية، لكونه املنهج األكثر مالءمة مع الدراسات الوصفية بشقيها امليداني والتحليلي؛ إذ  
(النصو الرقمية  للصحف  مضمون  مسح  للباحث  يتيح  والفديوهات    –ص  أنه   –الصور 

أو  الرقمية،  للصحافة  وتناولها  الشرف  مواثيق  مثل:  الوثائق؛  أو مسح  البيانية)،  الرسوم 
مسح القائم باالتصال، وقد أظهر التحليل أن كل املدارس استخدمت منهج البحث؛ سواء 

  املدرسة األمريكية، أو األوروبية، أو اآلسيوية، أو اإلفريقية، أو العربية. 
،  وقد الحظ الباحث أن بعض الدراسات استخدمت املقارنة املنهجية من خالل منهج املسح 

حيث قارن الباحثون بني االلتزام بالضوابط األخالقية يف املجتمعات والسياقات املختلفة،  
مواثيق  تناول  بني  قارنوا  كما  ذلك،  يف  واملؤسسية  واملجتمعية  الثقافية  العوامل  وتأثير 

  املختلفة ألخالقيات الصحافة الرقمية.  الشرف يف الدول
يف استخدام املقارنة املنهجية، حيث ظهرت يف خمس دراسات   وتفوقت املدرسة األوروبية

، ودراسة  Mazyle, 2015) )، ودراسة (Diaz-Campo & Boj, 2015هي: دراسة ( 
)(Villeges, 2015) ودراسة   ،(Luengo et al., 2017) دراسة  و   ،Lab et al., 

أربع دراسات 2017 املنهجية يف  املقارنة  املدرسة األمريكية؛ حيث مت استخدام  تليها   ،(
-Oller))، ودراسة (Lewis et al., 2018دراسة ( ، وShahin, 2016)هي: دراسة (

Alanso et al., 2019 ،) ودراسةDiaz-Campo & Dominguez, 2020  .(  
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دراس وهما:  بدراستني  أسهمت  التي  العربية  املدرسة  (ثم  ودراسة  2018عرفات،  ة   ،(
  ).2018حسن، (

دراسة   وهي  اآلسيوية،  املدرسة  من  واحدة  دراسة   & Kurambayev)وتوجد 
Freedman, 2020) .  

  .  (Junko et al., 2017)ودراسة واحدة من املدرسة اإلفريقية، وهي دراسة 
فقد احلالة  دراسة  منهج  املدر  أما  يف  منها  أربع  دراسات:  سبع  يف  استخدامه  سة  مت 

) دراسة  وهي  (Mazyle, 2015) األوروبية،  ودراسة   ،Monti, 2018  ودراسة  ،(
)Jahiri & Jergori, 2018 ) ودراسة ،(Achary, 2015 .(  

) دراسة  اآلسيوية  املدرسة  دراسة  Lestari, 2019)ومن  األمريكية  املدرسة  ومن   ،
)Lewis & etal, 2018) ومن املدرسة اإلفريقية دراسة ،(Moyol, 2015  بينما لم ،(

  تستخدم املدرسة العربية منهج دراسة احلالة.
دراستان اسخدمته  فقد  التجريبي  باملنهج  يتعلق  للمدرسة  وفيما  تنتمي  إحداهما   :

، واألخرى تنتمي للمدرسة العربية وهي (Grafe et al., 2018)األوروبية وهي دراسة  
  ).2015علي وعبد الفتاح، دراسة (

  )7جدول رقم (
  جمع البيانات يف دراسات الضوابط األخالقية للصحافة الرقمية أدوات 

  النتائج                            أدوات 

  جمع البيانات                       
  النسبة  التكرار 

  29,3  17  حتليل املضمون 

  24,1  14  االستبيان

  22,4 13  املقابلة 

  13,7  8  حتليل الوثائق 

  6,8  4  املالحظة 

  5,1  3  حتليل اخلطاب النقدي

  5,1  3  مجموعات النقاش املركزة

  3,4  2  التحليل الداللي 

  0,7  1  اختبار املواقف 

  58  عدد الدراسات
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  .زاد عدد األدوات عن عدد الدراسات؛ ألن هناك دراسات استخدمت أكثر من أداة  

) رقم  اجلدول  بيانات  بحوث  7تشير  يف  استخداًما  البيانات  جمع  أدوات  أكثر  أن  إلى   (
، بشقيه الكمي والكيفي،  كانت أداة حتليل املضمونالضوابط األخالقية للصحافة الرقمية  

 ) بنسبة  (29,3وذلك  بنسبة  االستبيان  أداة  ثم  بنسبة %24,1)،  املتعمقة  املقابلة  ثم   ،(%
ال22,4( ثم حتليل   ،(%) بنسبة  ( 13,7وثائق  بنسبة  املالحظة  ثم  ثم حتليل  %6,8)،   ،(%

) بنسبة  النقاش  ومجموعات  النقدي  الداللي 5,1اخلطاب  التحليل  ثم  منهما،  لكل   (%
  %). 0,7%)، ثم اختبار املواقف بنسبة (3,4بنسبة (

يف ثالث دراسات عربية، مقابل أربع عشرة دراسة أجنبية،    ومت استخدام حتليل املضمون
وتفوقت الدراسات األجنبية يف استخدام االستبيان؛ حيث مت استخدامه يف عشر دراسات 
حيث   املقابلة؛  استخدام  األجنبية يف  الدراسات  تفوقت  كما  عربية،  دراسات  أربع  مقابل 

عربيتني دراستني  مقابل  دراسة،  عشرة  إحدى  الدراسات استخدمتها  تساوت  بينما   ،
  العربية واألجنبية يف استخدام املالحظة. 

يف   تستخدم  ولم  األجنبية  الدراسات  يف  استخدامها  مت  البيانات  جلمع  أدوات  وهناك 
بحوث،   ثالثة  يف  استخدامها  ومت  املركزة،  النقاش  جماعات  وهي  العربية،  الدراسات 

واحدة   دراسة  يف  استخدامها  ومت  االستماع  وانفردت  (Mortono, 2018)وجلسات   ،
)، بينما  2015الدراسات العربية باستخدام اختبار املواقف يف دراسة (علي وعبد الفتاح، 

  لم تستخدم الدراسات األجنبية هذه األداة.
  ويالحظ الباحث على استخدام األدوات املنهجية يف البحوث العربية واألجنبية ما يأتي:

أكثر    - على  عديدة  دراسات  دراسةاعتمدت  املثال:  سبيل  على  أداة،   ,Lesteri)من 
التي اعتمدت على املقابلة املتعمقة، واملالحظة، وحتليل الوثائق، ومن الدراسات    (2019

(فهمي،   دراسة  املضمون2019العربية  ( حتليل  اعتمدت على  التي  الوثائق   -)   - حتليل 
  االستبيان). 

من  - الكيفية  بالدراسات  األجنبية  الدراسات  مثل:   اهتمت  املتعمقة  املقابلة  خالل 
؛ حيث حتتاج دراسة الضوابط األخالقية إلى املقابلة املتعمقة   (Lesteri, 2019)دراسة

القرار   اتخاذ  يف  املؤثرة  والعوامل  بالضوابط،  التزامهم  مدى  ملعرفة  الصحفيني  مع 
  األخالقي.

األجنبية    - الدراسات  بعض  الضخمةاستخدمت  للبيانات  الكمي  استخدام ب  التحليل 
دراسة   مثل:  هذه (Shahin, 2016)الكمبيوتر؛  العربية  الدراسات  تستخدم  لم  بينما   ،

  األداة. 



                57 

املناسبة    - الوثائق، وهي األداة  أداة حتليل  العربية واألجنبية  البحوث  استخدمت كل من 
  لتحليل مواثيق الشرف األخالقية واملقارنة بينها يف الدول املختلفة. 

الدراسات    - مثل:  اعتمدت  اإللكتروني)؛  (االستبيان  االستبيان  تطبيق  على  األجنبية 
االستبيان    ،(Lawis et al., 2018)دراسة العربية  الدراسات  تستخدم  لم  بينما 

  اإللكتروني.  
استخدمت كل من الدراسات العربية واألجنبية حتليل املضمون بنوعيه الكمي والكيفي،   -

  التزام القصص اإلخبارية باملعايير األخالقية.وهي أداة مناسبة لتحليل مدى 
رغم أهمية حتليل اخلطاب النقدي؛ إال أنه لم يستخدم إال يف ثالث دراسات: دراستني    -

  ).    2018، ودراسة عربية (التالوى، (Moy, 2015) و (Nasddi, 2016)أجنبيتني: 
  تاسًعا: الرؤية النقدية على مستوى األطر النظرية: 

  )8(جدول رقم 
مدى استخدام الدراسات العلمية لألطر النظرية يف بحوث الضوابط األخالقية  

  للصحافة الرقمية

  توفر إطار نظري                    
  نوع الدراسات  

استخدمت أطًرا 
  نظرية

لم تستخدم أطًرا 
  نظرية

  املجموع 

  %  ك  %  ك  %  ك
  100  11  36,3  4  63,6  7  الدراسات العربية
  100  47  38,2  18  61,7  29  الدراسات األجنبية

  100  58  37,9  22  62,6  36  املجموع 

العربية استخدمت أطًرا نظرية،  63,1يتضح من اجلدول السابق أن ( %) من الدراسات 
 ) أن  حني  فهناك  36,3يف  األجنبية  للدراسات  وبالنسبة  نظرية،  أطًرا  تستخدم  لم   (%

%) من الدراسات لم تستخدم أطًرا  38,2حني أن (%) استخدمت أطًرا نظرية، يف  61,7(
) أن  اجلدول  من  ويتضح  أطًرا  36نظرية،  استخدمت  التي  هي  وأجنبية  عربية  دراسة   (

  ) دراسة خضعت للرصد والتحليل يف مجال الضوابط األخالقية.58نظرية من مجموع (
تخدام املداخل وقد الحظ الباحث أن الدراسات األجنبية كانت أكثر تقدًما وتطورًا يف اس

وذلك سوف يوضحه اجلدول  وتوظيفها بشكل جيد،  الكيفية  النظرية اجلديدة، ال سيما 
  اآلتي: 
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  )9جدول رقم (
  األطر النظرية املستخدمة يف دراسات الضوابط األخالقية للصحافة الرقمية 

  النتائج                                               
  األطر النظرية

  النتـائج                                         املجموع
  األطـر النظرية  

  املجموع

  %  ك  %  ك

  11,1  4  املدخل القانوني
تصنيف أدوات مساءلة وسائل  

  اإلعالم 
1  2,7  

  8,3  3  املسئولية االجتماعية
املبادئ السبعة ألخالقيات 

  الصحافة اآللية
1  2,7  

  2,7  1  العوامل املحددة للمارسة األخالقية
البيئة التكاملية لوسائل  

  اإلعالم 
1  2,7  

  2,7  1  استراتيجيات إصالح النموذج  2,7  1  األسس االقتصادية لألخالق 
مستويات اتخاذ القرار األخالقي 

  للصحفيني 
  2,7  1  املجال العام   2,7  1

  2,7  1  أخالقيات اخلطاب لهابرماس   2,7  1  األخالقيات التنظيمية 
  2,7  1  األخالق النفعية واإلنسانية  2,7  1  التسلسل الهرمي للتأثيرات 

  2,7  1  أنظمة اإلعالم املقارنة
املعايير األخالقية ملعاجلة 

  أخبار العنف 
1  2,7  

  2,7  1  منوذج تقييم السياق  Barckman  1 2,7نظرية اخلصوصية عند 
  2,7  1  اإلثنوجرافيا السردية للشاشة  2,7  1  احلداثة السائلة

  2,7  1  املصداقية واالنقرائية  2,7  1  األنكشاف املعلوماتي

  2,7  1  ترتيب األجندة 
منوذج الهواة أو الشخص 

  األول 
1  2,7  

  2,7  1  تأثير األمتتة يف غرف األخبار 
منوذج أخالقيات الليبرالية  

  اجلديدة
1  2,7  

  2,7  1  التربية اإلعالمية 
البناء االجتماعي منوذج 

  للتكنولوجيا 
1  2,7  

  2,7  1  األخالقيات التطبيقية 
أبعاد املساءلة األربعة لـ 

Denis mquil  
1  2,7  

  2,7  1  أخالقيات التصوير الصحفي
آليات تبرير السلوك 

  األخالقي لباندورا 
1  2,7  

  36  املجموع 



                59 

يتضح من اجلدول السابق أن املدخل القانوني كان األكثر استخداًما من جانب الباحثني  
دور  ذلك يف ضوء  تفسير  وميكن  الرقمية،  للصحافة  األخالقية  الضوابط  تناولوا  الذين 
يف   األخالقية  العوامل  أبرز  وأن  باألخالقيات،  الصحفيني  التزام  يف  القانوني  املدخل 

الع هو  األخالقي  املدخل التنظيم  استخدام  ومت  الصحفية،  والتشريعات  القانوني  امل 
دراستي   يف  األوروبية  املدرسة  يف   ,.Monti, 2018)  ،(Felzman et alالقانوني 

، بينما لم  Lewis et al., 2018  ،(Shahin, 2016، وفى املدرسة األمريكية (2019
  وية أو اإلفريقية. تستخدم املدارس األخرى املدخل القانوني، سواء العربية أو اآلسي

ويتضح من اجلدول أيًضا أن نظرية املسئولية االجتماعية جاءت يف املرتبة الثانية بنسبة  
)8.3  ،(%  

مت   حيث  االجتماعية؛  املسئولية  لنظرية  استخداًما  األكثر  العربية  املدرسة  وكانت 
) دراسة  يف  احلافظ،  استخدامها  و(2015عبد  اإلفريقية )2016أحمد،  )،  واملدرسة   ،  

)Okpara, 2015  واألمريكية األوروبية  األخرى؛  املدارس  تستخدم  لم  بينما   ،(
  نظرية املسئولية االجتماعية.  -واآلسيوية

النظرية األخرى قد مت استخدام كل منها يف دراسة  كما يتضح من اجلدول أن املداخل 
  % من الدراسات التي خضعت للرصد والتحليل.2.7واحدة بنسبة  

أن الباحث  جديدة    ويالحظ  نظرية  أطًرا  قدمت  التي  املدارس  أكثر  األوروبية  املدرسة 
املتعددة  ومتنوعة اجلوانب  وتغطي  دراستها،  متت  التي  للموضوعات  ومناسبة   ،

: تصنيف أدوات ومن أمثلة ذلكاملهنية)،    -املجتمعية  - الفلسفية  - لألخالقيات: (القانونية  
قدمه   الذي   ,.Mauri-Rios et al)(دراسة    ،(Mauri-Rios, 2015)املحاسبة 

لـ  2020 األربعة  املساءلة  وأبعاد   ،Denis Mcquil    دراسة(Acharya, 2015) ،
) دراسة  املستويات  متعددة  األخالقية  )،  Dorr & Hollnbchner, 2016واملسئولية 

  ).Blach-Ostran et al., 2018واستراتيجيات إصالح النموذج دراسة ( 
ا املدارس  املدرسة األوروبية  العربية وتلي  املدرسة  أما  ثم اآلسيوية،   ألمريكية، ثم اإلفريقية 

فعلى الرغم من أنها استخدمت األطر النظرية يف سبع دراسات من مجموع إحدى عشرة  
باجلدة،  تتميز  لم  استخدمتها  التي  النظرية  األطر  أن  إال  وحتليلها؛  رصدها  مت  دراسة 

) دراسة  الفتاح،  سوى  ا2019عبد  مدخل  استخدمت  التي  وهو  )  املعلوماتي،  النكشاف 
  أحد املداخل املناسبة لدراسة اخلصوصية.
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ومن أمثلة األطر النظرية التي قدمتها املدرسة األمريكية: املعايير األخالقية ملعاجلة أخبار 
)، ومــدخل Villanueva-Ledzema et al., 2019دراسة (  العنف يف املواقع اإلخبارية
  . (Aly & Hassoum, 2019)األخبار دراسة  تــأثــيـــر األتــمـتة يف غرف

تــقـــيـــيــم  نـــمـــوذج  اآلســـيــــوية:  الـــمـــدرســــة  قــدمـــتـــها  الــتي  الــنــظـــريــة  األطــر  أمـثـلــة  ومن 
)، ومدخل تأثير الظروف االقتصادية على  Mortan et al., 2018دراســـة (   الـــســـيـــاق

 ,Kluemva & Tsetsuraصحفيني وآليات تبرير السلوك األخالقي دراسة  أخالقيات ال
2015) .(  

دراسة    ومن أمثلة األطر النظرية التي قدمتها املدرسة اإلفريقية: نظرية احلداثة السائلة
)Moyo, 2015  ،( لـ    ونظرية اخلصوصيةBerkman     دراسةJaheri & Gergure, 

2018).(  
عاشًرا: الرؤية املستقبلية وأجندة البحوث العربية املستقبلية املستخلصة من 

  املناقشة النقدية:
  رؤية مستقبلية على مستوى أجندة القضايا البحثية:  -1

الضوابط   تطبيق  بحوث  إطار  يف  تناولها  ميكن  التي  البحثية  القضايا  من  عديد  هناك 
  األخالقية يف الصحافة الرقمية:  

املختلفة   -أ الدول  يف  الشرف  ملواثيق  املقارن  بالتحليل  األجنبية  البحوث  ملعرفة    اهتمت 
دراسة   الرقمية،  البيئة  مع  توافقها  -Diazو    (Diaz-Campo & Boj, 2015)مدى 

Campo & Dominguez, 2020)  لتحليل العربية  الدراسات  يف  حاجة  يف  ونحن   ،(
يل الوثائق والتحليل املقارن، ملعرفة مدى  مواثيق الشرف يف الدول العربية باستخدام حتل

 توافق هذه املواثيق ومدونات السلوك مع البيئة الرقمية.  
أوروبية    -ب دراسة  أدوات  (Torrijos & Vegas, 2018اهتمت  جتمع  منصة  بإنشاء   (

مدونات األخالق   –األكثر صلة بالصحافة الرياضية: (كتب األسلوب    املحاسبة واملساءلة
األخالقية  امل  –والسلوك   التوجيهية  ويف   –بادئ  واملساءلة)،  للمحاسبة  املبتكرة  األدوات 

األخالقية   الضوابط  على  تركز  التي  العربية  الدراسات  من  ملزيد  حاجة  يف  نحن  الواقع 
الرياضية  الصحافة  تواجه  إذ  الرياضية؛  الصحافة  سيما  وال  املتخصصة،  للصحافة 

اإلشكاليات األخالقية إنشاء   الرقمية عديًدا من  إلى  أيًضا  أننا نحتاج  كما  املمارسة،  يف 
  مثل هذه املنصة باللغة العربية، التي تساعد الصحفيني يف تطبيق األخالقيات. 

األزمات  -ج أثناء  املواطن  صحافة  أخالقيات  بدراسة  اإلفريقية  البحوث  ودراسة  اهتمت   ،
أث  املواطن  ينتجها  التي  والفيديوهات  الصور  على  القّراء  مثل: تعليقات  األزمات؛  ناء 
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)، ونحن نحتاج إلى  Moyo, 2015ودراسة ( )Mpofu & Barnabas, 2016دراسة(
األزمات  أثناء  سيما  ال  األزمات،  أثناء  املواطن  صحافة  أخالقيات  دراسات  من  مزيد 

  االقتصادية أو الصحية؛ مثل أزمة كورونا. 
عدم    -د أثبتت  التي  العربية  الدراسات  نتائج  ضوء  العربية يف  الرقمية  الصحافة  التزام 

األخالقية وعثمان،  2018(التالوي،    بالضوابط  دراسات 2018،  إلى  نحتاج  فإننا  )؛ 
  عديدة تبحث يف العوامل املؤثرة يف السلوك األخالقي للصحفيني. 

تفتقد املكتبة العربية إلى الدراسات املتعمقة يف أخالقيات صحافة البيانات يف مراحلها   -ه
: (جمع البيانات، حتليل البيانات، تفسير البيانات، التغذية املرتدة)، فعلي الرغم  املختلفة

البيانات دراسات عديدة يف صحافة  أن هناك  والعربية    -من  األجنبية  الدراسات  أن  إال 
  قليلة يف مجال الضوابط األخالقية، ال سيما أننا نعيش يف عصر البيانات الضخمة. 

بانتهاك الصحافة الرقمية للخصوصية   (Jahiri & Gërguri, 2018)اهتمت دراسة    -و
العربية على تغطية الرقمية ، واستخدمت دراسة احلالة، وميكن تطبيق ذلك يف البحوث 

املواقع  التزام  مدى  عن  والكشف  والرياضيني،  والسياسيني  الفنانني،  ألخبار  املواقع 
  باخلصوصية الرقمية.  

للبحوث العربية يف مجال الضوابط األخالقية  وفيما يأتي مقترح لألجندة املستقبلية 
  للصحافة الرقمية:

الذكاء    -أ الستخدام  األخالقية  بالضوابط  الوعي  على  التربوي  اإلعالم  طالب  تدريب 
  االصطناعي يف الصحافة، دراسة جتريبية.

واملكتوبة    -ب بالكمبيوتر،  املكتوبة  الصحفية  القصص  وانقرائية  ملصداقية  القراء  إدراك 
 شري يف املوضوعات الرياضية واالقتصادية، دراسة جتريبية. بجهد ب

دراسة    -ج املتخصصة،  الرقمية  للصحافة  األخالقية  للضوابط  الصحفيني  تصورات 
 ميدانية على الصحفيني يف املواقع الرياضية.

دراسة    -د الرقمية يف مصر،  للصحافة  األخالقية  للضوابط  ميثاق صحفي  بناء مشروع 
 حتليلية وميدانية.

للصحافة    -ه األخالقية  الضوابط  تعزيز  اإلخبارية يف  واملواقع  الصحفية  املؤسسات  دور 
األخالقيات  مدخل  إطار  يف  واخلاصة  القومية  املؤسسات  بني  مقارنة  دراسة  الرقمية، 

 التنظيمية.
دراسة    -و املجتمعية،  واجلرائم  العنف  أحداث  معاجلة  يف  اإلخبارية  املواقع  أخالقيات 

 األطفال.  حتليلية جلرائم
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العوامل املؤثرة على اتخاذ القرار األخالقي يف األخبار يف املواقع اإللكترونية، دراسة    -ز
لـ   األخالقي  القرار  على  التأثير  مستويات  مدخل  إطار  يف  الصحفيني  على  ميدانية 

(Reese & Shoemaker, 1996) و(Vocas, 1997). 
دراسة تطبيقية على تعليقات القّراء أخالقيات صحافة املواطن يف األزمات الصحية،    -ح

  على أزمة كورونا، يف إطار نظرية احلداثة السائلة.
بني    -ط مقارنة  دراسة  الرقمية،  الصحافة  يف  االنتحال  نحو  الصحفيني  اجتاهات 

 الصحفيني يف مصر والواليات املتحدة األمريكية.  
مقارنة  -ى ميدانية  دراسة  املصورة،  للصحافة  األخالقية  ومحرري    الضوابط  للمصورين 

  الصورة يف املواقع اإلخبارية املصرية.  
 :رؤية مستقبلية على مستوى التصميم املنهجي للدراسات العربية  -2
دراسة  -أ الدميوجرايف  Pande, 2017)(استخدمت  يف    التحليل  املنشورة  للتعليقات 

صحافة املواطن، ورأت أن ذلك يساعد يف فهم املجال العام على اإلنترنت، كما ميكن أن 
للدراسات  وميكن  اجلديدة،  الليبرالية  بأخالقيات  التأثر  فرضية  اختبار  يف  ذلك  يسهم 

  العربية أن تستفيد من ذلك يف دراسة أخالقيات تعليقات القّراء.
(-ب دراسة  التجريبي  ) Grafe et al., 2018استخدمت  (التصميم  أدوات:   - عدة 

تطوير مقياس إدراك القّراء)، وميكن للدراسات العربية أن تستفيد من تعدد   –االستبيان  
من   ويقوي  النتائج  يثري  مما  الواحد؛  البحث  يف  التكاملية  واملناهج  املستخدمة  األدوات 

 ة.مصداقيتها، كما قامت بذلك بعض الدراسات األجنبي
كانت    -ج بأنها  األوروبية  البالد  يف  الرقمية  الصحافة  أخالقيات  بحوث  بعض  متيزت 

ا مموًال من إحدى الهيئات العلمية اشترك فيه مجموعة من الباحثني؛ مثل:  مشروًعا بحثّيً
، وهو ما نفتقده يف  (Torrijos & Vegas, 2018)) ودراسة  Villegas, 2015دراسة (

جترى   الذي  العربي  ميكن  العالم  وحتى  الفردية،  اجلهود  خالل  من  البحوث  معظم  فيه 
ينبغي   اآلن،  قائم  هو  مما  أفضل  نحو  على  البحوث  نتائج  من  األقل-االستفادة   -على 

دولة   كل  يف  العلمية  والهيئات  اجلامعات  بني  الدول -التنسيق  من  مجموعة  كل  يف  أو 
التكامل والعمق واملقارنة يف  يف إجراء البحوث، مبا يحقق    -العربية واملتشابهة يف ظروفها

  نتائج البحوث والدراسات.  
ميكن للبحوث العربية يف مجال الضوابط األخالقية للصحافة الرقمية االستفادة من   -د

االحتمالية؛   غير  العينات  خصوصا  األجنبية،  الدراسات  استخدمتها  التي  العينات  أنواع 
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دراسة   الثلج  كرة  يصلح    ،(Torrijos & Vegas, 2018)مثل:  العينات  من  النوع  وهذا 
  استخدامه عندما يحصل الباحث على العينات بصعوبة. 

تسعة معايير لتحليل مدى   (Villanueva-Ledzema et al., 2019)طبقت دراسة    -ه
التزام معاجلة أخبار العنف يف وسائل اإلعالم الرقمية باألخالقيات، ومت تقسيم الدراسة  
(األحكام  األخالقيات:  محور  معايير:  ثالثة  على  يحتوي  محور  وكل  محاور،  ثالثة  إلى 

ا   -احلياد واإلنصاف)    –االستشهاد باملصادر    –القيمية املدعومة باألدلة   لعنف:  محور 
  –حقوق اإلنسان: (حماية املتهم    –حماية الفئات الضعيفة)    –عنف صريح    –(لغة عنيفة  

الضحية   العربي    –حماية  الواقع  املعايير يف  تطبيق هذه  األطراف)، وميكن  املساواة بني 
  ملعرفة مدى التزام املواقع اإلخبارية باألخالقيات يف معاجلة أحداث العنف واإلرهاب.

البا  -و الصحافة  الحظ  يف  األخالقية  الضوابط  يف  األجنبية  الدراسات  اعتماد  حث 
والعلوم   الصحافة  علم  بني  التي جتمع  البينية  بالدراسات  الباحثني  اهتمام  على  الرقمية 

(اإلدارة   االجتماع    –القانون    –األخرى:  دراسة    –علم  مثل:  النفس)؛   ,Luengo)علم 
األ   (2016 وهو  إداري،  مدخل  على  اعتمدت  على  التي  وطبقت  التنظيمية،  خالق 

متعدد  منظور  من  العلمية  الظواهر  دراسة  أهمية  يعني  وهذا  الصحفية،  املؤسسات 
  التخصصات للوقوف على أسباب الظاهرة واملتغيرات املؤثرة فيها. 

دراسة    -ز للبيانات    (Shahin, 2016)استخدمت  الكمي  التحليل  التحليل:  من  نوعني 
املستمد الكمبيوتر  ويقترح    باستخدام  داللي،  حتليل  وهو  احلاسب،  لسانيات  علم  من 

للنتائج   الوصول  يف  الكمبيوتر  واستخدام  التحليل،  من  النوع  بهذا  االستعانة  الباحث 
ملوضوعات    -الكمية اإلخبارية  املواقع  تناول  على  تركز  التي  الضخمة  البيانات  وحتليل 

  معينة واملقارنة بني معاجلتها.
ثقافية    (Lewis et al., 2018)قّدم    -ح عبر  بني    cross culturalدراسة  للمقارنة 

اجتاهات الصحفيني يف الواليات املتحدة األمريكية والصني نحو االنتحال وتأثير اختالف 
الثقافات يف ذلك، وميكن للدراسات العربية االستفادة من حقل الدراسات عبر الثقافية، 

  ية، واملجتمعات العربية واألجنبية.وإجراء الدراسات املقارنة بني املجتمعات العرب
للمصورين    (Urabnaviclute, 2015)قّدم    -ط األخالقية  املمارسات  حول  دراسة 

ومدى  الصحفيون،  املصورون  بها  يلتزم  التي  األخالقية  املبادئ  ليتوانيا،  يف  الصحفيني 
هذه   من  االستفادة  العربية  للدراسات  وميكن  املصورة،  للصحافة  أخالقي  مليثاق  احلاجة 

، واملبادئ األخالقية  الدراسة، وإجراء دراسات حول أخالقيات الصحافة املصورة الرقمية
  التي يجب أن يلتزم بها املصورون ومحررو الصورة يف املواقع اإلخبارية. 
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  رؤية مستقبلية على مستوى األطر النظرية:  -3
التي قدمها   اخلصوصيةبنظرية    (Jahiri, & Gërguri, 2018)استرشدت دراسة    -أ

(Berkman & Shumway, 2003)،    مجاالت أربعة  إلى  اخلصوصية  قّسم  الذي 
االتصاالت)،    –امللكية اخلاصة    –خصوصية املعلومات    –متعددة: (اخلصوصية اجلسدية  

باخلصوصية يف  املواقع  التزام  كيفية  للكشف عن  العربية  املواقع  ذلك يف  تطبيق  وميكن 
  أبعادها األربعة.

ميكن االستفادة منها يف  عدة مداخل نظرية    (Shahin, 2016)استخدمت دراسة    -ب
النسيان، وهي منوذج   املقارنةدراسة اخلصوصية واحلق يف  اإلعالم  قّدمه أنظمة  الذي   ،

(Hallin & Mancini, 2004)  ومنوذج  ،(Shoemaker & Rease, 2013)  
املواقع  بني  املقارنة  يف  النماذج  هذه  استخدام  وميكن  للتأثيرات،  الهرمي  التسلسل 

 العربية يف تناول اخلصوصية. اإلخبارية األجنبية و
ميكن االستفادة من األطر النظرية احلديثة التي قدمها باحثون يف علم االجتماع أو   -ج

) مثل:  السائلة الفلسفة،  احلداثة  باومان Liquid Modernity  نظرية  قدمها  التي   ،(
)2005  (Bauman,  وأخالقيات صحافة االتصال  تكنولوجيا  بني  العالقة  لنا  وتفسر   ،
  واطن. امل
مدخل    -د من  العربي  والوطن  مصر  يف  العربية  الدراسات  تستفيد  أن  املسئولية ميكن 

 ,Dorr & Hollnbuchner)، الذي اعتمدت عليه دراسة  األخالقية متعددة املستويات
(فردية  (2016 أنها:  على  األخالقية  املسئولية  إلى  وينظر   –تنظيمية    –مهنية    –، 

  اجتماعية).  
در  -ه الرقمية على  االعتماد يف  للصحافة  األخالقية  الضوابط  املتكاملاسة  من   املنظور 

أخالقيات  نتائج  وحتليل  االجتماعية،  والعلوم  األخالق  يف  األدبيات  ودمج  جتميع  خالل 
املعلومات ودراسات التفاعل بني اإلنسان والكمبيوتر، وقد مت استخدام املنظور املتكامل يف 

و (Felzman et al., 2019)دراسة التي     (Thurman et al., 2017)دراسة  ، 
اإلعالم،  وسائل  واقتصاديات  التطبيقية،  األخالق  يشمل  متكامل  مدخل  على  اعتمدت 

 وتطوير مهارات الصحفيني. 
دراسة    -و التنظيمية  (Lungo, 2016)استخدمت  األخالقيات  تنظر  نظرية  التي   ،

املهارات  من  سلسلة  ميتلك  الذي  الفرد  تتجاوز  كحرفة  أن    للصحافة  وترى  التقنية، 
من  مزيج  هو  األخالقي  السلوك  وأن  األخالقية،  العوامل  أبرز  هي  الصحفية  املؤسسة 
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املؤسسات،  دور  ملعرفة  العربي،  الواقع  يف  النظرية  هذه  اختبار  وميكن  املعقدة،  العوامل 
  واملواقع الصحفية اإلخبارية يف تعزيز السلوك األخالقي يف الصحافة الرقمية. 

د  -ز للتأثير على    (Bucholtz, 2020)راسة  اعتمدت  املختلفة  املستويات  مدخل 
قّدمه    االجتماعي الذي  الصحفيني،  لدى  األخالقية  القرارات  اتخاذ   & Reese)على 

Shoemaker, 1996)و ،(Vocas, 1997)،    الذي يحدد سبعة مستويات التخاذ القرار
الفرد   الصحفيني:  لدى  الصغيرة    –األخالقي  املهنية  –التنظيمي    –املجموعة    - املعايير 

اإلضافية   اإلعالم  للدراسات   –القانون    –وسائل  املنافسني)، وميكن  (أنشطة  التنافسية 
ا اتخاذ  على  املؤثرة  العوامل  ملعرفة  املدخل  هذا  اختبار  لدى  العربية  األخالقي  لقرار 

  الصحفيني يف الصحافة الرقمية.
  رؤية مستقبلية على مستوى العملية التعليمية:  -4
مع تطور الدراسات يف مجال أخالقيات الصحافة الرقمية؛ فنحن يف حاجة إلى إدخال   -أ

الصحافة   (أخالقيات  مسمى  حتت  اإلعالم  وكليات  أقسام  لوائح  ضمن  جديد  مقرر 
ويتضمن املواقع    الرقمية)،  الصحفي يف  بها  يلتزم  أن  يجب  التي  األخالقيات  املقرر  هذا 

  اإللكترونية، ويف غرف حترير األخبار، وتكون مفردات هذا املقرر على النحو اآلتي: 

مقدمة للضوابط األخالقية للصحافة الرقمية  -1
(تعريف الضوابط األخالقية وخصائص البيئة  

 الرقمية). 

ط األخالقية يف  إشكاليات تطبيق الضواب -7
التالعب يف   –الصحافة الرقمية: (االنتحال 

اخلصوصية  –امللكية الفكرية  –الصورة 
  الرقمية). 

النظريَّات املفسرة للضوابط األخالقية   -2
  للصحافة الرقمية.

واقع التزام الصحفيني بالضوابط  -8
األخالقية للصحافة الرقمية (مناذج من  

  سياقات متعددة).

مواثيق الشرف والتنظيم الذاتي يف الصحافة   -3
  الرقمية.

الضوابط األخالقية للتعامل مع املصادر   - 9
  يف الصحافة الرقمية.

الضوابط األخالقية للصحافة اآللية والذكاء   -4
  املساءلة واملحاسبة يف الصحافة الرقمية. -10  االصطناعي واخلوارزميات. 

  برامج التحقق يف الصحافة الرقمية. -11  البيانات.الضوابط األخالقية لصحافة  -
الضوابط األخالقية لصحافة املواطن وتعليقات   -

  القّراء. 
أمثلة تطبيقية للممارسات غير  -12

  األخالقية يف الصحافة الرقمية. 
  

( -ب دراسة  على  يف  Mills et al., 2019بناء  األخالقيات  بتضمني  أوصت  التي   ،(
مقررات برامج تعليم الصحافة، يقترح الباحث تضمني املقررات الدراسية املتخصصة يف  
اخلبر  مقرر:  مثل  الرقمية؛  الصحافة  بأخالقيات  املتعلقة  املوضوعات  بعض  الصحافة، 
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اإللكترونية، الصحافة  ومقرر  اإلعالمية،  التربية  يف  تطبيقات  ومقرر  ومقرر    الصحفي، 
  التصوير الصحفي. 

بنشر    -ج تهتم  اإلعالم)  (أخالقيات  باسم  جديدة  علمية  دورية  إصدار  الباحث  يقترح 
املتخصصة يف   األجنبية  املجالت  وذلك على غرار  الرقمي،  اإلعالم  الدراسات يف مجال 

 هذا املجال. 
و  -د أقسام  لوائح  يف  النظر  وإعادة  الرقمية  بالصحافة  االهتمام  الباحث  كليات يقترح 

بالذكاء  ترتبط  مقررات  على  واشتمالها  الرقمي  العصر  تالئم  بحيث  وتطويرها،  اإلعالم 
تدريبات  ذلك  يتضمن  أن  على  الفيديو،  وصحافة  اإلنفوجرافيك،  وصحافة  االصطناعي 

  عملية للطالب على إنتاج الصحافة الرقمية.
 قائمة املراجع:

  أوال: املراجع العربية: 
تقيــيم اإلعالميــني ألخالقيــات املهنــة لتغطيــة املواقــع اإلخباريــة العربيــة  ):2016ســيد (أحمــد، أميــرة محمــد  -1

العــدد األول  – 15املجلــد  –املجلــة املصــرية لبحــوث الــرأي العــام  -دراســة مســحية –لألزمــات املصــرية 
  .523 –  463ص ص    –  2016

 –املواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة حتليــل أخالقيــات اخلطــاب اإلعالمــي يف  الــتالوي، ربــاب عبــد املــنعم محمــد: -2
 – 14العـدد  –كلية اإلعالم   –املجلة العلمية لبحوث الصحافة    -دراسة يف إطار نظرية أخالقيات اخلطاب  

 .395 –  449ص ص    –  2018يونيو  
بسام عطية محمد   -3 العربية ودورها يف  2018(املكاوي،  برامج اجلامعات  ): مقررات أخالقيات اإلعالم يف 

التكوين املهني للصحفيني   ص    2018سبتمبر    –يوليو    –العدد    -املجلة العربية لبحوث اإلعالم    -تعزيز 
 .387  – 359ص 

ية والتقليدية،  أخالقيات العمل اإلعالمى: دراسة مقارنة بني البيئة اإلعالمية الرقم:  2006بخيت، السيد   -4
 .401 -  325املجلة املصرية لبحوث الرأي العام، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، ص ص 

املعايير األخالقية لصحافة البيانات يف املواقع اإلخبارية املصـرية واألجنبيـة   ):2018حسن، محمد عثمــان ( -5
، ص ص 2018 – 4العـدد  - 17املجلـد    –جامعـة القـاهرة    –كليـة اإلعـالم    –مجلة بحوث الـرأي العـام    –

689-730. 
 : أخالقيات اإلعالم، الكويت: مكتبة الفالح.)2002صالح، سليمان ( -6
املســئولية االجتماعيــة واألخالقيــة لصــحافة املــواطن عبــر اإلعــالم الرقمــي:  ):2019صــبح، يســرا محمــود ( -7

املجلــة العربيــة لبحــوث  –دراســة حالــة للقــائمني باالتصــال يف قســم صــحافة املــواطن مبوقــع اليــوم الســابع 
 .394-422ص ص    -9/20 –  26العدد  –جامعة األهرام الكندية   –اإلعالم واالتصال  

املجلــة العربيــة  –): أخالقيــات الصــحافة املصــورة يف العصــر الرقمــي 2018صــالح الــدين، منــة اهللا إيهــاب ( -8
 .31  -  20ص ص   –  23ع   –لبحوث اإلعالم واالتصال، جامعة األهرام الكندية  

ــة ويف )2015بـــد احلـــافظ، أحمـــد كمـــال أحمـــد (ع -9 ــع اإلخباريـ ــراء يف املواقـ ــات القـ ــر تعليقـ ــات نشـ : أخالقيـ
صفحاتها على الفـيس بـوك، دراسـة للمضـمون ومعـايير القـائم باالتصـال يف النشـر، املجلـة املصـرية لبحـوث 

 .304-259، ص ص  2، العدد 14الرأي العام، املجلد 
 (القاهرة: عالم الكتب).  2ل واإلعالم على شبكة اإلنترنت، ط): االتصا2017(عبد احلميد، محمد  -10
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: مالمــح اخلصوصــية واالنكشــاف يف عصــر التقنيــات الذكيــة، )2019عبـــد الفتـــاح، فاطمـــة الزهـــراء ( -11
 ، سبتمبر.7املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة، دراسات املستقبل، العدد 

ــدريب طــالب اإلعــالم 2015(علــي، أســامة عبــد الــرحيم & عبــد الفتــاح، أحمــد عــادل  -12 ــامج لت ــة برن ): فعالي
التربوي على الوعي بالضوابط األخالقية لإلعالم اجلديد وتطبيقهم لها، املجلة املصرية لبحوث الرأي العـام 

 .301-223ص ص    -2015يوليو سبتمبر   –العدد الثالث   –املجلد الرابع عشر   –
القي للصحافة اإللكترونيـة لـدول مجلـس التعـاون ): مشروع ميثاق أخ2018(عرفات، إميان متولي محمــد   -13

اخلليجــي يف ضــوء جتــارب املواثيــق األخالقيــة العربيــة، مجلــة احتــاد اجلامعــات العربيــة لبحــوث اإلعــالم 
 .153-198وتكنولوجيا االتصال، جمعية كليات اإلعالم العربية، ص ص

14- ) عادل  نانسي  مصادر    :)2019فهمي،  مع  الصحفيني  تعامل  ألساليب  والقانونية  األخالقية  املعايير 
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