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  يف املواقع اإللكرتونية واألخالقية
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 
نتمي العرض التحليلي احلايل إىل الدراسات الوصفية التحليلية، ويعتمد على منهج التحليل ي

ت الناجتة  Secondary analysisمن املستوى الثاين  ويقوم على إعادة استخدام البيا
ت التطبيقية کما يوفر  من حبوث العلوم االجتماعية، ويقدم التحليل مصدرًا مهمًا للبيا

  مات ميکن االستفادة منها يف معاجلة مشکالت حبثية مهمة.للباحثني معلو 
ويعتمد هذا املنهج على التحليل الکيفي للدراسات العلمية اليت تنتمي الضوابط واملهنية 

م حىت العام 2013واألخالقية يف املواقع اإللکرتونية واملنشورة يف اإلطار الزمين من العام 
وحتليل االجتاهات البحثية املختلفة والتطور  م، ويسمح هذا اإلطار برصد وتوصيف2018

ال.   الذي حيدث يف القضا ورؤى وأفکار الباحثني يف ا
تمع التحليل، يف جمموعة البحوث سواء املنشورة أو غ املنشورة  ريوحتدد اإلطار املوضوعي 

للغتني العربية واإلجنليزية، ذات الصلة مبوضوع الضوابط واملهنية واألخالقية يف املواقع 
اإللکرتونية مبختلف دول العامل، واليت استطاعت الباحثة احلصول عليها من خالل املسح 

اعد أو من خالل قو  ة،يديسواء من خالل املکتبات التقل ةيوالغرب ةيالعرب نيللمکتبت لالشام
تيالب   واملعلومات املتاحة على شبکة االنرتنت ا
  . أهداف العرض التحليلي النقدي لالجتاهات احلديثة1

  رصد الدراسات اليت تناولت الضوابط واملهنية واألخالقية يف املواقع اإللکرتونية
حناء العامل.2018م حىت العام 2013خالل العام    م من خمتلف املدارس البحثية 

 ملوضوعات والقضا البحثية اليت عاجلتها الدراسات عينة التحليل.اکتشاف ا  
  التعرف على التصميمات املنهجية واألطر النظرية لتلک الدراسات إضافة ألهم

  النتائج اليت توصلت هلا.
  السعي للتوصل لرؤية مستقبلية واقرتاح أجندة حبثية لتطوير املعايري املهنية واألخالقية

الصحافة اإللکرتونية على حنو جيعل هذا الوسيط الصحفي  اليت ميکن أن حتکم
  أکثر مصداقية وفاعلية، يف جمال الضوابط واملهنية واألخالقية يف املواقع اإللکرتونية.

  الضوابط املهنية واألخالقية , املواقع اإللکرتونية :الرئيسية الكلمات
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 :املقدمة
ً  سواء كان إلكرتونياً أو-إن مهمة اإلعالم    لـيس حتريـك الشـعوب، بـل -تقليـد

ً سياسـية، وال منـابر  وضع احلقائق أمامها مبوضوعية ومهنية، فوسائل اإلعالم ليست أحـزا
قلــة للخــرب وحمللــة لــه، وإن حماولــة توجيــه  فوســائل-وال ينبغــي أن تكــون-ثوريــة  اإلعــالم 

خارج معايري املهنة وصناعة اإلعـالم، ُيضـعف مصـداقية وسـائل  – أي اجتاهيف  –اإلعالم 
ثريها اإلعالم، ويقضي   .على مهنيتها وُحيّجم 

فالعالقــة بــني املنظومــة اإلعالميــة ومنظومــة القــيم االجتماعيــة واألخالقيــة عالقــة   
واملعرفة والقيم متداخلة، على اعتبار أن وسائل اإلعالم هي الوسائل الناقلة ألمناط التفكري 

لتــايل تســاهم يف إجيــاد جانــب كبــري مــن الثقافــة االجتماعيــة، وهــو مــا يعطيهــا  واألفهــام، و
  تمعأحقيتها كسلطة إعالمية يف إدارة وتوجيه ا

مـن بـني عوامـل  -فاملهنية واألخالقية عامالن مهمـان يُفـرتض توافرمهـا  -لـذلك 
تلق -أخرى 

ُ
سني، صباح: يف أية وسيلة إعالمية حترتم امل   ).2010، 49ي (

ـــــل  ر النقــــــاش داخـ ـــــي أ ــــوع أساسـ ــــحفية موضــ ـــــة الصــ ــــــات املهنـ ــــذلك فأخالقي ــ ل
عتبارهــا مبــادئ أساســية يقــوم عليهــا  املؤسســات اإلعالميــة والتنظيمــات املهنيــة الصــحفية 

ــــه الصــــحافة اإللكرتونيــــة ووســــائل النشــــر  العمــــل الصــــحفي ، فــــالواقع اجلديــــد الــــذي أفرزت
كيـــد تكيفـــاً مهنيــاً وأخالقيـــاً يتناســـب مـــع حجـــم األثـــر اإللكــرتوين احلد يثـــة يتطلـــب بكـــل 

تمع ، ويؤكد الواقع امللموس أن هناك  الذي حتدثه هذه الصحافة وهذا النظام اجلديد يف ا
صــعوبة يف الفصــل بــني مــا هــو أخالقــي ومــا هــو قــانوين ، بــل والزالــت هنــاك امــوراً مل يــتم 

األخالقية والقوانني التشريعية ، وال شك أن هناك قيوداً احلسم فيها بعد من حيث املبادئ 
قانونيـــة وجـــب التعامـــل معهـــا ، مقابـــل ضـــوابط أخالقيـــة وجـــب احرتامهـــا مـــن الصـــحفيني 

م ( اليماين:  التصال هذه األ   ).2018: 79)، (الداغر ، 2013والقائمني 
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رسة أي عمل بشكل وتعد املعايري املهنية واألخالقية النواة الضابطة واملنظمة ملما
ــا ســاهم وســاعد الكثــريين مــن  ــا وعــدم االلتــزام  عــام والصــحافة بشــكل خــاص، وإن غيا
رواد الصحافة اإللكرتونية والعاملني يف حقلهـا للخـروج عـن القـيم واخلـالق واآلداب العامـة 
للمجتمع بشكل عام ، وملهنة الصحافة بشكل خاص، األمر الذي أدى إيل وجود ابتذال 

واضــحني يف عمــل الصـحافة اإللكرتونيــة، وذلــك يف ظـل غيــاب ضــوابط تشــريعية  وانفـالت
ظمة للصحافة اإللكرتونية فإن البديل هو الفوضى ، فوضى النشـر وانتهـاك األخالقيـات 
بـــال رقيـــب وال حســـيب، وبـــال حـــدود وجتـــاوز لكـــل األعـــراف املهنيـــة واألخالقيـــة ، وعـــدم 

  اخلوف من العقاب .
صر، ال ذكر لكلمة "إنرتنت" يف القانون املصري حىت ومن املؤسف أنه يف م

اآلن، والسيما قانون الصحافة، الذي حيتاج بدوره إىل إعادة تعريف مفهوم " الصحفي"، 
ورمبا استحداث مفهوم "اإلعالمي"، ومن هنا، فإن العاملني يف اإلعالم اجلديد ميارسون 

ممارستهم ملهنتهم املستحدثة، عملهم دون تشريعات تنظمه، ودون ضوابط أخالقية تؤطر 
م ال يعملون حتت غطاء مؤسسي يدعمهم (اللبان:  إلضافة إىل أ   ).2014، 98هذا 

فالصحافة املهنية اجليدة تظهر بشكل أكرب يف البلدان اليت متر مبرحلة حتول 
دميقراطي، أكثر من غريها من البلدان اليت تغيب عنها الدميقراطية أو التحول إليها، 

ا ظهور ولذل ك فإن من اهم عالمات العملية الدميقراطية تلك األجواء اليت من شأ
  صحافة متطورة مهنياً.

وإذا كانت حرية الصحافة ركنًا أساسيًا يف املنظومة الدميقراطية مبا تعنيه يف 
جوهرها األساس من إقرار بوجود التعدد والتنوع واالختالف كحق إنساين أصيل، جيب 

فإن الصحافة املهنية اجليدة هي انعكاس طبيعي حلرية الصحافة، وليس صونه واحرتامه، 
مظهر تعبريي هلذا التعدد أكثر من الصحافة احلرة واملستقلة نفسها، ويف هذا السياق جيدر 
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عن معدل حرية الصحافة على  2017بنا ان نلقي نظرة على آخر إحصائية متت يف 
  مستوى العامل، ويوضحه الشكل التايل:

ت)   املصدر: فريدوم هاوس (منظمة مراقبة مستقلة تقوم بعمل إحصائيات عن احلر
https://freedomhouse.org   

% من سكان العامل فقط هم من 13ومن الشكل السابق يتضح لنا ان 
السياسية القوية،  يتمتعون بصحافة حرة، وميكن مالحظة ذلك من خالل تغطية األخبار

وضمان سالمة الصحفيني، وتدخل الدولة الضئيل يف شؤون اإلعالم، عدم خضوع 
  الصحافة للقانون او الضغوط االقتصادية.
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دولة مت عليها هذا االختبار وجد أن هذه الدول العشر التالية حصدت  66ومن بني 
  أسوأ النتائج:

ت)املصدر: فريدوم  هاوس( منظمة مراقبة مستقلة ت   قوم بعمل إحصائيات عن احلر
https://freedomhouse.org  

ـا تظـل قاصـرة  يف  فمهما بلغت جودة الصحافة يف البلدان غـري الدميقراطيـة فإ
لبلدان الدميقراطية , ذلك أن ما توفره حرية الصـحافة  االضطالع بدور مهين جيد قياسا 

عليهـا ونشـرها  اإلصـدار الصـحفي والتـدفق احلـر للمعلومـات وإمكانيـة احلصـول من حقوق
ــــن الصــــــحافة واقعـــــا ــــري جيعــــــل مـ ـــرأي والتعبـ ـــرتام حريـــــة الـــ ـــــة للتقيــــــيم  واحــ ملموســــــا قابل

عادلة ملهنية الصحافة من عدمه غـري أن ذلـك ال يعـين  فضال عن إجراء مقارنة  والتحليل,
فطاملـا  حـىت وان اختلـف سـياقهما املكـاين والزمـاين, إلمكانيـة التمييـز بـني اللـونني االفتقـار

توجــد صــحافة توجــد املهنيــة واجلــودة أو , وحــظ الصــحافة املهنيــة اجليــدة يكــون أكثــر وفــرة  
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ت والعوائـق الـيت تواجههـا   فاإلشـارة ,  حريـة ودميقراطيـة كلمـا كانـت هنـاك إىل الصـعو
كله على ذات   م البلدان الدميقراطيةالصحافة يف عاملنا العريب وهي إشارة ال نزعم أن إعال

  . شوائب وعثرات, فلكل أخطائه وهفواته  أو انه بال  الشاكلة من املهنية واجلودة والتفوق
مالمـح واحـدة متيزهـا عـن تلـك  لـديها وبصورة جمردة فإن الصحافة املهنية اجليـدة

ت العمـل املهـ الرديئة والفاشلة بغض النظر عـن نطـاق وبيئـة ين يف الصـحافة  عملهـا فمكـو
ت كمــا غريهــا مــن املهــن تســتند إىل مجلــة والقوالـــب  مــن القواعــد واألســس ورمبــا النظــر

تتجــاوز ذلــك حبكــم انتمائهــا جلــنس املهــن اإلبداعيــة إىل بلــورة  املنتظمــة إال أن الصــحافة
لـدور األخالقـي ملهنـتهم فضـال عـن إخالصـهم  مهارات وقدرات املنخرطني فيها والتزامهم 

  .يف قالب خالق وجذاب  إنتاجهمتقدمي يف
  أهداف العرض التحليلي النقدي لالجتاهات احلديثة  .1

  ـــة يف املواقـــع اإللكرتونيـــةرصـــد الدراســـات الـــيت تناولـــت  الضـــوابط واملهنيـــة واألخالقي
حنــاء 2018م حــىت العــام 2013خــالل العــام  م مــن خمتلــف املــدارس البحثيــة 

  العامل.
  البحثية اليت عاجلتها الدراسات عينة التحليل.اكتشاف املوضوعات والقضا 
  التعرف على التصميمات املنهجية واألطر النظريـة لتلـك الدراسـات إضـافة ألهـم

 النتائج اليت توصلت هلا.
  ــــة ـــوير املعــــايري املهني ـــل لرؤيــــة مســــتقبلية واقــــرتاح أجنــــدة حبثيــــة لتطـ الســــعي للتوصـ

ية على حنو جيعل هذا الوسيط واألخالقية اليت ميكن أن حتكم الصحافة اإللكرتون
الضـوابط واملهنيـة واألخالقيـة يف املواقــع الصـحفي أكثـر مصـداقية وفاعليـة، يف جمــال 

 .اإللكرتونية
 



 

)262( 
  

 اإللكرتونيةاالجتاهات احلديثة يف حبوث الضوابط املهنية واألخالقية يف املواقع 

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  التصميم املنهجي: .2
ينتمي العرض التحليلي احلايل إىل الدراسات الوصفية التحليلية، ويعتمد على 

ويقوم على إعادة  Secondary analysisمنهج التحليل من املستوى الثاين 
ت الناجتة من حبوث العلوم االجتماعية، ويقدم التحليل مصدرًا مهماً  استخدام البيا
ت التطبيقية كما يوفر للباحثني معلومات ميكن االستفادة منها يف معاجلة مشكالت  للبيا

   حبثية مهمة.

الضوابط تنتمي ويعتمد هذا املنهج على التحليل الكيفي للدراسات العلمية اليت       
م حىت 2013واملنشورة يف اإلطار الزمين من العام  واملهنية واألخالقية يف املواقع اإللكرتونية

م، ويسمح هذا اإلطار برصد وتوصيف وحتليل االجتاهات البحثية املختلفة 2018العام 
ال.   والتطور الذي حيدث يف القضا ورؤى وأفكار الباحثني يف ا

  ض التحليلي:جمتمع وعينة العر  .3
 غري أو املنشورة سواء البحوث جمموعة يف التحليل، تمع املوضوعي اإلطار حتدد

للغتـني الضـوابط واملهنيـة واألخالقيـة يف  مبوضـوع الصـلة ذات واإلجنليزيـة، العربيـة املنشـورة 
 خالل من عليها احلصول الباحثة استطاعت واليت مبختلف دول العامل، املواقع اإللكرتونية

 خالل من أو التقليدية، املكتبات خالل سواء من والغربية للمكتبتني العربية الشامل املسح
ت قواعـد  ورسـائل سـتثناء (الكتـب االنرتنـت علـى شـبكة املتاحـة واملعلومـات البيـا

 التايل: النحو وذلك على م،2018 وحىت م2013 من الزمنية الفرتة املاجستري) خالل
ــــة - ــــة الرقميـــــــة اخلاصـــ ـــــري"، ( املكتبــ ـــــة املصـ ـــك املعرفــ ـــ "بنــــ  Egyptianبـــــ

Knowledge Bank: www.ekb.eg الذي يضم نصوًصا كاملة ،(
ـــول إىل النصـــــوص الكاملـــــة  ـــة، وذلـــــك للوصــ مـــــن البحـــــوث والدراســـــات األجنبيــ

ت التاليــــة: (  The)، و(Journalism) و(Sage Openللــــدور
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International Communication Gazette ،(
)، Journalism & Mass Communication Quarterlyو(
 Newspaper) و(Media, Culture & Societyو(

Research Journal)و ،(Discorse & Communication (
) European Journal of Communiationو(
 Mass)، و(communication researchو(

Communication and Society) ،و ،(Proquest.( 
ـــــتا  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرتوين كويسـ ـــــ ـــ ـــ ـــــث اإللكـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرك البحـ ـــ ـــ ـــ ـــ  Questia)حمــ

(https://www.questia.com   
ــــة"،  - ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ "دار املنظومــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــة بـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــة اخلاصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــة الرقميــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ املكتبــ

)www.mandumah.com ت عربيــة ُمتاحــة علــى )، وهــي قاعــدة بيــا
 شبكة (اإلنرتنت)، وتضم الكثري من البحوث والدراسات العربية. 

إلعـالم، بعض الـروابط اإللكرتونيـة الـيت حتتـوي حبـوً ودراسـات أجنبيـة يف جمـال ا -
ـــــع ( ــــــ ـــــ ــــا: موقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع www.scholar.google.com.egمنهــ ـــ ـــ ـــ )، وموقـــ

)www.researchgate.netResearchGate:  ( 
 ) omwww.sciencedirect.cوموقع ( -
ألحباث العلمية -  :BASEحمرك البحث اإللكرتوين اخلاص 
 search.net)    -https://www.base/(  
ــــــة  - ـــــ ـــــاث العلميـــ ـــ ـــ ألحبــ ــــــاص  ـــ ـــ ـــرتوين اخلــ ـــ ــــ ـــــث اإللكـــ ـــــ ـــرك البحــــ ـــ ـــ ـــ  ( :ERICحمـ

https://eric.ed.gov/( 
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  إطار العينة :
العينة املأخوذة وفقا للبحوث والدراسات العربية واألجنبية خالل يوضح تفاصيل توزيع   
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  احملور األول

لضوابط املهنية يف املواقع اإللكرتونية عينة التحليل    استعراض الدراسات املرتبطة 
تتضمن الدراسات ضمن هذا احملور املوضوعات والقضا البحثية اليت اهتمت 
لضوابط املهنية يف املواقع اإللكرتونية؛ لذا تركز جمموعة الدراسات يف هذا احملور على 

لضوابط املهنية:    ثالثة اجتاهات حبثية مرتبطة 
  التصالالضوابط ا الضوابط التشاملهنية للقائم  ريعية والسلوكية : واملقصود 

التصال يف املواقع اإللكرتونية.   واأليديولوجية الناظمة اليت حتكم عمل القائم 
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  الضوابط املهنية داخل املواقع اإللكرتونية: وهي املعايري اليت حتكم العمل داخل
ا.   املواقع اإللكرتونية املختلفة وتؤثر على احملتوى املنشور 

 ا جمموعة اليت متارس على الصحفيني الضغوط املهنية والتكنولوجية : ويقصد 
 الضغوط اليت متارس ضد الصحفيني وتؤثر على جودة احملتوى املقدم 

التصال   االجتاه البحثي األول: الدراسات اليت تناولت الضوابط املهنية للقائم 
موعة من العوامل اليت تؤثر على أدائه املهين ، وتتنوع  التصال  يتعرض القائم 
ً أخري يكمل بعضها البعض ، حيث إن  ً تتداخل فيما بينها ، وأحيا هذه العوامل وأحيا
التصال يرتبط بعدة عوامل داخلية وخارجية ، فالعوامل الداخلية  األداء املهين للقائم 
لسياسية التحريرية اليت ينتجها املوقع اإلخباري ، وكذلك الضغوط اليت  منها ما يتعلق 

لعائد  يتعرضون هلا إلضافة إىل العوامل اخلاصة  أثناء معاجلتهم لألخبار واملوضوعات ، 
 Hudaاملعنوي ، واملادي ، وطبيعة التوظيف كما أشارت دراسة كل من: هودا و آزاد 

& (2015) Azad وهناك أيضًا جمموعة من العوامل اخلارجية تؤثر على األداء املهين ،
التصال واليت من أمهه تمع ، والعادات للقائمني  ا : النظام السياسي السائد يف ا

التصال مع اجلمهور ،  والتقاليد اليت حتكم طبيعة املوضوعات اإلخبارية ، وعالقة القائم 
التصال  ا أن تفرض جمموعة من الضوابط أمام القائمني  ت وغريها من شأ وهذه التحد

 ANI-ALارت دراسة العاين يف املواقع اإللكرتونية ، ويف هذا السياق ؛ وأش
) اليت أجريت على جمموعة من املواقع اإلخبارية العراقية ملعرفة مدى التزامها 2018(

ال اإلعالمي اإللكرتوين، إىل أن املتابع هلذه املواقع  بقواعد وشرف املهنة الصحفية يف ا
ا األخالقية واملهنية وكذلك يف  ً واضحًا يف جانب التزاما مراعاة حقوق يلمس تفاو

لضروري مقياس  القارئ واملتصفح هلا ، وكذلك أشارت الدراسة إىل ان عدد الزوار ليس 
  صداقية ومهنية هذه املواقع.مملدى 
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) إىل أن بيئة العمل الصحفي تفرض نوعاً من 2014وتوصلت دراسة بوشيخ (
ت  املساومة املهنية واألخالقية للصحفي تؤثر على مهنة الصحافة ككل، وتعدد الصعو

ت مهنية ومادية ومعنوية،  قشت دراسة عنانزة(إىل صعو األداء املهين  )2015فيما 
ردنية وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عدة للصحفيات العامالت يف الصحف اليومية األ

عوامل تؤثر على أداء الصحفيات، منها ما هو من داخل بيئة العمل الصحفي، ومنها ما 
جلمهور، واحلصول على املعلومات، والتعامل مع املصادر. كما تبني أن بعض هذه  يتعلق 

والعالقة مع الرؤساء، العوامل يؤثر إجيابيا على أدائهن الصحفي، مثل: الرضا عن العمل، 
والتواصل مع اجلمهور، بينما تؤثر عوامل أخرى بشكل سليب، مثل: اللوائح اإلدارية، 
والسياسة التحريرية، واملنافسة مع الزمالء الصحفيني، وكثرة األعباء واملهام الصحفية 

ت احلصول على املعلومات. ت التعامل مع املصادر، وصعو   للمرأة، وصعو
) يف التعرف على املسئولية املدنية للصحفي 2014راسة املصري(فيما تنصب د

حلصول على  الناجتة عن أخطائه املهنية، وإجياد نقط التوازن اليت تسمح للصحفي 
املعلومات، وإبداء النقد ونشر األخبار يف حدود القانون والقيم االجتماعية، وخلصت 

صحفي يف نطاق الصحافة اإللكرتونية الدراسة إىل ضرورة وجود قواعد منظمة ملسئولية ال
  وتطبيق قواعد خاصة على جرائم الصحافة اإللكرتونية.

قشت دراسة الصبيحي ( ) األدوار الوظيفية واملهنية 2017يف حني 
لإلعالميني السعوديني ومدى مواكبتهم للبيئة الرقمية اإلعالمية، وانتهت الدراسة إىل ان 

ات البيئة اإلعالمية الرقمية على جهدهم اخلاص سواء الصحفيني اعتمدوا يف مواكبة تطور 
يف التعلم الذايت أو من خالل االلتحاق بدورات للتأهيل والتدريب على وسائل اإلعالم 
احلديثة، وهذا يعين ضعف التخطيط املؤسسي لربامج التأهيل والتدريب لإلعالميني 

إلضافة إىل أن البيئة الرقمية غريت من    طبيعة املمارسة املهنية اإلعالمية.السعوديني، هذا 
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) يف دراستها عن الكيفية اليت Schmitz )2015فيما أشارت دراسة مشيتز 
يرى من خالهلا الصحفيون يف كل من : األرجنتني، والربازيل، وكولومبيا، واملكسيك ، 
 وبريو ، ألدوارهم الوظيفية واملهنية يف عصر الصحافة الرقمية والشبكات االجتماعية ،
وأشارت النتائج إىل ان الصحافة الرقمية والشبكات االجتماعية أصبحت جزء ال يتجزأ 
دف احلصول على األخبار عرب الوسائط  من العمل اليومي للصحفيني يف هذه املناطق ؛ 
املتعددة واملنصات املتحركة ومشاركة اجلمهور عرب قنوات الشبكات االجتماعية اليت يعتمد 

ت. عليها الصحفيون يف   احلصول على البيا
 O'Donnell & Dirbaba وحبثت دراسة أودونيل و دير  

) تصورات الصحفيني األثيوبيني للعوامل املؤثرة على أدوارهم املهنية والوظيفية، 2015(
ثري مباشر وسليب يف األدوار  وتوصلت الدراسة إىل أن التنشئة االجتماعية االستبدادية هلا 

 األثيوبيني، وهلا عواقب وخيمة على العمل الصحفي بشكل عام، إذ املهنية للصحفيني
حتد من قدرة الصحفيني على متابعة أدوارهم الرقابية، كما تؤثر على هويتهم املهنية 

ثري 2016ومصادر املعلومات واستقالهلم املهين بشكل عام. وأضافت دراسة الورفلي (  (
التصال يف  ليبيا يليها الضغوط غري املباشرة كإغالق العادات والقيم على القائمني 

  املؤسسات اإلعالمية.
) Tamam & Abdullah )2015فيما تناولت دراسة متام وعبد هللا 

تمع املدين املاليزي، وأكدت  إدراك الصحفيني املاليزيني ألدوار وسائل اإلعالم يف ا
م ألدوار وسائل اإلعالم يف ا تمع، إذ دعم الصحفيون الدراسة تباين إدراكهم وتصورا

لدور الرقايب، كما  الدور املفسر والناشر واحمللل املوضوعي والتعبئة واحلشد، وذلك مقارنة 
أن البيئة االجتماعية والسياسية للدولة هي اليت تشكل البيئة اإلعالمية ومن مث تنعكس 

  على إدراك الصحفيني ألدوارهم املهنية.
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 Bustamante & Rellyوكذلك تناولت دراسة بوستامانيت وريللي 
) العوامل اليت تؤثر على ممارسة الصحفيني املكسيكيني ألدوارهم املهنية والرقابية، 2014(

ثريات قوية حتٌد من أداء الصحفيني ألدوارهم املهنية  وتوصلت الدراسة إىل أن هناك 
خارج غرف األخبار من عمليات عنف وترهيب ضد والوظيفية، تتمثل يف التأثريات القوية 

ثريات عدم وجود تدريب مسبق على السالمة املهنية يف تغطية مناطق  الصحفيني، مث 
ثريها  الصراع والنزاع املسلح، وكذلك االرتباطات املالية مع احلكومة وقطاع العمال و

  السليب على املمارسة الصحفية.
) إىل أن ميل اإلعالميني العاملني يف 2013فيما أثبتت دراسة أل علي (

اإلعالم اإللكرتوين يف دولة اإلمارات إىل تبين أدوار حيادية وإجيابية ومؤيدة للحكومة، وأن 
م ألدوارهم املهنية هي: مسؤولو  ا تؤثر يف تصورا أكثر العوامل اليت رأي اإلعالميون أ

ات، مث ردود فعل اجلمهور، مث احلكومة، مث الرقابة، يليها حرية احلصول على املعلوم
  العالقات مع مصادر األخبار.

 Vobic & Milojevicوتصدى كل من فوبيك و ميلوجيفيك 
لصحافة اإللكرتونية يف  2013( ) لرصد ومقارنة األدوار االجتماعية للصحفيني العاملني 

عالقة مع كل من سلوفينيا وصربيا ، وحبث املدركات الذاتية للصحفيني ودورها يف بناء ال
زمالئهم العاملني يف اإلصدارات املطبوعة من جانب واجلمهور من جانب آخر ، وكذا 
ثري التطورات التكنولوجية املتالحقة على منط هذه العالقة ، وتوصلت الدراسة إىل وجود 
قدر كبري من التشابه يف األدوار االجتماعية واملهنية اليت يؤديها الصحفيون العاملون 

ني على مستوى اإلصدارات اإللكرتونية واملطبوعة، وأن العالقة مع اجلمهور ملؤسست
أسهمت بدور حمدود يف صياغة مدركات احملررين يف املواقع اإللكرتونية عن الدوار اليت 
تمع، واتفقت معهما دراسة كل شليزجنر و دويلي من  ميكن أن يؤديها يف ا
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Schlesinger  &Doyle )2014 على ضرورة إعادة صياغة مفاهيم مهنية (
  جديدة تناسب التغيريات يف املمارسات الصحفية داخل البيئة الرقمية اجلديدة .

) Mellado & Lagos )2014وأضافت دراسة ميالدو و الجوس 
االت ،وهذا بدوره  ملصاحل التجارية والسياسية يف خمتلف ا ارتباط الصحافة التشيلية 

ى األداء الصحفي من حيث تناوله لألخبار بشكل سليب ، ألن غالبية الصحف يؤثر عل
) يف دراسة Mellado )2015يتوقف بقاؤها على التمويل، وأضافت الباحثة ميالدو 

أخرى هلا عن األدوار املهنية يف حمتوى األخبار، ضرورة اجلمع بني دراسة احملتوى اإلخباري 
نية للصحافة ، وأضافت لدراستها السابقة األخذ يف والبحوث اليت تناولت األدوار امله

ا من اجلمهور .    االعتبار العالقة بني الصحافة والسلطة ، ومستوى حرية الصحافة وقر
قشت دراسة سكوفيسجارد  ثري Skovsgaard )2014فيما   (

هين التنظيمات والقيود املؤسسية على الصحفيني الدمناركيني يف إدراكهم الستقالهلم امل
،وتوصلت الدراسة إىل تفاوت االستقاللية املهنية مع اختالف وتنوع املؤسسات 
اإلخبارية، وأن االستقاللية املهنية يف العمل الصحفي تتطلب مؤسسات صحفية دميقراطية 
قوية تؤدي إىل متكني املواطنني بشكل أكرب يف النقاش الدميقراطي، وكذلك أشارت إىل 

تؤثر على االستقالل املهين منها : املعتقدات السياسية جمموعة من العوامل اليت 
للمؤسسات اإلخبارية، واجتاه اخلدمة العامة للمؤسسة اإلخبارية ، وضغوط الوقت وروتني 

ثري املنافسة مع الصحفيني اآلخرين .   العمل ،و
) على إدراك Dunu &Ugbo )2014وأكدت دراسة دونيو و أجبو

واستخدام قانون حرية تداول املعلومات، وأن استخدام  الصحفيني النيجرييني للمعرفة
تمعية،  م الصحفية وا قانون املعلومات اجلديد مل يساعدهم يف االضطالع على مسؤوليا
وكذلك يف التدفق واالنسياب احلر للمعلومات بشكل عملي، وضرورة وجود دراية وفهم 
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دوار الصحفيني املهنية والوظيفية خاصة ممارسة األدوار  بقيمة القانون كأداة للنهوض 
  الرقابية للصحافة.

) إىل التعرف على األدوار املهنية والوظيفية اليت 2013وسعت دراسة موسى (
ا الصحفيون املصريون يف ظل التحوالت اجلديدة ، وانتهت الدراسة إىل تنوع  يضطلع 

شرين، وحمللني  األدوار املهنية اليت ميارسها الصحفيون املصريني متثلت يف دورهم بوصفهم 
ومفسرين للمعلومات ، ودور اخلصومة مع احلكومة والقطاع اخلاص، جبانب الدوار 
األخرى املتعلقة بدعم الدميقراطية وتشجيعها ، ودعم العروبة والقيم والدولة ، كما أوجدت 

هنية بعض املتغريات املستحدثة مثل : االستقطاب السياسي للصحفيني ، وخرق املعايري امل
  ، واستمرار إعاقة التدفق احلر للمعلومات ، وفقدان األمان للصحفيني.

تلي و روزز   ) Batlle & Roses )2013فيما أشارت نتائج دراسة 
ثري النظام اإلعالمي يف إدراك الصحفيني ألدوارهم املهنية يف  اليت استهدفت دراسة 

ت املتحدة وإسبانيا ،إىل وجود تباينات بني  الصحفيني األمريكيني واإلسبان يف الوال
م لألدوار املهنية ، وذلك نتيجة لالختالفات الثقافية والتارخيية والسياسية ، وكذلك  نظر
اختالف النظام اإلعالمي بني الدولتني، فقد أبدي الصحفيني اإلسبان أمهية كبرية لدور 

اجع دورهم  ، مقابل تر Populist Mobilizer Roleاحلشد والتعبئة اجلماهريية 
  ، عكس الصحفيني األمريكيني. Disseminators Roleكناشرين للمعلومات 

) احلدود الفاصلة والنزاعات القائمة Ornebring )2013ورصد أورنيربنج 
ثريها يف واقع املمارسة املهنية لعينة من  بني الصحفيني احملرتفني واملواطنني الصحفيني ، و

: اململكة املتحدة ، وأملانيا، وإيطاليا، والسويد ، دول أوروبية هي  6الصحفيني يف 
وبولندا، وإستونيا ، وانتهت الدراسة إىل أن الصحفيني احملرتفني ينظرون إىل عملهم املهين 
بشكل متباين عن املواطنني الصحفيني تبعاً الختالف املمارسة االحرتافية عن عمل اهلواة، 
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هين والشرعية املهنية واخلربة الصحفية واالحتكام وتركزت جماالت التمايز يف االستقالل امل
إىل القواعد األخالقية يف املمارسة الصحفية، عكس املواطنني الصحفيني الذين يفتقدون 

  للهوية املهنية والعمل اجلماعي والقواعد واألعراف األخالقية املنظمة للعمل الصحفي .
إىل ضرورة  )2014) ودراسة أشيتوي (2013وأشارت دراسة الغريري (

تدريس أبعاد أخالقيات العمل اإلعالمي وقانون اإلعالم وجرائم النشر يف أقسام كليات 
اإلعالم املختلفة وتدريب الطالب العاملني يف املؤسسات اإلعالمية عليها، حبيث تصبح 
إلعالم ليست جمرد مبادئ  املبادئ األخالقية ومواثيق الشرف واملسائل القانونية اخلاصة 

تمع وترتقي مثال ية وإمنا أساسًا للوصول إىل املمارسة اإلعالمية اجليدة اليت ختدم ا
  مبضمون الرسالة اإلعالم وترفع من درجة مصداقية الوسيلة اإلعالمية لدى اجلمهور.

االجتاه البحثي الثاين: الدراسات اليت تناولت الضوابط املهنية داخل املواقع 
  اإللكرتونية

) إىل تطوير املعايري املهنية واألخالقية اليت ميكن 2017( استهدفت دراسة توم
أن حتكم الصحافة اإللكرتونية على حنو جيعل هذا الوسيط الصحفي أكثر مصداقية 
وفاعلية، وتوصيف بيئة مهنية وأخالقية حمفزة لتطوير الصحافة اإللكرتونية، ومتكني املواقع 

طورة ،وخلصت الدراسة إىل إن النشر الصحافية الفلسطينية من تقدمي خدمة رشيدة ومت
اإللكرتوين غري املهين يؤثر على النسيج االجتماعي واالقتصادي والسياسي والفكري، وإن 
ملهنية واملصداقية واحلياد يف نقل األخبار وتستخدم أشكاال حتريرية  صحيفة القدس تتسم 

لفلسطينية تتمتع حبرية وفنية متنوعة يف تغطيتها اإلعالمية، إن الصحافة اإللكرتونية ا
التصال لاللتزام  حمدودة، وإن املسؤولية االجتماعية والضوابط التشريعية تقيد القائم 
ملسؤولية االجتماعية،  ملعايري املهنية واألخالقية، وتوصي الدراسة مبا يلي; التحلي 
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تمع، وتعزيز الرقابة املهنية يف  النشر اإللكرتوين، وجتنب واملعايري املهنية واألخالقية جتاه ا
  املصادر غري املوثوقة يف النشر اإللكرتوين.

) التعرف على القوى املؤثرة يف Hassan )2015واستهدفت دراسة حسن 
ا من قبل الفئات ذات النفوذ والقوى الكربى  وسائل االتصال احلديثة، ومدى التالعب 

تمعات النامية، وا عتمدت الدراسة على منهج لتحقيق أهداف حمددة خصوصًا يف ا
الوصف التحليلي، وخلصت الدراسة إىل أن وسائل االتصال احلديثة أصبحت أكثر 

ا معلوماتية أو إخبارية، وأن األحزاب املؤثرة سواء كانت  دول أو جمموعات، إقناعاً من كو
ألفعال والسلو    ك.تعمل على تنفيذ محالت توعية وأنشطة متنوعة ملواجهة وسائل االتصال 

قشت دراسة اللبان ( ) الضوابط املهنية احلاكمة آلليات املمارسة 2014و
لإلعالم اجلديد وتوصلت الدراسة إىل ضرورة إنشاء هيئة تنظيمية حتت مسمى االحتاد 
املصري لإلعالم اإللكرتوين تكون مهامها : وضع ميثاق شرف للعاملني يف اإلعالم 

ة والدينية والثقافية للمجتمع املصري ، وإقامة مرصد اإللكرتوين يراعي االعتبارات األخالقي
لإلعالم اإللكرتوين يعمل على رصد املخالفات اليت ترتكبها املواقع اإلعالمية املختلفة 
م يف الدول العربية املختلفة  ت الصحفيني ومنتد ا مستقبًال ، والتدخل لدى نقا ملراعا

لتطوير يف ظل التطورات الراه نة يف تكنولوجيا اإلعالم وكذلك إنشاء شعبة إلقناعها 
  جديدة للعاملني يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية .

) التعرف على أخالقيات اإلعالم اجلديد يف 2014واستهدفت دراسة مزيد (
لتطبيق على عينة من العاملني يف املواقع اإللكرتونية العراقية ، وما  املواقع اإللكرتونية 

ا النقص من إشكاليات تتعلق جبودة وصدقية شبكات التواصل االجتماعي يرتتب على هذ
، وتوصلت الدراسة إىل أن غالبية حمرري املواقع اإللكرتونية ترى ضرورة االلتزام بدليل 
ن  إرشادي أخالقي ملنتجي اإلعالم اجلديد واملواقع اإللكرتونية ، وأن هذه الغالبية مقتنعة 
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ا لدى القراء ، ويساعدها يف منافسة وجود الئحة أخالقية لإلعال م اجلديد سيعزز صور
ن تكون  وسائل اإلعالم التقليدي املختلفة ، كما أظهرت النتائج خوفًا لدى املبحوثني 
مثل هذه اللوائح بوابة تتسلل من خالهلا السلطات لفرض قوانني وتشريعات متنع أو حتد 

  من حرية اإلعالم يف البيئة اجلديدة.
) السياسات الداخلية اليت Couch )2015قشت دراسة كوتش وكذلك 

حتكم كيفية استخدام الصحفيني لوسائل اإلعالم اجلديدة يف عملهم، وأشارت الدراسة 
م بشكل مل يسبق له مثيل ،  إىل أن وسائل اإلعالم االجتماعي تشارك املعلومات هذه األ

إخبارية سياسة حتريرية لوسائل اإلعالم االجتماعية من مؤسسات  29ومن خالل دراسة 
ت املتحدة ،وجدت الدراسة أن نظرية بناء األجندة يتم  للغة اإلجنليزية يف الوال رائدة 
تكريسها يف السياسات الرمسية لبعض املنظمات واليت تشجع الصحفيني على العمل 
تم بشكل كبري بوسائل اإلعالم االجتماعية بغض  اجلماعي، كما أن املنظمات اإلعالمية 

  خبار املزيفة اليت يتم تداوهلا على هذه املواقع .النظر عن األ
واتفقت معها الدراسة اإلحصائية اليت أجراها مركز: بوابة اإلحصاء لألحباث 

) الذي يوضح أمهية وسائل التواصل االجتماعي للمهام statista  )2017والدراسات
ت املتحدة، ووفقًا لإلحصائي % من 58ة فإن املهنية اليت يؤديها الصحفيون يف الوال

ن وسائل اإلعالم االجتماعية مهمة جدًا للتفاعل مع مجهورهم  الصحفيني أجابوا 
ولتحديد ماهية املوضوعات املنشورة وطبيعتها املهنية املناسبة للجمهور، كما هو موضح 

  لشكل التايل:
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املصدر: مركز بوابة اإلحصاء لألحباث والدراسات : 
https://www.statista.com  

  
) إىل التعرف على املعايري املهنية 2016فيما سعت دراسة حجازيني وآخرون (

ثري هذه املعايري على نوعية املادة اإلخبارية اليت  اليت حتكم عمل الصحفي يف األردن، و
لدراسة إىل أن هناك ميًال شديدًا لدى تنتجها هذه الوكاالت وحمتواها، وتوصلت ا
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تمع مبا حتمله من  املندوبني واحملررين الصحفيني يف وكالة األنباء األردنية ملراعاة ثقافة ا
  أعراف وتقاليد وثوابت ولو على حساب الوقائع واحلقائق !

قشت دراسة اليماين ( ) إمكانية وضع ضوابط مهنية وسبل 2013فيما 
ا يف املواقع اإللكرتونية اإلخبارية وااللتزام بقيم املمارسة املهنية ومبعايري  أخالقية لاللتزام

املسئولية اإلعالمية، وذلك من خالل دراسة موقعي إخوان أون الين وصوت األقباط 
املصريني أثناء رصدها ألحداث العنف املدين اليت شهدها الشارع املصري، ورصدت 

ا والضوابط الدراسة عدم وجود مسات مهنية وا ضحة وحمددة العوامل من حيث حمددا
اليت حتكمها ، وسيطرت العمل الصحفي املطبوع أو الورقي على املضامني الواردة ، 
إلضافة إىل  ملهارات التحريرية على حساب املهارات التكنولوجية ،  وكذلك االهتمام 

ا.غلبة سلبية مهنية املمارسة اإلعالمية ملواد الرأي على إجياب   يا
وعلى الرغم من اختالف العوامل املؤثرة يف اآلداء املهين للمؤسسات اإلعالمية 
تمعات اإلنسانية وتباين الظروف االقتصادية واالجتماعية  من جمتمع إىل  ختالف ا
ثري  تمعات العربية واألمريكية واألوروبية ، فإننا الحظنا وجود  آخر ، وخاصة بني ا

التصال ، وأخالقيات املمارسة املهنية ، بعض العوامل امل لرضا الوظيفي للقائمني  رتبطة 
تمع وقيمه يف اآلداء املهين هلذه  والعامل التكنولوجية والسياسية واالقتصادية ، ومعايري ا
املؤسسات ، وإن كانت أغلب الدراسات مل تتناول اآلداء املهين كمتغري مستقل ، وإمنا 

التصال.جاء يف سياق معاجلته   ا للعوامل املؤثرة يف الرسالة اإلعالمية أو يف القائم 
االجتاه البحثي الثالث: الدراسات اليت تناولت الضغوط املهنية والتكنولوجية اليت 

  متارس على الصحفيني
فلقد اهتمت العديد من الدراسات برصد الضغوط املهنية والتكنولوجية اليت 
متارس على الصحفيني يف البيئات املختلفة وتؤثر على مستوى املهنية لديهم ، حيث  
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ثريات سلبية على مستوى املمارسة املهنية وجودة  كشفت النتائج أن هذه الضغوط هلا 
الوظيفة املعرفية والتنويرية حسب دراسة:  املوضوعات الصحفية املنشورة على حساب

) 2014) ودراسة عثمان (Rodaringue & others )2017رودارينج وأخرون 
ثري بيئة العمل الصحفي ومستوى  ، ويف الوقت نفسه رصدت العديد من الدراسات 

ثريها على أدائهم املهين ، حيث أظهر  التصال و ت اليت يعمل يف إطارها القائم  ت احلر
العديد من الدراسات أن هناك العديد من القوانني والتشريعات اليت تعوق املمارسة املهنية 
إلضافة إىل سيطرة رؤساء التحرير على عمليات  وتعوق الوصول إىل املعلومات ، هذا 

) 2014النشر يف إطار ممارسة أدوارهم كحراس للبوابة حسبما أشارت دراسة أبو عمرية (
حية  التصال فلقد ، أما من  ثري تكنولوجيا االتصال على األداء املهين للقائمني 

ثريات ترددت بني اإلجيابية والسلبية الستخدام  قدمت العديد من الدراسات اليت تعكس 
ا عليه، ويف هذا السياق أكدت نتائج  ثريا التكنولوجيا احلديثة يف العمل الصحفي و

صحفيني يف البيئة اجلديدة اليت فرضت مزيدًا من الدراسات تزايد ضغوط العمل على ال
املهام الصحفية اليت حتتاج إىل السرعة والكفاءة والرتتيب سواء يف متابعة األحداث أو 
تغطيتها أو تقدمي خلفيات عنها بل وإجياد قيمًا إخبارية بديلة حسبما أشارت نتائج 

  ) .2014دراسة فكري(
طرحت العديد من اإلشكاليات  غري أن البيئة اإلعالمية اجلديدة قد

والضغوطات املهنية واألخالقية اليت تعكسها نتائج العديد من الدراسات اليت تؤكد أنه يف 
لقيم املهنية واإلخبارية ،  ظل التطور والبيئة التكنولوجية اجلديدة كثريًا ما يتم التضحية 

ة وتزييف للحقائق األمر الذي ينعكس على تناقص مصداقية األخبار واخرتاق اخلصوصي
) ، 2013) وأيضًا دراسة الباز (2015بسهولة حسبما أشارت نتائج دراسة أمحد (

 & Harcup) ، ودراسة أونيل و هاركوب Walster )2017ودراسة واليسرت 



 

)277( 
  

 اإللكرتونيةاالجتاهات احلديثة يف حبوث الضوابط املهنية واألخالقية يف املواقع 

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

O’Neill )2017 فيما حاولت دراسة تشاري ، (Chari )2013 معرفة (
ت األخالقية اليت تواجه الصحفيني يف زميب ابوي عند استخدامهم للتقنيات التحد

احلديثة يف العمل الصحفي ، وتوصلت الدراسة إىل أن انتهاك اخلصوصية لألفراد 
حية من أكثر املمارسات غري  رة ونشر املواد اإل لصور وصحافة اإل والتالعب 
لنسبة لرأي الصحفيني أنفسهم ، وأن استخدام التكنولوجيا احلديثة يف  األخالقية 

ثري سليب على القيم األخالقية للصحفيني، ويف الوقت نفسه أظهرت نتائج الصحاف ة له 
التصال على جتاوز املعايري  دراسات أخري أن هناك دوافع لدى الصحفيني القائمني 
املهنية يف سبيل احلصول على السبق الصحفي ، من خالل االعتماد على األخبار الغري 

رة على املواقع الصحفية صحيحة اخلالية من املهنية، واليت دة معدل الز دف لرفع وز  
دة قيمة الربح على حساب  لتايل اجتذاب املعلنني والقراء مما يعكس ز م و اخلاصة 
عتبارها سلعة ختضع ملعايري السوق يف  جودة املنتج الصحفي ، والتعامل مع الصحيفة 

ا حسبما أشارت دراسة هاشم ( يما أشارت دراسة كيم وآخرون ) ف2018منافسة مثيال
Kim & Others )2015 إىل أن الصحفيني الكوريني يستخدمون الشبكات (

ا يف الصحف املطبوعة أو  االجتماعية من أجل سرد القصص اإلخبارية اليت يستخدمو
لتايل يؤثر على  اإللكرتونية ، بشكل يؤثر سلبًا على صياغة واستخالص املعلومات و

  ملنشورة على هذه املواقع .مهنية األخبار ا
دهي     ) إىل Chattopadhyay )2018وكذلك أشارت دراسة شاتو

لقاء نظرة فاحصة على كيفية استخدام وسائل اإلعالم  ضرورة قيام الصحفيني 
كيد احملررون استنتاجات  االجتماعية لألغراض املهنية، وكشفت املقابالت املتعمقة عن 

ن وسائل اإلعالم االجتماعية كانت أداة مفيدة حملرتيف وسائل اإلعالم  املسح الرئيسية 
اإلخبارية، لكنهم كانوا مدركني أن املعلومات املتاحة على مثل هذه املنصات ال ميكن 
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ت  ا يف كثري من األحيان. وكشفت املقابالت أيًضا عن املخاوف والتحد الوثوق 
إىل املؤسسات اإلخبارية، مثل خطر  الرئيسية اليت جلبتها وسائل اإلعالم االجتماعية

األخبار املزورة، وضيق الوقت للتحقق من املعلومات، وعدم وجود إرشادات مناسبة 
الستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية، واحلاجة إىل السرعة يف كثري من األحيان، بغض 

  النظر عن دقتها ومهنيتها !
ا جوجنسون وآخرون   others Jorgensen &وأضافت دراسة قام 

) أن الصحفيون يعتمدون بشكل كبري على هذه املنصات اإلعالمية االجتماعية 2016(
دة اعتماد الصحفيني  م االفرتاضية ، وأثبتت النتائج ز لتعزيز مالحمهم املهنية و هو
م ال يزالون  السويديني على استخدام وسائل التواصل االجتماعي ، بغض النظر أ

وممارسات اإلعالم التقليدي، واتفقت معها دراسة فرانكلني يعتمدون على قيم 
Franklin )2014 يف حني اعرتضت دراسة تورسكي  (Tursky )2014 (

قشت حتديد ما إذا كان إدخال وسائل اإلعالم االجتماعية ومواقع التدوين قد  حيث 
عي أثر على السلوك األخالقي واملهين للصحفيني أم ال ، ومن خالل البحث النو 

ت واملقاالت إلخبارية وتعليقات القراء ، أشارت النتائج أن  والتحليل الكمي على املدو
م  ت واملعلومات حول وسائل اإلعالم االجتماعي متحيزة ، إال أن آرائهم وتعليقا املدو

ت ، و 15مل تؤثر على أخالقيات ومهنية الصحفيني ، يف حني أن  %  14% من املدو
% من املقاالت 80ل اإلعالم االجتماعي كانت غري منحازة، و من تعليقات وسائ

ً لتمثيل الرأي املهين  الصحفية ظلت حمايدة ، مما يثبت أن الصحافة ال تزال منفذًا ضرور
  غري املتحيز للجمهور.

قشت دراسة نيتشويت  ) دور األجندة Nechushtai )2018فيما 
التصال، فبعد أن كانت عملية الصحفية وحراس البوابة يف التأثري على مهني ة القائم 
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تصفية األخبار قائمة على صحفيني ومهنيني أصبحت اآلالت وحمركات البحث هي اليت 
تقوم بتصفية األخبار واملقاالت املعروضة وتوزيع األخبار عن طريق خوارزميات خاصة 

لتطبي خبار معينة ومؤسسات إخبارية معينة يف تغطية األخبار، و  ق على توصي 
لد  سية األمريكية واحلصول على األخبار حول هيالري كلينتون ودو ت الر االنتخا

، وتطبيق األجندة اإللكرتونية اليت مت إنشاؤها عن طريق أخبار  2016ترامب أثناء محلة 
Google  ا من جمموعة واإلبالغ عن أكثر مخس مؤسسات إخبارية مت التوصية 

ت خمتلفة شكلت  ن مجلة األخبار املنشورة هذه الفرتة ، واقرتحت هذه % م69وال
ت إلخبار  الدراسة االتفاق على معايري جديدة متفق عليها من قبل الصحفيني كبوا
ت لألخبار  بعيداً عن اآلالت ، فعدم وجود معيار واحد متفق عليه من قبل البشر كبوا

اإللكرتونية . واتفقت معها جعلنا نعتمد أكثر وأكثر على تقييم اآلالت واخلوارزميات 
) فلقد 2017( Carlson) ودراسة كارلسون DeVito )2017دراسة ديفيتو 

أصبح التوتر أكثر وضوحاً يف عصر األخبار الرقمية بسبب تزايد استخدام اخلوارزميات يف 
التوزيع واإلنتاج اإلخباري اآليل، فلقد مت اعتبار احلكم اخلوارزمي متميزًا مهنيًا عن حجم 

م.ا   لصحفيني احملرتفني هذه األ
) ، ودراسة بوتس وآخرون Jacquet )2018دراسة جايكوت  فيما أشارت

Potts & others (2015)   إىل اجتاه جديد للتأثري على املمارسة الصحفية
لإلعالميني أال وهو اللغة املستخدمة حديثًا يف املواقع اإللكرتونية ، عن طريق حتليل لغة 
املواقع اإلخبارية فتحليل لغة املواقع واملعلومات اليت تنظمها هذه التمثيالت اللغوية 

لصح افة ميكنه أن يعرب عن القيود واملمارسات واالجتماعية والتوقعات والقضا اخلاصة 
   الصحفية اليت تؤثر على الصحفيني يف بيئة اإلعالم اجلديدة .
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) إىل قواعد جديدة يف Shields )2014 وأشارت كذلك دراسة شيلدز
املمارسة الصحفية أال وهي أخالقيات الصورة والتصوير الصحفي، فالصورة الصحفية  
كأداة من أدوات االتصال الصحفي ال متثل عرض احلقيقة فقط ولكنها متثل أيضاً 
قشت هذه الرسالة أخالقيات الصحافة  املسؤولية األخالقية واملهنية للمصور الصحفي، و

لصور واحملتوى املرسوم من خالل دراسة التغطيات اخلاصة  حنو االجتاه إىل التالعب 
ت املتحدة.   حلوادث املأساوية يف الوال

ندوك و فريوتشي   & Tandocفيما استعرضت دراسة كل من 
Ferrucci )2017 دور تعليقات القراء على األخبار يف املواقع اإلخبارية على التأثري (
لصحفيني وممارستهم املهنية ، وما الذي يدفع الصحفيني إىل مراقبة ودمج على سلوك ا

تعليقات اجلمهور من تويرت وحتليالت الويب يف عملهم اإلخباري ، وذلك استنادًا إىل 
صحفي من الصحفيني العاملني يف املواقع  360دراسة استطالعية على عينة مكونة من 

ت املتحدة ، أش ارت الدراسة إىل السياسة املستخدمة يف االستفادة اإللكرتونية يف الوال
جلمهور تؤثر على القرارات التحريرية للصحفيني يف اختيار  من رجع الصدى اخلاص 

 Perdomo & othersاألخبار ونشرها، واتفقت معها دراسة بريدومو وآخرون 
، يف أن  LeeAngela M & others (2014)، ودراسة يل وأخرون   (2018)

تسليط الضوء على ردود أفعال اجلمهور جتاه األخبار املعروضة على وسائل اإلعالم 
اجلديدة ، من شأنه أن يساهم يف التعرف على أنشطة املستخدمني هلذه املواقع وحتسني 

لقيم املفضلة لل جمهور على هذه املواقع اإللكرتونية ، فمعدل املشاركة فهم الصحفيون 
واإلعجاب والتعليق على هذه املواقع حيدد البناء القيمي واملهين واالجتماعي لألخبار اليت 

  سنتشر الحقاً.
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فاالهتمام املتزايد املوجه للجمهور هو أحد أسباب الفقدان التدرجيي للجودة 
لتصنيفات وأرقام التوزيع واألسهم حتدد حمتوى واملهنية الصحفية، فأرقام التداول وا

لتايل فالقيم األساسية للصحافة تتعرض للخطر حسبما أشارت  م، و الصحافة هذه األ
  ).2018( Thurman)، ودراسة ثورمان Meijer )2013دراسة ميجري 

تمعات  ولقد أشارت العديد من الدراسات إىل حقيقة أن الصحافة يف معظم ا
ر بفرتة حتول مكثفة بشكل خاص. ومع ذلك، ففي الوقت الذي درس فيه الصناعية مت

العديد من العلماء كيف تتغري املؤسسات اإلخبارية، فإن عددًا قليًال من الدراسات قد 
ا الصحفيون أنفسهم التغريات يف عملهم، نتيجة  استفسر عن الطريقة اليت يواجه 

ية، وبناًء على دراسة ميدانية للصحفيني للتحوالت التكنولوجية واالقتصادية والثقاف
األسرتاليني عن إدراكهم للتغيريات يف جمموعة متنوعة من التأثريات على جوانب عملهم 
خالل السنوات اخلمس املاضية. وجدت أن الصحفيني يقولون إن التغيري كان ملحوظًا يف 

تصادية أقل قوة إىل تفاعالت اجلمهور واالبتكار التكنولوجي، يف حني أن التغريات االق
رة واخنفاض املعايري  دة اإل م قلقون للغاية أيضا من ز حد ما. واألهم من ذلك، أ

  ).Hanusch )2015الصحفية ومصداقية الصحافة حبسب دراسة هانوش 
  احملور الثاين

لضوابط األخالقية يف املواقع اإللكرتونية عينة التحليل    استعراض الدراسات املرتبطة 
تتضمن الدراسات ضمن هذا احملور املوضوعات والقضا البحثية اليت اهتمت 
لضوابط األخالقية يف املواقع اإللكرتونية؛ لذا تركز جمموعة الدراسات يف هذا احملور على 

لضوابط األخالقية ومها :   اجتاهني حبثيني مرتبطني 
 املرتبطة مبهنة  أخالقيات املمارسة الصحفية: وهي جمموعة املعايري والقيم

ا الصحفي يف عملية استقاء األخبار ونشرها.  الصحافة، واليت يلتزم 
  .القوانني واملواثيق األخالقية املنظمة للمواقع اإللكرتونية  
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  االجتاه البحثي األول: الدراسات اليت تناولت أخالقيات املمارسة الصحفية
أخالقيات العمل اإلعالمي ميكن أن جتد مصدرها يف الدساتري واالتفاقات 
والقوانني ومواثيق الشرف. أي تفرض انطالقا من الدستور مث القوانني املنظمة لكل مهنة، 
حيث مت وضع ضوابط ملمارسة العمل اإلعالمي، وأغلب التشريعات تتفق على هذه 

  ) 2016: 307الشرف الصحفي. ( صويل ، الضوابط املنظمة للمهنة يف حدود مواثيق 
  Lambert &Denisويف هذا السياق حبثت دراسة المربت ودينيس 

يوان، وكيف أصبحت ) 2016( العوائق اليت تتناول أخالقيات املمارسة الصحفية يف 
األخالقيات الصحفية مفهومًا بعيد املنال يف بيئة وسائل اإلعالم اجلديدة املزدمحة ذات 

على التنافسية العالية ، فعلي الرغم من اعتبار نظامها الصحفي واحدًا من أكثر القدرة 
أعالمي من اإلعالميني  20النظم حرية يف أسيا، إال أن الدراسة اليت أجريت على 

احلاليني أثبتت أن القوى اخلارجية والداخلية والسوقية تعرقل املمارسة األخالقية املتوقعة 
إلضافة  إىل العوائق اهليكلية والنظامية، وكذلك املعوقات امام حتقيق للصحفيني هذا 
  املعايري الصحفية التايوانية.

قشت دراسة نصر ( خالقيات مهنة 2017فيما  ) بعض املفاهيم املرتبطة 
قش البحث تقنني  الصحافة ومن حيافظ عليها من ممارسي اإلعالم الصحفي، و

لى وجه اخلصوص، وذلك لدعم األمن أخالقيات مهنة اإلعالم ككل والصحافة ع
واالستقرار داخل املؤسسات اإلعالمية مع احلرص على ضرورة ممارسة حرية التعبري يف 
إطار املسئولية األخالقية، وأكدت الدراسة أن املعايري املهنية للصحافة البد وأن حترتم 

تمعات جبانب احرتامها خلصوصيات األ فراد، وكذلك العادات والتقاليد السائدة يف ا
ن واملذاهب املختلفة. ألد   عدم املساس 
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توصيف واقع ممارسة الصحافة ) 2015فيما استهدفت دراسة الراجحي(
الكويتية لوظيفها النقدية والكشف عن حدود هذه املمارسة، من خالل رصد تصورات 

التصال يف الصحافة الكويتية للوظيفة النقدية للصحافة، ورصد رؤيتهم للعوامل  القائم 
القانونية والسياسية واألخالقية واالجتماعية والضغوط التنظيمية واإلدارية واملهنية اليت تؤثر 
التصال يف الصحافة الكويتية وظيفته النقدية، كشفت النتائج أن  على ممارسة القائم 
خصائص مجهور الصحيفة وانتماءاته جاءت يف مقدمة العوامل اليت توثر على قيام 

بوظيفته النقدية يف الصحافة الكويتية، تلتها القيم والعادات والتقاليد السائدة يف  الصحفي
تمع، مث قوانني النشر ضمن القانون اجلنائي، مث انتماءات أعضاء اجلهاز التحريري  ا
وقيمهم، تاله قوانني الصحافة، واملصاحل االقتصادية للصحيفة ومصادر متويلها، مث تقدير 

يتها االجتماعية، مث املصاحل االجتماعية للصحيفة والقوي االجتماعية اليت الصحيفة ملسؤول
تعيب عنها، تاله منط ملكية الصحيفة، وأخريًا احلرص على االلتزام مبيثاق الشرف 

  الصحفي.
) إىل أن املمارسة Villegas )2015وتوصلت دراسة اإلسباين فيلليجاس 

القيم الشخصية واملهنية للصحفي، وكذلك األخالقية للصحافة اإللكرتونية تعتمد على 
على عوامل خارجية ذات طابع جتاري واقتصادي وسياسي وتكنولوجي، وبناء على ذلك 
تتأثر أخالقيات الصحافة بظروف العمل والتكنولوجيا املستخدمة أثناء األداء املهين، 

غري هو تطبيق وتوصلت الدراسة إىل أن املبادئ األخالقية للصحافة ال تتغري، ولكن املت
  هذه املبادئ من قبل الصحفيني يف البيئة التكنولوجية اجلديدة.

قشت دراسة الداغر ( سس 2018فيما  ) مدى التزام اإلعالميني املصريني 
املمارسة الصحفية املهنية ومراعاة األخالق واملبادئ اليت نصت عليها عدد من مواثيق 

ستحداث شعبة الشرف املهنية، وأشارت الدراسة إىل ضرور  ة تفعيل دور نقابة الصحفيني 
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لإلعالم اجلديد جبانب شعب اإلعالم التقليدي األخرى، يوضع هلا من الضوابط واللوائح 
 واألخالقيات ما جيعلها مصدراً من مصادر املعلومات املهمة لإلعالميني كافة.

قية ) يف دراسته عن املعايري املهنية واألخال2017وأضافت دراسة العسويل (
للصحافة اإللكرتونية الفلسطينية واألمريكية ، من خالل دراسة حتليلية مقارنة بني 
ميز، أن النشر اإللكرتوين غري املهين يؤثر يف النسيج  صحيفيت القدس ونيويورك 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي والفكري، وكذلك فإن املسئولية االجتماعية والضوابط 

ملعايري املهنية واألخالقية ، وأوصت الدراسة التشريعية تفيد القائ التصال لاللتزام  م 
تمع ، وتعزيز الرقابة املهنية يف النشر  ملسئولية االجتماعية واملهنية جتاه ا لتحلي 

  اإللكرتوين ، وجتنب املصادر غري املوثوقة يف النشر اإللكرتونية.
العوامل املؤثرة على  ) يف حتديد2013ومل ختتلف معهم دراسة اجلمعي (

أخالقيات املمارسة املهنية يف الصحافة اجلزائرية، فاملتتبع للمراحل االنتقالية لتطور اإلعالم 
والصحافة من طابعها التقليدي إىل طابعها الصناعي واحلداثي وصوًال إىل طابعها 

طورها التكنولوجي ، جيد أن تطورها احلتمي التكنولوجي يسري يف االجتاه املعاكس لت
احلتمي املفرتض من الناحية القيمية واألخالقية ، فوسائل اإلعالم اليوم أصبحت تنتج 
وتصنع احلقائق اليت ميليها عيها مصاحل من ميلكها أو يقف وراء متويلها أو دعم نفوذها يف 
مراكز صناعة القرار، كما أن وسائل اإلعالم اليوم تنتج قيمًا حسب الطلب ، حتددها 

  الشركات االحتكارية الكربى واحلكومات والشخصيات النافذة. عادة مصاحل
) يف ورقته البحثية على كيفية WARD )2017يف حني اعرتض ووارد 

حتديد ماهية أخالقيات الصحافة يف عامل اليوم وكيفية تطبيق املعايري الصحفية املنظمة 
شكاهلا املتعددة، فاملشكلة اليوم حول املبادئ األساسية اليت حتكم  ملمارسة الصحافة 

الصحافة الرقمية والعاملية واليت ميارسها حاليًا املهنيون واملواطنون على حد سواء، فاملنهج 
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املعياري يصر على ان الكتاب ال ينبغي أن يطلق عليهم "صحفيون" ما مل يكونوا قد 
وما مل اكتسبوا مهارات متطورة جدًا ، تتم عادة من خالل التدريب أو التعليم الرمسي، 

  يكونوا قد حتلوا بقدر معقول من القواعد األخالقية .
وأن الكاتب الذي لديه هذه املهارات وهذه االلتزامات األخالقية قادر على 
حتقيق اجلودة واحلرفية املهنية للوصول إىل الصحافة املسؤولة أخالقياً، واألشخاص الذين ال 

سهم صحفيني ولكن ال ميكن اعتبارهم يستوفون هذه املتطلبات املعيارية قد يسمون أنف
م ُكتاب غري مسؤولني  صحفيني من هذا املنظور املعياري، فهم من الدرجة الثانية أل

  أخالقياً، وغري أكفاء ويسعون فقط للحصول على لقب صحفي!
) مدخًال آخر لدراسة القيم Koliska )2015وأضافت دراسة كوليسكا 

واملمارسات والتأثريات الصحفية أال وهو الشفافية والثقة يف الصحافة ، وكيفية تطبيق 
م اليومية وكيفية تنفيذ املؤسسات اإلخبارية للشفافية،  الصحفيني للشفافية يف ممارسا

ً و  12وفحصت الدراسة إىل أي مدى اعتنق الصحفيون يف  طنيًا للشفافية منفذًا إخبار
ت املتحدة األمريكية ، وكيفية تنفيذ هذه املؤسسات الصحفية  على أساس يومي يف الوال
للشفافية عرب اإلنرتنت ، واختربت الرسالة ما إذا كانت مميزات الشفافية احلالية مثال ( 

، والتفسريات التحريرية ، والتصحيحات ، والسري الذاتية Linksالروابط التشعبية 
لقصص اإلخبارية املنشورة وهل هي عامل للص حفيني) تؤثر على مفهوم ثقة اجلمهور 

فعال يؤثر يف املمارسة املهنية أم ال ، وأظهرت النتائج ان الشفافية يف الصحافة أبعد ما 
ا معيارًا مهنيًا يؤثر على عمليات إنتاج الصحفيني لألخبار!، ووجدت  تكون عن كو

درًا ما ينظرون إىل الشفافية يف عملهم ، بغض مقابلة متعمقة أ 27حتليل  ن الصحفيني 
النظر عن اتفاقهم أن الشفافية عنصر له قيمة مهنية يف العمل الصحفي، وأضافت دراسة 

) أن هناك افتقار يف تدريب الصحفيني على القيم املهنية اليت تتطلبها 2014دراز (
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اآلداء ، خاصة مع سيطرة ما يسمى  ممارسة اآلداب املهين السليم يف دعم الشفافية يف
لدقة واالكتمال  بصحافة الفيس بوك ، واليت فرضت منظومة مهنية ال تعين كثريًا 
ا  واإلسناد إىل املعايري اليت ال ميكن للصحافة ممارستها دورها يف احملاسبة واملساءلة من دو

م اإللكرتوين ، خاصة بعد أن أصبح املبحوثني يف مجاعات النقاش يرون أن اإلعال
حت مساحة أكرب للشفافية والثقة .   وشبكات التواصل قد أ

مركز بوابة اإلحصاء لألحباث أجراه  واتفقت هذه الدراسة مع التقرير الذي
) عن مستوى الثقة يف وسائل اإلعالم يف مجيع أحناء العامل اعتباراً من 2018( والدراسات

ت املتحدة يثقون % من امل34، حيث ذكر املسح أن 2018فرباير  بحوثني من الوال
ا  ألخبار معظم الوقت، مقارنة بكندا اليت بلغت الثقة يف وسائل اإلعالم اجلديدة 

ا حنو 85 %، واتفقت دولة فنلندا ودولة الربتغال يف نسبة الثقة يف وسائل اإلعالم 
ن وماليز على أقل معدل ثقة بن62 %، 25سبة %،فيما حازت كور اجلنوبية واليو

قي النتائج من الشكل التايل:   وميكن التعرف على 
  
  
  
  
  
  
  
  

   https://www.statista.comاملصدر: مركز بوابة اإلحصاء لألحباث والدراسات : 



 

)287( 
  

 اإللكرتونيةاالجتاهات احلديثة يف حبوث الضوابط املهنية واألخالقية يف املواقع 

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

&  Humprechtواتفقت معهم أيضًا دراسة كل من هامربيتش و إيزار 
Esser )2016 ودراسة هامربيتش (Humprecht )2018 حيث ان املنظمات (

اإلعالمية تكافح يف مجيع اجناء العامل الغريب لتعديل ممارستها للتكيف مع الظروف اجلديدة 
دة الشفافية  لصحافة على اإلنرتنت ، فهي قادرة على (ز املتغرية يف العامل مثل االحتفاء 

دة الفهم من خالل توفري املزيد من  –التشعبية من خالل توفري مصادر الروابط  وز
وإضافة املداوالت ومتابعة االتصاالت من خالل توفري منصة  –املعلومات األساسية 

ً من ستة بلدان ( فرنسا 48للتبادل التفاعلي) ومن خالل دراسة   -إيطاليا - موقعاً إخبار
ت املتحد –بريطانيا العظمى  -سويسرا -أملانيا مناذج  3ة) توصلت الدراسة إىل الوال

سائدة يف خمتلف البلدان ومع خمتلف املؤسسات الصحفية ، النموذج األول ( منوذج 
) وهو حيتوى على منافذ تروج الستخدام الروابط transparency modelالشفافية 

لنسبة للقارئ، النموذج الثاين ( منوذج اخللفية  بشكل كبري جلعل مصادرها اكثر شفافية 
background model ويهدف هذا النموذج إىل توفري أكرب قدر من املعلومات (

األساسية لتمكني اجلمهور من فهم أوسع للموضوعات الصحفية ، والنموذج الثالث ( 
ويتم هذا النموذج من )  oriented model-printالنموذج املوجه حنو الطباعة 

تقنيات تكنولوجية جديدة ،وأشارت خالل املنافذ اليت تتجنب بشكل أساسي تبين 
النتائج إىل أن التطورات اهليكلية املختلفة والتوجهات املهنية للصحفيني تؤدي إىل تكييف 

  التقنيات املهنية املختلفة يف الصحافة الرقمية .
 Bentivegna  &Marchettiوكذلك أشارت دراسة ماركييت و بينيفينا 

املشاركة بني وسائل اإلعالم اجلديدة وبني  ) إىل ضرورة التأكيد على ثقافة2017(
القواعد والسلوكيات واملمارسات التقليدية اليت تشكل أساس اهلوية الصحفية ، ومن 

من الصحفيني اإليطاليني والرتكيز على تفسري معايري الشفافية  1202خالل حتليل سلوك 



 

)288( 
  

 اإللكرتونيةاالجتاهات احلديثة يف حبوث الضوابط املهنية واألخالقية يف املواقع 

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

واملمارسات قدمية ووظيفة حارس البوابة ومشاركة اجلمهور ، وجدوا أن هذه املعايري 
ا الصحفيون من أجل االستجابة  وحديثة تسمح لنا بفهم التعديالت اليت يقوم 
للتحوالت التكنولوجية اليت أثرت على النماذج احلالية للصحافة وكذلك أثرت على درة 

  مهنية الصحفيني أنفسهم. 
ضرورة فهم  إىل )López )2017فيما أشارت ورقة حبثية للوبيز وآخرون 

القة بني التكنولوجيا واملمارسات املهنية من خالل االجتاهات الصحفية اجلديدة اليت الع
ت  ت واإلنفو جرافيك ، فالتحد تستخدم أدوات متعددة الوسائط مثل صحافة البيا
احلالية للصحافة ليس يف التدريب على التقنيات احلديثة للصحفيني ، ولكن يف االستفادة 

لكرتوين جديد مع احلفاظ على جوهر الصحافة ومهنيتها ، منها خللق منوذج صحفي إ
صحافيًا أوروبيًا وأمريكيًا اختار الباحثني ثالث حاالت  25ومن خالل الدراسة على 

للدراسة ، وأشارت النتائج إىل ضرورة أن تتكيف وتتطور املمارسة املهنية للصحفيني مع 
  تطور تكنولوجيا العمل اجلديدة.

 Eberholst & othersإيربوليست وآخرون واتفقت معهم دراسة 
) ودراسة 2015( Nelson  &Lewis) ودراسة نيلسون و ليويس  2016(

) على ضرورة إعداد كوادر مهنية صحفية وتدريب Hujanen)2018 هوجانني 
  الصحفيني على املمارسات األخالقية املهنية.

 Knowlton  &McKinleyوأضافت ورقة حبثية لنولنت و ميكينلي 
) إىل ضرورة حتليل أخالقيات الصحافة وتدريب الصحفيني على املبادئ 2016(

األخالقية املستندة على العقل، فالدراسات احلديثة عن األخالق املهنية والصحفية تشري 
  إىل أن مفهوم األخالق أمشل بكثري من مفهوم اخلطأ والصواب.
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ألمريكيني ألدوار ويف دراسة أجريت عن إدراك الطالب الصينيني والطالب ا
نج و آرانت  ) إىل Yang & Arant )2014واخالقيات الصحافة ،أشار كل من 

ت املعضالت األخالقية اليت يواجهها الصحفيون  أمهية األدوار الصحفية املختلفة وصعو
تمعات والبيئة بني الصني وأمريكا وجدت الدراسة ان  م ، ويف دراسة اختالف ا هذه األ

ينيون وجدوًا صعوبة أكرب يف حل تضارب املصاحل وتقدمي متثيل عادل الطالب الص
تمع ،  لألخبار ، بينما وجد الطالب األمريكيون صعوبة أكرب يف احلفاظ على معايري ا

تمع متثل ضغوط هامة وموجهة للممارسات والقيم األخالقية للصحافة.   فالبيئة وا
) أنه ليس الكثري من Harnischmacher  )2014وأضافت دراسة هارنسكيماشر 

ا يف املواقع  معايري وممارسات الصحافة قابلة للتغري ولكن اإلطار التنظيمي املتحكم 
  اإلخبارية املختلفة.

 & Yang) مع الدراسة السابقة لـ Kim )2017واتفقت دراسة كيم 
Arant  ، بوجود معيار أخالقي حمدد وصحيحًا يف أي جمتمع ً نه ال يوجد ضما

نه البد أن تكون الصحافة مفتوحة للتفسريات البديلة األخالقية القائمة على  وأضافت 
لكومسبوليتية  (وُيشري مصطلح  Cosmopolitanismأساس ما يسمى 

أو االنفتاحية، والكونية هي االيديولوجية اليت  كالكونية الكومسوبوليتية ملفاهيم اخرى
وقصد ماركس وأجنلز استعمال هذا التعبري ليكون , ينتمي اليها مجيع األعراق البشرية

تمع الكومسوبولييت هو وصفا أكثر دقة، حلالة اندماج بني شركات من عدة جنسيات ، وا
تمع الذي ينتمي أفراده ألماكن خمتلفة يرتبطون بعالقات احرتام متبادل بغض النظر عن  ا

م الدينية أو آرائهم السياسية)  بدًال من التعبري عن املعايري االجتماعية واألخالقية معتقدا
تمع يت تمع وإعادة إنتاجها ، فحقيقة أن أغلبية ا بع معياراً أو بعض املعايري السائدة يف ا

لضرورة أن هذا املعيار صحيح أخالقياً ومهنياً . ا، ال تعين    املسلم 
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االجتاه البحثي الثاين: الدراسات اليت تناولت القوانني واملواثيق األخالقية املنظمة 
  للمواقع اإللكرتونية.

إن التطورات التكنولوجية يف العقود األخرية، واليت ظهرت فيها منصات جديدة 
ت أخالقية جديدة يف  مثل الشبكات االجتماعية على اإلنرتنت، جلبت للصحفيني حتد
دورهم املهين. يف مواجهة التغيريات اجلذرية يف عملية إنتاج واستهالك املعلومات، ومنها مت 

عالم على أن يكونوا يف موقع مجهورهم: على الشبكات إجبار الصحفيني وشركات اإل
االجتماعية عرب اإلنرتنت. هذه االسرتاتيجية ليست خالية من املخاطر، إذ  أن القرب 
املتنامي بني الصحفيني واجلمهور واملعرض الدائم الذي يتبع هذا النهج ، يؤدي إىل خماطر 

لنسبة  ت جديدة يف جمال األخالق  للصحفيني حسبما أشارت دراسة  أخالقية وحتد
) ،ودراسة ترينر Shilton   &Sayles  )2016كل من شيلتون وسايلز 

Turner )2018 قشت دراسة   Mateus ماتيوس الربتغالية ) ويف هذا الصدد 
) كيفية استخدام الصحفيني الربتغاليني للشبكات االجتماعية عرب اإلنرتنت 2015(

م عرب اإلنرتنت ، حيث مت عمل وحتديد املخاطر األخالقية وامل عنوية الرئيسية إلجراءا
مؤسسة إخبارية وطنية، وأظهر  76مهين يف  300دراسة استقصائية وطنية رائدة تضم 

البحث أن استخدام الشبكات االجتماعية عرب اإلنرتنت هو ممارسة راسخة بني 
ستخدام الشخصي مع اال -الصحفيني الربتغاليني الذين جيتمعون ، يف هذه املنصات 

 –إما للتعبري عن اآلراء أو مشاركة آراء اآلخرين حول مسائل املصلحة العامة  - واملهين 
ألخالق املهنية.   مع عدم املساس 

) البعد األخالقي لتكنولوجيا Slobodan )2016قشت دراسة سلوبيدان 
م اجلديد عن املعلومات يف اإلعالم اجلديد ووجدت انه ال ميكن فصل أخالقيات اإلعال

تمعات األخالقية اليت تعمل فيها هذه الوسائط، وأن وسائل اإلعالم اجلديدة يف  حالة ا
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ت أخالقية جديدة، حيث ظهرت مناذج جديدة للسلوك  مثل هذه الظروف حتمل حتد
ت الشخصية واملعلومات على هذه البيئة  غري األخالقي وانتهاكات جديدة للحر

  اجلديدة.
ضوابط األخالقية والتشريعية يف الصحف اإللكرتونية فلقد وفيما خيص ال

) إىل صدور قانون ينظم النشر اإللكرتوين ، ورأى 2015استشرقت دراسة الشهاوي (
حية محاية امللكية الفكرية  غالبية اخلرباء أن هذا القانون سيفيد الصحافة اإللكرتونية من 

ت ، مع تنظيم وتقنني الصحافة ، ووضع آليات للمحاسبة يف حالة ارتكاب خمالفا
إلضافة إىل إنشاء نقابة مهنية للصحافة اإللكرتونية ، وعلى صعيد آخر  اإللكرتونية ، 
رأي عدد من اخلرباء أن هذا القانون سيضع قيودًا تنظيمية وإدارية على عملية إصدار 

  الصحف اإللكرتونية ويقلص أهم ميزة هلا وهي احلرية.
ربر  قشت دراسة الربتغالية ماكيا   Maciá-Barber (2014)يف حني 

ت اجلديدة لقانون دائم حمدد ألخالقيات الصحافة ملواجهة املعايري األخالقية  التحد
البديلة، حيث قامت التطورات التكنولوجيا احلالية بتعديل ممارسات وسائل اإلعالم 

علومات، ومع ذلك فإن املبادئ األساسية اليت اإلخبارية، وقدمت تنسيقات بديلة لنقل امل
حتكم املمارسات الصحفية وتدعمها وتضمنها القوانني األخالقية تبقي دون تغيري! 
لتعديالت القانونية  وتوصلت الدراسة أن املنافذ اإلعالمية والصحفيني ليسوا على علم 

  اليت تتطلبها بيئة العمل اإلعالمي اجلديدة. 
) حتليل القوانني املنظمة للصحافة املطبوعة 2013صقر ( فيما حاولت دراسة

وحماولة معرفة إمكانية تطبيقها على الصحافة اإللكرتونية اليت ليس هلا أصل مطبوع يف 
ت اليت تواجه الصحفيني العاملني يف الصحافة اإللكرتونية ،  مصر، وكذلك رصد التحد

إللكرتونية يف املستقبل التشريعي واقرتحت الدراسة تصور مليثاق شرف ينظم الصحافة ا
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ت اليت تواجه الصحافة اإللكرتونية يف  الصحفي يف مصر ، وكشفت الدراسة التحد
املستقبل منها غياب اإلطار القانوين والتشريعي واإلجرائي للصحافة اإللكرتونية ،وعدم 

جود وجود كيان مؤسسي وتنظيمي للصحافة اإللكرتونية ،واقرتحت الدراسة احلل يف و 
تكامل بني وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية وتوىل االحتاد الدويل للصحافة اإللكرتونية 
دة دور نقابة الصحفيني يف املستقبل،  إصدار ميثاق شرف للصحافة اإللكرتونية وز

) بضرورة تطوير اجلوانب التشريعية والقانونية مبا يدعم 2013واتفقت معه دراسة خبيت (
لس األعلى للصحافة ، وتفعيل تطبيق حرية التعب ري وتفعيل دور نقابة الصحفيني وا

ميثاق الشرف الصحفي ، إضافة إىل العمل على تنظيم دورات تدريبية متخصصة 
للصحفيني والعمل على حتسني أوضاعهم االقتصادية والصحية واالجتماعية ، فضًال عن 

  ملؤسسات الصحفية.تطوير اجلوانب اإلدارية وظروف العمل املادية 
) كيفية حتديث Campo & Boj )2015وتناولت دراسة كامبو و بوج 

مواثيق الشرف الصحفية ملواجهة القضا األخالقية اجلديدة اليت نشأة بسبب ظهور 
اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، ومعاجلة الواقع اجلديد يف الصحافة 

مواثيق شرف صحفية فقط من إمجايل عينة الدراسة  9 اإللكرتونية ، وأظهرت النتائج أن
ميثاق شرف صحفي من مجيع احناء العامل مت تعديلها لتتضمن إشارات إىل  99البالغة 

اإلنرتنت وتكنولوجيا االتصال واملعلومات ، ومن أمهها تلك املطبقة يف كندا واململكة 
ت املتحدة  وفرنسا مل تطبق آلية التنظيم الذايت املتحدة والنرويج ، كما ان بلدان مثل الوال

ا لتتكيف مع استخدام اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات  ومل تتخذ قرارًا بتعديل مدو
 Information and Communicationsواالتصال احلديثة

Technology (ICT)  وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مواثيق الشرف الصحفي ،
مل الصحفي يف املواقع اإللكرتونية وملعاجلة القضا وتنقيحها لتتناسب مع بيئة الع
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األخالقية اجلديدة اليت ظهرت مع استخدام اإلنرتنت وأمهها اخلصوصية. ويف دراسة أخرى 
) عن الصحفيني يف عصر Andreas  )2014 يف هذا الصدد لألخوين أندريس

، أشارت نتائج  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتطلبات العمل يف البيئة الرقمية
واقرتحت  ICTالدراسة إىل نقص املعرفة يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الدراسة حًال هلذا املشكلة أال وهو استخدام برامج التعليم املستمر والذي ميكنه أن يعزز 
اعتماد أدوات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة من قبل الصحفيني 

) على أنه من Hodgkiss )2017فني، واتفقت معها دراسة هودجيكس احملرت 
ً على قواعد السلوك املهين للصحافة ومتفقة   الضروري تطوير معايري إخبارية مطلعة نظر

 American Society ofكذلك مع مدونة االخالقيات يف أمريكا 
Newspaper Editors :(ASNE) Code of Ethics  فيما يتعلق بقيمة

األخبار املنشورة والقصص الصحفية حىت يستطيع الصحفيني العاملني االستفادة منها  
  كمبادئ توجيهية مهنية وأخالقية للعمل الصحفي واملمارسة املهنية السليمة . 

) إىل ضرورة استخدام مدونة Wu, Lu )2017فيما أضافت دراسة وو ليو 
لصحفيني احملرتفني  Society of (( مجعية الصحفيني احملرتفني)  السلوك اخلاصة 
Professional Journalists  (SPJ   خالقيات كمرجع أساسي للتحكم 

ت املتحدة األمريكية وكذلك ميكن استخدامها على نطاق واسع  الصحفيني يف الوال
ت املتحدة ، املعضلة فقط يف التعميم بسبب أن  ليشمل مجيع الصحفيني خارج الوال

قي أحناء العامل ال يستخدمون نفس االتفاقات والقواعد للممارسة الصحف يني يف 
الصحفية ، ولكن ميكن للصحفيني أن يقرتضوا أو يقلدون بعض هذه القواعد والقيم اليت 
تكمن يف ممارسات الصحافة املهنية يف البلدان األخرى ، وهذا ميكن أن يساعد يف ثقل 

  لتقدم الرقمي .الروابط بني الثقافة والصحافة وا
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) إىل أن للمهنية اإلعالمية املتمثلة 2013كشفت دراسة اخلدام ( فيما
ثريًا على مستوى  ت السلوك)،  ملعايري املهنية، كمواثيق الشرف اإلعالمي ومدو )
مارسة اإلعالمية، 

ُ
ثري واضح للعرف االجتماعي على امل مارسة اإلعالمية، كذلك وجود 

ُ
امل

ألمور وعلى نوع املوضوع ات اليت ميكن لإلعالمي اخلوض فيها، خباصة تلك اليت تتعلق 
  الشخصية، والقانونية واجلنسية.

) فربغم أمهية أخالقيات املهنة يف 2016واتفقت معها دراسة حسناوي (
لغًا وكافيًا ، حيث أن  املمارسة اإلعالمية ، إال أن التشريعات اجلزائرية مل توليها اهتمامًا 

ني اإلعالم يف اجلزائر أمهلت هذا اجلانب رغم كونه حجر الزاوية يف املمارسة أغلب قوان
إلضافة إىل اإلمهال الذي يشوب القوانني اإلعالمية ، حيث ان اجلزائر  اإلعالمية ، هذا 
تفتقد إىل اآلليات القانونية والتقنية اليت جتعل من أخالقيات املهنة أمرًا واقعًا وفعليًا ، 

خالقيات اإلعالم يف اجلزائر ، وأن ال وأشارت الدرا سة إىل ضرورة وجود قانون خاص 
شارات إىل أخالقيات املهنة يف القوانني والنصوص والتشريعات املختلفة فقط .     نكتفي 

) بضرورة تنظيم حقل اإلعالم اإللكرتوين 2017فيما طالبت دراسة برقان (
، كما جيب استخدام  بشكل عام، والصحافة اإللكرتونية بشكل خاص يف بالد

إلعالم اإللكرتوين الذي ال يزال قليل  مؤسسات للضبط واملراقبة من أجل السمو 
ملقارنة مع الدول املتطورة.   االنتشار واالستخدام 

) حتليل وتفسري أخالقيات وضوابط النشر 2015ورصدت دراسة دوحان(
سئولية االجتماعية لدى الصحفي يف الصحف اإللكرتونية الفلسطينية، يف ضوء امل

الصحفيني، ومدى فاعلية أدوات التنظيم الذايت للمهنة إن وجدت، وخلصت النتائج إىل 
أن الصحف اإللكرتونية الفلسطينية تنتهك اخالقيات مهنة الصحافة بنسب متفاوتة من 
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تزم صحيفة إىل أخرى، وأن غالبية املواد املنشورة يف الصحف اإللكرتونية الفلسطينية مل تل
  ملعايري والضوابط األخالقية ملهنة الصحافة.
) إىل ضرورة تطوير Prapawong )2018وكذلك أوصت دراسة بروبونج 

دة وعي القراء وتكييفها على القواعد  يوان من أجل ز أخالقيات وتنظيم اإلعالم يف 
 األخالقية حىت ال تنتهك القواعد وتنتهك حقوق اآلخرين، وذلك من خالل قوانني
منظمة وقواعد ومعايري حتكم السلوك املهين بني الصحفيني واإلعالميني واملؤسسات 
اإلعالمية لتحقيق أهداف سياسية راسخة مثل التعددية والتنوع واملنافسة واحلرية، حىت 

تمع.   نصل لوسائل إعالمية قادرة على بناء املعتقدات والتغيري يف ا
  احملور الثالث

  مناقشة نتائج التحليل
ا االت املرتبطة    :أوال: فئة املوضوع أو القضية البحثية وا

يف ضوء املوضوعات والقضا البحثية اليت تطرقت هلا الدراسات والبحوث عينة 
  التحليل، ميكن مناقشتها يف النقاط التالية:

  على املستوي الغريب:
خالقية أصبحت الدراسات والبحوث الغربية اليت تناولت األدوار املهنية واأل

التصال يف املؤسسات اإلعالمية املختلفة والعوامل واملعايري املؤثرة فيها ، مبثابة  للقائمني 
اإلطار املرجعي واملؤشر لقياس مدركات الصحفيني عن أدوارهم املهنية يف مجيع أحناء العامل 
، حيث اهتمت أغلب الدراسات الغربية بدراسة مدى إدراك الصحفيني لدورهم املهين 
والوظيفي يف البيئة الرقمية اجلديدة واتفقت على ذلك املدارس البحثية املختلفة ، 

واملدرسة ) O'Donnell & Dirbaba )2015ومنها دراسة  فاملدرسة األثيوبية
 واملدرسة املكسيكية) Tamam & Abdullah )2015ومنها دراسة املاليزية 
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  درسة الصربيةامل) وكذلك Bustamante & Relly )2014ومنها دراسة 
) ، اهتمت بدراسة العوامل اليت تؤثر Vobic & Milojevic )2013كدراسة 

لرقابة ودور احلكومة والسياسة اخلارجية ،  التصال واهتمت أكثر  على مهنية القائم 
واملدرسة )، Mellado & Lagos )2014ومنها  املدرسة التشيليةوكذلك 
يف اختيارها  املدرسة الدمناركيةاختلفت ) و Skovsgaard )2014ومنها  الدمناركية

دراسة التنظيمات والقيود اليت حتكم مهنية الصحفيني يف املؤسسات الصحفية املختلفة ، 
وأوضحت ما لتأثري املعتقدات السياسية وضغوط الوقت والروتني على مهنية القائم 

) Dunu & Ugbo )2014ومنها دراسة  املدرسة النيجرييةالتصال، ومن جهة 
اتفقت على إدراك الصحفيني الستخدام قانون حرية تداول املعلومات وضرورة وجود دراية 
دوار الصحفيني املهنية والوظيفية خاصة ممارسة  وفهم بقيمة القانون كأداة للنهوض 

ع كبري يف دراسة مهنية القائم  املدرسة األمريكيةاألدوار الرقابية للصحافة، أما  فكان هلا 
) و دراسة Batlle & Roses )2013تصال حيث اتفقت دراسة ال

Ornebring )2013 إىل أن الصحفيني احملرتفني ينظرون إىل عملهم املهين بشكل (
متباين عن املواطنني الصحفيني تبعًا الختالف املمارسة االحرتافية عن عمل اهلواة، 

هنية واخلربة الصحفية واالحتكام وتركزت جماالت التمايز يف االستقالل املهين والشرعية امل
إىل القواعد األخالقية يف املمارسة الصحفية، عكس املواطنني الصحفيني الذين يفتقدون 

  للهوية املهنية والعمل اجلماعي والقواعد واألعراف األخالقية املنظمة للعمل الصحفي .
قشت دراسة  ) السياسات الداخلية اليت حتكم كيفية Couch )2015و

استخدام الصحفيني لوسائل اإلعالم اجلديدة يف عملهم، وأشارت الدراسة إىل أن وسائل 
م بشكل مل يسبق له مثيل ، ومن خالل  اإلعالم االجتماعي تشارك املعلومات هذه األ

للغة سياسة حتريرية لوسائل اإلعالم االجتماعية من مؤسسات  29دراسة  إخبارية رائدة 
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قشت  الدراسات  ت املتحدة، وكانت هذه هي الدراسة الوحيدة اليت  اإلجنليزية يف الوال
 Hassanاليت تناولت الضوابط املهنية داخل املواقع اإللكرتونية ، فيما عدا دراسة 

 ) اليت استهدفت التعرف على القوى املؤثرة يف وسائل االتصال احلديثة ، ومدى2015(
ا من قبل الفئات ذات النفوذ والقوى الكربى لتحقيق أهداف حمددة خصوصاً  التالعب 

تمعات النامية.   يف ا
حية االجتاه البحثي عن الدراسات اليت تناولت  الضغوط املهنية أما من 

اليت متارس على الصحفيني فلقد اهتمت العديد من الدراسات برصد  والتكنولوجية
لتكنولوجية اليت متارس على الصحفيني يف البيئات املختلفة وتؤثر على الضغوط املهنية وا

ثريات سلبية على  مستوى املهنية لديهم، حيث كشفت النتائج أن هذه الضغوط هلا 
مستوى املمارسة املهنية وجودة املوضوعات الصحفية املنشورة على حساب الوظيفة 

  ).Rodaringue & others )2017املعرفية والتنويرية حسب دراسة 
) معرفة 2013( Chari) ، دراسة Walster )2017فيما حاولت دراسة 

ت األخالقية اليت تواجه الصحفيني يف زميبابوي عند استخدامهم للتقنيات  التحد
احلديثة يف العمل الصحفي ، وتوصلت الدراسة إىل أن انتهاك اخلصوصية لألفراد 

رة ونشر ا لصور وصحافة اإل حية من أكثر املمارسات غري والتالعب  ملواد اإل
لنسبة لرأي الصحفيني أنفسهم ، وأن استخدام التكنولوجيا احلديثة يف  األخالقية 
ثري سليب على القيم األخالقية للصحفيني، ويف الوقت نفسه أظهرت نتائج  الصحافة له 

التصال على جتا وز املعايري دراسات أخري أن هناك دوافع لدى الصحفيني القائمني 
  املهنية يف سبيل احلصول على السبق الصحفي. 

) Kim & Others )2015فلقد أشارت دراسة  املدرسة الكوريةأما يف 
إىل أن الصحفيني الكوريني يستخدمون الشبكات االجتماعية من أجل سرد القصص 
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ا يف الصحف املطبوعة أو اإللكرتونية، بشكل يؤثر سل بًا على اإلخبارية اليت يستخدمو
لتايل يؤثر على مهنية األخبار املنشورة على هذه املواقع،  صياغة واستخالص املعلومات و

  ).Chattopadhyay )2018واتفقت معها دراسة 
التصال ففي هذا  ثري وسائل اإلعالم االجتماعي على املهنية للقائم  أما عن 

قشت دراسة  ال وسائل اإلعالم ) حتديد ما إذا كان إدخTursky )2014الصدد 
االجتماعية ومواقع التدوين قد أثر على السلوك األخالقي واملهين للصحفيني أم ال ، ومن 
ت واملقاالت إلخبارية وتعليقات القراء  خالل البحث النوعي والتحليل الكمي على املدو

ت واملعلومات حول وسائل اإلعالم االجتماعي متحيزة ،  إال ، أشارت النتائج أن املدو
م مل تؤثر على أخالقيات ومهنية الصحفيني، فيما اعتمدت دراسة  أن آرائهم وتعليقا

Nechushtai )2018 ودراسة (Carlson )2017 على الدور الذي تلعبه (
اخلوارزميات اآللية يف التحكم يف توزيع وإنتاج األخبار، ، فلقد مت اعتبار احلكم اخلوارزمي 

م.متميزاً مهنياً عن حجم الصحف   يني احملرتفني هذه األ
) إىل اجتاه جديد للتأثري على املمارسة Jacquet )2018دراسة  فيما أشارت

الصحفية لإلعالميني أال وهو اللغة املستخدمة حديثًا يف املواقع اإللكرتونية، عن طريق 
الت حتليل لغة املواقع اإلخبارية فتحليل لغة املواقع واملعلومات اليت تنظمها هذه التمثي

لصحافة ميكنه أن يعرب عن القيود  اللغوية واالجتماعية والتوقعات والقضا اخلاصة 
  واملمارسات الصحفية اليت تؤثر على الصحفيني يف بيئة اإلعالم اجلديدة.

) قواعد جديدة يف املمارسة الصحفية Shields )2014فيما أضافت دراسة 
الصورة الصحفية كأداة من أدوات أال وهي أخالقيات الصورة والتصوير الصحفي، ف

االتصال الصحفي ال متثل عرض احلقيقة فقط ولكنها متثل أيضًا املسؤولية األخالقية 
  واملهنية للمصور الصحفي.
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) دور Tandoc & Ferrucci )2017فيما استعرضت دراسة كل من 
صحفيني تعليقات القراء على األخبار يف املواقع اإلخبارية على التأثري على سلوك ال

  ).Meijer )2013وممارستهم املهنية، وكذلك دراسة 
حبثت ، فلقد املعايري األخالقية املؤثرة على املمارسة الصحفيةأما عن دراسة    

العوائق اليت تتناول أخالقيات املمارسة ) Lambert &Denis  )2016دراسة 
يوان، وكيف أصبحت األخالقيات الصحفية مفهومًا بعيد  املنال يف بيئة الصحفية يف 

أثبتت أن القوى اخلارجية والداخلية والسوقية تعرقل املمارسة ، وسائل اإلعالم اجلديدة
إلضافة إىل العوائق اهليكلية والنظامية، وكذلك  األخالقية املتوقعة للصحفيني هذا 

  املعوقات مام حتقيق املعايري الصحفية التايوانية. 
املمارسة األخالقية للصحافة اإللكرتونية  أن املدرسة اإلسبانيةيف حني وجدت 

تعتمد على القيم الشخصية واملهنية للصحفي، وكذلك على عوامل خارجية ذات طابع 
 Villegasجتاري واقتصادي وسياسي وتكنولوجي، وذلك حسبما أشارت دراسة 

  ).2017( WARD)، ودراسة 2015(
املمارسات والتأثريات مدخًال آخر لدراسة القيم و  املدرسة األمريكيةوأضافت 
والثقة يف الصحافة، وكيفية تطبيق الصحفيني للشفافية يف  الشفافيةالصحفية أال وهو 

م اليومية وكيفية تنفيذ املؤسسات اإلخبارية للشفافية، واستخدمت هذا النموذج  ممارسا
) و 2016( Humprecht   &Esser) وKoliska )2015دراسات كل من 
Humprecht )2018 و (Bentivegna  &Marchetti )2017.(  

ضرورة ) López )2017متمثلة يف دراسة   املدرسة الفرنسيةفيما أضافت 
فهم التقاطعات بني التكنولوجيا واملمارسات املهنية يف بعض االجتاهات الصحفية اجلديدة 
ت واإلنفو جرافيك ،  اليت تستخدم أدوات متعددة الوسائط مثل صحافة البيا
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ت  احلالية للصحافة ليس يف التدريب على التقنيات احلديثة للصحفيني ، ولكن فالتحد
يف االستفادة منها خللق منوذج صحفي إلكرتوين جديد مع احلفاظ على جوهر الصحافة 

) ودراسة Eberholst & others )2016ومهنيتها. ، واتفقت معهم دراسة 
Nelson  &Lewis )2015 ودراسة (Hujanen )2018 ورة إعداد ) على ضر

  كوادر مهنية صحفية وتدريب الصحفيني على املمارسات األخالقية املهنية.
ت اليت تواجه الصحفيني يف حتديد  قشت دراسات متعددة الصعو فيما 

) و دراسة Knowlton  &McKinley )2016املعايري األخالقية منها دراسة 
Yang & Arant )2014و ،( Harnischmacher  )2014ت ) واتفق

نه ال يوجد  Yang & Arant) مع الدراسة السابقة لـ Kim )2017دراسة كيم 
ً بوجود معيار أخالقي حمدد وصحيحًا يف أي جمتمع ، فالبد أن تكون الصحافة  ضما
لكومسبوليتية  مفتوحة للتفسريات البديلة األخالقية القائمة على أساس ما يسمى 

Cosmopolitanism  واليت تعرب عن االنفتاح على املعايري األخالقية السائدة يف
تمعات األخرى وإجياد نقاط مشرتكة معها وتطبيقه ، بدًال  من التعبري عن املعايري ا

تمع يتبع  تمع وإعادة إنتاجها ، فحقيقة أن أغلبية ا االجتماعية واألخالقية السائدة يف ا
لضرورة أن هذا املعيار صحيح أخالقياً ومهنياً. معياراً أو بعض املعايري املسلم   ا ال تعين 

حية االجتاه األخر عن الدراسات اليت تناولت القوانني واملواثيق األخالقية  ومن 
األمريكية والربتغالية واألسرتالية املدارس املنظمة للمواقع اإللكرتونية، فلقد اتفقت 

نني أخالقية جديدة منظمة للعمل الصحفي على على ضرورة تطوير معايري وقوا والفرنسية
 ) وShilton  &Sayles  )2016اإلنرتنت حسبما أشارت دراسة كل من 

Turner )2018 و (Mateus  )2015.(  
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إىل استهداف البعد األخالقي  )Slobodan )2016واجتهت دراسة 
ات اإلعالم لتكنولوجيا املعلومات يف اإلعالم اجلديد ووجدت انه ال ميكن فصل أخالقي

تمعات األخالقية اليت تعمل فيها هذه الوسائط ، وأن وسائل اإلعالم  اجلديد عن حالة ا
قشت الربتغالية  ت أخالقية جديدة ، يف حني  اجلديدة يف مثل هذه الظروف حتمل حتد

(2014) Maciá-Barber  ت اجلديدة لقانون دائم حمدد ألخالقيات التحد
 Campo & Bojيري األخالقية البديلة، وأضافت دراسة الصحافة ملواجهة املعا

) كيفية 2017( Hodgkiss)  ودراسة 2014(  Andreas)  ودراسة 2015(
حتديث مواثيق الشرف الصحفية ملواجهة القضا األخالقية اجلديدة اليت نشأة بسبب 
ظهور اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، ومعاجلة الواقع اجلديد يف الصحافة 

مواثيق شرف صحفية فقط من إمجايل عينة الدراسة  9اإللكرتونية ، وأظهرت النتائج أن 
ميثاق شرف صحفي من مجيع احناء العامل مت تعديلها لتتضمن إشارات إىل  99 البالغة

اإلنرتنت وتكنولوجيا االتصال واملعلومات ، ومن أمهها تلك املطبقة يف كندا واململكة 
 Prapawong) ودراسة Wu, Lu )2017املتحدة والنرويج، وأضافت دراسة 

لصح2018( كمرجع   SPJفيني احملرتفني ) إىل ضرورة استخدام مدونة السلوك اخلاصة 
خالقيات الصحفيني.   أساسي للتحكم 

  على املستوي العريب:
أما على املستوى العريب فلقد تنوعت املدارس البحثية يف دراسة العوامل اليت 

عددت  املدرسة األردنيةتؤثر على أخالقيات الصحفي وتؤثر على املهنة ككل، ففي 
ت مهنية ) 2016ن (حجازيني وآخرو ) و 2014بوشيخ (دراسة  ت إىل صعو الصعو

عوامل  )2013اخلدام (ودراسة  )2015وفيما أضافت دراسة عنانزة( ومادية ومعنوية.
جلمهور، واحلصول  أخرى منها ما هو من داخل بيئة العمل الصحفي، ومنها ما يتعلق 
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الرؤساء، على املعلومات، والتعامل مع املصادر. مثل: الرضا عن العمل، والعالقة مع 
والتواصل مع اجلمهور، بينما تؤثر عوامل أخرى بشكل سليب، مثل: اللوائح اإلدارية، 
والسياسة التحريرية، واملنافسة مع الزمالء الصحفيني، وكثرة األعباء واملهام الصحفية 

ت احلصول على املعلومات. ت التعامل مع املصادر، وصعو   للمرأة، وصعو
) إىل ضرورة وجود قواعد منظمة ملسئولية 2014(فيما أضافت دراسة املصري

الصحفي يف نطاق الصحافة اإللكرتونية وتطبيق قواعد خاصة على جرائم الصحافة 
) كما أوجدت بعض املتغريات 2013اإللكرتونية، واتفقت معها دراسة موسى (

إعاقة املستحدثة مثل: االستقطاب السياسي للصحفيني، وخرق املعايري املهنية، واستمرار 
  التدفق احلر للمعلومات، وفقدان األمان للصحفيني.

قشت دراسة الصبيحي ( املدرس السعوديةأما يف  ) األدوار 2017فلقد 
الوظيفية واملهنية لإلعالميني السعوديني ومدى مواكبتهم للبيئة الرقمية اإلعالمية ، وانتهت 

ئة اإلعالمية الرقمية على الدراسة إىل ان الصحفيني اعتمدوا يف مواكبة تطورات البي
جهدهم اخلاص سواء يف التعلم الذايت أو من خالل االلتحاق بدورات للتأهيل والتدريب 
على وسائل اإلعالم احلديثة،  وهذا يعين ضعف التخطيط املؤسسي لربامج التأهيل 
إلضافة إىل أن البيئة الرقمية غريت من طبيعة  والتدريب لإلعالميني السعوديني، هذا 

متمثلة يف دراسة توم  املدرسة الفلسطينيةاملمارسة املهنية اإلعالمية، واتفقت معها 
) وأضافت إىل ضرورة 2015)و دراسة دوحان(2017) و دراسة العسويل (2017(

تنظيم حقل اإلعالم اإللكرتوين بشكل عام والصحافة اإللكرتونية بشكل خاص ، وذلك 
ملعايري والضوابط ألن غالبية املواد املنشورة يف الصحف  اإللكرتونية الفلسطينية مل تلتزم 

  األخالقية ملهنة الصحافة !. 
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حية  ) إىل أن 2013فلقد أثبتت دراسة أل على ( املدرسة اإلماراتيةومن 
ميل اإلعالميني العاملني يف اإلعالم اإللكرتوين يف دولة اإلمارات إىل تبين أدوار حيادية 

م وإجيابية ومؤيدة للحكومة،  ا تؤثر يف تصورا وأن أكثر العوامل اليت رأي اإلعالميون أ
ألدوارهم املهنية هي: مسؤولو احلكومة، مث الرقابة، يليها حرية احلصول على املعلومات، مث 

  ردود فعل اجلمهور، مث العالقات مع مصادر األخبار.
) ودراسة مزيد 2013ومنها دراسة الغريري ( املدرسة العراقيةفيما أشارت 

) إىل ضرورة تدريس أبعاد أخالقيات العمل اإلعالمي وقانون اإلعالم وجرائم 2014(
النشر يف أقسام كليات اإلعالم املختلفة، وأشارت إىل ضرورة االلتزام بدليل إرشادي 

  أخالقي ملنتجي اإلعالم اجلديد واملواقع اإللكرتونية.
) و أبو عمرية 2014كدراسة ودراسة عثمان (  ملدرسة املصريةافيما اهتمت 

) و وأيضًا دراسة الباز 2015) ودراسة أمحد (2014) و دراسة فكري(2014(
)  بدراسة الضغوط املهنية 2014) و دراسة اللبان (2018) و هاشم (2013(

معايري والتكنولوجية اليت متارس ضد الصحفيني وإجياد قيم إخبارية بديلة  حاكمة لل
األخالقية يف ظل البيئة اجلديدة ، والتأكيد على ضرورة إنشاء هيئة تنظيمية حتت مسمى 
االحتاد املصري لإلعالم اإللكرتوين تكون مهامها : وضع ميثاق شرف للعاملني يف 
اإلعالم اإللكرتوين يراعي االعتبارات األخالقية والدينية والثقافية للمجتمع املصري ، 

إلعالم اإللكرتوين يعمل على رصد املخالفات اليت ترتكبها املواقع اإلعالمية وإقامة مرصد ل
م يف الدول العربية  ت الصحفيني ومنتد ا مستقبًال ، والتدخل لدى نقا املختلفة ملراعا
لتطوير يف ظل التطورات الراهنة يف تكنولوجيا اإلعالم وكذلك إنشاء  املختلفة إلقناعها 

ملني يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية ، فيما اهتمت دراسة الشهاوي شعبة جديدة للعا
لضوابط األخالقية والتشريعية والقانونية يف 2013) و دراسة صقر (2015(  (
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الصحافة اإللكرتونية ، وأضافت أن أي  القانون سيضع قيوداً تنظيمية وإدارية على عملية 
هلا وهي احلرية، واقرتحت هذه الدراسة أن إصدار الصحف اإللكرتونية ويقلص أهم ميزة 

احلل يف وجود تكامل بني وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية وتويل االحتاد الدويل 
دة دور نقابة  للصحافة اإللكرتونية إصدار ميثاق شرف للصحافة اإللكرتونية وز

ر اجلوانب ) بضرورة تطوي2013الصحفيني يف املستقبل ، واتفقت معهم دراسة خبيت (
لس األعلى  التشريعية والقانونية مبا يدعم حرية التعبري وتفعيل دور نقابة الصحفيني وا
للصحافة ، وتفعيل تطبيق ميثاق الشرف الصحفي ، إضافة إىل العمل على تنظيم دورات 
تدريبية متخصصة للصحفيني والعمل على حتسني أوضاعهم االقتصادية والصحية 

ملؤسسات  واالجتماعية ، فضالً  عن تطوير اجلوانب اإلدارية وظروف العمل املادية 
  الصحفية.

) أن املعايري املهنية 2017دراسة نصر () و 2016صويل (فيما أضافت دراسة 
تمعات جبانب احرتامها  للصحافة البد وأن حترتم العادات والتقاليد السائدة يف ا

ن و  ألد املدرسة أما يف املذاهب املختلفة، خلصوصيات األفراد، وكذلك عدم املساس 
توصيف ) إىل 2018دراسة الداغر (و ) 2015دراسة الراجحي(فلقد اهتمت  الكويتية

  واقع ممارسة الصحافة الكويتية لوظيفها النقدية والكشف عن حدود هذه املمارسة.
حية  ) ودراسة 2013دراسة اجلمعي (فقد اهتمت  املدرسة اجلزائريةومن 

) بدراسة أخالقيات املهنة يف املمارسة 2017ودراسة برقان ( )2016حسناوي (
لغًا وكافياً، حيث أن أغلب  اإلعالمية، حيث أن التشريعات اجلزائرية مل توليها اهتمامًا 
قوانني اإلعالم يف اجلزائر أمهلت هذا اجلانب رغم كونه حجر الزاوية يف املمارسة اإلعالمية 

إلضافة إىل اإل   مهال الذي يشوب القوانني اإلعالمية.املهنية ، هذا 
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وإمجاًال ميكن حتديد املعايري املهنية واألخالقية والتكنولوجية اليت متت مناقشتها 
  :يف األحباث والدراسات األجنبية والعربية عينة التحليل يف اجلدول التايل

  لدراسات اليت تناولتهاعدد ا  الضوابط املهنية واألخالقية اليت اقرتحتها الدراسات عينة التحليلي  م
لسياسية التحريرية واملصادر اإلخبارية  1   2  الضغوط اخلاصة 
  5  االرتباطات املالية مع احلكومة وقطاع العمال واملنافسني  2
هيل وتدريب للصحفيني  3   9  عدم وجود 
  25  الضغوط التكنولوجية احلديثة  4
  5  العادات والقيم واالختالفات الثقافية للدول  5
  5  السلوك األخالقي واملهين للصحفيني  6
  3  عمليات العنف والرتهيب ضد الصحفيني  7
  5  ضرورة وجود رقابة مهنية على اإلعالم اجلديد  8
  23  ضرورة وجود قوانني وتشريعات إعالمية جديدة  9

  18  ثريات وسائل التواصل االجتماعي  10
موع   100  ا

  

% من الدراسات عينة التحليل 25ومن اجلدول السابق يتضح لنا أن نسبة          
اتفقت على أن الضغوط التكنولوجية احلديثة تعترب من أهم العوامل املؤثرة على الضوابط 
ا هذه الفرتة، فأرقام التداول وتقييم اآلالت  املهنية واألخالقية اليت جيب مراعا

والتصنيفات وأرقام التوزيع واألسهم حتدد حمتوى الصحافة  واخلوارزميات اإللكرتونية
اإللكرتونية ، يليها يف الرتتيب ضرورة وجود قوانني وتشريعات إعالمية جديدة ترشد آداء 

% من 23اإلعالميني يف التعامل مع القضا واملوضوعات الشائكة واهلامة بنسبة 
ثري هام وكبري الدراسات ، يليها التأثريات اخلاصة مبواقع التواص ل االجتماعي وما هلا من 

التصال بنسبة  %، حيث أن الصحفيون يعتمدون بشكل كبري 18على مهنية القائم 
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م االفرتاضية ،  على هذه املنصات اإلعالمية االجتماعية لتعزيز مالحمهم املهنية وهو
هيل كاف للصحفيني على العوامل املهنية واأل خالقية ، يليها عدم وجود تدريب و

واتفقت الدراسات عينة  التحليل على التأثري املتساوي لالرتباطات املالية مع احلكومة 
وقطاع العمال واملنافسني، والسلوك األخالقي واملهين للصحفيني أنفسهم ، وضرورة وجود 
رقابة مهنية على اإلعالم اجلديد، مث يف الرتتيب األخري اتفقت الدراسات عينة التحليل 

لسياسة التحريرية واملصادر اإلخبارية أصبحت من أقل العوامل على  أن الضغوط اخلاصة 
  املؤثرة على الضوابط املهنية واألخالقية يف املواقع اإللكرتونية هذه الفرتة .

  نياً: فئة اإلطار النظري:
استندت بعض الدراسات عينة التحليل ألطر نظرية كما مل يستند بعضها 

صيلها الفكري  لنسبة ألنواع تلك األطر و ، originating disciplinesاآلخر، و
ت اإلعالمية هي األكثر شيوعًا يف أغلب  فكانت األطر النظرية املرتبطة حبراس البوا

  الدراسات.
  فعلي املستوي الغريب:

) نظرية بناء األجندة  وكذلك دراسة Couch )2015راسة استخدمت د
Nechushtai )2018 قشت دور األجندة الصحفية وحراس البوابة يف التأثري ) اليت 

التصال، فبعد أن كانت عملية تصفية األخبار قائمة على صحفيني  على مهنية القائم 
األخبار واملقاالت ومهنيني أصبحت اآلالت وحمركات البحث هي اليت تقوم بتصفية 

خبار معينة ومؤسسات  املعروضة وتوزيع األخبار عن طريق خوارزميات خاصة توصي 
) Chattopadhyay )2018إخبارية معينة يف تغطية األخبار، فيما أضافت دراسة 

) اجتاه جديد يف حراس البوابة أال وهو Yu Xu & Jin )2017ودراسة كل من 
 Hierarchy ofهرمية اجتاهات التأثري أو ما يسمي بنموذج التأثريات اهلرمية 
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Influences Model (HOI) in Gatekeeping  فكل خرب أو قصة يتم ،
خر قبل وصو  هلا إىل شكلها األخري أو حىت رفضها من قبل حراس طريها بشكل أو 

  بوابة متعددين املراحل .
 Professional Practiceوكذلك استخدام مدخل املمارسة املهنية 

عتباره طرفاً أساسياً له أثره يف فعالية الرسالة االتصالية،  التصال  والذي يركز على القائم 
)  Wu, Lu )2017ي عمل إعالمي كدراسة ويعترب من اهم العوامل الالزمة لنجاح أ

  )Hodgkiss )2017 و
  على املستوي العريب:

اعتمدت بعض الدراسات على مداخل نظرية متعددة منها نظرية الدور 
Role Theory    فالدور الذي يقوم به الصحفيون حيدد ماذا يرى القائم بعملية ،

لتايل حتديد ما يستحق أن ينقل إىل اجلمهور ، وكذلك استخدام نظرية حارس  االتصال و
لكشف عن القرارات  Gate Keeping Theoryالبوابة  حيث قامت البحوث 

ملؤسسات الصحفية املختلفة ،  اليت يتخذها األفراد القائمون بدور حارس البوابة داخل ا
) و 2018) و دراسة الداغر (2016) و دراسة الورفلي (2013كدراسة موسى (

، وكذلك فلقد استخدم االجتاه البحثي العريب مداخل نظرية  )2013دراسة اخلدام (
تقليدية مثل مدخل االستخدامات واإلشباعات ، ومدخل االعتماد على وسائل اإلعالم، 

وسيلة ، فيما أضافت بعض الدراسات مداخل حبثية متنوعة مثل مدخل ومدخل ثراء ال
الضغوط واملمارسة املهنية ، ومدخل العوامل االجتماعية املؤثرة يف طبيعة املمارسة املهنية 

) اليت أضافت كذلك نظرية 2013)، و دراسة اليماين (2015مثال دراسة عنانزة(
  املسئولية االجتماعية .
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  ميم املنهجي:لثًا: فئة التص
تنوعت الدراسات عينة التحليل من حيث املناهج البحثية حيث ظهرت 
ال كما تنوعت  دراسات تطبيقية وغري تطبيقية إضافة للعروض التحليلية ألدبيات ا
التصميمات املنهجية حيث وظفت بعض الدراسات املنهج الكمي واعتمدت بعضها 

يت على املنهج الكيفي كما مزجت دراسات أخرى  بني املنهجني الكمي والكيفي. و
  منهج املسح يف مقدمة املناهج البحثية اليت وظفتها الدراسات عينة التحليل.

اعتمــــدت عديــــد مــــن الدراســــات علــــى مــــنهج املســــح بشــــقيه امليــــداين والتحليلــــي، 
ملوضوعات البحثية اليت تثريها تلك الدراسات.  لبحث املتغريات املرتبطة 
ومن مناذج تلك الدراسات اليت اعتمدت على منهج املسح اإلعالمي بشقه 

 التحليلي: 
) اليت اهتمت برصد ومقارنة Vobic & Milojevic )2013دراسة كل من  -

لصحافة اإللكرتونية يف كل من سلوفينيا  األدوار االجتماعية للصحفيني العاملني 
ا يف بناء العالقة مع زمالئهم وصربيا، وحبث املدركات الذاتية للصحفيني ودوره

العاملني يف اإلصدارات املطبوعة من جانب واجلمهور من جانب آخر، وكذلك 
 ).Mellado & Lagos )2014دراسة 

) و دراسة حسناوي 2015) و دراسة دوحان(Hassan )2015دراسة  -
) واعتمدت على منهج الوصف التحليلي 2017( Wu, Lu) و دراسة 2016(

ا من  يف التعرف على القوى املؤثرة يف وسائل االتصال احلديثة ، ومدى التالعب 
 قبل الفئات ذات النفوذ والقوى الكربى.

) اليت اعتمدت على منهج املسح اإلعالمي Nechushtai )2018دراسة  -
سية األمريكية واحلصول على  ت الر لتطبيق على االنتخا بشقه التحليلي وذلك 
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لد ترامب أثناء محلة األخبار حول هيالري كلينتون ود ، ودراسة 2016و
Carlson )2017( 

 ) اليت اعتمدت على حتليل لغة املواقع اإلخبارية.Jacquet )2018دراسة  -
ً من  48) وذلك من خالل دراسة Humprecht )2018دراسة  - موقعًا إخبار

ت املتحدة) –بريطانيا العظمى -سويسرا-أملانيا- إيطاليا-ستة بلدان (فرنسا  الوال
) من خالل دراسة حتليلية مقارنة بني صحيفيت القدس 2017دراسة العسويل ( -

ميز.  ونيويورك 
) حيث استخدمت هذه الدراسة منهج Mellado & Lagos )2014دراسة  -

املسح بشقيه امليداين والتحليلي، وذلك من خالل مسح عينة طبقية غري منتظمة من 
 El Mercurio, La Tercera,Las)األخبار يف الصحف اآلتية 

Últimas Noticias, La Cuarta, and La Nación)  بلغت
 قصة إخبارية. 1988

) وذلك عن طريق حتليل منهجي هلينة قوامها Campo & Boj )2015دراسة  -
 ميثاق شرف صحفي من مجيع أحناء العامل. 99

) وذلك من خالل مسح مواد الرأي اخلاضعة للدراسة عن 2013دراسة اليماين ( -
 ملوقع صوت األقباط املصريني. 314مادة يف موقع إخوان أون الين و  276وجود 

  ومن مناذج الدراسات اليت استخدمت منهج املسح اإلعالمي بشقه امليداين:
) حيث استهدفت دراسة احلدود الفاصلة Ornebring )2013دراسة  -

ثريها يف واقع  والنزاعات القائمة بني الصحفيني احملرتفني واملواطنني الصحفيني، و
دول أوروبية هي: اململكة املتحدة،  6املمارسة املهنية لعينة من الصحفيني يف 

 وأملانيا، وإيطاليا، والسويد، وبولندا، وإستونيا.
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ثري النظام Batlle & Roses )2013دراسة  - ) اليت استهدفت دراسة 
ت املتحدة وإسبانيا.  اإلعالمي يف إدراك الصحفيني ألدوارهم املهنية يف الوال

) حيث استهدفت دراسة الصحفيون يف كل من: Schmitz )2015دراسة  -
 O'Donnellاألرجنتني، والربازيل، وكولومبيا، واملكسيك، وبريو، وكذلك دراسة 

& Dirbaba )2015)  و 2017) والصبيحي (Tamam & 
Abdullah )2015 و (Bustamante & Relly )2014 وكذلك ،(

 & Dunu) ودراسة 2014( Skovsgaard) و 2013دراسة أل على (
Ugbo )2014) حيث مت دراسة عينات من 2013) ودراسة موسى (

لصحف املطبوعة واإللكرتونية، و دراسة الغري ) 2013ري (الصحفيني العاملني 
 ).2013وكذلك دراسة صقر (

) اليت استهدفت دراسة Batlle & Roses )2013دراسة كل من ودراسة  -
ت املتحدة  ثري النظام اإلعالمي يف إدراك الصحفيني ألدوارهم املهنية يف الوال
م لألدوار  وإسبانيا، إىل وجود تباينات بني الصحفيني األمريكيني واإلسبان يف نظر

 .املهنية
) اليت 2015( Couch) ودراسة 2014) ودراسة اللبان (2014دراسة مزيد ( -

سياسة حتريرية لوسائل اإلعالم االجتماعية من مؤسسات  29استهدفت دراسة 
ت املتحدة. للغة اإلجنليزية يف الوال  إخبارية رائدة 

) اليت اعتمدت على عينة Tandoc & Ferrucci )2017دراسة كل من  -
ت  360مكونة من  صحفي من الصحفيني العاملني يف املواقع اإللكرتونية يف الوال

 املتحدة.
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حيث اعتمدت على حتليل عينة  )Lambert &Denis  )2016دراسة  -
يوان. 20مكونة من   أعالمي من 

) و 2016( Humprecht  &Esser) و Koliska )2015دراسة  -
) و 2015دراسة عنانزة( ) و2014بوشيخ () و دراسة 2015دراسة الراجحي(

) و ذلك من خالل حتليل وعمل مقابالت متعمقة مع Chari )2013دراسة 
 الصحفيني.

 300) اليت اعتمدت على حتليل عينة مكونة من Mateus  )2015دراسة  -
 مؤسسة إخبارية وطنية يف الربتغال. 76مفردة من الصحفيني العاملني يف 

إعالميًا من املمارسني للعمل  245 ) اليت اعتمدت على2013دراسة اخلدام ( -
 اإلعالمي واملنتسبني لنقابة الصحفيني األردنيني.

سلوب احلصر الشامل 2016دراسة الورفلي ( - ) واليت اعتمدت على عينة عمدية 
التصال يف املؤسسات الليبية بلغت  ً يف  289جلميع القائمني  مدن  4مبحو

 .ليبية، هي طرابلس وبنغازي، وسرت، وسبها
صحفي  633) اليت اعتمدت على دراسة عينة مشلت Villegas )2015دراسة  -

إلضافة إىل  –إسبانيا -إلكرتوين من ثالث بلدان أوروبية وهي (بلجيكا إيطاليا)، 
 إجراء مقابلة متعمقة مع جمموعة فرعية من عينة من املبحوثني.

) حيث اعتمدت الدراسة على عينة مكونة من Yu Xu & Jin )2017دراسة  -
ً من الصحفيني املتفرغني للعمل عرب اإلنرتنت من  1751 مؤسسة  205مبحو
 إخبارية.
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  القسم الثالث
  الرؤى املستقبلية واألجندة البحثية اليت يقرتحها العرض التحليلي

ويف ضوء العرض التحليلي احلايل وكذلك مناقشته ميكن توضيح الرؤي املستقبلية  
  واألجندة البحثية املقرتحة كما يلي:

التصال يف املواقع  .أ   يف جمال الضوابط واملعايري األخالقية واملهنية للقائم 
 اإللكرتونية:

عتبــــاره أحــــد            ميكـــن النظــــر إىل الصـــحفي القــــائم جبمــــع وحتريـــر املــــادة اإلخباريـــة 
القائمني بعملية االتصال. لذا فهـو يعـد عنصـرا فـاعال ضـمن سـياق تنظيمـي حمكـوم بثقافـة 

ــا، وىف إطــار اجلهــود العلميــة املتواصــلة املعنيــة بدراســ ة وقــيم ومعــايري املؤسســة الــيت يعمــل 
التصال يف املؤسسـات الصـحفية واإلعالميـة، فقـد ظهـرت العديـد مـن املـداخل أو  القائم 
النمــــاذج الــــيت ترتكــــز عليهــــا أســــس التفكــــري والتنــــاول لألبعــــاد املختلفــــة لبحــــوث القــــائمني 

صيلها وعمق املعاجلة.   التصال وانعكاس ذلك على 
 يف األحبـــاث والدراســـات اإلعالميـــة كمـــا يبـــدو مـــن الـــرتاث األديب والـــرتاكم املعـــريف          

التصال ، سيطرة االجتاه الفكري للمدرسة األمريكية على غالبية الدراسات حيث  للقائم 
اهتمت بدراسة الصحفي بوجه عام مبعزل عـن النظـام الـذى يعمـل فيـه ويصـنع فيـه الرسـالة 

ن الصحفي ما هو إال نتاج النظا م الذى تعلم فيه ومنا اإلعالمية، وتشري الشواهد الواقعية 
التأكيــــد علــــى  يقـــرتح العــــرض التحليلــــي احلـــايلوتـــرىب علــــى قيمـــه ومفاهيمــــه، ومـــن هنــــا 

االعتبارات املعرفية واملنهجية عند دراسة آداء الصحفي املهـين واألخالقـي والقـانوين خاصـة 
  الرتكيز على نقطتني هامتني :
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

حملــيط أن إدراك العمليـات التأثرييـة السياسـية واالقتصــادية و  -1 االجتماعيـة املتصـلة 
االجتمـــاعي الـــذي يعمـــل الصـــحفي يف إطـــاره دون ربطـــه بـــذلك الســـياق العـــام 

  يؤدى إىل قصور يف فهم أدواره احلقيقية.
لبريوقراطية موجها بفلسفة  -2 عتبارها تنظيما يتسم  النظر إىل املؤسسة الصحفية 

بعمليات بنائية كالتمويل إعالمية معينة ومنظما وفق التشريع والقانون وحمددا 
 .واإلشراف وعمليات االتصال

لذا يتعني وجود آلية مراقبة وحماسبة لتقييم اآلداء الصحفي ووضع نظام جزاءات         
صارم ضد املؤسسات الصحفية والصحفيني يف حالة جتاوزهم األخالقي ، وعدم االلتزام 
ملبادئ املنصوص عليها مبواثيق الشرف ، هذا جبانب التأكيد على االلتزام مبواد القوانني 

اية حق األفراد يف اخلصوصية ، ألن التشريعات حتمي وتكمل مواثيق اليت تنص على مح
) واليت أوصت بضرورة Oomen )2013الشرف ، حسبما أشارت دراسة أومني 

وضع تشريعات خاصة حبماية احلياة اخلاصة من االنتهاكات الصحفية ، وإلزام الصحفيني 
  هلم. حرتام املواثيق املهنية واألخالقية واحملاسبة الصارمة

وميكن اإلشارة إىل أن الدراسات السابقة اتفقت على جمموعة من العوامل           
Hierarchical Model of News influences  اليت ميكنها أن تؤثر على

م عن احتياجات  ا اإلعالميون دورهم الوظيفي واملهين وتصورا الكيفية اليت يدرك 
  ه العوامل البنود التالية:اجلمهور اليت يتوجهون إليه وتتضمن هذ

إلعالمي نفسه  - ، وتشمل خرباته املهنية  individual levelالعوامل املرتبطة 
 والشخصية ومعتقداته وتوجهاته وانتماءاته الفكرية.
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 routines ofالعوامل املرتبطة بروتني املمارسة املهنية اإلعالمية  -
communication work حة والقيم اإلخبارية متمثلة يف قيود الوقت، واملسا

ا اإلعالمي واجباته املهنية.  واملصادر، وتعترب هلا دور كبري يف الكيفية اليت يؤدي 
لقواعد التنظيمية للعمل املؤسسي  -  organizationalالعوامل املرتبطة 

Characteristics  ثري املؤسسة اإلعالمية يف األدوار املهنية وتتمثل يف 
 لإلعالميني.

، وتشمل extra media Levelملرتبطة بوسائل اإلعالم املنافسة العوامل ا -
تمعية والعوامل  املنافسة بني املعلنني ووسائل اإلعالم األخرى والعوامل ا

 التكنولوجية.
لبعد األيديولوجي  -  ideological level of influencesالعوامل املرتبطة 

on media ة النظام السياسي، ويعترب ويرتبط هذا العامل بسياسة الدولة وطبيع
م  هذا العامل على قمة هرم التأثريات، فهو يؤثر على توجهات اإلعالميني ومؤسسا

ا.  يف الدوار املهنية والوظيفية واألخالقية اليت يقومون 
ملؤسسة كأخالقيات        أو كما يفضل بعض الدراسات تقسيمها، بعوامل مرتبطة 

التص ال، وعالقات العمل، وأسلوب اإلدارة، واجلوانب املادية املهنة، ومسات القائم 
تمع وقيمة، وإن كانت أغلب  والتكنولوجية، وعوامل جمتمعية كالعوامل السياسية وثقافة ا
الدراسات السابقة األجنبية مل تتناول موضوع اآلداء املهين كمتغري مستقل، وإمنا جاء يف 

التصال أو الرسالة اإلعالمية.سياق معاجلتها للعوامل املؤثرة على القا   ئم 
إلضافة إىل ظهور جمموعة متنوعة من الضغوط اخلارجية والداخلية اليت تؤثر         هذا 

  Caple& Bednarekعلى قرارات الصحفيني حول القصص اليت يتم تغطيتها 
ً  وميكن ،، وكيفية تفسري القضا والتأكيد عليها) 2015( أن تؤدي هذه الضغوط أحيا
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إىل التحيز أو التصرف غري األخالقي واملهين، لذلك فإن نشر املوضوعات اإلخبارية ، 
لنسبة  وإعطاء اجلمهور األخبار اليت يريدها والعثور عليها ، هو هدف متزايد األمهية 

بيئة   لوسائل اإلعالم اجلديدة اليت تسعى إىل احلفاظ على حصتها يف السوق يف وسط
تتطور بسرعة كبرية جدا، بشكل جعل هذا املؤسسات اإلخبارية أكثر انفتاًحا على 
مدخالت اجلمهور وتعليقاته ، وأجربهم على تبين وتطبيق القيم اإلخبارية اجلديدة اليت 

يف ضوء هذه التغيريات واالرتفاع  حنو هذه املوضوعات ، و جتذب املشاهدين وتواصلهم
  Harcup   &(2017)الرقمية يف السنوات األخرية ، قام كل منالسريع للتكنولوجيا 

O'Neill  ًبتحديث دراستهما عن القيم والعوامل املهنية اإلخبارية اجلديدة، وذلك وفقا
للقيم اإلخبارية ، وأضافوا التغريات اليت  Galtung (1965)  &Rugeلتصنيف 

بسرعة من التمييز التقليدي بني  وصحافة املواطن  ساعدت على منو اإلعالم التفاعلي
املنتج اإلخباري واجلمهور السليب ، والذي قد يؤدي يف املستقبل إىل إعادة تشكيل ملا 

ثري ذلك على كل من اجلمهور والصحفيون.تعنيه "القيم املهنية " ودور صناعة األخبار    و
األخالقية واملهنية والقانونية املؤثرة على املواقع  يف جمال الضوابط  -  ب

  اإللكرتونية:
ويف جمال الضوابط األخالقية واملهنية والقانونية والتشريعية اليت تؤثر على املواقع        

اإللكرتونية فقد وجدت ضرورة ملحة لتحديث مواثيق الشرف الصحفية ، ملعاجلة القضا 
مع استخدام اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات ، مثلما  األخالقية اجلديدة اليت ظهرت

إلضافة إىل التأكيد على ضرورة Campo & Boj )2015أوصت دراسة   ، (
صياغة مبادئ مهنية تتناسب مع بيئة العمل يف املواقع اإللكرتونية ، وعدم استغالل 

قية ، وكما أكدت دراسة املميزات اليت توفرها التكنولوجيا يف انتهاك املبادئ املهنية واألخال
ن إصالح وضعية اإلعالم اجلديد يرتكز على ضرورة وضع ميثاق 2014اللبان (  (
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شرف يتناسب مع طبيعة الصحافة اإللكرتونية ويراعي االعتبارات األخالقية والثقافية 
لصحافة  إلضافة إىل إصدار قوانني وتشريعات خاصة  والدينية للمجتمع املصري ، 

ة كضابط للعمل الصحفي ، مع ضرورة تفعيل مواثيق الشرف املهين على اإللكرتوني
  الصحافة اإللكرتونية واالستفادة من جتارب الدول األخرى يف العامل .

إلضافة إىل إشراك الصحفيني اإللكرتونيني يف وضع ميثاق شرف صحفي او         هذا 
ا مدونة سلوك مهنية، توضح ماهية املعايري واملبادئ اليت  جيب على الصحفي االلتزام 

اخلاص مبنظمة معايري الصحافة  Editors' Code of Practiceعلى غرار 
  ، مما يضفي احلماية الكافية للجميع سواء مجهور أو صحفيني. IPSOاملستقلة 

ولتطوير بنود ومبادئ أخالقية جديدة ملهنة الصحافة ظهرت توجهات حبثية       
بعة من اإلعالميني أنفسهم  سيس املبادئ األخالقية البد أن تكون  ن  وتطبيقية ترى 
ا أوًال وأخريًا تعرب عن ضمائرهم املهنية، لذلك فهم األقدر  ا، أل حىت يستطيعوا االلتزام 

م ومواجهتها، فامليثاق الذي يدافع عن معايري مثالية لسلوك على تصور مشكال
لفعل، يُعد  اإلعالميني يف اإلعالم اجلديد وال يربط هذه املعايري مبا يقوم به اإلعالميون 

  أبعد ما يكون عن املمارسة الفعلية لإلعالميني، ومن مث يصعب ان يؤثر على عملهم.
أن يكون لألكادمييني دورًا يف صياغة  ي احلايليقرتح العرض التحليلوليتحقق ذلك      

املبادئ األخالقية لوسائل اإلعالم ، فاملواثيق جيب أن يسبق إصدارها دراسات علمية 
تمع والتطور  تمع ، وعالقة وسائل اإلعالم  تمعية والثوابت اليت يقوم عليها ا للقيم ا

ل املعايري األخالقية ، وال يعين هذا ان الثقايف للمجتمع ، والذي ميكن ان يؤثر على تشكي
م األجدر يف حتديد  ينفرد األكادمييني بصياغة مواثيق الشرف اإلعالمية على أساس أ
اجلوانب األخالقية لإلعالم ، ألن األكادمييني انفسهم مل خيتربوا هذه األخالقيات يف 

لتايل البد أن ينحصر  دور األكادمييني يف تقدمي املمارسة اإلعالمية على أرض الواقع ، و
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النصح واملشورة لإلعالميني عند صياغة مواثيق الشرف املتعلقة مبهنتهم ، سواء مت ذلك 
من خالل جلسات استماع لبعض املتخصصني يف أخالقيات اإلعالم ، أو من خالل 
 تشكيل جلنة هلؤالء األكادمييني ضمن اللجان املختلفة اليت تضم اإلعالميني القائمني على
صياغة ميثاق الشرف اإلعالمي ،على أن تناقش ما توصلت إليه جلنة األكادمييني من 
مبادئ حاكمة للممارسة اإلعالمية يف جلسة أو جلسات عامة تكون أكثريتها من 

  اإلعالميني املمارسني للمهنة .
بغــي وكـذلك فــإن تقنيــة املواقــع اإلليكرتونيـة ال تعــد إال بــديل واحــد مـن ثالثــة بــدائل ين     

ــا، وهــي بــدائل الــنص والتقنيــة  التصــال علــى املواقــع اإلليكرتونيــة أن يعمــل  علــى القــائم 
والتفاعـــل، فلقـــد أصـــبحت التقنيـــة ذات صـــلة وثيقـــة بصـــناعة واحـــرتاف اإلعـــالم يف مجيـــع 
وسائطه ووسائله، ولكنها تبدو أكثر التصاقا بصناع اإلعالم اإلليكرتوين، ملا يتطلبه اإلنتاج 

ـــا وحماولـــة تطويعهـــا لصـــياغة رســـالة إعالميـــة قويـــة علـــى مـــن فهـــم مســـ ات الوســـيلة وإمكا
  املستويني املهين والتقين.

وهلذا ظهرت حاجة ملحة للقضـاء علـى أزمـة اإلعـالم املصـري علميـا وتطبيقيـا, مهنيـا      
واجتماعيــــاً وأخالقيــــا ، يف ظــــل غيــــاب اســــرتاتيجية إعالميــــة متكاملــــة ترشــــد آداء اإلعــــالم 

ي، واالفتقار إىل وجود كود مهين يرشد آداء اإلعالميني يف التعامـل مـع األخالقيـات املصر 
املهنية اجلديدة، فمن أجل ضـبط منظومـة اإلعـالم وبنائهـا ,السـيما يف ظـل تبـاين هياكلهـا 
وفقــدان مهنيتهــا وغيــاب مصــداقيتها لــدى مجاهريهــا ، لــذا فــاألمر يف حاجــة لوجــود مرصــد 

ن ويقـيم خمالفـات املمارسـات املهنيـة ، ويواجـه اخللـط بـني العـام إعالمي يرصد الوضع الراه
ت األيــديولوجيات  واخلــاص, واخلــرب والــرأي ، واملعلومــة ووجهــات النظــر، فضــال عــن حتــد
ت  والكراهية والتحقـري واالسـتخفاف بعقـول أصـبحت متلـك النضـج والـوعى الكـايف مبجـر

بء االهتمام برعايـة العمـل اإلعالمـي األمور, وتساهم يف صنع األحداث ، وتوكل إليها ع
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اإلليكــرتوين، إلعــادة الثقــة  الــيت فقـــدت واملصــداقية الغائبــة  يف وســائل اإلعــالم ، والعمـــل 
ت  علـــى وضـــع ضـــوابط حلمايـــة امللكيـــة الفكريـــة علـــى اإلنرتنـــت، والوقـــوف جبانـــب الكيـــا

ني يف اإلعـــالم التنظيميـــة اجلديـــدة ، فضـــال عـــن كفالـــة حريـــة التعبـــري وعـــدم مالحقـــة العـــامل
اإلليكـرتوين بشـكل غــري قـانوين ، وأن يقــوم مسـؤولوا هــذه املواقـع بــدورهم يف حتديـد مالمــح 
السياسة التحريرية واجلمهور املستهدف بدقة، وتداول هذا األمر مع احملررين وكتـاب الـرأي 

  من أجل تناغم اجلهود اإلعالمية. 
لنقابة  يقرتح العرض التحليلي احلايلولذلك       عمل مرصد لألخالقيات املهنية أسوة 

)، ويكون مرصد معتمد قائم obs.org-https://snjtالوطنية للصحفيني التونسيني (
ـــــارميرت ـــ ــــادرة ( أخبـــ ـــ ـــب كمبــــ ـــ ـــ ـــــيط الرتكيــ ــــ ــــد بســ ــــ ـــــيس مرصـــ ـــ ـــــرباء ولـــ ـــ ــــني وخـــ ـــــ حثــ ــــــه   -عليـــــ

https://akhbarmeter.org/  الـــيت قـــدمها جمموعـــة مـــن الشـــباب لرصـــد ترتيـــب (
جلانــــب  القنــــوات اإلعالميــــة املصــــرية تبعــــاً ملصــــداقيتها والتزامهــــا املهــــين ، ولكنهــــا مل تفــــي 
املطلوب من املهنية والشكل العام وكذلك الرصد العلمي واملهين للقنوات املعروض تقييمها 

لتبعيـة تقـ ت وال تفيــد يف البحـث العلمـي وال يف التقيــيم ، فالنتيجـة  ارير خاليــة مـن اإلثبـا
ا ، بعكس مرصد النقابة الوطنية للصحفيني الذي يقدم تقارير  وال يف مصداقية االعتداد 
ــــة عــــن  ــــة ومهني إلضــــافة إىل أنــــه يقــــدم تقــــارير علمي ت اإلحصــــائيات املعتمــــدة ،  ــــا لبي

فة ، وتقسيمها حسب األشكال الصحفية ، وطبيعـة اإلخالالت يف وسائل اإلعالم املختل
إلضـافة  املواد املنشورة  ، وكذلك تقسيمها حسب األطر اخلربية يف اخلطاب اإلعالمي ، 
إىل املصادر يف القنوات اإلعالمية املختلفة ، ودراسة كيفية تعاطي وسائل اإلعالم املختلفة 

منــوع تــداوهلا وكيفيــة تناوهلــا كقضــا مــع املوضــوعات الشــائكة واهلامــة للمجتمــع وكــذلك امل
ت العنـــف والكراهيـــة وقضـــا اإلرهـــاب ، وكـــذلك ال ننســـي دراســـة  النـــزاع املســـلح وخطـــا
إلعـــالم يف ظــل التقنيـــات واآلليـــات اجلديــدة، فـــااللتزام مبعـــايري الصـــحافة  عالقــة اجلمهـــور 
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ت العنف والكراهّية لـيس جمـّرد ال تـزام بفضـائل أخالقيّـة األخالقّية وعدم االخنراط يف خطا
ــــة  ملعــــايري املهنّي ـــودة الــــيت تلتــــزم  رفيعــــة، وإّمنــــا أيضــــا، وأساســــا هــــو اخنــــراط يف صــــحافة اجلـ
واألخالقيّــة ، إذ أّن صــحافة اجلــودة هــي وحــدها القــادرة علــى االســتمرارية وضــمان البقــاء، 

علـى وفـاء القـرّاء فالصحافة النوعّية تبين الثقة، والثقة يف عامل الصحافة عالمة مميـزة تسـاعد 
  واملستمعني واملشاهدين وتضمن االستمرارية واالستقرار االقتصادي.

يف جمال الضوابط اجلديدة املستحدثة يف تقييم مهنية وأخالقية املواقع   -  ج
 اإللكرتونية:

التصال" أو "املرسل" أصبحت مزدوجة، وبدأ خيتفي       إن داللة مفهومي "القائم 
تدرجييا من الدراسات السابقة اليت تتبعتها الباحثة، وخباصة األجنبية، اليت جتاوزت هذا 
ستخدام مصطلح "حمرر االنرتنت" أو "صحفي  املفهوم واختصرت هذا االزدواج 

  الويب".
واألدبيات العربية فال تزال تستخدمه، وأدرجت مصطلحات أخرى أما الدراسات      

التصال مثل: "مقدمو اخلدمة"، "العاملون يف املواقع اإللكرتونية"،  وتعقدت عالقة القائم 
لتكنولوجيا، فعليه عل أن يعرف كيفية إنتاج رسائل متعددة الوسائط، وأن ى اإلنرتنت 

ت املت ساليب يتفاعل مع اجلمهور عرب اإلمكا احة واملتجددة، فضًال عن وجوب معرفته 
محاية موقعه من االخرتاق والسرقة والتدمري، ومتلكه مهارات املالحة على الشبكة 
التصال إىل ضغط متجدد يف بيئة  واالستفادة من فيضها املعلومايت، ويتعرض القائم 

بتة وتتطلب جتدًدا مستمرً  ا غري  ا وتطلًعا دائًما إىل مواكبة العمل االلكرتونية، نظرًا أل
التطورات التكنولوجية املتالحقة، وإرضاء مجهور يعتقد أن بوسعه معرفة املزيد واملشاركة 

  والتأثري. 
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التصال يف       ومن املهارات االتصالية اجلديدة، اليت مل تكن مطلوبة من القائم 
ه املزية الرتوجيية أصبحت الوسائل األخرى، تسويق أعماله وتوصيلها إىل اجلمهور، وهذ

حتمية بعد استحواذ الشبكات االجتماعية ومواقع مشاركة الفيديو وامللفات على أوقات 
التصال، والذي أصبح جمربًا على  واهتمامات اجلمهور، إىل درجة هددت رسالة القائم 

هتمام ومشاركة وتعليق ع دد أن يوصلها جاهزة إىل أماكن جتمعات اجلمهور، حىت تلقى 
لصحف اإللكرتونية إىل بث حمتواها على مواقع  أكرب من القراء، ولعل هذا ما حدا 
ا، وهذا ما أكده دراسة كل من  الشبكات االجتماعية وعدم اكتفائها مبواقعها اخلاصة 

Kim & Others )2015 و (Chattopadhyay )2018 و (Tursky 
ا مركز بيو لأل2014(  حباث والدراسات يف أغسطس ) و اتفقت معهم دراسة قام 

Pew)2018 اتفقوا على أن وسائل التواصل 85) فأكثر من نصف املستخدمني %
قي الوسائل اإلعالمية األخرى,  االجتماعي أكثر ثقة ودقة يف احلصول على األخبار من 
لقواعد  وهو ما جعل الصحفي يتجه إىل هذه الوسائل لنشر مواده اإلخبارية ، وااللتزام 

رية على هذه املواقع من عدم دقة وانعدام املهنية ، واالجتاه إىل األخبار املزيفة فقط السا
جللب عدد أكرب من الزوار لألخبار املنشورة ، ألن  مهنية والتزام الصحفي أصبحت 

م مبعدل النقرات اليت حيصل عليها علي هذه املواقع.   تقاس هذه األ
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ولقد أدرك عدد كبري من الصحف اإللكرتونية إمكانية استخدام شبكات التواصل      
االجتماعي كأداة للعمل الصحفي، فبجانب استخدام هذه الشبكات كمصادر للحصول على 
األخبار، استخدمتها الصحف اإللكرتونية كوسيلة جلذب اجلمهور والرتويج ملنتجه اإلخباري، 

نه فعلي سبيل املثال وصفت ص ميز استخدام شبكات التواصل االجتماعي  حيفة النيويورك 
لنشر على شبكة اإلنرتنت   .واحد من أهم االسرتاتيجيات اخلاصة 

لفعل من قبل الصحفيني         فقد أصبحت شبكات التواصل االجتماعي تستخدم 
عالم ، كمصدر مهم لقصصهم اإلخبارية ، وهو ما أثر على عملية بناء أجندة وسائل اإل

ا اخلاصة بشبكات التواصل  ولقد طورت عديد من املؤسسات اإلخبارية اسرتاتيجيا
لألخبار  Trafficاالجتماعي خاصة مع التأثري املتزايد هلذه املواقع على حركة املرور 

ا على هذه املواقع، فهناك اختالفات بني حركة املرور على املواقع  املنشورة على صفحا
ات التواصل االجتماعي وحركة املرور الناجتة عن حمركات البحث أو الناجتة عن شبك
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معة لألخبار، فشبكات التواصل االجتماعي ال ترتب القصص اإلخبارية، يف  املواقع ا
حني أن حمركات البحث ختلق شالالت من املعلومات فهي ترتب املعلومات وفقًا ملعيار 

ات األعلى يف الرتتيب هي األكثر ظهوراً حمدد وهو الرواج والشعبية ، وتكون املعلوم
لتايل األكثر احتماًال للنقر والدخول  Hong : p.70, 2012للمستخدمني ( ) ، و

إليها ، فلقد كانت الصحف اإللكرتونية تعتمد فقط على حمركات البحث لتوجيه حركة 
ها بنشر املرور إليها، أما اآلن فهي تستخدم شبكات التواصل االجتماعي كي تقوم بنفس

أخبارها وهو ما يضمن وصول األخبار لنطاق واسع من املستخدمني ، وتعد حركة املرور 
، وهو ما أكدته  للموقع اإلخباري مصدرًا مهما لتحقيق الدخل للصحف اإللكرتونية

، ولألسف ميكن ) 2017( Carlson) ودراسة Nechushtai )2018دراسة 
تؤثر سلبًا يف االلتزام    New Mediaجلديد القول أن بيئة العمل يف جمال اإلعالم ا

  خالقيات املمارسة املهنية واألخالقية على املستوى العاملي.
ضرورة التفكري بشكل جاد يف سلوكيات  يقرتح العرض التحليلي احلايللذلك       

هم القراء اجلدد، ودراستهم دراسة متعمقة ملعرفة املتغريات املختلفة اليت تؤثر على استخدام
لقائم  لتبعية على العوامل املهنية واألخالقية اخلاصة  لوسائل اإلعالم اجلديدة واليت تؤثر 
التصال يف  التصال ، وكذلك جيب عمل دراسات أكثر على  الصحفيني والقائمني 
هذه املواقع اإللكرتونية اجلديدة ، للتأكيد على ضرورة مراعاة الضوابط املهنية ، وعدم 

وراء العوامل التكنولوجية اجلديدة اليت تعرقل وتقلل من مهنية اإلعالم بشكل االجنراف 
عام، وحماولة استخدامها لتكون يف صاحل اإلعالم اجلديد ، والتأكيد على أن الصحفي 
تمع إىل األفضل ، وليس أن ينجرف الصحفي ويتغري  احلقيقي هو الذي يستطيع تغيري ا

رة اكثر ، ويغري من مهنيته وأخالقه الصحف ية يف سبيل حفنة من الاليكات أو معدالت ز
  فالصحافة املهنية واألخالقية هي عالمة احلرية يف الدول الكربى .
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