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 مقدمة:

في دراسة أمريكية صدرت مؤخرًا تعنى بالذوق العام المرتبط باستخدام المنصات 
% من 85اإلعبلمية االلكترونية خاصة الضالع فييا مراىقين، تقول ىذه الدراسة أن 

عامًا، يممكون حسابات  21األطفال في الواليات المتحدة الذين يبمغون من العمر 
انستجرام، وعمى غرار تعدد تسميات ىذه وىمية خاصة بيم عمى فيسبوك وتوتير، و 

التكنولوجيا وتنوع خصائصيا واختبلف أشكاليا إال أن قاسميا المشترك الخفي 
والظاىر ىو أنيا ذات أفعال عدوانية، ال تمّيز بين أعمار المشتغمين بيا وعمييا، 

ونية، فالخطر الداىم الذي تعنيو وتمتمسو، ىو انشغال أطفالنا بتمك التطبيقات االلكتر 
وتعامميم معيا وانصيار عقوليم وعواطفيم بيا، وتبلحم ىؤالء جّل أوقاتيم معيا 
مشكمة الذوق العام ليم بكل ما قد تتواجد ىذه السوءات غير المسئولة عمى ىذه 
الصفحات التي يتبادليا ىؤالء في سيل ويسر ودون ما مسئولية، وتشير اإلحصاءات 

ستخداميم لمنصات اإلعبلم االلكتروني قد تمقوا أن واحد من كل خمسة من ىؤالء مع ا
طمبات جنسية من أشخاص غرب، كما أن واحد من كل سبعة عشر مستخدمًا 

% من الفئة العمرية 25لئلنترنت، قد تعّرض لمتيديد أو نوع من المضايقات، ونسبة 
% قد تعرضوا 83سنة قد تعرضوا لمسب والقذف من خبلل الشبكة ونسبة  24 – 5

ويات صادمة، سواء تعمق األمر بمحتويات ذات طابع غير مقبول وضد إلى محت
% من 83الذوق العام، ناىيك عن المنصات غير المسئولة والعشوائية، وأن نسبة 

ىؤالء فقط الذين تحدثوا إلى أىميم في ىذا الشأن بخصوص المحتويات العشوائية، 
أفضل من متابعتيا، أو ولذلك وجب التحرك لمواكبة األحداث وتحقيق السبق عمييا 

محاولة المحاق بيا والرد عمييا وذلك من خبلل خوارزميات إباحة االتصال االلكتروني 
المفتوح ببل أي ضوابط، فمن الضروري أن تنطمق الخطط اإلعبلمية لحماية الطفل 
والمراىق من ىذه المنصات غير المسئولة والميددة لمذوق العام، وذلك بما يتفق مع 

 مجتمع وعاداتو وتقاليده وثوابت أخبلقو.أعراف كل 
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وىذا يتطمب إجراء دراسات عممية متعمقة تسبر غور ىذه المرحمة العمرية 
وتغوص في كيانيا الستكشاف البناء الفكري والوجداني ليا حتى يمكن إعداد 
استراتيجية إعبلمية تقوم عمى أسس عممية وتتبع أساليب متطورة لمخاطبة ىذه 

 ة حتى يمكن مواجية المشكبلت التي تحدق بيا وتيدد الذوق العام.المراحل العمري
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 اإلجراءات المنيجية
 منيج البحث:

 يتخذ الباحث من ثبلثية مناىج البحث ثبلثة بنود رئيسية :

 األول: التاريخي

حيث اتبع الباحث بصورة مختصرة بعض العوامل التاريخية التي تداخمت في 
 المستيدفة.المراحل الزمنية 

 الثاني: الوصفي 

 حيث يصف الباحث عوامل البحث من أكثر من زاوية .

 الثالث: التحميمي

 ىو البروتوكول اليام ومقود البحث الذي يحقق لو اليدف واإلنفرادية.      
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 مشكمة البحث:
 عدم توفر األبحاث األكاديمية المصرية في ىذا الشأن. ●
االعتماد عمى المنصات العربية واألجنبية التي بدورىا تنحاز إلى بمدىا، فكان   ●

عمى الباحث تحري الدقة العقبلنية في تقييم ما تقدمو ىذه المنصات من 
 معمومات عن الموضوع.

سيطرة النظام الرقمي عمى المنصات اإلعبلمية وتأثيرىا عمي اإلعبلم  ●
 ميور.اإللكتروني العالمي وتأثيره عمى الج

 ىدف البحث:

يقدم الباحث صورة فاعمة ألىمية الموضوع في عصر تّقدم فيو النظام الرقمي،  ●
وأصبح ال مناص من التعامل معو. ولكن بيدف وأخذ المعمومة الموثقة وترك 
ما دون ذلك حتى يمكن تقديم خبلصة مفيدة لمقارئ بعيدًا عن التحيز 

 والمحاباة.
لئلعبلم االلكتروني والبحث عن روافد ىذه الرؤية يحاول البحث تقديم رؤية  ●

من خبلل المنصات المختمفة، وبيان مدى فعاليتيا مع الجميور سواء في 
 مصر والببلد العربية أو الجميور األجنبي.

 أىمية البحث:

تظير أىمية البحث من خبلل استعراض روافد اإلعبلم االلكتروني في مختمف 
ح منيا وترك الطالح، حتى يجد القارئ بين الصفحات، أنحاء العالم، مع أخذ الصال

 شيء من المصداقية والجيد الذي يفيده في ىذا المجال الرقمي الوافد.

 الدراسات السابقة:

حرية الصحافة، مجمة قضايا الديمقراطية. مجمة  Allan Humeآلن ىيوم _ ●
رض . ويع1002-21-1الكترونية تصدرىا وزارة الخارجية األمريكية العدد 
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آلن ىيوم في ىذه الدراسة إلى زاوية ىامة وىي أن شكل التأثير عمى الببلد 
والشعوب المختمفة، أصبح مختمفًا عن ذي قبل فبعد أن كان باالتصال مع 
رؤساء الحكومات والسفراء والمسئولين لمدول األجنبية أصبح التأثير أكثر 

 فضائيات.جدوى وأسرع، وذلك من خبلل الوسائل االلكترونية عبر ال

اإلعبلم العربي والغربي ودوره في تشكيل الوعي بالذوق  –آية عبد اهلل أحمد  ●
المركز الديمقراطي العربي، وتناقش آية  – 1022 –العام وتشكيل المجتمع 

عبد اهلل في ىذا البحث التأثير عمى الجميور من خبلل المنصات اإلعبلمية 
 يات مغرضة.بما لو وما عميو حيث يمكن أن تكون ىناك توج

تسيم وسائل التواصل االجتماعي في ترسيخ الميارات المجتمعية بدرجات  ●
متباينة، حسب ما يتيحو ىذا النمط من مشاركة وتواصل مع اآلخرين، 
فالمـشاركة والتواصـل الفعال من أىم العوامل الت ي تييئ الفرصة لتنمية 

عاون بين أفراد الميارات االجتماعية من خبلل زيادة درجات التنسيق والت
 (104م ، ص 1006المجتمع.)عون والجمل، 

تعتمد شبكات التواصل االجتماعي عمى االتصال بين مجموعة من األفراد    ●
ليم نفس الميول واالىتمامات، الميول واالىتمامات، لذلك تعرف بأنيا : 

الجزء  236منظمـة مـن الـشبكات مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
االلكترونية التي تسمح بالمشترك فييا  - 888 -م 1023ثالث( يوليو لسنة ال

مع » بإنشاء موقع خاص بو، ومن ثم ربطو خبلل نظام اجتماعي إلكتروني 
أعضاء آخرين لدييم نفس االىتمامات والميول واليوايات، أو جمعو مع 

 (.21م، ص 1005أصدقائو )الشيري، 
تشكل شبكات التواصل اإللكترونية موضوعا تصطدم فيو أطروحتان  ●

مختمفتان، األطروحة األولى ترى في ىذه المواقع فرصة لمبشرية لتبادل 
االتصال والمعرفة والقضاء عمى عوائق الزمان والمكان فتزيد في تقارب الناس 
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زل وترفع من درجة تفاعميم وتنشئ عبلقات اجتماعية جديدة، كما أنيا تخت
قدرا ىائبل من اإلجـراءات فـي التعـامبلت والمبادالت التجارية واالقتصادية، 
فيما تنظر األطروحة الثانية ليذه نظرة كارثية إذ ترى أنيا تشكل مصدر 
الخطر الحقيقي عمى العبلقات االجتماعية، وتؤدي إلى ميبلد مجتمـع يحمل 

ى العزلة وتفكك نـسيج الحيـاة عوامل القطيعة مع التقاليد الثقافية، كما تؤدي إل
االجتماعية ويرى ىؤالء أن وسائل التواصل االجتماعي قد اقتحمت الحياة 
العائمية بحيث قممت من فرص التفاعل والتواصل داخل 

 (22م،ص 1003األسرة.)بوشميبي،
باتت وسائل التواصل االجتماعي االلكتروني في اآلونة األخيرة تسيطر عمى  ●

الشباب، حيث أنيا تعتبر سيف ذو حدين، فمن وجية نظر أوقات وأفكار 
البعض أنيا أثرت عمى العبلقات االجتماعية وصمة الرحم بشكل سمبي، 
والبعض اآلخر يـرى أن اسـتخداماتيا مفيدة كالتعرف عمى عادات وحضارات 

 (228م، ص 1022وثقافات الشعوب األخرى.)الحويـان ،
 محاور البحث:

 ني في ضوء المصداقية والذوق العام.اإلعبلم االلكترو  -2

 المعايير األخبلقية لمصحافة المطبوعة والرقمية وموقفيا من الذوق العام. -1

 المواقع اإلعبلمية االلكترونية ما ليا وما عمييا. -8

 تصنيف جوجل لممواقع اإلخبارية العربية. -2

 م.اإلعبلم العربي والغربي ودوره في تشكيل الوعي بالذوق العا -2

 اإلعبلم جامعة مفتوحة. -3
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 التساؤالت
المواقع اإللكترونية ىى عالم مفتوح لكل من لديو المعرفة التكنولوجية ، ومن ثم  ●

الرقيب عمييا . فكيف تكون السيطرة عمى ىذه المواقع التي قد تدس السموم 
اإلعبلمية التي تشوه صورة الوطن والقيم أيضًا .. البد من وجود طريقة 

 لممواجية، 
في الطريق العام" ، ولكن خدش  يوجد نص في القانون إسمو " خدش الحياء ●

نما من خبلل المواقع اإللكترونية التي  الحياء لم يكن فقط في الطريق العام وا 
 تبث الصور واألفبلم اإلباحية دون رقيب وال حسيب ، فكيف نواجو ذلك ؟

السوشيال ميديا عالم مفتوح ببل رقيب وتستغمو الجماعات المتطرفة لمتأثير عمى  ●
ث أضاليل أحيانا باسم الدين وأحيانا أخرى من قبيل العبث ، الذوق العام ، وب

وبعض الببلد أغمقت ذلك نيائيًا ، ولكننا في مصر ال نستطيع ذلك لوجود 
 أىمية ما . 

 اإلعبلم االلكتروني في ضوء المصداقية والذوق العام:
 ميثاق الشرف لئلعبلم الرقمي:

رف اإلعبلم الرقمي، وجاء تقريرًا عن مسودة ميثاق ش –مصراوي  –نشر موقع 
في ىذا التقرير العام الذي يعبر عن مدى ارتباط ميثاق الشرف بالذوق العام وذلك من 
خبلل المؤتمر اإلعبلمي الذي أعدتو كمية اإلعبلمة بجامعة القاىرة، وتم مناقشتيا لمدة 
يومين وذلك بالمؤتمر العممي الدولي السادس والعشرين بحضور نخبة من أساتذة 

 عبلم ورؤساء تحرير الصحف المختمفة.اإل
 المبادئ والمرجعيات التي استند عمييا الميثاق:

 المبادئ: -2
الحرية المسئولة التي تقوم عمى أساس التوازن بين حق وسائل اإلعبلم تقميدية  -أ

كانت أو رقمية في ممارسة عمميا بحرية، وفي الوقت نفسو تمتزم المسئولية االجتماعية 
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 العام وصالح المجتمع وحقوق األفراد.والذوق 

 الحق في المعرفة واالتصال واإلعبلم. -ب

 احترام حرية التعبير واإلعبلم والصحافة كحق إنساني. -ج

 احترام الحق في االختبلف. -د

 الحق في الخصوصية. -ىـ

 أواًل: مرجعيات الميثاق:
 26المادة وخاصة  2625اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام  -أ
 منو.

، ونصوصو الخاصة 1022مبادئ الدستور المصري الصادر عام  -ب
بالحريات العامة، وحرية الصحافة واإلعبلم، والحق في الحصول عمى المعمومات، 

 وحرية تداوليا.

 ثانيًا: المعايير المينية واألخبلقية لئلعبلم الرقمي:
الة والتوازن والوضوح الحرص عمى تصدير قيم الموضوعية واإلنصاف والعد -2

والدقة، في مراحل جمع ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق المحتوى اإلعبلمي عمى 
 المنصات الرقمية.

الحرص عمى عدم انتياك الخصوصية في األخبار التي تمزج بين الترفيو  -1
والتي قد تتطرق لمحياة الخاصة لممشاىير والشخصيات  infotainmentوالمعمومة 
ثرين عمى الشبكات االجتماعية بإرادتيم دون أن يؤثر ذلك عمى حياة العامة والمؤ 

 األشخاص الطبيعيين.
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عدم نشر األخبار إال بعد التأكد من صدقيا ودقتيا ووضوحيا ووجود  -8
مصادر معمومات موثقة ومباشرة، يمكن أن يستدل بيا القارئ لصحة المعمومات 

 المنشورة.

التحريري والخدمي والترفييي من ناحية،  االلتزام بالتمييز بين المحتوى -2
 والمحتوى اإلعبلني أو الترويجي من ناحية أخرى.

الحرص عمى تصويب األخطاء التي تقع نتيجة السرعة، والحرص عمى  -2
تغطية الحدث لحظة وقوعو وما يفرضو ذلك من تنافسية شديدة، عمى أن يكون 

عامل كتاب األسموب، ودوره التصويب واضح ومباشر وفي مكان معموم، عمى أن يت
 العمل مع ىذه األخطاء في حال تكرارىا.

عن طريق  trafficعدم السعي وراء تحقيق أعمى معدالت الوصول لمجميور  -3
اإلخبلل بالقواعد المينية، أو التقنية، أو بالقوانين واإلجراءات الحكومية، مثل نشر 

ستيا وخمفيتيا ومصدرىا معمومات من الشبكات االجتماعية دون التأكد من سيا
 األصمي.

ويتعاظم ىذا الحرص في أوقات األوبئة والكوارث، مثل ما يعيشو العالم مع 
 فيروس كورونا.

عدم استغبلل المعمومات أو الصور الشخصية الخاصة التي تنشر عبر  -4
 وسائل التواصل االجتماعي، دون موافقة وتوثيق ذلك من أصحابيا البالغين.

واضحة ومعمنة في غرف األخبار، إلعادة نشر أو تسويق، أو وضع ضوابط  -5
إظيار أي محتوى سبق نشره عمى المنصات الرقمية، مع توضيح السياق والخمفية 

 المرتبطة بيذا المحتوى عند نشره ألول مّرة.
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وضع قواعد مراجعة وتدقيق وتوثيق مضاعفة ومشددة عمى المحتويات  -6
لحروب، والصراعات، والنزاعات الطائفية، وكل ما من المتعمقة بالكوارث واألزمات وا

 شأنو أن يحدث اضطرابًا لدى قطاع واسع من الجميور.

عدم نشر أي محتوى أنتجو األطفال عمى المنصات الرقمية إال بعد  -20
 استئذان ذوييم بصورة واضحة وموثقة.

ثات ال يجوز لمصحفي االشتراك مع مستخدمي شبكة اإلنترنت، من المحاد -22
عمى الشبكة دون التعرف بيويتو الصحفية، سواء من الفعاليات الصحفية التقميدية، أو 
عند ممارسة مينتو ميدانيًا، أو عمى شبكة االنترنت، فيذا يعّد من الممارسات المضممة 

 لجمع المعمومات وتسيء إلى الذوق ا لعام.

نت، ألنو عمى الصحفي تحمل مسئولية كل ما يكتبو عمى شبكة اإلنتر  -21
يصبح عامًا وعمنيًا وينطبق ذلك أيضًا عمى صفحة الصحفي الشخصية غير المرتبطة 

 بمؤسستو اإلعبلمية.

يجب أن يكون لمتفاعل الصحفي بغرض النشر مع الجميور عبر االنترنت  -28
حدودًا واضحة معمنة، ويتم ذلك بطريقة مينية يعرفيا منيا الجميور أن ىذا التفاعل 

 .ألغراض صحفية

عمى الصحفي المحافظة عمى أسرار العمل بمؤسستو، حتى ال يؤثر عمى  -22
 سبلمة العممية التحريرية بيا، ويجب أن ينظم ذلك بوضوح وبصورة عبلنية.

ال يجوز أن ينشر الصحفي، أي محتوى، أو عبلمة تجارية تخص مؤسستو  -22
بق، سواء كان ىذا عمى أي من المنصات الرقمية المفتوحة أو المغمقة، دون إذن مس

 المحتوى أو العبلمة التجارية من صنعو لصالح مؤسستو، أو عن طريق أحد زمبلئو.
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عمى الصحفي عدم االنخراط في أي أنشطة عبر اإلنترنت من شأنيا إقحام  -23
مؤسستو في أي نزاع أو خبلف، وعمى الصحفي أن يناقش رئيسو المباشر قبل نشر 

لتواصل االجتماعي مع التأكيد عمى محددات موضوعاتو الصحفية عمى مواقع ا
 الحقوق الرقمية لمؤسستو.

أو التعميق  –عمى الصحفي تجنب صراع المصالح في نشر أي محتوى  -24
عمى أي قضايا مثار اىتمام الذوق العام، بما يجعمو أقرب إلى الناشط السياسي أو 

ية نظر بعينيا، بينما الحقوقي، فيظير كأنو نصير لمجموعة معينة، أو مدافعًا عن وج
 يجب أن يبقى دائمًا في موضع الناقل األمين لموقائع والحقائق المجردة.

إذا اختار الصحفي أن يقتصر تواجده عمى الشبكات االجتماعية العتبارات  -25
شخصية، عميو أن يراعي الذوق العام بمعنى أال يشير إلى انتمائو لمؤسسة إعبلمية 

عبلتو مع أصدقائو فقط ، أما إذا كان يستخدم ىذه أو صحفية، وأن تقتصر تفا
 المنصات في إطار ميني، فعميو أن يكشف عن ىويتو المينية وانتمائو لمؤسستو.

عمى الصفحي أن يتصرف عمى شبكة اإلنترنت بصورة الئقة، ألنو يمثل  -26
الذين مؤسستو الصحفية، مقدرًا أن لديو العديد من المتابعين والمتفاعمين من الجميور 

 سينقمون عنو ما يقوم ببثو عبر مواقع التواصل االجتماعي.

عمى الصحفي أن يبذل جيدًا كبيرًا ومتجددًا لضمان تنّوع وغزارة روافد  -10
شبكة المعمومات التي يستقي منيا مادتو من عمى اإلنترنت حتى ال يقع في فقاعات 

ما يقرأه عمى شبكة  الموغاريتمات المغمقة، وبما يضمن أصالة، وتجديد، وصحة،
 اإلنترنت، والذي يشّكل بدوره جزءًا كبيرًا من أفكاره ومصادر معموماتو.

يجب أن يمتزم الصحفي بحماية مصادره عمى شبكة اإلنترنت وعدم  -12
تعريضيا لمخطر، تصريحًا أو تمميحًا، وىذا يستوجب اتباع قواعد أمن وحماية رقمية 

 الخاصة.لمعمومات مصادره أو معموماتو 
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 Graphicالتحقق ثم التوثيق لممنشورات والفيديوىات والصور، والجرافكس  -11
وغيرىا من المحتويات عمى وسائل التواصل االجتماعي قبل االعتماد عمييا كمصادر 

 لمواده الصحفية.

احترام حقوق الممكية الفكرية، وحقوق النشر الرقمي وعدم انتحال النصوص  -18
والفيديوىات أو النسخ غير القانوني أو غير المشروع لمبرامج والصور والصوتيات 

 والتطبيقات واإلشارة في كل األحوال إلى مصادر المحتوى المستخدم.

حذف العبارات البذيئة التي تسيء إلى الذوق العام بأن تسيء لآلخرين، أو  -12
ل نعرات تحتوي عمى ألفاظ غير مسموح بيا اجتماعيًا، أو حتى العبارات التي تحم

تزّكي الطائفية أو تمثل أقوال مرسمة، أو اتيامات يعاقب عمييا القانون، وال تستند إلى 
 دليل مثل تمك العبارات التي تطالعيا أحيانًا عمى المنصات الرقمية.

الحذر من االعتماد عمى شبكة اإلنترنت كمصدر أحادي لمعمومات  -12
مثل جوجل والموسوعات االلكترونية  الصحفي باستخدام نتائج محركات البحث العامة

المفتوحة مثل ويكيبيديا، ألنيا قابمة لمتغيير أو الحذف أو اإلضافة في أي وقت مما ال 
 يوفر لو أية ضمانات بأن ما ينشره معتمدًا عمى مصادر صحيحة وموثقة تمامًا.

حاق عدم استغبلل إمكانيات التجييل والتخفي التي تتيحيا البيئة الرقمية إلل -13
 الضرر باآلخرين.

عدم استجداء تفاعل الجميور عمى الشبكات االجتماعية، أو تصميم  -14
محتوى وىمي لخداع لوغاريتمات المنصات الرقمية مثل جذب زيادات عمى المنصات 

 االجتماعية ومحركات البحث دون أن تقدم قيمة إعبلمية حقيقية.
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 لكتروني واإلساءة لمذوق العام:اإلعبلم اإل
 ناصر انتياك الخصوصية:ع

 التطفل عمى الشئون الخاصة لآلخرين. -2

 الكشف عن أسرار خاصة عمى المؤل وبشكل عمني. -1

تسميط ضوء زائف عمى أحد األشخاص العاديين، وعرض صور خاصة بو  -8
 مما يمكن أن يسبب لو المشاكل.

السطو من خبلل استغبلل اسم شخص آخر أو صورتو في تحقيق مزايا  -2
 شخص آخر بدون تصريح منو ألغراض تجارية مثل اإلعبلنات.ل

 طبيعة الموضوعات اإلعبلمية التي تشكل إساءة لمذوق العام:

أخبار الحياة الخاصة لمشخصيات العامة والمشاىير بما يتعارض مع حقيم  -2
 في الخصوصية.

انتياك الخصوصية من خبلل نشر الصور عند اإلشارة إلييا داخل المتن  -1
 عبلمي ما يمي:اإل

 ينبغي ذكر المبررات التي دفعت المصدر لطمب عدم ذكر اسمو داخل المتن. -أ

عند اإل شارة لتصريحات منسوبة لمصدر مجّيول يستحسن أن يقدم  -ب
الصحفي كافة اإلشارات الممكنة، التي تدل عمى أن المصدر وثيق الصمة بالموضوع 

 الذي يتحدث عنو.

ذكر الصفات واألوصاف التي قد تكشف عن ىوية  مراعاة عدم التوسع في -ج
 المصدر الذي طمب عدم ذكر اسمو.

 قال مصدر مطمع.... الخ. –ذكرت مصادر  –تجنب العبارات المبيمة مثل  -د
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 طبيعة الموضوعات التي يمكن فييا تجييل المصادر:
غير مقبول نشر معمومات تتعمق بالجيش أو األسرار العسكرية، أو األمن  -أ

 القومي بناء عمى تصريحات مجيولة.

ينبغي االعتماد عمى البيانات والتصريحات الرسمية فيما يتعمق باألمور  -ب
 العسكرية واألمن القومي.

ال يجوز نشر األخبار التي تستيدف إعبلم المواطنين بخدمات أو مواعيد  -ج
 أحداث ميمة عمى لسان مصادر مجيمة.

الموضوعات التي تسعى إلى كشف فساد ما يمكن تجييل المصادر في  -د
بشرط أن تكون ىذه المعمومات التي يقدميا مصدر ما طمب عدم ذكر اسمو ألنيا قد 

 تعرضو لخطورة عمى حياتو، أو وظيفتو، أو سمعتو، أو مكانتو االجتماعية.

تجنب نشر التصريحات المجيولة التي ال تضيف جديدًا لمموضوع، وال تقدم  -ىـ
 خبرًا ييم الجميور.معمومة أو 

يمكن أن يتم تجييل بعض اآلراء أو االنطباعات الشخصية لمواطنين  -و
 عاديين، ويمكن أن يشار ليم بالحروف األولى من أسمائيم.

 المصادر التي يمكن لمصحفي أن يقبل تجييل األسماء فييا:

 مصادر تعاني أمراضًا عمى درجة من الحساسية، مثل مرض اإليدز مثبًل. -أ

 شيود الوقائع التي تمثل حساسية مجتمعية كأحداث الفتنة الطائفية. -ب

 ضحايا جرائم االغتصاب والتحرش. -ج

 شيود العمميات اإلرىابية. -د

 رجال القضاء. -ىـ
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األشخاص التي يقتنع الصحفي بأن ىناك ضررًا يمسيم في حال نشر  -و
 أسمائيم.

قدم ليا الصحفي وعدًا  الحاالت التي يمكن الكشف فييا عن مصادر سبق أن
 بالسرية:

ال يحق لمصحفي االمتناع عن الكشف عن ىوية مصادره لرؤسائو ألنيم  -أ
 يتحممون المسئولية عن النشر معو.

يحق لمصحفي الكشف عن ىوية مصدر سبق أن وعده بالسرية حال تأكده  -ب
 من قيام المصدر بالكذب المتعمد أو تضميمو بالمعمومات التي قدميا لو.

ليس من المقبول أن يقوم الصحفي بالكشف عن ىوية مصدر بسبب إنكار  -ج
ىذا المصدر لمتصريحات المنشورة ألن ىذا يتعارض مع اليدف الخاص بالحفاظ عمى 

 سرية المصدر وحمايتو.

يحق لمصحفي الكشف عن ىوية مصدره وتقديم ما يثبت صحة موقفو في  -د
 المعمومات التي نشرىا الصحفي. حال لجوء ىذا المصدر لمقضاء إلثبات كذب

إذا لجأ المصدر لجيات أخرى إلثبات كذب المعمومات التي نشرىا الصحفي  -ىـ
نقبًل عن مصدر سّري، عمى الصحفي التزام الصمت وحماية مصدره، ويعد ىذا 

 بروتوكول لمعبلقة بين الصحفي ومصادر األخبار.

 موقفيا من الذوق العام:المعايير األخبلقية لمصحافة المطبوعة والرقمية و 

الدقة والصدق فيما ينشر من حقائق أو معمومات بما في ذلك المعمومات  -2
 الخمفية ويدخل في ذلك:

 تحري الحقيقة، ونقل الوقائع بصدق وأمانة بدون تجاىل أو اجتزاء. -أ

 األمانة وعدم تشويو المعمومات أو تزييف الحقائق. -ب
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 ت ذات أىمية من القصة الصحفية.عدم حذف أو إخفاء أية معموما -ج

 عدم إضافة أية معمومات ال تتعمق مباشرة بالقصة الصحفية. -د

التأكد من المعمومات، وبالذات المتعمقة بأسماء الضحايا أو المصابين حرصًا  -و
 عمى مشاعر ذوييم.

 الموضوعية وذلك من خبلل: -1

 أو تحيزاتو الشخصية.التجرد من الذاتية أو تأثر الصحفي بمشاعره الخاصة  -أ

عدم استخدام األساليب التي قد تؤدي إلى خداع الجميور وتضميمو حرصًا  -ب
 عمى الذوق العام:

 مثال: عنوان غير ذي صمة.

 صورة ال تعبر عن الواقع. -ج

 عدم التبسيط الزائد، أو المخل لمقضايا أو األحداث. -د

 مضمون ىذه المواد.اتفاق عناوين األخبار والموضوعات الصحفية مع  -ه

 تجنب التيويل أو التضخيم. -و

 النزاىة المينية من خبلل: -8
تغميب مصمحة الجميور والمصمحة العامة عمى مصمحة مؤسستو الصحفية  -أ

 أو اإلعبلمية أو مصمحتو الشخصية.

 تجنب االبتزاز والتيديد والتشيير من أجل الكسب أو التربح. -ب

من الزمبلء قد يؤثر عمى مينية الصحفي  بذل الجيد لمقاومة أي ضغط -ج
 وخدمة الذوق العام.
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 عدم مشاركة الصحفي في أنشطة قد تؤثر عمى صدقو واستقبلليتو. -د

 التوازن واإلنصاف وذلك من خبلل: -2

التوازن في تغطية الجوانب المختمفة لمموضوع واإلنصاف في تناول أطراف  -أ
 الحديث وشخصياتو.

 خبار.اإلنصاف في عرض األ -ب

 التمييز بين الخبر والرأي. -2
عدم خمط المواد الصحفية باإلعبلن، مع تمييز المواد اإلعبلمية عن  -3

 التحريرية.
 التعامل الميني واألخبلقي مع الصور، لمراعاة الذوق العام وذلك من خبلل: -4

االمتناع عن نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تسيء إلى ُحرمة الضحايا  -أ
 متيم.وكرا

 عدم تشويو الصور الصحفية أو التبلعب في تفاصيميا. -ب

 احترام قيم المجتمع المتوافق عمييا وتقدير الذوق العام من خبلل: -ج

عن الترويج لئلباحية، أو  –من خبلل ما ينشر من مواد صحفية  –االمتناع  -2
 نشر ما يخل باآلداب، أو يخدش الذوق والحياء العام.

نشر أية مواد صحفية قد تشجع عمى الجريمة أو العنف، االمتناع عن  -1
أو العنف ضد المرأة  –أو تفكك األسرة  –وخطاب الكراىية أو تمثل تحريضًا طائفيًا 

 أو االتجار بالبشر.
 احترام الكرامة اإلنسانية ويدخل تحت ذلك: -8
 صون حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة دون موافقة أصحابيا. -أ
 ار الحياة الزوجية والجنسية.أسر  -8
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نشر تفاصيل المحاكمات الخاصة بالجرائم الجنسية مثل االغتصاب وجرائم  -2
 ىتك العرض أو أي جريمة مخمة باآلداب أو األحوال الشخصية.

نشر الشائعات التي تتضمن فضائح، أو سقطات غير أخبلقية تمس  -2
 خصوصيات األفراد.

بنشر صور أو فيديوىات أو تسجيبلت صوتية التطفل عمى الحياة الخاصة  -3
 ومرئية بدون موافقة أصحابيا.

انتياك خصوصية األفراد في المناسبات الخاصة سواء في الحزن أو الفرح  -4
أو التطفل عمييم دون مراعاة لحالتيم النفسية، خاصة في حالة الوفاة، أو العزاء سواء 

 لمشخص العام أو الخاص.
 خاصة لجذب الجميور والتشيير وتشويو سمعة اآلخرين.استغبلل الحياة ال -5
نشر المينة والمواد الصحفية المجيولة فيراعى فاقدي األىمية ألسباب قانونية  -6

 أو صحية.
 تجنب التشيير والسب والقذف. -ب
 تجنب التحقير والقدح والذم لؤلفراد، أو الجماعات أو المؤسسات والييئات. -ج
امات غير رسمية تؤثر في سمعة أو كرامة الشخص االمتناع عن نشر اتي -د

 دون إعطائو فرصة الرّد وعدم التورط في اتيام األفراد بغير دليل.
 عدم المساس بحريات اآلخرين، وحياتيم الخاصة، واإلساءة إلييم. -2
 تجنب التعميم والتنميط لفئة أو جماعة أو شعب أو فكر سياسي معين. -2
عطائيا نفس األىمية لممادة الصحفية احترام حق التصحيح  -3 والرد بسرعة وا 

 السابقة نفسيا واستوجبت التصحيح.
 نشر ثقافة الحوار والتسامح. -4
 تجنب نشر الشائعات بقصد أو بحسن نية. -5
 احترام حقوق الممكية الفكرية لمصادرىا األصمية. -6
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 المواقع اإلعبلمية االلكترونية ما ليا وما عمييا:
وعمى موقع "عمان نت" االلكتروني، كان ىذا التقرير الذي  1004-2-23في 

. ويقول التقرير أن األردن شيد خبلل 2يتحدث عن اإلعبلم االلكتروني في األردن
األعوام األخيرة، زيادة في عدد المواقع اإلعبلمية االلكترونية عمى شبكة اإلنترنت، 

ة واألسبوعية التي تصدر تضاف إلى ما ىو موجود أصبًل من مواقع لمصحف اليومي
 ورقية ثم الكترونية.

وقد بدأت ىذه المواقع االلكترونية اإلعبلمية في األردن تحتل حيزًا متناميًا في 
المشيد اإلعبلمي، إال أن ىذه المواقع ال تزال تعاني من عيوب كثيرة، تجعميا بعيدة 

 عن مفيوم الصحافة االلكترونية.

ئلنترنت الصادرة في مطمع عام كتابة التقرير وقد ظيرت معطيات موقع العالم ل
أن األردن يحتل المرتبة السادسة بين دول الشرق األوسط في استخدامو لئلنترنت، 

بحوالي خمسة أضعاف  1003حيث ازداد عدد مستخدمي اإلنترنت في األردن لعام 
، وتشير اإلحصاءات المتضمنة بيانات ومعمومات حول 1000ما كان عميو لعام 

خدام شبكة اإلنترنت في دول الشرق األوسط، مقارنة بعدد سكان تمك الدول، إلى است
% من مجموع 21أن وصمت نسبة استخدام شبكة اإلنترنت في األردن إلى ما يقارب 
وصل ما  1003السكان، وأن عدد مستخدمي اإلنترنت في األردن مع نياية عام 

مستخدمي اإلنترنت في دول % من مجموع 8,8ألف مستخدم، بما يعني  380يقارب 
 الشرق األوسط.

 مواقع إعبلمية جديدة:

ويبدو أن ىذه الزيادة المضطردة في عدد مستخدمي الشبكة االلكترونية من 
األردنيين في الداخل، زيادة عمييم المغتربين في دول عربية وأجنبية شجعت بعض 

                                                           
(

1
 2007-5-16 –الوىاقع اإلعالهيت االلكتزوًيت  –هىقع عواى ًت  (
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شبكة الدولية، وكان اإلعبلميين والمستثمرين في اإلعبلم، عمى تدشين مواقع عمى ال
أن ظير في األردن عدة مواقع، من أىميا موقع "راديو عمان نت" أول إذاعة عربية 
عمى الشبكة، وموقع "وكالة عمون"، ووكالة "أبناء أرام". وموقع "الممف نت". زيادة 

 واألنباء. –الغد  –العرب اليوم  –الدستور  –عمى مواقع الصحف اليومية مثل الرأي 

 –شيحان  –المحور  –الحدث  –الصحف األسبوعية مثل السبيل  وكذلك بعض
 االتجاه.

 تصنيفات عالمية:
وىو الموقع األكثر شيرة  Alexa.comبحسب تصنيفات موقع أليكسا دوت كوم 

"راديو عمان نت"، احتل  –عالميًا في تصنيف ترتيب المواقع عمى الشبكة، فإن موقع 
  16,341ذ بمغ تصنيفو الرقم واحد بين المواقع العالمية، إ

غير أن الموقع شيد في األيام األخيرة زيادة في عدد المستخدمين مستندًا إلى 
زيادة عدد التعميقات عمى الموقع واىتمام المواطنين بالتطورات األخيرة، مثل 
االنتخابات، ورفع األسعار، والخبلف بين الحكومة والحركة اإلسبلمية مما كان لو 

 العام. تأثيره عمى الذوق

 الصحف اليومية:

تحتل صحيفة "الرأي" اليومية الموقع األول من بين كل المواقع، معبرة عن الذوق 
عمى الشبكة العالمية، والموقع الثاني عشر  1,202العام في األردن، وقد بمغ تصنيفيا 

من حيث عدد الزوار في األردن، وذلك بعد المواقع االلكترونية العالمية مثل جوجول 
عمى الشبكة  –الرأي  –وقد بمغت نسبة مستخدمي موقع  –ويوتيوب  –وموقع كورة  –

 كالتالي:

 % 26,2من األردن  -أ
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 % 4,3من اإلمارات العربية  -ب
 % 8,2من الواليات المتحدة  -ج
 % 8,1من السعودية  -د
 % 8من فمسطين  -ىـ
 % 8,42من مصر  –و 

وىو الموقع األقدم  4,523األردنية وكان التصنيف بالنسبة لموقع صحيفة الدستور 
 لصحيفة محمية عمى الشبكة.

غير أن تصميم الموقع وبطء التجديد وعدم تحميل كافة مواد الصحيفة خاصة 
بالنسبة النصية، مع عدم توفر ميزة التعميقات التي تشكل الذوق العام، وضعف عممية 

لغد، وكانت نسب البحث، أدت إلى إبقاء الموقع في ترتيب متأخر عن الرأي وا
 مستخدمي موقع الدستور عمى النحو التالي:

 % 24,5من األردن  -أ
 % 20,2من مصر  -ب
 % 2من اإلمارات  -ج
 % 8,2من السعودية  -د

ومعنى ىذه األرقام أن المستخدم األردني ميتم جدًا بأخبار األردن عمى الموقع 
األخبار المحمية ارتفعت نسبة االلكتروني، وكمما زاد مضمون الموقع التحريري من 

 المستخدمين من األخبار المحمية.

 الرقابة عمى المواقع وبطء الرد عمى الصحف اليومية:

وكان ال بد من اإلشارة إلى ممحوظة تخص الذوق العام في وسائل اإلعبلم 
كثيرًا ما اشتكى المعمقين فيو من  –عمون  –االلكتروني األردني حيث موقع مثل 

عمان  –ودىم وتعميقاتيم، وكذلك بطء الصحف اليومية، بينما يسجل موقع تجاىل لرد
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سرعة التحميل وتخفيف الرقابة وتقبل النقد السمبي بما يعبر عن الذوق العام،  –نت 
وال زال مشوار المواقع االلكترونية في بداية الطريق أمام الصحافة االلكترونية، فجميع 

ت بعيدة عن مفاىيم ىذا النوع الجديد والرائد في المواقع التي تم استعراضيا ال زال
 العمل اإلعبلمي.

 تصنيف جوجل لممواقع اإلخبارية العربية:

مواقع إخبارية الكترونية من  – 20 –أفضل  google1صنف موقع جوجل 
 الناحية المصداقية في العالم كالتالي:

2- Google News 
1- Huffington Post 
 CNNموقع  -8
2- The guardian 
2- New York Times 
3- BBC 
 Franceموقع  -4
 Aljazeeraموقع الجزيرة  -5
 موقع الشرق األوسط اإلخباري. -6

 موقع اإلخبارية السعودية. -20
والمدىش في ىذا التصنيف المتحامل وغير الدقيق والذي يتنافى مع الذوق العام 

خبار كرقم من حيث ىو أن مصر غير موجودة، وكذلك تصنيف موقع الجزيرة األ
 المصداقية.

                                                           
(

2
 .هىاقع إخباريت هصذاقيت في العالن 10، أفضل googleهىقع جىجل  (
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مع إن العالم كمو يعرف أن قناة الجزيرة ىي قناة ممولة وبكثافة من أجل اليجوم 
ظيار ما ليس فييا، وقمب  األمور، والبعد عن كل  ،واإلساءة عمى دول بعينيا وا 

 مصداقية. 

ومن ثم فيذا التقرير ىو نفسو بعيد عن المصداقية التي تصنف جوجل نفسيا فيو 
 بأنيا األولى في العالم!!

 موقع بي بي سي والذوق العام:
كيف تختار المواضيع التي تريد االرتباط بيا بث  –تحت عنوان بي بي سي 

BBC نيوز تراكر  –أن برنامج  8تقريرًا جاء فيوnews tracker  ،ىو برنامج تمقائي
بير من وبي بي سي ال تفرض رقابة وال تغير النتائج، ولكن بسبب وجود عدد ك

المواقع التي يحتمل أن تغطي كل موضوع، تعتمد ال بي بي سي ضوابط معينة، أو 
نظام حسابي محدد من شأنو المساعدة في تحديد المواقع التي ترتبط بيا في وقت 

 معين، كما يساعد في الترتيب الذي تظير فيو تمك المواقع.

 عام :اإلعبلم العربي والغربي ودورىفي تشكيل الوعي بالذوق ال
من خبلل المركز الديمقراطي العربي، وفي قسم الدراسات البحثية، قدمت الباحثة 

وفي تقرير عنيا يقول: إن وسائل  2آية عبد اهلل أحمد ىذه الدراسة األكاديمية –
االتصال قد تطورت في السنوات األخيرة تطورًا كبيرًا بفضل التقدم العممي والثورة 

اإلعبلم تمارس دورًا جوىريًا في إثارة اىتمام الجميور التكنولوجية، فأصبحت وسائل 
بالقضايا والمشكبلت المطروحة، حيث تعد وسائل اإلعبلم مصدرًا رئيسيًا يمجأ إليو 
الجميور في الحصول عمى معموماتو عن كافة القضايا السياسية والثقافية واالجتماعية 

ى الوصول ومخاطبة القسم بسبب فاعميتو االجتماعية وانتشاره الواسع، وقدرتو عم
                                                           

(
3

 BBC – www.bbc.comتىفز روابظ لوىاقع إخباريت ( 

(
4

-7-5اإلعالم العزبي والغزبي ودوره في تشكيل الىعي بالذوق العام وتشكيل ثقافت الوجتوع  –آيت عبذ هللا أحوذ ( 

 .، الوزكش الذيوقزاطي العزبي2014
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األعظم من التكوين المجتمعي، الذي يمتمك اإلمكانية عمى التأثير الذي ال يأخذ صوره 
نما يقوم بتشكيل الوعي والتأثير في الذوق العام بصورة مباشرة أو غير  مباشرة، وا 

 مباشرة.

رّوج كما يمثل اإلعبلم عنصرًا مؤثرًا في حياة المجتمعات باعتباره الناشر، والم
األساسي لمفكر والثقافة، ويسيم بفاعمية في عممية تشكيل الوعي لؤلفراد، واألسرة 
والمؤسسات المختمفة، بل إنو في كثير من دول العالم ىو واحد من أىم منتجي 

 الثقافة، عن طريق التفاعل والتأثير المتبادل.

يدة، زادت من وفي السنوات األخيرة اكتسبت وسائل اإلعبلم باختبلفيا أبعادًا جد
قوة تأثيرىا عمى األفراد والجماعات، باإلضافة إلى ذلك أن اإلعبلم باعتباره مؤسسة 
اجتماعية ىامة في المجتمعات البشرية يحمل معاني اقتصادية وسياسية وتربوية 

 ونفسية.

وقد حظي موضوع وسائل اإلعبلم باىتمام العديد من المفكرين واألكاديميين 
من دور في إثارة اىتمام الجميور بالقضايا والمشكبلت المطروحة، والباحثين، لما لو 

وأثره عمى الذوق العام، وقد حاولت ىذه الدراسة المتاحة التعرف عمى دور وسائل 
اإلعبلم في تشكيل الوعي االجتماعي وتأثيرىا عمى الذوق العام خاصة لدى الشباب، 

طبيعة دور وسائل اإلعبلم عمى  وتنبع الدراسة في أىميتيا في أنيا قد تسيم في فيم
 الوعي االجتماعي.

وال بد لنا أن نعترف أن فيم طبيعة دور وسائل اإلعبلم بالنسبة لمشباب الذين ىم 
أكثر فئات المجتمع تأثرًا بعمميات الغزو الثقافي نتيجة التقدم اليائل في وسائل المعرفة 

اجتماعيًا حديثًا يجب دراستو  وتطورىا خاصة الفضائيات االلكترونية، إذ تمثل متغيراً 
فقد أصبحت إلى حد كبير المصدر الرئيس لممعمومات وأحد مصادر عمميات تشكيل 
الوعي االجتماعي والذوق العام في عصر العولمة اإلعبلمي، فعالمنا اليوم أصبح 



 : المكتبات واإلعالمسادسالجزء ال         جامعة بنها  -مجلة كلية اآلداب 
 

 0702 أكتوبر 77 نخمسووال سادسالعذد ال

يتطور سريعًا حتى أن الدراسات األكاديمية لم تستطع مواكبة كل ىذه التغييرات 
ىذا التطور اليائل في جميع مناحي الحياة والتي تحتاج إلى فترة أخرى الناتجة من 

إلعادة الدراسة والتقييم في ضوء المتغيرات المنظورة وغير المنظورة، وما ييمنا ىنا ىو 
التطور التكنولوجي في مجال االتصال، والمعمومات، والبث الفضائي المباشر، 

 تقدمو. واالستخدام الكبير لمفضائيات العربية وما

فيي تمبي الحاجة وترضي اليدف والغاية منيا أم أن المشاىد كان طموحو 
 لممعرفة أكبر فمجأ إلى االلكترونيات.

ورغم االستخدام الواسع لمفضائيات فبل زالت القنوات الفضائية العربية تواجو 
تحديات كبيرة، سواء من حيث اإلنتاج أو طبيعة ىذا اإلنتاج ومضمونو ووسائمو 

ية، واألىم عبلقة ىذا المنتج من برامج ثقافية مع الجميور، وىناك من يتحدث الفن
وبصوت عال عن االختراق الثقافي لميوية العربية وما شابو ذلك من األطروحات التي 
أصبحت اليوم موضوعًا ثانويًا نتيجة ىذا التطور السريع الذي يصيب جميع األمم 

 ن ثم التدبر في كيفية التفاعل والتعامل معو.كبيرىا وصغيرىا والذي ال مفّر منو، وم

والجدير بالذكر أن دول العالم الخارجي تسعى لتحقيق أىداف سياستيا الخارجية 
من خبلل التعامل مع شعوب الدول األخرى بداًل من التعامل مع حكوماتيا من خبلل 

يرة استخدام وتقنيات االتصال الحديثة حيث يمكن اليوم أن تصل إلى قطاعات كب
ومؤثرة من السكان في ىذه الببلد، وأن تقوم بإعبلميم والتأثير في اتجاىاتيم ووعييم، 

 .2بل ويمكن أحيانًا أن تحرضيم عمى سموك طريق معين

وبفعل ىذا تجاوز اإلنتاج السمعي والبصري، والتمويل الثقافي، ومسالك التوزيع 
ستيدافًا ألوسع الفئات، في حدود الفضاء الجغرافي التقميدي لتصبح أوسع اتصااًل وا

ظل عولمة امتدت إلى تركيبة األنماط الثقافية والممارسات السموكية فأحدثت تغييرات 
                                                           

5
هجلت قضايا الذيوقزاطيت، هجلت الكتزوًيت تصذرها وسارة الخارجيت  –حزيت الصحافت  Allan Humeآليي هيىم   

 .2005، ديسوبز 2األهزيكيت، العذد 
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جوىرية شممت الوظائف االجتماعية لمثقافة من ناحية، واالستراتيجيات التربوية ومواقع 
 النفوذ والتأثير عمى الوعي والذوق العام من ناحية أخرى.

ة التي تستيدف فئات مختمفة من المشاىدين بمختمف أصنافيا إن البرامج الثقافي
وفي جميع مراحل إنتاجيا وعبر أشكال إببلغيا، ليست بمعزل عن ىذه التحوالت 
وأبعادىا، وأنيا وثيقة الصمة بالمقومات األساسية ليوية المشاىد العربي، وبناء 

جتماعية لنظر شخصيتو ووعيو وأفق مستقبمو، كما أنيا إحدى مصادر التنشئة اال
الوقت الطويل الذي بات يقضيو المشاىد أمام المنصات اإلعبلمية، حيث يمكننا القول 

% من 50أننا نعيش عصر الثقافة البصرية، والتي من خبلليا يكتسب اإلنسان 
 معموماتو منيا، كما تؤكد البحوث والدراسات العممية.

 ثقافة الصورة: 

لصورة بأنيا ثقافة إشيارية إعبلمية سمعية يعرف الباحث محمد الجابري ثقافة ا
الدعاية  –الرأي السياسي  –اإلشيار التجاري  –وبصرية تصنع الذوق االستيبلكي 

 ورؤية خاصة لئلنسان والمجتمع والتاريخ. –االنتخابية 

وىي بيذا المفيوم فيي ثقافة االختراق التي تقدميا العولمة بداًل من الصراع 
إلى تسطيح الوعي كما يقول البعض بيدف تكريس نوع معين  األيديولوجي فيي تسعى

من االستيبلك لنوع معين من المعارف وحتى من السمع والبضائع فتشكل الذوق العام، 
وثقافة الصورة اآلن من خبلل القنوات الفضائية والتي تبثيا بمضامين وأشكال متنوعة 

قي، فيي تستفيد من التطور ذات تأثير عميق في كافة االتجاىات عمى الجميور المتم
ن لم يكن ىذا إيجابيًا  اليائل الذي حدث بسبب استمرار استخدام وسائل التقنية وا 

 دائمًا.

فعصرنا الحالي جعل اإلنسان متعبًا من قسوة الحياة، وشدة الصراع والركض 
لتأمين لقمة العيش، فنحن مرىقون عصبيًا متوترون من نمط الحياة الجديدة وىذا ما 
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نا نمجأ إلى اإلعبلم لساعات طويمة ونقمل من المطالعة وسيمة المعرفة التقميدية، يجعم
 كأساس لثقافتنا.

 مفيوم وسائل اإلعبلم والوعي والذوق االجتماعي:

يقصد  mass mediaىي جميع الوسائل واألدوات التي تنقل إلى الجماىير 
ع والبصر، وذلك من بوسائل اإلعبلم المتمقية، وما يجري من حوليا عن طريق السم

خبلل الوسائط المختمفة المتعددة وىي من أىم المؤسسات المرجعية التي تؤثر في 
 شخصية وقيم وأفكار وممارسات الشباب وعمى األمد البعيد.

أما الوعي االجتماعي الذي ترتبط بو ىذه المفاىيم فيو مجموعة من المفاىيم 
ألفراد في بيئة اجتماعية معينة والتي والتصرفات واآلراء والمعتقدات الشائعة لدى ا

تظير في البداية بصورة واضحة لدى مجموعة منيم ثم يتبناىا اآلخرون إلقناعيم 
 بأنيا تعبر عن موقفيم.

 اإلعبلم الثقافي:

ىو مصطمح جديد يقوم عمى أساس فيم طبيعة كل من اإلعبلم والثقافة، وىو فيم 
فاإلعبلم الثقافي ىو  –االتصال  –وىو  كما يقول البحاث ينبع من جوىر مشترك ليما

عممية يتم من خبلليا إرسال مادة أو رسالة ثقافية معينة إلى المتمقي مع النتائج 
ذا كانت ميمة االتصال، بأنو  المترتبة عمى ذلك. وىذا بالضرورة يتضمن التفاعل. وا 

عبلم يقوم بنقل المعاني عن طريق الرموز من المرسل، إلى المرسل إليو، فإن اإل
الثقافي ىو نقل المضمون الثقافي عن طريق الرموز في وسائل اإلعبلم. فالفكرة 

 .3الرئيسية في اإلعبلم الثقافي ىو االشتراك كما تقول الدكتورة سيير سيد أحمد

وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة بين طبيعة الموضوعات التي تدور حوليا 
 باالتصال.البرامج الثقافية، وبين نوعية القائمين 

                                                           
6

 .اإلعالم والثقافت – 1984كليت اإلعالم، سبتوبز  –جاهعت القاهزة  –دكتىراه  –سهيز سيذ أحوذ . د  
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 اإلعبلم المصري:
اإلعبلم بصوره المختمفة يمعب دورًا كبيرًا في حياتنا، بل وفي تشكيل الرأي العام. 
وخاصة عندما تكون الصورة غير واضحة بالقدر الذي يتيح لنا أخذ قرار ما، وتحديد 
رؤيتو. وليذا لم تكن الثقافة وليدة عصر من العصور، بل استخدمت تقريبًا منذ كان 

ذا تساءلنا عن دور اإلعبلم في المجتمع وما يستطيع أن يسيم بو في ا إل نسان، وا 
 –تطوره. فإن اإلجابة أكبر وأوسع من أن تحتوييا عبارة محددة، ذلك ألن المجتمع 

يقوم أساسًا عمى االتصال بين أفراده وجماعتو وكل اتصال بين البشر  –أي مجتمع 
اإلعبلم التي يشيدىا العالم ومن ثم أصبح  يحمل في ثناياه ضربًا، أو ضروبًا من

اإلعبلم ركيزة أساسية في بناء الدولة، ومن مقومات السيادة الوطنية، وألن اإلعبلم 
أداة فاعمة ومنظومة متكاممة، فبل بد من تفعيل أدائو لترسيخ بناء الدولة والثوابت 

 الوطنية لدييا، ولدى مواطنييا.

مسموعة والمقروءة مصدرًا ميمًا من مصادر وتعد وسائل اإلعبلم المرئية وال
التوجيو، والتثقيف في أي مجتمع، وىي ذات تأثير كبير في جماىير المتمقين 
المختمفين في اىتماماتيم وتوجياتيم، ومستوياتيم الفكرية، وىذا ما يكسبيا أىميتيا في 

ساىمة في عممية بناء المجتمعات، ويمكن القول بأنيا أحد العناصر األساسية في الم
ذا كان دور وسائل اإلعبلم في أي بيئة مجتمعية يتحدد  تشكيل مبلمح أي مجتمع. وا 

 باألثر الذي تستطيع أن تحدثو فييا.

فمن الممكن أن نقسم وسائل اإلعبلم باعتبار تأثيرىا في المجتمعات إلى قسمين، 
 قسم مؤثر وفاعل وقسم غير مؤثر وكذلك غير فاعل بل قد يكون سمبيًا.

 عبلم المنحاز:اإل

وىو اإلعبلم الذي ال يعتمد عمى الحقائق المجردة، ويجنح إلى الدعاية لمذىب 
سياسي بعينو، أو خط اجتماعي معين، وذلك عن طريق التمفيق والتزوير. ولكن مثل 
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ن تضّمن بعض ما يبثو، شيء من  ىذا اإلعبلم سرعان ما يفقد ثقة الجماىير، حتى وا 
 ظر إلى كل ما يبثو بعين الشك.الحقيقة، فإن الجماىير تن

 اإلعبلم القاصر:

وىو إعبلم يعتمد عمى الحقائق المجردة، ولكنو يفشل في تحقيق التأثير المطموب 
بتمك الحقائق عند الجميور، وغالبًا ما يرجع إلى خطأ األسموب اإلعبلمي المستخدم، 

لسيء والبالغ وال شك أن الخطورة الكبرى لئلعبلم ال تكون بقدر ما يكون األثر ا
السوء، حين يتخذ اإلعبلم وجية غير بناءة لممجتمع، أو متجردة من المثل والقيم العميا 
وىو ما نشيده في بعض المجتمعات الغربية من تقويض البنيان االجتماعي، وتفشي 
الميل العدواني إلى الجريمة، وقد كان ذلك نتيجة مباشرة لئلعبلم المتحرر من القيم 

 دفاع المجتمع إلى تحقيق المكسب المادي فقط.الخمقية، وان

دارة التفاوض:  اإلعبلم وا 
يعد اإلعبلم أداة من أدوات خمق رأي مساند أو معارض لمقضية محل التفاوض 
أو لطرف من أطراف التفاوض، حيث يمعب دورًا ميمًا في مجال خمق رأي عام 

 مؤيدة أو معارضة.مساند، أو معارض، لقضية يدور حوليا التفاوض وخمق اتجاىات 

دارة الحكم:  دور اإلعبلم في تدعيم األمن وا 

يتضح الدور الكبير والخطير الذي يستطيع اإلعبلم أن يسيم بو في تطوير 
 المجتمع بشتى فئاتو وقطاعاتو وحل مشكبلتو ومن ذلك ما يمي:

 وصل المواطن بكل ما يعنيو في المجاالت التي تتصل باىتماماتو المختمفة. -2
نقل الخبرات وتنمية الميارات في مختمف مجاالت النشاط اإلنساني ومعاونة  -1

 قطاعات الخدمات المختمفة في تأدية رسالتيا مثل قطاع الصحة والتعميم واإلنتاج.
اإلسيام في حل مشكبلت المجتمع، بإلقاء الضوء عمييا، والتوعية بيا،  -8

 واقتراح أفضل الحمول لمعالجتيا.
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 ثقافة وتطوير الفكر العام لممجتمع.رفع مستوى ال -2
تكوين الرأي العام المستنير إزاء قضايا المجتمع الداخمية والخارجية من  -2

خبلل زيادة الوعي وتوفير المعمومات الصحيحة والكافية لعرض مختمف اآلراء الواعية 
 الصادقة.

ي وىكذا نرى أنو ال يمكن فصل اإلعبلم عن أي من جوانب الحياة اليومية ف
المجتمع ذلك أن اإلعبلم يحمل عمى عاتقو ميمة نقل وتطوير اإلرث الحضاري، 
واالجتماعي من جيل إلى جيل وىي ميمة دائبة يومية. ويعمل اإلعبلم في نفس 

 الوعي عمى دفع الذوق العام إلى الرقي والحضارية.

 اإلعبلم جامعة مفتوحة:
كل خبر جديد من  في كل لحظة تتسابق وكاالت األنباء إلى الحصول عمى

أقصى األرض إلى أقصاىا وينكب الخبراء المختصون بالدرس والتحميل، وتطّيره 
وسائل اإلعبلم إلى جماىير الناس بالدرس والتحميل مّرة أخرى وتطيره إلى وسائل 
ذاعة، وصورة. وبيذا يكون اإلعبلم أشبو ما يكون بجامعة  اإلعبلم المختمفة كتابة، وا 

ناىجيا اليومية المتجددة والمتغيرة مع الظروف واألحداث مفتوحة كبرى وليا م
والمتطورة بتطور الحاجات واالىتمامات، والمتسعة باتساع الوعي والنشاط العام 

 لممجتمع فأصبح دوره في كل مجاالت الحياة.

واإلعبلم سبلح ذو حدين فإذا أحسن استخدامو وتوجييو كان ركيزة تطور يجد 
ع من المعارف ومصدر لمتوجيو واإلرشاد وتنمية الذوق العام، فيو أفراد المجتمع ينبو 

كما يجد الناس فيو التوعية فيما يعنى ليم من مشكبلت، فيقدم ليم العون عمى تربية 
األبناء، وتحقيق اإلنتاج لممجتمع. أما إذا اتخذ اإلعبلم تمك الوجية التي تعتمد عمى 

مثل تخريب وانحبلل، بالرغم من تطوره اإلثارة المجردة التي نشيدىا أحيانًا، فإنو ي
 التقني وتقدمو وفاعميتو التي زادت بالتقدم التكنولوجي.



 : المكتبات واإلعالمسادسالجزء ال         جامعة بنها  -مجلة كلية اآلداب 
 

 0702 أكتوبر 272 نخمسووال سادسالعذد ال

 مناقشة نتائج الدراسة:
يستعرض البحث ميثاق الشرف لئلعبلم الرقمي، ويعّدد المبادئ التي جاءت في 

م. ىذا الشأن، مثل الحرية المسئولة، والحق في المعرفة، واحترام حرية التعبير واإلعبل
وكذلك حق الغير في االختبلف والخصوصية، ويفسح البحث المجال لممرجعيات 
الخاصة بميثاق القيم، ومنيا اإلعبلم العالمي لحقوق اإلنسان، ومبادئ الدستور. 
ويناقش البحث المعايير المينية واألخبلقية لئلعبلم الرقمي من خبلل، الحرص عمى 

الة، والتوازن، والوضوح، والدقة، وذلك أثناء تصدير قيم الموضوعية، واإلنصاف، والعد
نشر المعمومة، أو الخبر، أو التقرير الرقمي. ويؤكد البحث عمى أىمية عدم انتياك 
الخصوصية، وعدم نشر األخبار إال بعد التأكد من صدقيا، وااللتزام بالتمييز بين 

الترويجي من  المحتوى التحريري، والخدمي، والترفييي، وبين المحتوى اإلعبلمي أو
ناحية أخرى. كما يتعرض البحث لمحرص عمى تصويب األخطاء التي تقع أثناء 
سرعة نقل الحدث لمتنافس عمى السبق اإلعبلمي. ويشّدد البحث عمى أىمية عدم 
االنسياق وراء الحصول ألعمى مشاىدة وتتبع لممنصة اإلعبلمية، من خبلل طرق 

خبلل بالقواعد المينية، وقد  طالعنا مؤخرًا حادثة غريبة عن منصة استضافت ممتوية وا 
صوتيًا اتصال من جراح القمب الشيير د. مجدي يعقوب. وقد اتضح أنو شخص بديل 
جعموه يقمد صوت الدكتور مجدي وليس ىو في الحقيقة. كما يستعرض البحث األسس 

ت، أو األخبلقية التي يجب توافرىا في المنصة اإلعبلمية، مثل عدم استغبلل المعموما
الصور، دون موافقة أصحابيا. وكذلك وضع قواعد المراجعة والتدقيق في نشر أخبار 
الكوارث واألزمات التي تحدث، حتى ال يصاب المجتمع بالفزع في سبيل االنتشار 
الذي تستيدفو ىذه المنصة اإلعبلمية غير المسئولة. وعمى اإلعبلم تحمل مسئولية ما 

بأكممو إن لم يتصف ما يقدمو بالمصداقية ومواثيق ينشره ألنو قد ييدد المجتمع 
الشرف اإلعبلمي. كما ال يجوز لئلعبلمي نشر عبلمات تجارية سواء لمؤسستو أو 
غيرىا دون إذن مسبق وأن يتعفف اإلعبلمي ويتجنب صراع المصالح سواء لحسابو 
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ام الخاص أو مؤسستو أو لحساب شخص بعينو، ومراعاة المصمحة العامة والذوق الع
في كل ما ينشره، كما يجب أن يمتزم اإلعبلمي حماية مصادره الذين يمدونو 
بالمعمومات وال يعرضيم لمخطر جراء نشر األسماء كمصدر المعمومة خاصة عندما 
ييدف ىذا المصدر إلخفاء شخصيتو حرصًا عمى أمنو أو تواجده في عممو. ما دام 

 يقول معمومات صحيحة.

ذف العبارات البذيئة التي تسيء إلى الذوق العام كما يعرض البحث لضرورة ح
حتى لو كان من مصادر أخباره فيذا غير مسموح اجتماعيًا ويشكل ميثاق شرف 
لممينة، وينبو البحث إلى ضرورة عدم استخدام كل ما تقدمو الشبكات من معمومات 
ل ألنيا تتغير بصفة مستمرة، وأن يتم الفحص واالستدالل عمى المعمومة من خبل

مصادر متعددة. كما يتعرض البحث لطبيعة الموضوعات اإلعبلمية التي تشكل 
اإلساءة لمذوق العام. مثل أخبار الحياة الخاصة لمشخصيات العامة والمشاىير وانتياك 
الخصوصية، من خبلل نشر صور لم يصرح بيا أصحابيا لئلستدالل عمى أقوال 

لمصدر مجيول، فعمى اإلعبلمي أن اإلعبلمي. وعند اإلشارة إلى تصريحات منسوبة 
يقدم كافة اإلشارات الممكنة التي تدل عمى أن المصدر، وثيق الصمة بالموضوع 

 المطروح عمى الجماىير.

كما يطرح البحث طبيعة الموضوعات التي يمكن فييا تجييل المصادر. فمن 
مي غير المقبول نشر معمومات تتعمق بالجيش واألسرار العسكرية أو األمن القو 

وينبغي لئلعبلمي اإلعتماد عمى المصادر الرسمية التي تكون ىي المسئولة بدورىا 
 عن مصداقية ما تصرح بو.

ويشير البحث إلى المصادر التي يمكن لئلعبلمي أن يقبل تجييل األسماء فييا 
كمصادر لممعمومات، وعدم ذكر األسماء مثل المصادر التي تعاني أمراضًا عمى 

مثل مرض اإليدز، أو شيود الوقائع التي تمثل حساسية مجتمعية  درجة من الحساسية
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كأحداث الفتنة الطائفية، خوفًا من تعريضيم لخطر االنتقام من ىذه الجماعات وكذلك 
ضحايا جرائم االغتصاب والتحرش، ألن ذلك يخرج من دائرة المعمومات إلى دائرة 

حساسية أعماليم، مثل التشيير بيم. كما أن ىناك فئات ال يجب التعرض ليا ل
القضاة، وأي أسماء أخرى يجد اإلعبلمي أن في اإلشارة إلييم باألسماء يشكل خطورة 

 عمى حياتيم.

ويقدم البحث المعايير األخبلقية لممواد الرقمية المقدمة والتي تخص الذوق العام 
حيث يجب أن تتوخى الدقة والصدق في نشر الحقائق والمعمومات ويدخل في ذلك 

ي الحقيقة، ونقل الواقع بصدق وأمانة، بدون تجاىل أو اجتزاء، فأحيانًا قول نصف تحر 
الحقيقة قد ييدد الحقيقة نفسيا. كما يجب عدم تزييف الحقائق، ألن عواقب ذلك 
وخيمة عمى جميع األطراف بما فييم اإلعبلمي نفسو الذي انتيج ىذا النيج. وفي نفس 

فاء أية معمومات ذات أىمية تتعمق بتقديم الوقت يحض البحث عمى عدم حذف أو إخ
الموضوع المعروض. مع ضرورة التأكد من المعمومات خاصة بأسماء الضحايا أو 
المصابين حرصًا عمى ذوييم من التعرض إلى السخرية أو الشماتة. وتتحقق ىذه 
الموضوعية كما يقدميا البحث من خبلل، التجّرد من الذاتية أو تأثر اإلعبلمي 

ه الخاصة. وعدم استخدام األساليب التي قد تؤدي إلى خداع الجميور وتضميمو بمشاعر 
مثل االستعانة بالجرافيك لتقديم صور مضممة وغير حقيقية. أو وضع عناوين ال تعبر 
نما تستيدف فقط الجذب واإلثارة. باإلضافة إلى ضرورة عدم التيويل أو  عن الواقع وا 

ية خاصة ما يتعمق بالذوق العام. ويتحقق ذلك التضخيم لممطروح من المواد اإلعبلم
من خبلل النزاىة المينية التي يؤكد عمييا البحث في ىذا الشأن اإلعبلمي اليام، 
حيث يجب تغميب مصمحة الجميور، والمصمحة العامة عمى أي مصمحة أخرى، أو 
مكاسب ما، وتجنب االبتزاز والتيديد من خبلل امتبلك وسيمة خطيرة ىي اإلعبلم 

 المنتشر الواسع من خبلل المنصات، من أجل الكسب أو التربح.
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ويتحقق ىذا التوازن واإلنصاف من خبلل توازن اإلعبلمي في تغطية الجوانب 
المختمفة لمموضوع المطروح واإلنصاف في عرض ىذه األخبار، وكذلك التمييز بين 

ق شرف اإلعبلمي الخبر والرأي. وعدم خمط المواد اإلعبلمية باإلعبلنات. ومن ميثا
االلتزام باالمتناع عن نشر مواد إعبلمية ترّوج لئلباحية أو نشر ما يخل باآلداب، أو 
يخدش الذوق والحياء العام. وكذلك االمتناع عن نشر أية مواد إعبلمية قد تشجع عمى 
الجريمة أو العنف وخطاب الكراىية أو التحريض مما يفكك المجتمع بأسره ويعود 

ب. كذلك االلتزام بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة وعدم السخرية منيم، بأوخم العواق
حتى أن الدولة أطمقت عمييم مؤخرًا اسم "ذوي القدرات الخاصة" تقديرًا واحترامًا من 

 الدولة ليؤالء.

ومن ميثاق الشرف اإلعبلمي. عدم نشر تفاصيل المحاكمات الخاصة بالجرائم 
تزام بعدم نشر الشائعات خاصة التي تتضمن الجنسية مثل االغتصاب. كذلك االل

سقطات غير أخبلقية. أو التطفل عمى الحياة الخاصة بنشر صور أو تسجيبلت 
صوتية بدون موافقة أصحابيا، أو انتياك خصوصية األفراد في الحزن أو الفرح، 
وتجنب التحقير والقدح والذم لؤلفراد، أو الجماعات، أو المؤسسات، واالمتناع عن نشر 
اتيامات غير رسمية تؤثر في سمعة الشخص دون إعطائو فرصة الرد، كذلك تجنب 
التعميم أو التنميط لفئة أو جماعة أو فكر سياسي معين، واحترام حقوق الممكية 

 الفكرية.

ويشير البحث إلى أىمية المواقع اإلعبلمية وفي نفس الوقت يعدد مسالبيا مشيرًا 
ة ويضع مكانيا "قناة الجزيرة" تمك القناة اإلعبلمية إلى تصنيف جوجل لممواقع اإلخباري

الداعمة لئلرىاب في العالم. ويختم الباحث البحث ببروتوكول لئلعبلم المصري  
يناقش فيو اإلعبلم المنحاز والقاصر وأىمية اإلعبلم في إدارة التفاوض ودوره في 

دارة الحكم.  تدعيم األمن وا 
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تضمن البحث نتائج دراسة أمريكية، عمى مبدأ ومشيد مشاىد من أىميا، 
باستخدام المنصات اإلعبلمية االلكترونية الضالع فييا المراىقين وبّينت الدراسة أن 
ذا كان ىذا شأن بمد التكنولوجيا  أغمب ىؤالء تأثروا بالسمب من حيث الوعي والقيم. وا 

ة لببلدنا الحديثة فكيف يكون األمر عندنا؟ مع رصد نتائج غزو التكنولوجيا الرقمي
ن لم يكن بقدر المجتمع  وجدنا أننا أيضًا لدينا ىذه المسالب عمى نحو ما، وا 

 األمريكي.

من أجل ذلك وضع البحاث ميثاق شرف لئلعبلم الرقمي وميثاق لمسموك والوعي 
 والذوق العام بعد االنغماس في عصر اإلعبلم الرقمي.

وبين الموقف الممتزم حيال البث عّدد البحث المعايير األخبلقية لئلعبلم الرقمي 
 اإلعبلمي االلكتروني.

مواقع إخبارية  20أشار البحث إلى عدم مصداقية تصنيف جوجل ألفضل 
 الكترونية، بعد استبعاد مصر واإلشادة بقناة الجزيرة داعمة اإلرىاب.

 

 التوصيات:

ما يوصي الباحث بعدم االنسياق إلى اإلعبلم االلكتروني بكل ما فيو واختيار 
ينفعنا منو ويكون إيجابيًا وترك السمبيات التي اتضح أن ليا أضرار بالغة صحية، 
ونفسية، وعقمية، وأخبلقية، والعمل بمبدأ، ما لم يترك كمو يؤخذ بعضو. فبل شك أن 
لئلعبلم الرقمي مميزاتو، فيو جامعة مفتوحة سيمت الحصول عمى المعمومات وفتحت 

 لعبرة باالختيار.آفاق عديدة من التنوير، ولكن ا
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Discussing the results of the study 

The research review the honorary charter for digital media, and 
the number of principles that came in this regard, such as 
responsible freedom, the right to knowledge, respect for freedom 
of expression and information. As well as the right to vary and 
privacy, the field research is cleared for the Charter of values, 
including the global human rights information and the principles 
of the Constitution. The research discusses professional and 
ethical standards for digital media through, enshrining the export 
of substantive values, equity, justice, balance, clarity, and 
accuracy, during dissemination of information, news, or digital 
report. The research emphasizes the importance of not violating 
privacy and not publishing news only after confirming its 
ratification, and commitment to distinguish between editing, 
services, entertainment, and on the media or promotional 
content on the other. Research is also exposed to correspond to 
the errors that occur during the speed of transmission of the 
event to compete for the media. The research emphasizes the 
importance of non-compressor to getting up and tracking the 
media platform, through crooked and vocational rules, and we 
recently asked a strange incident from a platform hosted by a 
call from heart surgeon. 
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