أوالً  -نظرية المسؤولية االجتماعية:
إن مفهوم المسؤولية االجتماعية لم يكن معروفا بشكل واضح في النصف األول من القرن
العشرين إذ كانت المنظمات تحاول تعظيم أرباحها بالوسائل كافة ولكن مع النقد المستمر لمفهوم
دور أكبر تجاه البيئة التي تعمل فيها (.)1
األرباح فقد ظهرت دوافع ألن تتبنى ا
وبالرغم من صعوبة تحديد تعريف دقيق لمفهوم المسؤولية االجتماعية إال أنه هناك اجتهادات
عدة هادفة إلى تعريفها ،إذ عرف كونتز ودنيل المسؤولية على أنها (( :التزام المرؤوس الذي
عهد إليه بواجب معين بأداء هذا الواجب )) ،ويظهر أن االلتزام هو أساس المسؤولية وااللتزام
عبارة عن القيام بالمهام والواجبات المختلفة للعمل( ،)2والمسؤولية االجتماعية كما عرفها( وارين
)((بأنها وعي اإلنسان البالغ أن عليه التصرف تبعا لمعايير اجتماعية وأنه معرض للعقاب إذا
أنتهك محظورات التوجيه االجتماعية ويشرح بادوين أن مصطلح المسؤولية يستعمل غالبا
ليتضمن كل من المواقف األخالقية واالجتماعية ،وهي واجب مرتبط بأفعال إرادية ))(.)3
وتعرف المسؤولية االجتماعية للصحافة تجاه المجتمع بأنها(( :مجموع الوظائف التي
يجب إن تلتزم الصحافة بتأديتها إمام المجتمع في مختلف مجاالته السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،ويتوفر في معالجتها لموادها قيم مهنية مثل :الدقة والموضوعية والتوازن
والشمول شريط أن تتوافر للصحافة حرية حقيقية تجعلها مسؤولة أمام القانون والرأي العام)) (.)4

) )1وصفي نازل وآخرون  ،دراسة ،اثر المسؤولية االجتماعية على الميزة التنافسية لشركة االتصال الفلسطينية،
(جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 1122 ،م ) ،ص . 7
) )2محمد رسالن الجيوشي وجميلة جاد هللا،اإلدارة علم وتطبيق ،ط ( ،3عمان :دار المسيرة 8002 ،م)،ص .481
) )3محمد حسام الدين ،المسؤولية االجتماعية للصحافة  ( ،القاهرة :الدار المصرية أللبانية 8000 ،م )  ،ص.14

) )4المصدر نفسه  ،ص . 152-151

وهناك عوامل أدت إلى ظهور هذه النظرية ( نظرية المسؤولية االجتماعية) ومن أهم هذه
العوامل ما يأتي.)5( :
- 2الثورة التكنولوجية والصناعية :إذ غيرت مجرى الحياة في بقاع العالم كله وعلى رأسها
صناعة اإلعالم والصحافة.
- 1ازدياد النقد لوسائل اإلعالم والصحافة السيما من حيث أتساع حجمها وزيادة احتكارها
وأهميتها مما جعلها عامل ضغط على الحكومات وربما يؤدي ذلك إلى عرقلة مسيرتها.
- 3الجو الفكري الجديد الذي عبر عنه بعض المفكرين والفالسفة عن شكوكهم في الفروض
األساسية التي تقوم عليها المذهبية التحريرية .
- 4إرساء قواعد المهنة الصحفية السيما بعد التحاق كثير من الفالسفة بمهنة الصحافة .
وجاءت نظرية المسؤولية االجتماعية لتكون وسطا بين النظرية الليبرالية والرأسمالية
والنظرية االشتراكية والتي ترى أن حرية الصحافة في المصطلح الرأسمالي هي حرية األثرياء في
رشوة الصحافة ،وهي تعني أيضا حرية استخدام ثروة كبار المالكين لتثبيت وصياغة قوالب
جاهزة بغية إيصالها للرأي العام وترى هذه النظرية – نظرية المسؤولية االجتماعية – إن
الصحفي الذي يتمتع بحرية فإن عليه التزاما نحو المجتمع لذلك فإن الصحافة التي تضمن
الحرية بواسطة القانون البد لها وأن تقوم بدورها الموضوعي لوسائل االتصال في المجتمع
الحديث وتعتمد هذه النظرية على حقيقة األنسان والمجتمع والحرية ،وتكون هذه النظرية من
الناحية الفلسفية من األفكار والمعتقدات والقيم الضاربة في عمق المجتمع(.)6
( )5بسام عبد الرحمن المشاقبة ،مناهج البحث اإلعالمي وتحليل الخطاب( ،عمان :دار أسامة،
1121م)،ص.115
) )6أحمد عبد الملك  ،قضايا إعالمية ( ،عمان :دار مجدالوي للنشر والتوزيع 2111 ،م ) ،ص . 215

وتشير الدراسات اإلعالمية إلى أن المسؤولية االجتماعية للصحافة ركزت على جانب
واحد ،وهو مسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه انطالقا من نظرية المسؤولية االجتماعية للصحافة
لجون ميرل التي حددها في محاور(.)7
– يشير إلى أن مسؤولية الصحافة تحدد قانونا وتنفذه بواسطة الحكومة .
– يشير إلى أن المسؤولية تحدد اجتماعيا ( من الصحفيين والهيئات األخرى ) وينفذها
الصحفيون أنفسهم .
يشير إلى إن الصحافة هي من تقوم بالدور األساسي في عملها اتجاه المجتمع.مسؤوليات الصحافة:
إن التطور المتواصل لوظائف اإلعالم في المجتمعات الحديثة يؤكد إن الوسيلة اإلعالمية
ومنها الصحافة غدت اليوم مؤسسة اجتماعية تمارس دو ار كامال في حياة أفراد المجتمع مثل بقية
المؤسسات االجتماعية األخرى ،إذ تؤدي مسؤوليات ووظائف تربوية وتعليمية من شأنها أن تقلل
من حدة الفوارق الثقافية بين فئات المجتمع المختلفة وأن تحدث تجانسا فكريا عن طريق ما تقدمه
من مواد إخبارية وغير إخبارية ،أما المسؤولية الحيوية للصحافة تتمثل بمحاربة الجمود الفكري
وأحداث ٍ
ٍ
وتقارب فكري واجتماعي طريق ما تقدمه من ثقافة ،ومعلومات وأخبار جميع
وئام
المستويات االجتماعية حتى ال تتصف بالتحيز لفئة على حساب األخرى ،وحتى يمكنها االلتزام

) )7أشرف فهمي خوخة  ،الرقابة على المؤسسات الصحفية (،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية 1114 ،م )،
ص .141

بالموضوعية ،فضال عن االهتمام بالصالح العام وحاجات المجتمع والعمل على سعادته ،وتوخي
الدقة والعدل ،ومراعاة النواحي األخالقية للمجتمع (.)8
ويمكن تحديد أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الصحافة ويجب االلتزام بها (.)9
 تجنب أي نوع من الكتابة أو النشر الذي يؤثر على العالقات مع الدول األخرى ،وان من
المبادئ األساسية للصحافة تعزيز العالقات الودية بين الدول .
 أن ال يكون هناك تحرض على الجريمة عن طريق كتابة التقارير والنشرات .
 يجب أن تنطلق الصحافة من مبدأ مكافحة ومحو األمية.


تعزيز مبدأ الوحدة الوطنية وتجنب مبدأ االنقسام الذاتي بين اإلفراد.



تشجع عجلة االقتصاد والتنمية في البالد .

 تجنب مبدأ الخوض في مسائل حساسة تعمد إلى اإلساءة ألمن الوطن .
 أن تراعي الصحافة مبدأ المصلحة العامة لدى المواطنين على منابتهم شتى.
 وضع إرشادات خاصة تعمل على تعزيز المواطنة الصالحة لدى المواطنين واغناء
واشباع مصالحهم التعليمية والعلمية .
ثانياً -أخالقيات الصحافة والمسؤولية االجتماعية:
إن التزام العاملين في المؤسسات اإلعالمية باألخالقيات المهنية ومواثيق الشرف الخاصة
بهذا الشأن يعني التزامهم بالمسؤولية التي تفرضها طبيعة العمل اإلعالمي ،فعلى سبيل المثال
هناك مسؤولية واضحة ودقيقة لوسائل اإلعالم نحو الدولة التي تعمل بها ،ومن أهم بنود تلك
المسؤولية :احترام النظام والدستور والقانون ،و احترام مؤسسات الدولة ،وحماية األمن الوطني،
وعدم نشر المعلومات السرية التي يشكل نشرها ضر ار بالمصلحة العامة ،وان االلتزام باألخالقيات
) )8محمد منير حجاب  ،مدخل إلى الصحافة  ( ،القاهرة  :دار الفجر للنشر والتوزيع  1121 ،م )  ،ص -47
. 52

) )9عبد الرزاق محمد الدليمي  ،اإلعالم اإلسالمي  ( ،مصدر سبق ذكره )  ،ص . 44

اإلعالمية وتطبيقها روحا ونصا يعني بصورة عامة تطبيق المسؤولية اإلعالمية تجاه الوطن
والمجتمع وأفراده من جانب ،ويضمن  -من جانب آخر -الحفاظ على أهمية الدور الذي تقوم به
وسائل اإلعالم في التربية والتوجيه والتثقيف والتعليم وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام
وهنالك أيضا مسؤولية كبيرة تجاه أفراد المجتمع (.)10
ويمكن تحديد أهم المبادئ التي تشكل المسؤولية األخالقية لإلعالميين نحو الحياة الخاصة:
يلتزم اإلعالميون أخالقيا بالمبادئ العامة التالية .)11(:
- 2عدم انتهاك حرمة األماكن الخاصة أو الملكية الخاصة إذ من حق المواطن أن يتمتع
بالسرية الكاملة داخل بيته ،وان ال يطلع أحد على ما يدور داخل األماكن الخاصة ومن
حق المواطن أن يحظر الدخول إلى مسكنه الخاص أو مكتبه أو غرفته وال يجوز
للصحفي أو أي إعالمي أخر التصوير داخل هذه األماكن بدون موافقة صريحة من
صاحب المكان ومن هذه األماكن غرف المستشفيات وتصوير المرضى أو الحصول
على معلومات صحية عنهم.
- 1عدم نشر معلومات عن حياة اإلنسان الخاصة بدون موافقته وهناك نوعان من
يعد نشرها انتهاكا لحقوق اإلنسان في الخصوصية مثل معلومات متعلقة
المعلومات ّ
بحياة الشخص الجنسية أو الطبية.
- 3عدم البحث في األوراق الخاصة للشخص أو وثائقه أو ملفاته االلكترونية ،ولكي نحفظ
حق الصحفي في الحصول على المعلومات الخاصة باألشخاص التي ال يجوز االطالع
عليها ،فهناك نوعان من المعلومات ،المعلومات المتوافرة بالسجالت العامة ووثائق
) )10عبد اهلل بدران ،األخالقيات اإلعالمية بين الحرية المطلقة والمسؤولية المجتمعية  ،مجلة الكويت االلكترونية،
العدد  ،3123 ،357متاح على الموقع االلكتروني،

. www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc

) )11سليمان صالح ( ،مصدر سبق ذكره )  ،ص ص . 112 – 187

الدولة ،والنوع اآلخر المعلومات الموجودة بالوثائق الشخصية التي ال يجوز االطالع
عليها إال بإذن صاحب الوثيقة الخاصة .
- 4عدم استخدام أجهزة التصنت والتصوير الدقيقة إذ تثير التطورات التكنولوجيا في مجال
التصوير والتصنت الكثير من المشكالت فقد وفرت إمكانية الحصول على المعلومات
والصور والكشف عن الكثير من قضايا الفساد األمر الذي أجب على الصحفيين احترام
خصوصية المجتمع وعدم التجسس عليه بأي وسيلة كانت .
- 5عدم وضع األشخاص تحت ضوء زائف ،مثال إظهار صورة شخص «بشكل عشوائي»
في أثناء الحديث عن مروجي المخدرات.
- 4تجنب ما يمكن أن يزيد معاناة األشخاص أو آالمهم ،أو يسبب لهم ضر ار ماديا أو
معنويا.
وفي ظل اتساع المعلومات وتنوعها وتعدد مصادرها تبرز أهمية المسؤولية الصحفية
وأخالقيات المهنة وفيما يخص المجتمع البشري فان مراجعة مبادئ األخالقيات بات ام أر مهما
تترتب عليه حقوق ومسؤوليات كثيرة وقضايا اجتماعية واقتصادية تتمثل في جزء منها حرية تدفق
المعلومات ،وحق المعرفة وحرية اإلعالم وحدود الرقابة والواجبات المنوطة بالصحفي ومسؤولياته
االجتماعية وحق المساواة والحق في احترام الخصوصية وحق الملكية وحق الطبع والتأليف واذا
لم يمارس الصحفيون مسؤولياتهم المهنية وااللتزام وبأخالقيات الصحافة المدرجة في لوائح
القوانين والمواثيق فان مزيدا من األصوات ستعلوا مطالبة بالتضييق على الصحافة

()12

.

والصحافة على وفق نظرية المسؤولية االجتماعية ال تثير الغرائز بقدر ما تثير عقول القراء
ففي الوقت الذي تقوم به الصحافة بتلبية احتياجات القراء ،فهي التهمل البحث عن الحقيقة
إن فكرة نظرية المسؤولية االجتماعية لوسائل
ومحاولة توصيلها إلى القراء ومن هنا يمكن القول ّ

اإلعالم تقوم على أساس التوازن بين الحرية والمسؤولية السيما بعد أن أضافت هذه المسؤولية
إلى مبادئ النظام اإلعالمي مبدأين جديدين يتمثالن بااللتزام الذاتي من جانب الصحفي بمواثيق
) )12احمد عبد المجيد  ،صحافة بلد ملتهب – أزمة التمويل والمسؤولية في الصحافة العراقية ( ،بيروت:الدار
العربية للعلوم ناشرون1111 ،م )  ،ص .82-81

الشرف األخالقية التي تحقق التوازن بين الحرية اإلعالم ومصلحة المجتمع وااللتزام االجتماعي
في تقديم اإلحداث الجارية (.)13
معتمدا بذلك على الموضوعية التي تمثل احد أهم القيم في العمل اإلعالمي ،التي
تضمن التوازن والحياد .ورغم صعوبة تحقيق كل أبعاد الموضوعية ،وعدم اللجؤ إلى طرق
ملتوية في الحصول على المعلومات ربما هي األكثر أثارة للجدل ،ومن الواضح إن المعلومات
التي يحصل عليها الصحفي عندما يكشف عن هويته و يعلن أنه يمثل الجريدة التي يعمل بها،
تختلف كثي ار عن تلك التي يحصل عليها لو أنتحل هوية شخصية أخرى ،عندما يتحدث إلى
الصحفي ويعرف إن ما يتحدث عنه سينشر ،يحاول أن يبدو موضوعيا ،حريصا على تقديم
صورة ايجابية عن نفسه.

()14

إن هذه المسؤولية تجد مكانها وتعمل أثارها في المجتمع نتيجة أداء الواجب
ويمكن القول ّ
المهني بمسؤولية كبيرة ألزمت الصحفي بمراعاة القواعد وآداب مهنته ،وبأداء االلتزامات التي
تفرضه قوانين الصحافة ،فواجبات الصحفي والتزاماته تجد مصدرها في قوانين المهنة ،وقواعد
أخالقياتها وأعرافها أكثر من وجودها في العقد المبرم بينه وبين المؤسسة

(.)15

) )13حمدان خضر السالم ،المسؤولية االجتماعية للصحافة العراقية ،بحوث المؤتمر العلمي السنوي السابع،

وسائل اإلعالم والمسؤولية االجتماعية ( ،جامعة بغداد  ،كلية اإلعالم  1123،م )  ،ص . 41

) )14شبكة شفق نيوز ،المعايير األخالقية للعمل الصحفي  ،بحث منشور على موقع الشبكة ،تم الزيارة بتاريخ ،
1124\8\25م ،متاح على النوقع االلكتروني/http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/articles ،
) )15عماااد حماادي حجااازي ،الحااق فااي الخصوصااية ومساائولية الصااحفي – فااي ضااوء أحكااام الش اريعة اإلسااالمية والقااانون
المدني(،اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي للطباعة والنشر1118 ،م ) ،ص . 315

ويبرز دور المسؤولية األخالقية واالجتماعية لوسائل اإلعالم العربية عن طريق التنظيم
الذاتي للمهنة بتطوير المسؤولية االجتماعية واألخالقية لوسائل اإلعالم وتطوير العالقة بين
وسائل اإلعالم والجمهور ،إذ يسهم التنظيم الذاتي للمهنة بما يأتي.)16( :
 تطوير التنظيمات المهنية :وتكون هذه التنظيمات بشكل نقابات أو اتحادات تقوم
بمجموعة من الوظائف أهمها حماية حقوق اإلعالميين وضمان ظروف عمل مناسبة
لهم والتضامن معهم ،كذلك تسهم هذه التنظيمات بتطوير مواثيق أخالقية مهمة تعمل
كأساس لتطوير المواثيق األخالقية للوسائل اإلعالمية وتكون هذه المواثيق دليال على
نضج المهنة ووصول أصحابها إلى درجة من الفهم والحكمة في أداء العمل الصحفي
المنوط بهم .
 تطوير الثقافة األخالقية :أن المسؤولية االجتماعية توفر إمكانات لتطوير ثقافة
األخالقيات فألخالقيات ليست مجرد نصوص لكنها ثقافة ،ويلتزم بها اإلنسان ليس خوفا
من عقاب أو طمعا في ثواب لكنه يطبقها انطالقا من ضميره ومسؤوليته المرتبطة بهذه
األخالقيات في أداء عمله اإلنساني.

ثالثاً -المسؤولية الدينية واألدبية للصحافة:
المسؤولية الدينية :يرتبط مفهوم المسؤولية الدينية بدين الحق الذي هو اإلسالم ،والمسؤولية
الدينية منبثقة من عالقة اإلنسان بربه جل وعال وهي العبودية ،فالشريعة اإلسالمية جعلت من
عبادة الفرد اهلل تعالى هي الغاية الرئيسة من الخلق ،قال تعالى ﴿ وما َخلَ ْقت اْلج َّن واإلنس إالَّ
ُ
َ َ
ََ
) )16سليمان صالح  ( ،مصدر سبق ذكره )  ،ص . 352-351

يد م ْنهُم ِّمن ِّرْز ٍ
ين﴾
طع ُمون ۞ إ َّن اللَّهَ ُه َو َّ
يد أَن ُي ْ
الرَّز ُ
ق َو َما أُر ُ
ل َي ْعُب ُدون۞ َما أُر ُ
اق ُذو اْلقُ َّوة اْل َمت ُ
(.)17
المواصفات الخاصة بالمسؤولية األخالقية .)18(:
 .2إنها تعنى بالقيم األخالقية في حد ذاتها وتهتم بالبواعث والنوايا الكامنة في نفس اإلنسان.
 .1جزاء مخالفة القواعد األخالقية المتعلقة بهذه المسؤولية يتمثل في تأنيب الضمير وسخط
المجتمع .
 .3المسؤولية األخالقية هدفها السمو بالنفس اإلنسانية نحو الكمال والمثل العليا بمعنى
تحقيق الخير واالستقرار الداخلي أو الذاتي لإلنسان .
والمسؤولية األدبية ( األخالقية ):
إن المسؤولية األدبية (األخالقية) مصدرها اإللزام النفسي وتشتمل على األخالق واآلداب
التي تنشأ من داخل النفس ،بذلك ينظر للمسؤولية اإلعالمية في الشريعة اإلسالمية في جانبها
االجتماعي على أنها مجموعة الوظائف التي يجب أن يلتزم اإلعالميون بتأديتها أمام المجتمع
في مجاالته المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بتوافر قيم مهنية كالدقة
والموضوعية والتوازن والشمولية ،وان التزام اإلعالم بمجموعة من مبادئ تستهدف تحقيق التوازن
بين حرية الفرد ومصالح المجتمع يسمح للصحافة إن تؤدي وظيفتها االجتماعية بكفاية وتتضح
معالم المسؤولية اإلعالمية في الشريعة اإلسالمية بتحديد واجبات وحقوق اإلعالمي ودور مواثيق
اإلعالم في إيضاح صورها وكما يأتي (.)19

) )17سورة الذاريات  ،اآليات . 58-54

) )18عبااد الهااادي محمااود الزياادي  ،المسااؤولية اإلعالميااة فااي الشاريعة اإلسااالمية ،أطروحااة دكتااوراه غياار منشااورة( ،الجامعااة
العراقية – كلية الشريعة1123 ،م) ،ص ص . 35- 31

) )19المصدر نفسه  ،ص . 34

واجبات اإلعالمي في الشريعة اإلسالمية:
أ-احترام األشخاص وخصوصياتهم:
َّ
آمُنوا ال تَ ْد ُخلُوا ُبُيوتا َغ ْي َر ُبُيوت ُك ْم َحتَّى تَ ْستَأْن ُسوا َوتُ َسلِّ ُموا َعلَى
قال تعالى ﴿ َيا أَيُّهَا الذ َ
ين َ

()20
َّ
َّ
َّ
ير م َن الظَّ ِّن
اجتَنُبوا َكث ا
أْ
آمُنوا ْ
ون﴾  ،وقال تعالى ﴿ َيا أَيُّهَا الذ َ
َهلهَا َذل ُك ْم َخ ْيٌر ل ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
ين َ

َّ
ض ُك ْم َب ْعضا أَُيح ُّ
َن َي ْأ ُك َل لَ ْح َم أَخيه َم ْيتا
َّسوا َوَال َي ْغتَ ْ
َح ُد ُك ْم أ ْ
ب أَ
ب َب ْع ُ
إ َّن َب ْع َ
ض الظ ِّن إثٌْم َوَال تَ َجس ُ

يم ﴾( .)21وهنا يتعين على الصحفي في أثناء عملية جمع
فَ َكرْهتُ ُموهُ َواتَّقُوا اللَّهَ إ َّن اللَّهَ تََّو ٌ
اب َرح ٌ
األخبار وتقديمها ،احترام األشخاص وخصوصياتهم بعدم الخوض فيها وعدم نشر أسرارهم
األسرية أو المهنية أو األخبار الكاذبة عنهم ،التي تنال من سمعتهم وكرامتهم أو مكانتهم
االجتماعية أو السياسية ،نتيجة خالف في الرأي أو تحريض من جهة ما أو من أجل االبتزاز
المالي

(.)22

ب-الحفاظ على سرية المصدر:
إن الجهر باألسرار ال يليق بالمسلم وهو عمل سيء ،واهلل تعاالى يمقات ذلاك إذ قاال تعاالى
َّ
﴿الَّ ُيحا ُّ
اان اللَّااهُ َسااميعا َعليمااا﴾( .)23أمااا إعالميااا
اب اللَّااهُ اْل َج ْها َار ب ُّ
السااوء ما َان اْلقَا ْاول إال َماان ظُلا َام َو َكا َ
فيعد من أهم التقاليد التي تم االعتراف بها عالميا ،ويظل الوعد الذي يقطعه اإلعالمي على نفسه
ُ
بعاادم الكشااف عاان هويااة المصاادر يشااكل مباادأ أخالقيااا مهمااا فااي العماال اإلعالمااي وأحيانااا يحااافظ
اإلعالمي على سرية المصدر ألسباب تتعلق بارتباط المعلومات المقدمة بحقوق والتزامات ،كاذلك
عدم كشف مصادر المعلومات ال ينحصر بالصحفيين فقط بل قد يؤثر في العامة ايضاا ألناه فاي
النهاي ااة ي ااؤثر ف ااي س ااير العم اال ف ااي المؤسس ااات واألم اااكن الت ااي ت ااؤدي خدم ااة معلوماتي ااة ومص اادر
) )20سورة النور  ،اآلية . 17

) )21سورة الحجرات  ،اآلية . 21

) )22رشارت آيدر  ،المعااايير األخالقيااة للعماال الصااحفي  ،بحااث منشااور  ،جرياادة الصااوت اآلخاار الكرديااة  ،العاادد
 ، 431بتاريخ  ،1123\4\14ص.4

) )23سورة النساء  :اآلية . 248

لإلخبااار كمااا هااو الحااال مااع وكاااالت اإلنباااء التااي تبااث رسااائلها اإلخباريااة لقاااء أتفاااق أو اشااتراك
مسبق مع الوسيلة (.)24
والمعلومااات التااي تضاافي عليهااا الدولااة صاافة الس ارية والتااي ال يجااوز إفشاااؤها فقااد كرساات
معظ اام قا اوانين الدول ااة ما اواد رئيس ااة ح ااول ه ااذا الموض ااوع بع اادم الجا اواز لم اان اطل ااع بحك اام عمل ااه أو
مسااؤوليته علااى معلومااات لهااا صاافة الس ارية تتعلااق بالسياسااات العليااا للدولااة أو باااألمن القااومي إن
يقوم بنشرها أو إذاعتها واإلضرار بأمن البالد أو مركزها السياسي أو الدبلوماسي (.)25
ج-تصحيح األخطاء:
اإلصرار على الخطأ مذموم وتصحيحه يوجب القبول والغفران ،قال تعالى َّ :
ين إ َذا
﴿والذ َ
َ
ُّ
َّ
وب إالَّ اللَّهُ َولَ ْم ُيص ُّروْا
استَ ْغفَُروْا ل ُذُنوبه ْم َو َمن َي ْغف ُر الذُن َ
فَ َعلُوْا فَاح َشة أ َْو ظَلَ ُموْا أَنفُ َسهُ ْم َذ َك ُروْا اللهَ فَ ْ
ات تَ ْجري من تَ ْحتهَا األ َْنهَ ُار
اؤ ُهم َّم ْغف َرةٌ ِّمن َّربِّه ْم َو َجنَّ ٌ
َعلَى َما فَ َعلُوْا َو ُه ْم َي ْعلَ ُم َ
ون۞ أ ُْولَئ َك َج َز ُ
()26

ين﴾
ين فيهَا َون ْع َم أ ْ
َج ُر اْل َعامل َ
َخالد َ

.

حرف الحقائق أو
والصحفي كأي إنسان آخر معرض الرتكاب األخطاء واذا أخطأ أو ّ
تسرع في استخالص االستنتاجات ،عليه أن يبادر من تلقاء نفسه إلى تصحيح ذلك قبل أي
شخص آخر وأن ينشر التصحيح في المكان نفسه الذي نشرت فيه المادة موضوعة التصحيح،
ربما يعترض رئيس التحرير على ذلك ولكن على الصحفي أن يحاول نشر التصحيح وهذا
أضعف اإليمان (.)27

) )24سامان فوزي عمر ( ،مصدر سبق ذكره) ،ص . 73
) )25إنعام عبد الرضا  ،حرية اإلعالم في الحصول على المعلومات الحكومية  ،بحوث المؤتمر العلمي السنوي
الخامس – اإلعالم والهوية الوطنية ( ،جامعة بغداد  ،كلية اإلعالم  1122 ،م) ،ص . 121

) )26سورة آل عمران  :اآلية . 211-218

) )27رشرت آيدر ( مصدر سبق ذكره ) ،ص . 4

َّ
ونوا َم َع الصَّادقين﴾ ( ،(28في هذا
آمُنوا اتَّقُوا اللَّهَ َو ُك ُ
د-المصداقية :قال تعالى َ ﴿ :يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
الجانب ّعرف قاموس وبستر المصداقية  :لكي تكون صادقا يجب إن تقول قوال سديدا وأسباب
()29

منطقية وأدلة معقولة قابلة لالعتقاد فيها ،وقد ركزت المصداقية على ما يأتي :
 .2العمل إلظهار الحقيقة التي تخدم المجتمع .
 .1الواقعية في نقل اإلحداث.
 .3االهتمام بأفكار الجمهور واهتماماته.
 .4احترام عقول الجمهور .
 .5مراعاة األخالقيات العامة .
 .4الدقة واالكتمال وتغطية الحقائق والوقائع.
 .7عدم التحيز والتوازن في التغطية والعدالة والموضوعية.
 .8احترام خصوصية االفراد.
 .1عدم نشر الحقائق دون التاكد من مصادقيتها.
.21

عدم نشر الصور التي تغير من حقيقة الخبر.

ه-الدقة:
إن الدقة في النشر من األمور المهمة ،وهي عامل مكمل للصدق فقد يكون الخبر أو
الموضوع الصحفي صحيحا ،ولكن يفقد الدقة في نشره بالطريقة التي تحفظ له صدقه وصحته،
فيكون من نتيجة ذلك أما سوء الفهم أو أن يفقد الخبر أو الموضوع الصحفي قيمته عند النشر،
والدقة ال تعني النقل الحرفي ولكنها كما قال المرديفز ،ليس معناها الحقيقي ،وال شيء غير
) )28سورة التوبة  :اآلية . 221

) )29عزه عبد العزيز  ،مصداقية اإلعالم العربي -المفاهيم والمعايير  (،القاهرة  :العربي للنشر والتوزيع ،
 1114م)  ،ص . 12-11

الحقيقة ولكن كل الحقيقة ،وقد أدى إلى بروز هذا المفهوم للدقة إلى تغير في أنظمة معالجة
األخبار ،وتمثل الدقة مفهوما أخالقيا يحقق المصداقية في العمل الصحفي وركنا مهما من أركان
أخالقيات المهنة في العمل الصحفي ).)30

رابعاً – المسؤولية االجتماعية للصحافة في الدساتير الدولية ومواثيق الشرف:
إن مواثيق الشرف تعد جزءا مكمال للقوانين اإلعالمية في الممارسة والتطبيق ألن هذه
المواثيق ليس لها قوة القانون ولكن االلتزام األدبي بها عرف إعالمي قد يرتفع مع الوعي إلى
مرتبة أقوى من القانون

(.)31

وتعرف مواثيق الشرف اإلعالمية بأنها (( وهي مجموعة النظم الضابطة يلتزم بها العاملون
في مجال اإلعالم من الناحية السلوكية واألخالقية في ممارستهم للعمل الصحفي ))

()32

.

وقد تم تفصيل موضوع مواثيق الشرف في الفصل الثاني.
وتضطلع مهنة الصحافة بمسؤولية كبيرة وتم تأكيد هذه المسؤولية في الدساتير الدولية
ومواثيق الشرف اإلعالمية والسيما الصحفية منها في الدول العربية والغربية على حد سواء،

) )30عزه عبد العزيز( ،مصدر سبق ذكره) ،ص . 44
) )31محمد سيد محمد ،المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم ( ،القاهرة :دار الرفاعي 2181 ،م )  ،ص . 372
) )32كرم شلبي ،معجم مصطلحات اإلعالمية  ،ط ( ،1بيروت  :دار الجبل 2114 ،م ) ،ص . 251

وتمثل هذه المواثيق قواعد اختيارية والتزاما ذاتيا للصحفيين لتحقيق أهداف ومبادئ تقوم العمل
الصحفي

()33

.

وفي العراق صدر قانون عن نقابة الصحفيين العراقيين (  )278لعام 2141م الذي أشار
في أحد بنوده إلى المبادئ األخالقية لمهنة الصحافة فقد جاء في المادة ( )15من قانون نقابة
الصحفيين العراقيين األحكام الخاصة بآداب المهنة وتقاليدها أوجب االلتزام بها (.)34
 - 4مخالفة أو عرقلة تطبيق قانون النقابة ونظامها الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبها.
 - 8استخدام أية واسطة أو أسلوب بقصد الربح غير المشروع.
 - 3اإلساءة إلى سمعة المهنة وافشاء أسرارها.
 - 1تهديد المواطنين بأية وسيلة أو أسلوب من أساليب الصحافة.
 - 4التصريح أو التلميح الثابت بما من شأنه أن يفيد جهة معادية على حساب الوطن.
 - 6زعزعة الثقة بالبالد سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.
 - 7استغالل وسائل النشر الصحفي للوشاية أو التشهير أو اتهام المواطنين بغير حق .
 - 2استغالل الكلمة المكتوبة أو المرسومة استغالال خاصا لمنفعة شخصية ضارة بالغير.
-1إثارة غرائز الجمهور بأية وسيلة من وسائل اإلثارة التي تتعارض مع الفن الصحفي .

وهناك مسؤولية تقع على الصحفي:

) )33السيد بخيت ،العمل الصحفي في مصر – دراسة سسيولوجية للصحفيين المصريين( ،القاهرة :دار العربي 2118،م)،
ص ص . 114 -58

) )34عبد األمير البدران – قحطان االسدي ،الصحفي بين االحتواء واغتيال الرأي ( ،بغداد :مطبعة الرفاه ،
1122م) ،ص . 51-41

مسؤولية الصحفي:
إن مجتمعنا العربي واإلسالمي على اتساعه مستهدف من قوى متعددة ال تتسم أهدافها
بالوضوح الدائم السيما في مجال االتصال إذ يمكن السيطرة على العقول وتوجيهها من اجل
تهيئة المناخ الذي تبتغيه هذه القوى واالنفجار العالمي الذي يغرقنا بدوامته اإلعالمية ال يلتزم
بمنهج سلوكي قويم يتناسب مع عقيدتنا اإلسالمية أو مع ميثاق الشرف الصحفي الدولي الذي تم
وضعه عام 2128م ،الذي يحتم على الصحفي أن يتحمل مسؤولية ما يكتب حتى تلك الكتابات
التي ال تحمل توقيعه وأن يتحاشى الصحافي (االفتراء وتوزيع االتهامات بال أدلة) ،وال يعمد إلى
تزوير مستندات أو تشويه حقائق أو يكذب إلنقاذ نفسه من خطأ مهني فادح  .وهناك مسؤوليات
يتوجب على الصحفي االلتزام بها(.)35
مسؤوليات الصحفي:
 مسؤوليته تجاه نفسه .
 مسؤوليته تجاه مصادره .
 مسؤوليته تجاه مجتمعه .
 -1مسؤوليته الصحفي تجاه نفسه:
أن العالم اليوم أصبح يركز على التخصص الدقيق فالبد للصحافي الجيد من أن يتمتع
بما يأتي).)36

) )35مرعي المدكور ،الصحافة اإلخبارية ( ،القاهرة :دار الشروق للنشر والتوزيع  1111 ،م) ،ص . 258-257

) )36مرعي ألمدكور ( مصدر سبق ذكره) ،ص . 251

 معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه ،وهذه المعرفة طريقها العلم والتخصص الدقيق
فضال عن اإللمام بعلوم العصر وثقافاته وتياراته المتعددة .
 مهارات تبرز كفاءته وتدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال التخصص.
 تحرك واسع للصحفي الذي يجعله في موقع األحداث ،أو على األقل على االستعداد
الدائم للوصول إليها ،في هذا الجانب تؤكد المسؤولية األخالقية في العمل الصحفي على
عنصر(القيم) كي ال تتحول العملية اإلعالمية إلى مجرد سباق محموم من أجل األخبار
وتسويقها .
فإلى جانب المهارات العلمية والمهنية للقائم باالتصال هناك التزامات بالقيم المهنية
()37

من حيث:

 إن الصحفي مسؤول أوال تجاه نفسه ،آذ عليه أن ال يخون معتقداته وأن يرفض تنفيذمهمة تخالف مبادئه.
 ال يجوز للصحفي أن يكشف عن اإلسرار الداخلية و إعمال مؤسسته . أن يحترم القانون بشكل يحافظ فيه على مهنته من جانب والمؤسسة الصحفية من جانبأخر.
 ال يجوز للصحفي أن يحط من قيمة المهنة بشكل من اإلشكال . -على الصحفي أن يناضل في سبيل حقوق الصحفيين وضد الرقابة والتعسف .

) )37جان كلود برناد  ،أدبيات اإلعالم – ديونتووجيا اإلعالم  ،ترجمة  -رباب العابد  (،بيروت  :مجد المؤسسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  1118 ،م ) ،ص .48

وتتمثل المسؤوليات المفروضة على الصحفي في أثناء ممارسة المهنة بما

يأتي:

()38

 .2الدقة والتأكد من صدق المعلومة المقدمة للجمهور وااللتزام بالموضوعية
 .1العمل من أجل المصلحة العامة ،واالبتعاد عن تفضيل المصلحة الشخصية.
 .3الدفاع عن حقوق اإلنسان.
 .4االلتزام باحترام القيم الدينية والقومية وعدم التعرض لها بشكل من اإلشكال.
 -2مسؤولية الصحفي تجاه مصادره:
تشكل مصادر األخبار أهمية كبيرة للصحف في الحصول على المعلومات وتقديمها
للقراء والمسؤولية اإلعالمية تحتم احترام مصادر المعلومات ،وكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة
الصحفي وزادت فرصته في السبق باإلخبار والموضوعات وفيما يتعلق بالجمهور هناك أصول
مهنية أخالقية ال يمكن تجاوزها فالصحافي الذي رصيده ثقة القراء والمصادر معا ،يجب أن
يحافظ على هذه الثقة

()39

.

أما األصول المهنية للصحفي في نقل الخبر فأنها تلتزم الموضوعية

التي هي في ابسط تعريفاتها االلتزام بموضوع القصة الخبرية واختيارها وأسلوب صياغتها
وعرضها وتقديم وقائعها الحقيقية كما جرت من غير تحريف أو تلوين أو تشويه وتنتهي
عيار مهنيا تعبر عن أهمية األمانة في
موضوعية القصة بإدخال الرأي فيها ،وهناك مقولة تؤخذ م ا

( )38نقال عن سندس عبد الوهاب ،الضغوط المؤثرة على القائم باالتصال في اإلذاعات العراقية  ،رسالة
ماجستير غير منشورة ( ،جامعة بغداد  :كلية اإلعالم 1124 ،م )  ،ص . 34

) )39مرعي المدكور( ،مصدر سبق ذكره ) ،ص .244-243

نقل تفاصيل الخبر ((:الخبر مقدس ،والموضوعية ترتبط بمفهوم آخر هو الحيادية أو عدم
التحيز))

()40

.

وماان الطبيعااي يختلااف الصااحفيون واإلعالميااون بعضااهم عاان بعااض فيمااا يتعلااق بماادى
تطور بعض الصفات فيهم  ،مثل عمق فكرهم أو ضحالته  ،وأصالته أو تقليده ومحاكاتاه وضايقه
أو سااعته ،والت ازامهم أو تحللهاام الخلقااي واإلنساااني وساالوكهم حيااال طبيعااة نظااام الحكاام  ،إليصااال
صوت الحق إلى الجهات المؤثرة  ..ولمدى توفر هاذه الصافات فايهم أثار باالغ األهمياة فاي تحدياد
عرف الموقف بأنه تحديد المرء لحالة من الحاالت ) ،في كل األحوال
أخالقياتهم ومسؤولياتهم ( ُ
وي ّ
يج ااب أن تم ااارس الص ااحافة أو اإلع ااالم أخالقي ااة مهني ااة ف ااي دول ااة وب اااألخص الدول ااة تحت اارم فيه ااا
القوانين ،دولة منظمات المدنية واإلنسانية ،إذا كانات الدولاة تفتقار إلاى األخالقياة فاي تصارفها ماع
شااعبها وعاادم احترامهااا لحقااوق اإلنسااان ماان خااالل احتقارهااا لمواطنيهااا ،أذن كيااف يمكاان تمااارس
الصحفي أو اإلعالمي ألخالقية مهنية في مهامه وعموما فاإن دور وساائل اإلعاالم فاي الادفاع

()41

عاان حقااوق اإلنسااان والديمقراطيااة والحفاااظ علاايهم يتوقااف علااى نااوع النظااام السياسااي واالقتصااادي

) )40عبد النبي خزعل  ،الحرية والمسؤولية المهنية كما يفهمها اإلعالميون العراقيون  ،بحث منشور  ،مجلة تواصل العدد
الثامن ،لسنة  1111م  ،ص . 25

) )41محمود الوندي ،الصحافة بين الحرية والمسؤولية االخالقية واالجتماعية  ،جريدة الحوار المتمدن  ،تاريخ الزيارة
1014/8/1م  ،متاح على الموقع االلكترونيhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260270 ،

الذي تعمل فيه وسائل االتصال والحرية التي يتمتع بها نظاام االتصاال بوساائله وأسااليبه المختلفاة
داخل البناء االجتماعي

()42

 -3مسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه:
المسؤولية االجتماعية تقتضي توازن المصالح بين حق المواطن في أن يعرف ،وحق
الصحفي في النشر وحق الدولة في الحفاظ على مصالحها العليا وأمنها واستقرارها ،وهو توازن ال
تحكمه التشريعات اإلعالمية بقدر ما تحققه االعتبارات األخالقية للممارسة الصحفية المسؤولة
()43

.

لذا تلتزم وسائل اإلعالم والصحفيون بواجبات حيال المجتمع الذي تقدم له الخدمات
وتكون ملتزمة بهذه الواجبات التي تتمثل بعدم المساس الوجداني األخالقي للجمهور ،واكتشاف
احتياجات المجتمع وخدمة فئات الشعب جميعها ،كذلك يلتزم الصحفيون بعدم إرضاء فضول
الجمهور عوضا عن خدمة مصلحته

()44

.

وان المسؤوليات الصحفية أو اإلعالمية يتم إدراكها عن طريق القيام بالوظائف الممكنة أو
األدوار االجتماعية المالئمة للصحافة وتشمل الوظائف السياسية والتعليمية ووظائف المنفعة
والوظيفة الثقافية ،وهنا تجسدت جملة من العوامل في الوقت الراهن أدت إلى مضاعفة دور

) )42محمود الوندي ،الصحافة بين الحرية والمسؤولية االخالقية واالجتماعية  ،جريدة الحوار المتمدن  ،تاريخ الزيارة
1014/8/1م  ،متاح على الموقع االلكترونيhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260270 ،

) )43حسن عماد مكاوي  -عادل عبد الغفار ،اإلعالم والمجتمع في عالم متغير ( ،القاهرة :الدار المصرية
اللبنانية1118 ،م) ،ص. 17

) )44جان كلود برناد ( ،مصدر سبق ذكره ) ،ص . 71

المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم في مقدمتها الصحافة ويمكن بيان هذا العوامل فيما يأتي :
()45

.

 التجديد واالبتكار في تكنولوجيا االتصاالت الحديثة وتعدد قنوات االتصال .
 اتساع السقف المعلوماتي وتقليص الفجوة اإلعالمية بين دول العالم.
 استخدام االنترنت وصحافة المواطن بشكل كبير .
 انتشار الجرائد والقنوات واإلذاعات المرخصة وغير المرخصة التي تبث البرامج
مساع غير أخالقية تؤثر على وحدة المجتمع.
والمضامين التي تهدف إلى
ٍ
 األحداث السياسية والتحوالت الديمقراطية التي سميت بما يعرف بالربيع العربي .
 أتاحت مساحة كبير من الحرية دون ضوابط .
 حمايااة الم ارساالين العاااملين فااي بااالد أجنبيااة ماان اإلج اراءات االنتقاميااة التااي تتخااذ ضاادهم
كسوء المعاملة أو االعتقال أو القتل أو التعذيب أو الطرد إذا ما أرسلوا بتقارير ال ترضى
الدول ااة الت ااي يعمل ااون به ااا وت اارى أنه ااا تتض اامن م ااا يس اايء إليه ااا أو ي ااؤثر عل ااى مص االحتها
وعالقاتها بغيرها من الدول.

يبين جدول ( )2نوع الجنس للصحفيين العاملين في جريدة الصباح .

) )45منى سعيد الحديدي – سلوى إمام على  ،اإلعالم والمجتمع  ،ط ( ،3القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية ،
1121م ) ،ص ص .221-228

يظهاار لنااا ماان اسااتعراض الجاادول ( )2حصاالت فئااة ( الااذكور) علااى المرتبااة األولااى فقااد بلغاات (
ت

الفئات

التكرار

النسبة %

المرتبة

1

الذكور

21

(%)63

األولى

2

اإل ناث

9

(%)33

الثانية

المجموع

33

% 133

 )12تك ار ار وبنسبة ( ، %)71أما فئة ( اإلناث ) جاءت بالمرتباة الثانياة إذ بلاغ عادد التكا اررات (
 )1تك ار ار وبنسبة ( %)31من حجم العينة الخاضعة للبحث .
نالحااظ ماان الجاادول أن العماال فااي مهنااة الصااحافة فااي الع اراق ال يقتصاار علااى جاانس معااين ماان
صااحفيين أو صااحفيات باال يتشااارك فيهااا ماان كااال الجنسااين وان كااان عاادد الااذكور ( الصااحفيين )
يفااوق عاادد اإلناااث ( الصااحفيات ) إال انااه تحتاال الصااحفية العراقيااة مكانتهااا بإبااداعها بالمهنااة وال
تقاس بالعدد .
يبين جدول (  )2العنوان الصحفي للصحفيين العاملين في جريدة الصباح .
ت

الفئات

التكرار

النسبة %

المرتبة

1

محرر

23

(%)67.77

األولى

2

سكرتير تحرير

4

(%)13.31

الثانية

3

رئيس تحرير

1

(%)3.33

الثالثة

4

مراسل

1

(%)3.33

الثالثة

1

مندوب

1

(%)3.33

الثالثة

المجموع

33

% 133

يظهاار لنااا ماان اسااتعراض الجاادول (  )1أن فئااة (محاارر) جاااءت بالمرتبااة األولااى فقااد بلغاات ()13
تك ار ار بنسبة ( ، %)74.44إما فئة (سكرتير التحرير) جاءت بالمرتبة الثانية فقد بلغت ( )4تك ار ار
وبنس ا اابة ( %)23.35وفئاا ااة (رئ ا اايس التحريا ا اار ) بالمرتب ا ااة الثالث ا ااة إذ بلغ ا اات ( )2تك ا ا ا ار ار وبنسا ا اابة
( ،%)3.33وفئة (مراسل ) حصلت على المرتبة الثالثة فقد بلغت ( )2تك ار ار وبنسبة (،%)3.33

كااذلك فئااة ( مناادوب) جاااءت بالمرتبااة الثالثااة إذ بلغاات ( )2تك ا ار ار وبنساابة ( %)3.33ماان حجاام
العينة الخاضعة للبحث.
نالحظ من الجدول إن الفئة ( محرر ) حصلت على أعلى فئة وبتكرار ( )13تكرار وتفوقها علاى
الفئااات األخاارى  ،بعاادها جاااءت فئااة سااكرتير التحرياار بالمرتبااة الثانيااة  ،بينمااا حصاالت فئااة رئاايس
تحرير ومراسل ومندوب على المرتبة الثالثة وبتكرار( )2من حجم العينة الخاضعة للبحث .
يبين جدول ( )3المؤشرات التي تؤكد التزام جريدة الصباح بأخالقيات المهنة .
ت

الفئات

التكرار

النسبة %

المرتبة

2

االلتزام بمواثيق الشرف

14

(%)11.44

األولى

1

االلتزام بالمعايير المهنية

13

(%)12.41

الثانية

3

نشر الحقيقة وااللتزام بالموضوعية

12

(%)21.8

الثالثة

4

إتباع سياسة التوازن

11

(%)28.81

الرابعة

5

إعطاء الفرصة في التعبير والنشر

28

(%)24.18

الخامسة

المجموع

214

% 211

يظهر الجدول ( )3فئاة ( االلتازام بمواثياق الشارف ) جااءت بالمرتباة األولاى إذ بلاغ عادد التكا اررات
( )14تك ار ار وبنسبة ( ،%)11.44وفئة (االلتزام بالمعايير المهنياة) جااءت بالمرتباة الثانياة إذ بلاغ
عدد التك اررات ( )13تك ار ار وبنسبة ( ،%)12.41أما فئة ( نشر الحقيقة وااللتازام بالموضاوعية )
جاااءت بالمرتبااة الثالثااة إذ بلااغ التك ا اررات ( )12تك ا ار ار وبنساابة ( ،%)21.8وفئااة ( إتباااع سياسااة
التوازن ) جاءت بالمرتبة الرابعة إذ بلغ عدد التك اررات ( )11تك ار ار وبنسبة ( ،%)28.81أما فئة
( أعطاء الفرصة في التعبير والنشر) جاءت بالمرتبة الخامساة إذ بلاغ عادد التكا اررات ( )28تكا ار ار
وبنسبة ( %)24.18من حجم العينة الخاضعة للبحث .
نالحظ من الجدول – يبرز تميز الجريدة في عملهاا عان غيرهاا مان الج ارئاد عان طرياق أخالقياات
المهنة وتتحقق هذه األخالقيات من أتباع عدد من المؤشرات تضعها الجريدة وتمارسها في عملهاا

ونتاجها بشاكل مهناي يادل علاى التزامهاا األخالقاي ومان هاذه المؤشارات (االلتازام بمواثياق الشارف)
التااي احتلاات الصاادارة ماان بااين الفئااات فااي جرياادة الصااباح ( الحكوميااة ) وهااذا المؤشاار يضااع فااي
مقدماة االلت ازماات والمؤشارات المهنيااة التاي تمياز الجرياادة فاي عملهاا وتؤكااد رصاانتها ،أماا المؤشاار
الثاااني (االلت ازام بالمعااايير المهنيااة) أي أن هناااك معااايير لكاال جرياادة وأع اراف وتقاليااد مهنيااة يااتم
االتفااق عليهاا ومان ثام العمال بهاا داخال المؤسساة أي تخاتص بهاا وتلازم الصاحفيين اعتمادهاا فااي
أثناااء ممارسااة المهنااة ،كااذلك ( نشاار الحقيقااة وااللت ازام بالموضااوعية ) ،إذ ال يمكاان لجرياادة مااا إن
تشاايع إلزامهااا باألخالقيااات المهنيااة وهااي تمااارس االنحياااز لجهااة دون أخاارى وتعماال علااى تحريااف
الحقيقة بما يخدم مصالحها ثم ياأتي المؤشار الخاامس لجريادة هاو (أتبااع سياساة التاوازن) إذ تمثال
سياسة التوازن مؤشا ار مهماا جادا السايما فاي الصاحافة العراقياة بعاد عاام  1113م وتعادد األحازاب
والجهات التي تمول الجرائد في العراق ،فالبد للجريدة أن تتبع سياسة التاوازن فاي طرحهاا األخباار
واألحاداث ال تفضاال جهااة علااى أخاارى أو تماانح تصاريحا لحاازب دون أخاار باال تسااير باانهج متاوازن
مااادام أن هاادفها هااو الجمهااور ولاايس جهااة محااددة ،أمااا ( أعطاااء الفرصااة فااي التعبياار والنشاار )
تؤكد هذه الفقرة انه الباد مان تاوافر مسااحة واساعة مان الحرياة المهنياة واتاحاة الفرصاة فاي التعبيار
والنشر .
يبييين جييدول ( )4المسييؤوليات األخالقييية التييي يجييب علييى الجرائييد العراقييية االلت يزام بهييا تجيياه
المجتمع.
التكرار

النسبة %

المرتبة

ت

31

(%)21.41

األولى

1

احترام آراء الجمهور

11

(%)28.15

الثانية

3

احترام االنتماء الديني والعرقي والطائفي في المجتمع

18

(%)28.31

الثالثة

4

احترام خصوصية األفراد

14

(%)24.11

الرابعة

5

عدم نشر الصور التي تحرض على ارتكاب الجريمة

15

(%)24.34

الخامسة

4

عدم التمييز بين الرجل والمرأة عند تناول قضايا معينة

25

(%)1.81

السادسة

2

الفئات
عدم نشر كل ما يسيء للمجتمع أو نشر الرذيلة

المجموع

253

% 211

يظهر لنا من استعراض الجادول ( )4إن فئاة (عادم نشار كال ماا يسايء للمجتماع أو نشار الرذيلاة)
جاءت
بالمرتبا ااة األولا ااى إذ بلا ااغ عا اادد التك ا ا اررات ( )31تك ا ا ار ار وبنسا اابة ( ،%)21.41وفئا ااة (احت ا ارام أراء
الجمهور ) جاءت بالمرتبة الثانية إذ بلغ عدد التك اررات ( )11تك ار ار وبنسبة ( ،%)28.15أما فئة
(احتا ارام االنتم اااء ال ااديني والعرق ااي والط ااائفي ف ااي المجتم ااع ) ج اااءت بالمرتب ااة الثالث ااة إذ بل ااغ ع اادد
التك ا اررات ( )18تكا ا ار ار وبنس اابة ( %)28.31وفئ ااة (احتا ارام خصوص ااية اإلفااراد) ج اااءت بالمرتب ااة
الرابعة إذ بلغ عادد التكا اررات ( )14تكا ار ار وبنسابة ( ،%)24.11أماا فئاة (عادم نشار الصاور التاي
تحرض على ارتكاب الجريمة) جاءت بالمرتبة الخامسة إذ بلغ عدد التك اررات ( )15تك ار ار وبنسابة
( ،%)24.34وفئااة (عاادم التمييااز بااين الرجاال والم ارأة عنااد تناااول قضااايا معينااة) جاااءت بالمرتبااة
السادسة إذ بلغ عدد التك اررات ( )25تك ار ار وبنسبة ( %)1.81من حجم العينة الخاضعة للبحث.
نالحظ من الجدول– تقع على عاتق الصحافة مسؤوليات عدة تقف في مقدمتها ( المحافظة علاى
قيم المجتمع وعاداته وتقاليده ) و(عدم نشر كل ما يسايء إلياه ) و(احتارام أراء الجمهاور ) ،إذ أن
نضااوا المواضاايع التااي تطرحهااا الجرياادة نااابع ماان إتاحااة الفرصااة أمااام الجمهااور فااي إبااداء أرائهاام
واحترامه ااا واألخ ااذ به ااا عا ان طري ااق اس ااتطالعات الا ارأي الت ااي تنظمه ااا الج ارئ ااد العراقي ااة أو جه ااات
إعالمي ااة أخ اارى ،ث اام (احتا ارام االنتم اااء ال ااديني والعرق ااي والط ااائفي ف ااي المجتم ااع) واحتا ارام الش ااعائر
والطقااوس الدينيااة لكاال األطياااف وممارسااة تلااك الطقااوس بكاال حريااة وكااذلك (احت ارام خصوصااية
اإلف اراد) وعاادم انتهاكهااا بأيااة طريقااة كاناات كتصااوير األشااخاص المرضااى بالمستشاافيات أو التقاااط
صااور للمتهمااين قباال أثبااات الجريمااة علاايهم أو تصااوير داخاال المنااازل وهااذه األساااليب كلهااا تُعااد
انتهاك ااا لح ااق الخصوص ااية إال ف ااي حال ااة س ااماح األش ااخاص له اام ب ااذلك ،فض ااال ع اان ( ع اادم نش اار

الصور التي تحرض على ارتكاب الجريمة) حتى ال تشيع العنف بطريقة ما ،وكذلك (عدم التمييز
بين الرجل والمرأة عند تناول قضايا معينة) وضع هذه الفقرة ضمن مسؤوليات الصحافة.
يبين الجدول ( )1العوامل التي تؤثر على األداء المهني في الجريدة .
ت

الفئات

التكرار

النسبة %

المرتبة

2

اعتماد الجريدة على الصحفيين الذين يفتقرون

21

(%)14.11

األولى

إلى الخبرة والمهارة والمهنية
1

طغيان العالقات الشخصية في العمل الصحفي

27

الثانية

(%)13.18

واالنحياز والوالء لجهة ما
3

التناقض بين أهداف الجريدة وسلوكيات اإلدارة

25

(%)11.54

الثالثة

4

عدم التخصص بالمهنة

21

(%)24.45

الرابعة

5

عدم وجود نظام الثواب والعقاب

21

(%)23.41

الخامسة

المجموع

73

% 211

يظهاار الجاادول (  )5إن فئااة (اعتماااد الجرياادة علااى الصااحفيين الااذين يفتقاارون إلااى الخبارة والمهااارة
والمهنية ) جاءت بالمرتبة األولى فقد بلغ عدد التك ار ارت ( )21تك ار ار بنسبة ( ،%)14.11أما فئة
(طغيااان العالقااات الشخصااية فااي العماال الصااحفي واالنحياااز وال اوالء لجهااة مااا) جاااءت بالمرتبااة
الثاني ااة فق ااد بل ااغ ع اادد التكا ا ار ارت ( )27تكا ا ار ار وبنس اابة ( ،%)13.18وفئ ااة (التن اااقض ب ااين أه ااداف
الجري ا ا اادة وس ا ا االوكيات اإلدارة) بالمرتب ا ا ااة الثالث ا ا ااة إذ بل ا ا ااغ ع ا ا اادد التكا ا ا ا ار ارت ( )25تكا ا ا ا ار ار وبنس ا ا اابة
( ،%)11.54أم ااا فئ ااة (ع اادم التخص ااص بالمهن ااة) حص االت عل ااى المرتب ااة الرابع ااة فق ااد بل ااغ ع اادد
التك ا اررات ( )21تك ا ار ار وبنساابة ( ،%)24.45أمااا فئااة (عاادم وجااود نظااام الث اواب والعقاااب) جاااءت
بالمرتبااة الخامسااة إذ بلااغ عاادد التك ا ار ارت ( )21تك ارارات وبنساابة ( ،%)23.41ماان حجاام العينااة
الخاضعة للبحث.

نالحظ من الجدول – هناك أسباب عدة تؤثر على األداء والممارسة المهنية في الصحافة العراقية
يأتي في مقادمتها (اعتمااد الجريادة علاى الصاحفيين الاذين يفتقارون إلاى الخبارة والمهاارة والمهنياة )
و(طغيان العالقات الشخصية في العمل الصاحفي واالنحيااز والاوالء لجهاة ماا) المتمثلاة بالوسااطة
والعالق ااات الشخص ااية والا اوالء لجه ااات أو أحا ازاب ت ااؤثر بش ااكل أو ب ااأخر عل ااى س ااير المهن ااة ،ث اام
(التن اااقض ب ااين أه ااداف الجري اادة وس االوكيات اإلدارة) فض ااال ع اان (ع اادم التخص ااص بالمهن ااة) ف ااي
الصااحافة يااوثر بشااكل كبياار علااى المهنااة ،وماان األسااباب التااي تااؤثر علااى المهنااة وجااود صااحفيين
يفتقرون إلى الخبرات التي البد من توافرها في الصحفي ،كذلك (عدم وجود نظام الثواب والعقاب)
إن بعااض الج ارئااد ال تعطااي أهميااة للمباادعين ماان كااادر الجرياادة ماان الصااحفيين أو تقااوم بتكاريمهم
األماار الااذي يااؤدي إلااى عاادم االهتمااام بالجانااب اإلبااداعي عنااد الصااحفيين ،أو معاقبااة المتجاااوزين
على المهنة في أثناء أداء العمل ليكون رادعا أخالقيا للحد من اإلخالل بالمهنة .

( ( الزمان (حجم العينة  – ) 22المدى ( حجم العينة ) ) 12
ثانياً – األسئلة الخاصة بالمعلومات العامة :
يبين جدول ( )7نوع الجنس للصحفيين العاملين في الجرائد المستقلة .
ت

الفئات

التك ارر النسبة %

المرتبة

1

الذكور

37

(%)62.27

األولى

2

اإلناث

13

(%)21.64

الثانية

47

133

المجموع

%

يظهر لنا من استعراض الجدول ( )4حصلت فئة ( الذكور) على المرتبة األولى فقاد بلغات ()34
تكا ار ار و بنساابة ( ، %)78.14إمااا فئااة (اإلناااث ) جاااءت بالمرتبااة الثانيااة إذ بلااغ عاادد التكا اررات (
 )21تك ار ار وبنسبة ( %)12.74من حجم العينة الخاضعة للبحث.
يبين الجدول ( )6العنوان الصحفي للصحفيين العاملين في الجرائد المستقلة .
ت

الفئات

التكرار النسبة %

المرتبة

1

محرر

34

(%)63.92

األولى

2

سكرتير تحرير

4

(%)2.79

الثانية

3

مراسل

4

(%)2.79

الثانية

4

رئيس تحرير

2

(%)4.31

الثالثة

1

مندوب

2

(%)4.31

الثالثة

المجموع

47

% 133

يظهاار لنااا ماان اسااتعراض الجاادول ( )7أن فئااة ( محاارر) جاااءت بالمرتبااة األولااى فقااد بلغاات ()34
تكا ار ار و بنساابة ( ، %)73.11أمااا فئااة (سااكرتير التحرياار) جاااءت بالمرتبااة الثانيااة فقااد بلغاات ()4
تك ار ار وبنسبة ( ، %)8.41وفئة (مراسل ) بالمرتبة الثالثة إذ بلغت ( )4تك ار ار وبنسبة (%)8.41
 ،أما فئة (رئيس التحرير ) حصلت على المرتبة الثالثة فقد بلغت ( )1تكا ار ار وبنسابة (%)4.35

 ،وفئة ( منادوب) جااءت بالمرتباة الثالثاة أيضاا إذ بلغات ( )1تكا ار ار وبنسابة ( %)4.35مان حجام
العينة الخاضعة للبحث.
نالحظ من الجدول  :إن عدد المحررين في الصحافة العراقية المستقلة حصلت علاى أعلاى مرتباة
 ،ثم حصلت فئة سكرتير تحرير ومراسل على المرتبة األخرى وهي الثانية  ،إما فئة رئيس تحرير
ومندوب حصلت على المرتبة الثالثة.
يبين الجدول( )2المؤشرات التي تؤكد التزام الجرائد العراقية المستقلة بأخالقيات المهنة .
ت

الفئات

التكرار النسبة %

المرتبة

1

أتباع سياسة التوازن

44

(%)24.21

األولى

2

االلتزام بالمعايير المهنية

41

(%)23.17

الثانية

3

االلتزام بمواثيق الشرف

32

(%)21.47

الثالثة

4

أعطاء الفرصة في التعبير والنشر

33

(%)12.76

الرابعة

1

نشر الحقيقة وااللتزام بالموضوعية

21

( %)11.27الخامسة

166

% 133

المجموع

يظهر لنا مان اساتعراض الجادول ( )8إن فئاة ( أتبااع سياساة التاوازن ) جااءت بالمرتباة األولاى إذ
بلغ عدد التك اررات ( )44تك ار ار و بنسبة ( ، %)14.85فئة (االلتزام بالمعايير المهنية) جااءت
بالمرتب ااة الثاني ااة إذ بل ااغ ع اادد التكا ا اررات ( )42تكا ا ار ار و بنس اابة ( ، %)13.24إم ااا فئ ااة ( االلتا ازام
بمواثيق الشرف ) جاءت بالمرتبة الثالثة إذ بلغ عدد التكا اررات ( )38تكا ار ار و بنسابة (%)12.44
 ،وفئة ( أعطاء الفرصة في التعبير والنشر) جاءت بالمرتبة الرابعة إذ بلغ عدد التك اررات ()33
تكا ا ار ار و بنس اابة ( ،%)28.47إم ااا فئ ااة (نش اار الحقيق ااة وااللتا ازام بالموض ااوعية ) ج اااءت بالمرتب ااة
الخامس ااة إذ بل ااغ ع اادد التكا ا اررات ( )12تكا ا ار ار و بنس اابة ( %)22.84م اان حج اام العين ااة الخاض ااعة
للبحث .
نالحظ من الجدول – لكل مؤسسة صحفية مؤشرات معينة تضعها كمعياار لعملهاا ومادى التزامهاا
بأخالقيات المهنة فقد وضعت الجرائد المستقلة معايير أخالقية ألزمت نفسها بهاا وياأتي أولاى هاذه
المؤش ارات (إتب اااع سياسااة التا اوازن) وه ااو مؤشاار مه اام جاادا ف ااي الص ااحافة العراقيااة المس ااتقلة وع اادم
تفضيل جهة على أخرى أو منح تصريح لحزب دون أخر بل تساير بانهج متاوازن ماادام إن هادفها

هااو الجمهااور ولاايس جهااة محااددة  ،إمااا المؤشاار الثاااني (االلتازام بالمعااايير المهنيااة) إي انااه هناااك
معااايير لكاال جرياادة وأع اراف وتقاليااد مهنيااة يااتم العماال بهااا داخاال المؤسسااة إي خاصااة بهااا وتلاازم
الصااحفيين اعتمادهااا أثناااء ممارسااة المهنااة  ،و المؤشاار األخاار األباارز مبااين المؤش ارات (االلت ازام
بمواثيااق الشاارف ) إذ حرصاات الج ارئااد المسااتقلة علااى االلت ازام ببنااود مواثيااق الشاارف وسااير العماال
الصحفي بشكل سليم  ،ويضاف إلى ذلك ( إعطاء الفرصة فاي التعبيار والنشار ) مماا يسااهم إلاى
ٍ
حد كبير من إنجاح نتاجها المقدم للجمهور واحترام الجرائد المساتقلة لحرياة التعبيار واباداء الارأي ،
والمؤشاار األخاار ( نشاار الحقيقااة وااللتازام بالموضااوعية ) إذ تهاادف الج ارئااد العراقيااة المسااتقلة إلااى
السااير علااى نهااج مواثيااق الشاارف والمعااايير المهنيااة ماان خااالل نشاار الحقيقيااة دون تضااليلها ودون
التحيز لجهة وألي سبب كان ومعيارها هو الموضوعية .
يبين جدول ( )9المسيؤوليات األخالقيية التيي تقيع عليى عياتق الجرائيد العراقيية المسيتقلة اتجياه
المجتمع.
ت

الفئات

التكرار النسبة %

المرتبة

1

عدم نشر كل ما يسئ للمجتمع أو نشر الرذيلة

44

(%)24.61

األولى

2

عدم التمييز بين الرجل والمرأة عند تناول قضايا معينة

32

(%)21.37

الثانية

3

احترام خصوصية اإلفراد

32

(%)16.96

الثالثة

4

احترام أراء الجمهور

26

(%)11.17

الرابعة

1

عدم نشر الصور التي تحرض على ارتكاب الجريمة

23

(%)11.21

الخامسة

7

احترام االنتماء الديني والعرقي والطائفي في المجتمع

16

(%)9.11

السادسة

المجموع

162

% 133

يظهاار لنااا ماان اسااتعراض الجاادول ( )1إن فئااة (عاادم نشاار كاال مايسااع للمجتمااع أو نشاار الرذيلااة)
جاااءت بالمرتبااة األولااى إذ بلااغ عاادد التك ا اررات ( )44تك ا ار ار و بنساابة ( ، %)14.72و فئااة (عاادم
التمييز بين الرجل والمرأة عند تناول قضايا معيناة ) جااءت بالمرتباة الثانياة إذ بلاغ عادد التكا اررات
( )38تك ار ار و بنسبة ( ، %)12.34إما فئة (احترام خصوصية اإلفراد) جاءت بالمرتبة الثالثاة إذ
بلااغ عاادد التك ا اررات ( )31تك ا ار ار و بنساابة ( ، %)27.17و فئااة (احت ارام أراء الجمهااور ) جاااءت

بالمرتبااة الرابعااة آذ بلااغ عاادد التك ا اررات ( )17تك ا ار ار و بنساابة ( ،%)25.24إمااا فئااة (عاادم نشاار
الصور التي تحرض على ارتكاب الجريمة) جاءت بالمرتبة الخامساة إذ بلاغ عادد التكا اررات ()11
تك ا ار ار و بنس اابة ( ،%)22.15و فئااة (احتا ارام االنتماااء ال ااديني والعرقااي والط ااائفي فااي المجتم ااع )
جاااءت بالمرتبااة السادسااة إذ بلااغ عاادد التكا اررات ( )27تكا ار ار و بنساابة (%)1.55ماان حجاام العينااة
الخاضعة للبحث .
نالحظ من الجدول– إن الصحافة العراقية المستقلة كتجربة جديدة واتساع مكانتها وجمهورها بعاد
االح ااتالل وق ااع عل ااى عاتقه ااا مس ااؤوليات كثيا ارة اتج اااه المجتم ااع إذ احتل اات الص اادارة م اان ب ااين ه ااذه
المسؤوليات (عدم نشر كل مايسع للمجتماع أو نشار الرذيلاة) إذ ساعت الج ارئاد المساتقلة إلاى حفاظ
ك ارم ااة اإلنس ااان وال اادفاع عنه ااا وع اادم نش اار الرذيل ااة ب ااأي أس االوب سا اواء ك ااان خب اار أو ص ااورة  ،و
المسؤولية األخرى والمهماة (عادم التميياز باين الرجال والمارأة عناد تنااول قضاايا معيناة ) إذ جااءت
ضاامن المسااؤوليات التااي أخااذت مساااحة واسااعة فااي الج ارئااد المسااتقلة واحترامهااا لمكانااة الم ارأة فااي
المجتم ااع وع اادم تمييزه ااا عل ااى الرج اال  ،ك ااذلك (احتا ارام خصوص ااية اإلفااراد) إذ ل اام تته اااون الج ارئ ااد
المسااتقلة فااي احتارام خصوصااية اإلفاراد ووضااعت لهااا مسااؤولية بقاادر احترامهااا لطاارح مواضاايعها ،
ويضاااف لهااا ( احت ارام أراء الجمهااور )  ،كااذلك (عاادم نشاار الصااور التااي تحاارض علااى ارتكاااب
الجريمة) إي المحافظة علاى تماساك وقاوام المجتماع الع ارقاي وهاذه مساؤولية أكادت التزامهاا الج ارئاد
العراقي ااة المس ااتقلة  ،و (احتا ارام االنتم اااء ال ااديني والعرق ااي والط ااائفي ف ااي المجتم ااع ) إذ يظه اار هن ااا
موقف الصحافة العراقياة المساتقلة مان احتارام الطوائاف واالنتمااء الاديني والع ارقاي واحتارام الشاعائر
والطقوس الدينية لكل األطياف وممارسة تلك الطقوس بكل حرية من غير التعرض لها بأي شاكل
من اإلشكال

الجدول ( )13يبين العوامل التي تؤثر على األداء المهني في الجرائد العراقية المستقلة .
ت

الفئات

التكرار النسبة %

المرتبة

1

عدم التخصص بالمهنة

27

(%)29.14

األولى

2

اعتماد الجريدة على الصحفيين الذين يفتقرون

23

(%)27.11

الثانية

إلى الخبرة والمهارة والمهنية
3

طغيان العالقات الشخصية في العمل الصحفي

23

(%)22.62

الثالثة

واالنحياز والوالء لجهة ما
4

عدم وجود نظام الثواب والعقاب
المجموع

19
22

(%)21.19

الرابعة

% 133

يظهر لنا من اساتعراض الجادول ( )21أن فئاة (عادم التخصاص بالمهناة) جااءت بالمرتباة األولاى
فقد بلغ عدد التك ار ارت ( )14تك ار ار بنسبة ( ، %)11.54إما فئة (اعتماد الجريدة على الصحفيين
الذين يفتقرون إلى الخبرة والمهارة والمهنية ) جاءت بالمرتباة الثانياة فقاد بلاغ عادد التكا ار ارت ()13
تك ا ار ار وبنساابة ( ، %)14.25وفئااة (طغيااان العالقااات الشخصااية فااي العماال الصااحفي واالنحياااز
والاوالء لجهااة مااا) بالمرتبااة الثالثااة إذ بلااغ عاادد التكا ار ارت ( )11تكا ار ار وبنسابة ( ، %)11.71إمااا
فئة (عدم وجود نظام الثواب والعقاب) حصلت علاى المرتباة الرابعاة فقاد بلاغ عادد التكا اررات ()21
تك ار ار وبنسبة ( %)12.51حجم العينة الخاضعة للبحث .
نالحااظ ماان الجاادول يتااأثر األداء والممارسااة المهنيااة فااي الصااحافة العراقيااة المسااتقلة بعاادة أسااباب
تأتي في مقدمتها (عدم التخصص بالمهنة) من غير ذوي االختصاص في مجال اإلعاالم السايما
بعد االحتالل األمريكي للعراق مما اثر هذا الجانب على األداء المهني للجريدة التي ينتمون لها ،
و يضاف لها (اعتماد الجريدة على الصحفيين يفتقرون إلى الخبارة والمهاارة والمهنياة ) مماا ياؤثر
اإلنتاااا اإلبااداعي للج ارئااد المسااتقلة  ،وكااذلك (طغيااان العالقااات الشخصااية فااي العماال الصااحفي
واالنحي اااز والا اوالء لجه ااة م ااا) المتمثل ااة ب ااالوالء لجه ااات أو أحا ازاب تض ااغط بش ااكل أو ب ااأخر عل ااى
أخالقيااات المهنااة  ،و (عاادم وجااود نظااام الث اواب والعقاااب) إذ إن بعااض الج ارئااد المسااتقلة ال تتبااع
نظااام تكاريم المباادعين ماان كااادر الجرياادة ماان الصااحفيين والصااحفيات أو معاقبااة المتجاااوزين علااى
المهنة إثناء أداء العمل ليكون رادع أخالقي للحد من اإلخالل بالمهنة .

( العدالة ( حجم العينة ( – )12البيان ( حجم العينة () )13
أوال -األسئلة الخاصة بالمعلومات العامة :
يبين الجدول ( )11نوع الجنس للصحفيين العاملين في الجرائد الحزبية .
ت

الفئات

التكرار النسبة %

المرتبة

1

الذكور

23

(%)93.93

األولى

2

اإلناث

2

(%)9.13

الثانية

المجموع

22

% 133

يظهاار لنااا ماان اسااتعراض الجاادول ( )22حصاالت فئااة ( الااذكور) علااى المرتبااة األولااى فقااد بلغاات (
 )11تك ا ا ار ار و بنسا اابة ( ، %)11.11إما ااا فئا ااة ( اإلنا اااث ) جا اااءت بالمرتبا ااة الثانيا ااة إذ بلا ااغ عا اادد
التك اررات (  )1تك ار ار و بنسبة ( %)1.21من حجم العينة الخاضعة للبحث .
نالحااظ ماان الجاادول أن عاادد الااذكور ( الصااحفيين ) بلااغ ( )11تك ا ار ار وهااذا يفااوق عاادد اإلناااث (
الصحفيات ) الذي بلغ ( )1تك ار ار من حجم العينة الخاضعة للبحث .
يبين الجدول ( )12العنوان الصحفي للصحفيين العاملين في الجرائد الحزبية .
ت

الفئات

التكرار النسبة %

المرتبة

1

محرر

11

(%)72.16

األولى

2

مراسل

3

(%)13.73

الثانية

3

رئيس تحرير

2

(%)9.13

الثالثة

4

سكرتير تحرير

2

(%)9.13

الثالثة

المجموع

22

% 133

يظهر لنا من استعراض الجدول (: )21أن فئاة (محارر) جااءت بالمرتباة األولاى فقاد بلغات ()25
تكا ار ار و بنسابة ( ،%)48.27إمااا و فئاة ( م ارساال ) حصالت علااى المرتباة الثانيااة فقاد بلغاات ()3
تك ا ار ار و بنساابة ( ، %)23.43و (رئاايس التحرياار ) جاااءت بالمرتبااة الثالثااة فقااد بلغاات ( )1تك ا ار ار

وبنساابة ( ، %)1.21وفئااة (سااكرتير التحرياار) بالمرتبااة الثالثااة كااذلك إذ بلغاات ( )1تك ا ار ار وبنساابة
( ، %)1.21من حجم العينة الخاضعة للبحث
تالحاظ الباحثااة إن فئاة المحااررين فاي الصااحافة العراقياة الحزبيااة حصالت علااى المرتباة األولااى إذ
بلاغ ( )24تكا ار ار  ،إمااا فئااة ( م ارساال) حصاالت علااى المرتبااة الثانيااة وبتكارار ( ، )3و فئااة ( رئاايس
التحرياار ) و ( سااكرتير التحرياار ) حصاالت علااى أقاال مرتبااة وهااي المرتبااة الثالثااة وبتكارار ( )1ماان
حجم العينة الخاضعة للبحث .
الجدول( )13المؤشرات التي تؤكد التزام الجرائد العراقية الحزبية بأخالقيات المهنة .
ت

الفئات

التكرار

النسبة %

المرتبة

1

نشر الحقيقة وااللتزام بالموضوعية

22

(%)43

األولى

2

االلتزام بمواثيق الشرف

19

(%)34.11

الثانية

3

أتباع سياسة التوازن

14

(%)21.41

الثالثة

المجموع

11

% 133

يظهاار لنااا ماان اسااتعراض الج ادول ( )23إن فئااة ( نشاار الحقيقااة وااللت ازام بالموضااوعية ) جاااءت
بالمرتبة األولى إذ بلغ عدد التك اررات ( )11تك ار ار و بنسابة ( ، %)41إماا فئاة ( االلتازام بمواثياق
الشرف ) جاءت بالمرتبة الثانية إذ بلغ عدد التك اررات ( )21تك ار ار و بنسابة ( ، %)34.55و فئاة
( أتب اااع سياس ااة التا اوازن ) ج اااءت بالمرتب ااة الثالث ااة إذ بل ااغ ع اادد التكا ا اررات ( )24تكا ا ار ار و بنس اابة
( %)15.45من حجم العينة الخاضعة للبحث .
نالحااظ ماان الجاادول – إن لكاال مؤسسااة صااحفية مؤشارات معينااة تضااعها كمعيااار لعملهااا وااللت ازام
بأخالقيات العمل الصحفي إذ وضعت الجرائد العراقية الحزبية معايير عدة وألزمت بإتباعها ويأتي
مقدمة هاذه المؤشارات ( نشار الحقيقاة وااللتازام بالموضاوعية ) إذ تحارص هاذه الج ارئاد علاى نشار
الحقيقيااة دون تضااليلها او التحيااز لجهااة علااى حساااب الحقيقااة  ،والمؤشاار األخاار األباارز ماان بااين
المؤشرات (االلتزام بمواثيق الشرف ) في طرحها لألخبار واإلحداث .

يبين جدول ( )14المسؤوليات األخالقيية التيي تقيع عليى عياتق الجرائيد العراقيية الحزبيية اتجياه
المجتمع.
ت

الفئات

التكرار

النسبة %

المرتبة

1

احترام االنتماء الديني والعرقي والطائفي في

21

(%)39.72

األولى

المجتمع
2

عدم نشر كل مايسئ للمجتمع أو نشر

16

(%)32.32

الثانية

الرذيلة
3

عدم التمييز بين الرجل والمرأة عند تناول

11

(%)22.33

الثالثة

قضايا معينة
المجموع

13

% 133

يظهاار لنااا ماان اسااتعراض الجاادول ( )24إن فئااة (احت ارام االنتماااء الااديني والعرقااي والطااائفي فااي
المجتمااع ) جاااءت بالمرتبااة األولااى إذ بلااغ عاادد التكا ار ارت ( )12تكا ار ار و بنساابة ( ، %)31.41و
فئة (عدم نشر كل مايسع للمجتمع أو نشر الرذيلاة) جااءت بالمرتباة الثانياة إذ بلاغ عادد التكا اررات
( )27تكا ار ار و بنساابة ( ، %)31.18إمااا فئااة (عاادم التمييااز بااين الرجاال والمارأة عنااد تناااول قضااايا
معينة ) جاءت بالمرتبة الثالثة إذ بلغ عدد التك اررات ( )25تك ار ار و بنسبة ( %)18.31مان حجام
العينة الخاضعة للبحث .
نالحظ من الجدول– إن الصحافة العراقية الحزبية كتجربة جديدة بعد االحتالل وقاع علاى عاتقهاا
مسااؤوليات كثي ارة اتجاااه المجتمااع إذ احتلاات الصاادارة ماان بااين هااذه المسااؤوليات (احت ارام االنتماااء
الديني والعرقي والطائفي في المجتمع ) إذ يظهر هنا موقفها من احترام الطوائف واالنتماء الاديني
والعراقي واحتارام الشاعائر والطقاوس الدينياة لكال األطيااف وممارساة تلاك الطقاوس بكال حرياة دون
التعاارض لهااا بااأي شااكل ماان اإلشااكال  ،والمسااؤولية األخاارى (عاادم نشاار كاال مايسااع للمجتمااع أو
نشر الرذيلة) إذ سعت هذه الجرائد إلى حفاظ ك ارماة اإلنساان والادفاع عنهاا وعادم نشار الرذيلاة باأي
أسلوب سواء كان خبر أو صورة  ،يضاف لها (عدم التمييز بين الرجال والمارأة عناد تنااول قضاايا
معينة ) إذ جاءت ضمن مسؤولياتها احترامها مكانة المرأة في المجتمع وعدم تمييزها على الرجل.

الجدول ( )11يبين العوامل التي تؤثر على األداء المهني في الجرائد العراقية الحزبية .
ت

الفئات

التكرار

النسبة %

المرتبة

1

عدم اهتمام إدارة الجريدة بمضمون المادة

23

(%)36.33

األولى

الصحفية التي تقدمها
2

عدم التخصص بالمهنة

12

(%)33.31

الثانية

3

عدم وجود نظام الثواب والعقاب

17

(%)29.72

الثالثة

المجموع

14

% 133

يظه اار م اان الج اادول ( )25أن فئ ااة (ع اادم اهتم ااام إدارة الجري اادة بمض اامون الم ااادة الص ااحفية الت ااي
تقاادمها) جاااءت بالمرتبااة األولااى فقااد بلااغ عاادد التكا ار ارت ( )11تكا ار ار و بنساابة ( ،%)37.13إمااا
فئة (عدم التخصاص بالمهناة) جااءت بالمرتباة الثانياة فقاد بلاغ عادد التكا ار ارت ( )28تكا ار ار وبنسابة
( ،%)33.35وفئااة (عاادم وجااود نظااام الث اواب والعق اااب) بالمرتبااة الثالثااة إذ بلااغ عاادد التكاا ار ارت
( )24تك ار ار وبنسبة ( %)11.41من حجم العينة الخاضعة للبحث .
نالحظ من الجدول إن هناك عدة أسباب تؤثر على األداء المهني للجريدة يأتي في مقدمتها (عدم
اهتمام إدارة الجريدة بمضمون المادة الصحفية التي تقدمها) إي إن بعض الجرائد العراقية الحزبياة
ال تهااتم بإنتاااا المضاامون الصااحفي المقاادم للجمهااور وهااذا يااؤثر بشااكل كبياار علااى األداء المهنااي
للصااحفيين  ،يضاااف لهااا (عاادم التخصااص بالمهنااة) انخاارط عاادد كبياار ماان غياار المتخصصااين
بالمهنة في الصحافة العراقية مما سبب إرباك بالمهناة بعاد االحاتالل ،و (عادم وجاود نظاام الثاواب
والعق اااب) إن بع ااض الج ارئ ااد ال تتب ااع نظ ااام تكا اريم المب اادعين م اان ك ااادر الجري اادة م اان الص ااحفيين
والصااحفيات أو معاقبااة المتجاااوزين علااى المهنااة إثناااء أداء العماال ليكااون رادع أخالقااي للحااد ماان
اإلخالل بالمهنة الصحفية .

النتائج
- 2أظهارت النتااائج إن الااذكور هاام الجانس األكثاار عاادد فااي الج ارئاد العراقيااة إذ حصاالت فئااة (
الااذكور) فااي جرياادة الصااباح الحكوميااة علااى المرتبااة األولااى  ،و فئااة ( اإلناااث ) جاااءت
بالمرتبااة الثانيااة  ،إمااا فااي الج ارئااد العراقيااة المسااتقلة حصاالت فئااة ( الااذكور) علااى المرتبااة

األولااى  ،إمااا فئااة (اإلناااث ) جاااءت بالمرتبااة الثانيااة  ،بينمااا فااي الج ارئااد الحزبيااة حصاالت

فئة ( الذكور) على المرتبة األولى  ،إما فئة ( اإلناث ) جاءت بالمرتبة الثانية.

- 1أظه اارت الد ارس ااة فيم ااا يتعل ااق بص اافة العنا اوان الص ااحفي للص ااحفيين فق ااد حص االت عنا اوان

(محارر) فااي جرياادة الصااباح علااى المرتبااة األولاى ،و فئااة ( مناادوب) علااى المرتبااة الثالثااة
واألخيرة  ،إما في الج ارئاد المساتقلة حصالت فئاة ( محارر) علاى المرتباة األولاى ،و فئاة (

مندوب) على المرتبة الثالثة واألخيرة  ،بينماا حصالت فئاة (محارر) فاي الج ارئاد الحزبياة
على المرتبة األولى  ،وفئة (مراسل) على المرتبة الثالثة واألخيرة.

- 3بينت الدراسة المؤشرات التي تؤكد التزام الجريدة بأخالقيات المهنة ،إذ حصلت في جريادة
الصااباح فئااة (االلتازام بمواثيااق الشاارف ) علااى المرتبااة األولااى ،إمااا فئااة (إعطاااء الفرصااة
فااي التعبياار والنشاار ) حصاالت علااى المرتبااة الخامسااة و األخيارة ،إمااا فااي ج ارئااد المسااتقلة
حصلت فئة (أتباع سياسة التاوازن) علاى المرتباة األولاى ،إماا فئاة (نشار الحقيقاة وااللتازام
بالموضوعية) ،بينما المؤشرات التي تؤكد التزام الجرائد الحزبياة بأخالقياات المهناة تمثلات

(نشاار الحقيقااة وااللت ازام بالموضااوعية ) بالمرتبااة األولااى  ،إمااا (االلت ازام بمواثيااق الشاارف)
حصاال علااى المرتبااة الثانيااة وفئااة ( إتباااع سياسااة الت اوازن) حصاالت علااى المرتبااة الثالثااة
واألخيرة.

- 4توصلت الدراسة إلى تعدد المسؤوليات األخالقية لصحافة العراقية اتجاه المجتمع بعد عام
1113م تزامنا مع تغير النظام العراقي من الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي الحر ،ففي

جري اادة الص ااباح حص االت فئ ااة (ع اادم نش اار ك اال مايس ااع للمجتم ااع أو نش اار الرذيل ااة) عل ااى

المرتبااة األول ااى  ،إم ااا فئ ااة (ع اادم التميي ااز ب ااين الرج اال والماارأة عن ااد تن اااول قض ااايا معين ااة)

حصاالت علااى المرتبااة السادسااة واألخيارة  ،إمااا فااي الج ارئااد العراقيااة المسااتقلة حصاالت فئااة

(عدم نشر كل ما يسع للمجتمع أو نشار الرذيلاة) علاى المرتباة األولاى  ،إماا فئاة (احتارام

االنتماء الديني والعرقي والطائفي في المجتمع) حصلت على المرتبة السادساة واألخيارة ،

بينمااا ف ااي الج ارئااد الحزبي ااة حصاالت فئ ااة (احت ارام االنتم اااء الااديني والعرق ااي والطااائفي ف ااي

المجتماع) علاى المرتباة األولاى ،وفئاة (عادم التميياز باين الرجال والمارأة عناد تنااول قضااايا
معينة) حصلت على المرتبة الثالثة واألخيرة .

- 5أوضحت الدراسة العوامل التي تؤثر على األداء المهني في الج ارئاد العراقياة إذ بارزت فاي
جريدة الصباح فئة (االعتماد على الصحفيين الذين يفتقرون إلى الخبرة والمهاارة والمهنياة

) بالمرتباة األولاى باين العواماال التاي تاؤثر علاى األداء  ،و فئااة (عادم وجاود نظاام الثاواب
والعقاااب) حص االت عل ااى المرتب ااة الخامس ااة واألخي ارة  ،إم ااا ف ااي الج ارئ ااد العراقي ااة المس ااتقلة
جاءت في مقدمة العوامل (عدم التخصص بالمهنة) إذ حصلت علاى المرتباة األولاى  ،و

فئااة (عاادم وجااود نظااام الث اواب والعقاااب) حصاالت علااى المرتبااة الرابعااة واألخي ارة  ،بينمااا
العواماال التااي تااؤثر علااى األداء المهنااي للج ارئااد العراقيااة الحزبيااة تحااددت بااثالث فئااات إذ

حصاالت فئااة (عاادم اهتمااام إدارة الجرياادة بمضاامون المااادة الصااحفية التااي تقاادمها) علااى
المرتبااة األولااى ،إمااا فئااة (عاادم التخصااص بالمهنااة) حصاالت علااى المرتبااة الثانيااة وفئااة

(عدم وجود نظام الثواب والعقاب) حصلت على المرتبة الثالثة واألخيرة.

التوصيات

 2ب -ااروز ع اادة عوام اال أث اارت عل ااى األداء المهن ااي ف ااي الص ااحافة العراقي ااة وخاص ااة بع ااد إن
أصبحت الساحة اإلعالمية مسا ار مفتوح لمان أراد إن يكاون صاحفي دون وجاود اعتباا ارت

لمجا ااال التخصا ااص وما اان ها ااذه العواما اال (عا اادم التخصا ااص بالمهنا ااة) وطغيا ااان العالقا ااات
الشخصية واالعتماد على الصحفيين الذين يفتقرون إلى الخبرة والمهارة وعدم وجاود نظاام

الثواب الذي يشكل حافز لإلبداع في مجال التخصص.

 1ت-بااين ماان الد ارسااة إن هناااك مسااؤوليات والت ازمااات أخالقي اة وجااب علااى الصااحافة العراقيااة
االلكترونيااة االلتازام بهااا أبرزهااا عاادم اسااتخدام صااورة تاام تعااديلها بشااكل يغياار ماان حقيقتهااا
والتأكااد ماان مصااداقية المعلومااة قباال نشاارها و االعتماااد علااى طاارق سااليمة فااي الحصااول

على المعلومات.

