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 شكر وتقدير 

 فيه. والحمُد هلِل حمًدا كثيًرا، طّيًبا ُمبارًكا ... الشكر هلل، من قبُل، ومن بعد

، المشرف على هذه الرسالة، والذي أرشدني لألستاذ الدكتور عزت حجابومن ثم فالشكر 

أشكر جميع األساتذة في كلية و، أعمالهامن  االنتهاءّجهني في كل خطوة لغاية ودعمني وو 

 ، حفظهم اهللمن وقتهم وجهدهمالذين تتلمذُت على أيديهم، وتعلمُت منهم الكثير، وقدموا لي  اإلعام

 ... وزادهم فوق علمهم علًما

التي كانت لتكون  كل من ساندني على إتمام هذه المرحلة الدراسيةوال يسعني إال أن أشكر 

 ... إرشاد رغم كل التحديات بنصيحة، أو بكلمة، أو أكثر صعوبة لوال دعمكم، سواء

 ... لكم أحّبتي جميًعا التقديرا، خالص وجزيُل االمتنان لُكلِّ من أراد لي الخير دائمً 
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 اإلهداء 

إلى الذي لم  األفضل،ي أرهق نفسه ألجلنا لنكون الذ إلى حياتي،األول في  لى الرجل والمعلمإ

 صاحب الفضل الكبير. "والدي" استمر وأكمليدخر جهدا ألجلي وأصر أن 

إلى  وجه،إلى التي جعلتني أتم هذه المرحلة على أكمل  ودعائها،حضنتني بدفئها إلى التي 

 ."أمي"ة األقرب لقلبي ومستودع أحالمي وطموحاتي اإلنسان

 ... لحظةاألحبة الذين وقفوا معي في كل  وألخواتي إلخوتي،إلى 

وضموني  وبقوا جدارا أستند عليه في كل األوقات أحد،الذين ال يشبهوا  الملختلفينإلى 

 بحبهم...

 ... الذين تشعل قلوبهم نار الشغف والعلم والمعرفةإلى 

ها للعاملين فيها؛ أخبار ية التي تهتم بتوفير بيئة أمثل في غرف اإلعالم المؤسساتإلى كلِّ 

 ألداء رسالة هذه المهنة.

 وحّتى إنجاٍز آخر؛
 هذا نجاحي اآلن ُمهدًى إليكم؛

 تحّية وخالص موّدتي ...

 لخوالدةارغش صفاء 
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المحكمينالسادة أسماء قائمة ب 110  2 



 ي

 لخاارفي غرف األيين األردنيين اإلعامية التي تحكم أداء لخاقالمعايير المهنية واأل
 دراسة مسحية

 : صفاء ارغش محمد لخوالدهإعداد
 حجابمحمد عزت  :اشراف األستاذ الدكتور

 ص لخ  لالم   

يين اإلعالمتحكم أداء  ية التيخالقمعرفة المعايير المهنية واألإلى  الدراسةهدفت هذه 
من خالل المسحي استخدمت الدراسة المنهج الوصفي و  ،خباراألفي غرف العاملين يين األردن

اختيارهم بطريقة العينة الحصصية جرى  شخص( 111استخدام منهج المسح الميداني على )
في القنوات  خبارفي غرف األالعاملين يين األردن والصحفيين ييناإلعالممن العشوائية البسيطة 

 . (121)والبالغ عددهم ( ي، قناة المملكة وقناة رؤيااألردنالتلفزيون المبحوثة )التلفزيونية 

يين العاملين بغرف اإلعالمو أن "العالقات الجيدة بين اإلدارة العليا إلى  وتوصلت الدراسة
ي في القناة اإلعالمقد جاءت في مقدمة تأثيرات العمل  "،تؤثر إيجابيًا على أدائهم المهني خباراأل

 لإلعالميين المهني داءاأل على تأثيرات السياسة التحريرية للقناة وبخصوص يين،اإلعالمعلى 
كما  "،يتفق مع سياستها التحريرية فقطما تبث القناة  : "تمثلت في ان خباربغرف األالعاملين 

 ي"، تؤثراإلعالمعدم وجود القوانين والتشريعات الكافية لحماية حرية العمل "أظهرت الدراسة أن 
 .خباربغرف األالعاملين  لإلعالميين المهني داءاألعلى 

 لإلعالميين المهني داءاألياتها على أخالقأبرز تأثيرات قيم المهنة و أن إلى  وأشارت الدراسة
أخيرًا بينت  "،تحري الدقة عند معالجة مختلف الموضوعات والقضايا هي: " خباربغرف األالعاملين 
ما زالت متواضعة مقارنة مع  خبارت بغرف األيات والصحفيات العامالاإلعالمنسبة  الدراسة أن
 يين.اإلعالم

، القنوات التلفزيونية يةلخاقالمعايير األ، ةالمهنيالمعايير ، لخاارغرف األالكلمات المفتاحية: 
 ية.األردن
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Abstract  

This study aimed to know the professional and ethical standards that govern the 

performance of Jordanian media professionals who working in newsrooms. The study 

has used the descriptive survey approach according to a field survey method on a simple 

random sample includes 100 persons from Jordanian media professionals and 

journalists working in newsrooms in the searched TV channels, totaling (180), 

therefore, they were chosen by the simple random quota sampling method, involving 

workers in the newsrooms of Jordan TV, Al-Mamlaka & and Roya Channels.  

The study concluded that "good relations between senior management and media 

professionals working in newsrooms positively affect their professional performance" 

came at the forefront of the effects of media work in the channel on media 

professionals, too, the most prominent effects of the editorial policy of the channel on 

the professional performance of media professionals working in newsrooms are: "The 

channel broadcasts only according to its editorial policy”, and, that the most prominent 

effects of media laws and legislations on the professional performance of media 

professionals working in newsrooms are: “The lack of adequate legislation to protect 

the freedom of media work”.  

The study indicated that the most prominent effects of the profession’s values and 

ethics on the professional performance of media professionals working in newsrooms 

are: “Exercising accuracy when dealing with various topics and issues,” and that the 

percentage of female media workers and journalists working in newsrooms is still 

modest compared to media professionals.  

Keywords: Newsroom, Professional Standards, Ethical Standards, Jordanian TV 

Channels. 
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 :الفصل األول
 لخلفية الدراسة وأهميتها

 الدراسة،التي تثيرها  سئلةوعرضا للمشكلة واأل، تمهيدا لموضوع الدراسةهذا الفصل  يقدم

 وتعريفات للمصطلحات المستخدمة. ومحدداتها،أهمية الدراسة وأهدافها إلى  إضافة

 المقدمة

على اتخاذ القرارات  هأفرادوتساعد ، من أهم مصادر المعلومات للجمهور اإلعالمتعد وسائل 

 stereo type imageوتشكيل الصورة الذهنية  agenda setting أولوياتهم ترتيب والتأثير في

 ذهان الناس. أفي 

ومات والهواتف الذكية إال أن لوعلى الرغم من التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المع

الع حديث للرأي العام بيَّن استط ، حيثييناألردن"التلفزيون" ما زال أول مصدر للمعلومات عند 

، على (5116\15\14-6ية )خالل الفترة من األردنبالجامعة  االستراتيجيةالدراسات أجراه مركز 

أن "التلفزيون" هو  ،ستجيبام  (1800)ي ومن المحافظات كافة حجمهااألردنعينة ممثلة للمجتمع 

، فيما حلَّت الصحف اليومية في آخر (%4,42وبنسبة ) ييناألردنمصدر للمعلومات عند  أول

 (. 5116 ،يةاألردنبالجامعة  االستراتيجية)مركز الدراسات  (%3,1)القائمة وبنسبة 

بدورها عبر ثالثة أسس رئيسية هي: مهنية  اإلعالموتتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل 

ي حقوقه وواجباته، اإلعالمية )يعرف فيها اإلعالمجيدة لإلعالميين، وبيئة تشريعية تضمن الحريات 

سس من األ أكثرأو  خالل في واحدةإن أي ا  و  ،يات المهنةأخالقب وااللتزاموالمباح والمعاقب عليه(، 

يات أنه إذا خالقويعتقد واضعو هذه األ. على حق الجمهور بالمعرفة الثالثة السابقة ستؤثر سلباً 
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هذه المبادئ وطبقتها فستزداد مصداقية الصحافة وزيادة ثقة الجمهور بها  اإلعالمتبنت وسائل 

 .(36- 6ص . 5111، )شقير

( على التزامات ايجابية 5115لسنة  56المرئي والمسموع )رقم  اإلعالموينص قانون 

positive obligations وأخرى سلبية negative obligation  يين العاملين بغرف اإلعالمعلى

باحترام  االلتزامص له يشترط القانون على المرخّ  االيجابية االلتزامات كمثال علىو  .خباراأل

اء وموضوعية واآلر  فكاروحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن األية وحرية الغير اإلنسانالشخصية 

والمحافظة على النظام العام وحاجات األمن الوطني ومقتضيات المصلحة واألحداث  خباربث األ

. من القانون( 5و1/ل-51)المادة  العامة، والتزامه باحترام حقوق الغير األدبية والفنية والفكرية

عالقات إلى  عدم بث المواد الكاذبة التي تسيءالقانون يشترط  السلبية االلتزاماتوكمثال على 

 واالبتزازإعالنية تروج للشعوذة والتضليل أو  المملكة بالدول األخرى، وعدم بث مواد إعالمية

  من القانون(. 4و 3ل/-51وخداع المستهلك )المادة 

المرئي والمسموع في  اإلعالمميثاق الشرف المهني الخاص بالعاملين في قطاع كما ينص 

والذي جرى التوقيع عليه من قبل المحطات اإلذاعية والتلفزيونية العاملة في المملكة بتاريخ ) األردن

. خبارية لإلعالميين خاصة في غرف األخالقالمهنية واأل االلتزامات( على عدد من 56/4/5111

ي طوعا، واحترامه نابع من داخله وتطبيقه ماإلعالأنه "سلطة معنوية" يلتزم به على الميثاق  ويؤكد

 هداياأو  مكافأةأو  ي أي أجر مادياإلعالميتقاضى  أالكما ينص على إيمانه بمبادئه. إلى  يستند

مادة إعالمية معينة، بل يتقاضى أجره من المؤسسة أو  امتيازات من أية جهة مقابل بثه خبراأو 

حماية األطفال  اإلعالمي في مادته التي تبث في وسيلة اإلعالمويراعي  ية التي يعمل بها.اإلعالم

المرأة بطريقة غير أو  من المواد التي تؤثر سلبا على نموهم النفسي، كما يمتنع عن استغالل الطفل
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المهني الخاص بالعاملين في قطاع  )ميثاق الشرف إعالنيةأو  مشروعة في أية مادة إعالمية

  (.5116، المرئي والمسموع اإلعالم

بموجب نص المادة  5116)المشكلة عام المرئي والمسموع  اإلعالموتتولى لجنة شكاوى 

 اإلعالميات المهنة في أخالقبالسهر على تطبيق  ،المرئي والمسموع( اإلعالم/ي( من قانون 4)

 .(5116، الشكاوى)التقرير السنوي للجنة  األردنالمرئي والمسموع في 

يين فيطبق عليهم األردنأعضاء في نقابة الصحفيين  خبارغرف األوبما أن أغلب العاملين في     

الشرف الصحفي  ميثاقكما أنهم ملتزمون ب (،تعديالتهب 1662لسنة  15)رقم  أيضًا قانون النقابة

 يين. األردنالصادر عن نقابة الصحفيين 

 مشكلة الدراسة

في غرف  ييناألردن ييناإلعالم أداءية التي تحكم خالقالمعايير المهنية واألالدراسة تتناول هذه 

مراسلة لقناة المملكة كي اإلعالمحظت الباحثة ومن خالل عملها الحيث  ،مسحية دراسة-خباراأل

ي، األردنالتلفزيون الثالث ) تية للموضوع الواحد بين القنوااإلعالماختالف التغطية  ،في العقبة

يقعون في و  المهنة،يات أخالقال يلتزموا ب ييناإلعالمان العديد من ، و (وقناة رؤيا المملكة،فضائية 

بالقوانين والتشريعات ومواثيق الشرف  لعدم التزامهم وفي بعض األحيان عدم معرفتهممشاكل قانونية 

 .األردني في اإلعالمالتي تحكم العمل 

يين اإلعالم المعايير المهنية واالخالقية التي تحكم أداءللتعرف على هذه الدراسة  تأتيو 

ي، وقناة األردن: التلفزيون ردنيةالأ القنوات التلفزيونيةفي  خبارغرف األيين العاملين في األردن

  المملكة وقناة رؤيا.
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 ف الدراسةاهدأ

يين اإلعالم أداءية التي تحكم خالقالتعرف على المعايير المهنية واأل :هو هدف الدراسة الرئيس

 . ويتفرع من الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية: خبارفي غرف األ

يين في غرف األردنيين اإلعالم أداء على يةخالقالتعرف على تأثير المعايير المهنية واأل -1

 . خباراأل

في  تأثير السياسة التحريرية للقنوات التلفزيونية على االداء المهني لإلعالميينالتعرف على  -5

 . خبارغرف األ

عالميين األداء المهني لإل على خباري في غرف األاإلعالمتأثير العمل  التعرف على -3

  وقناة رؤيا. ،ي، فضائية المملكةاألردن: التلفزيون في كل من خباريين في غرف األاألردن

ية على االداء المهني لإلعالميين اإلعالمالتعرف على تأثير القوانين والتشريعات الصحفية و  -4

 .خبارفي غرف األ

( α=1.15عند مستوى داللة ) إحصائيةذات داللة  وجدت( إذا) اتفروقالالتعرف على فيما  -5

، الجنس: للمتغيرات تعزى خباراأل غرف في ييناألردن لإلعالميين المهني األداء مستوى في

 .المؤهل األكاديمي، سنوات الخبرة، مكان العملالعمر، 

( بين α=0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةد عالقة ارتباطية ذات داللة و وجالتعرف على  -6

األداء المهني والمتغيرات الديموغرافية )الجنس، العمر، المؤهل األكاديمي، سنوات الخبرة، 

 ؟خباريين في غرف األاألردنمكان العمل( لإلعالميين 
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 الدراسة  أهمية

 أداءية التي تحكم خالقالمعايير المهنية واألؤديه تالدور الذي  تنبع أهمية هذه الدراسة من

في ايصال رسالة إعالمية واضحة ذات مصداقية للجمهور  خبارفي غرف األ ييناألردن ييناإلعالم

 ومنها: جهات من الدراسةعدة ل أن تستفيد ؤمومن المالمتلقي. 

 األهمية الموضوعية 

في غرف  ييناإلعالم أداءية من أهم المؤثرات على خالقالمعايير المهنية واألب االلتزاميعد 

واضحة ذات مصداقية هور مللجحيث يضمن تطبيق هذه المعايير وصول رسالة إعالمية  خباراأل

 بعيدة عن التشويش للجمهور المتلقي.

  التطايقيةاألهمية 

ي، فضائية األردنالتلفزيون ) المبحوثة الثالث القنواتفي  االتصاليةالقائمون على العملية  .أ

 (.وقناة رؤيا المملكة،

 ي.اإلعالميات العمل أخالقية المعنية بالتشريع و اإلعالم الجهات .ب

 يين. اإلعالم تدريبمراكز  .ج

  العلميةاألهمية 

ر المهنية حول المعاييالباحثون: خاصة طلبة الدراسات العليا الذين يجرون دراسات وأبحاث 

مراكز إلى  ضافةباإل، المختلفة يةخبار اإليين في تغطياتهم اإلعالم أداءية التي تحكم خالقواأل

 ي.اإلعالم بالشأنالدراسات والبحوث التي تهتم 
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 الدراسة  أسئلة

ية التي خالقالمعايير المهنية واأل ماهي :االجابة على السؤال الرئيس التاليفي الدراسة  تبحث

 الفرعية التالية:  سئلةالرئيس األ السؤالويتفرع من  ؟ خباريين في غرف األاإلعالم أداءتحكم 

يين في غرف األردنإلعالميين المهني ل ية على األداءخالقتؤثر القيم المهنية واأل كيف .1

 ؟خباراأل

المملكة( على األداء  رؤيا، ي،األردنتؤثر السياسة التحريرية للقنوات التلفزيونية )التلفزيون  كيف .5

 ؟خبارفي غرف األ المهني لإلعالميين

ي، فضائية األردن: التلفزيون في كل من خبارفي غرف األ ياإلعالمالعمل  كيف يؤثر .3

 على االداء المهني لإلعالميين؟ وقناة رؤيا ،المملكة

يين في غرف األردنإلعالميين ل القوانين والتشريعات الصحفية على االداء المهني تؤثر كيف .4

 ؟خباراأل

 المهنةي األداء مسةتوى فةي( α=1.15عند مستوى داللةة ) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .5

، العمةر، المؤهةل األكةاديمي، الجةنس: للمتغيةرات تعةزى خبةاراأل غرف في ييناألردن لإلعالميين

 سنوات الخبرة، مكان العمل؟

( بين األداء α=0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةهل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة  .6

المهني والمتغيرات الديموغرافية )الجنس، العمر، المؤهل األكاديمي، سنوات الخبرة، مكان 

 ؟خباريين في غرف األاألردنالعمل( لإلعالميين 
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 الدراسة  حدود

 وقناة رؤيا( المملكة،ي، فضائية األردنالثالث )التلفزيون التلفزيونية : القنوات الحدود المكانية 

 .األردن-عمان في

 5151-5151الفصل الدراسي الثاني من العام : خالل الزمانية الحدود . 

 المحلية. اإلعالمفي وسائل  خبار: العاملون داخل غرف األالاشرية الحدود 

 محددات الدراسة 

 دراسة باآلتي: ي أيتحدد تعميم نتائج 

  تصميمها ألغراض هذه تم التي  سئلةالعينة على األ أفراددالالت صدق وثبات استجابات

 الدراسة.

  الدراسة. أسئلةجدية المبحوثين باإلجابة على   

الدراسة، ومن خالل الطرق  أسئلةجابات المبحوثين على إوبعد تنفيذ الدراسة، وتحليل 

التي استخدمتها الباحثة لقياس متغيرات الدراسة والعالقة بينها، تستطيع الباحثة القول  حصائيةاإل

   تعميم نتائج هذه الدراسة. يمكنإنه 

 مصطلحات الدراسة 

 ويقال وأتقنه، مارسه أي َملالع َحِذقَ  يقال الِحْذق، تعني اللغة في المهنية: المعايير المهنية 

 هي professionalism والمهنية (.الجامع المعاني معجم) وأتقنه أْمهَرهُ  أي َعَمَله َحَذقَ 

 العمل مجال حسب مناسباً ًا اختيار  اختيرت والخبرة، العمل من أساس على مبنية وظيفة

 .خاصة وآداب قوانين حكمهاتو  معينة، وتخصصات تامهار  تتضمن وهي بها، الخاص
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يين اإلعالمالمقاييس التي تحكم اداء هذه الدراسة يقصد االمعايير المهنية إجرائيًا:  وألغراض

 قوانين:إلى  ستناداً إ (.وقناة رؤيا المملكة،ي، فضائية األردنالتلفزيون ) يين في القنوات الثالثاألردن

الشرف المهني وميثاق  ،ييناألردنالصحفيين وقانون والمطبوعات والنشر  المرئي والمسموع اإلعالم

الصادر  وميثاق الشرف الصحفي، األردنالمرئي والمسموع في  اإلعالمالخاص بالعاملين في قطاع 

 . ييناألردن الصحفيين نقابةعن 

 بمهنة المرتبطة والقيم المعايير مجموعة بأنها الصحافة ياتأخالق تعرف ية:لخاقاأل المعايير 

 وفي عليها، والتعليق ونشرها، األنباء استقاء عملية في الصحافيون بها والتي يلتزم الصحافة،

 ي )الدبيسياالجتماع بمسؤوليته الصحفي إحساس تقوي المعايير وهذهآلرائهم،  طرحهم

 بتحقيق التزامها وبمدى بالحقيقة، مهااالتز  بمدى الصحافة مصداقية . وترتبط(65ص  5111

 يةخالقاأل القيم ماواحتر  والدعاية، خباراأل بين الواضح والتمييز والنزاهة والموضوعية الدقة

 (.5111الدبيسي، ) االتصال ووسائل الصحافيين عاتق على مسؤولية ملقاة والمهنية

أو  مجموعة من اآلداب والقيم ية إجرائيًا:لخاقهذه الدراسة يقصد االمعايير األ وألغراض

ي، فضائية األردنالتلفزيون ) يين في القنوات الثالثاألردنيين اإلعالمالقواعد التي تعتبر صوابا بين 

اثناء تغطياتهم في هذه القنوات يون اإلعالموالمبادئ والمعايير التي يلتزم بها  (.وقناة رؤيا المملكة،

  والمكتوبة في مدونة السلوك. يةخبار اإل

 وأعلمُته باألمر: . مصدر الفعل الرباعي أعلَم، يقال: أعَلَم ُيعِلُم إعالماً  اإلعالم: اإلعام ..

حتى أعلمه،  وأعلمنيأبلغته إياه، وأطلعته عليه، جاء في لغة العرب: "استعلم لي خبر فالن 

 (. 371، ص 6، ج 1622". )لسان العرب،  واستعَلَمني الخبر فأعلمته إياه



9 

يصال المعلومات لأل خبارهو نشر األ اصطاحًا: اإلعام د. إبراهيم إمام بأنه:  ه. ويعرففرادوا 

 (. 15، ص 1666المختلفة". )إمام،  اإلعالمواآلراء بوسائل  فكارواأل خبار"نشر للحقائق واأل

 خبارغرف األالعاملون في  هم يوناإلعالم: إجرائياً  يعرف االعامييونوألغراض هذه الدراسة 

البرامج والنشرات  او معد ، وهم(وقناة رؤيا المملكة،ي، فضائية األردنالتلفزيون ) في القنوات الثالث

وكل من يساهم  والمعلومات للجمهور خباروالمراسلون الذين يقومون بنقل األ نوالمذيعو  يةخبار اإل

 . ية قبيل نقلها للجمهوراإلعالمفي تشكيل المادة 
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 :الفصل الثاني
 النظري والدراسات السااقة طاراإل

 تمهيد

ية التي تحكم أداء خالقر المهنية واألتتناول الباحثة من خالل هذه الدراسة موضوع المعايي

يات خالقالباحثة لذلك من خالل مناقشة مفهوم األوتتطرق  ،ةريختباااليين اثناء تغطياتهم اإلعالم

والمعايير المهنية التي تحكم المهنة بالنظر اليهما كأصل ومفهوم عام وكيف تطور المفهومان 

على اصل مواثيق الشرف  والتعرف ،مواثيق الشرف التي انبثقت وصدرت بهذا الشأنإلى  وصوال

يات التي تحكم خالقويعتبر البحث باأل ،مواثيقهذه ال والمضامين التي تشملها والمبادئالصحفي 

ي لمنع اإلعالملما لها من دور حيوي يضمن وجود المهنية في المجال  ،مهنة الصحافة مهمة

ية والتي تحمل دورا ومسؤولية مجتمعية تجاه مختلف اإلعالمفقدان ثقة الجمهور بمهنية الوسائل 

ية بطريقة اإلعالموالذي تحولت معه الوسائل  خاصة مع االنتشار الواسع للتكنولوجيا ،جماهيرها

 تفاعلية عبر الفضاء الرقمي.  إلى  عملها من تقليدية

)نظرية المسؤولية  النظرية المستخدمة في الدراسة التعرف على في بدايته يشمل هذا الفصلو 

الفصل يعرض الجزء األخير من هذا و  ،الدراسةالمتعلقة بموضوع ومراجعة ألدبيات  ،االجتماعية(

  .الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وأهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

  وال: النظرية المستلخدمةأ

استخدمت الباحثة نظرية المسؤولية االجتماعية كون هذه النظرية متكاملة ومرتبطة بموضوع 

في  خبارالتي تحكم العاملين في غرف األ يةخالقالدراسة. فالدراسة تبحث في المعايير المهنية واأل

(، ومدى التزامهم بهذه القوانين والتشريعات ومواثيق وقناة رؤيا ،ي، فضائية المملكةاألردنالتلفزيون )
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 ونشرها، األنباء استقاء عملية في ومدى التزام الصحفيينية، اإلعالمالشرف التي تحكم العملية 

 وبمدى بالحقيقة، والتزامها ومدى التزام الصحافة بالمصداقية آلرائهم، طرحهم وفي عليها، والتعليق

 القيم واحترام والدعاية، خباراأل بين الواضح والتمييز والنزاهة والموضوعية الدقة بتحقيق التزامها

 تقوي المعايير االتصال، وهذه ووسائل الصحافيين عاتق على مسؤولية ملقاة والمهنية يةخالقاأل

تماعية. وستستخدم االجاالجتماعي وهي جوهر نظرية المسؤولية  بمسؤوليته الصحفي إحساس

في غرف  االجتماعيةللقيام بمسؤوليتها  اإلعالمالباحثة هذه النظرية لدى تقديم التوصيات لوسائل 

 .خباراأل

 نظرية المسؤولية االجتماعية

يل حيث صدرت دراسة اميركية بتمو  ،1647عام إلى  يرجع نشوء نظرية المسؤولية االجتماعية

 ،"دائرة المعارف البريطانية" وجاءت الدراسة تحت عنوان "صحافة حرة مسؤولة"ومن مجلة "تايم" 

نه ال يمكن أواقرت لجنة البروفيسور هوتشنز  ".المبدأ إطارودراسة اخرى بعنوان "حرية الصحافة: 

ن قبل كان ال بد من تحديد مسؤولية م الصفراء،ان تبقى حرية الصحافة سائبة على الصحافة 

وال يصح ان يستغل حريته المطلقة في  أخالقن الصحفي لديه مثل وقيم و أالمجتمع باعتبار 

وقامت اللجنة بدعوة لتفعيل مجلس الصحافة والذي يتشكل من الصحفيين  للمجتمع،االساءة 

 .أنفسهم

 ،قائمة على المسؤولية االجتماعية ية بحريةاإلعالموتقوم هذه النظرية على ممارسة العملية 

هذه  أصحابويرى  ،وظهرت القواعد والقوانين التي تجعل الرأي العام رقيبا على آداب المهنة

 اإلعالمن تقبل وسائل أولذلك يجب  ،النظرية ان الحرية حق وواجب ومسؤولية في نفس الوقت

أو  االلتزامات من خالل وضع مستوياتويمكنها القيام بهذه  ،القيام بالتزامات معينة تجاه المجتمع
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قبول  اإلعالمويجب على وسائل  ،ان والدقةز التو  ،والموضوعية ،معايير مهنية لإلعالم مثل الصدق

ن تكون أالقانون والمؤسسات القائمة مع مراعاة  إطارمورها في أن تتولى تنظيم أهذه االلتزامات 

من تاحة الفرصة للجميع إفي المجتمع من خالل  فكارتعددية تعكس تنوع اآلراء واأل اإلعالموسائل 

 (. 551-546 ،5114، خالل النشر والعرض. )مراد

يات الصحافة في عشرينيات أخالقجون ميلتون وجيفرسون في ظهور مفهوم  أفكاروقد ساهمت 

قامت التي اعتبرت من أهم األسس التي  فكارالقرن العشرين في الواليات المتحدة األمريكية تلك األ

م، وحددت التزامات الصحافة 1642عليها نظرية المسؤولية االجتماعية في الواليات المتحدة عام 

ووسائل االتصال تجاه المجتمع من خالل االلتزام بالمعايير المهنية لنقل المعلومات مثل الحقيقة 

 .(141 ،5113 ،)حسام الدين والدقة والموضوعية والتوازن.

معاصرا لمفهوم  واقعا مهنيا Responsibility Socialوفرضت نظرية المسؤولية االجتماعية 

 ال ترتبط التيحرية العالم الذي يتسم بالمرونة، وذلك بعد أن أثبتت الممارسات أن الحرية 

ينبغي لحرية الصحافة أن تطغى على  ولذلك الالفوضى في المجتمعات إلى  بالمسؤولية تؤدي

 .(52 ،5116 ،ين وقيم المجتمع )بوترحرية اآلخر 

 :التالية ةاألساسيعلى الركائز  االجتماعيةالرئيسية لنظرية المسؤولية  المبادئوتنص   

 (Siebert, Peterson, Schramm 1984, p 37-104) 

  نحو قيم المجتمع وتزويده بالمعلومات لتمكينه من اتخاذ  التزامية عليها اإلعالمالوسيلة

 القرارات. 

 من خالل عملها كحارس  فرادحماية حقوق األwatchdog  .ورقيب على الحكومة 

  من خالل التعددية  واالبتكارفي تعزيز اإلنتاجية  اإلعالمتؤكد على مسؤولية وسائل

 الثقافية.
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 ية من جهةخالقأن ثمة عالقة متكاملة بين المعايير المهنية واألويرى بعض الباحثين 

ية مقيدة الحرية، وال يوجد حرية أخالقأو  جهة أخرى، فال ضوابط مهنيةية من اإلعالمالحريات و 

 ،يخالقالسلوك المهني واألوتعد حرية الصحافة إحدى أهم قواعد  ،يةأخالقأو  دون مسؤولية مهنية

يات المهنة العالمية التي نجدها في كثير من أخالقخدمة اجتماعية من خالل  اإلعالممهنة  تقدمو 

عنه وعن الوسائل الكفيلة  التي تركز على احترام حق إعالم المواطن والدفاعمدونات السلوك و 

مواجهة احتياج أو  تقوم بإشباع نهاأويقصد بذلك أهداف مجتمعية،  اإلعالم لمهنةو  ،هبتحقيق

مجتمعي وتستمد شرعية وجودها من إحساس الناس بضرورة القيام بنشاط معين من الممكن ان 

 نظرياتو  قوانين ومبادئ متضمنة ،قاعدة علميةإلى  بشكل عام المهنة وتعتمد ،احتياجاتهميشبع 

 بهاوتتميز المهنة بقبول واعتراف المجتمع  ،لها ةالمناسب الحلولوتحديد  المشاكلعلمية لفهم 

شرعية  ما يجعلها تكتسبظم في المجتمع وهذا والن جمهورها وجماعاتهالمسؤولياتها تجاه  اوتحمله

ع على تجعل من المهنة يق ثيق شرف صحفيةية ومواأخالقوجود قواعد  نأإلى  إضافة ،وجودها

 .(25 ،1624 ،)فهمي عاتقها دورا مجتمعيا كبيرا

 ثانيا: األدب النظري

 أصلإلى  بواسطة الرجوع وفلسفتها،ية اإلعالميات خالقمناقشة مفهوم األ تتناول الباحثة

 المهنة،يات أخالقمرورا بتطور  المفهوم،التي يقوم عليها هذا  والمبادئوالفلسفة  كمفهوم، خالقاأل

 ية ومدونات السلوك المختلفة. اإلعالممواثيق المهنة وما صدر عنها من مواثيق الشرف إلى  وصوال

 يةلخاقواألمفهوم وأهمية المعايير المهنية : الماحث األول

لتطوير المجتمعات والحفاظ على  الركائزأحد أهم  المختلفةالجماهيرية  االتصالوسائل  تعتبر

باعتبارها وسيلة اتصال ما بين القائم باالتصال والجمهور ، ياتهأخالقو حضارة المجتمع وثقافته 
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أولى المختصون في العلوم  ولذلكخاصة وكون االتصال برز منذ القدم كنشاط انساني  ،لهاالمتلقي 

فالباحثة  ،المهنية لمختلف المهن، وفي مقدمتها مهنة الصحافة ياتخالقلألأهمية كبيرة  يةاإلنسان

  ،يات لكونها تخاطب شرائح مختلفة من جماهيرهاأخالقن تتميز بأترى ان مهنة الصحافة يجب 

معايير  ،ية تحتم على ممارس المهنة االلتزام بهاأخالقمعايير مهنية و إلى  كل مهنة بالعالم تحتاجو 

مهمة جدا لكونها تمكن الموظف ان يميز بين ما هو صواب وخطأ يات المهن تعتبر أخالقو 

غير مقبول اثناء ممارسته للسلوك المهني فضال عن كونها تسهم في أو  ولمعرفة ما هو مقبول

 .تشكيل صورة عامة عن المهنة

 لخاقتطور مفهوم األ -2

( ويراد بها الطبع 536 ،5111 ،)المرسيالطبيعة. أو  في اللغة تعني السجية خالقاأل

 .(221ص  ،5115والسجية والمروءة والدين. )الفيروزآبادي، 

كما عرفها اإلمام الغزالي هي هيئة في النفس راسخة، تصدر عنها  اصطالحا خالقواأل

فكر وروية، وقال هو عبارة عن هيئة في النفس إلى  األفعال بسهولة ويسر من غير حاجة

 .(56 الغزالي،)وصورتها الباطنة. 

بحديثه: "الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وارادات زاكية  خالقبينما عرف ابن القيم األ

وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة وأقوال مطابقة للحق تصدر تلك االقوال 

أفضلها. وأشرفها و  خالقا هي أزكى األأخالقواألعمال عن تلك العلوم واإلرادات فتكتسب النفس بها 

 .(57 ،5116 ،)أفضل
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حيث انها ترى فيه الدقة والشمول والوضوح  ،خالقالقيم لأل ابنتأييد تعريف إلى  تميل الباحثةو 

وكان الفضل  اليونان،ق. م في  511ألول مرة عام  خالقظهر الفكر الذي تحدث عن األ للمعنى،

وديمقريطس( والذين اتبعهم الكثير من  هيراقليطس،في ذلك لمجموعة من فالسفة اليونان مثل )

واعتبر  الناس،وأن العقل خط مشترك بين  لصاحبه،ن الحس يتبع أالسوفسطائيين على اعتبار 

 ن المعرفة تتبع العقل دون الحس.أهيراقليطس ان المعرفة تتبع الحس رافضا اعتبار 

الما ال يوجد مقياس وعليه ط مستمر،اعتبر ديمقريطس ان كل شيء في الحياة يمر في تغير و 

وعليه اعتبرت النظرية  والشر،فليس لدينا مقياس نعرف من خالله الخير  والباطل،نعرف به الحق 

تختلف باختالف الزمان  وأنهامسألة نسبية تتغير بتغير الزمان والمكان  خالقالسوفسطائية أن األ

 (12 ،5111 ،عرقوب )ابووالمكان. 

تعاكس طبيعة النفس البشرية التي تميل غالبا نحو  خالقاألالسوفسطائيون أن قوانين اعتبر و 

اللذة والشهوات المتواجدة باألصل في الطبيعة البشرية نتيجة كره الخضوع للقوانين وتوجهم نحو 

ويعتبر السوفسطائيون من األشخاص الذين عاشوا صراعا مع  ،الحرية والحياة الخالية من القيود

مع  اليتساوو  ،ية تكبح جماح شهواتهمأخالقحيث كان يتجه الضعفاء منهم لوضع قوانين  ،خالقاأل

ا لحمايتهم من سيطرة األقوياء عبر القوانين إطار وبهذه الطريقة وجدوا  ،األقوياء في مجتمعهم

والعدل مرده القصور عن  ،والعفة جاءت نتيجة عدم القدرة على اشباع شهواتهم ،يةخالقوالمعايير األ

التظاهر رغباته من خالل  إلشباعان يستخدم ذكاءه  اإلنسانخرين ولذا يتوجب على التفوق عن اآل

 .(16-12 ،5111 ،عرقوب )ابوية. خالقبالصفات األ

 ،خالقتوصل اليها السوفسطائيون المتعلقة بالمعرفة واأل المصطلحات التيغير سقراط بعض 

شعار  أطلقوكان سقراط أول من  تقويمها،جل أوأصبح العلم عند سقراط هو العلم بالنفس من 
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 ،نهما يسيطران على الحسأبالروح والعقل على اعتبار  اإلنسان"اعرف نفسك بنفسك". وربط سقراط 

الخير إلى  يجنحفي نظره " اإلنسانو  ،حترم العقل"القوانين والعدالة والقانون االلهي ي يحترمووجد ان 

ما أ ،داخله ويجد طريقا لفهم نفسه يكون فاعال للخير الذي يعرف اإلنسان"، و ويهرب من الشر

ويمكن  ،وال يجد قناة للتعرف عليها فإنه يفعل الشر لجهله بنفسه ،الذي ال يعرف نفسه اإلنسان

ن العدل والفضائل األخرى أساسي على فكرة أيقوم بشكل  خالقن موقف سقراط من األأالقول 

ويالحظ ذلك في فلسفة  ،يةخالقاأل تللسلوكياتتلخص في الحكمة ومعرفة الخير الذي يعتبر ترجمة 

لسلطة خارجية في ي دور لغى سقراط أأو  ،على العقل خالقألمن خالل ايمانه باعتماد ا ،سقراط

 (16 ،5111 ،. )ابو عرقوباإلنسانعند  خالقتحقيق األ

والذي يعد من تالميذ سقراط وقد سايره  أفالطونوفلسفتها في عصر  خالقمفاهيم األتطورت و 

ن الوجود والكمال هو الخير أحقيقة إلى  أفالطونوخلص  السوفسطائية،في موقفه تجاه معارضة 

 ،. )الطويلخالقونسبية القيم في مجال األ المعرفة،األسمى مبطال " نسبية الحقائق " في مجال 

 (65ص ،1661

 خالقحيث اتخذ من األ ،أفالطونتلميذ  أرسطوقربا واقعيا في عهد  خالقشهدت فلسفة األو 

وربط  ،خالقاألستاذه في التعامل مع قيم الخير التي تجسد وتشكل أمنهجا مختلفا عن منهج 

 اإلنسانو  ،اإلنسانفعال أينظر في  خالقن علم األأإلى  والسياسة وتوصل خالقبين األ أرسطو

ولذلك اعتبر  سياسي،ال بالمدينة والمدن بشكل عام تسير وفق نظام إبطبيعته ال يتمتع بالكمال 

 ونشأته خالقتبر فارقا في علم األجزء من علم السياسة وهو األمر الذي اع خالقاأل أرسطو

 .(26ص  ،5113 ،)الشين
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مدرسة الرواقية والمدرسة ) خالقاأل بتطوره بظهور مدرستين في فلسفة خالقاستمر علم األو 

 بينهما،السعادة رغم التناقض الكبير إلى  وكانت تتنافس المدرستان على دعوة الناس األبيقورية(،

عادة تكمن في ن السأألبيقورية رأت وا اللذات،ة تتواجد في الهروب من ن السعادأفاألولى رأت 

 اإلكثار من اللذات.

جاء الدين المسيحي لينشر التعاليم الدينية الخاصة به والتي ركزت على ان اهلل هو مصدر 

وكان هنالك تأثير للمدرسة الرواقية على  اهلل،وان عمل وفعل الخير يكمن في حب  ،خالقاأل

ي خالقنها نوع من أنواع السلوك األظهور الرهبانية والتي تعرف على أ المسيحية وهو السبب في

 ،ابو عرقوب) خالقبحب اهلل باعتباره مصدرا لأل واالهتمام اللذات،مثل في الهروب من متوال

5111، 51). 

والفضيلة وفي ذلك قال  خالقباعتباره دينا يدعو لمكارم األ خالقواهتم الدين االسالمي باأل

ابو نصر )ويعتبر الفارابي  ،"خالقالنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم "انما جئت ألتمم مكارم األ

هم الفالسفة االسالميين الذين شرعوا البحث هجرية( من أ 653 -275ان الفارابي محمد بن ترخ

لديه القوة التي  اإلنسانن حيث يرى أ خالقفطرية األ وبحث في ،خالقواالهتمام في فلسفة األ

 بطبيعته يسعى اإلنسانورأى ان  ،تعمق في مصطلح السعادةو  ،تمكنه من فعل الخير كقوة فطرية

وان البشر يختلفون في تحديد ما هي السعادة التي  ،بلوغ اقصى درجة من الكمال في حياتهإلى 

الذي  أرسطووسمي الفارابي " بالمعلم الثاني" ألنه دون وترجم من  ،يبحثون عنها باختالف مراتبهم

 (.356 ،5115 ،سمي " المعلم األول" )ناصر

ويرى  ،خالقاأل( المؤسس لما يعرف بمتافيزيقا )كانتعلى يد العالم  خالقاأل وتطورت فلسفة

 : (356 ،5115 ،)ناصر ( أن حرية اإلرادة في الفلسفة تتخذ من اتجاهين هما)كانت
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مستقل عن  فرادوأن سلوك األ فعاله،أو حر ومسؤول عن سلوكياته  اإلنساناتجاه يرى ان  -1

 المؤثرات الخارجية والداخلية.

 الكاملة.  ختياراالحرية اتجاه يقوم على فكرة " الحتمية" ويؤمن ان الفرد يملك  -5

يف حتى تمكن الباحثون في وقتنا الحالي من ايجاد تعر في تطور مستمر  خالقظل مفهوم األو    

نها "المسؤولية المعنوية في االختيار بين أعلى  خالقجنسن( األويعرف الباحث ) ،خالقلألواضح 

ن يتجنبه في سلوكه كالرذيلة به مثل الخير والفضيلة وما يجب أ أن يقوم اإلنسانما يجب على 

خفاء الحقيقة"  (.11ص ، Jensen) وا 

 يات المهنألخاق -0

المهن والوظائف نظرا لوجود تعامل بين البشر وهو األمر الذي يتطلب  أخالقب االهتمامظهر 

ومن هنا ظهرت مواثيق  العملية، أفرادضبط العملية االتصالية بشكل عام بضوابط معروفة بين 

 مهنة الصحافة.إلى  التعليم وصوالأو  المحاماةأو  ية تنظم اهم المهن كالطبأخالق

ويعرف كابلر ومايتر  ،اإلنسانن يفعله أيات بانها ما يجب خالقواليوت األ كوهينيعرف 

فيما عرف  ية،خالقاأليات بانها ذلك الفرع من الفلسفة الذي يهتم بعملية صنع القرار من خالقاأل

والتي يبنى عليها الحكم بالصح والخطأ وتتفق Valuesالقيم يات بانها مجموعة من خالقالمبرج األ

الباحثة مع المبرج باعتبارها قواعد منظمة ومقاييس للقيام باي فعل وتعتبر كبنود يعود اليها الفرد 

ويرى  .اً م خاطئأ اً ي صحيحاإلنسانذا كان فعله إوصاحب القرار وبالتالي من خاللها يتبين له فيما 

خر والضمير متميز من فرد آل بالضمير،مسألة فردية تتعلق  يات هيخالق"األ أحد الباحثين أن

 يةاإلنسانالعامة اقصى حد من المعايير والشروط إلى  وتركيزها على الفردية ومحاولة التقليل
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تحكم عملية اتخاذ القرارات على مستوى أو  تحكم عملية اتخاذ الفرد لقراراتهإلى  والمجتمعية

 (5115 ،)صالح .المجتمع والدولة"

بغض النظر عن الصناعة التي يتم بها هذا الذي يقوم الفرد  العملنها تعرف المهنة على أ

األعمال المترابطة المتميزة  مجموعةنها أيضا على أوتعرف  ،الوظيفةأو  العمل وعن مركز الفرد

يات المهن يدلل على أخالقهذين التعريفين فإن مصطلح إلى  واستنادا ،والتي يمتهنها الفرد غالبا

ويدلل مصطلح  ،حيث يلتزمون بها ،مهنة محددة أفرادساسا لسلوك أوالمعايير التي تعد  ئدالمبا

ليها في مجاالت تعاملهم مع إالمهن والتي يمتثلون  أصحابوسلوكيات  مبادئإلى  يات المهنأخالق

 (.315 -312ص  ،5115 ،مجتمع المهنة عينها )ناصرأو  اآلخرين سواءا في المجتمع المحلي

-461)بقراط أوصاغه  ي،أخالقول ميثاق شرف أنه أعلى  الطب،بقراط( في أويصنف قسم )    

ويتلخص القسم في  ،ق.م( ليكون مرجعا لألطباء بهدف المحافظة على شرف مهنة الطب 357

التي سرار المهنة أواجب الطبيب لعمله وواجبه نحو المرضى وزمالء مهنته واهمية الحفاظ على 

 .(54 ،5111 ،وحياته )أبو عرقوب اإلنسانتتعلق بصحة 

 يات الصحافةألخاق  -3

ية في العالم العربي اإلعالمي للمؤسسات خالقمتجاهال البعد األ اإلعالماهتم العالم بدراسة 

فترة العشرينيات من مريكا خالل أمواثيق الشرف الصحفي ظهرت في ورغم ان  عام،والعالم بشكل 

ية في مؤسسات صحفية وعاملين خالقنه ال تزال هنالك بعض المشكالت األأال إ الماضي،القرن 

استقطاب الصحافة إلى  وما زال هنالك صراع ما بين الناشرين والقوى االخرى التي تسعى بها،

 (54 ،5111 ،عرقوب )ابو .لمصالحها
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الصحفي عموما في دول العالم الثالث بحسب )هستر( "ان  يواجهاالمشكلة الحقيقية التي 

إلى  المصداقية وانهم يميلونإلى  الصحفيين على انهم يفتقرونإلى  الموظفين العموميين ينظرون

مر الذي له وهو األ أكثر"،لمن يدفع  أنفسهمنهم على استعداد لبيع أإلى  ضافةقبول الرشاوى باإل

 (31ص  ،1665 ،)هستربالصحافة بشكل عام. يات خالقعالقة بمدى التصاق األ

يات الصحافة في عشرينيات أخالقجون ميلتون وجيفرسون في ظهور مفهوم  أفكاروقد ساهمت 

التي اعتبرت من أهم األسس التي قامت عليها نظرية  فكارتلك األ امريكا،القرن العشرين في 

، وحددت التزامات الصحافة 1642المسؤولية االجتماعية في الواليات المتحدة االميركية عام 

ووسائل االتصال تجاه المجتمع من خالل االلتزام بالمعايير المهنية لنقل المعلومات مثل الحقيقة 

 (141ص  ،5113الدين، والدقة والموضوعية والتوازن. )حسام 

يات المهنية الذي يتناول خالقنها " الفرع من األأيات الصحافة أخالقعرف "كوهين واليوت" 

المشكالت المتعلقة بسلوك المندوبين الصحفيين والمحررين والمصورين الفوتوغرافيين والمنتجين 

  (Elliott, P.28) 52وتوزيعها"  خباروجميع المهنيين الذين يعملون في انتاج األ

 أو التعليمات والممارسات التي تجمع بين التشريعاتإلى  يات المهنةأخالقيشير مفهوم و 

يًا للقائمين باالتصال، ولكن ليس لها جهاز أخالقي، وهي ملزمة اإلعالمالقواعد التي تحكم األداء 

(، أي أنها 6، ص 5116قانوني، ونادرًا ما يترتب على مخالفتها أية عقوبات )القادري، أو  إداري

ية، التي يلتزم بها الصحفيون أثناء عملية انتقاء اإلعالممجموعة القيم والمعايير المرتبطة بالمهنة 

ور واستقائها ونشرها والتعليق عليها، وفي طرحهم آلرائهم ووجهات نظرهم، وقد فرض تط خباراأل

 (.33، ص 5114يات )حجاب، خالقي وضع دليل يتضمن هذه المعايير واألاإلعالمالعمل 
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يين وجميع اإلعالمبسلوك  المتعلقةية على تناول المشكالت اإلعالميات المهنة أخالقتعمل و 

 فهنالك بعض(، 66، ص 5115ونشرها وتوزيعها )المشاقبة،  خبارمن يعملون في إنتاج األ

ارتكاب إلى  دفعهمت عوائق مهنية مبررين ذلك بوجود يات المهنةأخالقنتهاك با يقومون ييناإلعالم

تحت ضغوط  ينساق الصحفي مما يجعل منية، خالقالمعايير األ بغض النظر عناألخطاء 

 مصداقية المعلومات ومصادرها،ل النظرغير مؤكدة، دون  أخباركتابة إلى  المنافسة وعامل الوقت

عدم تحري الدقة والموضوعية، األمر الذي يفسر اإلفراط أو  الحدث موقعإلى  رفض الوصولأو 

جانب إلى  في عدم ذكر المصادر، واالكتفاء بتوصيفات معينة مثل )مصادر مطلعة، مؤكدة، إلخ(،

، والتركيز الضغطجماعات لستجابة االأو  ، والكتابة مقابل المال،فرادالتعرض للحياة الخاصة لأل

سياسية على الصحفي أو  من جهات تمارس ضغوطا اقتصادية توجيهب دون غيرهاعلى قضايا 

( 41-55ص  5115ح، ربط الباحث )صالو  (.154، 5114الوسيلة التي يعمل بها )بوشيخ، و 

ية تحكم اداء أخالقاهمية وجود منظومة إلى  يات الصحافة بعوامل مختلفة دعتأخالقظهور 

ية مما يجعل الصحافة مسؤولة امام جمهورها عن البحث والتقصي اإلعالمالصحفي والمؤسسات 

ومن هذه  بالجمهور،ية ال تؤثر أخالقوكيفية نشرها ضمن معايير  والمعلومات،حول الحقائق 

 العوامل:

 .اإلعالمتطور تكنولوجيا االتصال وثورة المعلومات أثرها على وسائل  -1

 .اإلعالمأزمة المصداقية في وسائل  -5

 .اإلعالمتجنب اصدار قوانين تؤثر على حرية  -3

 .اإلعالمتحسين نوعية المضمون الذي تقدمه وسائل  -4
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 سامةأ)قليمي للصحافة يرى رئيس تحرير صحيفة األهرام اليومية ومدير معهد األهرام اإلو 

المجتمع يعتبر هو الطريق  أفرادان الحوار القائم بين  ،خالقاألسرايا( فيما يتعلق بإشكالية مفهوم 

نه كثير ما أإلى  ويشير سرايا القيم،ية كالكفاءة وغيرها من خالقأهم المعايير األإلى  للوصول

ية بهدف جني االرباح وتحصيل السبق اإلعالميات في ممارستهم خالقباأل اإلعالمتضحي وسائل 

وحق المواطنين  وأمنه،في الحفاظ على قيمه وتقاليده وهو ما يتعارض مع حق الجمهور  الصحفي،

 . الحفاظ على حركة حياتهم الخاصةب

هذه المبادئ وطبقتها فستزداد  اإلعالميات أنه إذا تبنت وسائل خالقويعتقد واضعو هذه األ

بها بما يعني في النهاية زيادة مبيعاتها واشتراكاتها  زيادة ثقة الجمهورالصحافة و مصداقية 

عالناتها.   (.37-36ص  ،5111)شقير، وا 

 ي هناك عدة مواثيق شرف أو أدلة للسلوك المهني:اإلعالمفي العمل 

بلجيكا -لالذي يتخذ من بروكس الدولي للصحفيين الشرف الصادر عن االتحادكميثاق  دولية: (1

 .مقرًا له

 مثل ميثاق شرف الصحفي العربي الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب. اقليمية: (5

 .ييناألردنمثل ميثاق شرف الصحفيين  وطنية: (3

 ية للعاملين فيها.اإلعالموهي مواثيق أو ادلة تضعها المؤسسة  دالخلية: (4

 هو: كأصل عام ما يجمع هذه المواثيقوحسب شقير فإن 

 بدون ضغوطات. أنفسهميين اإلعالمانها نابعة من  – 1

 ية.أخالقليس لها قوة قانونية انما  -5
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ينص قانون و  يا فقط.أخالقيات المهنة هو التزام قانوني وليس أخالقب االلتزامفإن  األردنوفي 

لما ينص عليه قانون نقابة الصحفيين ويفصله ميثاق الشرف الصحفي  إضافةالمطبوعات والنشر، 

 يات المهنة الصحفية، وهناك عقوبات على المخالفين.أخالقالصادر عن النقابة، على احترام 

: تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم من قانون المطاوعات والنشر 4 المادةوتنص 

 إطاروالمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي  خباراأل

 الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة لآلخرين وحرمتها. 

على المطبوعات احترام الحقيقة واالمتناع عن نشر  من قانون المطاوعات والنشر: 5المادة 

 مية. وقيم األمة العربية واإلسال اإلنسانما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق 

ياتها ملزمة للصحفي، أخالق: آداب مهنة الصحافة و من قانون المطاوعات والنشر7المادة 

 وتشمل:

 احترام الحريات العامة لآلخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.  .أ

 اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير واالطالع حقا للصحافة والمواطن على السواء.  .ب

 التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.  .ج

االمتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين  .د

 بأي شكل من األشكال.

 الحصول عليها.  االمتناع عن جلب اإلعالنات أو .ه

 بة.بأحكام ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقا االلتزام .و

إن مصطلحات مهنية في الصحافة كالتوازن والموضوعية والنزاهة ليس موقعها القانون إنما 

 مواثيق الشرف الصحفي أو أدلة السلوك المهني. 
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 News Ombudsmanية الى تعيين اإلعالمولمزيد من الضمانات عمدت بعض المؤسسات 

ية تتوافق مع معايير اإلعالميقوم من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى بفحص إن كانت المادة 

  السلوك المهني.

 مفهوم المعايير المهنية -4

ويقال حذق عمله أي  وأتقنه،المهنية تعني باللغة العربية "الحذق" ويقال حذق العمل أي مارسه  

 المعاني الجامع(. )معجممهره. أ

وتتضمن المهنية مهارات وتخصصات عديدة وتبنى على الخبرة التي يكتسبها الفرد مع مرور 

 نين وآداب خاصة بالمهن المختلفة.وتتحكم بها قوا السنين،

يات المهنة الصحفية في كتابه الصحفي أخالقيعرف الكاتب األمريكي جون هوهنبرج، 

األساسية التي يجب أن يتحلى بها الصحفي والمتمثلة أساسا في ضرورة  زماتبأنها: األالمحترف 

تغطية منصفة شاملة ودقيقة صادقة وواضحة مع مراعاة حماية إلى  العمل من أجل الوصول

المصادر وتحقيق الصالح العام ال غير، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة 

 (465 ،1661)هوهنبرج، لألشخاص وتصحيح األخطاء حال وجودها. 

ي بأنه "مستوى فاعلية وكفاءة العاملين في المؤسسات اإلعالمويعرف األداء المهني في العمل 

ية، وشعورهم بالرضا عن وظائفهم، وقدرتهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم على أكمل اإلعالم

 (53، 5112)شلط،  .وجه، بما ينسجم مع أهداف المؤسسة التي يعملون بها"

بأنه "أداء حيث تم تعريفه  ،األداء المهني يرتبط بأداء القائم باالتصال تعريفن ويرى آخرون أ

األسلوب الذي أو  القائم باالتصال لمهامه التي تكّلفه به الوسيلة التي يعمل بها، فهو الطريقة
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 ,Michellية التي يعمل بها"اإلعالمي وظيفته تبعًا ألهداف الوسيلة اإلعالميمارس به 

ي على القيام بالمهام الموكلة إليه بكفاءة اإلعالم"قدرة وعرفه بعض العلماء انه  (،(2006,148

يته، والذي يتأثر بمعتقدات القائم باالتصال أخالقي و اإلعالمومهارة في ضوء االلتزام بقواعد العمل 

ة والخبرة في مجال العمل ودوافعه وتنشئته االجتماعية والصورة الذاتية المهنية والمعرفة الشخصي

 (.Blasi, 2004, 3ي وممارسة المهنة )اإلعالم

 السياسية والثقافيةاالجتماعية و بالعديد من الظروف  لإلعالميينالمهني  األداءيتأثر 

التي تمر  والتجارب للظروفا يتطور ويتغير بمرور الوقت وفقاألداء ن أذ إواالقتصادية المختلفة، 

أو  ته على الجانب الترفيهيوظيف تقتصري ال اإلعالمأن المحتوى  باعتباربها المجتمعات، 

تسهم في التي  االجتماعيةوالمعتقدات ، والمعايير الثقافيةالقيم فقط؛ بل يعمل على نقل  يخبار اإل

والتأثير  ييناإلعالمتوجيه خيارات  مما يعنيهم، أفكار ومعتقداتهم و  الجمهور المتلقيتوجهات  تشكيل

ذا كان هناك تأثير إلدراك القائم باالتصال ألدواره ووظائفه على أداءه  ،المهنية معلى ممارسته وا 

للعديد من العوامل،  اإلدراك خاضع ية التي يعالجها؛ فإن هذااإلعالمالمهني، ونوع المضامين 

أبرزها: أهداف  أن األداء المهني هو ناتج تفاعل وتقاطع مجموعة من العوامل الداخلية لكون

جانب العوامل الخارجية مثل إلى  ية، وسياستها التحريرية، والقيود التنظيمية،اإلعالمالوسيلة 

والمالكين، والنظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية  يةخبار اإلعالقات الصحفي مع المصادر 

ية اإلعالمرؤساء الوسيلة أو  ها القناة، وطبيعة أدوار رؤساء التحريرإطار للدولة التي تعمل في 

 (.52، 5117عمومًا، وغيرها من العوامل األخرى )الصبيحي، 
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هي مجموعة المعايير والقيم المرتبطة بمهنة الصحافة، والتي يلتزم بها  المهنيةالمعايير و 

ونشرها، والتعليق عليها، وفي طرحهم آلرائهم، وهذه المعايير  األنباءالصحافيون في عملية استقاء 

 .(65 ،5111، )الدبيسي االجتماعية بمسؤوليتهاس الصحفي تقوي إحس

يين األردنيين اإلعالمالمقاييس التي تحكم اداء وتعرف الباحثة المعايير المهنية اجرائيا بأنها: 

 اإلعالمقوانين: إلى  استناداً  (.وقناة رؤيا المملكة،ي، فضائية األردنالتلفزيون )في القنوات الثالث 

الشرف المهني الخاص يين، وميثاق األردنالصحفيين وقانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر 

وميثاق الشرف الصحفي الصادر عن ، األردنالمرئي والمسموع في  اإلعالمبالعاملين في قطاع 

 .ييناألردننقابة الصحفيين 

 يةلخاقالمعايير المهنية واألاهمية 

 بها،ية تحتم على ممارس المهنة االلتزام أخالقمعايير مهنية و إلى  كل مهنة بالعالم تحتاج

مكن يلكونه  جداً  اً بر مهمعتييات المهن أخالقمعايير و ن االلتزام بمع ذلك باعتبار االباحثة  وتتفق

ثناء ممارسته أغير مقبول أو  ولمعرفة ما هو مقبول والخطأ،ما بين الصواب  الموظف من التمييز

في تشكيل صورة عامة عن  انتسهمية خالقالمعايير المهنية واأل فضال عن كون المهني،للسلوك 

 المهنة.

ية أخالقوالصحافة كسائر غيره من القطاعات يحتاج لمعايير مهنية و  اإلعالمالعمل بمجال 

خاصة في ظل وجود  والمجتمع،يين اإلعالمالعالقة بين  به ولصياغة فرادتنظم طريقة عمل األ

ن تتسع أولذلك بات من الضروري  مجتمعاتهم،يين تجاه اإلعالممسؤولية اجتماعية تقع على عاتق 

 المسؤولية. إطارية في خالقرقعة األبحاث التي تدرس جانب المعايير المهنية واأل
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تسهم في ان المعايير المهنية إلى  بالنظريات في غاية األهمية وذلك خالقدراسة األوتعتبر 

وفي  العقود،إلى  إضافة الداخلية التي تحكم مهنة ماواألنظمة  الخاصة،ساسية تشكيل القوانين األ

ولذلك  المهن،غير قادرة على تغطية كافة الجوانب في أو  بعض األحيان تكون هذه القوانين ناقصة

التشريعات بشكل ضروري لسد النقص الذي يكتنف يات المهنة أخالقمدونة إلى  الحاجةهنا تبرز 

 .(57ص  ،5117 ،)العسولي في المجتمع للمهن بشكل عام واألحكام المنظمةالقانونية 

ية من خالل التفريق ما بين المعايير المهنية خالقيتضح الفرق ما بين المعايير المهنية واأل

ية التي تأتي من خلل خالقوالقيم األساسية، والمعايير األوالتي تعتبر مجموعة القواعد والمبادئ 

  ية تترجم من خالل الممارسة المهنية لها.أخالقت كسلوكياااللتزام بهذه المعايير وتطبيقها 

والتي تتميز بتمتعها بقسط كبير  الغربية،الصحافة حيزا كبيرا خاصة في الدول  ياتأخالقتأخذ و 

ية وفق معايير اإلعالموتشجيع الممارسة  "،"التنزيهإلى  وتحتاج الصحافة في هذه الدول الحرية،من 

 إطاروال تعتبر الحرية كافية لوجود صحافة مسؤولة وذلك باعتبار ان الحرية دون  ية،أخالقوأسس 

الحاق الضرر بالمهنة والجمهور المتلقي للرسائل إلى  فوضى قد تؤديإلى  ي تتحولأخالق

ذا .(7ص  ،5116 ،ة. )صدقةياإلعالم يات والممارسة، فإن خالقثمة فرق ما بين األ هنالك كان وا 

داء المهني المطلوب من القائمين بوسائل االتصال االلتزام بها، يات تعبر عن السلوك واألخالقاأل

ة المهنية واقع عملي ملموس خالل الممارسإلى  فائدة ما لم تترجمبال يات خالقوتبقى هذه األ

 .(166)مهدي،  للصحفيين

ية، خالقاألالهتمام بالسلوكيات لالعاملين في وسائل االتصال يفتقدون  الصحفيينان الكثير من 

 ال أنإ المهنية،والمعايير  يةخالقاألالتزاماتهم المعنوية نحو السلوكيات  انهم يفقدونوهذا ما يعني 
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تنطبق عليهم تلك  الالصحافة الذين مجال هناك استثناءات تشمل العديد من العاملين في 

 .(166 ،)مهدي يات وسلوكياتهاخالقهتمون باألنهم يأي أ االنتقادات،

بل ان األمر يتعدى ذلك  ،ي بالمعاييراإلعالمفقط معرفة  اإلعالممجال ال يتطلب العمل في و 

وهذا ما  ،يخالقاألمانة والكرامة والخصال التي تدعم التزامه المهني واألإلى  التوصلإلى  ليحتاج

بذلك و  ،الواقعة على عاتقه تجاه المجتمعية خالقألاالجتماعية واالمسؤولية يمكنه من القيام بدور 

شأنه إيجاد بيئة ، من يةخالقواألبالمعايير المهنية  اإلعالمالصحافة و  مجالفإن التزام العاملين في 

 ،المختلفة المجتمع شرائحكبير على  تأثيرلها  يةاإلعالمأن الرسالة  باعتبار، عمل مهنية وآمنة

التي تسهم في تشكيل  خالقيات المهنة بشكل عام تعتبر جزء من منظومة األأخالقان  إلى  إضافة

لتحث  أساس تقدم األمم وحضارتها ومبادئها وثمرة عقيدتها ولهذا نجد ان الرساالت السماوية جاءت

 .(56 ،5117 ،)العسولي خالقالناس على االلتزام باأل

النقص يسبب ، و وتركيب المجتمعفي بنية  مهماجانبا  ي يمثلخالقاألالجانب ان  وتجد الباحثة

فكثير من المشاكل تنتج عن انعدام الشعور  اليوم،المشاكل التي نراها من  كثيرفي هذا الجانب 

 خالقاألل على أهمية يدفي صميمها، مما  يةأخالقفنجد ان غالبية هذه المشاكل هي  بالمسؤولية،

  مجتمعاتنا.بها في  لاللتزامومدى حاجتنا 

يين اإلعالمالمعايير المهنية تقترن بشكل مباشر بأهمية تلقي ن أهمية أإلى  وتشير الباحثة

فليس من المنطق  اآلخر،فكل منهما ينعكس على  ية،خالقاألللتدريبات  خبارالعاملين في غرف األ

المعرفة العميقة إلى  يحتاج النزاهة ولذلكثناء تغطياته غير صادق ويدعي أي اإلعالمن يكون أ

 .يات كمعرفته بالمعايير المهنيةخالقباأل
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 ةالسياسة التحريري

طرق تقديم أو  لمبادئ والقواعد والخطوط التي تحدد أساليبلشير مفهوم السياسة التحريرية ي

لدى الجهاز التحريري والقائمين باالتصال في  مفهومة ضمناي، وهي قواعد اإلعالمالمضمون 

إلى  إضافة ية،اإلعالمسلوكهم وممارستهم ، وتظهر في غالبامكتوبة  وال تكون ،القنوات التلفزيونية

أخرى )عالوي وعلو، إلى  قد تخضع للمرونة التي تختلف في درجتها من قناة تلفزيونيةأنها 

مراجعة وتدقيق القائمون بواسطة عمليات االلتزام بالسياسة التحريرية  ويتبين(، 137، ص 5115

تتسم والتي  قواعدهاو  مع مبادئها،يتناسب ي المقّدم للقناة التلفزيونية لكي اإلعالمباالتصال للمحتوى 

ية )فرغل، اإلعالممع أهداف القناة التلفزيونية ومصالحها واتجاهاتها نحو موضوع التغطية  باالتفاق

 (.173، ص 5113

من أو  وتتأثر السياسة التحريرية بمجموعة من العوامل التي قد تكون من داخل القناة التلفزيونية

إلى  إضافة ، يسمح بها النظام السياسي للدولة الحرية التي سقفيتمثل أبرزها في و خارجها، 

القنوات، ونمط الفكر ي، وانتماءات وتوجهات مالكي اإلعالمالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل 

كفاءة القائمين باالتصال ، جودة و اإلداري والتنظيمي المتبع داخل القناة، والسياسات اإلعالنية، و 

حرص القناة على اختيار القضايا مدى ياته، و أخالقو  ياإلعالمبقيم العمل  تقيدهمودرجة 

جانب اإلمكانات إلى  ع،الجمهور، ومناخ الرأي السائد داخل المجتم يهتم بهاوالموضوعات التي 

 (.114، ص 5116المادية والتكنولوجية التي تتمتع بها القناة )أبو حصيرة، 

يين في القنوات التلفزيونية من خالل توافقهم مع اإلعالمويظهر تأثيرات السياسة التحريرية على 

يث تتعدد  هذه سياسة القناة التي يعملون بها، والتوقعات التي تحدد أدوارهم في نظام االتصال، ح

التأثيرات لتشمل نمط الملكية والنظم اإلدارية ووجود قنوات منافسة، ومما يجدر ذكره أن لكل قناة 
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االلتزام أو  تحريف قصص معينة،أو  إهمالإلى  تلفزيونية سياستها التحريرية الخاصة التي تؤدي

خضع للسياسة التحريرية ي ياإلعالمبمعايير الممارسة المهنية، كما تتعدد األسباب التي تجعل 

للقناة من ضمنها: تطلعاته لتحقيق أرباح أكبر من خالل وظيفته، عدم وجود تكتل لمعارضة 

 (.545، ص 5115السياسة التحريرية، توقعات المالكين، وغيرها من األسباب )مزاهرة، 

التي يعملون وسائل ال يشعر القائمون باالتصال أنهم مدينون بالوالء للسياسات التحريرية فيو 

وبالتالي تؤثر التعليمات والتوجيهات  ومستتر،بشكل خفي أو  اما بشكل ظاهري وعلني بها،

التحريرية على اختياراتهم وأساليب بنائهم ومعالجتهم لمختلف القضايا والموضوعات )عمران، 

ية إلعالمابث المادة أو  (، وال يقتصر تأثير السياسة التحريرية على اتخاذ قرار نشر6، ص 5115

نما أو  من عدمه، تأثيرها ليشمل كل مرحلة من  يطالاإلجابة عن ماذا أنشر؟ وكيف أنشر؟، وا 

الموضوع، وكيفية معالجتها، أو  بدًءا من اختيار الفكرة بثها،قبل ية اإلعالممراحل إعداد المادة 

غفال جوانب أخرى،  تأثيرها وهذا ما يدل على بعملية نشرها،  وانتهاءوالتركيز على جوانب معينة وا 

، 5117)واصل،  اإلعالمائل على مجمل أبعاد األداء المهني للقائمين باالتصال في مختلف وس

 (.56ص 

 القوانين والتشريعات الصحفية :الماحث الثاني

 أواًل: القوانين والتشريعات الصحفية

"مجموعة القواعد القانونية التي تضع الضوابط  علىمفهوم القوانين والتشريعات الصحفية  يدل

، وقد اإلعالمبصدد ما يمكن أن ينعقد بينهم من عالقات في مجال  فرادالعامة المحدِّدة لسلوك األ

تقييدها في حدود الحفاظ على حريات اآلخرين، أو  فرادالحد من حريات األإلى  تسعى هذه الضوابط

وعلى المصلحة العامة، وتأتي هذه القواعد القانونية من خالل: النصوص الدستورية المتعلقة بحرية 
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، وقوانين المطبوعات والنشر، وقوانين العقوبات وما يترتب على إساءة النشر، اإلعالمالصحافة و 

أو  يات المهنةأخالق، ومواثيق اإلعالمت الخاصة بالصحافة و وقوانين النقابات واالتحادات والجمعيا

 (21، 5115)عبد المجيد،  .الصحفي" مواثيق الشرف

في القنوات التلفزيونية  ية على أداء القائمين باالتصالاإلعالموتؤثر القوانين والتشريعات 

ية، وحرية الرأي اإلعالممن األحيان في تراجع سقف الحريات  كثيرحيث تساهم في  عموماً 

يين لوظيفتهم في نقل الحقائق والمعلومات للجمهور، اإلعالموالتعبير، والتضييق على ممارسة 

المهني، وعلى مصداقية القناة التي يعمل بها، فالجمهور الذي ال يجد  االداءاألمر الذي يؤثر على 

لحصول على هذه لالبحث عن وسائل أخرى إلى  المعلومات والحقائق في قناة معينة، سيتجه

 (.116، 5116تلك التي تتمتع بسقف حرية أعلى )أبو حصيرة،  المعلومات وخصوصا

ريعات شعت هذه التض، فقد خراالستقرابعدم  اإلعالمية في مجال األردن ريعاتشالتتتسم 

 خاللر تسع مرات شُعّدل قانون المطبوعات والنف ية،ضلتعديالت مستمرة على مدى السنوات الما

 .5115-1662 الفترة الواقعة ما بين

لقوانين لتأثير  في تغطية مختلف األحداث المحلية وجودالباحثة من خالل عملها وترى 

ل حجب العديد من من خال ويتضح ذلك ،ية على أداء القائمين باالتصالاإلعالموالتشريعات 

بعد صدور أحكام قضائية تحظر النشر  ، وخصوصااإلعالمداولها في وسائل ت الموضوعات، ومنع

 القبض مع قضية نقابة المعلمين والتي القت اإلعالم وتستطرد الباحثة هنا حول تعامل وسائل فيها،

ن أال إ ،5151برز قادة النقابة في الخامس والعشرين من تموز عام أخاللها القوات األمنية على 

غسطس من نفس العام أقرار منع النشر والصادر عن محكمة صلح جزاء عمان بتاريخ التاسع من 

كان  ،من قانون المطبوعات والنشر أ/36والمادة  ،من قانون العقوبات 555عمال بأحكام المادة 
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والمطبوعات  اإلعالموسائل  حيث قررت المحكمة حظر نشر ،يين للحدثاإلعالممام تغطية أحائال 

التعليق على مجريات المحاكمة في أو  منشوراتأو  أخباري منصات التواصل االجتماعي ألو 

 ا.وعدم تغطيتهالقضية  تجنبإلى  ييناإلعالمدفع مما   ،الدعوى القضائية المتعلقة بنقابة المعلمين

لفرض  النشر،حجب لتتخذ السلطة السياسية قوانين  منها،العربية  صاالدول خصو  غالبيةوفي 

بذريعة  اإلعالممن قبل وسائل معالجة بعض القضايا  وتبرر منع ،اإلعالمسيطرتها على وسائل 

من األشكال  بعدد اإلعالمالرقابة القانونية على وسائل وتالحظ الباحثة اتخاذ "حماية النظام العام"، 

  .بعدهاأو  البثأو  أهمها: الرقابة المسبقة قبل عملية النشر

 لسنة حرية الصحفيينو مركز حماية  الصادر عن األردنفي  يةاإلعالمتقرير الحريات ويشير 

 ية تشكل قيدااإلعالمت والقوانين يين يرون أن التشريعااألردنيين اإلعالم( من %65أن ) (5117)

( أن التعديالت المقترحة لقانون الجرائم اإللكترونية %56.5أكد )و ية، اإلعالمعلى حرية الممارسة 

( أن عقوبات سجن الصحفيين %24.1يين، بينما يرى )اإلعالمساهم في تزايد حاالت توقيف 

(، وبذلك 15، ص 5117حرية الصحفيين، و وتغريمهم هي عقوبات مبالغ فيها )مركز حماية 

يين من خالل توقيفهم، وفرض رقابة على اإلعالمية على اإلعالميظهر تأثير القوانين والتشريعات 

يين وتحديد مسؤولياتهم وصالحياتهم، ووضع اإلعالمتعيين المدراء و أو  المضامين التي يقدمونها،

ية للقناة، وتحديد ميزانيتها، وعدم األخذ بمبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة والخبرة، مما اإلعالمالسياسة 

 ية.األردن خبارلإلعالميين العاملين في غرف األاألداء المهني  يؤثر تأثيرًا سلبيًا على

 األردنقانون المطاوعات والنشر في  -2

 ( وهما:1662 ،بمرحلتين كما يوضح )الموسى األردنب للصحافةمرت الحالة التشريعية 

: شهدت هذه المرحلة اصدار عدد من القوانين المنظمة للصحافة 1655أ( مرحلة ما قبل 

ويعتبر تشريع  ،1616الذي صدر  العثماني(،المطبوعات  )قانونوالتي استمدت من  ية،األردن
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 األردن)تعليمات مديرية المطبوعات والجريدة الرسمية( هو اول تشريع تصدره حكومة إمارة شرق 

 (،1633وفي العام الذي يليه صدر )قانون تعديل قانون المطبوعات والنشر لسنة  ،1657عام 

 .(51رقم  نالعثمانييمؤقت معدل لقانوني المطبوعات والمطابع  )قانونصدر  1645وفي عام 

ويرى الموسى ان هذه القوانين الخاصة بتنظيم الصحافة في تلك الفترة كانت مستمدة من    

 ،1662 ،)الموسىقوانين المطبوعات والمطابع العثمانية التي كانت تتمتع وتتميز " بسلطويتها" 

 .(46-46ص 

حتى منتصف التسعينات: شهدت هذه المرحلة صدور خمسة  1655ب( مرحلة ما بعد عام 

وكانا القانونان األول والثاني يعتبران " ليبراليين  ،1663قوانين للمطبوعات والنشر حتى عام 

األخرى أما القوانين الثالثة  التعبير،حرية أو  متحررين لم يضعا عراقيل أمام صدور الصحف

 السابق، )المصدرحد بعيد مع أحكام المرحلة العرفية" إلى  كانت سلطوية في طابعها متسقةفقد 

 (. 46ص 

 ية والتعديالت التي جرت عليها: األردنوتستعرض الباحثة قوانين المطبوعات والنشر  

 2553لسنة  6أوال: قانون نظام المطاوعات رقم 

وصدر  ،1616العثماني لسنة أهم ما جاء في هذا القانون أنه ألغى العمل بقانون المطبوعات 

-56( بتاريخ )1653لسنة  6( مادة سمي قانون )نظام المطبوعات رقم 65خر يتضمن )قانون آ

ولكل شخص الحق في  ،والمطبعة حرةونص القانون على أن " الصحافة والمكتبة  ،(6-1653

بمختلف وسائل النشر وال تقيد هذه الحرية إال في  األنباءذاعة اآلراء و إرأيه وفي  حرية التعبير عن

"وأهم ما يميز هذا القانون انه وضع شرطا إلصدار مطبوعة وهو الحصول على  القانون إطار

بينما يصدر قرار  ،رخصة من وزير الداخلية تمنح خالل شهر على األكثر من تاريخ تقديم الطلب

وخول القانون الرفض " بقرار معلل يخضع للطعن أمام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا" 
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 ،حالتها للقضاء )الموسىإوزير الداخلية حق ايقاف المطبوعة " لمدة ال تتجاوز ثالثة أيام فقط" ثم 

 (.51ص  ،1662

 2555ثانيا: قانون المطاوعات لسنة 

واشتدت العقوبات  مادة،( 66( واحتوى القانون على )1655-3-31صدر القانون بتاريخ )

حيث خول مجلس الوزراء صالحية منح الرخص إلصدار  األول،من  أكثروالغرامات بهذا القانون 

ووضع القانون شروطا على المهنة ومن  مناسبة،الفترة التي يراها إلى  المطبوعة وصالحية الغائها

 عاما. نوالعشرين يكون رئيس التحرير جامعيا واتم من عمره الثالثة ضمنها أ

 2567قانون الصحافة والمطاوعات لسنة ثالثا: 

واشترط هذا القانون وجود محرر  (،73)( ويتضمن 1667-5-11صدر القانون بتاريخ )

وأن يكون قد حصل على شهادة  جامعيا،عاما وان يكون  51مسؤول للصحيفة بلغ من العمر 

واشترط القانون تفرغ  متتابعة،الثانوية العامة مع ممارسة العمل الصحفي لمدة خمس سنوات 

 وخول القانون مجلس الوزراء صالحية منح الرخص ورفضها بشكل قطعي. لوظيفته،الصحفي 

 2573لسنة  33المطاوعات والنشر رقم  رااعا: قانون

نه "من أوعرف القانون الصحفي  ،( مادة72) متضمنا( 1673-7-1صدر القانون بتاريخ )

ووضع القانون شروطا إلصدار  ،مورد رزق له وفقا ألحكام هذا القانون"أو  اتخذ الصحافة مهنة

صدارها رئيس تحرير أتم من عمره الثالثة إهنالك للمطبوعة المراد برزها: أن أمطبوعة من 

أن يتمتع بخبرة لمدة خمس سنوات في  ،الثانوية العامة أن يكون حاصال على شهادة ،والعشرين

شهاد جامعية مع سنة أو  ،شهادة جامعية في المجال الصحفي وبدون خبرةأو  ،العمل الصحفي
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ك المطبوعة اشتراإلى  إضافة ،وان يعمل بالمطبوعة عدد من المحررين ،خبرة في العل الصحفي

 نباء عالمية.أبوكاالت 

واستمر العمل به لما يقرب من عشرين  عمرا،ويعتبر هذا القانون من اطول قوانين الصحافة 

( من القانون لتنص على أن "لمجلس 16وجاءت المادة ) ،1672وأهم تعديل طرأ عليه عام  عاما،

أو  بإعادة ترخيصهاأو  منح الرخصة بإصدار المطبوعة الصحفية اإلعالمالوزراء بتنسيب من وزير 

أو  إدارية ويكون القرار قطعيا غير قابل للطعن أمام أي جهة بإلغائها،أو  بسحبهاأو  يرفض منحها

 (31ص  شقير،) .قضائية"

 2553لسنة  22لخامسا: قانون المطاوعات والنشر رقم 

وجاء القانون مع وجود مجلس  ،( مادة54( متضمنا )1663-3-56صدر القانون بتاريخ )

عالن الحياة الديمقراطية ،النواب شكال أحيث صاحب ذلك ظهور  ،وصدور الميثاق الوطني وا 

ونص القانون في مادته الثالثة على  ،وصدور عدد يوصف بالكبير من الصحف ،للتعددية الحزبية

 ،وله أن يعرب عن رأيه بحرية ،ردنيأوحرية الرأي مكفولة لكل  ،أن "الصحافة والطباعة حرتان

وأتاح القانون للمواطنين  ،"اإلعالمالرسم في وسائل التعبير و أو  التصويرأو  ابةالكتأو  بالقول

وشدد القانون على "التقيد التام  ،وأكد على حق الحصول على المعلومات ،التعبير عن آرائهم

 .المهنة وآدابها" أخالقب

 2557لسنة  07سادسا: قانون المطاوعات والنشر المؤقت رقم 

 ،( كقانون مؤقت بقرار من حكومة )عبد السالم المجالي(1667-5-17) صدر القانون بتاريخ

وأعاد  ،كأول صحيفة أردنية مستقلة اليوم" صحيفة العربالعدد األول من " وصدر في ذلك اليوم 

غالق الصحف القانون للحكومة وفرض غرامات مالية باهظة على منتهكي  ،"السلطة في تعليق وا 
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علقت  ،شهر من صدور القانونأوبعد ثالثة  ،بة"وفرضت الحكومة نظاما واسعا من الرقا ،القانون

، صحيفة بحجة عدم تصويبها ألوضاعها كما نص القانون المؤقت ةالحكومة صدور ثالث عشر 

دينار كما كان ألف ( 15األسبوعية "أن ترفع رأس مالها من )وحسب القانون فإنه على المطبوعة 

توقف إلى  مما أدى ،دينار حسب القانون الجديد ألف (311)إلى  1663سنة ل 11 في القانون رقم

 ،5115 ،بسبب صعوبة تحصيل مثل هذا المبلغ خالل ثالثة أشهر" )الكيالنيالصحف واحدة 

 (.11ص

لسنة  57( بعدم دستورية القانون المؤقت رقم 1662-1-56وحكمت محكمة العدل العليا في )

( من 64المادة )إلى  واستندت المحكمة في حكمهاوجرى إعادة إصدار الصحف المغلقة.  ،1667

لمواجهة ظرف قوانين مؤقتة  إصداروالتي تبين من خاللها أن الحكومة تستطيع  ي،األردنالدستور 

بحل مجلس النواب قبل أيام من انتهاء  حيث كانت الحكومة قد نسبت البرلمان،في غياب  طارئ

وصدر القرار عن الهيئة العامة لمحكمة العدل واليته الدستورية ثم قامت بإصدار القانون الموقت. 

العليا برئاسة القاضي سليمان عوجان. )نشر القرار في مجلة نقابة المحامين، العددان األول 

 (. 326ص  1662والثاني، كانون الثاني وشباط 

"األهم في  57د قرار محكمة التمييز بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم ويع

( فألغى القرار قرارات الحكومة بتعليق صدور 35ص شقير،) ية" كما يرىاألردنتاريخ الصحافة 

  ثالثة عشر صحيفة تم ايقافها بموجب ذلك القانون.

 2558لسنة  8قانون المطاوعات والنشر رقم  سااعا:

 العدل العلياقدمت الحكومة مقترحا جديدا لقانون المطبوعات والنشر للبرلمان بعد قرار محكمة 

وصدرت اإلرادة  ،1667لسنة  57والمتعلق بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم 
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طالل والذي كان نائبا للملك الراحل الحسين بن  الملكية بالمصادقة عليه من قبل األمير الحسن بن

 طالل وولي العهد في تلك الفترة.

واحتوى القانون بعض المواد التي أثارت حفيظة الجسم الصحفي كالمادة الخامسة والتي نصت 

وعدم نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية  الحقيقة،نه " على كل المطبوعات احترام أعلى 

اعتبر بعض الباحثين  "،وقيم األمة اإلسالمية والعربية ،اإلنسانوحقوق  الوطنية،والمسؤولية 

 ( العبارات الواردة في المادة "فضفاضة في تفسيراتها".13ص  ،5115، كالباحثة )الكيالني

 2555لسنة  32قانون معدل لقانون المطاوعات والنشر رقم ثامنا: 

ة )عبد الرؤوف الروابدة( بشكل متوتر ما بين حكوم 1666صدر القانون في أيلول 

تغيير قانون المطبوعات والنشر إلى  وبعد أن دعا الملك عبداهلل الثاني في بداية عهده ،والصحفيين

اجتمعت الحكومة مع كبار  ،دات الواسعة التي وجهت للقانونبعد االنتقا ،1662لسنة  2رقم 

آنذاك مؤكدا على  نوزار رئيس الوزراء الروابدة نقابة الصحفيي ،الصحفيين حول القانون الجديد

ولم تخرج الحكومة بتغييرات  ،أهمية اشراك الصحفيين في الحوارات للنهوض بواقع المهنة الصحفية

ووصفت  ،تتناسب وطموح الصحفيين بالرغم من أن القانون ألغى محظورات القوانين السابقة

ورد الكاتب في صحيفة الرأي  ،ا " مرعوبة" موجهة اللوم للصحفيينية بأنهاألردنالحكومة الصحافة 

لكن  ،هذا صحيح ،يون مرعوبونال قائال "الصحف)فهد الفانك( على تصريحات الحكومة في مق

رعبهم مبرر فهم يتلقون تعليمات متناقضة من المسؤولين تعيق حريتهم وتمنع المعلومات عنهم" 

 (.41ص  ،5115 ،)الكيالني
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 0223قانون معدل لقانون المطاوعات والنشر لسنة تاسعا: 

ونشر القانون بالجريدة الرسمية في العدد رقم  (،5113-4-16بتاريخ ) القانونصدر هذا 

 والنشر،وتضمن تعديل عدد من المواد والجمل الواردة في القانون الخاص بالمطبوعات  (،4565)

( من الدستور ومنشور بالجريدة الرسمية في 64بموجب إعالن صادر بموجب المادة ) وتم بطالنه

 (.54 ،5111 ،عرقوب )ابو( 5117-5-16( بتاريخ )4257عددها )

 0227وتعدياته عام  2558لسنة  8عاشرا: قانون المطاوعات والنشر رقم 

بعد أن قام  ( وذلك5117-3-51لغاء عقوبة حبس الصحفي بتاريخ )إوافق القانون على 

من قانون  32مجلس النواب معترضا على إلغاء المادة إلى  مشروع القانونمجلس األعيان برد 

إال أن مجلس النواب غلط  محاكمة،المطبوعات التي تسمح بتوقيف وحبس الصحفيين دون 

من  32ونصت المادة  دينار، ألف 52العقوبات المفروضة على الصحفيين والتي وصلت لمبلغ 

-54ص ،5111 ،عرقوب )ابو قانون المطبوعات والنشر على عقوبة الحبس عند النشر فيما يلي:

55.) 

 واإلساءة اليها. قدحها،أو  ذمها،أو  بالدستور،على تحقير الديانات المكفولة حريتها ما يشتمل  -

بأي أو  الكتابةأو  سواء بالرسماإلساءة ألرباب الشرائع من األنبياء أو  ما يشتمل على التعرض -

 وسيلة.

 إشاعات كاذبة بحقهم.أو  ما يتضمن معلوماتأو  وحريتهم الشخصية فرادما يسيء لكرامة األ -

ثارة النعرات المذهبية والعنصرية. -  كل ما يشكل اهانة للشعور والمعتقد الديني وا 
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  0220لسنة  ( وتعدياته30رقم ) رالمطاوعات والنش قانون الحادي عشر:

 شهدتفي جلسة برلمانية  5115لسنة  التصديق على تعديالت قانون المطبوعات والنشر جاء

الحريات الصحفية خاصة بعد  يمسالتشريع ن أعدد من النواب الذين رأوا انسحاب و  ،جدال واسعا

ليحّمل رؤساء  القانون الجديد جاءو  ،رفض طلبهم مناقشة هذه التعديالت مع نقابة الصحافيين

مسؤولية كل ما ينشر في فضائهم اإللكتروني حتى التعليقات الواردة من  يةخبار اإلتحرير المواقع 

هيومن ) منظمة وعلقت ،إجراء انتقامينه ألكترونية إرؤساء تحرير مواقع األمر الذي اعتبره  ،القراء

الذي يطالب المنشورات ي المقترح األردنإن القانون ( على الموضوع وقالت "رايتس ووتش

اإللكترونية بالحصول على ترخيص والذي يمنح السلطات التنفيذية سلطة إغالق المواقع غير 

أن مطلب امتناع مدراء المواقع عن نشر  ،بير على اإلنترنتالمرخصة، هو قانون يهدد حرية التع

رق التعليقات القوانين تعليقات المستخدمين التي "تخالف القوانين" يكون له هدف مشروع عندما تخ

ية ال تدخل ضمن القوانين المعقولة التي ال تناقض المعايير الدولية األردنالمعقولة. لكن القوانين 

تلك التي تحرض أو  لحرية التعبير. كما يمكن أن يستتبع نشر التعليقات المنطوية على القدح والذم

ضاة مدراء المواقع، كما تتطلب القوانين على العنف، ضرورة إزالة هذه التعليقات، ال أن تتم مقا

 ".يةاألردن

باحث أول في هيومن رايتس ووتش: "لطالما فرضت الحكومة  وهو وقال كريستوف ويلكى

 هم. وها هي تحاول اآلن مد هذه القيودأفكار يين عن آرائهم و األردنية قيودًا على كيفية تعبير األردن

 - https://www.hrw.org/ar/news/2012/09/10/247436 "التعبير على اإلنترنتإلى 

( من القانون على 45حيث نصت المادة ) المعدلة،هم القوانين بمواده من أالقانون هذا  ويعتبر

 : أنه

https://www.hrw.org/ar/news/2012/09/10/247436-
https://www.hrw.org/ar/news/2012/09/10/247436-
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تتولى النظر  والنشر،تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات  أ_

 في القضايا التالية:

أو  هذا القانون والجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعاتالجرائم التي ترتكب خالفا ألحكام  -1

 المرئي والمسموع المرخص بها خالفا ألحكام أي قانون آخر. اإلعالموسائل 

الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام  -5

نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من  إذاوأحكام هذا القانون  المدني،القانون 

 المرئي والمسموع. اإلعالموسائل أو  المطبوعات

ب_ تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر 

 بالقضايا التالية: 

كانت داخلة في  إذاالقضايا الجزئية والمدنية المشار اليها في الفقرة )أ( من هذه المادة  -1

 ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة.

داخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات الواقعة على أمن الدولة الالجرائم  -5

المرئي والمسموع المرخص  اإلعالموسائل أو  تم ارتكابها بوساطة المطبوعات إذاالنافذ 

 (5151 ،)شقير بها.

 0225ة ( لسن4قانون معدل لقانون المطاوعات والنشر رقم ) الثاني عشر:

 النيابي أقره المجلس السابع عشرو  ،5115المطبوعات والنشر المعدل لسنة صدر قانون 

 حيث الغيت والنشر،وتضمن تعديالت شكلية لمواءمة التغيرات التي طرأت على دائرة المطبوعات 

  .اإلعالمهيئة  أعمالودمج بعض مهامها في  رشالمطبوعات والن دائرة
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ية اإلعالماالستراتيجية إلى  (5151-4-6 ويشير الخبير يحيى شقير )اتصال هاتفي بتاريخ

إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كافة القوانين إلى  قد دعت ،5115 -5111ية لألعوام األردن

 اإلعالموتم تطبيق التوصية في قانوني المطبوعات والنشر وقانون  ،اإلعالمالمتعلقة بالصحافة و 

قطة مشجعة وتعتبر هذه الن ،ولم يكن هنالك تنمر من قبل الصحفيين على الدولة ،المرئي والمسموع

( 3وقانون محكمة أمن الدولة وقانون منع اإلرهاب خاصة المادة ) اإلعالمبين  االرتباطعلى فك 

والتي تعتبر تكرار لنص المادة  ،جنبيةأمنه والتي تنص على تعكير صفو عالقات المملكة مع دولة 

 قانون العقوبات المتعلقة بصفو عالقات المملكة مع دولة أجنبية.( من 12)

 المرئي والمسموع اإلعامقانون ثانيا: 

تحتكر البث اإلذاعي والتلفزيوني، وحين جرى إقرار قانون  5115قبل عام  الحكومةكانت 

 جرى تحرير البث ليشمل القطاع الخاص. 5115لسنة  71ت رقم المرئي والمسموع المؤقَّ  اإلعالم

 وفقًا لتعليماتي محتوى المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المرخصة األردن اإلعالموتنظم هيئة 

لمجموعة أخرى من التعليمات للبرامج واإلعالنات ووفقا  البرامج واإلعالنات والدعايات التجارية،

ي للبرامج واإلعالنات األردن اإلعالم)تعليمات هيئة أو البلدية /وتغطية الحمالت االنتخابية النيابية و

ي للبرامج واإلعالنات لتغطية حمالت األردن اإلعالم، وتعليمات هيئة 5116والدعاية الترويجية، 

)ك( من  51وهذه التعليمات ملزمة قانونيًا بمقتضى المادة  (.5111البلدية، أو  ابيةيالناالنتخابات 

 المرئي والمسموع.  اإلعالمقانون 

المرئي  اإلعالم( من قانون 1) 51من حيث المعايير المتعلقة بالتوازن، تتطلب المادة 

والمسموع إدراج ما يلي في تراخيص البث: "التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص .... 

من التعليمات حيث ينبغي  6واألحداث...". وهذا وارد بالتفصيل في المادة  خباروموضوعية بث األ
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وتغطية األنشطة  خبارات البث تحري "الدقة واالبتعاد عن التحيز ... عرض األعلى جه

 تغيير".أو  بموضوعية وحياد ونزاهة دون تحريف

المرئي  اإلعالمالمرئي والمسموع، فإن أحد مهام هيئة  اإلعالممن قانون  4المادة  وبمقتضى

ووفقًا والمسموع هي "مراقبة أعمال الجهات المرخص لها" لضمان احترامهم لشروط الترخيص. 

مسؤوال عن ضمان التزام كافة الجهات  اإلعالممن القانون نفسه، يكون مدير هيئة  2 للمادة

 المرخص لها بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة لإلعالم المرئي والمسموع، بما في ذلك

النظر في الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور، والشكاوى المقدمة من مرخص له على مرخص له 

 آخر. 

ي للبرامج واإلعالنات والدعاية التجارية على األردن اإلعالممن تعليمات هيئة  5المادة  وتنص

أو دعاية مخالفة ألحكام قانون /تلفزيوني وأو  أنه لدى الهيئة "الصالحية إليقاف أي برنامج إذاعي

هذه إلى  ضافةأية قوانين أخرى ذات صلة، باإلأو  لوائحه التنظيميةأو  المرئي والمسموع اإلعالم

 التعليمات".

 المرئي والمسموع وتعليمات البرامج واإلعالنات والدعاية التجارية اإلعالمكل من قانون  ويشمل

ي عددًا من المعايير المهنية لجهات البث اإلعالمومدونة قواعد السلوك للعاملين في القطاع 

 ية، وهي كاآلتي: اإلعالم

 ما أو  إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقيةأو  التزام المرخص له بعدم بث

أو  الدينيةأو  قة العنصريةالحض على اإلرهاب والتفر أو  من شأنه اإلخالل بالوحدة الوطنية

المرئي  اإلعالممن قانون  51/13عالقات المملكة بالدول األخرى )المادة إلى  اإلساءة

 والمسموع(. 



43 

 تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سالمة أو  التزام المرخص له بعدم بث أي موضوع

 والمسموع(.المرئي  اإلعالممن قانون  51/14االقتصاد والنقد الوطني. )المادة 

  أو  العنفأو  اإلرهابأو  تحرض الكراهيةأو  ياً أخالقالتزام المرخص له بعدم بث مواد "مسيئة

أو  التعصب العنصري الذي من شأنه إلحاق الضرر باالقتصاد الوطنيأو  الطائفيةأو  الفتنة

 اإلعالممن قانون  51/1انتهاك حرمة األمن القومي واالجتماعي" )المادة أو  العملة المحلية

 المرئي والمسموع(.

 ،"ينبغي على جهات البث احترام "الثوابت الوطنية" بما فيها "االلتزام برؤى الملك عبد اهلل الثاني 

وفكرة أن "القوات المسلحة واألجهزة األمنية هي السياج والدرع للوطن والحامية ألمنه 

ي جزء من األردنالكبرى بأن الشعب  واستقالله"، "احترام القومية العربية ومبادئ الثورة العربية

األمة العربية واإلسالمية" و"الحفاظ على الوحدة الوطنية واألمن القومي" )مقدمة مدونة 

 السلوك(. 

  عدم قيام جهات البث بنشر محتوى "مسيء" لجوهر المعتقدات الدينية ويقدم تنازالت للقيم

العنيفة" أو  واآلداب العامة، كالبرامج اإلباحيةيعكر الصفو العام أو  الوطنية والتراث والوحدة،

 من الالئحة التنفيذية لمنح التراخيص لجهات البث اإلذاعية والتلفزيونية(. 6)المادة 

 عم استقاللية ونزاهة القضاء وعدم بث ما يمكن أن يؤثر على سير العدالة. وينبغي على د

ي اعلى العنف والكراهية ضد  التحريضأو  ي أن يكون حريصًا على عدم التشهيراإلعالم

 55االنتماء السياسي. )الفقرة أو  الدينأو  العرقأو  مؤسسة على أساس الجنسأو  شخص

 المرئي والمسموع(. اإلعالممن القسم الثاني لمدونة السلوك للعاملين في  54و
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 المرئي والمسموع اإلعاملجنة شكاوى 

 االرتقاءجاء تشكيل اللجنة استجابة للتطور السريع في مجال البث اإلذاعي والتلفزيوني بهدف 

واإلسهام في   التشريعات الناظمة ومواثيق الشرف المهني. إطار في ياإلعالم بالمحتوى والنهوض

المرئي والمسموع ، تنفيذًا للتعديل الجوهري في  اإلعالمية في مجال اإلعالمحل العديد من القضايا 

/ي( منه على 4، الذي نص في المادة )5115( لسنة 56المرئي والمسموع رقم ) اإلعالمقانون 

أو  المواد المبثوثةأو  ياإلعالممكونة من مختصين لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى   تشكيل لجنة

وقد تم  خر،آمرخص له على مرخص أو  رتداول الجمهو أو  لغايات العرض  المسجلة

من ذوي االختصاص للنظر في شكاوى  54/2/5115اللجنة بعد نفاذ القانون بتاريخ   تشكيل

ى وسائل كاوى حول محتو ( ش6) 5116اللجنة خالل عام  واستقبلت ،عالمرئي والمسمو  اإلعالم

حول محتوى عدد من  5151( شكوى خالل عام 11واستقبلت اللجنة ) ،المرئية والمسموعة اإلعالم

وسيطة لحل النزاعات  ويتمحور دور اللجنة في كونها جهة ،المرئية والمسموعة اإلعالموسائل 

ختياريًا، ويتم وقف النظر في الشكوى اذا االمرئي والمسموع ويتم اللجوء إليها  اإلعالمالمتعلقة ب

كانت منظورة أمام القضاء وتكون مرجعيتها القوانين واألنظمة السارية المفعول وباألخص قانون 

المرئي والمسموع النافذ، وميثاق الشرف المهني الخاص بالعاملين في قطاع المرئي  اإلعالم

 .اتصال هاتفي( ،5151 ،)شقير نصافوالمسموع، والمعايير الدولية ومبادئ العدالة واإل

 ييناألردنثالثا: قانون نقااة الصحفيين 

واستحدث قانون مؤقت للنقابة  ،1653يين ألول مرة عام األردنصدر قانون نقابة الصحفيين 

ويتألف مجلس النقابة من نقيب وأعضاء يمثلون القطاعات المختلفة في النقابة سواء  ،1623

وللنقابة مدير وجهاز إداري يتضمن عدة لجان يؤلفها المجلس من بين  ،الخاصأو  بالقطاع العام



45 

 الصحي،التأمين  ،أعضاء الهيئة العامة لمساعدة المجلس بنشاطاته المختلفة والمتنوعة كالعضوية

 .الحريات الصحافية

الصحافيين والمهم على ( 1651-3-15بتاريخ ) ،التقى رئيس الوزراء حينها )سمير الرفاعي(

( قرر عدد من 1651-15-1وبناء على ذلك بتاريخ ) ،في تأسيس نقابة للصحفيين تأخرهم

وجرى بعد ذلك  ،ربعة أشهرأريحا انتخاب مجلس إداري انتقالي للنقابة لمدة أالصحافيين في 

وتكون أول مجلس  ،انتخاب نقيب الصحافيين وفاز بالتزكية )صادق الشنطي( مالك جريدة الدفاع

وابراهيم  ،وخيري حماد أمينا للسر ،وصبحي الكيالني نائبا للنقيب ،نطي نقيباللنقابة من صادق الش

ومسلم بسيسو مساعدا ألمين الصندوق  ،وسليم الشريف امينا للصندوق ،سكجها نائبا ألمين السر

 (.56-55ص  ،5111 ،)ابو عرقوب

فصدر القانون  النقابة،عمال أيين ثالثة قوانين تهتم بتنظيم األردنمر على نقابة الصحفيين 

خالف مجلس النقابة  إذا( من القانون على أنه " 41ونصت المادة ) ،1653األول للنقابة عام 

 ،رئيس الوزراءإلى  يجوز لوزير الداخلية أن يرفع األمر ،الغايات التي أنشئ من اجلها النقابة

بتاريخ  1623ؤقت لسنة بينما أقر القانون الثاني للنقابة كقانون م "،انتخابات جديدةإلى  والدعوة

(16-15-1625.) 

 ياإلعاممواثيق الشرف : الماحث الثالث

 يات المهنة التزاما ضمنياأخالقون بها بيين والمؤسسات التي يعملاإلعالمالتزام  يشكل

، والحفاظ على مؤسسات اإلعالمحق المواطن في ية تجاه الجمهور، واحترام اإلعالمبمسؤوليتهم 

الدولة وقوانينها والمصلحة العامة، مما يساهم في بناء المجتمع وتطويره من خالل تشكيل رأي عام 

يعد نشر معلومات غير مؤكدة في سبيل تحقيق و قائم على المعلومات الصادقة والموضوعية، 
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مة والحياة الخاصة العالسبق الصحفي تجرد من تلك المسؤولية، كما يعتبر التشهير بالشخصيات ا

ي ونشر اإلعالميات المهنة، وكذلك األمر بالنسبة للتضخيم أخالقانحرافًا يعارض  فرادباأل

يات المهنة من شأنه أن يقلل من أخالقالشائعات، وبالتالي فإن تحسين ظروف العمل، وااللتزام ب

ضغوط المهنة، ويرفع من مستوى األداء المهني من خالل توفير بيئة مالئمة لممارسة المهنة 

االلتزام بالموضوعية والصدق والدقة  إطارأداء واجباته في إلى  ية، مما يدفع الصحفياإلعالم

 (.14، 5114ر، ية األخرى )عنصخالقوالحياد وغيرها من المعايير المهنية واأل

 أدلة سلوك المهني:أو  ي هنالك عدة مواثيق شرفاإلعالموفي العمل  

 .للصحافيين الدولي االتحادميثاق شرف دولية: 

تم اعتماد هذا اإلعالن العالمي بمثابة معيار لألداء المهني للصحافيين الذين يقومون بجمع 

أثناء تناولهم  األنباءأولئك الذين يقومون بالتعليق على إلى  ضافةونقل وتوزيع المعلومات باإل

 1654تم تبني هذا إلعالن من قبل المجلس العالمي للفيدرالية الدولية للصحفيين عام و  لألحداث،

 وينص على ما يلي: ،1626وتم تعديله من قبل المجلس عام 

 .صحفيصول إليها هو أولى واجبات الحترام الحقيقة وحق الجمهور في الو ا -

خالل أدائهم لعملهم سيقوم الصحافيون وفي جميع األوقات بالدفاع عن الحرية من خالل النقل  -

 .األمين والصادق لألنباء ونشرها وكذلك الحق في إبداء تعليقات وآراء نقدية بشكل عادل

وفقا للحقائق التي يعلم مصدرها فقط ولن يقوم بإخفاء  األنباءسيقوم الصحفي بنشر تلك  -

 .تزييف وثائقأو  معلومات هامة

 ئق.الوثاأو  الصورأو  األنباءل على يستخدم الصحفي وسائل مشروعة للحصو  -
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وجد بأنها غير دقيقة سيقوم الصحافي ببذل أقصى طاقته لتصحيح وتعديل معلومات نشرت و  -

 ء.على نحو مسي

 .في بإتباع السرية المهنية فيما يتعلق بمصدر المعلومات الذي يطلب عدم إفشائهسيلتزم الصح -

على الصحفي التنبه للمخاطر التي قد تنجم عن التمييز والتفرقة اللذين قد يدعو إليهما  -

، وسيبذل كل ما بوسعه لتجنب القيام بتسهيل مثل هذه الدعوات التي قد تكون مبنية على اإلعالم

أو  المعتقدات السياسية وغيرها من المعتقداتأو  الدينأو  اللغةأو  الجنسأو  أساس عنصري

 .األصل االجتماعيأو  الجنسية

االنتحال، التفسير  خطير:سيقوم الصحفي باعتبار ما سيأتي على ذكره على أنه تجاوز مهني  -

 واء من أجل النشربنية السوء، االفتراء، الطعن، القذف، االتهام على غير أساس، قبول الرشوة س

 .إلخفاء المعلوماتأو 

على الصحافيين الجديرين بصفتهم هذه أن يؤمنوا أن من واجبهم المراعاة األمينة للمبادئ التي -

العام للقانون في كل دولة، وفيما يخص القضايا المهنية على  طارتم ذكرها. ومن خالل اإل

 .هر غيأو  من أشكال التدخل الحكومي لالصحفي أن يراعي استقاللية زمالئه باستثناء أي شك

 اقليمية: ميثاق الشرف الصحفي العراي الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب.

مقدمة ومبادئ عامة ومسؤوليات وواجبات لخاصة بالحكومات والمؤسسات إلى  ينقسم الميثاق

( 1665)وأصدر الميثاق لسبب سياسي يتماشى مع خصوصية الفترة التي أقر بها الميثاق عام 

 ،(1642وتفكك العرب وضعفوا بعد النكبة عام ) ،وهي الفترة التي شهدت الحرب العربية اإلسرائيلية

وأكد الميثاق على حرية التعبير وحق االطالع وفي  ،(1656والعدوان الثالثي على مصر عام )

لمتواجدة في التراث الدينية والمثل العليا ا في تأكيد القيم اإلعالمنفس الوقت أكد الميثاق على دور 
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يات خالقواعتبر الميثاق أن خرق هذه المفاهيم يعتبر خرقا أل ،يةخالقالقيم األإلى  إضافة ،البشري

 (36ص  ،5111 ،عرقوب )ابوالمهنة الصحفية. 

وعدم نشر ما يشكل نقدا  ،وطالب الميثاق الصحافة العربية بضرورة االهتمام بالتضامن العربي

العصبية الدينية والتعصب بأشكاله وأكد  ،وبين الميثاق بعض المفاهيم كالعنصرية ،للعالقات العربية

وأكد الميثاق على ضرورة التزام  ،جنب هذه األمور في العمل الصحافيالميثاق على ضرورة ت

واحترام اختياراتها الوطنية وسياداتها وعدم التدخل في  ،الصحافة بعدم الطعن في كرامة الشعوب

ومنع الميثاق  ،العربي ممنوع من توجيه النقد بأي شكل اإلعالمأن إلى  مما يشير ،بيةشؤونها العر 

)المصدر  .ية وشرفهااإلعالمتوجيه النقد للزعماء العرب واعتبر الميثاق ذلك بقدسية الرسالة 

 السابق(

مصالح األنظمة بهدف ونالحظ أن ميثاق الشرف الصحفي العربي قيد الصحفيين ليتماشوا مع 

ية لجانب الحكومات واألنظمة اإلعالموبالتالي كسب الوسائل  اإلعالمفرض السيطرة على وسائل 

 العربية.

 يين العرباإلعامميثاق الصحفيين و 

قر مجلس أعرفت مواثيق الشرف العربي بعد منتصف العقد السابع من القرن الماضي حيث 

ي العربي والذي جاء تنفيذا اإلعالمميثاق الشرف  1672يلول أالجامعة العربية في الرابع عشر من 

لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربي الذي عقد في المغرب بالدار البيضاء 

ي وكالتزام بتوصيات اإلنسانجاء إليجاد سياسة اعالمية عربية على المستوى القومي و و  1665عام 

ن تكفل أوقد نصت المادة الثانية عشرة من الميثاق على  ،بياللجنة المالئمة لإلعالم العر 

ي العربي ونصت اإلعالمالحكومات العربية حرية التعبير والضمير المهني للعاملين في المجال 
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نحاء الوطن العربي وتضمن أيين العرب في مختلف اإلعالمن تكفل الحكومات حرية تنقل أعلى 

  .ويتوجب وضع تشريعات لحماية حقه في كافة الدول العربية ن حق المؤلف يكفله القانونأالميثاق 

إلى  ضافةي العربي على المبادئ العامة كحق التعبير واالطالع باإلاإلعالمواشتمل الميثاق 

ن تقدم أالعربية مسؤولية خاصة تجاه المواطن العربي و  اإلعالماشتماله  للمسؤوليات كتحمل وسائل 

ن تعرفه بالوطن العربي وتراثه وتاريخه واالمكانات المادية والبشرية أو ن تخدم قضاياه أله الحقيقة و 

ية العربية على مبدأ التضامن العربي في كل ما تقدمه للرأي العام اإلعالمبه وان تحرص الوسائل 

ورفض مبادئ التمييز العنصري والعصبية الدينية والتعصب بكل اشكاله مع التأكيد على ضرورة 

ن يتصفوا بالموضوعية مع احترام السيادة أن العرب بالصدق في تأديتهم لرسالتهم و يياإلعالمالتزام 

لوسيلة للتحريض للعنف وعدم تجريح رؤساء الدول والحفاظ على  اإلعالموعدم تحويل  ،الوطنية

 (.5117 ،ية وشرفها )مشاقبةاإلعالمقدسية الرسالة 

 يين.األردنشرف الصحفيين ميثاق  محلية:

بتاريةخ  ية الهاشمية في اجتماعهةااألردنالهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة  قررت

عتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع ا ،55/4/5113

يسترشدون به ، ووسائل االتصال الجماهيري اإلعالمالعاملين في مختلف وسائل الصحافة و 

فيةه، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر ويلتزمون بما جاء 

 .مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة

  الصحافيين بما يلي: (1المادة ) وألزمت

 خبارأ ة بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات واأل

 .المهني بمبادئ الشرف واالستقامة والنزاهةقبل نشرها والتقيد بسلوكه 
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 .ب ة احترام القيم الدينية باعتبارها أساسا للتراث الحضاري والفكري

ج ة الدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأييد حق المواطن في المشاركة 

 .إيجابيا في أمور وطنه وقضاياه اليومية

 .الوطنية وصيانتها لتكون أساسا لقوة المجتمع وتطورهد ة العمل على تأكيد الوحدة 

هة التأكيد على التاريخ المشترك والحاضر والمستقبل لألمة ومساندة حركات التحرير في أرجاء 

 .العالم وشجب حركات التمييز العنصري في العالم

 و ة عدم استغالل المهنة للحصول على مكاسب شخصية بدون وجه حق وتجنب عبارات السب

 .ترخصأو  ابتذالأو  والقدح والتجريم الشخصي وااللتزام بالمسؤولية الوطنية دون شطط

ز ة تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء واالبتعاد عن اإلثارة في نشر 

ترام واآلداب العامة واح خالقالجرائم والفضائح وعدم نشر التقارير والمقاالت والصور المنافية لأل

 .واألمور الحياتية الخاصة بالمواطنين فرادسمعة األسر والعائالت واأل

مهاترات بين األسرة الصحفية والحفاظ على كيان أو  ح ة تجنيب نقابة الصحفيين أية خالفات

قوانينها وأنظمتها فيما يتصل إلى  النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها واالحتكام

 .بالمسائل الصحفية

   الصحفي مما يلي: (5) وحظرت المادة

أ ة ممارسة المهنية الصحفية بصورة تخالف القوانين واألنظمة المعمول بها والتعليمات الخاصة 

 .بالنقابة

المنتسبين أو إلى  النقابةإلى  يسيءأو  تصرف يتنافى مع كرامة المهنةأو  ب ة القيام بأي عمل

 .إليها
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تجريح أو  اآلخرين،مع أو  وتقاليد المهنة في التعامل مع زمالئهج ة الخروج على قواعد اللياقة 

 .تقاليد المهنةأو  مادي تقره القوانين واألنظمةأو  أعضاء األسرة الصحفية دون حق أدبي

صورتها إال أو  مساعدات أخرى مهما كان نوعهاأو  عينيةأو  تبرعاتأو  د ة قبول أي هبات

 .بموافقة مسبقة من المجلس

 .فة وعرقلة تطبيق قانون النقابة ونظامها الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبهامخال .هة

 .المرسومة استغالال خاصا لمنفعة شخصية ضارة بالغيرأو  و ة استغالل الكلمة المكتوبة

ز ة إثارة غرائز الجمهور بأية وسيلة من وسائل اإلثارة وتضليل الجمهور بالمعلومات غير 

 .ئع تصويرا غير أمين. واستغالل وسائل النشر للوشاية والتشهيرالصحيحة وتصوير الوقا

 ح ة نشر البيانات والمعلومات المغلوطة وتجاهل تصحيحها فور االطالع على الحقيقة.

مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية" وأكد الميثاق على ضرورة وعرف الميثاق الصحافة بأنها "

ي كضرورة االلتزام بالدقة والموضوعية خالقالعمل الصحافي األااللتزام بالمبادئ المهنية المهمة في 

وغيرها من المبادئ المهنية  فرادوعدم نشر األسرار الشخصية لألسر واأل المعلومات،والتحقق من 

 .األخرى

 يات الصحافة ألخاقايان رؤساء تحرير الصحف األمريكية عن ماادئ 

يات الصحافة في أخالقجمعية رؤساء تحرير الصحف األمريكية على بيان مبادئ  وافقت

ويعتبر البيان تكملة لما  ،1675اجتماع لمجلس إدارتهم في الثالث والعشرين من تشرين أول عام 

يات خالققوانين لبيان قواعد الصحافة" والذي بدوره تطرق أل تحت اسم " 1655صدر عام 

باالستشهاد بالتعديل األول في الدستور األمريكي الذي يحمي حرية التعبير وبدأ البيان  ،الصحافة

حقا دستوريا يقع تحت ويتعهد ويضمن البيان من خالل الصحافة للشعب  ،من أي تعد عليها
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كتابة  ،الصدق ،المسؤولية ،ويحتوي البيان عددا من المواد المتعلقة بالحرية ،مسؤولية الصحفيين

 .(31ص  ،5111 ،وغيرها من المواد )ابو عرقوب ،استقالل الصحفي ،القصة الخبرية

 (APيات العمل الصحفي في وكالة االسوشيتد ارس )ألخاققواعد 

مجلس إدارة جمعية مديري تحرير وكالة االسوشيتد برس في الخامس عشر من نيسان وضع 

لقياس ادائهم  ،الصحفيتتعلق بالسلوك قواعد نموذجية وجهت للصحف والعاملين بها  ،1675عام 

وتوصل مديرو  ،وممن يسهم في صناعة الخبر خباروتنطبق تلك المعايير على قسم األ ،المهني

باالستناد على أن الحقيقة  ،ومستقلة ،دقيقة ،أنه يجب أن تكون الصحيفة عادلةإلى  تحرير الوكالة

وأن تقوم الصحيفة  ،االنحيازأو  وتتجنب اإلهمال ،وأن تتحرى الصحيفة الدقة ،هي المبدأ األساسي

وأن توفر منبرا لتبادل اآلراء والنقد والتعليق  ،بغض النظر عن مصالحها الخاصة خباربنشر األ

 (31ص  ،5111 ،)ابو عرقوب

 يةاألردنالقنوات التلفزيونية : الرااعالماحث 

بأنماطها المختلفة والتي تتنوع ما بين الملكية  اإلعالمالوقت الذي تنتشر به وسائل  في

تتوفر  األردنفي  ،الرسمي" اإلعالمالتابعة للدولة والمعروف باسم "  اإلعالمووسائل  ،الخاصة

ويبلغ إجمالي  ،التابعة للدولة اإلعالموسائل إلى  إضافةذات الملكية الخاصة  اإلعالموسائل 

(، 157، ص 5116( قناة )أبو حصيرة، 47( )5112ية حتى نهاية عام )األردنالقنوات التلفزيونية 

( قناة، منها 17ية التي يمتلكها أردنيون وموجهة لألردنيين )األردنفيما يبلغ عدد القنوات التلفزيونية 

 األردنية هي )رؤيا، خبار إ( قناة خاصة وقناتان حكوميتان، وتبث أربع قنوات فقط نشرات 15)

الدولية، اليرموك(، بينما تبث القنوات األخرى مجموعة من البرامج المحلية مثل اليوم، الحقيقة 

البرامج الحوارية والسياسية واالجتماعية، أما باقي القنوات؛ فهي ما يعرف بفضائيات الساليد التي 
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(، وتتمثل أبرز 64، 5115تعتمد بشكٍل أساسي على بث اإلعالنات والصور الثابتة )اليونسكو، 

  ية في كل مما يلي:األردنت التلفزيونية القنوا

 ياألردنمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 

( محطة التلفزيون في 57/4/1662له جاللة الملك الحسين بن طالل بتاريخ ) المغفورافتتح 

( ساعات، تبدًا من الساعة السابعة 4) االنطالقةساعات البث في بداية  وكانتمنطقة أم الحيران، 

( ساعات، وخالل العامين 5)إلى  وحتى الحادية عشر مساًء، ثم تم زيادة ساعات البث لتصل

ي بعمليات النقل الخارجي والبث التعليمي بالتعاون مع وزارة األردن( بدأ التلفزيون 1671-1671)

 (.5151ي، األردن)التلفزيون  .التربية والتعليم

بدء البث من قناة جديدة، فخصصت القناة األولى للبرامج المحلية والعربية،  1675عام في و 

ي أول قناة عربية تبث األردنأصبح التلفزيون  وبهذاخصصت القناة الثانية للبرامج األجنبية، و 

ية باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والعبرية، خبار إباللغات األجنبية، كما أصبح يقدم نشرات 

ارتبط التلفزيون باألقمار الصناعية عبر المحطة األرضية لألقمار الصناعية من البقعة،  وبعد عام

نقل األحداث والفعاليات إلى  إضافةتلفزيونية مباشرة من مراكزها المختلفة، البرامج ال فأصبحت

 (.47، ص 5115العالمية الكبرى )العمرو، 

ية لإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي والسينمائي للمساهمة األردنتم إنشاء الشركة  1621 عامفي و 

إنتاج المسلسالت والبرامج إلى  تهدف ي من البرامج المختلفة،األردنفي تغطية حاجات التلفزيون 

إلى  نية الشركة أدىارتفاع مديو لكن التلفزيونية واإلذاعية، وتزويد السوق المحلي والعربي بها، 

( المملوكة للقطاع الخاص، 5111ية عام )اإلعالمإغالقها، ليتم إعادة إنشائها تحت مسمى المدينة 

، 5116ية والعربية )الموسى، األردنوأصبحت مقرًا رئيسيًا تبث منه العديد من القنوات الفضائية 
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تم دمج اإلذاعة والتلفزيون في مؤسسة واحدة هي "مؤسسة اإلذاعة  1625في عام و  (.365ص 

ية، كما األردنالقناة الفضائية  1663والتلفزيون"، وصدر قانون جديد ينظم عملها، ثم افتتحت عام 

لتبث جلسات مجلس األمة وأبرز األحداث العربية  1662ية عام األردن العربيةافتتحت القناة 

تم دمج القناة فإعادة هيكلة، إلى  خضعت مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 5111وفي عام والعالمية، 

 (.565، ص 5112)الكايد،  .األولى والثانية في قناة واحدة

( إال أنه 5111لسنة  35ي )رقم األردنبالرغم من وجود قانون لمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون و 

بالسياسة العامة لإلعالم والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة  بالتقيد"أيضًا ملزم 

الفقرة )أ( من  54بموجب أحكام هذا القانون وبما ال يتعارض مع قانون المؤسسة )وفقًا للمادة 

 المرئي والمسموع(.  اإلعالمقانون 

 تلفزيون المملكة

لسنة  53العام المستقلة وتعديالته رقم  ماإلعال" نظام محطة أنشئ تلفزيون المملكة بموجب

)مكرر( من قانون مؤسسة اإلذاعة  5بمقتضى المادة عامة مستقلة  محطةكلتكون " 5115

كنواة لمنظومة إعالم  ،16/17/5112 . وبدأ بثها بتاريخ5111لعام  34ي رقم األردنوالتلفزيون 

خدمة عام، وصدرت إرادة ملكية سامية بتعيين فهد الخيطان رئيسًا لمجلس إدارة القناة، ويتجسد 

المستقل عن تدخالت السلطات والمصالح االقتصادية،  اإلعالمية العامة باإلعالممفهوم الخدمة 

فهي مملوكة للقطاع العام، والممولة من موازنة الدولة، والممثلة لمختلف فئات المجتمع وأطيافه، 

إقصاء لفئة أو  بحيث تضمن التعددية والتشاركية التي تعكس اهتمامات المواطنين دون تهميش

 .على حساب فئة أخرى
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تطوير نموذج أردني إلعالم الخدمة العامة، والذي يقوم على المهنية  إلى كةوتهدف قناة الممل

ي وثقافته، والحصول على ثقة المشاهد األردنواالستقاللية والمسؤولية، وتمثيل قيم الدولة والمجتمع 

ي والعربي، والمشاركة في بناء الثقافة العامة في المجتمع، وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقات األردن

ي بجميع مناطقه، األردنالجمهور، وتمثيل مختلف فئات المجتمع إلى  الرقمي للوصول عالماإل

 (. 5116وتقديم فهم أكثر شمواًل وعمقًا للشؤون المحلية )قناة المملكة، 

جانب إلى  وتقدم القناة مجموعة من البرامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها،

التي تتناول فيها أبرز األحداث والقضايا المحلية والعربية والدولية وتحليلها عبر  يةخبار اإلالنشرات 

مراعاة اهتمامات الجمهور إلى  االستعانة بخبراء ومختصين، من خالل دورة برامجية متكاملة تهدف

ي ورغباته، وتقديم مضمون إعالمي متنوع يخاطب مختلف فئات الجمهور، وقد استطاعت األردن

ية األردننوات التلفزيونية ي، وتمكنت من منافسة القاألردنأعداد كبيرة من الجمهور  بذلك جذب

في وقت قياسي، اعتمادًا على جرأتها في طرح مختلف الموضوعات والقضايا المحلية،  ىاألخر 

وانتقاد المسؤولين والوزراء، وفتح ملفات كانت مختلف المؤسسات األخرى تتجنب الحديث عنها، 

ي انتشارها محليًا وعربيًا، كما تمتلك القناة شبكة مندوبين ومراسلين منتشرين في مختلف مما ساهم ف

 أصحابإلى  مناطق المملكة لتسليط الضوء على الموضوعات التي تمس حياتهم المواطنين، ونقلها

 (.137، ص 5116االختصاص المعنين بها )أبو حصيرة، 

 قناة رؤيا

إحداث إلى  قناةالتهدف و  1/1/5111أردنية خاصة، انطلقت بتاريخ  فضائيةقناة رؤيا، قناة 

اإلمكانات المحلية، والمساهمة في تكوين فكرة إلى  ي والعربياألردنتغيير جذري في نظرة المشاهد 

ايجابية لتغطية إعالمية عربية، تمتاز بالدقة والحيادية وتقدم أحدث ما توصل إليه القطاع السمعي 
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بالهوية  وااللتزامالبصري من تكنولوجيا. وتعمل قناة رؤيا على نهج يوازن بين االنفتاح العالمي 

وقيم، فتتيح منبرا للتواصل والتفاعل مع المشاهد لطرح أهم المواضيع  مبادئالعربية وما يرافقها من 

عتمد القناة على لتخاطب بذلك مختلف فئات الجمهور المتعدد االهتمامات والتوجهات، وت الحياتية،

استوديوهاتها الرئيسية، وعلى أحدث المعدات والبنية التحتية المتوفرة، كما تعاقدت مع خبراء 

وخارجه ليتولوا عمليات التنظيم المالي واإلداري والهندسي والخطط  األردنمختصين من داخل 

ت الفنية الرقمية عالية البرامجية والخدمات المساندة مثل الديكور والموسيقى والجرافيك والتجهيزا

 .(5151الجودة )قناة رؤيا، 

الرئيسية التي تركز على  يةخبار اإلية، أبرزها النشرة خبار إنشرات  مجموعةوتبث القناة يوميًا 

المحلية بالدرجة األولى من خالل االعتماد على شبكة مندوبين منتشرين في مختلف  خباراأل

إلى  مسجلة ألهم األحداث المحلية،أو  ية حية ومباشرةخبار إمحافظات المملكة بهدف تقديم خدمة 

والنشاطات واألحداث  خبارجانب ذلك تتواصل القناة مع المسؤولين والمختصين للتعليق على األ

ي؛ واستضافة خبراء بتلك األحداث األردنية، مع التركيز على الوضع االقتصادي األردنوالفعاليات 

عداد  ية إزاء األوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية خبار إتقارير لتحليلها والتعليق عليها، وا 

 (136، ص 5116واطنين )أبو حصيرة، ية التي تمس حياة الماألردن
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وان معظمهم التحقوا  ،ييناألردنعلى ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين و  والنشر،

 يات.خالقبدورات تدريبية لها عالقة بقوانين الصحافة واأل

 ".يةاألردنالمعايير المهنية في الصحافة اإللكترونية " (0222دراسة الدايسي )  .8
 يةخبار اإلية في نشر المواد نهة مدى توافر وتحقيق المعايير الممعرفإلى  هدفت الدارسة

ية وكيف تؤثر على األردنوالتقارير، ومعرفة اآلثار السلبية لضعف المهنية في الصحافة اإللكترونية 

واستخدم الباحث منهج المسح الوصفي بواسطة صحيفة  الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

  .اأردني اصحفي 151راء آاستقصاء استطاع من خاللها استطالع 

ية ال تلتزم دائما في األردنن الصحافة اإللكترونية الدراسة بعدد من النتائج منها إخرجت 

ن الصحافة وأ ،الشخصيةيعتبر انتهاكا للحرية تطبيق قواعد التحرير الصحفي، وتنشر أحيانا ما 

دون ذكر مصادرها وهو أو  دون التأكد من مصداقيتها خبارية تنشر بعض األاألردناإللكترونية 

وان هناك العديد من المآخذ على كيفية تطبيق الصحافة ، االمر الذي يؤثر على المهنية بشكل عام

 ية للمعايير المهنية.األردناإللكترونية 
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9. Colistra, (2012). “Shaping and Cutting the Media Agenda: Television 

Reporters’ Perceptions of Agenda- and Frame-Building and Agenda-

Cutting Influences” 

صورات مراسلي التلفزيون حول : تاإلعالموتقليص أجندة وسائل  تشكيل(. "2102كوليسترا ، )

 .وتقليص جدول األعمال اطاروتأثيرات بناء اإل -األعمال  جدول

الدراسة إلى معرفة تصورات مراسلي التلفزيون عن كيفية محاولة العوامل الداخلية  هدفت

ي وقرارات التغطية ومدى نجاحها في ذلك من خالل خبار والخارجية للتأثير على المحتوى اإل

 ( مفردة من المراسلين التلفزيونيين. 612استخدام المنهج المسحي على عينة قوامها )

 خباروجود تأثيرات خارجية على المدراء في غرف األ بنتائج عدة منها:  الدراسة وخرجت

وجود عدد كافي من المراسلين يؤثر سلبيًا والذي ينعكس بدوره على المراسلين التلفزيونيين، وأن عدم 

كما ثبت وجود تأثير لمالكي القنوات التلفزيونية  على أداء المراسلين العاملين في القنوات المدروسة،

على أداء المراسلين العاملين بها، إذ تعمل تلك القنوات على خدمة المصالح االقتصادية 

إلى ممارسة الضغط على الصحفيين لدعم هذه  خبارها، مما يدفع المدراء في غرف األصحابأل

المصالح، إلى جانب أن التأثيرات التنظيمية ال تؤثر بشكل غير مباشر على المحتوى عن طريق 

نما يمكن أن تؤثر بشكل مباشر  خبارالتأثير أواًل على مديري غرف األ داخل القنوات التلفزيونية؛ وا 

وخلصت  .ي واتجاهات التغطية التي ينبغي إنجازهاخبار على تصورات المراسلين حول المحتوى اإل

ي ودوره في االرتقاء المهني اإلعالمالدراسة إلى التأكيد على اداراك الصحفيين لقيمة التدريب 

وان حرية الحصول على المعلومات  للصحفيين،إلى ضرورة تحسين االوضاع المادية  ضافةباإل

 تي تواجه تطوير المهنية الصحفية.التحديات ال أبرزوالعالقة مع المصادر يعد من 
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في وكالة  لخاارالمعايير المهنية للقائم ااالتصال وأثرها على انتقاء األ"( 0226)دراسة حجازين  .22
  ".(اترا)ية األردن األنااء

ية، اإلعالمنظرية حارس البوابة  إطارتعرف على المعايير المهنية ضمن لل هدفت الدارسة

المادة  ية بترا، وتأثير هذه المعايير على نوعيةاألردنالتي تحكم عمل الصحفي في وكالة األبناء 

المنتجة من قبل الوكالة ومحتواها، ومدى تأثير التشريعات النافذة والناظمة كالدستور  يةخبار اإل

الدراسة  اعتمدت. و خبارالشرق الصحفي على طبيعة األ ميثاقي، قانون المطبوعات والنشر و األردن

مندوبين ومحررين في مركز الوكالة الرئيسي  صحفيين،اسلوب المسح الشامل لمجتمع الدارسة من 

 .األردن، ومراسلي الوكالة خارج بها المنتشرة في محافظات المملكةعمان، ومكات ةالعاصمفي 

تظهر في  المراسل الصحفي والمندوب أفكارو  ن قناعاتأخرجت الدراسة بعدة نتائج منها: 

ن الصحفيين يراعون التشريعات ذات الصلة بمهنة الصحافة عند كتابة األ ،يخبار اإل همنتج  خباروا 

مراعاة ثقافة المجتمع  ية تجاهاألردن األنباءوكالة  وتحريرها، وان لدى المندوبين والمحررين ميال في

 سياسة ن هنالكوا   ،والحقائقلك على حساب الوقائع ن كان ذتحمله من تقاليد وأعراف وثوابت وا  بما 

الشخصية بكتابة  لتغطية المناسبات التي ال تتفق مع معتقدات المندوبين والمحررين الصحفيين

 ألي عناصر قد ال تتوافق مع معتقداتهم الشخصية. ازالةأو  متعلقة بها دون إخفاء أخبار

   ".الفلسطينية كترونيةلاإل  للصحافة يةلخاقألوا المهنية المعايير" (0227دراسة العسولي ) .22
التي يمكن أن تحكم الصحافة  يةخالقوير المعايير المهنية واألتطإلى  هدفت الرسالة

ية محفزة لتطوير الصحافة أخالقااللكترونية لجعل الصحافة أكثر مصداقية، وتوصيف بيئة مهنية و 

والفلسطيني الذي يتعرض ي العربي اإلعالمتوفير حماية قانونية للمحتوى إلى  إضافةااللكترونية، 

وتم استخدام المنهج التحليلي والمنهج المقارن، حيث تم تحليل مضمون موقعي صحيفتي  .للقرصنة
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شهور باستخدام االسبوع الصناعي، واستخدمت صحيفة االستقصاء  6القدس ونيويورك تايمز لمدة 

 ( مفردة.61)ا قوامهكأداة رئيسة للدراسة، وزعت على عينة عمدية بلغ 

وخرجت الدراسة بنتائج عدة اهمها: إن النشر االلكتروني غير المهني يؤثر على النسيج 

صحيفة القدس تتسم بالمهنية والمصداقية والحياد  والفكري، وانوالسياسي  واالقتصادياالجتماعي 

ن الصحافة اإلعالموتستخدم اشكاال تحريرية وفنية متنوعة في تغطيتها  خبارفي نقل األ ية، وا 

وان المسؤولية االجتماعية والضوابط التشريعية تقيد القائم  محدودة،كترونية تتمتع بحرية االل

 ية.خالقباالتصال لاللتزام بالمعايير المهنية واأل

12. Henderson & Cremedas Study (2017) “Are Traditional Journalism 

Principles Still Alive and Well in Today’s Local TV Newsrooms?” 

"هل ماادئ الصحافة التقليدية ال تزال حية وجيدة في  Henderson & Cremedasدراسة 
 (.0227) التلفزيونية المحلية اليوم؟ لخاارغرف األ

 يلتزمونزالون ي الهدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان الصحفيون التلفزيونيون المحليون 

بالمبادئ الصحفية التقليدية، ومعرفة المعايير الصحفية التي يطبقونها في تغطيتهم الصحفية من 

وبينت الدراسة  مفردة من المراسلين التلفزيونيين )342(إجراء مسح ميداني على عينة قوامها  خالل

 .قبل نشرها" يةخبار اإلهي "التحقق من القصة  المبحوثونأن أبرز القيم المهنية التي يلتزم بها 

ن بتغطية الموضوعات  نيقومو من المبحوثين ( %72)إلى أن  يضاأ النتائجوتوصلت 

( من %61وأن )الجمهور بها وليس القضايا التي يريدون معرفتها،  ابالغ يتوجبوالقضايا التي 

 بثها،والمعلومات دائما التي يتم  خباراأليمارسون دور حارس البوابة على زالوا ما المبحوثين 

من معلوماتهم  التحققمن المبحوثين لم يقدموا أي قصة أو خبر دون ( %76)النتائج أن وأوضحت 

 ة.يقدمون المعلومات بطريقة جاذب( منهم %26)وان  كامل، بشكل
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والنلخاة  ااالتصال"مصداقية القنوات التلفزيونية حسب مدركات القائم  (0225) دراسة أاو حصيرة .23
 ".األردنوالجمهور في 

عند  يةاألردنمعرفة العوامل المؤثرة على مصداقية القنوات التلفزيونية  إلى هدفت الدراسة

استخدام المنهج المسحي على  خالل، من باالتصالمعالجتها للقضايا المحلية من وجهة نظر القائم 

 . يةاألردنمفردة من العاملين في القنوات التلفزيونية ( 115)عينة قوامها 

على مصداقية تلك  أبرز تأثيرات السياسة التحريرية أن نتائج عدة منها:إلى  توصلت الدراسةو 

وتسليط الضوء على شخصيات  يةخبار اإلالقنوات هي "التركيز على زوايا محددة في التغطية 

الممارسة  ياتأخالقو بمواثيق الشرف  االلتزام" ياتهاأخالقو وأماكن معينة"، وأبرز تأثيرات قيم المهنة 

الصحفية"، وأبرز تأثيرات نمط الملكية "التبعية للسلطة السياسية وعدم خلق مساحات للحرية 

يتفق مع رؤيتها"، وأبرز تأثيرات القوانين والتشريعات "تعيين المديرين  الللحديث في الشأن الذي 

مصادر "نوعية المصادر ، وأبرز تأثيرات ال"الحكومية منها وال سيماوتحديد مسؤولياتهم  ييناإلعالمو 

تلبية رغبات الجمهور واحتياجاتهم وحقهم في "التي تعتمد عليها القناة"، وأبرز تأثيرات الجمهور 

 ."المعرفة

 األنااء وكاالتالمهني للصحفيين العاملين في  األداء"العوامل المؤثرة على  (0202) دراسة أحمد .24
 العراية".

المهني للصحفيين في  األداءمعرفة تأثير العوامل الداخلية والخارجية على إلى  هدفت الدراسة

استخدام المنهج المسحي على عينة  اللبنانية من خالل األنباءبوكالة  ية مقارنةاألردن األنباءة وكال

استخدمت الدراسة المنهج المسحي من  .مفردة مقسمة بالتساوي على وكالتي الدراسة( 511ا)قوامه

 ية واللبنانية.األردن األنباءنة من الصحفيين العاملين في وكالتي خالل عي
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من المبحوثين قد التحقوا بدورات تدريبية صحفية، فيما ( %24) أنإلى  وخلصت الدراسة 

دورات لعدة أسباب أبرزها "أوقات انعقاد الدورات وقلة ال( %16)بلغت نسبة من لم يلتحقوا بالدورات 

التي التحق بها الصحفيون هي "التحرير الصحفي" و"تطوير مهارات  الدوراتوندرتها"، وكانت أبرز 

"، وجاءت عبارة "تحديد طرق اختيار الموضوعات والقضايا في واإلنترنتاستخدام الكمبيوتر 

ضمان الحصول على المعلومات " "الوكالة" في مقدمة تأثيرات السياسة التحريرية، كما جاءت عبارة 

 باألديانلقوانين والتشريعات الصحفية، في حين جاءت عبارة "عدم المساس في مقدمة تأثيرات ا

المهنة، وعبارة "تدعيم قيم المجتمع" في مقدمة تأثيرات العوامل  ياتأخالقوالمعتقدات" في مقدمة 

 .االجتماعية

ية األردن( " العوامل المؤثرة على األداء المهني للمراسل في القنوات التلفزيونية 0202) حراحشة .25
  ."دراسة ميدانية

ي، اإلعالم)أساليب إدارة العمل هدفت الدراسة لمعرفة نوع ودرجة تأثير العوامل الداخلية 

)القوانين والتشريعات الصحفية، وقيم المهنة ؛ والعوامل الخارجية والسياسة التحريرية، ونمط الملكية(

، والجمهور( على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في القنوات خبارياتها، ومصادر األأخالقو 

( من %51، من خالل استخدام منهج المسح الميداني على عينة طبقية بنسبة )يةاألردنالتلفزيونية 

ي، قناة المملكة، قناة رؤيا(، حيث بلغ قوامها األردنالمراسلين التلفزيونيين العاملين في )التلفزيون 

 ساًل.( مرا42)

 :أبرزهاوخرجت الدراسة بنتائج عدة 

أن "العالقات الجيدة بين اإلدارة العليا والمراسلين تؤثر إيجابيًا على أدائهم المهني" قد جاءت  .أ

 ي في القناة على المراسلين العاملين بها.اإلعالمفي مقدمة تأثيرات أساليب إدارة العمل 



67 

ية اإلعالمتأثيرات السياسة التحريرية للقناة على أداء المراسلين هي: "تخضع المواد أن أبرز  .ب

 التي يتم إنتاجها للرقابة والمراجعة المسّيسة داخل القناة"

تلتزم القناة بالدفاع عن مصالح الجهة المالكة أبرز تأثيرات نمط الملكية على األداء هي " .ج

 ".وتوجهاتها

ية على أداء المراسلين قد اإلعالمرز تأثيرات القوانين التشريعات أن أبإلى  وأشارت الدراسة

، وأن أبرز تأثيرات قيم المهنة "صعوبة تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات"تمثلت في 

كما جاءت  استقاء المعلومات من مصادر موثوقة ذات مصداقية عالية"،ياتها قد تمثلت في أخالقو 

القضية التي تتم معالجتها يؤثر أو  اط تخصصه في الموضوع"ضعف خبرة المصدر وعدم ارتب

، فيما تمثلت أبرز تأثيرات الجمهور خبارفي مقدمة تأثيرات مصادر األ سلبيًا على األداء المهني"

 .االبتعاد عن الموضوعات التي تؤدي للصراع بين الجمهور"على أداء المراسلين في 

 التعليق على الدراسات السااقة 

 الدراسات السابقة يالحظ ما يلي:بعد عرض 

المواقع أو  ية في الصحفخالقالمعايير المهنية واأل يالحظ أن الدراسات السابقة تناولت -1

غرف  وتطبيقها في اإللكترونية وهناك ندرة في البحوث التي تناولت هذه المعايير اإلخبارية

 في التلفزيون.  خباراأل

يين أنفسهم وتأثر قرارات اإلعالمية بين خالقالمعايير األبينت هذه الدراسات تباين تطبيق  -5

 ية.خالقبالمواثيق األ التزاماالنشر بتقديراتهم وليس 

 الميدانيةالدراسات  أغلب أن إال األحجام، مختلفة عينات على الميدانية الدراسات أجريت -3

  .الميدانية المقابالتمعهم  ُأجريت الذين للمبحوثين مناسب كعدد (311-111) العدد اتخذت
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يين اإلعالمية التي تحكم اداء خالقمسألة المعايير المهنية واألقلة الدراسات التي تناولت  -4

حيث تناولت معظم الدراسات السابقة العوامل المؤثرة في العمل  ،خباراأليين في غرف األردن

األخرى، وآليات تقويم األداء، دون البحث بشكل  اإلعالمفي وسائل أو  ي عمومااإلعالم

 يين.األردن لإلعالميينية والمهنية بالنسبة خالقمسألة المعايير األمتعمق في 

ورأي الجمهور وتقييمهم  الصحفية،االهتمام بدور مواثيق الشرف إلى  وتطرقت بعض الدراسات

ومدى وجود تخوفات لدى الجمهور من عدم  الصحافة،يات خالقأل اإلعالملمدة تطبيق وسائل 

 .(Cooper)يات المهنة الصحفية كما هو موضح في دراسة أخالقالتقيد ب

 السااقة الدارسات من الااحثة استفادة

: وهي ،الحاليةالدراسة  عليه تعتمد الذي العلمي المنهج تحديد في السابقة الدراسات أسهمت .أ

 الحالة.  دراسة ومنهج الوصفي، المنهج

 بالمقابلة االستبيان أداة وهي ،البيانات جمع أدوات تحديد في السابقة الدراسات أسهمت .ب

 .الخبراء عينة من الميدانية الدراسة بيانات لجمع

  .اهتوتساؤال ،الحالية الدراسة أهداف تحديد الباحثةمساعدة  استطاعت .ج

 في الدراسة منها تستفيد أن يمكن التي النظرية األطر تحديد في السابقة الدراسات أسهمت .د

 .االجتماعيةالمسؤولية  نظرية في تمثلت والتي الحالية

 استفادت الباحثة في صياغة التعريفات االجرائية للدراسة. .ه

 يةخالقالمعايير المهنية واألعلى  تتعرفوتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها 

وليس كما هي  de factoكما هي في الواقع ردنية أ تلفزيونية محطاتفي ثالث  خبارفي غرف األ

 .de jure والمواثيق في القوانين
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 :الفصل الثالث
 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

عرضا لمنهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتها وأداتها والتحقق من دالالت  الفصليتناول هذا 

 .حصائيةصدقها وثباتها، واإلجراءات والمعالجة اإل

 منهج الدراسة

، Descriptive Survey Researchالدراسات الوصفية المسحية إلى  تنتمي هذه الدراسة

المعايير  تجاه خباريين العاملين في غرف األاإلعالم رصد وتحليل وجهات نظرإلى  التي تهدف

. وتعتمد الدراسة على منهج المسح الذي يعد أحد المناهج األساسية في البحوث يةخالقالمهنية واأل

 نتائجإلى  والوصول والمضمون المحتوى حيث من الحدثأو  الظاهرة على التعرفالوصفية بهدف 

ن معي موضوع في البيانات من أساسية قاعدة وتكوين وتطويره الواقع فهم في تساعد وتعميمات

 (.55ص  5117عليان، )

أو  ظاهرة،ويعرف المنهج الوصفي على أنه " يستهدف الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة 

بهدف الحصول على معلومات  ،مجموعة من األوضاعأو  ،مجموعة من األحداثأو  موقف،

التحكم فيها". ويعرف المسح على أنه " إحدى أو  أسبابها،دون الدخول في  ،ودقيقة عنها كافية،

وتتكيف طبيعته وفقا لمجال  الوصفي،لعلمي التي تندرج تحت تقسيمات المنهج طرق البحث ا

 (517-511 )عمر، .البحث وتخصصه"

أو  قضيةأو  الذي على جمع البيانات والحقائق والمعلومات حول موقف المسحيالمنهج ويقوم 

لبيان جوانبها أو  ظاهرة معينة، بقصد استخالص النتائج الالزمة لتشكيل فهم أكبر لتلك القضية

يين في اإلعالم، وفي هذه الدراسة تم التطبيق على (526، ص 1666والتنبؤ بتطوراتها )بدر، 
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ي، قناة المملكة، قناة رؤيا(، األردنية )التلفزيون األردنالعاملين في القنوات التلفزيونية  خبارغرف األ

 ية التي تحكم عملهم.خالقبهدف معرفة مدى االلتزام والمعرفة بالمعايير المهنية واأل

 مجتمع الدراسة

فقد يكون  ،وحدات الظاهرة تحت البحثأو  يعرف مجتمع الدراسة على أنه " جميع المفردات

مجموعة من العمال أو  في منطقة ما فرادمجموعة من األأو  المجتمع مكونا من سكان مدينة

    (21ص  خرون،آو  )النعيمي .يعملون في حقول معينة"

ي، األردنبقنوات )التلفزيون  خبارن في غرف األين العامليياإلعالميتكون مجتمع الدراسة من 

عالميًا(.  511قناة المملكة وقناة رؤيا(، ويقدر عددهم بحوالي )  صحفيًا وا 

 عينة الدراسة

ى أنها" المعاينة التي يكون فيها وتعرف عل ،اعتمدت الدراسة على العينة العشوائية البسيطة

 (. 25ص  خرون،آو  )النعيمياحتمال اختيار أي وحدة مساويا الختيار الوحدة األخرى" 

تعمد على نظرية  الية،االحتموتعتمد العينة العشوائية والتي تعتبر احدى أنواع العينات 

 )المصدروتعد هذه العينة من أكثر العينات شيوعا  معالمها،في اختيار وحداتها وتقدير االحتماالت 

 (.25ص  ،السابق

في  خباريين في غرف األاألردنيين اإلعالم( اعالمي من 100تكونت عينة الدراسة من )

، هم بطريقة العينة الحصصيةي، رؤيا، المملكة( حيث تم اختيار األردنالقنوات التلفزيونية )التلفزيون 

ي، قناة المملكة وقناة رؤيا(. الجدول األردنبقنوات )التلفزيون  خباروتشمل العاملين في غرف األ
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، سنوات الخبرة، األكاديميعينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الجنس، العمر، المؤهل  أفراد( يبين توزيع 1)

 مكان العمل.

 (2الجدول )
 ، سنوات اللخارة، مكان العملاألكاديميعينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الجنس، العمر، المؤهل  أفرادتوزيع 

 النساة العدد المتغير

 الجنس
 %67 67 ذكر
 %33 33 انثى

 العمر

 %16 19 سنة 31أقل من 
 %32 38 سنة 35أقل من  -30
 %15 12 سنة 41أقل من  - 35
 %14 14 سنة 45أقل من  - 40

 %17 17 سنة فأكثر 45

 األكاديميالمؤهل 
 %66 66 بكالوريوس
 %34 34 دراسات عليا

 سنوات اللخارة
 %46 46 سنة 11أقل من 

 %56 26 سنة 15أقل من  -نوات س  10
 %52 28 نة فأكثرس  15

 مكان العمل
 %56 29 ياألردنالتلفزيون 

 %61 61 قناة المملكة
 %11 10 قناة رؤيا

 %111 111 المجموع

من  %16-12مقارنة مع  %33من خالل النتائج أعاله أن نسبة المبحوثات قد بلغت  يتبينو 

توظيف النساء إلى  ونلحظ من ذلك أن المحطات التلفزيونية تميل ،الصحفيينالعامالت في نقابة 

أسماء خضر  الناطق باسم الحكومة األسبق وحسب تفسير ،يوميةشكل أكبر من الصحف الب

تعتبر نسبة معقولة  %33على نسبة المبحوثات "إن نسبة  ،(5151-4-15)اتصال هاتفي بتاريخ 

قيادية في صنع القرار الالثغرة هي ثغرة تحمل المسؤولية  لكن ،مع السنوات الماضية ومتزايدة مقارنة
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ن نحقق المناصفة وقبل أولكن قبل  ،يعتبر مهمووجودها في كل المواقع  ،ورسم سياسات تحريرية

اذا  عندها ،في المواقع القيادية نسب مرتفعة تكون النسب حين ،بالمناصفةأن تشغل مواقع قيادية 

لهام والمتمثل في غرف إي اإلعالمية قد حققت فعال المساوة في القطاع األردننقول أن المرأة 

للشاشة الصغيرة  خبارخر في غرف األآونتوقع أن تكون المفاضلة بين شخص و  ،خباراأل

  . "ة )المجتمع( قائمة على المؤهل والكفاءة بعيدا عن الجنس)التلفزيون( وللشاشة الكبير 

 أداة الدراسة 

وتتضمن  ،وذلك النسجامها مع أهداف وطبيعة الدراسة ،تم اختيار االستبانة كأداة للدراسة

المعلومات التي إلى  البحثية للوصول سئلةوتم وضع األ ،االستبانة مقدمة تعريفية بموضوع الدراسة

األدب النظري إلى  لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة بالرجوعو  ،الدراسةليها إتسعى 

ياتها أخالقأربعة مجاالت هي )تأثير قيم المهنة و إلى  كما تم تقسيم االستبانة ،والدراسات السابقة

، خبارتأثير السياسة التحريرية للقناة على أدائي المهني بغرفة األ ،خبارعلى ادائي المهني بغرفة األ

تأثير القوانين والتشريعات الصحفية على أدائي  ي في القناة على أدائي المهني،اإلعالمتأثير العمل 

( فقرة، لتحديد مستوى تأثير المعايير المهنية 42(، وتكونت االستبانة من )خبارالمهني في غرفة األ

 ( يبين االستبانة.1والملحق )، خباريين في غرف األاإلعالمية والقانونية التي تحكم أداء خالقواأل

أو  أولية بيانات جمع في تستخدم التي األساسية األساليب أحدنها أتعرف االستبانة على 

 معدة محددة أسئلة توجيهبواسطة  البحث مجتمع مفردات جميع منأو  المختارة العينة من أساسية

 ،1992، سميسم) اتجاهاتهمأو  المبحوثين نظر وجهاتأو  معينة حقائقإلى  التعرف بهدف مسبقا،

 (.56ص

 



73 

 متغيرات الدراسة

 خبارية في غرف األخالقالمتغيرات المستقلة: المعايير المهنية واأل -أ

 في القنوات الثالث. يةخبار اإلغيرات التابعة: التغطية المت -ب

، األكاديميالمتغيرات الديموغرافية وتشمل الجنس، العمر، المؤهل المتغيرات الوسيطة:  -ج

 ، مكان العمل.سنوات الخبرة

 صدق وثاات أداة الدراسة 

  :وذلك من خالل على التأكد من صدق االستبانة وثباتها وموافقتها لهدف الدراسة الباحثةحرصت 

 واًل: الصدق الظاهريأ

للتحقق من صدق االستبانة تم توزيعها بصورتها األولية على مجموعة من الخبراء والمختصين 

( يوضح أسماءهم ورتبهم العلمية 5والملحق ) (5ية والبالغ عددهم )األردنمن الجامعات 

هم في فقرات ئراآبهدف إبداء  اإلعالممستشار وخبير في قوانين إلى  إضافةوتخصصاتهم، 

االستبانة من حيث وضوح المعنى والصياغة اللغوية ودرجة مناسبتها للمجال الذي تتبع له، وأي 

تعديالت وملحوظات يرونها مناسبة، وتم األخذ بمالحظات المحكمين وكانت نسبة االتفاق اعلى 

 ( بما يحقق أهداف الدراسة. %21من )

 ثانيا: الثاات

من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة االتساق الداخلي المتمثلة باستخدام معامل  التحققتم 

  النتائج.( يبين 2كرونباخ ألفا، والجدول )
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 (0الجدول )
 معامات ثاات مجاالت االستاانة

 قيمة معامل الثاات مجاالت االستاانة
 0.922 خبارياتها على ادائي المهني بغرفة األأخالقتأثير قيم المهنة و 

 0.883 خبارتأثير السياسة التحريرية للقناة على أدائي المهني بغرفة األ
 0.881 ي في القناة على أدائي المهنياإلعالمتأثير العمل 

 0.893 خبارتأثير القوانين والتشريعات الصحفية على أدائي المهني في غرفة األ

(، وتراوحت معامالت ثبات االبعاد 1.264( ان معامل ثبات االستبانة بلغ )2يبين الجدول )

 لقيم على ان ثبات المقياس مناسب.(، وتدل هذه ا1.655-1.221بين )

 تصحيح أداة الدراسة

يين في اإلعالمية والقانونية التي تحكم أداء خالقتأثير المعايير المهنية واأل مستوىتم تحديد 

ت الخماسي المكون من خمس ، وذلك باستجابات عينة الدراسة على مقياس ليكر خبارغرف األ

درجات(،  4درجات(، موافق ) 5تي: موافق بشدة )درجات للموافقة مرتبة تنازليًا على النحو اآل

   .درجات(، معارض )درجتان(، معارض بشدة )درجة واحدة( 3محايد )

ثالث درجات: إلى  الحكم على متوسطات أداة الدراسة، من خالل تقسيمها معياروثم تحديد 

 منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، وفقًا للمعادلة اآلتية:

 القيمة الدنيا للبديل( / عدد المستويات  –طول الفئة = )القيمة العليا للبديل 

   ( =5 -1/ )3  =1.33  

 وفي ضوء ذلك تم اعتماد المحك اآلتي للحكم على األداة وفقراتها:

 (. 5.33-1الواقعة بين ) مستوى تأثير منخفض: تمثلها قيم المتوسطات الحسابية

 (. 5.34-3.66مستوى تأثير متوسط: تمثلها قيم المتوسطات الحسابية الواقعة بين )

 (.3.67-5.11مستوى تأثير مرتفع: تمثلها قيم المتوسطات الحسابية الواقعة بين )



75 

 حصائيةالمعالجة اإل

الدراسة، حيث تم ( لتحليل بيانات SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي ) علىتم االعتماد 

، الوسط الحسابي المئويةالتكرارات، النسب التالية:  حصائيةاستخدام كل من المقاييس اإل

(، Way Anova-5اختبار تحليل التباين المتعدد )واالنحرافات المعيارية، كما تم استخدام اختبار )

 بيرسون. ومعامل االرتباط
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 :الفصل الرااع
 نتائج الدراسة

 المتعلقة االسؤال األولالنتائج 

ية على األداء المهني لإلعاميين لخاقالسؤال األول: هل تؤثر القيم المهنية واألالنتائج المتعلقة ا
 ؟لخااريين في غرف األاألردن

واالنحرافات العيارية الستجابات  الحسابيةهذا السؤال تم حساب المتوسطات  عنلإلجابة 

ياتها على األداء المهني بغرفة أخالقمجال تأثير قيم المهنة و يين على فقرات األردنيين اإلعالم

 .( يبين النتائج3، والجدول )خباراأل

 (3جدول )ال
يين على فقرات مجال تأثير قيم األردنيين اإلعامالمتوسطات الحسااية واالنحرافات المعيارية الستجااات 

 لخاارياتها على األداء المهني اغرفة األألخاقالمهنة و 

 الرتاة الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسااي

االنحراف 
 المعياري

النساة 
 المئوية

 التقدير

0 
تحري الدقة عند معالجة مختلف الموضوعات 

 .والقضايا
 مرتفع 94.2% 498. 4.71 1

16 
استقاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية 

 عالية.
 مرتفع 93.0% 540. 4.65 5

 مرتفع %92.8 600. 4.64 3 .موثوقةاستقاء المعلومات من مصادر  15
 مرتفع %92.4 634. 4.62 4 .االلتزام باآلداب العامة السائدة في المجتمع 6

2 
يان والمعتقدات والمذاهب عدم المساس باألد

 .والطائفيةالدينية 
 مرتفع 91.2% 743. 4.56 5

3 
تحري الموضوعية عند معالجة مختلف 

 مرتفع %91.2 626. 4.56 5 .الموضوعات والقضايا

 مرتفع %90.8 611. 4.54 7 االلتزام بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع 17
 مرتفع %90.4 759. 4.52 2 .فرادعدم التعرض للحياة الخاصة لأل 5

5 
ي عند تناول اإلعالمااللتزام بمواثيق الشرف 

 .مختلف الموضوعات والقضايا
 مرتفع 89.4% 731. 4.47 6

 مرتفع %89.0 627. 4.45 11 .عرض الرأي والرأي االخرالتوازن في  13
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 الرتاة الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسااي

االنحراف 
 المعياري

النساة 
 المئوية

 التقدير

 مرتفع %88.2 726. 4.41 11 .االلتزام بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع 7
 مرتفع %88.0 796. 4.40 12 .عدم كشف مصادر المعلومات 12
 مرتفع %87.6 736. 4.38 13 .االلتزام بالقيم السائدة في المجتمع 8

14 
أساليب مشروعة للحصول على استخدام 

 .المعلومات
 مرتفع 86.8% 802. 4.34 14

4 
عند معالجة مختلف  تحري الحياد

 .الموضوعات والقضايا
 مرتفع 86.0% 882. 4.30 15

22 
الموازنة بين حق الجمهور في المعرفة 

 مرتفع %86.0 759. 4.30 15 .والجماعات فرادوخصوصية األ

 مرتفع %84.8 866. 4.24 17 .الخاصة للمسؤولينعدم التعرض للحياة  22
 مرتفع %89.6 471. 4.48 ياتها على األداء المهنيألخاقتأثير قيم المهنة و 

 ياتها على األداء المهني جاء مرتفًعاأخالق( أن مستوى تأثير قيم المهنة و 3يتضح من الجدول )

 وهو أمر جيد لعينة الدراسة. وكانت %89.6وبنسبة  (4.42حيث بلغ المتوسط الحسابي )

ياتها أخالقتأثير قيم المهنة و عينة الدراسة على فقرات مجال  أفراد إلجاباتالمتوسطات الحسابية 

احترام إلى  مما يشير(، وكان مستواها مرتفًعا، 4.71-4.54تراوحت ما بين )على األداء المهني 

حسب تفسير الخبير يحيى شقير )رسالة ايميل يات المهنة بشكل عام خالقهم ألؤ المستطلعة آرا

على متوسط حسابي هي الفقرة الثانية، أوكانت الفقرة التي حصلت على  (.7/4/5115بتاريخ 

والتي تنص على "تحري الدقة عند معالجة مختلف الموضوعات والقضايا" بمتوسط حسابي 

قة المعلومة أهم من ممارسة فضلى عندما تكون دإلى  ويشير ذلك ،%94.2وبنسبة  (4.71)

أما ، ية بالمعايير المهنيةاألردن خبارفي غرف األن يين العاملياإلعالممعرفة إلى  إضافة ،السرعة

الفقرة التي حصلت على أقل متوسط حسابي هي الفقرة العاشرة، والتي تنص على "عدم التعرض 

صعوبة بين إلى  يشيرمما ، %84.8وبنسبة  (4.54للحياة الخاصة للمسؤولين" بمتوسط حسابي )



78 

خاصة إذا  يجاد التوازن بين نقد المسؤولين وعدم التعرض لحياتهم الخاصةإالمستطلعة آراؤهم في 

في قناة رؤيا جواد العمري  خبارفي حين يرى مدير األ ،كانت حياتهم الخاصة ترتبط بوظيفتهم

نشر وترسيخ قيم  ( أن هنالك بعض العوامل التي ساهمت في5151-4-11)رسالة ايميل بتاريخ 

 ، ومنها على سبيل المثال:األردنفي  اإلعالمالعمل المهني لدى العاملين في وسائل 

إلى  للجمهور بدائل يستطيع من خاللها الوصول الذي وفري وتنوع المصادر، اإلعالماالنفتاح  -

ألجل يين المحليين يكافحون اإلعالمالمصادر التي تلتزم بالمصداقية والموضوعية، ما جعل 

 كسب الجمهور، وتوفير المعايير المطلوبة التي تحترم عقل الجمهور، وتخاطب وعيه وثقافته.

ي، تفرض االلتزام بالدقة في نقل المعلومة، تحت طائلة اإلعالموجود تشريعات ناظمة للعمل  -

 المسائلة القانونية والمحاسبة، مثل قانون المطبوعات والنشر، قانون نقابة الصحفيين، قانون

قانون العقوبات، ورغم أن هذه إلى  ضافةالجرائم اإللكترونية، قانون المرئي والمسموع، باإل

القوانين عليها مالحظات فيما يخص تأثيرها على حرية التعبير، إال أنها قيدت من نشر المواد 

 مصدر، وعززت من الحذر في نشر معلومات مضللة وغير دقيقة.إلى  التي ال تستند

ي الذي ساهم في توفير التدريب واالطالع على تجارب اآلخرين في مجال العمل المؤسس -

يين في دورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل، نظمتها اإلعالم، من خالل مشاركة اإلعالم

دور الجامعات التي ساهمت في توفير األساس األكاديمي إلى  إضافةمؤسسات محلية ودولية، 

 لمهنة على مدى السنوات الماضية.الذين انخرطوا في ا اإلعالملخريجي 

الخاصة والعامة على كسب ثقة الجمهور، من خالل توفير  اإلعالمالتنافس بين مؤسسات  -

المعلومة من مصادرها، والتحقق من دقة المعلومة، حيث أصبح كسب الجمهور هدف تجاري 

 .سوق اإلعالنات التجارية تكسب المؤسسة من خالله حصة أكبر في
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أبرز تأثيرات قيم أن إلى  ( التي توصلت5151، حراحشةأعاله مع دراسة ) وتتفق النتائج

 ،استقاء المعلومات من مصادر موثوقة ذات مصداقية عاليةياتها قد تمثلت في أخالقالمهنة و 

 فرادوعدم التعرض للحياة الخاصة لأل ،االلتزام بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع والجمهورو 

أن إلى  ( والتي خلصت5117 ،وتتفق النتائج أعاله ايضا مع دراسة )العسولي ،والمسؤولين

كما تتفق مع دراسة  ،يةخالقالمسؤولية االجتماعية تقيد القائم باالتصال بالمعايير المهنية واأل

(Henderson & Cremedas, 2017 ) أن أبرز القيم المهنية التي يلتزم بها التي أوضحت

 ،وتختلف النتائج مع دراسة )حجازين ،قبل نشرها" يةخبار اإلمن القصة  قهي "التحق المبحوثون

عينة الدراسة اتفقوا على أن قناعات المراسل  أفرادمن  %24.5أن "إلى  ( والتي خلصت5116

 ،وتختلف النتائج ايضا مع دراسة )الدبيسي ،"يخبار الصحفي والمندوب تظهر في المنتج اإل

ية ال تلتزم دائما في تطبيق قواعد األردنالصحافة اإللكترونية أن "إلى  ( والتي خلصت5111

وتختلف النتائج أعاله مع  ،"التحرير الصحفي، وتنشر أحيانا ما يعتبر انتهاكا للحرية الشخصية

يات المهنة على أخالقأبرز تأثيرات قيم و أن إلى  ( والتي خلصت5116 ،بو حصيرةأدراسة )

 .يات الممارسة الصحفية"أخالققد تمثلت في "االلتزام بمواثيق الشرف و ية األردنالقنوات التلفزيونية 
 ثانيالنتائج المتعلقة االسؤال ال

السؤال الثاني: هل تؤثر السياسة التحريرية للقنوات التلفزيونية )التلفزيون النتائج المتعلقة ا
 ؟لخاارالمملكة( على األداء المهني لإلعاميين في غرف األ رؤيا، األردني،

واالنحرافات العيارية الستجابات  الحسابيةتم حساب المتوسطات  السؤال هذالإلجابة عن 

يين على فقرات مجال تأثير السياسة التحريرية للقناة على أدائي المهني بغرفة األردنيين اإلعالم

 .( يبين النتائج4، والجدول )خباراأل
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 (4جدول )ال
يين على فقرات مجال تأثير األردنيين اإلعامالمتوسطات الحسااية واالنحرافات المعيارية الستجااات 

 لخاارالسياسة التحريرية للقناة على أدائي المهني اغرفة األ

 الرتاة الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسااي

االنحراف 
 المعياري

النساة 
 المئوية

 التقدير

 مرتفع %81.6 911. 4.08 1 سياستها التحريرية فقط.تبث القناة ما يتفق مع  2

22 
تعتمد القناة كتابا استرشاديا ألسلوب تحرير 

 تلزم الصحفيين العمل به. خباراأل
 متوسط 71.0% 1.065 3.55 5

4 
 خباروجد ضغوط على العاملين في غرفة األ

 أثناء عملهم.
 متوسط 69.0% 1.145 3.45 3

3 
عدم وجود مستوى عاٍل من الحرية لممارسة 

ي.اإلعالمالعمل   
 متوسط 67.2% 1.191 3.36 4

22 
ية التي يتم إنتاجها للرقابة اإلعالمتخضع المواد 

 والمراجعة المسّيسة داخل القناة.
 متوسط 67.0% 1.132 3.35 5

0 
التركيز على جوانب معينة من الموضوع 

همال جوانب أخرى   وا 
 متوسط 64.2% 1.052 3.21 6

7 
التدخل من قبل جماعات تمارس ضغوطات 

 نواب، وزراء، امنية،اجهزة  )احزاب،معينة 
 غيرها(

 متوسط 63.2% 1.193 3.16 7

5 
األداء الحكومي ومؤسسات  على نقدعدم القدرة 

 الدولة.
 متوسط 62.4% 1.270 3.12 2

5 
بالسياسة التحريرية  خبارإلزام العاملين بغرفة األ

ن كان على حساب قيم المهنة ومعاييرها.  متوسط %59.8 1.199 2.99 6 وا 

 متوسط %56.8 1.146 2.84 11 والمعلومات.عدم القدرة على نقل الحقائق  6

8 
صالح تركز السياسة التحريرية على تحقيق م

 وأهداف مالكي القناة.
 متوسط 56.0% 1.201 2.80 11

 متوسط %65.4 794. 3.27 لخاارالتحريرية للقناة على أدائي المهني اغرفة األتأثير السياسة 

( أن مستوى تأثير السياسة التحريرية للقناة على أدائي المهني بغرفة 4) الجدوليتضح من 

(، أما المتوسطات الحسابية إلجابات 3.57جاء متوسطًا حيث بلغ المتوسط الحسابي ) خباراأل
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تأثير السياسة التحريرية للقناة على أدائي المهني بغرفة عينة الدراسة على فقرات مجال  أفراد

(، وكانت الفقرة التي حصلت على اعلى متوسط حسابي 4.12-5.21تراوحت ما بين ) خباراأل

تبث القناة ما يتفق مع سياستها التحريرية فقط" بمتوسط  هي الفقرة االولى، والتي تنص على "

(، أما الفقرة التي حصلت على أقل متوسط حسابي هي الفقرة الثامنة، والتي تنص 4.12حسابي )

(، 5.21على "تركز السياسة التحريرية على تحقيق مصالح وأهداف مالكي القناة" بمتوسط حسابي )

 .خبارعلى أدائي المهني بغرفة األ وبالتالي فإن هنالك تأثيرًا متوسطًا للسياسة التحريرية للقناة

ن  خباراأل أن إلزام العاملين بغرفةنجد  السابقة النتائجومن خالل  ن كابالسياسة التحريرية وا 

وأن السياسة  ،وعدم القدرة على نقل الحقائق والمعلومات ،على حساب قيم المهنة ومعاييرها

قد حصلت هذه البنود على أقل  ،التحريرية تركز على تحقيق مصالح وأهداف مالكي القناة

القنوات التلفزيونية تلتزم بالمعايير والمبادئ المهنية في أن إلى  وقد يرجع ذلك ،متوسطات حسابية

، وأن سياستها التحريرية منبثقة أساسا من هذه القيم خبارتغطياتها من قبل عامليها في غرف األ

ونجد أن  ،خبارلمهني للعاملين في غرف األولذلك لم تؤثر بشكل مرتفع على األداء ا ،والمعايير

بما  (4.12) " قد سجلت أعلى متوسط حسابيتبث القناة ما يتفق مع سياستها التحريرية فقطفقرة "

أنه كل محطة تلفزيونية تعمل وفق سياسة تحريرية تتضمن إلى  وقد يرجع ذلك %21.6نسبته 

بها وتعتبر السياسة التحريرية هي الشخصية التي  خبارتعليمات محددة تلزم العاملين بغرف األ

تشكل المحطات التلفزيونية وتميزها عن غيرها وفق معايير هذه السياسة التي يجد العاملون بغرف 

 أنها تؤثر عليهم بشكل ما وما يجعل ذلك يؤثر على ادائهم المهني ايضا بطبيعة الحال. خباراأل

أن "عدم القدرة على نقل إلى  ( التي توصلت5151 ،ةوتتفق النتائج أعاله مع دراسة )حراحش

لزام المراسلين بالسياسة التحريرية  قد جاءت في  ،على حساب نقل الحقائق" ولوالحقائق"، "وا 
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النتائج  وتختلف ،المراتب األخيرة بين تأثيرات السياسة التحريرية على أداء المراسلين التلفزيونين

"تحديد طرق اختيار الموضوعات والقضايا أن إلى  والتي توصلت( 5151 ،دراسة )أحمد أعاله مع

مع دراسة )أبو  ايضاوتختلف النتائج  في مقدمة تأثيرات السياسة التحريرية،قد جاءت  في الوكالة" 

على مصداقية تلك  أن أبرز تأثيرات السياسة التحريرية "إلى  ( والتي توصلت5116 ،حصيرة

وتسليط الضوء على شخصيات  اإلخباريةالقنوات هي "التركيز على زوايا محددة في التغطية 

 .وأماكن معينة"
 ثالثالنتائج المتعلقة االسؤال ال

في كل من:  لخااري في غرف األاإلعامالسؤال الثالث: ما هو تأثير العمل النتائج المتعلقة ا
 المملكة، وقناة رؤيا على االداء المهني لإلعاميين؟ي، فضائية األردنالتلفزيون 

واالنحرافات العيارية الستجابات  الحسابيةلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات 

ي في القناة على أدائي المهني، اإلعالميين على فقرات مجال تأثير العمل األردنيين اإلعالم

 ( يبين النتائج5والجدول )

 (5جدول )ال
يين على فقرات مجال تأثير األردنيين اإلعامالمتوسطات الحسااية واالنحرافات المعيارية الستجااات 

 ي في القناة على أدائي المهنياإلعامالعمل 

 الرتاة الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسااي

االنحراف 
 المعياري

النساة 
 المئوية

 التقدير

والعاملين تؤثر العالقات الجيدة بين اإلدارة العليا  0
 إيجابيًا على أدائهم المهني. خباربغرفة األ

 مرتفع 85.8% 849. 4.29 1

يتم ترتيب القضايا والموضوعات بحسب أهميتها  2
 بالنسبة للقناة والجمهور.

 مرتفع 84.0% 824. 4.20 5

 خبارتتم متابعة وتقييم أداء العاملين بغرفة األ 3
 بشكل دوري.

 مرتفع 79.6% 1.005 3.98 3

ة على تقوم القناة بممارسة مختلف أشكال الرقاب 8
زامهم لضمان الت خبارأداء العاملين في غرفة األ

.يةخالقبالمعايير المهنية واأل  
 مرتفع 76.6% 874. 3.83 4
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 الرتاة الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسااي

االنحراف 
 المعياري

النساة 
 المئوية

 التقدير

يتم توزيع الموضوعات بناًء على قدرتهم على  5
 معالجتها.

 مرتفع 73.8% 1.097 3.69 5

وقتًا كافيًا  خباريتم منح العاملين بغرفة األ 5
 إلنجاز األعمال المطلوبة منهم.

 مرتفع 73.2% 967. 3.66 6

تعقد القناة دورات تدريبية متخصصة للعاملين  7
 .خباربغرفة األ

 متوسط 73.0% 1.016 3.65 7

يتم توزيع الموضوعات بناًء على كفاءة العاملين  4
 .خبارفي غرفة األ

 متوسط 72.4% 1.144 3.62 2

القناة على إشراك العاملين في غرفة تعمل  6
 في عملية صناعة القرار التحريري. خباراأل

 متوسط 68.6% 1.175 3.43 6

 متوسط %60.0 1.193 3.00 11 تضمن القناة تكافؤ فرص الترقي الوظيفي. 22
يتم توزيع المكافآت واالمتيازات على العاملين  22

 بعدالة. خبارفي غرفة األ
 متوسط 56.4% 1.143 2.82 11

 متوسط %73.0 699. 3.65 ي في القناة على أدائي المهنياإلعامتأثير العمل 

ي في القناة على أدائي المهني جاء اإلعالم( أن مستوى تأثير العمل 5يتضح من الجدول )

عينة  أفراد(، أما المتوسطات الحسابية إلجابات 3.65متوسطًا حيث بلغ المتوسط الحسابي )

تراوحت ما بين ي في القناة على أدائي المهني اإلعالمتأثير العمل الدراسة على فقرات مجال 

(، وكان مستواها يتراوح بين المتوسط والمرتفع، وكانت الفقرة التي حصلت على 5.25-4.56)

ة العليا تؤثر العالقات الجيدة بين اإلدار  اعلى متوسط حسابي هي الفقرة الثانية، والتي تنص على "

، %85.8وبنسبة  (4.56إيجابيًا على أدائهم المهني " بمتوسط حسابي ) خباروالعاملين بغرفة األ

يتم توزيع  أما الفقرة التي حصلت على أقل متوسط حسابي هي الفقرة العاشرة، والتي تنص على "

وبنسبة  (5.25بعدالة" بمتوسط حسابي ) خبارالمكافآت واالمتيازات على العاملين في غرفة األ

 ي في القناة على أدائي المهني.اإلعالمتأثير العمل ل، وبالتالي فإن هنالك تأثيرًا متوسطًا 73.1%
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العالقات الجيدة بين اإلدارة العليا والمراسلين من شأنها أن نجد أن  أعاله النتائجومن خالل 

بالتقدير واالنتماء لمهنتهم، إذ تعتبر هذه  خباريين في غرف األاإلعالمتسهم في زيادة شعور 

نجاز مهامهم بمهنية أعلى، إلى  ييناإلعالمالعالقات بمثابة عوامل تحفيزية تدفع  تحسين أدائهم وا 

ويعتبر ترتيب الموضوعات حسب أهميتها للقناة والجمهور من األمور التي من شأنها أن ُتشِعر 

ية نحو جماهير اإلعالمتحقيق األهداف التنموية والمسؤولية  يين بأنهم مساهمون فاعلون فياإلعالم

تكافؤ فرص الترقي الوظيفي، والعدالة ء " مجي يظهرومجتمعات هذه القنوات، وعلى جانب آخر؛ 

 ياإلعالمالعمل  اتبين تأثير وتسجيل أقل متوسطات حسابية في توزيع المكافآت" في مراتب متأخرة 

 جائحةفي ظل انتشار  وخاصة، خبارعالميين العاملين في غرف األعلى األداء المهني لإل اإلدارة

يين بعد تسجيل اصابات بين صفوف الموظفين اإلعالمالتي زادت من مدة العمل لبعض  كورونا

 ، مما دفعهمخبارين في غرف األاإلعالموالتي تحتاج لغيرهم لتغطية العمل ضمن الحد األدنى من 

دد حياتهم، وبالتالي فقد يشعر ع ومواقع قد تكون خطيرة وتهقضاء ساعات عمل أطول في وضإلى 

بأن القناة التي يعملون بها ال تلتزم بمبدأ العدالة في توزيع المكافآت واالمتيازات، ولم  يوناإلعالم

مدير عام محطة  وتقول ،اتهم بما يتناسب مع الوضع الحاليتعمل على تحسين دخلهم وتعديل مرتب

-14رسالة ايميل بتاريخ العامة المستقلة )قناة المملكة( دانة الصياغ على النسب أعاله ) اإلعالم

أعتقد أن األجوبة المتواترة من العاملين في القنوات الثالث منطقية للغاية، العمل في ( " 4-5151

 التلفزيونية له خصوصية كبيرة فهو عمل تشاركي بطبعه، وهو بذلك يختلف عن أي خبارغرف األ

ي التلفزيوني، خبار في العمل اإل فاألساسالعمل في الصحافة المكتوبة مثال، أو  عمل تلفزيوني آخر

ية، هو السرعة والدقة والشراكة بين الصحفي والمنتج والمراسل ورئيس خبار إخاصة في قناة 

اآلخر وتقييمه يتأتى إن لم يكن الفريق متجانسا وعالقته مبنية على الثقة بقدرات  التحرير، وهذا ال

، وان لم تكن خبارلألمور، وهذا ينسحب طبعا على العالقة بين اإلدارة والعاملين في غرفة األ
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العالقة مبنية على الشفافية والتقدير فلن يستطيع الصحفيون القيام بعملهم. أما صناعة القرار 

مباشرة على المشاهد  التحريري فهو جزء ال يتجزأ من العمل اليومي للصحفي التلفزيوني حيث يخرج

ال المعايير المهنية إال تحكمها  بشفافيةمشهدا وتقع على عاتقه تقدير الموضوع ونقله أو  لينقل حدثا

(، وتقييد الحكم التحريري المهني يةخبار اإلالمعتمد )واتحدث هنا تحديدا عن القنوات  خبارودليل األ

 ". حتما على أدائهمللزمالء بعدم اشراكهم في صناعة القرار سيؤثر سلبا و 

أن "العالقات الجيدة بين إلى  ( والتي توصلت5151، حراحشةأعاله مع دراسة ) النتائجوتتفق 

اإلدارة العليا والمراسلين تؤثر إيجابيًا على أدائهم المهني" والتي جاءت في مقدمة تأثيرات أساليب 

 قناة.ي في الاإلعالمالعمل    إدارة 

وجود عالقة بين التأثيرات اإلدارية وأداء إلى  أشارت التي( Colistra, 2012تفق مع دراسة )

 ،عرجة )ابووتختلف النتائج أعاله مع دراسة  التلفزيونية،لتغطية داخل القنوات المراسلين وقرارات ا

ي ودوره في اإلعالمالتأكيد على اداراك الصحفيين لقيمة التدريب إلى  ( والتي خلصت1667

للصحفيين العاملين في الصحف ضرورة تحسين االوضاع المادية إلى  ضافةاالرتقاء المهني باإل

 اليومية. 
 رااعالنتائج المتعلقة االسؤال ال

السؤال الرااع: ما هو تأثير القوانين والتشريعات الصحفية على االداء المهني النتائج المتعلقة ا
 ؟لخااريين في غرف األاألردنلإلعاميين 

واالنحرافات العيارية الستجابات  الحسابيةلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات 

يين على فقرات مجال تأثير القوانين والتشريعات الصحفية على أدائي المهني في األردنيين اإلعالم

 .( يبين النتائج6، والجدول )خبارغرفة األ
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 (6جدول )ال
يين على فقرات مجال تأثير األردنيين اإلعامالمتوسطات الحسااية واالنحرافات المعيارية الستجااات 

 لخاارالقوانين والتشريعات الصحفية على أدائي المهني في غرفة األ

 الرتاة الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسااي

االنحراف 
 المعياري

النساة 
 المئوية

 التقدير

7 
عدم وجود تشريعات كافية لحماية حرية العمل 

 ي.اإلعالم
 مرتفع 80.6% 883. 4.03 1

5 
حظر معالجة بعض الموضوعات والقضايا التي 

 تمس حياة المواطنين.
 مرتفع 79.0% 917. 3.95 5

 مرتفع %78.2 957. 3.91 3 صعوبة الحصول على المعلومات بالسرعة الالزمة. 5

6 
القنوات التلفزيونية السيما ذات الرقابة المشددة على 

 الملكية الخاصة.
 مرتفع 76.2% 870. 3.81 4

8 
عدم وضوح المحظورات في القوانين بشكل دقيق 

من  أكثرخاصة صياغتها بعمومية وبكلمات تقبل 
 تفسير

 مرتفع 75.8% 955. 3.79 5

2 
ية للرقابة الحكومية اإلعالمإخضاع المعالجة 

 متوسط %72.0 900. 3.60 6 المتشددة.

4 
يون اإلعالمالمبالغة في العقوبات التي يتعرض لها 

 عند مخالفتهم للقوانين.
 متوسط 69.6% 1.165 3.48 7

3 
الحد من حرية القنوات في ممارسة مسؤوليتها تجاه 

 المجتمع والجمهور.
 متوسط 68.2% 1.116 3.41 2

0 
يين عند تناولهم لقضايا دون اإلعالمتوقيف وحبس 

 متوسط %65.6 1.125 3.28 6 األخرى.

 مرتفع %73.8 723. 3.69 لخاارتأثير القوانين والتشريعات الصحفية على أدائي المهني في غرفة األ

( أن مستوى تأثير القوانين والتشريعات الصحفية على أدائي المهني في 6) الجدوليتضح من 

(، أما المتوسطات الحسابية إلجابات 3.66جاء مرتفًعا حيث بلغ المتوسط الحسابي ) خبارغرفة األ

تأثير القوانين والتشريعات الصحفية على أدائي المهني في عينة الدراسة على فقرات مجال  أفراد

(، وكان مستواها يتراوح بين المتوسط والمرتفع، 4.13-3.52تراوحت ما بين ) خبارغرفة األ
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عدم  رة التي حصلت على اعلى متوسط حسابي هي الفقرة السابعة، والتي تنص على "وكانت الفق

، %80.6بنسبة  (4.13ي " بمتوسط حسابي )اإلعالموجود تشريعات كافية لحماية حرية العمل 

توقيف  أما الفقرة التي حصلت على أقل متوسط حسابي هي الفقرة الثانية، والتي تنص على "

 .%65.6بنسبة  (3.52تناولهم لقضايا دون األخرى " بمتوسط حسابي )يين عند اإلعالموحبس 

 األداءهنالك تأثيرًا مرتفعًا تأثير القوانين والتشريعات الصحفية على  أن النتائج نجد وحسب

أن القوانين والتشريعات إلى  وقد تعزى هذه النتائج ،خبارفي غرف األ لإلعالميين العاملين المهني

يين اإلعالمي قد انعكست على القنوات التلفزيونية بشكٍل عام، وعلى اإلعالمالناظمة للعمل 

ين اإلعالمبشكٍل خاص، حيث ساهمت تلك القوانين والتشريعات بشعور  خبارالعاملين في غرف األ

تراجع مستوى الحريات خاصة بعد بأنهم بحاجة لحماية تشريعية تمكنهم من ممارسة عملهم بحرية  

في التضييق في كثيٍر من األحيان على  حيث تساهمة الرأي والتعبير والنشر، ية، وحرياإلعالم

ضمانات  هذه التشريعات والقوانين لوظائفهم في نقل الحقيقة للجمهور، ولم تقدم ييناإلعالمممارسة 

تنص  عديدة لبنودلمواد و لحمايتهم من التوقيف، فعلى الرغم من إقرارها أو  كافية لتسهيل عملهم،

هم في الحصول على المعلومات؛ إال أن اللجوء لتلك القوانين من شأنه أن يزيد في صعوبة على حق

المدة القانونية لتزويد  لكونفي بعض األحيان؛  من الجهات ذات العالقة الحصول على المعلومات

متناسبة مع طبيعة المعلومات والقضية  وغيربها من ِقبل المصدر قد تكون طويلة،  ياإلعالم

سالة هاتفية ية صخر الخصاونة )ر اإلعالماألكاديمي والخبير بالتشريعات  ويرجع ،تغطيتهاد المرا

حيث أن نص  ،التشريعات التي تكفل حرية الرأي والتعبير متوفرةأن" إلى  ( ذلك6/4/5151بتاريخ 

 ،وحرية الصحافة والطباعة ،ي ينص على كفالة حرية الرأي والتعبيراألردنمن الدستور  15المادة 

قد صادقت على العهد الدولي وتنص كافة التشريعات مثل المطبوعات والنشر وقانون نقابة  األردنو 
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ومن هنا نقول أن حرية الراي والتعبير ال تقاس بالغالب بوجود  ،ه الحقوقالصحفيين على كفالة هذ

ة أعاله لكن لألسف النصوص الوارد ،التشريعات انما تقاس بمقدار المساحة الحقيقية للممارسة

ن الحرية يجب أن تكون متفقة مع القوانين لذك نجد أن الممارسة والتطبيق لقواعد قانونية إ ،تقيدها

 نجد اإلعالممجموعة القوانين التي تنظم عمل إلى  عند النظرو  .تحد من حريات الصحافة والتعبير

وهذه  عقوبة،عتبر الخروج عنها جريمة يفرض القانون لها يدرج طائفة القوانين الجزائية أي أنها تن

 .العقوبات تبدأ من الغرامات وانتهاء بالسجن

خوفا من إيقاع  نفسهالصحفي يمارس الرقيب الذاتي على أو  الصحافةومن هنا باتت 

فالخوف من الحبس يحول دون التعبير وممارسة الصحفي لدوره في  بالقوانين،العقوبات الواردة 

  ".وحق الجمهور بالمعرفة اإلعالم

أن أبرز تأثيرات إلى  ( التي توصلت5116دراسة )أبو حصيرة، النتائج أعاله مع  وتختلف

يين وتحديد مسؤولياتهم والسيما اإلعالمالقوانين والتشريعات قد تمثلت في "تعيين المديرين و 

أن عبارة "ضمان إلى  ( التي خلصت5151وتختلف ايضا مع دراسة )أحمد،  "،الحكومية منها

 الحصول على المعلومات" قد جاءت في مقدمة تأثيرات القوانين والتشريعات على أداء الصحفيين.
 لخامسالنتائج المتعلقة االسؤال ال

عند مستوى داللة  إحصائيةالسؤال اللخامس: هل توجد فروق ذات داللة النتائج المتعلقة ا
(α=2.25 )للمتغيرات تعزى لخااراأل غرف في ييناألردن لإلعاميين المهني األداء مستوى في :

 ، العمر، المؤهل األكاديمي، سنوات اللخارة، مكان العمل؟الجنس

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مستوى األداء 

تعزى للمتغيرات: الجنس، العمر، المؤهل  خباريين في غرف األاألردنالمهني لإلعالميين 

 .( يبين النتائج7األكاديمي، سنوات الخبرة، مكان العمل، والجدول )
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 (7الجدول )
يين في األردنالمتوسطات الحسااية واالنحرافات المعيارية مستوى األداء المهني لإلعاميين 

 تاعًا للمتغيرات: الجنس، العمر، المؤهل األكاديمي، سنوات اللخارة، مكان العمل لخاارغرف األ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسااي مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 29701. 3.8491 ذكر
 36599. 3.9144 انثى

 العمر

 26665. 3.8620 سنة 31أقل من 
سنة 35أقل من  – 30  3.8643 .29996 
سنة 41أقل من  – 35  3.7446 .39979 
سنة 45أقل من  – 40  3.8536 .38293 

 30189. 3.9975 نة فأكثرس  45

 األكاديميالمؤهل 
 29561. 3.8594 بكالوريوس
 36921. 3.8924 دراسات عليا

 سنوات اللخارة

 29280. 3.8494 سنة 11أقل من 
سنة 15أقل من  –سنوات  10  3.8534 .37122 

 32196. 3.9215 فأكثرنة س  15

 مكان العمل

 31473. 3.9677 ياألردنالتلفزيون 
 31055. 3.8313 قناة المملكة
 37394. 3.8292 قناة رؤيا

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مستوى 7) الجدوليبين 

تعزى للمتغيرات: الجنس، العمر، المؤهل  خباريين في غرف األاألردناألداء المهني لإلعالميين 

كانت هذه الفروق الظاهرية ذات داللة  إذااألكاديمي، سنوات الخبرة، مكان العمل، ولمعرفة فيما 

 ( يبين النتائج.2(، والجدول )WAY ANOVA 5تم استخدام تحليل التباين المتعدد ) إحصائية
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 (8) الجدول

يين األردن( للفروق في مستوى األداء المهني لإلعاميين WAY ANOVA 5تحليل التااين المتعدد )
 تعزى للمتغيرات: الجنس، العمر، المؤهل األكاديمي، سنوات اللخارة، مكان العمل لخاارفي غرف األ

 المقياس
مجموع 
 المراعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المراعات

 قيمة ف
مستوى 

 الداللة
مراع 

 إيتا
 004. 528. 401. 042. 1 042. الجنس
 040. 449. 933. 097. 4 390. العمر

 001. 749. 103. 011. 1 011. المؤهل األكاديمي
 013. 550. 602. 063. 2 126. سنوات اللخارة
 027. 297. 1.230 129. 2 257. مكان العمل

    105. 89 9.304 اللخطأ
     99 10.203 الكلي

في مستوى األداء المهني لإلعالميين  إحصائية( عدم وجود فروق ذات داللة 2يبين الجدول )

تعزى للمتغيرات: الجنس، العمر، المؤهل األكاديمي، سنوات الخبرة،  خباريين في غرف األاألردن

(، وقد بلغ حجم 1.15مكان العمل، حيث كانت قيم ف غير دالة احصائيًا عند مستوى داللة )

أن األداء المهني إلى  النتيجة وتشير هذه، (%1.4على مستوى األداء المهني ) األثر للجنس

 (%4أما العمر ) االجتماعي،يات متقارب جدا بغض النظر عن نوعهم اإلعالملإلعالميين و 

ينما المؤهل ب، عمارهمأيين بصرف النظر عن اإلعالمداء أالتأثيرات على إلى  وتشير هذه النتيجة

بصرف النظر  ييناإلعالمتأثير على أداء التقارب درجة إلى  وتشير هذه النتيجة (%1.1العلمي )

تأثير التقارب درجة إلى  وتشير هذه النتيجة (%1.3، وسنوات الخبرة )عن مؤهالتهم األكاديمية

 وتشير هذه النتيجة (%5.7خيرًا مكان العمل )أو   ،خبرتهمبصرف النظر عن  ييناإلعالمعلى أداء 

 اختالفبالرغم من  مكان عملهم بصرف النظر عن ييناإلعالمتأثير على أداء التقارب درجة إلى 

 .خرالسياسة التحريرية من تلفزيون آل
 سادسالنتائج المتعلقة االسؤال ال
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عند مستوى  إحصائيةالسؤال السادس: هل توجد عاقة ارتااطية ذات داللة النتائج المتعلقة ا
( اين األداء المهني والمتغيرات الديموغرافية )الجنس، العمر، المؤهل α=0.05داللة )

 ؟لخااريين في غرف األاألردناألكاديمي، سنوات اللخارة، مكان العمل( لإلعاميين 

استخدام معامل ارتباط بيرسون بين األداء المهني والمتغيرات  تملإلجابة على هذا السؤال 

( 6الديموغرافية )الجنس، العمر، المؤهل األكاديمي، سنوات الخبرة، مكان العمل(، والجدول )

 يوضح النتائج:

قيم معامل ارتااط ايرسون اين األداء المهني والمتغيرات الديموغرافية )الجنس، العمر، المؤهل 
 سنوات اللخارة، مكان العمل(األكاديمي، 

 سنوات اللخارة المؤهل العلمي العمر الجنس األداء المهني أوجه المقارنة

 - - - - 060. قيمة االرتباط الجنس
 - - - - 553. مستوى الداللة

 - - - *243.- 046. قيمة االرتباط العمر
 - - - 015. 648. مستوى الداللة

 - - 041.- 080. 062. قيمة االرتباط المؤهل العلمي
 - - 688. 429. 541. مستوى الداللة

 - 007. *785. *257.- 086. قيمة االرتباط سنوات اللخارة
 - 944. 000. 010. 392. مستوى الداللة

 150.- 192.- *280.- 102.- 146.- قيمة االرتباط مكان العمل
 136. 056. 005. 311. 148. مستوى الداللة

عدم وجود عالقة بين األداء المهني والمتغيرات الديموغرافية )الجنس، ( 6الجدول )يتضح من 

العمر، المؤهل األكاديمي، سنوات الخبرة، مكان العمل(، إذ كانت قيم االرتباط غير دالة إحصائيًا 

بين الجنس والعمر، وقد  إحصائيةعكسية ذات داللة (، ووجود عالقة α=0.05عند مستوى داللة )

 ل االرتباط(، وبين الجنس وسنوات الخبرة، وقد بلغ معام-1.543بلغ معامل االرتباط )

(، وهي قيم دالة -1.521بين مكان العمل والعمر، وقد بلغ معامل االرتباط )و  ،(-1.557)

ذ بلغ (، ووجود عالقة طردية بين سنوات الخبرة والعمα=0.05إحصائيًا عند مستوى داللة ) ر، وا 

 (.α=0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )1.725معامل االرتباط )

 (5جدول )ال



92 

 :الفصل اللخامس
 النتائج والتوصيات

 النتائج

يين اإلعالمية على أداء خالقواأل الدراسة فيما يخص " تأثير المعايير المهنية نتائجتشير 

 كل مما يلي:إلى  "خباريين في غرف األاألردن

 اإلناث،( من %33( مقابل )%67وبلغت نسبتهم ) االعظمى من المبحوثين كانوا ذكور  النسبة .1

 .خبار( قد التحقوا بدورات للعمل داخل غرف األ%76.1وأن )

هي:  خباريين في غرف األاإلعالمي في القناة على أداء اإلعالمأبرز تأثيرات إدارة العمل  .5

إيجابيًا على أدائهم  خباروالعاملين في غرف األ"تؤثر العالقات الجيدة بين اإلدارة العليا 

، في حين "يتم ترتيب القضايا والموضوعات بحسب أهميتها بالنسبة للقناة والجمهور"و ،المهني"

"تحقق العدالة في و"تضمن القناة تكافؤ فرص الترقي الوظيفي" كانت أقل هذه التأثيرات هي: 

 ."خباري غرف األالعاملين فتوزيع المكافآت واالمتيازات على 

 خباربغرف األالعاملين  لإلعالميين المهني داءاأل على برز تأثيرات السياسة التحريرية للقناةأ .3

تعتمد القناة كتابا استرشاديا ألسلوب "و "،تبث القناة ما يتفق مع سياستها التحريرية فقطهي: "

عدم القدرة على نقل هي: "هذه التأثيرات فيما كانت أقل ، "تلزم الصحفيين به خبارتحرير األ

 ."تركز السياسة التحريرية على تحقيق مصالح وأهداف مالكي القناة"و  ،"الحقائق والمعلومات

بغرف العاملين  لإلعالميين المهني داءاألية على اإلعالمأبرز تأثيرات القوانين والتشريعات  .4

حظر معالجة " "، وياإلعالمعدم وجود تشريعات كافية لحماية حرية العمل هي: " خباراأل

فيما كانت أقل هذه التأثيرات هي:  ،"بعض الموضوعات والقضايا التي تمس حياة المواطنين
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"توقيف وحبس  و ،"الحد من حرية القنوات في ممارسة مسؤوليتها تجاه المجتمع والجمهور"

 .المراسلين عند تناولهم لبعض القضايا الهامة"

 خباربغرف األالعاملين  لإلعالميين المهني داءاألها على ياتأخالقأبرز تأثيرات قيم المهنة و  .5

استقاء المعلومات من  "و  ،"تحري الدقة عند معالجة مختلف الموضوعات والقضايا هي: "

الموازنة بين حق فيما كانت أقل هذه التأثيرات هي: "، "مصادر موثوقة ذات مصداقية عالية 

عدم التعرض للحياة الخاصة "و ،"والجماعات فرادالجمهور في المعرفة وخصوصية األ

 ."للمسؤولين

بحرية لحماية تشريعية تمكنهم من ممارسة عملهم  خباريين العاملين بغرف األاإلعالمحاجة  .6

 ية.اإلعالمبعد تراجع مستوى الحريات  خاصة

 التوصيات

بما يلي: ةوصي الباحثعلى نتائج الدراسة الميدانية، ت بناءً   

ية على ضمان تكافؤ فرص الترقي الوظيفي للعاملين األردنأهمية أن تعمل القنوات التلفزيونية  .1

، من خالل توضيح أسس وشروط الترقي الوظيفي، بحيث تنطبق على جميع أخباربغرف الة

إجابات المبحوثين التي ترى أن القنوات ال إلى  ، وذلك بالنظرخبارالعاملين في غرف األ

 تحقق العدالة في توزيع االمتيازات عليهم ومنح الترقيات لهم. ذلك، والتضمن 

في المخالفات التي تقع من  الغرامات الماليةإلى  التحول من العقوبات الجزائيةعلى الحكومة  .5

 .الصحفيين اثناء عملهم

اعطاء و  خبارتضييق الفجوة الجندرية في غرف األعلى ية األردنأن تعمل القنوات التلفزيونية  .3

 .خبارية فرصة لتكون في موقع إدارة صنع القرار في غرف األاإلعالم
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إعادة النظر في السياسة التحريرية للقنوات على ية األردنأن تعمل القنوات التلفزيونية  .4

، ومنحهم خبارية للعاملين في غرف األاإلعالمية، ورفع مستوى الحرية األردنالتلفزيونية 

ات وتصنيفها بناًء على أهميتها المجتمعية لدى صالحيات أوسع للحكم على الموضوع

 المواطنين، وتخفيض مستوى الرقابة المسّيسة على الموضوعات التي ينتجونها.

على تعريف الجمهور باللجنة المختصة بالنظر في  المرئي والمسموع اإلعالمهيئة أن تعمل  .5

 ية المرئية والمسموعة.اإلعالمالشكاوى الواردة بحق الوسائل 

إعادة النظر بقوانين حق الحصول على المعلومات، وتقديم ضمانات إضافية على الحكومة  .6

، بهدف حمايتهم، وتسهيل عملهم، وتعزيز صالحياتهم خبارلإلعالميين العاملين في غرف األ

 مصادرها. المعلومات منإلى  للوصول

بمواثيق  التزامهمعلى تعزيز  الحرص والعملية األردنالقنوات التلفزيونية  على العاملين في .7

يات المهنة مثل المصداقية والموضوعية والحياد والتوازن والمسؤولية أخالقي و اإلعالمالشرف 

 األساس لممارسة المهنة.عتبارها بااالجتماعية وغيرها، 

 خبارالعاملين بغرف األيين اإلعالمعلى تعزيز مهارات ية األردنأن تعمل القنوات التلفزيونية  .2

 من الناحية المهنية.

 في خبارالتدخل في عمل غرف األخفض مستوى بشكل مباشر او غير مباشر على الحكومة  .6

 ية.األردنالقنوات التلفزيونية 
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 .5151-4-7وحسب اإليميل بتاريخ  ،6/4/5151
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https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/
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(2ملحق رقم )  
 أداة الدراسة )اإلستاانة(

يةاإلعام/ األستاذة  ياإلعاماألستاذ   

يين األردنيين اإلعامية التي تحكم أداء لخاقمعايير المهنية واألال " بعنوان مسحيةبإجراء دراسة  ةقوم الباحثت

التي تحكم أداء  ية والقانونيةخالقواألوذلك بهدف التعرف على المعايير المهنية راسة مسحية " د لخاارفي غرف األ

المعيقات وللتعرف على  رؤيا،ي، فضائية المملكة، وقناة األردنفي كل من: التلفزيون  خباريين في غرف األاإلعالم

الماجستير استكمااًل للحصول على درجة  ، وذلكخباراألية في غرف خالقالتي تحد من تطبيق المعايير المهنية واأل

 / جامعة الشرق االوسط. اإلعالممن كلية  اإلعالمفي اتخصص 

االستبانة بدقة وموضوعية، علمًا أن جميع المعلومات لن  أسئلةلذا يرجى من حضرتكم التكرم باإلجابة عن 

 يتم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم

لخوالدة صفاء ارغش: ةالااحث  
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 اللخصائص الديموغرافية

النوع االجتماعي: ا  

 )   ( ذكر          )   ( أنثى

 العمر: (2
سنة  41أقل من  – 35سنة     )   (  35أقل من  – 31سنة               )   (  31)  ( أقل من   

سنة فأكثر 51سنة     )   (  51أقل من  – 45سنة       )   (  45أقل من  – 41)   (   

 المؤهل األكاديمي: (0
      دبلوم()
)بكالوريوس(    

 )ماجستير( 
( )دكتوراه   
التخصص .......................   

 القناة التي تعمل اها: (3
ي      األردنالتلفزيون    

قناة رؤيا           

قناة المملكة     

 الوظيفة التي تعمل اها:  (4
رئيس تحرير        

مدير تحرير             

محرر                 

مراسل                      

مذيع                 

   أخبارمنتج  

اخرى يرجى ذكرها...............................   
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 الدلخل الشهري:  (5
دينار       511أقل من    

دينار       751أقل من  –دينار  511   

دينار فأكثر 751     

 :اإلعامسنوات اللخارة في مجال  (6
سنوات                   5أقل من    
سنة 11أقل من  –سنوات  5   
سنة     15أقل من  –سنوات  11   
سنة فأكثر 15   
 

 هل التحقت ادورات تدرياية في مجال عملك؟ (7
 )     ( نعم    )    ( ال

 

 لمن أجاب ب "ال"، ما أسااب عدم التحاقك ادورات تدرياية؟ )يمكن الختيار أكثر من إجااة( (8
تدني إمكانيات التدريب في القناة التي أعمل بها.             
عدم وجود الوقت المناسب لاللتحاق بدورات تدريبية.             
قلة الدورات التي تناسب مجال عملي.             
في إلحاقهم بدورات تدريبية. خبارالتمييز بين الموظفين في غرفة األ            
ضعف تحفيز القناة لاللتحاق بدورات تدريبية.           
الدورات التدريبية التي تعقدها القناة ليست في مجال وظيفتي الحالية.        
الدورات التدريبية المرتبطة بعملي مكلفة بالنسبة لي.       
عدم استفادة الزمالء الذين التحقوا سابقًا بمثل تلك الدورات.        

.......أخرى أذكرها...................................................   
 

 لمن أجاب ب "نعم"، ما نوعية الدورات التدرياية التي التحقت اها؟ )يمكن الختيار أكثر من إجااة( (5
.خباردورات في العمل بغرف األ       
يات المهنة.أخالقدورات في        
.اإلعالمدورات في قوانين        
دورات إعداد التقارير المصورة.       
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لية.تطوير المهارات االتصا        
دورات توعية تجاه المسؤولية االجتماعية.        
دورات في تغطية األزمات والقضايا العاجلة.           
ية.اإلعالمدورات ذات عالقة بالتشريعات        
أخرى يرجى ذكرها..........................................................       

 من لخال: ) يمكن الختيار اكثر من اجااة( لخاارادائي المهني اغرفة األعلى  ياتهاألخاققيم المهنة و تؤثر  (22

قم
لر

 ا

 العبارة

دة
ش

 ب
ق

اف
و
 م

ق
اف

و
 م

يد
حا

 م

ض
ار

مع
 

دة
ش

 ب
ض

ار
مع

 

      عدم المساس باألديان والمعتقدات والمذاهب الدينية والطائفية.  .0

      تحري الدقة عند معالجة مختلف الموضوعات والقضايا.  .2

عند معالجة مختلف الموضوعات والقضايا. تحري الموضوعية  .3       

عند معالجة مختلف الموضوعات والقضايا. تحري الحياد  .4       

ا.ايي عند تناول مختلف الموضوعات والقضاإلعالمااللتزام بمواثيق الشرف   .5       

      االلتزام باآلداب العامة السائدة في المجتمع.  .6

السائدة في المجتمع.االلتزام بالعادات والتقاليد   .7       

السائدة في المجتمع.بالقيم االلتزام   .8       

.فرادعدم التعرض للحياة الخاصة لأل  .9       

      عدم التعرض للحياة الخاصة للمسؤولين.  .01

.والجماعات فرادالموازنة بين حق الجمهور في المعرفة وخصوصية األ  .00       

      عدم كشف مصادر المعلومات.  .02

      التوازن في عرض الرأي والرأي االخر.  .03

      استخدام أساليب مشروعة للحصول على المعلومات.  .04

تقاء المعلومات من مصادر موثوقة.اس  .05       

مات من مصادر ذات مصداقية عالية.استقاء المعلو  .06       

      االلتزام بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع   .07
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 من لخال: لخاارأدائي المهني اغرفة األعلى  للقناةتؤثر السياسة التحريرية  (22
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.طسياستها التحريرية فقتبث القناة ما يتفق مع   .0       

على جوانب معينة من الموضوع وإهمال جوانب أخرى  التركيز  .2       

.ياإلعالمالعمل مستوى عاٍل من الحرية لممارسة عدم وجود   .3       

.عملهمأثناء  خبارالعاملين في غرفة األعلى  ضغوطوجد   .4       

األداء الحكومي ومؤسسات الدولة. على نقدعدم القدرة   .5       

والمعلومات.عدم القدرة على نقل الحقائق   .6       

7.  
 وزراء، امنية،اجهزة  )احزاب،ات معينة طوضغتمارس  التدخل من قبل جماعات

غيرها( نواب،  
     

حقيق مصالح وأهداف مالكي القناة.تركز السياسة التحريرية على ت  .8       

9.  
قيم المهنة  بالسياسة التحريرية وإن كان على حساب خبارالعاملين بغرفة األإلزام 

 ومعاييرها.
     

ل القناة.والمراجعة المسيّسة داخية التي يتم إنتاجها للرقابة اإلعالمتخضع المواد   .01       

.ين العمل بهتلزم الصحفي خبارتعتمد القناة كتابا استرشاديا ألسلوب تحرير األ  .00       

 ي في القناة على أدائي المهني من لخال:اإلعامتأثير العمل  (20

قم
لر

ا
 

 العبارة

دة
ش

 ب
ق

اف
و
م

 

ق
اف

و
م

 

يد
حا

م
ض 

ار
مع

دة 
ش

 ب
ض

ار
مع

 

      والموضوعات بحسب أهميتها بالنسبة للقناة والجمهور.يتم ترتيب القضايا   .0

2.  
إيجابياً على أدائهم  خباروالعاملين بغرفة األتؤثر العالقات الجيدة بين اإلدارة العليا 

 المهني.

     

      .بشكل دوري خبارالعاملين بغرفة األتتم متابعة وتقييم أداء   .3

      .خبارالعاملين في غرفة األيتم توزيع الموضوعات بناًء على كفاءة   .4

      .يتم توزيع الموضوعات بناًء على قدرتهم على معالجتها  .5

6.  
في عملية صناعة القرار  خبارالعاملين في غرفة األتعمل القناة على إشراك 

 التحريري.

 

     

      .خبارتعقد القناة دورات تدريبية متخصصة للعاملين بغرفة األ  .7

8.  
 خبارألالعاملين في غرفة اتقوم القناة بممارسة مختلف أشكال الرقابة على أداء 

ية.خالقلتزامهم بالمعايير المهنية واألا لضمان  

     

      المطلوبة منهم. األعمالوقتاً كافياً إلنجاز  خبارالعاملين بغرفة األيتم منح   .9

      .بعدالة خبارغرفة األالعاملين في توزيع المكافآت واالمتيازات على  يتم  .01

      تضمن القناة تكافؤ فرص الترقي الوظيفي.  .00
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 من لخال: لخاارأدائي المهني في غرفة األعلى  الصحفية القوانين والتشريعات تأثير (23
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      ية للرقابة الحكومية المتشددة.اإلعالمإخضاع المعالجة   .0

      .لقضايا دون األخرىعند تناولهم  ييناإلعالمتوقيف وحبس   .2

      الحد من حرية القنوات في ممارسة مسؤوليتها تجاه المجتمع والجمهور.  .3

والتي  يون عند مخالفتهم للقوانيناإلعالمالمبالغة في العقوبات التي يتعرض لها   .4

 .تكون غير متناسبة مع المخالفة المرتكبة

     

      صعوبة الحصول على المعلومات بالسرعة الالزمة.  .5

      الرقابة المشددة على القنوات التلفزيونية السيما ذات الملكية الخاصة.  .6

      ي.اإلعالمكافية لحماية حرية العمل  تشريعاتعدم وجود   .7

عدم وضوح المحظورات في القوانين بشكل دقيق خاصة صياغتها بعمومية   .8

 من تفسير أكثرتقبل وبكلمات 

     

      حظر معالجة بعض الموضوعات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.  .9

 

 ؟لخاارغرفة األأدائك المهني في على  الصحفية كيف تؤثر القوانين والتشريعات (24
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      الحكومية المتشددة.ية للرقابة اإلعالمإخضاع المعالجة   .01

      .لقضايا دون األخرىعند تناولهم  ييناإلعالمتوقيف وحبس   .00

      الحد من حرية القنوات في ممارسة مسؤوليتها تجاه المجتمع والجمهور.  .02

      ييون عند مخالفتهم للقوانين.اإلعالمالمبالغة في العقوبات التي يتعرض لها   .03

      الحصول على المعلومات. صعوبة تطبيق قوانين حق  .04

      الرقابة المشددة على القنوات التلفزيونية السيما ذات الملكية الخاصة.  .05

      ي.اإلعالمعدم وجود قوانين كافية لحماية حرية العمل   .06

عند استقاء  خباريين في غرفة األاإلعالمعدم وجود ضمانات كافية لتسهيل عمل   .07

 المعلومات.

     

      معالجة بعض الموضوعات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.حظر   .08

 أخرى أذكرها ....................................................................................
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(0ملحق رقم )  
 قائمة اأسماء السادة المحكمين

التلخصصو  الرتاة األكاديمية االسم الرقم  جهة العمل 
خورشيدالدكتور كامل  1 اإلعالمفي كلية  مشارك أستاذ   جامعة الشرق األوسط 
يسيالدكتور عبدالكريم الدب 5 اإلعالمفي كلية  مشارك أستاذ   جامعة الشرق األوسط 
دكتورة حنان الشيخال 3 عميد كلية اإلعالمأستاذ مساعد،    جامعة الشرق األوسط 
ةالدكتور صخر الخصاون 4 ستاذ مساعدأ  اإلعالم األردني معهد   

شقيراألستاذ يحيى  5  
عضو  ة،اإلعالميخبير القوانين والتشريعات 

والمسموعلجنة شكاوى اإلعالم المرئي   
وعهيئة اإلعالم المرئي والمسم  

 


