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: لخصامل

وتوصيف وحتليل القيم املهنية لدى الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية. ابالعتماد على املنهج املسحي، وأداة االستبيان تسعى الدراسة إىل كشف  
  .نيومتثل دول اخلليج ابستثناء دولة البحرين اليت رفض الصحفيون فيها التعاون مع الباحث 111جلمع البياانت من عينة بلغ عددها 

ا الدراسة إىل أن  التزام أخالقي ومهين عال جتاه مجهورهم وجتاه جمتمعاهتم. ومل  وخلصت  العاملني يف املؤسسات الصحفية اخلليجية لديهم  لصحفيني 
وجود قيم مهنية جامعة  تكشف الدراسة عن وجود فروق إحصائية ذات داللة يف القيم املهنية لدى الصحفيني وفًقا ملتغري الدولة اليت ينتمون إليها، وهو ما يؤكد  

  للصحفيني اخلليجيني، تعود إىل تشابه األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدول اخلليجية.

اجلمهور، وك اليت هتم  املفاجئة  املرتبطة ابلتعامل مع األحداث  اخلليجيني ابلقيم  الصحفيني  التزام  تذبذب  أيضا عن  الدراسة  نتائج  ذلك مع وكشفت 
 واالستعداد لقبول اهلدااي أو املكافآت من املؤسسات اليت يقومون بتغطية أخبارها.  املعلومات املسربة،

تغري العالقة  وبينت الدراسة عدم وجود فروق إحصائية ذات داللة بني الذكور واإلانث من الصحفيني تتصل ابلتزامهم ابلقيم املهنية، وابستثناء أتثري م
تظهر نتائج الدراسة وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية يف أتثري املتغريات الدميوغرافية واملتغريات املستقلة األخرى ابملؤسسة كعامل مؤثر يف القيم املهنية مل 
  على القيم املهنية للصحفيني اخلليجيني.

ت عزيز القيم املهنية لدى الصحفيني،  ووفًقا لنتائجها، توصي الدراسة بضرورة مراجعة املؤسسات الصحفية اخلليجية لسياساهتا التحريرية مبا يؤدي إىل 
اخل الصحفيني يف دول  للهدااي واملكافآت، وقيام مجعيات  الصحفيني  بقبول  يتعلق  فيما  الصحفي، ووضع ضوابط رادعة  العهد ابلعمل  ليج  خاصة حديثي 

إىل جانب قيام املؤسسات الصحفية اخلليجية إبصدار مواثيق   مبسؤولياهتا يف وضع ومتابعة تنفيذ املواثيق املهنية اليت تؤكد على القيم األساسية ملهنة الصحافة،
 مهنية خاصة للصحفيني العاملني ابلصحف واجملالت اليت تصدرها. 

. أخالقيات الصحافة -املمارسات املهنية  -القيم املهنية -الصحف اخلليجية -الصحفيون  املفتاحية:الكلمات 

لالستشهاد من البحث  

، جملة جامعة أم القري للعلوم االجتماعية، اجمللد  العوامل املؤثرة يف التزام الصحفيني يف الصحف اخلليجية ابلقيم املهنية: دراسة مسحية.  2021، سامل ربيع  نصر، حسين حممد؛ الغيالين
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Abstract: 

This study aims at identifying and analyzing the professional values of journalists working in the Gulf newspapers. 

The research methodology was the survey methodology and included a questionnaire, which was used to collect 

data from a representative sample of the target group of the study that account for 111 journalists in the GCC. 

The research concluded that the journalists in the Gulf States are professionally committed to their local audiences 

and communities. 

The findings showed no statistically significant differences in the journalistic professional values according 

to the variable of the country to which the journalists belong. This may be attributed to the fact that the Gulf Arab 

countries share similar economic, social, cultural, political and communication systems. The results showed 

fluctuating commitment to the values associated with dealing with breaking news on sudden events of public 

interest, information leaks and accepting gifts or rewards from corporations that they cover. 

There were no statistically significant differences between male and female journalists when it comes to their 

commitment to the professional values. Apart from the variable of the relationship with the corporation, the study 

found no statistically significant differences regarding the impact of other demographic and independent variables 

on the professional values regarding the Gulf journalists. 

Accordingly, the study recommends that Gulf media corporations should review their editorial policies to 

enhance the professional values of their journalists, establish clear regulations regarding utilizing leaked 

information and accepting gifts. Gulf journalists’ associations should commit to their responsibilities in 

establishing and following up executing professional charters that ensure the basic values of the journalism 

profession; besides issuing private professional charters by Gulf journalism corporations, to govern journalists 

working in newspapers and magazines they issue. 
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 سالم بن ربيع بن أحمد الغيالني –أ.د. حسني محمد نصر 

 املقدمة: 
  ترتبط الصحافة ارتباطا وثيقا ابلسياقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية يف اجملتمعات اإلنسانية، وكان هلذه السياقات أثر كبري يف 

ت التنظيم االجتماعي للصحافة كصناعة ومهنة، وذلك عرب  حتديد األنظمة الصحفية يف العامل، وهي األنظمة اليت تبدو مسؤولة عن آليا
  التنظيم القانوين، والتنظيم الذايت للمهنة.

لقد واجهت الصحافة منذ ظهورها وحىت وقتنا احلاضر، حتدايت كبرية ليس فقط على صعيد صناعة احملتوى وطرق تقدميه يف بيئة  
ة، واجملتمع، واجلمهور. وقد دفعت هذه التحدايت الصحافة إىل القبول ابلتنظيم  اتصالية عالية التنافس، لكن على صعيد عالقتها ابلدول

ادي  القانوين هلا عرب قوانني املطبوعات والنشر، وقوانني العقوابت واجلزاء، إىل جانب البحث عن مواثيق أخالقية ومهنية للعاملني هبا؛ لتف
هنية واألخالقية اليت ترسخت مبرور الوقت يف شكل مواثيق شرف، ومواثيق  تبعات الضبط القانوين. ومن هنا ظهر ما يسمى ابملعايري امل

  مهنية حتدد واجبات الصحفيني ومسؤولياهتم جتاه دوهلم، وجمتمعاهتم، ومجهورهم، واملؤسسات اليت يعملون هبا، إىل جانب حقوقهم. 

ه بـ »القيم املهنية«، وهي املبادئ أو األعراف اليت  وانطالقا من آليات تنظيم املهنة الصحفية، طور الباحثون ما اصطلح على تسميت 
 يلتزم هبا القائمون ابالتصال يف املؤسسات الصحفية. 

ورغم أن القيم املهنية واألخالقية للصحافة تبدو يف الوقت احلاضر أقرب إىل القيم العاملية اليت توافق حوهلا العامل، فإن بعض هذه  
ا إقليمية، على أساس أن الصحافة كنظام فرعي يرتبط ابلنظام العام يف اجملتمع ويتأثر به ويؤثر  القيم قد يكون هلا خصوصية وطنية ورمب

عليه. ولذلك فإن بعض القيم املهنية واألخالقية اليت تعمل الصحافة يف إطارها، قد تكون انبعة من اجملتمع الذي تعمل فيه، وذلك على  
اجملتمع، وأن أي نظام اجتماعي يتضمن قيما ومبادئ يسعى لكي تصبح جزءا من    اعتبار أن املؤسسة الصحفية جزء مهم من مكوانت

هذا اجملتمع، لقبول املواطنني هبا، كما أن وسائل اإلعالم تسعى للمحافظة على هذه القيم حىت تنال رضا مجهورها، فأي نظام اجتماعي  
اصة به، وتكون مقبولة يف نفس الوقت لدى مواطنيه )رشيت،  سواء أكان يف دولة انمية أو متقدمة جيتهد لكي يعمل على إقرار قيم خ

1٩٧٨ .) 

  وتتميز القيم الصحفية يف اجملتمع بعدم الثبات، والدميومة إذ أهنا ختضع للتغيري، بفعل العديد من العوامل مثل: تغري النظام السياسي،  
على الصحافة وقيمها، وتؤدي بسبب الرقابة اليت تفرض على  ونشوب احلروب، واألزمات اجملتمعية، واالقتصادية اليت ختلف آاثرًا كبرية  

( الصحفي  للعمل  األساسية  والقيم  املهنية،  التقاليد  وتدمر  الصحافة،  تطور  تعيق  قد  نتائج  إىل   ,Lauk & Harroالصحفيني 
2017.)  

األدوار املختلفة، وتوفر األساس الذي  وتشري بعض حبوث علم النفس إىل أن أنظمة القيمة الفردية قد حتدد كيف يدرك الصحفيون  
ميكن من خالله تفسري سبب التزام الصحفيني أبدوار معينة مقارنة ابآلخرين. فالقيم الشخصية والعوامل الدميوغرافية تسهم يف حتديد  

 يبين على أساسها  السياق الذي يرى الصحفيون من خالله أدوارهم. وتشكل القيم اليت حيتفظ الصحفي هبا، واملبادئ الفلسفية اليت 
 Skewes, 2003أحكامه، وكذلك التزامه ابحلقيقة والعدالة االجتماعية، احملركات اليت تدفع إىل النقاش حول سلوك ممارسي اإلعالم )

 &Plaisance .)  
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للجمهور، ويف ضوء  ويف ضوء ما متثله القيم املهنية من أمهية كربى، وأتثريها يف املضمون الصحفي، والرسالة اليت تقدمها الصحافة 
عدم وجود دراسات سابقة حتدد القيم املهنية لدى الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية، أتيت هذه الدراسة اليت تسعى إىل كشف،  
بني   االتفاق واالختالف  فيها، ورصد جوانب  واملؤثرة  هلا  املشكلة  والعوامل  الصحفيني،  لدى هؤالء  املهنية  القيم  وتفسري  وتوصيف، 

  حفيني يف الدول اخلليجية فيما يتعلق اباللتزام هبذه القيم. الص

 مشكلة الدراسة: 
ات املهنية والتكنولوجية والسياسية اليت شهدها العامل يف السنوات األخرية، على القيم املهنية للصحفيني، وهو ما يفرض     أثَّرت التغرير

وعالقتها ابلتطورات اليت حدثت على مستوى االتصال، وظهور اإلعالم  حبث وحتليل تطور هذه القيم، وحتديد العوامل املؤثرة فيها،  
اجلديد، الذي غرير الطريقة اليت يعمل هبا الصحفيون. إذ فتحت التكنولوجيا الرقمية للصحفيني أدوات ومنصات جديدة للنشر؛ وهو ما  

  انعكس على العمل الصحفي والقيم املهنية للصحفيني.

يف دول اخلليج العريب بتطورات عديدة على مجيع املستوايت، ومنها املستوى املهين للكوادر البشرية    يف الوقت نفسه مرت الصحافة 
ة  الوطنية واألجنبية اليت تشارك يف إنتاجها. وميكن القول إن الصحفيني يف دول اخلليج العريب يعملون يف ظل قيم وممارسات مهنية وأخالقي

القيم العاملية اليت القيم الوطنية اليت تعلي من شأن    متداخلة جتمع بني  العامل تقريبا، وبني  استقرت يف املمارسة الصحفية يف كل دول 
الصحافة التنموية وتوكل للصحافة مهام حمددة يف بناء اجملتمعات اخلليجية احلديثة. وقد سامهت عوامل عديدة يف زايدة إدراك الصحفيني  

دة تعليم الصحافة عرب أقسام وكليات اإلعالم، وإنشاء مجعيات الصحفيني، وصدور مواثيق  يف دول اخلليج ألمهية القيم املهنية، مثل زاي
 الشرف اخلاصة مبهنة الصحافة يف بعض الدول. 

ويف ظل غياب دراسات وحبوث علمية حتدد رؤية الصحفيني اخلليجيني للقيم املهنية واألخالقية اليت حتكم عملهم، تتبلور مشكلة  
سي يدور حول ماهية القيم املهنية واألخالقية اليت يلتزم هبا الصحفيون يف الصحف اخلليجية الناطقة ابللغة العربية،  الدراسة يف تساؤل رئي
 والعوامل املؤثرة فيها. 

 أمهية الدراسة: 
حفيون العاملون  القيم املهنية اليت يلتزم هبا الصالعوامل املؤثرة يف  تكمن أمهية الدراسة يف اإلضافة اليت تقدمها على مستوى حتديد  

م يعملون يف دول ما زالت حتتل مراتب متأخرة يف سلم حرية الصحافة حسب التقرير الصادر من   يف الصحف اخلليجية، خصوًصا وأهنَّ
ضمن أنظمة صحفية جتمع بني بعض مالمح نظرية  كما يعملون  (،  2٠1٨)ساسة بوست،    2٠1٨منظمة مراسلون بال حدود لعام  

كوهنا دراسة تتناول القيم    الدراسة من الناحية العلمية يفوبني بعض مالمح النظرية السلطوية. وميكن إجياز أمهية    ، املسؤولية االجتماعية
، وتسد النقص املعريف يف جمال الدراسات الصحفية املرتبطة  والعوامل املؤثرة يف مدي التزامهم هبا  املهنية للصحفيني يف الصحف اخلليجية 

أما من الناحية العملية فان الدراسة قد متثل دافعا ملزيد من التزام    لة الدراسات األكادميية اخلليجية يف هذا اجملال.ابلقيم املهنية نظراً لق 
 الصحفيني ابلقيم املهنية ومرشدا هلم يف تبنيها وتطبيقها. 
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 سالم بن ربيع بن أحمد الغيالني –أ.د. حسني محمد نصر 

 النظرية والرتاث العلمي: 

 : القيم املهنية يف الصحافة

املفاهيم اليت اهتم هبا الكثري من الباحثني يف جماالت خمتلفة، كالفلسفة، والرتبية، واالقتصاد، واالجتماع.  يرعد مفهوم القيم املهنية من   
االختيار، أشكال  حتدد  اليت  املورِّجهات  وهي جمموعة  القيم؛  جماالت  أحد  العمل  قيم  أو  املهنية  القيم  داخله    وتعد  والنتائج  واألداء، 

لى أساس من العلم واخلربة يف جمال العمل، وتتطلب مهارات حمددة، وتغطي ختصصات معينة،  (. وتربين املهنية ع٨٣:  2٠٠٦)عقل،
  وحتكمها قوانني وآداب خاصة. 

( أفكار  )John Miltonوقد سامهت  و   )Jefferson  القرن الصحافة يف عشرينيات  قيم وأخالقيات  مفهوم  ( يف ظهور 
ر اليت حددت التزامات الصحافة ووسائل اإلعالم جتاه اجملتمع، من خالل االلتزام  العشرين يف الوالايت املتحدة األمريكية، تلك األفكا 

  (. 1٤٠: 2٠٠٣ابملعايري املهنية لنقل املعلومات مثل احلقيقة، والدقة، واملوضوعية، والتوازن )حسام الدين،  

خاطئة وممارسات غري مقبولة يف التعاطي    ويعود االهتمام مبوضوع أخالق مهنة الصحافة وقيمها ابلدرجة األوىل إىل بروز اجتاهات  
املهين عند عدد من الصحفيني، الذين أصبحوا يقدمون اهتماماهتم الشخصية على املصلحة العامة خالل أداء عملهم، األمر الذي يتناىف  

 (. 2٠٠٨مع مفهوم اخلدمة العامة اليت تقوم عليها أسس الصحافة وقيمها املهنية واألخالقية )صدقه، 

القيم املهنية للصحفيني أمهية كبرية؛ ألهنا تؤثر على حمتوى األخبار املنشورة، ليس على صعيد التحيز السياسي فقط؛ ولكن  ومتثل  
  (.(Pritchard & Bernier, 2010أيًضا ألن قيم الصحفيني تشكل الفهم واإلدراك للكيفية اليت ينبغي هبا تنفيذ األشياء. 

لقيم بتجليات وأشكال خمتلفة، ولكنها يف األخري تبقى معايري أو شروط أو حمددات، إما  ويف عامل الصحافة واإلعالم ظهرت ا
للعمل الصحفي بشكل عام، أو للمحتوى اإلعالمي الذي تقدمه املؤسسة الصحفية للجمهور. وعلى هذا األساس ظهر مصطلح القيم  

قيم تسعى احلكومات واألنظمة إىل ربطها ابملصاحل الوطنية اليت   اإلخبارية، وهي »مزيج من القيم األخالقية السائدة يف اجملتمعات، وهي
ختتلف من دولة إىل أخرى، وهي هبذا ال ميكن أن تكون موحدةً  أبية حاٍل من األحوال، الختالف األعراف واللغات والعادات والتقاليد  

 (. 2٠٠٨اليت تنبثق منها هذه القيم" )يعقوب، 

حملتوى الذي يقدمونه بشكل كبري، إذ ظهرت القيم اخلربية، وهي اليت البد أن تتوافر، إما بعضها  وارتبطت القيم املهنية للصحفيني اب 
قيم  أو كلها، يف أي حمتوى أو قصة خربية تقدمها الصحافة، ويف هذه احلالة ينبغي على املشتغلني والباحثني يف جمال اإلعالم التفرقة بني ال

يف    –كلها أو بعضها    –توافرها يف اخلرب، إذ إن القيم اخلربية هي »العناصر اليت جيب توافرها    اخلربية ومعايري النشر، والصفات الواجب
اخلرب لكي ميكن اعتباره خرباً، أما معايري النشر فهي األسس اليت حتدد وسائل اإلعالم يف ضوئها صالحية اخلرب للنشر أو لإلذاعة.  

هنية الواجب توافرها يف اخلرب مثل الدقة والصدق واملوضوعية« )نصر وعبد الرمحن،  والصفات اليت جيب توافرها يف اخلرب هي الشروط امل
2٠٠٣.)  

ويرتبط احلديث عن القيم املهنية للصحافة ابحلديث عن املسؤولية االجتماعية للصحفيني، مما يعين ضمناً أن الصحفي حيتاج إىل  
ث حبديث مماثل حول مسؤولية متلقي احملتوى اإلعالمي وما إذا كان  أن خيدم اجملتمع وأفراده بشكل مسؤول. كما يرتبط نفس احلدي
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مستلمو هذا احملتوى جمرد »ضحااي« سلبيني أم أهنم من خالل مشاركتهم اخلاصة يسامهون يف تعزيز القيم املهنية للصحافة؟ وكيف ميكن  
فة بشكل أكثر فعالية؟ والواقع أن مجهور الصحافة يستطيع  تنظيم العالقات والقواعد اخلاصة ابلعالقة بني املرسل واملستقبل يف مهنة الصحا

أن يقوم بدور فاعل يف إلزام الصحافة والصحفيني ابلقيم املهنية وذلك عرب العديد من اآلليات، كمقاطعة الصحف اليت تنتهك هذه القيم  
م الصحفية حول  وللمؤسسات  التنظيمية  للهيئات  الشكاوى  تقدمي  عليها وكذلك  اإلقبال  من جانب  وعدم  النشر  يف  جتاوزا  يرونه  ا 

  الصحفيني، وكذلك استخدام حقه يف الرد على ما تنشره الصحف وتصحيحه إذا لزم األمر. 

ويف ضوء ذلك يعول كثري من منظرري اإلعالم على التنظيم الذايت ملهنة الصحافة واملمارسات الصحفية. ويرى هؤالء أن هذا النوع  
قل االلتزامات من جمرد كوهنا عبارات عامة إىل ما يشبه العقد امللزم والعهد الذي جيب على الصحفيني  من التنظيم هو األفضل ألنه ين

  االلتزام به يف إطار مسؤولياهتم جتاه اجملتمع.

التح فرتات  يف  خاصة  الذهبية«،  »الضمانة  مبثابة  اإلعالم  لوسائل  املهنية  والقيم  األخالقية  ابملعايري  الذايت  االلتزام  والت  ويرعد 
وآمنة، يف   موثوقة  اتصال  وسائل  على  للحصول  يسعى  وألير شخص  اإلعالم  وسائل  يف  للعاملني  وابلنسبة  والسياسية.  االجتماعية 

 املستقبل، أصبح الدفاع عن الصحافة األخالقية وتعزيز قيمها املهنية أكثر ضرورة من أي وقت مضى.  

طنية واإلقليمية والدولية اليت حتدد مبادئ وقيم التنظيم الذايت للممارسة  عشرات املواثيق ومدوانت قواعد السلوك الو وقد صدرت  
ذه  الصحافة. ويقوم بعضها مبراقبة التزام الصحف والصحفيني هبمهنة  طورت نقاابت ومجعيات واحتادات الصحفيني التزامات  و املهنية،  

وعقاب غري امللتزمني ابلقواعد والقيم املهنية بعقوابت تتدرج    عرب جمالس التأديب وجمالس الصحافة اليت حيق هلا مساءلة الصحفيني القيم  
 وقد تصل إىل احلرمان من ممارسة مهنة الصحافة.  ، يف القوة من التنبيه إىل اإلنذار

ملساءلة  واملوضوعية والوضوح، واإلنسانية، وا هي: احلقيقة والدقة، واالستقاللية،  مشرتكة،   قيموتركز غالبية املواثيق املهنية على مخسة   
اليت تعين حماسبة الصحفي لنفسه، من منطلق أن الصحفي املسؤول هو الذي ميلك القدرة على حماسبة نفسه. وعندما يرتكب األخطاء  

 (.whit, 2018يعمل على تصحيحها، وتكون تعبرياته عن األسف خملصة ) 
 : Social Responsibility Theoryنظرية املسؤولية االجتماعية 

نظرية املسؤولية االجتماعية يف جمال الصحافة جمموعة الوظائف اليت جيب أن تلتزم الصحافة بتأديتها يف اجملتمع يف خمتلف  حتدد   
املهنية كالدقة،   القيم  تنشرها  اليت  واملوضوعات  معاجلاهتا  يف  يتوفر  حبيث  والثقافية،  واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية،  اجملاالت 

 (. 2٠٠٣زن، والشمول، شريطة أن يتوافر للصحافة حرية حقيقية جتعلها مسؤولة أمام القانون واجملتمع )حسام الدين،  واملوضوعية، والتوا

وتعين املسؤولية االجتماعية للصحافة: االهتمام ابلصاحل العام، أو حاجات اجملتمع، والعمل على سعادته عرب اتصاف الصحافة  
 (. 2٠٠٤النواحي األخالقية والقيم )حجاب،  بسداد الرأي، والدقة، والعدل، ومراعاة 

التزامها ابلقيم املهنية واألخالقية املتعارف عليها؛   القول إن املسؤولية االجتماعية للصحافة تقوم على مبدأ بسيط، وهو  وميكن 
وذلك يف مقابل ضمان اجملتمع  كالدقة، واملوضوعية، واألمانة، ومراعاة ثقافة اجملتمع ومعتقداته، وقيامها بوظائف تليب حاجات اجملتمع، 

 حلريتها، يف إطار الضماانت املتعرف عليها حلرية الرأي والتعبري. 
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، عندما تشكلت يف الوالايت  1946( أول حماولة لتصنيف األنظمة اإلعالمية يف العامل إىل العام  97:  2015ويرجع نصر )
اللجنة الوطنية لدراسة حرية الصحافة برائسة  التامي. وقد    Robert Hutchinsروبرت هيتشن    املتحدة األمريكية،  ومولتها جملة 

اللجنة، والدراسات األخرى اليت أجنزهتا، حتديد املسؤوليات االجتماعية لوسائل اإلعالم يف عصر الصعود املفاجئ وغري   حاول تقرير 
م األمريكية، إال أن تقريرها تضمن إشارات  املتوقع للوالايت املتحدة كقوة عظمى. ورغم أن مهمة اللجنة كادت تنحصر يف وسائل اإلعال

ة اإلعالم  دولية، نظراً لتنامي التأثري العاملي لوسائل اإلعالم األمريكية ورغـــبة الوالايت املتحدة يف تصدير منوذجها ومفاهيمها اخلاصة حبري 
أسها »وليرب شرام« تضمنت نظرة مقارنة  ومسؤولياته. وقد تلي هذه الدراسة، دراسة أخرى للمجلس القومي للكنائس من خالل جلنة تر 

  على أنظمة اإلعالم املختلفة، وهي اليت مهدت لظهور منوذج النظرايت األربع.

( و»لوشنتني«  »مـريل«  إبدال  منها  عديدة،  تعديالت  عليها  أردخلت  االجتماعية  املسؤولية  نظرية  أن   & Merrillورغم 
Lowenstein, 1971 االجتماع »الليربالية  نظرية   )« االجتماعية،  Social Libertarianismية«  املسؤولية  نظرية  حمل   »

للتأكيد على عدم حق احلكومات يف التدخل وفرض قيود على الصحافة بدعوى أهنا ال تلتزم مبسؤولياهتا االجتماعية فإن فكرهتا احملورية  
مل يقم بذلك فإن الدولة جيب أن تتدخل للتحقق من    ما زالت كما هي وتقوم على أن اإلعالم جيب أن يلتزم مبسؤوليات اجتماعية، وإذا 

 (. 1٠٣: 2٠1٥قيامه بذلك )نصر، 

وتويل نظرية املسؤولية االجتماعية اهتماما كبريا للقيم املهنية واألخالقية للصحافة، كوهنا نقلت أساليب السيطرة وضبط أداء وسائل  
  لعمل اإلعالمي.اإلعالم من احلكومات إىل اجملتمع واجلمهور وقيم وأخالقيات ا

فرضت نظرية املسؤولية االجتماعية واقعا مهنيا معاصرا ملفهوم حرية اإلعالم الذي يتسم ابملرونة، وذلك بعد أن أثبتت املمارسات  قد  و 
على قيم    أن احلرية غري املقرتنة ابملسؤولية تؤدي إىل الفوضى يف اجملتمعات؛ فال ينبغي حلرية الصحافة أن تطغى على حرايت اآلخرين، أو 

دعاية؛  اجملتمع. وترتبط مصداقية الصحافة ابلتزامها ابحلقيقة، والسعي لتحقيق الدقة والنزاهة، واملوضوعية، والتمييز الواضح بني اإلخبار وال
  فاملسؤولية األساسية اليت تقع على عاتق الصحفيني يف أي جمتمع دميقراطي هي نقل املعلومات بدقة، ونزاهة، وإنصاف، لذلك فإن 

  (.(Pritchard & Bernier, 2010متسك الصحافة ابملبادئ، واملهنية عنصر أساسي لنجاح الصحافة    

ينبغي أن تتسم هبا الصحافة ويلتزم هبا الصحفيون، حسب نظرية املسؤولية االجتماعية، يف:     القيم املهنية اليت  أبرز  وتتمثل 
اجملتمع ثقافة  واملوضوعية، واألمانة، ومراعاة  املصاحل    الدقة،  واحلفاظ على  لألفراد،  الشخصية  احلقوق  التعدي على  ومعتقداته، وعدم 

 االجتماعية احليوية. 

وتستند الدراسة إىل نظرية املسؤولية االجتماعية، وما قدمته من، قيم مهنية ينبغي على الصحافة االلتزام هبا. واعتمدت الدراسة  
ال  إعداد صحيفة االستقصاء  املهنية يف  القيم  اخلليجية،  هذه  العاملني يف الصحف  املهنية لدى الصحفيني  القيم  يت هتدف إىل حتديد 

 ابإلضافة إىل توظيفها يف تفسري نتائج الدراسة. 

 الرتاث العلمي: 

  - املقابلاهتم عدد من الباحثني الغربيني بتقدمي دراسات علمية سعت إىل حتديد القيم املهنية لدى العاملني يف جمال الصحافة. يف   
الباحث أجراه  الذي  الفرتة من فرباير    ان ووفق املسح  قابوس خالل  السلطان  املتاحة ابملكتبة اإللكرتونية جبامعة  العربية  البياانت  لقواعد 
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، مل يتم العثور على دراسات عربية تناولت بشكل مباشر موضوع القيم املهنية واألخالقية للصحفيني يف دول  2٠1٩إىل فرباير    2٠1٨
ليج العريب. ويتضمن الرتاث العلمي العريب يف الصحافة بعض الدراسات اليت تناولت القيم املهنية واألخالقية ضمن سياقات حبثية  اخل

 أوسع.  

وتكشف مراجعة الرتاث العلمي يف موضوع البحث خلو املكتبة اإلعالمية العمانية من أيَّة دراسات سابقة تتناول القيم املهنية  
أقراهنم يف دول اخلليج األخرى.  وابستثناء دراستني فقط، استخدمت مجيع الدراسات   الصحفية، سواء لدى الصحفيني العمانيني أو 

 ستقصاء كأداة جلمع وحتليل البياانت.  املنهج املسحي، وصحيفة اال

الوازع   نتائج الدراسات السابقة أن  إدراك الصحفيني ووعيهم ابلقيم املهنية. وأظهرت  وقد ركزت الدراسات السابقة على مدى 
الدراسات  السابقة أن    األخالقي ال أييت يف مرتبة متقدمة يف املمارسة املهنية لدى الصحفيني يف غالبية املؤسسات الصحفية. وتؤكد 

الصحفيني يضعون القيم املرتبطة ابلصدق، واإلنصاف يف مراتب متقدمة. وأظهرت الدراسات السابقة أن هناك تغريات على مستوى  
 Lauk)لوت - القيم املهنية لدى الصحفيني يف العامل انجتة عن التغريات التكنولوجية والسياسية. فعلي سبيل املثال انتهي لويك وهارو

& Harro-Loit, 2017)    إىل أن اهنيار وتغري األنظمة السياسية واشتعال احلروب، واألزمات االجتماعية، واالقتصادية كان هلا
ئم  آاثر كبرية على القيم املهنية للصحافة، وأدت يف أغلب األحيان إىل احليلولة دون ترسيخ هذه القيم يف املمارسة الصحفية، وتطويرها لتال 

وخلص الباحثان اىل أن فرض الرقابة على الصحف، وتدمري التقاليد املهنية، كما أن هناك عدًدا كبريًا من الفاعلني  املتغريات االجتماعية.  
من خارج مهنة الصحافة يؤثرون على مدى التزام الصحفيني ابلقيم املهنية يف عملهم، مثل: السياسيني، وأصحاب املصاحل، وأصحاب  

(، أن النشر اإللكرتوين غري املهين يؤثر على النسيج  2٠1٧ربني. يف املقابل يؤكد خبيت والعسويل )العمل، واملعلنني، واملديرين، واملد
االجتماعي واالقتصادي والسياسي والفكري للمجتمع، وأن املسؤولية االجتماعية والضوابط التشريعية للنشر تدفع الصحفيني إىل االلتزام  

  ابملعايري املهنية واألخالقية. 

، إىل أنَّ قيم الصحافة يف روسيا تغريت بشكل  Gavra and Strovsky, 2016)ى جافرا ودميرتى سرتوفسكي ) ويشري دميرت 
كبري يف السنوات األخرية مقارنة ابلفرتات السابقة. فقد أصبح الصحفيون يف روسيا أكثر استقاللية يف حتديد اجتاهاهتم حنو القضااي  

متجانسة حتك يعودوا جمموعة  ومل  فيونىت كويب  احملورية،  وكارمن  الفيس  دراسة خوسيه جارسيا  متشاهبة. وخلصت  مهنية  واجبات  مها 
(García- 

Avilés and Fuente-Cobo, 2014)    اليت أجريت على عينة من الصحفيني العاملني يف صحف تصدر مبدينة مدريد
ية، يليها غياب االستقاللية الصحفية، مث أتثري اجلمهور،  إىل أن املصاحل السياسية واالقتصادية هي اليت هتيمن على القيم الصحف   اإلسبانية 

وأتثري الشركات اإلعالمية. ويقول الصحفيون يف إسبانيا إهنم أقل قلقا بشأن التعدي على القيم املهنية، ولكنهم أكثر قلقا من افتقار  
 الصحفيني اجلدد إىل األخالق املهنية. 

  إيل دراسة ثالثة جمتمعات إسالمية هي: إندونيسيا وابكستان والعامل العريب    ( من خالل Pintak, 2013وانتهي لورانس بنتاك ) 
يتناسب مع تلك   القيم الشخصية مقابل القيم املهنية  الثقافة الصحفية املهنية يف طور الظهور، فإن أتثري  أن املناطق اليت تكون فيها 

تلعب دورًا مهًما وموحًدا ضمن التأثريات اهلرمية اليت تشكل النظرة  املوجودة يف األسواق الصحفية األكثر نضًجا، وأن القيم اإلسالمية  
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وأكدت نتائج الدراسة أن القيم اإلسالمية يف ثالث من أكرب املناطق ذات األغلبية املسلمة   العاملية بني الصحفيني يف العامل اإلسالمي.
الغ  يتم قبوله بشكل عام يف  الدبيسي  هي املنظور الذي يرى الصحفيون من خالله ما  أنه قيم »عاملية« للصحافة. وخلص  رب على 

تنشر بعض األخبار دون التأكد من مصداقيتها    األردنية   اإلليكرتونية أن الصحافة    إىل ( يف حبثه حول املهنية يف الصحافة األردنية،  2٠11)
 ما يعد انتهاكا للحرية الشخصية، وأن  أو دون ذكر مصادرها، كما أهنا ال تلتزم دائما بتطبيق قواعد التحرير الصحفي، وتنشر أحياانً 

ك أتثريات  هناك ضعًفا يف اعتماد هذه الصحافة املعايري املهنية املتمثلة ابملوضوعية، والدقة، واملصداقية، واحلياد يف نشر األخبار، وهو ما يرت 
  ، ومصداقية اإلعالم.سياسية واقتصادية سلبية، إضافة إىل أتثريات سلبية حمتملة على األمن، واالستقرار الوطين 

( أن قيم صحفيي مقاطعة كيبك بكندا قد  Pritchard & Bernier, 2010ويؤكد ديفيد برتشارد ومارك فرانسوا برنري ) 
جتاه  تغريت مبرور الوقت، ومل يكن التغري متماثاًل بني مجيع الصحفيني. وانتهى الباحثان إىل أنه يف حني يبدي معظم الصحفيني قلًقا كبريًا  

  ( 2٠1٠ر تركيز وسائل اإلعالم على املستوى اجملتمعي، فإهنم يرون وجود أثر ضعيف هلذا الرتكيز على عملهم اليومي. وخلص اجلميعة )آاث
أنَّ حجم أتثري العوامل املهنية داخل الصحف السعودية على املمارسة الصحفية متوسط، مما يعين أنَّ الصحفي السعودي لديه القدرة    إىل

وانتهت الدراسة إىل أن   ع هذه العوامل، ومسايرة الضغوط اليت تواجهه، دون الشعور ابالستقاللية الكاملة يف ممارساته.على التكيف م
الصحفي السعودي يتأثرر بعدة عوامل مهنية يف وقت واحد، وأن هذه العوامل ال ميكن عزل بعضها عن البعض اآلخر بسبب تداخلها  

الع  هذه  مقدمة  يف  وجاءت  و»مصادر  وتفاعلها.  الصحيفة«،  و»اقتصادايت  التحرير«،  و»سياسة  الصحفي«،  العمل  »تقنية  وامل 
 املعلومات« و»الظروف اخلاصة ابلصناعة الصحفية« و»شخصية رئيس التحرير«.  

هلا أي    البحث يف القيم املهنية الصحفية اجلديدة وما إذا كانت ختل ابلقيم التقليدية أو تعززها أو ليس   إىلواجته ابحثون أخرون  
أن غالبية الصحفيني يف الوالايت املتحدة األمريكية ما يزالون ملتزمني ابلقيم    إىل(  Meyer 2009)   خلص ماير   اإلطار أتثري. ويف هذا  

التقليدية يف ممارسة الصحافة، وال يدعمون قيم الصحافة اجلديدة، وأن الغالبية العظمى من الصحفيني الذين يدعمون بعض ممارسات  
اجلديدة كانوا أقل حساسية جتاه املخاوف األخالقية التقليدية مقارنة مع من مل يدعموا الصحافة اجلديدة. وحاول جونسون  الصحافة  
( حتديد العوامل املؤثرة يف تصورات األداء اإلعالمي سواء املؤثرات الفردية ذات املستوى  Johnson & Fahmy  2005 ,وفهمى )

قف الشخصية( جتاه احلرب يف العراق، واألدوار أو املعايري املهنية، والتأثريات عالية املستوى )املصطلحات  املنخفض )املواقف الفردية، واملوا
حفيني  العسكرية واملعسكر اإلعالمي يف البنتاغون(، والتأثريات األيديولوجية )الثقافة العراقية واللغة العربية(. وخلص الباحثان إىل أن الص 

الفردي مثل القيم الفردية، والقيم أو املعايري املهنية كان هلا دور أكرب أمهية يف التقارير اخلاصة ابحلرب من  يعتقدون أن عوامل املستوى  
للبنتاغون، وعوامل مثل اللغة احمللية والثقافة العراقية،   العوامل خارج وسائل اإلعالم، مثل املصطلحات العسكرية واملعسكر اإلعالمي 

(، فضال عن دراسات  Schoomaker    &Reese،  2001لت يف دعم »اجتاه« النفوذ الذي اقرتحه ) وابلتايل فإن هذه النتائج فش
  بناء اإلطار اليت تشري إىل أن عوامل اإلعالم اإلضافية تؤثر أتثريا أكرب على القيم الصحفية من تلك الفردية. 

( إىل أن قيمة »املصداقية« جاءت  Skewes, 2003    &Plaisanceدراسة ابتريك بالسنس واليزابيث سكويس ) انتهتو 
يف املركز األول كأهم قيمة لدى الصحفيني، تليها قيمة »اإلنصاف« اليت وضعها نصف الصحفيني يف واحدة من املراتب الثالثة األوىل  

يرتبطا أخراين  قيمتان  واإلنصاف(،  )املصداقية  أخالقيا  املوجهتني  القيمتني  هاتني  وتلي  األمهية.  حيث  ومها  من  الكفاءة،  مبفهوم  ن 
  »املسؤولية« »والقدرة«. إذ صنف نصف الصحفيني قيمة »املسؤولية« يف واحدة من املراتب ترتاوح من الثانية وحىت اخلامسة.
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( إىل أن هناك عدًدا من الدوافع الداخلية هلا أتثري على مواقف الصحفي يف  2003وعلى املستوى العريب خلصت دراسة سعد )
خالقية والقانونية مثل: األخالق الذاتية، والدين، واملصداقية، واحلق يف املعرفة، فيما تراجعت متغريات أخرى مثل: االنتماء،  املآزق األ

وعية  والرتقية والعقاب، والشهرة، األمر الذي جيعل املبادئ هي املتغري احلاسم عند مواجهة املآزق األخالقية والقانونية. واحتلت قيم املوض
واالستقاللية، والبحث عن احلقيقة موقًعا متقدًما لدى غالبية الصحفيني املصريني، وتزايد بروز قيم احلرية والشجاعة، واالستقاللية  واحلرية  

 لدى الصحفيني الذين تعرضوا للمساءلة القانونية، والصحفيني مرتفعي امليل لالضطراب االنفعايل والسلوكي. 

 أهداف الدراسة

  هتدف الدراسة إىل:

 ف وتوصيف وحتليل القيم املهنية ومدي التزام الصحفيني يف الصحف اخلليجية هبا. كش •
 حتديد التشاهبات واالختالفات بني الصحفيني اخلليجيني يف مدي االلتزام ابلقيم املهنية وفقا للدولة اليت يعملون هبا.  •
النوع ـــ سنوات اخلربة    -غرافية األساسية )العمرحتديد عالقة االلتزام ابلقيم املهنية يف الصحف اخلليجية ابملتغريات الدميو  •

 يف العمل الصحفي ـــ التخصص الدراسي(. 
 حتديد العوامل املؤثرة يف التزام الصحفيني يف الصحف اخلليجية ابلقيم املهنية.   •

 تساؤالت الدراسة وفروضها: 

  تالية: يف ضوء األهداف السابقة تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت والفروض ال

 ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املهنية؟  .1
 ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية بقيم مجع وتوثيق ونشر املعلومات؟  .2
 ابلعالقات مع املصادر؟ ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة   .٣
 ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة ابملقابالت الصحفية؟  .٤
 ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة ابلتعامل مع املصادر؟  .٥
 اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة ابلتعامل مع املعلومات املسربة؟ ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف  .٦
 ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة بكتابة وحترير املوضوعات الصحفية؟  .٧
 يط الصحفي؟ ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة ابلعالقة ابحمل  .٨
 ما القيم املهنية اليت حتتل مراكز متقدمة لدى الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية؟  .٩

 ما العوامل املؤثرة يف القيم املهنية لدى الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية؟  .1٠

 ضني التاليني: واستناًدا إىل اإلجابة عن التساؤالت السابقة تسعى الدراسة إىل اختبار الفر 
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الفرض األول: أن هناك عالقة بني التزام الصحفيني اخلليجيني ابلقيم املهنية وبني اتريخ الصحافة يف دوهلم، إذ يزيد هذا االلتزام يف  
 الدول ذات التاريخ الطويل نسبيا يف الصحافة مقارنة بنظرائهم يف الدول اخلليجية حديثة العهد ابلصحافة. 

اك فروق إحصائية دالة يف االلتزام ابلقيم املهنية طبًقا للمتغريات الدميوغرافية للصحفيني، وذلك على النحو  الفرض الثاين: أن هن
 التايل: 

 كلما زاد عمر الصحفيني ازداد متسكهم ابلقيم املهنية.  •
 كلما ازدادت سنوات اخلربة زاد متسك الصحفيني ابلقيم املهنية.  •
  حفية ابلقيم املهنية، مقارنة بنظرائهم من التخصصات األخرى.يزداد متسك الصحفيني ذوي التخصصات الص •

 منهج الدراسة وأدواهتا: 

تستخدم الدراسة املنهج املسحي، وهو "املنهج الذي يهدف إىل وصف الظاهرة املدروسة، أو حتديد املشكلة أو تربير الظروف  
يف التعامل مع احلاالت املماثلة لوضع اخلطط املستقبلية". )القحطاين  واملمارسات، أو التقييم واملقارنة أو التعرف على ما يفعله اآلخرون  

  (.2٠٥م: 2٠٠٤وآخرون، 

وتعتمد الدراسة على إجراء مسح ابلعينة جملتمع الصحفيني يف الصحف اليت تصدر ابللغة العربية يف دول اخلليج الست، وتطبيق  
  سمات الدميوغرافية ومقياس القيم املهنية، والعوامل املؤثرة يف هذه القيم. مقياس القيم املهنية عليهم من خالل صحيفة استبيان تغطي ال

وتعتمد الدراسة على صحيفة االستقصاء، كأداة جلمع البياانت املتعلقة ابلدراسة. وقد استخدم الباحثان استبيان الربيد اإللكرتوين  
. ويف  2٠1٨يوليو    1٥  إىلمايو    1٥ذلك خالل الفرتة من  الذي مت توزيعه على أعضاء مجعيات الصحفيني ابلدول اخلليجية الست و 

ضوء اخنفاض نسبة الرد على االستبيان اإللكرتوين جلأ الباحثان إىل استخدام استبيان املقابلة املباشرة مع الصحفيني يف الدول نفسها،  
ان الربيد اإللكرتوين واستبيان املقابلة  . وبذلك مجعت الدراسة بني استبي2٠1٩يناير   ٥  إىل  2٠1٨نوفمرب   2٨وذلك خالل الفرتة من  

 املباشرة. 

وقد تضمنت صحيفة االستقصاء عدة حماور، مشلت السمات الدميوغرافية ألفراد العينة، ومخسة حماور رئيسية تغطي مقياس التزام  
ن خالل عرضها على جمموعة  صحيفة االستقصاء إلجراءات إجراءات الصدق والثبات م  إخضاع ومت   الصحفيني اخلليجيني ابلقيم املهنية. 

من احملكمني املتخصصني يف قسم اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية جبامعة السلطان قابوس وإجراء اختبار قبلي هلا على عينة  
 ملة. صحفيا، للتأكد من وضوح األسئلة واكتمال عناصر املقياس، وذلك قبل إرساهلا إىل أفراد العينة الكا  22مصغرة بلغ عددها 

عدداً من األساليب    ان( لتحليل البياانت الكمية وفق املعايري اإلحصائية املتعددة، واستخدم الباحثSPSSومت استخدام برانمج )
 اإلحصائية لوصف نتائج الدراسة، وهي: 

 رات اإلجاابت لدى املبحوثني. االتوزيعات التكرارية والنسب املئوية للتعرف على تكر  .1
 احلسايب واالحنراف املعياري. املتوسط  .2
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( لبيان مدى وجود فروق دالة إحصائًيا بني إجاابت املبحوثني على  One way Anova)حتليل التباين األحادي   .٣
 بعض جوانب الدراسة املختلفة. 

 ( لبيان مدى وجود فروق دالة إحصائًيا بني إجاابت املبحوثني تبًعا لسماهتم الرئيسية. Tاختبار ت ) .٤
 ( حلساب الثبات حملاور الدراسة. Cronbach’s Alphaمعامل ثبات ألفا كرومباخ ) .٥

واعتمد الباحثان على معيار للقياس لتحديد مستوى قوة أو ضعف التزام الصحفيني ابلقيم والقواعد املنظمة للعمل الصحفي، وهذا  
 املعيار يتمثل يف اجلدول التايل: 

 ( 1جدول )

 ابلقيم املهنية الصحفيني مدى التزام مقياس 
 املستوى  القيمة  م
٪ 50أقل من  1  ضعيف  
٪ 65% إىل أقل من 50من  2  متوسط  
٪ 80٪ إىل أقل من 65من  3  قوي  
٪  80أكثر من  4  قوي جًدا 

 إجراءات الصدق والثبات 

،  ( *على عدد من احملكمني بقسم اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية جبامعة السلطان قابوس)  صحيفة االستقصاءمث عرض  
 احملكمني يف إعادة صياغة بعض األسئلة. حظات  مبال انوقد أخذ الباحث . لحكم على مدى صالحيتها للقياسل

 بنود بني  العالقة  لقياس  (Pearson) بريسون  ارتباط  معامل  ابستخدام ان  الباحث قام صحيفة االستقصاء   صدق  من  وللتحقق 
 إىل  يشري وهذا فأقل،  ( ٥٠٫٠)مستوى   عند دالة  كانت العبارات مجيع أن  اإلحصائي  االختبار  خالل من تبنير  وقد احملاور املختلفة.  

 .الدراسة أداة  يف  العبارات  صدق 

( لقياس االتساق الداخلي ألداة مجع  Cronbach›s Alphaبتطبيق اختبار ألفا كرومباخ )  انابإلضافة إىل ذلك قام الباحث
 % وهذا يعد معامال جيدا للداللة على ثبات أداة مجع البياانت. 76.6البياانت، وقد بلغت قيمة معامل ألفا كرومباخ 

 

 (2جدول )

 لصحيفة االستقصاء الثباتجدول معامل 

Cronbach’s Alpha N of Items 

76.6 83 
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 :جمتمع وعينة الدراسة
، جلأ الباحثان إىل استخدام اإلحصاءات املتوفرة  ة يف ضوء عدم توافر إحصاءات رمسية بعدد الصحفيني يف دول اخلليج العريب الست

ابلصحف الصادرة ابللغة العربية  يف مجعيات الصحفيني ابلدول اليت هبا مثل هذه اجلمعيات، كما جلأ إىل القيام حبصر الصحفيني العاملني  
وقد قاد هذا احلصر املزدوج للصحفيني يف دول اخلليج العريب، إىل تقدير إمجايل   يف الدول اليت ال يوجد هبا مجعيات للصحفيني مثل قطر. 

  صحفًيا، موزعني على النحو التايل:   ٧1٤٩عددهم بـ
 ( جمتمع الصحفيني يف دول اخلليج الستة 1جدول )

 الصحفيني اخلليجيني  إمجايلالنسبة من  عدد الصحفيني  الدولة 

 %42 3009 السعودية 

 %22.3 1600 الكويت 

 %7.9 570 البحرين 

 %16.1 1154 اإلمارات 

 %9.8 700 سلطنة عمان

 %1.6 116 قطر 

 %100 7149 اجملموع 

الصحف اخلليجية الناطقة ابللغة العربية؛ إذ أظهرت دراسة  وقد مشل اجملتمع املستهدف يف الدراسة مجيع الصحفيني العاملني يف  
، اختالفًا واضًحا يف القيم املهنية بني الصحفيني الذين  2017أكتوبر  24 – سبتمرب    25استطالعية أجراها الباحثان خالل الفرتة من 

إىل اختيار الصحفيني    نيليزية، وهو ما دفع الباحثيعملون يف الصحف الناطقة ابللغة العربية وبني نظرائهم يف الصحف الناطقة ابللغة اإلجن 
الذين يعملون يف الصحف العربية فقط، وذلك لسببني: األول أن غالبية العاملني يف الصحف الناطقة ابللغة اإلجنليزية ينتمون جلنسيات  

فيني اخلليجيني. أما السبب الثاين فيتعلق  غري خليجية، وقد قدموا إىل املنطقة بقيم مهنية مغايرة إىل حد كبري للقيم السائدة لدى الصح 
ونظرًا لصعوبة دراسة مجيع الصحفيني   ابتساع جمتمع البحث يف حال أجري على الصحفيني يف كل من الصحف العربية واإلجنليزية.

الباحث مع  تعاوهنم  ضمان  وعدم  العريب،  اخلليج  بدول  العربية  الصحف  يف  ابنيالعاملني  الدراسة  عينة  حتددت  فقد  ـــ  ،  املتاحة  لعينة 
Available sample.   نسخة    ٥٠نسخة من صحيفة االستقصاء على الصحفيني يف دول اخلليج الست بواقع    ٣٠٠وقد مت توزيع
 %. 37صحيفة مكتملة بنسبة رد بلغت  111لكل دولة، ومت اسرتجاع 

ويف املركز األخري   21ردا، مث اإلمارات بـ  2٤ردا، مث سلطنة عمان بـ   26وقد سجل الصحفيون بدولة قطر أعلى نسبة مشاركة بـ 
ردا لكل منهما، يف حني مل جيد الباحثان أية استجابة من الصحفيني يف دولة    2٠جاء الصحفيون يف كل من الكويت والسعودية بـ  

 املشاركة يف الدراسة دون إبداء األسباب.  البحرين الذين اعتذروا عن 
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 خصائص عينة الدراسة: 

مفردة من الصحفيني الذين أبدوا تعاواًن يف    111( إىل أن إمجايل عدد عينة البحث بلغ  2تشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )
من دولة    22٪ من إمجايل العينة، و2٠.٧ن  من سلطنة عمان ميثلو   2٣٪ من إمجايل العينة، و2٣.٤من قطر ميثلون    2٦البحث، بواقع  

ميثلون   السعودية والكويت ميثلون    2٠٪، و1٩.٨اإلمارات  العينة من  1٨من كل من  فيما خلت  العينة،  منهما من إمجايل  ٪ لكل 
 . ني صحفيي مملكة البحرين بسبب رفض صحافييها التعاون مع الباحث

٪ يف حني بلغت نسبة اإلانث  ٨٥.٦الذكور الذين مشلتهم الدراسة بلغت    ( أن نسبة2وتشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )
٪. ويبدو االرتفاع الكبري لنسبة الذكور املشاركني يف الدراسة مقارنة ابإلانث أمرا طبيعيا كون أنَّ أغلب العاملني يف املؤسسات  1٤.٤

سباب الكامنة خلف قلة عدد الصحفيات يف املؤسسات  الصحفية اخلليجية من الذكور؛ وهو أمر يتطلب البحث والدراسة ملعرفة األ
  الصحفية اخلليجية مقارنة ابلرجال رغم التطور االجتماعي والتعليمي الذي شهدته اجملتمعات اخلليجية. 

 ( مسات عينة البحث 2) جدول
 النسبة  السمة/ النوع 
 اجملموع  اإلمارات  الكويت  قطر  السعودية  عمان  الدولة 

20.7%  18.0%  23.4%  18.0%  19.8%  111 100%  
 أنثى  ذكر النوع 

 

85.6%  14.4%  111 100%  
من   الفئة العمرية  أقل 

30 
40أقل من    –   30من   –  40من    

50أقل من   
فأكثر  50  

 

12.6%  47.7%  31.5%  8.1%  111 100%  
5أقل من  سنوات اخلربة  –  5من    

10أقل من   
–  10من   

15أقل من   
فأكثر  15  

 

8.1%  30.6%  19.8%  41.4%  111 100%  
 أخرى دكتوراه  ماجستري  جامعي  اثنوي املؤهل

 

9.0%  80.2%  9.0%  0.9%  0.9%  111 100%  
 عالقات صحافة  إعالم عام  التخصص 

 عامة 
إذاعة 
 وتلفزيون 

 أخرى
 

23.4 46.8%  4.5%  1.8%  23.4%  111 100%  
 خمرج حمرر  رئيس قسم  مدير حترير رئيس حترير الوظيفة 

 

0.9%  1.8%  12.6%  83.8%  0.9%  111 100%  

٪ يف حني بلغت  12.٦عاًما يف عينة البحث تبلغ    ٣٠( إىل أن نسبة الصحفيني الذين تقل أعمارهم عن  2ويشري اجلدول رقم )
  ٤٠٪، وهي النسبة األعلى. بينما بلغت نسبة الذين تقع أعمارهم ما بني ٤٧.٧عاًما  ٤٠عاًما و ٣٠نسبة الذين تقع أعمارهم ما بني 

٪ وهي النسبة األدىن. وابلعودة جلدول اإلحصاءات الوصفية  ٨.1عاًما    ٥٠نسبة من تزيد أعمارهم عن  ٪ وبلغت  ٣1.٥  عاًما   ٥٠وعاًما  
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للسن واخلربة جند أن هذه السمات منطقية؛ إذ احنصرت النسبة األعلى ألعمار الصحفيني العاملني يف املؤسسات الصحفية يف الفئة  
  50٪ ويري الباحثان أن اخنفاض نسبة الفئات العمرية أكثر من  ٧٩.2الية بلغت  عاًما بنسبة إمج  ٥٠عاًما إىل أقل من    ٣٠العمرية من  

  ٣٠عام يعود حلداثة التجربة الصحفية يف أغلب دول اخلليج، لكن األمر امللفت لالنتباه هو اخنفاض نسبة الذين تقل أعمارهم عن  
سباب الكامنة وراء عزوف الشباب عن العمل ابلصحافة يف  عاًما، وهو األمر الذي يتطلب املزيد من التقصي، والدراسة للتعرف على األ

 دول اخلليج. 

٪ وهي النسبة  ٨.1سنوات يف عينة البحث تبلغ    ٥( أيضا إىل أنَّ نسبة الذين تقل سنوات خربهتم عن  2)ويشري اجلدول رقم  
  1٠ترتاوح سنوات خربهتم بني   ٪ والذين ٣٠.٦سنوات   1٠سنوات وتقل عن  ٥األقل، يف حني بلغت نسبة سنوات الذين خربهتم من 

٪ وهي النسبة األكرب ويوضح  ٤1.٤سنة    1٥٪، بينما بلغت نسبة الذين تزيد سنوات خربهتم عن  1٩.٨سنة    1٥سنوات وأقل من  
. ويعزو الباحثان  1٥سنوات وأقل من    1٠اجلدول أن النسبة تزداد كلما زادت سنوات اخلربة، لكنها تراجعت لدى أصحاب اخلربة من  

إىل أن هذه املرحلة تشكل مفرتق طرق للصحفيني لتحديد خياراهتم املستقبلية ما بني االستمرار يف العمل الصحفي أو البحث عن  ذلك  
 عمل آخر مستفيدين من خرباهتم اليت كونوها خالل سنوات العمل يف جمال الصحافة. 

( إىل أن نسبة الصحفيني )عينة البحث( احلاصلني على  2قم )أما فيما يتعلق ابملستوى التعليمي، تؤكد البياانت الواردة يف اجلدول ر 
٪، وبلغت نسبة احلاصلني على مؤهل جامعي  ٩٠.1مؤهالت تعليمية عليا يف املؤسسات الصحفية اخلليجية عالية جًدا إذ بلغت نسبتهم  

لى محلة شهادة الثانوية بنسبة  ٪ وتوزعت بقية النسب ع ٠.٩٪ بينما بلغت نسبة من حيملون شهادة الدكتوراه  ٩٪، وماجستري  2.٨٠
٪. ويتضح من اجلدول أن املؤسسات الصحفية اخلليجية حترص على استقطاب محلة الشهادات العليا، وتوقفت تقريبا  ٠.٩٪ وأخرى  ٩

 عن تعيني محلة الشهادات املتوسطة للعمل كصحفيني، بعد أن كانت تسمح هلم بذلك يف سنوات التكوين األوىل. 

إ  البياانت  تبلغ  وتشري  اخلليجية  الصحفية  البحث( يف املؤسسات  الصحفيني )عينة  نسبة من حيملون مؤهال إعالميا من  أن  ىل 
٪ جاء بعدمها ختصصا  2٣.٤٪ مث ختصص اإلعالم العام بنسبة  ٤٦.٨٪، واستحوذ ختصص الصحافة على النسبة األعلى بـ  ٧٦.٦

٪.  2٣.٤التوايل. وتوزعت بقية النسب على ختصصات أخرى بنسبة    ٪ على 1.٨٪ و٤.٥العالقات العامة واإلذاعة والتلفزيون بنسبة  
أن توزيع تلك النسب يبدو منطقيا على اعتبار أن مؤهالت اإلعالم بشكل عام والصحافة بشكل خاص هي املهيمنة يف    ان ويرى الباحث

ذا التوجه زايدة مؤسسات تعليم الصحافة  هذه املؤسسات مما يعكس سعيها الستقطاب العناصر املؤهلة أكادميًيا للعمل لديها. ويدعم ه
احلكومية واخلاصة يف كل الدول اخلليجية اليت تقدم كلها برامج جامعية يف اإلعالم على مستوى البكالوريوس، ويقدم بعضها برامج على  

 مستوى املاجستري والدكتوراه. 

(، إىل أن نسبة من يشغلون منصب رئيس التحرير  وتشري البياانت اخلاصة ابلتوزيع الوظيفي للصحفيني اخلليجيني )عينة البحث
٪، يف حني بلغت نسبة  ٨٣.٨٪، أما احملررون فقد بلغت نسبتهم  12.٦٪ بينما بلغت نسبة رؤساء األقسام  1.٨٪ ومدراء التحرير  ٠.٩

  ٪. ٠.٩من يشغلون وظيفة خمرج صحفي  
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 نتائج الدراسة: 
فيني عينة البحث فيما يتعلق ابلقيم اخلاصة جبمع وتوثيق املعلومات، والقيم  لإلجابة عن أسئلة الدراسة، مت حتليل استجاابت الصح

ابلعالقة ابحمل  املتصلة  املعلومات، والقيم  بنشر  املتصلة  والقيم  املعلومات،  املتصلة جبمع  املهنية  املصادر، والقيم  مع  ابلعالقة  يط  اخلاصة 
 الصحفي. 

( إىل تنوع أدوات مجع وتوثيق املعلومات  3 البياانت الواردة يف اجلدول رقم )على صعيد القيم اخلاصة جبمع وتوثيق املعلومات تشري
الصحفية من املصادر من جانب الصحفيني اخلليجيني الذين مشلتهم الدراسة. وجاءت عبارة »استخدم جهاز تسجيل بعلم املصدر« يف  

ي على اهلاتف أو على جهاز لوحي« مبتوسط حسايب  تلتها عبارة »أدون تصرحيات مصادر   ٤.1٤الرتتيب األول مبتوسط حسايب قدره  
، ويف الرتتيب الرابع أتت عبارة »استخدم  ٣.٨٠، ويف الرتتيب الثالث »أدون تصرحيات مصادري خطًيا« مبتوسط قدره  ٣.٩٦قدره  

الذاكر ٣.٧٧جهاز تسجيل بدون علم املصدر« مبتوسط حسايب قدره   الرتتيب األخري جاءت عبارة »اعتمد على  ة« مبتوسط  . ويف 
. ويرى الباحثان أن حصول عبارة »استخدم جهاز تسجيل بدون علم املصدر« على الرتتيب قبل األخري تشري إىل  ٣.٣2حسايب قدره 

  التزام واضح من جانب الصحفيني اخلليجيني بعدم اللجوء إليه إال يف حاالت اندرة والتزامهم الواضح ابلقيم اخلاصة ابلشفافية يف احلصول 
 علومات. على امل

 ( القيم املهنية املتصلة جبمع وتوثيق املعلومات3جدول )
 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط النسيب  املتوسط  العبارة  م
 1 1.066 0.83 4.14 أستخدم جهاز تسجيل بعلم املصدر.  1
924. 0.79 3.96 أدون تصرحيات مصادري على اهلاتف أو على جهاز لوحي. 2  2 
تصرحيات مصادري خطًيا.أدون  ٣  3.80 0.76 .893  3 
 4 1.126 0.75 3.77 أستخدم جهاز تسجيل بدون علم املصدر. ٤
 5 1.070 0.66 3.32 أعتمد على الذاكرة.  ٥

18.99املتوسط للبعد=   املتوسط النسيب  
 =0.76  

2.60االحنراف املعياري للبعد=   

( أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني ابستخدام  3البياانت الواردة يف اجلدول رقم )وترظهر النتيجة اليت ميكن استخالصها من  
للبعد   النسيب  القياس؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب  للمعيار املستخدم يف  أدوات مجع وتوثيق املعلومات ميكن وصفه ابلقوي وذلك طبقا 

٠.٧٦ .  

شمل أربعة أبعاد هي: القيم اخلاصة إبجراء املقابالت الصحفية، والعالقة  ويكشف حتليل القيم اخلاصة ابلعالقة مع املصادر، اليت ت
مع املصادر، وقبول اهلدااي واملكافآت، والكشف عن املصادر، أن عبارة »أقوم ابلنشر بعد عملية التحرير مباشرة« جاءت يف الرتتيب  

،  ٣.٥2ابلة أو التصريح بعد النشر« مبتوسط حسايب قدره  ، تلتها عبارة »أزود املصدر بنسخة من املق٤.٠1األول مبتوسط حسايب قدره  
، ويف الرتتيب األخري أتت عبارة »أقدم  ٣،2٣ويف الرتتيب الثالث »أقوم ابلنشر بعد إدخال تعديالت املصدر وموافقته« مبتوسط قدره  

 (. 4اجلدول رقم ).، وذلك كما يتضح من 2.٧٣املادة الصحفية للمصدر ملراجعتها قبل النشر« مبتوسط حسايب قدره  
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 املعلومات( القيم املتصلة إبجراء املقابالت أو احلصول على 4جدول )
 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط النسيب املتوسط  العبارة  م
889. 0.80 4.01 أقوم ابلنشر بعد عملية التحرير مباشرة.  ١  1 
النشر. أزود املصدر بنسخة من املقابلة أو التصريح بعد  ٢  3.52 0.70 1.190 2 
 3 1.191 0.65 3.23 أقوم ابلنشر بعد إدخال تعديالت املصدر وموافقته. ٣
 4 1.152 0.55 2.73 أقدم املادة الصحفية للمصدر ملراجعتها قبل النشر. ٤
4955.13 = املتوسط للبعد  67.0 =املتوسط النسب   56151.2 =االحنراف املعياري للبعد    

النتيجة النهائية إىل أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني مبهنية النشر جاء قواي، وذلك طبقا للمعيار املستخدم يف القياس.  وترظهر  
  .٠.٦٧إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد 

ه العالقة أبهنا »عالقة  ( إىل أن وصف الصحفيني هلذ5وفيما يتعلق ابلعالقة مع املصادر، تشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )
، تلي ذلك مباشرة عبارة »عالقة تبعية للمصدر« مبتوسط حسايب  ٤.1٥تعاون مشرتك« جاء يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب قدره  

  . 1.٧٠، ويف الرتتيب الثالث واألخري »عالقة خصومة« مبتوسط قدره ٣.٨٩قدره 
 ر ( القيم املهنية املتصلة ابلعالقة مع املصاد5جدول )

 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط النسيب  املتوسط  العبارة  م
عالقة تعاون مشرتك.  1  4.15 0.83 .677  1 
 2 1.330 0.78 3.89 عالقة تبعية للمصدر.  2
 3 1.109 0.34 1.70 عالقة خصومة.  ٣
للبعد=  املتوسط 
9.7477 

0.65املتوسط النسيب=  1.69742االحنراف املعياري للبعد=     

( إىل أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني )عينة البحث( بعالقة مهنية مع مصادرهم  5وترظهر البياانت الواردة ابجلدول رقم )
. وامللفت يف نتائج هذا  ٠.٦٥ميكن وصفه ابلقوي، وذلك طبقا للمعيار املستخدم يف القياس. إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد  

تبعية للمصدر جاءت يف املركز الثاين بينما جاءت عالقة اخلصومة يف املركز األخري، رغم أن عالقة اخلصومة تعد يف كثري  اجلدول أن ال 
الباحث الصحفي. ويعزو  اليت تسيطر    ان من األحيان مؤشرًا الستقالل  اخلليجية  الرتتيب إىل طبيعة الصحافة  أتخر عالقة اخلصومة يف 

 مما حيد من مساحة حرية الصحفيني فيها. ، إىل حد كبرياحلكومات على خطها التحريري 

( إىل كيفية تعامل الصحفيني اخلليجيني )عينة البحث( مع اإلغراءات اليت يتعرضون هلا  6وتشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )
، تلي  ٣.٨2الرتتيب األول مبتوسط حسايب قدره  أثناء ممارستهم للصحافة. وجاءت عبارة »أقبل اهلدااي واملكافآت بشىت أشكاهلا« يف  

، وجاءت عبارات »ال أقبل إطالقًا العمل يف جلب  ٣.٦٠ذلك عبارة »أرفض متاًما خلط التحرير ابإلعالن« مبتوسط حسايب قدره  
ن الثالث إىل اخلامس  اإلعالانت« و »ال أقبل أي نوع من اهلدااي واملكافآت« و »أقبل اهلدااي واملكافآت الرمزية فقط« يف الرتتيب م

على التوايل. واحتل الرتتيب قبل األخري واألخري عبارات »أوافق على كتابة موضوعات    2.٩٤و  ٣.٠٣و   ٣.٣1مبتوسطات حسابية قدرها  
  2.٦1و  2.٧٤عالقات عامة وإعالنية حتريرية، ونشرها بعلم الصحيفة« و»أقبل اهلدااي واملكافآت وأسلمها للصحيفة« مبتوسط قدره  

 التوايل.  على
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 ( القيم املهنية املتصلة بقبول اهلدااي واملكافآت 6جدول )

املتوسط  املتوسط  العبارة  م
 النسيب 

االحنراف 
 املعياري 

 الرتتيب 

 1 1.049 0.76 3.81 أقبل اهلدااي واملكافآت بشىت أشكاهلا.  1
 2 1.122 0.72 3.60 أرفض متاًما خلط التحرير ابإلعالن. 2
إطالقًا العمل يف جلب  ال أقبل  ٣

 اإلعالانت.
3.31 0.66 1.189 3 

 4 1.210 0.61 3.03 ال أقبل أي نوع من اهلدااي واملكافآت. ٤
 5 1.056 0.59 2.94 أقبل اهلدااي واملكافآت الرمزية فقط. ٥
أوافق على كتابة موضوعات عالقات   ٦

عامة وإعالنية حتريرية، ونشرها بعلم  
 الصحيفة. 

2.74 0.55 1.068 6 

أقبل اهلدااي واملكافآت وأسلمها  ٧
 للصحيفة. 

2.61 0.52 1.121 7 

املتوسط للبعد= 
22.0360 

0.63املتوسط النسيب=  3.65545االحنراف املعياري للبعد=    

بياانت اجلدول رقم ) املهنة، وعدم اخلضوع  6وترظهر  الصحفيني اخلليجيني أبخالقيات  التزام  أن مستوى  اليت  ( إىل  لإلغراءات 
. وابلرغم من أن النتيجة  ٠.٦٣يتعرضون هلا أثناء أتدية واجباهتم املهنية ميكن وصفه ابملتوسط، إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد  

النهائية تصب يف صاحل الصحفيني على مستوى متسكهم ابلقيم املهنية بشكل عام؛ فإن حصول عبارة »أقبل اهلدااي واملكافآت بشىت  
ل  أشكاهلا« على املتوسط النسيب األعلى يعد مؤشرًا سلبًيا؛ ألن اعتياد الصحفي على تقبل اهلدااي واملكافآت يؤثر على أدائه املهين وحيور 

 عالقته مع مصادره إىل عالقة تبعية؛ وابلتايل يغض الطرف عن جتاوزاهتم وأخطائهم حىت يضمن استمرار عطاايهم وهباهتم. 

( إىل كيفية تعامل الصحفيني اخلليجيني )عينة البحث( مع الضغوط اليت يتعرضون هلا من  7ردة يف اجلدول رقم )وتشري البياانت الوا
، تال  ٣.٨٤أجل الكشف عن مصادرهم، إذ جاءت عبارة »أرفض متاًما الكشف عن مصدري« يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب قدره  

، وأتت يف املركز األخري  ٣.٥٩أو احملرر املسؤول فقط« مبتوسط حسايب قدره  ذلك مباشرة عبارة »أكشف عن مصدري لرئيس التحرير 
 . 2.٤٦عبارة »أقوم ابلكشف عن املصدر فور طلب اجلهات الرمسية أو احملاكم« مبتوسط حسايب قدره 

 

 

 

 

 



       

 

 
 19 (3( العدد )13املجلد )

5 

 سالم بن ربيع بن أحمد الغيالني –أ.د. حسني محمد نصر 

 ( القيم املهنية املتصلة ابلكشف عن املصادر7جدول )
المتوسط   المتوسط  العبارة م

 النسب   
االنحراف  

عياريالم  
تيب   التر

 1 1.262 0.77 3.84 أرفض تماًما الكشف عن مصدري.  ١

أكشف عن مصدري لرئيس التحرير أو المحرر  ٢
 المسؤول فقط. 

3.59 0.72 1.083 2 

أقوم بالكشف عن المصدر فور طلب الجهات الرسمية   ٣
 أو المحاكم. 

2.46 0.49 1.204 3 

  =المتوسط للبعد
8829.9  

0  66 =المتوسط النسب    1  91044 =االنحراف المعياري للبعد    

( إىل أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني  7وترظهر النتيجة النهائية اليت أمكن استخالصها من البياانت الواردة ابجلدول رقم )
املتوسط احلسايب النسيب للبعد  ابحلفاظ على سرية هوية املصدر ميكن وصفه ابلقوي، وذلك طبقا للمعيار املستخدم يف القياس. إذ بلغ  

٠.٦٦ . 

والظواهر   القضااي  مع  والتعامل  املسربة،  املعلومات  أبعاد هي:  أربعة  املعلومات  املتصلة جبمع  املهنية  ابلقيم  اخلاص  احملور  ويضم 
 االجتماعية، والتعامل مع األحداث املتعلقة ابملشاريع احلكومية، وكتابة وحترير املواد الصحفية. 

( إىل املوقف املهين للصحفيني اخلليجيني من ظاهرة تسريب املعلومات. وجاءت عبارة  8ياانت الواردة ابجلدول رقم )وترشري الب
. تلي ذلك مباشرة عبارة »أستخدم  ٤.٠٠»أستخدم املعلومات املسربة بعد التأكد من صحتها« يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب قدره  

، ويف الرتتيب الثالث عبارة »أستخدم املعلومات املسربة أحيااًن«  2.٩٩سواها« مبتوسط حسايب قدره  املعلومات املسربة إذا مل يتوفر يل  
 . 2.٧٥، ويف الرتتيب األخري أتت عبارة »أرفض استخدام املعلومات املسربة« مبتوسط حسايب قدره 2.٧٦مبتوسط قدره 

 ( القيم املهنية املتصلة ابملعلومات املسربة 8جدول )
 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط النسيب  املتوسط  العبارة  م
853. 0.80 4.00 استخدام املعلومات املسربة بعد التأكد من صحتها.  ١  1 
977. 0.60 2.99 أستخدم املعلومات املسربة إذا مل يتوفر يل سواها. ٢  2 
936. 0.55 2.76 أستخدم املعلومات املسربة أحيااًن.  ٣  3 
977. 0.55 2.75 أرفض استخدام املعلومات املسربة.  ٤  4 

= المتوسط للبعد  12  4955 0.62املتوسط النسب =   1.33االحنراف املعياري للبعد=     

أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني مبهنية استخدام املعلومات املسربة ميكن وصفه ابملتوسط وذلك طبقا للمعيار    ويظهر مما سبق 
 . ٠.٦2املستخدم يف القياس؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد 

( إىل طريقة استجابة الصحفي وتعامله مع الظواهر والقضااي املؤثرة يف اجملتمع وتتطلب  9وتشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )
للموضوع   وفًقا  املطلوبة  اآلراء  و»أحدد  واحملايدة«،  واملعارضة  املؤيدة  اآلراء  مجع  على  »أحرص  عبارات  جاءت  إذ  الرأي؛  استطالع 

التوايل. وجاءت عبارات »أمجع ما بني آراء    ٣.٩٨و  ٤.٤٥ب األول والثاين مبتوسطني حسابيني قدرمها  والتخصص« يف الرتتي على 
األشخاص العاديني واخلرباء«، و»أمنح األشخاص العاديني فرصة إلبداء آرائهم حوهلا« و»أعتمد على رأي اخلرباء واملختصني فقط« يف  
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على التوايل. بينما احتلت عبارات »أعتمد على أخبار    ٣.٤1و  ٣.٧٥و  ٣.٩٥بية قدرها  الرتتيب من الثالث إىل اخلامس مبتوسطات حسا 
 على التوايل.   2.٩1، و٣.21صحف ومصادر أخرى«، و»أعتمد على رؤييت اخلاصة« مبتوسطني حسابيني قدرمها 

 طلب استطالع اآلراءوالظواهر االجتماعية اليت تت ( القيم املتصلة بتعامل الصحفيني اخلليجيني مع القضااي9جدول )
املتوسط  املتوسط  العبارة  م

 النسيب 
االحنراف 
 املعياري 

 الرتتيب 

643. 0.89 4.45 أحرص على مجع اآلراء املؤيدة واملعارضة واحملايدة.  1  1 
700. 0.80 3.98 أحدد اآلراء املطلوبة وفًقا للموضوع والتخصص. 2  2 
واخلرباء. أمجع ما بني آراء األشخاص العاديني  ٣  3.95 0.79 1.086 3 
أمنح األشخاص العاديني فرصة  -قضااي وظواهر اجتماعية  ٤

 إلبداء آرائهم حوهلا. 
3.75 0.75 1.022 4 

 5 1.057 0.68 3.41 أعتمد على رأي اخلرباء واملختصني فقط. ٥
955. 0.64 3.21 أعتمد على أخبار صحف ومصادر أخرى. ٦  6 

اخلاصة. أعتمد على رؤييت  ٧  2.91 0.58 1.041 7 
املتوسط للبعد= 

25.6577 
0.73املتوسط النسب= 2.86831االحنراف املعياري للبعد=    

( أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني مبهنية التعامل مع القضااي والظواهر اليت تتطلب استطالع الرأي  9ويظهر اجلدول رقم )
 . ٠.٧٣وذلك طبقا للمعيار املستخدم يف القياس. إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد  ،ميكن وصفه ابلقوي 

( إىل طريقة تعامل الصحفي مع األحداث املتعلقة ابملشاريع احلكومية؛ إذ جاءت عبارات  10وتشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )
املوقع اإللكرتو  العمل حىت هنايته«، و»أاتبع  الرتتيب األول والثاين مبتوسطني حسابيني قدرمها  »أتتبع مراحل  ين للمشروع واجلهة« يف 

على التوايل. واحتلت عبارات »أمجع بني التغطيتني التمهيدية والتسجيلية«، و»أقدم تغطية تسجيلية بعد احلدث« يف    ٤.٠٣و  ٤.٠٩
بينما احتلت عبارات »أكتفي ابلنشرات اليت ترسلها دوائر  على التوايل.    ٣.٦٣و  ٣.٩٤املركزين الثالث والرابع مبتوسطني حسابيني قدرمها  

 على التوايل.  ٣.٣٣، و٣.٥٩العالقات العامة"، و »أقدم تغطية متهيدية فقط قبل احلدث« مبتوسطني حسابيني قدرمها 
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 سالم بن ربيع بن أحمد الغيالني –أ.د. حسني محمد نصر 

 ( القيم املتصلة ابلتعامل مع األحداث املتعلقة ابملشاريع احلكومية10جدول )

توسط النسيب امل املتوسط  العبارة  م  الرتتيب  االحنراف املعياري  
745. 0.82 4.09 أتتبع مراحل العمل حىت هنايته.  1  1 
653. 0.81 4.03 أاتبع املوقع اإللكرتوين للمشروع واجلهة.  2  2 
789. 0.79 3.94 أمجع بني التغطيتني التمهيدية والتسجيلية. ٣  3 
830. 0.73 3.63 أقدم تغطية تسجيلية بعد احلدث.  ٤  4 
813. 0.72 3.59 أكتفي ابلنشرات اليت ترسلها دوائر العالقات العامة.  ٥  5 
937. 0.67 3.33 أقدم تغطية متهيدية فقط قبل احلدث. ٦  6 

22.6126املتوسط للبعد=  0.75املتوسط النسب=   2.37093االحنراف املعياري للبعد=    

الصحفيني اخلليجيني عينة البحث مبهنية التعامل مع األحداث املتعلقة ابملشاريع احلكومية ميكن  وترظهر البياانت أن مستوى التزام 
وحبسب رأي الباحثني، فإن   .٠.٧٥وصفه ابلقوي، وذلك طبقا للمعيار املستخدم يف القياس. إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد  

؛ على أساس أن دوائر العالقات العامة يف املؤسسات احلكومية اخلليجية هي من تزود  النتيجة النهائية لبياانت هذا اجلدول تتسم ابملبالغة 
 الصحفيني ابلنسبة األكرب من األخبار، الذين يف الغالب ينشروهنا بنفس الصيغة اليت وردت إليهم دون إضافة تذكر. 

( الواردة يف اجلدول رقم  البياانت  يتمتع هبا  11وتشري  اليت  املهنية  البحث( عند كتابة  ( إىل درجة  الصحفيون اخلليجيون )عينة 
موضوعات صحفية. وقد جاءت عبارات »أحترى الدقة وعدم حتريف الوقائع واملعلومات«، و»أحرص على عدم التالعب مبحتوى الصور  

ذي يؤكد حرص الصحفيني  على التوايل؛ األمر ال  ٤.1٨و  ٤.٦٣املتعلقة ابملوضوع« يف الرتتيبني األول والثاين مبتوسطني حسابيني قدرمها  
واحتلت عبارات »أقوم بتعديل الصور أحيااًن   اخلليجيني )عينة البحث( على االلتزام ابلقيم املهنية عند تناول املوضوعات الصحفية املختلفة. 

مؤسسات تربطين  مبا خيدم وجهة نظري يف املوضوع«، و"أغري بعض الوقائع عندما أشعر أن وجودها قد يؤثر سلًبا على مصاحل أفراد أو  
على التوايل يعد  ٣.1٨، و٣.٥2هبم مصاحل مشرتكة« املركز األخري، ورغم ذلك فإن حصوهلما على متوسطني حسابيني كبريين قدرمها  

عمل  ويتناىف مع مهنية ال  ،م املهنية؛ فالتالعب ابلوقائع وإن كان بقصد املصلحة العامة يظل تالعًبا يلقااللتزام اب مؤشرًا سلبًيا يتناقض مع  
وجاءت عبارات »أراجع احملرر املسؤول قبل النشر«، و"أغري بعض الوقائع عندما أشعر أن وجودها قد يهدد سالمة   الصحفي وقيمه. 

اجملتمع«، و»أغري بعض الوقائع عندما أشعر أن وجودها قد يؤثر على مصاحل املؤسسة اليت انتمى إليها«، و»أتدخل ابلرأي عندما تكون  
وضوع حىت عند كتابة مواضيع ال عالقة هلا ابلرأي« يف الرتتيب من الثالث إىل السادس مبتوسطات حسابية قدرها  لدي خلفية عن امل

 على التوايل.   ٣.٠٦و ٣.1٨و ٣.٥2و  ٣.٧٩
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 ( القيم املهنية املتصلة بكتابة وحترير املواضيع الصحفية 11جدول )

االحنراف  املتوسط النسيب  املتوسط  العبارة  م
 املعياري 

 الرتتيب 

538. 0.93 4.63 أحترى الدقة وعدم حتريف الوقائع واملعلومات. 1  1 
753. 0.84 4.18 أحرص على عدم التالعب مبحتوى الصور املتعلقة ابملوضوع.  2  2 
780. 0.79 3.97 أراجع احملرر املسؤول قبل النشر.  ٣  3 
يهدد سالمة اجملتمع. أغري بعض الوقائع عندما أشعر أن وجودها قد  ٤  3.52 0.70 1.052 4 
أغري بعض الوقائع عندما أشعر أن وجودها قد يؤثر على مصاحل املؤسسة اليت   ٥

 انتمي إليها. 
3.18 0.64 .955  5 

أتدخل ابلرأي عندما تكون لدي خلفية عن املوضوع حىت عند كتابة مواضيع ال  ٦
 عالقة هلا ابلرأي.

3.06 0.61 .993  6 

 7 1.148 0.55 2.75 أقوم بتعديل الصور أحيااًن مبا خيدم وجهة نظري يف املوضوع.  ٧
أغري بعض الوقائع عندما أشعر أن وجودها قد يؤثر سلًبا على مصاحل أفراد أو   ٨

 مؤسسات تربطين هبم مصاحل مشرتكة. 
2.67 0.53 .966  8 

املتوسط للبعد= 
27.9640 

0.70املتوسط النسب =  3.56225االحنراف املعياري للبعد=    

وتشري هذه النتيجة إىل أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني مبهنية العمل الصحفي عند كتابة وحترير املواد الصحفية ميكن وصفه  
أظهرت أن هناك العديد من  ، وهو متوسط جيد جًدا السيما وأن بياانت اجلدول ٠.٧٠ابلقوي، إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد 

 املمارسات غري املهنية اليت يقوم هبا بعض الصحفيني اخلليجيني سواء على مستوى تعديل الصور أو التدخل ابلرأي وتلوين األخبار. 

يف    يتناول احملور اخلاص ابلقيم املتصلة بنشر املعلومات الطرق واألساليب اليت يستخدمها الصحفيون اخلليجيون )عينة الدراسة( 
نشر املعلومات. ويتكون احملور من مخسة أبعاد هي: نشر املوضوعات الصحفية، والتعامل مع األحداث املؤثرة على اجملتمع، ونشر جوانب  
مع األحداث   والتعامل  املسؤولني،  الصحفي من  عليها  اليت حيصل  املعلومات  والعامة، والتعامل مع  املؤسسات احلكومية  القصور يف 

 املفاجئة. 

( إىل الطريقة اليت يتبعها الصحفي اخلليجي )عينة البحث( عند قيامه بنشر موضوع  12 البياانت الواردة يف اجلدول رقم )وتشري
صحفي؛ إذ جاءت عبارات »أحرص على عدم نشر ما أعتقد أنه ميس ابألمن الوطين«، و"أجتنب متاًما ما قد يشكل جرمية سب وقذف  

على التوايل. وجاءت بعد ذلك عبارات »أحرص على أن   ٤.٦1و  ٤.٧٥ مبتوسطني حسابيني قدرمها  وإهانة« يف الرتتيبني األول والثاين
د ينتهك  قخيلو املوضوع من كل ما ميس بكرامة اإلنسان«، و»أحرص على جتنب إهانة رؤساء الدول واحلكومات«، و»أجتنب متاًما ما 

ى التوايل. واحتلت عبارات "أحرص على عدم استخدام معلومات  عل  ٤.٥٧و  ٤.٦٠و  ٤.٦1خصوصية األفراد« مبتوسطات حسابة قدرها  
مصنفة )سرية(«، و»أحرص على عدم تضمني ما أنشره أي انتقادات لألفراد واملؤسسات« يف الرتتيب قبل األخري واألخري مبتوسطني  

 على التوايل.   ٣.٥٤، و٣.٨٦حسابيني قدرمها 
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 ( القيم املتصلة بنشر املوضوعات الصحفية 12جدول )
 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط النسيب  املتوسط  العبارة  م
513. 0.95 4.75 أحرص على عدم نشر ما أعتقد أنه ميس ابألمن الوطين. 1  1 
677. 0.92 4.61 أجتنب متاًما ما قد يشكل جرمية سب وقذف وإهانة.  2  2 
اإلنسان. أحرص على أن خيلو املوضوع من كل ما ميس بكرامة  ٣  4.61 0.92 .677  3 
678. 0.92 4.60 أحرص على جتنب إهانة رؤساء الدول واحلكومات.  ٤  4 
582. 0.91 4.57 أجتنب متاًما ما فد ينتهك خصوصية األفراد. ٥  5 
995. 0.77 3.86 أحرص على عدم استخدام معلومات مصنفة )سرية(.  ٦  6 
انتقادات لألفراد أحرص على عدم تضمني ما أنشره أي  ٧

 واملؤسسات. 
3.54 0.71 1.142 7 

30.5495املتوسط للبعد=  0.87املتوسط النسب =   3.43177االحنراف املعياري للبعد=    

( أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني أبخالقيات العمل الصحفي ميكن وصفه ابلقوي جًدا، إذ بلغ  12ويرظهر اجلدول رقم )
ويرى الباحثان أن حصول هذه القيمة على متوسط نسيب هو األعلى بني مجيع القيم اليت مت   .٠.٨٧احلسايب النسيب للبعد  املتوسط  

ع  قياسها أمر طبيعي كون اجملتمعات اخلليجية ما زالت حتافظ على الكثري من قيمها اجملتمعية؛ كما أن التحدايت اليت تواجه استقرارها تدف
رص عند كتابة موضوعاهتم الصحفية. ورغم ذلك فإن حصول عبارة »أحرص على عدم تضمني ما أنشره أي  الصحفيني ملزيد من احل

يعد أمرًا سلبًيا على اعتبار أن انتقاد األفراد واملؤسسات من صلب العمل    ٠.٧1انتقادات لألفراد واملؤسسات« على متوسط نسيب قدره  
 السيما عندما يكون دافعه التنبيه إىل األخطاء، وكشف التجاوزات.   ، الصحفي، ومن أهم قيمه املهنية

( إىل طريقة تعامل الصحفي مع األحداث اليت تؤثر على اجملتمع؛ إذ جاءت يف الرتتيب  13وتشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )
، تليها عبارة »أمتنع  ٤.٤1مبتوسط حسايب قدره    األول عبارة »أنقل تفاصيل احلدث دون تغيري، يف حال عدم اإلضرار بسالمة اجملتمع« 

. وجاءت يف الرتتيب الثالث عبارة »أنقل ما أعتقد أنه  ٤.٣٠عن النشر إذا كان ذلك قد يهدد سالمة اجملتمع« مبتوسط حسايب قدره  
لنظر عن أي  . واحتلت عبارة »أنقل تفاصيل احلدث كاملة بغض ا٣.٦٤مناسب للمجتمع وأحجب البقية« مبتوسط حسايب قدره  

 . 2.٧٤اعتبارات« املركز األخري مبتوسط حسايب قدره 
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 ( القيم املهنية املتصلة ابلتعامل مع األحداث املؤثرة على اجملتمع 13جدول )
املتوسط  املتوسط  العبارة  م

 النسيب 
االحنراف 
 املعياري 

 الرتتيب 

أنقل تفاصيل احلدث دون تغيري، يف حال عدم إضرارها  1
 بسالمة اجملتمع. 

4.41 0.88 .814  1 

734. 0.86 4.30 أمتنع عن النشر إذا كان ذلك قد يهدد سالمة اجملتمع.  2  2 
980. 0.73 3.64 أنقل ما أعتقد أنه مناسب للمجتمع وأحجب البقية.  ٣  3 
941. 0.55 2.74 أنقل تفاصيل احلدث كاملة بغض النظر عن أي اعتبارات.  ٤  4 
للبعد= املتوسط 

15.0901 
0.75املتوسط النسب =  1.86620االحنراف املعياري للبعد=    

( أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني بثوابت اجملتمع وأمنه ميكن وصفه ابلقوي؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب  13ويظهر اجلدول رقم )
وتؤكد حرص الصحفيني على أمن اجملتمع وسالمة أفراده. ويعتقد  ( 12. وهي نتيجة تتسق مع نتيجة اجلدول رقم )٠.٧٥النسيب للبعد  

أن حصول هذا البعد على متوسط نسيب عال ال يعد أمرًا إجيابًيا، فالصحفي ليس وصًيا على اجملتمع، كما أن حتديد ما هو    انالباحث
ر الصحفي جيب أن يرتكز يف نقل احلقائق  مناسب وغري مناسب لسالمة اجملتمع يرعد أمرًا تقديراًي خيتلف من شخص إىل آخر، وأن دو 

  ال تتعارض مع اللوائح واألنظمة املعمول هبا يف الدولة. أهنا   كما هي طاملا

( طريقة تعامل الصحفي مع جوانب القصور يف املؤسسات احلكومية والعامة. وقد  14وتتناول البياانت الواردة يف اجلدول رقم )
ا »أضع  عبارة  األول  الرتتيب  يف  قدره  جاءت  مبتوسط حسايب  النشر"  املسؤول عن  أمام  عبارة “أعرض  ٤.1٩حلقائق كاملة  تليها   ،

. وجاءت يف الرتتيب الثالث عبارة  ٣.٨1مالحظايت على املؤسسة احلكومية وأحصل على ردها وأضمنه املوضوع" مبتوسط حسايب قدره  
. واحتلت عبارة »أكتفي ابلنشر عن بعض التجاوزات  ٣.٧٦"أنشر كل ما لدي من حقائق ومعلومات ومستندات« مبتوسط حسايب قدره  

 . ٣.٥٠وليس كلها لتنبيه املؤسسة احلكومية« املركز األخري مبتوسط حسايب قدره 
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 ( القيم املتصلة ابلتعامل مع جوانب القصور يف املؤسسات احلكومية والعامة 14جدول )
املتوسط  املتوسط  العبارة  م

 النسيب 
االحنراف 
اري املعي   

 الرتتيب 

792. 0.84 4.19 أضع احلقائق كاملة أمام املسؤول عن النشر. 1  1 
أعرض مالحظايت على املؤسسة احلكومية وأحصل   2

 على ردها وأضمنه املوضوع. 
3.81 0.76 1.005 2 

أنشر كل ما لدي من حقائق ومعلومات   ٣
 ومستندات. 

3.76 0.75 .917  3 

التجاوزات وليس كلها أكتفي ابلنشر عن بعض  ٤
 لتنبيه املؤسسة احلكومية. 

3.50 0.70 .990  4 

املتوسط 
للبعد=  

15.2613 

0.76املتوسط النسب=  2.23896االحنراف املعياري للبعد=    

ابلقوي؛  ( أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني بنشر احلقائق بطريقة مهنية ميكن وصفه  14وترظهر البياانت الواردة ابجلدول رقم )
. وحسب رأي الباحثني فإن هذه النتيجة تعرب بشكل كبري عن واقع املؤسسات الصحفية  ٠.٧٦إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد  

 اخلليجية اليت حترص كثريًا على التوافق مع توجهات املؤسسات احلكومية، وتفرض على صحافييها االلتزام بذلك. 

ني اخلليجيني )عينة البحث( مع املعلومات اليت حيصلون عليها من املسؤولني الرمسيني حول بعض  وفيما يتعلق بطريقة تعامل الصحفي 
( إىل أن عبارة »أنشر املعلومات بعد التأكد من صحتها، ومن قدرة املصدر على اإلدالء هبا« يف الرتتيب  15القضااي؛ يشري اجلدول رقم )
. وجاءت يف الرتتيب  ٤.1٤وم بتدقيق املعلومات قبل نشرها" مبتوسط حسايب قدره ، تليها عبارة »أق٤.2٨األول مبتوسط حسايب قدره 

. واحتلت عبارة »ال أصدقها« املركز األخري مبتوسط حسايب  ٣.٧٥الثالث عبارة »أقوم بتبنيها ونشرها على الفور« مبتوسط حسايب قدره  
 . 2.٤٤قدره 
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 ت اليت تصدر من املسؤولني ( القيم املتصلة ابلتعامل مع املعلوما15جدول )

املتوسط  املتوسط  العبارة  م
 النسب 

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب 

أنشرها بعد التأكد من صحتها،   ١
 ومن قدرة املصدر على اإلدالء هبا.

4.28 0.86 .716 1 

أقوم بتدقيق املعلومات قبل  ٢
 نشرها. 

4.14 0.83 .732 2 

 3 987. 0.71 3.57 الفور. أقوم بتبنيها ونشرها على  ٣

 4 817. 0.49 2.44 ال أصدقها.  ٤

املتوسط 
للبعد=  

14.4234 

 1.88559االحنراف املعياري للبعد=  0.72املتوسط النسب= 

( رقم  اجلدول  بياانت  من  15وترظهر  اليت تصدر  املوضوعات  نشر  قبل  الدقة  بتحري  اخلليجيني  الصحفيني  التزام  أن مستوى   )
ويرى الباحثان   .٠.٧2املسؤولني ميكن وصفه ابلقوي؛ وذلك طبقا للمعيار املستخدم يف القياس. إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد 

أن حصول العبارتني األوىل والثانية على متوسط نسيب عال أمر يتوافق مع القيم املهنية، لكن امللفت هو حصول عبارة الثالثة يف البعد  
وهو مؤشر يدل على تبعية الصحفي للمصدر، وهي نتيجة    ٠.٧1يها ونشرها على الفور« أيًضا على متوسط نسيب عال بلغ  »أقوم بتبن

 تتسق مع النتائج اخلاصة ببعد العالقة مع املصدر. 

جئة أو حوادث  ( إىل القيم املهنية اليت يلتزم هبا الصحفيون اخلليجيون )عينة البحث( عند وقوع أحداث مفا16ويشري اجلدول رقم )
هتم اجلمهور؛ إذ جاءت عبارات »أنتقل إىل موقع احلدث فورًا دون توجيه من رؤسائي«، و»أكتفي ابحلصول على املعلومات حول احلدث  

على التوايل. وجاءت عبارة »أنتظر    ٣.2٤و  ٣.٨٥من مصادري عرب اهلاتف« يف الرتتيبني األول والثاين مبتوسطني حسابيني قدرمها  
، بينما احتلت عبارات »أمجع معلومات  ٣.٠٥ؤسائي قبل التحرك إىل موقع احلدث« يف املركز الثالث مبتوسط حسايب قدره  توجيهات ر 

عن احلدث من مواقع التواصل االجتماعي«، و»أكتفي ابحلصول على اخلرب من مصادر خارجية وكاالت أو صحف« يف املركزين قبل  
 على التوايل.  2.2٦، و2.٦2 األخري واألخري مبتوسطني حسابيني قدرمها
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 ( القيم املتصلة ابلتعامل مع األحداث املفاجئة 16جدول )
 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط النسيب  املتوسط  العبارة  م
 1 1.080 0.77 3.85 أنتقل إىل موقع احلدث فورًا دون توجيه من رؤسائي.  1
احلدث من مصادري عرب اهلاتف. أكتفي ابحلصول على املعلومات حول  2  3.24 0.65 .965  2 
 3 1.039 0.61 3.05 أنتظر توجيهات رؤسائي قبل التحرك إىل موقع احلدث.  ٣
 4 1.019 0.52 2.62 أمجع معلومات عن احلدث من مواقع التواصل االجتماعي.  ٤
850. 0.45 2.26 أكتفي ابحلصول على اخلرب من مصادر خارجية )وكاالت أو صحف(.  ٥  5 

املتوسط 
للبعد=  

15.0180 

0.60املتوسط النسب=  1.58391االحنراف املعياري للبعد=    

وترظهر هذه النتيجة أن مستوى التزام الصحفيني اخلليجيني ابلتعامل مع األحداث املفاجئة اليت هتم اجلمهور ميكن وصفه ابملتوسط؛  
ويرى الباحثان أن حصول عبارة »أنتقل إىل موقع احلدث فورًا دون توجيه من رؤسائي«   . ٠.٦٠إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد  

التساؤل، ويتطلب املزيد من البحث   الثالث أمر يثري  البعد، وعبارة »أنتظر توجيهات رؤسائي« على الرتتيب  على الرتتيب األول يف 
را، والثانية مركزًا متقدًما، إذ أنَّ املؤسسات الصحفية اخلليجية تقوم على نظام  والدراسة؛ ألنَّ العبارة األوىل ينبغي أن حتتل مركزا متأخ

 مركزي أشبه ابألنظمة املتبعة يف املؤسسات احلكومية. 

يتناول احملور اخلاص ابلقيم املهنية املتصلة بعالقة الصحفيني اخلليجيني )عينة الدراسة( مع احمليط الصحفي: املؤسسات الصحفية  
 ن هبا، والزمالء، ومجهور القراء، ثالثة أبعاد هي: قيم العالقة مع املؤسسة، وقيم العالقة مع الزمالء، وقيم العالقة مع اجلمهور. اليت يعملو 

ويف هذا اإلطار جاءت عبارة »لدي   القيم املهنية املتصلة بعالقة الصحفيني اخلليجيني مبؤسساهتم.   (17ويكشف اجلدول رقم )
وأشعر أين جزء منها«، وعبارة »عالقيت برؤسائي جيدة« يف الرتتيبني األول والثاين مبتوسطني حسابيني قدرمها  ارتباط وثيق ابملؤسسة  

على التوايل. وجاءت عبارة »أشعر أن استمراري يف املؤسسة هدر للطاقة واجلهد« يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب    ٤.2٠و   ٤.٣٧
الع٣.٦٩قدره   بينما احتلت عبارات »أجواء  أو نقصان«  ،  اليت توكل يل دون زايدة  مل يف املؤسسة غري صحية«، و»أقوم ابألعمال 

 على التوايل.  ٣.٣٣، و٣.٦٤مبتوسطني حسابيني قدرمها 
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 ( القيم املتصلة بعالقة الصحفيني مع املؤسسة 17جدول )

املتوسط  املتوسط  العبارة  م
 النسب 

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب 

ارتباط وثيق ابملؤسسة وأشعر لدي  ١
 أين جزء منها. 

4.37 0.87 .774 1 

 2 893. 0.84 4.20 عالقيت برؤسائي جيدة.  ٢

أشعر أن استمراري يف املؤسسة هدر  ٣
 للطاقة واجلهد.

3.69 0.74 1.016 3 

أجواء العمل يف املؤسسة غري  ٤
 صحية. 

3.64 0.73 1.204 4 

دون  أقوم ابألعمال اليت توكل يل  ٥
 زايدة أو نقصان.

3.33 0.67 1.186 5 

املتوسط 
للبعد=  

19.2342 

 19.2342االحنراف املعياري للبعد=  0.77املتوسط النسب= 

( أن مستوى ارتباط الصحفيني اخلليجيني مبؤسساهتم ميكن وصفه ابلقوي؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب  17ويرظهر اجلدول رقم )
الباحثان أن ارتباط الصحفيني مبؤسساهتم ال ينبع من عوامل مهنية تتعلق ابملساحات املمنوحة للصحفي لكي يقوم  . ويرى ٠.٧٧للبعد 

املصادر  بعمله دون قيود؛ لكنه يعود إىل عوامل مادية تتعلق ابملزااي اليت توفرها املؤسسة، واملساحات اليت ترتكها له لبناء عالقات وثيقة مع  
نية. ويؤكد ذلك حصول عبارة »أقوم ابألعمال اليت توكل إىل دون زايدة أو نقصان« على متوسط نسيب قدره  تتجاوز املتطلبات امله

 ابلرغم من احتالهلا الرتتيب األخري يف هذا البعد.   ٠.٦٧

زمالئي«    ( تشري إىل احتالل عبارة »أحرتم حقوق 18وفيما يتعلق ابلقيم املتصلة ابلعالقة مع الزمالء، فإن بياانت اجلدول رقم )
، تلتها عبارة »عالقيت بزمالئي وطيدة وتتخطى حدود زمالة العمل« مبتوسط حسايب قدره  ٤.٦٥الرتتيب األول مبتوسط حسايب قدره  

. واحتلت عبارة  ٣.2٧. واحتلت عبارة »عالقيت بزمالئي يف حدود ما يقتضي العمل« الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب قدره  ٣.٨٤
 . 2.٧٧ودة جًدا يف العمل« الرتتيب األخري مبعدل حسايب قدره »لدي عالقات زمالة حمد
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 ( القيم املتصلة بعالقة الصحفيني اخلليجيني مع الزمالء 18جدول )

 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط النسيب  املتوسط  العبارة  م
656. 0.93 4.65 أحرتم حقوق زمالئي.  1  1 
حدود زمالة العمل. عالقيت بزمالئي وطيدة تتخطى  2  3.84 0.77 1.049 2 
 3 1.009 0.65 3.27 عالقيت بزمالئي يف حدود ما يقتضي العمل. ٣
 4 1.070 0.55 2.77 لدي عالقات زمالة حمدودة يف العمل جًدا.  ٤

املتوسط للبعد= 
14.5225 

0.73املتوسط النسب=  1.53058االحنراف املعياري للبعد=    

( أن مستوى عالقة الصحفيني اخلليجيني )عينة الدراسة( بزمالئهم ميكن وصفه ابلقوي؛ إذ بلغ املتوسط  18)ويرظهر اجلدول رقم  
ويرى الباحثان أن حصول عبارة »عالقيت بزمالئي يف حدود ما يقتضي العمل« على متوسط نسيب بلغ   .٠.٧٣احلسايب النسيب للبعد  

سسات الصحفية اخلليجية ال تتسم ابلود إىل حد ما، وهو ما تؤكده عبارة »لدي  ، يرعد مؤشرا على أن بيئة العمل يف بعض املؤ ٠.٦٥
 . ٠.٥٥عالقات زمالة حمدودة جًدا يف العمل« اليت حصلت على متوسط نسيب بلغ 

  ( إىل عالقة الصحفي ابجلمهور. وقد جاءت عبارة »أحاول أن أوطد عالقيت ابجلمهور،19وتشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )
، تلتها عبارة »لدي اتصال دائم جبمهور  ٣.٨٤لالستفادة منهم كمصادر للمعلومات واألخبار« يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب قدره  

. واحتلت عبارة »عالقيت ابجلمهور يف حدود ما يقتضي العمل« الرتتيب األخري مبتوسط حسايب  ٣.٦٨الصحيفة« مبتوسط حسايب قدره  
  . ٣.٤٠قدره 

 القيم املهنية املتصلة بعالقة الصحفيني اخلليجيني مع اجلمهور ( 19جدول )

املتوسط  املتوسط  العبارة  م
 النسب 

االحنرا
 ف املعياري

 الرتتيب 

أحاول أن أوطد عالقيت   ١
ابجلمهور، لالستفادة منهم كمصادر  

 للمعلومات واألخبار. 

3.84 0.77 .910 1 

لدي اتصال دائم جبمهور  ٢
 الصحيفة. 

3.68 0.74 .983 2 

عالقيت ابجلمهور يف حدود   ٣
 متطلبات العمل. 

3.40 0.68 .937 3 

املتوسط للبعد= 
10.9099 

 1.71384االحنراف املعياري للبعد=  0.73املتوسط النسب=

 ( رقم  اجلدول  طبقا  19ويشري  ابلقوي؛ وذلك  ميكن وصفه  اخلليجيني جبمهورهم  الصحفيني  ارتباط  مستوى  أن  إىل  للمعيار  ( 
 . ٠.٧٣املستخدم يف القياس، إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب للبعد 
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 العالقة بني القيم املهنية للصحفيني اخلليجيني وبني املتغريات الدميوغرافية: 

تغريات املستقلة  األربعة وبني امليف احملاور  يتناول هذا احملور الفروق اإلحصائية الناجتة عن اختبار العالقة بني أبعاد القيم املهنية   
 املرتبطة ابلدولة، والنوع، والعمر، وسنوات اخلربة، والتخصص. 

 العالقة بني القيم املهنية للصحفيني اخلليجيني وبني الدولة:   .1

التباين األحادي    الباحثان اختبار حتليل  للتعرف على مدى وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية    ANOVAاستخدم 
الكويت( كمتغري مستقل على االلتزام ابلقيم الصحفية كمتغري اتبع وفقا    –اإلمارات    –قطر    – عمان    –لة )السعودية  حيدثها متغري الدو 

  ملا جاءت به استجابة مفردات العينة على املقياس املخصص لذلك. 
 ANOVA( الفروق يف االلتزام ابلقيم الصحفية طبقا للدولة وفًقا الختبار التباين األحادي 20جدول )

 قيمة متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات  مجموع القيم الصحفية 
F  

 المعنوية

ن الدول  932. 295.302 4 1181.210 بي   .448  

 110 34770.703 المجموع
   

، وهي قيمة  ٠.٤٤٨  P-Value( إىل عدم وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية؛ إذ بلغت قيمة  20ويشري اجلدول رقم )
، ومن مث يتأكد عدم وجود فروق إحصائية أحدثها متغري الدولة. وتشري هذه النتيجة إىل عدم اختالف القيم املهنية بني  ٠.٠٥أكرب من  

الصحافة  الصحفيني اخلليجيني وفقا ملتغري طول التجربة الصحفية للدولة، إذ يتشابه صحفيو الدول اخلليجية ذات التاريخ الطويل نسبيا يف  
مثل السعودية مع أقراهنم من صحفيي الدول اخلليجية اليت عرفت الصحافة منذ أقل من مخسني عاما مثل سلطنة عمان ودولة اإلمارات  

أن عدم وجود فروقات إحصائية يف متغري الدولة يعود إىل التشابه الكبري بني اجملتمعات اخلليجية على    ان العربية املتحدة. ويرى الباحث
 وايت الثقافية والسياسية واالجتماعية. املست

 أنثي(:  -الفروق بني التزام الصحفيني اخلليجيني ابلقيم املهنية وفقا ملتغري النوع )ذكر  .2

  – للتعرف على مدى وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية حيدثها متغري النوع )ذكر    T-Testاستخدم الباحثان اختبار  
( إىل عدم وجود فروق  21زام الصحفيني )عينة البحث( ابلقيم الصحفية كمتغري اتبع. ويشري اجلدول رقم )أنثى( كمتغري مستقل على الت 

إذ بلغت قيمة     P-Valueإحصائية بني الذكور واإلانث يف االلتزام ابلقيم الصحفية طبقا الستجاابهتم على املقياس املعد لذلك. 
 ار بعدم وجود أي فروق إحصائية ذات داللة معنوية يف هذا اإلطار. ومن مث ميكن اإلقر  ٠.٠٥، وهي قيمة أكرب من ٠.٥٧٩
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 ( الفروق يف القيم املهنية الصحفية طبقا للنوع 21جدول )

الفرق بني   املتوسط  النوع  م
 املتوسطني

درجات  
 احلرية 

قيمة  
T 

 احملسوبة 

مستوى  
الداللة  

اإلحصائية  
 للطرفني 

 القرار 

- 297.5053 ذكر 1
2.68224- 

109 -
.557- 

ال   0.579
 300.1875 أنثى  2 توجد فروق

 

ويرى الباحثان أن عدم وجود فروق بني الذكور واإلانث يف االلتزام ابلقيم املهنية يعود إىل طبيعة الصحافة اخلليجية ابعتبارها صحافة  
احلرية املمنوحة للصحفيني للتعبري عن رؤيتهم اخلاصة يف القضااي  ختضع بشكل كبري للسياسات العامة حلكوماهتا؛ وابلتايل فإن مساحة  

 واملواضيع والظواهر املختلفة ذات هامش ضئيل ال يسمح بظهور فروقات مهنية متيز بني الصحفيني من اجلنسني. 
 الفروق يف أبعاد القيم املهنية للصحفيني اخلليجيني والدولة اليت ينتمون هلا:  .3

للتعرف على مدى وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية حيدثها    ANOVAتبار حتليل التباين األحادي  استخدم الباحثان اخ
الكويت( كمتغري مستقل على االلتزام ابلقيم الصحفية كمتغري اتبع وفقا ملا    –اإلمارات    –قطر    –عمان    –متغري الدولة )السعودية  

( عدم وجود فروق إحصائية ذات داللة  22لذلك. ويوضح اجلدول رقم )  جاءت به استجابة عينة الدراسة على املقياس املخصص
  ، ومن مث يتأكد عدم وجود فروق إحصائية أحدثها متغري الدولة. ٠.٠٥يف مجيع األبعاد أكرب من    P-Valueمعنوية؛ إذ بلغت قيمة  

 ANOVA( الفروق يف أهم أبعاد القيم الصحفية والدولة وفقا الختبار التباين األحادي 22جدول )

 قيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات القيم  م
F 

 املعنوية 

املصدر الكشف عن  1 151. 1.721 6.120 4 24.481 بني الدول    
 3.557 106 376.996 داخل الدول

  

 110 401.477 اجملموع 
   

963. 1.716 4 6.864 بني الدول  املوقف من املعلومات املسربة  2  .431  
 1.782 106 188.884 داخل الدول

  

 110 195.748 اجملموع 
   

املتعلقة ابملشاريع احلكومية  األحداثتغطية  ٣ 346. 1.132 6.331 4 25.322 بني الدول    
 5.595 106 593.020 داخل الدول

  

 110 618.342 اجملموع 
   

210. 2.749 4 10.996 بني الدول  كتابة موضوع صحفي  ٤  .932  
 13.065 106 1384.859 داخل الدول
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 110 1395.856 اجملموع 
   

343. 1.138 5.675 4 22.698 بني الدول  اكتشاف جوانب قصور أو جتاوزات ٥  
 4.988 106 528.725 داخل الدول

  

 110 551.423 اجملموع 
   

775. 4 3.098 بني الدول  احلصول على معلومات من املسؤولني الرمسيني  ٦  .212  .931  
 3.660 106 388.001 داخل الدول

  

 110 391.099 اجملموع 
   

848. 8.786 4 35.146 بني الدول  العالقة ابملؤسسة  ٧  .498  
 10.366 106 1098.764 داخل الدول

  

 110 1133.910 اجملموع 
   

142. 1.761 4.015 4 16.059 بني الدول  العالقة بزمالء العمل  ٨  
 2.280 106 241.634 داخل الدول

  

 110 257.694 اجملموع 
   

871. 2.570 4 10.280 بني الدول  العالقة ابجلمهور  ٩  .484  
 2.951 106 312.819 داخل الدول

  

 110 323.099 اجملموع 
   

 الفروق يف أبعاد القيم املهنية للصحفيني اخلليجيني طبًقا ملتغري العمر:   .4

للتعرف على مدى وجود فروق إحصائية حيدثها متغري الفئات العمرية    ANOVA( نتائج اختبار  23يوضح جدول رقم ) 
قيم   بلغت  إذا  األبعاد  إحصائية يف كافة  فروق  اجلدول عدم وجود  الصحفية. ويوضح  القيم  ملقياس  الفرعية  واألبعاد  -Pللصحفيني 

Value    ابستثناء بعد العالقة ابملؤسسة حيث كانت قيمة  ٠.٠٥مجيعها أكرب من ،P-Value  ٠.٠1مما    ٠.٠٥وهي أقل من    ٨
السعي لكشف هذه الفروق من خالل استخدام    نييؤكد على وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية. ومن مث توجب على الباحث

 (. 24كما يتضح يف اجلدول رقم )  POST HOC TESTSاختبار  
 ANOVA -( الفروق يف االلتزام ابلقيم والفئات العمرية للصحفيني 23جدول )

 قيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات البعد  م
F 

 املعنوية 

925. 3.381 3 10.144 بني الفئات العمرية  الكشف عن املصدر  1  .432  
 3.657 107 391.333 داخل الفئات 

  

 110 401.477 اجملموع 
   

910. 1.624 3 4.871 بني الفئات العمرية  املوقف من املعلومات املسربة  2  .439  
 1.784 107 190.877 داخل الفئات 

  

 110 195.748 اجملموع 
   

206. 1.551 8.588 3 25.763 بني الفئات العمرية  تغطية األحداث املتعلقة ابملشاريع احلكومية  ٣  
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 5.538 107 592.579 داخل الفئات 
  

 110 618.342 اجملموع 
   

الفئات العمرية بني  كتابة موضوع صحفي  ٤  33.864 3 11.288 .887  .451  
 12.729 107 1361.992 داخل الفئات 

  

 110 1395.856 اجملموع 
   

170. 1.706 8.390 3 25.170 بني الفئات العمرية  اكتشاف جوانب قصور أو جتاوزات ٥  
 4.918 107 526.253 داخل الفئات 

  

 110 551.423 اجملموع 
   

363. 1.075 3.813 3 11.440 بني الفئات العمرية  احلصول على معلومات من املسؤولني الرمسيني  ٦  
 3.548 107 379.659 داخل الفئات 

  

 110 391.099 اجملموع 
   

018. 3.480 33.603 3 100.808 بني الفئات العمرية  العالقة ابملؤسسة  ٧  
 9.655 107 1033.102 داخل الفئات 

  

 110 1133.910 اجملموع 
   

386. 1.021 2.392 3 7.175 بني الفئات العمرية  العالقة بزمالء العمل  ٨  
 2.341 107 250.519 داخل الفئات 

  

 110 257.694 اجملموع 
   

247. 1.400 4.069 3 12.206 بني الفئات العمرية  العالقة ابجلمهور  ٩  
 2.906 107 310.893 داخل الفئات 

  

 110 323.099 اجملموع 
   

 تفسري اجتاه الفروق يف البعد اخلاص ابلعالقة ابملؤسسة: 

للتعرف على مدى وجود فروق إحصائية حيدثها متغري    POST HOC TESTS( نتائج اختبار  24يوضح جدول رقم )
  ٣٠الفئات العمرية للصحفيني والبعد اخلاص ابلعالقة ابملؤسسة. ويكشف اجلدول أن هناك فروقًا إحصائية بني الفئة العمرية )أقل من  

إىل أقل    ٣٠ة بني الفئة العمرية )من  ( تفسر لصاحل الثانية، كما أن هناك فروقًا إحصائي٤٠إىل أقل منم    ٣٠سنة( والفئة العمرية )من  
إىل    ٤٠( تفسر أيًضا لصاحل الثانية. يف حني ال توجد أي فروق إحصائية بني الفئتني من )٥٠إىل أقل من    ٤٠( والفئة العمرية )من  ٤٠

راحل استقرارًا وظيفًيا  أكثر امل عاًما فأكثر تعد من  ٤٠سنة فأكثر(. ويفسر الباحثان ذلك أبن املرحلة العمرية من    ٥٠( و )٥٠أقل من  
 عاما ال زالت يف مرحلة حتقيق الذات والبحث عن املزيد من الفرص.   ٤٠واقتصاداًي، يف حني أن الفئات العمرية أقل من  
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 ( الفروق يف أبعاد القيم املهنية للصحفيني اخلليجيني يف البعد اخلاص ابلعالقة ابملؤسسة24جدول )

 يف أبعاد القيم املهنية للصحفيني اخلليجيني طبًقا لسنوات اخلربة:  الفروق  .5

للتعرف على الفروق اليت حتدثها اخلربة على االستجابة ألبعاد املقياس، وإلمتام    t-test( نتائج اختبار  25يوضح جدول رقم ) 
سنة فأكثر(، حيث تبني عدم    15سنة، و  1٥هذه العملية قام الباحثان بتقسيم سنوات خربة الصحفيني اخلليجيني لفئتني )أقل من  

ابستثناء بعد العالقة مع املؤسسة،    ٠.٠٥أكرب من  كانت مجيعها    P-Valueوجود أي فروق إحصائية ذات داللة معنوية ألن قيم  
ومن مث يتأكد وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية أحدثها متغري    ٠.٠٥وهي أقل من    ٠.٠٠1  P-valueحيث بلغت قيمة  

 اخلربة يف العالقة مع املؤسسة. 
 

 

الفئات العمرية  م
(I للصحفيني   (  

( Jالفئات العمرية )
 للصحفيني 

الفرق بني  
 املتوسطني 

اخلطأ 
 املعياري 

% 95مستوى الثقة  املعنوية   
 احلد األعلى احلد األدىن

سنة  30أقل من  1 40اقل من  إىل 30من    -.91240-  .93372  .331  -
.76342-  

.9386  

50اقل من  إىل 40من   -2.67143- *  .98261  .008  -
.61934-  

-
.2357-  

سنة فأكثر 50  -2.10317-  1.32757 .116  -
.73494-  

.5286  

40إىل أقل من  30من  2 سنة  30أقل من    .91240  .93372  .331  -.9386-  2.7634 
50اقل من  إىل 40من   -1.75903- *  .67678  .011  -

.10073-  
-

.1744-  
سنة فأكثر 50  -1.19078-  1.12025 .290  -

.41153-  
1.0300 

50إىل أقل من  40من  ٣ سنة  30أقل من    2.67143*  .98261  .008  .7235  4.6193 
40اقل من  إىل 30من   1.75903*  .67678  .011  .4174  3.1007 

سنة فأكثر 50  .56825  1.16132 .626  -
.73391-  

2.8704 

سنة فأكثر 50 ٤ سنة  30أقل من    2.10317 1.32757 .116  -.5286-  4.7349 
40اقل من  إىل 30من   1.19078 1.12025 .290  -

.03001-  
3.4115 

50اقل من  إىل 40من   -.56825-  1.16132 .626  -
.87042-  

1.7339 
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 لسنوات اخلربة( الفروق يف أبعاد القيم املهنية للصحفيني اخلليجيني طبقا 25جدول )
Tقيمة  درجات احلرية  الفرق بني املتوسطني املتوسط  النوع  م احملسوبة    اخلط املعياري  
15<=  الكشف عن املصدر  ١  53 9.9057 2.15071 .29542  

 <15  58 9.8621 1.68010 .22061  
15<=  املوقف من املعلومات املسربة  ٢  53 12.6038 1.33503 .18338  

 <15  58 12.3966 1.33692 .17555  
15<=  تغطية األحداث املتعلقة ابملشاريع احلكومية  ٣  53 22.4151 2.44504 .33585  

 <15  58 22.7931 2.30757 .30300  
15<=  كتابة موضوع صحفي  ٤  53 28.1321 3.28773 .45160  

 <15  58 27.8103 3.81804 .50133  
جتاوزاتاكتشاف جوانب قصور أو  ٥   =>15  53 14.8491 2.41308 .33146  

 <15  58 15.6379 2.01484 .26456  
15<=  العالقة ابملؤسسة  ٦  53 20.2830 2.85130 .39166  

 <15  58 18.2759 3.24331 .42587  
15<=  العالقة بزمالء العمل  ٧  53 14.5283 1.62438 .22313  

 <15  58 14.5172 1.45387 .19090  
15<=  العالقة ابجلمهور  ٨  53 10.9623 1.56847 .21545  

 <15  58 10.8621 1.84912 .24280  

 

 الفروق يف أبعاد القيم املهنية للصحفيني اخلليجيني طبًقا للتخصص الدراسي:  .6

للتعرف على الفروق يف التزام للصحفيني اخلليجيني ابلقيم املهنية وفقا للتخصص    t-test( إىل نتائج اختبار  26يشري جدول رقم ) 
  P-Valueيف جمال الصحافة والتخصصات األخرى. ويشري اجلدول إىل عدم وجود أي فروق إحصائية ذات داللة معنوية ألن قيم  

ملتخصصني يف الصحافة أكثر ارتباطًا ابملؤسسة من غريهم  ابستثناء بعد العالقة مع املؤسسة، إذ تبنيَّ أن ا  ٠.٠٥كانت مجيعها أكرب من  
  يف التخصصات األخرى. 
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 ( الفروق يف أبعاد القيم املهنية للصحفيني املتصلة بتخصص الصحافة وغريها 26جدول )
 م

 
 قيمة 
F 

 قيمة  املعنوية 
T 

درجات 
 احلرية 

مستوى 
الداللة  

اإلحصائية  
 للطرفني 

متوس 
ط  

 الفروق 

اخلطأ 
املعياري 
 للفروق

% 99حدود الثقة   
 األعلى األدىن

الكشف   1
عن  
 املصدر 

تساوي 
التباين
 ات

.064  .80
1 

.487  109 .62
7 

.17764  .3646
5 

-
.78367-  

1.1336
4 

عدم 
تساوي 
التباين
 ات

  
.491  109.00

0 
.62

4 
.17764  .3617

6 
-

.70787-  
1.1260

6 

املوقف  2
من 
املعلوما 
ت  
 املسربة 

تساوي 
التباين
 ات

1.01
1 

.31
7 

-
.6131
- 

109 .11
0 

-
.06454

- 

.2519
1 

-
.066881

- 

.25397  

عدم 
تساوي 
التباين
 ات

  
-

.5931
- 

98.643 .11
4 

-
.06454

- 

.2551
3 

-
.076561

- 

.26366  

تغطية   ٣
األحدا 
ث  

املتعلقة 
ابملشاريع 
 احلكومية 

تساوي 
التباين
 ات

4.64
8 

.03
3 

-
.910-  

109 .92
7 

-
.41400

- 

.4530
2 

-
.229081

- 

1.1462
9 

عدم 
تساوي 
التباين
 ات

  
-

.890-  
86.759 .92

9 
-

.41400
- 

.4643
8 

-
.264421

- 

1.1816
3 

كتابة   ٤
موضوع  
 صحفي 

تساوي 
التباين
 ات

3.91
4 

.05
0 

-
.123-  

109 .75
5 

-
.12522

- 

.6803
7 

-
.996241

- 

1.5712
1 

عدم 
تساوي 
التباين
 ات

  
-

.173-  
107.75

3 
.75

2 
-

.12522
- 

.6704
0 

-
.970451

- 

1.5454
1 
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اكتشاف   ٥
جوانب 
قصور أو  
 جتاوزات

تساوي 
التباين
 ات

1.95
7 

.16
5 

.303  109 .76
2 

.12973  .4276
4 

-
.91429-  

1.2508
7 

عدم 
تساوي 
التباين
 ات

  
.300  98.864 .76

5 
.12973  .4329

9 
-

.007521
- 

1.2669
7 

العالقة   ٦
 ابملؤسسة 

تساوي 
التباين
 ات

.818  .36
8 

2.054 109 .04
2 

1.2366
4 

.6019
5 

-
.41493-  

2.8147
6 

عدم 
تساوي 
التباين
 ات

  
2.036 101.87

2 
.04

4 
1.2366

4 
.6072

8 
-

.57443-  
2.8307

1 

العالقة   ٧
بزمالء 
 العمل 

تساوي 
التباين
 ات

.328  .56
8 

.145  109 .88
5 

.04237  .2924
4 

-
.24307-  

.80905  

عدم 
تساوي 
التباين
 ات

  
.144  101.67

0 
.88

6 
.04237  .2951

0 
-

.32287-  
.81703  

العالقة   ٨
 ابجلمهور

تساوي 
التباين
 ات

.468  .49
5 

-
.861-  

109 .85
3 

-
.60950

- 

.3274
3 

-
.19379-  

.79747  

عدم 
تساوي 
التباين
 ات

  
-

.871-  
108.72

3 
.85

2 
-

.60950
- 

.3258
3 

-
.15229-  

.79332  

نتيجة منطقية كون املتخصصني يف الصحافة اختاروا االخنراط يف مهنة الصحافة عن قناعة؛ ألن حتصيلهم  ويرى الباحثان أن هذه  
العلمي ارتكز عليها على عكس أصحاب التخصصات األخرى الذين قد يكون اخنراطهم يف هذا العمل لعدم توافر فرص عمل تتماشى  

  مع ختصصهم أو تليب طموحاهتم االقتصادية.
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 اخلامتة:

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة: 

 السؤال األول: ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املهنية؟

كشفت الدراسة أن الصحفيني اخلليجيني ملتزمون أبغلب القيم املهنية، وحسب ما أظهرت الدراسة فإن هناك إمجاعا بني الصحفيني  
القيم املهنية الرئيسية للعمل الصحفي املتمثلة يف عالقتهم بقيم التعامل مع املصادر واجلمهور واملؤسسة وحقوق  الذين مشلتهم الدراسة على  

٪ وهي  ٧1.٧٨الزمالة؛ إذ بلغت نسبة التزام الصحفيني ابلقيم املهنية بعد استخالص متوسط جمموع نسب القيم اليت أفرزهتا الدراسة  
  نسبة جيدة. 

 التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية بقيم مجع وتوثيق ونشر املعلومات؟ السؤال الثاين: ما مدى

كشفت الدراسة أن الصحفيني اخلليجيني ملتزمون ابلقيم املهنية املتصلة جبمع وتوثيق ونشر املعلومات؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب  
  هبذا البعد ابلقوي، وذلك طبًقا للمعيار املستخدم يف القياس. ٪، وابلتايل ميكن وصف التزام الصحفيني ٧٦النسيب هلذا البعد 

 السؤال الثالث: ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة ابلعالقات مع املصادر؟

املتصلة ابلعالقات مع املصادر أن الصحفيني  كشفت النتيجة النهائية اليت مت استخالصها من البياانت اخلاصة ببعد القيم املهنية  
 ٪. ٦٥اخلليجيني لديهم التزام قوي ابلقيم املتعلقة هبذا البعد؛ وذلك طبًقا ملعيار القياس املستخدم؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب له 

 ابملقابالت الصحفية؟  السؤال الرابع: ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة

أظهرت النتيجة النهائية للبعد اخلاص ابلقيم املهنية املتصلة ابملقابالت الصحفية أن الصحفيني اخلليجيني لديهم التزام جيد جًدا  
 ٪، وهو متوسط نسيب يعد قواًي طبًقا ملعيار القياس املستخدم. ٦٧هبذا البعد؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب النسيب له 

 امس: ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة ابلتعامل مع املصادر؟السؤال اخل

  تشري النتائج النهائية اليت خلصت إليها الدراسة، إىل أن التزام الصحفيني ابلقيم املهنية املتصلة ابلتعامل مع املصادر جيد جًدا؛ إذ 
 ٪، وطبًقا للمعيار املستخدم يف القياس فهو يعد متوسطا قواي نسبيا. ٦٥ا البعد بلغ املتوسط احلسايب النسيب هلذ

 السؤال السادس: ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة ابلتعامل مع املعلومات املسربة؟

يم املهنية املتصلة ابملعلومات املسربة يعد مقبواًل، إذ بلغ املتوسط  كشفت النتائج النهائية للدراسة أن التزام الصحفيني اخلليجيني ابلق 
 ٪، وهي نسبة متوسطة طبًقا للمعيار املستخدم يف القياس. ٦2النسيب احلسايب هلذا البعد 

 ات الصحفية؟السؤال السابع: ما مدى التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة بكتابة وحترير املوضوع
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خلصت النتائج النهائية للدراسة إىل أن لدى الصحفيني اخلليجيني التزام ابلقيم املهنية املتصلة بكتابة وحترير املوضوعات الصحفية،  
 ٪، وهو متوسط نسيب قوي طبًقا للمعيار املستخدم يف القياس. ٧٠فقد بلغ املتوسط احلسايب النسيب هلذا البعد 

 التزام الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية ابلقيم املتصلة ابلعالقة ابحمليط الصحفي؟ السؤال الثامن: ما مدى

ابلقيم املهنية املتصلة ابلعالقة ابحمليط الصحفي )املؤسسة، والزمالء    كبري كشفت نتائج الدراسة أن لدى الصحفيني اخلليجيني التزام  
٪، وهو متوسط حسايب نسيب قوي طبًقا ملعيار املستخدم يف  ٧٣.٣واجلمهور(؛ فقد بلغ املتوسط احلسايب النسيب هلذه األبعاد الثالثة  

 القياس. 

 صحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية؟السؤال التاسع: ما القيم املهنية اليت حتتل مراكز متقدمة لدى ال

أظهرت نتائج الدراسة أن مجيع القيم املهنية اليت تناولتها الدراسة حققت نسًبا متفاوتة بني قوي ومتوسط حسب املقياس املستخدم  
٪، وهي القيمة األعلى  ٨٧القيمة  يف الدراسة، ابستثناء القيم املرتبطة بنشر املوضوعات الصحفية، إذ بلغت نسبة التزام الصحفيني هبذه  

 بني القيم املهنية اليت مت قياسها لدى الصحفيني اخلليجيني. 

 السؤال العاشر: ما العوامل املؤثرة يف القيم املهنية لدى الصحفيني العاملني يف الصحف اخلليجية اليومية؟

يم املهنية املرتبطة ابلعالقة مع املؤسسة؛ فقد أظهرت  كشفت نتائج الدراسة أن عاملي السن واخلربة كان هلما أتثري على مستوى الق
عاًما أقل انتماًء للمؤسسة مقارنة مع من يفوقوهنم خربه ويكربوهنم   ٤٠عاًما واألعمار األصغر من    1٥النتائج أن ذوي اخلربة األقل من  

 يف العمر. 
 اختبار فروض الدراسة 

  املهنية بني الدول اخلليجية.أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق جوهرية يف القيم  -
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق إحصائية بني الصحفيني اخلليجيني يف االلتزام ابلقيم املهنية انجتة عن اختالف   -

 أنثي(.  - النوع )ذكر
اختالف    أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق إحصائية بني الصحفيني اخلليجيني يف االلتزام ابلقيم املهنية انجتة عن -

مقارنًة   أكثر متسًكا ابملؤسسة  سًنا  األكرب  الصحفيني  أن  إذ  املؤسسة؛  مع  العالقة  بعد  العمرية، وذلك ابستثناء  الفئة 
 بنظرائهم األصغر سًنا، واألمر ذاته أظهرته النتائج يف بعد سنوات اخلربة. 

ابستثناء بعد املؤسسة؛ إذ أن أصحاب التخصصات  أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق إحصائية طبًقا للتخصص،   -
  الصحفية أكثر متسًكا ابملؤسسة من نظرائهم أصحاب التخصصات األخرى.

 

 

 



       

 

 

 
 االجتماعية مجلة جامعة ام القرى للعلوم 

 ... العوامل املؤثرة في التزام الصحفيين في الصحف الخليجية 

40 

 

 مناقشة النتائج: 
كشفت الدراسة أن الصحفيني اخلليجيني ملتزمون أبغلب القيم املهنية، وإن هناك إمجاعا بني الصحفيني الذين مشلتهم   -

 ية الرئيسية للعمل الصحفي املتمثلة يف عالقتهم مع املصادر واجلمهور واملؤسسة وحقوق الزمالة.  الدراسة على القيم املهن
وأظهرت الدراسة أن مجيع القيم املهنية اليت تناولتها الدراسة حققت نسًبا متفاوتة بني قوي ومتوسط حسب املقياس   -

صحفية إذ بلغت نسبة التزام الصحفيني هبذه القيمة  املستخدم يف الدراسة ابستثناء القيم املرتبطة بنشر املوضوعات ال 
 ٪ وهي القيمة األعلى بني القيم املهنية اليت مت قياسها لدى الصحفيني عينة الدراسة. ٨٧

وكشفت الدراسة أن عاملي السن واخلربة كان هلما أتثري على مستوى االلتزام ابلقيم املهنية املرتبطة ابلعالقة مع املؤسسة؛   -
عاًما مها أقل انتماًء للمؤسسة مقارنة   ٤٠عاًما واألعمار األصغر من  1٥نتائج أن ذوي اخلربة األقل من  فقد أظهرت ال

 مع يفوقهم خربه ويكربوهنم يف العمر. 
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق جوهرية يف القيم املهنية بني الدول اخلليجية، وكذلك عدم وجود فروق إحصائية   -

ئة العمرية ابستثناء بعد العالقة مع املؤسسة؛ إذ أظهرت النتائج أن الصحفيني األكرب سًنا أكثر متسًكا  طبًقا للنوع، والف
ابملؤسسة مقارنًة بنظرائهم األصغر سًنا، واألمر ذاته أظهرته النتائج يف بعد سنوات اخلربة. وأظهرت الدراسة أيضا عدم  

امل بعد  للتخصص، ابستثناء  أكثر متسًكا  وجود فروق إحصائية طبًقا  الصحفية  التخصصات  إذ أن أصحاب  ؤسسة؛ 
  ابملؤسسة من نظرائهم أصحاب التخصصات األخرى.

ميكن القول إن الصحفيني العاملني يف املؤسسات الصحفية اخلليجية لديهم التزام أخالقي ومهين جتاه مجهورهم    وإمجاال  -
 ( اليت تناولت الصحافة العراقية. 2٠1٦وجمتمعهم، وهو ما يتوافق مع ما خرجت به دراسة، )مشخي، 

مر يثري مجلة من التساؤالت خاصة يف املدة الزمنية  والواقع أن عدم وجود فروق إحصائية يف القيم املهنية بني دول املنطقة أ  -
اليت أجريت فيها الدراسة، واليت تشهد انفالاًت أخالقًيا على مستوى الصحافة اخلليجية؛ إثر اخلالف احلاد الذي تفجر  

في.  بني عدد من دول املنطقة، والذي دخلت فيه الصحافة كطرف فاعل، وبطريقة بعيدة عن القيم املهنية للعمل الصح
 ,Pintakورغم ذلك تتوافق هذه النتيجة مع الدراسات اليت تناولت دول جتمعهم عوامل مشرتكة، مثل دراسة بنتاك )

 ( واليت تناولت ثالثة أقاليم جيمعها الدين اإلسالمي. 2013
للمؤسسة  ويعطى ظهور فروق إحصائية على مستوى العالقة ابملؤسسة الصحفية مؤشرًا على وجود خلل يف النظام العام   -

الصحفية اخلليجية، وهو أمر قد يؤثر على مستوى أدائها املهين؛ فحالة عدم الرضا قد تتسبب ابخلروج عن نظم املؤسسة  
 وقيمها املهنية. 

ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة املسحية للقيم املهنية للصحفيني العاملني يف املؤسسات الصحفية اخلليجية؛   -
صي بضرورة قيام املؤسسات الصحفية اخلليجية إبصدار مواثيق مهنية خاصة للصحفيني العاملني ابلصحف  فإن الدراسة تو 

واجملالت اليت تصدرها، ومراجعة سياساهتا على مستوى عالقتها ابلصحفيني حديثي العهد ابلعمل الصحفي، ووضع  
إىل وضع ضوابط واضحة فيما يتعلق ابستخدام  ضوابط رادعة فيما يتعلق بقبول الصحفيني للهدااي واملكافآت، ابإلضافة  
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املعلومات املسربة. كما توصي بقيام مجعيات الصحفيني يف دول اخلليج مبسؤولياهتا يف وضع ومتابعة تنفيذ املواثيق املهنية  
 اليت تؤكد على القيم األساسية ملهنة الصحافة. 
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