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 :اإلطار المنهجً للبحث 

 :مقدمة 

تعد األخالقٌات الخاصة بالممارسات اإلعالمٌة أحد أهم الدعائم التً 

تقوم بدور كبٌر فً التؤثٌر على شكل المحتوى اإلعالمً الذي ٌقدمه القائم 

 .باالتصال سواء كان أفراد أو مإسسات إعالمٌة 

وتكسب أخالقٌات الممارسات اإلعالمٌة أهمٌة متزاٌدة فً ظل 

األزمات والتطورات األمنٌة الناجمة من عدم االستقرار السٌاسً والتً 

تنعكس على مختلف مناحً الحٌاة بشكل عام والعمل الصحفً بشكل خاص ، 

وتعد مدٌنة بنغازي من أبرز المدن التً تؤثرت بتلك األوضاع وهو ما أثار 

تساإالت لدى الباحث حول التؤثٌرات التً ٌحدثها تردي األوضاع األمنٌة 

على أخالقٌات الممارسة المهنٌة اإلعالمٌة فً لٌبٌا من وجهة نظر القائمٌن 

 .باالتصال فً مدٌنة بنغازي كنموذج 

 :مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث فً التعرف على التؤثٌرات التً تحدثها 

األوضاع األمنٌة على مستوى أخالقٌات الممارسة المهنٌة اإلعالمٌة فً لٌبٌا 

حٌث إن األداء . من وجهة نظر القائمٌن باالتصال فً مدٌنة بنغازي

اإلعالمً للمهام وااللتزام باللوائح والضوابط والقوانٌن مسؤلة جوهرٌة فً 

نجاح هذا األداء وهذا النجاح ٌتؤثر بالعوامل المحٌطة بالمإسسات والقائمٌن 

علٌها ، وبالتالً فإن من أصعب األمور المحٌطة بهذا العمل هو الوضع 

األمنً ، ونظراً لما تمر به مدٌنة بنغازي من أحداث وعلى رأسها تردي 

الوضع األمنً جاءت فكرة هذا البحث وتبلورت مشكلته البحثٌة فً العنوان 

 :التالً 

تؤثٌر األوضاع األمنٌة على الممارسات المهنٌة اإلعالمٌة فً لٌبٌا من وجهة نظر 

 .دراسة مٌدانٌة : اإلعالمٌٌن اللٌبٌٌن فً بنغازي 
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وهذا تم الوقوف علٌه من خالل قٌاس وجهة نظر القائمٌن باالتصال 

 .داخل المإسسات اإلعالمٌة فً مدٌنة بنغازي 

 :أهمٌة البحث 

إن البحث العلمً ٌعكس أهمٌة علمٌة للموضوع الذي ٌتم دراسته 

ومعالجته من خالل إبرازه وتناوله والوقوف على جوانبه وبالتالً تنعكس 

 .أهمٌته 

وتبرز أهمٌة البحث فً كونه ٌقدم رصداً دقٌقاً للتؤثٌرات التً تحدثها 

األوضاع األمنٌة على أخالقٌات الممارسة المهنٌة اإلعالمٌة فً لٌبٌا من 

ومن هذا المنطلق فإن أهمٌة . وجهة نظر القائمٌن باالتصال فً مدٌنة بنغازي

 :هذا البحث تتمثل فً اآلتً 

تكمن أهمٌة البحث فً قٌمته المعرفٌة لموضوعه حٌث أنه ٌتناول  (1

 .موضوع واقعً ملموس نمر به باستمرار 

تتجسد أهمٌة هذا البحث فً إبرازه لدرجات مستوى أخالقٌات  (2

الممارسات المهنٌة من وجهة نظر القائمٌن باالتصال أثناء قٌامهم 

 .بمهامهم اإلعالمٌة 

ٌكتسب البحث أهمٌته من اإلضافة العلمٌة التً من الممكن أن ٌحققها  (3

باتباعه اإلجراءات المنهجٌة التً ٌمكن أن تفتح أبواباً لبحوث علمٌة 

 .أخرى 

 :أهداف البحث 

إن أي بحث علمً البد له من أهداف تعكس قٌمته الفكرٌة والمعرفٌة 

والعلمٌة التً تساهم فً معالجة مشكلته وبالتالً فإن أهداف هذا البحث تتمثل 

 :فً اآلتً 

التعرف على تؤثٌر األوضاع األمنٌة على القائمٌن باالتصال فٌما  -

ٌخص مستوى أخالقٌات الممارسات المهنٌة أثناء معالجتهم لألحداث 

 .والوقائع فً ظل هذا التردي 



(3( 
 

معرفة درجة مستوى أخالقٌات الممارسات المهنٌة فٌما ٌتعلق  -

باالعتبارات األساسٌة الئحة المصادر اإلعالمٌة أثناء الحصول على 

 .المعلومات وكٌفٌة المعالجة 

معرفة مدى التزام القائمٌن باالتصال بالضوابط األخالقٌة والمهنٌة  -

 .للممارسة اإلعالمٌة فً ظل األوضاع األمنٌة 

التعرف على اتجاه القائمٌن باالتصال نـحو األوضاع األمنٌة وعالقته  -

 .بالممارسة اإلعالمٌة وأدائهم لمهامهم 

 :تساؤالت البحث 

ما تؤثٌر األوضاع األمنٌة على مستوى أخالقٌات الممارسة المهنٌة  (1

فٌما ٌخص اللوائح التً ٌعمل بها القائم باالتصال فً مهامه 

 اإلعالمٌة ؟

ما مدى التزام القائم باالتصال بالمعاٌٌر األخالقٌة التً تعتمدها  (2

 المإسسة اإلعالمٌة فً ظل تردي األوضاع األمنٌة ؟

هل ٌلتزم القائم باالتصال بؤخالقٌات الممارسة المهنٌة فٌما ٌخص مبادئ  (3

 التعامل مع المصادر فً ظل تردي األوضاع األمنٌة ؟

ما درجة التزام اإلعالمٌٌن بؤخالقٌات الممارسة المهنٌة عند  (4

 معالجة األحداث فً ظل تردي األوضاع األمنٌة ؟

ما مدى تطبٌق اإلعالمٌٌن ألخالقٌات الممارسة اإلعالمٌة فً ظل  (5

 تردي األوضاع األمنٌة ؟

 :منهج البحث 

ٌعتمد البحث على المنهج الوصفً الذي ٌهدف إلى جمع البٌانات والمعلومات 

عن الظاهرة ومن ثم دراستها وتحلٌلها وصوالً إلى استخالص أسباب الظاهرة 

  .(1)وإمكانٌة استنتاج حلول لها 

 :مجتمع البحث 

ٌتكون مجتمع البحث من جمٌع اإلعالمٌٌن والقائمٌن باالتصال 

بالمإسسات اإلعالمٌة فً مدٌنة بنغازي ، وهذه المإسسات تمثل القنوات 

                                                           
(

1
  66، ص  (2008دار الحامد للنشر ، : عمان )محمود القاضً ودالل البٌاتً ، منهجٌة وأسالٌب البحث العلمً وتحلٌل البٌانات ، (
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الفضائٌة ، والمحطات اإلذاعٌة ، والصحف العاملة ووكالة األنباء اللٌبٌة ، 

حٌث تم حصر جمٌع القائمٌن باالتصال فً هذه المإسسات ، وقد بلغ عددهم 

شخص ، ونظراً لمناسبة حجم المجتمع وإمكانٌة دراسته تم اعتماد  (78)

أسلوب الحصر الشامل ، وتم توزٌع استمارة االستبٌان التً تم اعدادها لهذا 

الغرض ، وبالفعل تم إجراء البحث وتوزٌع االستمارة على إجمالً القائمٌن 

باالتصال السابق ذكره ، وعند سحب واسترجاع االستمارة من المبحوثٌن لم 

شخص ، وقام  (63)ٌتحصل الباحث على جمٌع االعداد إنما تحصل على 

الباحث بمحاوالت عدٌدة للتواصل مع المبحوثٌن الذٌن لم ٌسلموا استمارات 

االستبٌان ولكن دون جدوى وبالتالً اعتمد الباحث عدد القائمٌن باالتصال 

شخص وبالتالً هذا العدد  (63)الذٌن تحصل على استماراتهم وبلغ عددهم 

 .هو مجتمع البحث 

 :اإلطار المعرفٌللبحث 

تتعدد اآلراء حول دور القائم باالتصال فً العملٌة االتصالٌة 

واإلعالمٌة ، وعلى الرغم من هذا التعدد إال أن القائم باالتصال هو أحد أهم 

األساسٌات فً العمل اإلعالمً لما ٌقوم به من مهام ومسإولٌات ترتبط 

بشكل وثٌق بالمسائل اإلجرائٌة للعملٌة االتصالٌة ابتداًء من الحصول على 

األخبار والمعلومات مروراً بمعالجتها وحتى تداولها بٌن الجمهور وترتٌب 

 .أولوٌاتها 

بناًء على ذلك فإن مفهوم القائم باالتصال ٌتشكل وفق هذه اآلراء 

واالتجاهات نـحوها ولذلك نستعرض مفهوم القائم باالتصال وفقاً لمحاور 

 :ثالثة ذات صلة بمفهومه ودوره وهً على النحو التالً 

  :(1)مفهوم القائم باالتصال كمصدر لمعلومات الرسالة االتصالٌة  (1

ٌنظر هذا المحور إلى القائم باالتصال على أساس أنه المصدر الحقٌقً 

للمعلومات التً تتضمنها الرسالة االتصالٌة ، وهذا من خالل تعامله مع المصادر 

المتعددة واختٌار معلومات بعٌنها دون األخرى وتنقٌحها بما ٌتماشى مع أهدافه 

                                                           
1))

، رسالة ماجستٌر ، غٌر منشورة " العوامل المإثرة فً أداء القائم باالتصال فً الفٌلم التسجٌلً" نهلة عساف ، 

  .11، ص  (1996جامعة القاهرة ، كلٌة اإلعالم ، )
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وغاٌاته ، فضالً عن اختٌاره لنوعٌة الرسالة االتصالٌة التً ٌهدف اٌصالها إلى 

الجمهور من منطلق أهدافه واتجاهاته أٌضاً ، وبالتالً ٌمكن القول بؤن القائم 

باالتصال هو المسإول عن نوعٌة المعلومات ومضامٌن الرسالة االتصالٌة فً 

حال ظهورها عبر وسائل اإلعالم عامة واستهدافها جمهور معٌن ، وٌصل األمر 

 .إلى تحدٌد أوقات بثها ونشرها 

  :(1)مفهوم القائم باالتصال كحارس للبوابة

هذا المحور ٌنظر إلى القائم باالتصال على أساس أنه المتحكم األول فً 

ظهور الرسائل االتصالٌة من عدمه ، حٌث أنه ٌمتلك حق المنع والمرور 

بحكم وظٌفته ومسإولٌته ، وٌظهر ذلك من خالل ما ٌسمح له ما ٌنشر أو 

ٌذاع أو ٌبث من معلومات حول الوقائع واألحداث الجارٌة فضالً عن أنه هو 

المسإول األول عن حٌثٌات ودقائق األحداث ومضامٌنها باإلضافة إلى أنه 

ٌقوم بفرز الوقائع واألحداث بما ٌتناسب وتوجهات المإسسة التً ٌعمل بها 

وكذلك بما ٌتوافق والقٌم والنظم المعمول بها فً المجتمع ومن هنا ٌظهر 

كحارس للبوابة المعلوماتٌة فً الرسالة االتصالٌة بمختلف أنواعها وأشكالها 

 . 

 :(2)مفهوم القائم باالتصال فً إطار نظرٌة اإلبداع  (2

وفقاً لهذا المحور ٌتم النظر إلى القائم باالتصال من خالل مستوٌات 

اإلبداع فً األداء المهنً وكٌفٌة توظٌف القدرات من خالل التوافق بٌن ما 

ٌجري من وقائع وأحداث وبٌن اإلبداع فً عرضها ومعالجتها بمختلف 

األدوات وبالتالً البد للقائم باالتصال أن ٌكون على درجة من اإلبداع 

والمهارات فً كٌفٌة التعامل مع األحداث المرتبطة بالتنمٌة االجتماعٌة 

واالقتصادٌة والفكرٌة والثقافٌة وفق القٌم المهنٌة الخاصة باألفراد فً هذه 

 .المجاالت 

                                                           
(1)

 جامعة وادي النٌل ، بدون دار نشر ، بدون سنة –جمهورٌة السودان )عبد النبً الطٌب ، إدارة المإسسات الصحفٌة ، بدون طبعة 

 :، موقع الكتاب على شبكة اإلنترنت  (نشر

Htt://nilevalley.edu.sd/ais/files/pp/abdalnabi/files/papers/Management%20of%20news%20organiz.a
tions.pdf. 

(2)
القاهرة ، الهٌئة العامة المصرٌة )زٌمجونت هنبر ، جمالٌات فن اإلخراج ، ترجمة هناء عبد الفتاح ، بدون طبعة 

  .105 – 27 ، ص 1993،  (للكتاب
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ومن هذا المنطلق ووفقاً لنظرٌة اإلبداع تظهر لنا أهمٌة األخالقٌات 

المهنٌة الخاصة بالممارسة االتصالٌة واإلعالمٌة فً مختلف مجاالتها ، وتعد 

األخالقٌات من أهم العوامل المإثرة فً مفهوم القائم باالتصال واتجاهاته 

وتوجهاته الفكرٌة والثقافٌة والسٌاسٌة وغٌرها على اعتبار أنها هً المبادئ 

والضوابط واألسس والمعاٌٌر والسلوكٌات التً تنظم العمل اإلعالمً بكل 

  .(1)أنواعه ووسائله المختلفة 

  :(2)وتتحدد مرتكزات هذه األخالقٌات المهنٌة فً 

 أن أحد أهم مقومات األخالقٌات المهنٌة فً الممارسة :المسؤولٌة  (1

االتصالٌة اإلعالمٌة هو تحمل القائمٌن باالتصال المسإولٌة االجتماعٌة 

من خالل اختٌاراتهم ومعالجتهم للقضاٌا والمعلومات بصورة تمكن 

الجمهور من تكوٌن اتجاهات وآراء مسإولة متزنة وبالتالً فإن 

 .المسإولٌة رهٌنة الواقعٌة فً الممارسة المهنٌة

 أن األخالقٌات المهنٌة من مقوماتها المحافظة على :حرٌة الصحافة  (2

حرٌة الصحافة فً سٌاق احترام حقوق وواجبات اآلخرٌن وعدم 

األضرار بخصوصٌة المسإولٌن واألفراد واستخدام هذه الحرٌة فً 

زعزعة األمن القومً للبالد وبالتالً البد من المحافظة على هذه الحرٌة 

 .وفقاً للمهنٌة الهادفة 

 ٌعد هذا المرتكز من أساسٌات األخالقٌات المهنٌة لعمل :الصدق والدقة  (3

القائمٌن باالتصال وهو ٌقوم على حقٌقة ودقة وصحة المحتوى 

المعلوماتً الذي تقدمه الرسالة االتصالٌة وهو بمثابة وكٌل الحقٌقة التً 

 .ٌعمل بها القائم باالتصال 

  وٌقصد بها التزام الدقة واإلٌجاز والوضوح والفصل بٌن :الموضوعٌة  (4

 .اآلراء واألخبار على اعتبار أن اآلراء حرة واألخبار مقدسة 

 وٌقصد به االلتزام بحقوق وواجبات الممارسٌن للعمل :اإلنصاف  (5

اإلعالمً وعلى رأسهم القائمٌن باالتصال والسماح للجمٌع بحق الرد فً 

 .حالة الحاجة لذلك 

                                                           
(1)

 جامعة –، مجلة سمات " السٌاسات التحرٌرٌة للصحف الخلٌجٌة والعوامل المإثرة على القائم باالتصال"زهٌر حسن ، 

  .87 ، ص 2014 ، ٌونٌو 2 ، العدد 1البحرٌن ، المجلد 
(2)

 .140–137، ص  (القاهرة ، الدار العربٌة للنشر والتوزٌع ، بدون سنة نشر)جون ل هاتلنج ، أخالقٌات الصحافة ، 
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 :العوامل المؤثرة فً القائم باالتصال 

 :الفلسفة العامة للدولة  (1

ترتبط الفلسفة العامة للدولة بالرإٌة الخاصة بها لمنظومة األمن القومً 

المإسسات والسٌاسات االستراتٌجٌة الخارجٌة والداخلٌة "والتً تتمثل فً 

 ، وتإثر هذه (1)" وخارطة التهدٌدات والمخاطر واألهداف والمصالح القومٌة

الفلسفة على القائم باالتصال بشكل مباشر وغٌر مباشر فً تعامله مع الوقائع 

واألحداث التً تمس الدولة ، حٌث قد ٌلجؤ إلى انتقاد وتوظٌف األحداث أثناء 

  .(2)تغطٌته لموضوعات العنف 

 : النظم السائدة  (2

 :تبرز أهمٌة النظم السائدة فً التؤثٌر على القائم باالتصال من خالل 

  ٌقوم النظام السٌاسً بإصدار التوجهات الرسمٌة للقائم باالتصال

التً تحدد نوع المضامٌن الخاصة بالرسالة اإلعالمٌة ونوعٌتها 

وكمٌتها ، كما تتحكم فٌما ٌتم نشره أو حجبه إضافة إلى تؤثٌر 

 فً تؤطٌر الرسالة (3)االنتماءات والتوجهات الفكرٌة الخاصة 

اإلعالمٌة واالتصالٌة التً ٌقوم القائم باالتصال بإعدادها وتجهٌزها 

 .إعالمٌاً 

  ًٌسهم النظام االقتصادي وأسالٌب تموٌل المإسسات اإلعالمٌة ف

التؤثٌر على القائم باالتصال من خالل الضغوط التً قد تمارس 

علٌه من الجهات الممولة أثناء تغطٌته لألحداث وممارسة مهامه 

 .المختلفة ، وهو ما قد ٌإثر على نوعٌة المعلومات وحجمها 

                                                           
(1)

دراسة : دراسة تحلٌلٌة لمنهجٌة تقٌٌم األمن القومً : منهجٌة تقٌٌم مخاطر األمن القومً "فوزي حسٌن الزبٌدي ، 

  .16 ، ص 2015، مجلة رإى استراتٌجٌة ، ٌولٌو " مٌدانٌة للعاملٌن فً قناتً بالدي والحرٌة
(2)

دراسة : أولوٌات التحكم القٌمً ألداء القائم باالتصال فً معالجة موضوعات العنف "حسٌن دبً حسان الزوٌنً ، 

  .1033 ، ص 2013 – 300، مجلة األستاذ ، العدد " مٌدانٌة للعاملٌن فً قناتً بالدي والحرٌة
(3)

سمٌة أبو ماضً ، العوامل المإثرة على األداء المهنً للقائم باالتصال فً تغطٌة قضٌة االنقسام الفلسطٌنً ، رسالة 

  153، ص  (2015 الجامعة اإلسالمٌة ، – قسم الصحافة –غزة ، كلٌة الدراسات العلٌا )ماجستٌر ، غٌر منشورة 
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  تلعب الثقافة العامة للمجتمع وعاداته وتقالٌده دوراً فً الممارسة

المهنٌة من خالل تفادي نشر المواضٌع الحساسة اجتماعٌاً والتً قد 

  .(1)تسبب ضرراً بالسلم األهلً ووحدة المجتمع وتماسكه 

 :اإلطار القانونً  (3

رغم تؤكٌد معظم دساتٌر دول العالم على حرٌة اإلعالم والصحافة إال أن 

وجود قوانٌن عمومٌة قابلة للتؤوٌل ٌقٌد تلك الحرٌة ، ومن أبرز هذه القوانٌن 

وجود شروط لمنح التراخٌص وكذلك قوانٌن القدح والذم واإلقفال والمصادرة 

إضافة إلى عدم وجود قوانٌن قضائٌة تمنح القائم باالتصال حقه وتلزمه 

بواجباته قضائٌاً واالفتقار إلى قوانٌن تتٌح الحصول على المعلومات بشكل 

رسمً وسهل وهو ما أسهم فً إٌجاد نوع من الرقابة الذاتٌة لدى القائم 

  . (2)باالتصال 

 :البنٌة التحتٌة االتصالٌة  (4

لم ٌعد دور البنٌة التحتٌة والتً تمثل اآللٌات والهٌاكل الخاصة بإنتاج 

الرسائل اإلعالمٌة مقتصراً على التغٌرات التً أحدثتها فً شكل تلك 

الرسائل وإنما امتد لٌشمل مضمونها وتقنٌاته حٌث تإثر تكنولوجٌا 

االتصال على الممارسات المهنٌة للقائمٌن باالتصال عبر قٌامها بدور هام 

فً زٌادة التغطٌة اإلخبارٌة لألحداث وتسهٌل وصول القائم باالتصال 

  .(3 )لقواعد المعلومات التً ٌحتاجها الستكمال مادته الصحفٌة

 :طبٌعة الممارسة اإلعالمٌة  (5

ٌقصد بطبٌعة الممارسة اإلعالمٌة بٌئة العمل داخل المإسسة اإلعالمٌة 

والمتمثلة فً الحقوق والواجبات واالمتٌازات المادٌة والمعنوٌة التً ٌتمتع 

                                                           
(1)

: عنابة )محمد مسعود ، تؤثٌر حرٌة الصحافة فً الجزائر على الممارسة المهنٌة ، رسالة ماجستٌر ، غٌر منشورة 

  .213، ص  (2012 عنابة ، –جامعة باجً مختار 
(2)

 – المغرب – لبنان –األردن )المركز العربً لتطوٌر حكم القانون والنزاهة ، اإلعالم فً الدول العربٌة رصد وتحلٌل 

  .585 – 584ص  (2007المركز العربً لتطوٌر حكم القانون والنزاهة ، : بٌروت )بدون طبعة  (قطر
3))

  284ص  (2011: بدون مكان نشر )الواقع والممارسات ، بدون طبعة : ، اإلعالم اإلماراتً  (محرر)السٌد بخٌت 
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بها القائم باالتصال ودورها الداعم أو المعٌق لدافعٌة اإلنجاز لدى القائم 

 .( 1)باالتصال 

وتؤسٌساً على ما سبق نستطٌع القول أن األوضاع األمنٌة والسٌاسٌة 

المستقرة ترتبط وتتناسب مع الممارسة المهنٌة اإلعالمٌة ، وتساهم فً 

إظهار صورتها الطبٌعٌة من خالل معالجة كافة جوانب األحداث والوقائع 

 .وإمكانٌة إبداء الرأي حولها 

تتعرض الدول العربٌة ألزمات أمنٌة متعددة ومتنوعة فً شكلها ونوعٌتها 

 ،وتتصدرها األزمات السٌاسٌة المقرونة بتردي األوضاع األمنٌة 

وتعد لٌبٌا أحدى الدول العربٌة التً تمر بؤزمة أمنٌة صعبة أثرت بشكل أو بآخر 

على مناحً الحٌاة العملٌة عامة وعلى الحٌاة اإلعالمٌة وممارستها بشكل خاص حٌث 

تؤثر العمل اإلعالمً من حٌث أداء المهام والوظائف وممارسة المهنة مما أدى إلى 

أغالق العدٌد من الصحف وتوقف عمل اإلذاعات المرئٌة والمسموعة باإلضافة إلى 

  .(2)نشوء العدٌد من االختراقات األمنٌة حٌناً والتعدي على اإلعالمٌٌن حٌناً آخر 

وٌمكن إجمال اإلشكالٌات التً ٌعٌشها قطاع الصحافة واإلعالم بٌن عام 

 :( 3) فً لٌبٌا فٌما ٌلً 2016 – 2011

 .عدم استقرار إدارة المرافق اإلعالمٌة ووضوح سٌاستها التحرٌرٌة  (1

تدنً جودة األداء والمحتوى اإلعالمً للوسائل اإلعالمٌة والصحف  (2

 .الٌومٌة 

غٌاب اإلطار التشرٌعً والتنظٌمً فً ملكٌة وإدارة وسائل اإلعالم  (3

 .المختلفة 

عجز الخطاب اإلعالمً عن مواجهة التضلٌل الذي ٌمارس بوسائل  (4

 .اإلعالم 

                                                           
1))

حقوق وضمانات القائم باالتصال فً الصحافة العراقٌة بعد التغٌٌر فً " أسراء فلحً ، – عبد المنعم كاظم 

  .35 ، ص 2011 – 71، مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة ، العدد " 2003.4.9
(2)

مجلة دراسات العلوم اإلنسانٌة " الخصوصٌة وتحدٌات المرحلة االنتقالٌة : 2013-2011الثورة اللٌبٌة "أحمد عتٌق ، 

  .671 – 670 ص – 2015 – 3 العدد – 42 الجامعة األردنٌة ، المجلد –واالجتماعٌة 
(3)

محمد األصفر ، اإلصالح الهٌكلً والقانونً لقطاع اإلعالم وتعزٌز استقاللٌته ، المركز اللٌبً لحرٌة الصحافة ، موقع 

 .المركز على شبكة اإلنترنت 
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وبالتالً انعكست تلك اإلشكالٌات إضافة إلى األمنٌة المتدهورة على 

الحرٌات اإلعالمٌة والتً تراجعت بشكل كبٌر بفعل تعدد وتنوع األخطار 

التً تعرض لها اإلعالمٌون من حاالت قتل وشروع فٌه واختطاف وتعذٌب 

 م أعلى 2014واعتداءات على بعضهم ، وسجلت مدٌنة بنغازي فً عام 

معدل بٌن المدن اللٌبٌة من حٌث تعرض الصحفٌٌن لالعتداءات الجسدٌة 

 حالة فً طرابلس وأربع 13 حالة فً بنغازي فٌما تم رصد 28والتً بلغت 

حاالت فً مدٌنة البٌضاء وذلك بحسب البٌان الصحفً الذي أصدره المركز 

اللٌبً لحرٌة الصحفً ، والذي تناول واقع الحرٌات اإلعالمٌة فً لٌبٌا للعام 

 ، كما رصد نفس المركز فً تقرٌره خالل الربع السنوي الثالث (1) 2014

 4 تزاٌداً فً حاالت االختطاف واالعتقال التعسفً حٌث بلغت 2015لعام 

  .  (2) حاالت فً طرابلس وحالة واحدة فً سبها 3حاالت فً بنغازي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1))

 ، 2014 دٌسمبر 26"  األسوأ على األطراف فً وضع الحرٌات اإلعالمٌة2014: بٌان صحفً "المركز اللٌبً لحرٌة الصحافة ، 

 WWW.facebook.com/libya/posts/80945321245828.0صفحة المركز على الفٌس بوك 
2))

 ، موقع 5 ، ص 2015، " 2015واقع الحرٌات اإلعالمٌة عام : التقرٌر السنوي "المركز اللٌبً لحرٌة الصحافة ، 

 http//LCFP.org.wp.contnect.pdfالمركز اللٌبً على اإلنترنت ، رابط التقرٌر ، 
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 الدراسة المٌدانٌة

  على اإلعالمٌٌن فً مدٌنة بنغازي 

 

 

 

 

 

 :خصائص مجتمع البحث 

 (1)الجدول رقم 

 ٌوضح توزٌع القائمٌن باالتصال حسب مكان عملهم

 
 مكان العمل

 % ك

 15.9 10 اإلذاعة

 14.3 9 المراسلون

 15.9 10 الصحافة

 23.8 15 وكاالت األنباء

 22.2 14 التلفزٌون

 7.9 5 اإلدارات العلٌا واإلعالم

 100 63 المجموع

 

 (2)الجدول رقم 

 ٌوضح توزٌع القائمٌن باالتصال حسب نوعهم

 
         النوع

 % ك

 57.1 36 ذكر

 42.9 27 أنثى

 %100 63 المجموع
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 (3)الجدول رقم 

 توزٌع القائمٌن باالتصال حسب فئاتهم العمرٌة

 
 الفئات العمرٌة 

 % ك

 39.7 25  عام30 إلى أقل من 20من 

 42.9 27  عام40 إلى أقل من 30من 

 7.9 5  عام50 إل أقل من 40من 

 6.3 4  عام60 إلى أقل من 50من 

 3.3 2  فما فوق60من 

 100 63 المجموع
 (4)الجدول رقم 

 ٌوضح توزٌع القائمٌن باالتصال حسب حالتهم االجتماعٌة

 
 الحالة االجتماعٌة

 % ك

 47.6 30 أعزب

 47.6 30 متزوج

 4.8 3 مطلق

 100 63 المجموع

 

 (5)الجدول رقم 

 ٌوضح توزٌع القائمٌن باالتصال حسب المؤهل العلمً

 
 المإهل العلمً

 % ك

 1.5 1 أقل من الثانوٌة العامة

 23.8 15 ثانوٌة عامة أو ما بعدها

 68.3 43 شهادة جامعٌة أو ما بعدها

 3.2 2 ماجستٌر

 3.2 2 دكتوراه

 100 63 المجموع

 

 (6)الجدول رقم 

 ٌوضح توزٌع القائمٌن باالتصال حسب الدخل الشهري بالدٌنار

 
 الدخل الشهري

 % ك

 12.7 8  دٌنار500 إلى أقل من 350من 

 33.3 21  دٌنار650 إلى أقل من 500من 

 20.6 13  دٌنار750 إلى أقل من 650من 

 12.7 8  دٌنار850 إلى أقل من 750من 
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 14.3 9  دٌنار950 إلى أقل من 850من 

 6.4 4  فما فوق950من 

 100 63 المجموع

 :المحور األول 

 (7)جدول رقم 

 ٌوضح مستوى تأثٌر األوضاع األمنٌة على اللوائح

  المعمول بها ألداء المهام اإلعالمٌة من قِبل القائمٌن باالتصال

 ال تتؤثر تتؤثر إلى حد ما تتؤثر بقوة اللوائح
المتوسط 

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري
 األهمٌة االتجاه

الوزن 

 النسبً

 0.72091 2.1111 %20.6 13 %47.6 30 %31.7 20 لوائح تشرٌعٌة قانونٌة
تتؤثر إلى 

 حد ما
4 0.7037 

لوائح عامة لممارسة 

 المهنة
22 34.9% 31 49.2% 10 15.9% 2.1905 0.69229 

تتؤثر إلى 

 حد ما
2 0.73017 

لوائح تتوافق مع القٌم 

 السائدة فً المجتمع
33 52.4% 20 31.7% 10 15.9% 2.3651 0.74707 

تتؤثر إلى 

 حد ما
1 0.78837 

لوائح صحفٌة داخلٌة 

 خاصة بالمإسسة
21 33.3% 30 47.6% 12 19.0% 2.1429 0.71521 

تتؤثر إلى 

 حد ما
3 0.7143 

N 2.2024 0.46415  تتؤثر إلى

 حد ما
  

 

الذي ٌلخص المحور  (7)تكشف البٌانات الواردة فً الجدول رقم 

األول للبحث حول تؤثٌر األوضاع األمنٌة على اللوائح المهنٌة من خالل أداء 

القائمون باالتصال لمهامهم وفق أماكن عملهم حٌث ٌرى القائمون باالتصال 

 فً اللوائح المعمول بها فً أداء المهام ٌإثر إلى حد ماأن األوضاع األمنٌة 

وٌتكون  (2.20)اإلعالمٌة حٌث بلغ المتوسط الحسابً العام لهذا المحور 

لوائح )المحور من أربع فقرات حٌث كانت الفقرة األكثر أهمٌة للمحور هً 

التً تحصلت على أكبر متوسط بلغ  (تتوافق مع القٌم السائدة فً المجتمع

، وٌظهر من خالل المتوسط الحسابً أن القائمٌن باالتصال ٌرون  (2.36)

 واضح لألوضاع األمنٌة على اللوائح التً تتوافق مع القٌم تؤثٌرأن هناك 

 .السائدة فً المجتمع 

التً  (لوائح عامة لممارسة المهنة)أما ثانً أهم فقرات المحور هً 

وٌظهر من خالل  (2.19)تحصلت على ثانً أكبر متوسط حسابً بلغ 

 تؤثٌر إلى حد ماالمتوسط الحسابً أن القائمٌن باالتصال ٌرون أن هناك 

 .لألوضاع األمنٌة على اللوائح العامة لممارسة المهنة 
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لوائح صحفٌة داخلٌة )بٌنما نجد أن ثالث أهم فقرات المحور هً 

( 2.14)التً تحصلت على ثالث أكبر متوسط حسابً بلغ  (خاصة بالمإسسة

، وٌظهر من خالل المتوسط الحسابً أن القائمون باالتصال ٌرون أن هناك 

 لألوضاع األمنٌة على اللوائح الصحفٌة الداخلٌة الخاصة تؤثٌر إلى حد ما

 .بالمإسسة 

والتً  (لوائح تشرٌعٌة قانونٌة)فً المحور هً األقل تؤثٌرأما الفقرة 

وٌظهر من خالل المتوسط الحسابً  (2.11)تحصلت على متوسط حسابً 

 لألوضاع األمنٌة على تؤثٌر إلى حد ماأن القائمٌن باالتصال ٌرون أن هناك 

اللوائح التشرٌعٌة والقانونٌة والسبب ٌرجع إلى أن األوضاع األمنٌة فً كثٌر 

من الحاالت ٌمس القٌم التً ٌعمل من خاللها المجتمع والمإسسات على 

اعتبار أنها مقومات لذلك المجتمع وهً تحاول اختراق تلك القٌم والنظم 

السائدة ، وبالتالً فإن هذه النتٌجة منطقٌة ألنها تعكس تؤثٌر األوضاع األمنٌة 

 . وباألخص على المإسسات اإلعالمٌة 

 

 

 (8)الجدول رقم 

 ٌوضح درجة االلتزام العام بالمعاٌٌر األخالقٌة فً المؤسسات اإلعالمٌة فً ظل األوضاع األمنٌة 

 درجة االلتزام

 

 المعاٌٌر

 ال تلتزم تلتزم إلى حد ما تلتزم
المتوسط 

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري
 األهمٌة االتجاه

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبً

تلتزم إلى  0.65816 2.381 9.5 6 42.9 27 47.6 30 المعاٌٌر األمنٌة
 حد ما

1 0.79367 

تلتزم إلى  0.71449 2.3175 14.3 9 39.7 25 46.0 29 المعاٌٌر القانونٌة
 حد ما

2 0.7725 

 0.75593 2.2381 19.0 12 38.1 24 42.9 27 المعاٌٌر السٌاسٌة
تلتزم إلى 

 حد ما
3 0.74603 

تلتزم إلى  0.79392 2.1746 23.8 15 34.9 22 41.3 26 المعاٌٌر المجتمعٌة
 حد ما

4 0.72487 

تلتزم إلى  0.72304 2.1587 19.0 12 46.0 29 34.9 22 المعاٌٌر المهنٌة
 حد ما

5 0.71957 

تلتزم إلى  0.44751 2.254 63 جملة من سئلوا
 حد ما
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عن النتائج العامة بالمحور  (8)تكشف البٌانات الواردة بالجدول السابق رقم 

ودرجة االلتزام بالمعاٌٌر األخالقٌة فً المإسسات فً ظل األوضاع األمنٌة من ِقبل 

 .جمٌع القائمٌن باالتصال على اختالف تخصصهم 

ٌرى القائمون باالتصال بؤنهم ٌلتزمون بتطبٌق المعاٌٌر األخالقٌة 

المهنٌة عند معالجتهم للموضوعات العامة فً ظل األوضاع األمنٌة إذ بلغ 

، حٌث ٌتكون المحور من خمس  (2.254)المتوسط الحسابً العام للمحور 

 بها المعاٌٌر األمنٌة التً تحصلت على األكثر التزاماً فقرات وكانت الفقرة 

وٌظهر من خالل المتوسط الحسابً أن  (2.38)أكبر متوسط حسابً بلغ 

 بالمعاٌٌر األخالقٌة التزام إلى حد ماالقائمون باالتصال ٌرون أن هناك 

 . لمإسساتهم فً ظل األوضاع األمنٌة 

 بالمعاٌٌر القانونٌة والتً تحصلت على االلتزام إلى حد ماوٌلٌها جاء 

التزام إلى وٌظهر من هذا أنه كان هناك  (2.3175)متوسط حسابً مقداره 

 عند معالجة الموضوعات العامة وهذا ٌشٌر إلى أن األوضاع األمنٌة حد ما

 .تضع اإلعالمً فً مواقف مهنٌة غٌر متكاملة 

ٌلتزمون بها ونجد إن ثالث أهم معٌار ٌرى القائمون باالتصال أنهم 

 ( .2.2381) هو المعاٌٌر السٌاسٌة حٌث بلغ المتوسط الحسابً له إلى حداً ما

ونتائج هذا المحور تإكد أن التزام القائمون باالتصال بتطبٌق المعاٌٌر 

األخالقٌة لمإسساتهم ٌتم بدرجة لٌست متكاملة وهذا بسبب األوضاع األمنٌة التً تمنع 

القائمٌن باالتصال فً المإسسات اإلعالمٌة من القٌام بمهامها بصورة كاملة وهذا أمر 

 .طبٌعً فً ظل عدم وجود حماٌة لهم 
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 (9)الجدول رقم 

ٌوضح اتجاه درجة موافقة القائمٌن باالتصال نـحو تطبٌق اعتبارات الئحة المصادر اإلعالمٌة أثناء معالجتهم 

 للموضوعات فً ظل األوضاع األمنٌة

 درجة الموافقة

 

 اآلثار المترتبة

 موافق
موافق إلى حد 

 ما
المتوسط  غٌر موافق

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري
 األهمٌة االتجاه

الوزن 

 النسبً
 % ك % ك % ك

من اعداد العاملٌن فً المإسسة 

 اإلعالمٌة
17 27.0 39 61.9 7 11.1 

2.159 0.601 
موافق إلى 

 حد ما
3 0.71957 

 28.6 18 46.0 29 25.4 16 تنفٌذ عمل جاري األخذ به دائماً 
1.968 0.740 

موافق إلى 
 حد ما

5 0.6561 

مقتبسة من صحف ومحطات 

 إذاعٌة أو قنوات فضائٌة أخرى
13 20.6 35 55.6 15 23.8 

1.968 0.671 
موافق إلى 

 حد ما
4 0.6561 

مسائل تفرضها القضٌة 

 المعالجة
22 34.9 30 47.6 11 17.5 

2.175 0.708 
موافق إلى 

 حد ما
1 0.72487 

صعوبة االعتماد على المصادر 

 الموثوقة بصورة مستمرة
23 36.6 28 44.4 12 19.0 

2.175 0.730 
موافق إلى 

 حد ما
2 0.72487 

عدم االعتماد على مصادر 

 نهائٌاً نظراً لألوضاع األمنٌة
20 31.7 21 33.4 22 34.9 

1.968 0.822 
موافق إلى 

 حد ما
6 0.6561 

N 2.069 0.397 
موافق إلى 

 حد ما
 

 

اتجاه القائمٌن باالتصال نـحو  (9)ٌتضح من البٌانات الواردة بالجدول رقم 

تطبٌق اعتبارات الئحة المصادر اإلعالمٌة أثناء معالجتهم للموضوعات فً ظل 

األوضاع األمنٌة ، حٌث ٌرى القائمون باالتصال أن األوضاع األمنٌة تإثر على 

 لتطبٌق اعتبارات الئحة المصادر حٌث بلغ المتوسط موافق إلى حد ماموافقتهم بدرجة 

، وٌتكون هذا المحور من ست فقرات ، حٌث كانت  (2.069)الحسابً العام للمحور 

صعوبة )واالعتبار  (مسائل تفرضها القضٌة المعالجة)االعتبارات األكثر تطبٌقاً هً 
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وذلك بمتوسط حسابً بلغ لكل  (االعتماد على المصادر الموثوقة بصورة مستمرة

 ( .2.175)منهما 

وذلك  (من أعداد العاملٌن بالمإسسة اإلعالمٌة)وفً المرتبة الثانٌة االعتبار 

وفً المرتبة الثالثة جاءت ثالثة اعتبارات بنفس  .(2.159)بمتوسط حسابً قٌمته 

مقتبسة )و (تنفٌذ عمل جاري األخذ بها دائماً )المقدار للمتوسط الحسابً وهً كل من 

عدم االعتماد على مصادر )و (من صحف ومحطات إذاعٌة وقنوات فضائٌة أخرى

 ( .1.968)وذلك بمتوسط حسابً مقداره لكل منهم  (نهائٌاً نظراً لألوضاع األمنٌة

ونستنتج من هذه النتائج أن القائمٌن باالتصال فً المإسسات 

اإلعالمٌة تتؤثر درجة موافقتهم على تطبٌق الئحة المصادر اإلعالمٌة أثناء 

قٌامهم بؤعمالهم وتغطٌتهم لألحداث وعلى الرغم من أن درجة تؤثرهم كانت 

بمعدل الموافقة إلى حد ما إال أنها فً العمل اإلعالمً تعد مشكلة حقٌقٌة فً 

التعامل مع الوقائع واألحداث وكٌفٌة معالجتها وتقدٌمها للجمهور وبالتالً 

نصل إلى أن األوضاع األمنٌة تإثر بشكل أو بآخر على سٌر العمل 

 .   اإلعالمً 

 (10)الجدول رقم 

ٌوضح اتجاه درجة التزام القائمٌن باالتصال بتطبٌق أخالقٌات الممارسة اإلعالمٌة أثناء معالجاتهم فً ظل 

 األوضاع األمنٌة

 درجة التطبٌق

 

 المعالجة اإلعالمٌة

 ٌلتزم بالتطبٌق
ٌلتزم بالتطبٌق 

 إلى حد ما

ال ٌلتزم 

 بالتطبٌق
المتوسط 

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري
 األهمٌة االتجاه

الوزن 

 النسبً
 % ك % ك % ك

 0.833 2.127 28.6 18 30.2 19 41.3 26 المعالجة بدقة
تلتزم إلى 

 حد ما
4 0.709 

تلتزم إلى  0.771 1.952 31.7 20 41.3 26 27.0 17 المعالجة بموضوعٌة
 حد ما

7 0.6508 

تلتزم إلى  0.682 2.048 20.6 13 54.0 34 25.4 16 المعالجة الجزئٌة لألحداث
 حد ما

5 0.68253 

تلتزم إلى  0.707 2.127 19.0 12 49.2 31 31.7 20 استعراض قضاٌا مهنٌة
 حد ما

3 0.709 

عدم تحرٌف المعلومات 

 التً تتضمن األحداث
تلتزم إلى  0.710 2.302 14.3 9 41.3 26 44.4 28

 حد ما
1 0.7672 

 0.68253 6تلتزم إلى  0.792 2.048 28.6 18 38.1 24 33.3 21 الفصل بٌن الخبر والرأي
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 حد ما

إغفال الموضوع بشكل 

 (التعتٌم)كامل 
تلتزم إلى  0.745 1.841 36.5 23 42.9 27 20.6 13

 حد ما
8 0.61377 

االعتذار عن وجود أخطاء 

 مع حق الرد والتصحٌح
تلتزم إلى  0.745 2.159 20.6 13 42.9 27 36.5 23

 حد ما
2 0.71957 

N 2.075 0.347   

عن اتجاه درجة التزام  (10)تكشف البٌانات الواردة بالجدول رقم 

القائمٌن باالتصال بتطبٌق أخالقٌات الممارسة اإلعالمٌة أثناء معالجتهم فً 

ظل األوضاع األمنٌة إذ ٌرى القائمون باالتصال أن األوضاع األمنٌة تإثر 

فً درجة التزامهم بتطبٌق أخالقٌات الممارسة المهنٌة أثناء معالجاتهم إلى 

وٌتكون المحور  (2.075)حداً ما حٌث بلغ المتوسط الحسابً العام للمحور 

من ثمان فقرات لمإشرات التطبٌق ، وكانت الفقرة األكثر تطبٌقاً فً هذه 

بمتوسط  (عدم تحرٌف المعلومات التً تتضمنها األحداث)المإشرات هً 

االعتذار عن وجود )وٌلٌها جاء االلتزام بتطبٌق مإشر  (2.302)حسابً بلغ 

 ( .2.159)بمتوسط حسابً قٌمته  (أخطاء مع حق الرد والتصحٌح

وفً المرتبة الثالثة جاءت درجة االلتزام بالتطبٌق ألخالقٌات الممارسة من 

وفً  . (2.127)بمتوسط حسابً مقداره  (استعراض قضاٌا مهنٌة)خالل المإشر 

وذلك بمتوسط حسابً  (المعالجة بدقة)المرتبة الرابعة جاء االلتزام بالتطبٌق لمإشر 

المعالجة )وفً المرتبة الخامسة جاء تطبٌق القائمٌن باالتصال لمإشر  . (2.127)بلغ 

وفً المرتبة السادسة جاء  (2.048)بمتوسط حسابً بلغ نسبة  (الجزئٌة لألحداث

 ( .2.048)بمتوسط حسابً بلغ  (الفصل بٌن الخبر والرأي)االلتزام بالتطبٌق لمإشر 

المعالجة )وفً المرتبة ما قبل األخٌرة جاء االلتزام بالتطبٌق لمإشر 

 ( .1.952)بمتوسط حسابً مقداره  (بموضوعٌة

إغفال الموضوع بشكل )وفً المرتبة األخٌرة جاء التزامهم بمإشر 

 ( .1.841)بمتوسط حسابً بلغ  (التعتٌم)كامل 
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تشٌر هذه النتائج إلى أن المعالجات اإلعالمٌة التً ٌقوم بها القائمون باالتصال 

 وهذا من الممكن أن ٌإثر فً حقٌقة وواقعٌة تتؤثر إلى حداً مافً ظل األوضاع األمنٌة 

 .األحداث وهذه المعالجات ٌشوبها الخلل والضعف 

 

 (11)الجدول رقم 

 ٌوضح اتجاه درجة موافقة القائمٌن باالتصال على التأثٌرات التً ٌحدثها 

 عدم االلتزام باألخالقٌات المهنٌة فً ظل األوضاع األمنٌة

 درجة الموافقة

 

    التؤثٌرات

 غٌر موافق موافق إلى حد ما موافق
المتوسط 

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري
 األهمٌة االتجاه

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبً

 تؤثٌر سلبً ٌظلل

  الرأي العام
25 39.7 16 25.4 22 34.9 2.048 0.869 

موافق إلى 

 حد ما
2 0.683 

تؤثٌر سلبً ٌظلل الجمهور 

 المتلقً
موافق إلى  0.897 2.032 38.1 24 20.6 13 41.3 26

 حد ما
3 0.677 

تؤثٌر سلبً ٌفقد الثقة بٌن 

 الوسٌلة وجمهورها
موافق إلى  0.861 1.968 38.1 24 27.0 17 34.9 22

 حد ما
5 0.656 

تؤثٌر سلبً ٌساهم فً 

 تضخٌم الواقع المعاش
موافق إلى  0.837 2.095 30.2 19 30.2 19 39.7 25

 حد ما
1 0.698 

 تؤثٌر سلبً ٌتناقض

 مع الواقع المعاش
موافق إلى  0.889 2.016 38.1 24 22.2 14 39.7 25

 حد ما
4 0.672 

N 2.032 0.744  موافق إلى
 حد ما

 

 

ٌرى القائمون  (11)من خالل البٌانات الواردة بالجدول رقم 

باالتصال أن اتجاه درجة موافقتهم على التؤثٌرات التً ٌحدثها عدم االلتزام 

بؤخالقٌات الممارسة المهنٌة فً ظل األوضاع األمنٌة بلغ المتوسط الحسابً 

 .وبدرجة موافق إلى حداً ما  (2.032)العام للمحور 

وٌتكون هذا المحور من خمس فقرات حٌث كانت الفقرة األكثر 

تؤثٌر )تؤثٌراً التجاه درجة عدم االلتزام بؤخالقٌات الممارسة المهنٌة فهً 
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( 2.095)بمتوسط حسابً بلغ  (سلبً ٌساهم فً تضخٌم الواقع المعاش

 .بدرجة موافق إلى حداً ما 

أما ثانً اتجاه بدرجة موافقة القائمٌن باالتصال على التؤثٌرات بعدم 

 (تؤثٌر سلبً ٌظلل الرأي العام)االلتزام بؤخالقٌات الممارسة المهنٌة تمثلت 

وفً الترتٌب  . موافق إلى حداً مابدرجة  (2.048)بمتوسط حسابً بلغ 

تؤثٌر سلبً ٌظلل )الثالث جاء اتجاه درجة موافقة القائمٌن باالتصال على 

  .موافق إلى حداً مابدرجة  (2.032)بمتوسط حسابً بلغ  (الجمهور المتلقً

وفً المرتبة ما قبل األخٌرة جاء اتجاه درجة موافقة القائمٌن 

بمتوسط حسابً بلغ  (تؤثٌر سلبً ٌتناقض مع الواقع المعاش)باالتصال على 

  .موافق إلى حداً مابدرجة  (2.016)

وفً المرتبة األخٌرة جاء اتجاه درجة القائمٌن باالتصال لعدم 

تؤثٌر سلبً ٌفقد الثقة بٌن الوسٌلة )االلتزام بؤخالقٌات الممارسة المهنٌة على 

  .موافق إلى حداً مابدرجة  (1.968)بمتوسط حسابً بلغ  (والجمهور

وهذه النتائج تعكس بوضوح التؤثٌرات التً تحدثها األوضاع فً 

 .مسؤلة التؤثٌر السلبً على كل أطراف العملٌة اإلعالمٌة

 

 (12)الجدول رقم 

ٌوضح اتجاه درجة موافقة القائمٌن باالتصال على اآلثار الناتجة عن عدم االلتزام باألخالقٌات المهنٌة فً ظل 

 األوضاع األمنٌة

 درجة الموافقة

 

 اآلثار المترتبة

 موافق
موافق إلى حد 

 ما
المتوسط  غٌر موافق

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري
 األهمٌة االتجاه

الوزن 

 النسبً
 % ك % ك % ك

 0.867 2.079 33.3 21 25.4 16 41.3 26 استغالل المهنة للمصالح الشخصٌة
موافق إلى 

 حد ما
3 0.693 

عدم االلتزام بضوابط األداء 

 اإلعالمً لدى اإلعالمٌٌن
موافق إلى  0.829 2.079 30.2 19 31.7 20 38.1 24

 حد ما
5 0.693 

التهوٌل والمبالغة فً نقل األحداث 

 والوقائع
موافق إلى  0.812 2.048 30.2 19 34.9 22 34.9 22

 حد ما
4 0.693 
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التناقض بٌن القائمٌن باالتصال فً 

 الوسائل اإلعالمٌة
موافق إلى  0.730 2.175 19.0 12 44.4 28 36.5 23

 حد ما
1 0.725 

عدم وجود روح المنافسة بٌن 

القائمٌن باالتصال فً الوسائل 

 اإلعالمٌة

موافق إلى  0.761 2.032 27.0 17 42.9 27 30.2 19
 حد ما

6 0.677 

عدم اهتمام المإسسة اإلعالمٌة 

 بمضمون الرسالة اإلعالمٌة
موافق إلى  0.829 2.079 30.2 19 31.7 20 38.1 24

 حد ما
2 0.693 

N 2.082 0.656  موافق إلى
 حد ما

 

ٌرى القائمون باالتصال  (12)من خالل البٌانات الواردة بالجدول السابق رقم 

أن األوضاع األمنٌة ٌحدث اتجاه فً درجات موافقتهم على اآلثار الناتجة عن االلتزام 

( 2.082)بؤخالقٌات الممارسة المهنٌة أثناء معالجتهم بمتوسط حسابً عام للمحور بلغ 

وٌتكون هذا المحور من ست فقرات حٌث كانت الفقرة  . موافق إلى حداً مابدرجة 

التناقض بٌن القائمٌن )األكثر أثراً عن عدم االلتزام بؤخالقٌات الممارسة المهنٌة هً 

موافق إل حداً بدرجة  (2.175)بمتوسط حسابً بلغ  (باالتصال فً الوسائل اإلعالمٌة

عدم اهتام المإسسة اإلعالمٌة )وفً المرتبة الثانٌة جاءت آثار متمثلة فً  . ما

موافق إلى حداً ما بدرجة  (2.079)بمتوسط حسابً بلغ  (بمضمون الرسالة اإلعالمٌة

. 

استغالل المهنة )وفً المرتبة الثالثة جاءت اآلثار المتمثلة فً 

 موافق إلى حداً مابدرجة  (2.079)بمتوسط حسابً بلغ  (للمصالح الشخصٌة

وفً المرتبة الرابعة جاءت اآلثار الناتجة عن عدم االلتزام بؤخالقٌات . 

 (التهوٌل والمبالغة فً نقل األحداث والوقائع)الممارسة المهنٌة متمثلة فً 

  . موافقبدرجة  (2.048)بمتوسط حسابً بلغ 

وفً المرتبة ما قبل األخٌرة جاءت اآلثار الناتجة عن عدم االلتزام 

عدم االلتزام بضوابط األداء اإلعالمً لدى )بؤخالقٌات الممارسة المهنٌة فً 

وفً . موافق إلى حداً ما بدرجة  (2.079)بمتوسط حسابً بلغ  (اإلعالمٌٌن

المرتبة األخٌرة جاء اتجاه بدرجة موافقة القائمٌن باالتصال على اآلثار 

عدم وجود )الناتجة عن عدم االلتزام بؤخالقٌات الممارسة المهنٌة متمثلة فً 

بمتوسط حسابً  (روح المنافسة بٌن القائمٌن باالتصال فً الوسائل اإلعالمٌة

  .موافق إلى حداً مابدرجة  (2.032)بلغ 
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وهذه النتائج تكشف بوضوح عن أثر األوضاع األمنٌة على العمل 

اإلعالمً فً كل جوانبه وإن كان التؤثٌر بحسب القائمٌن باالتصال له آثار 

ٌُيشار إلٌها بـِ  وهذا ال ٌنفً وجود آثار  (إلى حداً ما)ناتجة بدرجة متوسطة 

 .مترتبة على األوضاع األمنٌة فً العملٌة اإلعالمٌة 

 (13)الجدول رقم 

ٌوضح مستوىموافقة  القائمٌن باالتصال على كٌفٌة المعالجة التً تقوم بها المهام اإلعالمٌة فً ظل األوضاع 

 األمنٌة

 اتجاه درجة الموافقة

 

 كٌفٌة المعالجة

 موافق
موافق إلى حد 

 ما
المتوسط  غٌر موافق

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري
 األهمٌة االتجاه

الوزن 

 النسبً
 % ك % ك % ك

 19.0 12 34.9 22 46.0 29 سوء التغطٌة اإلعالمٌة 
2.270 0.766 

موافق إلى 

 حد ما
2 0.757 

 22.2 14 36.5 23 41.3 26 الوقوع فً تحٌز وعدم موضوعٌة
موافق إلى  0.780 2.191

 حد ما
4 0.730 

 27.0 17 39.7 25 33.3 21 تضلٌل الرأي العام
موافق إلى  0.780 2.064

 حد ما
7 0.688 

غموض المعلومات وتشتٌت 

 المتلقً
27 42.9 26 41.3 10 15.9 

موافق إلى  0.723 2.270
 حد ما

1 0.757 

عدم االلتزام بضوابط وأخالقٌات 

 العمل اإلعالمً
26 41.3 25 39.7 12 19.0 

موافق إلى  0.750 2.22
 حد ما

3 0.741 

 19.0 12 50.8 32 30.2 19 عدم تشكٌل رأي عام مستنٌر
موافق إلى  0.698 2.111

 حد ما
5 0.704 

إبراز قضاٌا غٌر حقٌقٌة وغٌر ذات 

 أهمٌة بالنسبة للجمهور
16 25.4 29 46.0 18 28.6 

موافق إلى  0.740 1.968
 حد ما

9 0.656 

 28.6 18 44.4 28 27.0 17 التعامل مع مصادر غٌر موثوقة
موافق إلى  0.751 1.984

 حد ما
8 0.661 

ضٌاع الثقة بٌن المتلقً والوسائل 

 اإلعالمٌة
23 36.5 24 38.1 16 25.4 

موافق إلى  0.785 2.111
 حد ما

6 0.704 

N 2.132 0.556  موافق إلى
 حد ما
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ٌرى القائمون  (13)من خالل البٌانات الواردة بالجدول السابق رقم 

باالتصال أن األوضاع األمنٌة تإثر فً كٌفٌة معالجتهم لألحداث والوقائع 

وٌتكون هذا لمحور  (2.132)بمتوسط حسابً عام للمحور بلغ إلى حداً ما

غموض )من تسع فقرات حٌث كان المإشر األكثر أهمٌة متمثل فً 

موافق وبدرجة (2.270)بمتوسط حسابً بلغ  (المعلومات وتشتٌت المتلقً

  .إلى حداً ما

سوء التغطٌة )وجاء فً المرتبة الثانٌة لألهمٌة فً كٌفٌة المعالجة 

  .موافق إلى حداً ماوبدرجة  (2.270)بمتوسط حسابً بلغ  (اإلعالمٌة

عدم )وفً المرتبة الثالثة لدرجة األهمٌة جاءت كٌفٌة المعالجة فً 

( 2.222)بمتوسط حسابً بلغ  (االلتزام بضوابط وأخالقٌات العمل اإلعالمً

  .موافق إلى حداً مابدرجة 

وجاءت فً المرتبة الرابعة بدرجة األهمٌة فً كٌفٌة المعالجة فً 

بدرجة  (2.191)بمتوسط حسابً بلغ  (الوقوع فً التحٌز وعدم الموضوعٌة)

وبالمرتبة الخامسة بدرجة األهمٌة جاءت كٌفٌة المعالجة . موافق إلى حداً ما

موافق بدرجة  (2.111)بمتوسط حسابً  (عدم تشكٌل رأي عام مستنٌر)فً 

  .إلى حداً ما

ضٌاع الثقة )وفً المرتبة السادسة لألهمٌة جاءت كٌفٌة المعالجة فً 

بدرجة  (2.111)بمتوسط حسابً بلغ  (بٌن المتلقً والوسائل اإلعالمٌة

  .موافق إلى حداً ما

تظلٌل الرأي )وفً المرتبة السابعة لألهمٌة جاءت كٌفٌة المعالجة 

  .موافق إلى حداً مابدرجة  (2.064)بمتوسط حسابً بلغ  (العام

وفً المرتبة ما قبل األخٌرة لألهمٌة جاءت كٌفٌة المعالجة فً 

بدرجة  (1.984)بمتوسط حسابً بلغ  (التعامل مع المصادر غٌر موثوقة)

  .موافق إلى حداً ما
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إبراز قضاٌا غٌر )وفً المرتبة األخٌرة جاءت كٌفٌة المعالجة فً 

( 1.968)بمتوسط حسابً بلغ  (حقٌقٌة وغٌر ذات أهمٌة بالنسبة للجمهور

 .موافق إلى حداً مابدرجة 

وهذه النتائج تإكد على سوء المعالجة اإلعالمٌة بكافة مستوٌاتها فً 

  .إلى حداً ماظل األوضاع األمنٌة وإن كان معدل السوء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المحور السابع 

 (14)الجدول رقم 

 ٌوضح تأثٌر األوضاع األمنٌة على القائمٌن باالتصال فً المؤسسات اإلعالمٌة لمحاور البحث

 القائمٌن باالتصال

 محاور البحث

القائمٌن باالتصال فً 

 اإلذاعة

القائمٌن باالتصال 

 كمراسلٌن

القائمٌن باالتصال فً 

 الصحافة

القائمٌن باالتصال فً 

 وكالة األنباء

القائمٌن باالتصال فً 

 التلفزٌون

مسؤولون إعالمٌون فً 

 اإلدارات العلٌا واإلعالم

المتوسط 

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنـحراف 

 المعٌاري

تردي األوضاع األمنٌة على 

اللوائح المعمول بها فً 

 مهامك اإلعالمٌة

2.35 0.50 2.31 0.35 2.10 0.44 2.07 0.56 2.20 0.48 2.35 0.14 

التزام القائمٌن باالتصال 

بتطبٌق المعاٌٌر المهنٌة عند 

معالجتها للموضوعات العامة 

فً ظل تردي األوضاع 

 المهنٌة

2.44 0.39 2.24 0.53 2.16 0.40 2.36 0.39 2.09 0.53 2.24 0.38 

ٌتأثر اعتماد اإلعالمً 

بمصادر الالئحة األخالقٌة فً 

 ظل تردي األوضاع األمنٌة

2.18 0.49 2.13 0.44 1.88 0.28 2.02 0.37 2.07 0.45 2.23 0.19 
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تطبٌق اإلعالمٌٌن بأخالقٌات 

الممارسة اإلعالمٌة فً ظل 

 تردي األوضاع األمنٌة

2.18 0.24 2.33 0.33 1.99 0.36 2.14 0.24 1.94 0.38 1.78 0.43 

عدم االلتزام بأخالقٌات 

الممارسة المهنٌة عند 

معالجتها لألحداث فً ظل 

 تردي األوضاع األمنٌة

2.48 0.61 2.78 0.29 1.74 0.79 1.77 0.72 1.57 0.50 2.44 0.62 

اآلثار الناتجة على عدم 

االلتزام بأخالقٌات الممارسة 

المهنٌة فً ظل تردي 

 األوضاع األمنٌة

2.47 0.64 2.36 0.56 1.93 0.73 1.86 0.74 1.92 0.55 2.27 0.35 

الكٌفٌة التً ٌقدم بها القائمٌن 

باالتصال المهام اإلعالمٌة فً 

 ظل تردي األوضاع األمنٌة

2.34 0.55 2.17 0.51 1.81 0.70 2.04 0.64 2.32 0.31 2.02 0.47 

عن اتفاق المسإولون  (14)تكشف البٌانات الواردة بالجدول رقم 

اإلعالمٌون فً اإلدارات العلٌا لإلعالم والقائمٌن باالتصال فً اإلذاعة على 

أنه ٌوجد تؤثٌر واضح لألوضاع األمنٌة عل اللوائح المعمول بها للتطبٌق 

وااللتزام بالمهام اإلعالمٌة حٌث كانت المتوسطات الحسابٌة لكل منهما 

، بٌنما ٌرى القائمون باالتصال كمراسلٌن ، والقائمون باالتصال فً  (2.36)

 لألوضاع إلى حد ماالتلفزٌون والصحافة ووكاالت األنباء أن هناك تؤثٌر 

األمنٌة على اللوائح المعمول بها للتطبٌق وااللتزام بالمهام اإلعالمٌة ، حٌث 

 2.07 – 2.20 – 2.31)جاءت المتوسطات الحسابٌة لكل منهم على التوالً 

وٌدل ذلك بشكل واضح وصرٌح على تؤثٌر األوضاع األمنٌة على  (2.10 –

القائمٌن باالتصال فً أداء مهامها وتطبٌق التزاماتهم وضوابطها وذلك ٌإثر 

 .سلباً على العمل اإلعالمً 
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 :أهم النتائج 

عدم قدرة القائمٌن باالتصال فً المإسسات اإلعالمٌة على قٌامهم بؤعمالهم فً  (1

ظل األوضاع األمنٌة وذلك بمستوٌات مختلفة بٌن تخصصاتهم وإن كان 

 .األغلب ٌرى أنها تإثر إلى حد ما 

صعوبة التزام القائمٌن باالتصال فً المإسسات اإلعالمٌة بالضوابط  (2

واألخالقٌات المهنٌة للممارسة اإلعالمٌة بشكلها الصحٌح نتٌجة 

 .لألوضاع األمنٌة 

عدم التزام القائمٌن باالتصال بتطبٌق اعتبارات الئحة المصادر بشكل  (3

كامل وصحٌح نظراً لألوضاع األمنٌة أثناء معالجتهم وتغطٌتهم 

 .لموضوعات األحداث 

أن تردي األوضاع األمنٌة ٌإثر على القائمٌن باالتصال على اختالف  (4

 .خصائصهم الدٌموغرافٌة 

تإثر األوضاع األمنٌة على المعاٌٌر التً ٌعمل من خاللها القائمٌن  (5

 .باالتصال وتتضمنها معالجتهم للقضاٌا الجارٌة واألحداث 

ضعف اعتماد القائمٌن باالتصال على اللوائح السائدة بمإسساتهم نظراً  (6

 .لألوضاع األمنٌة وما ٌترتب علٌها من مخاوف تإثر على األداء 

أثرتاألوضاع األمنٌة بشكل عام على مختلف مجاالت العمل اإلعالمً  (7

 .والقائمٌن علٌه 

 

 :المراجع 

الخصوصٌة وتحدٌات  : 2013-2011الثورة اللٌبٌة "أحمد عتٌق ،  (1

 –مجلة دراسات العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة " المرحلة االنتقالٌة

  .2015 – 3 العدد – 42الجامعة األردنٌة ، المجلد 
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الواقع والممارسات ، : ، اإلعالم اإلماراتً  (محرر)السٌد بخٌت  (2

 (  .2011: بدون مكان نشر )بدون طبعة 

المركز العربً لتطوٌر حكم القانون والنزاهة ، اإلعالم فً الدول  (3

بدون  ( قطر– المغرب – لبنان –األردن )العربٌة رصد وتحلٌل 

المركز العربً لتطوٌر حكم القانون والنزاهة ، : بٌروت )طبعة 

2007. ) 

واقع الحرٌات : التقرٌر السنوي "المركز اللٌبً لحرٌة الصحافة ،  (4

 ، موقع المركز اللٌبً على 5 ، ص 2015، " 2015اإلعالمٌة عام 

 http//LCFP.org.wp.contnect.pdfاإلنترنت ، رابط التقرٌر ، 

 األسوأ على 2014: بٌان صحفً "المركز اللٌبً لحرٌة الصحافة ،  (5

 ، صفحة 2014 دٌسمبر 26" األطراف فً وضع الحرٌات اإلعالمٌة

 :المركز على الفٌس بوك 

WWW.facebook.com/libya/posts/80945321245828.0 

القاهرة ، الدار العربٌة للنشر )جون ل هاتلنج ، أخالقٌات الصحافة ،  (6

  .(والتوزٌع ، بدون سنة نشر

أولوٌات التحكم القٌمً ألداء القائم "حسٌن دبً حسان الزوٌنً ،  (7

دراسة مٌدانٌة للعاملٌن فً : باالتصال فً معالجة موضوعات العنف 

  .2013 – 300، مجلة األستاذ ، العدد " قناتً بالدي والحرٌة

السٌاسات التحرٌرٌة للصحف الخلٌجٌة والعوامل "زهٌر حسن ،  (8

 جامعة البحرٌن ، –، مجلة سمات " المإثرة على القائم باالتصال

  .2014 ، ٌونٌو 2 ، العدد 1المجلد 

زٌمجونت هنبر ، جمالٌات فن اإلخراج ، ترجمة هناء عبد الفتاح ،  (9

 .1993،  (القاهرة ، الهٌئة العامة المصرٌة للكتاب)بدون طبعة 

سمٌة أبو ماضً ، العوامل المإثرة على األداء المهنً للقائم  (10

باالتصال فً تغطٌة قضٌة االنقسام الفلسطٌنً ، رسالة ماجستٌر ، 

 الجامعة – قسم الصحافة –غزة ، كلٌة الدراسات العلٌا )غٌر منشورة 

 ( .2015اإلسالمٌة ، 

http://www.facebook.com/libya/posts/80945321245828.0
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عبد النبً الطٌب ، إدارة المإسسات الصحفٌة ، بدون طبعة  (11

 جامعة وادي النٌل ، بدون دار نشر ، بدون سنة –جمهورٌة السودان )

 :، موقع الكتاب على شبكة اإلنترنت  (نشر

Htt://nilevalley.edu.sd/ais/files/pp/abdalnabi/files/papers/Management

%20of%20news%20organiz.ations.pdf. 

حقوق وضمانات القائم " أسراء فلحً ، –عبد المنعم كاظم  (12

، مجلة " 2003.4.9باالتصال فً الصحافة العراقٌة بعد التغٌٌر فً 

  .2011 – 71كلٌة التربٌة األساسٌة ، العدد 

: منهجٌة تقٌٌم مخاطر األمن القومً "فوزي حسٌن الزبٌدي ،  (13

دراسة مٌدانٌة للعاملٌن : دراسة تحلٌلٌة لمنهجٌة تقٌٌم األمن القومً 

  .2015، مجلة رإى استراتٌجٌة ، ٌولٌو " فً قناتً بالدي والحرٌة

محمد مسعود ، تؤثٌر حرٌة الصحافة فً الجزائر على الممارسة  (14

جامعة باجً مختار : عنابة )المهنٌة ، رسالة ماجستٌر ، غٌر منشورة 

 (.2012 عنابة ، –

محمد األصفر ، اإلصالح الهٌكلً والقانونً لقطاع اإلعالم وتعزٌز  (15

استقاللٌته ، المركز اللٌبً لحرٌة الصحافة ، موقع المركز على شبكة 

 .اإلنترنت 

محمود القاضً ودالل البٌاتً ، منهجٌة وأسالٌب البحث العلمً  (16

 ( .2008دار الحامد للنشر ، : عمان )وتحلٌل البٌانات ، 

العوامل المإثرة فً أداء القائم باالتصال فً الفٌلم "نهلة عساف ،  (17

جامعة القاهرة ، كلٌة )، رسالة ماجستٌر ، غٌر منشورة " التسجٌلً

 (.1996اإلعالم ، 

 

 


