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 ممخص الخسالة 

خالقيات أجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ نحػ لى التعخؼ عمى اتإالجراسة  تيجؼ
الرحافة االستقرائية في فمدصيغ، كمجػ التداـ الرحفييغ بأخالقيات الرحافة االستقرائية،  
كالتعخؼ عمى شبيعة االشكاليات السيشية كاالخالقية التي يقع فييا الرحفيػف االستقرائيػف، 

 االستقرائية في فمدصيغ. تعديد اخالقيات الرحافة كالسقتخحات التي تؤدؼ الى

كتشتسي ىحه الجراسة إلى البحػث الػصفية، كاستخجـ الباحث مشيج السدح، كفي إشاره 
، السدؤكلية االجتساعية ةسسارسة، كاعتسج الباحث عمى نطخيساليب الأأسمػب مدح  تع تػضيف
قػاميا  متاحة ستقراء، كتع تػزيعيا عمى عيشةستخجاـ أداتي صحيفة االالبيانات بكتع جسع ا

الرحفييغ السسارسيغ لمرحافة االستقرائية في السؤسدات اإلعالمية داخل مغ  مفخدة( 76)
 ، كأداة السقابمة السعسقة.فمدصيغ محافطات

 لشتائج، أىسيا:اكخمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ 

غ عمى سخية يغ االستقرائييالرحفي كافق الرحفيػف بجرجة كبيخة ججًا عمى محافطة .1
السعمػمات الخاصة بالتحقيق خػفًا عمى السرجر مغ السالحقة مغ قبل مرادر 

 .)%87.68)بشدبة  أصحاب الذأف
ييغ الى التدجيل تبخيخ لجػء الرحفييغ االستقرائالرحفييغ بجرجة كبيخة عمى  أيج .2

ذا كانت ضخكؼ العسل كصعػبات الحرػؿ عمى السعمػمات إكالترػيخ الدخؼ 
 (.%74.40) بشدبة تدتجعي ذلظ

الرحفي االستقرائي بالتشكخ مغ أجل الػصػؿ  الرحفييغ بجرجة كبيخة عمى قياـ كافق .3
 (.%72.80)شدبة ب الى السعمػمات كلتحقيق اليجؼ السشذػد

 :أىسياتؾصيات كبشاء عمى ىحه الشتائج، خمرت الجراسة إلى عجد مؽ 

إخزاع الرحفييغ االستقرائييغ إلى دكرات تجريبية مخترة بأخالقيات ضخكرة  .1
 .الرحافة االستقرائية

 زسغ لمرحفييغ االستقرائييغ الحق لمػصػؿ الى السعمػمات.ت تذخيعاتكجػد  .2
تقجيع رؤية كاضحة ألخالقيات الرحافة االستقرائية مغ خالؿ مذاركة الرحفييغ  .3

 .االستقرائييغ ليحه الخؤية كالسقتخحات
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Abstract   

This study aims at: identifying Palestinian journalists' attitudes towards investigative 

journalism ethics in Palestine and the extent to which the journalists are committed to 

the investigative journalism ethics, highlighting the nature of professional and ethical 

problematic issues endured by the investigative journalists, and presenting 

suggestions for promoting the investigative journalism ethics in Palestine. 

The study belongs to the descriptive researches type, where the researcher adopted 

the survey approach. Within its frame, the media practices survey method was 

employed. The researcher also adopted the social responsibility theory. Data was 

collected using two tools; a questionnaire (investigative form) which was distributed 

to an available sample consisted of (76) respondents selected from journalists who 

practice investigative journalism within media institutions inside the Palestinian 

governorates, and an in-depth interview.   

The study concluded with several results, the most important of which are: 

1. The journalists considerably approved that the investigative journalists should 

maintain the confidentiality of the investigation-related information sources 

fearing that the source might be chased by the concerned parties of the 

investigation exposure. This approval came by (87.60%).  

2. The journalists considerably approved that the investigative journalists' 

reliance on secret sound recording and video tapping is justified only if work 

circumstances and the difficulty in gathering information require such act.  

This approval came by (74.40%). 

3. The journalists highly approved that the investigative journalists might 

disguise to access information and to attain the required objective. This 

approval came by (72.80%).  

In light of the above results, the study reached a set of recommendations, the 

most important of which are: 

1. The investigative journalists should receive training courses on investigative 

journalism ethics. 

2. It is necessary to enact legislations that guarantee the investigative journalists 

have the right to access information. 

3. It is important to introduce a clear vision of investigative journalism ethics 

through the participation of investigative journalists in forming this vision 

and presenting their suggestions. 







 ج
 











بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ُ َعَمهَُكْم َوَرُسونُهُ ﴿  َوقُِم اْعَمهُوا فََسيََرى َّللاه

 ﴾ َواْنُمْؤِمنُونَ 

 105] :التػبة[   
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 ْاإِلىَجْاءُ 

 بحكر التحجؼ، الى مغ زرع فيشا ،الى مغ أعتجُت أف أقخأ تباشيخ نجاحاتي في إشخاقة عيشو ،
 مغ أحسل اسسو الى بي ليسيج لي شخيق العمع ،،،ر الى مغ حرج األشػاؾ عغ د ،،كالصسػح ،

اليـػ  .. "كالجي العديد".. نار لي دربي قجكتي األكؿ كالشبخاس الحؼ أ ، الى،بكل فخخًا كاعتداز ،
 فخخ بي ألعمػ شأنًا بفخحظ، كسا عمػتُ ظ يديخ عمى الجرب الحؼ تسشيتو، فاقكصاحبظ كرفي ابشظ

 .سسظباكثيخًا 

أداميا هللا ..  "كالجتي الحبيبة".. الذفاء ،، الى رمد الحب كبمدع الى نبع الحشاف كشعمة حياتي
 تاج فػؽ رؤكسشا.

 .. "ىجيل".. اختي الغالية  كالحشافكاألمل عشى الحب ممالكشا في الحياة ،، الى 

"مديج ..،، كالى إخػاني  .."أخي صبحي".. كالكفاح كرفيق دربي في الصسػح إلى نرفي الثاني
 ..كصالح كأمجج"

كجسيع شيجاء فمدصيغ الحيغ نالػا ىحا الذخؼ دفاعًا  .."إحداف فخكانةدمحم "..الى ركح الذييج  
 عغ أرضيع كحقيع.

 كأقاربيالى اعسامي جسيعًا كأبشاء عسػمتي 

 أحسج الحسارنةكأخز بالحكخ الرجيق  جسيعاً  الى أصجقائي كزمالئي

 اليكع جسيعًا أىجؼ ىحا البحث
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 كتقجيخٌ شكٌخ 

أف اشكخ نعستظ  أكزعشيـ عمى أشخؼ السخسميغ، ِرب الكالدة، الالحسج هلل رب العالسيغ، كالر
العمسي، كمغ أدب رد الفزل  ىحا الشاتج الحسجهلل الحؼ مكششي مغ إنجاز، التي أنعست عميّ 

عمى تفزِمو،  ميؽ مشرؾر كافيأألىمة أتقجـ بجديل الذكخ كالعخفاف الستاذؼ كمعمسي الجكتػر: 
فمع أجج مشو إال سعة صجِره كتحسِمو، فقجـ الشرح  كقبػِلو باإلشخاؼ عمى رسالتي، كتكخِمو،
ثػب  كشت كال زلت مثااًل لألب، كاألخ، كالرجيق، أدامظ هللا، كألبدظ فقجككافخ العمع،  كاإلرشاد،

 الرحة كالعافية.

مؾسى  :كالجكتػر طمعت عبج الحسيج عيدى :الفاضل لمجكتػر، كالتقجيخ كسا أتقجـ بجديل الذكخ
 .حطاتيسا القيسةالبس كاثخائيا كتجػيجىا قبػِليسا مشاقذة دراستي،عمى  عمي طالب

كيصيب لي أف أتقجـ بجديل الذكخ كعطيع االمتشاف الى مغ شجعشي كحفدني، كالحؼ عمسشي أف 
نائب رئيذ بمجية خاف يػنذ  ـ. صالح الجيؽ أبؾ عبجك، رادة كالعديسة ترشع السعجداتاإل

 محخكس فخكانةكال يفػتشي التقجيع بالذكخ كالتقجيخ الى االستاذ سابقًا، عمى دعسة الالمحجكد، 
 لػصػليا أسسى درجات الكساؿ. المغػؼ لجراستي عمى تجقيقو

جامعة افة في قدع االعالـ استاذ الرح أ.د سعج السذيجانيكأتقجـ بجديل الذكخ كالتقجيخ إلى 
عمى مداعجتو في دراستي كتدكيجؼ بالعجيج مغ السخاجع العمسية، التي ساىست  العخاؽ -تكخيت

مجيخ دائخة التحقيقات االستقرائية في  د. حدؽ دكحاففي تعديد الجانب السعخفي لجراستي، ك 
 غدة عمى جيػده التي بحليا في سبيل تصػيخ دراستي. -جخيجة الحياة الججيجة

، كالدميل/ حسدة أبؾ عميافالدميل/بالحكخ  خُز ئي كأألصجقائي كزمال كالتقجيخ ككل الذكخ
في مخاحل  لي كالػقػؼ بجانبي مداعجتيععمى  محسؾد المؾح، كالدميل/ سفياف الذؾربجي

 .عجاد ىحه الجراسةإ عجيجة في 

 الباحث                                                                                

  فخكانةج نافح ػمحس
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 الفرل األكؿ

 اإلطار العاـ لمجراسة

 :الجراسة مقجمة

نيا تجدج مفيـػ أىسيتيا مغ كػ فغ صحفي راقي، كتشبع تعج الرحافة االستقرائية 
يكسغ في  الخقابة عمى السجتسع بسؤسداتو الدياسية كاالجتساعية  ؼكالح "الدمصة الخابعة"،

كالعسل عمى حخاسة مرالح السجتسع مغ خالؿ كذف اماكغ القرػر كالخمل في  ،كاالقترادية
شتى السؤسدات، كيذار الى ىحا الشػع مغ الرحافة بالسرجاقية العالية مقارنة بالرحافة 

كي ترل الى الحقيقة، لمغ السعمػمات  لمتأكجالسسكشة  التقميجية لكػنيا تخكغ الى كل األساليب
 .(1)كتكذف صجقيا مغ كحبيا

كعمى صعيج فمدصيغ بجأ ىحا الفغ بالطيػر تجريجبًا حتى كلػ كانت في بجاية ضيػره 
بذكل خجػؿ كلكغ مع الػقت بجأ ىشاؾ جخأة كاضحة لجػ الرحفييغ في فمدصيغ لمتصخؽ الى 

سا ساىع في تذجيع زمالئيع في تجخبة الخػض في اعجاد تحقيقات العجيج مغ القزايا العسيقة، م
 استقرائية.

ضػء التحجيات العالسية كثػرة االتراالت التي تػاجو السجتسع في   بخزت أدكار ججيجةك 
 لقيت عمى عاتق االعالـ لخمق ثقة كمرجاقية متبادلة بيغ اإلعالـ العخبي،أُ ، فقج العخبي

، ليحا ػرة الػاقعية كالسشصقية بذفافيةل كجيات الشطخ كعكذ الرنقمغ أجل  كالسػاشغ الستمقي،
سيشة الرحافة أخالقيات كسمػكيات تعبخ عغ أساليب مسارستيا، كتشطع شكل عالقتيا مع إف ل

الجسيػر كالسجتسع، كتقف الرحافة االستقرائية عمى رأس األشكاؿ الرحفية التي تأخح عمى 
لمسجتسع. كألف البحث كالتشقيب كالسالحقة ىي مغ أىع عاتقيا تحقيق أىجاؼ الرحافة بالشدبة 

سسات صحافة اإلستقراء، فإف تشطيع مسارستيا يحتاج إلى قػانيغ كمػاثيق تزسغ عجـ تحػليا 

                                                             
(1)
 .13اتجاهاتالصحفيينالفلسطينيننحوالصحافةاالستقصائية،حسن،ص



 ص
 

إلى أداة لخخؽ الخرػصيات كالتذييخ باآلخخيغ كمغ ىشا جاءت ضخكرة الحجيث عغ العالقة 
 (1).بيغ أخالقيات السيشة كالرحافة االستقرائية

مع اىتساـ الرحفييغ في فمدصيغ في اآلكنة االخيخة في اعجاد تحقيقات استقرائية بجأ ك 
يطيخ تزارب ما بيغ مؤيج كمعارض لبعس االشكاليات كالتحجيات التي تػاجو الرحفييغ 

أخالقيات الرحافة االستقرائية، اد التحقيق االستقرائي فيسا يخز االستقرائييغ اثشاء اعج
ما بيغ  لرحفييغ لبعس االساليب التي اختالؼحجكث خمل في مسارسة ااالمخ الحؼ أدػ الى 

 مؤيج كمعارض ليحه األساليب التي يسكغ مغ خالليا انتياؾ أخالقيات الرحافة االستقرائية.

بيجؼ التعخؼ عمى اتجاىات الرحفييغ نحػ أخالقيات الرحافة كجاءت ىحه الجراسة 
كالتعخؼ  االستقرائية في فمدصيغ، كمجػ التداـ الرحفييغ بأخالقيات الرحافة االستقرائية، 

كالتعخؼ  ،التجاكزات السيشية كاالخالقية التي يقع فييا الرحفيػف االستقرائيػف  شبيعة عمى
كالػقػؼ  االستقرائيػف عشج اعجاد التحقيق االستقرائيالتي يتبعيا الرحفيػف عمى األساليب 

عمييا، اضافة الى االقتخاحات التي يسكغ مغ خالليا تعديد أخالقيات الرحافة االستقرائية في 
 فمدصيغ.

 

  

                                                             
 ، حخفػش.الرحافة االستقرائية العخبية:كاقع الرحفي االستقرائي الجدائخؼ كأخالقيات السيشة (1)



 

 

 

 الفرل األكؿ

  اإلطار العاـ لمجراسة
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 أكالا: أىؼ الجراسات الدابقة:

 البػػػاحثػف  إلييػػػا يمجػػػأ التػػػي السرػػػادر أىػػػع مػػػغ الدػػػابقة كالجارسػػػات العمسيػػػة البحػػػػث تعػػػج
 كاألبحػػػاث لمجارسػػػات العمسػػػي التػػػخاث مدػػػح ضػػػػء كفػػػي البحثيػػػة، السذػػػكالت عمػػػى أكثػػػخ لمتعػػػخؼ
محػريغ مغ العاـ الى الخاص، كتشاكؿ السحػر االكؿ  إلىالجارسات الدابقة  الباحثقدع  الدابقة

، كتػػع تختيػػب الرػػحافة االستقرػػائية، كالسحػػػر الثػػاني أخالقيػػات الرػػحافةبالجراسػػات الستعمقػػة 
 الجراسات الدابقة مغ األحجث الى األقجـ.

 خالقيات الرحافة:محؾر أ -أ

 :(1)(2018دراسة دكحاف، حدؽ ) (1

التػػداـ الرػػحفييغ ببشػػػد كتعميسػػات كتػجييػػات أدكات ىػػجفت الجراسػػة الػػى التعػػخؼ عمػػى مػػجػ 
التشطػػػيع الػػػػحاتي، كاألسػػػػباب التػػػػي تكسػػػػغ فػػػػي عػػػجـ كجػدىػػػػا فػػػػي تمػػػػظ السؤسدػػػػات، كمػػػػجػ إلسػػػػاـ 
الرػػػحفييغ فػػػي كسػػػائل االعػػػالـ الفمدػػػصيشية بػػػأنػاع كأشػػػكاؿ أدكات التشطػػػيع الػػػحاتي، تشتسػػػى ىػػػحه 

سدػػػػح االعالمػػػػي كمػػػػشيج السقارنػػػػة الجراسػػػػة الػػػػى البحػػػػػث الػصػػػػفية، كاسػػػػتخجـ الباحػػػػث مػػػػشيج ال
السشيجيػػة، كتػػػع جسػػع البيانػػػات مػػغ خػػػالؿ أداتػػا السقابمػػػة السعقسػػة كصػػػحيفة االستقرػػاء، كيتكػػػػف 

( 2000مجتسػػػع الجارسػػػة مػػػغ كافػػػة العػػػامميغ فػػػي كسػػػائل االعػػػالـ الفمدػػػصيشية كالبػػػال  عػػػجدىع )
التػػػي تكػنػػػت مػػػغ صػػػحفي، كتػػػع اختيػػػار عيشػػػة الجراسػػػة بصخيقػػػة العيشػػػة الصبقيػػػة بذػػػكل عذػػػػائي ك 

( مخاسػػاًل كصػػحفيًا مػػغ العػػامميغ فػػي كسػػائل اإلعػػالـ الفمدػػصيشية، كاسػػتشجت الجراسػػة عمػػى 210)
 نطخية السدؤكلية االجتساعية كنطخية حارس البػابة.

 ىسيا:أكتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج 

إحدػػػػاس الرػػػػحفييغ بالسدػػػػؤكلية االجتساعيػػػػة فػػػػي مقجمػػػػة اإلجػػػػخاءات التػػػػي تجعػػػػل  جػػػػاء-أ 
 %(.71.9ييغ أكثخ التدامًا بأخالقيات كمجكنات سمػؾ السيشة بشدبة )الرحف

                                                             
 التشطيع الحاتي في كسائل اإلعالـ الفمدصيشية ك صحافة السػاشغ، دكحاف. (1)
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الدػػػبب األكؿ الػػػحؼ يجعػػػل يعتبػػػخ  عػػػجـ كجػػػػد مجمػػػذ )تشطػػػيع ذاتػػػي/ شػػػكاكؼ/ تحكػػػيع(-ب 
 %(.22.1بأخالقيات السسارسة السيشية بشدبة ) دمػف الرحفييغ ال يمت

فقػػج جػػاءت فػػي الدياسػػة التحخيخيػػة لمسؤسدػػات االعالميػػة عمػػى التشطػػيع الػػحاتي، تصغػػي -ج 
مقجمة العػامل الي تجعل الرحفييغ ال يمتدمػف بأخالقيػات السسارسػة السيشيػة مػغ كجيػة 

 .%(21.6نطخ الرحفييغ في السؤسدات االعالمية بشدبة )
 :(1)(2017دراسة العدؾلي ) (2

سكػػػغ أف تحكػػػػع الرػػػػحافة إلػػػى تصػػػػػيخ السعػػػاييخ السيشيػػػػة كاألخالقيػػػة التػػػػي يالجراسػػػػة ىػػػجفت 
اضػػافة سحفػػدة لتصػػػيخ الرػػحافة اإللكتخكنيػػة، الخالقيػػة األسيشيػػة ك البيئػػة الكتػصػػيف ، اإللكتخكنيػػة

، رشػيجة كمتصػػرة اتلرػحافية الفمدػصيشية مػغ تقػجيع خػجمتسكيغ السػاقػع االى التعخؼ عمى كيفية 
، السػػشيج التحميمػػي كالسػػشيج السقػػارف تشتسػػى ىػػحه الجراسػػة الػػى البحػػػث الػصػػفية، كاسػػتخجـ الباحػػث 

تحميػل مزػسػف بيانات مػغ خػالؿ أداتػا تحميػل السزػسػف كصػحيفة االستقرػاء،  كتػع كتع جسع ال
كزعػػت ، شػػيػر باسػػتخجاـ األسػػبػع الرػػشاعي( 6)مػػػقعي صػػحيفتي القػػجس كنيػيػػػرؾ تػػايسد لسػػجة 

 ، كاستشجت الجراسة عمى نطخية السدؤكلية االجتساعية.مفخدة (90)عمى عيشة عسجية بم  قػاميا 

 ىسيا:ة نتائج أكتؾصمت الجراسة الى عج

%( مػػػغ السبحػػػػثيغ يعتقػػػجكف أف السدػػػؤكلية االجتساعيػػػة مػػػغ أكثػػػخ 63.3اف مػػػا ندػػػبتو )-أ 
العػامػػل التػػي تقيػػج القػػائع باالترػػاؿ فػػي الرػػحافة اإللكتخكنيػػة لاللتػػداـ بالسعػػاييخ السيشيػػة 

 كاألخالقية.
الرػػحافة اإللكتخكنيػة الفمدػػصيشية أحيانػًا تخاعػػي السعػاييخ السيشيػػة كاألخالقيػة فػػي  تبػيغ أف-ب 

 .%(70.0بشدبة ) الشذخ اإللكتخكني
الجقػػػة كالسػضػػػػعية مػػػغ أكثػػػخ السعػػػاييخ السيشيػػػة كاألخالقيػػػة التدامػػػًا فػػػي الرػػػحافة  تعتبػػػخ-ج 

 .%(46.3بشدبة ) اإللكتخكنية الفمدصيشية

 

                                                             
 مرحافة اإللكتخكنية الفمدصيشية، العدػلي.السعاييخ السيشية كاألخالقية ل (1)
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 :(1)(2016دراسة عدالجيؽ كربحي ) (3

ىجفت الجراسة الى ايجاد عالقة بػيغ حخيػة التعبيػخ فػي الجدائػخ كأخالقيػات السيشػة الرػحفية، 
كالتعػػخؼ عمػػى دكر الشقابػػات الرػػحفية كالتشطيسػػات السيشػػة اإلعالميػػة فػػي بمػػػرة ميثػػاؽ أخالقيػػات 

فػػي الجدائػػخ، تشتسػػى ىػػحه الجراسػػة الػػى البحػػػث الػصػػفية، كاسػػتخجـ الباحػػث مػػشيج السدػػح  السيشػػة
عالمػػػي، كتػػػع جسػػػع البيانػػػات مػػػغ خػػػالؿ أداة االسػػػتبياف، كيتكػػػػف مجتسػػػع الجارسػػػة مػػػغ جسيػػػع اال

الرحفييغ العامميغ باإلذاعات السحمية بالغخب الجدائخؼ، كتع اختيار عيشة الجراسة بصخيقػة العيشػة 
القرػػجية مػػغ خػػالؿ السدػػح الذػػامل لسجتسػػع الجراسػػة، كاسػػتشجت الجراسػػة عمػػى نطخيػػة السدػػؤكلية 

 عية.االجتسا

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

%( أف ميثػػػػاؽ أخالقيػػػػات السيشػػػػة 49.22غالبيػػػػة أفػػػػخاد العيشػػػػة مػػػػغ الرػػػػحفييغ بشدػػػػبة )-أ 
 الرحفية مقبػاًل بتحفع.

داء افة أثشػػػاء أ%( يمتدمػػػػف دائسػػػًا بأخالقيػػات الرػػػح61.29غالبيػػة أفػػػخاد العيشػػػة بشدػػبة )-ب 
 عغ أؼ تذػيو أك تدييف لمحقائق. اً لمجسيػر مادة إعالمية بعيج امياميع حتى يقجمػ 

شح ليػػع %( أف قبػػليع لميبػات أك اليػجايا التػي تسػ93.67يػخػ أغمػب أفػخاد العيشػة بشدػبة )-ج 
 ك حجث أمخ يتشافى كميًا مع أخالقيات العسل الرحفي.أثشاء تغصيتيع ألؼ مػضػع أ

 :(2)(2015دراسة خميفة ) (4

نحػػػ التػػداـ السػاقػػع اإلخباريػػة  التعػػخؼ عمػػى اتجاىػػات الشخبػػة اإلعالميػػةىػػجفت الجراسػػة الػػى 
الفمدصيشية بأخالقيات السيشة، كرصج أكثخ السػاقع متابعة مغ قبل الشخبة االعالمية، كتقييع مػجػ 
التػػداـ السػاقػػع االخباريػػة بسدػػؤكليتيا االجتساعيػػة كالقانػنيػػة كالسيشيػػة، تشتسػػي الجراسػػة الػػى البحػػػث 

كاسػػػػتخجمت الباحثػػػػة مػػػػشيج السدػػػػح االعالمػػػػي ، كتػػػػع جسػػػػع البيانػػػػات مػػػػغ خػػػػالؿ أداة  الػصػػػػفية،
كػػاديسييغ الرػػحفييغ فػػي قصػػاع غػػدة ، كتػػع رػػاء، كيتكػػػف مجتسػػع الجارسػػة مػػغ األصػػحيفة االستق

                                                             
(1)
 أخالقيات العسل الرحفي في الجدائخ اإلذاعات السحمية بالغخب الجدائخؼ أنسػذجًا، عدالجيغ كربحي.
(2)
 خميفة. ،اتجاىات الشخبة االعالمية نحػ التداـ السػاقع االخبارية الفمدصيشية بأخالقيات السيشة
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(، كاسػػتشجت الجراسػػة عمػػى 130اختيػػار عيشػػة الجراسػػة بصخيقػػة العيشػػة العذػػػائية الصبقيػػة قػاميػػا )
 تساعية.نطخية السدؤكلية االج

 ىسيا:ج أكتؾصمت الجراسة الى عجة نتائ

%(، 58.7تجني ندبة مخاعاة السػاقع االخبارية الفمدصيشية مدؤكليتيا االجتساعية بػاقػع )-أ 
 فيي تحافع بذكل عاـ عمى اليػية الثقافية لمذعب الفمدصيشي.

%( 61.6تػػجني التػػداـ السػاقػػع االخباريػػة الفمدػػصيشية بسدػػؤكليتيا القانػنيػػة، حيػػث بمغػػت )-ب 
 كىي ندبة محايجة.

االنقدػػػاـ الفمدػػػصيشي سػػػمبًا عمػػػى التػػػداـ السػاقػػػع االخباريػػػة بأخالقيػػػات السيشػػػة بشدػػػبة أثػػػخ -ج 
%(، فأكجت أنيا تجاكزت اخالقيات السيشة خالؿ احجاث االنقداـ، كساىست فػي 75.4)

 تػتيخ االجػاء بيغ قصبي االنقداـ.
 :(1)(2015دراسة دكحاف ) (5

كتفدػػػيخ أخالقيػػػات كضػػػػابط الشذػػػخ الرػػػحفي كعالقتيػػػا ىػػػجفت الجراسػػػة الػػػى رصػػػج كتحميػػػل 
بالدياسػات التحخيخيػة فػي الرػحف االلكتخكنيػة الفمدػصيشية فػي ضػػء السدػؤكلية االجتساعيػة لػػجػ 
الرحف كمجػ تصبيق قانػف الشذػخ كالسصبػعػات مػغ قبػل األشػخاؼ الحاكسػة فػي الزػفة الغخبيػة 

اس(، كتشتسػػي الجراسػػػة الػػى البحػػػث الػصػػػفية، كاسػػتخجـ الباحػػث مػػػشيج )فػػتح( كقصػػاع غػػػدة )حسػػ
ؿ كتع جسع البيانات مغ خال السدح االعالمي ، كفي اشاره تحميل السزسػف، ك السشيج السقارف،

داة صػػػحيفة االستقرػػػاء، كاسػػػتشجت الجراسػػػة عمػػػى نطخيػػػة السدػػػؤكلية االجتساعيػػػة كنطخيػػػة القػػػائع أ
 باالتراؿ )حارس البػابة(.

 ىسيا:صمت الجراسة الى عجة نتائج أكتؾ 

 األخالقيػات مبػادغ مقجمػة فػي جػاء نطسيػا اختيػار فػي الذػعػب حػق احتػخاـ مبػجأ انتياؾ-أ 
 الجراسػػة صػػحف فػػي انتياكيػػا يػػتع التػػي اإلعػػالـ لػسػػائل اإلندػػانية بالسدػػؤكلية السختبصػػة

 (.%52.11) بشدبة االلكتخكنية
                                                             

 شذخ الرحفي كالدياسة التحخيخية في الرحف االلكتخكنية الفمدصيشية، دكحاف.العالقة بيغ اخالقيات ال (1)
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 السبػادغ مقجمػة فػي( كالقػحؼ الدػب عجـ) لمفخد اإلندانية الكخامة احتخاـ مبجأ انتياؾ جاء-ب 
 السختبػػػة فػػػي العامػػػة اآلداب احتػػػخاـ مبػػػجأ كجػػػاء ،(%49.86) بشدػػػبة انتياكيػػػا يػػػتع التػػػي
 .الجراسة صحف مغ االنتياؾ حيث مغ (%49.53) بشدبة الثانية

 كاسػتخجاـ األخبار، مرادر لسبادغ انتياكيا في اشتخكت االلكتخكنية الجراسة صحف فإ-ج 
 .الدياسية لتػجياتيا كفقاً  االنقداـ مرصمحات

 :(1)(2014دراسة بؾشيخ ) (6

عمػػػى التػػػأثيخ التػػػي تحجثػػػو بيئػػػة العسػػػل الرػػػحفي فػػػي مسارسػػػة ىػػػجفت الجراسػػػة الػػػى التعػػػخؼ 
أخالقيػػات ميشػػة الرػػحافة السكتػبػػة لػػجػ صػػحف القصػػاع الخػػاص فػػي الجدائػػخ، كذلػػظ مػػغ خػػالؿ 

الرػػػحفييغ مػػػع الزػػػغػط كاالكضػػػاع السيشيػػػة معخفػػة صػػػعػبات العسػػػل الرػػػحفي، ككيفيػػػة تعامػػل 
الصارئػػة كالعاديػػة فػػي عسميػػع اليػػػمي، كتشتسػػي الجراسػػة الػػى البحػػػث الػصػػفية، كاسػػتخجـ الباحػػث 

كتػػع جسػػع البيانػػػات مػػغ خػػالؿ صػػحيفة االستقرػػاء، كيتكػػػف مجتسػػػع  مػػشيج السدػػح االعالمػػي ،
(، كتػػع اختيػػار 40عػػجدىع ) الجارسػػة مػػغ الرػػحفييغ العػػامميغ فػػي جخيػػجة الذػػخكؽ اليػميػػة البػػال 

( مفخدة، كاستشجت الجراسة عمى نطخية السدػؤكلية 30عيشة الجراسة بصخيقة العيشة العسجية قػاميا )
 االجتساعية كنطخية القائع باالتراؿ.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ 

 %(.80)بشدبة  الرحفييغ الى مرادر الخبخ الخسسي في الجدائخ صعػبة كصػؿ-أ 
ب التكػػػػيغ كالتػػػجريب الستػاصػػػل عمػػػى العسػػػل الرػػػحفي فػػػي السؤسدػػػات االعالميػػػة، غيػػػا-ب 

الخاصػػة  ةكاألخالقػػي فػػي الرػػحافة السكتػبػػ السيشػػيسػػبب ميػػع فػػي تقيقػػخ مدػػتػػ االداء 
 %(.80بشدبة )

أف بيئػة العسػػل الرػحفي تفػخض نػعػػًا  %( مػغ أفػػخاد العيشػة يػخكف 70سػة أف )أكػجت الجرا-ج 
 يشة الرحافة.مغ السداكمة عمى أخالقيات م

 
 

                                                             
(1)
 بيئة العسل الرحفي كأثخىا في مسارسة أخالقيات السيشة، بػشيخ.
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 :(1)(2014دراسة الخاجحي ) (7

عمػػى مػػجػ إدراؾ السحػػخريغ البخلسػػانييغ فػػي الرػػحف الكػيتيػػة ىػػجفت الجراسػػة الػػى التعػػخؼ 
لسدػػػؤكلياتيع األخالقيػػػة كالقانػنيػػػة، ككجيػػػات نطػػػخ البخلسػػػانييغ حػػػػؿ مػػػجػ إدراؾ السحػػػخريغ ليػػػحا 

شبيعػػة السدػؤكليغ البخلسػػانييغ كالسحػػخريغ فػي اشػػار السدػػؤكلية  ىالسدػؤكلية، كمػػغ ثػػع التعػخؼ عمػػ
االجتساعيػػة لمرػػحافة، كتشتسػػي ىػػحه الجراسػػة لمبحػػػث الػصػػفية، كاسػػتخجـ الباحػػث مػػشيج السدػػح 

كتكػػػف مجتسػػع الجارسػػة مػػغ  االعالمػي ، كتػػع جسػػع البيانػػات مػػغ خػػالؿ أداة صػػحيفة االستقرػػاء،
( كالسجتسػػػػع الثػػػػاني 70اليػميػػػػة كبمػػػػ  عػػػػجدىع )شبقتػػػػيغ األكلػػػػي: مػػػػغ السحػػػػخريغ فػػػػي الرػػػػحف 

( ، كاسػػتشجت الجراسػػػة عمػػى نطخيػػة السدػػؤكلية االجتساعيػػة، كالقػػػائع 66البخلسػػانييغ كبمػػ  عػػجدىع )
 باالتراؿ.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

شدػػػػبة الػػػػحيغ يػػػػخكف أف السحػػػػخريغ ليػػػػع عالقػػػػات مػػػػع لكجػػػػػد انخفػػػػاض الػػػػى حػػػػج كبيػػػػخ -أ 
 باالستقاللية كالسيشية. البخلسانييغ تتستع

عػػػجـ اىتسػػػاـ السحػػػخريغ البخلسػػػانييغ بالحرػػػػؿ عمػػػى دكرات تجريبيػػػة فػػػي مجػػػاؿ التغصيػػػة -ب 
 البخلسانية، حيث بمغت ندبتيع الثمثيغ تقخيبًا مغ عيشة الجراسة.

يتيػػػة مقارنػػػة بالرػػػػحفيات زيػػػادة ندػػػبة السحػػػخريغ البخلسػػػػانييغ الػػػحكػر فػػػي الرػػػػحف الكػ -ج 
 ( عامًا.40-25غ الذباب ما بيغ )ف اغمبيع في ساالناث، كأ

 :(2)(2013، كنبيل )دراسة فالؽ (8

 كالخبخ الخياضي ككػمبيتيديػف صحيفة اليجؼى مجػ التداـ ىجفت الجراسة الى التعخؼ عم
بالجقة كالسػضػعية كالتػازف في تحخيخ أخبارىا، كالتعخؼ عمى مجػ التداميا بحكخ السرادر في 

الجراسات الى البحػث الػصفية، كاستخجاـ الباحثاف مشيج السدح  كتشتسيتحخيخ أخبارىا، 
االعالمي، باستخجاـ اسمػبي التحميل كالسقارنة لسعخفة الفػارؽ السػجػدة ما بيغ الرحف 
السجركسة، كتع جسع البيانات مغ خالؿ أداة تحميل السزسػف، كيتكػف مجتسع الجارسة مغ 

                                                             
(1)
 السدؤكلية األخالقية كالقانػنية لمسحخريغ البخلسانييغ في الرحافة الكػيتية مغ مشطػر القائع باالتراؿ كالبخلسانييغ، الخاجحي.
(2)
 أخالقيات العسل في كتابات الرحافة الخياضية: دراسة تحميمية لجخائج اليجؼ ككػمبيتيديػف كالخبخ الخياضي، فالؽ ك نبيل.



8 
 

ػف، كتع اختيار عيشة الجراسة بصخيقة العيشة العذػائية صحيفة الخبخ الخياضي كاليجاؼ ككػنبتيدي
 اإلجتساعية( عجدًا مغ كل جخيجة كاستشجت الجراسة عمى نطخية السدؤكلية 12السشتطسة قػاميا )

 كنطخية حارس البػابة.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

خالقيات العسل أي غياب الجقة كىحا ما يتشافى مع غياب العشاصخ االخبارية مسا يعش-أ 
 الرحفي.

غيػخ مػقعػة كىػػ مػا يعػج عػجـ  اً غالبية األخبار في جخائج الجراسة الثالثػة تشذػخ أخبػار -ب 
 .%(57.1بشدية ) التداـ بأخالقيات العسل الرحفي

فتقػػػاد الغالبيػػػة الكبػػػخػ مػػػغ السػاضػػػيع لمسػضػػػػعية مػػػغ خػػػالؿ إقتحػػػاـ الحاتيػػػة التػػػي إ-ج 
ية كالتأكيػػػػػل الذخرػػػػػي كالتػقعػػػػػات تجدػػػػػجت فػػػػػي انتذػػػػػار االحكػػػػػاـ كاآلراء الذخرػػػػػ

 %(.59.1الذخرية كجاء ذلظ بشدبة )
 :(1)(2013دراسة الغخيخي ) (9

ىجفت الجراسة الػى التعػخؼ عمػى أىػع السبػادغ كالقػيع االخالقيػة التػي مػغ الزػخكرؼ اف يمتػـد 
بيػػػا القػػػائسػف باالترػػػاؿ، اضػػػافة الػػػى التعػػػخؼ عمػػػى مػػػجػ معخفػػػة القػػػائع باالترػػػاؿ بالسرػػػادر 

كمػاثيػػق الذػػخؼ الخاصػػة بالعسػػل االعالمػػي االخبػػارؼ، كمػػجػ معخفػػة القػػائع باالترػػاؿ  القانػنيػػة
بالزػػػػػابط كالعػامػػػػل التػػػػي تػػػػؤثخ عمػػػػى اتخػػػػاذ القػػػػخار االخالقػػػػي، كتشتسػػػػى الجراسػػػػة الػػػػى البحػػػػػث 
الػصػػفية، كاسػػتخجـ الباحػػث مػػشيج السدػػح االعالمػػي، كتػػع جسػػع البيانػػات مػػغ خػػالؿ أداة صػػحيفة 

جتسع الجارسة مغ الرحفييغ العامميغ في صحيفة الرػباح كمجمػة الذػبكة االستقراء، كيتكػف م
العخاقية كاذاعة جسيػر العخاؽ كالقشػاة العخاقيػة ، كتػع اختيػار عيشػة الجراسػة بصخيقػة العيشػة العسجيػة 

( مفػػػػػخدة، كاسػػػػػتشجت الجراسػػػػػة عمػػػػػى نطخيػػػػػة القػػػػػائع باالترػػػػػاؿ كنطخيػػػػػة السدػػػػػؤكلية 100قػاميػػػػػا )
 االجتساعية.

 
                                                             

السدؤكلية االخالقية لمقائع باتراؿ في مجاؿ العسل االخبارؼ اإلذاعي كالتمفديػني: دراسة مدحية عمى القائع باالتراؿ في قشاة  (1)
 سيػرية العخاؽ مغ بغجاد نسػذجًا، الغخيخؼ.العخاقية كاذاعة ج
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 ىسيا:الجراسة الى عجة نتائج أكتؾصمت 

%( مػػغ حيػػث العػامػػل التػػي 46.3السؤسدػػة فػػي السختبػػة األكلػػى بشدػػبة ) سياسػػةجػػاءت -أ 
 تؤثخ عمى صشع القخار األخالقي.

%( ال يعخفػف بالسدؤكلية القانػنية كالجشائية الستختبػة عمػى 85معطع السبحػثيغ كبشدبة )-ب 
 الرحفي إذا أساء استخجاـ السعمػمات االخبارية.

الرػػجؽ مػػغ أىػػع السبػػادغ االخالقيػػة التػػي يجػػب اف  -ف السرػػجاقيةتذػػيخ الجارسػػة الػػى أ-ج 
 %(.90.1يتستع بيا الرحفي بشدبة )

 :(1)(2013دراسة كاعؼ ) (10

ع باالترػػاؿ فػػي الرػػحافة مػػغ مػضػػػع التػػداـ ئىػػجفت ىػػحه الجراسػػة الػػى التعػػخؼ عمػػى مػاقػػف القػػا
مػغ قبػل الستجػاكزيغ عمػى االخالقيػات، كمػا  السيشيػةباألخالقيات السيشية، كما ىي أكجػو االسػاءة 

الػػػػحؼ يػػػػؤثخ عمػػػػى عسػػػػل القػػػػائع باالترػػػػاؿ فػػػػي مػضػػػػػع االخالقيػػػػات، تشتسػػػػي الجراسػػػػة لمبحػػػػػث 
االعالمية، كاستخجـ الباحث مشيج السدح االعالمي ، كتع جسع البيانػات مػغ خػالؿ أداة صػحيفة 

ييغ العػػػامميغ فػػػي جخيػػػجتي الرػػػباح االستقرػػػاء، كيتكػػػػف مجتسػػػع الجارسػػػة مػػػغ الرػػػحفييغ العػػػخاق
( مفػخدة، كاسػتشجت 75كالتأخي العخاقية، كتع اختيار عيشة الجراسػة بصخيقػة العيشػة العسجيػة قػاميػا )

 الجراسة عمى نطخية القائع باالتراؿ كنطخية السدؤكلية االجتساعية.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

باالترػػاؿ فػػي الرػػحافة العخاقيػػة مػػغ االلتػػداـ بػػأخالؽ بيشػػت الجارسػػة أف مػقػػف القػػائسيغ -أ 
 %(.73.3السيشة الرحفية كاف ايجابيًا بشدبة )

أكػػجت الجراسػػة أف اسػػتغالؿ الرػػحفي لمسرػػالح الذخرػػية كػػاف مػػغ أكجػػو اإلسػػاءة فػػي -ب 
 %(.45.5الرحافة العخاقية ألخالقيات العسل الرحفي بشدبة )

                                                             
(1)
 ـ، كاضع.2003أخالقيات القائسيغ باالتراؿ في الرحافة العخاقية كما يؤثخ عمييا سمبًا أك ايجابًا بعج التغييخ في 
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الػػحيغ يفتقػخكف الػى التخرػز العمسػػي ف تدػمل عػجد مػغ الػػجخالء عمػى ميشػة الرػحافة أ-ج 
كانت مغ أبػخز االسػباب التػي أثػخت سػمبيًا عمػى األداء الرػحفي لمقػائسيغ باالترػاؿ فػي 

 %(.37.3الرحافة العخاقية بشدبة )
 :(1)(2011دراسة أبؾ عخقؾب ) (11

ىػػجفت ىػػحه الجراسػػة الػػى معخفػػة اتجاىػػات الرػػحفييغ األردنيػػيغ إزاء ميثػػاؽ الذػػخؼ الرػػحفي 
نقابػػة الرػػػحفييغ األردنيػػيغ، كتحجيػػػجًا العالقػػات القائسػػػة بػػيغ ميثػػػاؽ الشقابػػة كقػػػانػف الرػػادر عػػػغ 

كتعجيالتػػػػو، كتشتسػػػى الجراسػػػة الػػػى البحػػػػث الػصػػػػفية،  1998لدػػػشة  8السصبػعػػػات كالشذػػػخ رقػػػع 
كاسػػتخجـ الباحػػث مػػشيج السدػػح االعالمػػي ، كتػػع جسػػع البيانػػات مػػغ خػػالؿ صػػحيفة االستقرػػاء، 

غ الرحفييغ االردنييغ العامميغ في جخيجة الخأؼ كالجستػر كالعخب اليػـػ كتكػف مجتسع الجارسة م
( مفخدة، كاسػتشجت 164كالغج، كتع اختيار عيشة الجراسة بصخيقة العيشة العذػائية البديصة قػاميا )

 الجراسة عمى نطخية القائع باالتراؿ )حارس البػابة( كنطخية الدمصة.

 :ىسياأكتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج 

ف اشمعػػػػػػا عمػػػػػى قػػػػػانػف %( سػػػػػبق كأ91.4مػػػػػغ الرػػػػػحفييغ بشدػػػػػبة )الغالبيػػػػػة العطسػػػػػى -أ 
 كتعجيالتو. 1998لدشة  8السصبػعات كالشذخ الحالي رقع 

%( أيجكا عػجـ ربػط ميثػاؽ الذػخؼ الرػحفي بأيػة قػخارات 74.1معطع الرحفييغ بشدبة )-ب 
 كقػانيغ تزعيا الدمصة التشفيحية.

يبيػة ذات صػمة بأخالقيػات الرػحافة ككانػت الشدػبة معطع الرحفييغ شػاركػا بػجكرات تجر -ج 
(72.7.)% 

 

 

 

                                                             
(1)
 اتجاىات الرحفييغ إزاء ميثاؽ الذخؼ االعالمي، أبػ عخقػب.
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 محؾر الرحافة االستقرائية: -ب

 :(1)(2017دراسة حدؽ ) (12

ىػػػػجفت الجراسػػػػة لمتعػػػػخؼ عمػػػػى اتجاىػػػػات الرػػػػحفييغ الفمدػػػػصيشييغ نحػػػػػ مسارسػػػػة الرػػػػحافة 
مػػغ االستقرػػائية، كالتعػػخؼ عمػػى أىػػع السعيقػػات التػػي تػاجػػو العسػػل فػػي الرػػحافة االستقرػػائية 

ـ فػي اشػار البحػػث الػصػفية، كاسػتخج خالؿ رصج االتجاىات الستكػنة لجييع، كتقع ىػحه الجراسػة
الباحث مشيج السدح االعالمي، كتػع جسػع البيانػات مػغ خػالؿ اداة صػحيفة االستقرػاء، كيتكػػف 
مجتسػػػػػػع الجارسػػػػػػة مػػػػػػغ الرػػػػػػحفييغ الفمدػػػػػػصيشييغ الػػػػػػحيغ تمقػػػػػػػا تػػػػػػجريبًا عمػػػػػػى انجػػػػػػاز التحقيقػػػػػػات 

( مفػػخدة، كاسػػتشجت 94ية، كتػػع اختيػػار عيشػػة الجراسػػة بصخيقػػة عيشػػة كػػخة الػػثمج  قػاميػػا )االستقرػػائ
 الجراسة عمى نطخية القائع باالتراؿ)حارس البػابة( كنطخية االعتساد عمى كسائل االعالـ.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

االستقرػػائية قػػج تػػجربػا فػػي الشدػػبة الكبػػخػ مػػغ الرػػحفييغ الػػحيغ تمقػػػا تػػجريبًا عمػػى الرػػحافة -أ 
 %( تجربػا لجػ مؤسدات عخبية.21.3%(، في حيغ )64.9مؤسدات محمية بشدبة )

غالبيػػػػػة أفػػػػػخاد العيشػػػػػة لػػػػػجييا اتجػػػػػاه ايجػػػػػابي نحػػػػػػ مسارسػػػػػة الرػػػػػحافة االستقرػػػػػائية بشدػػػػػبة -ب 
(92.5.)% 

أكػػػػػجت الجراسػػػػػة اف الفئػػػػػات العسخيػػػػػة الذػػػػػابة لػػػػػػجييا تػجيػػػػػًا أقػػػػػػؼ فػػػػػي مسارسػػػػػة الرػػػػػػحافة -ج 
 %(.66.6االستقرائية بشدبة )

 :Gearing (2016)(2)دراسة (13

ىػػجفت ىػػحه الجارسػػة الػػى التعػػخؼ عمػػى السسارسػػات الججيػػجة التػػي تطيػػخ فػػي مجػػاؿ الرػػحافة 
بػخ الدػػمصة الخابعػة فػػي العػالع مػػغ لمرػحافة التػػي تعت االستقرػائية ككيفيػة تعديػػد ىػحه السسارسػػات

، كتقػػع لمجػػجؿ كمثيػخة حداسػػة قرػػز كنذػخ االستقرػػائيةالتحقيقػات كالتقػػاريخ  إعػػجاد تسكػػيغجػل أ
سػػػاليب البحػػػػث الػصػػفية، كاسػػتخجـ الباحػػػث أسػػمػب دراسػػػات الحالػػة، كأىػػحه الجراسػػة فػػػي اشػػار 

                                                             
 اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ نحػ مسارسة الرحافة االستقرائية، حدغ. (1)

(2)
 Global Iinvestigative Journalism in The Network Society, Gearing. 
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 داتي صحيفة االستقراء كالسقابمة السعسقػة،مية، كتع جسع البيانات مغ خالؿ أالسسارسات االعال
 ،The Times & The Australianصػحيفتيي كيتكػػف مجتسػع الجارسػة مػغ الرػحفييغ العػامميغ فػ

كتع اختيػار عيشػة الجراسػة بصخيقػة العيشػة العسجيػة، كاسػتشجت الجراسػة عمػى نطخيػة القػائع باالترػاؿ 
 )حارس البػابة(.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

بيشػػػػت الجراسػػػػة أف الرػػػػحفييغ االستقرػػػػائييغ الػػػػحيغ يتستعػػػػػف بسيػػػػاراًه فػػػػي التعامػػػػل مػػػػع - أ
 التقشيات الحجيثة كالتكشػلػجيا لجييع قابمة في انجاز تحقيقاتيع بذكل اسخع.

 فػػي رابعػة كدػمصة دكرىػا مػاصػمةف الرػحافة االستقرػائية قػادرة عمػى يػخػ الرػحفيػف أ- ب
 .كاالجتساعية اإلعالمية السشابخ عغ شخيق استخجاـ الخقسي العرخضل 

 فػػػي الرػػػػحافة االستقرػػػائية يعسػػػػل عمػػػػى التكشػلػجيػػػػاتأكضػػػحت الجراسػػػػة أف اسػػػتخجاـ - ت
 .السحمية الحجكد خارج عسميا نصاؽ تػسيع

 :(1)(2016دراسة سشؾنؾ ) (14

الجراسة الى التعخؼ عمى كاقع الرحافة االستقرائية في السػاقػع اإللكتخكنيػة الفمدػصيشية،  ىجفت
مغ خالؿ معخفة مجػ اىتساـ تمػظ السػاقػع، كتحميػل مزػسػنيا لمتعػخؼ عمػى قزػاياىا، كتقػع ىػحه 

 مػػػشيج السدػػػح االعالمػػػي ، كفػػػي اشػػػاره الجراسػػػة فػػػي اشػػػار البحػػػػث الػصػػػفية، كاسػػػتخجـ الباحػػػث
السزػػسػف كأسػػمػب مدػػح السسارسػػات االعالميػػة كمػػشيج العالقػػات الستبادلػػة، امػػا  أسػػمػب تحميػػل

ادكات الجراسة كتع جسع البيانات مغ خالؿ أدكات استسارة تحميل السزسػف كصحيفة االستقراء 
كالسقابمة، كيتكػف مجتسع الجارسة التحميمية مغ السػاقػع االلكتخكنيػة الفمدػصيشية كالجراسػة السيجانيػة 

الرػحفييغ الػػحيغ انتجػػا تحقيقػػات استقرػائية فػػي السػاقػع االلكتخكنيػػة الفمدػصيشية، كتػػع  تكػػف مػػغ
( مفػخدة، كاسػتشجت الجراسػة عمػى نطخيػة 25اختيار عيشة الجراسػة بصخيقػة العيشػة الستاحػة  قػاميػا )
 تختيب األكلػيات "األجشجة" كنطخية القائع باالتراؿ.

 

                                                             
(1)
 كاقع الرحافة االستقرائية في السػاقع االلكتخكنية الفمدصيشية، سشػنػ.
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 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

 %(.75.4حتل السشيج الػصفي في التحقيقات االستقرائية السختبة األكلى بشدبة )ا-أ 
%( مػػغ عيشػػة الجراسػػة اسػػتفادكا مػػغ مدايػػا الشذػػخ االلكتخكنػػي فػػي 44أكػػجت الجراسػػة أف )-ب 

 إنتاج التحقيقات االستقرائية بجرجة عالية ججًا.
السدتخجمة لجسع دكات %( مغ حيث األ35.2االكلى بشدبة ) جاءت السقابمة في السختبة-ج 

 %(.27.8السعمػمات كيمييا السالحطات بشدبة )
 :(1)(2016السعد )دراسة عبج  (15

 ترػػػرات عػػغ كالكذػػف مرػػخ، فػػي االستقرػػائية الرػػحافة كاقػػع تحميػػلىػػجفت الجراسػػة الػػى 
 الرػػحافة لسدػػتقبل الدػيشاريػىات مػػغ عػػجد لبشػاء كاألكػػاديسييغ الرػػحفييغ، السسارسػيغ مػػغ الشخبػة

 مرػخ فػي االستقرػائية الرػحافة لسدتقبل استخاتيجية خصة بػضع الباحثة كقامت االستقرائية،
 -2015) القػػػادـ العقػػػج خػػػالؿ كتصػرىػػػا االستقرػػػائية، الرػػػحافة ازدىػػػار عمػػػى العسػػػل تدػػػتيجؼ
 التػػػػي الذػػػجخة كأسػػػػمػب الخبػػػاعي، التحميػػػل عمػػػػى، كاعتسػػػػجت الباحثػػػة استذػػػخافية، دراسػػػة (2025
، كيتكػف مجتسع الجارسة مغ القخار اتخاذ كشخؽ  السخاشخ، تحميل في عادة تحميمية كأداة  تدتخجـ

نخب الرحفييغ السسارسيغ كاالكاديسييغ مغ أجل بشاء عػجد مػغ الدػشاريػىات لسدػتقبل الرػحافة 
االستقرػػػائية، كاسػػػػتشجت الجراسػػػػة عمػػػػى نطخيػػػة السدػػػػؤكلية االجتساعيػػػػة كالقػػػػائع باالترػػػػاؿ)حارس 

 البػابة(

 ىسيا:تائج أكتؾصمت الجراسة الى عجة ن

 لمرػػػحافة الػػػالـز التسػيػػػل كتػػػػفيخ الرػػػحفييغ كتأىيػػػل تػػػجريب فػػػي الرػػػحيفة دكر أىسيػػػة-أ 
 ستقرائية.اال

مػػغ اجػػل الحرػػػؿ عمػػى السعمػمػػات،  السعمػمػػات، تػػجاكؿ حخيػػة قػػانػف  تفعيػػل ضػػخكرة  -ب 
 كعجـ تقيج حخية تجاكؿ السعمػمات

 .السرخية الجامعات في االستقرائية الرحافة تجريذأكجت الجراسة عمى أىسية -ج 

                                                             
 ـ، عبج السعد.2025-2015القادـ في الفتخة مغ  مدتقبل الرحافة االستقرائية في مرخ خالؿ العقج (1)
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 :(1)(2016دراسة الحسجاني ) (16

تػاجػو عسػل الرػحافة االستقرػائية فػي ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى السعػقات التي 
العػخاؽ مػػغ كجيػة نطػػخ محخرييػا، كتشتسػػى ىػحه الجراسػػة الػى البحػػػث الػصػفية، كاسػػتخجـ الباحػػث 

االستقرػػػاء، كيتكػػػػف مجتسػػػع  مػػػشيج السدػػػح االعالمػػػي، كتػػػع جسػػػع البيانػػػات مػػػغ خػػػالؿ صػػػحيفة
الجارسػة مػػغ كتػػاب التحقيقػات االستقرػػائية فػػي جخيػجة الدمػػاف كالسػػجػ كالرػباح كالسذػػخؽ كشػػبكة 
نيػػخيج لمرػػحافة االستقرػػائية العخاقيػػة، كتػػع اختيػػار عيشػػة الجراسػػة بصخيقػػة العيشػػة العسجيػػة قػاميػػا 

 ة األجشجة.( مفخدة، كاستشجت الجراسة عمى نطخية القائع باالتراؿ كنطخي25)

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

%( عمى كجػد معػقات قانػنية، كاف عائق الػصػؿ الى 100اجسع السبحػثػف كبشدبة )-أ 
 %(.80السعمػمات جاء بشدبة )

كجػد معػقات ذاتية شسمت ضعف االمكانيات السيشية لمرحفييغ، كميميع لمعسل اليػمي -ب 
 نات السؤسدة الرحفية كضعف استقالليتيا.الديل بدبب تجني ركاتيع كضعف امكا

كجػػػد عػػائق فػػي بيئػػة العسػػل الػػحؼ يذػػسل األكضػػاع الدياسػػية كاالمشيػػة السعقػػجة كغيػػػاب -ج 
 الجيسقخاشية فيع يججكف أف ساحة الرحافة االستقرائية في االزمات االمشية كالدياسية.

 :(2)(2015الذخافي )دراسة  (17

الرػحافة االستقرػائية فػي الرػحف الفمدػصيشية ىجفت ىحه الجراسة الػى رصػج كاقػع مسارسػة 
مػػػػغ خػػػػالؿ معخفػػػػة القزػػػػايا التػػػػي تتشاكليػػػػا التحقيقػػػػات االستقرػػػػائية فػػػػي الرػػػػحف الفمدػػػػصيشية، 

كاسػتخجـ  كالسرادر األكليػة لمتحقيقػات االستقرػائية، كتشتسػي ىػحه الجراسػة الػى البحػػث الػصػفية
لسزػسػف كمدػح أسػاليب السسارسػة، سػمػب تحميػل امشيج السدح االعالمػي، كفػي إشػاره أالباحث 

اشية، سمػب السقارنة السشيجية، كالجراسات االرتبات الستبادلة ، كفي اشاره تػضيف أكمشيج العالق
دكات اسػػتسارة تحميػػل السزػػسػف كصػػحيفة االستقرػػاء كالسقابمػػة، كتػػع جسػػع البيانػػات مػػغ خػػالؿ أ

ية كتذػػػسل الحيػػػاة الججيػػػجة كيتكػػػػف مجتسػػػع الجارسػػػة التحميميػػػة مػػػغ اصػػػجارات الرػػػحف الفمدػػػصيش
                                                             

 معػقات الرحافة االستقرائية العخاقية مغ كجية نطخ الرحفييغ العخاقييغ، الحسجاني. (1)
(2)
 كاقع الرحافة االستقرائية في الرحف الفمدصيشية، الذخافي.



15 
 

كالخسػػػػػػالة كفمدػػػػػػصيغ مػػػػػػغ خػػػػػػالؿ العيشػػػػػػة العسجيػػػػػػة كالجراسػػػػػػة السيجانيػػػػػػة تكػػػػػػػف مػػػػػػغ الرػػػػػػحفييغ 
االستقرائييغ في الرحف الفمدصيشية، كتع اختيار عيشػة الجراسػة بصخيقػة العيشػة الستاحػة  قػاميػا 

 ية حارس البػابة.( مفخدة، كاستشجت الجراسة عمى نطخية تختيب األكلػيات "األجشجة" كنطخ 13)

 ىسيا:تائج أكتؾصمت الجراسة الى عجة ن

ك قزػػػايا ترػػػمح مػػػغ عيشػػػة الجارسػػػة كجػػػجكا مػضػػػػعات أ %(61.5كذػػفت الجراسػػػة أف )-أ 
 لتحقيق استقرائي كلع يكتبػا عشيا.

%( مػػغ عيشػػة الجراسػػة لػػيذ لػػجييع قدػػع مخػػتز بالتحقيقػػات 53.8أضيػػخت الجراسػػة اف )-ب 
 االستقرائية.

اف ىشػػاؾ مجسػعػػة مػػغ الخصػػػط الحسػػخاء ال تقبػػل الرػػحيفة بعسػػل تحقيقػػات استقرػػائية -ج 
 االمشية كالدياسية. األمػرحػليا تسثمت في 

 :GEARING AMAND (2014)(1),دراسة  (18

ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى االستفادة التي يسكغ لمرػحفييغ االستقرػائييغ تحقيقيػا 
كالتعاكف مع الرحفييغ ككسػائل االعػالـ فػي مختمػف السشػاشق كتخصػي مغ الذبكات االجتساعية 

الحجكد الجغخافية، كاعتسجت الجراسة عمى السشيج االستقخائي، كيتكػف مجتسع الجراسة مغ التعاكف 
(، كاسػتشجت الجراسػة عمػى نطخيػة The Timed & The Austrlianالػحؼ قػاـ بػيغ صػحيفتي )

 جتساعية.بة، كنطخية السدؤكلية االحارس البػا

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

لتعػػػاكف بػػػيغ الرػػػحفييغ االستقرػػػائييغ  يدػػػفخ عػػػغ تغصيػػػة قرػػػز اأكػػػجت الجراسػػػة اف -أ 
 حرخية.

 عػػغ أسػفخ الستحػجة كالسسمكػػة أسػتخاليا فػي بػيغ السخاسػػميغ التعػاكف كجػػػد أف بيشػت الجراسػة -ب 
 شخيػق عػغ كالرػػر الشدػخ تبػادؿ، مػغ خػالؿ أسػابيع لعػجة تقخيبػا مدػتسخة تحقيقات إجخاء
 .ساعة 24 فعاؿ لسجة لتحقيق فخيقا أنذأت كىكحا اإللكتخكني، البخيج

                                                             
(1)
 Investigative journalism in a Socially Networked World, Gearing, Amand. 
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"  اإلسػاءة جشدػياً "مدألة الزخر الالحػق باألشفػاؿ مػغ قبػل رجػاؿ الػجيغ ف أبيشت الجراسة -ج 
 العامة. السشاقذة مغ السػضػعات الخصيخة كالتي تحتاج الى

 :(1)(2013دراسة ربيع ) (19

الجراسػػة الػػى رصػػج كاقػػع مسارسػػة الرػػحافة االستقرػػائية فػػي الرػػحافة العخبيػػػة تيػػجؼ ىػػحه 
بػػػالتصبيق عمػػػى التجخبػػػة السرػػػخية، كاالشػػػكاليات التػػػي تػاجػػػو السحػػػخريغ االستقرػػػائييغ بػػػبعز 

ـ ة الػى الجراسػات الػصػفية، ك اسػتخجالرحف السرخية في عسميػع االستقرػائي، كتشتسػي الجراسػ
كفػػػػي اشػػػػاره مدػػػػح أسػػػػاليب السسارسػػػػة االعالميػػػػة، ك مػػػػشيج الباحػػػػث مػػػػشيج السدػػػػح االعالمػػػػي، 

العالقػػػات التبادليػػػة مػػػغ خػػػالؿ اسػػػمػب السقارنػػػة السشيجيػػػة، كتػػػع جسػػػع البيانػػػات مػػػغ خػػػالؿ اداتػػػي 
فػي  االستقرػائييغ السحػخريغصحفية االستقراء كالسقابمػة السعسقػة، كيتكػػف مجتسػع الجراسػة مػغ 

 القائع باالتراؿ، كنطخية األجشجة.الرحف السرخية، كاستشجت الجراسة عمى نطخية 

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

السشاخ الدياسي القائع في مرخ حاليًا يعتسج عمى ىيسشة قػػ سياسية كاحجة لػغ تذػجع عمػى -أ 
 حخية تجاكؿ السعمػمات كىػ مشاخ ال يجعع الرحافة االستقرائية بسفيػميا الرحيح.

 التأثيخات الدمبية لمقػانيغ السشطسة لمعسل الرحفي. اجساع الرحفييغ االستقرائييغ حػؿ-ب 
تأكيػػػػػج الشخػػػػػب السيشيػػػػػة كاألكاديسيػػػػػة بذػػػػػأف مدػػػػػتقبل الرػػػػػحافة  أىسيػػػػػة الجراسػػػػػة عمػػػػػى بيشػػػػػت -ج 

االستقرػػػائية انيػػػا لػػػغ تشسػػػػ فػػػي ضػػػل مشػػػاخ ال يػػػجعسيا فػػػي ضػػػل نطػػػاـ سياسػػػي يعتسػػػج عمػػػى 
 الييسشة الدياسية، كتزيق السداحة الحخة.

 :hamdey  (2013)(2)دراسة (20

ىجفت ىػحه الجراسػة الػى التعػخؼ عمػى اذا مػا كػاف تغيػخ الطػخكؼ الدياسػية فػي ضػل الثػػرات 
العخبية قػج أثػخ عمػى نسػػ الرػحافة االستقرػائية، كاذا مػا كػاف الرػحفيػف العػخب يػجركػف معشػى 
ىحا الشػع مغ الرحافة كسا ىي في السفيـػ الغخبي، كتشتسى ىحه الجراسة الى البحػث الػصػفية، 

                                                             
الرحافة االستقرائية  كشسط مدتحجث في الرحافة العخبية: دراسة لمػاقع كاالشكاليات مع رصج تػجيات الشخب السيشية  (1)

 كاألكاديسية لسدتقبل ىحا الشسط في الرحافة السرخية، ربيع.
(2)
 Arab investigative journalism practice, Hamdy. 
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خجـ الباحث مشيج السدح االعالمي، كتع جسع البيانات مغ خػالؿ أداة صػحيفة االستقرػاء، كاست
كتكػف مجتسع الجراسة مغ الرحفييغ االستقرائييغ العخب، كاستشجت الجراسة عمػى نطخيػة القػائع 

 باالتراؿ)حارس البػابة(.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

تحقيقػػات  إجػػخاء عمػػى دػاعج الرػػحافة االستقرػػائيةت لػػع الدياسػػية البيئػػة فػػي التغيػخاتأف -أ 
 %(.51.8كتقاريخ استقرائية جاءت بشدبة )

 مػجافعػف  كأنيع التغييخ، إحجاث عمى بقجرتيع يؤمشػف  العخب الرحفييغ أفبيشت الجراسة -ب 
بشدػػػػػبة  الخقابػػػػػة برػػػػػحافة الجسيػػػػػػر تدكيػػػػػج أجػػػػػل مػػػػػغ الػػػػػحات بتحقيػػػػػق إحداسػػػػػيع عػػػػػغ

(58.1.)% 
. التحقيقػػات ىػػحه إجػػخاء عمػػى قػػجرتيا تسمػػي ال السمكيػػة أك التشطيسيػػة أك الفخديػػة األنػػػاع أف-ج 

 نػع مغ فخيج نػع أنو عمى كفيسو الفخدؼ الرحفي هيعتقج ما مقجار عمى القجرة تعتسج بل
 .الرحافة

 :(1)(2012) ، ىاديدراسة حدؽ (21

العػػػخاؽ، ىػػػجفت ىػػػحه الجراسػػػة الػػػى التعػػػخؼ عمػػػى امكانيػػػة كجػػػػد الرػػػحافة االستقرػػػائية فػػػي 
خاصػػػػػة اف ىػػػػػامر الحخبػػػػػة الػاسػػػػػع جػػػػػاء متػػػػػأخخًا، كبيػػػػػاف السػاضػػػػػيع التػػػػػي عالجتيػػػػػا الرػػػػػحافة 
االستقرائية كالسحػاذيخ التػي يتجشبيػا الرػحفي، اضػافة الػى التعػخؼ عمػى ندػبة الػحكػر كاالنػاث 
الرحفييغ العامميغ بيحا السجاؿ، كتشتسي الجراسة الى البحػث الػصيفة، كاسػتخجـ الباحػث مػشيج 

سدح االعالمي ، كتع جسػع البيانػات مػغ خػالؿ اداة اسػتسارة تحميػل السزػسػف، كيتكػػف مجتسػع ال
الجارسة مغ الرحفييغ كالرحفيات في السحافطات العخاقية الجشػبية الثالثة ) ذؼ قار ك البرخة 

( مفػػخدة، 450ك ميدػػاف(، كتػػع اختيػػار عيشػػة الجراسػػة بصخيقػػة العيشػػة العذػػػائية البدػػيصة قػاميػػا )
 ستشجت الجراسة عمى نطخية القائع باالتراؿ كنطخية تختيب االكلػيات.كا

 

                                                             
(1)
 نسػذجًا، حدغ.أالرحافة االستقرائية في العخاؽ: محافطات )ذؼ قار، البرخة، السثشى كميداف( 



18 
 

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

صػػحافة استقرػػائية فػػي العػػخاؽ كلكػػغ بسدػػتػػ ضػػعيف كمحػػاكالت خجػلػػة بشدػػبة  كجػػػد-أ 
(63.)% 

كجػػػد مػضػػػعات عجيػػجة تعكػػذ السخالفػػات كالفدػػاد التػػي لػػع يػػتع التصػػخؽ الييػػا مػػغ قبػػل -ب 
 %(.68ييغ االستقرائييغ بشدبة )الرحف

العػامػػػل الدياسػػػية كانػػػت أحػػػج ابػػػخز االسػػػباب التػػػي مشعػػػت الرػػػحفييغ مػػػغ عػػػجـ كتابػػػة -ج 
 %(.35تحقيقات استقرائية بشدبة )

 :smit (2012)(1)دراسة  (22

 تكػػف  أف يسكػغ االستقرائية الرحافة كانت إذا ما مدألة ىجفت ىحه الجراسة لمتعخؼ عمى 
، اضافة الػى ترػػر اـ ال األكركبي االتحاد أمػاؿ مع كاالحتياؿ الفداد كمكافحة كذف في مفيجة

فػػي االتحػػاد األكركبػػي، اضػػافة الػػى التخكيػػد عمػػى  27حالػػة الرػػحافة االستقرػػائية فػػي الػػجكؿ الػػػ
مجػ التشديق الحاصل بيغ معاىج الرحافة كالرحفييغ االستقرائييغ، كتشتسي ىحه الجراسة الػى 

كتع جسع البيانات مغ خالؿ اداتػي  الباحث مشيج السدح االعالمي ،البحػث الػصفية، كاستخجـ 
التػجريب  معيػجتحميل السزسػف كالسقابمة، كيتكػف مجتسع الجارسة مغ  الرػحفييغ الستػجربيغ فػي 

( 100عمػػى الرػػحافة االستقرػػائية، كتػػع اختيػػار عيشػػة الجراسػػة بصخيقػػة العيشػػة العسجيػػة قػاميػػا )
 نطخية القائع باالتراؿ.مفخدة، كاستشجت الجراسة عمى 

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

ف مجيشة بخككدل يػجج بيا تحقيقات استقرائية مقارنة في الجكؿ التي تشاكلتيػا الجراسػة، أ-أ 
 %(.49.7ك ذلظ بدبب االتراالت السفتػحة بيغ الرحفييغ كالسدؤكليغ بشدبة )

مػغ اىسيػا قزػية  إسػبانيا في الفداد حاالت مغ العجيج عغ الكذف تعأكجت الجارسة انو -ب 
 .كاإلقميسية السحمية الحكػماتفي  الحاكسيغ الدياسييغ قبل مغ العامة األمػاؿ اختالس

                                                             
(1)

 Deterrence of fraud with EU funds through investigative journalism in EU- 77, smit. 
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 حتػػى إسػػبانيا فػػي االستقرػػائية لمرػػحافة متخرػػز مخكػػد يػجػػج الكذػػفت الجراسػػة انػػو -ج 
 لحطة اجخاء ىحه الجراسة.

 :(1)(2012دراسة الخيذ ) (23

 السرػخية الرػحف فػي السشذػػرة االستقرػائية السػػاد قػارئي عمىلمتعخؼ  الجارسة تيجؼ ىحه
 بالرػػػحف السشذػػػػر االستقرػػػائي السزػػػسػف  بشػعيػػػة كعالقػػػة جسيػػػػر سػػػسات كمعخفػػػة الخاصػػػة،
 فػي االستقرػائية السػػاد قػارئي عمػى السػؤثخة العػامػل كتحميػل رصػجخػالؿ  مغ  الخاصة السرخية
 لمبحػػث الجارسػة حهى تشتسي ،ىحه العػامل بيغ عمى العالقة التعخؼ الخاصة، السرخية الرحف
 اسػتسارةكتػع جسػع البيانػات مػغ خػالؿ اداتػي  ،كاستخجـ الباحث مشيج السدح االعالمي الػصفية،

كصػػحيفة االستقرػػاء، كتكػػػف مجتسػػع الجارسػػة مػػغ الرػػحفييغ االستقرػػائييغ  ،السزػػسػف  تحميػػل
ؽ كالبػجيل، كتػع اختيػار عيشػة في الرحف السرخية الخاصة )السرخؼ اليـػ ك الجستػر ك الذػخك 

( مفػػخدة، كاسػػتشجت الجراسػػة عمػػى نطخيػػة 400الجراسػػة بصخيقػػة العيشػػة العذػػػائية البدػػيصة قػاميػػا )
 االستخجامات كاإلشباعات، نطخية االجشجة.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

بشدبة  يفزل السبحػثػف قخاءة السػاد االستقرائية مغ خالؿ الرحف السرخية الخاصة-أ 
(65.7.)% 

 مغ تقجيع شخح كتفديخ عغ مختمف القزايا كاألحجاث.تسكشت  الرحف الخاصة  أف-ب 
، في مقجمة-ج  ف الرحف الخاصة التي يفزل السبحػثػ  جاءت صحيفة السرخؼ اليـػ

 قخاءة مػادىا االستقرائية، السيسا الخاصة بالفداد.
 :SINGH (2012)(2)دراسة  (24

الرػػػحافة االستقرػػػائية فػػػي سػػػبع جػػػدر فػػػي السحػػػيط  ىػػػجفت ىػػػحه الجراسػػػة الػػػى اضيػػػار حالػػػة
اليػػادغ بعػػػج اف نالػػت اسػػػتقالليا كىػػي: فيجػػػي كغيشيػػػا كبػػابػا كسػػػسامػا كسػػالسػف كتػنغػػػا كفػنػػػاتػ، 

 مشػػػػػح السشصقػػػػة فػػػػي الخئيدػػػػية الدياسػػػػية االضػػػػصخابات بجسيػػػػع السػػػػختبط الفدػػػػاد كتشػػػػاقر الجراسػػػػة
                                                             

 قارئية السػاد االستقرائية في الرحف السرخية، الخيذ. (1)
(2)
 Nvestigative Jurnalism: Challenges, Perils, Rewards in Seven Pacific Island cCountries, SINGH. 
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 مكافحػػة قانػف كػػػ االستقرػػائية الرػػحافة ليػػا تتعػخض التػػي التيجيػػجات ، كالتعػػخؼ عمػػى االسػتقالؿ
كاستخجـ الباحث مشيج السدح االعالمي كفػي  ، كتشتسى الجراسة الى البحػث الػصفية،السخالفات

 ،السزسػف  تحميل استسارةاشاره اساليب السسارسة االعالمية، كتع جسع البيانات مغ خالؿ اداتي 
كالرػحف فػي جػدر )فيجػي كغيشيػا  كصحيفة االستقرػاء، كتكػػف مجتسػع الجراسػة مػغ الرػحفييغ

كبابػا كسػسامػا كسػالسػف كتػنغػا كفػنػاتػ(، كاسػتشجت الجراسػة عمػى نطخيػة السدػؤكلية االجتساعيػة، 
 نطخية االجشجة.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

الرػػػحافة االستقرػػػائية تعػػػاني تجػػػغ قػػػانػني تحػػػت الحكػػػع العدػػػكخؼ فػػػي فيجػػػي بشدػػػػبة -أ 
(45.8.)% 

 %(.43.9الرحفييغ في فػناتػ تعخضػا لمزخب كالتعحيب بشدبة )العجيج مغ -ب 
الرػػػػحافة االستقرػػػػائية تعػػػػاني مػػػػغ تيجيػػػػجات عجيػػػػجة مثػػػػل التيجيػػػػج بالعػاقػػػػب الػخيسػػػػة -ج 

كاسػػتخجاـ قػػػانيغ مذػػجدة ضػػج "قػػارعي الشقػػػس"، كلكػػغ ذلػػظ لػػع يسشػػع مػػغ كجػػػد تجػػارب 
 %(.37.7ناجحة في تمظ الجكؿ بشدبة )

 :Ihediwa (2011)(1)دراسة  (25

ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمػى مدػتػػ التغصيػة االستقرػائية فػي صػحيفتيغ صػادرتيغ 
بالمغػػة االنجميديػػة فػػي ماليديػػا، مػػغ خػػالؿ رصػػج حجػػع اىتسػػاـ الرػػحيفتيغ بػػالتحقيق االستقرػػائي، 
اضػػػافة الػػػى التعػػػخؼ عمػػػى العقبػػػات التػػػي تػاجػػػو الرػػػحفييغ االستقرػػػائييغ فػػػي ماليديػػػا كرصػػػج 

مدػػػتقبل الرػػػحافة االستقرػػػائية، كتشتسػػػي ىػػػحه الجراسػػػة الػػػى البحػػػػث الػصػػػفية،  تػجيػػػاتيع نحػػػػ
كتػػع جسػػع البيانػػات باسػػتخجاـ أداتػػي تحميػػل ، كالسقػػارف  كاسػػتخجـ الباحػػث مػػشيج السدػػح االعالمػػي

 Star & New Strailالسزسػف كصػحيفة االستقرػاء، كتكػػف مجتسػع الجارسػة مػغ صػحيفتي 
Times  ( شػيخ، كتػع اختيػار عيشػة الجراسػة 12مرػحيفتيغ خػالؿ )باسػتخجاـ تحميػل السزػسػف ل

( مفػػخدة، كاسػػتشجت الجراسػػة عمػػى نطخيػػة 50السيجانيػػة بصخيقػػة العيشػػة العذػػػائية البدػػيصة قػاميػػا )
 السدؤكلية االجتساعية، نطخية القائع باالتراؿ.

                                                             
(1)
 Investigative Journalism in Malaysia: A study of two English Language Newspapers, Ihediwa. 
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 ىسيا:أ كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج

لرػػعػبة إجخائيػػا  االستقرػػائية، نطػػخاً  ف برػػعػبة الرػػحافةف السػػاليديػ اعتػػخؼ الرػػحفيػ  -أ 
 كشتيجة مباشخة لتقييج حخية الرحافة في البالد.

كجػػػػػػػد عقبػػػػػػات تػاجػػػػػػو الرػػػػػػحفييغ االستقرػػػػػػائييغ، أبخزىػػػػػػا االمػػػػػػغ الػػػػػػجاخمي، كقػػػػػػانػف  -ب 
 السصبػعات كالشذخ كالخقابة، كالزغػشات التشطيسية في الرحف نفديا.

رػػػحافة االستقرػػػائية فػػػي ماليديػػػا متفػػػائمػف بسدػػػتقبل ال (%52.8)اف الجراسػػػة  تأضيػػػخ -ج 
مػشيع اف الػضػع سػيطل عمػى مػا ىػػ %( 37.8)كيخكنيا مدتقباًل مذخقًا، في حػيغ يػخػ 

 عمية األف.
 :Ongowo (2011)(1)دراسة  (26

نت صحف االثارة في كيشيػا تتجػاكز حػجكد أخالقيػات اذا كىجفت ىحه الجراسة الى معخفة ما إ
كػؾ فييػػا فػػي التغصيػػة االستقرػػائية، كىػػحا ذػػالسالرػػحافة، مػػغ خػػالؿ تػضيػػف بعػػس التكتيكػػات 

يذسل السخاقبة الدخية مغ قبل الرحفييغ مػغ خػالؿ اخفػاء ىػيػاتيع، كغػدك خرػصػيات األفػخاد، 
كشخاء السعمػمات، كاالختخاؽ القانػني لميػاتف كأجيدة الكسبيػتخ دكف مػافقة الشاس، كتشتسػي ىػحه 

أسػػمػب  كفػػي اشػػاره،  مػػشيج السدػػح االعالمػػي كاسػػتخجـ الباحػػثالجراسػػة الػػى البحػػػث الػصػػفية، 
كتػع جسػػع البيانػات مػػغ خػالؿ اداتػػي اسػتسارة تحميػػل السزػسػف، كتكػػػف مجتسػػع  تحميػل السزػػسػف 

 The weekly Citizen & Sundayالجارسة مغ صحفتيغ أسبػعيتيغ تشذػخاف فػي كيشػا كىػع )
Nation اسػػػة عمػػػى نطخيػػػة ، كاسػػػتشجت الجر 2010( خػػػالؿ فتػػػخة سػػػتة شػػػيػر انتيػػػت فػػػي ديدػػػسبخ

 السدؤكلية االجتساعية.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

الرحفيػف االستقرائيػف العاممػف في صحف االثػارة كالجػػدة فػي ىػحه الجراسػة، تجػاكزا  -أ 
بشدػػػبة  أخالقيػػػات معيشػػػة لمرػػػحافة، فػػػي بعػػػس حػػػاالت مثػػػل غػػػدك خرػصػػػيات األفػػػخاد

(2.7)%. 
                                                             

(1)
 Ethics of Investigative Journalism: Study of a Ttabloid and a Quality Newspaper in Kenya, 
Ongowo. 
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مػف في صحف اإلثارة كالجػدة في الجراسة مبػخرات يجج الرحافيػف االستقرائيػف العام -ب 
 لتجاكزىع ألخالقيات معيشة لمرحافة.

يتػػػحرع الرػػػحفيػف االستقرػػػائيػف بحػػػق الجسيػػػػر فػػػي السعخفػػػة كالدػػػعي لسحاربػػػة الفدػػػاد  -ج 
 كالسخالفات ضج السجتسع.

 :(1)(2010دراسة قظب ) (27

 ألسػػػباب السرػػػخية الرػػػحف فػػػي لباالترػػػا عالقػػػائ رؤيػػػة ىػػػجفت ىػػػحه الجراسػػػة لمتعػػػخؼ عمػػػى
الرػػحف  فػػي االستقرػػاء صػػحافة يػػقتصب فػػي تػػؤثخ التػػي كالسجتسعيػػة كالقانػنيػػة كالعػامػػل السيشيػػة

 بيػػا يػػقكالتػث العسػػق كحػػجكد الرػػحف تشذػػخىا التػػي السعسقػػة التغصيػػاتمالمػػح  كرصػػج السرػػخية،
 الػصػػفية، لمبحػػػث الجارسػػة ىػػحه تشتسػػي،التغييػػخ اتجػػاه فػػي حمػػػؿ مػػغ تصخحػػو مػػا إلػػى باإلضػػافة

 السسارسػػة أسػػاليب مدػػح ػبأسػػم ـاسػػتخج اشػػاره كفػػي ،كاسػػتخجـ الباحػػث مػػشيج السدػػح االعالمػػي
االعالميػػة، كتػػع جسػػع البيانػػات مػػغ خػػالؿ أداتػػي صػػحيفة االستقرػػاء كالسقابمػػة السعسقػػة، كتكػػػف 
مجتسػػع الجارسػػة مػػغ الرػػحفييغ العػػامميغ فػػي اقدػػاـ التحقيقػػات االستقرػػائية كقيػػادات الرػػحف 

( مفػخدة، كاسػتشجت 71حة االعالـ، كتع اختيػار عيشػة الجراسػة بصخيقػة العيشػة العسجيػة قػاميػا )كأسات
 الجراسة عمى نطخية القائع باالتراؿ)حارس البػابة(.

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

كجػػػد عػامػػل ميشيػػة تػػختبط بالدياسػػات التحخيخيػػة الدػػائجة فػػي السؤسدػػات الرػػحفية التػػي -أ 
 .تتحكع فييا

 كجػد مشاخ سائج نحػ مسارسة التخغيب كالتخىيب ضج الرحفييغ االستقرائييغ.-ب 
كجػػػػد متغيػػػخات عجيػػػجة أثػػػخت عمػػػى تصػػػػر مفيػػػـػ كمسارسػػػة االستقرػػػاء فػػػي الرػػػحافة  -ج 

 السرخؼ يجخل إشارىا السشاخ الجيسقخاشي كغياب ثقافة اإلعالء مغ شاف الحقيقة.

 

 
                                                             

 رؤية القائع باالتراؿ لمعػامل السؤثخة عمى الرحافة االستقرائية في مرخ بالتصبيق عمى مػضػع مػتى الدجػف، قصب. (1)
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 :Kaplan (2008)(1)دراسة  (28

ىجفت ىحه الجراسػة لمبحػث عػغ حالػة الرػحافة االستقرػائية فػي عرػخ اإلنتخنػت مػغ خػالؿ 
تحميػػػل مػاقػػػف كترػػػػرات كتجػػػارب الرػػػحفييغ االستقرػػػائييغ فػػػي الرػػػحف التػػػي يعسمػػػػف بيػػػا، 
كالكذػػف عػػغ مػػجػ تغيخىػػا بالسقارنػػة مػػع كضػػع الرػػحافة االستقرػػائية فػػي العقػػجيغ الساضػػييغ، 

يفي كااللتداـ لجػ الرحفييغ االستقرائييغ، كتشتسى ىحه الجراسة كالتعخؼ عمى درجة الخضا الػض
البيانػات مػغ خػالؿ كتػع جسػع ،  كاستخجـ الباحػث مػشيج السدػح االعالمػيالى البحػث الػصفية، 

أداة صحيفة االستقراء، كتكػف مجتسع الجارسة مغ الرحفييغ االستقرائييغ، كتػع اختيػار عيشػة 
( صػػحفييغ، 10( مفػػخدة، اضػػافة الػػى مقابمػػة )281يػػة قػاميػػا )الجراسػػة بصخيقػػة عيشػػة غيػػخ احتسال

 جشجة.تشجت الجراسة عمى نطخية تختيب األكاس

 ىسيا:كتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج أ

أف معطػػع السحػػخريغ السػػخاقبيغ يعتقػػجكف أف عسميػػع يتستػػع بشفػػػذ كبيػػخ فػػي بيشػػت الجراسػػة  -أ 
 الػضيفي. إصالح الدياسة، كأف ذلظ لو تأثيخ ذك مغدػ عمى الخضا

أف نػػػػع السمكيػػػة ال يػػػؤثخ فػػػي دعػػػع األخبػػػار أك درجػػػة الخضػػػا الػػػػضيفي اضيػػػخت الجراسػػػة  -ب 
كااللتداـ لجػ الرحفييغ، كارتفاع ندبة الخضا الػضيفي لجػ السبحػثيغ كالتفػاني فػي أداء 

 العسل.
 ذكؼ  فالرػحفييغ السيػجاف، فػي كأثخىػا اإلنتخنػت حػػؿ عسيػق كجػػد تشػاقسأثبتت الجراسة -ج 

  الرحفية. العسمية عمى كآثارىا اإلنتخنت بذأف القمق إلى يسيمػف  العالية الخبخة

 مؾقع الجراسة مؽ الجراسات الدابقة

مػػػغ خػػػالؿ اسػػػتعخاض الباحػػػث كاشالعػػػو عمػػػى الجراسػػػات الدػػػابقة يسكػػػغ الػقػػػف عمػػػى مػقػػػع 
 الجراسة مغ الجراسات الدابقة عمى الشحػ التالي:

 

                                                             
(1)

 Nvestigating the Investigators: Examining the Attitudes, Perceptions, and Experiences of 

Investigative Journalists in the Internet age, Kaplan. 
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 مؾضؾع الجراسة: - أ
جاىػػات الرػػحفييغ الجراسػػات الدػػابقة مػػغ حيػػث مػضػػػعيا كىػػػ: اتتختمػػف الجراسػػة عػػغ  .1

 خالقيات الرحافة االستقرائية.الفمدصيشييغ نحػ أ
الػػػػى تشاكلػػػػت الجارسػػػػات الدػػػػابقة اتجاىػػػػات العجيػػػػج مػػػػغ الفئػػػػات الستشػعػػػػة دكف التصػػػػخؽ  .2

خالقيػػػات الرػػػحافة االستقرػػػائية كالتػػػأثيخات الستختبػػػة عمػػػى اتجاىػػػات الرػػػحفييغ نحػػػػ أ
 لتتشػػػػػاكؿرػػػػحفييغ ألخالقيػػػػػات الرػػػػحافة االستقرػػػػائية، كتػػػػػأتي ىػػػػحا الجراسػػػػة انتيػػػػاؾ ال

 خالقيات الرحافة االستقرائية.جاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ نحػ أات
 أكجو الذبو كاالختالؼ: - ب

 مؽ حيث نؾع الجراسة: .1

تتفػػق ىػػحه الجراسػػة مػػع معطػػع الجارسػػات الدػػابقة فػػي انتسائيػػا لمبحػػػث الػصػػفية عػػجا 
، (Amandالتػػػػي انتسػػػػت لمبحػػػػث االستذػػػػخافية، كدراسػػػػة  (2016، السعػػػدعبػػػػج )دراسػػػة 
 التي انتست لمجراسات االستقخائية. (2014

 مؽ حيث السشيج السدتخجـ: .2

اتفقػػػػت الجراسػػػػة مػػػػع معطػػػػع الجراسػػػػات الدػػػػابقة فػػػػي اعتسادىػػػػا عمػػػػى السػػػػشيج السدػػػػح 
سػػػػي (، كدراسػػػػة )البق2016(، كدراسػػػػة )حشػػػػير، 2017اإلعالمػػػػي، كجراسػػػػة )األشػػػػخش، 

( كغيخىػػػػػا مػػػػػغ الجراسػػػػػات التػػػػػي اكردىػػػػػا الباحػػػػػث، 2012(، كدراسػػػػػة )السجػػػػػالي، 2015
( كدراسػػػة  2016(، كدراسػػػة )سػػػشػنػ، Gearing ،2016كاختمػػػف الباحػػػث مػػػع دراسػػػة )

( كغيخىػػػػا مػػػػغ الجراسػػػػات التػػػػي اسػػػػتخجمت مػػػػشيج العالقػػػػات الستبادلػػػػة 2015)الذػػػػخافي، 
( التػي اسػتخجمت السػػشيج 2016عػػد، بجانػب السػشيج السدػح االعالمػػي كدراسػة )عبػج الس

 التجخيبي.

 مؽ حيث أداة الجراسة: .3

تشػعػػت أدكات جسػػع البيانػػات فػػي ىػػحه الجراسػػات بػػيغ صػػحيفة االستقرػػاء كاسػػتسارة 
تحميػل السزػػسػف السقابمػة، كقف بقػػت صػحيفة االستقرػػاء ىػي األداة السييسشػػة فػي معطػػع 
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الجراسػػات، مػػع العمػػع بػػأف ىشػػاؾ مػػغ زاكج بػػيغ صػػحيفة االستقرػػاء كالسقابمػػة مثػػل دراسػػة 
( كغيخىػػا،  Gearing،2016( كدراسػػة )2016(، كدراسػػة )حشػػير، 2017)األشػػخش، 

( 2016كبعزػيا تشػػاكؿ صػػحيفة االستقرػػاء مػػع تحميػػل السزػػسػف مثػػل دراسػػة )سػػشػنػ، 
 ( كغيخىا.2015كدراسة )الذخافي، 

 السدتيجفة: مؽ حيث الفئة .4

تذػػػابيت الجراسػػػة مػػػع معطػػػع الجراسػػػات فػػػي فئػػػة الرػػػحفييغ مثػػػل دراسػػػة )األشػػػخش، 
( كغيخىػػا، كاختمػػف بعػػس 2011( كدراسػػة )العجسػػي، 2017(، كدراسػػة )حدػػغ، 2017

( كدراسػػة 2015الجراسػػات التػػي اسػػتيجفت فئػػة الشخبػػة كاألكػػاديسييغ مثػػل دراسػػة )خميفػػة، 
 (.2010)قصب، 

 خجمة:مؽ حيث الشغخية السدت .5

استخجـ الباحث نطخية السدؤكلية االجتساعية، فتذػابيت مػغ حيػث نطخيػة السدػؤكلية 
(، كدراسػػة )الخاجحػػي، 2014(، كدراسػػة )بػشػػيخ، 2012االجتساعيػػة دراسػػة )السجػػالي، 

، Singh(، كدراسػػػػػػػة )2013(، كدراسػػػػػػة )كػػػػػػاضع، 2013(، كدراسػػػػػػة )الغخيػػػػػػخؼ،2014
(، كاختمػػػػػػػف الباحػػػػػػػث مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة )األشػػػػػػػخش، Ongowo ،2011(، كدراسػػػػػػػة )2012
( التػي اسػتشجت عمػى نطخيػة القػػائع باالترػاؿ كنطخيػة االسػتخجامات كاإلشػػباعات، 2017

( التػػي اسػػتشجت عمػػى نطخيػػة حػػارس البػابػػة كالسػػجخل التػػأثيخؼ، 2015كدراسػػة )البقسػػي، 
 كغيخىا مغ الجراسات.

اىػػػػات كىػػػػػ اتج ف مذػػػػكمة الجراسػػػػة ججيػػػػجة مػػػػغ حيػػػػث مػضػػػػػعيا،مسػػػػا سػػػػبق يتزػػػػح أ
 خالقيات الرحافة االستقرائية.الرحفييغ االستقرائييغ نحػ أ

 أكجو االستفادة مؽ الجراسات الدابقة:

 تحجيج مذكمة الجراسة كصياغتيا بذكل دقيق كبمػرة الخصة لمجراسة. .1
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التعخؼ عمى االشار الشطخؼ لمجراسة، الستسثل في نطخيػة السدػؤكلية االجتساعيػة كتختيػب  .2
 األكلػيات.

ف معطػع تخجمة فػي الجراسػات الدػابقة، حيػث إالتعخؼ عمى أىع السشاىج كاالساليب السدػ .3
 الجراسات استخجمت السشيج السدحي.

 داتيا.في تحجيج نػع  الجراسة كمشيجيا كأاستفاد الباحث مغ الجراسات الدابقة  .4
يغ لػى تحجيػج الجػانبػمات، أدت إساىست الجراسات الدابقة في تكػيغ قاعجة بيانات كمعم .5

 الشطخؼ كالعسمي لمجراسة.
صػػػياغة تدػػػاؤالت الجراسػػػة بسػػػا يػػػتالءـ مػػػع أىػػػجاؼ الجراسػػػة، كدراسػػػة السذػػػكمة مػػػغ زاكيػػػا  .6

 ججيجة لع يتع التصخؽ إلييا في الجراسات الدابقة.
 أفادت مخاجعة الجراسات الدابقة في التعخؼ عمى مػضػع الجراسة بذكل أفزل. .7
لتعػخؼ عمػى الكتػب كالسخاجػع كالجراسػات ذات استفاد الباحػث مػغ الجراسػات الدػابقة فػي ا .8

 الرمة بالسػضػع.

 ثانياا: االستجالؿ عمى السذكمة:

استجؿ الباحث عمى مذكمة الجراسة مغ خالؿ كاقع عسمو في مجاؿ الرحافة 
الرحفييغ االستقرائييغ في فمدصيغ، حيث لسذ كجػد  معاالستقرائية كاحتكاكو السباشخ 
االستقرائي فيع الرحفي  كجػد خمل فيالرحافة االستقرائية  اشكاليات متعمقة في أخالقيات

ف يتستع بيا عشج اعجاد التحقيق االستقرائي، اضافة الى كجػد لبذ التي يجب أ لألخالقيات
بيغ االخالقيات كالقانػف، مسا أدػ الى كقػع العجيج مغ الرحفييغ االستقرائييغ في مذاكل 

 االستقرائي.اخالقية اثشاء تشاكليع التحقيق 

كلرياغة السذكمة بذكل عمسي دقيق، أجخػ الباحث دراسة استكذافية مغ خالؿ   
 كالسيتسيغ في( صحفي مغ العامميغ 20ترسيع صحيفة استقراء استصالعية استيجفت )

ىجاؼ الجراسة، مغ أربعة محاكر عكدت أ ت الرحيفة الرحافة االستقرائية في فمدصيغ، كتكػن
 ككاف أبخز نتائجيا ما يأتي:، العيشة االستكذافيةكقاـ الباحث بتػزيعيا عمى 
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فػػي السختبػػة االكلػػى  مػػغ أىػػع العػامػػل التػػي تػػؤثخ فػػي صػػشع القػػخار األخالقػػيسياسػة الرػػحيفة  .1
%، 50%، كفػػي السختبػػة الثانيػػة شخرػػية الرػػحفي كردة فعػػل الجسيػػػر بشدػػبة 71.4بشدػػبة 

 %.42.9لثة رئيذ العسل بشدبة كفي السختبة الثا
 السختبػػػة االكلػػػى فػػػي أىػػػعجػػػاءت فػػػي لمسرػػػمحة العامػػػة االستقرػػػائي عػػػجـ مخاعػػػاة الرػػػحفي  .2

االستقرػػػائية  الرػػػحافة فػػػي انتذػػػارىا ف يالحػػػع الرػػػحفيػ  التػػػي االخالقيػػػة غيػػػخ السسارسػػػات
مسػا كفي السختبة الثانية جاء التياكف في التحقيػق مػغ صػحة السعمػمػات، %(، 64.3)بشدبة 

بشدػبة متدػاكية  يػقع الرحفي في الخصأ ك اإلفػخاط فػي التخكيػد عمػى قزػايا كتيسػير أخػخػ 
 %(.50%(، كعجـ التأكج مغ مرجاقية السرجر جاءت بشدبة )57.1بمغت )

مػافقة الرحفييغ عمى عجـ التداـ الرحفي االستقرائي في قانػف الصبع كالسشذػػرات بشدػبة  .3
 .%(28.6%(، كمحايجكف بشدبة )35.7)

 ف الرػحفيػ  بيػا يمتػـد اف يجػب التػي االخالقيػةالسدؤكلية االجتساعية مػغ أىػع السبػادغ  تعتبخ .4
%(، كيمييػػا فػػي السختبػػة الثانيػػة السرػػجاقية كالسػضػػػعية كالجقػػة 85.7بشدػػبة ) ف االستقرػػائيػ 

%(، كفػي السختبػة الثالثػة االلتػداـ فػي مرػمحة 71.4كاحتخاـ الجسيػر بشدبة متداكية بمغػت )
 %(.57.1الػشغ جاءت بشدبة )

 أسػػمػب الػػىاالستقرػػائي  امكانيػػة تبخيػػخ لجػػػء الرػػحفي ندػػبة كبيػػخة مػػغ السبحػػػثيغ أيػػجت  .5
كجػاءت  ذلػظ يعتدػتج السعمػمػات عمػى الحرػػؿ كصػعػبات العسػل ضػخكؼ كانػت اذا عيغم

 %(.71.4الشدبة بشدبة )
 السعمػمػػات الػػى الػصػػػؿ اجػػل مػػغمػافقػػة السبحػػػثيغ عمػػى تشكػػخ الرػػحفييغ االستقرػػائييغ  .6

%(، مسا يجؿ عمى كجػد خمػل بػيغ الرػحفييغ فػي فيػع أخالقيػات 78.6) ذلظ تدتجعيالتي 
 الرحافة االستقرائية .

 التحقيقػػػات االستقرػػػائية بذػػػسػلية مػافقػػػة السبحػػػػثيغ بػػػأف الرػػػحفييغ االستقرػػػائييغ يغصػػػػف  .7
 %(.42.9%(، كمحايجة كانت بشدبة )35.7بشدبة )

ى القزػػػػايا الجشدػػػية  بشدػػػػبة مػافقػػػة السبحػػػػثيغ بػػػػأف الرػػػحفييغ االستقرػػػػائييغ يخكػػػدكف عمػػػ .8
 %(.42.3%(، كغيخ مػافقة بشدبة )21.4)
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انئنيييأأ ا اصسئيفأأ  يل بكأأم  نينشأأروبأأ ن انفأأن ييه اصسئيفأأ  ييه مػافقػػة السبحػػػثيغ  .9

 %(.50%(، كمحايج بشدبة )28.6بشدبة ) موضوعيل
 %( عمى تدجيل السقابالت الرػتية بذكل سخؼ.57.1مػافقة السبحػثيغ بشدبة ) .10
السبحػػػػػػثيغ عمػػػػػى ترػػػػػػيخ السقػػػػػابالت كبعػػػػػس الحػػػػػاالت بذػػػػػكل سػػػػػخؼ بشدػػػػػبة مػافقػػػػػة  .11

(63.3.)% 

 ثالثاا: مذكمة الجراسة:

خالقيات جاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ نحػ أتتبمػر مذكمة الجراسة في التعخؼ عمى ات
إتجاىاتيع كالسبادغ كمجػ إلتداميع بيا مغ خالؿ معخفة  الرحافة االستقرائية في فمدصيغ،

 أخالقيات الرحافة االستقرائية.ب كاألسباب كالسرادر الستعمقة بكاألساليكالقيع 

 رابعاا: أىسية الجراسة:

خالقيػػػػػات الرػػػػػحافة راسػػػػػات الرػػػػػحفية العخبيػػػػػة فػػػػػي مػضػػػػػػع أتقػػػػػجـ مػػػػػجخاًل ججيػػػػػجًا فػػػػػي الج .1
 االستقرائية في فمدصيغ.

 ظ عمى حقػؽ السػاششيغ.اخالقيات الرحافة االستقرائية في الحفأىسية أ .2
 ة الرحافة االستقرائية كالتي تتستع بالخرػصية بيغ الرحفييغ.أىسي .3
تقػػػػع عمػػػػى عػػػػاتق خالقيػػػػات الرػػػػحافة االستقرػػػػائية كالسدػػػػؤكلية االجتساعيػػػػة التػػػػي أىسيػػػػة أ .4

 ثشاء تشاكؿ السػضػعات الحداسة.الرحفي االستقرائي أ

 خامداا: أىجاؼ الجراسة:

ت الرحافة الرحفييغ نحػ أخالقياالتعخؼ عمى اتجاىات يتسثل اليجؼ الخئيذ لمجراسة في 
 اليجؼ مغ خالؿ االىجاؼ التالية: كتع بمػرة ىحا، االستقرائية في فمدصيغ

 غ بأخالقيات الرحافة االستقرائية.التعخؼ عمى مجػ التداـ الرحفييغ االستقرائيي .1
التعػػػخؼ عمػػػى أىػػػع السبػػػادغ كالقػػػيع االخالقيػػػة التػػػي مػػػغ الزػػػخكرؼ أف يمتػػػـد بيػػػا الرػػػحفيػف  .2

 قرائيػف.االست
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 سباب التي تسشع الرحفييغ الفمدصيشييغ مغ إعجاد تحقيق استقرائي.األ .3
سباب التي دفعت الرحفيػف االستقرائيػف الى تجػاكز أخالقيػات الرػحافة عمى األالتعخؼ  .4

 االستقرائية.
التػػػػػي يتبعيػػػػػػا الرػػػػػػحفيػف االستقرػػػػػائيػف عشػػػػػػج اعػػػػػػجاد التحقيػػػػػػق التعػػػػػخؼ عمػػػػػػى األسػػػػػػاليب  .5

 .االستقرائي
خالقيػػػة كالقانػنيػػػة التػػػي يقػػػع فييػػػا الرػػػحفيػف التجػػػاكزات السيشيػػػة كاأل شبيعػػػة عمػػػىالكذػػػف  .6

 االستقرائيػف.
عشػػػػػج إعػػػػػجاد التحقيػػػػػق  ف الفمدػػػػػصيشيػ التعػػػػػخؼ عمػػػػػى السرػػػػػادر التػػػػػي يدػػػػػتخجميا الرػػػػػحفيػف  .7

 االستقرائي.
 خالقيات الرحافة االستقرائية في فمدصيغ.تقجيع مقتخحات لتصػيخ أ .8

 سادساا: تداؤالت الجراسة:

خالقيػػػػػات الرػػػػػحافة اتجاىػػػػػات الرػػػػحفييغ نحػػػػػػ أمػػػػػا  ،رئػػػػػيذفػػػػػي سػػػػؤاؿ تتسحػػػػػر الجراسػػػػػة 
 كانبثق عغ ىحا الدؤاؿ مجسػعة مغ االسئمة كىي: االستقرائية في فمدصيغ؟

 ما مجػ التداـ الرحفييغ االستقرائييغ بأخالقيات الرحافة االستقرائية؟ .1
 يمتـد بيا الرحفيػف االستقرائيػف؟ما أىع السبادغ كالقيع االخالقية التي مغ الزخكرؼ أف  .2
 سباب التي تسشع الرحفييغ الفمدصيشييغ مغ إعجاد تحقيق استقرائي؟ما األ .3
مػػػػػا األسػػػػػباب التػػػػػي دفعػػػػػت الرػػػػػحفيػف االستقرػػػػػائيػف الػػػػػى تجػػػػػاكز أخالقيػػػػػات الرػػػػػحافة  .4

 االستقرائية؟
 ؟االستقرائيالتي يتبعيا الرحفيػف االستقرائيػف عشج اعجاد التحقيق ما أىع األساليب  .5
السدػػػؤكلية االجتساعيػػػة كالقانػنيػػػة كالسيشيػػػة عشػػػج بالرػػػحفيػف االستقرػػػائيػف  التػػػداـمػػػا مػػػجػ  .6

 اعجاد التحقيق االستقرائي؟
 االشكاليات السيشية كاالخالقية كالقانػنية التي يقع فييا الرحفيػف االستقرائيػف؟ شبيعةما  .7
 ؟رحفيػف االستقرائيػف ف يمتـد بيا الأخالقية التي يجب أىع السبادغ األما  .8
 ف عشج إعجاد التحقيق االستقرائي؟يدتخجميا الرحفيػف الفمدصيشيػ ما السرادر التي  .9
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 ما السقتخحات التي مغ شأنيا تصػيخ اخالقيات الرحافة االستقرائية في فمدصيغ؟ .10

 سابعاا: فخكض الجراسة:

بػػيغ اتجاىػػات الرػػػحفييغ  0.05تػجػػج عالقػػة ذات داللػػة إحرػػػائية عشػػج مدػػتػػ داللػػػة  .1
 الفمدصيشييغ كأخالقيات الرحافة االستقرائية.

بػػيغ اتجاىػػات الرػػػحفييغ  0.05تػجػػج عالقػػة ذات داللػػة إحرػػػائية عشػػج مدػػتػػ داللػػػة  .2
 الفمدصيشييغ كمدؤكليات الرحافة االستقرائية.

بػػػيغ أخالقيػػػات الرػػػحافة  0.05تػجػػػج عالقػػػة ذات داللػػػة إحرػػػائية عشػػػج مدػػػتػػ داللػػػة  .3
 رائية كمدؤكليات الرحافة االستقرائية.االستق

فػػػػي تقػػػػجيخ الرػػػػحفييغ  0.05تػجػػػػج فػػػػخكؽ ذات داللػػػػة إحرػػػػائية عشػػػػج مدػػػػتػػ داللػػػػة  .4
الفمدصيشييغ لالتجاىات نحػ الرحافة االستقرائية تعدػ لمستغيػخات الذخرػية ) الشػػع، 

 قامة(.الحالة الجتساعية، السؤىل العمسي، السدسى الػضيفي، الخبخات السيشية، مكاف اال
فػػػػي تقػػػػجيخ الرػػػػحفييغ  0.05تػجػػػػج فػػػػخكؽ ذات داللػػػػة إحرػػػػائية عشػػػػج مدػػػػتػػ داللػػػػة  .5

الفمدػػػػصيشييغ ألخالقيػػػػات الرػػػػحافة االستقرػػػػائية تعػػػػدػ لمستغيػػػػخات الذخرػػػػية ) الشػػػػػع، 
 الحالة الجتساعية، السؤىل العمسي، السدسى الػضيفي، الخبخات السيشية، مكاف االقامة(.
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 حجكد الجراسة:ثامشاا: 

اتجاىػػػػػػات الرػػػػػػػحفييغ الفمدػػػػػػصشييغ نحػػػػػػػ أخالقيػػػػػػات الرػػػػػػػحافة : السؾضػػػػػػؾعيالحػػػػػػج  .1

 االستقرائية في فمدصيغ.

حجد الباحث )السحافطات الجشػبية( قصاع غدة، ك )السحافطات الذػسالية( الحج السكاني:  .2

 مكانًا لمجراسة.الزفة الغخبية، 

، كتػع إجػخاء عمػى مجتسػع الجراسػة قػاـ الباحػث بتػزيػع صػحيفة اإلستقرػاءالحج الدماني:  .3

 ـ.18/5/7818ـ، كحتى 7/4/7818السدح السيجاني خالؿ الفتخة الػاقعة مابيغ 

 االطار الشغخي لمجراسة:تاسعاا: 

 ة السدؤكلية االجتساعية:نطخي تةاستخجـ الباحث في دراس

 نغخية السدؤكلية االجتساعية:

ة بحخيػػػػة قائسػػػػة عمػػػػى السدػػػػؤكلية تقػػػػـػ ىػػػػحه الشطخيػػػػة عمػػػػى السسارسػػػػة العسميػػػػة االعالميػػػػ
داب السيشة، كذلػظ بعػج االجتساعية، كضيخت القػاعج كالقػانيغ التي تجعل الخأؼ العاـ رقيبًا عمى آ

كسائل االعالـ في اإلثارة كالخػض في أخبار الجشذ كالجخيسة، مسػا أدػ الػى إسػاءة  اف استخجـ
 الحخية أك مفيـػ الحخية.

ف الحخية حق ككاجب كمدؤكلية في نفذ الػقػت، كمػغ ىشػا أكيخػ أصحاب ىحه الشطخية 
يجػػػػب أف تقبػػػػل كسػػػػائل االعػػػػالـ القيػػػػاـ بالتدامػػػػات معيشػػػػة تجػػػػاه السجتسػػػػع، كيسكشيػػػػا القيػػػػاـ بيػػػػحه 
االلتدامػػػات مػػػغ خػػػالؿ كضػػػع مدػػػتػيات أك معػػػاييخ ميشيػػػة لوعػػػالـ مثػػػل الرػػػجؽ كالسػضػػػػعية 

قبػليػػا ليػػحه االلتدامػػات أف تتػػػلى تشطػػيع كالتػػػازف كالجقػػة، كيجػػب عمػػى كسػػائل االعػػالـ فػػي إشػػار 
ف أاضػػػافة الػػػى ذلػػػظ أف االعالمػػػيغ يجػػػب أمػرىػػا ذاتيػػػًا فػػػي إشػػػار القػػػانػف كالسؤسدػػػات القائسػػة، 

 يكػنػا مدئػليغ أماـ السجتسع، باإلضافة الى مدئػليتيع أماـ مؤسداتيع االعالمية.
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لسػضػػػعي البعيػػج كتيػػجؼ ىػػحه الشطخيػػة الػػى رفػػع مدػػتػػ الترػػادـ الػػي مدػػتػؼ الشقػػاش ا
ىػػػػجاؼ أ يػػػو كالحرػػػػػؿ عمػػػى الػػػخبح، الػػػػى جانػػػب عػػػغ االنفعػػػاؿ، كسػػػػا تيػػػجؼ الػػػى االعػػػػالـ كالتخف

 .أخخػ اجتساعية 

ك عخض مػا يدػاعج عمػى الجخيسػة أك العشػف أك مالػو كيحطخ عمى كسائل االعالـ نذخ أ
اة تػػأثيخ سػػمبي عمػػى األقميػػات فػػي أؼ مجتسػػع، كسػػا يحطػػخ عمػػى كسػػائل االعػػالـ التػػجخل فػػي حيػػ

 (1)األفخاد الخاصة.

كقج قامت نطخية السدؤكلية االجتساعية عمى محاكلة إيجاد مرالحة بيغ استقالؿ 
ف تقـػ بػضائف أساسية في سع، كعمى ذلظ فإف الرحافة ال بج أالرحافة كالتداميا نحػ السجت

االعالـ حافة ككسائل السجتسع، كعمييا أف تمتـد بسجسػعة مغ السعاييخ السيشية، كأف ممكية الر
 .(2)نيا نػع مغ الػكالة العامةإلييا عمى أساس أف يشطخ األخخػ يجب أ

 :(3)كيمخز ماكػيل السبادغ االساسية ليحه الشطخية فيسا يمي

 ح التدامات معيشة لمسجتسع.يف الرحافة ككسائل اإلعالـ األخخػ يجب اف تقبل تشفإ .1
بالسعػػاييخ السيشيػػة لشقػػل السعمػمػػات ف ىػػحه االلتدامػػات يسكػػغ تشفيػػحىا مػػغ خػػالؿ االلتػػداـ إ .2

 مثل الحقيقة كالجقة كالسػضػعية كالتػازف.
 ف تشطع الرحافة نفديا بذكل ذاتيلتشفيح ىحه االلتدامات يجب أ .3
ف الرػػحافة يجػػب أف تتجشػػب نذػػخ مػػا يسكػػغ أف يػػؤدؼ الػػى الجخيسػػة كالعشػػف كالفػضػػى إ .4

 االجتساعية اك تػجيو أية اىانة إلى االقميات.
 ف تكػف متعجدة كتعكذ تشػع اآلراء كتمتـد بحق الخد.يجب أ إف الرحافة .5
 ف لمسجتسع حقًا عمى الرحافة ىػ أف تمتـد بسعاييخ رفيعة في أدائيا لػضائفيا.إ .6
 ف يكػف مبخرًا لتحقيق السرمحة العامة.إف التجخل العاـ يسكغ أ .7

 
                                                             

 .225-224نطخيات االتراؿ، حجاب، ص (1)
(2)
 .104أخالقيات اإلعالـ، صالح، ص
(3)
 .104أخالقيات اإلعالـ، صالح، ص
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 :(1)ترشيفات السدؤكلية االجتساعية

 لى:يقدع ىػديجد السدؤكلية االجتساعية ا

السدػػػػؤكلية الػجػبيػػػػة: حيػػػػث تحػػػػجد الحكػمػػػػات مدػػػػؤكلي الرػػػػحافة كسػػػػا تحػػػػجد السخاقػػػػب  .1
الخػػػارجي لمشطػػػاـ االعالمػػػي، كفػػػي صػػػحافة الػاليػػػات الستحػػػجة مدػػػؤكليات قميمػػػة مػػػغ ىػػػحا 
الشػػػع، فالحكػمػػات تحػػجد كاجبػػات سػػمبية، أؼ االمتشػػاع عػػغ اإلتيػػاف بأفعػػاؿ محػػجدة، مثػػل 

 جد كاجبات إيجابية.القحؼ كتذػية الدسعة، كلكغ ال تح
السدؤكلية التعاقجية: فالرحافة تقػـػ بسدػؤكلياتيا فػي الػاليػات الستحػجة مػغ خػالؿ ميثػاؽ  .2

قػػل كاقعيػة كنفػػاذًا، عقػج رسػػسي مكتػػب، كىػحا مػػا يجعمػو أ مػع السجتسػع، كلػػيذ مػغ خػػالؿ
 فالسجتسع يسشح الرحافة حخية في العسل افتخاضًا أنيا ستذج حاجتيا لمسعمػمات كاآلراء.

داسػًا بالسسارسػة الخفيعػة السدؤكلية الحاتية: حيث يتبشى الرحفيػف األفخاد في أذىانيع اح .3
السبػػادغ كخجمػػة لنخػػخيغ، كىػػؤالء يشطػػخكف  مػػىنفدػػيع بسحػػس إرادتيػػع بحثػػًا عيمدمػػػف أ

لقخاراتيع بأف يعسمػا صحفييغ عمى انو كسيمة نبيمػة أكثػخ مػغ كػنػو عسػاًل فػي صػحيفة أك 
جاء بػػػاششي بقػػػػة داخميػػػة" فػػػي أسػػػيع ليكػنػػػػا متسيػػػديغ كأصػػػحاب أنػػػو كسػػػاؿ قػػػاؿ كيػػػشج "نػػػ

 كاجبات متسيدة.

كحققػػت نطخيػػة السدػػؤكلية االجتساعيػػة نتػػائج ايجابيػػة فػػػي بعػػس الػػجكؿ مثػػل الدػػػيج التػػي قامػػػت 
بسػاجيػػة مذػػكمة تدايػػج االحتكػػار كالتخكيػػد فػػػي صػػحافتيا، كضػػساف التعجديػػة كالتشػػػع، كذلػػظ عػػػغ 

 الزعيفة كصحف االحـد كاتحاد العساؿ.شخيق تقجيع اعانات لمرحف 

كتذػػكل معػػاييخ األداء االعالمػػي فػػي مجسميػػا العػػاـ الزػػػابط االخالقيػػة كالقانػنيػػة التػػي 
تحكع مسارسة العسل االعالمػي فػي اشػار مػغ السدػؤكلية االجتساعيػة كاالخالقيػة التػي تحػتع عمػى 

ة ككػػػػحلظ عػػػػخض الحقػػػػائق االعػػػالـ اف يقػػػػـػ بػاجبػػػػو تجػػػػاه السجتسػػػػع كسػػػػا يػػػشعع بحقػػػػو فػػػػي الحخيػػػػ
 كالسعمػمات التي تجعع الجيسقخاشية كتزسغ مذاركة الخأؼ العاـ في االحجاث الجارية.

 كتقتزي الزػابط االخالقية القانػنية لػسائل االعالـ باآلتي:
                                                             

(1)
 .63-62السدؤكلية االجتساعية لمرحافة، حداـ الجيغ، ص
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الحق فػي الخرػصػية: يشبغػي عمػى كسػائل االعػالـ احتػخاـ خرػصػية األفػخاد كحيػاتيع  .1
اقتحػػاـ حيػػاة األفػػخاد الخاصػػة كالتذػػييخ بيػػع امػػاـ  ف تدػػعى الػػىفػػال يرػػمح أ الخاصػػة،

الخأؼ العاـ كالحق في الخرػصية ىػ حق كػل اندػاف فػي التعامػل مػع حياتػو الخاصػة 
 بسا يخاه في االحتفاظ بأسخاره.

الحػػػق فػػػي محاكسػػػة عادلػػػة: يشبغػػػي أف تحػػػافع كسػػػائل االعػػػالـ عمػػػى حػػػق السػػػتيع فػػػي  .2
ق فييػػا إعالميػػًا فالتغصيػػة االعالمػػي غيػػخ محاكسػػة عادلػػة أثشػػاء نذػػخىا لمجخيسػػة كالتحقيػػ

الخشػػيجة قػػج تتدػػبب فػػي حخمػػاف الػػتيع فػػي محاكسػػة عادلػػة كسػػا تذػػكل الػػخأؼ العػػاـ ضػػج 
 الستيع قبل صجر حكع القزاء كال سيسا في جخائع القتل كاالغتراب كالفداد.

لية السػضػعية: يعج مفيـػ السػضػعية اكثخ السفاىيع الججلية التي تثيخىا نطخية السدؤك  .3
ف السػضػػػػعية الكاممػػػة مفيػػػـػ غيػػػخ ة لػسػػػائل االعػػػالـ حيػػػث يػػػخػ الػػػبعس أاالجتساعيػػػ

مػجػد في الػاقع ألنو يدتحيل تقجيع معالجػة اعالميػة ألحػجاث بػجكف تفدػيخ كألف الػاقػع 
يفػػخض الحػػجيث عسػػا يسكػػغ تدػػسيتو بالسػضػػػعية الشدػػبية التػػي يسكػػغ تحقيقيػػا بػسػػائل 

 مختمفة.

ف تػػػفخ إمكانيػػة لتصػػػيخ أخالقيػػات اإلعػػالـ، لكػػغ السذػػكمة يسكػػغ أال شػػظ أف ىػػحه الشطخيػػة ك 
بيػػق ف التصإ ذلحمػػػؿ التػػي تقػػجميا بذػػكل متكامػػل، إتكسػػغ فػػي أنػػو مػػغ الزػػخكرؼ أف يشطػػخ الػػى ا

ف يصػػر أخالقيػات االعػالـ يذكل نطامًا متكاماًل، كال يسكػغ أف الجدئي لبعس الحمػؿ ال يسكغ أ
 .(1)بذكل كاؼ

 لشغخية في الجراسة الحالية:مجى االستفادة مؽ ا

سػػػػاس احدػػػػاس الرػػػػحفي بزػػػػخكرة مخاعػػػػاة نطخيػػػػة السدػػػػؤكلية االجتساعيػػػػة عمػػػػى أتقػػػػـػ 
االخالقيػػات تشبػػع مػغ داخػػل الرػحفي، ألنػػو لػػيذ  ت السيشيػػة تجػاه السجتسػػع، خاصػة افّ االخالقيػا

 القانػف يتشاسب مع أخالقيات السيشة. وكل ما يتيح

                                                             
 .109أخالقيات اإلعالـ، صالح، ص (1)
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مػػغ أندػػب الشطخيػػات التػػي يسكػػغ تػضيفيػػا لمحرػػػؿ تعػػج نطخيػػة السدػػؤكلية االجتساعيػػة 
تػػػع تػضيػػػف ىػػػحه الشطخيػػػة لمتعػػػخؼ عمػػػى مػػػجػ التػػػداـ الرػػػحفييغ ة متكاممػػػة، ك عمػػػى نتػػػائج بحثيػػػ

الزػػػػابط االخالقيػػػة التػػػي يجػػػب أف ك ييخ السعػػػا عمػػػى بالسدػػػؤكليغ االجتساعيػػػة كالقانػنيػػػة كالتعػػػخؼ
صػػياغة مػاثيػػق الذػػخؼ األخالقيػػة،  ىسيػػةتذػػيخ الػػى أ ف الشطخيػػة يتستػػع بيػػا الرػػحفيػف، خاصػػة أ

لى جانب القانػف الحؼ يشطع عسل الرحافة، اضافة الى استشاد الباحث عمى السبادغ التي تقـػ إ
عمييا نطخية السدؤكلية االجتساعية كتػضيفيا لالستفادة مغ ىحه السبادغ مػغ خػالؿ االجابػة عمػى 

 عجة تداؤالت مصخكحة في الجراسة.

 شيجيا كأداتيا:: نؾع الجراسة كمعاشخاا 

 نؾع الجراسة: .1
التي تدتيجؼ ترػػيخ كتحميػل كتقػػيع خرػائز "تشتسي ىحه الجارسة إلى الجارسات الػصفية 

معيشػػة أك مػقػػف معػػػيغ يغمػػب عميػػو صػػػفة التحجيػػج، أك دارسػػة الحقػػػائق الخاىشػػة الستعمقػػة بصبيعػػػة 
الحرػػػؿ  ضػػاىخة، أك مػقػػف أك مجسػعػػة مػػغ األحػػجاث أك مجسػعػػة مػػغ األكضػػاع، كذلػػظ بيػػجؼ

 ."(1)عمى معمػمات كافية كدقيقة عشيا

كتيػػػجؼ ىػػػحه الجراسػػػة الػػػى التعػػػخؼ عمػػػى اتجاىػػػات الرػػػحفييغ الفمدػػػصيشييغ نحػػػػ اخالقيػػػات 
الرحافة االستقرائية، كمجػ التداـ الرحفييغ بأخالقيات الرحافة االستقرػائية، لمػصػػؿ الػى 

ة االستقرػػائية كالعسػػل عمػػى نتػػائج كتقيػػيع مػضػػػعي يدػػيع فػػي الػقػػػؼ عمػػى أخالقيػػات الرػػحاف
 تصػيخىا.

 :مشيج الجراسة .2

كُيعػػخؼ بأنػػػو أحػػج األشػػكاؿ الخاصػػة لجسػػػع  :مػػػشيج الجراسػػات السدػػحيةتعتسػػج الجراسػػة عمػػى 
السعمػمات عغ حالة األفخاد كسمػكيع كقدراكيع كمذاعخىع كاتجاىاتيع، كيدتيجؼ ىحه السشيج 

عشيػػػػػا كعػػػػػغ  الالزمػػػػػوتدػػػػػجيل كتفدػػػػػيخ لطػػػػػاىخة فػػػػػي كضػػػػػعيا الػػػػػخاىغ، بعػػػػػج جسػػػػػع البيانػػػػػات 

                                                             
 .131صبحػث االعالـ ،حديغ،  (1)
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انػات كمرػجرىا ، مغ خالؿ مجسػعة مغ اإلجخاءات السشطسة التػي تحػجد نػػع البي(1)مرادرىا
 .(2)كشخؽ الحرػؿ عمييا

السػػشيج جيػػػجًا عمسيػػًا مشطسػػػًا لمحرػػػػؿ عمػػى بيانػػػات، كاكصػػاؼ عػػػغ الطػػػاىخة  كيعػػج ىػػػحا
 .(3)مػضػع الجراسة مغ البعج الحجؼ مغ السفخدات السكػنة لسجتسع البحث كلفتخة كافية لمجراسة

يدػػػتخجـ ىػػػحا ك  سػػػاليب السسارسػػػة االعالميػػػةكفػػػي اشػػػاره اسػػػتخجـ الباحػػػث أسػػػمػب مدػػػح أ
الداريػة السػشيج فػي مدػح عيشػة مػغ القػائسيغ باالترػاؿ، كيقرػج بػو دراسػات الجػانػب كاالسػاليب ا

جيػػدة االعػػالـ كقدارتػػو فػػي مختمػػف السجػػاالت االعالميػػة، بيػػجؼ تصػػػيخ كالتشطيسيػػة التػػي تتبعيػػا أ
اتيا السختمفة ارسة نذاشالػاقع التصبيقي الفعمي، كالتعخؼ عمى الصخؽ التي تتبعيا األجيدة في مس

 .(4)ف نجاح الجيػد االعالمية يبشى عمى مجػ الجػانب اإلدارية كالتشطيسيةباعتبار أ

كاسػػتخجـ الباحػػث ىػػحا السػػشيج لسدػػح اتجاىػػات الرػػحفييغ الفمدػػصيشييغ نحػػػ أخالقيػػػات 
 الرحافة االستقرائية في فمدصيغ.

 الجراسة: أداتا .3
أك  أكلػيػة بيانػات جسػع في تدتخجـ التي األساليب أحج كىي :صحيفة االستقراء أداة- أ

 شخيػػق عػغ البحػث مجتسػع مفػخدات جسيػع مػغ أك السختػارة العيشػة مػغ مباشػخة أك أساسػية
 عمػػػى تحتػػػػػ  اسػػػتسارة عػػػغ عبػػػارة مدػػػبًقا السعػػػجة السحػػػجدة األسػػػئمة مػػػغ تػجيػػػو مجسػعػػػة

 قبػػل مػػغ كتعبئتيػػا عمييػػا اإلجابػػة يػػتع أف إلػػي السختبصػػة كالستدمدػػمة مػػغ األسػػئمة مجسػعػػة
 بأنػو يعػخؼ كسػا.  البحػث مذػكمة أك الطاىخة حػؿ كالبيانات لجسع السعمػمات السبحػثيغ

 مػغ تعبئتيػا يجػخؼ  اسػتسارة شخيػق عػغ محػجد بحث البيانات الستعمقة بسػضػع لجسع أداة 
 .(5)السدتجيب قبل

                                                             
(1)
 .167السشيج العمسي في البحػث اإلعالمية، العبج، ص
(2)
 .93بحػث الرحافة، عبج الحسيج، ص
(3)
 .147بحػث االعالـ ،حديغ، ص
(4)
 .123بحػث االعالـ ،حديغ، ص
(5)
 .203، صمداىخةنطخيات االتراؿ 
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الباحث صحيفة االستقراء لجسع معمػمات دقيقة عغ الرحفييغ لسعخفة أخالقيات  ستخجـكا
 كالتعخؼ عمى ة االستقرائية كمجػ التداـ الرحفييغ بأخالقيات الرحافة االستقرائية، الرحاف

 ،ف يقع فييا الرحفيػف االستقرائيػ  يسكغ أف كأخالقية ميشية تجاكزات اذا ما كاف ىشاؾ
لقانػنية ػد اتجاه االشكاليات الستعمقة بػسائل جسع السعمػمات كالقي الرحفييغرؤؼ  كالكذف عغ
تع عخض الرحيفة عمى مجسػعة مغ السختريغ كالخبخاء لمتأكج مغ االخالقية، ك كالزػابط 

صحيفة االستقراء مغ خسدة كحجات عمى  تتكػنك قجرتيا عمى اإلجابة عغ تداؤالت الجراسة، 
 الشحػ التالي:

الدسات العامػة كالتػي تذػسل: )الشػػع، الدػغ، السؤىػل العمسػي، شبيعػة  تشاكلت الؾحجة االكلى: .1
ت الخبخة، مكاف اإلقامة(، كىي معمػمػات كبيانػات ترػف كتحػجد سػسات مجتسػع االعسل، سشػ 

 الجراسة بذكل دقيق.
 نحػػػ الرػػحفييغ اتجػػاهك  االستقرػػائية لمرػػحافة الرػػحفييغ مسارسػػة تشاكلػػت الؾحػػجة الثانيػػة: .2

 .فمدصيغ في االستقرائية الرحافة
 صػػشع فػػي تػػؤثخ التػػي العػامػػل، ك االستقرػػائية الرػػحافة أخالقيػػاتكتذػػسل  الؾحػػجة الثالثػػة: .3

 .ف االستقرائيػ  ف الرحفيػ  بيا يمتـد فأ يجب التي االخالقية السبادغ أىعك  األخالقي القخار
كتتكػػف مػغ ثالثػة  االستقرػائية الرػحافة أخالقيات نحػ الرحفييغ اتجاىات: الؾحجة الخابع .4

 محاكر:
 االجتساعية بالسدؤكلية الرحفييغ التداـ مجػ. 
 كالسيشية القانػنية بالسدؤكلية الرحفييغ التداـ مجػ 

 خالقيات الرحافة االستقرائية في فمدصيغ.مقتخحات لتصػيخ كضع أ الؾحجة الخامدة: .5
 إجخاءات ترسيؼ صحيفة االستقراء 

عسل الباحث عمػى إعػجاد أداة الجراسػة لسعخفػة اخالقيػات الرػحافة االستقرػائية فػي فمدػصيغ 
 مغ خالؿ اتباع الخصػات التالية:

عمى التخاث العمسي كالجراسات الدابقة ذات الرمة في مػضػع الجراسػة، كاالسػتفادة االشالع - أ
 مشيا في بشاء االستبانة كصياغة فقخاتيا.
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 تحجيج السجاالت الخئيدية التي شسمتيا االستبانة.- ب
 تحجيج الفقخات الي تقع تحت كل مجاؿ.- ت
، كمجػعػػة مػػغ الخبػػخاء األكليػػةعػػخض االسػػتبانة عمػػى السذػػخؼ، كاألخػػح بسقتخحاتػػو كتعجيالتػػو - ث

 كالسختريغ.
 االستبانة في صػرتيا االكلية كالتي تتكػف مغ خسدة كحجات رئيدة. صسع- ج

 أداة السقابمة: -ب

كىي إحػجػ كسػائل جسػع البيانػات مػغ مرػادرىا، كتػتع بػيغ شػخفيغ حػػؿ مػضػػع محػجد 
اك السػضػػع، مشصمقة مغ أسػباب كمحققػة غايػات، كتيػجؼ السقابمػة العمسيػة التعػخؼ الػى الطػاىخة 

بالبحث عغ العمل كاألسباب، كتصخح فييػا أسػئمة تيػجؼ الػى استيزػاح الحقػائق مػغ ذكؼ العالقػة 
 .(1)بالحالة اك الطاىخة

ستخجـ الباحث اداة السقابمة لغخض اإللساـ بالسذكمة كحيثياتيا كعشاصػخىا بذػكل أكبػخ، كا
ك رقسية أك كصفية قجيخات كسية أتدتيجؼ الػصػؿ الى تلحا استخجـ السقابمة السعسقة: كىي التي 

ىجؼ الباحث مغ استخجاميا جسع معمػمات عغ اسباب ، ك (2)لمطػاىخ السختمفة السختبصة بالجراسة
االسػػاليب التػػي يمجػػأ عمػػى أبػػخز انتيػػاؾ الرػػحفييغ ألخالقيػػات الرػػحافة االستقرػػائية، كالتعػػخؼ 

 .غ لمحرػؿ عمى السعمػماتالييا الرحفييغ االستقرائيي

 : مجتسع الجراسة كالعيشة:حادي عذخ

 مجتسع الجراسة: .1

فػػػي االستقرػػػائية  الرػػػحافةكالسيتسػػػيغ بيتكػػػػف مجتسػػػع الجراسػػػة مػػػغ الرػػػحفييغ السسارسػػػيغ 
، كنطػػخًا لعػػجـ كجػػػد جيػػة رسػػسية مخترػػة فػػي فمدػػصيغ السؤسدػػات اإلعالميػػة داخػػل محافطػػات

الرػػػػػػحفييغ االستقرػػػػػػػائييغ كلرػػػػػػػعػبة الحرػػػػػػػػؿ عمػػػػػػى إحرػػػػػػػائية تػضػػػػػػػح عػػػػػػػجد الرػػػػػػػحفييغ 
صػػػحفي  (125مػػػا يقػػػارب )  الباحػػػث عػػػجد الرػػػحفييغ االستقرػػػائييغ فقػػػج قػػػجراالستقرػػػائييغ، 

                                                             
 .153فمدفة مشاىج البحث العمسي، عقيل، ص (1)
 .154، صالسخجع الدابق (2)
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شييغ االعزػاء السدػجميغ فػي شػػبكة الرػحفييغ االستقرػائييغ الفمدػػص عمػػىبشػاء كذلػظ كصػحفيو، 
فػػي  االستقرػػائيةعػػجؼ التحقيقػػات ( صػػحفي استقرػػائي، كعػػجد مُ 55مػػا يقػػارب )كالبػػال  عػػجدىع 

اضافة الى ( صفحي استقرائي، 45كالسداءلة "أماف" كالبال  عجدىع ) االئتالؼ مغ أجل الشداىة
 ( صحفي استقرائي يعسل لجيات عخبية كدكلية.25ما يقارب )أف ىشاؾ 

 عيشة الجراسة: .2

 مسػػغ قػػامػا بإعػػجاد تحقيقػػات استقرػػائية،كصػػحفية  صػػحفياً  (76)تتكػػػف عيشػػة الجراسػػة مػػغ 
كيعتبخ ىحا الحجع مشاسبًا إلجخاء التصبيق اإلحرائي ك استخجاـ االختبارات اإلحرائية السشاسػبة 

كنطػػػػخًا لعػػػجـ كجػػػػػد جيػػػػة رسػػػػسية مخترػػػة فػػػػي الرػػػػحفييغ االستقرػػػػائييغ  ،كػػػالفخكؽ كالعالقػػػػات
 العيشػػػة تػػػع أخػػػحعػػػجد الرػػحفييغ االستقرػػػائييغ فقػػػج إحرػػػائية تػضػػػح كلرػػعػبة الحرػػػػؿ عمػػػى 

، كتعتسػػػج ىػػػحه العيشػػػة عمػػػى مبػػػجأ مػػػا ىػػػػ متػػػاح، بحيػػػث يختػػػار الباحػػػث الستاحػػػةبصخيقػػػة العيشػػػة 
عجد الرػحفييغ االستقرػائييغ مػغ خػالؿ االشػالع ، كتع جسع الباحث كالستاحة السفخدات السيدخة

عمى اسساء معج التحقيقات االستقرائية السشذػرة عمى الرػحف كالسػاقػع االلكتخكنيػة، كاالشػالع 
 عمى اسساء السذاركيغ في اعجاد التحقيقػات االستقرػائية فػي مؤسدػة االئػتالؼ مػغ اجػل الشداىػة

كمعخفػة ، الرػحفييغ االستقرػائييغ الفمدػصشييغكالسداءلة "اماف"، كاألعزاء السدجميغ في شبكة 
 .كػنو عسل في مجاؿ التحقيقات االستقرائيةالذخرية لمرحفييغ االستقرائييغ الباحث 

 الدسات العامة لعيشة الجراسة:كفيسا يمي 

 الباحث عمى تختيب اعتسج، االستجابة مدتػػ  عمى كالحكع الجراسة نتائج كلتفديخ
 كقج، مجاؿ كل في الفقخات كمدتػػ  ككل، لألداة  السجاالت مدتػػ  عمى الحدابية الستػسصات

 .لمجراسة السعتسجالسدتػػ الترشيفي  حدب السػافقة الباحث درجة حجد

 تؾزيع عيشة الجراسة حدب الشؾع: - أ
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 الجشذتؾزيع عيشة الجراسة حدب : (1.1ججكؿ رقؼ )

 العجد الجشذ
الشدبة 
 السئؾية%

 69.7 55 ذكخ

 58.5 75 أنثى

 111.1 76 السجسؾع

 
الفمدػػصيشييغ  االستقرػػائييغ الرػػحفييغ%( مػػغ 69.7) مػػا ندػػبتو ( أف1.1يبػػيغ جػػجكؿ رقػػع )

 .ىع مغ اإلناث%( 58.5)ما ندبتو ك  الحكػر، مغىع 
  الحالة االجتساعية:تؾزيع عيشة الجراسة حدب  - ب

 الحالة االجتساعيةتؾزيع عيشة الجراسة حدب : (1.2ججكؿ رقؼ )

الشدبة  العجد االجتساعيةالحالة 
 السئؾية%

 69.7 55 متدكج

 58.5 75 أعدب

 111.1 76 السجسؾع
 

الفمدػػصيشييغ االستقرػػائييغ الرػػحفييغ %( مػػغ 69.7) مػػا ندػػبتو ( أف1.2يبػػيغ جػػجكؿ رقػػع )
 .ىع مغ الحيغ غيخ الستدكجيغ%( 58.5)ما ندبتو ك  الستدكجيغ ، مغىع 

   العمسي:تؾزيع عيشة الجراسة حدب السؤىل - ت
 السؤىل العمسيتؾزيع عيشة الجراسة حدب : (1.3جكؿ رقؼ )ج

الشدبة  العجد السؤىل العمسي
 السئؾية%

 71.1 54 فأقل بك نوريوس

 78.9 77 دراس ا عهي 

 111.1 76 السجسؾع
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الفمدػصيشييغ حسمػة االستقرػائييغ الرػحفييغ %( مغ 71.7) ما ندبتو ( أف1.3يبيغ ججكؿ رقع )
ىػػػع مػػػغ حسمػػػة درجػػػة الجراسػػػات العميػػػا مػػػغ درجػػػة %( 78.9)مػػػا ندػػػبتو ك  فأقػػػل مشيػػػا، البكػػػالػريػس
 .درجة الجكتػراه  كأ الساجدتيخ

  تؾزيع عيشة الجراسة حدب السدسى الؾعيفي: - ث
 السدسى الؾعيفيتؾزيع عيشة الجراسة حدب : (1.4ججكؿ رقؼ )

الشدبة  العجد السدسى الؾعيفي
 السئؾية%

 40.8 51 محخر صحفي

 59.5 30 كمشجكب صحفيمخاسل 

 7.9 6 مجيخ تحخيخ

 5.5 4 سكختيخ تحخيخ

 3.9 5 أخرى

 7.6 2 ر يس تنرير

 111.1 76 السجسؾع

 

الفمدػػصيشييغ ىػػع  االستقرػػائييغ الرػػحفييغ%( مػػغ 48.8) مػػا ندػػبتو ( أف1.4يبػػيغ جػػجكؿ رقػػع )
مػا ندػبتو ك ، مخاسػميغىػع مػغ %( 59.5)ما ندبتو ك  الحيغ مدساىع الػضيفي محخريغ صحفييغ، مغ
%( 5.9)مػا ندػبتو ك  ىع مغ الدكختارية الرحافية،%( 5.5)ما ندبتو ك ،  السجراء مغىع %( 7.9)

 ىع مغ رؤساء التحخيخ.%( 7.6)ما ندبتو ك  ىع مغ مدسيات أخخػ،
 
  تؾزيع عيشة الجراسة حدب سشؾات الخبخة: - ج

 الخبخة السيشيةتؾزيع عيشة الجراسة حدب : (1.5ججكؿ رقؼ )

الشدبة  العجد الخبخة السيشية
 السئؾية%

 76.5 20 سشػات 5أقل مغ 

 57.9 25 سشػات 10أقل مغ  5

 77.6 71 سشػات 15أقل مغ  10



42 
 

 5.3 4 سشػات 20أقل مغ  15

 7.9 6 فأكثخ 20

 111.1 76 السجسؾع

 

الفمدػػصيشييغ ىػػع  االستقرػػائييغ الرػػحفييغ%( مػػغ 57.9) مػػا ندػػبتو ( أف1.5يبػػيغ جػػجكؿ رقػػع )
ىػػع مػػغ %( 77.6)مػػا ندػػبتو ك  سػػشػات، 10سػػشػات إلػػى أقػػل مػػغ  5الػػحيغ سػػشػات خبػػختيع مػػغ  مػػغ

الحيغ سشػات  مغىع %( 76.5)ما ندبتو ك ، سشػات 15إلى أقل مغ  10الحيغ سشػات خبختيع مغ 
ا مػك سػشة فػأكثخ،  20الػحيغ سػشػات خبػختيع  مػغىػع %( 7.9)مػا ندػبتو ك سشػات،  5خبختيع أقل مغ

 .سشػات 20إلى أقل مغ  15الحيغ سشػات خبختيع مغ مغىع %( 5.5)ندبتو 
   تؾزيع عيشة الجراسة حدب مكاف اإلقامة: - ح

 الخبخة السيشيةتؾزيع عيشة الجراسة حدب (: 1.6)ججكؿ رقؼ 

الشدبة  العجد مكاف االقامة
 السئؾية%

 65.8 58 قصاع غدة 

 54.7 76 الزفة الغخبية

 111.1 76 السجسؾع

الفمدػػصيشييغ ىػػع  االستقرػػائييغ الرػػحفييغ%( مػػغ 65.8) مػػا ندػػبتو ( أف1.6يبػػيغ جػػجكؿ رقػػع )
 ىع مغ الحيغ يقيسػف في الزفة الغخبية.%( 54.7)ما ندبتو ك  الحيغ يقيسػف في قصاع غدة، مغ
 

 عذخ: إجخاءات الرجؽ كالثبات: ثاني

 صجؽ االستبانة: .1

: 1995صجؽ االستبانة يعشي التأكج مغ أنيا سػؼ تقيذ ما أعجت لقياسو )العداؼ، 
(، كسا يقرج بالرجؽ " شسػؿ االستبانة لكل العشاصخ التي يجب أف تجخل في التحميل 429

مغ ناحية، ككضػح فقخاتيا كمفخداتيا مغ ناحية ثانية، بحيث تكػف مفيػمة لكل مغ يدتخجميا 
بتقشيغ فقخات االستبانة كذلظ لمتأكج مغ  (، كقج قاـ الباحث179، 2001)عبيجات كآخخكف 

 صجؽ أداة الجراسة، كقج تع التأكج مغ صجؽ فقخات االستبياف بصخيقتيغ:
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 الرجؽ الغاىخي لألداة ) صجؽ السحكسيؽ(: .1.1

قاـ الباحث بعخض أداة الجراسة في صػرتيا األكلية عمى مجسػعػة مػغ السحكسػيغ تألفػت 
 –جامعػة الديتػنػػة كالعػػخاؽ  -جامعػػة تكخيػتمػغ أعزػػاء الييئػة التجريدػػية فػي  اً عزػػػ ( 13مػغ )
جامعػػػة كالعػػػخاؽ  –جامعػػػة بغػػػجاد كمرػػػخ  –جامعػػػة أسػػػيػط كاالردف  –جامعػػػة البتػػػخا كليبيػػػا 

 -كجامعػة الجدائػػخ  مرػػخ -الػػادؼ جشػػب جامعػػة كاالردف  –جامعػػة جػجارا كالعػخاؽ  -االنبػار 
( أسػػساء السحكسػػيغ الػػحيغ 2. كيػضػػح السمحػػق رقػػع )اإلعػػالـ، كالستخررػػيغ فػػي مجػػاؿ الجدائػػخ

قػػامػا مذػػكػريغ بتحكػػيع أداة الجراسػػة. كقػػج شمػػب الباحػػث مػػغ السحكسػػيغ إبػػجاء آرائيػػع فػػي مػػجػ 
، تيامالئسػػة العبػػارات لقيػػػاس مػػا كضػػعت ألجمػػػو، كمػػجػ كضػػػح صػػػياغة العبػػارات كمػػجػ مشاسػػػب

الجراسػػػة األساسػػػية ىػػػحا باإلضػػػافة إلػػػى اقتػػػخاح مػػػا يخكنػػػو  محػػػاكرة كمػػػجػ كفايػػػة العبػػػارات لتغصيػػػ
مغ تعػجيل صػياغة العبػارات أك حػحفيا، أك إضػافة عبػارات ججيػجة ألداة الجراسػة، ككػحلظ  ضخكرياً 

إبػػػجاء آرائيػػػػع فيسػػػػا يتعمػػػػق بالبيانػػػػات األكليػػػػة )الخرػػػػائز الذخرػػػػية كالػضيفيػػػػة( السصمػبػػػػة مػػػػغ  
ت السدػتخجـ فػي االسػتبانة، كسػا أف بعػس السحكسػيغ نرػحػا السبحػثيغ، إلى جانب مقياس ليكػخ 

 بزخكرة تقميز بعس العبارات كقضافة بعس العبارات إلى مجاالت أخخػ.
كاسػػػػػتشادا إلػػػػػى السالحطػػػػػات كالتػجييػػػػػات التػػػػػي أبػػػػػجاىا السحكسػػػػػػف قػػػػػاـ الباحػػػػػث بػػػػػإجخاء 

كححؼ أك إضػافة التعجيالت التي اتفق عمييا معطع السحكسيغ، حيث تع تعجيل صياغة العبارات 
  .البعس اآلخخ مشيا. كعمى ضػء تمظ اآلراء تع استبعاد بعس الفقخات كتعجيل بعزيا اآلخخ

 
 صجؽ االتداؽ الجاخمي: .2.1

يقرػػج برػػجؽ االتدػػاؽ الػػجاخمي مػػجػ اتدػػاؽ كػػل فقػػخة مػػغ فقػػخات االسػػتبانة مػػع السجػػاؿ 
كذلػظ مػغ خػالؿ حدػاب  الحؼ تشتسي إلية ىحه الفقػخة، كقػج تػع حدػاب االتدػاؽ الػجاخمي لالسػتبياف

 نفدو. معامالت االرتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات االستبانة كالجرجة الكمية لمسجاؿ
 صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات االستبانة: نتائج

تع حداب االتداؽ الجاخمي لفقخات االستبياف عمى عيشة الجراسة االستصالعية البال  
، كذلظ بحداب معامالت االرتباط بيغ كل فقخة كالجرجة الكمية صحفيًا كصحفية( 78حجسيا )

 لمسجاؿ التابعة لو. 
 

 
 



44 
 

 االتجاه نحؾ الرحافة االستقرائيةأكالا: 
 يؾضح معامل االرتباط بيؽ كل فقخة مؽ فقخات السجاؿ كالجرجة الكمية لمسجاؿ الحي تتبع لو (1.7ججكؿ رقؼ )

 الفقخة ـ

 معامل 

 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

.1 
تدػػػػاىع الرػػػػحافة االستقرػػػػائية فػػػػي الكذػػػػف عػػػػغ االنحخافػػػػات كالسسارسػػػػات 

 0.000* 8.598 الخاشئة لمسدؤكليغ الحكػمييغ.

2. 
تدػػػػػػػػمط الرػػػػػػػػحافة االستقرػػػػػػػػائية فػػػػػػػػي فمدػػػػػػػػصيغ الزػػػػػػػػػء عمػػػػػػػػى القزػػػػػػػػايا 

 0.000* 8.555 كالسػضػعات التي لع يتع الكذف عشيا مغ قبل.

.3 
االستقرػػػػػػائية فػػػػػي االعػػػػػالـ الفمدػػػػػػصيشي عمػػػػػى معػػػػػػاييخ تشصبػػػػػق التحقيقػػػػػات 

 0.000* 8.475 التحقيقات االستقرائية العالسية.

4. 
ال يػجػػػػػج فػػػػػي السؤسدػػػػػات االعالميػػػػػة الفمدػػػػػصيشية كعػػػػػي بأىسيػػػػػة الرػػػػػحافة 

 0.005* 8.518 االستقرائية كدكرىا الخيادؼ.

5. 
عػػغ يػجػػج صػػحفييغ يدػػتخجـ الرػػحافة االستقرػػائية لسرػػالح خاصػػة بعيػػجًا 

 0.002* 8.551 القػاعج السيشية.

6. 
يػػػػؤثخ تػػػػجخل رجػػػػاؿ السػػػػاؿ كاالعسػػػػاؿ الفمدػػػػصيشيػف فػػػػي الدياسػػػػة التحخيخيػػػػة 

 0.000* 8.479 لمسؤسدة مسا ُيعيق عسل الرحافة االستقرائية.

7. 
يتجشػػب الرػػحفي االستقرػػائي بعػػس القزػػايا خػفػػًا مػػغ السالحقػػة االمشيػػة 

 0.002* 8.555 كغياب الحساية القانػنية كالشقابية.

 (05.0االرتباط داؿ إحرائيًا عشج مدتػؼ داللة ) *

( يبيغ معامالت االرتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات السجاؿ كالجرجة الكمية لمسجاؿ 1.7ججكؿ رقع )
(، حيث 0.05الحؼ تتبع لو، كالحؼ يبيغ أف معامالت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللة )

االتجاه نحػ الرحافة ( ، كبحلظ تعتبخ فقخات مجاؿ 0.05مدتػػ الجاللة لكل فقخة اقل مغ )إف 
 دقة لسا كضعت لقياسو.صا االستقرائية

 أخالقيات الرحافة االستقرائية: ثانياا 

 يؾضح معامل االرتباط بيؽ كل فقخة مؽ فقخات السجاؿ كالجرجة الكمية لمسجاؿ الحي تتبع لو (1.8ججكؿ رقؼ )

القيسة  معامل  الفقخة ـ
االحتسالية 



45 
 

 .(Sig) االرتباط

 0.001* 0.652 المجػء الى الخجع يكػف متاحًا عشجما ييجؼ الرحفيػف الى قػؿ الحقيقة. 1.

2. 
تبخيػػػخ لجػػػػء الرػػػحفييغ االستقرػػػائييغ الػػػى التدػػػجيل كالترػػػػيخ الدػػػخؼ اذا 

 0.000* 0.664 كانت ضخكؼ العسل كصعػبات الحرػؿ عمى السعمػمات تدتجعي ذلظ.

.3 
يقػػػػـػ الرػػػػحفي االستقرػػػػائي بػػػػالتشكخ مػػػػغ أجػػػػل الػصػػػػػؿ الػػػػى السعمػمػػػػات 

 0.000* 0.753 كلتحقيق اليجؼ السشذػد.

4. 
يترشت الرحفي االستقرائي مػغ أجػل الحرػػؿ عمػى السعمػمػات التػي ال 

 0.000* 0.645 يسكغ الحرػؿ عمييا بالصخؽ التقميجية.

5. 
عمػػى سػػخية مرػػادر السعمػمػػات الخاصػػة  يحػػافع الرػػحفيػف االستقرػػائيػف 

 0.000* 0.484 بالتحقيق خػفًا عمى السرجر مغ السالحقة مغ قبل أصحاب الذأف.

6. 
تبخيػػخ اسػػػتحػاذ الرػػػحفي االستقرػػػائي عمػػى السدػػػتشجات كالبيانػػػات كالػثػػػائق 

 0.000* 8.555 التي تخجـ التحقيق.

 (05.0االرتباط داؿ إحرائيًا عشج مدتػؼ داللة ) *

( يبيغ معامالت االرتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات السجاؿ كالجرجة الكمية لمسجاؿ 1.8ججكؿ رقع )
(، حيث 0.05الحؼ تتبع لو، كالحؼ يبيغ أف معامالت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللة )

أخالقيات الرحافة ( ، كبحلظ تعتبخ فقخات مجاؿ 0.05إف مدتػػ الجاللة لكل فقخة اقل مغ )
 صادقة لسا كضعت لقياسو. االستقرائية

 مدؤكليات الرحافة االستقرائية:: ثالثاا 

 السدؤكلية االجتساعية: .1
 يؾضح معامل االرتباط بيؽ كل فقخة مؽ فقخات السجاؿ كالجرجة الكمية لمسجاؿ الحي تتبع لو (1.9ججكؿ رقؼ )

 الفقخة ـ

 معامل 

 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

 0.000* 8.494 عجـ تشاكؿ قزايا تزخ بالحكؽ العاـ كالقيع السجتسعية. 1.

2. 
عػػجـ نذػػخ مػػا يثيػػخ الشدعػػات كالسذػػاكل العائميػػة مػػغ خػػالؿ تدػػميط الزػػػء عمػػى 

 0.000* 8.564 قزايا القتل.
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 0.000* 8.699 االمتشاع عغ نذخ الرػر كمقاشع الفيجيػ السشافية لنداب. 3.

 0.000* 8.755 حساية االشفاؿ مغ نذخ السػاد التي تؤثخ عمييع نفديًا. .4

 0.000* 8.667 نقل كافة كجيات الشطخ الستعمقة بالسػضػعات. .5

 0.000* 8.756 نذخ التحقيقات االستقرائية بكل مػضػعية . .6

 0.000* 8.778 السحافطة عمى خرػصيات السػاششيغ. .7

 0.000* 8.747 عغ سياسة القحؼ كالتذػية كاالساءة لدسعة الشاس. البعج .8

 0.000* 8.457 عجـ التخكيد عمى القزايا الجشدية. .9

 0.000* 8.767 االلتداـ بسداءلة صشاع القخار. .18

 0.000* 8.784 مخاعاة حق الجسيػر في السعخفة كاالشالع كالسذاركة. .11

 (05.0االرتباط داؿ إحرائيًا عشج مدتػؼ داللة ) *

( يبيغ معامالت االرتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات السجاؿ كالجرجة الكمية لمسجاؿ 1.9ججكؿ رقع )
(، حيث 0.05الحؼ تتبع لو، كالحؼ يبيغ أف معامالت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللة )

مدؤكليات الرحافة (، كبحلظ تعتبخ فقخات مجاؿ 0.05لكل فقخة اقل مغ )إف مدتػػ الجاللة 
 صادقة لسا كضعت لقياسو. االستقرائية

 القانؾنية كالسيشية. السدؤكلية 2
 يؾضح معامل االرتباط بيؽ كل فقخة مؽ فقخات السجاؿ كالجرجة الكمية لمسجاؿ الحي تتبع لو ( 1.11ججكؿ رقؼ )

 الفقخة ـ

 معامل 

 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

 0.000* 8.661 نذخ االسساء بجكف التأكج مغ ىػياتيع. 1.

 0.000* 8.589 نذخ صػر االشفاؿ كالشداء الحيغ تعخضػا النتياؾ. .2

 0.000* 8.699 تدجيل السقابالت بذكل سخؼ. 3.

 0.000* 8.677 ترػيخ السقابالت كبعس الحاالت بذكل سخؼ. .4

 0.000* 8.888 مذاعخ االخخيغ مغ خالؿ عجـ نذخ صػرىع. السحافطة عمى .5

 0.000* 8.551 االلتداـ بقانػف السصبػعات كالشذخ. .6

 0.000* 8.596 االعتساد عمى السرادر السجيمة. .7

 0.000* 8.577 مخاعاة السرمحة الػششية العميا. .8

 0.000* 8.761 السحافطة عمى الجقة كالسػضػعية كالسرجاقية. .9

 0.000* 8.618 الكحب كالخجاع في بعس االحياف مغ أجل الحرػؿ عمى السعمػمات. .18

 0.000* 8.655نذػػػػخ السعمػمػػػػات الدػػػػخية التػػػػي مػػػػغ شػػػػأنيا تذػػػػكيل ضػػػػخر بالسرػػػػمحة العامػػػػة  .11
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 كالسرمحة الػششية العميا.
 0.000* 8.751 انتياؾ حخمة االماكغ الخاصة كالسمكية الخاصة. .17

 0.000* 8.651 معمػمات عغ حياة االنداف الخاصة بجكف مػافقتو.نذخ  .15

14. 

قبػػػؿ اليػػجايا كالسػػػشح كالعصػػاءات كالتدػػػييالت التػػي تػػجفع مػػػغ شػػخؼ ىيئػػػات أك 
شخرػيات، إمػا بيػجؼ تمسيػع صػػرتيع فػػي اإلعػالـ أك مػغ أجػل االعتػجاء عمػػى 

 خرػميع.
8.669 *0.000 

15. 
السدػػػػػؤكلية القانػنيػػػػػة كالسيشيػػػػػة عشػػػػػج اعػػػػػجاد يخاعػػػػػي الرػػػػػحفيػف االستقرػػػػػائيػف 

 0.000* 8.841 التحقيق االستقرائي.

 (05.0االرتباط داؿ إحرائيًا عشج مدتػؼ داللة ) *

 صجؽ االتداؽ البشائي: .2
 يؾضح معامل االرتباط بيؽ كل مجاؿ مؽ مجاالت االستبانة مع الجرجة الكمية لالستبانة. (:1.11ججكؿ رقؼ )

 السجاؿ
معامل 
 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

 0.000* 0.589 االتجاه نحؾ الرحافة االستقرائية

 0.000* 8.787 أخالقيات الرحافة االستقرائية

 0.000* 8.845 مدؤكليات الرحافة االستقرائية

 (05.0االرتباط داؿ إحرائيًا عشج مدتػؼ داللة ) *

( يبيغ معامالت االرتباط بيغ الجرجة الكمية لكل مجاؿ مغ مجاالت 1.11ججكؿ رقع )
االستبانة مع الجرجة الكمية لفقخات االستبانة ككل كالحؼ يبيغ أف معامالت االرتباط السبيشة دالة 

(، كبحلظ تعتبخ 0.05(، حيث إف مدتػػ الجاللة لكل فقخة اقل مغ )0.05عشج مدتػػ داللة )
 ادقة لسا كضعت لقياسو.مجاالت االستبانة ص

 ثبات فقخات االستبانة. .3

أما ثبات أداة الجراسة فيعشػي التأكػج مػغ أف اإلجابػة سػتكػف كاحػجة تقخيبػا لػػ تكػخر تصبيقيػا عمػى 
(. كقج أجخػ الباحثاف خصػات الثبات عمى 430: 1995األشخاص ذاتيع في أكقات )العداؼ، 

 .ألفا كخكنباخ ك شخيقة التجدئة الشرفيةالعيشة االستصالعية نفديا بصخيقتيغ ىسا: معامل 

 :Cronbach's Alphaطخيقة ألفا كخكنباخ  . 1.3
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استخجـ الباحثاف شخيقة ألفا كخكنباخ لقياس ثبات االستبانة  كصخيقة أكلى لقياس الثبات كقج 
 ( أف معامالت الثبات مختفعة.1.12يبيغ ججكؿ رقع )

 كخكنباخ( لالستبانة. معامل الثبات ) طخيقة ألفا (:1.12ججكؿ رقؼ )

 السجاؿ  #
عجد 
 الفقخات

معامل ألفا 
 كخكنباخ

 8.767 7 االتجاه نحؾ الرحافة االستقرائية .1

 8.687 6 أخالقيات الرحافة االستقرائية .2

 8.745 76 مدؤكليات الرحافة االستقرائية .3

 8.778 59 الجرجة الكمية لالستبانة 
 

( 8.767 -8.687قيسة معامل الثبات تتخاكح ما بيغ ) يتزح مغ الججكؿ الدابق أف
( كىحا يجؿ عمى أف االستبانة تتستع بجرجة عالية مغ 8.778كمعامل الثبات الكمي تداكؼ )

 . الثبات تصسئغ الباحثاف إلى تصبيقيا عمى عيشة الجراسة

 : Split-Half Coefficientطخيقة التجدئة الشرفية .  2.3
تع إيجاد معامل ارتباط بيخسػف بيغ معجؿ األسئمة الفخدية الختبة كمعجؿ األسئمة الدكجية  
الختبة لكل بعج كقج  تع ترحيح معامالت االرتباط  باستخجاـ معامل ارتباط سبيخماف  بخاكف 

  ( حدب السعادلة  التالية: Spearman-Brown Coefficientلمترحيح ) 

معامل الثبات = 
1

2

ر

 حيث ر معامل االرتباط كالججكؿ التالي يبيغ الشتائج:ر

 معامل الثبات )طخيقة التجدئة الشرفية( لالستبانة. (:1.13ججكؿ رقؼ )

 السجاؿ  #

 التجدئة الشرفية

عجد 
 الفقخات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 السرحح

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

 0.000* 8.874 0.702 7 االستقرائيةاالتجاه نحؾ الرحافة  .1
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 0.000* 8.859 8.775 6 أخالقيات الرحافة االستقرائية .2

 0.000* 8.877 8.787 76 مدؤكليات الرحافة االستقرائية .3

 0.000* 1.866 1.765 39 الجرجة الكمية لالستبانة 

 ( 05.0االرتباط داؿ إحرائيًا عشج مدتػؼ داللة) 
( أف قيسة معامل االرتباط السعجؿ )سبيخماف 1.13كاضح مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )

( مختفع كداؿ إحرائًيا، كبحلظ تكػف االستبانة في صػرتيا Spearman Brownبخاكف( )
مغ صجؽ كثبات  بمة لمتػزيع، كبحلظ يكػف الباحث قج تأكجقا (2الشيائية كسا ىي في السمحق )

عمى ثقة تامة برحة االستبانة، كصالحيتيا لتحميل الشتائج،  سا يجعمواستبانة الجراسة، م
 .كاإلجابة عغ أسئمة الجراسة، كاختبار فخضياتيا

 :الجراسة في السدتخجمة اإلحرائية السعالجات: عذخ ثاني

 Statistical" اإلحرائي التحميل بخنامج خالؿ مغ االستبانة كتحميل تفخي  تع

Package for the Social Sciences  (SPSS)" . 

 :اآلتية اإلحرائية األدكات استخجاـ تؼ

 ألغخاض أساسي بذكل األمخ ىحا يدتخجـ: الشدبي كالػزف  كالتكخارات، السئػية، الشدب .1
  .السبحػثة الجراسة عيشة كصف في مشيا االستفادة كيتع ما، متغيخ فئات تكخار معخفة

 Split-Halfكشخيقة  (Cronbach's Alpha)كخكنباخ ألفا شخيقة .2

Coefficient))الترحيح كمعامل الثبات مغ لمتحقق (CoefficientSpearman 

Brown ). 

 درجة لقياس ؛ (Pearson Correlation Coefficient) بيخسػف  ارتباط معامل .3
 استخجامو تع كقج متغيخيغ، بيغ العالقة دراسة عمى االختبار ىحا كيقـػ االرتباط،
 .الستغيخات بيغ كالعالقة ، لمسقياس البشائي كالرجؽ الجاخمي، االتداؽ لحداب

 كاف إذا ما لسعخفة  (Independent Samples T-Test)عيشتيغ حالة في T اختبار .4
 .السدتقمة البيانات مغ مجسػعتيغ بيغ إحرائية داللة ذات فخكقات ىشاؾ

 One Way Analysis of Variance - ANOVA)األحادؼ التبايغ تحميل اختبار .5

 أكثخ أك مجسػعات، ثالث بيغ إحرائية داللة ذات فخكقات ىشاؾ كاف إذا ما لسعخفة (
 .البيانات مغ
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 الستغيخات بيغ العالقة لسعخفة (Chi Square test)الستغيخات بيغ العالقة اختبار .6
 .التختيبية

 مفاىيؼ كمرظمحات الجراسة:ثالث عذخ: 

ىػػػ كػػل مػػغ اتخػػح مػػغ فقػػًا لتعخيػػا نقابػػة الرػػحفييغ الفمدػػصيشييغ لمرػػحفي، ك الرػػحفي:  .1
الرػػػحافة ميشػػػة كمػػػػػرد رزؽ اساسػػػيًا، كيعسػػػل فػػػػي مؤسدػػػة إعالمية)صػػػحف، مجػػػػالت، 
محصات إذاعة كتمفدة، كككاالت أنباء( تعشػى بالحرػػؿ عمػى السعمػمػات كتحخيخىػا كبثيػا 

الرػػػػػػحافييغ، السرػػػػػػػريغ  أك نذػػػػػػخىا؛ كيذػػػػػػسل ىػػػػػػحا التعخيػػػػػػا: السحػػػػػػخريغ، السخاسػػػػػػميغ
الرحافييغ، رسػامي الكاريكػاتػر، السػجققيغ المغػػييغ، مػحيعي كمقػجمي كمعػجؼ كمخخجػي 

 .(1)األعساؿ كالبخامج التمفديػنية كاإلذاعية الستعجدة
داخػػػػل  االستقرػػػػائيالسسارسػػػػػف لمعسػػػػل  عىػػػػ: الفمدػػػػظشييؽ ؽاالستقرػػػػائييؽ يالرػػػػحفي .2

تحقيقػػػات  كالسخئيػػة كلػػجييع ةفمدػػصيغ، كفػػي مختمػػف كسػػائل اإلعػػالـ السقػػخكءة كالسدػػسػع
 استقرائية مشذػرة.

كيعخؼ رئػيذ السخكػد الػجكلي لمرػحفييغ "ديفيػج نابػل" الرػحافة الرحافة االستقرائية:  .3
االستقرائية بانيا "مجخد سمػؾ مشيجي كمؤسداتي صخؼ، يعتسج عمى البحػث كالتػجقيق 

رػػاء حخصػػًا عمػػػى السػضػػػعية كالجقػػة كلمتأكػػػج مػػغ صػػحة الخبػػػخ كمػػا قػػج يخفيػػػو كاالستق
انصالقًا مغ مبػجأ الذػفافية كمحاربػة الفدػاد، كتعػج الرػحافة االستقرػائية كسػيمة لسدػاءلة 

 كيػػػخى الباحػػػث اف، (3)السدػػػؤكليغ كمحاسػػػبتيع عمػػػى اعسػػػاليع خجمػػػة لمسرػػػمحة العامػػػة"
الرػػحافة االستقرػػائية ىػػي تمػػظ التػػي تبحػػث عمػػى مػػا كراء الخبػػخ اك مػػغ خػػالؿ معمػمػػة 
عػابخة يشطػخ الييػا الرػحفي االستقرػائي عمػى انيػا معمػمػة ذات قيسػة اك عبػخ مالحطػػة 
الرػػحفي لسسارسػػات خاشئػػة تقػػـػ بيػػا جيػػات تتػػػلى مرػػالح عامػػة مػػغ خػػالؿ التحميػػل 

دكات كالتقشيػات اد عػغ شخيػق اسػتخجاـ األى كذػف الفدػكالتفديخ السعسق كالتػي تيػجؼ الػ
التي كفختيا الرحافة االستقرائية لمرحفي كالتي مغ شػانيا التشقيػب عمػى الفدػاد بكافػة 

 أشكالو.

                                                             
(1)
 مننحن)موقعإلكتروني(.ننقابةالصحفيينالفلسطينيي

 .24-23التغصية الرحفية االستقرائية تحقيقات عابخة لمحجكد، الحسجاني، ص (3)
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ىػػي عبػػارة عػػغ مجسػعػػة مػػغ القػػيع كالسبػػادغ االخالقيػػة كالدػػمػكية أخالقيػػات الرػػحافة:  .4
السؤسدػػػة االعالميػػػة، التػػي يمتػػػـد بيػػا الرػػػحفي أثشػػاء مسارسػػػة عسمػػػو، ككػػحلظ تمتػػػـد بيػػا 

تتسثػل ىػحه االخػالؽ فػػي قػيع عامػة كتقاليػػج كترػخفات بعزػيا عػػاـ مذػتخؾ كقػيع الرػػجؽ 
كالشداىػة كالتػػازف، كبعزػيا خػػاص بالسجتسعػات اك بالسؤسدػات، كقػػج باتػت ىػحه السبػػادغ 
متجدػػجة فػػػي تذػػخيعات اعالميػػػة أك مػاثيػػق شػػػخؼ مكتػبػػة أقختيػػػا اتحػػادات صػػػحفييغ اك 

 .(1)ك ىيئات نقابيةمؤسدات اعالمية ا

 عذخ: تقديؼ الجراسة: رابع

 :فرػؿ مقجمة كثالثتقديع الجراسة الى  تع

:االجخاءات السشيجيػػػػػػػة لمجراسػػػػػػػة:، الجراسػػػػػػػات االشػػػػػػػار العػػػػػػػاـ لمجراسػػػػػػػة يتشػػػػػػػاكؿ الفرػػػػػػػل األكؿ:
الدػػػػػػػػابقة، االسػػػػػػػػتجالؿ عمػػػػػػػػى السذػػػػػػػػكمة، كمذػػػػػػػػكمة الجراسػػػػػػػػة، كأىسيتيػػػػػػػػا كاىػػػػػػػػجافيا كتدػػػػػػػػاؤالتيا، 

كنػػػػػػع الجراسػػػػػة كمشاىجيػػػػػا كقداكتيػػػػػا، كمجتسػػػػػع الجراسػػػػػة كعيشتيػػػػػا كقجػػػػػخاءات كاالشػػػػػار الشطػػػػػخؼ، 
 الرجؽ كالثبات، كتقديع الجراسة.

 :كاقع أخالقيات الرحافة االستقرائية الفرل الثاني:

السبحػػػػػػػث سػػػػػػػتعخض الباحػػػػػػػث فيػػػػػػػو ماىيػػػػػػػة الرػػػػػػػحافة االستقرػػػػػػػائية. امػػػػػػػا ا السبحػػػػػػػث األكؿ:
سػػػػػػػػتعخض أخالقيػػػػػػػػات ا الثالػػػػػػػػث السبحػػػػػػػػثتعخض أخالقيػػػػػػػػات الرػػػػػػػػحافة، أمػػػػػػػػا اسػػػػػػػػ الثػػػػػػػػاني

 الرحافة االستقرائية.

السبحػث : مبحثػيغستعخض الباحث فيو نتائج الجراسة السيجانية، كتػع تقدػيسة الػى االفرل الثالث: 
أىػػػػع نتػػػػائج الجراسػػػػة  يعػػػػخض أمػػػػا السبحػػػػث الثػػػػاني، كفخكضػػػػيا مشاقذػػػػة نتػػػػائج الجراسػػػػة األكؿ:

 ، ثع مرادر كمخاجع كمالحق الجراسة.كتػصياتيا

 

 
                                                             

(1)
 .86اتجاىات الشخبة االعالمية نحػ التداـ السػاقع االخبارية الفمدصيشية بأخالقيات السيشة، خميفة، ص
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 الفرل الثاني

 الرحافة االستقرائية كاقع أخالقيات
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 السبحث األكؿ

 الرحافة االستقرائية: السفيؾـ، كاالىسية، كالسجاالت

 تسييج:

كثخىا تكمفة، اذ االنساط الرحفية السثيخة لمججؿ كأتعج الرحافة االستقرائية كاحجة مغ أكثخ 
تزصمع بجكر أكثخ تحخيزًا لمخأؼ العاـ تجاه تتصمب السديج مغ االلتداـ كالػقت كاالستثسار، فيي 

أؼ انحخافات تحجث في السجتسع، باإلضافة الى دكرىا في تحميل السعمػمات كمسارسة الجكر 
 .(1)شبو القزائي في تحجيج جيات االتياـ لالنحخافات التي يتع تحجيجىا

الرحفيػف، خاصو  شػف الرعبة التي يتشاكلياالرحافة االستقرائية تعتبخ مغ الف كيخى الباحث
نيا مغ أصعب الفشػف يا ميسة ججًا كحداسة في السجتسع لحلظ فقج صشفت بأنيا تتشاكؿ قزاأ

االزدىار الرحفية، كنطخًا ألىسية ىحا الفغ في عرخنا الحالي، فقج بجء ىحا الفغ بالتصػر ك 
ًا ػيق أىحا الفغ مغ الذباب، كىحا يعتبخ مؤشخ  مسارسيف معطع بذكل ممفت لمشطخ، خاصة أ

 ىاىشاؾ عديسة لجػ الذباب لتغييخ مجتسعاتيع نحػ االفزل مغ خالؿ استغالؿ ما تػفخ  فّ عمى أ
 دكات متاحة.رحافة االستقرائية مغ امكانيات كأال

كتقـػ فمدفة الرحافة االستقرائية عمى مبجأ حساية كحخاسة مرالح السجتسع مغ خالؿ 
لدعي لمػصػؿ الى الحقيقة كقيراليا الى العسل عمى كذف التجاكزات كالسسارسات الخاشئة كا

الجسيػر، بسا يؤدؼ الى تفعيل إجخاءات السحاسبة كالسداءلة، كمغ ثع معالجة األخصاء 
كالفداد  االنحخافاتكترػيب األكضاع، كىي بحلظ تمتـد بجكر الرحافة في حساية السجتسع مغ 

رابعة في مػازاة الدمصات نيا سمصة لميبخالي الحؼ يشطخ لمرحافة عمى أعمى كفق السشطػر ا
 .(2)الثالث السعخكفة

                                                             
 .7الرحافة االستقرائية أشخ نطخية كنساذج تصبيقية، عبج الباقي، ص (1)
 .30االعالـ التقميجؼ كاالعالـ الججيج، الفالحي، ص (2)



54 
 

 :(1)لسحة عؽ الرحافة االستقرائيةأكالا: 

ضيخت الرحافة االستقرائية مع بجاية تصػر مفيـػ دكر الرحافة في السجتسع 
كاتجاىيا في اإلبخاز كالتخكيد كالتحخؼ عغ قزايا معيشة تحجث في السجتسع، كخاصة جػانب 

 االنحخاؼ كالفداد.

أك السشقبػف عغ الفداد، كأشمق ىحا االسع عمى  Muck Rekersكسسى محخرك ىحا المػف بػ 
 .1901مجسػعة الرحفييغ الحيغ قادكا حسالت صحفية ميسة ضج الفداد خاصة عاـ 

غ عغ الفداد في حخكتيع الرحفية عمى نذخ التحقيقات يلرحفيػف السمقبػف بالسشقبااعتسج ىؤالء 
ية عمى كثائق رسسية كخاضعة لسخاقبة الخبخاء، بخزت حخكة السشقبيغ عغ الرحفية الكاشفة السبش
 .1906الفداد كقػة ميسة عاـ 

مخة اخخػ، ثع  1911انحدخ ىحا المػف في الرحافة بعج ذلظ بعاميغ ثع بمغت قسة الشجاح عاـ 
حيث بجأ الجيػر يبتعج عشيا، ككحلظ تعخض الرحف لكثخة الزغػط  1912تبجدت عاـ 

 مسا أدػ الى إختفاء ىحا المػف مغ صفحاتيا.السالية، 

غ القخف مانتذخت الرحافة االستقرائية في الػاليات الستحجة االميخكية خالؿ فتخة الدبعيشات 
 العذخيغ ألسباب متعجدة مشيا:

كاف التخصيط لحلظ قج بجأ  الرحافة في أكائل الدبعيشات، إذ الجعع السالي الحؼ حرمت عمية
 مشطع.بذكل  1968مشح عاـ 

تسػلو  Investigative   Journalism Fund Ofكجػد مشطسة أك صشجكؽ مدتقل ىػ 
مذخكع تغصية استقرائية  60السؤسدات كاألفخاد، كقج نجح ىحا الرشجكؽ في تسػيل أكثخ مغ 

، كذف عغ أكجو نذاط قابمة 1973كحتى سبتسبخ  1971خالؿ الفتخة مغ سبتسبخ عاـ 
 يبة في الشذاط االقترادؼ كالحياة الدياسية كعغ فداد الحكػمة.لمسشاقذة تترل باألكضاع السخ 

                                                             
(1)
 .7-6دكر الرحافة االستقرائية في مكافحة الفداد السالي كاإلدارؼ كالجخيسة السشطسة، حدغ،  ص
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تأسذ اتحاد السشجكبيغ كالسحخريغ االستقرائييغ كجساعة صحفية ال  1976في عاـ 
تيجؼ إلى الخبح كذلظ عمى يج مجسػعة مغ السحخريغ االستقرائييغ بيجؼ تذجيع الرحافة 

زع خجمات كنذخة إخبارية عغ االستقرائية كتشسيتيا، كخصط لتصػيخ مخكد لسػارد ي
 السػضػعات االستقرائية الى جانب دليل لمخبخاء كبعس الخجمات االخخػ.

سبب اغتياؿ خسدة عذخ صحفيًا مشيع إلى  عكيخج 2001انية كستػف صحفيًا عاـ اغتيل ثسك 
 اعساؿ استقراء عغ قزايا الفداد كىحا رقع يشحر بالخصخ.

كل متدع في مجاالت كذف الفداد في السجتسع كتقجيع ف بذكتدتخجـ الرحافة االستقرائية اآل
ف تقجميا كسائل االعالـ االخخػ، كقج صاحب ىحا أتقرائية الذاممة التي ال تدتصيع الخؤية االس

نسػًا متدايجًا في تػضيف الحاسبات اإللكتخكنية ألغخاض ترشيف السعمػمات كالبيانات الكثيخة 
مى الػصػؿ الى ا، كتحميميا بذكل يداعجىع عالتي يحرل السحخركف االستقرائيػف عميي

 .خالصات كسية دقيقة

 ثانياا: مفيؾـ الرحافة االستقرائية:

تحجيج مفيـػ  ( أفّ Etteme, Glasser, Tuchmanيخػ بعس الباحثيغ أمثاؿ )
الرحافة االستقرائية يتصمب تػضيح كبحث العالقة التي تخبصيا مع األشخاص في مػاقع 
الدمصة، مع مقارنة ىحه العالقة مع العالقة التي تخبط الرحفييغ في الرحف مغ السرادر 
الخسسية السػثػؽ بيا، مثل الحكػمات كالسحاكع كأجيدة الذخشة كالسػضفيغ في السرالح العامة، 
مع تصبيق التقييع الخبخؼ، كمغ ثع تحجيج أكلػيات األخبار التي تدتحق الشذخ، مع تشطيع تقجيع 

راء ما يسكغ قبمػه السعمػمات لمقارغ، بيشسا كضيفة الرحفي االستقرائي، ىي الشطخ الى ما ك 
 .(1)ف يشطخ الى ما كراء التفديخ الحؼ تقجمة الدصات الخسسية لألحجاثفي السعتاد، كأ

ثسة مرصمحات متخادفو كثيخة لمرحافة االستقرائية تذيخ الى مفيـػ مخرػص، مثل صحافة 
التقري اك االستقراء أك العسق أك التحخؼ اك البحث اك التحقيق أك صحافة الجقة أك صحافة 

بػ" السشقبيغ عغ الفداد" السعمػمات السخفية، كسسي محخرك ىحه الشسػذج الرحفي خالؿ ضيػره
                                                             

 .60عبج الباقي، صالرحافة االستقرائية أشخ نطخية كنساذج تصبيقية،  (1)
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" كىػ ما شبع جسيع السخاحل التي تذكمت فييا خرػصيتو بإعتبار جشدًا خفيًا، كتبمػرت فييا 
خكد عمى أحج أبعاد أك ة تمعجع التعابيخ االصصالحية السحكػر  قػاعجه السيشية. كىشا نالحع أفّ 

)السعمػمات الخفية( اء خرائز الرحافة االستقرائية، فيبخز إما مػضػع اك قرة االستقر
ك القػاعج العمسية كالسيشية لالستقراء )البحث كالتحخؼ أك شبيعة معالجة القرة )العسق( أ

كالجقة..(، كىي الدسات التي نججىا أيزًا متشاثخة في التعاريا االصصالحية السختمفة، إذ ليذ 
 .(1)ىشاؾ حج مصمق مكتفيًا بحتو

فيج نابل" الرحافة االستقرائية بانيا "مجخد كيعخؼ رئيذ السخكد الجكلي لمرحفييغ "دي
سمػؾ مشيجي كمؤسداتي صخؼ، يعتسج عمى البحث كالتجقيق كاالستقراء حخصًا عمى 
السػضػعية كالجقة كلمتأكج مغ صحة الخبخ كما قج يخفيو انصالقًا مغ مبجأ الذفافية كمحاربة 

محاسبتيع عمى اعساليع خجمة الفداد، كتعج الرحافة االستقرائية كسيمة لسداءلة السدؤكليغ ك 
 .(2)لمسرمحة العامة"

الدػػاعي الى  الرحفينػػػاع العسػػل أنػػػع مػػغ يزًا بأنيا كتعخؼ الرحافة االستقرائية أ
نيػػا أك أ امػػا تػػع اخفائيػػا مػػغ قبػػل مدػػؤكليغ، الكذػػف عػػغ تفاصيػػل قزيػػة مػػا  تيػػع الػػخأؼ العػػاـ،

 .(3)نتيجػػة تخاكػػسات ثقافيػػة كاجتساعيػػة كسياسػػيةاختفػػت 

الرحافة االستقرائية ىي تمظ التي تبحث عمى ما كراء الخبخ اك مغ  كيخى الباحث
خالؿ معمػمة عابخة يشطخ الييا الرحفي االستقرائي عمى انيا معمػمة ذات قيسة اك عبخ 

الح عامة مغ خالؿ التحميل مالحطة الرحفي لسسارسات خاشئة تقـػ بيا جيات تتػلى مر
كالتفديخ السعسق كالتي تيجؼ الى كذف الفداد عغ شخيق استخجاـ األدكات كالتقشيات التي 

 كفختيا الرحافة االستقرائية لمرحفي كالتي مغ شانيا التشقيب عمى الفداد بكافة أشكالو.

                                                             
(1)
 .4دكر لمرحافة االستقرائية في تعديد السسارسة الجيسقخاشية، الخاجي، ص
(2)
 .24-23التغصية الرحفية االستقرائية تحقيقات عابخة لمحجكد، الحسجاني، ص
(3)
 .29الرحافة االستقرائية لسؤسدات السجتسع السجني الفكخة كتصبيقيا، عدالجيغ، ص



57 


 أىسية الرحافة االستقرائية:ثالثاا: 

مغ الػضيفة التي تؤدييا، فيي تعج جدًء مغ العسل كتشبع أىسية الرحافة االستقرائية 
الخقابي التخرري، كالحؼ مغ السسكغ أف يرشع رأؼ عاـ بيغ الجسيػر خاصة إذا تبشتو بعس 

لمرحافة االستقرائية قجرة ال  فّ سائل االعالـ، كيقاؿ في الغخب " إالجيات الدياسية كك 
رحافة االستقرائية ىي أداة لمػصػؿ تزاىي عمى ربط مدؤكليغ بجخائع معيشة" ال سيسا أف ال

لمحقيقة مغ مرجرىا األصمي، لمػقػؼ عمى صجقيا مغ كحبيا، تزخيسيا مغ تحجيسيا، أداة 
تعسق فيع الحجث، كىي بػابة ميسة لمذخكع أجيدة الجكلة في فتح التحقيقات في جخائع الساؿ 

 .(1)كاإلدارة

 :(2)في الشقاط التاليةىسية الرحافة االستقرائية رت بذخى الحسجاني أكقج لخ

رشع رأؼ عاـ بيغ الجسيػر ف يعسل الخقابي التخرري، الحؼ مسكغ أجدء مغ ال .1
 ذا تبشت نتائجو بعس الجيات الدياسية ككسائل االعالـ.السيسا إ

 ارشيفًا لمجخائع كالفزائح كفداد الداسة كالسدؤكليغ في الجكلة. .2
كالػقػؼ عمى صجقيا مغ كحبيا، اذا اداة لمػصػؿ الى الحقيقة مغ مرجرىا االصيل،  .3

 تعج تعسق فيع الحجث.
 جيدة الجكلة في فتح التحقيقات في جخائع الساؿ كاالدارة.بػابة ميسة لذخكع أ .4
 تذكل مخكد معمػمات السؤسدة، كقاعجة بيشاتيا. .5
تسثل مدتقبل الرحافة الحية الشاجحة السؤثخة مدتقباًل، كاذا اسمسشا اف صحافة السدتقبل   .6

صحافة العسق فإف الرحافة االستقرائية ضخكرة لشيػض صحافة مؤسداتشا ىي 
 االعالمية تحجيجًا، كىي مبخر لػجػدىا.

                                                             
 .171كالجكلية، السذيجاني، ص الرحافة العخبي (1)
 .25التغصية الرحفية االستقرائية تحقيقات عابخة لمحجكد، الحسجاني، ص (2)
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 مجاالت الرحافة االستقرائية:رابعاا: 

مجاؿ مغ مجاالت الحياة ف تتشاكؿ ات االستقرائية الجيجة كالسيشية أيسكغ لمسػضػع
ة العامة كال ييجؼ الى تحقيق أغخاض رمحذا كاف االستقراء يرب في خجمة السكال سيسا إ

خػ الرحفي العالسي ديفيج رانجاؿ أف الرحافة االستقرائية ك خجمة مرالح خاصة، كيمخيبة أ
 السػاضيعف لسختمفة كفي مياديغ الحياة كافة أك يذيخ بأتشقب عغ الفداد بأشكالو ا فّ يسكغ أ

الى مػضػع يذكل بحرة لقرة  ك حجس يذيخة قرة تفػح مغ مكاف ما أاالستقرائية تبجأ بخائح
ي ما لكغ ىشاؾ فئتيغ كاسعتيغ تعجاف بشتائج مثسخة عمى كجو خاص، األنذصة كالسشطسات الت

ك الذخريات كالسؤسدات السالية خرػصًا تؤدؼ عسميا في أماكغ بعيجة عغ أعيغ السجتسع أ
لتشقيب الشدبة درجة كبيخه مغ الخرػبة ب تعتبخ تخبة عمى ،تمظ التي اغتشت بيغ ليمة كضحاىا

 .(1)الرحفي االستقرائي

تشاكؿ أؼ مجاؿ مغ مجاالت الحياة إذا كانت تحقيقات االستقرائية تال كيخػ الباحث أفّ 
ف ، خاصة أىشاؾ حجكد لالستقراء فال يػجج، ك سمػؾ غيخ جيجتيجؼ الى مكافحة خصأ ما أ

ياية الرحفي و في الشالكتابة، ألنّ التفكيخ  بعشاية حػؿ الشتيجة أفزل مغ كتابو التحقيق لسجخد 
ف يبجأ في كتابة التحقيق االستقرائي يجب اف يتدأؿ ىل تدتحق االستقرائي يجب قبل أ

ف في كالخػض في غسارىا الجيج السبحكؿ أـ ال تدتحق، ألالقزية اك القرة السخاد تشاكليا 
ز أىسية التصخؽ تبخ الشياية الشتائج التي سيجشييا الرحفي مغ تحقيقو االستقرائي ىي مغ س

 ك القزية مغ عجمو.الى ىحا السػضػع أ

 :(7)عشاصخ الرحافة االستقرائيةخامداا: 

 كفقًا ما ذكخه انذيل كأخخكف فإف إعجاد التقاريخ االستقرائية، يذسل:

ك القزايا: فكسا تذيخ كمسة استقراء، ج السػضػعات أحتتشاكؿ البحث العسيق حػؿ أ .1
 عمى مػضػع السػضػعات. ة االعتسادفإنيا تعشي ببداش

                                                             
 .35االعالـ التقميجؼ كاالعالـ الججيج، الفالحي، ص (1)
 .72-70صعبج الباقي، الرحافة االستقرائية أشخ نطخية كنساذج تصبيقية،  (2)
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ف لعاـ: فاىتساـ الخأؼ العاـ يعشي أتتشاكؿ قزية أك مػضػعًا يحطى باىتساـ الخأؼ ا .2
السجتسع لغ يتستع بسدايا االشالع عمى تمظ السعمػمات، اك لغ يدتفيج مشيا سػاء برػرة 
مادية اك مغ خالؿ اشالع صانعي القخار عمى السعمػمات التي تكذف عشيا التقاريخ 

 ستقرائية.اال
إعجاد التقاريخ االستقرائية عسمية كليدت حجثًا: ال تقجـ الرحافة االستقرائية عمى  .3

االشالؽ قرة استقرائية عمى الفػر، بل إف اعجاد تمظ القرة، يسخ بسخاحل معتخؼ 
 بيا مغ التخصيط كقعجاد التقاريخ، كسا يجب العسل كفق السعاييخ مغ الجقة كالسرجاقية.

ف تدتشج القرز أصمي يتصمب نذاشًا زائجًا: يجب أ االستقرائية عسلالتقاريخ  .4
االستقرائية عمى عسل الرحفييغ أك فخيق عسل مداعج لو اك ليا عشجما تدسح مػارد 

أف تبجأ بسعمػمة أك السؤسدة التي يعسل بيا، كبالخغع مغ أف القرة االستقرائية يسكغ 
عج تمقي ندخة مغ كثيقة سخية مغ مرجر ك قج تبجأ القرة االستقرائية بفكخة صغيخة، أ

ك بأؼ كسيمة أخخػ، إال اف مجخد ىحه الػثيقة أك يػؿ اك قج يتع ارساليا بالفاكذ، أمج
 تمقييا ال يعتبخ ضسغ أنذصة الرحافة االستقرائية.

ك تزع السعمػمات الستاحة مغ قبل معًا، ذلظ في نسط يجب أف تقجـ معمػمة ججيجة، أ .5
تسيدىا: فالسعمػمات أك إدراؾ أىسيتيا ال يعج امخًا ججيجًا،  ججيج مغ أجل الكذف عغ
 فساذا تدتقرى عشو بالزبط.

يجب أف تكػف الرحافة االستقرائية متعجدة السرادر: السرجر الػحيج قج يكذف عغ  .6
مثيخة )كىػ ما يعتسج عمى شخرية السرجر(، كقج يتيح لظ السرجر إلقاء  معمػمات

كغ القرة التي يس كػف محجػبة عغ اآلخخيغ، لكغّ نطخة عمى السعمػمات التي قج ت
ك حتى مع اختبار صحتيا مغ خالؿ مقارنتيا الحرػؿ عمييا مغ ذلظ السرجر، أ

ك حتى استكذاؼ السغدػ خػ سػاء كانت ىحه السرادر بذخية أك كثائقية أبسرادر أخ
 ًا.خخػ، فإف ىحا ال يعج عساًل استقرائيقي لتمظ السعمػمات مغ السرادر األالحقي

تتصمب الرحافة االستقرائية مػارد كفخيق عسل بجرجة تفػؽ إعجاد التقاريخ االخبارية  .7
السعتادة: فسعطع الحاالت الجراسية التي يتع تقجيسيا كشساذج لمتقاريخ االستقرائية تعج 
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نتيجة فخيق االستقراء، كلكغ ىحا يصخح مذاكل بالشدبة لمسصبػعات  الرغيخة 
 يزًا.مغ العامميغ بيا كالػقت السحجد أ العجد السحجكد كالسحمية، التي تعاني مغ

 :(1)معاييخ كقؾاعج الرحافة االستقرائيةسادساا: 

 تختمفف كانت كق لمرحافة، العامة السعاييخ مع االستقرائية الرحافة معاييخ تتذابو
 خرػصية احتخاـ مع كالػضػح، الجقة فسخاعاة الجقيق، عسميا شبيعة مقتزيات حيث مغ عشيا
 اختالؼ احتخاـ أيزاً  ذلظ إلى كأضف اليامة، السعاييخ مغ كالعقائج كاألدياف السػاشغ حياة

 .السعمػمات مرادر سخية عمى كالحفاظ الخد، حق ككفالة اآلخخ

 كقيستو، السػضػع، انتقاء حيث مغ بيا، االلتداـ يجب قػاعج االستقرائية لمرحافة إف  
 الجقيقة التفاصيل بكل اإللساـ عمى الرحفي قجرة ككحلظ الشتائج، عمى فيو التعسق كأثخ

 كربط صحتيا، مغ كالتأكج الرمة، ذات الخفية الحقائق جسع عمى قجرتو ككحلظ بالسػضػع،
 الرحافة في السيع مغ. الكاممة الشيائية الرػرة تتذكل حتى ببعس، بعزيا السعمػمات

 السداعجة يشتطخ أف حتى ال، بحثو في خارجية مداعجة عمى الرحفي يعتسج ال أف االستقرائية
 فقط، كالسمسػسة الحقيقية الستعجدة األدلة عمى أساسي بذكل كاالعتساد اآلخخ، مغ الذأف ىحا في
 حقيقة ألىسية إدراؾ لجيو يكػف  كأف الحقائق، ىحه تجعع التي األدلة جسع عمى أيزاً  يعسل كأف
 عمع أك السرجر، مػافقة دكف  اليامة القزايا إشار في معمػمات أؼ تدجيل لو يجػز ال أنو

 أؼ تحت لو يحق ال أنو كحلظ يجرؾ كأف األمخ، اقتزى إذا حسايتو أجل مغ األمشية الجيات
 مغ غيخىا أك إذف، دكف  مبشي كجخػؿ السمكية اآلخخيغ حخيات عمى بالتعجؼ يقـػ أف مدسى

 عغ كمية يبتعج أف يجب فيػ ما، قزية سبيل في مباحة أنيا الرحفي يعتقج قج التي التعجيات
 .السعمػمات عمى لمحرػؿ أخالقية الغيخ األساليب

 العالع الباحث مع يذتخؾ االستقرائي الرحفي أف إلى أيزاً  ىشا نذيخ أف السيع مغ
 أكؿ ألنيا السعمػمة في التذكيظ عمى أكالً  بحثيسا في يدتشجاف كمييسا أف أىسيا نقاط عجة في

 الخط نفذ آخخ شخز كتتبع حجث ما إذا حتى بالػثائق، السعمػمة مصابقة ثع لمتحقق، سبيل

                                                             
 .102-101لرحافة االستقرائية(، جبخ، صمدتقبل االعالـ في الػشغ العخبي )ا (1)
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 غيخه عغ يتسيد الرحافة مغ الفخع بيحا السختز فالرحفي الشتيجة، لشفذ يرل مختمف بذكل
 السالحطات كل لجراسة يجفعو الحؼ شكو عمى بشاء القزية إثارة عمى بالقجرة الرحفييغ مغ

 ميسا الكاممة الحقيقة إلى لمػصػؿ الصخؽ  أبدط يشتقي أف يحاكؿ كأف القزية، بيحه الخاصة
 .ككقت جيج مغ تكمف

 :(1)الدسات التي يجب تؾافخىا في العسل الرحفي لكي يتؼ ترشيفو عسالا صحفياا استقرائياا 

كضع مارني كػديل خسذ سسات لمعع الرحفي كي يتع ترشيفو عساًل صحفيًا استقرائًي ، 
 كىي:

االستقرائي ال بج أف تكػف شخرية عامة أك شخرًا ذا الذخرية التي يتشاكليا العسل  .1
مشرب في الدمصة أك مجسػعة أشخاص، كأف تكػف السعمػمات التي يتع الكذف عغ 

 تمظ الذخرية ذات بعج أك اىتساـ جساىخؼ.
أف أف يكذف العسل االستقرائي معمػمات يخغب أحجىع في إبقائيا مخفية لدبب ما أك  .2

 لػال تجخل الرحفي. تمظ السعمػمات لع تكغ لتكذف
 )ال يقبل بالخكاية بل يتحجاىا(. كراء االدعاء أك اإلنكار عمى الرحفي اف يبحث فيسا .3
أف يكذف العسل االستقرائي معمػمات ججيجة أك معمػمات مشذػرة في أماكغ معمشة  .4

 ق ججيجة.ئكلكغ جسيعيا مع بعزيا يطيخ حقا
تذيخ الى أيغ يخفق السجتسع أك أف يشحرنا العسل االستقرائي الى الفذل السشطع أك  .5

 يدقط في تصبيق مبادئو كمعاييخه.

 :(2)أىؼ الخظؾات التي يجب االلتداـ بيا عشج إعجاد التحقيق االستقرائيسابعاا: 

السيسة كالتي أكجت عمييا مشطسة الذافية العخبية كريغة مخضية لرحافة  الخصػاتأبخز 
 عخبية تػاجو الفداد ىي:

                                                             
 .26اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ نحػ مسارسة الرحافة االستقرائية، حدغ، ص (1)
(2)
 .111-110الرحافة الستخررة، السذالية كآخخكف، ص
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لمقػانيغ السختمفة الستعمقة بتقيج الحخيات كقلغاء قػانيغ  ةشامم القياـ بعسمية مخاجعة .1
السصبػعات السقيجة لمحخيات كتبشي حسالت كششية إلقخار قانػف حخية الػصػؿ إلى 

 السعمػمات.
القياـ بحسالت تػعية لمسجتسع السجني بزخكرة حخية الرحافة كبالتالي خػض معخكتيا  .2

 لكػنيا يسثالف حمفًا كاحجًا.
الرحف لكػنيا خط دفاع ميع ضج الفداد الحؼ  صاع الخاص عمى إصجارحث الق .3

 األحياف.يذػه العسمية االقترادية كيػجييا نحػ االحتكار كالخبح غيخ السذخكع كثسغ 
ػمات بتزسيغ القػانيغ السجنية مػاد تستع الحكػمات كحافة كالحرفظ االرتباط بيغ ال .4

 .مغ التسمظ في الرحافة
كتقـػ بالتعاكف السذتخؾ بيغ  ات كتجسعات تجافع عغ الرحفييغالحث عمى تأسيذ نقاب .5

 الشقابات العخبية كاألجشبية في ىحا األمخ.
 إقخار قػانيغ تذجيع السشافدة كتسشع االحتكار في األسػاؽ االعالمية. .6
العسل عمى اقشاع السؤسدات الرحفية بتخرز صفحات لستابعة قزايا الفداد، كحث  .7

القصاع الخاص عمى دعع الرحف الستخررة بسحاربة مؤسدات السجتسع السجني ك 
 الفداد.

 تخكيج لمرحافة االستقرائية بػصفيا األىع في فزح قزايا الفداد في السجتسع. .8
ك ألشخاص يحاربػف مػضػع عغ محاربة الفداد أتخريز جػائد سشػية ألفزل  .9

مخيعة لجسيع الفداد، كيتفخغػف لسػاجية ىحا الػباء الحؼ يفكظ السجتسع كيدبب نتائج 
 مجاالتو كقصاعاتو.

تذجيع عقج دكرات لتجريب الرحفييغ عمى الرحافة االستقرائية الستخررة كسبل  .10
 كذف قزايا الفداد الخصيخ في السجتسع.
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 :(1) أبخز الشقاط التي يجب أخحىا بعيؽ االعتبار عشج اعجاد تحقيق استقرائي

 الخئيػػذ اسػػتعجاد فػػاف بالتػػالي البعػػس، بعزيػػا عػػغ تختمػػف العػػالع بمػػجاف في الثقافػػات .1
بدبب تحقيق  1974 العػػاـ في مشربػػو عػػغ نيكدػػػف لمتشحػػي ريتذػػارد االمخيكي

 .الجسيػػع يحتخمػػو سػػياسي نطػػاـ كجػػػد عػػغ يعبػػخ استقرائي )ككتخ غيت( انسػػا
 تمػػظ تفاصيػػل نذخ في بػسػػت، الػاشػػشصغ صحيفػػة بيػػا تستعػػت التػػي الحخيػػة مػػجػ .2

 الرحافػػة في نفتقػػجه ما كىحا الذػػباف، بسخاسػػمييا كثقتيػػا يػمػػي، كبذػػكل الفزيحػػة
 الفدػػاد. قزايػػا تفاصيػػل في لمخػػػض ،كالسحميػػة العخبيػػة

قزايا الفداد، كالفمدصيشييغ لمخػض في تفاصيل  العػػخب الرحافيػػغ اسػػتعجاد مػػجػ .3
 .ليػػع كالسدػػانجة الجعػػع غيػػاب بدػػبب كخػفيع

 :(2)ةكالجشائي األمشية كالتحقيقات االستقرائية الرحافة بيؽ العالقةثامشاا: 

 ىي كالجشائية األمشية كالتحقيقات االستقرائية التحقيقات بيغ العالقة بأف القػؿ يسكغ
 في فالسحقق الػسائل، اختالؼ مع التذابو شبيعة تفخضيا العالقة كىحه ، تالزميو عالقة

 العادؿ، جداءىع ليشالػا لمعجالة بتقجيسيع الجشاة كردع الجخيسة ضبط إلى ييجؼ األمشي التحقيق
 يدتخجميا التي الػسيمة اختالؼ مع االستقرائي، السحقق كالغاية اليجؼ نفذ في معو كيذتخؾ
 بل لسيستو أداءه يعخقل خصيخاً  أمخاً  األمشي السحقق يعجه الحؼ ،الشذخ كىي االستقرائي التحقيق
 سخية عمى يحخصػف  األمشييغ فالسحققيغ الصخفيغ، بيغ السمتبدة العالقة مغ حالة كيخمق
 السحقق أف حيغ في الجخيسة، مختكب عمى القبس خالؿ مغ لمعجالة لمػصػؿ التحقيق

 الجيتيغ ىجؼ أف كرغع لمقخاء، إليراليا الحقيقة إلى يدعى األحياف أغمب في االستقرائي
 الخاصة أىجافو لو مشيسا كالً  أف إال العجالة تحقق التي الحقيقة إلى الػصػؿ كىػ كاحج

 عكذ عمى معمػماتيع تحريغ عمى األمشيػف  السحققػف  يعسل الحؼ الػقت ففي كمداراتو،
 كثيخاً  تغخيو التي عسمو شبيعة كراء اندياقاً  معمػماتو كذف إلى يدارع ما عادة الحؼ الرحفي
 ىحه تجاكز يسكغ أنو إال الجيتيغ، بيغ الترادمية العالقة تخمق ىشا مغ الرحفي، الدبق نطخية

                                                             
 .29الرحافة االستقرائية لسؤسدات السجتسع السجني الفكخة كتصبيقيا، عدالجيغ، ص (1)
(2)
 .365ػػ  359مع السرادر كالخبخاء كالسختريغ إلعجاد التحقيق الرحفي األمشي، الجاسخ، ص ميارات التعامل
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 السعمػمات سخية عمى بالحفاظ األمشي السحقق ثقة كدب الرحفي السحقق استصاع ما إذا العقبة
 تػثقت فكمسا األمغ، رجاؿ مع معمػمات مغ يحرل ما كتقاسع بل بشذخه، يدسح بسا كالتقيج
 استقرائية تحقيقات تقجيع عمى يداعجه ميساً  مرجراً  يكدب أف الرحفي لمسحقق أمكغ العالقة
 فييا تفػؽ  االستقرائية التحقيقات بعس كىشاؾ الػقت، نفذ في لمسجتسع كنافعة مرجاقية ذات

 كالتخرري السيشي الجانب تفػؽ  مغ الخغع عمى األمشي السحقق عمى االستقرائي السحقق
 .األمشي التحقيق لخجاؿ

 يسكػػؽ ىشػػاؾ ىامذاا  أف إال اسػػتقرائية، تحقيقػػات تشفيػػح تسشػػع معيقػػات عػػؽ الحجيػػث رغؼ
 :(1)فيو، بذخط االلتداـ بالقؾاعج التالية الدػػيخ

االخػػخ،  كالػػخاؼ الػػخأؼ العجالػػة، السػضػعيػػة،) السيشػػة بقػاعػػج كأخالقيػػات االلتػػداـ .1
 (...الخ االخخيػػغ احػػتخاـ معمػمػػة، أؼ تثبػػت التػػي السدػػتشجات

 يدػػعى أف يجػػب مػػا كىػػػ الرحفػػي، لمعسػػل الفقػػخؼ  العسػػػد ىػػي الحقيقػػة كراء الدػػعي .2
 دائسػػًا. االستقرائي إليػػو الرحفػػي

 .االستقرائي لمرحفي الحساية تػفخ الرحفي العسل قػاعج اعتساد .3
 التحخيػػخ رئيػػذ التحخيػػخ، إلقشاع كرئيػػذ كالسحػػخر الرحفػػي بػػيغ الجائػػع االترػػاؿ .4

 .االعالـ كسػػيمة تشفيػػحه، لتتبشػػاه السصمػػػب بالعسػػل

 :(2)االستقرائي التحقيق كمدانجة دعؼ آلياتتاسعاا: 

 قانػػػف )  الفمدػػصيشية الدػػمصة نذػػػء بػػجء في صياغتػػو تػػع قجيػػع، قانػػػف  كجػػػد ضػػل في
  في بػػو التعامػػل يتػػع مػػا كىػػػ  أردني، عقػبػػات قانػػػف  ضػػل كفي ،(1995كالشذخ  السصبػعػػات

 كمدػػانجة دعػػع أنػػػاع إلى بحاجػػة الرحفػػي بػػات ، األردف في تحجيثػػو رغػػع  الغخبيػػة، الزفػػة
 ، كيسثل ىحا الجعع في ما يمي:القانػػػني الجعػػع الى إضافػػة مبتكػػخة

                                                             
(1)
 .29الرحافة االستقرائية لسؤسدات السجتسع السجني الفكخة كتصبيقيا، عدالجيغ، ص
(2)
 .50-49الرحافة االستقرائية لسؤسدات السجتسع السجني الفكخة كتصبيقيا، عدالجيغ، ص
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 كالحقػقيػػة القانػنيػػة السػػجني السجتسػػع مؤسدػػات قبػػل مػػغ قانػػػني، دعػػع كحػػجة إنذػػاء .1
 .كالتعبػػيخ الػػخأؼ حخيػػات مجػػاؿ في كالعاممػػة

 عمييػػع كمػػا ليػػع بسػػا لتعخيفيػػع أنفدػػيع، لمرحفييغ االستقرائييغ القانػػػني السشبخ تػفػػيخ .2
 تحفيػػد خػػاؿ مػػغ ليع الػقائيػػة القانػنيػػة االستذػػارات كتقجيػػع القانػنيػػة، الشػاحػػي مػػغ

 االعالـ. بقزايػػا لالىتساـ محامػػيغ
 مسارسػػة عمى كمدػػاعجتيع لمرحفييغ كاالعالمييغ القانػنيػػة الثقافػػة تعديػػد ك زيػػادة .3

 السعخفػػة. في السجتسػػع حػػق عػػغ الجفػػاع ك التعبػػيخ في حقيػػع
 الدػػمصة عػمػى  السػػجني، السجتسػػع مؤسدػػات قبػػل مػػغ السجتسعػػي الزغػػط مسارسػػة .4

 لحخيػػة السجػػاؿ تفدػػح قػانيغ التذخيعات، إلصػػجار كتغيػػيخ اصػػجار عمػػى القػػادرة
 .أكسػػع صحفيػػة

 قزػػاة، محاميغ، السػػجني اعالميػػغ، السجتسػػع كاسػػعة بيغ مؤسدػػات اترػػاؿ شػػبكة خمػػق .5
 .االسػػتقرائية لمرحافػػة مالئسة عسػػل بيئػػة خمػػق أجػػل مغ

 :(1)التحجيات التي تؾاجو الرحفييؽ االستقرائييؽ في السجتسعات السختمفةعاشخاا: 

بيشو  اً التي مغ السسكغ اف تقف عائق يػجو الرحفيػف االستقرائيػف العجيج مغ التحجيات
كبيغ انجاز التحقيق، كتتبايغ ىحه التحجيات كفقًا لمسجتسع كالجيسقخاشية التي يتستع بيا، خاصة 
أف الحقيقة مكمفة كسا قاؿ الرحفي االستخالي "جػلياف أسانج". كفيسا يمي أبخز التحجيات التي 

 السختمفة:جو الرحفييغ االستقرائييغ في السجتسعات اتػ 

االستقراء الرحفي يحتاج الى عسميات إعجاد كتحزيخ قج  الحاجة إلى الساؿ كالتفخغ: .1
تدتغخؽ فتخات زمشية شػيمة، كيقتزي اإلنفاؽ عمييا كعمى خصػاتيا الستالحقة سػاء في 
االنتقاالت أك االقامة، أك األدكات الرحفية، أك مخاحل العسل، كقج تعتحر السؤسدة 

خ ىحه التكاليف، بل كتعتحر أحيانًا عغ تفخغ الرحفي لتمظ السيسة الرحفية عغ تجبي
 بجعػػ تخشيج الشفقات، كحاجة العسل الى الرحفي إلنجاز مػضػعات إخخػ.

                                                             
 .39-36استقرائية مغ اجل التشسية، مؤسدة فخيجرير إيبخت، صدليل صحافة  (1)
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: كزعف قجراتو في البحث عبخ االنتخنت، أك العسل ضعف القجرات السيشية لمرحفي .2
ف السختمفة، اك عجـ السيجاني، أك عجـ تستعو بحكاء اجتساعي يكفي في مػاجية السػاق

قجرتو عمى الػصػؿ بجسيع مكػنات العسل االستقرائي الى بخ الدالمة، أك فقخ 
قامػسو المغػؼ، بخغع أف العسل االستقرائي يحتاج الى ذخيخة لغػية، كمعخفية ىائمة، 

 ككل ذلظ يؤثخ بذكل مباشخ في سيخ العسل االستقرائي.
ف يتدمح السحخر االستقرائي بأدكات تقشية فال بج مغ أ التدمح باألدكات التكشؾلؾجية: .3

ج الى تسػيل غالية الثسغ )كاميخا رقسية، مػبايل حجيث، الب تػب ..الخ(، كقج يحتا
جل تقري كاستخالص حقائق معيشة، في حيغ أف الرحافة يسكشو مغ الدفخ، مغ أ

 العخبية ال تؤمغ بفكخة "السسػؿ" ألنيا تؤمغ فقط بالسػضػع "السسػؿ".
كقج يتسثل ذلظ في محاكلة احتػاء الرحفي، كقثشائو  لزغؾط عمى السحخر:مسارسة ا .4

عغ الديخ قجمًا في تشفيح السػضػع، بذتى كسائل التخغيب كالتخىيب، كقج يتع في كقت 
الحق رفع دعاكؼ الدب كالقحؼ ضجه، أك التقجـ ببالغات بحقو اماـ أكثخ مغ جية، 

مة كفي ىحا ة ألسباب غيخ مفيػ كقج تسارس مؤسدتو الرحفية نفديا ضغػشًا عمي
انجاز التحقيق نو عشجما يعمع بعس السدؤكليغ بشية الرحفي الدياؽ يحجث أحيانًا أ
ك تدبب لو متاعب فإنو يدارع بسحاكلة تمفيق جخائع جشائية بسعالجة ال تخضيو أ

لمرحفي، أك تقـػ االجيدة الحكػمية أك حتى الخاصة باحتجازه، كتتدمسو أجيدة 
 الذخشة.

قج يبمغظ مجمذ التحخيخ، بأف مػضػعظ في شخيقو  خيف الؾقائع كصعؾبة الترؾيخ:تح .5
لمشذخ، فتدتعج لحلظ، لكشظ تتفاجأ بتغييخ عشاكيشو، كمقجمتو، كحتى شخيقة معالجتو، بسا 
يقمب مزسػف السػضػع رأسًا عمى عقب، كيفتقج السػضػع أىسيتو لجيظ، بخغع ما بحلت 

 فيو مغ جيج ككج.
بانتقاص مغ أىسية السػضػع، أك الدخخية مشو، اك نذخ  ء أنفديؼ:متاعب مؽ السال .6

األكاذيب في محيط العسل حػلو، أك إدعاء البعس بأف الفكخة التي أنجدتيا ىي فكختيع، 
كأنظ )سخقتيا( مشيع، أك أنيع أكؿ مغ عسمػا فييا، كأنظ لع تذخ إلييع، كأف الفزل يخجع 

 ارىع أكؿ مغ أثاركىا.إلييع في اإلنجاز الحؼ تحقق لظ، بإعتب
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كمع تقجـ  ،مػضػع قجيع حجيث فقج ضيخ قجيساً يخػ الباحث أف الرحافة االستقرائية 
كاكب التكشػلػجيا كالتصػرات الحجيثة مغ خالؿ استخجاـ التقشيات التي كفخىا العالع كالثػرة الػقت 

لجػ العجيج مغ الشاس بخغع اىسيتو في الكذف  اً كبخغع أىسيتو إال انو مازاؿ غامز االترالية،
كلكغ يبقى ة التي يسكغ اف تؤثخ عمى السرمح العامة، خاشئكالتشقيب عغ الفداد كالسسارسات ال

السداىسة ية مغ خالؿ تدييل مياميع ككيفية ىشا دكر الحكػمات في دعع الرحافة االستقرائ
، الف تصػر السجتسع عمػماتالحرػؿ عمى السالرحفييغ في قػانيغ تداعج  في اصجار

 .سة لمرحافةكديسقخاشيتو مختبط  غالبًا في دعع الحكػمة كالدمصات الحاك
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 السبحث الثاني

 أخالقيات الرحافة:

 تسييج:

مغ الزغػشات سػاء مغ خالؿ جسع السعمػمات كالبيانات أك عشج  لمعجيجالرحفيػف يتعخض 
تحخيخىا ككتابتيا. كلعل أىع كاخصخ ىحه الزغػشات ىي الزغػشات القانػنية كاالخالقية التي 

 .(1)يفخضيا عمييع السجتسع كتفخضيا السيشة أيزاً 

عة كبخػ كاق مجتسعيةتعتبخ مدألة أخالقيات العسل الرحفي ىامة ججًا كمدؤكلية 
باألساس عمى الرحفي نفدة ككعي بالرحافة كرسالتيا السجتسعية الدامية كضسيخه السيشي 

لذخؼ كالشداىة، الرخؼ كمجػ تسدكو بسا تفخضو عمييا ىحه السيشة مغ مياـ، مثل الرجؽ كا
خالقيات، كاغخاض مشيا في الشياية تحديغ األداء االعالمي كالتحكع في كالى مذاكل مغ أ

 .(2)لرالح عامة الشاسكسائل االعالـ 

نيا عبارة عغ قػاعج مػضػعة تعبخ عغ كيعخؼ حدغ مكاكؼ أخالقيات الرحافة أ
الدمػؾ السيشي السصمػب مغ القائسيغ بػسائل االتراؿ الجساىيخية االلتداـ بيا، كتبقى ىحه 
االخالقيات عجيسة الفائجة ما لع تتخجع الى كاقع عسمي ممسػس خالؿ السسارسة السيشية 

 .(3)فييغ أك تأدية الػاجبات السشاشة بيعلمرح

خالقيات الرحافة ىي عبارة عغ مجسػعة مغ القيع كالسبادغ االخالقية كيخػ جػرج صجقة أف أ
كالدمػكية التي يمتـد بيا الرحفي أثشاء مسارسة عسمو، ككحلظ تمتـد بيا السؤسدة االعالمية، 

يا عاـ مذتخؾ كقيع الرجؽ كالشداىة تتسثل ىحه االخالؽ في قيع عامة كتقاليج كترخفات بعز
ك بالسؤسدات، كقج باتت ىحه السبادغ متجدجة في التػازف، كبعزيا خاص بالسجتسعات أك 

                                                             
 .551الفغ الرحفي في عرخ السعمػمات تحخيخ ككتابة التحقيقات كاألحاديث الرحفية، حدشي نرخ كسشاء، ص (1)
 .9االعالميػف كاخالقيات السيشة، رماؿ عمى كآخخكف، ص (2)
 .196اخالقيات العسل الرحفي السفيـػ كالسسارسة، ميجؼ، ص (3)
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تذخيعات اعالمية أك مػاثيق شخؼ مكتػبة أقختيا اتحادات صحفييغ اك مؤسدات اعالمية اك 
 .(1)ىيئات نقابية

 السعاييخ االخالقية لمعسل الرحفي:أكالا: 

مجسػعة مغ السعاييخ األخالقية التي يجب عمى كل صحفي أف يمتـد بيا خاصة ىشاؾ 
تمظ السبادغ ليا اىسية كبيخة في الحكع عمى الرحفي كقخارتو االخالقية كعجـ التداـ الرحفي  انو

 بيحه السعاييخ يعخضو إلشكاالت عجيجة كمغ ىحه السعاييخ ما يمي:

التي يتػجب أف يخاعييا الرحفي في كل أخباره  السيسةكىي مغ السرصمحات  :الجقة .1
زخع كيتعحر ترحيحو، كمرادره كتحخيخ محتػاىا، فالخصأ لو أثخ كبيخ، كقج يدخؼ كيت

ف تعػد في الخسالة ألكثخ مغ مرجر لمتأكج مغ حقيقة السعمػمات اتمي فالجقة تعشي أ
 .(2)تحتػييا

اف ىحه الريغة  ة أك كخامتيا:ف يذكل إساءة لدسعة السيشتجشب القياـ بأؼ عسل يسكغ أ .2
الدمبية لمسبجأ تصالب االعالمييغ فقط باالمتشاع عغ القياـ بأؼ عسل يذكل إساءة لدسعة 
السيشة ككخامتيا، لكشيا ال تتعجػ ذلظ مصالبة االعالمييغ بالعسل عمى السحافطة عمى 

 .(3)سسعة السيشة ككخامتيا أك بشاء صػرة إيجابية لمسيشة
حتفع كل إنداف بأسخاره ف يكيعشي التستع بحق الخرػصية أ ية:مخاعاة حق الخرػص .3

ـ اعصاء امكانية لذخز اف يتحكع ال يصمع عمييا األخخكف، كيعشي عج فالتي يجب أ
كؿ في حياة شخز أخخ، كقج تػفيخ حساية تذخيعية لحق الخرػصية في كثيخ مغ د

العالـ في ف احتخاـ الخرػصية قج يتعارض مع حخية االعالع كىشاؾ مغ يخػ أ
الحرػؿ عمى السعمػمات كيتعارض مع حق الجسيػر في السعخفة كمغ ناحية أخخػ 

ف الرخاعات بيغ حخية التعبيخ كحق الخرػصية يشذأ مغ السبخر، ىشاؾ مغ يخػ أ
 .(4)الحؼ يدتخجـ لمجفاع عغ الحخية

                                                             
(1)
 .86اتجاىات الشخبة االعالمية نحػ التداـ السػاقع االخبارية الفمدصيشية بأخالقيات السيشة، خميفة، ص
(2)
 .104، صالسخجع الدابق
(3)
 .502أخالقيات االعالـ، صالح، ص
(4)
 .201ـ، عبج السشعع كالسػسي، ص2003عخقي كما يؤثخ عمييا سمبًا اك ايجابًا بعج التغييخ في أخالقيات القائسيغ باالتراؿ في الرحافة ال
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ف قبػؿ الرحفييغ ألؼ نػع مغ الخشاكؼ السباشخ اك غيخ إ حطخ قبػؿ الخشاكؼ: .4
شخ ىػ اكثخ ما يسكغ اف يدئ الى كخامة السيشة كمرجاقيتيا كاحتخاـ الجسيػر السبا

ليا، كمع ذلظ ىشاؾ الكثيخ مغ السؤشخات التي تدايج فييا الفداد بيغ االعالمييغ في 
 .(1)كل انحاء العالع، كمغ بيغ أخصخ أشكاؿ الفداد قبػؿ الخشاكؼ 

رحفي يحرل عمى  عجـ استخجاـ السعمػمات لمحرػؿ عمى مشافع شخرية: ال .5
مغ أجل نقميا الى الجسيػر، كلتحقيق حق الجسيػر في السعخفة، كلحلظ  السعمػمات

يعتبخ استخجاـ ىحه السعمػمات في تحقيق مرالح خاصة اك ارباح لمرحفي أك 
ألفخاد أسختو اساءة استغالؿ لػضيفتو، كىحا يقمل مغ ثقة الجسيػر في الرحافة، 

اكيًا مع أفخاد جسيػره كعمى الرحفي أف يشذخ ىحه السعمػمات اكاًل حتى يربح متد
 . (2)في االستفادة مغ السعمػمات

افع عمى حقػؽ اآلخخيغ كال تعتجؼ أك تتجاكز السحافطة عمى حقػؽ اآلخخيغ: ح .6
يزًا لسجتسع كالجخائع، كأك تكذف أسخار بيػتيع مالع تكغ قزية تعشي احخياتيع أ

كبحيادية تحخػ كتابة القرة الخبخية بإنراؼ بحيث تحكخ أقػاؿ جسيع االشخاؼ 
تامة كلظ الحق في ابجا كجية نطخؾ الخاصة كرأيظ الذخري مع إيزاح انو رأؼ 

 .(3)شخري كخاص بظ كال يسثل رأؼ الجخيجة أك السػقع الحؼ تتبع لو
ربح الرحافة غيخ مشحازة أف تدكت عغ ف تعجـ انحياز الرحفي: ليذ معشى أ .7

لكغ السسارسة الدميسة يا، ك ك تستشع عغ االعخاب عغ رأييا في مقاالتالدؤاؿ، أ
ف يكػف ىشاؾ فرل كاضخ بالشدبة لمقارغ بيغ ما تقجمو الرحيفة كتقاريخ تتصمب أ

آلراء اك التفديخات الذخرية يجب إخبارية، كبيغ اآلراء، فالسقاالت التي تحتػؼ ا
 لقارغ بػضػح في صفحة الخأؼ.اف يتعخؼ عمييا أ

اه السعمػمات كتجاه ف يكػف مػضػعيًا تجالسػضػعية: يجب عمى الرحفي أ .8
 ف يشطخ الى السعمػمات في سياقياالتي حرل عمييا، كذلظ يجب عميو أ السعمػمات

                                                             
 .504أخالقيات االعالـ، صالح، ص (1)
 .520السخجع الدابق، ص (2)
 .10أخالقيات كمبادغ العسل الرحفي كاإلعالمي، مخكد ىخدك لجعع التعبيخ الخقسي، ص (3)
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ف تدتشج الى بسشصمقات مػضػعية كليدت ذاتية، كأاألكسع كيتعامل مع الرحفييغ 
 .(1)السعاييخ كالقيع السيشية كليذ العتبارات شخرية

 :(2)يكاجبات أخالقية يجب اف يتستع بيا الرحفثانياا: 

 نحػ نفدو بعجـ التشاقس بيغ األقػاؿ كاألفعاؿ. كاجبو .1
 نحػ العسالء بااللتداـ لمسعمغ مع عجـ إغفاؿ حقػؽ الجسيػر. كاجبو .2
 بالػالء ليا. ةكاجبو تجاه السؤسد .3
 .جاه زمالئو باحتخاـ قػاعج الدمالةت كاجبو .4
 .نحػ السجتسع كىػ ما يعخؼ بالسدؤكلية االجتساعية كاجبو .5

 :(3)خالقيات السيشة الرحفيةمرادر أثالثاا: 

 الدياسة اإلعالمية: .1

ساسًا بالدياسة االعالمية الدائجة في البيئة التي يعسل تتأثخ أخالقيات السيشة الرحفية أ
فييا  الرحفيػف كالسؤسدات االعالمية السختمفة كالتي تحجد بسػجبيا األشخ العامة ألخالقياتيا، 

 ألخخػ بحدب شبيعة األنطسة الحاكسة كالسجتسعات فييا.كتختمف ىحه الدياسات مغ دكلة 

كبرػرة عامة فإف قػانيغ السصبػعات كالشذخ تعسل عمى تشطيع السيشة االعالمية مغ خالؿ 
ف تمتـد ة مغ السحطػرات التي يجب أمجسػعة مغ الزػابط كالتي تعتسج عمى تكخيديا  مجسػع

خكابط السيشية االعالمية الى كضع بعس بيا السؤسدات االعالمية كسا تحاكؿ الشقابات كال
الزػابط كالسػاثيق التي تدعى الى ضبط السيشة كتأكيج مدؤكلياتيا االجتساعية، كتمعب الشقابات 

 الرحفية دكرًا ىامًا في ىحا السجاؿ.

 السؤسدة الرحفية: .2

                                                             
(1)
 .33تحخيخ ككتابة التحقيقات كاالحاديث الرحفية، حدشي نرخ كسشاء، ص الفغ الرحفي في عرخ السعمػمات
(2)
 .59أخالقيات السيشة االعالمية، الذسايمة كآخخكف، ص
(3)
 .210-202أخالقيات العسل الرحفي/ السفيـػ كالسسارسة، ميجؼ، ص
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 لسلكل مؤسدة صحفية تقاليجىا كسياستيا الخاصة بيا التي تزعيا لشفديا كتحكع آليات الع
لتحقيق أىجافيا كمغ ثع السصمػب مغ العامميغ فييا االلتداـ بتمظ الدياسة، لحا تشعكذ آثارىا سمبًا 
اك ايجابيًا عمى شبيعة العالقة الدائجة فييا كتػثخ سياسة السؤسدة الرحفية في أكجو الشذاط 

في االعالـ االعالمي كافة ال سيسا ما يتعمق بجسع الخبخ، فالرحيفة التي تتبع أسمػب اإلثارة 
كالشذخ تدعى الى الحرػؿ عمى األنباء السثيخة لمقارغ مثل الجشذ كالجخيسة كالرخاع عمى الساؿ 
كالشداء، مع العسل عمى تحخيخىا بأسمػب مثيخ يحػؼ كثيخًا مغ التيػيل كالسبالغة في إخخاجيا، 

شذخ أك تحيع كفي حيغ ىشاؾ صحف أخخػ تتبع اسمػبًا محافطًا في جسيع مادتيا الرحفية فال ت
إال ما يتفق مع سياستيا االعالمي في إشاعة القيع العامة كالتخاث الثقافي كالسثل العميا 

 لمجساىيخ.

 فخيق العسل: .3

ذ تحجد شبيعة العالقة القائسة حفي أحج مرادر أخالقيات السيشة، إيعج فخيق العسل الر
 بيغ الرحفييغ داخل السؤسدة الرحفة اتجاىًا سمبًا أك ايجابًا.

 كعمى الخغع مغ إف فخيق العسل الرحفي ىحا ال يشفرل عغ اإلشار األخالقي العاـ السجتسعي
نيع يذتخكػف بيا جسيعًا بسا يحتع عمييع أف يكػنػا عمى كالسؤسداتي كالدياسي كالسيشي، فإ

معخفة كدراية مدبقة بيا، كالسػاثيق كالقػانيغ كالجساتيخ التي تؤثخ بالشتيجة في شبيعة عسل 
 ق الػاحج داخل السؤسدة الرحفية.الفخي

 السجتسع: .4

مغ مرادر أخالقيات السيشة السيسة ايزًا ىي الستجسع، ألنو السشبع الخئيذ الحؼ 
يدتسج الرحفي أخالقياتو السيشية مشو، كلكي تكػف رسالتو الرحفية السػجو الى الجسيػر مؤثخة 

ا، كلتصمع دكمًا الى عخض البج مغ أف يعبخ عغ نبس الجساىيخ كقحداسيا كمذاكميا كىسػمي
رسالتو بسػضػعية كشفافية كاضعًا الحمػؿ كالسقتخحات كمػجيًا كمعمسًا كىاديًا بسختمف القزايا 
التي تيع السجتسع، لحلظ ألف الشاس تسيل الى التصمع الى كسائل االعالـ شمبًا لمسعمػمات 
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ذبع األفكار الستعمقة كالتػجيو كالعػف السعشػؼ، ككمسات التذجيع كالقرز الخبخية التي ت
 بالتدامح كالتفيع الحب كالدالـ كالتي تػلج االمل.

كمغ جانب آخخ نجج في السشاشق التي يحتجـ فييا الرخاع أك بؤر التػتخ أك االحتالؿ غالبًا ما 
ىسية السيشة الرحفية مغ ظ التي تتعمق باإلعجامات مثاًل. كتبخز ىشا أ ترجر أحكاـ تعدفية كتم

يا األخالقي في السداعجة، كمغ ىحا يتزح بجالء الخبط بيغ أخالقيات السيشة خالؿ أداء كاجب
 الرحفية بأخالقيات السجتسع األكبخ.

 :(1)لمرحافييؽ الجكلية الفيجرالية شخؼ ميثاؽرابعاا: 

 يقػمػف  الحيغ لمرحافييغ السيشي لألداء معيار بسثابة العالسي اإلعالف ىحا اعتساد يتع
 أثشاء األنباء عمى بالتعميق يقػمػف  الحيغ أكلئظ إلى باإلضافة السعمػمات كتػزيع كنقل بجسع
 :لألحجاث تشاكليع

 .الرحفي كاجبات أكلى ىػ إلييا الػصػؿ في الجسيػر كحق الحقيقة احتخاـ .1
 مغ الحخية عغ بالجفاع األكقات جسيع كفي الرحافيػف  سيقـػ لعسميع أدائيع خالؿ .2

 نقجية كآراء تعميقات إبجاء في الحق ككحلظ كنذخىا لألنباء كالرادؽ األميغ الشقل خالؿ
 .عادؿ بذكل

 بإخفاء يقـػ كلغ فقط مرجرىا يعمع التي لمحقائق كفقا األنباء تمظ بشذخ الرحفي سيقـػ .3
 .كثائق تدييف أك ىامة معمػمات

 .الػثائق أك الرػر أك األنباء عمى لمحرػؿ مذخكعة كسائل الرحفي سيدتخجـ .4
 غيخ بأنيا ككجج نذخت معمػمات كتعجيل لترحيح شاقتو أقرى ببحؿ الرحافي سيقـػ .5

 .مديء نحػ عمى دقيقة
 عجـ يصمب الحؼ السعمػمات بسرجر يتعمق فيسا السيشية الدخية بإتباع الرحفي سيمتـد .6

 .إفذائو

                                                             
  .https://www.qistas.com/legislations/jor/view/100964مػقع قصاس السعخفة، )مػقع إلكتخكني(  (1)

https://www.qistas.com/legislations/jor/view/100964
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 إلييسا يجعػ قج المحيغ كالتفخقة التسييد عغ تشجع قج التي لمسخاشخ التشبو الرحفي عمى .7
 تكػف  قج التي الجعػات ىحه مثل بتدييل القياـ لتجشب بػسعو ما كل كسيبحؿ اإلعالـ،

 كغيخىا الدياسية أك السعتقجات الجيغ أك المغة أك الجشذ أك عشرخؼ  أساس عمى مبشية
 .االجتساعي األصل أك الجشدية أك السعتقجات مغ

االنتحاؿ، : خصيخ ميشي تجاكز أنو عمى ذكخه عمى سيأتي ما باعتبار الرحفي سيقـػ .8
 الخشػة قبػؿ أساس، غيخ عمى االتياـ القحؼ، الصعغ، االفتخاء، الدػء، بشية التفديخ
 .السعمػمات إلخفاء أك الشذخ أجل مغ سػاء

 األميشة السخاعاة كاجبيع مغ أف يؤمشػا أف ىحه برفتيع الججيخيغ الرحافييغ عمى .9
 يخز كفيسا دكلة، كل في لمقانػف  العاـ اإلشار خالؿ كمغ. ذكخىا تع التي لمسبادغ
 أشكاؿ مغ شكل أؼ باستثشاء زمالئو استقاللية يخاعي أف عمى الرحفي السيشية القزايا
 .غيخه أك الحكػمي التجخل

 :(1) نقابة الرحفييؽ الفمدظشييؽ التي اقختو الرحافة خالقيةأسذ كمبادئ أخامداا: 

كالسعمػمات بذأنيا كالتحميالت إشالع السػاششيغ عمى الػقائع كاألفكار السختمفة باتجاىاتيا  .1
 الرحفية عمى السدتػيات السحمية كالعخبية كالعالسية برػرة مػضػعية كميشية.

نقل السعمػمات السػثقة بأمانة كدقو كبحؿ كل جيج مسكغ لزساف أف السحتػػ السعمػماتي  .2
 كالتحميمي يتحمى بأكبخ قجر مغ الجقة كالسػثقة.

اد عغ أؼ امػر غيخ الئقة كخاصة عشجما يطيخ أف ىشاؾ االستقاللية كعجـ التحيد، كاالبتع .3
 تزاربًا في السرالح.

االمتشاع عغ القياـ بأؼ نذاط مغ شأنو السداكمة عمى نداىتو، كالجفاع عغ استقالليتو تجاه  .4
 غيخه مغ الرحفييغ كأؼ جية أخخػ تحاكؿ التأثيخ أك الخقابة عمى محتػػ السعمػمات.

كرفس اية محاكالت تخغيب اك تخىيب مغ أؼ جية  الحرػؿ عمى السعمػمات كعخضيا .5
 كانت، كالتأكج مغ عجـ تالعب أؼ جية بالسزسػف ميسا كاف نفػذىا.

                                                             
 .69-68الرحافة االستقرائية لسؤسدات السجتسع السجني الفكخة كتصبيقاتيا، عدالجيغ، ص (1)
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السػضػعية كعجـ السبالغة عشج تغصية األحجاث أك تشاكؿ أؼ مكػف مغ مكػنات السجتسع اك  .6
 شخرياتو العامة.

 ر كالدمالء.التعامل بذخؼ كبأخالقيات السيشة مع مرادر السعمػمات كالجسيػ  .7
االلتداـ بالتحخؼ كالحرػؿ عمى السعمػمات الجقيقة، كبحؿ الجيج في سبيل تحقيق ذلظ،  .8

 كذلظ قبل نذخ السعمػمات كاالبتعاد قجر اإلمكاف عغ اتياـ أيا كاف بغيخ سشج أك دليل.
كل خصأ يكتذفو الرحفي بعج نذخه لمسعمػمات، يمتـد بالعسل الدخيع عمى ترحيحو فػر  .9

السعمػمات الرحيحة، كقعصاء حق الخد لكل مغ يتشاكليع الرحفي  إشالعو عمى
 بالسعمػمات السقجمة مغ قبمو.

االمتشاع عغ نقل مادة عغ جية صحفية أخخػ دكف االشارة الى السؤسدة اك االعالمي  .10
 الحؼ آخح عشو الخبخ.

االبتعاد عغ استغالؿ السعمػمات عغ الحياة الخاصة ألؼ كاف مغ أجل التذييخ أك  .11
 تذػيو لمدسعة.ال
احتخاـ الحياة الخاصة لألفخاد كعجـ استغالليا ألغخاض ال عالقة ليا بالسيشة كالخأؼ  .12

العاـ، كمخاعاة الجػانب القانػنية كالقػاعج االخالقية في احتخاـ حقػؽ األشخاص السعشييغ في 
 األخبار.

ة بعج أف االلتداـ بسا يرجر بحق الرحفي العزػ مغ إجخاءات تأديبية مغ قبل الشقاب .13
 تثبت عميو اإلدانة كيكػف قج استشفح كل كساؿ الجفاع السذخكعة.

رفس مقاضاة أؼ زميل أك زميمة في الشقابة أماـ السحاكع أك الشيابة العامة إال بعج  .14
 حرػلو عمى إذف خرػمة مغ مجمذ الشقابة.

االمتشاع عغ العسل لرالح كتل انتخابية أك مخشحيغ في االنتخابات )السحمية،  .15
 تذخيعية، الخئاسية( أثشاء اداء السيشة.ال
اإلشارة الى مرادر السعمػمات مع االحتفاظ بحق سخية السرجر خاصة عشج رغبتو في  .16

 عجـ كذفو.
االبتعاد عغ األجشجات الذخرية كالفئػية كالعذائخية كاإلقميسية السرالح الحدبية،  .17

 االلتداـ بسداءلة أصحاب الشفػذ كالدمصة الدياسية.
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بػضػح بيغ االعالف التجارؼ كبيغ الخبخ أك السعمػمة، كالتفخيق بيغ كجيات التفخيق  .18
 الشطخ كالخبخ.

االمتشاع عغ تقاضي أؼ أجخ مادؼ اك مكافاة اك ىجايا مغ أؼ جية سػػ السؤسدة  .19
 التي تتبع ليا.

 :(1)خالقية لؾسائل االعالـ نحؾ السجتسعالسدؤكلية األ: سادساا 

 :ةالشقاط التالينحػ السجتسع في تتمخز مدؤكلية كسائل االعالـ 

حق الجسيػر في معخفة الحقيقة: كيعشي كاجب كساؿ االعالـ في التغصية الذاممة ك  .1
 لألحجاث ككحلظ الدعي الجاد لسعخفة الحقيقة كقضيارىا. ةالستكامم

إدارة السشاقذة بكل حخية: كيعشي احتخاـ حقػؽ كل األشخاؼ في التعبيخ عغ آرائيع  .2
الستػازف آلراء الصخاؼ كاحتخاـ حق الشقج، كىػ ما يفزي الى  إضافة الى العخض

 ضخكرة إلتداـ السػضػعية.
الجفاع عغ مرالح السجتسع: بسا في ذلظ مغ كذف لالنحخافات كالفداد كسػء استغالؿ  .3

 الدمصة.
ف السيتع بخغ حتى تثبت في ذلظ احتخاـ مبجأ أاحتخاـ حق السجتسع في إدارة العجالة: بسا  .4

ـ محاكسة الستيع بػاسصة الخأـ العاـ كعجـ التأثيخ عمى سمصات القزاء بأؼ إدانتو كعج
 شكل مغ األشكاؿ.

  (:7)اإلعالمية لمتخبية األخالقية السعاييخ: سابعاا 

 : التالي في اإلعالمية التخبية عمع في أساسي كسكػف  األخالقية السعاييخ أىسية تبجك

 تجريب الججيج الجراسي السشيج ىحا يتصمب: ججيج دراسي كسشيج اإلعالمية التخبية -1
 تجفع التي التجريب عسمية في كالعمسية الفشية السداعجة الحػافد بتقجيع تجريدو عمي السعمسيغ

                                                             
 .3-2الخاص في تػنذ، الدشػسي، ص أخالقيات الرحافة في السذيج اإلعالمي الدسعي السخئي (1)
 .77-76دعع القيع األخالقية، صبخة، ص فيدكر اإلعالـ  (2)
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 بالقيع يتعمق فيسا األخالقية، السدتػيات ألعمي شبقاً  كعمسياً  نطخياً  التجريذ مسارسة إلي السعمع
 .الصالب نفػس في كاألدبيات القيع تمظ كتخسيخ دعع بيجؼ العاـ كالحكؽ  العامة كاآلداب الخكحية

 ما اإلعالمية لمتخبية الجراسي السشيج يتزسشيا أف يجب التي األخالقية السعاييخ أبخز كمؽ
 : (1)يمي

 .السجتسع ثقافة في كالخصأ الرػاب بيغ التسييد عمى القجرة- أ
 .التعبيخ كحخية السدئػلة كالحخية االستقالؿ- ب
 .بالسػاششة كاإلعتداز الػشغ حب- ت

 بشاء في األكلي المبشة ىي األسخة أف مشصمق مغاألسخية: التشذئة سياؽ في اإلعالمية التخبية -2
 ككيف خصأ، أك صػاب ىػ بسا تعخيفيع خالؿ مغ صحيحة بصخيقة األبشاء كتشذئو السجتسع
 كمخاسمة قخاءة معيا يتعاممػف  ككيف السشاسبة كالسجالت الرحف بإقتشاء األبشاء األسخة تشرح
 .الخ... 

 بيغ التكامل يتحقق بحلظ: الجساىيخؼ  التثقيف محاكر مغ كسحػر اإلعالمية التخبية -3
 كذلظ مذتخؾ، عسل في كاإلعالمية الرحفية السؤسدات كبيغ لمجكلة التابعة الثقافية السؤسدات

 بيغ الجساىيخؼ  الػعي لشذخ الخ،....  كالسدابقات كالسحاضخات كالشجكات السؤتسخات خالؿ مغ
 بسشطػمة، الججيج الجيل تثقيف السجاؿ ىحا في األساسية السحاكر كمغ الذعب، فئات مختمف
 .الحقػؽ  لسسارسة جشب إلي جشباً  الػاجبات أداء كأىسية كالػاجبات الحقػؽ 

 صجرت فقج بذأنيا، كالقػانيغ المػائح  سغ خالؿ مغ:التذخيع مخحمة في اإلعالمية التخبية -4
 السيشية األخالؽ بخازإ عمى الالئحة كحخصت لمسعمسيغ، الكادر لقانػف  التشفيحية الالئحة مؤخخاً 
 الالئحة كحخصت السدتجيسة، السيشية كالتشسية كالسيارػ، السعخفي، التسكغ مغ جشب إلى جشباً 
 .  السعمع ميشة جساؿ في السيشة أخالقية أىسية أبخاز عمى

                                                             
(1)
 .77-76دوراإلعالمفيدعمالقيماألخالقية،صبرة،ص
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 الحزارات تحالف تذجيع بيجؼ: الستحجة األمع بخامج مغ كبخنامج اإلعالمية التخبية -5
 األعالـ لػسائل الدمبية التأثيخات مغ كالحج كالحخكب الرخاعات كنبح السختمفة الثقافات كتحاكر

 .لمجسيع كرخاء كأمشاً  عجالة أكثخ عالع بشاء في كالسداعجة

 مشطسة: نحكخ ليا اإلعالمي كالتخكيج األعالمية التخبية بتجريذ تعشي التي السذخكعات أىع كمغ
 كالسشطسة األكركبية، الجكؿ مغ العجيج في كالتعميع التخبية ككزارات األكركبي، كاالتحاد اليػندكػ،

 .اإلعالمية لمتخبية الجكلية

 :(1)الفخؽ بيؽ األخالقيات كالقانؾف : ثامشاا 

بجايًة يقـػ اإلنداف بتصبيق السعاييخ األخالقية بذكل شػعي كاختيارؼ، أؼ أف 
األخالقيات ىي مدألة فخدية تتعمق بالزسيخ، كالزسيخ متسيد مغ فخد آلخخ؛ لحلظ يشطخ معطع 
اإلعالمييغ إلى األخالقيات عمى أنيا مجسػعة مغ السبادغ كالشطخيات الفمدفية السعقجة كالتي 

الستشاقزة مع ضخكؼ العسل اإلعالمي كمتصمباتو، كتحج مغ حخيتيع في يرعب تصبيقيا، ك 
الحخكة كقجرتيع عمى تغصية األحجاث، كلكشيع مزصخكف إلى تبخيخ أعساليع مغ الشاحية 

 األخالقية في محاكلة لديادة مرجاقيتيع كمرجاقية كسائل اإلعالـ بذكل عاـ. 

ة، كيطيخ ىحا االتجاه في قػانيغ الرحافة كتتزسغ كل قػانيغ اإلعالـ كالرحافة مبادغ أخالقي
كالسصبػعات، كسا أف األخالقيات تقـػ عمى أساس التذخيع الحاتي، أؼ أنيا تتشاكؿ األعساؿ 

 االختيارية. 

كسا أف األخالقيات تترل بالقانػف، إال أنيا ذات شبيعة مختمفة، كمع أف القانػف الحؼ 
القيات يتع تحجيجىا كفخضيا بذكل ذاتي، يتع تحجيجه كفخضو بػاسصة السجتسع، لكغ األخ

فاألخالقيات تسج الرحفي بسجسػعة مغ السبادغ كالسعاييخ التي يدتصيع بيا أف يحكع عمى 
 عسل معيغ ىل ىػ صحيح أـ خصأ، جيج أـ ردؼء مدئػؿ أـ غيخ مدئػؿ. 

                                                             
 .63 -37ص ،أخالقيات اإلعالـ، صالح (1)
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اضف إلى ذلظ فإف الكثيخ مغ األعساؿ تكػف قانػنية أك شخعية لكشيا ليدت أخالقية، 
 ألخالقيات شخرية كالقانػف اجتساعي.فا

يعج القانػف كاضًحا، فالقػانيغ أحكاـ لمحياة كالدمػؾ يتع فخضيا بػاسصة قػة خارجية 
كيدتخجـ القانػف كسائل لمعقػبات. أما األخالقيات فيي أحكاـ لمحياة كالدمػؾ التي تفخضيا عمى 

 نفدظ أك تفخض عميظ ميشتظ أف تمـد بيا نفدظ.

بيغ كضيفة القانػف ككضيفة األخالقيات، فالقانػف يسكغ أف يدسح فيشاؾ اختالؼ 
لوعالمي أف يعسل الكثيخ مغ األشياء التي يخفزيا ضسيخه، كىشاؾ حاالت يسكغ أف يكدخ فييا 

 اإلعالمي القانػف لرالح األخالقيات.
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 السبحث الثالث

 أخالقيات الرحافة االستقرائية

 تسييج:

معطع السشاقذات التي دارت بيغ خبخاء اإلعالـ في الدشػات األخيخة حػؿ أخالقيات الرحافة 
سمػب صالح لمكذف عغ الترخفات تخكدت عمى السشيجية ىل ىشالظ أؼ أاالستقرائية 

الخاشئة؟ ىل يعتبخ المجػء الى الخجع شخعيًا عشجما ييجؼ الرحفيػف الى قػؿ الحقيقة؟ ىل 
ذا كانت ضخكؼ العسل كصعػبات الحرػؿ عمى لى أسمػب معيغ إكغ تبخيخ المجػء ايس

السعمػمات تدتجعي ذلظ، ىل يجػز لمرحفييغ استعساؿ ىػيات مديفة مغ أجل الػصػؿ الى 
معمػمات كتبخز بالشدبة الى ىحه الشقصة أساليب الحرػؿ عمى السعمػمات كعامل فيع يجب 

مغ الرحفييغ في قبػؿ أؼ سمػؾ كاف اخحه في االعتبار، كىػ أف الجسيػر يبجك أقل رغبة 
لمكذف عغ الترخفات الخاشئة. كال تقترخ القزايا األخالقية في الرحافة االستقرائية عمى 

يزًا قزية أخالقية كسا يقػؿ" الدجيخ ذرالنج" يذكل أ أساليب الحرػؿ عمى السعمػمات، فالفداد
تخاكح بيغ قبػؿ الرحفييغ ميسة أخخؼ في الرحافة كيذسل أشكااًل متشػعة مغ السسارسات ت

لمخشاكؼ أك امتشاعيع عغ نذخ تقاريخ معيشة أك دفعيع أمػاؿ لسرادر السعمػمات،  كيذيخ الى 
اف ىحه القزايا غيخ األخالقية مشتذخة في جسيع أنحاء العالع خاصة جشػب شخؽ أكركبا كأمخيكا 

 .(1)الالتيشية كالجكؿ الشامية

حاؼ في جامعتي راتجخز، كجامعة كالية نيػجيخسى كيخػ "سيمفيػ كايديػرد" أستاذا الر
بالػاليات الستحجة إف الرحافة االستقرائية سيف ذك حجيغ، فشذخ التحقيقات االستقرائية حػؿ 

يزًا الى صجكر لى جخائع مفتخضة، كلكشو قج يقػد أالترخفات الخاشئة يػجو انتباه الشاس ا
الى مؤسدات أنذأت دستػريًا إلجخاء أحكاـ متدخعة حػؿ مدئػلية السعشييغ دكف المجػء 

التحقيقات كقصجار األحكاـ القانػنية، كىشا تكػف السدؤكلية األخالقية ميسة لمغاية، فيسكغ أف 

                                                             
 الرحافة الستخررة، الذسايمة كآخخكف، ص. (1)
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يؤدؼ نذخ الرحف التيامات غيخ مجعػمة بأدلة دامغة الى نتائج مجمخة لدسعة أفخاد 
 .(1)كمؤسدات

 :(2)تقرائيةالعالقة بيؽ أخالقيات السيشة كالرحافة االسأكالا: 

يسكغ تمخيز حجكد العالقة بيغ أخالقيات السيشة كالرحافة االستقرائية في ثالثة عشاصخ 
 أساسية تتسحػر حػؿ:

يجب مخاعاة عجة عػامل  العالقة خالؿ مخحمة اختيار فكخة السؾضؾع االستقرائي: .1
 اساسية نحكخ مشيا:

 اختيار مػضػعات كقزايا تعع السجتسع كتخجمو.-أ 
 السػضػعات التي تتعارض مع مفيـػ السدؤكلية تجاه السجتسع كالجكلة.االبتعاد عغ -ب 
 استخجاـ أفكار يبشي عمييا استقراء حقيقي ككاقعي.-ج 
 مثل الجيسقخاشية كمحاربة الفداد.تعدز الفكخة مفاىيع -د 
 اإلبتعاد عغ األفكار التي تيجؼ لونتقاـ كالتذييخ.-ق 

 ييا عجة أخالقيات أىسيا:يجب مخاعاة فالعالقة خالؿ مخحمة جسع السعمؾمات:  .2
 عجـ استخجاـ أساليب ممتػية أك غيخ قانػنية في الحرػؿ عمى السعمػمات.-أ 
 عجـ إنتياؾ حق الخرػصية لألفخاد كالسؤسدات.-ب 
 التأكج مغ صجؽ السعمػمات كالحقائق التي تع جسعيا.-ج 
 عجـ الكذف عغ مرادر السعمػمات كالحقائق إال كفق الصخؽ القانػنية.-د 

 مخحمة الكتابة:العالقة خالؿ  .3
 عجـ تزسيغ الخأؼ خالؿ سخد السػضػع.-أ 
 السػضػعية كاألمانة كالجقة في سخد السعمػمات كالحقائق.-ب 
 عجـ التمػيغ اك اإليحاء بإستخجاـ كمسات كأكصاؼ تذيخ الى مػقف معيغ.-ج 
 عجـ التحيد ألؼ شخؼ مغ اشخاؼ السػضػع.-د 

                                                             
(1)
 .49ت عابخة لمحجكد، الحسجاني، صالتغصية الرحفية االستقرائية تحقيقا
(2)
 .84-83الرحافة االستقرائية العخبية كاقع الرحفي االستقرائي الجدائخؼ كأخالقيات السيشة، ايساف، ص
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 جعل الحقائق كالسعمػمات تتحجث عغ نفديا أماـ الجسيػر.-ق 
 خمق تفاعل بيغ الرػرة كالكمسات بسا يخجـ السػضػع.-ك 

مغ خالؿ العشاصخ الثالثة الخئيدية الدابقة التي تع الحجيث عشيا، يسكغ الخخكج بعجد مغ 
 :(1)السالحطات كفق التالي

العالقة بيغ أخالقيات السيشة كالرحافة االستقرائية تحتل مشصقة رمادية، كتحتاج الى  .1
 أركانيا.السديج مغ أجل تػضيح 

ىشاؾ خالؼ حػؿ مفيـػ البحث عغ الحقيقة في الرحافة االستقرائية، فيي تتصمب  .2
التعجؼ عمى أخالقيات السيشة كذلظ بدبب صعػبة الحرػؿ عمى السعمػمات، األمخ 

 الحؼ يتعارض مع مفيـػ الخرػصية.
 تجاه السجتسع.يػجج خالؼ بيغ أكلػية التقيج بأخالقيات السيشة أك التقيج بسبجأ السدؤكلية  .3
عجـ اإللتداـ بأخالقيات السيشة في الرحافة االستقرائية مبخر في حاالت الفداد أك  .4

 الجخائع الكبيخة التي قج تعخض حياة كمرالح اآلخخيغ لمخصخ.
عجـ اإللتداـ بأخالقيات السيشة في الرحافة االستقرائية مبخر في حالة عجـ قياـ  .5

 قانػنية، أك انتذار الفداد كالسحدػبية.الجكلة بسياميا أك غياب السداءلة ال
ليذ مغ السبخر عجـ التقيج بأخالقيات السيشة في العسل االستقرائي اذا ما تػافخت  .6

 جسيع السعمػمات كالحقائق عغ السػضػع.
شكل الشطاـ الدياسي القائع لو عالقة بسجػ إلتداـ الرحفي بأخالقيات السيشة في  .7

 الرحافة االستقرائية.
 اـ الرحفي بأخالقيات ميشة العسل االستقرائي عبخ قػانيغ كمػاثيق.ال يسكغ إلد  .8

 :(2)مبادئ أخالقيات الرحافة االستقرائيةثانياا: 

 ال تكحب. .1
 ال تدخؽ كثائق مغ مكتب مػضف أك مدؤكؿ. .2

                                                             
 .84-83الرحافة االستقرائية العخبية كاقع الرحفي االستقرائي الجدائخؼ كأخالقيات السيشة، ايساف، ص (1)
(2)
 .55-54تحقيقات عابخة لمحجكد، الحسجاني، ص التغصية الرحفية االستقرائية
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ال تشتحل شخرية غيخ أنظ صحفي: كأف تجعي بأنظ مػضف أك تاجخ كغيخ ذلظ.  .3
ذلظ كحل أخيخ إذا لع تكغ ىشاؾ أؼ كسيمة  )كىشاؾ حاالت تجيد فييا بعس السؤسدات

 أقل ضخرًا لمحرػؿ عمى السعمػمات(.
ال تجفع أؼ أمػاؿ لقاء الحرػؿ عمى السعمػمات خاصة مغ السػضفيغ العسػمييغ فقج  .4

)إف دفع اتعاب لسختبخ مثاًل لتحميل عيشة مياه جائد، ككحلظ  يعتبخ ذلظ رشػة بالقانػف.
 دانيات معشية اك إفيامظ ماذا تعشي التحػيالت(.الصمب مغ مجقق حدابات دراسة مي

ال ترػر أك تدجل بجكف إذف أك تتجدذ عمى مخاسالت اآلخخيغ. )ىشاؾ حاالت  .5
خاصة ربسا يزصخ الرحفي االستقرائي الى الترػيخ اك التدجيل بجكف إذف، بذخط 

 استشفاذ الصخؽ األقل ضخرًا لمحرػؿ عمى السعمػمات(.

 :(1)القخارات االخالقية في الرحافة االستقرائيةمخاحل اتخاذ : ثالثاا 

 اكالا: التفكيخ األخالقي:

قبل كتابة التحقيق االستقرائي البج أف يفكخ الرحفي االستقرائي في جسيع 
 السذكالت التي سيثيخىا التحقيق، فال بج مغ دراسة كل الخيارات لجيو:

ع؟ بخر قخارؾ كأدرس أضخار " ضع فخضيات أماـ نفذ" .. ىل أستصيع الشذخ أك ال أستصي
 كمشافع نذخ التحقيق كأىسية السادة التي تشػؼ نذخه كمالءمتيا لجػ الجسيػر.

 ثانياا: السؾاثيق األخالقية:

بعس السؤسدات االعالمية كضعت لشفديا مػاثيق أخالقية تحكع سمػؾ العامميغ فييا 
الدسي، كىشاؾ حاالت ُشخد فييا كتذسل سياسات تتعمق بقبػؿ اليجايا أك تكميفات خارج الجكاـ 

 مخاسمػف ألنيع أقامػا عالقات مع السرجر كاستغمػا معمػمات لتحقق مشفعة ذاتية.

 

 
                                                             

 .57-55التغصية الرحفية االستقرائية تحقيقات عابخة لمحجكد، الحسجاني، ص (1)
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 ثالثاا: السبادئ:

كمغ أىع السبادغ التي ال بج مغ الرحفييغ بذكل عاـ كاالستقرائييغ بذكل خاص التحمي 
 بيا:

يكتب الرحفي االستقرائي مغ كتعشي السرجاقية كالسػضػعية كالحياد فيسا  :السدؤكلية .1
 أجل كدب ثقة الخأؼ العاـ.

حافع عمى كخامتظ كحلظ امانتظ فأنت اعالمي كصحفي تحسل رسالة  االستقاللية: .2
 خالجة، كتقـػ بجكر التشػيخ كتثقيف السجتسع كلدت متصفاًل، أك أداة لتمسيع اآلخخيغ.

مغ جية كما تكتبو مغ  بسػضػعية كأفرل بيغ رأيظ كعاشفتظ أكتب عجـ االنحياز: .3
 جية أخخػ فأنت ناقل لمخبخ كلدت مرمحًا اجتساعيًا اك شبيبًا نفديًا.

حافع عمى حقػؽ االخخيغ كال تتعجػ أك تتجاكز  السحافطة عمى حقػؽ االخخيغ: .4
حخياتيع كتكذف أسخار بيػتيع مالع تكغ قزية تعشي السجتسع كالجخائع، كأيزًا تحخػ 

 بإنراؼ بحيث تحكخ أقػاؿ جسيع األشخاؼ كبحيادية تامة.كتابة التحقيق االستقرائي 

 :(1)الزؾابط كالسعاييخ األخالقية السشغسة لمعسل الرحفي االستقرائيرابعاا: 

ليدت ىشاؾ قػاعج مػحجة لكيفية عسل السخاسل الرحفي، أك الكيفية السدسػح لو أف يسارس 
يدسح باتباعيا تتبايغ بحدب بيا عسمة، إذ إف االساليب التي يتبعيا في عسمو أك التي 

االختالفات اإلقميسية كالتاريخية كالثقافية لكل بمج، لكغ الرحفييغ يتفقػف عمى العشاصخ الخئيدية 
لسا تعتبخه الغالبية نقاًل جيجًا كمدؤكاًل ألخبار يقـػ عمى البحث عغ الحقيقة قجر السدتصاع في 

قميمة ىي الجقة كالسػضػعية كاألمانة ضل الطخكؼ الدائجة كالسبادغ اإلرشادية الخئيدية ال
 كالشداىة.

الجقة: كىي عشرخ بال  األىسية كقيسة مغ القيع السيشية ذات االعتبار، ألف الرحفي  .1
فسغ غيخ  -االسساء كاأللقاب كاألرقاـ -عيإذا لع يعخض الحقائق االساسية بذكل سم

                                                             
(1)
 .75-74دليل صحافة استقرائية مغ اجل التشسية، مؤسدة فخيجرير إيبخت، ص
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اإلعالمية التي يعسل بيا السخجح أف يأخح القخاء أؼ معمػمات أخخػ تقجميا السؤسدة 
 بججية، كدائسًا ما تصػلو كتصػؿ السؤسدات نطخة الذظ كالخيبة في مرجاقيتيا.

 السػضػعية كالحياد: كىي مغ القيع كالعشاصخ األكثخ صعػبة، إذ يجفع كثيخكف بأف .2
السػضػعية الكاممة مدتحيمة، الف خمفيتشا كنذأتشا تؤثخاف في أسمػب انتقائشا كعخضشا 

ت في التقاريخ اإلخبارية، أضف الى ذلظ ضغػط مالؾ السؤسدة االعالمية لمسعمػما
الحيغ قج يكػف ليع بخنامج سياسي أك أىجاؼ تتعمق بالخبح، لكغ السخاسل الرحفي يسكغ 

 أف يكتدب مع السسارسة درجة عالية مغ السػضػعية كالحياد.
 تالؽ السرادر أكاألمانة: كىي قيسة ليا أىسية قرػػ لمرحفي الجاد، فسغ الديل اخ .3

سخقة تقاريخ كتبيا آخخكف، كعميظ   -كقف يكغ خصخاً  –االقتباسات، كمغ الديل ندبيًا 
 أف تتأكج مغ أنظ إذا بجأت سمػؾ ىحا الشيج فسا مغ سبيل سػػ الدقػط سخيعًا.

كيشز ميثاؽ "االتحاد الجكلي لمرحفييغ" السشطع ألخالقيات العسل الرحفي: أنو "عمى 
عمى االخبار كالرػر كالػثائق"  الحرػؿع سػػ األساليب الشديية في الرحفي أال يتب

كىحا يعشي أف تعخؼ نفدظ دائسًا باعتبارؾ صحفيًا، كأال تخجع الشاس لحسميع عمى تقجيع 
 معمػمات بحجج كاذبة كأال تمجأ الى التيجيج أك التخكيع.

 ال تمفق أك تدخؽ خبخًا. .4
 جكؿ الشامية ال يتقاضػف سػػ القميل لحلظال تأخح رشػة: العجيج مغ الرحفييغ في ال .5

يكػنػف عخضة لتمقي الخشاكؼ مغ الداسة كالذخكات لكتابة تقاريخ تخجـ مرالحيع أك 
 مشع كتابة تقاريخ سمبية.

قاـك باستسخار مصالب مغ تجخؼ معيع مقابالت بأف يػافقػا عمى قرتظ االخبارية قبل  .6
 نذخىا.

 ليدت ىشاؾ دعػة عمى الغجاء دكف مقابل،كغ ححرًا فيسا يتعمق بكـخ الزيافة:  .7
األشخاص كالسشطسات التي تعخض كـخ الزيافة مغ ىحا الشػع عادة ما تشتطخ شيئًا في 

 السقابل.
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 دخل صحفيػف في دكؿ عجيجة الدجغ نتيجة عجـ القبػؿ –ال تكذف عغ مرادرؾ  .8
مع  بالكذف عغ مرادرىع حفاضًا عمى مرجاقياتيع كالتداميع بأخالقيات التعامل

 السرادر.
 أقز آراءؾ الدياسية عغ تقاريخؾ. .9

 :(1)االستقرائية الرحافة عمى السيشة أخالقيات انعكاساتخامداا: 

 .صجقيا نزسغ االستقراء في السدتخجمة السعمػمات .1
 .كاآلراء السعمػمات عمى الحرػؿ في السذخكعة غيخ الصخؽ  استخجاـ تجشب .2
 .ككاقعية حقيقة االستقراء عمييا يبشى أفكار استخجاـ .3
 .كالػاجبات الحقػؽ  تحجيج .4
 .التحقيقات بأفكار السختبصة بالجقة اآلراء كل عمى تعتسج .5
 (.السيشة بأخالقيات االلتداـ)الرحفية التحقيقات في كالذخرية االنتقاـ عغ البعج .6
 .البمج كقزايا السػاششيغ قزايا تجاه االجتساعية السدئػلية درجة رفع .7
 .القانػف  إشار في كأسخارىا السعمػمات بسرادر االحتفاظ .8

و يجب عمى الرحفييغ االستقرائييغ مخاعػاة السدػؤكلية االجتساعيػة كاالخالقيػة نّ أكيخػ الباحث 
فػي الػػشغ العخبػي  جةاتجاه مجتسعيع ككششيع، الف ىشاؾ العجيج مغ القزػايا السشتذػخة حػػؿ العػالع متػاجػ

عػاقبيػػا أكبػػخ مػػغ فائػػجىا،  عمػػى الرػػحفييغ التخكيػػد عمييػػا، الفّ  ط ..الػػخ، ال يجػػباكدنػػا السحػػاـر كالمػػػ 
كتشاكليا مغ شأنو تجميخ سسعة السجتسع بأكسمو، خاصػة فػي الػػشغ العخبػي بذػكل عػاـ كفمدػصيغ بذػكل 
خاص كالسجتسعات التي تتستع بخرػصية كتحكسيا عادات كتقاليج، الف التخكيد عمى ىػحه القزػايا مػغ 

ػر بحلظ، ليحا يجب عمى الرحفييغ أف نيو لجيات خارجية معادية دكف الذعالسسكغ أف يقجـ خجمة مجا
قيػػات الرػػحافة االستقرػػائية يعتبػػخ أىػػع مػػغ خاليذػػعخكا كيسيػػدكا بػػيغ قزػػية كأخػػخػ، الف االلتػػداـ فػػي أ

تقرػػائي، لػػحا يجػػب عمػػى الرػػحفي قبػػل إعػػجاد التحقيػػق االستقرػػائي أف يشطػػخ إلػػى عػػجاد التحقيػػق االسإ 
ـ سيدػػمط الزػػػء عمييػػا فقػػط، الف ىػػل التحقيػػق سػػيعالج قزػػية أف يتدػػأؿ التحقيػػق كأخػػخ فػػي البعػػج اآل

 التحقيقات االستقرائية كججت لتعالج القزايا كليذ إلصجر االحكاـ عمييا.

                                                             
(1)
 أبػ حذير. الرحافة االستقرائية،
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 الفرل الثاني

  السيجانية كمشاقذتيانتائج الجراسة 
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 السبحث األكؿ

 مشاقذة نتائج الجراسةعخض ك 

العامة لمجراسة السيجانية حػؿ اتجاىات الرحفييغ يعخض ىحا الفرل الشتائج 
صحفيًا ( 76) مغ الجراسة عيشة تتكػف نحػ أخالقيات الرحافة االستقرائية، ك  غالفمدصيشيي
أؼ الحيغ تشصبق عمييع شخكط الرحفي االستقرائي  ،الستاحة العيشة بصخيقة ىاأخح تعكصحفية 

 ئي.اإلحرا التصبيق إلجخاء كيعتبخ ىحا الحجع مشاسباً 

 :تؾى الترشيفي السعتسج في الجراسةالسد
مقياس  في الخاليا شػؿ تحجيج تع فقج الجراسة، في السعتسجالسدتػػ الترشيفي  لتحجيج

 عمى تقديسو ثع (، كمغ4=1-5) السقياس درجات بيغ السجػ حداب خالؿ الخساسي مغ ليكخت
(، كبعج ذلظ تع إضافة ىحه 0.80=4/5أؼ ) الخمية شػؿ عمى لمحرػؿ السقياس في أكبخ قيسة
 األعمى الحج لتحجيج كذلظ ) صحيح كاحج كىي السقياس بجاية) السقياس في قيسة أقلالقيسة إلى 

 :اآلتي الججكؿ في مػضح ىػ كسا الخاليا شػؿ أصبح كىكحا الخمية، ليحه

 يؾضح السدتؾى الترشيفي السعتسج في الجراسة (3.1ججكؿ )

 

 

 الباحث عمى تختيب اعتسج االستجابة، مدتػػ  عمى كالحكع الجراسة نتائج كلتفديخ
 ،كقج مجاؿ كل في الفقخات كمدتػػ  ككل، لألداة  السجاالت مدتػػ  عمى الحدابية الستػسصات

 .لمجراسة السعتسجالسدتػػ الترشيفي  حدب السػافقة الباحث درجة حجد

 السؾافقة درجة لو السقابل الشدبي الؾزف  الخمية طؾؿ
 ججا صغيخة 20% -36% مغ 1 – 1.80 مغ
 صغيخة 36% - 52% مغ أكبخ 1.80 - 2.60  مغ أكبخ
 متػسصة % 52%- 68 مغ أكبخ 2.60 – 3.40 مغ أكبخ
 كبيخة 68%- 84% مغ أكبخ 3.40 – 4.20 مغ أكبخ
 اجج كبيخة 84 %-100%  مغ أكبخ 5 -  4.20 مغ أكبخ
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 :مسارسة الرحفييؽ لمرحافة االستقرائية: اكالا 

 :مجى االىتساـ بالرحافة االستقرائية .1

 في فمدظيؽ بالرحافة االستقرائية االستقرائييؽالرحفييؽ لسجى االىتساـ  السئؾية كالشدب التكخارات يؾضح(: 3.2)ججكؿ

 السؤشخات
 كبيخة
 ججاا 

الستؾسط  السجسؾع صغيخة متؾسظة كبيخة
 الحدابي

الؾزف 
 الشدبي

 76 4 15 57 75 ك
4.87 88.4 

% 57.9 47.1 19.7 5.5 188.8 
 

اىتساميع بالرحافة ىع مغ الحيغ  (%32.9)تو ببيغ مغ الججكؿ التالي أف ما ندت 
، اىتساـ بجرجة كبيخةىع مغ الحيغ  (%42.1)تو ب، بيشسا ما نداالستقرائية بجرجة كبيخة ججاً 

تو ب، بيشسا ما نددرجة اىتساميع بجرجة متػسصةىع مغ الحيغ  (%19.7)بيشسا ما نديتو
      كبذكل عاـ فقج تبيغ أف الػزف الشدبي يداكؼ ة، عيفبجرجة ضمغ الحيغ اىتساـ ىع  (5.3%)
مجػ االىتساـ بالرحافة االستقرائية مغ قبل أفخاد عيشة الجراسة أف  إلىمسا يذيخ ، (80.4%)

 .كبيخة جاء بجرجة

%( مغ 76.9، كالتي أكجت عمى أف)(1)(2015تتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )الذخافي  
 عيغ الجراسة يعتقجكف أف التحقيقات االستقرائية ميسة ججًا في صحيفتيع.

ف اىتساـ الرحفييغ بالرحافة االستقرائية يجؿ عمى أف لجييع اتجاه أ كيعدك الباحث
لمجكر الحقيقي الحؼ مغ السفتخض  ايجابي نحػ مسارسة الرحافة االستقرائية، كلعل ذلظ يعػد

االستقرائية، كانيا تعسل عمى تمبية حق الجسيػر في السعخفة كالكذف ف تقـػ بو الرحافة أ
 عغ الفداد.

 

 

                                                             
(1)
 الفمدصيشية، الذخافي.كاقع الرحافة االستقرائية في الرحف 
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 األسباب التي تؤدي إلى عجـ اىتساـ الرحفييؽ بالرحافة االستقرائية. .2

بالرحافة  االستقرائييؽ  لألسباب التي تؤدي إلى عجـ اىتساـ الرحفييؽ السئؾية كالشدب التكخارات يؾضح(: 3.3)ججكؿ

 االستقرائية

األسباب التي تؤدي إلى عجـ اىتساـ الرحفييؽ بالرحافة 
 الشدبة التكخار االستقرائية

 التختيب % السئؾية

 1 76.5 58 كالسسارسات القسعية بحق الرحفييغ الشطاـ الدياسيبدبب 

 7 68.5 46 عجـ كجػد معخفة بكيفية اعجاد التحقيق االستقرائي

 5 55.9 41 الستشفحيغ الدياسييغ أك أصحاب العالقةالخػؼ مغ انتقاـ 

 4 57.6 48 غياب حخية الرحافة

 5 47.4 56 عجـ كجػد حػافد مالية

كجػد ثغخات في قانػف السصبػعات كالشذخ ال تحسي 
 الرحفييغ االستقرائييغ 

57 47.1 6 

 7 47.1 57 ضغط العسل

 8 57.9 75 عجـ تػفخ الػقت

 9 18.4 14 مالؾ الػسائل اإلعالمية عجـ القجرة عمى مػاجية

 18 5.9 5 أخخػ 

   327  السجسؾع

 .76* اإلجابات مغ اختيار متعجد كقج تع احتداب الشدبة مغ  

 
يعتبخكف بأف  االستقرائييغ الرحفييغمغ  (%76.5)تو بتبيغ مغ الججكؿ التالي أف ما ند

بالرػرة السصمػبة كانت  االستقرائيةبالرحافة اىتساـ الرحفييغ االستقرائييغ سبب عجـ 
، بيشسا ما كالسسارسات القسعية بحق الرحفييغ جاءت بالسختبة األكلى  الشطاـ الدياسينتيجة 
 يعتبخكف الدبب ىػ عجـ كجػد معخفة بكيفية اعجاد التحقيق االستقرائي (%60.5)ندبتو 

انتقاـ الستشفحيغ الدياسييغ  بدبب الخػؼ مغ (%53.9)بيشسا ما ندبتو ، الثانية جاءت بالسختبة
غياب حخية بدبب  (%52.6)بيشسا ما ندبتو  ،جاءت بالسختبة الثالثة أك أصحاب العالقة

 بدبب عجـ كجػد حػافد مالية  (%47.4)بيشسا ما ندبتو  ،جاءت بالسختبة الخابعة الرحافة
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قانػف السصبػعات بدبب كجػد ثغخات في  (%42.1)بيشسا ما ندبتو  ،جاءت بالسختبة الخامدة
 (%42.1)بيشسا ما ندبتو  ،جاءت بالسختبة الدادسة كالشذخ ال تحسي الرحفييغ االستقرائييغ

 بدبب عجـ تػفخ الػقت (%32.9)بيشسا ما ندبتو  ،جاءت بالسختبة الدابعة بدبب ضغط العسل
ؾ الػسائل بدبب عجـ القجرة عمى مػاجية مال (%18.4)بيشسا ما ندبتو  الثامشة، جاءت بالسختبة

 أخخػ. ألسباب (%3.9)بيشسا ما ندبتو ، اإلعالمية جاءت بالسختبة التاسعة
 

، التي اكجت عمى أف التيجيج السباشخ (1)ـ(2112كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )حدغ 
دراسة )الذبكة ك  في نجرة العسل االستقرائي. اً كتبعية الرحافة الى االحداب الدياسية كانت سبب

، أف التغيخات الدياسية جعمت مسارسة التحقيقات االستقرائية أمخ (2)اإلعالـ(العخبية لجعع 
%( مغ عيشة الجراسة يخكف 91.3، أف ما ندبتو )(3)(2117شجيج الرعػبة. كدراسة )العدػلي 

بدبب تأثيخ التػجيات  ةالفمدصيشية ال تخاعي السعاييخ السيشية كاألخالقي ةأف الرحافة اإللكتخكني
، بأف الحكػمة (4)(2112عقائجية كاأليجيػلػجية عمى القائع باالتراؿ. كدراسة )حدغ الدياسية كال

 السحمية ال تذجع قياـ التحقيقات االستقرائية بذكل مصمق.
 

كالسسارسات القسعية بحق الرحفييغ كانت سبب في  الشطاـ الدياسيف أ كيعدك الباحث
نتيجة االكضاع الدياسية الستقمبة كاالنقداـ  عجـ اىتساـ الرحفييغ بالرحافة االستقرائية

الدياسي الحؼ كاف سببًا في تخىيب العجيج الرحفييغ لتشاكؿ مػضػعات استقرائية، خاصة 
بإعجاد تحقيقات استقرائية  صحف حدبية الحيغ غالبًا ما يقػمػف الرحفييغ الحيغ يعسمػا في 

 تخجـ حدبيع.
 
 
 

                                                             
 الرحافة االستقرائية في العخاؽ محافطات )ذؼ قار ،  البرخة، السثشى كميداف( أنسػذجًا، حدغ. (1)
 الرحافة االستقرائية السرخية الشجاحات كالسعػقات كسا يخاىا الرحفيػف، لذبكة العخبي لجعع اإلعالـ. (2)
(3)
 خكنية الفمدصيشية، العدػلي.السعاييخ السيشية كاألخالقية لمرحافة اإللكت
(4)
 الرحافة االستقرائية في العخاؽ محافطات )ذؼ قار، البرخة، السثشى كميداف( أنسػذجًا، حدغ.
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 االستقرائيؾف عشج اعجاد التحقيق االستقرائي.. السرادر التي يدتخجميا الرحفيؾف 3

لمسرادر التي يدتخجميا الرحفيؾف االستقرائيؾف عشج اعجاد  السئؾية كالشدب التكخارات يؾضح(: 3.4)ججكؿ

 التحقيق االستقرائي

السرادر التي يدتخجميا الرحفيؾف االستقرائيؾف عشج 
 الشدبة التكخار اعجاد التحقيق االستقرائي

 لتختيبا % السئؾية

 1 85.5 65 الػثائق كالسدتشجات الخسسية

 7 88.5 61 األشخاص كخاصة السعشييغ بالسػضػع كالقزية

 5 76.5 58 اإلحراءات كاالرقاـ

 4 77.4 55 غخبخاء كمدؤكلي

 5 67.1 51 الرحفي نفدو مغ خالؿ مالحطاتو كانصباعاتو

 6 55.9 41 االنتخنت

 7 54.7 76 الرحف كالسجالت السصبػعة الستعجدة

 8 58.5 75 السخاجع العمسية

 9 1.5 1 أخخػ 

   381  السجسؾع

 .76* اإلجابات مغ اختيار متعجد كقج تع احتداب الشدبة مغ  

الرحفييغ مرادرىع عشج التحقيق مغ  (%85.5)تو بتبيغ مغ الججكؿ التالي أف ما ند
، بيشسا ما ندبتو االكلى بالسختبةجاءت  الػثائق كالسدتشجات الخسسيةاالستقرائي مغ خالؿ 

بيشسا ، الثانية جاءت بالسختبة خالؿ األشخاص كخاصة السعشييغ بالسػضػع كالقزية (80.3%)
بيشسا ما ندبتو  ،الثالثة جاءت بالسختبة مغ خالؿ اإلحراءات كاالرقاـ (%76.3)ما ندبتو 

مغ   (%67.1)ما ندبتو بيشسا  ،جاءت بالسختبة الخابعة غخالؿ خبخاء كمدؤكليمغ  (72.4%)
بيشسا ما ندبتو  ،جاءت بالسختبة الخامدة خالؿ الرحفي نفدو مغ خالؿ مالحطاتو كانصباعاتو

مغ خالؿ  (%34.2)بيشسا ما ندبتو  ،جاءت بالسختبة الدادسة مغ خالؿ االنتخنت (53.9%)
مغ  (%30.3)بيشسا ما ندبتو  الدابعة، جاءت بالسختبة الرحف كالسجالت السصبػعة الستعجدة

 أخخػ. مرادر (%1.3)بيشسا ما ندبتو  جاءت بالسختبة الثامشة، خالؿ السخاجع العمسية
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(، بأف تتبع الػثائق كاالشخاص مغ أبخز 2015تتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )الذخافي   
 السرادر التي يدتخجميا الرحفيػف عشج تشاكليع التحقيقات االستقرائية.

الػثائق كالسدتشجات عمى السدتػػ الشطخؼ ميسة ججًا، كلكغ عمى ، أف (1)كأكج )الحدشي(
ف نادرًا ما تجج تحقيق استقرائي محمي ارتكد عمى تػػ العسمي يعتبخ األمخ مختمف، ألالسد
كانت مغ أىع  ف السقابالت عمى الرعيج العسمي كالشطخؼ ثائق كالسدتشجات الدخية، مؤكجًا أالػ 

اثشاء اعجاد التحقيق الف غالبًا لسعمػمات تكػف عبارة عغ لييا الرحفي السرادر التي يمجأ إ
 مقابالت.

يسكغ أف تثبت  دلة كالبيانات الجكف الحرػؿ عمى الػثائق كاألب ون، أ(2))اليجيغ( كيخػ 
 .كعذائخياً  اً ائق كاألدلة تحسي الرحفي قانػنيأؼ ادانة عمى الذخز الستيع، إضافة إلى أف الػث

عمى  عجاد التحقيق االستقرائيإ غ عشج يغ االستقرائيييالرحفاعتساد  كيعدك الباحث
الػثائق كالسدتشجات الخسسية كسرجر لمسعمػمات مغ أجل حساية الرحفي في حاؿ تعخض 
لمسدائمة خاصة اف الػثائق كالسدتشجات تعتبخ ركيدة اساسية ألؼ عسل استقرائي ألنيا تجعع 

حقيقات االستقرائية عغ الفشػف الرحفية التحقيق االستقرائي باألدلة الجامغة، كما يسيد الت
االخخػ ىي كجػد كثائق تثبت صحة التحقيق، لحلظ فإف الرحفي االستقرائي يحتاج الى 

 مخاكسة االدلة كالبيانات الػثائق.

 . اتجاه الرحفييؽ نحؾ الرحافة االستقرائية في فمدظيؽ.4

 اتجاه الرحفييؽ نحؾ الرحافة االستقرائيةستؾسط الحدابي كالؾزف الشدبي كتختيب ال يؾضح(: 3.5)ججكؿ

 الستؾسط اتجاه الرحفييؽ نحؾ الرحافة االستقرائية
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 الؾزف 
 الشدبي

 التختيب

يتجشب الرحفي االستقرائي بعس القزايا خػفًا 
مغ السالحقة االمشية كغياب الحساية القانػنية 

 كالشقابية.
4.46 0.621 89.20 1 

                                                             
(1)
 (.2018سبتسبخ  15، دمحم فخكانة )اتراؿ شخري: السحققيغ االستقرائييغ في فمدصيغ شبكةعزػ في ، فادؼ الحدشي
(2)
 .2018أغدصذ  29دمحم فخكانة  قابمة: عالء اليجيغ،
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الرحافة االستقرائية في الكذف عغ  تداىع
االنحخافات كالسسارسات الخاشئة لمسدؤكليغ 

 الحكػمييغ.
4.39 0.801 87.80 7 

يؤثخ تجخل رجاؿ الساؿ كاالعساؿ الفمدصيشيػف في 
الدياسة التحخيخية لمسؤسدة مسا ُيعيق عسل الرحافة 

 االستقرائية.
3.96 0.886 79.20 5 

في فمدصيغ الزػء عمى تدمط الرحافة االستقرائية 
القزايا كالسػضػعات التي لع يتع الكذف عشيا مغ 

 قبل.
3.95 0.847 79.00 4 

ال يػجج في السؤسدات االعالمية الفمدصيشية كعي 
 5 78.20 0.926 3.91 بأىسية الرحافة االستقرائية كدكرىا الخيادؼ.

يػجج صحفييغ يدتخجـ الرحافة االستقرائية 
 6 65.60 0.903 3.28 عغ القػاعج السيشية.لسرالح خاصة بعيجًا 

تشصبق التحقيقات االستقرائية في االعالـ الفمدصيشي 
 7 61.60 0.860 3.08 عمى معاييخ التحقيقات االستقرائية العالسية.

الجرجة الكمية التجاه الرحفييؽ نحؾ الرحافة 
  77.20 0.364 3.86 االستقرائية

حدب  أعمى اتجاه لمرحفييؽ نحؾ الرحافة االستقرائيةتبيؽ الشتائج مؽ خالؿ الججكؿ أف 
 :كاف التالي الؾزف الشدبي

يتجشب الرحفي االستقرائي بعض القزايا خؾفاا مؽ السالحقة االمشية كغياب  " 1.4.
، مسا يجؿ عمى )%89.7ػزف الشدبي  )قج احتمت السختبة األكلى ب" .الحساية القانؾنية كالشقابية

 ( مغ قبل أفخاد العيشة.كبيخة ججاً )مػافقة عمى درجة ت قج حرمأف 

، مع ىحه الشتيجة التي أكجت أف سيصخة الخػؼ مغ (1)(2017كتتفق دراسة )حدغ 
السبحػثيغ  ائية ضيخ بذكل بارز لجػ الرحفييغ، فقج قاؿعػاقب مسارسة الرحافة االستقر

ت أف عجـ كجػد قػانيغ أنيع يخافػف مغ السالحقة األمشية لجػ مسارسة العسل االستقرائية، كأكج
 تحسي الرحفي مغ السالحقة مغ أىع السعيقات التي يتعخض ليا الرحفيػف االستقرائيػف.

                                                             
 اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ نحػ مسارسة الرحافة االستقرائية، حدغ. (1)
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مشية كغياب السالحقة األ، أف خػؼ الرحفي االستقرائي مغ (1)كأكج )الحدشي(
تعتبخ مغ أىع االسباب التي جعمت الرحفي االستقرائي يتجشب  الحساية القانػنية كالشقابية

اجخاء تحقيقات استقرائية، مػضحًا اف  في اآلكنة االخيخ التحقيقات االستقرائية بجأت تتخاجع 
 نتيجة الخقابة الحاتية لجػ الرحفي كخػؼ الرحفي مغ التصخؽ الى بعس القزايا.

مغ الرحفييغ عمى عجـ تشاكؿ بعس  أف الػضع الدياسي يجبخ العجيج كيعدك الباحث
ف قانػف السصبػعات كالشذخ الرادر عاـ ة االمشية كالعدكخية، اضافة الى أالسػضػعات كخاص

ججًا كيػجج بو العجيج مغ الثغخات التي يسكغ أف تجيغ الرحفي دكف أف  اً يعتبخ قجيس 1995
بعس القزايا التي  يذعخ، ليحا يدعى الرحفي االستقرائي بأف يتػخى الححر أثشاء تشاكؿ

 يسكغ اف تدبب ليا مذاكل قانػنية كقزائية.

حدب  أدنى اتجاه لمرحفييؽ نحؾ الرحافة االستقرائيةتبيؽ الشتائج مؽ خالؿ الججكؿ أف 
 :كاف التالي الؾزف الشدبي

تشظبق التحقيقات االستقرائية في االعالـ الفمدظيشي عمى معاييخ التحقيقات  " 2.4.
، مسا يجؿ عمى أف )%61.68ػزف الشدبي  )ب األخيخةقج احتمت السختبة  ".العالسيةاالستقرائية 

 ( مغ قبل أفخاد العيشة.متػسصة)مػافقة عمى درجة ت قج حرم

ف نحػ رؤيتيع لسا ، أف تػجو الرحفيػ (2)(2117كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )حدغ 
عمييا معاييخ الرحافة االستقرائية تع إنجازه مغ تحقيقات استقرائية، حيث رأكا أنو تشصبق 

%( مغ عيشة الجراسة يخكف 46.2اف ) تالتي اكج ،(3)(2115بجرجة متػسصة. كدراسة )الذخافي 
أف التحقيقات االستقرائية التي تشفحىا صحيفتيع، تشصبق عمييا شخكط كمعاييخ الرحافة 

 االستقرائية.

يداكي  الرحافة االستقرائيةالتجاه الرحفييؽ نحؾ كبذكل عاـ فإف الؾزف الشدبي 
 كبيخة.جاء بجرجة  االتجاه نحؾ الرحافة االستقرائيةف أ%( مسا يجلل عمى 77.20)

                                                             
(1)
 (.2018سبتسبخ  15، دمحم فخكانة )اتراؿ شخري: السحققيغ االستقرائييغ في فمدصيغ شبكةعزػ في ، فادؼ الحدشي
(2)
 حدغ.اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ نحػ مسارسة الرحافة االستقرائية، 
(3)
 كاقع الرحافة االستقرائية في الرحف الفمدصيشية، الذخافي.
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 :أخالقيات الرحافة االستقرائية: ثانياا 

 .شج اعجاد التحقيق االستقرائيعاالساليب التي يتبعيا الرحفيؾف االستقرائيؾف . 5

الساليب التي يتبعيا الرحفيؾف الشدبي كتختيب استؾسط الحدابي كالؾزف ال يؾضح(: 3.6)ججكؿ

 االستقرائيؾف عشج اعجاد التحقيق االستقرائي

 الساليب التي يتبعيا الرحفيؾف ا
االستقرائيؾف عشج اعجاد التحقيق 

 االستقرائي

 الستؾسط
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 الؾزف 
 التختيب الشدبي

 يحافع الرحفيػف االستقرائيػف عمى سخية مرادر
السعمػمات الخاصة بالتحقيق خػفًا عمى السرجر مغ 

 السالحقة مغ قبل أصحاب الذأف.
4.58 8.747 87.60 1 

تبخيخ استحػاذ الرحفي االستقرائي عمى السدتشجات 
 7 77.00 8.955 5.85 كالبيانات كالػثائق التي تخجـ التحقيق.

تبخيخ لجػء الرحفييغ االستقرائييغ الى التدجيل 
الدخؼ اذا كانت ضخكؼ العسل كصعػبات كالترػيخ 

 الحرػؿ عمى السعمػمات تدتجعي ذلظ.
5.77 8.917 74.40 5 

يقـػ الرحفي االستقرائي بالتشكخ مغ أجل الػصػؿ الى 
 4 72.80 8.948 5.64 السعمػمات كلتحقيق اليجؼ السشذػد.

ع يكػف متاحًا عشجما ييجؼ الرحفيػف ا المجػء الى الخج
 5 63.40 1.811 5.17 الى قػؿ الحقيقة.

يترشت الرحفي االستقرائي مغ أجل الحرػؿ عمى 
السعمػمات التي ال يسكغ الحرػؿ عمييا بالصخؽ 

 التقميجية.
5.15 1.849 62.60 6 

يتبعيا الرحفيؾف لألساليب الجرجة الكمية 
  73.00 1.587 3.65 االستقرائيؾف 

يتبعيا الرحفيؾف االستقرائيؾف عشج  االساليب التيأعمى تبيؽ الشتائج مؽ خالؿ الججكؿ أف 
 :كاف التالي حدب الؾزف الشدبي اعجاد التحقيق االستقرائي
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يحافظ الرحفيؾف االستقرائيؾف عمى سخية مرادر السعمؾمات الخاصة بالتحقيق خؾفاا  1.5.
ػزف الشدبي  قج احتمت السختبة األكلى ب" .عمى السرجر مؽ السالحقة مؽ قبل أصحاب الذأف

 ( مغ قبل أفخاد العيشة.كبيخة ججاً )مػافقة عمى درجة ت قج حرم، مسا يجؿ عمى أف )87.68%)

، التي أكجت عمى أف (1)(2016كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )فخيجرير إيبخت 
، خاصة اف ىشاؾ العجيج مغ ىععغ مرادر  يكذفػاال الرحفييغ االستقرائييغ يجب عمييع أ

الدجغ نتيجة عجـ القبػؿ بالكذف عغ مرادرىع حفاضًا عمى  ػافي دكؿ عجيجة دخم غالرحفيي
أف ،(2)(2116)عدالجيغ ك ربحيكدراسة  مرجاقياتيع كالتداميع بأخالقيات التعامل مع السرادر.

كميثاؽ شخؼ الفيجرالية  .ىسية الحفاظ عمى سخية السرادرأ  عمى ف أغمب افخاد العيشة يؤكجك 
اـ الرحفي بإتباع الدخية السيشية فيسا يتعمق بسرجر الجكلية لمرحافييغ الحؼ يشز عمى التد 

 السعمػمات الحؼ يصمب عجـ إفذائو.

ي االستقرائي أف يحافع عمى مرادره نو يجب عمى الرحفعمى أ (3)كأكج )دكحاف(
ف تعخض الرحفي لمدجغ أفزل مغ الكذف عغ حتى ال يعخض السرجر لمخصخ، كأضاؼ أ

مرادرة الف ذلظ سيؤثخ سمبيًا عمى ثقة الجيػر بالرحفي الحؼ كذف عغ مرادرة، خاصة اف 
 الرحفي في حاؿ تعخض لمدجغ سيكػف الخأؼ العاـ مؤيج لو كليذ ضجه. 

تخجـ تبخيخ استحؾاذ الرحفي االستقرائي عمى السدتشجات كالبيانات كالؾثائق التي . 2.5
ت قج حرم، مسا يجؿ عمى أف )%77.88ػزف الشدبي  )ب الثانيةقج احتمت السختبة . التحقيق

 ( مغ قبل أفخاد العيشة.كبيخة)مػافقة عمى درجة 

كتختمف ىحه الشتيجة مع ميثاؽ شخؼ الفيجرالية الجكلية لمرحافييغ الحؼ يشز عمى 
 أك الرػر اك الػثائق. نباءلمحرػؿ عمى األ ةاستخجاـ الرحفي كسائل مذخكع ضخكرة

نو يجب عمى الرحفي االمتشاع عغ الحرػؿ عمى السعمػمات بصخيقة أ كيعدك الباحث
غيخ شخعية، فدخقة السعمػمات مغ مرادرىا ىػ أمخ يعاقب عمية القانػف خاصة إذا كانت 

                                                             
 .75دليل صحافة استقرائية مغ أجل التشسية، فخيجرير إيبخت، ص (1)
(2)
 أخالقيات العسل الرحفي في الجدائخ اإلذاعات السحمية الجدائخية، عدالجيغ ، كربحي.

 (.2018سبتسبخ  15ي جخيجة الحياة الججيجة، دمحم فخكانة )اتراؿ شخري: دكحاف، مجيخ دائخة التحقيقات االستقرائية فحدغ  (3)
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مرشفة سخية، كىشا يجب التفخيق بيغ نذخ أصل الػثائق التي صشفت عمى أساس انيا سخية 
القانػف، كلكغ ذخ مزسػف ىحه الػثائق، فشذخ الػثيقة الدخية أك صػرة عشيا يعاقب عميو كبيغ ن

مخ غيخ معاقب عميو، خاصة مع كجػد حق لمرحفي في كتساف مرجر نذخ مزسػنيا فإنو أ
 .(1)معمػماتو

تبخيخ لجؾء الرحفييؽ االستقرائييؽ الى التدجيل كالترؾيخ الدخي اذا كانت عخكؼ  .3.5
بػزف الشدبي  الثالثةقج احتمت السختبة  بات الحرؾؿ عمى السعمؾمات تدتجعي ذلػ.العسل كصعؾ 

 .( مغ قبل أفخاد العيشةكبيخةعمى درجة مػافقة )ت ، مسا يجؿ عمى أف قج حرم)74.48%)

ليو فقط عشجما يرل المجػء إ أف الترػيخ كالتدجيل الدخؼ يسكغ، (2)أكج )دكحاف(
 كيدتشفح كل األساليب لمػصػؿ  الى الحقيقة كالسعخفة.الرحفي الى حالة مغ اليأس 

، أف الترػيخ كالتدجيل الدخؼ بالشدبة لشا كرحفييغ تعتبخ ندبية  (3)أكضح )الحدشي(
 ةكمتعمق في مجػ استشفاذؾ كرحفي كل الخيارات كالدبل الستاحة إلجخاء السقابالت اك مػاجي

، كيسكغ المجػء عمى ىحا االسمػب فقط االشخاص اك الستيسيغ في القزايا الخاصة بالتحقيق
 في حاؿ استشفاذ كل الػسائل.

أف الرحفي في بعس الحاالت يزصخ الى تػثيق بعس االنتياكات  ،(4)كيخػ )حبر(
ف ىحا أ جل اثبات صحة الفخض ك التعجؼ، كبخغعخالؿ الترػيخ كالتدجيل الدخؼ مغ أمغ 

بخ عمى التعجؼ عمى القػانيغ مغ لرالح جمخالف لمقػانيغ، كلكغ نحغ كرحفييغ استقرائييغ نُ 
لسخالفة القانػف مقابل كذف ىحه السػاشغ الفمدصيشي، مؤكجًا انو كرحفي عمى استعجاد كامل 

 التجاعيات كاالشكاليات.

                                                             
 .162الرحافة االستقرائية، عبجالباقي، ص (1)
(2)
 (.2018سبتسبخ  15دكحاف، مجيخ دائخة التحقيقات االستقرائية في جخيجة الحياة الججيجة، دمحم فخكانة )اتراؿ شخري: حدغ 
(3)
 (.2018سبتسبخ  15، دمحم فخكانة )اتراؿ شخري: السحققيغ االستقرائييغ في فمدصيغ شبكةعزػ في ، فادؼ الحدشي
(4)
 (.2018سبتسبخ  1نطار حبر، صحفي استقرائي يعسل مخسل لتمفديػف الججيج المبشاني، دمحم فخكانة )اتراؿ شخري: 
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، دجيل الدخؼ أف كل السجارس السيشية تخفس الترػيخ كالت، (1)كيبيغ )أبػ شحسة(
كتجعمو دائسًا اخخ اسمػب  يسكغ المجػء اليو عشجما يرل الرحفي  الى مخحمة ال يسكغ 

ف يمجأ الرحفي االستقرائي الى ىحا االسمػب بخغع انو عمى معمػمات، كيسكغ أالحرػؿ 
 أسمػب يعتبخ خاشئ.

صخيقة في بعس االحياف يكػف الحرػؿ عمى السعمػمات ب، أنو (2)كيػضح )اليجيغ(
إلى التدجيل الدخؼ بيجؼ  االستقرائي الرحفي يزصخ لحلظ  ،وػنية شبو مدتحيمسميسة كقان

 .الحرػؿ عمى السعمػمة ككذف الفداد

أك التدجيل ألؼ شخز ترػيخ عغ انو يجب عمى الرحفي االمتشاع  كيعدك الباحث
، ككحلظ الحرػؿ عمى إذنو بالشذخ، بخغع اف ىشاؾ بعس الحاالت دكف الحرػؿ عمى إذنو

نيا خؼ بدبب نفاذ كل الصخؽ التي مغ شأيزصخ بيا الرحفي لمترػيخ كالتدجيل الدالتي 
يفعل الرحفي ىحه  التدجيل كالترػيخ الدخؼ، كقبل أف التأكيج عمى قزية ما، ليحا يمجأ الى

االمػر يجب عمية اف يتدأؿ ىل يدتحق االمخ ذلظ؟.

لسعمؾمات كلتحقيق اليجؼ يقـؾ الرحفي االستقرائي بالتشكخ مؽ أجل الؾصؾؿ الى ا .4.5
ت ، مسا يجؿ عمى أف قج حرم)%77.88بػزف الشدبي ) الخابعةقج احتمت السختبة  السشذؾد.

 ..( مغ قبل أفخاد العيشةكبيخةعمى درجة مػافقة )

( في دليل الرحفييغ العخب كالتي تشز عمى 19كتختمف ىحه الشتيجة مع السادة )
أؼ انتحاؿ لمذخرية فأؼ معمػمات يجب اف ضخكرة تحجيج السرادر بكل كضػح كيتجشب 

 .(3)تجعع عمى األقل بسرجر اك مرجريغ

بخاز محجكد كيكػف فقط بيجؼ إ، أف التشكخ يجػز كلكغ بذكل (4)ػضح )دكحاف(يك 
سبيل  دؤكلية االجتساعية كالػششية، فعمىالحقيقة كالكذف عغ الفداد كأال يذكل ضخر عمى الس

                                                             
(1)
 (.2018سبتسبخ  15)اتراؿ شخري:  دمحم فخكانة ،إعالميػف مغ أجل صحافة استقرائية عخبية )أريج(عزػ في شبكة ، دمحم أبػ شحسة
(2)
 .2018أغدصذ  29دمحم فخكانة  قابمة: عالء اليجيغ،
(3)
 التغصية الرحفية االستقرائية )تحقيقات عابخة لمحجكد(، الحسجاني.
(4)
 (.2018سبتسبخ  15شخري: دكحاف، مجيخ دائخة التحقيقات االستقرائية في جخيجة الحياة الججيجة، دمحم فخكانة )اتراؿ حدغ 
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اف يذكل  اؼ مغ أجل الجخػؿ الى معبخ ايخز مغ السسكغالسثاؿ التشكخ عمى ىيئة رجل اسع
ف يتشكخ فقط مغ أجل ضخر لمسجتسع ككل، لحلظ إذا اضصخ الرحفي الى التشكخ، يجب أ

 الحقيقة ككذف الفداد.

جل حياف يزصخ الرحفي الى التشكخ مغ أف في العجيج مغ االأ ،(1)كيؤكج )حبر(
الرحفييغ غيخ مػجػدة في مجتسعشا ليحا نجج  ف ثقافة التعاكف معأل ،الحرػؿ عمى السعمػمات

في الحرػؿ عمى السعمػمات بصخؽ شبيعية، كأضاؼ أف التشكخ الحؼ يسارسو  صعػبة كبيخة
ما عمى ىيئة إعمى السرمحة العامة لمػشغ، الف غالبًا يتع التشكخ  اً ف ال يذكل ضخر الرحفيػ 

التخفي لسا حرمت غ الحاالت لػال ىشاؾ العجيج م فّ ...الخ، مزيفًا أ ك مدارعمخيس أك تاجخ أ
 .اتعمى السعمػم

انو في بعس االحياف قج يمجأ بعس الرحفييغ لمتشكخ عشج إجخاء  كيعدك الباحث
التحقيقات االستقرائية مغ أجل أخح أقػاؿ يرعب أخحىا اذا عمع الذخز أنيا ستشذخ في 

تأنية قبل نذخىا ألف أف يقف الرحفي كقفة تفكيخ م الرحافة، كفي مثل ىحه األحػاؿ ال بجّ 
التي تجـخ مثل ىحه االفعاؿ، كتعتبخه نػعًا مغ عجـ التػازف  ةىشاؾ العجيج مغ القخارات القزائي

 .(2)كانتياؾ حخمة الحياة الخاصة لمسػاششيغ

قج احتمت  ع يكؾف متاحاا عشجما ييجؼ الرحفيؾف الى قؾؿ الحقيقة.االمجؾء الى الخج. 5.5
عمى درجة مػافقة ت ، مسا يجؿ عمى أف قج حرم)%65.48بػزف الشدبي ) الخامدةالسختبة 

 .( مغ قبل أفخاد العيشةمتػسصة)

يعتقجه البعس، كانسا القرج يكػف ع ليذ بالسفيـػ الحؼ ا الخجأف  ،(3)يػضح )اليجيغ(
أال تعخؼ عغ نفدظ أحيانا بأنظ محقق استقرائي لكي يتع التعاكف معظ بذكل سيل ألف 

بيغ الرحفي  كالحرػؿ عمى  اً يػتخ الذخرية السخاد مقابمتيا  كيقف عائقمدسى صحفي  

                                                             
(1)
 (.2118سبتمبر1نظارحبش،صحفياستقصائييعملمرسللتلفزيونالجديداللبناني،دمحمفروانة)اتصالشخصي:
(2)
 .166الرحافة االستقرائية، عبج الباقي، ص
(3)
 .2018أغدصذ  29دمحم فخكانة  قابمة: عالء اليجيغ،
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السعمػمات الالزمة، لحلظ يزصخ الرحفي إلى إخفاء بعس الحقائق نػعا ما، مغ اجل 
 الحرػؿ عل السعمػمات دكف معػقات.

ع مغ أجل الحرػؿ عمى السعمػمات يسكغ ا اف لجػء الرحفي الى الخج كيعدك الباحث 
لمسدألة القانػنية كالقزائية، خاصة أف الخجع يسكغ أف يؤثخ عمى الرحفي كعمى اف يعخضو 

مرجر السعمػمات الحؼ كثق بالرحفي كادلى بالسعمػمات كعشج نذخ التحقيق كقكتذاؼ السرجر 
انو قج تعخض لمخجاع يسكغ اف يقـػ بخفع قزية ضج الرحفي، اك زعدعة ثقة الجسيػر 

 لرحفي نفدو بذكل خاص.كالسرجر بالرحفييغ بذكل عاـ كا

االساليب التي يتبعيا الرحفيؾف االستقرائيؾف عشج أدنى تبيؽ الشتائج مؽ خالؿ الججكؿ أف 
 :كاف التالي حدب الؾزف الشدبي اعجاد التحقيق االستقرائي

يترشت الرحفي االستقرائي مؽ أجل الحرؾؿ عمى السعمؾمات التي ال يسكؽ الحرؾؿ  .6.5
، مسا يجؿ عمى )%67.68ػزف الشدبي )ب األخيخةقج احتمت السختبة  ".التقميجيةعمييا بالظخؽ 

 ( مغ قبل أفخاد العيشة.متػسصة)مػافقة عمى درجة ت قج حرمأف 

الستقرائي مغ أجل الحرػؿ عمى السعمػمات أف ترشت الرحفي ا ،(1)أكج )دكحاف(
أمخ مخفس رفزًا قاشعًا الف الترشت يعتبخ  التي ال يسكغ الحرػؿ عمييا بالصخؽ التقميجية
 .بسثابة انتياؾ خصيخ لحخمة خرػصية الشاس

ف فكخة ترشت الرحفي االستقرائي مغ أجل الحرػؿ عمى السعمػمات أ يعدك الباحث
تجيغ الرحفي كال يعتبخ ذلظ مغ أخالقيات العسل الرحفي، الف ىشاؾ العجيج مغ الصخؽ يسكغ 

 ائي لمحرػؿ عمى السعمػمات دكف المجػء الي التشرت، مثالً أف يدمكيا الرحفي االستقر
ك في السكاف السخاد استيجافو بصخيقة غيخ مباشخة ألخح مشو سؤاؿ احج السػضفيغ في كزارة ما أ

 بعس السعمػمات التي يسكغ أف تذكل شخؼ خيط لمتحقيق دكف المجػء الى الترشت.

                                                             
(1)
 (.2018سبتسبخ  15التحقيقات االستقرائية في جخيجة الحياة الججيجة، دمحم فخكانة )اتراؿ شخري: دكحاف، مجيخ دائخة حدغ 
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يا الرحفيؾف االستقرائيؾف عشج اعجاد التي يتبع ألساليبلكبذكل عاـ فإف الؾزف الشدبي 
التي يتبعيا األساليب ف أ%( مسا يجلل عمى 73.00)يداكي  التحقيق االستقرائي

 كبيخة.بجرجة  تجاءالرحفيؾف االستقرائيؾف 

ى األساليب التي يدتخجميا عم ةبجرجة كبيخ  اً ايجابي اً اف ىشاؾ اتجاى كيعدك الباحث
 اً كبيخ  السعمػمات، بخغع اف تمظ االساليب اثارت ججالً ف لمحرػؿ عمى الرحفيػف االستقرائيػ 

ف يفكخ الرحفي االستقرائي نػنية كالقزائية، كلكغ مغ السيع أبيغ الرحفييغ كالجيات القا
قبل مسارسة أؼ اسمػب غيخ تقميجؼ اف يتأكج مغ انو قج جخب كافة الصخؽ لمحرػؿ عمى 

الرحفي تداؤؿ ىل يدتحق األمخ استخجاـ ىحه  يثيخف السعمػمة، اضافة الى ضخكرة ا
 ساليب.األ

 .أىؼ السسارسات غيخ االخالقية التي تالحظ انتذارىا في التحقيقات االستقرائية. 6

السسارسات غيخ االخالقية التي تالحظ ستؾسط الحدابي كالؾزف الشدبي كتختيب ال يؾضح(: 3.7)ججكؿ

 انتذارىا في التحقيقات االستقرائية

سسارسات غيخ االخالقية التي تالحظ انتذارىا في أىؼ ال
 التحقيقات االستقرائية

 الستؾسط
 الحدابي

 الؾزف 
 التختيب الشدبي

التياكف في التحقق مغ صحة السعمػمات، مسا يػقع الرحفي في 
 1 69.43 4.28 الخصأ.

 7 66.36 4.71 عجـ فيع القػاعج السيشية السشطسة لمعسل الرحفي االستقرائي.

 5 62.79 5.21 مخاعاة الرحفي االستقرائي لمسرمحة العامة.عجـ 

 4 58.86 5.76 عجـ التأكج مغ مرجاقية السرادر كتقجيخ االمػر بذكل صحيح.

 5 49.14 7.12 الالمباالة كالتجخد مغ حذ السدؤكلية االجتساعية.

 6 48.79 7.17 التحقيقات االستقرائية تكػف بشاء عمى السرمحة الخاصة.

 7 47.43 7.36 كفق اجشجة مالية. العسل

 8 47.21 7.39 ابخاز قزايا بعيشيا كقىساؿ قزايا أكثخ أىسية كشسػلية.

 9 45.86 7.58 عجـ القياـ بالعسل السيجاني كالستابعة الذخرية لمحجث أك القزية.

عجـ تحخؼ السػضػعية كغياب السرادر السػثػقة كذات 
 18 45.43 7.64 االختراص.

 11 39.21 8.51 تحقيقات استقرائية نتائجيا تخجـ جيات بعيشيا.اعجاد 

 17 38.00 8.68انتياؾ خرػصية األفخاد ككخامتيع كالتعجؼ عمى الحقػؽ الفخدية التي 
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 ضسشيا الجستػر لألفخاد.
االستفادة مغ بعس السدايا كالتي يكػف ليا أثخ عمى القياـ باألصػؿ 

 15 31.36 9.61 السيشية.

 14 21.43 11.00 أخخػ 

انتذارىا في  السالحظالسسارسات غيخ االخالقية تختيب تبيؽ الشتائج مؽ خالؿ الججكؿ أف 
 :كاف التالي حدب الؾزف الشدبي التحقيقات االستقرائية

احتمت السختبة األكلى التياكف في التحقق مغ صحة السعمػمات، مسا يػقع الرحفي في الخصأ. 
 %(.69.43)كقج جاءت بػزف ندبي 

احتمت السختبة الثانية عجـ فيع القػاعج السيشية السشطسة لمعسل الرحفي االستقرائي. كقج جاءت 
 %(.66.36بػزف ندبي )

احتمت السختبة الثالثة عجـ مخاعاة الرحفي االستقرائي لمسرمحة العامة. كقج جاءت بػزف 
 %(.62.79ندبي )

ة السرادر كتقجيخ االمػر بذكل صحيح. كقج احتمت السختبة الخابعة عجـ التأكج مغ مرجاقي
 %(.58.86جاءت بػزف ندبي )

الالمباالة كالتجخد مغ حذ السدؤكلية االجتساعية." كقج جاءت بػزف احتمت السختبة الخامدة "
 %(.49.14ندبي )

التحقيقات االستقرائية تكػف بشاء عمى السرمحة الخاصة." كقج جاءت احتمت السختبة الدادسة "
 %(.48.79ندبي )بػزف 

 %(.47.43احتمت السختبة الدابعة العسل كفق اجشجة مالية. كقج جاءت بػزف ندبي )

احتمت السختبة الثامشة ابخاز قزايا بعيشيا كقىساؿ قزايا أكثخ أىسية كشسػلية. كقج جاءت بػزف 
 %(.47.21ندبي )
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ية لمحجث أك القزية. كقج احتمت السختبة التاسعة عجـ القياـ بالعسل السيجاني كالستابعة الذخر
 %(.45.86جاءت بػزف ندبي )

احتمت السختبة العاشخة عجـ تحخؼ السػضػعية كغياب السرادر السػثػقة كذات االختراص. 
 %(.45.43كقج جاءت بػزف ندبي )

احتمت السختبة الحادية عذخ  اعجاد تحقيقات استقرائية نتائجيا تخجـ جيات بعيشيا.." كقج 
 %(.39.21)جاءت بػزف ندبي 

احتمت السختبة الثانية عذخ انتياؾ خرػصية األفخاد ككخامتيع كالتعجؼ عمى الحقػؽ الفخدية 
 %(.38.00التي ضسشيا الجستػر لألفخاد. كقج جاءت بػزف ندبي )

احتمت السختبة الثالثة عذخ االستفادة مغ بعس السدايا كالتي يكػف ليا أثخ عمى القياـ باألصػؿ 
 %(.31.36ت بػزف ندبي )السيشية. كقج جاء

 %(.21.42احتمت السختبة الخابعة عذخ مسارسات أخخػ. كقج جاءت بػزف ندبي )

، بأف الرحفييغ اعتخفػا أف التياكف  (1)(2014اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة )بػشيخ 
في التحقق مغ صحة الخبخ يعج مغ أبخز السسارسات الالأخالقية في الرحافة الجدائخية، فقج 

 %(.12.4في السختبة األكلي بشدبة ) احتمت

أنو يجب عجـ نذخ السعمػمات غيخ الرحيحة، الف القزاء في العجيج  يعدك الباحث
مغ قخارتو يقيع عالقة تبادلية بيغ صحة السعمػمات كبيغ الشداىة كالسػضػعية، فكمسا كانت 

زنة كمػضػعية، السعمػمات أك الػقائع الػاردة في السادة الرحفية صحيحة كمسا كانت متػا
كلحلظ فأف القزاء يقخر بحق الرحفي في إثبات الػقائع الػاردة في السادة الرحفية كلكغ بحات 
الػقت يجب أف تكػف البيانات التي سيقجميا الرحفي ىي بيانات قانػنية بالجرجة االكلى كأف 

 .(2)تكػف كافية إلثبات الػقائع السشذػرة

                                                             
 بيئة العسل الرحفي كأثخىا في مسارسة أخالقيات السيشة، بػشيخ. (1)
 .161عمى درب الحقيقة دليل "أريج" لمرحافة العخبية االستقرائية، أريج، ص (2)
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 .اف يمتـد بيا الرحفيؾف االستقرائيؾف  أىؼ السبادئ االخالقية التي يجب .7

ىؼ السبادئ االخالقية التي يجب اف يمتـد بيا الرحفيؾف أل السئؾية كالشدب التكخارات يؾضح(: 3.8)ججكؿ

 االستقرائيؾف 

أىؼ السبادئ االخالقية التي يجب اف يمتـد بيا 
 الشدبة التكخار الرحفيؾف االستقرائيؾف 

 التختيب % السئؾية

 1 88.7 67 السرجاقية

 7 85.5 65 السػضػعية

 5 69.7 55          االمانة

 4 69.7 55  االبتعاد عغ الدب كالقحؼ

 5 65.8 58 حق الخد كالترحيح

 6 64.5 49 عجـ تالقي الخشاكؼ 

 7 65.7 48 االلتداـ بسرمحة الػشغ

 8 61.8 47 السدؤكلية االجتساعية.

 9 55.5 47 فيع الحقػؽ كالػاجبات

 18 58.8 58 مخاعاة الخرػصية

 11 44.7 54 عجـ استغالؿ العسل.

 17 45.4 55 احتخاـ الجسيػر 

 15 45.4 55 تشػع اآلراء

 14 47.1 57 البعج عغ االثارة.

 15 48.8 51 السشافدة الذخيفة.

 16 1.5 1 أخخػ 

   676  السجسؾع

 . 76* اإلجابات مغ اختيار متعجد كقج تع احتداب الشدبة مغ  

الرحفييغ يعتبخ أىع السبادغ ىي مغ  (%88.7)تو بتبيغ مغ الججكؿ التالي أف ما ند
بيشسا ما ندبتو ، السػضػعية (%85.5)، بيشسا ما ندبتو جاءت في السختبة االكلى السرجاقية

لالبتعاد عغ الدب  (%69.78)بيشسا ما ندبتو  ،جاءت بالسختبة الثانيةاألمانة  (69.7%)
( لحق الخد كالترحيح جاءت بالسختبة %65.8)بيشسا ما ندبتو  جاءت بالسختبة الثالثة، كالقحؼ
بيشسا ما ندبتو  جاءت بالسختبة الخامدة، لعجـ تالقي الخشاكؼ  (%64.5)بيشسا ما ندبتو  الخابعة،
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 (%61.8)بيشسا ما ندبتو  جاءت بالسختبة الدادسة، ( لاللتداـ بسرمحة الػشغ63.2%)
لفيع الحقػؽ  (%55.3)بيشسا ما ندبتو  االجتساعية جاءت بالسختبة الدابعة،لمسدؤكلية 
جاءت  لسخاعاة الخرػصية (%50.0)بيشسا ما ندبتو  جاءت بالسختبة الثامشة، كالػاجبات

بيشسا  جاءت بالسختبة العاشخة، لعجـ استغالؿ العسل (%44.7)بيشسا ما ندبتو  بالسختبة التاسعة،
 (%43.4)بيشسا ما ندبتو  جاءت بالسختبة الحادؼ عذخ، تخاـ الجسيػرالح (%43.4)ما ندبتو 
جاءت  لمبعج عغ االثارة (%42.1)بيشسا ما ندبتو  جاءت بالسختبة الثاني عذخ، تشػع اآلراء

 جاءت بالسختبة الخابع عذخ،لمسشافدة الذخيفة  (%40.8)بيشسا ما ندبتو  بالسختبة الثالث عذخ،
 ألسباب أخخػ. (%1.3)بيشسا ما ندبتو 

، (1)(2116)عدالجيغ ك ربحيمع دراسة دراسة  الشتيجة كتتفق بأن أهم من القيمالمصداقية

الصحفيهامة يراها التي ، أف ما (2)(2017كدراسة )العدػلي  (.%47.51بشدبة )االخالقية
التدامًا في %( يعبخكف أف السػضػعية كالجقة مغ أكثخ السعاييخ السيشية كاألخالقية 46.3ندبتو )

 الحرافة اإللكتخكنية الفمدصيشية.
السبادغ االخالقية التي يجب اف يمتـد بيا يعتبخ مغ أىع أف الرجؽ  كيعدك الباحث  

جمبة الى الػسيمة االعالمية التي ك  أساس كدب ثقة القارغ  عتبخيألنو  الرحفيػف االستقرائيػف 
مجػ ثقة السعمػمات الستاحة إليو، كمجػ فة، فالجسيػر يعتسج في قخاءتو عمى حيتتسيد بيحه الر

يشفخ مغ ىحه  السادة اإلعالمية فإف القارغ  في عجـ الرجؽتصابقيا مع الػاقع، فإذا ما لػحع 
 .الػسيمة االعالمية

 
 
 
 
 

                                                             
 جدائخ اإلذاعات السحمية الجدائخية، عدالجيغ ، كربحي. أخالقيات العسل الرحفي في ال (1)
 السعاييخ السيشية كاألخالقية لمرحافة اإللكتخكنية الفمدصيشية، العدػلي. (2)
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االسباب التي تجفع الرحفييؽ االستقرائييؽ الى تجاكز أخالقيات الرحافة أىؼ  .2
 .االستقرائية

االسباب التي تجفع الرحفييؽ االستقرائييؽ ستؾسط الحدابي كالؾزف الشدبي كتختيب ال يؾضح(: 3.9)ججكؿ

 .الى تجاكز أخالقيات الرحافة االستقرائية

االسباب التي تجفع الرحفييؽ االستقرائييؽ الى تجاكز 
 .أخالقيات الرحافة االستقرائية

 الستؾسط
 الحدابي

 الؾزف 
 التختيب الشدبي

الحكػمية كالخسسية مع الرحفييغ عجـ تعاكف السؤسدات 
 1 72.20 7.78 االستقرائييغ.

 7 70.20 7.98 صعػبة الػصػؿ الى مرجر السعمػمات بالصخؽ التقميجية.

 5 63.30 5.67 صعػبة الحرػؿ عمى ادلو ككثائق.

 4 54.40 4.56 الػاقع الدياسي الفمدصيشي الستغيخ.

 5 42.90 5.71 تحقيق الدبق الرحفي.

 6 42.00 5.88 سياسات تحخيخية بعيشيا.تشفيح 

 7 36.60 6.54 االنقياد إلى أحكاـ الدياسييغ.

عجـ معخفة الرحفييغ االستقرائييغ بأخالقيات الرحافة 
 8 35.20 6.48 االستقرائية.

الشطاـ الدياسي كانتياكاتو التي يسارسيا بحق الرحفييغ 
 9 34.40 6.56 االستقرائييغ

 18 27.50 7.75 أخخػ 

انتذارىا في  السالحظالسسارسات غيخ االخالقية تختيب تبيؽ الشتائج مؽ خالؿ الججكؿ أف 
 :كاف التالي حدب الؾزف الشدبي التحقيقات االستقرائية

احتمت السختبة األكلى عجـ تعاكف السؤسدات الحكػمية كالخسسية مع الرحفييغ االستقرائييغ. 
 %(.72.20كقج جاءت بػزف ندبي )

احتمت السختبة الثانية صعػبة الػصػؿ الى مرجر السعمػمات بالصخؽ التقميجية. كقج جاءت  
 %(.70.20بػزف ندبي )

 %(.63.30احتمت السختبة الثالثة صعػبة الحرػؿ عمى ادلو ككثائق." كقج جاءت بػزف ندبي )
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 %(.54.40دبي )احتمت السختبة الخابعة الػاقع الدياسي الفمدصيشي الستغيخ." كقج جاءت بػزف ن

 %(.42.90احتمت السختبة الخامدة تحقيق الدبق الرحفي." كقج جاءت بػزف ندبي )

 %(.42.00احتمت السختبة الدادسة تشفيح سياسات تحخيخية بعيشيا. كقج جاءت بػزف ندبي )

 %(.36.60احتمت السختبة الدابعة االنقياد إلى أحكاـ الدياسييغ. كقج جاءت بػزف ندبي )

ختبة الثامشة عجـ معخفة الرحفييغ االستقرائييغ بأخالقيات الرحافة االستقرائية. احتمت الس
 %(.35.20كقج جاءت بػزف ندبي )

احتمت السختبة التاسعة الشطاـ الدياسي كانتياكاتو التي يسارسيا بحق الرحفييغ االستقرائييغ. 
 %(.34.40كقج جاءت بػزف ندبي )

 %(.27.50جاءت بػزف ندبي ) احتمت السختبة العاشخة " أخخػ." كقج

، التي أكجت أف صعػبة الػصػؿ الى (1)(2014كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )بػشيخ 
مرادر  الخبخ مغ الجيات الخسسية سجمت أكبخ عائق يػاجو الرحفييغ اثشاء تأدية مياميع 

 %(.30الرحفية بشدبة )

الرحفييغ  ف عجـ تعاكف السؤسدات الحكػمية كالخسسية معأ كيعدك الباحث
ساليب ججيجة كغيخ تقميجية أبتكار االستقرائييغ، ادػ الى تعديد الخغبة لجػ الرحفييغ في ا

جل الحرػؿ عمى السعمػمات، ليحا يمجأ الرحفيػف الى مسارسات يسكغ كصفيا بأنيا غيخ أمغ 
أخالقية مغ أجل الحرػؿ عمى السعمػمات كالبيانات، ليحا يجب عمى السؤسدات الحكػمية 

خسسية التعاكف مع الرحفي حتى ال يقع المـػ عميو عشجما يحرل عمى السعمػمات كالػثائق كال
 بصخؽ غيخ شخعية مغ كجية نطخىع.

 

 
                                                             

 بيئة العسل الرحفي كأثخىا في مسارسة أخالقيات السيشة، بػشيخ. (1)
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 : مدؤكليات الرحافة االستقرائية:ثالثاا 

 .التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية االجتساعية مجى .9

التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية ستؾسط الحدابي كالؾزف الشدبي كتختيب لسجى ال يؾضح(: 3.11)ججكؿ

 االجتساعية

 الستؾسط مجى التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية االجتساعية
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 الؾزف 
 الشدبي

 التختيب

 1 82.80 0.948 4.14 نقل كافة كجيات الشطخ الستعمقة بالسػضػعات.

 7 82.40 0.879 4.12 االمتشاع عغ نذخ الرػر كمقاشع الفيجيػ السشافية لنداب.

 5 81.80 0.851 4.09 مخاعاة حق الجسيػر في السعخفة كاالشالع كالسذاركة.

 4 81.80 0.897 4.09 نذخ التحقيقات االستقرائية بكل مػضػعية .

 5 80.80 0.972 4.04 البعج عغ سياسة القحؼ كالتذػية كاالساءة لدسعة الشاس.

 6 80.60 0.979 4.03 السحافطة عمى خرػصيات السػاششيغ.

 7 80.00 0.993 4.00 االلتداـ بسداءلة صشاع القخار.

 8 79.40 1.019 3.97 حساية االشفاؿ مغ نذخ السػاد التي تؤثخ عمييع نفديًا.

عجـ نذخ ما يثيخ الشدعات كالسذاكل العائمية مغ خالؿ تدميط الزػء 
 9 73.20 0.932 3.66 عمى قزايا القتل.

 18 73.20 0.960 3.66 بالحكؽ العاـ كالقيع السجتسعية.عجـ تشاكؿ قزايا تزخ 

 11 72.80 1.104 3.64 عجـ التخكيد عمى القزايا الجشدية.

  79.00 0.631 3.95 لسجى التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية االجتساعيةالجرجة الكمية 

حدب  التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية االجتساعيةأعمى تبيؽ الشتائج مؽ خالؿ الججكؿ أف 
 :كاف التالي الؾزف الشدبي

" نقل كافة كجيات الشطخ الستعمقة بالسػضػعات." قج احتمت السختبة األكلى بػزف الشدبي   1.
 ( مغ قبل أفخاد العيشة.كبيخةعمى درجة مػافقة )ت ، مسا يجؿ عمى أف قج حرم)87.88%)

تعتبخ مغ أىع  كجيات الشطخ الستعمقة بالسػضػعاتنقل كافة ف أ كيعدك الباحث
السدؤكليات االجتساعية التي يجب اف يتستع بيا الرحفيػف، خاصة اف استعخاض كافة اآلراء 
 السؤيجة كالسعارضة، ُيخخج الرحفي مغ دائخة التحيد كاالتياـ بعجـ التدامو بالسعاييخ السػضػعية.
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حدب الؾزف  يةفي التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية االجتساعتبيؽ الشتائج مؽ خالؿ الججكؿ أف 
 :كاف التالي الشدبي

، )%77.88ػزف الشدبي )ب األخيخةقج احتمت السختبة  ".عجـ التخكيد عمى القزايا الجشدية " 2.
 ( مغ قبل أفخاد العيشة.كبيخة)مػافقة عمى درجة ت قج حرممسا يجؿ عمى أف 

أفخاد العيشة ، التي تؤكج أف (1)(2116كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة ))عدالجيغ ك ربحي
% لع يػافقػا عمى تغصية القزايا السخمة لمحياء، كيعتبخكا التصخؽ لسثل ىحه االمػر 89.6بشدبة 

 تجخل سافخ في الحياة الذخرية.

اف عجـ التخكيد عمى القزايا الجشدية يعػد لمثقافة االيجابية كالسدؤكلية  كيعدك الباحث
يػف تجاه كششيع، خاصة اف تخكيد الرحفي االجتساعية التي يتستع بيا الرحفيػف االستقرائ

االستقرائي عمى مثل ىحه القزايا يسكغ اف يذػه بيا صػرة كششو، كيؤدؼ الى استغالؿ 
عمى عجـ  غه القزايا، لحلظ حخص جسيع الرحفييغ االستقرائيياالحتالؿ االسخائيمي لسثل ىح
 التخكيد عمى القزايا الجشدية.

يداكي  اللتداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية االجتساعيةكبذكل عاـ فإف الؾزف الشدبي 
بجرجة  تجاء مجى التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية االجتساعيةف أ%( مسا يجلل عمى 79.00)

 كبيخة.

التي كذفت أف الػزف الشدبي ، (2)(2115ه الشتيجة مع دراسة )خميفة كتختمف ىح
%(، 58.7بسدؤكليتيا االجتساعية بم  )التجاىات الشخبة االعالمية نحػ التداـ السػاقع االخبارية 

 مسا يذيخ الى اتجاىات محايجة تقتخب مغ أف تكػف ضعيفة.

%( يعتقجكف أف السدؤكلية 63.3، أف ما ندبتو )(3)(2117كبيشت دراسة )العدػلي 
االجتساعية مغ أكثخ العػامل التي تقيج القائع باالتراؿ في الرحافة اإللكتخكنية لاللتداـ 

 سيشية األخالقية.بالسعاييخ ال

                                                             
 لجيغ ، كربحي. أخالقيات العسل الرحفي في الجدائخ اإلذاعات السحمية الجدائخية، عدا (1)
(2)
 اتجاهاتالنخبةاالعالميةنحوالتزامالمواقعاالخباريةالفلسطينيةبأخالقياتالمهنة،خليفة.
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كتؤكج نطخية السدؤكلية االجتساعية عمى صجؽ األخبار كالحيادية، كعمى أف اإلعالـ 
يجب اف يكػف في خجمة السجتسع مغ خالؿ اإللتداـ بالسعاييخ السيشية، كقػؿ الحقيقة كالجقة 

ضى أك كالسػضػعية، كالتػازف كاالبتعاد عغ نذخ كل ما يؤدؼ الى ارتكاب الجخيسة كاشاعة الفػ 
تػجيو اإلىانات الى األفخاد أك األقميات كأف تجخل اإلعالـ يجب أف يكػف لتحقيق السرمحة 

  .(1)العامة

بأف التداـ الرحفييغ بالسدؤكلية االجتساعية يأتي نتيجة الػعي االعالمي  كيعدك الباحث
 ليو، مغ أجل الخقي بالرحافةلتصػيخ السدتسخ التي يدعى الرحفيػف الى الػصػؿ إكا

 الفمدصيشية بذكل عاـ كالتحقيقات االستقرائية بذكل خاص.

 .القانؾنية كالسيشيةالتداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية  مجى .11

 القانؾنية كالسيشيةستؾسط الحدابي كالؾزف الشدبي كتختيب لسجى التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية ال يؾضح(: 3.11)ججكؿ

 الستؾسط كالسيشيةالقانؾنية مجى التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 الؾزف 
 التختيب الشدبي

 1 81.00 0.978 4.05 السحافطة عمى الجقة كالسػضػعية كالسرجاقية.

 7 77.40 0.943 3.87 مخاعاة السرمحة الػششية العميا.

 5 71.60 1.062 3.58 السحافطة عمى مذاعخ االخخيغ مغ خالؿ عجـ نذخ صػرىع.

الرحفيػف االستقرائيػف السدؤكلية القانػنية كالسيشية عشج اعجاد يخاعي 
 4 70.20 1.000 3.51 التحقيق االستقرائي.

 5 67.20 1.116 3.36 االلتداـ بقانػف السصبػعات كالشذخ.

 6 66.40 1.073 3.32 ترػيخ السقابالت كبعس الحاالت بذكل سخؼ.

 7 64.80 1.031 3.24 تدجيل السقابالت بذكل سخؼ.

 8 57.60 1.200 2.88 الكحب كالخجاع في بعس االحياف مغ أجل الحرػؿ عمى السعمػمات.

 9 57.40 1.170 2.87 االعتساد عمى السرادر السجيمة.

 18 56.00 1.155 2.80 نذخ صػر االشفاؿ كالشداء الحيغ تعخضػا النتياؾ.

 11 53.40 1.193 2.67 نذخ االسساء بجكف التأكج مغ ىػياتيع.

 17 50.80 1.101 2.54 انتياؾ حخمة االماكغ الخاصة كالسمكية الخاصة.

                                                                                                                                                                             
(3)
 السعاييخ السيشية كاألخالقية لمرحافة اإللكتخكنية الفمدصيشية، العدػلي.
(1)
 .11ص أخالقيات كمبادغ العسل الرحفي كاإلعالمي، مخكد ىخدك لجعع التعبيخ الخقسي،
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نذخ السعمػمات الدخية التي مغ شأنيا تذكيل ضخر بالسرمحة العامة 
 15 50.00 1.238 2.50 كالسرمحة الػششية العميا.

 14 49.00 1.193 2.45 نذخ معمػمات عغ حياة االنداف الخاصة بجكف مػافقتو.

كالسشح كالعصاءات كالتدييالت التي تجفع مغ شخؼ ىيئات قبػؿ اليجايا 
أك شخريات، إما بيجؼ تمسيع صػرتيع في اإلعالـ أك مغ أجل 

 االعتجاء عمى خرػميع.
2.34 1.260 46.80 15 

  61.20 0.540 3.06 القانؾنية كالسيشيةلسجى التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية الجرجة الكمية 

 التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية القانؾنية كالسيشيةأعمى تبيؽ الشتائج مؽ خالؿ الججكؿ أف 
 :كاف التالي حدب الؾزف الشدبي

قج احتمت السختبة األكلى بػزف الشدبي   مى الجقة كالسػضػعية كالسرجاقية.السحافطة ع 1.
 أفخاد العيشة. ( مغ قبلكبيخةعمى درجة مػافقة )ت ، مسا يجؿ عمى أف قج حرم)81.88%)

، التي تؤكج أف كل أفخاد العيشة (1)(2116كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )عدالجيغ ك ربحي
يخكف أف صجقية السعمػمات كاالخبار أىع مغ الدبق الرحفي الحؼ كثيخًا مسا أكقع رجاؿ 
الرحافة في مذاكل دفعتيع إلى ترحيح بعس األخبار كالسعمػمات كقبػؿ حق الخد مغ قبل 

 يات الستزخرة أشخاص كانت أك مؤسدات.الج

عمى أف السحافطة عمى الجقة كالسػضػعية كالسرجاقية مغ أىع السعاييخ  كيعدك الباحث
التي يجب اف يمتـد بيا أؼ تحقيق الف حجكث أؼ خمل في ىحه السبادغ يعخض الرحفي 

أف الرحفية، ليحا زعدعة ثقة الجسيػر بالى كالرحيفة عمى حج سػاء لمسدائمة القانػنية، كتؤدؼ 
 مسحافطة عمى ىحه السبادغ.ليحخص الرحفيػف 

حدب الؾزف  في التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية االجتساعيةتبيؽ الشتائج مؽ خالؿ الججكؿ أف 
 :كاف التالي الشدبي

قبؾؿ اليجايا كالسشح كالعظاءات كالتدييالت التي تجفع مؽ طخؼ ىيئات أك شخريات،  " 2.
قج احتمت السختبة  ".صؾرتيؼ في اإلعالـ أك مؽ أجل االعتجاء عمى خرؾميؼإما بيجؼ تمسيع 

                                                             
 أخالقيات العسل الرحفي في الجدائخ اإلذاعات السحمية الجدائخية، عدالجيغ ، كربحي.  (1)
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( مغ ضعيفة)مػافقة عمى درجة ت قج حرم، مسا يجؿ عمى أف )%46.88ػزف الشدبي )ب األخيخة
 قبل أفخاد العيشة.

، التي تخػ أف قبػؿ اليبات أك (1)(2116كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )عدالجيغ ك ربحي
تسشح ليع أثشاء تغصيتيع ألؼ مػضػع أك حجث أمخ يتشافى كميًا مع اخالقيات العسل  اليجايا التي

 %.93.6الرحفي كجاءت ىحه بشدبة 

اليجايا كالسشح انو يجب عمى الرحفي عجـ القبػؿ بأؼ رشاكؼ  كيعدك الباحث
ألؼ سبب كاف ميسا كاف  كالعصاءات كالتدييالت التي تجفع مغ شخؼ ىيئات أك شخريات

مرجرىا اك نػعيا، فالخشػة جخيسة يعاقب عمييا القانػف بغس الشطخ كػف الرحفي راشيًا اـ 
مختذيًا، كيجب االنتباه الى مدألة شخاء السعمػمات كىػ القالب الحؼ تػضع فيو الخشػة عادة في 

باعيا إذا تسكشت الرحافة االستقرائية كىي مدألة يتحسل الرحفي مدؤكلية السخاشخ في ات
 .(2)الشيابة العامة مغ إثبات الرحفي بالقياـ بيا

يداكي  اللتداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية القانؾنية كالسيشيةكبذكل عاـ فإف الؾزف الشدبي 
 تجاء القانؾنية كالسيشيةمجى التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية ف أ%( مسا يجلل عمى 61.20)

 .متؾسظةبجرجة 

 .التي مؽ شأنيا تظؾيخ أخالقيات الرحافة االستقرائية في فمدظيؽالسقتخحات أىؼ  .11

ىؼ السقتخحات التي مؽ شأنيا تظؾيخ أخالقيات الرحافة أل السئؾية كالشدب التكخارات يؾضح(: 3.12)ججكؿ

 االستقرائية في فمدظيؽ

السقتخحات التي مؽ شأنيا تظؾيخ أخالقيات أىؼ 
 الرحافة االستقرائية

 الشدبة التكخار
 % سئؾيةال

 التختيب

إخزاع الرحفييغ االستقرائييغ إلى دكرات تجريبية مخترة 
 1 98.8 69 بأخالقيات الرحافة االستقرائية

 7 81.6 67كجػد قانػف يزسغ لمرحفييغ االستقرائييغ الحق لمػصػؿ 

                                                             
 أخالقيات العسل الرحفي في الجدائخ اإلذاعات السحمية الجدائخية، عدالجيغ ، كربحي.  (1)
 .163الرحافة االستقرائية، عبجالباقي، ص (2)
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 الى السعمػمات
االلتداـ الحاتي لمرحفييغ االستقرائييغ بأخالقيات الرحافة 

 5 75.7 56 االستقرائية

إصجار ميثاؽ شخؼ داخل السؤسدة "مجكنة سمػؾ" لكيفية 
 4 77.4 55 تعامل الرحفي خالؿ عسمو االستقرائي

تجريذ مداؽ الرحافة االستقرائية كخاصة محػر أخالقيات 
الرحافة االستقرائية في الجامعات كالكميات االعالمية مغ 

مقارنة خالؿ استقجاـ مشاقذة نساذج عالسية كمحمية كعسل 
 بيشيع

55 69.7 5 

جعل مرادر تسػيل التحقيقات االستقرائية مدتقمة لزساف 
 6 61.8 47 استقاللية الرحف كحخية اختيار القزايا.

تجشب نذخ السػضػعات التي تتزسغ شائعات أك كقائع غيخ 
 7 55.5 47 مثبتة لتعديد السرجاقية.

 8 7.6 7 أخخػ 

   386  السجسؾع

 . 76* اإلجابات مغ اختيار متعجد كقج تع احتداب الشدبة مغ  

الرحفييغ يعتبخكف مغ أىع مغ  (%90.8)تو بتبيغ مغ الججكؿ التالي أف ما ند
إخزاع الرحفييغ االستقرائييغ إلى دكرات تجريبية مخترة بأخالقيات بأف يتع السقتخحات 

كجػد قانػف  مغ خالؿ (%81.6)ندبتو بيشسا ما ، احتمت السختبة االكلى الرحافة االستقرائية
بيشسا ما  ،احتمت السختبة الثانية يزسغ لمرحفييغ االستقرائييغ الحق لمػصػؿ الى السعمػمات

االلتداـ الحاتي لمرحفييغ االستقرائييغ بأخالقيات الرحافة مبجأ  مغ خالؿ (%73.7)ندبتو 
إصجار ميثاؽ شخؼ  ( مغ خالؿ%72.4)بيشسا ما ندبتو  احتمت السختبة الثالثة، االستقرائية

احتمت السختبة  داخل السؤسدة "مجكنة سمػؾ" لكيفية تعامل الرحفي خالؿ عسمو االستقرائي
تجريذ مداؽ الرحافة االستقرائية كخاصة  مغ خالؿ (%69.7)بيشسا ما ندبتو  الخابعة،

ؿ استقجاـ محػر أخالقيات الرحافة االستقرائية في الجامعات كالكميات االعالمية مغ خال
بيشسا ما ندبتو  احتمت السختبة الخامدة، مشاقذة نساذج عالسية كمحمية كعسل مقارنة بيشيع

جعل مرادر تسػيل التحقيقات االستقرائية مدتقمة لزساف استقاللية  مغ خالؿ( 61.8%)
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 ( مغ خالؿ%55.3)بيشسا ما ندبتو  احتمت السختبة الدادسة، الرحف كحخية اختيار القزايا
احتمت  نذخ السػضػعات التي تتزسغ شائعات أك كقائع غيخ مثبتة لتعديد السرجاقيةتجشب 

 مغ خالؿ مقتخحات أخخػ. (%2.6)بيشسا ما ندبتو  السختبة الدابعة،

إخزاع الرحفييغ االستقرائييغ إلى دكرات تجريبية مخترة باف  كيعدك الباحث
مغ شأنيا تصػيخ أخالقيات الرحافة السقتخحات التي مغ أىع  بأخالقيات الرحافة االستقرائية

كىحا يأتي نتيجة أف فغ التحقيقات االستقرائية حجيث نػعًا ما في ، االستقرائية في فمدصيغ
عالسشا العخبي كالفمدصيشي، لحلظ ال يػجج اىتساـ كاضح في أخالقيات الرحافة االستقرائية، 

عمى مػضػع االخالقيات مخكر  الرحافة االستقرائية يتع السخكر إلىكحتى عشجما يتع التصخؽ 
الكخاـ بخغع مغ أىسية ىحا السػضػع في السحافطة عمى سالمة مسارسة الرحفي لمتحقيق 

 االستقرائي بذكل سميع.
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 السبحث الثاني

 اختبار فخكض الجراسة السيجانية كمشاقذتيا

 حاكلت الجراسة السيجانية اختبار مجسػعة مغ الفخكض، كىي:

بيؽ اتجاىات ( 05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية أكالا: يؾجج عالقة ارتباطية 
 الرحافة االستقرائية كأخالقياتالرحفييؽ الفمدظيشييؽ 

 ". Coefficient Personلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار "ك 
 " Personنتائج اختبار العالقة  "  (3.13ججكؿ رقؼ )

 اتجاىات الرحفييؽ
 الفمدظيشييؽ

 الرحافة االستقرائية أخالقيات
 الحرائياتا حرائيةاإلالسؤشخات 

 8.717 معامل االرتباط

 8.859 .(Sig) االحتسالية القيسة

السقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيغ أف القيسة االحتسالية 3.13مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )
Person Coefficient " ( كىي أكبخ0.059كالتي تداكؼ ) ( 05.0مغ مدتػػ الجاللة=،) 

بيغ اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ عالقة ذات داللة إحرائية  عجـ كجؾدمسا يذيخ عمى 
 .الرحافة االستقرائية كأخالقيات

بيؽ اتجاىات ( 05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية : يؾجج عالقة ارتباطية ثانياا 
 الرحافة االستقرائية كمدؤكلياتالرحفييؽ الفمدظيشييؽ 

 ". Coefficient Personلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار "ك 
 " Personنتائج اختبار العالقة  "  (3.14ججكؿ رقؼ )

 اتجاىات الرحفييؽ
 الفمدظيشييؽ

 حرائيةاإلالسؤشخات 

 الرحافة االستقرائية مدؤكليات

التداـ 
بالسدؤكلية 

 االخالقية

لتداـ اال 
بالسدؤكلية 
القانؾنية 
 كالسيشية

 الجرجة الكمية
ألخالقيات 
 الرحافة

 8.548 8.119 8.578 معامل االرتباط

 8.885 8.586 8.885 .(Sig) االحتسالية القيسة



117 


السقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيغ أف القيسة االحتسالية 3.14مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )
Person Coefficient " ( كىي 0.003كالتي تداكؼ )أقل ( 05.0مغ مدتػػ الجاللة=،) 

بيغ اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ عالقة ذات داللة إحرائية  كجؾدمسا يذيخ عمى 
كىي عالقة ضعيفة حيث قيسة معامل االرتباط تداكؼ  الرحافة االستقرائية كمدؤكليات

0.340. 
كااللتداـ اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ عالقة ذات داللة إحرائية بيغ  كجؾدكتبيغ أيزا 

( كىي 0.05أقل مغ مدتػػ الجاللة ) (.Sig)القيسة االحتسالية بالسدؤكلية األخالقية حيث 
  .0.320داكؼ عالقة ضعيفة حيث قيسة معامل االرتباط ت

اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ عالقة ذات داللة إحرائية بيغ  عجـ كجؾدكسا تبيغ أيزا 
أكبخ مغ مدتػػ الجاللة  (.Sig)القيسة االحتسالية حيث  كااللتداـ بالسدؤكلية القانػنية كالسيشية

(0.05.) 
أخالقيات بيؽ ( 05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية : يؾجج عالقة ارتباطية ثالثاا 

 الرحافة االستقرائية كمدؤكليات الرحافة االستقرائية
 ". Coefficient Personلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار "ك 

 " Personنتائج اختبار العالقة  "  (3.15ججكؿ رقؼ )

أخالقيات الرحافة 
 االستقرائية

 حرائيةاإلالسؤشخات 

 الرحافة االستقرائية كمدؤكليات

التداـ 
بالسدؤكلية 

 االخالقية

لتداـ اال 
بالسدؤكلية 
القانؾنية 
 كالسيشية

 الجرجة الكمية
ألخالقيات 
 الرحافة

 8.587 8.784 8.788 معامل االرتباط

 8.884 8.877 8.888 .(Sig) االحتسالية القيسة

السقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيغ أف القيسة االحتسالية 3.15مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )
Person Coefficient " ( كىي 0.008كالتي تداكؼ )أقل ( 05.0مغ مدتػػ الجاللة=،) 

 أخالقيات الرحافة االستقرائيةبيغ عالقة ذات داللة إحرائية  كجؾدمسا يذيخ عمى 
كىي عالقة ضعيفة حيث قيسة معامل االرتباط تداكؼ  الرحافة االستقرائية كمدؤكليات

0.302. 
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 عالقة ذات داللة إحرائية بيغ أخالقيات الرحافة االستقرائية عجـ كجؾدكتبيغ أيزا  
 (.0.05أكبخ مغ مدتػػ الجاللة ) (.Sig)القيسة االحتسالية كااللتداـ بالسدؤكلية األخالقية حيث 

 داللة إحرائية بيغ أخالقيات الرحافة االستقرائيةعالقة ذات  عجـ كجؾدكسا تبيغ أيزا 
أكبخ مغ مدتػػ الجاللة  (.Sig)القيسة االحتسالية حيث  كااللتداـ بالسدؤكلية القانػنية كالسيشية

(0.05.) 
بيؽ متؾسظات تقجيخات  (05.0)رابعاا: يؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة 

لمستغيخات الذخرية  عدى تالرحفييؽ الفمدظيشييؽ لالتجاىات نحؾ الرحافة االستقرائية 
الحالة االجتساعية، السؤىل العمسي، السدسى الؾعيفي، الخبخات السيشية، مكاف  الشؾع،)

 كىي:فخضيات  6كلإلجابة عمى ىحا الفخض تحقق الباحث مؽ اإلقامة( 
بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  يؾجج فخكؽ الفخضية األكلى: 

 تعدى متؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ لالتجاىات نحؾ الرحافة االستقرائية 
 الشؾع لستغيخ

 لعيشتيغ مدتقمتيغ ". -  Tلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار " 
 كفقا لستغيخ " الشؾع" "لعيشتيؽ مدتقمتيؽ -  Tنتائج اختبار "  (3.16ججكؿ رقؼ )

 العجد الشؾع الستغيخ
 الستؾسط
 الحدابي

 االنحخاؼ
 السعياري 

 قيسة
 االختبار

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

االتجاه نحؾ الرحافة 
 االستقرائية

 8.578 5.88 53 ذكخ

8.744 0.459 

 0.351 5.81 75 أنثى

  القيسةT  1.96تداكؼ  74كدرجة حخية  0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة الختبار" ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.16مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )تبيغ 
T  - ( كىي أكبخ8.459لعيشتيغ مدتقمتيغ "كالتي تداكؼ ) ( 05.0مغ مدتػػ الجاللة=) ،

مسا (، 1.96( كىي أقل مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ )8.944الحدابية )كقيسة االختبار 
الرحفييغ الفمدصيشييغ متػسصات تقجيخات بيغ فخكؽ ذات داللة إحرائية  عجـ كجؾديجلل عمى 

 .الشػع لستغيخ تعدػ لالتجاىات نحػ الرحافة االستقرائية 
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 ةفخكؽ ذات داللة لمسسارس، أنو ال يػجج (1)(2017كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )حدغ 
 تعدػ لستغيخ الشػع مغ ناحية مسارسة الرحافة االستقرائية مغ عجميا.

الرحفييغ الفمدصيشييغ أنو مغ الصبيعي عجـ كجػد فخكؽ بيغ اتجاىات  يخى الباحث
ف أصبحت اصة اف التحقيقات االستقرائية اآلخ الشػع لستغيخ تعدػ نحػ الرحافة االستقرائية 

الى مسارسة ىحا الفغ. بخغع انو الشتائج أضيخ  الجشديغيع الفئات، كيدعى كال محط انطار جس
 %(.69.7اىتساـ الحكػر بالتحقيقات االستقرائية بشدبة )

بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  : يؾجج فخكؽ الثانيةالفخضية 
 تعدى متؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ لالتجاىات نحؾ الرحافة االستقرائية 

 الحالة االجتساعية. لستغيخ
 لعيشتيغ مدتقمتيغ ". -  Tلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار " 

 "االجتساعيةالحالة كفقا لستغيخ "  "لعيشتيؽ مدتقمتيؽ -  Tنتائج اختبار "  (3.17ججكؿ رقؼ )

 الستغيخ
الحالة 

 العجد االجتساعية
 الستؾسط
 الحدابي

 االنحخاؼ
 السعياري 

 قيسة
 االختبار

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

االتجاه نحؾ الرحافة 
 االستقرائية

 8.585 5.96 75 أعدب

1.676 8.188 

 8.588 5.81 55 متدكج

  القيسةT  1.96تداكؼ  74كدرجة حخية  0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة الختبار" ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.17مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )تبيغ 
T  - ( كىي أكبخ8.188لعيشتيغ مدتقمتيغ "كالتي تداكؼ ) ( 05.0مغ مدتػػ الجاللة=) ،

مسا (، 1.96( كىي أقل مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ )1.676كقيسة االختبار الحدابية )
الرحفييغ الفمدصيشييغ متػسصات تقجيخات بيغ فخكؽ ذات داللة إحرائية  عجـ كجؾديجلل عمى 

 .الحالة االجتساعية لستغيخ تعدػ لالتجاىات نحػ الرحافة االستقرائية 

                                                             
 ة الرحافة االستقرائية، حدغ.اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ نحػ مسارس (1)
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(، التي أكجت عمى عجـ كجػد فخكؽ بيغ اتجاىات 2017كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )حدغ
 الحالة االجتساعية. لستغيخ تعدػ نحػ الرحافة االستقرائية  الفمدصيشييغالرحفييغ 

%( كيخجح الدبب لمسدؤكليات التي تقع 69.7بخغع اف الججكؿ يطيخ تفػؽ الستدكجيغ بشدبة ) 
دكج كالحؼ يدعى لتأميغ حياة أسخىع في ضل االكضاع االقترادية عمى عاتق الرحفي الست

 الرعبة.

بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  يؾجج فخكؽ الفخضية الثالثة: 
 تعدى متؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ لالتجاىات نحؾ الرحافة االستقرائية 

 السؤىل العمسي لستغيخ
 لعيشتيغ مدتقمتيغ ". -  Tلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار " 

 "السؤىل العمسيكفقا لستغيخ "  "لعيشتيؽ مدتقمتيؽ -  Tنتائج اختبار "  (3.18ججكؿ رقؼ )

 العجد السؤىل العمسي الستغيخ
 الستؾسط
 الحدابي

 االنحخاؼ
 السعياري 

 قيسة
 االختبار

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

االتجاه نحؾ الرحافة 
 االستقرائية

بكالؾريؾس 
 فأقل

54 3.84 8.557 

8.457 0.663 

 8.596 5.88 77 دراسات عميا

  القيسةT  1.96تداكؼ  74كدرجة حخية  0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.18مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )تبيغ 
مغ مدتػػ الجاللة ) ( كىي أكبخ8.665لعيشتيغ مدتقمتيغ "كالتي تداكؼ ) -  Tالختبار" 

05.0=)( كىي أقل مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ 8.457، كقيسة االختبار الحدابية )
متػسصات تقجيخات بيغ فخكؽ ذات داللة إحرائية  عجـ كجؾدمسا يجلل عمى (، 1.96)

 السؤىل العمسي. لستغيخ تعدػ لالتجاىات نحػ الرحافة االستقرائية الرحفييغ الفمدصيشييغ 

 الرحفييغ الفمدصيشييغأنو مغ الصبيعي عجـ كجػد فخكؽ بيغ اتجاىات  كيخى الباحث
السؤىل العمسي كػف أف مسارسة الرحافة بذكل عاـ  لستغيخ تعدػ نحػ الرحافة االستقرائية 
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خاص ال تحتاج الى مؤىل عمسي الف الرحافة عبارة عغ مسارسة كاالستقرائية بذكل 
 الرحفي لمفشػف الرحافة.

بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  يؾجج فخكؽ الفخضية الخابعة: 
 تعدى متؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ لالتجاىات نحؾ الرحافة االستقرائية 

 السدسى الؾعيفي لستغيخ
 .لعجة عيشات مدتقمة )تحميل التبايغ( - Fلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار "

 "السدسى الؾعيفيكفقا لستغيخ ""لمعيشات السدتقمة – Fنتائج اختبار "  (:3.19ججكؿ رقؼ )

 مرجر التبايؽ الستغيخ
مجسؾع 
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

قيسة 
االختبار 

(F) 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 
االتجاه نحؾ 
الرحافة 
 االستقرائية

 8.117 5 8.561 بيؽ السجسؾعات

 8.154 78 9.556 داخل السجسؾعات 8.576 0.840

  75 9.917 السجسؾع

     القيسة F 2.34" تداكؼ  70،  5كدرجة حخية  " 0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.20السػضحة في ججكؿ )مغ الشتائج تبيغ 
مغ مدتػػ الجاللة ) أكبخ( كىي 8.576لمعيشات السدتقمة "، كالتي تداكؼ ) – Fالختبار" 

05.0=)، ( كىي أ8.848كقيسة االختبار الحدابية )مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ  قل
بيغ متػسصات تقجيخات  فخكؽ ذات داللة إحرائية كجؾدعجـ مسا يجلل عمى  (،7.54)

 .السدسى الػضيفي لستغيخ تعدػ الرحفييغ الفمدصيشييغ لالتجاىات نحػ الرحافة االستقرائية 
نحػ الرحافة  الفمدصيشييغعجـ كجػد فخكؽ بيغ اتجاىات الرحفييغ انو  يخى الباحث

السدسى الػضيفي الف فغ الرحافة االستقرائية حجيث نػعًا ما، كبجأ  لستغيخ تعدػ االستقرائية 
 .كال يحتاج مدسى كضيفي معيغ لسسارسة ىحا الفغ يمفت انتباه جسيع فئات الرحفييغ

بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  يؾجج فخكؽ الفخضية الخامدة: 
 تعدى متؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ لالتجاىات نحؾ الرحافة االستقرائية 

 الخبخات السيشية لستغيخ
 .لعجة عيشات مدتقمة )تحميل التبايغ( - Fلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار "
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 " الخبخات السيشية كفقا لستغيخ ""لمعيشات السدتقمة – Fنتائج اختبار "  (:3.21ججكؿ رقؼ )

 مرجر التبايؽ الستغيخ
مجسؾع 
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

قيسة 
االختبار 

(F) 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 
االتجاه نحؾ 

الرحافة 
 االستقرائية

 8.181 4 8.776 بيؽ السجسؾعات

 8.179 71 9.191 داخل السجسؾعات 8.747 1.481

  75 9.917 السجسؾع

     القيسة F 2.50" تداكؼ  71،  4كدرجة حخية  " 0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة الختبار" ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.20مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )تبيغ 
F – ( كىي 8.747لمعيشات السدتقمة "، كالتي تداكؼ )أكبخ ( 05.0مغ مدتػػ الجاللة=)، 

مسا يجلل  (،7.58مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ ) قل( كىي أ1.481كقيسة االختبار الحدابية )
بيغ متػسصات تقجيخات الرحفييغ الفمدصيشييغ  فخكؽ ذات داللة إحرائية كجؾدعجـ عمى 

  .الخبخات السيشية لستغيخ تعدػ لالتجاىات نحػ الرحافة االستقرائية 
سشػات كىحا  10الى  5اضيخت نتيجة الجراسة تفػؽ الرحفييغ التي تتخاكح خبختيع ما بيغ 

يخجع الى  بخبخة متػسصة نػعًا ما، كىحا يتستعػف يجؿ عمى اف مسارسي الرحافة االستقرائية 
 .ف فغ الرحافة االستقرائية حجيثكػ 

ئات متػسصة الخبخة ، كالتي ضيخت بأف الف(1)(2017مع دراسة )حدغ  ةكتتفق ىحه الشتيج
%( مسغ لجييع 33.3سارسة الرحافة االستقرائية، حيث قاؿ اف )مكانت أكثخ إقبااًل عمى 

 ( سشػات أنيع مارسػا الرحافة االستقرائية.10-5خبخة )
بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  يؾجج فخكؽ الفخضية الدادسة: 

 تعدى متؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ لالتجاىات نحؾ الرحافة االستقرائية 
 مكاف االقامة لستغيخ

 لعيشتيغ مدتقمتيغ ". -  Tلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار " 

                                                             
 اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ نحػ مسارسة الرحافة االستقرائية، حدغ. (1)
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 " مكاف االقامةكفقا لستغيخ "  "لعيشتيؽ مدتقمتيؽ -  Tنتائج اختبار "  (3.21ججكؿ رقؼ )

 العجد مكاف االقامة الستغيخ
 الستؾسط
 الحدابي

 االنحخاؼ
 السعياري 

 قيسة
 االختبار

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 
االتجاه نحؾ 
الرحافة 
 االستقرائية

 8.585 5.88 58 الزفة الغخبية

8.919 8.561 

 8.457 5.88 76 قظاع غدة

  القيسةT  1.96تداكؼ  74كدرجة حخية  0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.21مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )تبيغ 
مغ مدتػػ الجاللة ) ( كىي أكبخ8.561لعيشتيغ مدتقمتيغ "كالتي تداكؼ ) -  Tالختبار" 

05.0=)( كىي أقل مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ 8.919، كقيسة االختبار الحدابية )
متػسصات تقجيخات بيغ فخكؽ ذات داللة إحرائية  عجـ كجؾدمسا يجلل عمى (، 1.96)

 مكاف اإلقامة. لستغيخ تعدػ لالتجاىات نحػ الرحافة االستقرائية الرحفييغ الفمدصيشييغ 

نحػ الرحافة  الرحفييغ الفمدصيشييغأف عجـ كجػد فخكؽ بيغ اتجاىات  يخى الباحث
مكاف اإلقامة يعػد لتذابو الطخكؼ الدياسية في كل مغ قصاع غدة  لستغيخ تعدػ االستقرائية 

 كالزفة الغخبية.

بيؽ متؾسظات  (05.0)اا: يؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة خامد
لمستغيخات الذخرية  عدى تالرحافة االستقرائية  ألخالقياتتقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ 

الحالة االجتساعية، السؤىل العمسي السدسى الؾعيفي، الخبخات السيشية، مكاف اإلقامة(  الشؾع،)
 كىي:فخضيات  6كلإلجابة عمى ىحا الفخض تحقق الباحث مؽ 

بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  الفخضية األكلى: يؾجج فخكؽ 
 لستغيخ تعدى الرحافة االستقرائية  ألخالقياتمتؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ 

 الشؾع
 لعيشتيغ مدتقمتيغ ". -  Tلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار " 
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 كفقا لستغيخ " الشؾع" "لعيشتيؽ مدتقمتيؽ -  Tنتائج اختبار "  (3.22ججكؿ رقؼ )

 العجد الشؾع الستغيخ
 الستؾسط
 الحدابي

 االنحخاؼ
 السعياري 

 قيسة
 االختبار

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

أخالقيات الرحافة 
 االستقرائية

 8.678 5.68 53 ذكخ

8.841 8.485 

 8.584 5.56 75 أنثى

  القيسةT  1.96تداكؼ  74كدرجة حخية  0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.22الشتائج السػضحة في ججكؿ )مغ تبيغ 
مغ مدتػػ الجاللة ) ( كىي أكبخ8.485لعيشتيغ مدتقمتيغ "كالتي تداكؼ ) -  Tالختبار" 

05.0=)( كىي أقل مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ 8.841، كقيسة االختبار الحدابية )
متػسصات تقجيخات بيغ فخكؽ ذات داللة إحرائية  عجـ كجؾدمسا يجلل عمى (، 1.96)

 .الشػع لستغيخ تعدػ الرحافة االستقرائية  ألخالقياتالرحفييغ الفمدصيشييغ 

عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات أف  يخى الباحث
الف  شبيعية، نتيجة الشػع لستغيخ تعدػ الرحافة االستقرائية  ألخالقياتالرحفييغ الفمدصيشييغ 

القيات سمػؾ يشبع مغ أخالقيات الرحافة االستقرائية ال تقترخ عمى جشذ معيغ، الف األخ
 .جشدةداخل الرحفي بغس الشطخ عغ 

بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  : يؾجج فخكؽ الثانيةالفخضية 
 لستغيخ تعدى الرحافة االستقرائية  ألخالقياتمتؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ 

 الحالة االجتساعية
 لعيشتيغ مدتقمتيغ ". -  Tلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار " 

 "الحالة االجتساعيةكفقا لستغيخ "  "لعيشتيؽ مدتقمتيؽ -  Tنتائج اختبار "  (3.23ججكؿ رقؼ )

 الستغيخ
الحالة 

 االجتساعية
 العجد

 الستؾسط
 الحدابي

 االنحخاؼ
 السعياري 

 قيسة
 االختبار

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

 8.577 8.644 8.557 5.71 75 أعدبأخالقيات الرحافة 
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 8.689 5.67 55 متدكج االستقرائية

  القيسةT  1.96تداكؼ  74كدرجة حخية  0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.23مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )تبيغ 
مغ مدتػػ الجاللة ) ( كىي أكبخ8.577لعيشتيغ مدتقمتيغ "كالتي تداكؼ ) -  Tالختبار" 

05.0=)( كىي أقل مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ 8.644، كقيسة االختبار الحدابية )
متػسصات تقجيخات بيغ فخكؽ ذات داللة إحرائية  عجـ كجؾدمسا يجلل عمى (، 1.96)

 .الحالة االجتساعية لستغيخ تعدػ الرحافة االستقرائية  ألخالقياتالرحفييغ الفمدصيشييغ 

اف الحالة االجتساعية لمرحفي ال تؤثخ عمى أخالقيات الرحافة  يخى الباحث
 االستقرائية، الف مسارسة فغ الرحافة االستقرائية ال يقترخ عمى حالة اجتساعية معيشة.

بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  يؾجج فخكؽ الفخضية الثالثة: 
 لستغيخ تعدى الرحافة االستقرائية  ألخالقياتمتؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ 

 السؤىل العمسي
 لعيشتيغ مدتقمتيغ ". -  Tلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار " 

 "السؤىل العمسيكفقا لستغيخ "  "لعيشتيؽ مدتقمتيؽ -  Tنتائج اختبار "  (3.24ججكؿ رقؼ )

 العجد السؤىل العمسي الستغيخ
 الستؾسط
 الحدابي

 االنحخاؼ
 السعياري 

 قيسة
 االختبار

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

أخالقيات الرحافة 
 االستقرائية

 8.678 5.66 54 بكالؾريؾس فأقل

8.555 8.774 

 8.488 5.61 77 دراسات عميا

  القيسةT  1.96تداكؼ  74كدرجة حخية  0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.24مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )تبيغ 
مغ مدتػػ الجاللة ) ( كىي أكبخ8.774لعيشتيغ مدتقمتيغ "كالتي تداكؼ ) -  Tالختبار" 

05.0=)( كىي أقل مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ 8.555، كقيسة االختبار الحدابية )
متػسصات تقجيخات بيغ فخكؽ ذات داللة إحرائية  عجـ كجؾدمسا يجلل عمى (، 1.96)

 السؤىل العمسي. لستغيخ تعدػ الرحافة االستقرائية  ألخالقياتالرحفييغ الفمدصيشييغ 
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بيغ متػسصات تقجيخات الرحفييغ الفمدصيشييغ اف عجـ كجػد  فخكؽ يخى الباحث 
ال يؤثخ في أخالقيات الرحافة  السؤىل العمسي لستغيخ تعدػ الرحافة االستقرائية  ألخالقيات

 االستقرائية.

بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  يؾجج فخكؽ الفخضية الخابعة: 
 لستغيخ تعدى الرحافة االستقرائية  ألخالقياتمتؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ 

 السدسى الؾعيفي
 .لعجة عيشات مدتقمة )تحميل التبايغ( - Fلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار "

 "الؾعيفيالسدسى كفقا لستغيخ ""لمعيشات السدتقمة – Fنتائج اختبار "  (:3.25ججكؿ رقؼ )

 مرجر التبايؽ الستغيخ
مجسؾع 
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

قيسة 
االختبار 

(F) 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 
االتجاه نحؾ 

الرحافة 
 االستقرائية

 8.145 5 8.714 بيؽ السجسؾعات

 8.559 78 75.179 داخل السجسؾعات 0.849 8.598

  75 75.845 السجسؾع

     القيسة F 2.34" تداكؼ  70،  5كدرجة حخية  " 0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.25مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )تبيغ 
مغ مدتػػ الجاللة ) أكبخ( كىي 8.849لمعيشات السدتقمة "، كالتي تداكؼ ) – Fالختبار" 

05.0=)، ( كىي أ8.598كقيسة االختبار الحدابية )مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ  قل
بيغ متػسصات تقجيخات  فخكؽ ذات داللة إحرائية كجؾدعجـ مسا يجلل عمى  (،7.54)

 .السدسى الػضيفي لستغيخ تعدػ الرحافة االستقرائية  ألخالقياتالرحفييغ الفمدصيشييغ 
بيغ متػسصات تقجيخات الرحفييغ الفمدصيشييغ فخكؽ اف عجـ ككجػد  كيعدك الباحث

السدسى الػضيفي الى أف معخفة الرحفييغ  لستغيخ تعدػ الرحافة االستقرائية ألخالقيات 
 بأخالقيات الرحافة االستقرائية ال تتأثخ في شبيعة العسل الرحفي.

بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  يؾجج فخكؽ الفخضية الخامدة: 
 لستغيخ تعدى الرحافة االستقرائية  ألخالقياتمتؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ 

 الخبخات السيشية
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 .لعجة عيشات مدتقمة )تحميل التبايغ( - Fلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار "
 " الخبخات السيشية كفقا لستغيخ ""لمعيشات السدتقمة – Fنتائج اختبار "  (:3.26ججكؿ رقؼ )

 مرجر التبايؽ الستغيخ
مجسؾع 
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

قيسة 
االختبار 

(F) 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

أخالقيات الرحافة 
 االستقرائية

 0.437 4 1.758 بيؽ السجسؾعات

 8.548 71 74.115 داخل السجسؾعات 8.789 1.775

  75 75.845 السجسؾع

     القيسة F 2.50" تداكؼ  71،  4كدرجة حخية  " 0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.26مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )تبيغ 
         مغ مدتػػ الجاللة أكبخ( كىي 8.789لمعيشات السدتقمة "، كالتي تداكؼ ) – Fالختبار" 

(05.0=)، ( كىي أ1.775كقيسة االختبار الحدابية )مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ  قل
بيغ متػسصات تقجيخات  فخكؽ ذات داللة إحرائية كجؾدعجـ مسا يجلل عمى  (،7.58)

 .الخبخات السيشية لستغيخ تعدػ الرحافة االستقرائية  ألخالقياتالرحفييغ الفمدصيشييغ 


الرحافة  ألخالقياتمرحفييغ الفمدصيشييغ لفخكؽ  كجػداف عجـ يخى الباحث  
الخبخات السيشية يعػد الى عجـ كجػد اىتساـ كاضح ألخالقيات  لستغيخ تعدػ االستقرائية 

الرحافة االستقرائية الف أخالقيات الرحافة االستقرائية يجب أف تكػف ايجابية لسغ لجييع 
ة سابقة في مسارسة الرحافة االستقرائية يعي جيجًا أىسية االلتداـ خبخة سابقة الف مغ لجيو خبخ 

بأخالقيات الرحافة االستقرائية.

بيؽ  (05.0)داللة عشج مدتؾى ذات داللة إحرائية  يؾجج فخكؽ الفخضية الدادسة: 
 لستغيخ تعدى الرحافة االستقرائية  ألخالقياتمتؾسظات تقجيخات الرحفييؽ الفمدظيشييؽ 

 مكاف االقامة
 لعيشتيغ مدتقمتيغ ". -  Tلوجابة عمى ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار " 
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 " مكاف االقامةكفقا لستغيخ "  "لعيشتيؽ مدتقمتيؽ -  Tنتائج اختبار "  (3.27ججكؿ رقؼ )

 العجد مكاف االقامة الستغيخ
 الستؾسط
 الحدابي

 االنحخاؼ
 السعياري 

 قيسة
 االختبار

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

أخالقيات الرحافة 
 االستقرائية

 8.555 5.57 58 الزفة الغخبية

1.675 8.189 

 8.658 5.88 76 قظاع غدة

  القيسةT  1.96تداكؼ  74كدرجة حخية  0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 

سقابمة ال (.Sig)القيسة االحتسالية أف  (3.27مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ )تبيغ 
مغ مدتػػ الجاللة ) ( كىي أكبخ8.189لعيشتيغ مدتقمتيغ "كالتي تداكؼ ) -  Tالختبار" 

05.0=)( كىي أقل مغ القيسة الججكلية التي تداكؼ 1.675، كقيسة االختبار الحدابية )
متػسصات تقجيخات بيغ فخكؽ ذات داللة إحرائية  كجؾدعجـ مسا يجلل عمى (، 1.96)

 مكاف اإلقامة. لستغيخ تعدػ الرحافة االستقرائية  أخالقياتالرحفييغ الفمدصيشييغ 

عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات الرحفييغ يخػ الباحث 
نتيجة شبيعية الف  الفمدصيشييغ أخالقيات الرحافة االستقرائية تعدػ لستغيخ مكاف اإلقامة

 الطخكؼ الدياسية مذابية في قصاع غدة كمحافطات الزفة الغخبية.
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 السبحث الثالث

 أىؼ نتائج الجراسة كتؾصياتيا

يعخض الباحث في ىحا السبحث خالصة نتائج الجراسة كتػصياتيا كذلظ مغ خالؿ عخض 
 جراسة.، كنتائج إختبار فخكض الجراسة، كتػصيات الةالشتائج العامة لمجارس

 أكالا: الشتائج العامة لمجراسة:

%( مغ الرحافييغ االستقرائييغ ييتسػف في 42.1) تونتائج الجراسة أف ما ندب تأضيخ  .1
 الرحافة االستقرائية.

األسباب التي تؤدؼ إلى كالسسارسات القسعية بحق الرحفييغ مغ أبخز  الشطاـ الدياسيأف  .2
(، %76.5جاءت في السختبة األكلى بشدبة ) ،عجـ اىتساـ الرحفييغ بالرحافة االستقرائية

يعتبخكف الدبب ىػ عجـ كجػد معخفة بكيفية اعجاد التحقيق  (%60.5) وبيشسا ما ندبت
 الثانية. جاءت بالسختبة االستقرائي

السرادر التي يدتخجميا الرحفيػف مغ أىع  الػثائق كالسدتشجات الخسسية جاءت .3
(، كتمييا في السختبة الثانية %85.5بشدبة ) االستقرائياالستقرائيػف عشج اعجاد التحقيق 

 األشخاص كخاصة السعشييغ بالسػضػع كالقزية.(، %80.3بشدبة )
%( مسا يجلل عمى 77.20)ايجابيًا بشدبة تجاه الرحفييغ نحػ الرحافة االستقرائية ا جاء .4

 .أف االتجاه نحػ الرحافة االستقرائية جاء بجرجة كبيخة
بعس القزايا خػفًا مغ السالحقة االمشية كغياب تشاكؿ الرحفي االستقرائي تجشب ي .5

 (.%89.2)في السختبة األكلي بشدبة   الحساية القانػنية كالشقابية
في الكذف عغ االنحخافات كالسسارسات الخاشئة لمسدؤكليغ  الرحافة االستقرائيةتداىع  .6

 .%(87.80بشدبة ) الحكػمييغ
الرحفيػف االستقرائيػف عشج اعجاد التحقيق  اليب التي يتبعيااألسكافق الرحفيػف عمى  .7

 .%(73.00)بشدبة  االستقرائي
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عمى سخية مرادر السعمػمات الخاصة بالتحقيق السحافطة الرحفيػف االستقرائيػف  أيج .8
 عشج اعجاد التحقيق االستقرائي خػفًا عمى السرجر مغ السالحقة مغ قبل أصحاب الذأف

 حرمت عمى مػاقفة بجرجة كبيخة ججًا مغ قبل الرحفييغ. ، كقج)%87.68)بشدبة 
تبخيخ استحػاذ الرحفي االستقرائي عمى السدتشجات ف بجرجة كبيخة عمى كافق الرحفيػ  .9

 (.%77.00)بشدبة قج احتمت السختبة الثانية  ،انات كالػثائق التي تخجـ التحقيقكالبي
االستقرائييغ الى التدجيل تبخيخ لجػء الرحفييغ ف بجرجة كبيخة عمى كافق الرحفيػ  .10

كالترػيخ الدخؼ اذا كانت ضخكؼ العسل كصعػبات الحرػؿ عمى السعمػمات تدتجعي 
 (.%74.40) بشدبة ذلظ

الرحفي االستقرائي بالتشكخ مغ أجل الػصػؿ  ف بجرجة كبيخة عمى قياـالرحفيػ  أيج .11
 (.%72.80)شدبة ب الى السعمػمات كلتحقيق اليجؼ السشذػد

الى الخجع يكػف غ الرحفييغ االستقرائييلجػء بجرجة متػسصة عمى ف كافق الرحفيػ  .12
 (.%63.40) بشدبة ا ييجؼ الرحفيػف الى قػؿ الحقيقةمتاحًا عشجم

ترشت الرحفي االستقرائي مغ أجل الحرػؿ عمى السعمػمات التي بيشت الجراسة أف  .13
 (. %62.60)بشدبة احتمت السختبة األخيخة ، لحرػؿ عمييا بالصخؽ التقميجيةال يسكغ ا

مػمات، مسا يػقع الرحفي التياكف في التحقق مغ صحة السعنتائج الجراسة أف  أضيخت .14
الحع انتذارىا في يُ السسارسات غيخ االخالقية التي األكلى ب ة، جاءت في السختبفي الخصأ

عجـ فيع القػاعج ، كيمييا في السختبة الثانية %(69.43)بشدبة  التحقيقات االستقرائية
 .%(66.36كقج جاءت بػزف ندبي ) ،السشطسة لمعسل الرحفي االستقرائيسيشية ال
أىع السبادغ  كا السرجاقية مغيعتبخ  الفمدصشييغ بيشت نتائج الجراسة أف الرحفييغ .15

 جاءت في السختبة االكلى، فقج االخالقية التي يجب اف يمتـد بيا الرحفيػف االستقرائيػف 
 (.%85.5جاءت في السختبة الثانية بشدبة )السػضػعية ، بيشسا (%88.7) ةبدبش
، مغ أىع لخسسية مع الرحفييغ االستقرائييغعجـ تعاكف السؤسدات الحكػمية كا .16

، ت الرحافة االستقرائيةاالسباب التي تجفع الرحفييغ االستقرائييغ الى تجاكز أخالقيا
مرجر صعػبة الػصػؿ الى ، كيمييا %(72.20)فقج جاءت في السختبة األكلى بشدبة 

 %(.70.20) بشدبة السعمػمات بالصخؽ التقميجية
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 .%(79.00)بشدبة  جاء بجرجة كبيخةالرحفييغ بالسدؤكلية االجتساعية  التداـ .17
جاءت في السختبة  كجيات الشطخ الستعمقة بالسػضػعاتنقل كافة أكجت الجراسة اف  .18

(، كيمييا في %87.88)بشدبة  التداـ الرحفييغ بالسدؤكلية االجتساعيةاألكلى مغ حيث 
بشدبة  شع الفيجيػ السشافية لنداباالمتشاع عغ نذخ الرػر كمقاالسختبة الثانية 

(82.40.)% 
 .%(61.20)ندبتيا  جاء بجرجة متػسصةلتداـ الرحفييغ بالسدؤكلية القانػنية ا .19
التداـ في السختبة األكلى ب عمى الجقة كالسػضػعية كالسرجاقيةالسحافطة جاءت  .20

مخاعاة السرمحة الػششية (، كيميا %81.88بشدبة ) بالسدؤكلية القانػنية كالسيشيةالرحفييغ 
 %(.77.40في السختبة الثانية بشدبة ) العميا

إخزاع الرحفييغ االستقرائييغ إلى دكرات تجريبية مخترة أف بيشت الجراسة  .21
مغ شأنيا السقتخحات التي جاءت في السختبة االكلى مغ  بأخالقيات الرحافة االستقرائية

كجػد قانػف يزسغ (، كيمييا %90.8بشدبة ) تصػيخ أخالقيات الرحافة االستقرائية
في السختبة الثانية بشدبة  لمرحفييغ االستقرائييغ الحق لمػصػؿ الى السعمػمات

(81.6.)% 

 ثانياا: نتائج فخكض الجراسة:

الفمدصيشييغ كأخالقيات عجـ كجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيغ اتجاىات الرحفييغ  .1
 .الرحافة االستقرائية

 كمدؤكلياتبيغ اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ عالقة ذات داللة إحرائية  كجػد .2
 كىي عالقة ضعيفة. الرحافة االستقرائية

كجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيغ أخالقيات الرحافة االستقرائية كمدؤكليات  .3
 .يفةالرحافة االستقرائية كىي عالقة ضع

د فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ تقجيخات الرحفييغ الفمدصيشييغ لالتجاىات ػ جعجـ ك  .4
الحالة االجتساعية،  الشػع،لمستغيخات الذخرية ) تعدػ نحػ الرحافة االستقرائية 

 السؤىل العمسي، السدسى الػضيفي، الخبخات السيشية، مكاف اإلقامة(.
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تقجيخات الرحفييغ الفمدصيشييغ ألخالقيات بيغ  فخكؽ ذات داللة إحرائيةعجـ كجػد  .5
الرحافة االستقرائية تعدػ لمستغيخات الذخرية )الشػع، الحالة االجتساعية، السؤىل 

 .العمسي السدسى الػضيفي، الخبخات السيشية، مكاف اإلقامة(

 ثالثُا: تؾصيات الجراسة:

معصيات كدالئل عمسية، يسكغ  ، كما أفخزتو مغتع إعجادىاالتي  السيجانيةفي ضػء نتائج الجراسة 
 الخخكج بعجد مغ التػصيات، كىي كاآلتي:

إخزاع الرحفييغ االستقرائييغ إلى دكرات تجريبية مخترة بأخالقيات الرحافة ضخكرة  .1
 .االستقرائية

 .زسغ لمرحفييغ االستقرائييغ الحق لمػصػؿ الى السعمػماتتذخيعات تكجػد  أىسية .2
حافة االستقرائية مغ خالؿ مذاركة الرحفييغ تقجيع رؤية كاضحة ألخالقيات الر .3

 االستقرائييغ ليحه الخؤية كالسقتخحات.
اف تقـػ الييئات اإلعالمية كالقانػنية بعقج مؤتسخات متخررة لسشاقذة أىسية أخالقيات  .4

 الرحافة االستقرائية.
مدؤكلية رفع مدتػػ  ةيقع عمى عاتق كميات كأقداـ االعالـ في الجامعات الفمدصيشي .5

سعخفة لجػ شمبة الرحافة كاإلعالـ بأخالقيات الرحافة االستقرائية بذكل خاص ال
كقػانيغ اإلعالـ كمػاثيق الذخؼ بذكل عاـ، مغ خالؿ ُمجرسيغ مسارسيغ لمرحافة 

 االستقرائية، كلجييع خبخات سابقة في التحقيقات االستقرائية.
 تجاه السجتسع كالخأؼ العاـ. ةيالتحمي بالسدؤكلية االجتساعية كالسعاييخ السيشية كاألخالق .6
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 السرادر كالسخجع
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 السرادر كالسخاجع

 القخآف الكخيع

 العخبية: السخاجعأكالا: 

حدغ  ،دراسة ميجانية -اتجاىات الرحفييغ الفمدصيشييغ نحػ مسارسة الرحافة االستقرائية -1
 .60-11، ص 17،2017،ع 1، ـالسجمة العخبية لوعالـ كاالتراؿصالح، 

دراسة  -تجاىات الشخبة االعالمية نحػ التداـ السػاقع االخبارية الفمدصيشية بأخالقيات السيشةا -2
 ـ.2015شخيغ خميفة، الجامعة االسالمية، غدة،   ،)ماجدتيخ غيخ مشذػر(ميجانية 

)ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، دمحم أبػ  اتجاىات الرحفييغ األردنييغ إزاء ميثاؽ الذخؼ الرحفي -3
 ـ.2010الذخؽ األكسط، األردف،  عخقػب، جامعة

ندخيغ  ،اتجاىات الرحفييغ الفمدصشييغ نحػ السرادر االسخائيمية )ماجدتيخ غيخ مشذػرة( -4
 ـ.2017االشخش، الجامعة االسالمية، غدة، 

أخالقيات العسل في كتابات الرحافة الخياضية: دراسة تحميمية لجخائج اليجؼ ككػمبيتيديػف  -5
، 3،2013، ع4ـ مجمة اإلبجاع الخياضي،، أحسج فالؽ، كخفذ نبيل، كالخبخ الخياضي

 .187-178ص
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 (1ممحق رقؼ )

 استسارة استقراء

 

 أخي الرحفي/ اختي الرحفية

 الدالـ عميكؼ كرحسة هللا كبخكاتو

اتجاىػػػات الرػػػحفييؽ الفمدػػػظيشييؽ نحػػػؾ نزػػػع بػػػيغ ايػػػجيكع اسػػػتبانة ألشخكحػػػة ماجدػػػتيخ حػػػػؿ 
، بيػػجؼ التعػػخؼ عمػػى اتجاىػػات الرػػحفييغ االستقرػػائية: دراسػػة ميجانيػػة ةأخالقيػػات الرػػحاف

الفمدػػػػصيشييغ نحػػػػػ اخالقيػػػػات الرػػػػحافة االستقرػػػػائية فػػػػي فمدػػػػصيغ، كمػػػػجػ التػػػػداـ الرػػػػحفييغ 
االشػػكاليات السيشيػػة كاالخالقيػػة التػػي  شبيعػػة كالتعػػخؼ عمػػى بأخالقيػػات الرػػحافة االستقرػػائية، 

سكػػػغ مػػػغ خالليػػػا تعديػػػد يقػػػع فييػػػا الرػػػحفيػف االستقرػػػائيػف، اضػػػافة الػػػى االقتخاحػػػات التػػػي ي
 اخالقيات الرحافة االستقرائية في فمدصيغ.

لػػػحا يخجػػػى مػػػشكع التكػػػـخ بتعبئػػػة ىػػػحه االسػػػتبانة عمسػػػًا اف الشتػػػائج الستختبػػػة عمييػػػا لػػػغ تدػػػتخجـ إال 
 ألغخاض البحث العمسي.

 مع الذكخ كالتقجيخ الىتسامكؼ كحدؽ تعاكنكؼ،،

 الباحث: دمحم نافح فخكانة                                                              

0597155441                                                             

 : د. أميؽ مشرؾر كافيإشخاؼ

 زةـــغ -الميةــــــــــة االســـــــــــالجامع

 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

 والعلـوم االنـسانيـة ة اآلدابـــــــــــكلي

 مــاجستيـــــــــــــــــــــر صحـــــافــــة

Islamic University - Gaza 

Research and Postgraduate affairs 

Faculty of arts and human sciences 

Master Of Journalism 
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 أكالا/ الدسات العامة:

 :. الشؾع1

 انثى.                             ذكخ.            

 . الحالة االجتساعية:2

 مصمق/ة.                متدكج/ة.                    أعدب/ عدباء.                     .1

 . السؤىل العمسي:3

 دبمـػ فأقل.      أقل مغ ثانػية عامة. 

 دراسات عميا.        .بكالػريػس

 . السدسى الؾعيفي:4

 محخر صحفي.                   مخاسل كمشجكب صحفي. .1

 مجيخ تحخيخ.                   سكختيخ تحخيخ.                      

 :.................ىاأخخػ اذكخ                                  رئيذ تحخيخ.         

 . الخبخات السيشية:5

 سشػات. 10أقل مغ                سشػات. 5أقل مغ 

 سشة. 20أقل مغ                      سشػات.  15أقل مغ          

 فأكثخ.  20       

 . مكاف االقامة:6

 محافطات الزفة الغخبية.                  محافطات غدة.         
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 ثانياا: مسارسة الرحفييؽ لمرحافة االستقرائية:

 ما مجي اىتسامػ بالرحافة االستقرائية.  .1

                         . بجرجة كبيخة                   .بجرجة كبيخة ججاً   

 ضعيفة.بجرجة متػسصة.                    بجرجة   

 .بجرجة ضعيفة ججاً             

 

)يسكشػػظ اختيػػار اكثػػخ مػػغ ؽ بالرػػحافة االستقرػػائية اـ الرػػحفييمػػا األسػػباب التػػي تػػؤدي الػػى عػػجـ اىتسػػ .2
 :(اجابة

 عجـ تػفخ الػقت.                          

 عجـ كجػد معخفة بكيفية اعجاد التحقيق االستقرائي.            

 كالسسارسات القسعية بحق الرحفييغ.                 الشطاـ الدياسيبدبب            

  ييغ.كجػد ثغخات في قانػف السصبػعات كالشذخ ال تحسي الرحفييغ االستقرائ          

 عجـ كجػد حػافد مالية.                     

 الخػؼ مغ انتقاـ الستشفحيغ الدياسييغ أك اصحاب العالقة. 

 عجـ القجرة عمى مػاجية مالؾ الػسائل االعالمية.          

 ضغط العسل.          

 .غياب حخية الرحافة          

 ..............................................................    أخخػ أذكخىا:     
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)يسكشظ اختيار ف عشج إعجاد التحقيق االستقرائي  ؾف االستقرائيؾالرحفي يدتخجمياما السرادر التي  .3
 (.أكثخ مغ اجابة

 الػثائق كالسدتشجات الخسسية        الرحف كالسجالت السصبػعة الستعجدة        

 االنتخنت           السخاجع العمسية                                               

 ف خبخاء كمدؤكلػ            االشخاص كخاصة السعشييغ بالسػضػع كالقزية               

       اإلحراءات كاالرقاـ                  الرحفي نفدو مغ خالؿ مالحطاتو كانصباعات                

 أخخػ اذكخىا:......................................        

 ؽ نحؾ الرحافة االستقرائية في فمدظيؽ.اتجاه الرحفييما  .4

مؾافق  السعاييخ الخقؼ
 بذجة

 غيخ محايج مؾافق

 مؾافق

غيخ مؾافق 
 بذجة

تداىع الرحافة االستقرائية في الكذف عغ االنحخافػات كالسسارسػات   .1
 لمسدؤكليغ الحكػمييغ.الخاشئة 

     

تدػػػػػمط الرػػػػػحافة االستقرػػػػػائية فػػػػػي فمدػػػػػصيغ الزػػػػػػء عمػػػػػى القزػػػػػايا   .2
 كالسػضػعات التي لع يتع الكذف عشيا مغ قبل.

     

تشصبػػق التحقيقػػات االستقرػػائية فػػي االعػػالـ الفمدػػصيشي عمػػى معػػاييخ   .3
 التحقيقات االستقرائية العالسية.

     

االعالميػػة الفمدػػصيشية كعػػي بأىسيػػة الرػػحافة ال يػجػػج فػػي السؤسدػػات   .4
 االستقرائية كدكرىا الخيادؼ.

     

غ يدػتخجـ الرػحافة االستقرػائية لسرػالح خاصػة بعيػجًا يػجج صػحفيي  .5
 عغ القػاعج السيشية.

     

يؤثخ تػجخل رجػاؿ السػاؿ كاالعسػاؿ الفمدػصيشيػف فػي الدياسػة التحخيخيػة   .6
 االستقرائية.ق عسل الرحافة يعلمسؤسدة مسا يُ 
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يتجشػػػػب الرػػػػحفي االستقرػػػػائي بعػػػػس القزػػػػايا خػفػػػػًا مػػػػغ السالحقػػػػة   .7
 االمشية كغياب الحساية القانػنية كالشقابية.

     

 

 ثالثاا: أخالقيات الرحافة االستقرائية:

 . االساليب التي يتبعيا الرحفيؾف االستقرائيؾف عشج اعجاد التحقيق االستقرائي.1

 

 الخقؼ

 

 السعاييخ

 

مؾافق 
 بذجة

 

 مؾافق

 

 محايج

 

غيخ 
 مؾافق

غيخ 
مؾافق 
 بذجة

عشػػػجما ييػػػجؼ الرػػػحفيػف الػػػى قػػػػؿ  اً متاحػػػيكػػػػف المجػػػػء الػػػى الخػػػجع   .1
 الحقيقة.

     

غ الػػى التدػػجيل كالترػػػيخ الدػػخؼ لجػػػء الرػػحفييغ االستقرػػائييتبخيػػخ   .2
اذا كانػػػػػػت ضػػػػػػخكؼ العسػػػػػػل كصػػػػػػعػبات الحرػػػػػػػؿ عمػػػػػػى السعمػمػػػػػػات 

 تدتجعي ذلظ.

     

مػغ أجػل الػصػػؿ الػى السعمػمػات  تشكخبػالرحفي االستقرائي يقـػ ال  .3
 تحقيق اليجؼ السشذػد.كل

     

لرػػػحفي االستقرػػػائي مػػػغ أجػػػل الحرػػػػؿ عمػػػى السعمػمػػػات يترػػػشت ا  .4
 بالصخؽ التقميجية. عميياالتي ال يسكغ الحرػؿ 

     

ف عمػػػػى سػػػػخية مرػػػػادر السعمػمػػػػػات الرػػػػحفيػف االستقرػػػػائيػ  يحػػػػافع  .5
بالتحقيق خػفًا عمى السرجر مػغ السالحقػة مػغ قبػل أصػحاب الخاصة 
 الذأف.

     

رػػػػػحفي االستقرػػػػػائي عمػػػػػى السدػػػػػتشجات كالبيانػػػػػات تبخيػػػػػخ اسػػػػػتحػاذ ال  .6
 كالػثائق التي تخجـ التحقيق.

     

      أخخػ اذكخىا:.....................................................  .7
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مػػؽ خػػالؿ فيسػػػ لسجػػاؿ عسػػل التحقيقػػات االستقرػػائية، مػػا أىػػؼ السسارسػػات غيػػخ االخالقيػػة التػػي تالحػػظ  . 2
)بخجاء تختيب ىػحه السسارسػات حدػب درجػة أىسيتيػا مػغ كجيػة نطػخكع مػغ  انتذارىا في التحقيقات االستقرائية

 .األكثخ أىسية( كاحجعمى اف يكػف رقع  (1-14)

 الخقؼ العبارة ـ

  التحقق مغ صحة السعمػمات، مسا يػقع الرحفي في الخصأ.التياكف في   .1

  عجـ مخاعاة الرحفي االستقرائي لمسرمحة العامة.  .2

  عجـ فيع القػاعج السيشية السشطسة لمعسل الرحفي االستقرائي.  .3

  التحقيقات االستقرائية تكػف بشاء عمى السرمحة الخاصة.  .4

  االجتساعية.الالمباالة كالتجخد مغ حذ السدؤكلية   .5

  عجـ التأكج مغ مرجاقية السرادر كتقجيخ االمػر بذكل صحيح.  .6

  عجـ القياـ بالعسل السيجاني كالستابعة الذخرية لمحجث أك القزية.  .7

  عجـ تحخؼ السػضػعية كغياب السرادر السػثػقة كذات االختراص.  .8

  ابخاز قزايا بعيشيا كقىساؿ قزايا أكثخ أىسية كشسػلية.  .9

  االستفادة مغ بعس السدايا كالتي يكػف ليا أثخ عمى القياـ باألصػؿ السيشية.  .10

  العسل كفق اجشجة مالية.  .11

انتيػػاؾ خرػصػػية األفػػخاد ككػػػخامتيع كالتعػػجؼ عمػػى الحقػػػؽ الفخديػػػة التػػي ضػػسشيا الجسػػػتػر   .12
 لألفخاد.

 

  اعجاد تحقيقات استقرائية نتائجيا تخجـ جيات بعيشيا.  .13

14.   

 اذكخىا:.........................................................................أخخػ 
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 يسكشظ اختيار اكثخ مغ اجابة(.ف )يمتـد بيا الرحفيؾف االستقرائيؾ. أىؼ السبادئ االخالقية التي يجب اف 3

               .المانةا               السػضػعية.                 .         السرجاقية 

 .البعج عغ االثارة            .االلتداـ بسرمحة الػشغ .السدؤكلية االجتساعية

 .السشافدة الذخيفة    .عجـ استغالؿ العسل.                       احتخاـ الجسيػر

 .خد كالترحيححق ال          .عجـ تالقي الخشاكؼ                  .فيع الحقػؽ كالػاجبات         

 .تشػع اآلراء          .االبتعاد عغ الدب كالقحؼ                    .مخاعاة الخرػصية         

 اخخػ اذكخىا .........................         

)بخجػػاء ؽ الػػى تجػػاكز أخالقيػػات الرػػحافة االستقرػػائية مػػا االسػػباب التػػي تػػجفع الرػػحفييؽ االستقرػػائيي. 4
 األكثخ أىسية( كاحجعمى اف يكػف رقع  (10-1)ىحه االسباب حدب درجة أىسيتيا مغ كجية نطخكع مغتختيب 

 الخقؼ العبارة ـ

  غ.دات الحكػمية كالخسسية مع الرحفييغ االستقرائييعجـ تعاكف السؤس  .1

  صعػبة الػصػؿ الى مرجر السعمػمات بالصخؽ التقميجية.  .2

  الستغيخ.الػاقع الدياسي الفمدصيشي   .3

  صعػبة الحرػؿ عمى ادلو ككثائق.  .4

  الرحفي. الدبق تحقيق  .5

  بعيشيا. تحخيخية سياسات تشفيح  .6

  الدياسييغ. أحكاـ إلى االنقياد  .7

  غ بأخالقيات الرحافة االستقرائية.عجـ معخفة الرحفييغ االستقرائيي  .8

  االستقرائييغالشطاـ الدياسي كانتياكاتو التي يسارسيا بحق الرحفييغ   .9

10.    
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 أخخػ اذكخىا:.................................................

 رابعاا: مدؤكليات الرحافة االستقرائية 

 مجى التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية االجتساعية: .1

 

 الخقؼ

 

 السعاييخ

مؾافق 
 بذجة

 

 مؾافق

 

 محايج

 غيخ

 مؾافق

غيخ مؾافق 
 بذجة

      بالحكؽ العاـ كالقيع السجتسعية.عجـ تشاكؿ قزايا تزخ   .1

عجـ نذخ ما يثيخ الشدعات كالسذاكل العائمية مغ خالؿ تدػميط الزػػء عمػى   .2
 قزايا القتل.

     

      االمتشاع عغ نذخ الرػر كمقاشع الفيجيػ السشافية لنداب.  .3

      حساية االشفاؿ مغ نذخ السػاد التي تؤثخ عمييع نفديًا.  .4

      كجيات الشطخ الستعمقة بالسػضػعات.نقل كافة   .5

      نذخ التحقيقات االستقرائية بكل مػضػعية .  .6

      السحافطة عمى خرػصيات السػاششيغ.  .7

      البعج عغ سياسة القحؼ كالتذػية كاالساءة لدسعة الشاس.  .8

      عجـ التخكيد عمى القزايا الجشدية.  .9

      االلتداـ بسداءلة صشاع القخار.  .10

      مخاعاة حق الجسيػر في السعخفة كاالشالع كالسذاركة.  .11
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 . مجى التداـ الرحفييؽ بالسدؤكلية القانؾنية كالسيشية:2

مؾافق  السعاييخ الخقؼ
 بذجة

 غيخ محايج مؾافق

 مؾافق

غيخ مؾافق 
 بذجة

      نذخ االسساء بجكف التأكج مغ ىػياتيع.  .1

      تعخضػا النتياؾ.نذخ صػر االشفاؿ كالشداء الحيغ   .2

      تدجيل السقابالت بذكل سخؼ.  .3

      ترػيخ السقابالت كبعس الحاالت بذكل سخؼ.  .4

      السحافطة عمى مذاعخ االخخيغ مغ خالؿ عجـ نذخ صػرىع.  .5

      االلتداـ بقانػف السصبػعات كالشذخ.  .6

      االعتساد عمى السرادر السجيمة.  .7

      الػششية العميا.مخاعاة السرمحة   .8

      السحافطة عمى الجقة كالسػضػعية كالسرجاقية.  .9

      الكحب كالخجاع في بعس االحياف مغ أجل الحرػؿ عمى السعمػمات.  .10

نذػػخ السعمػمػػات الدػػخية التػػي مػػغ شػػأنيا تذػػكيل ضػػخر بالسرػػمحة العامػػة كالسرػػمحة   .11
 الػششية العميا.

     

      كالسمكية الخاصة. انتياؾ حخمة االماكغ الخاصة  .12

      نذخ معمػمات عغ حياة االنداف الخاصة بجكف مػافقتو.  .13

 إمػػا شخرػػيات، أك ىيئػػات شػػخؼ مػػغ تػػجفع قبػػػؿ اليػػجايا كالسػػشح كالعصػػاءات كالتدػػييالت التػػي  .14
 خرػميع. عمى االعتجاء أجل مغ أك اإلعالـ في صػرتيع تمسيع بيجؼ

     

السدػػػؤكلية القانػنيػػػة كالسيشيػػػة عشػػػج اعػػػجاد التحقيػػػق يخاعػػػي الرػػػحفيػف االستقرػػػائيػف   .15
 االستقرائي.
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)يسكشظ اختيار أكثخ . ما السقتخحات التي مؽ شأنيا تظؾيخ أخالقيات الرحافة االستقرائية في فمدظيؽ 3
 (.مغ اجابة

 .االستقرائيةتجريبية مخترة بأخالقيات الرحافة  دكرات إلى غاالستقرائيي غالرحفيي إخزاع        

تجريذ مداؽ الرحافة االستقرائية كخاصة محػر أخالقيات الرحافة االستقرائية في الجامعات         
 كالكميات االعالمية مغ خالؿ استقجاـ مشاقذة نساذج عالسية كمحمية كعسل مقارنة بيشيع.

 .خالؿ عسمو االستقرائي إصجار ميثاؽ شخؼ داخل السؤسدة "مجكنة سمػؾ" لكيفية تعامل الرحفي        

 .جعل مرادر تسػيل التحقيقات االستقرائية مدتقمة لزساف استقاللية الرحف كحخية اختيار القزايا       

 .تجشب نذخ السػضػعات التي تتزسغ شائعات أك كقائع غيخ مثبتة لتعديد السرجاقية       

 .ػصػؿ الى السعمػماتكجػد قانػف يزسغ لمرحفييغ االستقرائييغ الحق لم       

 .االلتداـ الحاتي لمرحفييغ االستقرائييغ بأخالقيات الرحافة االستقرائية       

  أخخػ اذكخىا: .................................................................      

 

 شكخاا لحدؽ تعاكنكؼ
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 (2ممحق رقؼ )

 (1)أسساء السحكسيؽ لرحيفة االستقراء

 الرفة اإلسؼ ـ

 ليبيا. –جامعة الديتػنة  ،ع اإلعالـ بكمية الجراسات العميارئيذ قد د. إبخاىيع سالع اشتيػؼ   .1

 .بغجاد -الجامعة العخاقية  ،استاذ مداعج في كمية االعالـ بذخػ الحسجاني. د  .2

 االردف. –جامعة البتخا  ،رئيذ قدع الرحافة كاالعالـ .د تيديخ أبػ عخجة أ  .3

 مجيخ دائخة التجريب كالتحقيقات االستقرائية في جخيجة الحياة الججيجة. حدغ دكحافد.   .4

 العخاؽ. -جامعة تكخيت ،افة في قدع االعالـ بكمية اآلداباستاذ الرح د سعج سمساف السذيجانيأ .  .5

 .مرخ –جامعة أسيػط  ،محاضخ بقدع اإلعالـ كمية اآلداب شيخيغ كجكانى .د  .6

 العخاؽ. –استاذ االعالـ السداعج. جامعة بغجاد  عبجاالميخ الفيرلأ.ـ.د   .7

 العخاؽ. -االنبار  . جامعةاآلداب كمية اإلعالـ قدع رئيذ عمي جياد عسخ. د.ـ.ا  .8

 العخاؽ. –بغجاد  جامعة ،االعالـ استاذ السػسػؼ  مذط كخيع. د.ـ.ا  .9

 .الجامعة االسالمية بغدة س االحراء التصبيقي بقذ االقتراد،مجر   بخبخا. دمحم  .10

 االردف. – ججارا استاذ االعالـ السذارؾ.  جامعة د. مشتيى التسيسي  .11

 مرخ. – الػادؼ قشا جشػب جامعة ،مداعج مجرس السعد عبج ىبةد.   .12

 الجدائخ -. جامعة الجدائخاستاذ االعالـ السداعج فيخكز لسصاعيد.   .13

 
                                                             

 تع تختيب األسساء حدب التختيب األبججؼ. (1)


