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 (4مرفق رقم )
 دليل اسرتشادي لضبط األداء املهني واألخالقي حول  استطالع رأي اإلعالميني

                         (1)للعامليني يف وسائل اإلعالم الرقمي
_____________________________________________ 

 الرتتيب( مراعاة مع بديل من أكثر اختيار ميكن: )باآلتي تقوم الرقمي اإلعالم وسائل رأيك يف -1
 واملعلومات األخبار تقديم  
 احلكومة أداء مراقبة 
 اجملتمع توعية  
 اإلعالمية واإلثارة التشويق 
 تُذكر أخرى 
  الرقمي؟ اإلعالم وسائل على إثاراهتا ومت املاضية القريبة الفرتة خالل تابعتها اليت القضايا أبرز هي ما -2

 -------------------------- 
 -------------------------- 
 -------------------------- 
 الرقمية؟ اإلعالم لوسائل اإلعالمية تغطية عن راضي أنت هل -3

 جدًا راضي. 
 كبري حد إىل راض. 
 متوسط حد إىل راض. 
 قليل حد إىل راض. 
 (5 رقم إىل انتقل) . اإلطالق على راض غري 
 (بديل من أكثر اختيار ميكن) رضاك؟ أسباب ما -4

 سياسية وأحزاب حكومة من النظر وجهات مجيع عرض. 
 اجملتمع وتقاليد قيم مراعاة. 
 اإلعالمية املعاجلة يف التوازن. 
 تذكر أخرى 

                                                      

  ( االستبيان من إعداد د. فاطمة شعبان أبو احلسن بالتنسيق مع إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية.1)
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 (بديل من أكثر اختيار ميكن) رضاك؟ عدم أسباب ما  -5
 اإلعالمية املعاجلة سطحية. 
 اجملتمع وتقاليد قيم تراعي ال. 
 للمجتمع العام الصاحل تراعي ال. 
 املثرية املواد بتقديم هتتم. 
 أخرى جوانب وإغفال جانب على الرتكيز. 
 تذكر أخرى 
 مراعاة مع بديل من أكثر اختيار ميكن) الرقمي؟ اإلعالم وسائل يف اإلعالميون فيها يقع اليت واالنتهاكات األخطاء أبرز ما -6

 (الرتتيب
 والبيانات املعلومات من كافية خلفية إعطاء عدم حيث من اإلعالمية املعاجلة سطحية. 
 اجملتمع وتقاليد قيم مراعاة عدم. 
 للمجتمع العام الصاحل مراعاة عدم. 
 املثرية املواد تقديم. 
 أخرى جوانب وإغفال جانب على الرتكيز. 
 والسياسية القانونية البيئة ومالمح حمددات بعض فهم عدم. 
 النتائج على والقفز التنبؤ خالل من العام الرأي اجتاهات على التأثري حماوالت. 
 اإلثارة على اإلعالمية التغطية تركيز. 
 الظاهرة من أكثر احلدث على الرتكيز.  
 اإلعالمية التغطية على اخلربي الطابع هيمنة. 
 وسريعة متعجلة تغطية تقديم.  
 اإلعالمية للتغطية والتحليلي التفسريي الطابع غياب. 
 واملوثقة الدقيقة املعلومات وغياب نقص.  
 التوازن افتقاد. 
 اإلعالمي السبق حتقيق يف الرغبة نتيجة هبا موثوق غري مصادر على االعتماد. 
 تُذكر أخرى 

 



 
 

3 

 الرقمي؟ اإلعالم وسائل يف لإلعالميني اإلعالمي األداء لضبط إرشادي دليل وجود على توافق هل  -7
 (8 رقم إىل انتقل)             نعم 
 (9 رقم إىل انتقل)              ال 

 :الدليل هذا وجود على موافقتك أسباب حدد  -8
 -------------------------------------- 
 -------------------------------------- 
 -------------------------------------- 

 :الدليل هذا وجود على موافقتك عدم أسباب حدد -9
 -------------------------------------- 
 -------------------------------------- 
 -------------------------------------- 
 املهين األداء بضبط اخلاص اإلرشادي الدليل يف وضعها ضرورة ترى اليت البنود ألهم اخلاصة وتصوراتك مقرتحاتك اذكر  -11

 الرقمي؟ اإلعالم وسائل يف العاملني للصحفيني
 -------------------------------------- 
 -------------------------------------- 
 -------------------------------------- 
 يف باملهنية اإلعالمية املعاجلة التزام لضمان وضعها ضرورة ترى اليت اآلليات ألهم اخلاصة وتصوراتك مقرتحاتك اذكر -11

  الرقمي؟ اإلعالم وسائل
 -------------------------------------- 
 -------------------------------------- 
 -------------------------------------- 
  :شخصية بيانات -12

 (:اختياري) االسم 
 هبا أعمل اليت اجلهة: 
 اجلنسية:  
 أنثى    ذكر:            النوع 

 سنة 45 من أكثر           سنة 45 إىل 35 من                سنة 35 من أقل :العمر 
 سنوات 10 من أكثر          سنوات 10 إىل سنوات 6 من         سنوات 5 إىل سنة من  :اخلربة سنوات  -13

 
 .معنا تعاونكم حلسن جزيلًا شكرًا


