
د/ إبراهیم بسیونی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ مصطفى عبد احلی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

أ/ رامی جمال - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

مجلة علمية محكمة تصدرها كلية اإلعالم بجامعة األزهر

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 6555

الترقيم الدولي للنسخة اإللكترونية: 1110-9297

x 292-2682  :الترقيم الدولي للنسخة الورقية

العدد الرابع  واخلمسون - اجلزء  الثاني- ذو القعدة 1441هـ - يوليو 2020 م

أ. د/ محمد املحرصاوي- رئيس جامعة األزهر.

أ. د/  غامن السعيد- عميد كلية اإلعالم ، جامعة األزهر.

أ. د/ رضا عبدالواجد أمني - أستاذ الصحافة والنشر ووكيل الكلية.

 رئيس مجلس اإلدارة:

 رئيس التحرير :

 نائب رئيس التحرير :

 مساعدو رئيس التحرير:

د/ محمد فؤاد الدهراوي - مدرس العالقات العامة واإلعالن، ومدير وحدة اجلودة بالكلية مدير التحرير:

سكرتارية  التحرير:

أ. د/ عرفه عامر-  األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالكلية

أ. د/ فهد العسكر - وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود للدراسات العليا والبحث العلمي  )اململكة العربية السعودية(

أ. د/ جالل الدين الشيخ زيادة- عميد كلية اإلعالم باجلامعة اإلسالمية بأم درمان )جمهورية السودان(  

أ. د/ عبد اهلل الكندي - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

- القاهرة- مدينة نصر - جامعة األزهر - كلية اإلعالم - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :املوقع اإللكتروني للمجلة -

- البريد اإللكتروني:  

  املراسالت:
mediajournal2020@azhar.edu.eg

أ/ محمد كامل- مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.سكرتير فني:

أ/ عمر غنيم - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.مدقق لغوي:



والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة اإلعــام األســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة عني شمس.

أ.د/ حسني أمني )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة واإلعام باجلامعة األمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة األزهر.

أ.د/ مي العبداهلل )لبنان(. 5

أستاذ اإلعام باجلامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ 

املكرمــة.

أ.د/ العربي بوعمامة )اجلزائر(. 7

أســتاذ اإلعــام بجامعــة عبداحلميــد، بجامعــة عبــد احلميد 
بــن باديــس مبســتغامن، اجلزائر.

أ.د/ سامي الشريف )مصر(. 8

أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة اإلعــام، اجلامعــة 

احلديثــة للتكنولوجيــا واملعلومات. 

أ.د/ خالد صالح الدين )مصر(. 9

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(. 10

أستاذ اإلعام بكلية اإلمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.



507

563

637

671

777

811

محتويات العدد

  التعرض للقضايا االقتصادية عبر وسائل اإلعالم الرقمي وعالقته 
مبستوى الثقة يف األداء االقتصادي لدى اجلمهور املصري                

          أ.م. د. جيهان سيدأحمد يحيى 

  استخدامات املراهقني للفيس بوك وتصوير الذات )السيلفي( وعالقتها 
بالسمات الشخصية النفسية لديهم                    أ.م. د. إلهام يونس أحمد

   واقع استخدام صحافة املواطن لدى طلبة قسم اإلعالم  بجامعة امللك 
خالد: تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي أمنوذًجا 

    د. عبداهلل علي العسيري 

الـــوالء اإللكترونـــي  املقدمـــة يف كســـب  أثـــر جـــودة اخلدمـــة اإللكترونيـــة     
لالتصـــاالت( املصريـــة  مجموعـــة  علـــى  تطبيقيـــة  )دراســـة  للعمـــالء 

 د. إجني كاظم مصطفى

      واقع اجلودة الشاملة يف املؤسسات اإلنتاجية وسبل تطويرها من وجهة 
نظر خبراء العالقات العامة واملتخصصني: دراسة تطبيقية

  د.  شيماء عبدالعاطي سعيد صابر

   عالقة فيديوهات األحداث اإلرهابية على )يوتيوب( مبستوى األمن 
االجتماعي لدى املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة                                                                                                  
د. مروى عبد اللطيف محمد



883

929

1025

1115

1175

1245

لــدى  لالنتحــار  وامليــل  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  اســتخدام       
ميدانيــة« »دراســة  املصــري  باملجتمــع  والشــباب  املراهقــني 

     د.  إميان صابر صادق شاهني 

    العوامــل املؤثــرة يف تشــكيل الرقابــة االجتماعيــة والذاتيــة لــدى 
املراهقني وعالقتها بإدراكهم ملســئولية اســتخدام مواقع شــبكة 
الويب                                                                  د.مؤمن جبر عبد الشايف

   موقــف الصحــف اإلثيوبيــة واإلريتريــة مــن قضيــة املصاحلــة الوطنيــة 
»دراسة حتليلية مقارنة«                                             د. إميان باهلل ياسر

اإللكترونيــة  املدرســية  للصحــف  الثانويــة  املرحلــة  طــالب  مشــاركة     
ميدانيــة( )دراســة  لديهــم  االجتماعيــة  القيــم  مبنظومــة  وعالقتــه 
د. انتصار السيد محمد محمود زايد

   مشــاركة طالب املرحلة الثانوية يف البرملان املدرســي وعالقتها بتنمية 
الوعي السياســي والقانوني لديهم                   د. زينهم حســن علي

   محددات اخلطاب الصحفي فـي ثورتي 23 يوليو 1952 و25 يناير 
2011 »دراسة حتليلية مقارنة«            نشوى محمد حفني إبراهيم







The Usage of Citizen Journalism Among College of 

Media Students at King Khalid University:

Social Media Applications Model

واقع استخدام صحافة املواطن لدى طلبة قسم اإلعالم بجامعة 

امللك خالد: تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي أمنوذًجا

د. عبداهلل علي العسيري
أستاذ مساعد بقسم اإلعالم واالتصال- كلية العلوم اإلنسانية - 

جامعة امللك خالد أبها - اململكة العربية السعودية.

aalmarai@kku.edu.sa



واقع استخدام صحافة املواطن لدى طلبة قسم اإلعالم بجامعة امللك خالد ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر638

ملخص الدراسة

     هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع صحافــة املواطــن يف اإلعــام اجلديــد لــدى طلبــة قســم 

اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد«، وكيفيــة تقييمهــم ملحتــوى صحافــة املواطــن واجتاهاتهــم نحوهــا، وإشــكالية 

ــب  ــا يكت ــات حــول م ــة املشــاركة بالنشــر واآلراء والتعليق ــا إمكاني ــي خلقته ــر، الت ــة التعبي ــة وحري املصداقي

وينشــر مــن جهــة، والســرعة الفائقــة يف جتديــد املحتــوى مــن جهــة أخــرى، وقــد تكــوَّن مجتمــع الدراســة مــن 

طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد«، ومت اختيــار العينــة املتاحــة عــن طريــق االســتبانة اإللكترونيــة، 

واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي، وقــد خلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج؛ كان أهمهــا: 

إن أوقــات الفــراغ هــي املفضلــة الســتخدام تطبيقــات تدعــم صحافــة املواطــن، وكانــت الدوافــع الســتخدامها 

ملعرفــة كل مــا هــو جديــد، كمــا أن أكثــر التطبيقــات شــيوًعا هــي »تويتــر«، وأنــه يوجــد تقــارب يف اســتجابات 

الطــاب مــن حيــث املضامــن التــي يحرصــون علــى متابعتهــا وجــاء املضمــون االجتماعــي أواًل، يليــه 

املضمــون الثقــايف، يف حــن  »نــادرًا«  مــا يتابعــون املضمــون االقتصــادي، كمــا يوجــد تقــارب يف اســتجابات 

عينــة أفــراد الدراســة مــن حيــث النطــاق اجلغــرايف للمضامــن التــي يحــرص طــاب قســم اإلعــام بجامعــة 

امللــك »خالــد« علــى متابعتهــا مــن خــال صحافــة املواطــن، وجــاء الشــأن املحلــي أواًل، يليــه الشــأن العربــي، 

وأخيــًرا الدولــي، كمــا يوجــد تبايــن بــن طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد« مــن حيــث درجــة ثقتهــم 

يف ســائل اإلعــام اجلديــد، وجــاء موقــع »تويتــر« أواًل، يليــه »اليوتيــوب والواتــس آب«، وأن الطــاب كانــت 

ثقتهــم أكبــر يف املضمــون االجتماعــي.

الكلمات املفتاحية: صحافة املواطن–  طلبة جامعين–  وسائل التواصل االجتماعي.

Abstract
   The study aims to identify the usage of citizen journalism among college 
of Media students at King Khalid University (KKU). The study applied a 
descriptive approach using an online questionnaire. The study revealed several 
results: (1) Apps were used during free time to find new news, (2) Twitter is the 
most frequently used application, followed by WhatsApp. There is a similarity 
in the responses of students in terms of the contents they follow. The student 
follows social, then culture content. However, the economic content came at 
last, and they rarely follow, (3) lastly, in terms of the geographical scope of 
the journalism contents,  KKU students follow was local news followed by the 
Arab world news and lastly the international news. 
Keywords: Citizen Journalism - University students -Social media.
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مقدمة:

      ال يختلــف اثنــان علــى أن الصحافــة بوجــه عــام عرفــت تغيرات كثيرة بفعل التكنولوجيات 
احلديثــة؛ مــن حيــث تغيــر املفاهيــم يف مجــال العمــل الصحفــي ليــس يف املؤسســة الصحفيــة 
وحســب، بــل يف طريقــة العمــل واألداء الصحفــي، وبعــد التطــور الكبيــر لشــبكات التواصــل 
االجتماعــي والتــي أصبحــت منصــات صحفيــة، أضحــى الصحفــي مــن ناشــر للمعلومــة إلــى 

متلــٍق، وأصبــح املواطــن صانًعــا للخبــر بعــد أن كان متلقًيــا. 

       لقــد أســهمت هــذه التطــورات التكنولوجيــة يف تغييــر منــط العمليــة االتصاليــة، وأصبــح 
االتصــال يف اجتاهــن، فاجلمهــور الــذي كان يتلقــى الرســالة اإلعاميــة أصبــح لديــه القــدرة 
علــى صناعــة املحتــوى اإلعامــي بكافــة أشــكاله وصــوره وبثــه عبــر وســائل اإلعــام اجلديــد، 
كمــا أصبــح لديــه القــدرة علــى املشــاركة بفعاليــة مــع مــا ينشــر مــن محتــوى، يف ظــل هامــش 

أكبــر مــن احلريــة مقارنــة بالصحفيــن التقليديــن. 

     لقــد متكــن اجلمهــور بفضــل ظهــور وانتشــار وســائل اإلعــام اجلديــد مــن جتــاوز 
جميــع احلــدود واحلواجــز التــي مــن املمكــن أن تفرضهــا وســائل اإلعــام التقليديــة،  بشــكل 
أصبــح معــه اجلمهــور ميــارس العمليــة االتصاليــة عبــر وســائط اإلعــام اجلديــد، مــن خــال 
منصاتهــا املختلفــة ســواء أكان صحفًيــا أو غيــر صحفــي، وذلــك يف إطــار مــا يســمى بـــ 

ــة املواطــن(. )صحاف

    لقــد شــكلت صحافــة املواطــن مشــهًدا إعامًيــا جديــًدا؛ بــل بديــًا للصحافــة التقليديــة 
التــي مكَّنــت املواطــن أن يكــون صانًعــا للخبــر وليــس املتلقــي، وســاعد يف ذلــك الثــورة 
التكنولوجيــة الكبيــرة يف صناعــة الهواتــف املحمولــة )والتــي ميكــن اعتبارهــا إعــادة إعاميــة( 
ــر  ــع اخلب ــح املواطــن يصن ــة، وأصب ــر وســائط التواصــل االجتماعــي بالشــبكة العنكبوتي عب
ويتلقــاه يف نفــس الوقــت يف بيتــه يف ســيارته أو مكتبــة أو املنتزهــات العامــة أو يف دور 
الرياضــة، وأصبــح شــريكًا أصيــًا يف نشــر األخبــار عبــر حتويــل اخلبــر مــن »تويتــر« مثــًا 
وإعادة نشــره ب«فيســبوك«، أو من »فيســبوك« إلى »الواتس آب« أو العكس، وهذه املســاحة 
التــي منحهــا اإلعــام االجتماعــي لألشــخاص قــد أتاحــت لهــم فرصــة التفاعــل واســتخدام 
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اللغــات والرمــوز التــي تائمهــم دون شــرط.

   وانطاًقــا مــن األهميــة الكبيــرة التــي حتظــى بهــا هــذه الظاهــرة اإلعاميــة، ومــا ميكــن أن 
حتدثــه مــن حتــوالت يف املجتمــع اإللكترونــي، يــرى الباحــث أهميــة الكتابــة يف هــذه الظاهــرة 
»صحافــة املواطــن« ومــا أفرزتــه مــن حتديــدات يف مجــال االتصــال اإلعامــي جديــر بالبحــث 
واملناقشــة وســبر أغواره واكتشــاف محاســنه ومســاوئه، لذلك تأتي هذه الدراســة الكتشــاف 
واقــع صحافــة املواطــن بــن طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد«، مــع التركيــز علــى 

»تويتــر« كأحــد وســائل اإلعــام اجلديــد واألكثــر اســتخداًما يف اململكــة العربيــة الســعودية.

مشكلة الدراسة:
      مــع التطــور الســريع يف تقنيــات االتصــال احلديثــة مبــا فيهــا اإلنترنــت والوســائط 
املتعــددة، واإلمكانــات التــي وفرتهــا تطبيقــات الويــب Web2.0( 2.0(، والــذي أســس 
ملســتقبل جديــد يعيــش فيــه الطالــب ويقــوم علــى التقنيــة الرقميــة والتفاعــل يف عالــم 
إلكترونــي افتراضــي، وتعــد فئــة طلبــة اجلامعــات األكثــر احتــكاًكا باإلنترنــت يف الســعودية- 
كمــا يف كل أنحــاء العالــم- باعتبارهــا الفئــة التــي بــدأت التخلــص مــن شــبح األميــة الرقميــة 
إلــى حــد مــا؛ وخاصــة إذا تعلــق األمــر مبتابعــة األخبــار وكتابــة التعليقــات، غيــر أن هامــش 
ــل  ــزة يف تعام ــت قف ــد أحدث ــا اإلعــام اجلدي ــي يتيحه ــة الت ــارات الامتناهي ــة واخلي احلري
طلبــة اجلامعــات مــع املواضيــع واألخبــار التــي تطــرح عبــر الوســائط املتعــددة، ألنهــا تتيــح 

ــود. ــة دون قي ــر عــن آرائهــم بحري ــرة للتعبي لهــم مســاحات كبي

     ومــن هــذا املنطلــق ظهــرت احلاجــة للتعــرف علــى اجتاهــات طلبــة كليــة اإلعــام بجامعــة 
ــر« يف  ــة »تويت ــد، مــن خــال جترب ــد« نحــو صحافــة املواطــن يف اإلعــام اجلدي ــك »خال املل
اململكــة العربيــة الســعودية، ومســتوى ثقتهــم بهــذا املفهــوم اجلديد وتقييمهم ملســتوى تغطيتها 
لألحــداث املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، وبنــاًء علــى مــا ســبق فــإن الدراســة ســتحاول البحــث 

يف التســاؤل الرئيــس التالــي:

ما واقع استخدام صحافة املواطن لدى طلبة قسم اإلعالم بجامعة امللك خالد: تطبيقات 
وسائل التواصل االجتماعي أمنوذًجا؟

أهمية الدراسة:
ــة التــي تعنــي بدراســة  ــه مــن البحــوث العلميــة احلديث ــة هــذه البحــث يف كون   ترجــع أهمي
ــة  ــى وجــه اخلصــوص »صحاف ــا  وعل ــة لاتصــال- مبــا فيه ــات احلديث ــرات التكنولوجي تأثي
املواطــن«- يف اإلعــام اجلديــد التــي أصبحــت تكتســي أهميــة بالغــة؛ مــن خــال مــا أحدثتــه 
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مــن نقلــة نوعيــة  يف تقليــص احليــز الزمنــي وجتــاوز عامــل املــكان يف حصــول الطلبــة علــى 
األخبــار، والتفاعليــة الفائقــة مــن خــال املشــاركة بــاآلراء  واالقتراحــات، وبشــكل عــام هنــاك  

مجموعــة مــن العوامــل  التــي ترتكــز عليهــا أهميــة هــذه الدراســة، تتمثــل يف:

ــي شــهدت  ــة املواطــن والت ــة بصحاف ــة املتعلق ــة دراســة هــذه الظاهــرة اإلعامي 1 ـ أهمي
ــة. ــة املاضي ــًرا خــال الســنوات القليل انتشــارًا كبي

2 ـ إقبــال نســبة كبيــرة مــن الشــباب علــى اســتخدام هــذا النمــط اجلديــد مــن الصحافــة؛ 
ــة، كمــا  ــى اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة احلديث خاصــة يف ظــل إقبــال الشــباب عل

أكــدت العديــد مــن الدراســات منهــا.

3 ـ أهميــة دراســة طبيعــة املمارســة االتصاليــة لطــاب اإلعــام لصحافــة املواطــن علــى 
اعتبارهــا متثــل منًطــا جديــًدا مــن الصحافــة املســتفيدة مــن خصائــص اإلعــام اجلديــد.

ــر بدراســات  ــام الكبي ــل هــذه الدراســات يف ظــل االهتم ــة ملث ــة اإلعامي 4 ـ حاجــة املكتب
أمنــاط اســتخدام وتأثيــرات اإلعــام اجلديــد.

أهداف الدراسة:
التعــرف علــى عــدد ســنوات اخلبــرة الســابقة يف اســتخدام تطبيقــات صحافــة املواطــن . 1

االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد.

ــى مســتوى اســتخدام )تكــرار – وحجــم( صحافــة املواطــن األســبوعي مــن . 2 التعــرف عل
وجهــة نظــر طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد.

التعــرف علــى أفضــل األوقــات لــدى طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد يف تصفــح . 3
تطبيقــات صحافــة املواطــن.

ــة . 4 ــة قســم اإلعــام بجامع ــي تقــف وراء اســتخدام طلب ــع الت ــرز الدواف الكشــف عــن  أب
ــة املواطــن. ــات صحاف ــد لتطبيق ــك خال املل

التعــرف علــى أنــواع تطبيقــات صحافــة املواطــن األكثــر شــيوًعا لــدى طلبــة قســم اإلعــام . 5
بجامعــة امللــك خالــد.

الكشــف عــن درجــة متابعــة طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد للمضامن املنشــورة . 6
عبــر صحافــة املواطــن، وكذلــك مــا تنشــره صحافــة املواطــن يف الشــأن )املحلي-العربــي- 

الدولي(.

الكشــف عــن درجــة ثقــة طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد يف تطبيقــات صحافــة . 7
املواطــن، واملضامــن املنشــورة عبرهــا.
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تساؤالت الدراسة :
هناك مجموعة من التساؤالت التي تسعى هذه الدراسة لإلجابة عنها تتمثل فيما يلي:

املواطــن . 1 صحافــة  التطبيقــات  اســتخدام  يف  الســابقة  اخلبــرة  ســنوات  عــدد  مــا 
خالــد؟ امللــك  بجامعــة  اإلعــام  قســم  طلبــة  نظــر  وجهــة  مــن  االجتماعيــة 

مــا تكــرار اســتخدام صحافــة املواطــن اليومــي مــن وجهــة نظــر طلبــة قســم اإلعــام . 2
بجامعــة امللــك خالــد؟

ــد« اليومــي لتطبيقــات . 3 ــك »خال ــة قســم اإلعــام بجامعــة املل مــا حجــم اســتخدام طلب
ــة املواطــن؟ صحاف

مــا األوقــات املفضلــة لــدى طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد يف تصفــح . 4
املواطــن؟ صحافــة  تطبيقــات 

مــا أبــرز الدوافــع التــي تقــف وراء اســتخدام طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد . 5
لتطبيقــات صحافــة املواطــن؟

مــا أنــواع تطبيقــات صحافــة املواطــن األكثــر شــيوًعا لــدى طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة . 6
امللــك خالد؟

مــا درجــة متابعــة طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد للمضامــن املنشــورة عبــر . 7
صحافــة املواطــن ؟

مــا درجــة متابعــة طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد ملــا تنشــره صحافــة املواطــن . 8
يف الشــأن )املحلي-العربــي- الدولي(؟

ما درجة ثقة طلبة قسم اإلعام بجامعة امللك خالد يف تطبيقات صحافة املواطن؟. 9

ــر . 10 ــد باملضامــن املنشــورة عب ــك خال ــة املل ــة قســم اإلعــام بجامع ــة طلب ــا درجــة ثق م
صحافــة املواطــن؟

مصطلحات ومفاهيم الدراسة: 
1 ـ اإلعالم اجلديد:

اإلعام لغة: »هو اإلخبار ويقال: أعلم فاًنا اخلبر أي أخبره به.

 واجلديد من جد، وهو لشيء مبعنى حدث بعد أن لم يكن، فهو جديد)1(. 

اصطاًحــا: يعــرف اإلعــام اجلديــد بأنــه: »وســائل اإلعــام التــي تعتمد على احلاســب اآللي 
يف إنتــاج وتخزيــن وتوزيــع املعلومــات، وتقــدم ذلــك بأســلوب ميســر وبســعر منخفض، وتضيف 
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التفاعــل املباشــر، وتســتلزم مــن املتلقــي انتباًهــا، وتدمج وســائط اإلعــام التقليدية«.  

ويعــرف أيًضــا بأنــه: »جملــة املمارســات اإلعاميــة اجلديــدة التــي تشــتغل داخــل بيئــة 
املعلومــات«.  تقنيــات  تواصليــة متغيــرة تســهم يف تشــكيلها 

بــن الكمبيوتــرات  بأنــه »االندمــاج  اإلعــام اجلديــد    high-tech dictionary يعــرف 
ــة القــرن  ــا مــع نهاي ــح ظهــر فعلًي ــر والوســائط املتعــددة«)2(، وهــو مصطل وشــبكات الكمبيوت
العشــرين وبدايــة القــرن الواحــد والعشــرين؛ بســبب ظهــور وســائل إعاميــة إلكترونيــة 
متقدمــة جــًدا قــادرة علــى ربــط النــاس يف كل الظــروف واألحــوال باملعلومــة، حيــث تقــوم هــذه 
الفلســفة علــى مبــدأ اســتغال بــن الوســائل املحوســبة والشــبكات اإللكترونيــة وتكنولوجيــا 
االتصــاالت املتقدمــة؛ للوصــول ألكبــر عــدد ممكــن مــن اجلمهــور املهتــم باملعلومــة التــي 
ــا«)3(.  تقدمهــا مؤسســة اإلعــام بأقــل تكلفــة وأقصــر طريقــة وأســرع نقــل للمعلومــة زمنًي

ــى  ــا النشــر عل ــم الرقمــي متضمًن ــه: »أشــكال االتصــال يف العال ــى أن ــا عل ــرف أيًض ــا يع كم
األقــراص املضغوطــة واملدمجــة، وبشــكل أدق عبــر اإلنترنــت، حيــث يحصــل املســتخدم علــى 
ــة، أو هــو »طــرق  ــة والهواتــف الذكي ــرات الشــخصية أو املحمول ــادة  مــن خــال الكمبيوت امل
جديــدة مــن االتصــال يف العالــم الرقمــي والتــي تســمح ملجموعــات أصغــر مــن النــاس بــأن 

ــادل البضائــع واملعلومــات«)4(.  جتتمــع عبــر اإلنترنــت وتتشــارك وتبيــع وتتب

فيمــا يــرى الباحــث أن اإلعــام اجلديــد هــو »األدوات ووســائل االتصــال احلديثــة املرتبطــة 
باإلنترنــت«.

2ـ  صحافــة املواطــن: هــي نشــاط للمواطنــن يــؤدون خالــه دورًا حًيــا يف عمليــة جمــع وحتريــر 
ــة مــد الوســائل اإلعاميــة مبعلومات دقيقــة وموثوق  وحتليــل األخبــار، وهــذه املشــاركة تتــم بنيَّ

منها ومســتقلة تســتجيب ملتطلبات الدميقراطية«)5(.

وتعــرف إجرائًيــا يف هــذه الدراســة بأنهــا: »النشــاط الــذي يبديــه طلبــة قســم اإلعــام 
بجامعــة امللــك خالــد والــذي يقومــون فيــه بــدور يف عمليــة جمــع وحتريــر ونشــر األخبــار عبــر 

حســاباتهم الشــخصية.

3 ـ حجــم اســتخدام تطبيقــات صحافــة املواطــن: تعــرف إجرائًيــا »بالوقــت الــذي يقضيــه طلبــة 
قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد يف تصفــح ونشــر األخبــار املحليــة واإلقليميــة والدوليــة 

عبــر حســاباتهم الشــخصية يومًيــا.

4 ـ تكــرار اســتخدام تطبيقــات صحافــة املواطــن: وتعــرف إجرائًيــا »بعــدد املــرات –يومًيــا- 
التــي يتــردد عليهــا طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد علــى حســاباتهم الشــخصية يف 
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وســائل التواصــل االجتماعــي، لنشــر وتبــادل األخبــار املحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

5 ـ مواقــع التواصــل االجتماعــي: تعــرف مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى أنهــا عبــارة عــن 
»مجتمــع افتراضــي يتيــح ملســتخدمي اإلنترنــت التواصــل مــع مــن يرغبــون مــن األشــخاص 
اآلخريــن الذيــن يحملــون نفــس االهتمــام املشــترك«، واملقصــود بهــا يف هــذه الدراســة موقــع 
»تويتــر« باعتبــاره األكثــر اســتخداًما يف اململكــة العربيــة الســعودية مقارنــة مبواقــع التواصــل 

االجتماعــي األخــرى.

نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي 
ــات  ــا ومعلوم ــع أوصافه ــراد دراســتها وجم ــي ي ــذي هــو »وصــف الظاهــرة الت املســحي، وال
عنهــا« وهــو »أســلوب يعتمــد علــى دراســة الواقــع ويهتــم بوصفــه وصًفــا دقيًقــا ويعبــر عنــه 
تعبيــًرا  كيفًيــا أو تعبيــًرا كمًيــا«)6(. كمــا يعرفــه عبيــدات وآخــرون )2011م( بأنــه »وصــف 

ــراد دراســتها وجمــع أوصافهــا ومعلومــات عنهــا«.  ــي ي الظاهــرة الت

الدراسات السابقة:
دراســة Serena Miller  )2019()7( والتــي رصــدت التطــور التاريخــي ملفهــوم صحافــة 
املواطــن منــذ عشــرينات القــرن املاضــي، باإلضافــة إلــى الــدور الــذي يقــوم عليــه الصحفــي 
املواطــن، وتوصلــت الدراســة إلــى أن مفهــوم صحافــة املواطــن تطــور بشــكل كبيــر منــذ 
الباحثــن اختلفــوا يف كيفيــة وصفهــم للصحفيــن املواطنــن  ظهورهــا وحتــى اآلن، وأن 
وكيفيــة تعريفهــم لصحافــة املواطــن مــن الناحيــة املفاهيميــة والتجريبيــة، وأن مســتويات 
جــودة صحافــة املواطــن تتوقــف اعتمــاًدا علــى أهــداف ودوافــع الصحفيــن املواطنــن، مثــل 
خدمــة املصلحــة العامــة، أو زيــادة احلالــة الذاتيــة، أو التعبيــر عــن ذواتهــم اإلبداعيــة، وأن 
الصحفيــن املواطنــن كان أداؤهــم جيــًدا يف العديــد مــن  املوضوعــات التــي قامــوا بتغطيتهــا 

ــاري التقليــدي. ــوى اإلخب ــر جــودة املحت ــة مبعايي ــك مقارن وذل

دراســة Sithokozile Sibanda   )2019()8(  والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى مجــاالت 
اســتخدام صحافــة املواطــن يف »زميبابــوي« ومــا إذا كانــت تشــكل تهديًدا للصحافــة التقليدية 
ــى  ــا إل ــي وحتوله ــا فشــلت يف دورهــا الرقاب ــدة لكونه ــادات عدي ــي تواجــه انتق ــة الت النخبوي
منصــات دعائيــة للقــوى واألحــزاب السياســية، وقــد أجريــت الدراســة علــى مجموعتــن مــن 
 Zimbabwe  جماعــات النقــاش املركــزة للطــاب الدراســات اإلعاميــة يف زميبابــوي مــن
الدراســة  وعملــت   ،Open University, ZOU, Bulawayo Regional Campus
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علــى اختبــار فــروض نظريــة املجــال العــام، ونظريــة املشــاركة الدميقراطيــة، وقــد توصلــت 
الدراســة إلــى أن صحافــة املواطــن ميكــن أن تكــون ســاًحا ذا حديــن، ففــي حــن كان لهــا 
تأثيــر ملحــوظ علــى مســتوى ممارســة ومهنيــة الصحافــة التقليديــة، كمــا تســمح بالتعدديــة 
والتنــوع وإضفــاء الطابــع الدميقراطــي علــى املشــهد اإلعامــي، إال إنهــا يف الوقــت ذاتــه 
ميكــن أن تســهم يف نشــر األخبــار املزيفــة وخطــاب الكراهيــة واخلــوف واليــأس، كمــا أشــارت 
ــى مجــال  ــر عل ــة املواطــن أســهمت بشــكل واضــح يف التأثي ــى أن صحاف ــا إل الدراســة أيًض
احلــوار العــام يف املجتمــع، وكذلــك التغطيــة الصحفيــة للصحفيــن التقليديــن التــي تأثــرت 
أيًضــا بصحافــة املواطــن، كمــا يســتفيد الطــاب مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي يف تنميــة 

مهاراتهــم الدراســية والتعليميــة.

دراســة الصرايــرة، عــودة )2018()9( وهدفــت هــذه الدراســة إلــى البحــث يف اجتاهــات 
ــة املواطــن ودورهــا كمصــدر للمعلومــات،  ــة نحــو صحاف ــات األردني ــن يف اجلامع األكادميي
ــع )300(  ــة املتاحــة، إذ مت توزي واســتخدمت الدراســة املنهــج املســحي، ومت اســتخدام العين
اســتبانة، عــاد منهــا )209( اســتبانات اعتمــدت كعينــة للدراســة، وقــد أوضحــت الدراســة أن 
حوالــي ثلثــي أفــراد عينــة الدراســة مــن األكادمييــن يف اجلامعــات األردنيــة، يــرون إمكانيــة 
إطــاق مصطلــح صحافــة علــى ظاهــرة صحافــة املواطــن، وبنســبة اســتجابة بلغــت حتديــًدا 
)66,5%(، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن أعلــى نســبة مــن الذيــن يــرون بعــدم إمكانيــة 
إطــاق مصطلــح صحافــة علــى ظاهــرة صحافــة املواطــن يرجعــون الســبب إلــى عــدم االلتزام 
مبعاييــر مهنيــة محــددة وبنســبة بلغــت )44,3%(، ثــم إنهــا ليســت صحافــة احترافيــة وبنســبة 

بلغــت )41,4%(، فيمــا كان أقــل ســبب هــو عــدم املصداقيــة والتحيــز بنســبة )%2,9(.

دراســة هيبــة، أحمــد منصــور )2018()10( وهدفــت إلــى التعــرف علــى دور صحافــة املواطــن 
يف تفعیــل القضايــا االجتماعیــة لــدى طــاب اجلامعــات، وذلــك يف إطــار تعــدد أشــكالها مــا 
ــة املواطــن يف  ــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي، وأقســام صحاف ــات اإللكتروني ــن املدون بی
ــة  ــن عین ــی تشــغل املبحوثی ــة الت ــا االجتماعی ــد أهــم القضاي ــة، و حتدي الصحــف اإللكتروني
الدراســة، والتعــرف علــى أســباب تفضيلهــم لصحافة املواطن كمصــدر للمعلومات، واعتمدت 
الدراســة علــى منهــج املســح بالعینــة لطــاب اجلامعــات، وتوصلــت الدراســة إلــى أن شــبكات 
التواصــل االجتماعــي واملدونــات وأقســام صحافــة املواطــن يف الصحــف اإللكترونيــة احتلــت 
املركــز األول كأكثــر أشــكال صحافــة املواطــن التــي يفضلهــا املبحوثــون عــن غیرهــا مــن 
األشــكال األخــرى، وجــاء »الفیــس بــوك« يف مقدمــة أشــكال شــبكات التواصــل االجتماعــي 

التــي يفضلهــا املبحوثــون بنســبة بلغــت %89,3 . .
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دراســة النجــار )2017()11(  وهدفــت إلــى التعــرف علــى رؤيــة الشــباب اجلامعــي لــدور 
صحافــة املواطــن جتــاه ظاهــرة التعصــب الرياضــي، واعتمــدت علــى املنهــج الوصفــي– 
الدراســات املســحية، ومت اختيــار عينــة البحــث األساســية بالطريقــة العشــوائية مــن طــاب 
جامعــة املنصــورة، وقــد رُوعــي يف اختيــار العينــة أن يكونــوا مــن مســتخدمي صحافــة املواطــن 
ومــن املتابعــن لألخبــار الرياضيــة املختلفــة، وبلــغ حجــم العينــة )585( طالًبــا وطالبــة، 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن نســبة كبيــرة مــن الطــاب عينــة الدراســة ليــس لديهــم الوعــي 
الــكايف بخطــورة مشــاركتهم ملعلومــات غيــر صحيحــة مــن خــال صفحاتهــم ومدوناتهــم بــدون 

التأكــد مــن صحتهــا ومصادرهــا.

دراســة عالونــة )2017()12( وهدفــت إلــى التعــرف علــى دور صحافــة املواطــن كمصــدر 
للمعلومــات مــن وجهــة نظــر الصحفيــن األردنيــن، ومعرفــة أهــم أســباب ظهــور صحافــة 
املواطــن، وأبــرز املعاييــر املهنيــة والتشــريعات واألخاقيات املســتخدمة فيها، وذلك باالعتماد 
علــى املنهــج املســحي، علــى عينــة قوامهــا )200( مفــردة مــن الصحفيــن األردنيــن العاملــن 
يف الصحــف األردنيــة اليوميــة )الدســتور والــرأي والغــد واألنبــاط والديــار والســبيل األردنية( 
ووكالــة األنبــاء األردنيــة )بتــرا(، واملســجلة عضويتهــم يف نقابــة الصحفيــن األردنيــن، حيــث 
ــج؛  ــى مجموعــة مــن النتائ ــت الدراســة إل مت اســتخدام )االســتبانة( كأداة للدراســة، وتوصل
ــة قائمــة أســباب ظهــور  ــل ســبب التحــوالت السياســية يف املنطقــة العربي أهمهــا: لقــد احت
صحافــة املواطــن مــن وجهــة نظــر الصحفيــن األردنيــن بنســبة )20.7%(، تــاه اإلســهام 
يف حــل مشــكات املجتمــع، بنســبة )19.4%(، كمــا اتفــق مــا نســبته )86%( مــن أفــراد عينــة 
ــر علــى طبيعــة عمــل الصحفــي املحتــرف  الدراســة علــى أن عمــل املواطــن الصحفــي أثَّ
ــى وســائل  ــة الدراســة رأوا أن عل ــراد عين ــنَّ أن )60%( مــن أف ــة، وتب يف الوســيلة اإلعامي
اإلعــام تبنــي املواطــن الصحفــي )أحياًنــا(، بينمــا الذيــن يــرون أن عليهــا أن تتبناهــم )دائًمــا( 
بلغــت نســبتهم )18%(« ولقــد رأى )80%( مــن أفــراد العينــة املبحوثــة أن علــى وســائل اإلعــام 
أن تقــوم أواًل مبراجعــة وحتريــر املــواد املرســلة مــن املواطــن الصحفــي ثــم نشــرها، وأخيــًرا 
تبــنَّ مــن خــال بيانــات الدراســة أن مــا نســبته )45%( مــن أفــراد العينــة املبحوثــة يقــرؤون 
صحافــة املواطــن ويتابعونهــا )أحياًنــا(، بينمــا الذيــن يتابعونهــا بشــكل قليــل ونــادر بلغــت 

نســبتهم %30.

ــر  ــن لتأثي ــم إدراك الصحفي ــى تقيي ــي ســعت إل دراســة )Rabia Noor , 2017()13( والت
صحافــة املواطــن علــى التيــار الرئيــس للصحافــة وطبيعــة عمــل الصحفيــن التقليديــن، 
إضافــة إلــى رصــد التحديــات التــي تواجــه صحافــة املواطــن، وقــد أجريــت الدراســة علــى 
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عينــة مــن الصحفيــن العاملــن يف كشــمير، وتوصلــت النتائــج إلــى أن صحافــة املواطــن 
وإن كانــت متثــل مصــدرًا مهًمــا لألخبــار واملعلومــات وتســليط الضــوء علــى بعــض القصــص 
الصحفيــة املهمــة، إال أنهــا ال تشــكل أيَّ خطــر وشــيك علــى التيــار الســائد للصحافــة بشــكلها 
ــم يصــل  ــزال يف طــور النشــأة، ول ــة املواطــن ال ت ــون صحاف ــى ك ــك يرجــع إل ــدي، وذل التقلي
الصحفيــون املواطنــون إلــى املســتوى االحتــرايف يف مجــال العمــل الصحفــي بــل مييلــوا إلــى 

صحافــة الهــواة.

دراســة La Ferle, C.; Edwards ( 2016()14(  وســعت  إلــى التعــرف علــى معــدالت 
اســتخدام الطــاب اجلامعيــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي وتأثيــر ذلــك علــى اســتخدامهم 
لوســائل اإلعــام التقليديــة، وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )189( مــن الطــاب 
اجلامعيــن، وتوصلــت إلــى اعتمــاد الطــاب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بشــكل كبيــر 
كان لــه تأثيــر ســلبي علــى معــدل اســتخدام هــؤالء الطــاب لوســائل اإلعــام التقليديــة، 
وأن اســتخدامات الشــباب اجلامعــي لهــذه املواقــع جــاءت بقصــد التســلية والترفيــه وتكويــن 
الصداقــات، باإلضافــة إلــى توظيفهــا أيًضــا يف بعــض األهــداف املتعلقــة بالعمليــة التعليميــة.

دراســة أســماء الذيــب )2014 م( )15(  وهدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة اجتاهــات طالبــات 
ــى املنهــج  ــة عل ــك ســعود نحــو شــبكات التواصــل االجتماعــي، واعتمــدت الباحث جامعــة املل
املســحي بشــقه الوصفــي، وُطبقــت علــى عینــة عنقوديــة مكونــة مــن)483( طالبــة مــن طالبــات 
البكالوريــوس بجامعــة امللــك ســعود، واســتخدمت الباحثــة أداة االســتبانة، وتوصلــت النتائــج 
إلــى أن 6,7 %مــن الطالبــات اجلامعيــات أعمارهــن أقــل مــن 20 ســنة، وإن 44,9 %مــن 
الطالبــات يتابعــن شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن ســاعة إلــى ثــاث ســاعات يومًیــا، وأن 
متابعــة الطالبــات اجلامعيــات ألغلــب موضوعــات موقعــي )اليوتيــوب وتويتــر( كانــت مرتفعــة، 
ــا املوضوعــات )التجاريــة، واحلقوقيــة، والقانونيــة، والرياضیــة(، وأن قضــاء وقــت الفــراغ  أمَّ
هــو أكثــر الدوافــع الســتخدام الشــبكات االجتماعيــة، ثــم للبحــث عــن التســلية والترفيــه، ثــم 

االطــاع علــى ثقافــات مختلفــة.

دراســة ثريــا السنوســي )2014( )16( والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى دور صحافــة املواطــن 
يف تغييــر األدوار الصحفيــة التقليديــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن صحافــة املواطــن أحدثــت 
ثــورة ليــس فقــط يف داخــل العمليــة اإلعاميــة نفســها؛ وإمنــا أيًضــا يف كل مــا يتصــل بهــا مــن 
مفاهيــم ومــن خــال االعتمــاد علــى مقاربــة مفاهيميــة، ثــم مقاربــة نظريــة، حاولنــا الوقــوف 
عنــد أهــم االجتاهــات فيمــا يخــص متثــات مفهــوم صحافــة املواطــن وأبــرز االجتاهــات يف 
هــذا الشــأن، كمــا أثرنــا أهــم اإلشــكاليات التــي تتصــل بهــذا املفهــوم الســيما علــى مســتوى 
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الفعــل االتصالــي ومســألة االخاقيــات ومفهــوم املواطنــة. لنقــف يف األخيــر علــى قــوة هــذا 
املصطلــح وخطــورة تداعياتــه علــى املجــال االتصالــي احلالــي.

دراســة الشــهري )2013()17(، والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى األســباب التــي تدفــع إلــى 
االشــتراك يف موقعــي »الفیــس بــوك وتويتــر«، والتعــرف علــى طبيعــة العاقــات االجتماعيــة 
ــك  ــة والســلبية الناجتــة عــن اســتخدام تل ــار اإليجابي ــع والكشــف عــن اآلث ــر هــذه املواق عب
املواقــع، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح وأداة االســتبانة، وتكونــت العینــة القصديــة 

مــن )150( طالبــة مــن طالبــات جامعــة امللــك عبــد العزيــز.

 وقــد خلصــت النتائــج إلــى أن مــن أقــوى األســباب التــي تدفــع الطالبــات الســتخدام 
»الفیــس بــوك وتويتــر« تتمثــل يف ســهولة التعبيــر عــن آرائهــن واجتاهاتهــن الفكريــة، وأن 
الطالبــات اســتفدن مــن هــذه املواقــع يف تعزيــز صداقاتهــن القدميــة والبحــث عــن صداقــات 
جديــدة والتواصــل مــع أقاربهــن البعيديــن مكانًيــا، وأن الســتخدام تلــك املواقــع العديــد مــن 
اآلثــار اإليجابيــة، منهــا االنفتــاح الفكــري والتبــادل الثقــايف، فیمــا جــاء قلــة التفاعــل األســري 

أحــد أهــم اآلثــار الســلبية.

دراســة الســمري )2013( )18( وســعت إلــى التعــرف علــى مــدى اعتمــاد الشــباب اإلماراتــي 
ــة وســائل  ــار، ومصداقي ــس لألخب ــة كمصــدر رئي ــدة والتقليدي ــى وســائل اإلعــام اجلدي عل
ــي والصحفيــن اإلماراتيــن، والعاقــة بــن  ــة للشــباب اإلمارات ــدة والتقليدي اإلعــام اجلدي
مصداقيــة صحافــة املواطــن وطبيعــة املوضوعــات التــي شــارك بهــا املواطنــون، واســتخدمت 
ــة مــن )7(  ــة وطني ــة احتمالي ــار عين الدراســة املنهــج املســحي واألســلوب املقــارن، ومت اختي
إمــارات بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وجــاءت نتائــج الدراســة تؤكــد مصداقيــة عاليــة 
لصحافــة املواطــن مقابــل مصداقيــة الصحافــة التقليديــة لــدى الشــباب، ومــن ناحيــة أخــرى 
فــإن مصداقيــة وســائل اإلعــام التقليديــة يزيــد علــى حســاب مصداقيــة وســائل اإلعــام 

اجلديــدة لــدى الصحفيــن.

دراســة نهــا الســيد عبداملعطــي)2013()19( وهدفــت إلــى قيــاس اجتاهــات الشــباب املصــري 
نحــو صحافــة املواطــن علــى شــبكة اإلنترنــت ورصــد، التغيــرات التــي أحدثتهــا صحافــة 
املواطــن علــى الصناعــة اإلعاميــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن مواقــع صحافــة املواطــن 
تتمتــع بنســبة مــن املتابعــة النســبية بــن املبحوثــن، وأن شــبكات التواصــل االجتماعــي جــاءت 

يف املرتبــة األولــى مــن حيــث تفضيــل املبحوثــن ألشــكال صحافــة املواطــن.

الصحفيــن  دوافــع  رصــد  إلــى  هدفــت  والتــي   )20()2013  )  Daniel Owen دراســة 
املواطنــن املهتمــن بعمليــة التصويــر لتوثيــق األحــداث والكــوارث الطبيعيــة، حيــث أجريــت 
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الدراســة علــى )8( صحفيــن مواطنــن، باســتخدام أســلوب املقابلــة، وتوصلــت الدراســة إلــى 
أن التســلية وقضــاء وقــت الفــراغ وتوثيــق الذكريــات جــاء يف مثقدمــة دوافــع هــؤالء املصوريــن 

لتصويــر هــذه األحــداث والكــوارث الطبيعيــة. 

دراســة األزرق، نرمــن نبيــل )2012()21(  وهدفــت إلــى رصــد وتوصيــف األشــكال املختلفــة 
إلعــام املواطــن التــي يعتمــد عليهــا القائــم باالتصــال، وأهــم العوامــل املؤثــرة علــى القائــم 
باالتصــال يف اســتخدام أي مــن املضامــن التــي ينتجهــا املواطــن، واعتمــدت الدراســة علــى 
ــا مبواقــع الصحــف  منهــج املســح اإلعامــي، وأجريــت مقابــات متعمقــة مــع )20( صحفًي
مســئولن ومحرريــن، وكانــت أهــم النتائــج: جــاءت أكثــر أشــكال صحافــة املواطــن اســتخداًما 
ــوب، كمــا  ــع يوتي ــة أو موق ــو ســواء أرســلت للصحيف ــم مقاطــع الفيدي ــر«، ث »فيســبوك وتويت
ــى مــا تنشــره الصحيفــة مــن مقــاالت  أوضــح الصحفيــون أهميــة التعليقــات التــي تأتــي عل
وأخبــار، وكانــت أهــم مميــزات االســتعانة بإعــام املواطــن أنهــا تتيــح الوصــول ألكبــر عــدد 

مــن األخبــار ومــن مناطــق متنوعــة.

التعليق على الدراسات السابقة:
1ـ  تنوعــت الدراســات الســابقة بــن دراســات تناولــت التطــور التاريخــي لصحافــة املواطــن، 

وتأثيراتهــا علــى الشــباب واجتاهــات القائمــن باالتصــال نحوها.

2 ـ أكــدت هــذه الدراســات علــى أن صحافــة املواطــن ال تــزال يف طــور النشــأة، لكنهــا 
أســهمت يف طــرح مســاحة مــن احلريــة والتعدديــة، بعيــًدا عــن القيــود التــي قــد حتيــط 

ــة. بوســائل اإلعــام التقليدي

ـ تناولــت بعــض الدراســات الســابقة أمنــاط ودوافــع اســتخدام الشــباب اجلامعــي   3
ــك  ــة املل ــى طــاب جامع ــم إجــراء هــذه الدراســة عل ــم يت ــه ل ــة املواطــن، إال أن لصحاف

خالــد.

4 ـ ســاعدت الدراســات الســابقة الباحــث علــى حتديــد وصياغــة املشــكلة البحثيــة والعينــة 
وأدوات جمــع البيانــات.

5 ـ مــن خــال مــا مت طرحــه مــن دراســات ســابقة يتضــح أن هــذه الدراســة لــم يقــم بهــا أي 
مــن الباحثــن الســابقن وبالتالــي تتضــح أهميــة هــذه الدراســة.

اإلطار النظري للدراسة:
صحافة املواطن وتطبيقاتها:

تعــرف صحافــة املواطــن بالصحافــة التشــاركّية، أو العاّمــة أو مــا يطلــق عليهــا اســم 
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»صحافــة الشــارع«، أو الصحافــة الشــعبّية، أو الدميقراطّيــة، ويشــير هــذا املصطلح لعدد من 
األعضــاء العامــة الذيــن يــؤدون دورًا نشــًطا يف عملّيــة جمــع وحتليــل ونقــل ونشــر املعلومــات 
واألخبــار، وهــي معنــى آخــر للصحافــة علــى شــبكات اإلنترنــت )22(، ويشــير  مفهــوم »صحافــة 
املواطــن« إلــى أنــه بإمــكان أي شــخص أن يكــون صحفًيــا ينقــل رأيــه ومشــاهداته للعالــم 
أجمــع، دون حاجــة ألن يحمــل شــهادة يف اإلعــام، أو أن ينتمــي ملؤسســة إعاميــة إليصــال 
صوتــه للعالــم )23(، كمــا تعــرف صحافــة املواطــن أيًضــا علــى أنهــا: »نشــاط للمواطنــن يــؤدون 
خالــه دورًا حًيــا يف عمليــة جمــع وحتريــر وحتليــل األخبــار، وهــذه املشــاركة تتــم بنيــة مــد 

الوســائل اإلعاميــة مبعلومــات دقيقــة وموثوقــة ومســتقلة )24(.

صحافــة املواطــن هــي الصحافــة التــي يقــوم فيهــا املواطــن بــدور الصحفــي الــذي ينقــل 
األخبــار مــن مواقــع األحــداث احليــة، مســتخدًما كافــة الوســائل التكنولوجيــة املتاحــة لعــرض 
اخلبــر بصــورة واقعيــة، وقــد رأينــا ذلــك يف الوســيلة اإلعاميــة اجلديــدة أي املدونــات 
اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي التــي أتاحــت الفرصــة أمــام كثيــر من املواطنن يف 
دول عديــدة املشــاركة يف إنتــاج محتــوى صحفــي،  وأصبــح املواطــن العــادي يســبق الصحفــي 

التقليــدي يف نقــل األحــداث )25(.

ويعتبــر مفهــوم صحافــة املواطــن مــن أكثــر املفاهيــم املثيــرة للجــدل، ويرجــع هــذا األمــر 
بســبب حداثتــه واختــاف الباحثــن حــول املعنــى الذي يشــير إليه، وأهّم وســائله املســتخدمة، 
ومــن أهــّم التعريفــات لهــذا املفهــوم الــذي ُيشــير إلــى مصطلــح صحافــة املواطــن، وهــو أّن 
ــا عــن طريــق نقــل رأيــه ومشــاهداته عــن العالــم بأجمعــه،  بإمــكان أّي فــرٍد أن يكــون صحفّيً
دون احلاجــة ألن يكــون حاصــًا علــى شــهادة يف مجــال اإلعــام، أو أن ينتمــي ألِيّ مؤسســٍة 
إعامّيــة إليصــال رأيــه وصوتــه للعالــم، وهنــاك مــن يــرى أن صحافــة املواطــن هــو مصطلــٌح 
إعامــي واتصالــي يف ذات الوقــت، وهــذا املصطلــح علــى املســتوى التاريخــي يعتبــر حديــث 
النشــأة، وهــو مفهــوٌم غيــر مســتقّر؛ حيــث إّن صحافــة املواطــن تشــّخص عنــد البعــض علــى 
ــى عــدٍد مــن  أنهــا )إعــام املواطــن(، ويــرى البعــض أّن مفهــوم صحافــة املواطــن تعتمــد عل

النقــاط، هــي: )26( 

1 ـ شبكة اإلنترنت التي تعتبر فضاًء للنشر والتعبير عن الرأي.

2 ـ  التأكيــد الفعلــي حلضــور هــذا املواطــن يف القضايــا التــي تخــّص الشــأن العــام، ودعمــه 
للممارســِة الدميقراطّيــة.

3 ـ اعتبــار املخرجــات الناجتــة عــن صحافــة املواطــن امتــداداً ملرجعّيــات الصحافــة البديلــة 
واإلعــام البديــل. 
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وقــد كان التحــّول األبــرز علــى املســتوى اإلعامــّي لهــذه الصحافــة قــد حــدث يف العقــد 
األخيــر، أال وهــو بــروز ظاهــرة هــذا النــوع مــن الصحافــة كشــكٍل حديث من أشــكال الصحافة 
ــة بــدأت تبــرز للســطح وتأخــذ حصتهــا  ــة، ومــع تطــّور تلــك املمارســات الصحفّي غيــر املهنّي
مــن األبحــاث والنقاشــات علــى املســتوى اإلعامــّي يف الــدول املتقدمــة، ويشــار إلــى ظاهــرة 
صحافــة املواطــن مبصطلحــاٍت عــّدة كالصحافــة التشــاركّية، واإلعــام مفتــوح املصــادر، 

والدميقراطــّي، وصحافــة الشــارع، واإلعــام البديــل والصحافــة الشــعبّية وغيرهــا )27(.

لقــد أصبــح اآلن بإمــكان كل شــخص لديــه هاتــف محمــول حديــث التقــاط وتســجيل 
ــوب أو  ــل: اليوت ــت يف مواقــع مث ــا مــن خــال اإلنترن ــه ويبّثه ــي متــر ب ــة الت األحــداث اليومي
ــر وإضافــة  ــل تطوي ــا، ب ــق عليه ــن يف مطالعتهــا والتعلي ــه، ويشــارك اآلخري ــة خاصــة ب مدون
موادهــم اإلعاميــة اخلاصــة، وقــد وّظفــت بعــض القنــوات التلفزيونيــة مثــل  CNN و

MSNBC  مثــل هــذه الصحافــة– صحافــة املواطــن- لنقــل األخبــار خاصــة يف أوقــات 
الكــوارث الطبيعيــة مثــل الفيضانــات والعواصــف )28(.

وكّل مواطــن هــو صحفــٌيّ صاعــد؛ حيــث إّنــه يتحكـّـم يف زمــن األحــداث ووقعهــا علــى املتلقــي؛ 
ــاء والشــوارع، األمــر  ــن مــن نشــر مراســليها يف كافــة األحي ــن تتمكّ ــاء ل ــاً وكاالت األنب فمث
فهــا باحثــون  الــذي حــّول ظاهــرة صحافــة املواطــن إلــى ظاهــرٍة غيــر قابلــة للتجاهــل، كمــا عرَّ
أّنهــا مواقــع يبــث املواطنــون بهــا إســهاماتهم، وال تربــط هــؤالء أّيــة عاقــة باملؤسســات 

ــة، لكنهــم يقومــون بــأدوار مشــابهة ألدوار تلــك املؤسســات )29(.  اإلعامّي

ويختلــف العديــد مــن الباحثــن حــول الفتــرة التــي ظهــرت بهــا صحافــة املواطــن؛ إذ لــم 
يتــم العثــور علــى إجابــات يتفــق اجلميــع عليهــا بــن كافــة الباحثــن أو حتــى املمارســن لهــا، 
لكــن الغالبّيــة يتفقــون علــى أّن الظهــور الفعلــي لهــذا النــوع مــن الصحافــة كان إبــان إعصــار 
تســونامي الــذي وقــع يف شــهر كانــون األّول عــام 2004؛ حيــث إّن املــواد التــي تناقلتهــا وســائل 
ــي  ــى املعلومــات والصــور الت ــت ترتكــز عل ــم كان ــة أرجــاء العال ــة يف كاّف اإلعــام اجلماهيرّي
التقطهــا املواطنــون العادّيــون هنــاك، وكان اعتمــاد تلــك الوســائل اإلعامّيــة علــى شــهود 
العيــان املتواجديــن يف املــكان والذيــن عاشــوا اللحظــات الكارثّيــة التــي شــهدتها املنطقــة 
وقامــوا بتســجيلها، وضمــن هــذا اإلطــار أوردت صحيفــة اإلندبندنــت البريطانّيــة، بــأن كاّفــة 
ــى  ــس إل ــن لي ــن التلفزيوني ــة املصوري ــث مراســليها برفق ــت تبع ــة كان ــزة العاملّي ــوات التلف قن
املناطــق املنكوبــة، بــل إلــى املطــارات التــي كانــت تعــّج باملســافرين القادمــن مــن تلــك املناطــق 
أو الذاهبــن إليهــا، يف ســبيل العثــور علــى لقطــاٍت جديــدة يقومــون بتســجيلها والتقاطهــا، 

إضافــةً لتســجيل الشــهادات واإلفــادات علــى تلــك األحــداث )30(.
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ويرجــع »غيلمــور« جــذور صحافــة املواطــن إلــى بــن فرانكلــنBen Franklin  صاحــب 
ــه يف القــرن  ــاء صحافت ــري يف بن ــت«، وقــد كان ذا اجتــاه جماهي ــة »بنســلفانيا جازي صحيف
الثامــن عشــر، وإلــى جتــارب كتــاب املطبقــات pamphlet  لدورهــم املبكــر يف تأكيــد حريــة 

النشــر كمواطنــن )31(.

إن احلركــة احلديثــة لصحافــة املواطــن ظهــرت مــع االنتخابــات األمريكيــة الرئاســية ســنة 
ــا  Shayne Bowman و  1988 حتــت مســمى صحافــة العمــوم  Public Journalism أمَّ
Chris Willis يف كتابهمــا WE Media  فيؤرخــان لصحافــة املواطــن بهجمــات احلــادي 
عشــر مــن ســبتمبر، »وفًقــا لــــ Pew Internet    Projectفــإن هجمــات احلــادي عشــر مــن 
ســبتمبر 2001 وّلــدت أعظــم حركــة مــرور للمواقــع اإلخباريــة التقليديــة يف تاريــخ الشــبكة، 
تعثــرت العديــد مــن مواقــع األخبــار حتــت الطلــب الهائــل وحتــول النــاس لإلمييــل واملدونــات 
واملنتديــات كقنــوات للحصــول علــى املعلومــات والتعليقــات واملجريــات املتعلقــة بأحــداث 
احلــادي عشــر مــن ســبتمبر، كمــا أن التجــاوب علــى اإلنترنــت أعطــى دفعــة قويــة للتوالــد 

اجلديــد لصحافــة )افعلهــا بنفســك( )32(.

عوامل ظهور صحافة املواطن)33(:

ــا  ــراد بعــض منه ــن إي ــة املواطــن وميك ــن أســباب منــو صحاف ــن الباحث ــر م ــاول الكثي تن
ــي: فيمــا يل

 1 ـ اإلنتــاج الذاتــي للمعلومــة الــذي توفــره التقنيــات احلديثــة لاتصــال، وســاعدت شــبكة 
اإلنترنــت علــى صعــوده.

 2 ـ وقوع أحداث عاملية تطلبت سرعة يف نقل الوثائق.

 3 ـ األحــداث اجلاريــة يف الكثيــر مــن مناطــق العالــم كشــفت الــدور الــذي يؤديــه املواطنــون 
يف إيصــال املعلومــات.

 4 ـ العزمية القوية وتزايد الشعور بالقدرة على التغيير.
أهم مميزات صحافة املواطن: 

هناك العديد من مميزات صحافة املواطن ، منها)34(:

 كل مواطــن هــو باحــث عــن املعلومــة، وكل شــخص بإمكانــه أن يتحــول إلــى مصــدر . 1
لألخبارواملعلومــات. 

ــوم وســائل . 2 التحــول مــن وســائل اإلعــالم اجلماهيريــة إلــى وســائل إعــالم اجلماهيــر: تق
ــوم  ــى املجموعــة، وتق ــرد إل ــة مــن الف ــى قاعــدة نشــر املعلوم ــة عل اإلعــام اجلماهيري
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صحافــة املواطــن بقلــب املعادلــة واالعتمــاد علــى نشــر املعلومــة مــن الــكل إلــى الــكل، 
ــى مواطنــن صحفيــن. ــك باالعتمــاد عل وذل

سياســة حتريــر مختلفــة: حيــث تعتمــد صحافــة املواطــن علــى سياســة حتريــر خاصــة، . 3
فاألخبــار التــي تنشــر يجــب أن تكــون دقيقــة، ولهــا صلــة باألحــداث املوضوعيــة، وأن 

تتميــز بأقصــى قــدر مــن الســبق.

املشــاركة الشــخصية: تعتبــر الدميقراطيــة املتحركــة عمــًا فردًيــا تطوعًيــا غيــر خاضــع . 4
ــا للوســائل  ــل للقناعــات السياســية للفــرد نفســه، خاًف ــة؛ ب لتوجهــات منظمــات معين

ــة. ــة التقليدي االتصالي

التفاعلية.- 1

أشكال صحافة املواطن)35(:

الشــبكات االجتماعيــة: هــي عبــارة عــن مواقــع تســتخدم مــن قبــل طــرف واحــد، وهــي حتقــق 
التعــارف والتواصــل االجتماعــي وإقامــة العاقــات، وميكــن مــن خالهــا أن ُتكتــب نصــوص 

ومقــاالت وتنشــر صــور وفيديوهــات، ومــن أشــهرها: تويتــر، فيــس بــوك.

املدونــات: هــي موقــع شــخصي ووســيلة جديــدة وهامــة يف االتصــال وحتريــر الكلمــة، متعــددة 
االهتمامــات واملجــاالت، يعبــر فيهــا املــدّون عــن أي موضــوع ويف أي مجــال دون قيــود، 
ويرجــع ذلــك للحريــة املطلقــة وعــدم وجــود رقابــة، تكــون موجهــة للجمهــور الــذي يقاســمه 

نفــس االهتمامــات ومتكنهــم مــن التعليــق عليهــا.

مواقــع بــث الفيديــو: وهــي مواقــع تتيــح إمكانيــة بــث مقاطــع فيديــو مســموعة أو مرئيــة، 
وميكــن حتــى حتميلهــا ومشــاهدتها، وهنــاك عــدة مواقــع مشــهورة جــًدا، لدرجــة أنهــا 
أصبحــت تبيــع مقاطــع مــن مضامينهــا لوســائل اإلعــام، بــل وحتــى هــذه األخيــرة تقــوم ببــث 

ــوب(. ــك املواقــع )يوتي ــر هــذه املواقــع، ومــن أشــهر تل ــا عب برامجه

املواقــع اإلخباريــة التشــاركية: أو مــا يطلــق عليهــا »الويكــي نيــوز« وهــي مواقــع شــبيهة جــًدا 
بالصحــف اإلخباريــة، لكــن يشــارك يف إنتــاج وإعــداد محتواهــا مواطنــون عاديــون يكونــون يف 
الغالــب متطوعــون وناشــطون حقوقيــون وهــواة، يقومــون بالتدقيــق يف موضوعيــة ومصداقيــة 

كل خبــر، ومــن أشــهر تلــك املواقــع موقــع )أوه مــاي نيــوز( الكــوري.

مواقــع التحريــر اجلماعــي: هــي مواقــع تقــوم علــى إنتــاج ونشــر الصفحــات علــى اإلنترنــت 
حيــث يســمح لــزوار املواقــع بــأن يضيفــوا أو يعدلــوا أو يكتبــوا مــا يريــدون، وينشــروا ذلــك 
بصــورة حلظيــة علــى اإلنترنــت، ومــن ثــم فــإن هــذه التقنيــة تتيــح الفرصــة لظهــور مشــروعات 
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ــة  ــراد، ومــن أشــهر األمثل ــر مــن األف ــة مــن عــدد كبي ــى املشــاركة التطوعي ــرى قائمــة عل كب
عليهــا )موســوعة ويكيبيديــا (.

ومــن أبــرز أشــكال صحافــة املواطــن الشــبكات االجتماعيــة ومواقع التشــييك االجتماعي، 
وهــي عبــارة عــن مواقــع تســتعمل مــن قبــل األفــراد، مــن أجــل التواصــل االجتماعــي وإقامــة 
العاقــات، والتعــارف وبنــاء جماعــات افتراضيــة ذات اهتمامــات مختلفة، وميكن للمســتخدم 
عبرهــا أن ينشــئ صفحتــه اخلاصــة، وينشــر فيهــا ســيرته وصــوره ومعلوماتــه اخلاصــة، 
ويكتــب مقــاالت ونصوًصــا، وينشــر تســجيات فيديــو )36( ومــن أشــهر هــذه املواقــع: ) تويتــر– 

فيــس بــوك–  واتســاب – اليوتيــوب-  ســناب شــات – انســتجرام(.

ويعــد موقــع »تويتــر« أحــد شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي انتشــرت يف الســنوات 
األخيــرة والــذي أدى دورًا  كبيــًرا علــى الســاحة العربيــة يف األحــداث األخيــرة، نــال اســمه 
مــن مصطلــح )تويــت - tweet( والــذي يعنــي بالعربيــة التغريــد واتخــذ مــن العصفــور 
ــة  ــن خــال خاصي ــن م ــح حســاب يربطــه باآلخري ــر« للمســتخدم فت ــح »تويت ــه، ويتي ــًزا ل رم
)التتبــع,following(، وأصبــح كل مــن لديــه حســاب يســمى مغــرًدا ويتبــادل فيــه مــع غيــره 
التغريــدات، وال يوجــد قيــود علــى عــدد مــن تتابــع أو مــن يتابعــوك أو عــدد الرســائل التــي 
ترســلها لكــن القيــد الوحيــد هــو عــدد احلــروف التــي تكتبهــا يف الرســالة الواحــدة، حيــث 
ُيســمح  يف كل رســالة بـــ )280( حرًفــا فقــط؛ جتبــر املتحــدث علــى أن يكــون كامــه مركــًزا 

ومختصــًرا)37(.

اإلطار المنهجي واإلجرائي للدراسة:
مجتمع الدراسة:

ــإن  ــك ف ــي يدرســها الباحــث، وبذل ــع مفــردات الظاهــرة الت مجتمــع الدراســة هــو »جمي
مجتمــع الدراســة هــو جميــع األفــراد الذيــن يكونــون موضــوع مشــكلة الدراســة)38(، ومجتمــع 
الدراســة هنــا هــو جميــع طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد )39(، وعلــى ضــوء ذلــك 
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن)400( طالــب وطالبــة مــن طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك 

»خالــد« مبدينــة أبهــا. 

عينة الدراسة:
ــي يختارهــا الباحــث بأســاليب  ــع البحــث األصل ــن مجتم ــة الدراســة هــي: »جــزء م عين
مختلفــة، وتضــم عــدًدا مــن أفــراد املجتمــع األصلــي«)40(، وعلــى ضــوء ذلــك مت اختيــار عينــة 
قوامهــا )100( طالــب وطالبــة مــن طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد« مبــا ميثــل 
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نســبة 25 % مــن طــاب القســم، وقــد اعتمــد الباحــث علــى العينــة املتاحــة مــن طــاب 
وطالبــات القســم، وذلــك للتعــرف علــى واقــع اســتخدامهم لصحافــة املواطــن بالتطبيــق 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، للوقــوف علــى اســتخدام طــاب اإلعــام علــى صحافــة 
ــق  ــى هــذا االســتخدام بالتطبي ــر عل ــت طبيعــة دراســتهم لإلعــام تؤث املواطــن، ومــا إذا كان

علــى عينــة مــن طــاب اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد.

حدود الدراسة:
احلــدود املوضوعيــة: تهتــم هــذه الدراســة بواقــع اســتخدام تطبيقــات صحافــة املواطــن 
لــدى الطلبــة اجلامعيــن عــن طريــق وصــف تكــرار وحجــم االســتخدام اليومــي حلســاباتهم 
ــة لديهــم، ودرجــة ثقتهــم يف  ــار، واألوقــات املفضل ــادل األخب الشــخصية ألغــراض نشــر وتب
مضامينهــا، كمــا تهتــم هــذه الدراســة بتطبيقــات صحافــة املواطــن التاليــة )تويتــر–  فيــس 

ــوب-  ســناب شــات–  انســتجرام(. ــوك–  واتســاب–  اليوتي ب

احلــدود البشــرية واملكانيــة: تهتــم هــذه الدراســة بجمــع بياناتهــا مــن طلبــة قســم اإلعــام 
ــد. ــك خال ــة املل بجامع

احلــدود الزمانيــة: طبقــت هــذه الدراســة خــال الفصــل الدراســي األول مــن العــام اجلامعــي 
1439/ 1440 هــــ. 

أداة الدراسة: 
اســتخدم الباحــث »االســتبانة« وهــي إحــدى الطــرق الشــائعة للحصــول علــى احلقائــق، 
وتعتمــد علــى إعــداد مجموعــة مــن األســئلة تــوزع علــى عــدد كبيــر نســبًيا مــن مفــردات 
مجتمــع الدراســة )41(،  ومتاشــًيا مــع ظــروف هــذه الدراســة وطبيعــة البيانــات التــي يــراد 
جمعهــا، قــام الباحــث بتصميــم اســتبانة إلكترونيــة ومت توزيعهــا علــى طــاب قســم اإلعــام 

بجامعــة امللــك خالــد.

صدق وثبات أداة الدراسة:
صــدق املقيــاس أو األداة يعنــي التأكــد مــن أنهــا ســوف تقيــس مــا أعدت لقياســه )42(،  وقد 
مت التأكــد مــن صــدق أداة الدراســة مــن خــال: استشــارة بعــض املحكمــن املختصــن)43(، 
وبعــد األخــذ مباحظــات املحكمــن وإجــراء التعديــات علــى فقــرات االســتبانة مت اعتمــاد 
النســخة النهائيــة لاســتبانة، ولقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة )االســتبانة( اســتخدم 
الباحــث )معامــل ألفــا كرونبــاخ Cronbach’a Alpha( للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، 

حيــث طبقــت املعادلــة واجلــدول )أ(  يوضــح معامــات ثبــات أداة الدراســة.
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جدول رقم )أ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

ثبات المحورعدد العباراتمحاور االستبانة

60.753استخدام صحافة المواطن
مــن بيــن المضاميــن التاليــة التــي تنشــرها صحافــة المواطــن حــدد درجــة 

50.672متابعتــك لــكل منهــا

30.753حدد درجة متابعتك لما تنشره صحافة المواطن في الشؤون التالية
70.693من وبين وسائل اإلعالم الجديد حدد درجة ثقتك لكل منها

مــن بيــن المضاميــن التاليــة التــي تنشــرها وســائل اإلعــالم الجديــد حــدد درجــة 
50.756ثقتــك لــكل منهــا

30.774حدد درجة ثقتك لما تنشره وسائل اإلعالم الجديد في الشئون التالية
290.803الثبات العام لمحاور الدراسة

ــراوح بــن  ــول حيــث يت ــات ملحــاور الدراســة مقب يتضــح مــن اجلــدول )أ( أن معامــل الثب
)0.693-0.774(، وبلــغ معامــل الثبــات العــام )0.800(، وهــذا يــدل علــى أن االســتبانة 
ــي للدراســة. ــق امليدان ــا يف التطبي ــات ميكــن االعتمــاد عليه ــة مــن الثب ــع بدرجــة عالي تتمت

المعالجات اإلحصائية:
لتحقيــق أهــداف الدراســة وحتليــل البيانــات التــي مت جتميعهــا، فقــد مت اســتخدام العديد 
مــن األســاليب اإلحصائيــة املناســبة باســتخدام احلــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة 
)Statistical Package for Social Sciences( والتــي يرمــز لهــا اختصــارًا بالرمــز 

ــي. ــى احلاســب اآلل ــات إل ــز وإدخــال البيان )SPSS(، وذلــك بعــد أن مت ترمي

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أواًل: اخلصائص العامة لعينة الدراسة:

1/ النوع:
جدول رقم )1(: توزيع مفردات عينة الدراسة وفًقا ملتغير النوع

النسبةالتكرارالنوع
75%75ذكر
25%25أنثى

100%100المجموع
ــث وجــد  ــر العمــر، حي ــا ملتغي ــة الدراســة وفًق ــع أفــراد عين ــن اجلــدول رقــم )1( توزي يب
أن )75( مــن أفــراد الدراســة ميثلــون مــا نســبته )75٪( مــن إجمالــي أفــراد الدراســة مــن 
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الذكــور، يف حــن ُوجــد أن )25( مــن أفــراد الدراســة ميثلــون مــا نســبته )25٪( مــن إجمالــي 
أفــراد الدراســة مــن الذكــور؛ وذلــك نتيجــة الرتفــاع نســبة الذكــور يف القســم مقارنــة باإلنــاث؛ 

نظــًرا حلداثــة تدريــس اإلعــام يف قســم الطالبــات.

2/ السنة الدراسية:
جدول رقم )2(: توزيع مفردات عينة الدراسة وفًقا ملتغير السنة الدراسية

النسبةالتكرارالعـمــر
24%24السنة األولى
23%23السنة الثانية
20%20السنة الثالثة

33%33السنة الرابعة 
100%100المجموع

          يبــن اجلــدول رقــم )2( أن )33( مــن أفــراد الدراســة ميثلــون مــا نســبته )٪33( 
مــن إجمالــي أفــراد الدراســة يدرســون بالســنة الرابعــة وهــم ميثلــون الفئــة األكثــر تكــرارًا، 
يف حــن وجــد أن )24( مــن أفــراد الدراســة ميثلــون مــا نســبته )24٪( مــن إجمالــي أفــراد 
الدراســة يدرســون بالســنة األولــى، يف حــن وجــد أن )23( مــن أفــراد الدراســة ميثلــون مــا 
نســبته )23٪( مــن إجمالــي أفــراد الدراســة يدرســون بالســنة الثانيــة، يف حــن أن )20( مــن 
أفــراد الدراســة ميثــل مــا نســبته )20٪( مــن إجمالــي أفــراد الدراســة يدرســون بالســنة 
ــع الســنوات  ــة متثيــل جمي ــة األقــل تكــرارًا؛ وقــد وضــح مــن العين ــون الفئ ــة وهــم ميثل الثالث
اجلامعيــة يف عينــة الدراســة وذلــك للتعــرف علــى آراء جميــع املراحــل الدراســية اجلامعيــة 

املختلفــة.

ثانًيا: معدالت استخدام الطالب لتطبيقات صحافة املواطن:
            جدول )3(: يوضح عدد سنوات اخلبرة السابقة يف استخدام تطبيقات صحافة املواطن

النسبة المئويةالتكرارسنوات االستخدام
3636أقل من سنة
1515سنة واحدة

1414أكثر من سنة وأقل من ثالث سنوات
1111ثالثة سنوات

2424أكثر من ثالث سنوات
100%100المجموع
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   يبــن اجلــدول رقــم )3( أن )36( مــن أفــراد الدراســة ميثلــون مــا نســبته )36٪( مــن 
إجمالــي أفــراد عينــة الدراســة ســنوات خبرتهــم يف صحافــة املواطــن أقــل مــن ســنة، يف حــن 
وجــد أن )24( مــن أفــراد الدراســة ميثلــون مــا نســبته )25.5٪( مــن إجمالــي أفراد الدراســة 
ســنوات خبرتهــم يف صحافــة املواطــن أكثــر مــن ثــاث ســنوات، يف حــن وجــد أن )15( مــن 
أفــراد الدراســة ميثلــون مــا نســبته )20.2٪( مــن إجمالــي أفــراد الدراســة ســنوات خبرتهــم 
يف صحافــة املواطــن ســنة واحــدة، يف حــن وجــد أن )14( مــن أفــراد الدراســة ميثلــون مــا 
نســبته )14٪( مــن إجمالــي أفــراد الدراســة ســنوات خبرتهــم يف صحافــة املواطــن ســنتان، 
يف حــن وجــد أن )11( مــن أفــراد الدراســة ميثلــون مــا نســبته )11٪( مــن إجمالــي أفــراد 
الدراســة ســنوات خبرتهــم يف صحافــة املواطــن ثاثــة ســنوات وهــم ميثلــون الفئــة األقــل مــن 
أفــراد الدراســة، ولــم تتوافــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة أســماء الذيــب ) 2014 م( )44(  والتــي 
ذكــرت أن 44،9 %مــن الطالبــات يتابعــن شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن ســاعة إلــى ثــاث 

ســاعات يومًیــا.
              جدول )4(: يوضح معدل االستخدام اإلسبوعي لتطبيقات صحافة املواطن

النسبة المئويةالتكرارمعدل االستخدام

2323ال أستخدم إطالًقا

3636أقل من 30 دقيقة يومًيا

3030من 30 –أقل من 60 دقيقة يومًيا

55من 60 –أقل من 90 دقيقة يومًيا

66أكثر من 90 دقيقة يومًيا

100%100المجموع

 يبــن اجلــدول رقــم )4( عــدد تكــرار اســتخدام صحافــة املواطــن يف األســبوع، حيــث بــن 
أن )36( مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته )36٪( يســتخدمون صحافــة املواطــن 
ــون مــا  ــة الدراســة ميثل ــا، يف حــن وجــد أن )30( مــن أفــراد عين أقــل مــن 30 دقيقــة يومًي
ــا، ووجــد  نســبته )30٪( يســتخدمون صحافــة املواطــن مــن 30- أقــل مــن 60 دقيقــة يومًي
أيًضــا أن )23( مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته )23٪( ال يســتخدمون صحافــة 
املواطــن إطاًقــا، يف حــن وجــد أن )6( مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته )٪6( 
يســتخدمون صحافــة املواطــن أكثــر مــن 90 دقيقــة يومًيــا، يف حــن وجــد أن )5( مــن أفــراد 
ــون مــا نســبته )5٪( يســتخدمون صحافــة املواطــن مــن 60- أقــل مــن  عينــة الدراســة ميثل
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90 دقيقــة يوميــا، وهــم ميثلــون الفئــة األقــل مــن أفــراد الدراســة، ويتضــح ممــا ســبق ارتفــاع 
نســبة االســتخدام املتوســط الــذي مييــل إلــى االرتفــاع النســبي؛ وهــي معــدالت مرتفعــة بــن 

الطــاب .
                جدول )5(: يوضح حجم االستخدام اليومي لتطبيقات صحافة املواطن 

ما حجم استخدام طلبة قسم اإلعالم بجامعة 
النسبة المئويةالتكرارالملك خالد لتطبيقات صحافة المواطن؟

2727ال أستخدم إطالقا
4343أقل من 30 دقيقة يومًيا
1919من 30 - 60دقيقة يومًيا
66من 61 -90 دقيقة يومًيا
22أكثر من 91 دقيقة يومًيا

100%100المجموع
يبــن اجلــدول رقــم )5( حجــم اســتخدام طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد 
لتطبيقــات صحافــة املواطــن حيــث تبــن أن )43( مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا 
نســبته )43٪( يقضــون أقــل مــن 30 دقيقــة يومًيــا يف االطــاع علــى تطبيقــات تدعــم صحافة 
ــا نســبته )27٪( ال  ــون م ــة الدراســة ميثل ــراد عين ــن أف املواطــن، يف حــن وجــد أن )27( م
يســتخدمون تطبيقــات تدعــم مفهــوم صحافــة املواطــن، يف حــن وجــد أن )19( مــن أفــراد 
عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته )19٪( يقضــون أقــل مــن 30- أقــل مــن60 دقيقــة يومًيــا 
يف االطــاع علــى تطبيقــات تدعــم صحافــة املواطــن، يف حــن وجــد أن )6( مــن أفــراد عينــة 
الدراســة ميثلــون مــا نســبته )6٪( يقضــون أقــل مــن 60- أقــل مــن 90دقيقــة يومًيــا يف 
ــة  ــى تطبيقــات تدعــم صحافــة املواطــن، يف حــن وجــد أن )2( مــن أفــراد عين االطــاع عل
ــى  ــا يف االطــاع عل ــة يومًي ــن 90 دقيق ــر م ــا نســبته )2٪( يقضــون أكث ــون م الدراســة ميثل
ــة األقــل مــن أفــراد الدراســة، وهــي  ــون الفئ تطبيقــات تدعــم صحافــة املواطــن، وهــم ميثل

ــدروس. معــدالت مرتفعــة نســبًيا يف ظــل انشــغال الطــاب بالدراســة واســتذكار ال
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ثالًثا: دوافع ونوع التطبيقات وطبيعة املضامن التي يحرص الطالب على متابعتها: 
خالــد  امللــك  بجامعــة  االعــالم  قســم  طلبــة  اســتخدام  وراء  تقــف  التــي  الدوافــع  أبــرز  يوضــح   :)6( جــدول 

املواطــن صحافــة  لتطبيقــات 

النسبة المئويةالتكراردوافع االستخدام

5353معرفة ما هو جديد من حولي

1717كسب معلومات تساعدني على اتخاذ القرارات السليمة

22لتدفعني للمحادثة مع اآلخرين باألمور المفيدة

55لفتح مواضيع للنقاش والحوار مع أشخاص لهم نفس الميول

1919يكون لي رأي عند طرح بعض المواضيع

44للتعريف باهتماماتي

100%100المجموع
      يبــن اجلــدول رقــم )6( الدوافــع التــي تقــف وراء اســتخدام طلبــة قســم اإلعــام بجامعــة 
امللــك »خالــد« لتطبيقــات صحافــة املواطــن؛ حيــث تبــن أن )53( مــن أفــراد عينــة الدراســة 
ميثلــون مــا نســبته )53٪( كانــت دوافعهــم معرفــة مــا هــو جديــد مــن حولهــم، يف حــن وجــد 
أن )19( مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته )19٪( كانــت دوافعهــم ليكــون لهــم رأي 
عنــد طــرح بعــض املواضيــع، يف حــن وجــد أن )17( مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا 
نســبته )17٪( كانــت دوافعهــم كســب معلومــات تســاعدهم علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة، 
يف حــن وجــد أن )5( مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته )5٪( كانــت دوافعهم لفتح 
مواضيــع للنقــاش واحلــوار مــع أشــخاص لهــم نفــس امليــول، يف حــن وجــد أن )4( مــن أفــراد 
ــم، يف حــن  ــف باهتماماته ــم للتعري ــت دوافعه ــا نســبته )4٪( كان ــون م ــة الدراســة ميثل عين
وجــد أن )2 مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته )2٪( كانــت دوافعهــم للمحادثــة 
مــع اآلخريــن باألمــور املفيــدة، وهــم ميثلــون الفئــة األقــل مــن أفــراد الدراســة، ويتضــح مــن 
هــذه النتيجــة أن الدافــع األول للطــاب جــاء معرفــة كل مــا هــو جديــد ممــا يؤكــد أن هــذه 
التطبيقــات أصبحــت مصــدرًا مهًمــا لألخبــار بالنســبة للطــاب، وتتناقــض هــذه النتيجــة مــع 
)La Ferle, C.; Edwards )2016()45(  والتــي ذكــرت أن اســتخدامات الشــباب اجلامعــي 
لهــذه املواقــع جــاءت بقصــد التســلية والترفيــه وتكويــن الصداقــات؛ باإلضافــة إلــى توظيفهــا 

أيًضــا يف بعــض األهــداف املتعلقــة بالعمليــة التعليميــة.



 د. عبداهلل العسيري

661 العدد الرابع واخلمسون- ج2 - يوليو 2020 م

جــدول )7(: يوضــح أنــواع تطبيقــات صحافــة املواطــن األكثــر شــيوًعا لــدى طلبــة قســم االعــالم بجامعــة امللــك 
خالــد

النسبة المئويةالتكرارالتطبيقات األكثر شيوًعا

7171تويتر

22فيس بوك

55واتس آب

99اليوتيوب

1111سناب شات

22انستجرام

100%100المجموع
يبــن اجلــدول رقــم )7( أنــواع تطبيقــات صحافــة املواطــن األكثــر شــيوًعا لــدى طلبة قســم 
ــون مــا  ــة الدراســة ميثل اإلعــام بجامعــة امللــك خالــد، حيــث تبــن أن )71( مــن أفــراد عين
نســبته )71٪( يفضلــون متابعــة »تويتــر«، يف حــن وجــد أن )11( مــن أفــراد عينــة الدراســة 
ميثلــون مــا نســبته )11٪( يفضلــون متابعــة »ســناب شــات«، يف حــن وجــد أن )9( مــن أفــراد 
عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته )9٪( يفضلــون متابعــة »اليوتيــوب«، يف حــن وجــد أن )5( 
مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته )5٪( يفضلــون متابعــة »الواتــس آب«، يف حــن 
وجــد أن )2( مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته )2٪( يفضلــون متابعــة »فيــس بوك 
ــون الفئــة األقــل مــن أفــراد الدراســة؛ وقــد جــاء تويتــر يف مقدمــة  وانســتجرام«، وهــم ميثل
هــذه التطبيقــات كونــه األكثــر اســتخداًما يف اململكــة العربيــة الســعودية عــن غيــره مــن املواقــع 
وذلــك كمــا أثبتــت العديــد مــن الدراســات، وتوافقــت مــع نتيجــة أســماء الذيــب )2014(
)46(  والتــي أوضحــت متابعــة الطالبــات اجلامعيــات ألغلــب موضوعــات موقعــي )اليوتيــوب 

وتويتــر( كانــت مرتفعــة، واختلفــت تلــك النتيجــة مــع دراســة هيبــة، أحمــد منصــور )2018( 
ــوك« جــاء يف مقدمــة أشــكال شــبكات التواصــل االجتماعــي  ــي ذكــرت أن »فیــس ب )47( والت

التــي يفضلهــا املبحوثــون بنســبة بلغــت %89,3 .
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جــدول )8(: يوضــح املضامــن التــي يحــرص طــالب قســم اإلعــالم بجامعــة امللــك خالــد علــى متابعتهــا عبــر 
صحافــة املواطــن

المضامينم

االستجابةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري

نادًراأحياًناغالًبادائًماالنسبة
ال أتابعها
مطلًقا

المضمون 1
السياسي

31223593ك
2.311.093

%31223593

المضمون 2
االقتصادي

92238247ك
1.971.055

%92238247

المضمون 3
االجتماعي

38401354ك
2.981.031

%38401354

المضمون 4
الرياضي

3519131914ك
2.111.474

%3519131914

المضمون 5
الثقافي

36322093ك
2.581.092

%36322093

يبــن اجلــدول أعــاه أن »املضمــون االجتماعــي« هــو اكثــر املضامــن متابعــة مــن بــن 
ــاري  ــي تنشــرها صحافــة املواطــن مبتوســط حســابي )2.98( وانحــراف معي املضامــن الت
)1.05(، فيمــا جــاء »املضمــون الثقــايف« باملرتبــة الثانيــة مــن بــن املضامــن التــي تنشــرها 
صحافــة املواطــن مبتوســط حســابي )2.58( وانحــراف معيــاري )1.47(، وجــاء »املضمــون 
السياســي« باملرتبــة الثالثــة مــن بــن املضامــن التــي تنشــرها صحافــة املواطــن، مبتوســط 
حســابي )2.31( وانحــراف معيــاري )1.09(، وجــاء »املضمــون الرياضــي« باملرتبــة الرابعــة 
مــن بــن املضامــن التــي تنشــرها صحافــة املواطــن مبتوســط حســابي )3.33( وانحــراف 
معيــاري )1.09(، فيمــا جــاء »املضمــون االقتصــادي« باملرتبــة اخلامســة مــن بــن املضامــن 

ــاري )1.11(. ــي تنشــرها صحافــة املواطــن مبتوســط حســابي )2.03( وانحــراف معي الت

  وقــد اتضــح مــن خــال نتائــج هــذا املحــور أن الطــاب يتابعــون غالًبــا املضمــون االجتماعــي 
أواًل، يليــه املضمــون الثقــايف، وأحياًنــا يتابعــون املضمــون السياســي والرياضــي، يف حــن  

نــادرًا مــا يتابعــون املضمــون االقتصــادي.
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جــدول )9(: يوضــح درجــة متابعــة طــالب قســم اإلعــالم بجامعــة امللــك خالــد ملــا تنشــره صحافــة املواطــن يف 
الشــأن )املحلي-العربــي- الدولــي(

العباراتم
االستجابةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري

ال أتابعهانادًراأحياًناغالًبادائًماالنسبة
مطلًقا

الشأن المحلي1
8112700ك

3.480.701
%8112700

الشأن العربي2
6824800ك

2.930.852
%6824800

الشأن الدولي3
273621160ك

2.481.033
%273621160

ــن الشــئون  ــن ب ــة م ــر الشــئون متابع ــي« هــو أكث ــن اجلــدول أعــاه أن »الشــأن املحل يب
التــي تنشــرها صحافــة املواطــن مبتوســط حســابي )3.48( وانحــراف معيــاري )0.70(، 
فيمــا جــاء »الشــأن العربــي« باملرتبــة الثانيــة مــن بــن الشــئون التــي تنشــرها صحافــة 
ــاري )0.85(. وجــاء »الشــأن العاملــي«  املواطــن، مبتوســط حســابي )2.93( وانحــراف معي
باملرتبــة الثالثــة مــن بــن الشــئون التــي تنشــرها صحافــة املواطــن مبتوســط حســابي )2.26( 

وانحــراف معيــاري )1.03(. 

وقــد اتضــح مــن خــال نتائــج هــذا املحــور أن الطــاب يتابعــون غالًبــا الشــأن املحلــي أواًل، 
يليــه الشــأن العربــي، وأحياًنــا يتابعــون الشــأن العاملــي، وهــو مــا يتناســب مــع طبيعــة املضمــون 

الــذي يحــرص هــؤالء علــى متابعتــه والــذي جــاء يف مقدمتــه املضمــون االجتماعــي.
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رابًعا: مدى ثقة الطالب يف مضامن تطبيقات صحافة املواطن: 
       جدول رقم )10( يوضح درجة ثقة طلبة قسم اإلعالم بجامعة امللك خالد يف تطبيقات صحافة املواطن

العباراتم

االستجابةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري

النسبة
ثقة عالية

جًدا
ثقة عالية

ثقة
متوسطة

ثقة
متدنية

ال أثق فيها
مطلًقا

531522433.621.1351كتويتر1 %53152243

5103028271.861.084كفيس بوك2 %510302827

واتس آب3
822242620ك

2.751.143 %822242620

1625351683.281.232كاليوتيوب4
%162535168

10208721.121.416كسناب شات5 %1020872

71315931.091.377كانستجرام6 %7131593

قنوات البث 7
المباشر

121515321.291.575ك %12151532
يتضح من اجلدول ما يلي:

     ثقــة طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد« يف وســائل اإلعــام اجلديــد؛ حيــث 
يتبــن أن الطــاب يثقــون ثقــة عاليــة يف كل مــن )تويتــر( مبتوســط )3.62( وانحــراف 
معيــاري )1.135(، يف حــن وجــد أن ثقتهــم يف )يوتيــوب والواتــس آب( متوســطة، مبتوســط 
حســابي )3.28، 2.75( وانحــراف معيــاري )1.23، 1.14( علــى التوالــي، كمــا كانــت ثقتهــم 
متدنيــة يف )فيــس بــوك( مبتوســط حســابي )1.86( وانحــراف معيــاري )1.08(، وال يثقــون 
مطلًقــا يف )ســناب شــات، انســتجرام، وقنــوات البــث املباشــر( مبتوســطات حســابية )1.12، 

1.09، 1.29( وانحرافــات معياريــة )1.41، 1.37، 1.57( علــى التوالــي.

وقــد اتضــح مــن خــال اجلــدول أن طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد« يثقــون ثقــة 
عاليــة ملــا ينشــر عبــر تويتــر، وثقــة متوســطة يف مــا ينشــر علــى يوتيــوب - واتــس آب، وكانــت 
ثقتهــم متدنيــة يف مــا ينشــر علــى فيــس بــوك، بينمــا وجــد أنهــم ال يثقــون يف مــا ينشــر عبــر 

ســناب شــات، انســتجرام وقنــوات البــث املباشــر.
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جــدول )11(: يوضــح درجــة ثقــة طلبــة قســم اإلعــالم بجامعــة امللــك خالــد باملضامــن املنشــورة عبــر صحافــة 
املواطــن

العباراتم

االستجابةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري

النسبة
ثقة 
عالية
جًدا

ثقة 
عالية

ثقة
متوسطة

ثقة
متدنية

ال أثق 
فيها
مطلًقا

المضمون 1
السياسي

232340104ك
2.211.1304

%232340104

المضمون 2
االقتصادي

83836153ك
2.191.1355

%83836153

المضمون 3
االجتماعي

18334333ك
3.670.9321

%18334333

المضمون 4
الرياضي

32332285ك
3.400.9213

%32332285

المضمون 5
الثقافي

27363052ك
3.490.9232

%27363052
    يبــن اجلــدول أعــاه أن »املضمــون االجتماعــي واملضمــون الثقــايف« همــا أكثــر املضامــن 
ثقــة- ثقــة عاليــة- مــن بــن املضامــن التــي تنشــرها صحافــة املواطــن، مبتوســط حســابي 
)3.67، 3.49( وانحــراف معيــاري )0.932، 0.923(. فيمــا حــاز »املضمــون الرياضــي« ثقة 
متوســطة مــن بــن املضامــن التــي تنشــرها صحافــة املواطــن، مبتوســط حســابي )3.40( 
وانحــراف معيــاري )0.921(. وحــاز »املضمــون السياســي واملضمــون االقتصــادي« علــى 
ثقــة متدنيــة مــن بــن املضامــن التــي تنشــرها صحافــة املواطــن، مبتوســط حســابي )2.21، 

2.199( وانحــراف معيــاري )1.130، 1.135(. 

وقــد اتضــح مــن خــال نتائــج هــذا املحــور أن طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد« 
يثقــون ثقــة عاليــة يف املضمــون االجتماعــي أواًل؛ وبالتالــي يحرصــون علــى متابعتــه بشــكل 
ــه املضمــون الثقــايف، ويثقــون ثقــة متوســطة يف املضمــون الرياضــي، يف حــن أن  ــر، يلي أكب

ثقتهــم متدنيــة يف املضمــون السياســي واملضمــون االقتصــادي.



واقع استخدام صحافة املواطن لدى طلبة قسم اإلعالم بجامعة امللك خالد ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر666

  النتائج العامة للدراسة: 

ارتفــاع معــدل متابعــة الطــاب لتطبيقــات صحافــة املواطــن يف أوقــات الفــراغ ومــن أجــل - 
ــف هــذا  ــى توظي ــى ضــرورة العمــل عل ــد عل ــد، ممــا يؤك ــا هــو جدي ــى كل م التعــرف عل

االســتخدام بشــكل أمثــل كمــا أكــدت دراســة )النجــار، 2017(.

جــاء »تويتــر« يف مقدمــة تطبيقــات صحافــة املواطــن األكثــر شــيوًعا لــدى طــاب قســم - 
اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد«، يليــه »يوتيــوب«، »واتــس آب«، »فيــس بــوك«، وذلــك 
نتيجــة النتشــار اســتخدام موقــع »تويتــر« يف منطقــة اخلليــج العربــي؛ وبشــكل خــاص يف 

اململكــة العربيــة الســعودية، كمــا أكــدت ذلــك العديــد مــن الدراســات.

ــث -  ــد« مــن حي ــك »خال ــة املل ــارب يف اســتجابات طــاب قســم اإلعــام بجامع يوجــد تق
نــوع املضامــن التــي يحرصــون علــى متابعتهــا مــن خــال صحافــة املواطــن؛ حيــث جــاء 
املضمــون االجتماعــي يف مقدمــة هــذه املضامــن، يليــه املضمــون الثقــايف، يف حــن  نــادرًا  

مــا يتابعــون املضمــون االقتصــادي.

اجلغــرايف -  النطــاق  حيــث  مــن  الدراســة  أفــراد  عينــة  اســتجابات  تقــارب يف  يوجــد 
ــى متابعتهــا  للمضامــن التــي يحــرص طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد« عل
مــن خــال صحافــة املواطــن، وجــاء الشــأن املحلــي أواًل، يليــه الشــأن العربــي، وأخيــًرا 

الدولــي.

يوجــد تبايــن بــن طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد« مــن حيــث درجــة ثقتهــم يف - 
ســائل اإلعــام اجلديــد، وقــد بــدا واضًحــا أنهــم يثقــون ثقــة عاليــة ملــا ينشــر عبــر تويتــر، 
وثقــة متوســطة يف مــا ينشــر علــى اليوتيــوب والواتــس آب، بينمــا وجــد أنهــم ال يثقــون يف 

مــا ينشــر عبــر ســناب شــات، انســتجرام وقنــوات البــث املباشــر.

يوجــد تبايــن بــن طــاب قســم اإلعــام بجامعــة امللــك »خالــد«  مــن حيــث درجــة ثقتهــم - 
فيمــا تنشــره صحافــة املواطــن وجــاء املضمــون االجتماعــي أواًل، يليــه املضمــون الثقــايف، 

يف حــن تبــن تدنــي ثقتهــم يف املضمــون السياســي واملضمــون االقتصــادي.
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