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 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارٌر والترجمات وفق القواعد اآلتٌة:

 واالنجلٌزٌة العربٌة باللغتٌن للنشر البحوث تقبل. 

 التدرٌس هٌئة معاونً بحوث المجلة تنشر 
 الماجستٌر درجتً على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هٌئة ألعضاء العلمٌة المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدرٌس

 اإلعالم أساتذة من اثنٌن تحكٌم على النشر ٌعتمد 
البحث  تحته ٌندرج الذي الدقٌق التخصص فً 

 للنشر.صالحٌة المادة مدى تحدٌد ل

 .أال ٌكون البحث قد سبق نشره فً أي مكان آخر 

  ال ٌقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال ٌزٌد عن
عشرة آالف كلمة ... وفً حالة الزٌادة ٌتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  ٌزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبٌوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن ٌكتب اسم الب
غالف مستقل وٌشار إلى المراجع والهوامش فً 
المتن بأرقام وترد قائمتها فً نهاٌة البحث ال فً 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، وٌلزم 
الحصول على موافقة كتابٌة قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فٌها.

 نشر األبحاث بأسبقٌة قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التً ال تقبل النشر ألصحابها 
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 ملخص:

ايا االجتماعلية ليدط طي   تحددت مشكلة الدراسة في التعرف على دور صحافة المواطن فيي تععليا ال  ي
الجامعات وذلك في إطار تعدد أشكالها ما بلن المدونات االلكترونلة وشبكات التواصيا االجتمياعي و وأامياح صيحافة 
المواطن في الصحف االلكترونلة و وهدفت الدراسة إلى تحديد أهم ال  يايا االجتماعلية التيي تشيلا المبحيويلن عل ية 

   تع للهم لصحافة المواطن كمصدر للمعلومات .الدراسة و والتعرف على أسبا
واعتميدت الدراسية عليى مي هم المميع بالعل ية لجيي   الجامعيات عل ية الدراسية كميا اعتميدت عليى ن رييية 
الممؤوللة االجتماعلة للصحافة والتي تع ي بمجموعة الوظائف التي يجي  أ  تلتي ح الصيحافة بتتديتهيا أمياح المجتمي  

اسييلة واالاتصييادية واالجتماعليية وال  افليية . واعتمييد البابيين فييي جميي  بلاناتيي  علييى صييحلعة فييي مختلييف مجاالتيي  المل
ح عليى عل ية مين طي   جيامعتي عيلن 31/3/2018ح بتيى 1/1/2018االست صاء و وتم تجبل ها خي   العتيرم مين 

 شمس وب ها .
فيي م دمية ال  يايا التيي وتوصلت الدراسة إلى عدد من ال تائم من أهمهيا : أ  ال  يايا االجتماعلية جياءت 

% وأ  ال  ايا المتعل ة بيالع ف بكافية أشيكال  7و92يحرص المبحويو   "عل ة الدراسة"  على متابعتها ب مبة بللت 
% وتوصلت الدراسية 5و69جاءت في م دمة ال  ايا االجتماعلة التي يحرص المبحويو  على متابعتها ب مبة بللت 

لميدونات وأامياح صيحافة الميواطن فيي الصيحف االلكترونلية ابتليت المركي  إلى أ  شبكات التواصيا االجتمياعي وا
األو  كتك ر أشكا  صحافة المواطن التي يع لها المبحويو  عن غلرها من األشكا  األخرط . وجاء "العيلس بيو " 

 % .3و89في م دمة أشكا  شبكات التواصا االجتماعي التي يع لها المبحويو  ب مبة بللت 
 ط   الجامعات  –ال  ايا االجتماعلة  –ابلة : صحافة المواطن الكلمات المعت

Abstract: 

    The problem of the study is identifying the role of citizen journalism in activating 
social issues among college students in the context of the multiplicity of its shapes 
between blogs and social media, and citizen journalism departments in electronic 
newspapers, this study aimed to identify the most important social issues that occupied 
the study sample, and to identify the reasons for their preference for citizen journalism 
as a source of information.. 
    The study depend on the survey method to the sample college students, the study 
sample also relied on the theory of social responsibility of the journalism, which means 
a group of jobs that the journalism must adhere to performing in front of society in its 
various political, economic, social and cultural fields. The researcher relied on 
collecting his data on the survey newspaper, and it was applied during the period from 
1/1/2018 to 3/31/2018 on a sample of students from Ain Shams University and Benha 
University. 
   The study reached a number of results, the most important of which are: that social 
issues came at the forefront of the issues that respondents "study sample" are keen to 
follow with a rate of 92.7% and that issues related to violence in all its forms came at 
the forefront of social issues that respondents are keen to follow by at a rate of 69 , 5% 
and the study found that social media networks, blogs and citizen journalism 
departments in electronic newspapers ranked first as the most popular form of citizen 
journalism that respondents preferred from other forms. "Facebook" came at the 
forefront of the forms of social networks that respondents preferred, with a rate of 
89.3%. 
Key words: citizen journalism - social issues - college students 
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جاءت ثورة تكنولوجيا االتصال والمعلومات في العقود األخيرة بالكثير من التغيرات والتطورات 
في مختلف  افي ميادين عدة ومن بين هذه الميادين ميدان اإلعالم واالتصال الذي لحقه تغيير  

سائل الحديثة المستعملة أو في األنواع نواحيه سواء، من حيث كيفية أداء المهنة أو في الطرق والو 
 واألشكال الصحفية المستخدمة.

على الصحافة اإللكترونية بفضل التقنيات والوسائط  اوبدأ تأثير تلك التكنولوجيا واضح  
المتعددة المستخدمة حيث تطورت وبرزت معالمها خالل فترة وجيزة، ولم يتوقف األمر على ذلك 

يقوم على أساس أن ممارسات الصحافة يجب أاّل تقتصر  اإعالمي   افقد ظهر نوع جديد يشكل واقع  
على نقل المعلومات واألحداث فقط، بل يجب مشاركة المواطنين في التغطية اإلعالمية في 

 القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعمل على مناقشتها وتحليلها. 
قراطية األمر الذي ترتب عليه تحوالت في من الحرية والديم اوأتاحت صحافة المواطن هامش  

أهم عنصرين من عناصر العملية االتصالية، وهما القائم باالتصال والمتلقي. فقد حدث تغير 
جذري في مهام كل واحد منهما، وأصبح الجمهور الذي كان يستخدم الوسائل والمضامين 

مجموعة من القواعد اإلعالمية يشارك بشكل أساسي وفّعال في صناعتها وبثها في إطار 
 والقوانين. 

أن شبكات التواصل االجتماعي تكاد تكون أقرب إلى  اويرى العديد من الكتاب والباحثين حالي  
لما لها من تأثير متعاظم في الشئون  اصحافة المواطن، وبالتالي فهي تعد كسلطة خامسة نظر  

ب، إضافة إلى أنها تتيح لكافة عن مقص الرقي االسياسية، وألنها تتيح نشر ما هو ممنوع بعيد  
يصالها إلى  الشرائح المهمشة وغير الممثلة في المجتمع إمكانية التعبير عن آرائهم وأفكارهم وا 
الغير بحرية وهو ما أثار تخوف بعض األنظمة التي قامت بحجب المواقع والمدونات، ولكنها لم 

بثها من أي بلد آخر، ومن موقع تستطع التحكم فيها أو حجبها، ألن التقنيات الحديثة تتيح 
الكتروني آخر، واستطاعت صحافة المواطن أن تقلب الموازين لصالح المواطن بفضل تكنولوجيا 

 االتصال الحديثة.
وُتعدُّ القضايا االجتماعية من أهم القضايا التي تشغل الكثير من فئات المجتمع وفي مقدمتها 

في آن واحد من خالل تفاعلهم مع الوسائل المتعددة في  اومتلقي   طالب الجامعات باعتبارهم مرسال  
 ظل التطور التكنولوجي الذي لحق بوسائل اإلعالم. 
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  :المدخل المعرفي

 مفهوم صحافة المواطن:  :أوال  
تعددت المفاهيم التي تناولت التعريف بصحافة المواطن وذلك في إطار التطور التكنولوجي 

يعتمد عليه كمصدر من مصادر  اصحفي   اه المواطن مصدر  لوسائل اإلعالم الذي أصبح من خالل
كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة لعرض الخبر بصورة واقعية عبر شبكة  ااإلعالم مستخدم  

  .ألي مؤسسة إعالمية ااالنترنت دون أن يكون منتمي  
ار ويعرف شاين بومان وكريس ويليس صحافة المواطن بأنها قيام المواطنين بجمع األخب

وتحليلها ونشرها ومشاركتها، والغرض من هذه المشاركة تقديم معلومات مستقلة وموثوق بها ودقيقة 
 .(1)وذات صلة ومناسبة في إطار ما تتطلبه الديمقراطية 

ويؤكد فريد الند لويس وناكو كيم على أنها المساهمة في مناقشة الشأن العام، سواء كان ذلك 
مقدم أو إبالغ عن شيء ما، وتلك المساهمة يمكن أن تتراوح  في شكل معلومات بسيطة أو رأى

يقدمون مساهمة  امن المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، والصحفيون المواطنون يكونون أفراد  
 . (2) واحدة كتقديم حقيقة أو تصحيح ألمر أو صورة معينة أو ما إلى ذلك

ة االنترنت والتي ُتعدُّ عملية يمارس ويعرفها لجويس نيب بأنها هي تلك الصحافة عبر شبك
إلى جنب إنتاج ونشر المنتجات  افيها األفراد مسئوليتهم عن جمع المحتوى اإلخباري، جنب  

 .(3)اإلخبارية، باعتبارها صحافة تشاركية
في  انشط   اوذكر مارثا جالك صحافة المواطن بأنها الفعل الذي يلعب فيه المواطنون دور  

عداد ا  .(4)لتقارير وتحليل وتوزيع األخبار والمعلوماتعملية جمع وا 
صالح إلى صحافة المواطن بأنها نشاط يقوم به المواطنون العاديون،  وتشير مريم محمد
حيًّا وحيويًّا، في عملية جمع وتحرير وتحليل ونشر األخبار، ويشاركون  اويقدمون من خالله دور  

اإلعالمية، ويمدونها بمعلومات واقعية ودقيقة عن الوسائل اإلعالمية المختلفة في صناعة الرسالة 
في تحقيق  ارئيس   اكثير من األحداث المهمة، باعتبارهم شهود عيان عليها، فيحققون بذلك دور  

ديمقراطية االتصال واإلعالم وحق الجميع في الحصول على المعلومات واألخبار التي تتصل 
 .(5)بالمصلحة العامة

ة المواطن تنطبق على كل محتوى من صنع المستخدم والمعروف وترى تاال حالوة أن صحاف
أي المحتوى الذي ينتجه أي مستخدم لإلنترنت دون شروط معينة أو  (Witschge)بـ  اعالمي  

  .(6)معايير صحفية
وتشير هايلي واتسون إلى أن صحافة المواطن هي مشاركة األفراد من العامة الذين يفتقرون 

 . (7) جمع وتحليل ونشر المواد اإلخبارية إلى التدريب المهني في
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 اويرى عباس مصطفى صادق أن صحافة المواطن هي " نشاط للمواطنين يلعبون خالله دور  
في عملية جمع وتحرير وتحليل األخبار، وهذه المشاركة تتم بنية مد الوسائل اإلعالمية  احي  

 . (8)مقراطية"بمعلومات دقيقة وموثوق بها ومستقلة تستجيب لمتطلبات الدي
ومن خالل ما ورد من تعريفات يمكن للباحث وضع تعريف لصحافة المواطن بأنها: تلك 

عن نقل المعلومات من مواقع  االصحافة التي يقوم فيها المواطن بدور الصحفي، والمسئول ذاتي  
بر أشكالها كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة، ومعالجتها بصورة واقعية ع ااألحداث الحية مستخدم  

المختلفة من مدونات أو شبكات التواصل االجتماعي أو مشاركتها في الصحف اإللكترونية أو 
 غيرها، دون شرط أن ينتمي لمؤسسة إعالمية ذات قواعد ومعايير مهنية.

فتعد صحافة المواطن ذات أهمية خاصة في منطقة الشرق األوسط وبوجه خاص في البلدان 
فساح الطريق  الربيع العربي، نظر  التي تعرضت النتفاضات ا لكونها تساعد في إعادة بناء بالدهم وا 

 .(9)أمام المزيد من الحياة الديمقراطية بمنأى عن العناصر القمعية لألنظمة السابقة

 عوامل ظهور صحافة المواطن: 
 :(10)تناول الكثير من الباحثين أسباب نمو صحافة المواطن ويمكن إيراد بعض منها بشكل موجز

  اإلنتاج الذاتي للمعلومة الذي توفره التقنيات الحديثة لالتصال، وساعدت شبكة
 االنترنت على صعوده. 

  .وقوع أحداث عالمية تطلبت سرعة في نقل الوثائق 

  الحياة السياسية المزرية والممارسة غير الرشيدة للسلطة التي وصل إليها حال األنظمة
 العربية. 

 ر من مناطق العالم كشفت الدور الذي يؤديه المواطنون في األحداث الجارية في الكثي
 عن رقابة السلطة.  اإيصال المعلومات، بعيد  

  اإلرادة والعزيمة القوية وتزايد الشعور بالقدرة على التغيير السيما بعد ربيع الثورات
 العربية. 

 خصائص صحافة المواطن: 
 يجب عليه اصارم   اافتتاحي   اخط   ال ينتمي المواطن الصحفي إلى أية مؤسسة تفرض عليه ،

التقيد به واستحضار معالمه عند ممارسة الكتابة أو المرور بحارس بوابة يخضع مادته 
 للرقابة. 

  ال تحتاج إلى ترتيبات أو تجهيزات مسبقة، وال إلى المزيد من الجهد المبذول في إنتاجها بفعل
رسالها وتخزينها واسترجاعها بسرعة مساعدة أجهزة الكمبيوتر في جمع مادتها وتحريرها وا  

 وسهولة. 
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  تزود المؤسسات اإلعالمية بمصدر ثري من المعلومات واألخبار التي تساهم في تشكيل اآلراء
 والتفاعل بين أفراد الجمهور. 

  تسمح بالتبادل الثقافي في مختلف المجاالت بسهولة ويسر، لذلك تعد النموذج األمثل الذي
 تحمله من معنى. يجسد العولمة بكل ما 

  سهولة الوصول إلى المعلومات ونشرها في الوقت نفسه، وساهم هذا التطور النوعي في إنشاء
ن كان يغلب عليها الطابع االفتراضي، إاّل أنها تؤدي الوظائف واألدوار  مجتمعات متعددة، وا 

 التي تقوم بها المجتمعات الفعلية. 

 جغرافي في تغطية ما يجري في العالم ونجحت في استطاعت أن تعالج إشكالية عدم التوازن ال
 معالجة حاجات الجماعات المحلية التي كانت مهملة في السابق. 

 .دراك التناقضات السياسية واالجتماعية  تعزز صحافة المواطن قدرة األفراد على تعلم وا 

 أشكال صحافة المواطن: 
تطورت بشكل متزايد، وفيما يلي ويرصد الباحث العديد من أشكال صحافة المواطن التي نمت و 

 أشكال صحافة المواطن:
 شبكات التواصل االجتماعي.  – 2                     المدونات اإللكترونية – 1
 مواقع التحرير الجماعي الويكي.  – 4           منتديات المحادثات اإللكترونية. – 3
 أقسام صحافة المواطن في الصحف اإللكترونية.  – 5

  :Blogs: المدونات اإللكترونية أوًل 
أضحت المدونات اليوم تمثل أهم وسائل العمل اإلعالمي الخالي من القيود، وتعتبر الوسيلة 

في الحصول  اأساسي   ااألقرب للتعبير عن الرأي دون رقيب أو متابعة، كما أنها أصبحت تمثل جزء  
 .(11)على المعلومات واألخبار الجادة أو الخفيفة

لي جنغون بأنها مجموعة من الصفحات المتواجدة على شبكة االنترنت والتي تكتب وتعرفها 
، وال يوجد تدوين بدون روابط اجتماعية، يسود فيها اكجريدة أو مذكرة دورية يتم تحديثها دوري  

 .(12) التفاعل من خالل تبادل األفكار والتعليقات مع اآلخرين
الويب المتوفرة على شبكة االنترنت، والتي تلقي ويؤكد دريزينر وفاريل على أنها هي صفحات 

للمحتوى المقدم، وعرضها بترتيب زمني معين، مع توافر روابط تشعبية للمحتوى  ادوري   اتحديث  
 .(13) المماثل على صفحات أخرى

وأشار فريد صالح إلى أن المدونات وسيلة من وسائل االتصال على شبكة االنترنت، وشكل 
بكات ينشئها أفراد أو جماعات لتبادل األفكار واآلراء حول األخبار أو من أشكال صحافة الش

 .(14)الموضوعات ذات االهتمام المشترك
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ومن خالل ما سبق فإن المدونات هي شكل من أشكال صحافة المواطن والتي تتميز بدرجة 
ألحداث عالية من الحرية والتنوع، تتيح لصاحب الصفحة مساحة شخصية لنشر األخبار واآلراء وا

بحيث يستطيع المتصفحون الوصول إليها،  اتصاعدي   االتي تم تغطيتها وقت حدوثها، وترتب ترتيب  
 والتفاعل معها والتعليق عليها ومناقشتها وقتما يشاء. 

 ومن أهم مواقع شبكات التواصل الجتماعي
 :(Facebook)موقع الفيس بوك  – 1

االجتماعي، حيث يعمل على تكوين األصدقاء يعد الفيس بوك من أهم وأشهر مواقع التواصل 
ويساعدهم على تبادل المعلومات والملفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها 

مكانية المحادثة أو الدردشة الفورية، ويسهل إمكانية تكوين عالقات في فترة قصيرة  .(15)وا 
 :(Twitter)موقع تويتر  – 2

ل االجتماعية واإلخبارية التي يسهل فيها انتشار الخبر بصورة يعد تويتر من شبكات التواص
كبيرة، كما أن سرعة التفاعل مع الخبر يساعد على زيادة ضخ األخبار وعادة ما يكون لها فضل 

، وتقوم فكرته على التدوين المصغر من خالل اوعالمي   االسبق في كثير من األحداث الجارية محلي  
 2006ألصدقاء والمعارف واألقارب، وقد ظهر الموقع في أوائل عام تكوين شبكة اجتماعية من ا

األمريكية، لكن بعد ذلك تم إطالقه  Obviousعلى نطاق ضيق كمشروع بحثي قامت به شركة 
 .(16)2006في أكتوبر  ارسمي  

 :(YouTube)موقع اليوتيوب  – 3
مقاطع والتعليق موقع للمشاركة بمقاطع الفيديو حيث يمكن للمستخدمين تحميل وعرض ال

عليها، ويعرض الموقع مجموعة واسعة من محتوى الفيديو التي تم تحميلها من قبل المستخدمين، 
عن المحتويات التي  بما في ذلك مقاطع من األفالم أو التلفزيون أو األغاني المصورة، فضال  

 . (17)يخرجها ويحملها الهواة مثل تدوين الفيديو أو األفالم القصيرة
بواسطة ثالثة موظفين سابقين في شركة باي  2005فبراير  14وقع اليوتيوب في وتأسس م

م أعلنت شركة 2006بال في مدينة سان برونو، في كاليفورنيا بالواليات المتحدة، وفي أكتوبر 
Google  مليار دوالر أمريكي، ويستخدم اليوتيوب  1.65الوصول التفاقية لشراء الموقع مقابل

ش لعرض المقاطع المتحركة، ويتنوع محتوى الموقع بين مقاطع األفالم والتلفزيون تقنية األدوبي فال
 . (18)الموسيقي، والفيديو المنتج من قبل الهواة

 :Electronic Conversation Forums: منتديات المحادثة اإللكترونية اثالثً 

تعتبر مساحة  مكان يتجمع فيه األفراد األعضاء لتبادل الخيرات حول مفهوم ما، كما أنها
على شبكة االنترنت تسمح للمستخدمين بنشر الرسائل لعرض األفكار واآلراء عن القضايا المختلفة 
ومناقشتها من زاوية المعالجة التي يراها المشاركون من دون قيود، باستثناء تلك التي يضعها 
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. وتتم اى تقني  المشرفون على الموقع من خالل نظام الضبط والتحكم الذي ينظم إدارة المنتد
ما  ما بتحرير خبر ومشاركته، وا  المشاركة في منتديات المحادثة، إما بطرح إشكالية معينة ، وا 
 ابالتعليق على المواضيع، وفيه يستطيع جميع المشاركين تأدية دور الصحفي، فهم يحللون سياسي  

على إنشاء صداقات  ، وتساعد شبكات المحادثةاواقتصادي   اوينتقدون اجتماعي   اوفني   اورياضي  
وعالقات بين الناس لهم هوايات متقاربة، وتشكل منهم تجمعات صغيرة تؤدي بدورها نشاطات 

 . (19)مهمة لهم ولمن حولهم
 (:Wikis: مواقع التحرير الجماعي )الويكي ارابعً 

عبارة عن موسوعات يقوم الجمهور بتحريرها حيث يمكن ألي فرد إضافة مقاالت جديدة أو 
وقد تم إطالقه  2على مواقع ويب  انموذج   Wikipediaمقاالت المنشورة بالفعل، موقع تحرير ال
واستمر في النمو كموقع لتبادل المعلومات على االنترنت، وتوفر هذه المواقع  2001عام 

تكنولوجيا جيدة إلدارة المحتوى من خالل تزويد األفراد بالمعلومات حول كيفية إضافة المحتوى 
نتاج مصادر ثرية بالمعلومات، ولذلك فإن مواقع الويكي تتميز بسهولة التحرير من خالل  وا 

الباحثين حول العالم الذين يقومون بتطوير هذا البناء المعرفي، حيث إن هذه المواقع يمكن تحرير 
 .(20)مضامينها عدة مرات مما يخلق وسيلة بناء جماعية للمعرفة

 لكترونية: : أقسام صحافة المواطن في الصحف اإل اخامسً 
Citizen Journalism Department in Electronic Journalism 

وهي األقسام التي استحدثتها الصحف اإللكترونية إلعداد كافة المواد التحريرية التي ترد من 
المواطنين، سواء عبر خدمة الواتس آب أو متابعة السوشيال ميديا، وكتابة األخبار عن اتجاهاتها 

لمنشورة عليها. وعلى سبيل المثال ما قامت به صحيفة اليوم السابع في أغسطس أو الموضوعات ا
من تخصيص قسم ثابت لصحافة المواطن في القائمة الرئيسة، لتعلن فيما بعد اعتزامها  2015

تدشين موقع وكالة أنباء شعبية يكون القارئ هو محورها األول، وتفتح ذراعيها لمساهمات القراء 
 .(21)وصورهم وفيديوهاتهم إلى أخبار تنشر بالموقعوتترجم رسائلهم 

 المدخل النظري:
اعتمدت الدراسة على نظرية المسؤولية االجتماعية للصحافة والتي تعني بمجموعة الوظائف 
التي يجب أن تلتزم الصحافة بتأديتها أمام المجتمع في مختلف مجاالته السياسية واالقتصادية 

يتوفر في معالجتها وموادها القيم المهنية كالدقة والموضوعية والتوازن واالجتماعية والثقافية، بحيث 
 . (22)والشمول، شريطة أن يتوافر للصحافة حرية حقيقية تجعلها مسئولة أمام القانون والمجتمع

وتشمل مسئولية الصحافة وظائف سياسية وتربوية وفنية وثقافية، ومن المتوقع أن تقوم وسائل 
اطنين بما يحدث داخل نطاق الحكومة، من أجل تعزيز مناقشة األفكار واآلراء اإلعالم بإبالغ المو 
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لهذا  اوالحقائق؛ لتصبح بذلك المرآة التي تعكس للمجتمع ما يحدث بصدق وموضوعية ودقة. ووفق  
التعريف، فإن وسائل اإلعالم ومن بينها صحافة المواطن تخضع للمسئولية االجتماعية من خالل 

مهورها المتلقي بتقديم أخبار صحيحة وتقارير تحليلية صادقة وموضوعية، وتقدم أنها تدين إلى ج
إلى الحكومة النقد البناء والتعليقات واآلراء المختلفة من قبل الجمهور كما أنها تدين إلى مؤسسيها 
ومالكيها ببقاء المؤسسة الصحيفة كمشروع تجاري في المقام األول، فضال عن أنها مصدر حقيقي 

 يم والتثقيف والترفيه. للتعل
لمفهوم الحرية اإلعالمية، ولذلك فإن مبادئ هذه النظرية حاولت أن  اوُتعدُّ هذه النظرية تعزيز  

من تسلط بعض فئات المجتمع عليها، وأن  -ومن ثم وسائل اإلعالم كلها –تحرر الصحافة 
بقاء هذه الوسائل بعيدة تحافظ على قيم المجتمع، وتكون ناقلة لهذه القيم من جيل إلى جيل، مع 

 .(23)عن سلطات الحكومة
وعلى الرغم من أن تلك النظرية تقوم على مفهوم حرية الصحافة، إاّل أنها تحدد ما ينبغي 
على وسائل اإلعالم فعله، والشخص الذي يعتقد في نظرية المسئولية االجتماعية ويؤمن بها، 

بواجباتهم  اهم بشكل جيد إاّل إذا ُذكِّروا دائم  يضع في اعتقاده التام أن الصحفيين لن يقوموا بعمل
 . (24) الملقاة عليهم

 :(25)وهناك ثالثة فئات رئيسة للمسئولية االجتماعية لوسائل اإلعالم
  مسئولية اإلعالمي تجاه المجتمع العام: ويتحقق ذلك من خالل إتاحة المعلومات وعدم إلحاق

التضحية بمصالح الفرد في سبيل صالح  االضرر باآلخرين، فمفهوم المنفعة يقتضي أحيان  
 المجتمع. 

  :مسئولية اإلعالمي تجاه المجتمع المحلي: وهي امتداد للمسئولية األولى، وتعتمد على ما يلي 

 نشر ما يتوقعه الفرد من المجتمع، وما يتوقعه المجتمع من الفرد.  -

 أداء الرسالة السابقة مع تجنب أي ضرر على قدر اإلمكان.  -

 لناس بما يحقق صالحهم اآلن وفي المستقبل. إبالغ ا -

 أداء الرسالة السابقة بطريقة ال تقلل من ثقة الناس في مهنة الصحافة.  -

  مسئولية اإلعالمي تجاه نفسه: وذلك من خالل أداء الرسالة اإلعالمية بأقصى قدر من
 الدقة واألمانة والصدق والموضوعية لما يعتقد أنه في صالح المجتمع. 

 تصنيف المسئولية االجتماعية للصحفي المواطن في عدة مستويات وتتلخص فيما يلي: ويمكن 
عن إبالغ اآلخرين بكل ما  مجتمعية: ينبغي على المواطن الصحفي أن يكون مسؤوال   :أولً 

يخص الصالح المجتمعي، ويرى أنه يساعد في تكوين الرأي العام، في ضوء أهداف المجتمع 
 وقيمه. 
: وتأتي لتلزم المواطن الصحفي بأن يتصرف بمسئولية حين يقدم مختلف اآلراء ذاتية :اثانيً 

 واألفكار، وحين يتيح البدائل الممكنة أمام اآلخرين. 
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مهنية: إن المواطن الصحفي شأنه شأن الصحفي المهني في جمع الخبر وتداوله،  :اثالثً 
 والدقة.  فينبغي عليه أن يخضع لعدة التزامات محددة كالموضوعية والصدق

أخالقية: وتفرض هذه المسئولية على المواطن الصحفي االلتزام بالقيم والضوابط  :ارابعً 
 األخالقية في المجتمع والحرص على عدم انتهاك خصوصية األفراد. 

وهناك بعض المبادئ الرئيسة التي جاءت بها نظرية المسئولية االجتماعية يمكن تحديدها 
 : (26)فيما يلي

ات للمجتمع يجب أن تقبلها وسائل اإلعالم، ويجب أن تنفذ هذه االلتزامات من خالل هناك التزام -
 المعايير المهنية الراقية لنقل المعلومات مثل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازن. 

إن قبول هذه االلتزامات وتنفيذها يتطلب التنظيم المهني الذاتي لوسائل اإلعالم في إطار القوانين  -
 ات القائمة. والمؤسس

يجب أال تقل مسئولية الصحفيين أو المهنين في وسائل اإلعالم أمام المجتمع، وأسواق الصحف  -
 في التوزيع أو اإلعالن. 

 : اآلتيةوتتلخص المبادئ األساسية لنظرية المسئولية االجتماعية في النقاط 
 ه وعاداته وثقافته التزام وسائل اإلعالم بما يلبي حاجة المجتمع، والعمل على تدعيم قيم

 الخاصة. 
  التطور التقني والتنظيم المهني، والعمل على تقديم المعلومات بدقة وموضوعية في سياق

 يعطيها معناها الحقيقي. 

  .اهتمام وسائل اإلعالم بالتنظيم الذاتي في إطار القوانين الخاضعة لها والمؤسسات القائمة 

 لهجومي الذي يسبب الجريمة أو العنف أو ينبغي لوسائل اإلعالم أن تتجنب المحتوى ا
 االضطراب المدني أو الضرر الذي يلحق بجماعات األقليات. 

  ينبغي أن تكون وسائل اإلعالم منتدى للنقاش، وتبادل اآلراء، مما يتيح الوصول إلى وجهات
 النظر المختلفة، وحق كل جهة في الرد. 

 المعرفة باعتبارها السلطة الرابعة، األمر الذي  التزام وسائل اإلعالم بمبدأ أن للجمهور الحق في
جعلها تبرر تدخلها في شئون األفراد الخاصة، حيث يأمل الجمهور في تغطية يومية شاملة 

 تزيد من معرفته بمجرى األمور. 

وهناك اختالف بين الباحثين حول موضوع المسئولية االجتماعية واألخالقية في صحافة 
على أن تكنولوجيا االتصال الحديثة لها أخالقياتها ومسئولياتها، لكون  المواطن، فقد جادل البعض

أن لديها الحصانة الكافية لكي ترتبط بالضوابط والمعايير االجتماعية واألخالقية، ويعود ذلك إلى 
الديمقراطية في نشر المعلومات التي يقوم ذلك النوع من الصحافة بتعزيزها، في حين جادل 

أن صحافة المواطن قد تفتقر إلى المسئولية االجتماعية واألخالقية، ويرجع البعض اآلخر على 
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ذلك إلى عدم وجود مراقبين لشبكة االنترنت، في شتى الموضوعات، وجوانب الحياة المختلفة، وما 
زال البعض يجادل في أن صحافة المواطن لديها من المسئولية ما يكفي العتبارها واحدة من 

 .(27)والتي أصبحت أداة قوية للنقد الالذع تكنولوجيا االتصال،
وعلى ذلك فإنه ينبغي توافر عدة عناصر إلدراك المسئولية االجتماعية لصحافة المواطن، 

 : اآلتيةويمكن إجمالها في النقاط الرئيسة 
محاولة القيام بالوظائف المالئمة للوسائل اإلعالمية، بمعنى أن يستطيع المواطن الصحفي  -1

ر الموضوعية سواء كانت سياسية، اجتماعية، تعليمية أو ثقافية، من أجل تسليط تقديم التقاري
بالغ اآلخرين بكل ما يدور.   الضوء على ما يحدث داخل المجتمع الذي يعيش فيه، وا 

ينبغي على المواطن الصحفي احترام المعايير، والضوابط األخالقية شأنه شأن الصحفي  -2
 األفراد من أجل عرض القضية على الرأي العام.المهني، فال ينبغي انتهاك خصوصية 

على المواطن الصحفي مراعاة الصدق والدقة والموضوعية فيما يقدمه للجمهور المتلقي، وقد  -3
متطوعين لديهم  ايتمتع العديد من الصحفيين المواطنين بالسلوك االلتزامي؛ لكونهم أشخاص  

 ره من معلومات.االلتزام الذاتي والمسئولية االجتماعية لما يتم نش

 ابقة:ـات الســالدراس
آفاق صحافة المواطن: التحديات النفسية »بعنوان  (28) (2010دراسة سيث لويس، وآخرون ) (1)

 «.والعملية التي تواجه المواطن الصحفي الذي يتعامل مع المؤسسات الصحفية
شأن استهدفت التعرف على آفاق صحافة المواطن في فكر رؤساء تحرير الصحف المحلية ب

 . افلسفي   اصحافة المواطن، وكيف تتناول الصحف المحلية صحافة المواطن باعتبارها مفهوم  
مفردة من رؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية  50وتمثلت عينة الدراسة الميدانية في 

واألسبوعية في جميع أنحاء والية تكساس وتم االتصال بالمحررين عبر البريد اإللكتروني لتمهيد 
مشاركة في الدراسة، وفي نهاية المطاف وافق على إجراء مقابلة عبر الهاتف تسعة وعشرون ال

 من إجمالي خمسين.  امحرر  
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

   كمسألة مبدأ.  امن المحررين يرفضون فكرة صحافة المواطن أساس   اأكدت الدراسة أن هناك عدد
أن مشاركة المواطنين تتنافى في األساس مع العملية اإلنتاجية  حيث يرى هؤالء المحررون

 لألخبار. 
  وهناك عدد من المحررين يرفضون فكرة صحافة المواطن ليس على أسباب فلسفية، ولكن ألنهم

 يعتبرونها غير قابلة للتطبيق في المقام األول. 

 ة نتيجة للتغيرات والبعض يرى أن صحافة المواطن هي امتداد طبيعي للصحافة التقليدي
 التكنولوجية، وتعتبر أفضل وسيلة للمجتمع المحلي. 
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كشف العالقة بين صحافة المواطن وتطور »بعنوان  (29) (2012دراسة تايلر ستيفن جونز) (2)
 «.وسائل االتصال 

كشفت عن العالقة بين صحافة المواطن والتطور التقني والتكنولوجي لوسائل االتصال، 
تبني صحافة المواطن ذلك التطور التقني عن غيرها من المؤسسات  والتعرف على احتمالية

من المواقع المتضمنة لصحافة المواطن، وهو ما  اموقع   242اإلعالمية، وشملت عينة الدراسة 
. واعتمدت الدراسة على أداة تحليل المضمون كأداة من KCNN% من قاعدة بيانات 20يمثل 

 أدوات جمع البيانات. 
 ئج التي توصلت إليها الدراسة:ومن أهم النتا

أكدت الدراسة على وجود أربعة مفاهيم للتطور التقني والتكنولوجي لوسائل االتصال وهي: 
التركيز على التنمية على مستوى اإلنسان، والتركيز على التنمية على مستوى المجتمع المحلي، 

 هيم والمتغيرات هي المتبعة. وتسهيل االتصال على المستوى األفقي، والدعوة. وأصبحت هذه المفا
مشاركة الجمهور من خالل »بعنوان  (30)(2012دراسة رين ريسنواتي وسرى سيجافي ) (3)

 «.صحافة المواطن )دراسة حالة على الصحيفة المحلية "سوارا ميرديكا"
اهتمت بالتعرف على كيفية مشاركة الجمهور في صحافة المواطن، وهل هناك فرق بين 

في كتابة القصص اإلخبارية. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الصحفيين والجمهور 
واستخدمت دراسة الحالة النوعي. وجاءت عينة الدراسة ممثلة في صحيفة سوارا ميرديكا على 

 ، واستخدمت الدراسة استمارة تحليل المضمون.2012سبعة إصدارات من الجريدة في يوليو 
 ا الدراسة: ومن أهم النتائج التي توصلت إليه

  أن الكثير من الناس يريدون بالفعل أن يتم تغطية أنشطتهم من قبل وسائل اإلعالم. إاّل أنه
ليس من الضروري استدعاء الصحفي لتغطية كل نشاط لديهم، وخاصة األنشطة غير 

 المهمة. ومن ثم، فإنهم يمكنهم تغطية وكتابة أنشطتهم بأنفسهم. 
 أمام عامة الناس إلرسال مقاالتهم، حيث إن وسائل  ال  هناك بعض العقبات التي تقف حائ

اإلعالم تطبق معايير مختلفة لعامة الناس والصحفيين المحترفين في كتابة القصص 
 اإلخبارية. 

المواطن كمصور صحفي: دوافع تصوير الكوارث »بعنوان  (31)(2013دراسة دانيال أوين ) (4)
 «.الطبيعية وتبادل الصور على شبكة االنترنت 

ستهدفت التعرف على دوافع المواطنين المصورين لتوثيق الكوارث الطبيعية، وأسباب تبادلهم ا
لتلك الصور على شبكة االنترنت. واستخدمت هذه الدراسة نظرية االستخدامات واإلشباعات 

من النماذج التقليدية، وأجريت الدراسة على ثمانية مصورين من  لوسائل اإلعالم الجديدة بدال  
 نين اعتمدت الدراسة على المقابلة لجمع البيانات. المواط



                                                            

                                                      465 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
أظهرت نتائج الدراسة أن دوافع المصورين المواطنين للكوارث الطبيعية جاءت لملء الفراغ 

عادة البناء، وتوثيق الذكريات الش ظهار التقدم وا    .خصيةالذي أحدثته وسائل اإلعالم المهنية، وا 
اتجاهات الشباب المصري نحو صحافة » بعنوان ( 32) (2013دراسة نها السيد عبدالمعطي) (5)

 «.المواطن على شبكة االنترنت 
لقاء  هدفت إلى قياس اتجاهات الشباب المصري نحو صحافة المواطن على شبكة االنترنت وا 

حدثتها صحافة المواطن الضوء على أشكال صحافة المواطن المختلفة، كذلك رصد التغيرات التي أ
 على الصناعة اإلعالمية واإلشكاليات التي تواجهها، في إطار منهج المسح اإلعالمي. 

وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من الشباب المصري المستخدم لإلنترنت ممثلة في 
اس ( مفردة، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان عن طريق استمارة استقصاء إلكتروني ومقي410)

 االتجاه نحو صحافة المواطن. 
 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

توصلت الدراسة إلى أن مواقع صحافة المواطن تتمتع بنسبة من المتابعة النسبية بين  
%( 25.5%( يليها من يستخدمها بشكل دائم )55المبحوثين حيث احتلت المرحلة األولى بنسبة )

%( ، واحتلت شبكات التواصل االجتماعي المرتبة األولى من تفضيل 19.5بنسية ) انادر   اوأخير  
%( ثم 38.3%( تالها مواقع مشاركة المحتوى)89.5المبحوثين ألشكال صحافة المواطن بنسبة )

 %(. 26.5مواقع تدوين الرسائل القصيرة )
عادة إنتاج األدوار»بعنوان ( 33) (2014دراسة ثريا السنوسي ) (6)  «.صحافة المواطن وا 

هدفت إلى رصد التحوالت الجذرية التي طرأت على عالم اإلعالم والصحافة في مختلف 
المستويات في عصر صحافة المواطن، والوقوف عند أهم االتجاهات فيما يخص مفهوم صحافة 

 المواطن للتعرف على قوة هذا المصطلح وخطورة تداعياته على المجال االتصالي الحالي. 
  :ي توصلت إليها الدراسةومن أهم النتائج الت

أشارت الدراسة إلى أنه أمام تعدد المصادر أصبح كل مواطن يشكل في ذاته وكالة أنباء  
 متنقلة وهو ما قد يتنافى مع الوظيفة األساسية لإلعالم وهي التنمية والبناء. 

عالقة صحافة المواطن بحرية التعبير » بعنوان ( 34) (2015دراسة نورهان يسري حسن ) (7)
 «.لرأي على شبكة التواصل االجتماعي "الفيس بوك"وا

بين صحافة المواطن بحرية التعبير والرأي على شبكة  استهدفت التعرف على العالقة
التواصل االجتماعي الفيس بوك في ضوء نظرية حارس البوابة، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات 

 الوصفية معتمدة في ذلك على منهج المسح الوصفي. 
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مثلت عينة الدراسة التحليلية في أربعة أنواع من الصفات على شبكة التواصل االجتماعي وت
والمقارنة بينها )صفحة عامة، صفحة شخصية، مجموعة مفتوحة، مجموعة مغلقة( لمدة ثالثة 

( مفردة من مستخدمي شبكة التواصل 150شهور، جاءت عينة الدراسة الميدانية مكونة من )
( سنة، واستخدمت الباحثة أداة تحليل 35-18بوك" في المرحلة العمرية من )االجتماعي "الفيس 

 المضمون واستمارة االستبيان كأدوات لجمع البيانات. 
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

أثبتت الدراسة صحة الفرض الثاني الذي ينص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 صحفي لشبكة التواصل االجتماعي "الفيس بوك" وحريته في الرأي والتعبير. استخدام المواطن ال

 
( بعنوان " صحافة المواطن وتأثيرها على مصادر وسائل اإلعالم 2015( دراسة تاال حالوة ، )8)

 المحلية" 
استهدفت الدراسة التعرف على مدى تأثير صحافة المواطن على مصادر وسائل اإلعالم 

إلى أن فرص تناول األخبار الكاذبة والشائعات جاءت بنسبة عالية في صحافة المحلية، وتوصلت 
أن المواطن  اعلى وسائل اإلعالم التقليدية، وكشفت النتائج أيض   اكبير   االمواطن، وتشكل عبئ  

الصحفي يسعى من خالل )اإلنترنت( إلى إنتاج إعالم خاص ال يلتزم بمعايير الصحافة وال يعيرها 
 . (35)إرشادات مهنية ألي ااهتمام  

( " استخدام الطالب الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي 2016( دراسة ليفرل إدوراد و لي )9)
  .(36)وتأثيراتها على اإلعالم التقليدي"

هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدامات مواقع التواصل االجتماعي بين الطالب 
تلك المواقع على اإلعالم التقليدي، واستخدمت الدراسة  الجامعيين باإلضافة إلى تأثيرات استخدام

 اطالب   189منهج البحث النوعي ذو التصميم االستطالعي، وشارك في الدراسة عينة تكونت من 
عام( بكليات تخصص  23 -19% إناث، ومتوسط العمر ما بين 55وطالبة جامعية ) من بينهم 

شوائية وتطبيق األدوات عليهم، وتمثلت أدوات جمع تكنولوجيا، وتم تجميع أفراد العينة بطريقة ع
البيانات في كل من: استبانة المعلومات الديموجرافية، استبانة أثر مواقع التواصل االجتماعي على 

 اإلعالم التقليدي.
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

االجتماعي بغرض  أظهرت التحليالت أن الطالب الجامعيين يستخدمون مواقع التواصل
وأظهر تحليل  –الترفيه وتكوين األصدقاء، والمعلومات، واألغراض األكاديمية، واأللعاب. 

استجابات الطالب وجود تأثير سلبي لمواقع التواصل االجتماعي على اإلعالم تمثلت مظاهرها في 
 . انخفاض مستويات التعرض لإلعالم التقليدي وانخفاض مستويات االهتمام بالمحتوى
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صورة الشرطة المصرية كما تعكسها »بعنوان ( 37) (2016( دراسة غادة موسى صقر )10)
 «. يونيو 30صحافة المواطن واتجاهات الجمهور نحوها بعد ثورة 

اهتمت بالتعرف على مدى تأثير صحافة المواطن على الصورة المتكونة لدى الجمهور 
وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات ، 2013يونيو  30المصري عن جهاز الشرطة بعد ثورة 

( 400الوصفية، وقد اعتمدت على منهج المسح اإلعالمي، وجاءت عينة الدراسة ممثلة في )
 مفردة من المواطنين المصريين، وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات. 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
جمهور المصري لصحافة المواطن أنها )تتيح للجمهور جاءت في مقدمة أسباب تفضيل ال 

المشاركة بآرائهم في كافة القضايا والموضوعات(، ثم في المرتبة الثانية )كل أصدقائي 
يستخدمونها(، ثم )تناولها لقضايا ال تتناولها وسائل اإلعالم األخرى( ، وجاء في المرتبة الرابعة 

 (. ال  )تنقل لي األخبار بشكل أوضح وأكثر تفصي
صحافة المواطن كمصدر للمعلومات من »بعنوان ( 38) (2017دراسة حاتم سليم علوانة ) (11)

  .«دراسة مسحية –وجهة نظر الصحفيين األردنيين 
هدفت إلى التعرف على دور  صحافة المواطن كمصدر للمعلومات من وجهة نظر  

ز المعايير المهنية الصحفيين األردنيين، ومعرفة أهم أسباب ظهور صحافة المواطن، وأبر 
والتشريعات واألخالقيات المستخدمة فيها، وذلك باالعتماد على منهج المسح اإلعالمي، على عينة 

( مفردة من الصحفيين األردنيين العاملين في الصحف األردنية اليومية )الدستور 200قوامها )
ألردنية )بترا(، ومن ثم استخدام والرأي والغد واألنباط والديار والسبيل األردنية( ووكالة األنباء ا

 االستبيان كأداة لجمع البيانات. 
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

(، بينما الذين يتابعونها بشكل ا%( من أفراد العينة يتابعون صحافة المواطن )أحيان  45أن ) 
 %(. 30قليل ونادر بلغت نسبتهم )

استخدام صحافة المواطن كمصدر »عنوان ب( 39) (2018دراسة هدى عاطف محمود ) (12)
 «. لألخبار في الصحف اإللكترونية وعالقته بمصداقيتها لدى طالب الجامعة 

هدفت إلى التعرف على العالقة بين استخدام صحافة المواطن كمصدر لألخبار في  
ة الصحف اإللكترونية ومصداقية الصحف اإللكترونية لدى طالب الجامعة، وتنتمي هذه الدراس

 إلى الدراسات. 
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 مشكلة الدراسة:
ما مدى دور »في ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي، وهو: 

وذلك في إطار تعدد «. صحافة المواطن في تفعيل القضايا االجتماعية لدى طالب الجامعات 
تديات المحادثات أشكالها ما بين المدونات اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي ومن

اإللكترونية وأقسام صحافة المواطن في الصحف اإللكترونية، وأصبح المواطن عبر تلك األشكال 
في تقديم المحتوى وصناعته، وفي الوقت نفسه يستقبل ما يضعه المواطنون  اأساسي   فاعال  

القضايا اآلخرون، األمر الذي يتطلب البحث حول دور المواطن الصحفي في تفعيله لكثير من 
 عبر تلك الوسائط. 
 أهمية الدراسة: 

 : اآلتيةتتبلور أهمية هذه الدراسة في النقاط 
في إجراء دراسات حول صحافة المواطن  امواكبة التغيرات البحثية المعاصرة التي شهدت تنامي   -

 في عالم االتصال.  اجديد   باعتبارها شكال  
ومواكبتها لالتجاهات الحديثة في بحوث ندرة الدراسات السابقة الخاصة بصحافة المواطن  -

من تحول إلى العصر الرقمي  ايشهده العالم حالي   0الصحافة اإللكترونية في ظل ما
 للمعلومات. هذا باإلضافة إلى حداثة مفهوم صحافة المواطن. 

أهمية الفئة العمرية التي يتناولها البحث حيث إن الشباب الجامعي هو العمود الفقري ألي  -
 وأساس التكوين واالنطالق نحو تحقيق أهدافه.  مجتمع 

تنوع وتعدد القضايا االجتماعية وما ينتج عنها من أبعاد مختلفة تعطي خصوصية لطبيعة تلك  -
 القضايا للبحث والدراسة. 

 
  :أهداف الدراسة

  :اآلتيةتسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف 
 ن عينة الدراسة. تحديد أهم القضايا االجتماعية التي تشغل المبحوثي -

التعرف على أهم األشكال الصحفية لصحافة المواطن في تقديمها للقضايا االجتماعية لدى عينة  -
 الدراسة. 

 رصد معدل تصفح المبحوثين عينة الدراسة لصحافة المواطن.  -

 تحديد األماكن المفضلة لتصفح المبحوثين عينة الدراسة لصحافة المواطن.  -

  .عينة الدراسة لصحافة المواطن كمصدر للمعلومات التعرف على أسباب تفضيل -
 التعرف على تفاعل ومشاركة عينة الدراسة في تقديم مضمون صحافة المواطن.  -
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  :تساؤلت الدراسة

  ؟ما مدى تعرض طالب الجامعات لصحافة المواطن -
  ؟ما المعدل األسبوعي لتصفح الشباب الجامعي لصحافة المواطن -
  ؟ب لصحافة المواطن خالل اليومما عدد ساعات تصفح الطال -
 ؟لجامعي لصحافة المواطنما دوافع استخدام الشباب ا -
  ؟مواطن المفضلة لدى طالب الجامعاتما أشكال صحافة ال -
ما أسباب تفضيل طالب الجامعات المصرية لصحافة المواطن كمصدر من مصادر  -

  ؟المعلومات عن غيرها من مصادر المعلومات
  ؟الجامعات في صحافة المواطنما مدى مشاركة طالب  -
 ؟ما أسباب مشاركة طالب الجامعات في صحافة المواطن -
ما القضايا التي يحرص طالب الجامعات عينة الدراسة على متابعتها في صحافة  -

  ؟المواطن
  ؟ما القضايا االجتماعية التي تحظى باهتمام طالب الجامعات في صحافة المواطن -

 نوع الدراسة: 

ن الدراسات الوصفية حيث إنها تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص تعد الدراسة م
مجتمع معين وموقف معين وتمتد مجاالتها إلى تصنيف البيانات والحقائق التي يتم تجميعها 

. واستخالص نتائج ودالالت مفيدة منها تؤدي إلى شامال   وتسجيلها وتفسيرها وتحليلها تحليال  
 الموقف أو الظاهرة محل البحث أو الدراسة.  إمكانية إصدار التعميمات بشأن

  :منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على منهج المسح بالعينة لطالب الجامعات عينة الدراسة وذلك للتعرف على 
مدى تعرضهم للقضايا االجتماعية في صحافة المواطن ودور صحافة المواطن في تفعيل القضايا 

للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن  امنظم   اعلمي   ااالجتماعية. ويعد منهج المسح جهد  
الظاهرة موضوع البحث لمجتمع محدد ولفترة كافية وذلك بهدف تكوين القاعدة األساسية من 

 البيانات والمعلومات المطلوبة في تخصص معين أو تحديد كفاءة األوضاع القائمة. 

 أدوات جمع البيانات: 
على صحيفة االستقصاء كأسلوب يستخدم في جمع البيانات  اعتمد الباحث في جمع البيانات

عن طريق استقصاء األفراد المبحوثين بطريقة منهجية للحصول على أفكار وحقائق وآراء معينة 
في إطار البيانات المرتبطة بموضوع البحث دون تدخل من الباحث في التأثير على المبحوثين 

تصميم صحيفة االستقصاء لطالب الجامعة في  للحصول على هذه البيانات ورصدها. وقد تم
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ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها لرصد مدى تعرض طالب الجامعات للقضايا االجتماعية، في 
 صحافة المواطن ودورهم في تفعيل هذه القضايا.

 عينة الدراسة:
على عينة من طالب  31/3/2018وحتى  1/1/2018أجريت الدراسة في الفترة من 

جامعتي عين شمس، وبنها باعتبار األولى تمثل إحدى الجامعات  امصرية وتحديد  الجامعات ال
( مفردة من طالب 400المركزية واألخرى تمثل إحدى الجامعات اإلقليمية، واختار الباحث )

الصيدلة(  -العلوم –والهندسة  -الجامعتين بطريقة عشوائية وذلك من الكليات العملية )الطب
( مفردة بكلتا الجامعتين 200( من كل كلية ليكون إجمالي العينة )50بـ )وحددت مفردات العينة 

 .31/3/2018وحتى  1/1/2018خالل الفترة من 
 صدق المقياس: 

، (*)تم التأكد من الصدق الظاهري عن طريق عرض االستمارة على مجموعة من المحكمين
دراسة وقدرتها على قياس والخبراء المتخصصين للحكم على مدى ارتباط االستمارة بأهداف ال

 متغيراتها. 
 ثبات المقياس:

تحقق الباحث من ثبات صحيفة االستقصاء عن طريق إجراء اختبار الثبات وهو اختبار 
بعدي حيث يجري إعادة تطبيق صحيفة االستقصاء على مجموعة من مفردات الدراسة بنسبة 

م جمعها في التطبيق األصلي %( بفاصل زمني مدته أسبوع على األقل بين الفترة التي ت10)
والتطبيق الثاني وأجرى الباحث اختبار الثبات على جميع أسئلة االستمارة وبعد االختبار البعدي 

 %(. 95بلغ معامل الثبات الكلي )
 

 األسلوب اإلحصائي: 
ومن خالل  SPSSاعتمد الباحث في تحليله للبيانات واألرقام على حزمة العلوم االجتماعية 

 :اآلتيةمة اإلحصائية تم االعتماد على األساليب اإلحصائية هذه الحز 
 التوزيعات التكرارية.  -
  .التكرار والنسب المئوية -
 المتوسط الحسابي.  -

 لمقياس العالقة بين متغيرات الدراسة.  2أسلوب كا -
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 نتائج الدراسة امليدانية

للقضايا سعت الدراسة للتعرف على مدى تعرض طالب الجامعات )عينة الدراسة( 
االجتماعية في صحافة المواطن والدور الذي قامت به صحافة المواطن في تفعيل القضايا 
االجتماعية، واقتصرت الدراسة على طالب جامعتي القاهرة وبنها، حيث تم سحب عينة من طلبة 

( مفردة لكل 200( مفردة من الذكور واإلناث بواقع )400وطالبات هاتين الجامعتين، وقوامها )
 امعة، وجاءت النتائج كالتالي: ج

 مدى متابعة المبحوثين لصحافة المواطن:  – 1
 (1جدول )

 يوضح مدى متابعة المبحوثين لصحافة المواطن
 % ك صحافة المواطن ةتابعم مدى

 44.5 178 ادائم  

 40 160 اأحيان  

 15.5 62 انادر  

 100 400 اإلجمالي

ثين يتابعون صحافة المواطن حيث جاء من يتضح من الجدول السابق: أن معظم المبحو 
( ا%(، ثم جاء من يتابعونها )أحيان  44.5يتابعونها بشكل )دائم( في المرتبة األولى بنسبة بلغت )

 .%(15.5( بنسبة )ابلغ من يتابعونها )نادر   ا%( وأخير  40في المرتبة الثانية بنسبة بلغت )
على أن متابعة المبحوثين ( 40) (2013عطي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )نها السيد عبدالم

%(. وكذلك دراسة )حاتم سيد 55جاءت في الترتيب األول بنسبة ) الصحافة المواطن أحيان  
%( من أفراد العينة يتابعون صحافة المواطن 45التي أشارت إلى أن )( 41) (2017عالونة 
%( وقد يرجع تفسير ذلك إلى 30)(، بينما الذين يتابعون بشكل قليل ونادر بلغت نسبتهم ا)أحيان  

من  اكبير   اأن صحافة المواطن أصبحت وسيلة إعالمية جديدة، تستقطُب بأشكالها المختلفة عدد  
لمتابعة كل ما هو جديد، في إطار الدور التفاعلي الذي أتاحه هذا  االشباب، الذين يتطلعون دائم  

 النوع من الصحافة. 
اءت في الترتيب الثاني فإن ذلك يعبر عن مدى انشغال بعض ( والتي جاأما ما يتعلق بـ)أحيان  

عينة الدراسة بالتعرض لوسائل إعالمية أخرى وهذا يتفق مع نظرية حرية االنتقاء في اختيار 
الوسيلة والمضمون الذي يتعرض له الجمهور المتلقي خاصة وأن تلك الفترة متعددة األهواء 

  .واألغراض
لتي جاءت في الترتيب الثالث فإن ندرة التعرض تعني عزوف جزء ( وااأما ما يتعلق بـ)نادر  

من عينة الدراسة أو عدم إقبالها على صحافة المواطن، ويرى الباحث أن ذلك يرجع إلى عدم 
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معرفة المبحوث بكيفية التعامل مع الوسائط المتعددة أو أنه غير متصل بشبكة االنترنت وبالتالي 
كة االتصالية لإلنترنت أو عند توجيه اآلخرين له بضرورة يأتي تعرضه حسبما تتوافر الشب

 االتصال.
 المعدل األسبوعي لتصفح المبحوثين صحافة المواطن: – 2

 (2جدول )
 المعدل األسبوعي لتصفح المبحوثين صحافة المواطن

 % ك المعدل األسبوعي لتصفح صحافة المواطن 

 53 212 ايومي  

 28.8 115 يومان في األسبوع

 18.2 73 من ثالثة أيام في األسبوع أكثر

 100 400 اإلجمالي

( ايتضح من بيانات الجدول السابق: ارتفاع معدل تصفح صحافة المواطن إذ جاءت )يومي  
%(، ثم جاءت 53في مقدمة المعدل األسبوعي لتصفح المبحوثين صحافة المواطن بنسبة بلغت )

بلغت نسبة من  ا%( ، وأخير  28.8ألسبوع( بنسبة )في المرتبة الثانية من يتابعونها )يومان  في ا
 %(. 18.2يتابعونها )أكثر من ثالثة أيام في األسبوع 

، حيث أشارت إلى أن غالبية (42) (2012وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )ماجد سالم تربان 
%(، 38.1( وبنسبة )االشباب يحرصون على متابعة صحافة المواطن بصورة مستمرة )يومي  

مع دراسة )غادة  ا%(، كما اتفقت هذه النتيجة نسبي  52دمونها منذ أكثر من عامين وبنسبة )ويستخ
، حيث جاء تصفح صحافة المواطن في أقل من ثالث أيام بنسبة (43) (2016موسى إبراهيم 

%(، وجاءت ثالثة أيام 24.3بنسبة ) ا%(، بينما خمسة أيام أسبوعي  28بنسبة ) ا%(، ويومي  32.8)
 %(. 15بنسبة ) اأسبوعي  

من  اأن التصفح اليومي لصحافة المواطن أصبح جزء   اكما يتضح من قراءة الجدول أيض  
مع  االممارسات اليومية التي يمارسها طالب الجامعات )عينة الدراسة( وأن ذلك يتفق تمام  
بكافة التعرض الدائم لصحافة المواطن وأن عنصر الحالية أو اآلنية التي تحققها صحافة المواطن 

لصحافة  اأشكالها أعطى أهمية خاصة لتعرض عينة الدراسة بشكل دائم وبالتالي أصبح متصفح  
 .  االمواطن يومي  

%( فإن تفسير 28.8أما عينة الدراسة التي تتصفح يومين في األسبوع والتي جاءت بنسبة )
يعتها الخاصة من عينة الدراسة خاصة وأنهم ينتمون إلى الكليات العملية وطب اذلك أن بعض  

تشغلهم في كل من األحيان عن التصفح أو التعرض لكثير من وسائل اإلعالم وكأن نظرية 
اإللهاء العلمي تخضع هذا القطاع من عينة الدراسة بالتحصيل العلمي ومذاكرة الدروس العلمية 
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وأن  او اقتصادي  أ اأو سياسي   ابواقع المجتمع اجتماعي   افقط، مما يعني أن تلك الفئة ال تنشغل كثير  
للكتاب والمحاضرات مما يستدعي توجيه تلك الفئة  افأصبح حبيس   االتوجه العلمي طغى عليه تمام  

 إلى كيفية إدارة الوقت بين التحصيل والترقيه والتثقيف. 
أما من يتعرضون أكثر من ثالثة أيام في األسبوع والتي جاءت في الترتيب الثالث واألخير 

إما النشغالهم بالدراسة والتحصيل أو انشغالهم بوسائل  ان ذلك يعود أيض  %( فإ18.2بنسبة )
أخرى يتعرضون لها كاإلذاعة والتلفزيون أو الصحف المطبوعة وهي وسائل رخيصة غير مكلفة 

 لعامة الناس. 
 عدد ساعات تصفح صحافة المواطن في اليوم: – 3

 (3جدول )
 صحافة المواطن في اليوم همصفحعدد ونسبة المبحوثين من حيث كم عدد ساعات ت

 % ك المبحوثين عدد ساعات تصفح

 32.5 130 أقل من ساعة

 28.3 113 من ساعة إلى ساعتين 

 18.7 75 من ساعتين إلى ثالث ساعات 

 20.5 82 ثالث ساعات فأكثر 

 100 400 اإلجمالي 

 
ة عدد ساعات يتضح من بيانات الجدول السابق: أن فئة )أقل من ساعة( جاءت في مقدم

%( واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )سعود عيد 32.5تصفح المبحوثين لصحافة المواطن بنسبة )
، التي توصلت إلى أن الشباب الجامعي يقضون "أقل من ساعة" في متابعة (44) (2016محمود 

%(، ثم 28.3%(، ثم جاءت )من ساعة إلى ساعتين( بنسبة بلغت )41.5األخبار بنسبة بلغت )
بلغت نسبة من ساعتين إلى ثالثة  ا%(، وأخير  20.5ءت )ثالث ساعات فأكثر( بنسبة بلغت )جا

%( ويرجع الباحث سبب محدودية الزمن الذي يتعرض له أفراد العينة؛ إلى أن 18.7ساعات )
 معظم جيل الشباب الحالي يميلون إلى المعلومة السريعة والمختصرة دون الخوض في تفاصيلها. 

 ءة الجدول يتضح للباحث ما يلي: وفي ضوء قرا
: أن طبيعة التصفح هامشية يغيب عنها التصفح الدقيق أو العميق وبالتالي يغيب التحليل أوال  

والتفسير لكثير من القضايا في إطار التصفح الهامشي أو السطحي مما ينجم عن ذلك غياب 
 اإلى أن الجيل الجديد يلجأ كثير  الوعي بالقضايا موضع اهتمام المجتمع أو ربما يرجع الباحث ذلك 

في إطار  اإلى الوجبات السريعة الجاهزة في ظل انشغاله بجوانب ترفيهية أخرى أو انشغاله علمي  
 التحصيل الدراسي. 
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: أن بقية الفئات المجدولة توضح بشكل عام أن محدودية الزمن هي األصل في تصفح اثاني  
قضايا االجتماعية وأن الخوض في التفاصيل ال تشغله عينة الدراسة لصحافة المواطن لمتابعة ال

 إاّل إذا كان ما يتعرض له أو يتصفحه يخضع لجوانب ذاتية ترفيهية. اكثير  
 األماكن المفضلة لتصفح صحافة المواطن:  – 4

 (4جدول )
 أكثر األماكن التي يفضل فيها الشباب الجامعي تصفح صحافة المواطن

 الدللة 2كا معامل الختبار ترتيبال متوسط الرتب % ك األماكن

 1 36791.74.18 المنزل

568.6 0.000 

 2 18045.33.16 الجامعة

 4 13.52.42 54 عند األصدقاء

 5 10.52.37 42 المكتبات العامة 

 3 18.62.68 75أندية ومقاهي االنترنت

%( وهذا يعني وجود 5يتضح من بيانات الجدول السابق أن مستوى المعنوية أقل من )
اختالف في األهمية النسبية بين األماكن التي يفضل فيها المبحوثون تصفح صحافة المواطن من 
وجهة نظر عينة الدراسة، ومن ثم يمكن معرفة المكان األكثر أهمية من وجهة نظر المبحوثين، 

( وأقل متوسط رتب جاء )للمكتبات العامة= 4.18ى متوسط جاء )للمنزل = فيالحظ أن أعل
2.37 .) 

وتشير النتائج التفصيلية إلى أن )المنزل( جاء في مقدمة أكثر األماكن التي يفضل فيها 
%( 45.3%( ، ثم جاءت )الجامعة( بنسبة )91.7المبحوثون تصفح صحافة المواطن بنسبة )

%(، وجاء بعد ذلك )عند األصدقاء( بنسبة 18.6رنت( بنسبة )يليها )أندية ومقاهي اإلنت
 %(.10.5)المكتبات العامة( بنسبة ) ا%( وأخير  13.5)

، و)هدى عاطف محمود (45) (2013اهلل التميمي  واتفقت هذه النتيجة مع كل من دراسة )عبد
لمنزل ، الذين أشاروا إلى تصدر ا(47) (2013، ودراسة )نهى السيد عبدالمعطي (46) (2018

 األماكن التي يفضل فيها المبحوثون تصفح صحافة المواطن.
ويمكن تفسير تصدر المنزل إلى أنه المكان اآلمن لدى معظم الشباب الجامعي، حيث 
يتمتعون فيه بالخصوصية والحرية، باإلضافة إلى أن اإلنترنت أصبح يغزو الغالبية العظمى من 

 د العائلة التي يتفاعل معها فيما يتصفحه.البيوت المصرية، باإلضافة إلى وجود أفرا
أما الجامعة والتي جاءت في الترتيب الثاني فإن ذلك يعطي خصوصية للجامعة في إطار 
أنها محراب علم وتحصيل وأن وقت الفراغ بين المحاضرات والذي يقضيه الطالب في معامل 

علمية أو تناول وجبات الجامعة ربما يسمح لهم بتصفح صحافة المواطن أو عمل واجباتهم ال
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للتصفح في إطار خصوصية  مفضال   افي اعتبار الجامعة مكان   اغذائية فإن ذلك يحول كثير  
 المتصفح أو المتعرض للوسيلة. 

أما أندية ومقاهي اإلنترنت والتي جاءت في الترتيب الثالث فإن طبيعة المكان تسمح له 
أن تجمع  اه وبين تصفح كل ما يريد كذلك أيض  بالتصفح لما يريد بينما عامل الوقت قد يحول بين

 .اأساسي   ابين خصوصية المتصفح وذلك يعد بعد   ااألصدقاء في مقاهي اإلنترنت يحول أيض  
%( فإن ذلك يعني أن 13.5أما عند األصدقاء والتي جاءت في الترتيب الرابع بنسبة )

ة األصدقاء تغني عن يحول بين خصوصية التصفح وأن مجالس االجلوس مع األصدقاء أيض  
بين األصدقاء في المتابعة لقضية  امسبق   االتصفح أو التعرض لوسيلة أخرى إاّل إذا كان هناك اتفاق  

بشبكة اإلنترنت  من األصدقاء قد ال يكون متصال   اما أو موضوع ما. باإلضافة إلى ذلك أن بعض  
  وتصبح مجالسة األصدقاء. والترفيه معهم أهم بكثير من التصفح.

 ا%( فإن ذلك يعود أيض  10.5أما المكتبات العامة: والتي جاءت في الترتيب الخامس بنسبة )
بين التصفح أو التعرض لصحافة المواطن وأن طبيعة  اإلى طبيعة المكان التي تحول كثير  

المكتبات العامة تكون خصوصية االنترنت لألجهزة الخاصة بالموظفين فقط وأن الخدمة المكتبية 
على الكتب والمجلدات المطبوعة فقط وبالتالي يغيب التصفح لصحافة المواطن بالمكتبات  تقتصر
 العامة. 
 دوافع وتفضيالت الشباب الجامعي لصحافة المواطن:  – 5

 (5جدول )
 يوضح أسباب استخدام صحافة المواطن

 الترتيب متوسط الرتب % ك أسباب استخدام صحافة المواطن
معامل 

  2الختباركا
 عنويةالم

 1 6.45 78.5 314 للبحث عن األخبار والمعلومات

277.123 0.000 

بداء الرأي في األحداث  4 5.3 45.8 183تتيح فرصة المشاركة وا 

 8 4.31 31.5 126 تكوين صدقات جديدة 

 3 5.10 47 188 التواصل مع اآلخرين

 9 4.13 25.5 102 البحث العلمي 

 5 5.5 46.3 185 التسلية والترفيه 

 6 4.91 41.5 166تساعد في تكوين رأي حول القضايا المعروضة 

 7 4.73 38 152 تنمية الحوار مع اآلخرين

 2 5.26 52 208 يتميز المنشور فيها بالثقة
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( وهذا يعني وجود اختالف في 0.05يتضح من الجدول السابق أن مستوى المعنوية أقل من )
أسباب استخدام صحافة المواطن من وجهة نظر عينة الدراسة، ويمكن معرفة  األهمية النسبية بين

السبب األكثر أهمية عن طريق متوسط الرتب حيث جاء أعلى متوسط )للبحث عن األخبار 
  .(4.11( وأقل متوسط رتب هو )للبحث العلمي = 6.47والمعلومات = 

معلومات( جاء في مقدمة أسباب وتشير النتائج التفصيلية إلى أن )للبحث عن األخبار وال
%( ، واتفقت تلك النتيجة مع ما أكدت 78.5استخدام المبحوثين لصحافة المواطن بنسبة بلغت )

أن دافع البحث عن األخبار والمعلومات جاء في ( 48) (2013عليه دراسة )نهى السيد عبدالمعطي 
جتماعي حيث إنها من الوسائل مقدمة دوافع استخدام مواقع صحافة المواطن، ومواقع التواصل اال

التكنولوجية التي يسرت الحصول على األخبار وجمع المعلومات بسرعة وسهولة، ثم جاء في 
%(، ثم يليها جاء )التواصل مع 52المرتبة الثانية )يتميز المنشور فيها بالثقة( بنسبة بلغت )

الرابعة )تتيح فرصة  %(، وجاءت في المرتبة47اآلخرين( في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت )
بداء الرأي في األحداث( بنسبة بلغت ) %(، ثم جاءت )التسلية والترفيه( في 45.8المشاركة وا 

%(، يليها في المرتبة السادسة )تساعد في تكوين رأي حول القضايا 46.3المرتبة الخامسة بنسبة )
ة السابعة بنسبة %( وجاء )تنمية الحوار مع اآلخرين( في المرتب41.5المعروضة( بنسبة )

)للبحث  ا%(، وأخير  31.5%(، ثم جاءت )تكوين صداقات جديدة( في المرتبة الثامنة بنسبة )38)
 %(. 25.5العلمي( بنسبة )

التي أسفرت عن أسباب ( 49) (2016واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )غادة موسى إبراهيم 
األسباب أنها )تتيح للجمهور  تفضيل الجمهور المصري صحافة المواطن، حيث جاءت في مقدمة

المشاركة بآرائهم في كافة القضايا والموضوعات(، ثم جاءت في المرتبة الثانية )كل أصدقائي 
يستخدمونها(، واحتلت )لتنوع موضوعاتها( المرتبة الثالثة، ثم جاء )تناولها قضايا ال تتناولها 

ة الخامسة )تنقل األخبار بشكل أوضح وسائل اإلعالم األخرى( في المرتبة الرابعة، ثم في المرتب
 للبحث عن األخبار والمعلومات. اوأكثر تفصيال(، ثم )لما توفره من أدوات تفاعلية(، وأخير  

وفي ضوء قراءة الجدول يتضح التنوع في أسباب استخدام صحافة المواطن لدى طالب 
 الجامعات عينة الدراسة وأن في مقدمة تلك األسباب: 

 ر والمعلومات: والتي جاءت في الترتيب األول على اعتبار أن الخبر فن البحث عن األخبا
بأول سواء كان ذلك  صحفي من خالله تستطيع عينة الدراسة الوصول إلى كل جديد أوال  

لتعدد أنواع الخبر الصحفي  امتعلق بالقضايا االجتماعية أو غيرها من القضايا، وذلك طبق  
على تكوين  اون أو من حيث طبيعته وأن ذلك يساعد أيض  أو من ناحية المضم اسواء جغرافي  

 أبعاد مختلفة للمتصفح لصحافة المواطن. 
  أما الثقة فيما ينشر في صحافة المواطن: فإن عنصر الثقة في المضمون وكذلك الثقة في

الوسيلة يدفعان المتصفح إلى تفضيل وسيلة على أخرى وبالتالي فإن عينة الدراسة ترى توافر 
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فيما تقدمه صحافة المواطن بأشكالها المختلفة وملبية لرغباتهم مما يدفعهم إلى تفضيلها  الثقة
 على بقية الوسائل األخرى. 

  أما التواصل مع اآلخرين: والتي جاء في الترتيب الثالث بين مجموعة األسباب التفضيلية فإن
فقط بل  اليس ترفيهي   ذلك تعني أن التواصل مع اآلخرين بعد مهم وفّعال في صحافة المواطن

في إطار ما يتصفحه المبحوثون عينة الدراسة أو في تبادل الرؤى العلمية  اوثقافي   امعلوماتي  
في إطار  ااجتماعي   االمختلفة حول تحصيل دراساتهم التعليمية. ويعد التواصل مع اآلخرين بعد  

 راسة. تفعيل ورصد القضايا االجتماعية المشتركة بين المبحوثين عينة الد

  التسلية والترفيه: والذي جاء في الترتيب الرابع بين مجموعة األسباب التفصيلية، حيث إن
وال يمثل خصوصية في درجة التفضيل إاّل أن تحقيق وظيفة  اعام   االتسلية والترفيه يعد دافع  

 التسلية والترفيه من خالل صحافة المواطن يعطي لها أهمية تفوق بقية الوسائل األخرى.

  بداء الرأي: فقد جاءت في الترتيب الخامس بين األسباب التفضيلية تتيح فرصة المشاركة وا 
وهو يعطي خصوصية لصحافة المواطن باعتبارها وسيلة تساعد على مزيد من التفاعل بين 
المستخدمين المتصفحين مما يؤدي إلى مزيد من الديمقراطية وحرية إبداء الرأي والتي ال 

 أخرى. تتوافر في وسائل 

  تساعد في تكوين رأي حول القضايا المعروضة: فقد جاءت في الترتيب السادس بين األسباب
بداء الرأي في األحداث وكالهما يعبر عن مزيد  التفضيلية وهي تستكمل جوانب المشاركة وا 
من التواصل والنقاش وتكوين الرأي الصائب حول ما تعرضه أو تقدمه صحافة المواطن 

 سم بصفة اآلنية والحالية ويتحقق ذلك من خالل سرعة إبداء الرأي.خاصة وأنها تت

 جاءت في الترتيب الثامن بين األسباب التفضيلية الستخدام صحافة  :تكوين صداقات جديدة
ومن خاللها  اقوي   االمواطن لدى طالب الجامعات )عينة الدراسة( ويعد تكوين الصداقات مبرر  

ذا لم يتوافر لدى  يحدث تبادل الرأي وتنمية الحوار وكذلك يتحقق جانب التسلية والترفيه ، وا 
اآلخر صداقات جديدة أو قديمة ال يمكن أن يحدث التفاعل المشترك خاصة وأن صحافة 

 المواطن تتسم بصفة التفاعلية ومن خاللها يحدث تنمية للحوار المتبادل. 

 يلية الستخدام صحافة البحث العلمي: جاء في الترتيب التاسع واألخير لألسباب التفض
ن  االمواطن لدى المبحوثين مما يعني ارتباطهم علمي   باألشكال المختلفة لصحافة المواطن وا 

 جاء في الترتيب األخير. 

في ضوء ما سبق يتضح للباحث تعدد وتنوع الدوافع لدى المبحوثين الستخدامهم صحافة 
ن تقدَّم دافع    على اآلخر. االمواطن وا 
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 ل صحافة المواطن التي تفضلها:أكثر أشكا – 6
 (6جدول )

 يوضح عدد ونسبة المبحوثين من حيث أكثر أشكال صحافة المواطن التي يفضلونها

 % ك أشكال صحافة المواطن
المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب
معامل 

 2االختباركا

 )درجة الحرية(

 المعنوية

 1 39498.56.91 شبكات التواصل االجتماعي

1000.321 
(7) 

0.00 

 2 20150.35.12 المدونات

أاماح صحافة المواطن في الصحف 
 اإللكترونلة

15438.54.15 3 

 4 12130.34.67 مواقع مشاركة المحتوى

 5 11829.54.35 منتديات المحادثة اإللكترونية

 6 10225.54.03 غرف الدردشة

 7 16.83.52 67 القوائم البريدية

 8 3.11 2.8 11 أخرى تذكر

%( وهذا يعني وجود اختالف في 5يتضح من الجدول السابق أن مستوى المعنوية أقل من )
األهمية النسبية بين أشكال صحافة المواطن التي يفضلها من وجهة نظر عينة الدراسة، ويمكن 

أن  معرفة الشكل األكثر أهمية من وجهة نظر عينة الدراسة عن طريق المتوسط الحسابي فيالحظ
( وأقل متوسط حسابي جاء )ألخرى= 6.91أعلى متوسط جاء )لشبكات التواصل االجتماعي = 

3.4 .) 
 :وتشير النتائج التفصيلية إلى أن

  شبكات التواصل االجتماعي: أكثر أشكال صحافة المواطن التي يفضلها المبحوثون حيث
ءت في المرتبة الثانية %(، ثم )المدونات( التي جا98.5جاءت في المرتبة األولى بنسبة )

%(، ثم جاءت )أقسام صحافة المواطن في الصحف اإللكترونية( في المرتبة 50.3بنسبة )
%(، وجاءت )مواقع مشاركة المحتوى( في المرتبة الرابعة بنسبة 48.5الثالثة بنسبة )

ا %( يليه29.5%(، ثم )منتديات المحادثة اإللكترونية( في المرتبة الخامسة بنسبة )30.3)
%( ، ثم جاءت )القوائم البريدية( في 25.5في المرتبة السادسة )غرف الدردشة( بنسبة )

%( وتتفق هذه النتيجة 2.8)أشكال أخرى( بنسبة ) ا%( وأخير  16.8المرتبة السابعة بنسبة )
التي أكدت على أن شبكات التواصل ( 50) (2013مع دراسة )نهى السيد عبدالمعطي 

تبة األولى من حيث تفضيل المبحوثين ألشكال صحافة المواطن االجتماعي جاءت في المر 
%( ثم مواقع تدوين الرسائل القصيرة 38.3%( تالها مواقع مشاركة المحتوى )89.5بنسبة )
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التي توصلت إلى ( 51) (2016%(. في حين تختلف مع دراسة )سعود عيد محمود 26.5)
لدى الشباب الجامعي  جتماعي تفضيال  تصدر تويتر المرتبة األولى كأكثر شبكات التواصل اال

%( ، ثم 23.1%(، يليها االنستجرام في المرتبة الثانية بنسبة )23.4في دولة الكويت بنسبة )
%(، أما في الترتيب الرابع جاء اليوتيوب بنسبة 20.7سناب شات في المرتبة الثالثة بنسبة )

 %(.7)%( ثم في الفيس بوك في المرتبة الخامسة بنسبة بلغت20.6)
من قراءة الجدول أن شبكات التواصل االجتماعي والتي جاءت في الترتيب  اكما يتضح أيض   

يرى الباحث أن ذلك يعود إلى  .األول من بين األشكال التي يفضلها المبحوثون )عينة الدراسة(
 اظم  ومن اجماعي   سعة انتشار هذه الشبكات على االنترنت، وأنها تتسم بالتنوع باعتبارها شكال  

للمراسالت عبر شبكة اإلنترنت وأنها تساعد المستخدمين لها في العثور على المعلومات والحفاظ 
رفاق ملفات الفيديو المصورة حول  على العالقات الشخصية باإلضافة إلى الترفيه والتسلية، وا 

صائص الموضوعات المختلفة ليتبادل األفراد الحديث والتعليقات على نطاق واسع. وكأن مجمل خ
شبكات التواصل الممثلة في المشاركة، التجمع، واالنفتاح، المحادثة تعطيها خصوصية وأفضلية 

 لدى المبحوثين عينة الدراسة. 
 والتي جاءت في الترتيب الثاني بين أشكال صحافة المواطن التي يفضلها  :أما المدونات

رية المطلقة والتنوع، تتيح المبحوثون فأن ذلك يعود إلى ما تتميز به تلك المدونات من الح
لصاحب الصفحة مساحة شخصية لنشر األخبار واآلراء واألحداث سواء كانت تلك المدونات 

وتعليقات، أو الترويج واإلعالن والتسويق، أو مدونات المال واألعمال  اشخصية، أو أخبار  
 المهنية.

  الترتيب الثالث بين أما أقسام صحافة المواطن في الصحف اإللكترونية: والتي جاءت في
أشكال صحافة المواطن التي يفضلها المبحوثون عينة الدراسة، يرى الباحث أن تلك األفضلية 
ترجع إلى استحداث الصحف لقسم خاص بصحافة المواطن تكون مهمته إعداد كافة المواد 

وثين التحريرية التي ترد من المواطنين وأن ذلك يدل على مدى الترابط والتفاعل بين المبح
 من أشكال صحافة المواطن.  امميز   عينة الدراسة وأقسام صحافة المواطن باعتبارها شكال  

  أما مواقع التحرير الجماعي: والتي جاءت في الترتيب الرابع بين أشكال صحافة المواطن التي
يفضلها المبحوثون عينة الدراسة فإن ذلك يرجع إلى طبيعة تلك المواقع التي يقوم الجمهور 

تحريرها، وفي الوقت نفسه تزويده بالمعلومات باإلضافة إلى أن هذه المواقع تحرر مضامينها ب
عدة مرات مما يخلق وسيلة بناء جماعية للمعرفة. وبالتالي احتلت تلك المكانة لدى عينة 

 الدراسة بين األشكال المختلفة لصحافة المواطن.

 ي الترتيب الرابع بين أشكال صحافة المواطن أما منتديات المحادثة اإللكترونية: والتي جاءت ف
التي يفضلها المبحوثون عينة الدراسة ، يرى الباحث أن ذلك يعود إلى أن تلك المنتديات تتيح 
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حسب طبيعة  اوفني   اورياضي   ا، واجتماعي  اللمشاركين تأدية دور الصحفي في التحليل سياسي  
، اوز التحليل لتعطي فرصة للتعليق أيض  الموضوع المطروح عبر تلك المنتديات واألمر يتجا

أو طرح إشكالية أو تحرير خبر ومشاركته، كل ذلك يعطي تلك المنتديات مكانة متميزة بين 
 أشكال صحافة المواطن. 

  ،أما غرف الدردشة: والتي جاءت في الترتيب السادس بين األشكال المختلفة لصحافة المواطن
سة فإن ذلك يعود إلى خصوصية تلك الغرف سواء كانت والتي يفضلها المبحوثون عينة الدرا

مع القوائم البريدية والتي جاءت في  اجماعية مغلقة أو فردية مغلقة واألمر ال يختلف كثير  
الترتيب السابع فكالهما يتسم بالمحادثات الخاصة سواء كانت بين مجموعة ألكثر من شخص 

 ين بقية أشكال صحافة المواطن. أو لشخصين، مما جعلهما يأتيان في موقع متدٍن ب

 
 شبكات التواصل االجتماعي التي يفضلها المبحوثون:  – 7

 شبكات التواصل االجتماعي التي يفضلها المبحوثون (7جدول )
شبكات التواصل 

 االجتماعي 
 % ك

المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب
 2معامل االختباركا

 )درجة الحرية( 
 المعنوية

 1 5.14 89.3 357 الفيس بوك

925.680 0.00 

 2 3.76 35 140 اليوتيوب

 3 3.41 30.5 122 تويتر

 6 2.41 4.3 17 ماي سبيس

 4 2.83 13.8 55 الفايبر

 5 2.57 11.3 45 االنستجرام 

%( وهذا يعني وجود 5( أن مستوى المعنوية أقل من )7يتضح من الجدول السابق رقم )
نوعية شبكات التواصل االجتماعي التي يفضلها المبحوثون من اختالف في األهمية النسبية بين 

وجهة نظر عينة الدراسة، وعن طريق المتوسط الحسابي جاء )"الفيس بوك" كأكثر أشكال شبكات 
( وأقل متوسط حسابي جاء )ماي 5.28التواصل االجتماعي المفضلة لدى المبحوثين = 

  .(2.63سبيس=
 وتشير النتائج التفصيلية إلى أن:

  الفيس بوك: تصدر مقدمة أشكال شبكات التواصل االجتماعي التي يفضلها المبحوثون حيث
%(، ثم جاء 35%(، ثم )اليوتيوب( الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة )89.3جاء بنسبة )

%(، وجاءت )الفايبر( في المرتبة الرابعة بنسبة 30.5)تويتر( في المرتبة الثالثة بنسبة )
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)ماي سبيس(  ا%(، وأخير  11.3االستجرام( في المرتبة الخامسة بنسبة )%(، ثم )13.8)
 %(. 4.3بنسبة )

حيث أظهرت أن الفيس بوك ( 52) (2012اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )محمد عبد البديع السيد 
 جاء في المرتبة الثانية من حيث ثقة طالب كلية اآلداب جامعة بنها. 

التي أكدت على أن  (53) (2011راسة )سرى جوسي وآخرين في حين اتفقت هذه النتيجة مع د
الفيسبوك تصدر المرتبة األولى من اهتمام المبحوثين بشبكات التواصل االجتماعي، ودراسة 

أكدت أن أكثر مواقع شبكات التواصل شعبية بين طالب الجامعة ( 54) (2012)عبداهلل التميمي 
اتفقت معها دراسة )أحمد يونس محمد  كما .%(59هي الفيسبوك، حيث نسبتهم تصل إلى )

التي أشارت إلى أن شبكة الفيس بوك من أكثر الشبكات التواصل االجتماعي (55) (2013
باإلضافة إلى ثقة المبحوثين فيما تقدمه من معلومات، وقد يرجع ذلك لكون  اتفاعلي   ااستخدام  

سياق االجتماعي والسياسي وكذلك على ال اجديد   اللواقع، حيث فرض بعد   االفيس بوك أصبح امتداد  
 االقتصادي.

  أما اليوتيوب: والذي جاء في الترتيب الثاني من بين شبكات التواصل االجتماعي التي يفضلها
المبحوثون فإن ذلك يرجع إلى ما يتميز به هذا الموقع من مشاركة المستخدمين له بمقاطع 

م أو األغاني المصورة والتعليق الفيديو حيث يمكنهم من تحميل وعرض المقاطع من األفال
عليها، باإلضافة إلى الفيديوهات المنتجة من قبل الهواة أي أن عنصري الصوت والصورة لهذا 
الموقع يعطيه مكانة متميزة لدى عينة الدراسة ويستطيع الباحث أن يستنج أن هذا الموقع يعد 

 عية أو ثقافية. لكل القضايا سواء كانت سياسية أو اجتما اأيض   أكثر تفعيال  
  أما تويتر: والذي جاء في الترتيب الثالث من بين شبكات التواصل االجتماعي التي يفضلها

المبحوثون عينة الدراسة فإن ذلك يرجع إلى سرعة التفاعل التي تساعد على زيادة ضخ 
األخبار وسهولة انتشارها بصورة كبيرة، مما يساعد على منافشة كثير من الموضوعات أو 

 قضايا في إطار موجز ومعبر وبالتالي فإنه يساعد على تفعيل كثير من القضايا. ال

  أما بقية المواقع الممثلة في الفايبر واالنستجرام فكالهما يحمل معنى تواصل اجتماعي بين
للقضايا أيًّا كان نوعها وبالتالي فكالهما جاء بنسب ضئيلة  وتفعيال   ااألصدقاء أكثر منه تعبير  

 بمواقع الفيس بوك ، اليوتيوب، وتويتر.  ال تقارن

 
 
 
 
 
 



 

  482      

 أسباب تفضيل صحافة المواطن كمصدر من مصادر المعلومات:  – 8
 (8جدو  )

يوضع أسبا  تع لا صحافة المواطن كمصدر من مصادر المعلومات عن غلرها من وسائا 
 اإلع ح الت للدية

 % ك األسباب 
المتوسط 
 الحسابي

الترتيب
معامل 

 2االختباركا

)درجة 
 الحرية( 

المعنوية

 1 21754.37.28 تتمل  بمرعة تدفق المعلومات 

572.55 0.500 
 8 14536.35.18 تعالم ال  ايا بموضوعلة 

 4 16942.35.51 تلجي جوان  الحدث بصورم متكاملة 

 7 15137.75.41 تتمم بالعورية في ت او  ال  ايا واألبداث 
 9 12531.34.78التواصا م  الصحعللن المواط لن تتلع لل ارئ فرصة 

  

 3 5.57 17243 تممع لل ارئ بالتعللق على ال  ايا واألبداث

 6 16240.55.48 تعرض األبداث وتدعمها  بالصور وم اط  العلديو

تماعدني على اتخاذ ال رارات المللمة من خ   
 المعلومات المكتمبة 

16641.55.49 5 

 2 24160.36.42 كانلة البحن عن الموضوعات التي أريد اراءتها إم

 10 3.48 1.5 6 أخرط تذكر 

%( وهذا يعني وجود اختالف في 5من الجدول السابق يتضح أن مستوى المعنوية أقل من )
األهمية النسبية بين أسباب تفضيل صحافة المواطن كمصدر من مصادر المعلومات عن غيرها 

اإلعالم التقليدية من وجهة نظر عينة الدراسة، ويمكن معرفة العبارة األكثر أهمية من  من وسائل
وجهة نظر عينة الدراسة عن طريق المتوسط الحسابي حيث جاء أعلى متوسط )تتميز بسرعة 

 (. 3.48( وأقل متوسط حسابي )أسباب أخرى= 7.28تدفق المعلومات = 
( والذي يوضح أسباب تفضيل صحافة المواطن 8وتشير النتائج التفصيلية للجدول رقم )

كمصدر من مصادر المعلومات لدى المبحوثين عينة الدراسة إلى أن فئة )تتميز بسرعة تدفق 
%( يليها )إمكانية البحث عن الموضوعات 54.3المعلومات( جاءت في مقدمة األسباب بنسبة )

%(، ثم )تسمح للقارئ بالتعليق على 60.3التي أريد قراءتها( في المرتبة الثانية بنسبة بلغت )
%(، وجاءت )تغطي جوانب الحدث بصورة 43القضايا واألحداث( في المرتبة الثالثة بنسبة )

%(، وتليها )تساعدني على اتخاذ القرارات السليمة من 42.3متكاملة( في المرتبة الرابعة بنسبة )
%( ، ثم )تتسم بالفورية في تناول 41.5خالل المعلومات المكتسبة( في المرتبة الخامسة بنسبة )
%(، ثم )تعالج القضايا بموضوعية( 37.7القضايا واألحداث( في المرتبة السابعة بنسبة بلغت )

%(، ثم )تتيح للقارئ فرصة التواصل مع الصحفيين 36.3في المرتبة الثامنة بنسبة بلغت )
 %(. 1.5( بنسبة ))أخرى ا%(، وأخير  31.3المواطنين( في المرتبة التاسعة بنسبة )
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التي  (56) (2013إلى ما جاءت به دراسة )نهى السيد عبدالمعطي  ااتفقت هذه النتيجة استناد  
(، والتعرف على األخبار 2.62أكدت على إمكانية التعبير الحر عن النفس دون قيود بمتوسط )

متوسط (، وتدعيم األخبار بالصوت والصورة ب2.63وقت حدوثها أكثر من المصدر بمتوسط )
تاحة التفاعل مع مصدر الخبر بمتوسط )2.69) (، لكونها وسيلة سريعة وآنية للحصول 2.45(، وا 

إلى أن  (57) (2017على الخبر أسرع من الوسائل األخرى. كما أشارت دراسة )حاتم سليم عالونة 
اح %( من المبحوثين أكدوا على اآلنية والحالية في النشر لألحداث من سمات وعوامل نج60.5)

 صحافة المواطن. 
ويرجع الباحث تصدر )سرعة تدفق المعلومات( في مقدمة أسباب تفضيل الشباب الجامعي 
لصحافة المواطن كمصدر من مصادر المعلومات عن غيرها من وسائل اإلعالم التقليدية إلى أن 

لم يعد  نشر المعلومة ال يحتاج إلى وقت معين كما في الوسائل التقليدية األخرى فعامل الزمن
 الوصول المعلومات واألخبار المحلية والعالمية، ومن ثم أصبحت صحافة المواطن مصدر   اعائق  
 في الحصول على المعلومات. اأساسي  
 
القضايا التي يحرص طالب الجامعات )عينة الدراسة( على متابعتها في صحافة  – 9

 المواطن:
 (9جدول )

 الجامعات في صحافة المواطن يوضح نوعية القضايا التي يتعرض لها طالب

 % ك القضايا  
المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب
معامل 

 2االختباركا

  )درجة الحرية(
 المعنوية

 1 5.86 92.7 371 االجتماعية 

702.113 
(7) 

0.1000 

 2 5.11 90.1 362 السياسية 

 3 4.98 88 352 الرياضية

 4 4.36 70.3 281 االقتصادية 

 5 4.11 52.5 210 الثقافية

 6 3.92 46.7 187 التعليمية 

 7 3.26 36 144 التسلية والترفيه 

 8 2.16 23.8 95 البيئية

من الجدول السابق يتضح وجود اختالف في األهمية النسبية بين القضايا التي يحرص على 
مة القضايا متابعتها طالب الجامعات في صحافة المواطن، وجاءت القضايا االجتماعية في مقد

%( 90.1%( ويليها السياسية بنسبة )92.7التي يحرص على متابعتها المبحوثون بنسبة بلغت )
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( 70.3%( واالقتصادية بنسبة )88بينما جاءت القضايا الرياضية في المرتبة الثالثة بنسبة )
 %(. 23.8وتزيلت القضايا البيئية الجدول بنسبة بلغت )

لمعايشة الطالب لهذه القضايا سواء  االقضايا االجتماعية نظر  ويأتي اهتمام طالب الجامعات ب
لتشعب القضايا االجتماعية وتعدد أشكالها  اداخل األسرة أو الجامعة أو في األماكن العامة، ونظر  

المتمثلة في العنف، والتحرش، والزواج، والطالق، والتفكك األسرى، والخالفات الزوجية، واالنحراف 
لي فإن ذلك أدى إلى حرص طالب الجامعات على متابعة هذه القضايا والمشاركة األخالقي، وبالتا

 في نشرها أو عرض الحلول المقترحة لها. 
وجاءت القضايا السياسية في المرتبة الثانية، وهذا يرجع إلى تطور األحداث السياسية التي 

كما أطلق  –لربيع العربي طرأت على المجتمعات العربية في السنوات األخيرة وخاصة بعد اندالع ا
وكانت مصر في مقدمة الدول العربية التي شهدت هذه األحداث، وكان لشبكات التواصل  –عليها 

تأثير كبير على أفراد المجتمع  – اباعتبارها أكثر أشكال صحافة المواطن استخدام   -االجتماعي
ظهرت على شبكات التواصل في التغيير السياسي وما أحدثته في مختلف بلدان العالم العربي، ف

شخصيات عديدة تمكنت من حشد األفراد عبر تقنياتهم الخاصة، باإلضافة إلى السياسيين 
في استخدام صفحات أو مجموعات  اواألحزاب السياسية والمؤسسات السياسية التي بدأت أيض  

 ت.الفيس بوك إلحداث التفاعل مع فئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتهم طالب الجامعا
ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن صحافة المواطن وعلى رأسها مواقع التواصل االجتماعي 
قامت بالتغطية اإلعالمية لألحداث السياسية في الوقت الذي كانت تعتم فيه المصادر الصحفية 
التقليدية التابعة ألنظمة هذه الدول على بعض مجريات األحداث والوقائع الهامة، ولذا فإن 

أصبحوا ال ينظرون ألنفسهم كأطراف محايدة فيما ينقلونه من أحداث، بل يعتبرون  –طنين الموا
أنفسهم ناشطين سياسيين واجتماعيين، ألنهم في األصل مواطنون مصريون بالدرجة األولى 
عالميون بالدرجة الثانية، ولهذه األسباب جاءت القضايا السياسية في المرتبة الثانية للقضايا التي  وا 

 رص طالب الجامعات على متابعتها في صحافة المواطن. يح
( التي جاءت المضامين 2013واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )نهى السيد عبدالمعطي 

%( من المضامين اإلخبارية التي يتابعها المبحوثون من خالل صحافة 68.3السياسية بنسبة )
 (.%55.5المواطن، ثم يليها المضامين االجتماعية بنسبة )

أما بالنسبة للقضايا الرياضية فقد جاءت في المرتبة الثالثة حيث أن فئة الشباب هم أكثر 
بالرياضة ومتابعة الفرق الرياضية التي يشجعونها، وكذلك اهتمامهم بمتابعة  افئات المجتمع اهتمام  

حمد الدوريات األوروبية وخاصة الدوري اإلنجليزي الذي لمعت فيه نجومية الالعب المصري م
 صالح وبالتالي فإن ذلك أدى إلى زيادة نسبة متابعتهم للقضايا الرياضية. 
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وجاءت بقية القضايا بنسب متفاوتة ومتقاربة ما بين اقتصادية، وتعليمية، وبيئية، وتسلية 
وترفيه، ويرجع ذلك إلى عدم انشغال طالب الجامعات بمثل هذه القضايا التي ال تقع في بؤرة 

 اهتمامهم. 
مع  اتيب القضايا التي يتعرض لها طالب الجامعات في صحافة المواطن يأتي متفق  إن تر 

مبادئ نظرية المسؤولية االجتماعية المتمثلة في تلبية وسائل اإلعالم بما فيها صحافة المواطن 
لحاجات المجتمع، والعمل على تدعيم قيمه وثقافته الخاصة، وتقديم المعلومات بدقة وموضوعية، 

بمبدأ أن للجمهور الحق في المعرفة باعتبارها السلطة الرابعة، األمر الذي جعلها تبرر  والتزامها
تدخلها في القضايا الخاصة باألفراد، سواء أكانت هذه القضايا اجتماعية أو سياسية أو رياضية أو 

 ثقافية. 
ماعية ويرى الباحث أن طالب الجامعات عينة الدراسة طبقوا مبادئ نظرية المسؤولية االجت

بتلقائية وعفوية دون الرجوع إلى قواعدها ومبادئها األساسية، واستفادوا من معطياتها بأبعادها 
المختلفة في ضوء الوظائف التي حددتها وفي ضوء ما جاءت به النظرية، سواء أكان ذلك بقصد 

 أو بدون قصد. 
 (10جدول )

 صحافة المواطنالقضايا االجتماعية التي تحظى باهتمام طالب الجامعات في 
 % ك القضايا االجتماعية  

المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب
 2معامل االختباركا

 )درجة الحرية( 
 المعنوية

 1 5.12 69.5 318 الع ف بتشكال  

712.163 
)درجة الحرية 

10) 
0.05 

 2 4.86 64.3 257 التعكك األسري

 3 4.12 53.5 214 االنحراف األخ اي

 4 3.98 52.00 208 المخدرات

 5 3.76 50.5 202 التحرش

 6 3.12 42.00 186 البجالة 

 7 2.96 40.5 162 ال واج والج ق

 8 2.57 35.5 142 التجرف واإلرها 

 9 2.16 29.00 116 أطعا  الشوارع 

 10 1.83 20.5 82 األملة 

 11 1.12 6.00 24 أخرط

أو  اجسدي   االعنف بأشكاله المختلفة سواء كان عنف   يالحظ من خالل الجدول السابق أن قضية
، جاءت في مقدمة القضايا االجتماعية التي تحظى باهتمام طالب الجامعات في اأو جنسي   الفظي  

%، ويرجع ذلك إلى تفاقم الخالفات في المجتمع سواء داخل 69.5صحافة المواطن بنسبة بلغت 
في بعض األحيان، ويصبح مادة ثرية يتصفحها  األسرة أو خارجها والتي يصل إلى حد العنف

 الشباب ويعلقون عليها وينشرون كل ما يستجد من معلومات أو أحداث يتعلق بقضايا العنف. 
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( التي أكدت أن العنف 2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )إيمان محمد عزب العرب 
 . اي األقل انتشار  داخل األسرة بينما العنف اللفظ االجسدي من أكثر األنواع شيوع  

ويرجع الباحث زيادة اهتمام الشباب بقضايا العنف إلى تزايد المشاكل االقتصادية 
والضغوطات النفسية واالجتماعية التي يمر بها المجتمع، وأن زيادة نسبة العنف الجسدي يأتي 

هو األمر نتيجة انعدام شفافية الحوار ومحاولة تفريغ الضغوط الخارجية في شكل إيذاء جسدي، و 
الذي أدى إلى وقوف صحافة المواطن على هذه الظاهرة والعمل على عرض بعض النماذج التي 
قد تعمل على تجنب أسبابها، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لصحافة المواطن سواء كانت 
ع مسؤولية ذاتية أو مجتمعية أو أخالقية أو مهنية، فالصحفي المواطن شأنه شأن الصحفي في جم

الخبر وتداوله، وأن يتصرف بمسؤولية حين يقدم بعض اآلراء واألفكار، وأن يلتزم بالموضوعية 
والصدق والدقة فيما يطرحه، وبالقيم والضوابط األخالقية في المجتمع، والحرص على عدم انتهاك 

 خصوصية األفراد. 
بين القضايا  %( من64.3وتأتي قضية التفكك األسري في المرتبة الثانية بنسبة بلغت )

االجتماعية التي يتعرض لها طالب الجامعات في صحافة المواطن حيث إنها من القضايا التي 
بعض األسر المصرية بسبب تعدد أشكالها التي تتفاوت نسبة وجودها من مجتمع  اتعاني منها كثير  

 ت.آلخر، ويأتي في مقدمة هذه األشكال، الخالفات الزوجية، والطالق، وزواج القاصرا
%( وهي نسبة عالية 53.5وجاءت قضية االنحراف األخالقي في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت )

توضح مدى تعرض طالب الجامعات عينة الدراسة لهذا النوع من القضايا االجتماعية التي يعاني 
منها المجتمع بكافة فئاته وخاصة فئة الشباب، وما زالت تفرض نفسها على الساحة االجتماعية، 
وما زال كثير التساؤالت حتى اآلن بدون إجابة عن األسباب الحقيقية وراء حالة االنحراف 
األخالقي المتفشية في المجتمع، ويرى الباحث أن الطفرة اإلعالمية والتي من بينها وسائل 
التواصل االجتماعي، التي حدثت في السنوات القليلة الماضية أغرقت المجتمع المصري بثقافات 

د أنفسنا لها، ثقافات تعرض لها الشباب بأفكار مشتتة في وقت لم يعتمدوا فيه على أسس لم نمه
 حضارية واثقة تتحمل هذا الواقع العولمي. 

ويرى الباحث أن ذلك يتعارض مع المبادئ األساسية لنظرية المسؤولية االجتماعية التي تلزم 
عيم القيم والعادات والثقافات الخاصة وسائل اإلعالم وبما فيها صحافة المواطن، بالعمل على تد

بالمجتمع، وتلبية حاجات المجتمع بما يتفق مع معتقداته، وأخالقياته، من أجل تكوين الرأي العام 
المستنير، خاصة وأن الفكرة المحورية التي تقوم عليها نظرية المسؤولية االجتماعية هي التنظيم 

نما ترتبط بالمسؤولية، وأن من الذاتي االختياري لمهنة الصحافة، وأن الحري ة ليست مطلقة، وا 
مثل التزام  ايتمتع بالحرية عليه أن يتحمل في مقابلها التزامات معينة تجاه المجتمع مثلها تمام  

وسائل اإلعالم بالمسؤولية تجاه النهوض بالتنوير الثقافي واالجتماعي والسياسي ، وتعليم 
 . (58)المجتمع
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فاحتلت المركز السابع من بين القضايا االجتماعية التي يتعرض  أما قضايا الزواج والطالق
لها شباب الجامعات في صحافة المواطن، ويرجع الباحث ذلك إلى تنوع المشكالت التي تندرج 
تحت هذه الفئة والتي يعاني منها الشباب على وجه الخصوص من بين فئات المجتمع، وتعد 

الشباب عن الزواج، خاصة وأنه ال زال في بداية مشكلة غالء المهور من أهم أسباب عزوف 
حياته، وتكاليف الزواج غير مقتصرة على المهر، بل هناك تكاليف الزفاف والمسكن وأثاث المنزل 

بمشكلة الزواج فالزواج بداية لحياة جديدة  اوغيرها من األمور األخرى، وترتبط مشكلة الطالق أيض  
ما يتعرض الشباب لمشكلة الطالق ويقع فيها  اهذه الحياة، وكثير  بين الرجل والمرأة، والطالق نهاية ل

لعدم خبرتهم بالحياة، واستخدامهم لحق شرعي أحله الدين ألسباب واهية، هذا باإلضافة إلى  انظر  
المشكالت األخرى المتعلقة بالطالق مثل الخلع والطالق الغيابي، والطالق التعسفي وغير ذلك من 

 المشكالت األخرى. 
احتلت بقية القضايا االجتماعية األخرى مثل المخدرات والتحرش الجنسي والبطالة واألمية، و 

%(. 20%( و)40وأطفال الشوارع الترتيبات األخيرة في الجدول بنسب متفاوتة تتراوح ما بين )
 وهذا يرجع إلى ما أشارت إليه نتائج تحليل بيانات المبحوثين من طالب الجامعات عينة الدراسة. 

ويرجع الباحث ذلك إلى التزام صحافة المواطن بمعايير األداء اإلعالمي والتي تشمل المعايير 
األخالقية لألفراد، ومعايير الوسائل اإلعالمية، والمواثيق األخالقية والمعايير المهنية التي تضعها 

ؤولية الهيئات اإلعالمية المختلفة لتنظيم عمل وسائل اإلعالم، وذلك لتحقيق مبادئ المس
االجتماعية واألخالقية، مثل مراعاة الحفاظ على احترام حق األفراد في الخصوصية، والحفاظ على 

 . (59)المعلومات السرية، وعدم اللجوء إلى وسائل غير أخالقية لدفع مصادر المعلومات
وهناك اختالف بين الباحثين حول موضوع المسؤولية االجتماعية واألخالقية في صحافة 

حيث يرى البعض أن تكنولوجيا االتصال الحديثة لها أخالقياتها ومسؤولياتها، لكون أن  المواطن
لديها الحصانة الكافية لكي ترتبط بالضوابط والمعايير االجتماعية واألخالقية، ويعود ذلك إلى 
الديمقراطية في نشر المعلومات التي يقوم ذلك النوع من الصحافة بتعزيزها، في حين يرى البعض 

آلخر أن صحافة المواطن قد تفتقر إلى المسؤولية االجتماعية واألخالقية ويرجع ذلك إلى عدم ا
وجود مراقبين لشبكة اإلنترنت في شتى الموضوعات، ومع ذلك فمازال البعض يرى أن صحافة 
المواطن لديها من المسؤولية ما يكفي العتبارها واحدة من تكنولوجيا االتصال، والتي أصبحت أداة 

 .(60)وية للنقد الالذعق
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 :الدراسة اتمةخ

أكدت الدراسة أن نسبة كبيرة من طالب الجامعات )عينة الدراسة( يتعرضون لصحافة  * 
  .%53بنسبة بلغت  االمواطن بشكل دائم يومي  

كشفت الدراسة عن دوافع استخدام المبحوثين لصحافة المواطن وجاءت فئة )البحث عن  * 
في مقدمة الدوافع، وجاءت فئة ) يتميز المنشور فيها بالثقة ( في المرتبة األخبار والمعلومات( 

الثانية، ثم )التواصل مع اآلخرين( و ) أنها تتيح فرصة المشاركة في إبداء الرأي في األحداث( في 
فئة ) البحث العلمي( في نهاية الدوافع التي تجعل المبحوثين يستخدمون  امراتب متوسطة، وأخير  

 مواطن. صحافة ال
تصدرت القضايا االجتماعية نوعية القضايا التي يحرص المبحوثون على متابعتها بنسبة  * 

% ، وذلك بسبب تعدد أشكالها المتمثلة في العنف والتحرش والزواج والطالق والتفكك 92.7بلغت 
ثانية األسري والخالفات الزوجية واالنحراف األخالقي، وجاءت القضايا السياسية في المرتبة ال

 ويليها القضايا الرياضية وبقية القضايا بنسب متفاوتة. 
أكدت الدراسة أن القضايا المتعلقة بالعنف بكافة أشكاله الجسدي واللفظي أو الجنسي جاءت  * 

في مقدمة القضايا االجتماعية التي تحظى باهتمام طالب الجامعات في صحافة المواطن بنسبة 
المشكالت المتعلقة بالعنف في المجتمع سواء داخل األسرة أو % ، وذلك بسب تفاقم 69.5بلغت 

 خارجها والتي تصل في بعض األحيان إلى حد العنف. 
كشفت الدراسة أن تميز صحافة المواطن بسرعة تدفق المعلومات يعد من أهم األسباب التي  *

دية كمصدر من أدت إلى تفضيل المبحوثين لصحافة المواطن عن غيرها من وسائل اإلعالم التقلي
  .مصادر المعلومات

توصلت الدراسة إلى أن شبكات التواصل االجتماعي، والمدونات، وأقسام صحافة المواطن في  *
الصحف اإللكترونية احتلت المراكز األولى كأكثر أشكال صحافة المواطن التي يفضها المبحوثون 

 عن غيرها من األشكال األخرى. 
لفيس بوك " جاء في مقدمة أشكال شبكات التواصل االجتماعي أكدت نتائج الدراسة أن " ا *

%، واتفقت هذه الدراسة مع دراسة كل من )سرى 89.3التي يفضلها المبحوثون حيث جاء بنسبة 
جوسي وآخرين( ، ودراسة )عبداهلل عبد المؤمن التميمي( ودراسة )أحمد يونس محمد(، حيث أكدت 

، واختلفت اتفاعلي   اثر شبكات التواصل االجتماعي استخدام  هذه الدراسات أن الفيس بوك يعد من أك
هذه النتيجة مع دراسة ) محمد عبد البديع السيد( التي أظهرت أن الفيس بوك جاء في المرتبة 

  .الثانية من حيث ثقة الطالب واستخدامهم له
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