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واملبتكرة  األصيلة  والدراسات  البحوث  لنشر  بحثيا  فضاء  والتنمية«  »االتصال  متّثل مجلة 
وامللتزمة بشروط الكتابة العلمية. وتهدف اجمللة الى جتاوز ندرة الفضاءات اخملّصصة للنشر 
األكادميي، وفرص اللقاء واحلوار بني الباحثني العرب، وتطوير حقل الدراسات التي تتمحور حول 
االتصال والتنمية، وذلك من خالل تيسير عملية تبادل املعارف والتجارب البحثية. كما تسعى 
للباحثني  بالنسبة  نشر جديدة  بخلق فضاءات  مما يسمح  النشر،  آليات  الى تشجيع  اجمللة 
لدى  والتنموية  االتصالية  الدراسات  مجال  في  وإسهاماتهم  ببحوثهم  والتعريف  العرب، 
األوساط األكادميية في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، واألوساط املهتمة بإشكاليات 

االتصال والتنمية. 

ترحب اجمللة مبساهمات السادة الباحثني وتقبل نشر الدراسات والبحوث وفقا للقواعد التالية:

1. أن يكون البحث أصيال غير منشور سابقاً
2. أن يّتبع البحث األصول العلمية واملنهجية 

التعديالت  الباحث إجراء  أن يُطلب من  البحوث املعدة للنشر للتحكيم. وميكن  3. تخضع  
على ضوء مالحظات احملكمني

4. يرفق البحث بسيرة علمية موجزة عن كاتبه
5. يطبع البحث على احلاسوب  بخط Simplified arabic( 14(، على أن يكون عدد الكلمات 

بني 4000 و6000 كلمة، مبا في ذلك احلواشي واملالحق وقائمة املراجع واملصادر
6. تأتي املصادر مع الهوامش في آخر البحث.

7. يرفق مع البحث باللغة العربية ملخص بالّلغة الثانية)الفرنسية أو االجنليزية(، على أن ال 
تزيد كلمات امللخص  عن 300 كلمة.

8. يتم اعتماد التوثيق باستخدام أسلوب APA.  ميكن االسترشاد بالرابط التالي:
 http://www.apastyle.org/index.aspx

9. تقبل األبحاث باللغات الثالث: العربية، والفرنسية واالجنليزية.
10.  يسدد الباحث رسما رمزيا قيمته 100$ مئة دوالر أميركي مقابل نشر البحث.

11. ترسل البحوث الى رئاسة التحرير على العنوان:
 ittisaltanmia@gmail.com أو  mayabdallah@hotmail.com 

عنوان احملور القادم: استخدامات شبكات التواصل االجتماعي 

قواعد النشر في اجمللة
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الكلمة االفتتاحية
رئيسة التحرير د.مي العبداهلل
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صحافة المواطن كمصدر للمعلومات من وجهة 
نظر الصحفيين األردنيين

“دراسة مسحية“ 

د. حامت سليم عالونة 
قسم الصحافة – كلية اإلعالم / جامعة اليرموك

hatemalawneh@yahoo.com

ملخص:   
وجهة  للمعلومات من  املواطن كمصدر  دور صحافة  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت هذه 
نظر الصحفيني األردنيني، ومعرفة أهم أسباب ظهور صحافة املواطن، وأبرز املعايير املهنية 
على  املسحي،  املنهج  على  باالعتماد  وذلك  فيها،  املستخدمة  واألخالقيات  والتشريعات 
عينة قوامها )200( مفردة من الصحفيني األردنيني العاملني في الصحف األردنية اليومية 
)بترا(،  األردنية  األنباء  ووكالة  األردنية(  والسبيل  والديار  واألنباط  والغد  والرأي  )الدستور 
)االستبانة( كأداة  األردنيني، حيث مت استخدام  نقابة الصحفيني  واملسجلة عضويتهم في 

للدراسة.  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها :
صحافة  ظهور  أسباب  قائمة  العربية”  املنطقة  في  السياسية  “التحوالت  سبب  1.احتل 
املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني بنسبة )20.7%(، تالها “ املساهمة في حل 

مشكالت اجملتمع »، بنسبة )%19.4( .
أثر على  الصحفي  املواطن  أن عمل  الدراسة على  أفراد عينة  من   )%86( 2.اتفق ما نسبته 

طبيعة عمل الصحفي في الوسيلة اإلعالمية .
الصحفي  املواطن  تتبنى  أن  اإلعالم  وسائل  على  أن  الدراسة  عينة  أفراد  من   )%60( 3.يرى 

)أحياناً(، بينما الذين يرون أن عليها أن تتبناهم )دائماً( بلغت نسبتهم )%18( .
4.توصلت الدراسة إلى أن )80%( من أفراد العينة املبحوثة يرون أن على وسائل اإلعالم أن تقوم 

أوالً مبراجعة وحترير املواد املرسلة من املواطن الصحفي ثم نشرها .
5.تبني من خالل بيانات الدراسة أن ما نسبته )45%( من أفراد العينة املبحوثة يقرؤون صحافة 
نسبتهم  بلغت  ونادر  قليل  بشكل  يتابعونها  الذين  بينما  )أحياناً(  ويتابعونها  املواطن 

.)%30(
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مصدر  المواطن،  صحافة  المفتاحية:  الكلمات 
المعلومات، الصحفيين األردنيين

«Citizen journalism as a source of information from the 
  «Jordanian journalists perspective

“Survey Study “
Hatem Saleem Alawneh

Abstract
 This study aimed  to identify  The role of citizen journalism as a source of
 and to find out the  ،information from the Jordanian journalists perspective
 and the most prominent  ،main reasons for emergence of the citizen journalism
 that based on the survey method ،ethical legislation which used in it ،professional
 by using a sample of (200) Jordanian journalists who are  working in daily
Al-  ،Adyar  ،AL-Anbat  ،AL-Ghad  ،Addoustur  ،Jordanian newspapers(ALRai

  who they also are member in the ،Sabeel) and Jordanian  News Agency (Petra)
 Jordan Press Association(JPA). Questionnaire was used as a tool of study. And the
study found many results :
 “ came on the top  ،1.The cause “political transformations in the Arab region
 reasons of  the list of reasons for emergence of  the citizen journalism from the
 followed by “contribute to solving the ،Jordanian journalists perspective (20.7%)
(19.4%). ،problems of society”
 2.The vast majority (86) agreed that the citizen-journalist have impact on the
nature of the work of the journalist who work in .
3.(60%) of the study sample Suggested that the media should adopt a citizen-
 while those who believe that it has to adoptive (always) ،journalist (sometimes)
have accounted by (18%).
 4.The study found that( 80%) of the surveyed respondents believe that the media
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 must first review and edit the material that sent from the citizen-journalist  before
publishing.
 5.The study revealed  that (45%) of the respondents said that they “sometimes”
 while those who follow it “few and rare”  ،read citizen journalism and watch it
(30%).
Jordanians journalists. ،information source ،Key words: citizen journalism

المقدمة 
بثورة  مرتبطة  جديدة،  إعالمية  ظاهرة  االنترنت  شبكة  على  الصحافة  إنطالقة  شكلت 
تكنوجليا املعلومات واالتصاالت، فأصبح املشهد اإلعالمي أقرب ألن يكون ملكاً للجميع، وفي 
متناول اجلميع، بعد أن كان مقتصراً على فئة محدودة من الناس، وصار احملتوى اإلعالمي أكثر 
انتشاراً وسرعة في الوصول إلى أكبر عدد من القراء، وبذلك تكون الصحافة اإللكترونية قد 
أنارت أفاقاً عديدة، وفتحت أبواباً مغلقة، وأصبحت أسهل وأقرب للمواطن، مما كان له عميق األثر 
سواء على صناع القرار من ناحية، أو من ناحية تشكيل الرأي العام، فلم يعد الرقيب حكومياً 

كما كان باألمس، بل الرقيب هو أخالقيات العمل الصحفي والرسالة اإلعالمية املوضوعية .
لقد أفرزت البيئة اإلعالمية اجلديدة التي تتسم بالديناميكية والتطور الكبير واملتسارع، عدة 
أشكال إعالمية حديثة، على غرار الصحافة اإللكترونية، التي تبلورت بدورها في عدة أنواع 
والصحف  اإلعالمية  والبوابات  اإلعالم،  اململوكة من طرف وسائل  وأمناط صحفية، كاملواقع 

اإللكترونية املستقلة، واملدونات ومنتديات النقاش اإللكتروني...الخ.
  وقد جاءت الصحافة اإللكترونية كنتيجة  للتطورات احلاصلة في تقنيات النشر اإللكتروني 
أو  اإلذاعي  البث  وتقنيات  واملواقع،  والتطبيقات  األشكال  مبختلف  االنترنت،  شبكة  على 
األولى  البدايات  في   - والبث  النشر  األشكال من  وإذا كانت هذه  الشبكة؛  التلفزيوني على 
لشبكة االنترنت- ترتبط باملؤسسات والهيئات، سواء كانت إعالمية، أو ثقافية أو علمية الخ، 
فإن اجليل الثاني لالنترنت )web 2.0( يتيح إمكانية القيام بعملية النشر اإللكتروني والبث 
بشكل مستقل عن املؤسسات، أي أن األفراد املستعملني العاديني بإمكانهم القيام بالكتابة   
الشخصية،  الصفحات  اإللكترونية،  كاملدونات  عديدة  تقنيات  )عبر  اإللكتروني  والنشر 
القيام  وكذلك   )...  ،Wiki الويكي  مواقع   ،les sités participatifs التساهمية  املواقع 
ببث تسجيالت فيديو سمعية بصرية )عبر مواقع بث الفيديو، تقنية البودكاست، املدونات 
اإللكترونية السمعبصرية، ...(؛ فاملستعمل أصبحت لديه إمكانية ليس فقط للمشاركة 
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اجلماعية في تقنيات خللق احملتوى، لكن حتى اإلنتاج الفردي لهذه املضامني والتحكم فيها و 
في بثها بصفة فردية.)بعزيز، 2011، ص 48(

حتى  إعالمية  مضامني  وإنتاج  الكتابة  من  األفراد  احلديثة  االتصال  وسائل  مكنت  وقد     
القنوات  في  بثها  وحتى  العاملية،  الشبكة  على  ونشرها  مهنيني  صحفيني  يكونوا  لم  وإن 
االتصال  وتقنيات  لوسائل  الواسع  االنتشار  أدى  األنباء، فقد  ووكاالت  واإلذاعية   التلفزيونية 
احلديثة لدى شرائح واسعة من اجملتمع وسهولة استعمالها من طرف األشخاص، إلى قيام 
املواطنني وأفراد اجلمهور  بصناعة مواد ومضامني إعالمية، كانت في الكثير من األحيان تنافس 
وتضاهي مضامني الوسائل اإلعالمية التقليدية، فظهرت العديد من الفضاءات والتقنيات 
احلديثة التي تتيح إمكانية نشر وبث هذه املضامني دون أي رقابة أو ضغط، على غرار املواقع 
 collaborative( youtube(، النشر اجلماعي التشاركي  )مثل  التفاعلية، مواقع الفيديو 
 ،)agoravox،wikipedia،مثل( اجلماعية  اإللكترونية  املوسوعات  مثل   )publishing
نشر   ،)discussion forum( اإللكترونية  احملادثة  ومنتديات   )blog( اإللكترونية  املدونات 
 facebook موقع  )مثل  االجتماعية  الشبكة  مواقع   ،)podcasting( ملتيميديا  ملفات 

الذي بلغ عدد مستعمليه النشطني 42 مليون سنة 2007م(، و مواقع تبادل امللفات.
الصحفيون  املستعملون بصناعة محتواها، فهم  يقوم  والتقنيات  األشكال  فكل هذه      
واحملررون والناشرون، وبذلك فهم متعاونون هواة من كل أنحاء العالم، ويشاركون في محتوى 
بتصوير  مثال  أشخاص  يقوم  األحيان  من  كثير  الغالب.وفي  في  مقابل  بدون  الوسائل  هذه 
بعض األحداث باستعمال تقنيات مختلفة )كاميرا رقمية، هاتف محمول...( وإرسالها إلى 
يحدث  وما  بأمريكا،  كاتارينا  عاصفة  أثناء  حدث  ما  )مثل  بنشرها  لتقوم  تلفزيونية  قنوات 
أحسن  ومن  فلسطني؛  العراق،  مثل  حروبا  تشهد  التي  العالم  من  مناطق  عدة  في  اليوم 
أثناء إعدام صدام حسني، والتي لم تكن لتنشر للرأي  األمثلة هي الصور التي مت التقاطها 
هذا  يحدث  و  النقال(.  بهاتفه  الذي صورها  الشخص  ذلك  لوال  العاملية  للصحافة  و  العام 
بعض  في  مكاتب  فتح  من  منعت  والتي  منها،  املعارضة  خاصة  القنوات  بعض  مع  كذلك 
البلدان، ومت التضييق على مراسليها وصحفييها، مما يجعل “الصحفيني املواطنني” من أجنع 
http:// )بعزيز،2012،  األماكن.  تلك  في  الصحفي  واخلبر  املعلومة  على  للحصول  السبل 

)brahimsearch.unblog.fr
ومن أبرز األمثلة التي تذكر في مجال صحافة املواطن أي املواطن حينما يكون هو املنتج وهو 

املرسل بعد أن كان مستقبالً طيلة العقود املاضية )املشهداني، 2014، ص15( :
1. نقل إعدام صدام حسني إلى الصحافة الدولية املسموعة واملرئية واملقروءة عبر صور مأخوذة 
عن كاميرا موبايل، لشخص ال يعمل في مجال اإلعالم، وال يحترف مهنة الصحافة، ولم 
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يكلف كمراسل صحفي لنقل وتغطية احلدث.  
2. الصحفية ندى اآلغا، التي قتلت في التظاهرات اإليرانية التي جرت  في أعقاب فوز الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد في االنتخابات اإليرانية، فقد استطاع أحد املواطنني أن ينقل 

عبر هاتفه احملمول حادثة مقتل الصحفية وعن طريق موقع اليوتيوب  استطاع أن ينقل 

للعالم حادثة مقتل الصحفية.

3.حادثة سقوط الطائرة األمريكية في نهر هدسون في نيويورك في )15 شباط 2009(، والتي 
نقلها إلى العالم ألنه كان حاضراً في مكان سقوط الطائرة وقت احلادث .

4. حادثة االحتالل اإليراني حلقل الفكة حيث استطاع أحد املواطنني بواسطة كاميرا املوبايل 
الشخصية أن يصور عملية احتالل احلقل النفطي في الفكة من قبل جنود إيرانيني ونقل 

هذا احلدث إلى وسائل اإلعالم التي اهتمت به كونه يتزامن مع احلملة الغربية املوجهة 

ضد إيران.

مشكلة الدراسة 
أثارت صحافة املواطن فجوة من األسئلة اجلادة، فالنمط اجلديد من اإلعالم  حّول املستخدمني 

إلى منتجي رسائل إعالمية، وحقق لهم مفهوم اجلمهور النشط بكافة أبعاده وتخطى بهم 

من مرحلة اجلمهور النشط الى املرسل النشط للمضامني اإلعالمية.

وثمة خالف كبير بني الباحثني حول طبيعة العالقة بني صحافة املواطن واإلعالم التقليدي، 

بني من يعدها منافساً له أو حتى بديالً عنه، وبناًء عليه تتجسد مشكلة الدراسة بالبحث 

هذه  تكون مخرجات  أن  وهل ميكن  اإلعالم،  من  النمطني  بني  التكامل  أخرى هي  وجهة  عن 

الصحافة مصدراً للمعلومات من قبل العاملني في اإلعالم التقليدي على الرغم من التحديات 

  . التي تواجه صحافة املواطن، منها التحديات املفاهيمية واالقتصادية والقانونية واألخالقية

أهمية الدراسة 
تنبثق أهمية هذه الدراسة من منظورين:   

المنظور األول: األهمية العلمية للدراسة 
صحافة  حول  أجريت  التي  العلمية  والبحوث  الدراسات  إثراء  إلى  تهدف  الدراسة  هذه  إن 

فإنه  لذا،  الباحث،  علم  حسب  ما  حٍد  إلى  قليلة  تعد  والتي  للمعلومات،  كمصدر  املواطن 

ميكن القول أن هذه الدراسة تعـدُّ من الدراسات النادرة – إن لم تكن األولى-  التي جُترى حول 



محور العدد: مسارات ورهانات »اإلعالم اجلديد«

12

صال والتنمية
اإلت

12

صال والتنمية
اإلت

العدد 17 /كانون الثاني  2017

صحافة املواطن كمصدر للمعلومات من وجهة نظر الصحفيني األردنيني .

المنظور الثاني:  األهمية العملية 
ومن اجلانب العملي تبرز أهمية صحافة املواطن في الوقت احلالي، وانتشارها بشكل كبير في 

اآلونة األخيرة، في ظل ثورة التكنولوجيا واملعلومات، والتي مكنت األفراد من الكتابة وإنتاج 

العاملية،  الشبكة  على  ونشرها  مهنيني  صحفيني  يكونوا  لم  إن  و  حتى  إعالمية  مضامني 

األنباء، وهو ما يعد شكالً جديداً  ووكاالت  اإلذاعية   و  التلفزيونية  القنوات  بثها في  و حتى 

للصحافة وغير مألوف، ونوعاً من أنواع الصحافة البديلة .

أهداف الدراسة
 يتمثل الهدف الرئيس للدراسة مبعرفة دور صحافة املواطن كمصدر للمعلومات من وجهة 
نظر الصحفيني األردنيني، ويتفرع عن الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية املتمثلة 

في التعرف إلى اآلتي:

1. السمات الشخصية للصحفيني األردنيني 
2. أسباب ظهور صحافة املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني.

3. املعايير املهنية لصحافة املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني.
4. الصور في صحافة املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني.

5. التشريعات واألخالقيات لصحافة املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني.
الصحفيني  نظر  وجهة  من  املواطن  صحافة  في  املستخدمة  التكنولوجية  التقنيات   .6

األردنيني.

7. وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني السمات الشخصية وبني مدى متابعة وقراءة صحافة 
املواطن.

أسئلة الدراسة 
كمصدر  املواطن  صحافة  دور  ما  اآلتي:    الرئيس  السؤال  عن  اإلجابة  إلى  الدراسة  تهدف 

للمعلومات من وجهة نظر الصحفيني األردنيني ؟، ويتفرع عن السؤال الرئيس مجموعة من 

األسئلة الفرعية املتمثلة في التعرف إلى اآلتي :

1. ما السمات الشخصية للصحفيني األردنيني ؟
2. ما أسباب ظهور صحافة املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني؟
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3. ما املعايير املهنية لصحافة املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني؟
4. ما الصور في صحافة املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني؟

5. ما التشريعات واألخالقيات لصحافة املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني؟
الصحفيني  نظر  املواطن من وجهة  املستخدمة في صحافة  التكنولوجية  التقنيات  ما   .6

األردنيني؟

وقراءة  متابعة  وبني مدى  الشخصية  السمات  بني  إحصائية  داللة  ذات  توجد عالقة  هل   .7
صحافة املواطن؟

اإلطار النظري للدراسة 
- مفهوم صحافة المواطن 

تعتبر صحافة املواطن مصطلحاً لداللة جديدة في املمارسة الصحفية ظهرت في منتصف 

القائم  بالنظام  املرتبطة  التقليدية  للصحافة  كبديل  املتحدة،  الواليات  في  األخير   العقد 

واحلرية،  واحلياد  املعروفة كاملوضوعية  وبالقيم  والسياسية  االقتصادية  وباملصالح  وبالنخبة 

كما ميكن القول إن صحافة املواطن  هي نشاط للمواطنني يلعبون خالله دورا حياً في عملية 

جمع وحترير وحتليل األخبار، وهذه املشاركة تتم بنّية مد الوسائل اإلعالمية مبعلومات دقيقة 

   : بأنها املواطن  صحافة  وتوصف  الدميقراطية،  ملتطلبات  تستجيب  ومستقلة  بها  وموثوق 

عبر  ونشرها  إعالمية  مضامني  بإنتاج  املستعمل  أو  املواطن  خالله  من  يقوم  الذي  النشاط 

وسائل وتطبيقات االتصال اجلديدة تعبيرا عن تفكير ما أو طرح رؤية ما، وعادًة ما تكون نابعة 

من توجه معني أو اإليحاء لتصور ما. )األمير، 2014،ص 7(.

- أشكال صحافة المواطن 
هناك العديد من أمناط  وأشكال صحافة املواطن املوجودة حاليا، والتي تتبلور وتتطور بشكل 

اإلعالم  وتنافس حتى وسائل  بل  الظهور،  إلى  التي سبقتها  تنافس األشكال  كبير، جعلها 

يلي  وفيما  تستقطبها،  التي  اإلعالنات  نسبة  في  أو  جمهورها  عدد  في  سواء  التقليدية، 

استعراض ألهم هذه األشكال )بعزيز، مرجع سابق، ص48(:

1ـ  املدونات اإللكترونية )les blogs(: هي مواقع الكترونية ميتلكها أفراد )غالبا( ومؤسسات 
وجماعات، يتم الكتابة فيها بأساليب مختلفة، يقترب معظمها لألسلوب الصحفي، 

فهي حتاول دائما إيجاد سبق صحفي، و الكتابة في املواضيع والقضايا املثيرة للجدل، 
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وهذا بفضل احلرية املطلقة وانعدام الرقابة، وهذا ما جعل البعض يسميها بالسلطة 

وميكن  كرونولوجي،  ترتيبي  بشكل  والتسجيالت  املقاالت  نشر  فيها  ويتم  اخلامسة. 

للقراء و املستعملني التعليق عليها.

2 ـ وسائل اإلعالم االجتماعية )social media(: وتسمى كذلك الشبكات االجتماعية 
ومواقع التشبيك االجتماعي )social networking sites(، وهي عبارة عن مواقع 

والتعارف  العالقات،  وإقامة  االجتماعي  التواصل  أجل  األفراد، من  تستعمل من طرف 

وبناء جماعات افتراضية ذات اهتمامات مختلفة، وميكن للمستعمل عبرها أن ينشئ 

مقاالت  ويكتب  اخلاصة،  ومعلوماته  وصوره  سيرته  فيها  وينشر  اخلاصة،  صفحته 

 myspace، facebook،  :ونصوصاً، وينشر تسجيالت فيديو، ومن أشهر هذه املواقع

.twitter
 ،)podcasting( 3ـ  مواقع بث الفيديو: وهي مواقع تتيح إمكانية بث مقاطع فيديو مسموعة
أو مرئية، وميكن حتى حتميلها ومشاهدتها، وهناك عدة مواقع مشهورة جدا، لدرجة 

أنها أصبحت تبيع مقاطع من مضامينها لوسائل اإلعالم، بل وحتى هذه األخيرة تقوم 

.”myvideo ماي فيديو ،youtube ببث برامجها عبر هذه املواقع، ونذكر منها “يوتوب

لكن  اإلخبارية،  بالصحف  جدا  شبيهة  مواقع  وهي  التساهمية:  اإلخبارية  املواقع  ـ   4
وهم  األماكن،  عاديون، من مختلف  مواطنون  ويحرر مضمونها  في محتواها  يشارك 

في الغالب متطوعون وناشطون حقوقيون وهواة ملهنة الصحافة، ومن أشهرها موقع 

ohmynews الكوري.
5 ـ مواقع التحرير اجلماعي )participatory sites(: وهي مواقع تعتمد على برمجيات 
wiki التي تسمح بتحرير مضمونها بشكل جماعي، يتيح إمكانية التعديل والتنقيح، 

.”wikipedia وأشهرها موسوعة “ويكيبيديا

- مميزات صحافة المواطن 
http://manifest.univ-  ،2015 وخمايسة،  عمر   ( وضحها  ما  وفق  إدراجها  وميكن 

:)ouargla.dz
1-كل مواطن هو باحث عن املعلومة، وكل شخص بإمكانه أن يتحول إلى مصدر لألخبار 

واملعلومات: املدونون ومتصفحو االنترنت واملواطنون والصحفيون واجلمعيات األهلية.

2-التحول من وسائل اإلعالم اجلماهيرية إلى وسائل إعالم اجلماهير: تقوم وسائل اإلعالم 
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اجلماهيرية على قاعدة نشر املعلومة من الفرد إلى اجملموعة، وتقوم صحافة املواطن بقلب 

املعادلة واإلعتماد على نشر املعلومة من الكل إلى الكل وذلك باالعتماد على مواطنني 

صحفيني.

3- سياسة حترير مختلفة: حيث تعتمد صحافة املواطن على سياسة حترير خاصة، فاألخبار 

التي تنشر يجب أن تكون دقيقة ولها صلة باألحداث املوضوعية وأن تتميز بأقصى قدر من 

السبق(.

خاضع  غير  تطوعيا  فرديا  عمال  املتحركة  الدميقراطية  الشخصية: تعتبر  4-املشاركة 

للوسائل  خالفا  نفسه  للفرد  السياسية  للقناعات  بل  معينة  منظمات  لتوجهات 

االتصالية التقليدية(.

نظرية الدراسة 
بالنظرية  تعرف  والتي  التكنولوجية(  )احلتمية  نظرية  إلى  الدراسة  هذه  تستند   -
التكنولوجية لوسائل اإلعالم، والتي تعد من النظريات احلديثة التي ظهرت لتبني دور وسائل 

اإلعالم وطبيعة تأثيرها على مختلف اجملتمعات، ومبتكر هذه النظرية)مارشال ماكلوهان(.  

عن  مستقالً  إليه  النظر  ميكن  ال  اإلعالم  وسائل  )مضمون(  أن  ماكلوهان  مارشال  يقول 

اإلعالمية  املؤسسات  بها  تعرض  التي  نفسها.فالكيفية  اإلعالمية  الوسائل  تكنولوجية 

ولكن  الوسائل،  تلك  تقوله  ما  على  يؤثران  رسالتها،  له  توجه  الذي  واجلمهور  املوضوعات، 

طبيعة وسائل اإلعالم التي يتصل بها اإلنسان تشكل اجملتمعات أكثر مما يشكلها مضمون 

)باحلتمية  أن نسميه  يأخذ موقفا نستطيع  التاريخ  إلى  ينظر ماكلوهان  االتصال، فحينما 

التكنولوجيةTechnoligical Determinism( فبينما كان كارل ماركس يؤمن باحلتمية 

حياته،  جوانب  من  أساسياً  جانباً  يشكل  للمجتمع  االقتصادي  التنظيم  وبأن  االقتصادية، 

وبينما كان فرويد يؤمن بان اجلنس يلعب دوراً أساسياً في حياة الفرد واجملتمع، يؤمن ماكلوهان 

بأن االختراعات التكنولوجية املهمة هي التي تؤثر تأثيراً أساسياً على اجملتمعات.  )املوسوي، 

)http://www.ao-academy.org ،2014
لقوة  املالكة  وحدها  هي  التكنولوجيا  قوة  بأن  التكنولوجية،  احلتمية  في  القناعة  وتتمثل 

وتراه  التغيير،  لهذا  تهلل  للتكنولوجيا  التفاؤلية  والنظرة  االجتماعي،  الواقع  في  التغيير 

والشامل  الدميقراطي  االتصال  مجال  في  إخفاقها  لتجاوز  وعامال  البشرية،  لتقدم  رمزا 

الذي تتقاسمه البشرية. والنظرة التشاؤمية التي ترى التكنولوجيا وسيلة للهيمنة على 
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الشعوب املستضعفة، والسيطرة على الفرد، فتقتحم حياته الشخصية وتفكك عالقاته 

االجتماعية )العياضي ،2009،ص18( .

الدميقراطية  املشاركة  نظرية  هي:  أخرى  إعالمية  نظرية  على  الدراسة  تعتمد  كما 

)Democratic Participant( :حيث تعد هذه النظرية أحدث إضافة لنظريات اإلعالم 
وأصعبها حتديداً، فقد برزت هذه النظرية من واقع اخلبرة العملية كاجتاه إيجابي نحو ضرورة 

للطابع  مضاد  فعل  كرد  النظرية  وقامت  اإلعالم،  وسائل  تنظيم  في  جديدة  أشكال  وجود 

اختيار  على  النظرية  وتركز  خاصة،  ملكية  اململوكة  اإلعالم  لوسائل  واالحتكاري  التجاري 

التفاعل  أجل  من  االتصال  وسائل  استخدام  في  املواطن  وحق  املناسبة  املعلومات  وتقدمي 

أو  املركزية  النظرية  هذه  وترفض  ومجتمعه،  منطقته  في  صغير  نطاق  على  واملشاركة 

سيطرة احلكومة على وسائل اإلعالم، ولكنها تشجع التعددية واحمللية والتفاعل بني املرسل 

أكثر  النظرية تهتم  تقوم في ظل هذه  التي  اإلعالم  ؛ ووسائل  األفقي  واالتصال  واملستقبل 

باحلياة االجتماعية وتخضع للسيطرة املباشرة من جمهورها، وتقدم فرصا للمشاركة على 

النظرية  تلك  توظيف  ميكن  وبالتالي  عليها.  املسيطرين  من  بدال  اجلمهور  يحددها  أسس 

باعتبار أن للمواطن حقاً في استخدام وسائل اإلعالم واستخدام القنوات اخلاصة والتعبير 

عن نفسه كجهة إعالمية مستقلة وغير خاضعة للسيطرة احلكومية. )عبدالعزيز، 2015، 

)ipsiconference2014.blogspot.com
وتتلخص األفكار األساسية لهذه النظرية في النقاط التالية :

- إن للمواطن الفرد واجلماعات واألقليات حق الوصول إلى وسائل اإلعالم واستخدامها، ولهم 
احلق كذلك في أن تخدمهم وسائل اإلعالم طبقا لالحتياجات التي يحددونها .

- إن تنظيم وسائل اإلعالم ومحتواها ال ينبغي أن يكون خاضعا للسيطرة املركزية القومية.
- إن سبب وجود وسائل اإلعالم هو خلدمة جمهورها وليس من أجل املنظمات التي تصدرها 

هذه الوسائل أو املهنيون العاملون بوسائل اإلعالم.

 - اإلعالمية  وسائلها  لها  يكون  أن  ينبغي  احمللية  والتجمعات  واملنظمات  اجلماعات  إن  ـ� 

- إن وسائل اإلعالم صغيرة احلجم والتي تتسم بالتفاعل واملشاركة أفضل من وسائل اإلعالم 
املهنية الضخمة التي ينساب مضمونها في اجتاه واحد.

الدراســات الســابقة
قام الباحث مبسح التراث العلمي للدراسات السابقة حول موضوع البحث، ومتكن من رصد 
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الدراسات التالية ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة مبوضوع البحث:

غزة  التعبير في فلسطني-  وحرية  الصحفي  بعنوان: »املواطن   ،)2015( عوف  دراسة   -
منوذجا«، سعت الدراسة الى تسليط الضوء على مساهمة صحافة املواطن في تعزيز حرية 

التعبير ودورها في إثارة وتسليط الضوء على القضايا اجملتمعية اخملتلفة انطالقا مما أتاحته 

جلميع املواطنني من فرص للمشاركة في تقدمي وصناعة احملتوى اإلعالمي، عبر ما توفره من 

القضايا،  مختلف  في  الرأي  وإلبداء  اجلمهور  إلى  للوصول  ومجانية  سهلة  ومنصات  أدوات 

أدوات للدراسة هي:   االستبيان  املنهج املسحي، ومن خالل استخدام ثالث  باالعتماد على 

واملقابالت التي أجرتها مع مجموعة من اإلعالميني واملواطنني الصحافيني فضالً عن متابعتها 

صفحات مجموعة من املواطنني الصحافيني كأداة مكملة للتعرف على أمناط السلوك وما 

يقومون بنشره عبر املنصات التي يستخدمونها. بينت نتائج الدراسة أن )88%( من املبحوثني 

يرون أن صحافة املواطن ساهمت في تعزيز حرية الرأي والتعبير، كما أظهرت النتائج أن دوافع 

وأهداف املواطنني الصحافيني من وراء نشاطهم هذا متباينة حيث قال )64 %( إن الهدف من 

ممارستهم العمل كصحافيني مواطنني هو التعبير عن آرائهم بينما عزا )42%( منهم ذلك 

إلى »إطالع الرأي العام العاملي على حقيقة ما يجري في قطاع غزة«، وأشارت النتائج إلى 

أن السبب األول الستخدام وسائل صحافة املواطن هو »سهولة العمل عبر مواقع التواصل 

أن  الدراسة  وكشفت  املبحوثة،  العينة  من   )%74  ( بنسبة  الكبير«  وانتشارها  االجتماعي 

)74%( من املبحوثني استطاعوا )أحيانا( تزويد وسائل اإلعالم بأخبار ومعلومات حول األوضاع 
في قطاع غزة بينما قال) 26% (أن املواطن الصحفي زود دائما وسائل اإلعالم بأخبار ومعلومات 

عن قطاع غزة، وقال) 56%( أنه ساهم في كشف قضايا فساد.

تقوميية  دراسة  املواطن:  الصحفي  بعنوان: »مهنية   .)2015( العزيز  عبد  دراسة   -
وحتليل  رصد  إلى  الدراسة  سعت  العربية«،  الصحافة  في  احملترف  الصحفي  منظور  من 

املواطن من منظور  الصحفي  املواطن وتقييم ظاهرة  الصحفي  واحترافية  وتفسير مهنية 

الصحفي التقليدي، باالعتماد على املنهج املسحي، وباستخدام أسلوب العينة العشوائية 

قامت الباحثة بعملية مسح عشوائي للصحفيني املواطنيني على مواقع شبكات التواصل 

اإلجتماعي، وبلغ عددهم )94( صحفياً مواطناً، أما بالنسبة للصحفيني الذين يعملون في 

وسائل اإلعالم التقليدية فقد بلغ عددهم )64( صحفياً عربياً، وقد بينت نتائج الدراسة أن 

النسبة الكبيرة من احلرية التي تتمتع بها صحافة املواطن كانت السبب الرئيسي النتشار 

املواطن الصحفي  أدوات  الضروري تطوير  أنه من  الدراسة  وأوضحت  الظاهرة،  وفاعلية هذه 
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أن الصحفي  النتائج  التقليدي، وكشفت  املنافسة مع الصحفي  التقنية ليظل في حلبة 

املواطن من عينة الدراسة لديه بعض اخلبرات التي تؤهله للعمل كصحفي من خالل اإلنترنت، 

ومن أهم مصادر خبرتهم: العمل الصحفي كمراسل، التعليم اإلعالمي، واحلصول على دورات 

متخصصة في اإلعالم والتصوير واملونتاج، كما أشارت النتائج إلى أن الصحفي املواطن في 

عينة الدراسة شارك بالعديد من األحداث سواء كان ذلك بصورة خبر أو رأي أو مقطع فيديو، 

جاء على رأس تلك األحداث الثورات العربية وخصوصاً الثورة املصرية وسيول جدة، والضربات 

والهجمات اإلسرائيلية اجلوية على غزة .

النخبة  لدى  املواطن  لصحافة  الذهنية  “الصورة  بعنوان:   ،)2014( األمير  دراسة   -
النخبة  لدى  املواطن  لصحافة  الذهنية  الصورة  تبيان  إلى  الدراسة  سعت  اإلعالمية”، 

وفق  اإلعالمية  النخبة  التي متتلكها  الذهنية  الصورة  الفروق في  وبيان  العراقية،  اإلعالمية 

متغيرات )النوع االجتماعي، اللقب العلمي (، وذلك باالعتماد على املنهج املسحي على عينة 

الذين يعملون في كليتي  اإلعالمية من األساتذة  النخبة  )100( مفردة من  عمدية قوامها 

املواطن  صحافة  صورة  أن  النتائج  وأظهرت  العراقية،  واجلامعة  بغداد  جامعتي  في  اإلعالم 

اإليجابية  أن مقياس االجتاهات  النتائج  النخبة اإلعالمية هي صورة محايدة، وكشفت  لدى 

للصورة الذهنية لصحافة املواطن لدى النخبة اإلعالمية، جاء في املقدمة بنسبة )%89( / 

تاله املستوى املتوسط بنسبة )%11( .

- دراسة عبد املعطي )2014(، بعنوان: “اجتاهات الشباب املصري نحو صحافة املواطن 
على شبكة اإلنترنت”، سعت الدراسة إلى قيــاس اجتاهات الشـباب املصـري نحـو صحافة 

املواطن علـى شــبكة اإلنترنــت، وإلقـاء الضـوء على أشـكال صحافة املـواطن اخملتلفــــة 

،كـذلك رصد التغيـرات التــي أحــدثتها صحافة املـواطن على اجلمهـور لسمات ومعايير 

ثـراء املضمون اإلعالمي لصحافة املـواطن، والتعرف إلى طبيعـــة االرتباط بـــني خصـائص 

صحافة املـــواطن ودورها فـي تشكيل اجملال العام بني الشباب املصري.  باالعتماد على املنهج 

املسحي، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجهاً إيجابياً نحو توظيف املؤسسات اإلعالمية 

للمواطن الصحفي كأحد أدواتها حيث اعتبرت النسبة األكبر من الشباب سعي املؤسسات 

اإلعالمية لتوظيف املواطن الصحفي باعتباره مصدراً جديداً لألخبار بنسبة )46.3 %(، تلتها 

التلفزيون ما زال  )21.8%(. كما أكدت الدراسة أن  اعتباره مكسباً ملهنة الصحافة بنسبة 

يتمتع بنسبة عالية من املتابعة والثقة كمصدر رئيسي في احلصول على األخبار، حيث إنه 

احتل النسبة األكبر من متابعة املبحوثني بنسبة تقارب الصحف باملوضوعية واملصداقية 
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املقدمة من خالل  املضامني  الثقة في  أن  إلى  الدراسة  اإلعالمية. وتطرقت  التغطية  وعمق 

صحافة املواطن ما زالت غير تامة، على الرغم من توفر العديد من معايير الثراء اإلعالمى في 

صحافة املواطن، ولكن تنحصر هذه املعايير فى اجلانب املتعلق باملوضوعية واملصداقية وعمق 

التغطية اإلعالمية. 

السوري من وجهة  املواطن الصحفي في احلراك  بعنوان: »دور   ،)2012( إسماعيل  دراسة   -
نظر قادة الرأي اإلعالمي » هدفت الدراسة إلى عرض نشأة وتطور ظاهرة صحافة املواطن في 

والتعرف  واإلجتماعية،  الفكرية  بيان خصائصها  وذلك من خالل  احلديث،  اإلتصالي  املشهد 

إلى مفهوم صحافة املواطن واملرجعيات التي تؤسس لهذه الظاهرة، باالعتماد على املنهج 

املسحي باستخدام أسلوب العينة العشوائية العنقودية على عينة قوامها )150( مفردة. 

)58.7%( من أفراد عينة الدراسة يرون أن املواطن الصحفي يزود  كشفت نتائج الدراسة أن 

القنوات التلفزيونية أحياناً كثيرة بأخبار وأفالم  حول األوضاع في سوريا، وبينت أن )%76.7( 

القنوات  تزويده  خالل  مبهنية  يتصرف  الصحفي  املواطن  أن  آراؤهم  كانت  العينة  أفراد  من 

التلفزيونية باألفالم واألخبار، كما أظهرت النتائج أن )63.3%( من أفراد عينة الدراسة يرون أن 

مهمة املواطن الصحفي لن تنتهي بانتهاء احلدث الذي يساهم بوجوده، وميكن له مواصلة 

دوره من خالل عدة قنوات ونوافذ كاملواقع اإللكترونية .

- دراسة الزرن  )2009(، بعنوان: »صحافة املواطن«: »املتلقي عندما يصبح مرسالً«، هدفت 
الدراسة إلى عرض نشأة وتطور ظاهرة صحافة املواطن في املشهد االتصالي احلديث، وذلك من 

خالل بيان خصائصها الفكرية واالجتماعية، باالعتماد على املنهج الوصفي ومنهج املالحظة 

والتمسك  االعتبار  إعادة  إلى  املواطن تسعى  أن صحافة  إلى  الدراسة  وتوصلت  باملشاركة، 

بسلة املثل التي تبشر بها الدميقراطية، وبينت الدراسة أن املواطن بإمكانه أن يقرر مصيره 

ويحدد مستقبل أبنائه، ويختار نوعية احلياة التي يريدها، وأشارت إلى دور صحافة املواطن في 

تفعيل دور النقد الذاتي داخل مهنة الصحافة وتوسيعه حتى يوفر الصحفي املواطن لنهجه 

نوعا من املشروعية واالعتراف داخل اجلسم الصحفي التقليدي،كما خلصت الدراسة إلى أن 

صحافة املواطن متتاز مبجموعة من املواقف من خالل إعادة االعتبار للدميقراطية وإنقاذ اإلتصال 

اجتماعي له  بأنه فاعل  أن يعي  الصحفي  وأن على  واإلحتكار،  التوظيف  آليات  واإلعالم من 

مسؤولية عندما يتعلق األمر بالقضايا السياسية واملصلحة العامة.  

 The Credibility of Citizen“   :بعنوان ،)Al Khaja & El Semary( )2013( دراسة -
Journalism and Traditional TV Journalism among Emirati”  هدفت هذه 
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الدراسة االستكشافية إلى البحث في مسألة مصداقية الصحافة التلفزيونية التقليدية 

وصحافة املواطن، باالعتماد على املنهج املسحي، على عينة قوامها )298( من مستخدمي 

وسائل اإلعالم اإلجتماعي اإلماراتيني، و )93(  من الصحفيني املواطنيني، وذلك في كانون االول 

من عام )2012(، حيث قام املستطلعون بتقييم مصداقية الصحافة التلفزيونية التقليدية 

وصحافة املواطن باستخدام مقياس املصداقية والذي يتألف من )12( عنصراً، وأكدت نتائج 

أعلى من مصداقية  املواطن  صحافة  في   ) املواطنيني  )الصحفيني  مصداقية  أن  الدراسة 

على  تزيد  التقليدية  اإلعالم  وسائل  مصداقية  أن  النتائج   بينت  كما  التلفزيون،  مراسلي 

حساب مصداقية وسائل اإلعالم اجلديدة، وأظهرت النتائج أن مصداقية الصحافة التقليدية 

التغطية اإلخبارية  املراسلني واحملررين وكذلك عمق  العالية من  املهارات  تنبع من خبرة ذوي 

املقدمة من خالل حتليالت األحداث ومجريات األمور.  

 How citizen journalism :بعنوان  ،)Taylor and Cokley( )2013( دراسة   -
هذه  هدفت   websites are working in Australia: news and discussion
لصحافة  العام  اجملال  في  استراليا  في  إلكترونية  مواقع   )5( حتليل مضمون  إلى   الدراسة 

املواطن، بناء على معايير: املوضوعية والدعوة واجلدوى التجارية من أجل تقييم احملتوى الذي 

 Wikinews Australia، Indymedia Australia، Online :تقدمه، وهذه املواقع هي

Opinion، Fitzroyalty، حيث مت رصد هذه املواقع على مدى سبعة أيام من الفترة ) 10/
أيلول /2011( إلى )16/ أيلول ( من العام نفسه، وأظهرت النتائج أن هناك عالقة عكسية 

بني موضوعية القصص بالنسبة لكل موقع وبني العدد الكلي للتعليقات التي يقدمها أفراد 

اجلمهور، وأن صحافة املواطن بدون موضوعية ميكن أن تعود بالنفع على الصالح العام، كما 

أشارت النتائج إلى أن املؤلفني و أفراد اجلمهور يفضلون  املشاركة للقصص التي حتتل مرتبة 

عالية لقرب محتوياتها من اجلمهور، وتفضيلهم الستخدام املوقع للمناقشات والتعليقات 

أكثر  أن  الدراسة  وأوضحت  من استخدامها كمصدر لألخبار،  والسياسية بدالً  االجتماعية 

الوسائل التي يشارك بها أفراد اجلمهور هي الفيديو  والصور، لكن هناك غياب واضح للملفات 

الصوتية .

              African Citizen   :بعنوان ،)Leijendekker  Columbus( )2012  ،( دراسة   -
 ،Journalists’ Ethics and the Emerging Networked Public Sphere
هدفت الدراسة إلى معرفة أخالق املواطن الصحفي اإلفريقي واجملال العام للشبكة الناشئة، 

باالعتماد على املنهج املسحي على عينة من الصحفيني املواطنيني اإلفريقيني في دول إفريقيا 
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إفريقيا  في  املواطنيني  للصحفيني  األخالقية  الدوافع  أن  الدراسة  وبينت  الصحراء،  جنوب 

مبنية على املسؤولية اإلجتماعية، والرغبة بإبالغ القراء واجلمهور العام بكل األحداث التي 

تدور، وأظهرت الدراسة أن الصحفيني املواطنيني يقومون مبكافحة اإلستبدادية والكراهية في 

النظام احلكومي.   

 Thinking about   :بعنوان )Lewis، Kaufhold، & Lasorsa( )2009( دراسة -
 citizen journalism Perspectives on Participatory News Production
رؤساء  تغلب  إلى فهم كيفية  الدراسة  at Community Newspapers، سعت هذه 
حترير صحف اجملتمع على التحديات املهنية التي تطرحها صحافة املواطن، وذلك من خالل 

والية تكساس،  رؤساء حترير صحف صغيرة في  من   )29  ( أجريت مع  التي  املقابلة  أسلوب 

املواطن في  يؤيدون استخدام صحافة  ال  أو  يؤيديون  احملررين  أن بعض  الدراسة  نتائج  وبينت 

البعض  أن  النتائج  أثبتت  حني  في  نظرهم،  وجهة  من  فلسفية  ألسس  وذلك  األول،  املقام 

اآلخر من احملررين يؤيدون أو اليؤيدون استخدام صحافة املواطن، وذلك ألسس علمية حسبما 

أوضحوا .

نوع الدراسة ومنهجها 
   تنتمي هذه الدراسة إلى نوعية الدراسات الوصفية التي تقوم على رصد ومتابعة دقيقة 
لظاهرة أو حدث ما، باالعتماد على منهج املسح اإلعالمي الذي يعد املنهج الرئيس لدراسة 

جمهور وسائل اإلعالم والذي يعد الشكل الرئيسي واملعياري جلمع املعلومات، عندما تشمل 

االتصال  يصعب  الذي  بالشكل  ومنتشرة،  كبيرة  العينة  تكون  أو  الكلي،  اجملتمع  الدراسة 

مبفرداتها » )عبد احلميد، 2000، ص 158(.

التعليق على الدراسات السابقة 
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة في اعتمادها على املنهج املسحي، باستثناء 

دراسة )Taylor and Cokley، 2013( التي استخدمت منهج حتليل املضمون، ومن خالل 

استعراض عناوين الدراسات السابقة جند أن أغلبية الدراسات السابقة ركزت على موضوع 

أخالقيات الصحفي املواطن والتحديات التي تواجهه، كما اهتمت بعض الدراسات املذكورة 

منها  أيٌّ  تتناول  ولم  املواطن،  صحافة  مبصداقية  التقليدية  الصحافة  مصداقية  مبقارنة  

دراسة صحافة املواطن كمصدر للمعلومات وهو ما تفردت به الدراسة احلالية .



محور العدد: مسارات ورهانات »اإلعالم اجلديد«

22

صال والتنمية
اإلت

22

صال والتنمية
اإلت

العدد 17 /كانون الثاني  2017

الوسيلة  جمهور  وعلى  اجلامعات  طالب  على  امليدانية  دراستها  السابقة  الدراسات  أجرت 
بشكل عام، ولم تتجه أي منها  إلجراء دراسة ميدانية على الصحفيني خصوصاً الدراسات 

العربية، وهو ما مّيز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة .
لم تسَع أي دراسة من الدراسات السابقة إلى توظيف نظرية احلتمية التكنولوجية، ونظرية 
املشاركة الدميقراطية، وهو ما متيزت به الدراسة احلالية في إثبات صحة فرضية النظريتني من 
خالل النتائج التي توصلت إليها.  بينما مت اإلفادة من الدراسات السابقة في صياغة املشكلة 
البحثية، ووضع تساؤالت البحث مبا يخدم طبيعة وأهداف البحث.  كذلك مت االستعانة بها 

لتطوير أداة الدراسة وبناء فقراتها.  

مجتمع الدراسة وعينتها 
األردنية  الصحف  في  العاملني  األردنيني  الصحفيني  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون     
األردنية  األنباء  ووكالة  األردنية(  والسبيل  والديار  واألنباط  والغد  والرأي  )الدستور  اليومية 
.أما   )1300( عددهم  والبالغ  األردنيني،  الصحفيني  نقابة  في  عضويتهم  واملسجلة  )بترا(، 

بالنسبة لعينة الدراسة فقد مت اختيار )200( مفردة بأسلوب العينة املتاحة .

أداة الدراســــــة 
العينة  من  املطلوبة  واملعلومات  البيانات  جلمع  كأداة   اإلستبانة  على  الدراسة  اعتمدت 

املبحوثة، وقد تكونت اإلستبانة من ستة محاور، شكل ما مجموعه )36( سؤاالً .

صدق األداة وثباتها 
مت التأكد من صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها على )7( محكمني من أساتذة الصحافة 
و اإلعالم في اجلامعات األردنية، من ذوي اخلبرة واالختصاص، ومت األخذ بأغلبية املالحظات التي 

أبداها الزمالء شكالً ومضموناً لتصبح اإلستبانة بعد ذلك صاحلة للتطبيق .
على  االختبار(  وإعادة  )االختبار  أسلوب  باستخدام  الباحث  قام  الدراسة  ثبات  من  وللتأكد 
عينة مقدارها )5%( من عينة الدراسة بفارق أسبوعني، للتأكد من مدى ثبات أداة الدراسة، 

وقد أفضى االختبار إلى ثبات مقداره )%89( 

األساليب اإلحصائية المستخدمة
استخدمت الدراسة مجموعة من األساليب اإلحصائية عن طريق برنامج )SPSS(، تتمثل 

باآلتي :
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• التكرارات والنسب املئوية .	
• اختبار )TEST-RETEST( لقياس الثبات .	
• من 	 تتكون  التي  املتغيرات  بني  اإلحصائية  الداللة  ذات  العالقة  إليجاد   )T-test( اختبار 

بديلني فقط .
• اختبار )ANOVA( إليجاد العالقة ذات الداللة اإلحصائية بني املتغيرات التي تتكون من 	

أكثر من بديلني .
• اختبار شيفيه البعدي، ملعرفة العالقة ذات الداللة اإلحصائية لصالح أي فئة.	

تحليل النتائج ومناقشتها:   
أوالً:   السمات الشخصية للمبحوثين

جدول رقم )1(
 السمات الشخصية ألفراد العينة

النوع اإلجتماعي

%كالبدائل
14070.0ذكر 
6030.0أنثى
200100.0المجموع

العمر

205628.0-30 سنة
318844.0-40 سنة
414824.0-50 سنة
5184.0 سنة فأكثر
200100.0المجموع

المؤهل العلمي

126.0دبلوم
12864.0بكالوريوس
4221.0ماجستير
189.0دكتوراه
200100.0المجموع



محور العدد: مسارات ورهانات »اإلعالم اجلديد«

24

صال والتنمية
اإلت

24

صال والتنمية
اإلت

العدد 17 /كانون الثاني  2017

التخصص
11658.0صحافة وإعالم
8442.0أخرى 
200100.0المجموع

العمل الصحفي

8844.0مندوب
7839.0محرر
2010.0رئيس قسم 
147.0أخرى، تذكر
200100.0المجموع

الخبرة الصحفية

56633.0 سنوات فأقل
66432.0-10 سنوات
7035.0أكثر من 10 سنوات
200100.0المجموع

 ،)%70( املبحوثة بلغت  العينة  أفراد  الذكور من  أن نسبة  )1( إلى  بيانات اجلدول رقم  تشير 
بينما بلغت نسبة اإلناث )30%(.وفيما يتعلق بالفئات العمرية للمبحوثني، فقد جاءت الفئة 
العمرية )31-40 سنة( باملرتبة األولى، ومبا نسبته )44%(، أما الفئة العمرية )20-30 سنة(، 
فقد جاءت في املرتبة الثانية، ومبا نسبته )28%(، وجاءت الفئة العمرية )41-50 سنة( في 
املرتبة الثالثة، وبنسبة مقدارها )24%(، أما أولئك الذين تزيد أعمارهم عن )51( سنة، فقد 

جاءت في املرتبة الرابعة، وبنسبه مقدارها )%4(.
البكالوريوس  درجة  يحملون  من  فإن  املبحوثة،  العينة  ألفراد  العلمي  باملؤهل  يتعلق  وفيما 
جاؤوا في املرتبة األولى، ومبا نسبته )64%(، أما من يحملون درجة املاجستير، فقد جاؤوا في 
وبنسبة  الدكتوراه،  درجة  الثالثة حملة  املرتبة  في  وجاء   ،)%21( نسبته  ومبا  الثانية،  املرتبة 
)6%(.وفيما  مقدارها  بنسبة  الرابعة  املرتبة  في  الدبلوم  حملة  جاء  وأخيراً   ،)%9( مقدارها 
يتعلق بتخصص املبحوثني، فقد جاء تخصص الصحافة واإلعالم في املرتبة األولى، ومبا نسبته 
)58%(، أما التخصصات األخرى فقد بلغت نسبته )42%(، وتنوعت هذه التخصصات حسبما 

ذكرها املبحوثون بني )األدب العربي، اللغة االجنليزية، إدارة األعمال، القانون، التاريخ (
أما بخصوص طبيعة العمل ألفراد العينة املبحوثة فقد جاء باملرتبة األولى املندوب، وبنسة 
مقدارها )44%(، وجاء في املرتبة الثانية احملرر وبنسبة مقدارها )39%(، أما املرتبة الثالثة فقد 
املرتبة األخيرة  )20%(، وجاء من يعمل غير ذلك في  احتلتها رئيس قسم وبنسبة مقدارها 
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وبنسبة مقدارها )14%( وذكرها املبحوثون على أنها )سكرتير حترير، نائب مدير حترير(.وفيما 
يخص اخلبرة الصحفية بالنسبة ألفراد العينة املبحوثة، فقد جاء من خبرتهم الصحفية) 
أكثر من 10 سنوات( في املرتبة األولى وبنسبة مقدارها )35%(، أما  املرتبة الثانية من خبرتهم 
)5 سنوات فأقل (، وبنسة مقدارها )33%(، أما من خبرتهم )6-10 سنوات ( فقد جاوءا في 

املرتبة األخيرة وبنسبة مقدارها )%32(.

ثانياً:   أسباب ظهور صحافة المواطن من وجهة نظر الصحفيين األردنيين 

جدول رقم )2(
أسباب ظهور صحافة املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني*

%كاألســــــــــــباب#

2410.6االنترنت ووسائل اإلتصال الحديثة1.

4720.7التحوالت السياسية في المنطقة العربية2.

.3
شعور المواطن في الوطن العربي بعدم استقاللية اإلعالم 

التقليدي
2912.8

3415.0الرغبة في المشاركة بصناعة القرار4.

4419.4المساهمة في حل مشكالت المجتمع5.

146.2إيجاد وسائل إعالمية بديلة6.

156.6الدور التفاعلي الذي أتاحه هذا النوع من الصحافة7.

208.8التعتيم وإخفاء المعلومات في وسائل اإلعالم التقليدية8.

100%227المجـمـــــــــــــــــوع

• متكن املبحوث في هذا السؤال من اختيار أكثر من بديل 	
تشير بيانات اجلدول رقم )2( إلى أن “التحوالت السياسية في املنطقة العربية” جاءت في 
مقدمة أسباب ظهور صحافة املواطن من وجهة نظر الصحفيني األردنيني بنسبة )%20.7(، 
تالها “ املساهمة في حل مشكالت اجملتمع »، بنسبة )19.4%(، ثم » الرغبة في املشاركة 
شهدتها  التي  األحداث  أن  نالحظ  السابقة  النتائج  ومن   ،)%15( بنسبة   « القرار  بصناعة 
املنطقة العربية والتي أطاحت بالعديد من أنظمة احلكم، والثورات واالحتجاجات واملظاهرات 
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التي عاشتها هذه الدول، خلقت الرغبة لدى املواطن في بث كل ما يحصل إلى دول العالم، 
لتكون على اطالع مبا يحدث، وألن وسائل اإلعالم تتسم بعدم االستقاللية والتدخل احلكومي 
فيها فإنها لن تستطيع بث احلقيقة مهما كانت، وهذا ماعزز احلاجة لوجود صحافة املواطن 
التي كانت تنقل أحداث املنطقة بشكل حي ومباشر سواء كان ذلك بصورة خبر أو صور، أو 

حتى مقاطع فيديو .

ثالثاً: المعايير المهنية لصحافة المواطن من وجهة نظر الصحفيين األردنيين.

جدول رقم )3(
مدى تأثير عمل املواطن الصحفي على عمل الصحفي املعتمد في الوسيلة اإلعالمية

%كالمتغير
17286.0نعم

2814.0ال
200100المجموع

تشير بيانات اجلدول رقم )3( إلى أن ما نسبته )86%( من أفراد عينة الدراسة اتفقوا على أن 
عمل املواطن الصحفي أثر على طبيعة عمل الصحفي في الوسيلة اإلعالمية، وتشكل هذه 
النسبة رأي األغلبية من أفراد العينة املبحوثة، وهذا االتفاق الكبير يعود إلى أن أفراد عينة 
الدراسة هم من الصحفيني الذين يعملون في الصحف الورقية ووكالة األنباء بترا، فبالتأكيد 
شعروا أن طبيعة عمل الصحفي املواطن تؤثر على طبيعة عملهم وهو ما عايشوه خالل 
األحداث األخيرة للمنطقة العربية.  الذين أجابوا بال والذين ارتأوا أنه ال تأثير على طبيعة عمل 
الصحفي التقليدي بلغ عددهم )28( صحفياً، ُطلب منهم عدم اإلجابة عن السؤال التالي 

)نوعية هذا التأثير(.  

جدول رقم )4(
نوعية التأثير

%كالمتغير
10862.8إيجابي
6437.2سلبي

172100.0المجموع

26

صال والتنمية
اإلت
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توضح بيانات اجلدول رقم )4( أن ما نسبته )62.8%( من أفراد العينة أشاروا إلى أن التأثير الذي 
أحدثه عمل املواطن الصحفي على طبيعة عملهم كان تأثيراً إيجابياً، رمبا كان ذلك من خالل 
التي تعزز وتقوي من موادهم الصحفية، وتضفي عليها قدراً  باملعلومات واألخبار  تزويدهم 
كبيراً من املصداقية كونها تقدم وبالدليل احلجج والبراهني على صحة احلدث، وقد يكون ذلك 
من خالل الصور التي يلتقطها الصحفي املواطن أو من خالل روايات الشهود حول موضوع 
احلدث، أما الذين يرون بأنهم يحدثون تأثيراً سلبياً بلغت نسبتهم )37.2%( فيجدون أن عمل 
املواطن الصحفي يؤثر سلباً على عملهم في حتقيق السبق الصحفي للحدث قبل أن يقوموا 
به، ورمبا من ناحية أخرى عدم مهنية واحترافية املواطن الصحفي في تقدمي األخبار لهم هي 

ما تضعف املادة الصحفية وهي ما تؤثر على مصداقية الوسيلة الصحفية لدى القراء .

جدول رقم )5(
تبني وسائل اإلعالم اخملتلفة للمواطن الصحفي

%كالمتغير
ً 3618.0دائما

12060.0أحياناً
2412.0قليالً

2010.0ال أؤيد

200100المجموع

وسائل  على  أن  يرون  األردنيني  الصحفيني  من   )%  60( أن  إلى   )5( رقم  اجلدول  بيانات  تشير 
)دائماً(  )أحياناً(، بينما الذين يرون أن عليها أن تتبناهم  اإلعالم أن تتبنى املواطن الصحفي 
بلغت نسبتهم )18%(، أما أفراد العينة الذين ال يؤيدون تبني وسائل اإلعالم إطالقاً للمواطن 
الصحفي فبلغت نسبتهم )10%(، وبالرجوع إلى النتائج السابقة جند أن أغلبية أفراد العينة 
يؤيدون بشكل متوسط تبني املواطن الصحفي ويعزي الباحث ارتفاع هذه النسبة ملا يرتئيه 
املواد  وتقوية  تعزيز  في  يسهم  أن  املمكن  من  الصحفي  املواطن  بأن  األردنيني  الصحفيون 
الصحفية اخملتلفة، بتزويدهم بالصور ومقاطع الفيديو، او حتى بصورة خبر، ولعل هذا يشكل 
قوياً على صحة اخلبر وهو ما يعزز مصداقية اخلبر وبالتالي تعزيز مصداقية الوسيلة  دليالً 
تبني املواطن الصحفي فرمبا يعود ذلك لعدم مهنية  اإلعالمية، أما الذين ال يؤيدون مطلقاً 
واحترافية املواطن الصحفي، وعدم إملامهم بجوانب العمل الصحفي كالتحلي باملوضوعية 
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واحليادية، هي ماجتعل هذه النسبة من أفراد العينة يرفضون بشكل مطلق تبنيه من قبل 
وسائل اإلعالم.

جدول رقم )6(
كيفية تعامل وسائل اإلعالم مع املواد املرسلة من املواطن الصحفي

%كالبدائل
63.0تنشرها كما هي

16080.0تنشرها بعد المراجعة والتحرير
2613.0تنشر مقتطفات منها

84.0ال تنشرها
200100المجموع

توضح بيانات اجلدول رقم )6( أن )80%( من أفراد العينة املبحوثة يرون أن على وسائل اإلعالم 
أن تقوم أوالً مبراجعة وحترير املواد املرسلة من املواطن الصحفي ثم نشرها، ويعزى ذلك كون 
املواطن الصحفي غير ملم بجوانب العمل الصحفي وليس لديه تصور عن بعض املسائل 
التي تخص املوضوعية والتجرد من األهواء واحليادية، وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة املواد التي 
يرسلها، بينما يرى ما نسبته )13%( أنه يجب على الوسيلة اإلعالمية أن تنشر مقتطفات 
منها، بينما األقلية من أفراد العينة مبا نسبته )3%( يشيرون إلى أنه يجب نشرها كما هي، 
ولعل النتائج السابقة هي مؤشر على ضرورة مراجعة املواد الصحفية مبا يتناسب بجوانب 
العمل الصحفي ومبادئه وأخالقياته، ومبا يتوافق مع السياسة التحريرية للوسيلة اإلعالمية.

جدول رقم )7(
قراءة الصحفيني األردنيني لصحافة املواطن ومتابعتهم لها

%كالبدائل
ً 4221.0دائما

9045.0أحياناً
6030.0قليالً

84.0ال أتابع
200100المجموع

)45%( من أفراد العينة املبحوثة يقرؤون صحافة  )7( أن ما نسبته  تبني بيانات اجلدول رقم 
املواطن ويتابعونها )أحياناً( بينما الذين يتابعونها بشكل قليل ونادر بلغت نسبتهم )%30(، 
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أما الذين يتابعونها دائماً فبلغت نسبتهم )21%(، وبلغ عدد الذين ال يتابعونها على اإلطالق 
)4( فقط، وتشير البيانات السابقة أن هناك تبايناً بني أفراد العينة املبحوثة في متابعة وقراءة 
صحافة املواطن، فمنهم من يتابعها بشكل متوسط ومنهم من يتابعها بشكل نادر، ويعزى 
ذلك رمبا إلى قناعة الصحفيني في مدى فاعلية صحافة املواطن ومدى تأثيرها على عملهم 

جدول رقم )8(
مدى تكامل صحافة املواطن مع وسائل اإلعالم األخرى

%كالبدائل
5728.5بصورة كبيرة

9748.5بصورة متوسطة
4623.0بصورة قليلة

200100المجموع

تشير بيانات اجلدول رقم )8( إلى أن )48.5%( من الصحفيني األردنيني يرون أن صحافة املواطن 
حتقق تكامالً مع وسائل اإلعالم األخرى بشكل متوسط، بينما )28.5( من أفراد العينة يرون 
أن هذا التكامل يتحقق بصورة كبيرة، أما الذين يرون أنها حتقق تكامالً بشكل قليل بلغت 
نسبتهم )23%(، ويتضح من النتائج السابقة أن الصحفيني األردنيني يؤيدون بشكل متوسط  
أن صحافة املواطن تكمل وسائل اإلعالم األخرى من خالل ماتقدمه لها من مواد صحفية قد 
تكون أحياناً مواد مساعدة تعزز وتساند املواد األصلية، أو قد تكون مواد أساسية ورئيسية .

جدول رقم )9(
صحافة املواطن أقل قيمة من الصحافة التقليدية

%كالبدائل
8643.0موافق
8844.0محايد

2613.0معارض
200100المجموع

تشير بيانات اجلدول رقم )9( أن )44%( من أفراد العينة املبحوثة اتخذوا اجتاه احلياد حول ما 
إذا كانت صحافة املواطن أقل قيمة من الصحافة التقليدية، بينما وافق ما نسبته )%43( 
منهم على أنها أقل قيمة، ويرجع ذلك رمبا إلى عدم مهنية وموضوعية الصحفي املواطن في 
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نقل املواد الصحفية مبا يتناسب مع مبادئ العمل الصحفي، وأنه من الصعب أن تتفوق على 
الصحافة التقليدية ملا تتمتع به الصحافة التقليدية من مهنية وموضوعية .

جدول رقم )10(
مواقع يوتيوب وفيس بوك وتويتر أكثر تأثيراً في املتلقي من اإلعالم التقليدي

%كالبدائل
12060.0موافق
7236.0محايد

84.0معارض
200100المجموع

توضح بيانات اجلدول رقم )10( أن مانسبته )60%( من أفراد العينة املبحوثة وافقوا على أن 
التقليدي، وقد يعزى  املتلقي من اإلعالم  في  تأثيراً  وتويتر أكثر  والفيسبوك  اليوتيوب  مواقع 
األخيرة في كسب  اآلونة  اإلجتماعي في  التواصل  به مواقع  قامت  الذي  الفاعل  للدور  ذلك 
ثقة املتلقي من خالل بثها مقاطع فيديو وصوراً، وأخباراً مدعمة بأدلة وبراهني حول األحداث 
األخيرة في املنطقة العربية، واتخذ مانسبته )36%( اجتاه احلياد، بينما بلغ عدد الذين عارضوا 

األمر )8( صحفيني، شكلوا ما نسبته )%4( .

جدول رقم )11(
صحافة املواطن تقدم للقارئ تفسيراً لألحداث بصورة تختلف عن التفسيرات

 في اإلعالم التقليدي

%كالبدائل
12462.0موافق
6432.0محايد

126.0معارض
200100المجموع

العينة املبحوثة يؤيدون  أفراد  )62%( من  أن  )11(، جند  بيانات اجلدول رقم  من خالل مراجعة 
ويوافقون بأن صحافة املواطن تقدم تفسيرات لألحداث بصورة مختلفة عما تقدمه وسائل 
عارضوا  الذين  أما  ذلك،  إزاء  احلياد  اجتاه  اتخذوا   )%32( نسبته  ما  بينما  التقليدية،  اإلعالم 
فبلغت نسبتهم )6%(، وميكن تفسير ذلك بأن صحافة املواطن أكثر استقاللية وحرية من 
وسائل اإلعالم التقليدية التي تخضع للرقابة، ولسياسة حتريرية معينة، ال تستطيع جتاوزها، 
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كما أن صحافة املواطن تقدم اخلبر احلقيقي كما هو دون إخضاعه للتلوين.

جدول رقم )12(
اآلنية واحلالية في النشر لألحداث من عوامل جناح صحافة املواطن على اإلعالم التقليدي

%كالبدائل
12160.5موافق
6633.0محايد

136.5معارض
200100المجموع

واحلالية  اآلنية  أن  وافقت على  الدراسة  أغلبية عينة  أن  )12( إلى  رقم  اجلدول  بيانات  تشير 
التقليدي، وشكلت هذه  اإلعالم  املواطن على  النشر لألحداث من عوامل جناح صحافة  في 
األغلبية ما نسبته )60.5%(، أما الذين اتخذوا اجتاه احلياد إزاء ذلك فبلغت نسبتهم )%33(، 
النتيجة  تفسير  وميكن   ،)%6.5( نسبتهم  بلغت  الدراسة  عينة  أفراد  من  عارضوا  والذين 
السابقة  بأن احلالية واآلنية وفورية النشر هي من أهم العوامل بالنسبة للمتلقي والتي تعزز 
من مصداقية الوسيلة لديهم، وجتذبه نحوها، نظراً ألن أحداث املنطقة في تصاعد وتسارع، 
وهو بحاجة إلى اإلطالع بشكل فوري ومباشر، وهذا ما تتميز به صحافة املواطن عن وسائل 

اإلعالم التقليدية وهو ما جعلها تتفوق وتنتشر بسرعة أكبر.

جدول رقم )13(
مساهمة صحافة املواطن في تشكيل املفاهيم وبناء االجتاهات للقراء 

أكثر من الصحافة التقليدية

%كالبدائل
7035.0بصورة كبيرة

9849.0بصورة متوسطة
168.0بصورة قليلة

168.0ال تساهم
200100المجموع

توضح بيانات اجلدول رقم )13( أن )49%( من أفراد العينة املبحوثة يرون أن صحافة املواطن 
التقليدية بشكل  الصحافة  أكثر من  للقراء  االجتاهات  وبناء  املفاهيم  تساهم في تشكيل 
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متوسط، بينما )35%( منهم يرى أنها تساهم في بناء املفاهيم وتشكيل االجتاهات بشكل 
كبير، أما الذين يرون أنها أقل أو ال تساهم فبلغت نسبتهم )8%( لكليهما، وقد يكون مرد 
ذلك أن صحافة املواطن ال تخضع للرقابة أو لسياسة حتريرية معينة، بل تتسم بقدر عاٍل من 
االستقاللية، وهو ما يجعلها تقدم األحداث بشكلها الصحيح، وهو مايعزز الثقة لدى القراء، 

ويجعلها أكثر تأثيراً فيهم من الصحافة التقليدية .

جدول رقم )14(
مدى مهنية املواطن الصحفي الذي يزود وسائل اإلعالم بالتقارير والصور

%كالبدائل
ً 3216.0دائما

9447.0أحياناً
3819.0قليالً

3618.0ال أعتقد
200100المجموع

من خالل بيانات اجلدول رقم )14(، نالحظ أن ما نسبته )47%( من أفراد العينة املبحوثة يرون 
الذين  أما  )أحياناً(،  يتصرف مبهنية  والصور  بالتقارير  اإلعالم  يزود وسائل  الذي  الصحفي  أن 
يرون أنه يتصرف مبهنية )دائماً ( فبلغت نسبتهم )16%(، والذين يرون أن املهنية التي يتمتع 
بلغت  مبهنية مطلقاً،  يتصرف  ال  أنه  يعتقدون  والذين   ،)%19( مانسبته  قليلة شكلوا  بها 
نسبتهم )18%(، األمر الذي يؤدي إلى نتيجة مفاداها أن أغلبية عينة الدراسة توافق على أن 
املواطن الصحفي يتسم باملهنية في تزويده التقارير والصور واألخبار لوسائل اإلعالم األخرى .

رابعاً:   الصور في صحافة المواطن من وجهة نظر الصحفيين األردنيين.

جدول رقم )15(
الصور في صحافة املواطن أكثر تشويقاً وجذباً للقارئ من غيرها 

في وسائل اإلعالم األخرى

%كالبدائل
10753.5موافق
6231.0محايد

3115.5معارض
200100المجموع

توضح بيانات اجلدول رقم )15( أن )53.5%( من أفراد العينة املبحوثة وافقوا على أن الصور 

32

صال والتنمية
اإلت



محور العدد: مسارات ورهانات »اإلعالم اجلديد«
33

صال والتنمية
اإلت

العدد 16 /أيلول  

في صحافة املواطن أكثر تشويقاً وجذباً للقارئ من غيرها في وسائل اإلعالم، ويعزى ذلك إلى 
أن الصور التي تقدمها صحافة املواطن هي صور حّية ومباشرة  وحقيقية، وبذلك تكون أكثر 
إثارة وتشويقاً بالنسبة للقارئ، ال سيما أن التقاطها يتم فور وقوع احلدث، وجتسد احلدث كما 
هو، بينما ما نسبته )31%( من أفراد العينة املبحوثة اتخذوا اجتاه احلياد إزاء ذلك، أما الذين 

عارضوا، وال يرون أنها أكثر تشويقاً فبلغت نسبتهم )%15.5(

جدول رقم )16(
الصور في صحافة املواطن تشبع رغبة القارئ في نقل اخلبر أكثر من الصور

 في وسائل اإلعالم األخرى

%كالبدائل
8140.5موافق
9246.0محايد

2713.5معارض
200100المجموع

توضح بيانات اجلدول رقم )16( أن أغلبية أفراد العينة اتخذوا اجتاه احلياد إزاء كون الصور في 
صحافة املواطن تشبع رغبة القارئ في نقل اخلبر أكثر منها في وسائل اإلعالم التقليدية، 
وقد شكلت هذه األغلبية نسبة )46.%(، أما الذين وافقوا على أنها تشبع رغبة القارئ أكثر 
)13.5%(، وميكن تفسير النتائج  )40.5%(، أما الذين عارضوا فبلغت نسبتهم  جاؤوا بنسبة 
السابقة، بأن القارئ يبقى بحاجة إلى الشرح والتفسير والتحليل، واليكتفي بعرض الصور، 

بل يبحث دائماً عما وراء احلدث .
جدول رقم)17(

مدى مالءمة الصور في صحافة املواطن لنوعية القراء من حيث السن والتعليم واإلهتمام

%كالبدائل
ً 3517.5دائما
9346.5أحياناً
6030.0قليالً

126.0غير مالئمة
200100المجموع

تبني بيانات اجلدول رقم )17( أن )46.5%( من أفراد العينة املبحوثة يرون أن الصور في صحافة 
املواطن تالئم نوعية القراء من حيث السن والتعليم واإلهتمام )أحياناً(، أما من يرون أن مدى 
مالءمتها قليل فجاؤوا في املرتبة الثانية وبنسبة )30%(، أما من يرى أنها دائماً ما تالئم نوعية 
القراء فقد احتلوا املرتبة الثالثة بنسبة )17.5( والذين يرون أنها ليست مالئمة على اإلطالق 
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شكلوا ما نسبته )6%(. األمر الذي يعني أن صحافة املواطن حتاول قدر اإلمكان تقدمي الصور 
لكبر قطاع جمهورها  ال تتمكن من ذلك نظراً  أحياناً  رمبا  أنها  إال  التي تالئم نوعية قرائها، 

وتنوع خصائصه وهو ما ال ميكنها من تقدمي املالئم بشكل دائم.  

جدول رقم )18(
مدى اعتماد صحافة املواطن على معايير الذوق العام في إلتقاط الصور ونشرها

%كالبدائل
ً 4522.5دائما
7135.5أحياناً
5125.5قليالً

3316.5التعتمد
200100المجموع

بالرجوع إلى بيانات اجلدول رقم )18( جند أن الذين يرون أن صحافة املواطن تعتمد على معايير 
الذوق العام في إلتقاطها للصور، جاؤا باملرتبة األولى وشكلوا مانسبته )35.5%(، أما الذين يرون 
أنها تعتمد على معايير الذوق العام بشكل قليل فقد جاؤوا في املرتبة الثانية بنسبة )%25.5(، 
أما الذين يؤيدون أنها دائماً تعتمد على معايير الذوق العام فقد احتلوا املرتبة الثالثة بنسبة 
أنها ال تعتمد على اإلطالق جاؤا بنسبة )16.5%(، ورمبا يعني ذلك أن  يرى  بينما من   ،)%22.5(
صحافة املواطن كانت تطرح بعض املواضيع واملصحوبة بالصور )أحياناً ( والتي يعتبرها القارئ 
ال تتوافق مع معايير الذوق العام، مثل حادثة شارع الوكاالت التي طرحتها صحافة املواطن على 

مواقع التواصل اإلجتماعي والتي اعتبرها اجلمهور خروجاً عن الذوق العام .

جدول رقم )19(
مدى إلتزام صحافة املواطن باملعايير املهنية في التصوير

%كالبدائل
4020.0بصورة كبيرة

5427.0بصورة متوسطة
7236.0بصورة قليلة

3417.0التلتزم
200100المجموع

تشير بيانات اجلدول رقم )19( إلى أن ما نسبته )36%( من أفراد العينة املبحوثة يرون أن صحافة 
املواطن تلتزم بصورة قليلة باملعايير املهنية للتصوير، أما الذين يرون أنها تلتزم بشكل متوسط 
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تلتزم بصورة  أنها  يرى  الثالثة من  املرتبة  واحتل  فقد جاؤوا في املرتبة الثانية بنسبة )%27(، 
كبيرة بنسبة )20%(، أما أولئك الذين يعتقدون أنها التلتزم على اإلطالق فشكلوا ما نسبته 
املعايير  املواطن تلتزم بشكل قليل في  أن صحافة  السابقة جند  النتيجة  ومبناقشة   ،)%17(
املهنية للتصوير نظراً لكونها غير ملمة مببادئ وجوانب العمل الصحفي، األمر الذي يجعلها 

تلجأ إلى العشوائية وعدم اإللتزام في تقدمي موادها الصحفية .

جدول رقم )20(
مدى مساهمة الصور في صحافة املواطن في تعزيز مصداقية هذا النوع من الصحافة

%كالبدائل
8140.5بصورة كبيرة

7135.5بصورة متوسطة
2211.0بصورة قليلة

2613.0التسهم
200100المجموع

توضح بيانات اجلدول رقم )20( أن )40.5 %( من أفراد العينة املبحوثة يرون أن الصور في صحافة 
املواطن تساهم في تعزيز مصداقية هذا النوع من الصحافة، بينما )35.5%( منهم يعتقد أنها 
تساهم بشكل متوسط في تعزيز مصداقيتها، أما الذين يرون أنها التسهم على اإلطالق فبلغت 
نسبتهم )13%(، بينما أفراد العينة الذين يعتقدون أنها تساهم في تعزيز املصداقية بشكل قليل 
جاؤوا بنسبة )11%(، األمر الذي يعني أن أغلبية أفراد العينة يرون أن الصور التي يقدمها الصحفي 

املواطن في تقوية مادته الصحفية من شأنها أن تسهم في تعزيز مصداقية صحافة املواطن .

الصحفيين  نظر  المواطن من وجهة  التشريعات واألخالقيات لصحافة  خامساً: 
األردنيين

جدول رقم )21(
مدى متتع صحافة املواطن مبستويات مصداقية عالية مقارنة باإلعالم التقليدي

%كالبدائل
ً 2412.0دائما
9145.5أحياناً
5929.5قليالً

2613.0ال تتمتع
200100المجموع

الدراسة ترى أن صحافة املواطن تتمتع  )45.5%( من عينة  )21( أن  بيانات اجلدول رقم  تشير 
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)أحياناً( مبستويات مصداقية عالية مقارنًة باإلعالم التقليدي، أما الذين يرون أنها تتمتع بشكل 
قليل فبلغت نسبتهم )29.5%(، أما أفراد العينة الذين يعتقدون بأنها ال تتمتع على اإلطالق 
فقد بلغت نسبتهم )13%(، ومن خالل النتيجة السابقة نالحظ أن مصداقية صحافة املواطن 
متوسطة، وقد يكون السبب في ذلك  عدم موضوعية الصحفي املواطن في بعض األحيان، 

وعدم متكنه من اإلملام باملوضوعية واحليادية التي غالباً ما تفتقدها صحافة املواطن.

جدول رقم )22(
مدى إلتزام صحافة املواطن باجلوانب القانونية واألخالقية ومعايير النشر

%كالبدائل
ً 2412.0دائما
4020.0أحياناً
6030.0نادراً

7638.0ال تلتزم
200100المجموع

من خالل بيانات اجلدول رقم )22( نالحظ أن )38% ( من عينة الدراسة تعتقد أن صحافة املواطن 
ال تلتزم بتاتاً باجلوانب القانونية واألخالقية ومعايير النشر، ويعزى هذا السبب إلى أن املواد الصحفية 
التي تنشر في صحافة املواطن هي من إعداد املواطن العادي، وليس صحفياً متمرساً ملماً باجلوانب 
القانونية واألخالقية للمهنة، وغالباً ما تكون اخللفية القانونية والتشريعية للصحفي املواطن 
ضحلة، وال يكون ملّماً إملاماً كافياً مبعايير وقواعد النشر، وهو ما يؤدي إلى جتاوزات قانونية.  أما 
الذين يعتقدون أنها تلتزم بشكل نادر بلغت نسبتهم )30%(، والذين يرون أنها تلتزم أحياناً جاؤوا 

بنسبة )20%(، بينما الذين يعتقدون أنها تلتزم دائماً فشكلوا أقل نسبة وهي )%12( .

جدول رقم )23(
املواصفات التي ينبغي أن يتسم بها املواطن الصحفي*

%كالبدائل
5723.8اإلستقاللية
2912.1المبادرة

3113.0القدرة على التواصل مع اآلخرين
6527.3الجرأة

5723.8الموضوعية
239100المجموع

* متكن املبحوث في هذا السؤال من اختيار أكثر من بديل 
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تشير بينات اجلدول رقم )23( أن اجلرأة احتلت املرتبة األولى من بني قائمة املواصفات التي ينبغي 
)27.3%(، وذلك حلاجة القارئ لطرح مواضيع تتسم  أن يتسم بها املواطن الصحفي بنسبة 
باجلرأة، وهو ما تفتقر إليه وسائل اإلعالم التقليدية التي أصبحت ال تقدم إال املوضوعات املكررة 
واملستهلكة، ثم تلتها في املرتبة الثانية )اإلستقاللية( و )املوضوعية( بنسبة )23.8%( لكل 
منهما، وهو ما يحتاجه القارئ ألن تتميز به صحافة املواطن عن وسائل اإلعالم األخرى، والتي 
تتصف بعدم االستقاللية نتيجة للتدخل احلكومي فيها أو ماشابه، وعدم موضوعيتها في 
طرح بعض القضايا واألفكار، أما )القدرة على التواصل مع اآلخرين ( فجاءت في املرتبة الثالثة 

وشكلت ما نسبته )13%(، واحتلت )املبادرة( املرتبة األخيرة بنسبة )%12.1(. 

جدول رقم )24(
تأثير عدم إستقاللية املواطن الصحفي على الرأي العام في اجملتمع ؟

%كالبدائل
9346.5بدرجة عالية

5427.0بدرجة متوسطة
5326.5بدرجة منخفضة

200100المجموع
توضح بيانات اجلدول رقم )24( أن أغلبية أفراد العينة يرون أن عدم استقاللية املواطن الصحفي 
 )%46.5( مانسبته  األغلبية  اجملتمع، وشكلت هذه  في  العام  الرأي  على  عالية(  )بدرجة  تؤثر 
وتعد هذه نتيجة منطقية ألن لصحافة املواطن القدرة على تشكيل االجتاهات واملعارف في 
اجملتمع، وإذا اتسمت بعدم االستقاللية فمن املؤكد سيكون لذلك أثره على الرأي العام، أما الذين 
يعتقدون أنها تؤثر بشكل متوسط فقد شكلوا ما نسبته )27%(، وفي ما يخص األفراد الذين 
يرون أن عدم استقاللية املواطن الصحفي تؤثر بدرجة منخفضة على الرأي العام في اجملتمع 

بلغت نسبتهم )%26.5(.
جدول رقم )25(

مدى موافقة الصحفيني األردنيني بشأن دفع أجور للصحفي املواطن
 من قبل وسائل اإلعالم مقابل عمله

%كالبدائل
6231.0موافق
8442.0محايد

5427.0معارض
200100المجموع
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بالرجوع لبيانات اجلدول رقم )25( نالحظ أن ما نسبته )42%( من أفراد العينة املبحوثة اتخذوا 
اجتاه احلياد إزاء املوافقة على دفع أجر للصحفي املواطن من قبل وسائل اإلعالم األخرى مقابل 
عمله، أما الذين وافقوا على ذلك فبلغت نسبتهم )31%(، فباعتقادهم أن األجر حتى لو كان 
رمزياً، فهو محفز ومشجع للصحفي املواطن على االستمرار بالعمل وتقدمي املزيد من املعلومات 

والصور واألخبار، بينما الذين عارضوا دفع أجور فشكلوا ما نسبته )%27(. 

سادساً :التقنيات التكنولوجية المستخدمة في صحافة المواطن من وجهة نظر 
الصحفيين األردنيين.

اجلدول رقم )26(
التطور التقني والتكنولوجي السبب الرئيسي لظهور صحافة املواطن

%كالبدائل
14371.5موافق
4924.5محايد

84.0معارض
200100المجموع

من خالل بيانات اجلدول رقم )26( نالحظ أن )71.5%( من أفراد العينة املبحوثة وافقوا على أن 
التطور التكنولوجي هو السبب الرئيسي لظهور صحافة املواطن، وتعد هذه نتيجة منطقية، 
ألن املواد التي ينشرها الصحفي املواطن هي عبارة عن صور وفيديوهات مت تصويرها بواسطة 
الهواتف احملمولة، ومن جانب آخر فإن نشاطات الصحفي املواطن غالباً ما تكون على مواقع 
التواصل اإلجتماعي، وهذه هي نتيجة للتطور التقني والتكنولوجي، وفيما يخص أفراد العينة 
الذين اتخذوا اجتاه احلياد إزاء ذلك فقد بلغت نسبتهم )24.5(، أما الذين عارضوا فشكلوا ما 

نسبته )4 %(.                
 اجلدول رقم ) 27(

الفورية وسرعة رجع الصدى والتفاعل مع القائم باإلتصال من عوامل ثراء صحافة املواطن

%كالبدائل
13065.0موافق
4924.5محايد

2110.5معارض
200100المجموع

تشير بيانات اجلدول رقم )27( أن )65%( من أفراد عينة البحث يوافقون على أن الفورية وسرعة 
رجع الصدى والتفاعل مع القائم باالتصال من عوامل ثراء صحافة املواطن، وميكن القول أن 
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الفورية والتفاعلية ورجع الصدى هي من العوامل الهامة التي تعزز من موثوقية ومصداقية 
الوسيلة، وبذلك تسهم في ثرائها وزيادة جماهيرها، أما أفراد العينة الذين اتخذوا االجتاه احملايد 

ازاء ذلك فبلغت نسبتهم )24.5%(، والذين عارضوا بلغت نسبتهم )%10.5( .

اجلدول رقم )28(
مدى استطاعة املواطن الصحفي سد الفراغ في تغطية األحداث مع اإلحتفاظ بالقيم 

اإلنسانية واللمسات اجلمالية عبر أدواته التكنولوجية

%كالبدائل
8743.5موافق
7336.5محايد

4020.0معارض
200100المجموع

تبني بيانات اجلدول رقم )28( أن )43.5( من أفراد عينة البحث يوافقون على أن املواطن الصحفي 
واللمسات  اجلمالية  بالقيم  االحتفاظ  مع  األحداث  تغطية  أثناء  الفراغ  سد  باستطاعته 
اإلنسانية عبر أدواته التكنولوجية، وتعتبر هذه نتيجة منطقية نظراً ألن كثيراً من األحداث في 
املنطقة العربية في اآلونة األخيرة مت تغطية أحداثها من قبل الصحفي املواطن وباستخدام 
أدواته التكنولوجية، وكانت تتمتع املشاهد والصور بالقيم اإلنسانية واللمسات اجلمالية.  أما 
مانسبته  عارضوا شكلوا  والذين   ،)%36.5( نسبتهم  فبلغت  ذلك  إزاء  كانوا محايدين  الذين 

.)%20(
اجلدول رقم )29(

مساهمة احلتمية التكنولوجية بتنحي اإلعالم التقليدي
 وإنبعاث ظاهرة املواطن الصحفي

%كالبدائل
11155.5موافق
5628.0محايد

3316.5معارض
200100المجموع

احلتمية  أن  يوافقون  املبحوثة  العينة  أفراد  من   )%55.5( أن   )29( رقم  اجلدول  بيانات  توضح 
التكنولوجية تساهم بتنحي اإلعالم التقليدي وانبعاث صحافة املواطن، ولعل هذه النتيجة 
تؤكد ما جاءت به نظرية احلتمية التكنولوجية والتي نصت على أن » قوة التكنولوجيا هي 
وحدها املالكة لقوة التغيير في الواقع االجتماعي، والنظرة التفاؤلية للتكنولوجيا تهلل لهذا 
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التغيير، وتراه رمزا لتقدم البشرية« ، أما الذين اتخذوا اجتاه احلياد فقد بلغت نسبتهم )%28(، 
والذين لم يوافقوا إطالقاً على أن احلتمية التكنولوجية تسهم في تنحي اإلعالم التقليدي فقد 

بلغت نسبتهم )%16.5( .
اجلدول رقم )30(

مساهمة التكنولوجيا احلديثة بإيجاد أمناط جديدة للرسالة االتصالية

%كالبدائل
15879.0موافق
2211.0محايد

2010.0معارض
200100المجموع

تشير نتائج اجلدول رقم )30( أن )79%( من أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن التكنولوجيا 
احلديثة تساهم في إيجاد أمناط جديدة للرسالة االتصالية، بينما )11%( من أفراد العينة اتخذوا 
االجتاه احملايد، و )10%( عارضوا ذلك، وميكن تفسير النتيجة السابقة كون التكنولوجيا احلديثة 
في تطور هائل ومستمر وهو ما أدى إلى إفراز العديد من أمناط الرسائل االتصالية اخملتلفة، وإن 

هذا التطور لن يتوقف عند حد معني، لذا سيبقى هناك أمناط جديدة للرسائل االتصالية .

سابعاً:وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين السمات الشخصية وبين مدى متابعة 
وقراءة صحافة المواطن.

أوالً: وفقاً لمتغير الجنس، التخصص 

جدول رقم)31(:   وجود عالقة ذات داللة احصائية
 وفقاً ملتغير)اجلنس، التخصص(

                    العالقة اإلحصائية 

المتغيرات الديموغرافية
قيمة )T(البدائل

مستوى 
الداللة 

النوع اإلجتماعي 
-6.253-ذكر 

.000*
أنثى 

التخصص
083.-1.744-صحافة وإعالم

أخرى 
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تشير بيانات اجلدول رقم )31( أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني متغير النوع اإلجتماعي 
وبني مدى متابعة وقراءة صحافة املواطن عند املستوى )0.000( لصالح اإلناث، بينما ال توجد 
عالقة ذات داللة إحصائية بني مدى املتابعة تعزى ملتغير التخصص، ذلك ألن مستوى الداللة بلغ 

)0.083(، وهو أكبر من املستوى )0.05(، وبناء عليه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية .

الخبرة  الصحفي،  العمل  طبيعة  العلمي،  المؤهل  العمر،  لمتغيرات  وفقاً  ثانياً: 
الصحفية 

جدول رقم )32(:   وجود عالقة ذات داللة إحصائية وفقاً ملتغير 
)العمر،املؤهل، طبيعة العمل، اخلبرة(

                        العالقة اإلحصائية 

المتغيرات الديموغرافية
قيمة )F(البدائل

مستوى 
الداللة 

العمر

20-30 سنة

3.300*.021
31-40 سنة
41-50 سنة

51 سنة فأكثر*

المؤهل العلمي

دبلوم

1.217.305
بكالوريوس

ماجستير
دكتوراه

طبيعة العمل الصحفي

مندوب

.663.576
محرر

رئيس قسم 
أخرى

                          العالقة اإلحصائية 

المتغيرات الديموغرافية
قيمة )F(البدائل

مستوى 
الداللة 
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الخبرة الصحفية
5 سنوات فأقل*

4.174*.017 6-10 سنوات
أكثر من 10 سنوات

تشير بيانات اجلدول رقم )32( إلى أنه  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مدى قراءة ومتابعة 
وبعد   ،)021.( داللة  مستوى  عند  العمر،  متغير  وبني  املواطن  لصحافة  األردنيني  الصحفيني 
تطبيق اختبار شيفيه البعدي تبني أن هذه العالقة لصالح فئة )51 سنة فأكثر (، ومن خالل 
مالحظة نتائج اجلدول السابق نالحظ أنه اليوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مدى متابعة 
الصحفيني األردنيني لصحافة املواطن وبني متغير )املؤهل العلمي، وطبيعة العمل الصحفي ( 

حيث مستوى الداللة لم يكن أقل من )0.05(
ومبراجعة النتائج السابقة جند أنه هناك عالقة ذات داللة إحصائية وفقاً ملتغير اخلبرة الصحفية، 
حيث بلغ مستوى الداللة )0.017(، وهي دالة إحصائياً، وبتطبيق اختبار شيفيه البعدي تبني أن 

العالقة كانت لصالح ملن هم خبرتهم الصحفية أقل من )5 سنوات(. 

أبرز النتائج :
فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

1.احتل سبب »التحوالت السياسية في املنطقة العربية« قائمة أسباب ظهور صحافة املواطن 
من وجهة نظر الصحفيني األردنيني بنسبة )20.7%(، تالها » املساهمة في حل مشكالت 

اجملتمع »، بنسبة )%19.4( .
2.اتفق ما نسبته )86%( من أفراد عينة الدراسة على أن عمل املواطن الصحفي أثر على طبيعة 

عمل الصحفي في الوسيلة اإلعالمية.
3.يرى )60%( من الصحفيني األردنيني من أفراد عينة الدراسة أن على وسائل اإلعالم أن تتبنى 
املواطن الصحفي )أحياناً(، بينما الذين يرون أن عليها أن تتبناهم )دائماً( بلغت نسبتهم 

.)%18(
4.توصلت الدراسة إلى أن )80%( من أفراد العينة املبحوثة يرون أن على وسائل اإلعالم أن تقوم 

أوالً مبراجعة وحترير املواد املرسلة من املواطن الصحفي ثم نشرها.
5.تبني من خالل بيانات الدراسة أن ما نسبته )45%( من أفراد العينة املبحوثة يقرؤون صحافة 
املواطن ويتابعونها )أحياناً( بينما الذين يتابعونها بشكل قليل ونادر بلغت نسبتهم )%30(.

6.أشارت النتائج إلى أن )44%( من أفراد العينة املبحوثة اتخذوا اجتاه احلياد حول ما إذا كانت 
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صحافة املواطن أقل قيمة من الصحافة التقليدية .
7. بينت النتائج أن )60%( من أفراد العينة املبحوثة وافقوا على أن مواقع اليوتيوب والفيسبوك 

وتويتر أكثر تأثيراً في املتلقي من اإلعالم التقليدي.
8. تشير نتائج الدراسة أن )79%( من أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن التكنولوجيا احلديثة 

تساهم في إيجاد أمناط جديدة للرسالة االتصالية .
التكنولوجية  أن احلتمية  يوافقون  املبحوثة  العينة  أفراد  الدراسة أن)55.5%( من  9. أوضحت 

تساهم بتنحي اإلعالم التقليدي وانبعاث صحافة املواطن .
10. وافق مانسبته )71.5%( من أفراد العينة املبحوثة على أن التطور التكنولوجي هو السبب 

الرئيسي لظهور صحافة املواطن .
11. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مدى قراءة الصحفيني األردنيني لصحافة املواطن وبني 

متغير   ) اجلنس، العمر، اخلبرة الصحفية ( حيث كانت مستوى الداللة أقل من )0.05( .

التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بضرورة مايلي:   
الرأي والتعبير،  املواطن ملا حققته من قدرة على تعزيز حرية  1- العمل على تطوير صحافة 
وإيالئها أهمية خاصة كونها جزءاً ال يتجزأ من اإلعالم اجلديد الذي تفوق على اإلعالم التقليدي 
واستقطب جماهير كبيرة فضالً عن دورها الذي أعطى املواطن شعوراً أنه جزء من صناعة 

احلدث.  
2- االستفادة من قدرات املواطن الصحفي، وحث املؤسسات اإلعالمية على تبني هذه القدرات 

من خالل تدريبه على أخالقيات العمل الصحفي وحقوق النشر وخصوصيته .
وزارة اإلعالم واملؤسسات املعنية للمواطن الصحفي  3- عقد ورشات عمل تدريبية من قبل 
املهتم ليتمكن من خاللها التدرب على أصول مهنة الصحافة، وكيفية التعامل مع املعدات 

واألجهزة اخلاصة، وكيفية التواصل الصحيح مع اجلمهور، ووسائل اإلعالم التقليدية .
الذي تقدمه صحافة  املضمون  اإلعالمي على  الشأن  ومتابعة اخملتصني في  ضرورة إطالع   -4
املواطن ألنها قد تقدم األخبار املغلوطة والناقصة، جّراء عدم مهنية الصحفي املواطن وعدم 

إملامه بقواعد وأصول مهنة الصحافة.
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صحـافـة الـمـواطـن بـيـن الـتـفـاعـلـيـة واإلحـتـرافـيــة 

د. مناد بوشفرة سليمة
 sbouchefra@yahoo.fr

هذه  عن  احلديث  ومبجرد  واالتصال،  اإلعالم  لتكنولوجيا  جتليا  األكثر  املظهر  األنترنت  تعد 
منطا  أفرزت  جديدة،  اتصالية  كوسيلة  األول  املقام  في  األنترنيت  شبكة  تذكر  التكنولوجيا 
اتصاليا قائما على التفاعلية بني أطراف العملية االتصالية، فالنمط التقليدي كان مرتكزا على 
سلطة املرسل والتدفق العمودي للمعلومات مع إقصاء شبه كلي للمتلقي، الذي لم يعد إال 
وعاءا لتلقي هذه الرسائل ولكن مع الطفرة التكنولوجية التي عرفتها اجملتمعات أصبح املتلقي 
عنصرا فعاال وإيجابيا في نفس الوقت ومنتجا للمضامني اإلعالمية، وحتققت بذلك الوظيفة 
التبادلية والتفاعلية وأصبحت املعلومات تتحرك في حلقة دائرية أساسها احلوار والتفاعل مما 

أدى إلى تشكل الفضاء العمومي اإللكتروني وأصبح الفرد مواطنا عامليا ورقميا في آن واحد.
استطاعت األنترنيت بالفعل في خالل سنوات قليلة أن تكون األداة التي وحدت وقربت بني كل 
أقطار العالم، ليس املقصود بذلك ما هو أيديولوجي أو سياسي ألن العالم بالطبع ال يزال يشهد 
ال توازن وتشتتاً والدليل على ذلك احلروب والصراعات، بل قصدنا بذلك أن األنترنيت جعلت العالم 
كله متواصالً في شبكة واحدة حيث اختزلت اجلغرافيا ومت وضع حد لعوائق احلدود اإلقليمية 
املدونات  باستخدام  اإللكتروني  النشر  ظهور  ومع  سابقا،  مطروحة  كانت  التي  والوطنية 
الشبكي  اجملتمع  في ظل  الصحفي  املواطن  أعاد  االجتماعي  التواصل  اإللكترونية وشبكات 
صياغة عالقته مع املضامني اإلعالمية وكيفية إنتاجها. إن تسلح أي مواطن مبجموعة من اآلالت 
االتصالية اإللكترونية الصغيرة )كاميرا رقمية، آلة تصوير رقمية، حاسوب محمول، هاتف نقال 
عالي اجلودة...( ميكنه أن يحوله إلى »صحفي« يساهم في نقل الوقائع التي شهدها ومتكن من 
توثيقها بواسطة ما ميتلك من تقنية رقمية بسيطة بفضل الفرص التي يتيحها لهم » إعـالم 
املـواطـن« le journalisme citoyen، هذا املفهوم األخير والذي يعتمد على املرونة والسرعة 
في نقل األخبار وصياغتها بأسلوب بسيط يساهم في حتقيق خاصية التفاعلية، يعتبر نتيجة 
شبه حتمية فرضها الواقع لإلنفجار الهائل في املعلومات بفعل األنترنيت جاء كتيار نقدي 
لإلعالم الكالسيكي التقليدي املرتكز أساسا على مفهوم “القائم باالتصال” والذي يعتمد 
على أبجديات خاصة به في الصناعة اإلعالمية حتتكم إلى فنيات التحرير الصحفي الذي ينشد 

املصداقية واإلحترافية في نقل الوقائع واألحداث .
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إن ما أفرزته األحداث الراهنة على جميع األصعدة يحتاج للدراسة والتمحيص في أسبابها 
ونتائجها، وما اجملال اإلعالمي إال واحد من هذه اجملاالت التي تستحق الدراسة واإلهتمام، فعلى 
سبيل املثال ال احلصر لقد كان “إلعالم املواطن” السطوة العليا في نقل الوقائع ألحداث الربيع 
العربي في وقت لم تستطع كبريات وسائل اإلعالم بترسانتها الضخمة الوصول ملوقع احلدث، 

ولكن ما يعاب على “صحافة املواطن” هو عدم احترافيتها في تسجيل الوقائع واملبالغة في 

بعض األحيان مما يفقدها مصداقيتها رغم متيزها بالسرعة وحتقيق التفاعل مع املتلقني دون 

وسيط. أمام هذا التناقض الظاهري لهذين التيارين، تطرح عدة تساؤالت تبحث عن إجابات لها 

وأهمها: هل سيتمكن اإلعالم التقليدي من احملافظة على مكانته أمام ما يعرف بــ “صحافة 

املواطن” ؟ هل يعتبر “إعالم املواطن” بايجابياته ونقائصه البديل احلقيقي والقادر على تعويض 

الترسانة اإلعالمية التقليدية ؟  أال ميكن نسج عالقة تكامل بني اإلعالم التقليدي و”صحافة 

املواطن” إن صح التعبير ؟ ما هي السبل واألساليب التي متكن “صحافة املواطن” من الرفع 

من فاعليته وتعزيز مصداقيته لدى جمهوره ؟ هذه التساؤالت وغيرها التي سنحاول تسليط 

الضوء على “صحافة املواطن” في املنظومة اإلعالمية وكيفية اشتغالها وانشغالتها وثنائية 

التفاعلية واإلحترافية.

سنعتمد في حتليلنا لوقتنا البحثية هته على املقاربة اإلتصالية، والتي ترتكز على البحث في 

الظواهر باإلعتماد على شبكة من املفاهيم. و”تتم مبقاربة الظاهر بشكل جزئي وكلي في نفس 

الوقت... فينظر الباحث إلى هذه التملكات اإلجتماعية لتكنولوجيات اإلتصال في عالقتها 
املتحركة بصيرورات التواصل اإلجتماعية، وأشكالها، وفاعليها داخل مجتمع ما”1

بديال” فرض نفسه  “إعالما  املواطن  صحافة  تعتبر  املواطن:    قراءات في مفهوم صحافة 

وأصبح تشاركياً وتبادلياً يكمل اإلعالم التقليدي الذي يستعني به ملا له من خصوصيات يتمتع 

بها. بإمكان صحافة تسليط الضوء على فضاءات، أحداث بفضل التكنولوجيات احلديثة لإلعالم 

واالتصال قد ال يصل إليها اإلعالم التقليدي. فيما اجتاه آخر يختزل “صحافة املواطن” بصحافة 

الرأي، تخول للمتلقي النشط إيصال ما شاهد أو سمع بكل حرية بعيدا عن حارس البوابة... 

لتقرب املسافات في زمن احلداثة2. 

إن الالمركزية اإلعالمية التي فرضتها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واإلتصال مبسمى صحافة 

1-  شوقي العلوي، “رهانات اإلنترنيت” بيروت: دار مجد للنشر، 2006

 CATHELAT، Bernard et Foresse،  De l’homo sapiens à l’homme interactif، Paris، -2

p ،1998 ،Denoël 14.ترجم بتصرف   
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التعدد واإلختالف، على حساب العمل اإلعالمي  املواطن، قد أعطت للعمل اإلعالمي صيغة 
املنمط. التي تبلور منها تيار جديد أال وهو اإلعالم اجلديد. حيث أصبح بإمكان املواطن )املتلقي 
النشيط récepteur actif( أن يقدم ويعدل ويضيف تفاصيل في اخلبر املنشور عبر النت. 
حيث حتولت صحافة املواطن إلى فعل جماعي تشاركي، الكل يساهم فيه من موقعه وأفكاره. 
مما أدى إلى إعادة النظر في املنظومة اإلعالمية واملمارسة اإلعالمية لتفسح اجملال “لصحافة 
أنه  أم  الهامش،  إلى  التقليدي  بالنمط  التشارك، فهل سيدفع هذا  املواطن” منط قائم على 

سيتخذ “صيغة هجينة”1 تآلفية جتمع بني أفضل ما في الطرفني ؟ 
nouveau paradigme قد فرضت نفسها في مجاالت وحقول علوم  براديجما جديدة  إن 
اإلنسان واجملتمع... ويتجسم هذا النمط اجلديد في التفكير والتحليل واإلحاطة بالظواهر في 

مفهوم الشبكة. 
يشرح الباحث االجتماعي manuel castells مانويل كاستيل، مسألة بروز مجتمع الشبكات 

société en réseaux عبر تفاعل ظاهرتني وهما:   
روح احلرية لبناء عالقات اجتماعية مرنة وتفاعلية. . 1
ثورة تكنولوجية . 2

صحافة املواطن مصطلح إعالمي واتصالي في نفس الوقت، وهو على املستوى التاريخي حديث 
النشأة، وهو مصطلح غير مستقر على املستوى املفاهيمي. وتشخص صحافة املواطن عند 

البعض على أنها إعالم املواطن، 
وعند مجموعة أخرى اإلعالم التشاركي أو التفاعلي أو أيضا التعاضدي، وعند آخرين اإلعالم 
البديل أو الصحافة املدنية2. إذن فنحن أمام إنفجار مصطلحي يصعب حصر متثالته ورواده، 
وحتديد أدبياته. لكن أمام هذا التداخل في املصطلحات فإننا نالحظ إجماعا على تبني مرجعيات 
“صحافة املواطن” وهو املصطلح األكثر حضورا في أدبيات األطراف النشطة في  مصطلح 
هذا اجملال وتوافق ضمني على داللة هذه املفردة اجلديدة في قاموس اإلعالم واالتصال والتي ميكن 

حصرها في اعتمادها على :

	.شبكة اإلنترنت كفضاء للنشر والتعبير عن الرأي
	.تأكيد حضور املواطن في قضايا الشأن العام ودعم املمارسة الدميقراطية
	.إعتبار مخرجات صحافة املواطن إمتدادا ملرجعيات اإلعالم البديل والصحافة البديلة

1-   الصادق رابح، »إعالم املواطن: بحث في املفهوم واملقاربات«،اجمللة العربية لعلوم اإلعالم واإلتصال، العدد 06 

سنة الصدور 2010 ص 226

2- http://jamelzran.arabblogs.com/archive/2009/12/978946.html
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األذواق  تنمط  أنها  ميزتها  الصحافة  هذه  اإلتصال:  عوملة  باسم  املواطن  صحافة  ظهور 
والتفضيالت واإلجتاهات مما يتمخض عن ذلك رؤية جديدة لإلعالم واإلتصال. نظرة جديدة للعالم، 
قلة   ،intéraction التفاعل   ،instantaneé باآلنية  تتميز  اخلاص.  والفضاء  العام  للفضاء 

.intelligibilité الذكاء ،pas de scensure الرقابة
وسائل اإلعالم التقليدية حتدد املسائل بشكل منمط، واملتلقون لرسائلهم مدعوون لتحديد 
أنفسهم، ولتصور آليات القرار السياسي، هذه اآلليات تعمل خلدمة األنظمة القائمة. في حني 
أن صحافة املواطن أعادت تشكيل منط اتصالي جديد يرتكز على فتح اجملال للمتلقي بالتفاعل 
احلديثة  التكنولوجيات  وساعدت  األنظمة:    تخدم  ال  ما  غالبا  التي  القرارات  األحداث،  مع 
لإلعالم واإلتصال في ذلك مع ما قدمته في شاشات التلفزيون من خدمات:   مثل تقنية “أنا 
أرى” على قناة العربية، وخدمة “أنا الشاهد” على قناة BBC البريطانية الناطقة باللغة 
ذلك  إلى  ضف  العربية.  باللغة  الناطقة   24 فرانس  قناة  على  “املراقبون”  وتقنية  العربية، 
مناطق حساسة،  في  أحداث  على  الضوء  تسليط  أو  باستضافة ضيوف،  احلوارية  احلصص 
وحرجة أو التي يستحيل الوصل إليها في بعض األحيان باستخدام “سكايب”، الفيديوهات 

اآلني، حتت مسمى تصوير هاٍو.  
“إن مقدرة املتلقي على التفاعل مع الرسالة اإلعالمية حتدد الدور الذي ميكن أن تؤديه عملية 
أو  اإلتصال... حيث تستمد قوتها من اجملتمع، واملناخ الفكري والثقافي”1. فالغلق اإلعالمي، 
التضييق اإلعالمي في اجملتمعات العربية ترك الفرصة لنشطاء شبكات التواصل االجتماعي 
)الناشطني في صحافة املواطن( ينمطونه  مثل الفيسبوك، تويتر، العتماد إعالم جديد هم 

ويحددون داللته. 
التواصل  شبكات  بفضل  التقليدي:  اإلعالم  مواجهة  في  اإلجتماعي  التواصل  شبكات 
اإلجتماعي تزداد يوما عن يوم قدرة املواطنني على التخلص من استبداد القنوات التلفزيونية 

واجلرائد الورقية اخلاضعة لسلطة املال واألعمال. 
ففي هذا الفضاء االتصالي مساحة احلرية تتسع وتتعمق وقنوات التواصل تتنوع. لقد انتقلت 
سلطة اإلعالميني إلى املعلنني ثم إلى شبكات التواصل االجتماعي. إذا كانت الصحافة بصفة 
عامة قد شكلت في املاضي ما سمي بالسلطة الرابعة، بفضل تأثيراتها في مختلف اجملاالت و 
السيما السياسية منها، فإن العديد من الباحثني يعتبرون  صحافة املواطن كسلطة خامسة، 
نظرا لتأثيرها املتعاظم في شتى امليادين خملتلف البلدان، ألنها تتيح، ليس فقط للصحفيني، 
فرصة نشر ما هو ممنوع و ما قد يضايق السلطة والنظام القائم، بل تتيح أيضا لألفراد و املواطنني 

1- Jean Banchi et Henri Bourgeois، »les medias coté public، le jeu de la réception«، paris. De 
centurion، 1992، p57
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العاديني- مبا فيهم أولئك الذين ميثلون الشرائح املهمشة وغير املمثلة في اجملتمع- إمكانية 

التعبير بحرية عن انشغاالتهم1:   مثل ما حدث مع إقالة املوظفة باخلطوط اجلوية اجلزائرية 

في مطار وهران بعد نشر فيديو حتت مسمى )أنا ديسديت( على مختلف شبكات التواصل 

االجتماعي، ونفس األمر تكرر مع إقالة وزير الصحة اجلزائري ملدير الصحة بوالية قسنطينة 

عرف  ما  الشخصية  حساباتهم  على  الفيسبوكيني  النشطاء  من  مجموعة  تداول  بعدما 

بفضيحة مصلحة الوالدة مبستشفى قسنطينة. كما ظهر تأثير صحافة املواطن في تغيير 

القرارات ومجريات األحداث من خالل احلملة التي شنها النشطاء في الفيسبوك ضد قدوم 

املغني “sean paul” ذي األصول اليهودية قبيل قدومه للجزائر من أجل تنشيط حفل غنائي، 

وهذا ما دفع القائمني على احلفل إلى الرضوخ لرأي اجلمهور. 

 ولكن رغم ذلك فإن صحافة املواطن ال ميكن التحكم فيها و مراقبتها كما هو عليه األمر مع 
الصحافة التقليدية، ألنه حتى و إن مت حجب موقع أو مدونة في بلد معني و منعه من النشر، فإن 

التقنيات احلديثة تتيح إمكانية بث املوقع من بلد آخر أو في موقع إلكتروني آخر. 

صحافة املواطن وسلوكيات اجلمهور املتلقي: إن التغييرات الهامة في سلوكيات اجلمهور 

املتلقي، تفترض للحفاظ عليه، ضرورة إعادة تشكيل جذري للساحة املعلوماتية. وذلك باإلسراع 

في التطور واملواكبة للحفاظ على جمهور بات أكثر تطلبا، وضرورة مسايرة ممارسات جديدة 

تساهم في تغيير النماذج الكالسيكية لإلتصال. 

لـ   للمعلومة2  الدوارنية  احلركة  مفهوم  أي  دائري  جديد  تواصلي  منوذج  ظهور  مع  وهذا 

P.Bourdieu
صحافة املواطن: انشغاالتها واشتغاالتها: لقد افرزت املمارسات االجتماعية في مجال النشر 
الشخصي والتواصل اإللكتروني جملة من القواعد يلتزم بها األشخاص عندما يتحاورون في 
فضاء الدردشة أو منتدى للنقاش، كما أن للصفحة الشخصية أو املدونة قواعد متعارفاً عليها، 
تفرضها سلطة متعالية بل صاغها املستخدمون مما أدى إلى تشكيل نوع من ثقافة املستخدم 

 .)e.goffman( اإللكتروني. ليتفاعل مع اآلخر في سرورة يضبطها نظام وذلك إلنتاج تفاعل
من أهم املفاهيم التي رصدناها في دراستنا هذه املعتمدة على التفاعلية في الفضاء اإللكتروني 

) الشمولية، 2012م،  األنظمة  التي أصبحت تهدد  اخلامسة  السلطة  املواطن،  “صحافة  بعزيز،  1- إبراهيم 

(http://brahimsearch.unblog.fr
 Pierre Bourdieu، » Sur la Télévision، suivi de l’emprise du journalisme«، Paris:   Raisons -2

p22 ،1996 ،D’Agir Editions.ترجم بتصرف  
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لصحافة املواطن la face1 “هي جل السلوكات التي يلتزم بها في الشخص في اتصاله مع 
إريك قوفمان، فهي حسب تعريفه قيمة اجتماعية إيجابية لها هدف  الباحث  اآلخر حسب 

معني” 
ومن بني مفاهيم نظرية قوفمان جند مصطلح les signes du lien: وهي كل ما يدل عن 
الفيسبوكية، مبقتضى  الرغبة في تصفح تلك الصفحات  او  العالقة،  التي حتدد في  الصلة 

اإلهتمام، العرف، النسب، الفضاء، الهوية، والرأي املشترك ... 

في: السعي إلى إعطاء الصورة احلقيقة للقضية املراد إيصالها في حني اإلعالم الرسمي ال 

لغة  باستخدام  فهم  سرعة،  دقة،  أكثر  الصحفي...  العمل  ملعوقات  نظرا  بثه  يستطيع 

أي قضية ما. ونذكر على  تغير حول  التي جتنيه في  بالصدى  وذلك  الشعب... ومصداقيتها 

سبيل املثال ازدواجية املسميات حيث جند أن تنظيماً إرهابياً أطلق على نفسه اسم “داعش” ومت 

تداول هذا اإلسم في اإلعالم التقليدي والذي يعني الدولة اإلسالمية في العراق والشام، وباملقابل 

جند دولة فلسطني يشار إليها في املعاجلات اإلعالمية بالسلطة بدل الدولة الفلسطينية، هذا 

األمر الذي استثمرته صحافة املواطن في استقطاب الرأي العام لصاحلها، وهذا عبر اإلشارة إلى 

األحداث مبسمياتها احلقيقية وهذا ما يتجسد في حمالت التضامن مع الدولة الفلسطينية 

“كل فلسطني” ضف إلى ذلك علم دولة فلسطني في الصور البروفايل وغالف  وحتت شعار 

الصفحات الفيسبوكية.   

التبادل التأكيدي échange confirmatif ؟ من مفاهيم التفاعلية الرمزية بإسقاطها على 

لتأكيد  اخملتلفة:  أشكاله  في  التفاعل  يعتبر فضاء خصباً.  املتلقي  تفاعل  املواطن  صحافة 

وتشجيع هذا النوع من الصحافة، مبشاركة اجلمهور املتلقي عن طريق التعليقات التي يكتبها 

املواطن، الصور التي يلتقطها األشخاص بكاميرات هواتفهم اجلوالة، األخبار احمللية التي يكتبها 

الشخص على صفحته تخص اجملتمع الذي يعيش فيه مثل أخبار والية مستغامن مع قويدر 

أوهيب في صفحة الفيسبوك. املواقع اإلذاعية والقنوات التلفزيونية الشخصية على اليوتيوب 

مثل قناة الفنان “لطفي دوبل كانو”

أم ال،وذلك وفق  ينتج تفاعل  اإلفتراضي تضبطه قواعد على أساسها  النظام  فالتفاعل في 

السلوكيات التالية: 

عدد املتصفحني لصفحات الفيسبوك. . 1

 E. Goffman، » la mise en scène de la vie «، quotidienne tome2- paris، édition minuit، -1

p35 ،1973. ترجم بتصرف 
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التواصل . 2 شبكات  في  املنشورات  أحد  على   ”like“ أو   ”j’aime“ اإلعجاب  عالمات  عدد 

اإلجتماعي

عدد التحميالت ملقاطع الفيديوهات خاصة على موقع اليوتيوب. . 3
أهم اإلستنتاجات: أفرزت صحافة املواطن بعض اخلصائص املتعلقة باملتلقي حيث:   

لم يعد املتلقي يقرأ ما يحدده له الصحفي، وإمنا في ظل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال جتاوز 
املتلقي النشط الصحفي في عملية البحث عن املعلومات واألخبار، هو الذي ينتقي ما يقرأ من 

مضامني، ويتحكم في التصفح واإلبحار. 
لم يعد مستقبال فقط وإمنا أصبح مرسال ومستقبال في آن واحد. 

بالرغم من املزايا التي حتققها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال إال أنها تطرح تساؤالت 
اإلحترافية  بالضرورة  )ليس  اإلعالمية  املمارسة  أخالقيات  ومبادئ  أسس  على  بأثرها  تتعلق 
منها(. تساؤالت تتعلق بالسلوكيات التي أفرزتها من خالل املمارسات املتطرفة لبعض ما بث 
من فيديوهات دعائية لتنظيمات متطرفة ) جبهة النصرة، تنظيم داعش، القاعدة، القاعدة في 
املغرب اإلسالمي( التي شوهت من الصورة واملقامة التي سعت وتسعى لها صحافة املواطن 

خلدمة املواطن. 
صحافة املواطن متيزت عن التقليد األدبي لإلعالم التقليدي، واستبدلته برؤية جديدة، تساير 
عصر السرعة متخطية بذلك كل القيود... )من رقابة وأخالقيات( فانساقت في تلك السيرورة 

التي تظهر أن املعاني هي بناءات اجتماعية تعتمد على الواقع املعاش. 
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اليومية  للصحافة  التحريرية  السياسة  اتجاهات 

األردنية إزاء الحراك الشعبي األردني

“دراسة تحليلية“  
زياد محمود الشخانبة

بإشراف الدكتورعالء الدين احمد خليفة الدليمي

جامعة اليرموك / كلية اإلعالم
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 Jordan Dailies’ Editorial Policy Trends Towards The

Popular Protest Movement:   Analytical study

ملخص 
الورقية  األردنية  للصحافة  التحريرية  السياسة  اجتاهات  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
احلراك  وفعاليات  أنشطة  أخبار  بالنشر  وتناولهما   ) اليوم  العرب  )الرأي،  بصحيفتي  ممثلة 

الشعبي األردني.
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة حتليل املضمون إضافة الى 
املقابالت وتضمنت استمارة التحليل )12( فئة حتليلية مت من خاللها حتليل )12( فئة رئيسية 
للموضوعات التي طرحها احلراك الشعبي؛ تتضمن )43( وحدة فرعية، ومت إجراء اختبار الثبات 
باستخدام معادلة هولستي  للتحقق من ثبات األداة، وبلغت نتيجة االختبار )90%(.  وتكونت 
عينة الدراسة من )184( عددا من صحيفتي )الرأي، العرب اليوم( اليوميتني مبعدل )92( عددا 
لكل صحيفة، للفترة ما بني 2011/3/1 لغاية 2011/5/31،  أي ثالثة شهور هي :) آذار،  نيسان، 
أيار (،   بتطبيق أسلوب املسح الشامل جلميع األخبار املتعلقة مبوضوع احلراك الشعبي في 

جميع أعداد هذه الفترة.  وجاءت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة كما يلي:   
األولى  باملرتبة  املعيشية(  املواطنني  وحاجات  العامة  اخلدمات   ( فئة  موضوعات  جاءت   -1
كأكثر تكرارا في كلتا الصحيفتني من مجموع )12( فئة رئيسية تضمنت جميع املطالب 
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التي نادى بها احلراك الشعبي األردني .
هو  تناوالً  الشعبي  احلراك  موضوعات  أكثر  أن  فأهمها  التحليل  استمارة  نتائج  أما   -2
)مؤيد( وإجتاهات  )املطالب العامة(،  احلراك الشعبي تناوالً  أنواع مطالب  وأكثر  )سياسي(، 
العامة(،  جاءت)املطالب  الشعبي  احلراك  طرحها  التي  املوضوعات  إزاء  الصحيفتني  كلتا 
أخبار  في  فاعلة  قوى  أكثر  و)تكتالت شعبية(  الشعبي،  احلراك  أنواع  أكثر  و)االعتصامات( 
احلراك الشعبي، و)العاصمة( أكثر املناطق اجلغرافية التي ركزت عليها الصحيفتان في نشر 

فعاليات احلراك الشعبي .
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الحراك  التحريرية،  السياسة  المفتاحية:  الكلمات 

الشعبي، اإلتجاه، الصحافة اليومية األردنية.

 Trends of Editorial policy of Jordanian daily
 newspapers towards popular movement: analytical

study of Al Rai and Al Arab Al Yawm newspapers
from 1/3/2011 – 31/5/2011

Student: Zeyad Mahmoud Shakhanbeh
Supervisors: Dr. Ala›aEddin Ahmad Khalifa Al Duleimi.

Abstract
The current study aimed at addressing the trends of the editorial policy of the 
Jordanian press ،represented by (Al Rai and Arab Al Yawm) newspapers ،through 
their coverage of activities of the Jordanian popular movement. 
The study adopted the analytical descriptive approach ،through content analysis 
tool and interviews. The analysis questionnaire included (12) analytical categories، 
through which (12) main categories of the issues raised by the popular movement، 
including (43) subcategories. Reliability was tested using the Holsti›s reliability 
formula ،with a test result of (90%). The sample of the study consisted of (184) 
issues of Al Rai and Al Arab Al Yawm daily newspapers  ،(92) issues per each 
from the period from 1/3/2011 to 31/5/2011 ،i.e. three months (March ،April and 
May). Comprehensive survey of all news items related to the popular movement 
was conducted on all these issues. The study found out the following:

1- Of the 12 main categories representing all demands by the Jordanian 
popular movement and discussed by the study  ،the category of 
(public services and citizen›s living demands) came first in the two 
newspapers.
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2- The categories of the questionnaire in both countries were 
as follows: (political) in terms of the subjects of the popular 
movement ، (public demands) in terms of demands of the popular 
movement  ،(supporter) in terms of trends of both newspapers 
towards issues raised by the popular movement ،(sit ins) in terms 
of types of popular movement ،(popular blocs) in terms of active 
powers in the news of popular movement  ،(Capital) in terms of 
geographic locations of the popular movement the papers covered 
the most.

Keywords: editorial policy  ،the popular movement  ،the 
trend ،the Jordanian daily press.

المقدمة:
تعد الصحافة املالحظ األول لألحداث التي تطرأ في اجملتمع، وتتعامل كل صحيفة مع هذه  
األحداث وتتناولها بطريقة مختلفة عن غيرها من الصحف ؛ الختالف االجتاهات التي ترسمها 
سياسة النشر من صحيفة إلى أخرى، والتي ومن خاللها يتم توجيه الصحيفة في تغطية 
والطرح  التحليل  إلى  إضافة  مضمونها،  ومعاجلة  النشر  في   واختيارها  واألحداث  القضايا 
وشكل اخلبر ومكانه في الصحيفة، وهذا يكون بناء وقواعد ومبادئ يسير عليها اجلميع داخل 
الصحيفة أثناء عملهم الصحفي ؛ فهم يعملون وفق اجتاهات محددة مع كل حدث وصياغة 
اخلبر عن هذا احلدث، وهذه االجتاهات مبنية وفق سياسة حترير تكون في الغالب غير مكتوبة، 

لكنها مفهومة من قبل الصحفيني .
وتسهم الصحافة املكتوبة في إنضاج احلياة السياسية ،ألنها تتيح اجملال أمام أكبر عدد من 
املواطنني للتراسل وتبادل األفكار عبر صفحاتها، ومن هنا تؤدي سياسة التحرير دورا كبيرا 
في تقدمي املعلومات للمواطنني ؛ لكن أي معلومات ؟ فهي تنتقي منها ما يحلو لها، لُتذهب 
بالقارئ في كيفية محددة للتعامل مع القضايا الداخلية او اخلارجية، خاصة االخبار احمللية 
ذات املتابعة من قبل اجلمهور االردني، وباألخص إذا ما كانت تلك االخبار متس حراكا شعبيا 

ينادي بتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها .
النظر حتدد سياسة حترير في  فإن وجهات  لوجهات نظر مختلفة  الصحف  تناول  وفي ظل 
الصحيفة ما ينشر منها وتستبعد ما ال يتوافق معها ؛ ألن كل صحيفة لها وجهة نظرها 
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اخلاصة فيما يطرح من قبل احلكومة او أفراد ومؤسسات اجملتمع فتسعى ألن تكون مطابقة 
واخلط السياسي التحريري الذي تتخذه نهجا في عملها.  فهي مبثابة الدستور أو املرشد الذي 

يوجه عمل محرري الصحيفة الذين يعملون من خاللها على سؤالني، وهما:   
1- ماذا انشر ؟

2- كيف انشر ؟  )عزت،2010،82(.

وتتحكم سياسة التحرير باجتاهات الصحف في االردن وبالتالي مبحصولها اإلخباري ونوعيته 
والتأثير  اجلماهير  آراء  اجتذاب  في  الصحيفة  قدرة  تتحدد  خاللها  ومن  وشكله،  ومضمونه 
فيهم وتوجيههم وفق ما تريد، ومن هنا جاء االختالف بني الصحف في تناول املوضوعات التي 
طرحها احلراك الشعبي االردني فهي تختلف في املضمون من حيث ترتيب وطرح األفكار داخل 

اخلبر نفسه، والعمل على احلذف أو التقدمي أو التأخير أو اإلبراز أو اإلخفاء .
مشكلة الدراسة:   هناك اختالف يستشعره القارئ في الصحافة األردنية اليومية عندما 
تنشر أخبار احلراك الشعبي، إذ أن اخلبر للحدث ذاته مختلف من صحيفة الى أخرى لهذا فهو 
فالقارئ يسعى لقراءة أكثر من صحيفة لإلملام بتفاصيل احلدث الواحد، هذا احلدث الذي يتم 
تناوله في كل صحيفة من زاوية ما ،هذه الزاوية حتددها إجتاهات سياسة التحرير التي يالحظ 
في  اختالف  إلى  يؤدي  االختالف  هذا  ومدى  غيرها،  عن  لكل صحيفة سياسة مختلفة  بأن 

التعامل مع القضايا واألخبار اثناء نشرها في كل منها .
 ومن هنا يقوم الباحث بدراسة سياسة التحرير واجتاهاتها، والكشف عنها، والعوامل املؤثرة 
في سياسة النشر ومدى اإلختالف بني الصحف، ومدى تأثير سياسات النشر في الصحف 
اليومية األردنية ممثلة بصحيفتي )الرأي والعرب اليوم ( عند نشرها فعاليات وأنشطة احلراك 
متصاعدا  إعالميا  اقتصاديا  اجتماعيا  سياسيا  حراكا  شهدت  التي  الفترة  وهي  الشعبي، 

الحظه الباحث أثناء الدراسة االستطالعية التي قام بها لتلك الفترة .
أولى  من  ـــ  الباحث  علم  ــ حسب  كونها   الدراسة  هذه  أهمية  تأتي  الدراسة:    أهمية 
الدراسات التي تتحدث عن اجتاهات سياسة التحرير في الصحافة األردنية وعالقتها باحلراك 
الشعبي األردني، كما أنها تقدم عرضا مقارنا بني اجتاهات الصحف عينة الدراسة في تناولها 
قليلة  التحريرية  السياسة  مبجال  الدراسات  أن  الى  اضافة  الشعبي  احلراك  أخبار  بالنشر 
جدا على الرغم من أهميتها في الصحافة، والكثيرون يبتعدون عن اخلوض فيها كونها أمراً 
مفهوماً لكنها باجململ غير مكتوبة، وغير محددة  بإطار ميكن االطالع عليه وفيه الكثير من 
الغموض الذي يستتر خلفه السياسات غير املعلنة والتي بكشفها ستسهم بشكل كبير 
في فتح الباب املغلق والتعرف على مكنونات سياسة النشر التي تتبعها الصحف األردنية 
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سياسية  قضايا  يتضمن  والذي  الشعبي  احلراك  موضوعات  مع  بها  تتعامل  التي  والطرق 
واقتصادية واجتماعية وغيرها .

أهداف الدراسة 
1 ـ الكشف عن اجتاهات سياسة حترير صحيفتي الرأي والعرب اليوم األردنيتني في نشرهما 

ألنشطة احلراك الشعبي، وما بينهما من اختالفات في سياسة النشر .
2ـ  التعرف على أكثر موضوعات احلراك الشعبي نشراً في الصحيفتني وأكثر املطالب والقوى 

الفاعلة فيه وكيفية نشر الصحيفتني أخبار احلراك الشعبي .

أسئلة الدراسة :
تهدف الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:   ما هي اجتاهات السياسة التحريرية 
للصحافة اليومية االردنية إزاء احلراك الشعبي األردني ؟، ويتفرع عن السؤال الرئيس مجموعة 

من األسئلة الفرعية التالية :
احلراك  طرحها  التي  املوضوعات  بالنشر،  اليوم  والعرب  الرأي  صحيفتي  تناول  مدى  ما   -  1

الشعبي ؟
2- ما نوع موضوعات احلراك الشعبي التي تناولتها بالنشر صحيفتا الرأي والعرب اليوم؟

3- ما هي اهم مصادر التغطية الصحفية التي اعتمدت عليها صحيفتا الرأي والعرب اليوم 
في نشر أخبار فعاليات وأنشطة احلراك الشعبي ؟

4- ما اجتاهات صحيفتي الرأي والعرب اليوم إزاء املوضوعات التي نادى بها احلراك الشعبي؟ 
5- ما نوع مطالب احلراك الشعبي التي تناولتها بالنشر صحيفتا الرأي والعرب اليوم ؟

احلراك  أخبار  اليوم  والعرب  الرأي  صحيفتا  فيها  نشرت  التي  واألماكن  الصفحات  ما   -6
الشعبي؟

7- ما نوع احلراك الشعبي الذي نشرت صحيفتا الرأي والعرب اليوم أخباره ؟
8- ما القوى الفاعلة في أخبار احلراك الشعبي التي تناولتها بالنشر صحيفتا الرأي والعرب 

اليوم  ؟
أخبار  نشرها  في  اليوم  والعرب  الرأي  صحيفتا  عليها  ركزت  التي  اجلغرافية  املناطق  ما   -9

احلراك الشعبي ؟
 10- ما مدى استخدام صحيفتي الرأي والعرب اليوم للصور في أخبار احلراك الشعبي ومدى 

استخدام األلوان في هذه الصور وفي عناوين أخبار احلراك التي نشرتها ؟
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اإلطار النظري للدراسة 
التي  النظرية  وهي   ) اإلعالمية  البوابة  حارس   ( إلى نظرية  الدراسة  تستند هذه   - أوالً: 
 Kurt( ليوين   )كيرت  األميركي  النمساوي  النفس  عالم  إلى  تطويرها  في  الفضل  يعود 
Lewin، الذي يرى أن على طول الرحلة التي تقطعها املادة اإلعالمية  حتى تصل إلى اجلمهور 
إليها، وما يخرج منها،  اتخاذ قرارات مبا يدخل  ( يتم فيها  ) بوابات  املستهدف توجد نقاط 

)مكاوي،السيد،2003،176(.
  ومفهوم حارس البوابة يعني السيطرة على مكان استراتيجي في سلسلة االتصال بحيث 
يصبح حلارسها سلطة اتخاذ القرار فيما سيمر من بوابته وكيف مير حتى يصل في النهاية 
ومنتظمة  جتريبية  دراسة  هي  اإلعالمية  البوابة  حارس  ودراسة  املستهدف.  اجلمهور  إلى 
اإلخبارية  القصص  مصير  على  مختلفة  نقاط  في  يسيطرون  الذين  األفراد  أولئك  لسلوك 
البوابة  حارس  مصطلح  أن  إلى  وجيرالدستون  سينجليتري  ويذهب  )مكاوي،2012،78(، 
أو  األخبار  على  القائم  أن  ويرى  االتصال،  نظريات  ميدان  في  للغاية  مهمة  فكرة  اإلعالمية 
الرسائل اإلخبارية قائم بذاته على فتح البوابة أو إغالقها سامحا للخبر أن يندفع إلى األمام، 

أو أن يكون حاجزا ضد عناصر داخل اخلبر )سينجليتري جيرالدستون،1999، 39(.
ويفرق هيبرتHiebert  بني نوعني من التحريف أو التشويه الذي يتم على الرسالة اإلعالمية 
بتأثير حراس البوابة ؛ وهو التحريف أو التشويه املقنن املبني على سياسة حتريرية، والتحريف 
أو التشويه العشوائي الذي يحدث نتيجة اإلهمال أو عدم االهتمام، وهو اشد ضراوة وخطورة 
غموض  بسبب  املضمون  حتريف  وهو  ثالث  نوع  ذلك  إلى  ويضاف   ،)  182 السابق،  املرجع   (
في سياسة التحرير أو عدم وجود غموض، ومن هنا  فالقائم باالتصال يتعرف على سياسة 
الصحيفة من خالل التطبيع أو التنشئة االجتماعية ؛ ليستوعب العمل بطريقة تدريجية 
دون تعلميات مباشرة فهو يقرأ صحيفته يوميا، ويتعرف نصها، إضافة إلى التوجيه من قبل 

احملررين والعاملني القدامى وأحاديثه مع زمالئه الصحفيني. 
 

العوامل التي تؤثر على حارس البوابة اإلعالمية، هي:   
األجواء  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  يجب  البوابة  حارس  إن  وتقاليده:  وقيمه  اجملتمع  معايير   -1
و الظروف السياسية واالجتماعية والثقافية السائدة في اجملتمع الذي يعمل فيه بكل 

فئاته .
2- املعايير الذاتية للقائم باالتصال: تقوم اخلصائص والسمات الشخصية للقائم باالتصال 
الطبقة  الدخل،  العمر،  النوع،  مثل:  اإلعالمية  البوابة  حارس  دور  ممارسة  في  مهم  بدور 
االجتماعية، التعليم، االنتماءات الفكرية و العقائدية، اإلحساس بالذات.  ويعد االنتماء 
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مع  التفاعل   أو  التفكير  في طريقة  يؤثر  ألنه  الشخصية؛  من محددات  عنصرا محددا 
العالم احمليط بالفرد .

3- سياسة املؤسسة اإلعالمية: ال يكون للتقييم الذاتي حملرر األخبار دور أساسي في كثير من 
األحيان، ألن سياسة التحرير هي التي تتحكم بطريقة التعامل مع املوضوعات اإلخبارية، 
وتظهر في حتريف احملررين  للمضامني اإلخبارية أو إهمالها وعدم  نشرها، وتتعدد ضغوط 
؛  خارجية  بعوامل  وتتمثل  تناولتها،  التي  الدراسات  تقترحه  مما  اكبر  بشكل  املؤسسة 
كموقع الوسيلة من النظام االجتماعي القائم ومدى ارتباطها مبصالح معينة، وداخلية 
تقوم  والتي  اإلنتاج،  وضغوط  اإلدارية  والنظم  السيطرة،  وأساليب  امللكية  منط  تشتمل 
والسيد،  ) مكاوي  للجمهور   يقدم  الذي  املضمون  أيضا في شكل  بدور مهم وملموس 

 .)2003،182

ثانيا: تعريف المصطلحات 
اإلجتاهات: تعرف االجتاهات بأنها » مشاعر الفرد جتاه األشياء، أو األشخاص اآلخرين أو احلوادث 
أو األنشطة.  )جادو،2002،190( وهنا وفي هذه الدراسة فاالجتاهات هي الصورة واالنطباع الذي 
تتخذه وتقوم على أساسه الصحيفة في التعامل مع مختلف القضايا الواقعة حولها، وهي 
املبادئ واألحكام اخلاصة التي تتبناها الصحيفة في الطرق والوسائل واالستجابات واألسلوب 

والكيفية، وبشكل ثابت نسبيا أثناء طرح األخبار واملواقف واآلراء ونشرها على صفحاتها .
سياسة التحرير: اختلف الباحثون في تعريف السياسة التحريرية ؛ لكونها تتعلق مبجاالت 
)توماس بيري( أنها اجلهة  كثيرة ومتشعبة حتيط بالصحيفة من الداخل واخلارج.  ويُعدها 
،وكيفية  عملها  في  بها  لتهتدي  يقال  وكيف  يقال  ا  ملمِ إتباعها  اإلعالم  وسيلة  تختار  التي 

التعامل مع األخبار) بغدادي، 2009 ،75 (.
ويعرفها إياد الصقر بأنها: “الدستور أو املرشد الذي يوجه عمل محرري الصحيفة في كل 
النواحي” )الصقر،2009 ،143 (، كما أنها “ احلدود واملبادئ التي تقوم من خاللها الصحيفة 
بأداء وظيفتها كوسيلة لالتصال باجلماهير، وحتدد القضايا التي تعاجلها وأساليب معاجلتها 
من الوجهة التي تختار الصحيفة إتباعها عندما تنشر وكيف تنشر”)املتولي،2003،225(.  

الصحفي،  الصحيفة وفقُه في عملها  تسير  الذي  النهج  بأنها:  إجرائيا  الباحث  يعرفها 
في  والقضايا  األحداث  بني  واملفاضلة  التغطية،  بعملية  تتحكم  التي  واآلليات  واالعتبارات 
اإلخبار عنها، وكيفية صياغتها وأساليب نشرها في مضمون وشكل يعبر عن اخلط  نشر 
السياسي للمؤسسة الصحفية إزاء قضايا اجملتمع، خاصة الفعاليات التي يقوم بها مكونات 

شعبية ذات انتماءات سياسية وإيديولوجية متنوعة .
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هذا  في  وميثلها  األردن،  في  تصدر  التي  اليومية  الصحف  أي  األردنية:  اليومية  الصحافة 
البحث صحيفتا الرأي والعرب اليوم .

العربية في  باللغة  أردنية شبه حكومية تصدر  يومية سياسية  صحيفة  الرأي:  صحيفة 
عمان .

أردنية يومية ليبرالية مستقلة ذات ملكية خاصة تصدر  صحيفة العرب اليوم: صحيفة 
باللغة العربية في عمان.

احلراك الشعبي: يعرف احلراك الشعبي األردني إجرائيا بأنه حالة شعبية وعملية سياسية 
منط  في  مهمة  جوهرية  تغييرات  إلحداث  ؛  الشعب  من  متعددة  قوى  به  قامت  اجتماعية 
؛  الدولة  ومؤسسات  اخملتلفة  اجملتمع  وقوى  األفراد  دفع  بغية  بالدولة،  السياسي  السلوك 
للمشاركة في صنع القرار وفق تشريعات دستورية وقانونية متحضرة، وكفالة احلريات وصون 
احلقوق، واحلافظ على املكتسبات والعدالة في توزيعها، وحتسني اخلدمات والظروف املعيشية 

وتوفير احلياة الكرمية ألفراد اجملتمع.  
لعمليات  الصحف  مضمون  يتعرض  اإلخباري:    باملضمون  التحرير  سياسة  عالقة  ثالثاً: 
التشكيل واحلذف واإلضافة واالستبعاد والشرح والتفسير وصياغة املبررات مبا يتالءم وسياسة 
الصحيفة ،فاحلدث وعبر مروره بالفالتر داخل الصحيفة وما تخضع له من سياسات ال يبقى 
)بغدادي،2011،59(. واملضمون اإلخباري يحتوي على معلومات  كما حرره املندوب الصحفي 
حتمل أحداثا ووقائع وقضايا، وهذه املعلومات هي عصب العملية الصحفية، إال ان سياسة 
ومقصودة  دقيقة  بطريقة  املصطلحات  استخدام  نحو  االخباري  باملضمون  تذهب  التحرير 
ومحددة؛ لتعطي بُعدا إيديولوجيا يخدم السياسة املتبعة لدى السلطة أو سياسة املؤسسة 

الصحفية.

رابعاً:   عالقة سياسة التحرير بصياغة األخبار وشكلها
الطرائق  او  الصور   « بأنها  األخبار  صياغة  النبي،1989،183(  )عبد  يعرف  الصياغة:  )أ(: 
التي يتبعها احملرر عند كتابة األخبار، و بعبارة أخرى هي الشكل أو الهيكل الذي توضع فيه 
باملعنى  لتذهب  وترتيبها  وصياغتها  املعلومات  تناول  طرق  أي   ،« يتضمنها  التي  املعلومات 
بعيداً عن الواقع، فتكرار األفكار  لتعمل على تربية الفرد على الوالء املطلق لرأي معني، فتقنع 

املتلقي بهذا االجتاه مما يؤدي الى جتريد العقل ويلغي وجوده )صالح، 2008، 125 (. 
) ب (:   الشكل:   يعّرف حسن علوان الشكل بأنه: » الوجه األول للمادة اإلعالمية، ووجهها 
»)علوان  لها  اجلسد  وميثل  اإلعالميه  للرسالة  اخلارجي  املظهر  وأنه  املضمون،  هو  الثاني 
،2008،20(. وحتدد سياسة التحريرية شكل الصفحية ومكان اخلبر واملساحة التي ينفرد بها 
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باالضافة الى استخدام األلوان واإلبراز والصور واي الصفحات ينشر، وهذا يعود الى سياسة 
حترير الصحيفة ونوع اخلبر ومدى اهتمامها به )عبيدات، 2003 ،26 (

خامساً: العوامل المؤثرة في سياسة التحرير 
)أ( اجملتمع: في اجملتمع مجموعة من القواعد األخالقية، واملعايير اجملتمعية واآلداب العامة 
عنه  التجاوز  أو  ذلك  تخطي  وعدم  اجملتمع،  عليه  تعارف  وما  العام  الذوق  مراعاة  إلى  إضافة 
التحريرية  املعايير جميعها في السياسة  الكتابة الصحفية، حيث يجب مراعاة هذه  عند 

للصحف والتجاوز عّما يسبب لها ما ال يحمد عقباه .
)ب(: الرأي العام: يقول الدكتور إحسان عسكر« إن السياسة التحريرية الرشيدة من وجهة 
نظر خبراء وأساتذة الصحافة هي التي تضع الرأي العام نصب أعينها، وحتيطه علما بكل ما 
ميس مصالح أفراده الذين يجب أن يعرفوا كل ما يدور حولهم بأمانة وصدق، ويقفوا على شتى 
وجبة  تقدمي  الصحيفة  أن حقهم على  التي متس شؤون حياتهم، كما  والقرارات  اإلجراءات 

إخبارية تلبي حاجاتهم .«)عسكر، د.ت، 151(
األحيان لضغوط  من  الكثير  في  اإلعالمية  املؤسسات  تخضع  الضغط:    جماعات  )ج(: 
نشرها  وأوقات  املعلومات  على  للسيطرة  والطرائق؛  األشكال  ومتنوعة  املصادر  متعددة 
وأشكالها؛ بالتدخل في عمل الصحيفة او سياسة حتريرها والتأثير فيها في أثناء التغطية، 

وطريقة التناول وكيفية النشر لتحقيق أهداف معينة خاصة)بغدادي 2009،39(. 
أو  الصحف  دور  من  حتد  التي  املؤثرات  من  الصحف  ملكية  تعد  الصحيفة:  ملكية  )د(: 
تفعلها إيجابا أم سلبا كما ان امللكية حتدد ماذا تنشر الصحيفة وكيف تنشر، ومنط امللكية 
كما يراه الدكتور فاروق أبو زيد يرتبط ارتباطا وثيقا بسياسة التحرير للصحف، ويؤثر في  زيادة 
احلرية الصحفية للعاملني فيها أو نقصها ويترتب وفقا للملكية القضايا التي يتم تناولها 

وما يتم جتاهلها او تهميشها بالنشر )أبو زيد،2005،55(.
 – )فكرة  أو  إلى اإلعالم بسلعة  اتصالي يهدف  هو«نشاط  اإلعالن  التجاري:  اإلعالن  )هـ(: 
خدمة ( والترويج لها عبر وسائل االتصال باجلماهير »  )املوسى،2012،239( وأثر اإلعالن على 
الوسائل  هذه  وتهديد  اإلعالم  وسائل  على  املعلنني  سيطرة  في  يكون  الصحافي  املضمون 
بعدم اإلعالن فيها أو التحول إلى وسائل أخرى إذا ما نشرت مضامني تضر مبصلحتهم )املرجع 
السابق، 245( األمر الذي يجبر وسائل اإلعالم على حجب املعلومات عن اجلمهور مما يؤدي إلى 

تشويه احلقائق وحتريف املضامني .
)و(: سياسة الدولة وقوانينها:   تعد السياسة العامة للدولة والظروف السياسية السائدة 
داخلها من العوامل املؤثرة في السياسة التحريرية للصحف)عبداجمليد وعلم الدين،2008،37( 
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إذ تضغط سياسة الدولة جتاه التدخل في الصحف، واإليحاء للجهاز املشرف على الصحيفة 
مبا ميكن نشره وما ال ميكن نشره، األمر الذي يؤثر في حترير األخبار تأثيرا بالغا ويحد من حرية 
احملررين.  كما تتأثر سياسة حترير الصحيفة مبا يصدر عن الدولة من تشريعات وقوانني تناولت 
الصحافة ونظمتها منها:  الدستور قانون العقوبات  القوانني األمنية القوانني اجلزائية قانون 
املطبوعات والنشر قانون نقابة الصحفيني إلى غيرها من القواعد التي يتم وضعها لتنظيم 

ممارسة النشاط الصحفي، وتلتزم به الصحيفة أثناء صياغة سياستها التحريرية.

سادسا:   الحراك الشعبي
فئات  بها  يشارك  واألنشطة  األشكال  متنوعة  سلمية  شعبية  حالة  هو  الشعبي  احلراك 
مختلفة االجتاهات من الشعب، تنشأ نتيجة وجود ظروف ترفضها هذه الفئات وغير راضية 

عنها، وتطالب او تسعى لتحقيق مطالبها .
وكانت قد أدت الرياح التي هبت على العالم العربي مع بداية املظاهرات واالحتجاجات في 
تونس عام 2011 م إلى خلق حالة سياسية غير مسبوقة وعنف في املنطقة العربية، ساهم 
الوسائل اإللكترونية احلديثة  العنصر الشبابي بشكل فاعل وكان االعتماد كبيراً على  بها 
في التعبئة واحلشد.  وفي ضوء هذه املوجة انطلقت مظاهرات ومسيرات في مختلف أنحاء 
السياسي  االصالح  نحو  املضي  عدم  نتيجة   ،2011 عام  الهاشمية مطلع  االردنية  اململكة 

وتردي األوضاع االقتصادية، وغالء األسعار، وانتشار البطالة  وغيرها .
 وبدأت املسيرات االحتجاجية الفعلية في األردن بصورة محدودة في السابع من كانون الثاني 
2011م، فـي لواء ذيبـان مبحافظـة مأدبا جنوب العاصمة عّمان، شارك فيها مئات الشبان ثم 
https:// .بدأت بعد ذلك أنشطة احلراك الشعبي في مختلف املدن واملناطق واألرياف والبوادي

jordantribalmovement.wordpress.com مت دخول املوقع بتاريخ 2013/4/5
وتناول هذا احلراك الشعبي املطالبة بالعديد من املطالب السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
مطالب  من  به  نادى  وما  بالنشر  احلراك  هذا  نشاطات  احمللية  الصحف  تناولت  وقد  وغيرها 
كثيرة متت تغطيتها من قبل الصحف وفقا لسياسة حترير كل صحيفة األمر الذي ستتناوله 

هذه الدراسة بالتحليل .

الدراســات الســابقة :
قام الباحث مبسح التراث العلمي للدراسات السابقة حول موضوع البحث، ومتكن من رصد 

الدراسات التالية ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة مبوضوع البحث :
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الدراسات العربية:
1 ـ دراسة محرز حسني غالي:   أجرى غالي)2003(، دراسة بعنوان »العوامل اإلدارية املؤثرة 
على السياسة التحريرية في الصحف املصرية« .هدفت الدراسة الى رصد السياسات 
وبيان  وحتليلها،  األسبوع«،وتوصيفها   – الوفد   – املصرية«األهرام  للصحف  التحريرية 
العوامل املؤثرة في صياغة قواعدها ومبادئها العامة، واملؤثرة في تشكيل املنتج الصحفي 
النهائي في الفترة من يوليو 2001 وحتى يناير 2002 م، وتوصلت الى نتائج من أهمها: أن 
السياسات التحريرية للصحف املصرية املدروسة تسعى لتلبية احتياجات مالك الصحف 
بني  كبير  تشابه  وهناك  األول،  املقام  في  والفكري  السياسي  باخلط  بااللتزام  ورغباتهم 
صحيفتي »الوفد« و«األسبوع«خالفا لصحيفة »األهرام« في املبادئ واخلطوط الرئيسية 
املشّكلة لسياستها التحريرية.  كما أن النظام السياسي ومناخ احلرية من أكثر العوامل 
املصالح  أصحاب  ثم  الصحف  ثم مالك  املصرية،  للصحف  التحرير  في سياسات  تأثيرا 
ومصادر  السائد  االقتصادي  النظام  طبيعة  ثم  اجملتمع،  في  املوجودة  الضغط  وجماعات 
ثم  الصحفية،  باملؤسسات  السائد  والتنظيمي  اإلداري  الفكر  منط  ثم  الصحف،  متويل 

كفاءة العنصر البشري فيها .
املواد  بني  .”العالقة  بعنوان  دراسة  فايز)2006(  أجرى  فايز  صحصاح  األمير  دراسة   -2
تناولت  اليومية.  دراسة حتليلية  العربية  التحريرية فى الصحف  والسياسات  اإلخبارية 
صحف األهرام الدولي والشرق األوسط واحلياة مع التطبيق على أحداث 11 سبتمبر 2001، 

وهدفت للتعرف على احملددات األساسية للسياسات التحريرية، ومن أهم نتائجها:   
• سياسة التحرير في جريدة الشرق األوسط ترتكز على حق القارئ في املعرفة وااللتزام 	

باملوضوعية واالنحياز للحقيقة، وترتكز السياسة التحريرية في جريدة احلياة على تلبية 
الدولي ترتكز  القارئ دون اخلوض فى الشؤون الشخصية، وفي جريدة األهرام  طموحات 

السياسة التحريرية على املوضوعية والصدق وحتري احلقيقة. 
•  احتلت األحداث العربية املرتبة األولى من اهتمام صحف األهرام الدولي والشرق األوسط 	

واحلياة، ويتفق هذا التوجه اإلخبارى مع السياسات التحريرية للصحف محل الدراسة،  كما 
احتل املوضوع السياسي املرتبة األولى الهتمام صحف األهرام الدولي والشرق األوسط، 
واحلياة،وهذا يتوافقمع احملددات األساسية للسياسة التحريرية في الصحف محل الدراسة. 

•  تلتزم جريدة الشرق األوسط بالثبات على سياستها التحريرية، وال تسمح بأي عوامل 	
املرونة عند ظهور قضايا ومتغيرات  احلياة طابع  تأخذ جريدة  بينما  االلتزام،  تعرقل هذا 
تطرح نفسها. أما جريدة األهرام الدولي فإنها حتافظ على سياستها التحريرية وال تتأثر 

باملتغيرات العارضة. 
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3 – دراسة حماد إبراهيم حامد:   أجرى حامد )1994( دراسة بعنوان .« الصحافة والسلطة 
السياسية فى الوطن العربى:   دراسة حالة ملشكلة العالقة بني الصحافة والسلطة 
واألخبار  )األهرام  صحف  في  في   التحريرية  السياسات  على  وتأثيراتها  السياسية 
على  للتعرف   ،1981 حتى   1960 من  الفترة  في  والشعب(  واألهالي  واألحرار  واجلمهورية 

مدى تأثير السلطة السياسية على سياسة التحرير. ومن أهم نتائج الدراسة :
التحريرية  السياسات  عن  اخلاص  املال  رأس  إبعاد  بأهمية  وإقراراً  كامالً  وعياً  هناك  ان   
للمؤسسات الصحفية وحتصينها. هناك تأثير للسلطة السياسية في سياسة التحرير، 

واالبتعاد عن السياسات التحريرية التي تخدم رأس املال اخلاص .
4ـ   دراسة هشام محمد عبد الغفار محمد:   أجرى محمد)1995( دراسة بعنوان«دور رئيس 
دراسة حتليلية ميدانية  القومية،  الصحف  التحريرية في  السياسة  توجيه  التحرير في 
مقارنة بني صحيفتي األهرام، واألخبار لعام 1992«. وهدفت الدراسة إلى حتديد دور رئيس 
بني  واملقارنة  بالتطبيق  القومية  الصحف  في  التحريرية  السياسة  توجيه  في  التحرير 
صحيفتي األهرام واألخبار، ومن أهم نتائج الدراسة: ان طبيعة النظام السياسي هي من 
جتعل رئيس التحرير يوجه السياسة التحريرية في )األهرام،  األخبار (، وأيضا ان احملددات 
في  جاءت  الصحيفتني  في  األولى  بالصفحة  اخلبر  في  التحريرية  للسياسة  األساسية 
الدراسة متوافقة متاما، كما أنها أيضا متشابه إلى حد بعيد في افتتاحية األخبار، لكن 

هناك اختالف من ناحية دعم النظام ومهاجمة خصومه .
5 - دراسة نانسي عبد العزيز عبد الرحيم:   أجرت نانسي عبد العزيز عبد الرحيم)2007(، 
دراسة بعنوان » تصميم اجلرائد املتخصصة في مصر«، دراسة حتليلية مقارنة إلصدارات 
مؤسستي أخبار اليوم ودار التحرير في الفترة من )1989 – 2002(، تناولت هذه الدراسة 
باهتمام تأثير سياسة التحرير على جميع الظروف املتعلقة بتصميم الصحف وال سيما 
صفحاتها، لهذا أراد الباحث بأن تكون ضمن الدراسات السابقة.  وقد توصلت إلى عدة 
نتائج، من أهمها:   أثرت السياسة التحريرية في تصميم صحف الدراسة تأثيرا مباشرا 
املعلومات من  يتلقون  والذين  أثرت في  مصمميها،  التي  املبادئ  من خالل مجموعة من 
القيادات الصحفية املعنية برسم وتنفيذ سياسة التحرير فيها حيث يتم تغيير بعض 

التصميمات بناء وطروحاتهم التي باألصل تنبع من سياسة التحرير.  

الدراسات األجنبية 
الصني هدفت  1 ـ أجرى يوانا و تسان- كيو ) Yunya & Tsan-Kuo، 2012( دراسة في 
الى الكشف عن السياسة التحريرية لعينة من الصحف اليومية الصينية بلغ عددها 
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)10( صحف، وذلك للتعرف الى طبيعة هذه السياسة وأثرها في احملتوى اإلخباري الذي 
تتبع  التي  العشر،  للصحف  املضمون  حتليل  منهجية  اتبع  وقد  الصحف.  هذه  تنقله 
التحرير هي باألصل سياسات  النتائج ان سياسات  جميعها للقطاع احلكومي.  وبينت 
حكومية تعمل على جتزئة اخلبر ونقله بعد إعادة الصياغة، والتعديل خصوصا في اجملال 
السياسي؛ مما يترك احملتوى غامضا لدى القارىء، وبينت الدراسة أن التحليل اإلسبوعي أو 
نصف السنوي للصحيفة ميكن أن يعطي تصورا أفضل عن شكل التحرير وطبيعته في 

الصحف الصينية احلكومية.
عن  الكشف  إلى  هدفت  الالتينية  أمريكا  في  دراسة   )Bakker، 2012 ( بيكر  أجرى  ـ   2
متت  وقد  الالتينية.  أمريكا  دول  في  حديثا  الناشئة  احلرة  للصحف  التحريرية  السياسة 
العودة الى قاعدة بيانات رابطة الصحف اليومية لدول أمريكا الالتينية منذ عام 2009- 
2011؛ لتحديد احملتويات اإلخبارية وأشكال طرحها للمتلقي. وقد بينت النتائج أن الصحف 
الالتينية ما زالت تعاني ضعف السياسات التحريرية إذ أنها تقوم في الغالب على النقل 
اإلخباري  احملتوى  يفقد  مما  للخبر؛  الرئيسي  للمصدر  العودة  دون  عاملية  أنباء  وكاالت  عن 
على  تقوم  املعارضة  للصحف  التحريرية  السياسة  أن  الدراسة  بينت  كما  مصداقيته. 
تفنيد كل ما تنشره الصحف احلكومية من اخبار ونقضها، والعكس صحيح، دون اللجوء 

لعمليات حتليلية مدعمة بالوثائق.
  » 3-  أجرى سومترو سن )Sen، Soumitr  )2006( دراسة في الواليات املتحدة األميريكية
 ،“ االجتماعي  التنوع  بتغطية  املتعلقة  التحرير  الصحفيني جتاه سياسات  نظر  وجهات 
وهدفت إلى معرفة رؤية الصحفيني الذين يغطون التنوع في الصحف اليومية الكبرى 
عشرة  مبقابلة  قام  إذ  االجتماعي.   التنوع  هذا  تغطية  على  التحريرية  السياسات  ألثر 
صحفيني من أفضل 50 صحيفة يومية في الواليات املتحدة )من ناحية التوزيع( بشكل 
معمق، ومت بعد ذلك حتليل ردودهم حول املوضوعات املشتركة. وأشار معظم الذين متت 
مقابلتهم إلى أن السياسات التحريرية غير محددة عند تغطية األخبار املتعلقة بالتنوع 
وراء احلكم على  التي تقف  املؤثرات  العديد من  أن هناك  الدراسة  االجتماعي.  وأظهرت 
األخبار وهذه املؤثرات تتراوح ما بني اجتاهات اجلماعات الداخلية ومدى التعاون من قبل جهاز 
اإلدارة، باإلضافة إلى عدم املساواة ما بني اجلماعات من ذوي املصالح املشتركة ودورها في 

عملية صنع السياسة التحريرية للصحيفة .

التعليق على الدراسات السابقة:   
وحتليل  املسحي  املنهج  على  اعتمادها  في  السابقة  الدراسات  مع  احلالية  الدراسة  اتفقت 
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املضمون، كما ان دراسة )Sen، Soumitr  )2006( التي استخدمت فقط أداة املقابلة فهي 
تتفق مع الدراسة احلالية التي استخدمت هذه األداة أيضا باالضافة الى حتليل املضمون.  

تناولت  السابقة  الدراسات  أغلب  أن  جند  السابقة  الدراسات  عناوين  استعراض  خالل  ومن 
العالقة بني سياسة التحرير والظروف احمليطة بالصحيفة وهذا يتوافق مع الدراسة احلالية 
فدراسة  التحرير.   املؤثرة في سياسة  العوامل  النظرية مختلف  تناولت في جوانبها  التي 
»محرز غالي« ركزت على العوامل اإلدارية وعالقتها بسياسة التحرير مع اإلشارة إلى ملكية 
واجتماعية  اقتصادية  عوامل  تأثير  احلالية  الدراسة  في  كما  تبحث  لم  لكنها  الصحيفة 
هذه  من  قريبة  تعد  صحصاح  األمير  دراسة  ان  حني  في  التحرير.   سياسة  في  وسياسية 
الدراسة إلى حد ما ؛ ألنها تناولت قضايا سياسية باملقارنة بني صحف الدراسة وركز على 
توجهات السياسة التحريرية، والقراء في الداخل واخلارج والظروف االجتماعية واالقتصادية 
وتأثيرها.  أما ان دراسة حماد إبراهيم تلتقي مع هذه الدراسة فهي تتحدث عن دراسة حالة 
،وحصر  التحريرية  السياسات  وتأثيراتها على  السياسية،  والسلطة  الصحافة  العالقة بني 
دراسته في موضوع سياسي واحد دون تفصيالت اخرى وذهب بعيدا بالتركيز على الظروف 
السياسية ولم يتم ربطها بسياسة التحرير بشكل يتفق وعنوانها ويرى الباحث أن دراسة 
عبدالغفار من الدراسات املهمة في هذا اجملال اذ تناولت أهمية دور رئيس التحرير في توجيه 
سياسة التحرير في الصحف، وهي دراسة قريبة من دراسة الباحث من ناحية حديثها عن 

توجيه من قبل رئيس التحرير واالجتاهات التي يتبناها في صحيفته.
املتخصصة في مصر، فقد بينت عالقة  اجلرائد  تصميم  عن  عبدالعزير  نانسي  دراسة  أما   
سياسة التحرير بالتصميم واإلخراج وما لها من أهمية كبيرة في تصميم الصحف، وهي 
تلتقي مع الدراسة احلالية التي تتناول عناصر الصور واستخدام األلوان وأماكن نشر األخبار 

والصفحات التي نشرت فيها وعالقة سياسة التحرير بها .
أما دراسة يوانا وتسان – كيو فقد تناولت أثر سياسة التحرير على احملتوى اإلخباري لكنها 
املتناولة،  الصحف  نّوعت في ملكية  احلالية  الدراسة  أن  تناولت صحفا حكومية، في حني 
اما دراسة »بيكر« فقد تناولت بالدراسة سياسة التحرير في الصحف الناشئة، األمر الذي 
يختلف مع الصحف املتناولة في الدراسة احلالية، وبينت دراسة »بيكر« أن ضعف سياسة 
التحرير في الصحف املدروسة أدى إلى اعتمادها على وكاالت األنباء، وبالتالي تشتت املضمون 
بالنسبة للمعلومات املقدمة آو عدم املصداقية فيه.  في حني تختلف دراسة »سومترو« عن 
التحرير على الصحفيني عند تغطيتهم  أثر سياسة  الدراسة احلالية كونها محصورة في 
قضايا التنوع االجتماعي وهذا فيه فارق مع الدراسة احلالية في املوضوعات املتناولة في كل 

منهما إال ان قياس أثر سياسة التحرير يأتي مشتركا بينهما .
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نوع الدراسة ومنهجها 
  تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية وتعتمد على املنهج الوصفي باستخدام أسلوب 

حتليل املضمون.  
مجتمعا  عمان  في  الصادرة  اليومية  األردنية  الصحف  تعد  وعينتها:  الدراسة  مجتمع 
للدراسة، واختار الباحث صحيفتي »الرأي« و »والعرب اليوم« لتكون ممثلة للصحافة األردنية 
اليومية، لكون »العرب اليوم« تعبر عن االجتاه املستقل أو امللكية اخلاصة بشكل تام، و« الرأي 
» عن وجهة النظر شبه الرسمية كونها مملوكة من قبل القطاع العام مبا يزيد عن 50 % من 

رأس املال .
وهي   2011/5/31 إلى   2011/3/1 بني  ما  الفترة  خالل  الصادرة  األعداد  جميع  الباحث  وحدد 
مدة ثالثة أشهر هي آذار، نيسان، أيار، عينة للدراسة، وحتليلها وتعميم نتائجها على اجملتمع 
الكلي، وقد بلغ مجموع أعداد العينة 184عددا  لكلتا الصحيفتني، أي 92 عددا لكل صحيفة 

وحصر التحليل باألخبار من بني الفنون الصحفية.

حدود الدراسة
العام 2011، وهي: آذار، ونيسان،  الباحث لدراسته مدة ثالثة شهور من  أوال: الزمان:   اختار 
أيار، وجاء اختيار عام 2011؛ ملا شهد ومنذ بدايته من حركة شعبية  وحزبية  ورسمية وعلى 
الشعوب  ثورات  مع  متزامنة  اململكة،  أرجاء  عمت  وأنشطة  وبأشكال  متعددة  مستويات 

العربية التي اجتاحت عددا من الدول العربية .
ثانيا :املكان: الصحافة األردنية ممثلة بصحيفتي الرأي والعرب اليوم .

ثالثا:   البشرية : القيادات الصحفية  في صحيفتي الرأي والعرب اليوم .
أدوات الدراسة: اعتمد الباحث على استمارة حتليل املضمون جلمع املعلومات والتي صممت 

لتكون مناسبة  لتحقيق أهداف الدراسة.  
عن  للكشف  املساحة  وحدة  وأيضا  املوضوع  وحدة  الباحث  تناول  وفئاته:  التحليل  وحدات 
اجتاهات سياسة التحرير واخلروج بنتائج دقيقة وشاملة  مبوضوع الدراسة، كما اختار الباحث 
فئتني رئيسيتني من فئات حتليل املضمون وهما األولى: فئات احملتوى والتي تتضمن رصد وحتليل 
مضمون النص اإلعالمي، والثانية:  فئات الشكل التي تعنى بطريقة تقدمي هذا املضمون للقارئ.
في  احملكمني  من  مجموعة  على  املضمون  حتليل  استمارة  بعرض  الباحث  قام  األداة:  صدق 
مجال اإلعالم والسياسة للتأكد من صحتها العلمية، ومت األخذ بتوجيهاتهم وتعديل بعض 
إلى شمولية فئات  النهائية، إضافة  بلغت االستمارة صورتها  أبدوها حتى  التي  املالحظات 

التحليل ملوضوع الدراسة.   
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ثبات األداة:   قام الباحث بإجراء اختبار بعدي باستخدام معادلة هوليستي والتي تنص :
                                                           M2                      

الثبات =    _______
N1+N2                 

 N2+N1 ومتثل  املرمزان،  عليها  يتفق  التي  الترميز،  قرارات  عدد  إلى  املعادلة  في   M وترمز 
اجملموع الكلي لقرارات الترميز من قبل املرمزين.   ولهذه الغاية مت تدريب مرمزين )محللني( 
اجملالي من  والصحفي محمد  )بترا(  األردنية  األنباء  وكالة  ناجح حسن من  الصحفي  وهما 
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، حيث قاما بشكل منفرد بتحليل مضمون ما نسبته 10% من 
عينة الدراسة، وتبني أن عدد القرارات التي اتفق عليها املرمزان 93 قرارات من أصل 103 قرارا 

وعليه فإن تطبيق معادلة هولستي كاآلتي :
% 90  .29 =  186    =        2      ×  93

206              103 + 103

ويظهر من املعادلة أن درجة الثبات تبلغ 29.  90 %.  وبناء عليه فإن أداة القياس املستخدمة 
قابلة للتطبيق وبشكل ممتاز .

المعالجة اإلحصائية للبيانات 
اإلحصائي  البرنامج  بواسطة  وجدولتها  البيانات  لتحليل  إحصائية  إجراءات  استخدام  مت 

. Chi-Square وهي: التكرارات والنسب املئوية، اختبار مربع كاي  SPSS

الفئات التي تم اختيارها في استمارة تحليل مضمون عينة الدراسة:    
مصدر . 1 فئة  أخرى.   دينياً،  خدماتياً،  اقتصادياً،  سياسياً،  وتشمل:  املوضوع:  نوع  فئة 

أخرى،  مصادر  )بترا(،  األردنية  األنباء  وكالة  الصحيفة،  مندوبي  وتشمل:  التغطية: 
مشتركاً: مندوبي الصحيفة ووكالة األنباء األردنية )بترا(. فئة االجتاه: وتشمل: مؤيداً، 
معارضاً، محايداً، بدون. فئة نوع املطالب:   وتشمل: عامة، خاصة، مختلطاً، ال يوجد. فئة 
موقع اخلبر في الصحيفة:   وتشمل: الصفحة األولى، الصفحات الداخلية، الصفحة 

األخيرة. فئة مكان اخلبر في الصفحة: وتشمل: أعلى، وسط، أسفل .
فئة نوع احلراك الشعبي: وتشمل: مسيرات، مظاهرات، اعتصامات، مهرجانات، ندوات، . 2

احلراك  في  الفاعلة  القوى  فئة  أخرى.  مؤمترات،  تصريحات،  لقاءات،  بيانات،  اجتماعات، 
الشعبي: وتشمل: امللك، احلكومة، مجلس النواب، مجلس األعيان، جلنة احلوار الوطني 
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،األحزاب، النقابات، موظفني، عشائر، مؤسسات مجتمع مدني، طلبة )مدارس ،جامعات(، 
تكتالت شعبية، هيئة مكافحة الفساد، أخرى .

مركز . 3 )أي  احملافظات  العاصمة،  ويشمل:  الشعبي:  للحراك  اجلغرافي  التوزيع  فئة 
احملافظة(، البادية، اخمليمات، مختلط.  فئة استخدام الصور في اخلبر: وتشمل: تستخدم، 
ال تستخدم.  فئة استخدام األلوان في الصور:  وتشمل:  تستخدم، ال تستخدم.  فئة 

استخدام األلوان في العنوان: وتشمل:  تستخدم، ال تستخدم .

فئات موضوعات الحراك الشعبي التي تم تحديدها وتناولها بالتحليل :
فئة مكافحة الفساد: محاربة الفساد واملفسدين ومحاكمتهم، وقف اخلصخصة وإعادة 
املؤسسات الوطنية التي بيعت بإسم اخلصخصة.  الدستور:  ملكية دستورية في احلكم،  
العودة لدستور 1952، عدم املس بصالحيات امللك.  فئة قانون االنتخاب:   تعديل قانون االنتخاب،  
حل مجلس النواب،  إنشاء هيئة مستقلة لالنتخابات النيابية،  إجراء انتخابات نيابية مبكرة، 
إلغاء نظام الصوت الواحد، انتخاب مجلس األعيان.  فئة قانون األحزاب:   تعديل قانون األحزاب، 
إليها،  واالنتساب  األحزاب  تنظيم  الداخلية، تسهيل  وزارة  بدال من  إنشاء مرجعية لألحزاب 
إشراك األحزاب في القرار السياسي.  فئة احلكومة:   رحيل احلكومة وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية، تشكيل حكومة برملانية، إيجابية خطوات احلكومة في عملية اإلصالح السياسي،  
ضعف آداء احلكومة في عملية اإلصالح السياسي،هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة 

التشريعية،  احلد من تدخل احلكومة في اإلعالم. 
فئة الوحدة الوطنية: تأييد قائد الوطن، متتني اجلبهة الداخلية وعدم زعزعة األمن الوطني،   
استغالل الظروف احمليطة للدولة ألهداف غير وطنية.  فئة اخلدمات العامة وحاجات املوطنني 
وتطوير  العمل  بيئة  التحتية،  حتسني ظروف  والبنى  اخلدمات  حتسني مستوى  املعيشية:   
أنظمتها،  معاجلة مشكلة الفقر والبطالة،  تخفيض األسعار،  حتسني مستوى األجور.  فئة 
امللك  اإلصالح، مرجعيتها  يرقى لعملية  ال  اللجنة وعملها  جلنة احلوار الوطني:   تشكيلة 
وليست احلكومة،  إيجابية عمل اللجنة في عملية اإلصالح.  فئة اإلصالح السياسي: إصالح 
النظام،  إنشاء محكمة دستورية، الفصل بني السلطات، إشراك مؤسسات اجملتمع املدني 
   : فيه املشاركة  الشعبي وحجم  احلراك  فعاليات  استمرار  فئة  السياسي.   القرار  في صنع 
  . استمرار احلراك حتى حتقيق اإلصالح، ضعف املشاركة في احلراك،  مشاركة كبيرة في احلراك
لالعتداء.  احلراك  تعرض  الشعبي،   احلراك  حتمي  األمن  قوات  الشعبي:   احلراك  حماية  فئة 
فئة قانون االجتماعات العامة:  تعديل قانون االجتماعات العامة، احلق في التظاهر السلمي 

والتعبير عن الرأي .
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نتائج الدراسة امليدانية )استمارة حتليل املضمون( 
أخبار   )1308( الصحيفتني  كال  في  بالتحليل  الدراسة  تناولتها  التي  األخبار  مجموع  بلغ 
خضعت للتحليل، حيث جاء عدد أخبار احلراك الشعبي التي نشرت في صحيفة الرأي )700( 
بالسؤال  املتعلقة  النتائج  أوال:  اليوم.  العرب  أخبار نشرت في صحيفة   )608( خبر، مقابل 
احلراك  طرحها  التي  املوضوعات  بالنشر  اليوم  والعرب  الرأي  صحيفتي  تناول  األول:«مدى 

الشعبي ؟«   )صحيفة الرأي( جدول رقم )1(

المرتبة حسب التكرار 
والنسب المئوية

التكراراسم الفئة
النسبة 
المئوية

المرتبة األولى
الخدمات العامة وحاجات 

المواطنين المعيشية
242%34.6

17.9%125الوحدة الوطنيةالمرتبة الثانية
8.7%61الحكومةالمرتبة الثالثة

8.3%58لجنة الحوار الوطنيالمرتبة الرابعة
5.7%40مكافحة الفسادالمرتبة الخامسة
4.9%34حماية الحراك الشعبيالمرتبة السادسة
4.6%32الدستورالمرتبة السابعة
4.4%31اإلصالح السياسيالمرتبة الثامنة

4.0%28قانون االنتخابالمرتبة التاسعة
3.1%22قانون األحزابالمرتبة العاشرة

2.4%17قانون االجتماعات العامةالمرتبة الحادية عشرة
المرتبة 

الثانية عشرة
استمرار فعاليات الحراك 

وحجم المشاركة فيه
10%1.4

تشير نتائج اجلدول رقم )1( إلى أن فئة )اخلدمات العامة وحاجات املواطنني املعيشية( قد 
)12( فئة في موضوع احلراك الشعبي  كانت الفئة األكثر تكرارا في صحيفة الرأي من بني 
تناولتها الدراسة، حيث جاءت باملرتبة األولى بنسبة مئوية )34.6%( بعدد تكرارات بلغ )242( 
تكرار.  كما وحازت فئة )الوحدة الوطنية( على املرتبة الثانية بنسبة مئوية )17.9%( وعدد 
فئة  بنشر موضوعات  اهتمت  الرأي  أن صحيفة  إلى  تكرارا، وهذا يشير   )125( بلغ  تكرارات 

اخلدمات العامة والوحدة الوطنية أكثر من املوضوعات األخرى.
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اجلدول رقم )2(: 

تناول صحيفة العرب اليوم بالنشر املوضوعات التي طرحها احلراك الشعبي .

النسبة المئويةالتكراراسم الفئةالمرتبة حسب التكرار والنسب المئوية

الخدمات العامة وحاجات المواطنين المرتبة األولى
29.4%179المعيشية

9.7%59الحكومةالمرتبة الثانية

9.5%58الوحدة الوطنيةالمرتبة الثالثة

9.0%55مكافحة الفسادالمرتبة الرابعة

7.9%48حماية الحراك الشعبيالمرتبة الخامسة

6.6%40لجنة الحوار الوطنيالمرتبة السادسة

6.3%38قانون االنتخابالمرتبة السابعة

5.6%34الدستورالمرتبة الثامنة

5.1%31اإلصالح السياسيالمرتبة التاسعة

4.6%28قانون االجتماعات العامةالمرتبة العاشرة

استمرار فعاليات الحراك وحجم المرتبة الحادية عشرة
3.1%19المشاركة فيه

3.1%19قانون األحزابالمرتبة الثانية عشرة

تشير نتائج اجلدول رقم )2( إلى أن فئة )اخلدمات العامة وحاجات املواطنني( جاءت باملرتبة 
األولى في صحيفة العرب اليوم كما كان ذلك في صحيفة الرأي وهذا مؤشر بأن اخلدمات العامة 
واملطالبة بتحسينها كان لها احلصة الكبرى في املطالب التي نادى بها احلراك الشعبي وأيضا 
اهتمام صحيفة العرب اليوم بنشر موضوعات هذه الفئة التي حازت على نسبة مئوية )%29.4( 
وبلغ عدد تكراراتها )179(تكرارا، كما وجاءت فئة احلكومة باملرتبة الثانية بنسبة مئوية )%9.7( 

بعدد تكرارات بلغ )59( تكرارا، وهذه الفئة احتوت على إيجابيات وسلبيات جتاه احلكومة .

اجلدول رقم )3( التكرار والنسب املئوية للوحدات الفرعية في فئة )اخلدمات العامة وحاجات املواطنني 

املعيشية( لكال الصحيفتني:   اجلدول رقم )3(

Totalالجريدة التكرار /النسبةالخدمات العامة وحاجات المواطنين المعيشية

 العرب اليومالرأي  
تحسين مستوى 

الخدمات والبنى التحتية
Count

7350123
   % within

%30.2%27.9%29.2
تحسين ظروف بيئة  

العمل وتطوير أنظمتها
Count

5950109
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   % within
%24.4%27.9%25.9

 معالجة مشكلة الفقر  
والبطالة

Count
6612

   % within
%2.5%3.4%2.9

Count تخفيض األسعار 
51116

   % within
%2.1%6.1%3.8

Count تحسين مستوى األجور 
9962161

   % within
%40.9%34.6%38.2

TotalCount
242179421

  % within
%100.0%100.0%100.0

تشير نتائج اجلدول رقم )3( أن الوحدات الفرعية لفئة )اخلدمات العامة وحاجات املواطنني 
املعيشية( قد جاء ترتيبها في صحيفتي الرأي والعرب اليوم كما يلي:  صحيفة الرأي:  حازت 
)حتسني مستوى األجور( على املرتبة األولى فيها بنسبة مئوية )40.9%( بعدد تكرار بلغ )99( 
تكرارا، أما في صحيفة العرب اليوم: فقد حازت )حتسني مستوى األجور( على املرتبة األولى 

فيها بنسبة مئوية )34.6%( بعدد تكرار بلغ )62( تكرارا .

نتيجة مربع كاي) )Chi-squarلفئة )اخلدمات العامة وحاجات املواطنني املعيشية(:

قيمة كاي درجة الحرية الداللة اإلحصائية

Pearson Chi-Square 6.515)a) 4 .164

Likelihood Ratio 6.493 4 .165

 Linear-by-Linear
Association

.196 1 .658

N of Valid Cases 421   

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.10.

وحاجات  العامة  )اخلدمات  فئة  حول  اتفقتا  قد  الصحيفتني  أن  كاي(  )مربع  اختبار  أثبت 
املواطنني املعيشية( حيث يوضح هذا االختبار انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بينهما، 

إذ بلغت قيمة مربع كاي لهذه الفئة )6.515( وعند داللة إحصائية أعلى من )0.05( .
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ثانيا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني » ما نوع موضوعات الحراك 
الشعبي التي تناولتها بالنشر صحيفتا الرأي والعرب اليوم ؟« الجدول رقم )4(

        نوع 
موضوع 
الحراك

 التكرار
Totalالجريدةوالنسبة

 العرب اليومالرأي  

Count424382806سياسي

   % within%60.6%62.8%61.6

Count184161345اقتصادي 

   % within%26.3%26.5%26.4

Count242448اجتماعي 

   % within%3.4%3.9%3.7

Count533386خدماتي 

   % within%7.6%5.4%6.6

Count5611ديني 

   % within%.7%1.0%.8

Count10212مختلط 

   % within%1.4%.3%.9

TotalCount7006081308

  % within%100.0%100.0%100.0

احلراك  موضوعات  أكثر  كانت  السياسية  املوضوعات  أن  إلى   )4( رقم  اجلدول  نتائج  تشير 
الشعبي تناوال بالنشر في صحيفتي الرأي والعرب اليوم حيث جاء في كال الصحيفتني نوع 
موضوع احلراك الشعبي )سياسي(في املرتبة األولى وهذا يشير إلى أن احلراك الشعبي اتسم 
بالطابع السياسي في أغلبه ،وان فعالياته وأنشطته ركزت على املوضوعات السياسية وال 
النوع  ذلك  بعد  وجاء  بها،  واإلرتقاء  والدميوقراطية  السياسية  احلياة  بتطور  االهتمام  سيما 

)اقتصادي( ثم اجتماعي ثم خدماتي ثم ديني .
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ثالثا:   النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:  » ما مصادر التغطية التي 
الحراك  فعاليات  أخبار  نشر  في   اليوم  والعرب  الرأي  اعتمدت عليها صحيفتا 

الشعبي ؟« الجدول رقم )5(

مصدر التغطية
 

 التكرار والنسبة
 

Totalالجريدة
العرب اليومالرأي 

 
 
 
 
 

مندوبون
 

Count5125151027

 % within%73.1%84.7%78.5

وكالة األنباء 
األردنية )بترا(
مصادر أخرى

 

Count16987256

 % within
Count

% within

%24.1
00
%00.0

%14.3
00
%00.0

%19.6
00
%00.0

مشترك: 
مندوبون 

ووكالة األنباء 
األردنية)بترا(

 

Count19625

 % within%2.7%1.0%1.9

Total
 

Count7006081308
 % within%100.0%100.0%100.0

تشير نتائج اجلدول رقم )5( إلى أن صحيفتي الرأي والعرب اليوم قد اعتمدتا على مندوبيهما 
التي مت  األخبار  بلغ عدد  ذلك حيث  يعزى  ،ورمبا  الشعبي  احلراك  أخبار  بشكل كبير في نشر 
نشرها عن املندوبني في كال الصحيفتني )1027( خبرا من مجموع ) 1308(.  ورمبا يعزى ذلك 
إلى أن كال الصحيفتني حتبذ تغطية فعاليات احلراك الشعبي من قبل مندوبيها ،وأنها تفضل 

مصادرها الذاتية في تغطية فعاليات احلراك الشعبي.  
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اتجاهات صحيفتي  ما   « الرابع:  السؤال  عن  باإلجابة  المتعلقة  النتائج  رابعاً: 
الرأي والعرب اليوم إزاء الموضوعات التي طرحهما الحراك الشعبي؟« الجدول 

رقم )6( وجاءت النتائج على النحو التالي :

االتجاهات
 

 التكرار 
والنسبة

 

Totalالجريدة
العرب اليومالرأي 

 
 
 
 
 
 
 

مؤيد
 

Count510373883

 % within%72.9%61.3%67.5

معارض
 

Count6085145

 % within%8.6%14.0%11.1

محايد
 

Count11098208

 % within%15.7%16.1%15.9

بدون.
 

Count205272

 % within%2.9%8.6%5.5

Total
 

Count7006081308

 % within%100.0%100.0%100.0

تشير نتائج اجلدول رقم )6( إلى أن صحيفتي الرأي والعرب اليوم مؤيدتان ألغلب املوضوعات 
املطالب  تتفق مع  األردنية  الصحافة  أن  إلى  الشعبي، وهذا فيه إشارة  احلراك  التي طرحها 
  . واألنشطة واملوضوعات التي يطالب بها الشعب مبختلف فئاته والتي يسعى إلى حتقيقها
كال  في  األعلى  النسبة  جاءت  الشعبي  احلراك  تناولها  التي  للموضوعات   ) مؤيد   ( فإجتاه 
الصحيفتني حيث بلغ عدد تكراره في كال الصحيفتني )883( من مجموع )1308( أي بنسبة 
مئوية)67.5%( وهي نسبة كبيرة في هذا االجتاه.  حيث جاء اجتاه )مؤيد( ملوضوعات احلراك 
 ،)%72.9( مئوية  بنسبة  أي   خبر   )700( مجموع  من   )510( الرأي  صحيفة  في  الشعبي 
بنسبة  أي   )608( الـ  الكلي  أخبارها  مجموع  من  تكرارا   )373( بلغ  فقد  اليوم  العرب  أما 

مئوية)%61.3(.  
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مطالب  نوع  ما   « الخامس:  السؤال  عن  باإلجابة  المتعلقة  النتائج  خامسا:   
الحراك الشعبي التي تناولتهما بالنشر صحيفتا الرأي والعرب اليوم ؟« الجدول 

رقم (7) وجاءت النتائج على النحو التالي :

 التكرارنوع المطالب
Totalالجريدةوالنسبة

 العرب اليومالرأي  

Count279241520عامة

   % within%39.9%39.6%39.8

Count235194429خاصة 

   % within%33.6%31.9%32.8

Count033مختلط 

   % within%.0%.5%.2

Count186170356ال يوجد 

   % within%26.6%28.0%27.2

TotalCount7006081308

  % within%100.0%100.0%100.0

تشير نتائج اجلدول رقم )7( أن أغلب املطالب التي نادى بها احلراك الشعبي كانت مطالب 
عامة حيث بلغ مجموع نوع املطالب )عامة( في كال الصحيفتني )520( من مجموع )1308( 
وبنسبة مئوية)39.8%(، وهذا يدل على أن فعاليات احلراك الشعبي كانت تنادي مبطالب عامة 
تخدم كافة فئات الشعب األردني ورمبا يعزى إلى أن القوى املشاركة في احلراك الشعبي كانت 
مطالبها في أغلبها على مستوى الوطن ولم تكن في أغلبها مطالب ضيقة.  ففي صحيفة 
بنسبة  أي  خبر   )700( من مجموع  خبرا   )279( في  عامة(   ( نوع  من  املطالب  جاءت  الرأي 
مئوية)39.9%(، أما  في صحيفة العرب اليوم فقد جاءت مطالب )عامة( في )241( خبرا من 

مجموع )608( أخبار أي بنسبة مئوية)%39.6( .
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سادسا:   » ما الصفحات واألماكن التي نشرت فيها صحيفتا الرأي والعرب اليوم 
أخبار الحراك الشعبي ؟« 

أوال:   النتائج المتعلقة بالصفحات الجدول التالي رقم (8( :

موقع الخبر في الصحيفة
 

 التكرار
والنسبة

 

Totalالجريدة
العرب اليومالرأي 

 
 
 

 الصفحة األولى
 

Count146149295

 % within%20.9%24.5%22.6
 الصفحات 

الداخلية

الصفحة 
األخيرة

 

Count5544591013

 % within

Count
% within

%79.1

000
%00.0

%75.5

000
%00.0

%77.4

000
%00.0

Total
 

Count7006081308

 % within%100.0%100.0%100.0

تشير نتائج اجلدول رقم )8(  إلى أن الصفحات الداخلية كانت أكثر الصفحات نشرا ألخبار 
احلراك الشعبي ،وقد استحوذت على نشر معظم أخبار احلراك الشعبي، إذ بلغ عددها في كال 
الصحيفتني )1013( خبر من مجموع )1308( خبر أي ما نسبته مئوية)77.4%(، ففي صحيفة 
بنسبة  أي   )700( مجموع  من   )554( الداخلية  الصفحات  في  املنشورة  األخبار  عدد  الرأي 
مئوية)79.1%(، أما في صحيفة العرب اليوم فقد بلغت )459( خبرا من مجموع )608( أخبار 
أي بنسبة مئوية)75.5%(.  وجاء في املرتبة الثانية )الصفحة األولى( أما بالنسبة للصفحة 

األخيرة فلم تنشر كال الصحيفتني أي خبر للحراك الشعبي فيها.  
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ثانيا:   النتائج المتعلقة باألماكن الجدول التالي رقم (9(:   

مكان الخبر في الصفحة
 

التكرار
والنسبة 

 

الجريدة

Total
 

العرب اليومالرأي

 
 
 
 
 

أعلى الصفحة
 
 

Count
230183413

 % within
32.9%30.1%31.6%

  وسط الصفحة
Count

324291615
 % within

46.3%47.9%47.0%

   أسفل الصفحة
Count

146134280
 % within

20.9%22.0%21.4%

Total  
Count

7006081308
 % within

100.0%100.0%100.0%

تشير نتائج اجلدول رقم )9( إلى أن مكان )وسط الصفحة( بالنسبة لصحيفتي الرأي والعرب 
اليوم قد حاز على أكثر األماكن نشرا ألخبار احلراك الشعبي حيث بلغت في كال الصحيفتني 
)1308( أي بنسبة مئوية)47.0%(.  ففي صحيفة الرأي بلغ عدد  ) 615( من اجملموع الكلي 
األخبار التي نشرت في مكان )وسط الصفحة( )324( من مجموع )700( مكاٍن أي ما نسبته 
مئوية )46.3%(، في حني بلغت في صحيفة العرب اليوم )291( من مجموع )608( أماكن 
مئوية  بنسبة  الصفحة(  )أعلى  الثانية مكان  املرتبة  في  وجاء   .)%47.9( مئوية  بنسبة  أي 

)31.6%( أما مكان )أسفل الصفحة( فجاء ثالثا بنسبة مئوية)%21.4( .
سابعا:   النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثامن: » ما نوع احلراك الشعبي الذي نشرت 
صحيفتا الرأي والعرب اليوم أخباره ؟« وقد مت حتديد أنواع احلراك في اجلدول رقم )10( وجاءت 

النتائج على النحو التالي :
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نوع الحراك
 

 التكرار 
والنسبة

 

Totalالجريدة
العرب اليومالرأي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسيرات
 

Count5154105
 % within%7.3%8.9%8.0

مظاهرات
 

Count4812
 % within%.6%1.3%.9

اعتصامات
 

Count154150304
 % within%22.0%24.7%23.2

مهرجانات
 

Count653297
 % within%9.3%5.3%7.4

ندوات
 

Count443680
 % within%6.3%5.9%6.1

اجتماعات
 

Count264571
 % within%3.7%7.4%5.4

بيانات
 

Count137110247
 % within%19.6%18.1%18.9

لقاءات
 

Count7163134
 % within%10.1%10.4%10.2

تصريحات
 

Count10976185
 % within%15.6%12.5%14.1

مؤتمرات
 

Count
36

3369
 % within%5.1%5.4%5.3

أخرى
 

Count314

 % within%.4%.2%.3

Total
 

Count7006081308
 % within%100.0%100.0%100.0

تشير نتائج اجلدول رقم )10( إلى أن احلراك الشعبي غلب على نوع فعالياته وأنشطته وحتركاته 
)االعتصامات(، حيث جاءت باملرتبة األول من بني أنواع احلراك الشعبي األخرى الواردة في اجلدول، 
وبلغ عدد االعتصامات في كال الصحيفتني )304( من مجموع )1308( أي بنسبة مئوية)%23.2(، 
واالعتصام يتسم بالشدة والتعنت في املوضوع الذي يتم من أجله، لهذا فاحلراك الشعبي كان 
الثانية فقد جاءت  املرتبة  جادا في فعالياته وأنشطته ومؤكدا وحازما في مطالبه.  أما في 
)البيانات( ومبجموع في كال الصحيفتني )247( أي بنسبة مئوية)18.9%(،  أما في املرتبة الثالثة 

فقد جاءت )تصريحات( وبعدد بلغ في كال الصحيفتني )185( بنسبه مئوية)%14.1( .
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ثامنا:   النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن :« ما القوى الفاعلة في أخبار الحراك 
الشعبي التي تناولتها بالنشر صحيفتا الرأي والعرب اليوم ؟«
 اجلدول رقم )11( جاءت النتائج فيه على النحو التالي :

القوى الفاعلة في الخبر
 

 التكرار
والنسبة

 

الجريدة
Total

 
العرب اليومالرأي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الملك
 

Count6937106
 % within%11.3%5.3%8.1

الحكومة
 

Count72779
 % within%10.3%1.2%6.0

مجلس النواب
 

Count402969
 % within%5.7%4.8%5.3

مجلس األعيان
 

Count7411
 % within%1.0%.7%.8

لجنة الحوار 
الوطني

 

Count452469
 % within%6.4%3.9%5.3

األحزاب
 

Count6099159
 % within%8.6%16.3%12.2

النقابات
 

Count5660116
 % within%8.0%9.9%8.9

موظفون
 

Count10577182
 % within%15.0%12.7%13.9

عشائر
 

Count261743
 % within%3.7%2.8%3.3

مؤسسات مجتمع 
مدني

 

Count414081
 % within%5.9%6.6%6.2

طلبة )مدارس 
،جامعات(

 

Count202646
 % within%2.9%4.3%3.5

تكتالت شعبية
 

Count171132303
 % within%24.4%21.7%23.2

هيئة مكافحة 
الفساد

 

Count151833
 % within%2.1%3.0%2.5

أخرى.
 

Count5611
 % within%.7%1.0%.8

Total  
Count7006081308

 % within%100.0%100.0%100.0
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تشير نتائج اجلدول رقم )11( إلى أن )تكتالت شعبية( ويقصد بها فعاليات شعبية وشبابية 
جاءت باملرتبة األولى من بني القوى الفاعلة في أخبار احلراك الشعبي، حيث بلغ عدد تكرارها 
يدل  وهذا  مئوية)%23.2(،  وبنسبة   )1308( الكلي  اجملموع  من   )303( الصحيفتني  كال  في 
على أن احلراك الشعبي شعبيا بامتياز ولم تسيطر عليه قوى منظمة أخرى حتت مسميات 
محددة.  ففي صحيفة الرأي جاء عدد تكرار التكتالت الشعبية )171( من مجموع )700( 

وفي صحيفة العرب اليوم بعدد تكرار بلغ )132(  بنسبة مئوية) %21.7( .
جاء )موظفني( في املرتبة الثانية حيث بلغ عدد تكرارها في كال الصحيفتني )182( وبنسبة 
أو  العام  القطاع  في  سواء  للموظفني  أن  على  تدل  مرتفعة  نسبة  وهي  مئوية)%13.9( 
اخلاص حضورا بارزا في احلراك، وجاءت )األحزاب( في املرتبة الثالثة حيث بلغ تكرارها في كال 
الصحيفتني )159( وبنسبة مئوية)12.2%(، وهذا يدل على أن األحزاب في األردن كانت قوى 

فاعلة في احلراك الشعبي، ويسجل لها حضورها فيه.  

تاسعا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال التاسع والذي نصه : »ما المناطق 
أخبار  نشرها  في  اليوم  والعرب  الرأي  صحيفتا  عليها  ركزت  التي  الجغرافية 

الحراك الشعبي؟« تم تحديد المناطق في الجدول رقم (12):

التوزيع الجغرافي
 

 التكرار
والنسبة

 

الجريدة

Total العرب اليومالرأي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العاصمة
 

Count339322661
 % within48.4%53.0%50.5%

المحافظات
 

Count202183385
 % within28.9%30.1%29.4%

األرياف
 

Count8150131
 % within11.6%8.2%10.0%

 البادية
 

Count71118
 % within1.0%1.8%1.4%

المخيمات
 

Count8210
 % within1.1%.3%.8%

 مختلط
 

Count6340103
 % within9.0%6.6%7.9%

Total
 

Count7006081308
 % within100.0%100.0%100.0%
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تشير نتائج اجلدول رقم )12( إلى أن العاصمة عمان استحوذت على أغلب فعاليات وأنشطة 

كال  في  )العاصمة(  اجلغرافي  املوقع  تكرار  بلغ  حيث  الدراسة،  فترة  خالل  الشعبي  احلراك 

الصحيفتني )661( من مجموع )1308( أي بنسبة مئوية)50.5%( وهذا يدل على أن احلراك 

الشعبي فّضل أن تكون أغلب فعالياته في العاصمة عمان، ورمبا يعزى ذلك ألن مراكز اتخاذ 

القرار موجود في العاصمة، وبالتالي يكون التأثير عليها بشكل أقوى.  ففي صحيفة الرأي 

)عمان( )339(  بنسبة مئوية)48.4%(، وبنسبة متقاربة مع صحيفة  العاصمة  جاء تكرار 

وهي  مئوية)%53.0(  بنسبة   )322( للعاصمة  التكرارات  عدد  فيها  بلغ  والتي  اليوم  العرب 

نسبة متقاربة شيئا ما مع صحيفة الرأي .

بنسبة   )385( الصحيفتني  كال  في  بلغت  حيث  الثانية  املرتبة  في  احملافظات  جاءت 

وبنسبة  احملافظات  مختلف  في  منتشرا  كان  الشعبي  احلراك  أن  يدل  وهذا  مئوية)%29.4(، 

واألفكار،  اآلراء  ميتلكون  احملافظات  في  األفراد  بأن  القرار  ملراكز  قوية  إشارة  هذا  وفي  كبيرة، 

اجلغرافي  املوقع  جاء  الرأي  صحيفة  ففي  السياسي،  وحضورهم  التغيير  في  دورهم  ولهم 

فبلغ  اليوم  العرب  صحيفة  في  أما  مئوية)%28.9(،  بنسبة   )202( بلغ  بتكرار  )احملافظات( 
التكرار )183( بنسبة مئوية)%30.1( .

جاءت األرياف في املرتبة الثالثة من بني املواقع اجلغرافية التي ركزت الصحيفتان عليها في 

نشر أخبار احلراك الشعبي حيث جاء املوقع اجلغرافي )األرياف( في كال الصحيفتني بتكرار بلغ 

)131(  وبنسبة مئوية)10.0%(، وهذا يدل أن قاطني األرياف يشاركون من مكان سكناهم في 
احلراك الشعبي وهذا فيه إشارة قوية بأن الوعي السياسي ال يقتصر فقط على العاصمة 

ومراكز احملافظات بل أن األفراد في مناطق األرياف لهم رأيهم ولديهم أفكارهم حيث بلغ تكرار 

)األرياف( في صحيفة الرأي )81( بنسبة مئوية)11.6%( ،أما في صحيفة العرب اليوم فبلغت 
)50( بنسبة مئوية)8.2%(.  ويالحظ أن نشر صحيفة الرأي ألخبار احلراك في األرياف جاء أكثر 
من صحيفة العرب اليوم ؛ فرمبا يعزى ذلك لكون صحيفة الرأي متتلك كوادر صحفية وأخرى 

مساعدة منتشرة في مختلف مناطق اململكة أكثر من صحيفة العرب اليوم .

املرتبة  في  )البادية(  اجلغرافي  واملوقع  الرابعة  املرتبة  في  )مختلط(  اجلغرافي  املوقع  وجاء 
اخلامسة، و املوقع اجلغرافي )اخمليمات ( في املرتبة السادسة واألخيرة من بني املواقع اجلغرافية 
وهذا يدل ان اخمليمات في األردن ال حتبذ املشاركة في احلراك الشعبي وهذا له مدلوالت سياسية 

اجتماعية متعددة ال مجال للحديث بها هنا. 
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عاشرا: ما مدى استخدام صحيفتي الرأي والعرب اليوم للصور في أخبار الحراك 
الشعبي ومدى استخدام األلوان في هذه الصور وفي عناوين أخبار الحراك التي 

نشرتها ؟  
أوال: النتائج المتعلقة باستخدام الصور في الجدول التالي رقم (13( 

استخدام الصور في الخبر
 

 التكرار 
والنسبة 

 

Totalالجريدة
العرب اليومالرأي 

 
 
 

تستخدم
 

Count234167401
 % within%33.4%27.5%30.7

ال تستخدم
 

Count466441907
 % within%66.6%72.5%69.3

Total
 

Count7006081308
 % within%100.0%100.0%100.0

التي  )13( إلى أن عدم استخدام الصور في أخبار احلراك الشعبي  نتائج اجلدول رقم  تشير 

نشرتها صحيفتا الرأي والعرب اليوم جاء في املرتبة األولى، حيث جاء تكرار )ال تستخدم ( 

في كال الصحيفتني بعدد )907( من مجموع الكلي )1308( أي بنسبة مئوية)69.3%(، ففي 

العرب  في صحيفة  جاء  في حني  )466( بنسبة مئوية)%72.5(،  التكرار  بلغ  الرأي  صحيفة 

اليوم )441( بنسبة مئوية)66.6%(  ،ومن هنا نذهب الى أن اغلب أخبار احلراك الشعبي التي مت 

نشرها في صحيفتي الدراسة جاءت بدون صور، ورمبا يعزى ذلك إلى أن الصحف ال حتبذ كثيرا 

نشر الصور، أو أن فعاليات احلراك متت تغطيته اغلبها دون استخدام التصوير أو أن نشر الصور 

مع اخلبر يأخذ مساحة في صفحات الصحيفة، أو انه يستهلك مزيدا من )احلبر( .

أما استخدام الصور في أخبار احلراك الشعبي التي نشرتها صحيفتا الرأي والعرب اليوم بلغ 

تكرارها )401( بنسبة )30.7%(، حيث بلغت في صحيفة الرأي )234( بنسبة مئوية)%33.4(، 

الرأي  إذ يالحظ أن صحيفة  وفي صحيفة العرب اليوم بلغت )167( بنسبة مئوية)%27.5(، 

استخدمت الصور  في نشرها ألخبار احلراك الشعبي أكثر من صحيفة العرب اليوم .
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ثانيا:   النتائج المتعلقة باستخدام األلوان في الصور في الجدول التالي رقم (13(

استخدام األلوان في الصور
 

 التكرار
والنسبة

 

Totalالجريدة
العرب اليومالرأي 

 
 
 

تستخدم
 

Count12696222
 % within53.8%57.5%55.4%

ال تستخدم
 

Count10871179
 % within46.2%42.5%44.6%

Total
 

Count234167401
 % within100.0%100.0%100.0%

تشير نتائج اجلدول رقم )14( أن استخدام األلوان في الصور جاء في املرتبة األولى، حيث جاء 

عدد التكرار في كال الصحيفتني )222( من مجموع )401( مت فيها باألصل استخدام الصور 

 )126( بعدد  الصور  في  األلوان  استخدام  مت  الرأي  مئوية)55.4%(، ففي صحيفة  بنسبة  أي 

صحيفة  أما  مئوية)%53.8(،  بنسبة  أي  صورا  الصحيفة  فيها  نشرت   )234( مجموع  من 

العرب اليوم فجاء العدد ) 96( من مجموع )167( نشرت فيها الصحيفة صورا أي بنسبة 

احلراك  ألخبار  مرافقة  نشرت  التي  الصور  في  األلوان  فاستخدام  هنا  ومن  مئوية)%57.5(.  

الشعبي جاء باملرتبة األولى ليدل على أن الصحف حتبذ استخدام األلوان على األغلب عند 

  . نشرها للصور إضافة إلى أنها رمبا تسعى جلذب انتباه القارئ لهذه األخبار وإعطاء اخلبر أهمية

ثالثا:   النتائج المتعلقة باستخدام األلوان في العناوين في الجدول التالي رقم )15(

استخدام األلوان في العنوان
 

 التكرار
والنسبة

 

الجريدة
Total

 
العرب اليومالرأي

 
 
 

تستخدم
 
 

Count101222
 % within%1.4%2.0%1.7

 ال تستخدم
Count6905961286

 % within%98.6%98.0%98.3

Total  
Count7006081308

 % within%100.0%100.0%100.0

تشير نتائج اجلدول رقم )15(  إلى أن عدم استخدام األلوان في عناوين أخبار احلراك الشعبي 
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األلوان في عناوين أخبار احلراك الشعبي، وهذا  الغالب وبفارق كبير جدا عن استخدام  كان 

يشير إلى أن الصحف األردنية ال حتبذ استخدام األلوان إال في حاالت قليلة جدا وفي العنوان 

الرئيسي في الصفحة األولى كما الحظ الباحث ورمبا يعزى ذلك إلى أن تكاليف احلبر امللون 

غالية الكلفة .

ففي كال الصحيفتني جاء )ال تستخدم( باملرتبة األولى وبفارق كبير حيث بلغ عدد تكرارها 

)ال  بلغ  الرأي  )1308( أي بنسبة مئوية)98.3%(، ففي صحيفة  الكلي  اجملموع  من   )1286  (
تستخدم( )690( من مجموع )700( خبر تناولتها الصحيفة أي بنسبة مئوية)98.6%(، أما 

بالنشر  الصحيفة  تناولتها  )608( خبر  في صحيفة العرب اليوم فبلغ )596( من مجموع 

أي مبا نسبته مئوية)98.0%(.  ومن هنا فنتيجة الصحيفتني متقاربة إلى حد بعيد في عدم 

استخدام األلوان في عناوين أخبار احلراك الشعبي التي نشرتها .

ملخص النتائج 
كشفت نتائج التحليل عن حجم املوضوعات التي نادى بها احلراك الشعبي األردني وطالب 

بها سواء في الناحية السياسية أم االقتصادية أم االجتماعية،  ومدى تأثير سياسة التحرير 

املطالب  جميع  لتحليل  الباحث  سعى  حيث  الشعبي  احلراك  أخبار  نشرها  في  للصحف 

واملوضوعات التي طرحت في فترة الدراسة ؛ األمر الذي نتج عنه كمٌّ كبيٌر من النتائج ؛ هو 

حوله  أثار  الذي  الشعبي  احلراك  موضوع  خاصة  الدراسات،  من  النوع  هذا  يحتاجها  ضرورة 

العديد من التساؤالت والتحليالت والتفسيرات )العشوائية(، وهنا نتناول هذا احلراك الشعبي 

بالتحليل وبطريقة علمية للخروج بنتائج قيمة تعد مرجعا بإذن اهلل في هذا املوضوع.  

إضافة إلى نتائج املقابالت التي أجراها الباحث في صحيفتي ) الرأي والعرب اليوم ( ومت من 

خاللها الكشف عن سياسة التحرير وَمن يتحكم في هذه السياسة سواء داخل الصحيفة 

أم خارجها،  وكيفية تنفيذها،  ومدى وضوحها للصحفيني العاملني بالصحيفة، والظروف 

هناك  أن  املقابالت  هذه  خالل  من  الباحث  وجد  حيث  لها،  وفقا  السياسة  هذه  تتغير  التي 

به في  الذي ذهب  األمر  الصحف  بالغ في سياسة حترير  املؤثرة بشكل  العوامل  الكثير من 

اإلطار النظري إلى تناول جميع هذه العوامل املؤثرة بسياسة التحرير.

وتوصل التحليل إلى النتائج التالية :

الرأي  األولى في صحيفة  املواطنني املعيشية(باملرتبة  العامة وحاجات  )اخلدمات  جاءت فئة 
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اجملموع  الرأي هي حسب  بالنسبة لصحيفة  املئوية  النسب  وكل    ،)%34.6( مئوية  بنسبة 

)700(خبرا،  كما أن الفئة السابقة  الكلي ألخبار احلراك الشعبي التي وردت فيها وعددها 

)29.4%(،  وهذا حسب  بنسبة مئوية  اليوم  العرب  أيضا في صحيفة  األولى  باملرتبة  جاءت 

)608( أخبار،  ثم جاءت فئة  التي وردت فيها وعددها  الكلي ألخبار احلراك الشعبي  اجملموع 

الثانية بنسبة مئوية بلغت )17.9%(، أما في  باملرتبة  الرأي  )الوحدة الوطنية( في صحيفة 
فئة  جاءت  ثم    ،)%9.5( بلغت  مئوية  بنسبة  الثالثة  باملرتبة  فجاءت  اليوم  العرب  صحيفة 

)احلكومة( باملرتبة الثالثة في صحيفة الرأي بنسبة مئوية )8.7%(،  أما في صحيفة العرب 
اليوم فجاءت باملرتبة الثانية بنسبة مئوية )%9.7( .

وجاءت فئة )جلنة احلوار الوطني( باملرتبة الرابعة في صحيفة الرأي بنسبة مئوية )8.3%(، أما 

في صحيفة العرب اليوم فجاءت باملرتبة السادسة بنسبة مئوية )6.6%(،  أما فئة )مكافحة 

الفساد( فجاءت باملرتبة اخلامسة في صحيفة الرأي بنسبة مئوية بلغت )5.7%( لكنها في 

احلراك  )حماية  )9.0%(،  ثم جاءت فئة  الرابعة بنسبة  باملرتبة  اليوم جاءت  العرب  صحيفة 

الشعبي( باملرتبة السادسة في صحيفة الرأي بنسبة مئوية )4.9%( فيما كانت في صحيفة 

العرب اليوم باملرتبة اخلامسة بنسبة مئوية )%7.9( .

وبلغت فئة )الدستور( املرتبة السابعة في صحيفة الرأي بنسبة مئوية )4.6%(،  فيما جاءت 

)اإلصالح  فئة  جاءت  ثم    ،)%5.6( مئوية  بنسبة  الثامنة  باملرتبة  اليوم  العرب  صحيفة  في 

السياسي( باملرتبة الثامنة في صحيفة الرأي بنسبة مئوية )4.4%(، أما في صحيفة العرب 

اليوم فبلغت املرتبة التاسعة بنسبة مئوية )5.1%(،  ثم جاءت فئة )قانون االنتخاب( باملرتبة 

فبلغت  اليوم  العرب  في صحيفة  أما    ،)%4.0( مئوية  بنسبة  الرأي  في صحيفة  التاسعة 

املرتبة السابعة بنسبة مئوية )6.3%(،  ثم جاءت فئة )قانون األحزاب( باملرتبة العاشرة في 

)3.1%(، أما في صحيفة العرب اليوم فهي في املرتبة الثانية  صحيفة الرأي بنسبة مئوية 

عشرة بنسبة مئوية )%3.1( .

بنسبة  الرأي  صحيفة  في  عشرة  احلادية  باملرتبة  العامة(  االجتماعات  )قانون  فئة  وبلغت 

مئوية )2.4%(،  أما في صحيفة العرب اليوم فهي في املرتبة العاشرة بنسبة مئوية )%4.6(،  

ثم جاءت فئة )استمرار فعاليات احلراك الشعبي وحجم املشاركة فيه( باملرتبة الثانية عشرة 

في صحيفة الرأي بنسبة مئوية )1.4%(،  أما في صحيفة العرب اليوم فهي في املرتبة احلادية 

عشرة بنسبة مئوية )%3.1( .
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وبالنسبة لنوع موضوعات احلراك الشعبي التي تناولتها بالنشر صحيفتا الرأي والعرب اليوم، 

فقد جاء النوع )سياسي( من أكثر موضوعات احلراك الشعبي تناوال بالنشر في صحيفتي 

التي نشرت  املصادر  الرأي والعرب،  أما بالنسبة ملصادر التغطية فقد جاء )املندوبون( أكثر 

عنها الصحيفتان أخبار احلراك، 

أما ما يخص )نوع مطالب احلراك الشعبي( فقد جاءت )املطالب العامة( أكثر أنواع املطالب 

والعرب  الرأي  اجتاهات صحيفتي  أما  الصحيفتان،   تناولتها  التي  الشعبي  احلراك  أخبار  في 

اليوم إزاء املوضوعات التي طرحها احلراك الشعبي فكانت )مؤيد( أكثر االجتاهات تكرارا في 

احلراك  الصفحات نشرا ألخبار  ( أكثر  الداخلية  )الصفحات  كال الصحيفتني،  كما وكانت 

األماكن  أكثر  من  الصفحة(  )وسط  املكان  جاء  حني  في  الصحيفتني،   كال  في  الشعبي 

في الصفحات نشرا ألخبار احلراك في كال الصحيفتني،  أما بالنسبة لنوع احلراك الشعبي 

كال  نشرتها  التي  األخبار  في  تناوال  الشعبي  احلراك  أنواع  أكثر  )اإلعتصامات(  جاءت  فقد 

الصحيفتني.

وبالنسبة للقوى الفاعلة في أخبار احلراك الشعبي التي نشرتها الصحيفتان،  فقد كانت 

)تكتالت شعبية( ويقصد بها فعاليات شعبية وشبابية باملرتبة األولى من بني القوى الفاعلة 
في أخبار احلراك الشعبي في كال الصحيفتني،  في حني أن أكثر املناطق اجلغرافية التي ركزت 

عليها الصحيفتان في نشرها لفعاليات احلراك الشعبي كانت )العاصمة( والتي استحوذت 

على أغلب فعالياته وأنشطته،  كما وجاء )عدم استخدام الصور( مع أخبار احلراك الشعبي 

مبرتبة أولى،  في حني أن استخدام األلوان في هذه الصور جاء متفوقا على )عدم استخدام(،  

كما ان عدم استخدام األلوان في عناوين أخبار احلراك الشعبي جاء متفوقا على استخدامها.

التوصيات:  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:
للصحافة . 1 التحريرية  السياسة  في موضوع  الدراسات  من  املزيد  بإجراء  الباحث  يوصي 

األردنية .

تتبناها . 2 التي  التحرير  سياسة  بتوضح  األردنية  الصحف  تقوم  بأن  الباحث  يوصي 

لصحفييها من خالل الطرق التي تراها مناسبة .

صحيفة الرأي هي أكثر الصحف األردنية انتشارا، واألفضل بأن تتجه ألن تكون صحيفة . 3

وطن وليس ان تكون محسوبة على جهة معينة .
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هنالك . 4 يكون  بأال  تشترط  األردني  والنشر  املطبوعات  قانون  في  مادة  تضاف  ألن  احلاجة 

مالك واحد للصحيفة في ظل تهديد مالك العرب اليوم باغالقها .

يوصي الباحث أن تتخلى احلكومة عن امتالك أسهم في الصحف ؛ لضمان عدم وجود . 5

تدخل في سياسة حترير هذه الصحف .

بتدريس طلبتها موضوع . 6 االردنية  اجلامعات  في  اإلعالم  تقوم كليات  بأن  الباحث  يوصي 

سياسة التحرير وذلك بأن تكون في منهاج محدد .

يوصي الباحث بأن تلتزم الصحف بأخالقيات العمل الصحفي أثناء وضع سياسة حتريرها . 7

او تنفيذها .

تفعيل ميثاق الشرف الصحفي األردني من قبل نقابة الصحفيني األردنيني، وذاتيا من قبل . 8

الصحفي فوق  بالعمل  لَنسمَو  املؤسسات الصحفية  الصحفيني، ومؤسسيا من قبل 

كل سياسة وكل إيديولوجيا وكل ضغوط وتدخالت .
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بحوث اإلعالم و االتصال في البلدان العربية

- مقاربة استشرافية لمدرسة عربية -

د.محمد شطاح
قسم االتصال اجلماهيري-كلية االتصال

جامعة الشارقة

Abstract

مقدمة
ارتبط البحث في علوم اإلعالم و االتصال في البلدان العربية ببداية نشوء أقسام و كليات 

اإلعالم واالتصال، وتعود هذه الفترة في غالبية هذه الدول الى ما بعد االستقالل، و ما رافقها 

من مجهودات للدولة الوطنية في مجال التعليم، وذلك عبر إرسال عدد معتبر من البعثات 

العلمية الى اجلامعات األوربية و األمريكية، قصد نقل اخلبرة و التجربة في مجالي التدريس 

اإلعالمي و البحث في مختلف حقول هذا االختصاص. وإذا كان حقل علوم اإلعالم و االتصال 

جديداً على البيئة التعليمية و البحثية العربية  مقارنة باحلقول املعرفية األخرى، فإن ذلك 

مرتبط أيضا بحداثة التجربة حتى في البلدان الغربية ،حيث بدأ االهتمام ببحوث اإلعالم و 

العاملية  الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب  القرن املاضي في  الثالثينات من  االتصال في 

الثانية في عدد من  البلدان األوربية.

وعموما فإن ما ميكن مالحظته بخصوص التجربة ،هو تلك التبعية التي طبعت بحوث اإلعالم 

و االتصال في بداياتها، على  املستويات الفكرية و اللغوية و املنهجية، الى جانب حالة من 

على  االجنلوسكسونية  املدرسة  الى هيمنة  األصل  في  تعود  اللغوية،  و  املعرفية  القطيعة 

البحوث في بلدان املشرق العربي و املدرسة الفرنسية في البلدان املغاربية.

اليوم وبعد مرور اكثر من نصف قرن على استقالل هذه البلدان، هل ميكننا احلديث عن بداية 

تشّكل مدرسة عربية  الرؤية و املنهج في مجال بحوث اإلعالم و االتصال ؟ وماهي اآلليات التي 

بإمكانها حتقيق ذلك؟  وما اإلضافة املعرفية التي ستقدمها ؟ هذه أهم النقاط التي نسعى 
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الى إثارتها عبر هذا املوضوع  من خالل استرجاع جوانب من تاريخ البحث في علوم اإلعالم و 

االتصال باملنطقة، ومحاولة استشراف املستقبل  في هذا احلقل املعرفي الهام. 

أوال: بحوث اإلعالم و االتصال:
تشير العديد من البحوث و الدراسات الى التداخل املوجود بني مفهومي اإلعالم و االتصال، 

وحتفل أدبيات البحث في هذا اجملال بالدراسات املقارنة بني املفهومني من حيث النشأة و التطور 

ومن حيث اجملاالت التي يهتم بها كل حقل. لكن يجب اإلشارة في بداية هذه الورقة الى ان 

التطورات املتسارعة في وسائل االتصال و ثورة تكنولوجيات املعلومات وزمن التفاعلية، قد 

ضيقت الفجوة بني املفهومني.  

•  بحوث اإلعالم:	
يقصد ببحوث اإلعالم” االطار املوضوعي الذي يضم كافة العمليات املتضمنة في اإلعالم و 

االتصال اجلماهيري ،كما أنها متثل اجلهود املنظمة الدقيقة التي تستهدف توفير البيانات و 

املعلومات و النتائج العامة و التفصيلية عن اجلمهور املوجه اليه الرسالة اإلعالمية، وقنوات 

االتصال و الوسائل اإلعالمية و االتصالية التي تستخدم كأساس في اتخاذ القرارات وتخطيط 

اجلهود اإلعالمية الصحيحة املتضمنة في املواقف اإلعالمية و االتصالية الفّعالة...إنها تعني 

مخططي االستراتيجيات اإلعالمية الصحيحة املتضمنة في املواقف اإلعالمية اخملتلفة و في 

التعرف على اخملرجات املتحققة ومدى مطابقتها لألهداف اإلعالمية احملددة سلفا، مما يسهم 
في تقييم كافة اجلهود اإلعالمية وتطويرها وتنميتها باستمرار”.1

• بحوث االتصال:	
 على خالف بحوث اإلعالم التي تهتم بكافة العمليات املتضمنة في العملية اإلعالمية ،فإن 
البحثية  و  العلمية  اجلهود  مختلف  بإيجاز”  إنها  أشمل   مجال  الى  تتجه  االتصال  بحوث 

التي تتناول كل عناصر العملية االتصالية، وهي املرسل و الرسالة و املستقبل و الوسيلة 

أدوات  ومن خالل  ومقاربات علمية محددة،  مناهج  الفعل، ضمن  رد  و  التأثير  و  التشويش  و 

على  التعرف  على  تساعد  علمية  نتائج  الى  الوصول  أجل  من  القياس،  و  باالختبار  تسمح 

مختلف الظواهر االتصالية، والوصول في النهاية الى وضع خطط و استراتيجيات اتصال، 
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تساهم في اجلهود العامة لتنمية و تطوير اجملتمع”.2

وقد تطورت بحوث اإلعالم بصفة الفتة بعد احلرب العاملية الثانية، وشملت مجاالت متعددة 

ومتنوعة متثلت في:

البيئة . 1 في  بخاصة  و  االقتصادي  اجملال  في  ابتكارات  من  مت  ما  تناولت  وبحوث  دراسات 

األمريكية املتفجرة بعد احلرب العاملية الثانية، و املتوجهة بكل قوة لالستثمار و العمل 

في السوق العاملية و األوربية املنهارة بعد احلرب.

بحوث في مجال التسويق واإلعالنات، قادها علماء علم النفس السلوكي، وقد وظفت . 2

الحقا وبشكل مكثف وعبر وسائل االتصال اجلماهيري واالتصال الشخصي، في التأثير 

على املستهلكني للسلع و اخلدمات.

بحوث توجهت نحو استخدام مختلف املناهج العلمية و األساليب االحصائية املتقدمة، . 3

في دراسة الظواهر اإلعالمية و االتصالية.

تتناول  التي  االتصال  بحوث  هو  أوسع،  مجال   ضمن  اليوم  هي  اإلعالم  بحوث  فإن  وعموما 

عموما عناصر عملية االتصال كما يوضحه اجلدول التالي:

مجال الدراسة  المحور 
وسائل االتصال الجماهيرية ،القائم باإلعالم و االتصال، القوانين الناظمة 

للمطبوعات و المرئي و المسموع ،قوانين النشر، نظم االتصال، االتصال 
الشخصي وأشكاله، مواقع التواصل االجتماعي ...الخ.

المرسل 

المحتويات المختلفة لوسائل االتصال الجماهيري و االتصال الشخصي.  الرسالة 
الوسيلة)القناة(  قنوات االتصال الجماهيري و الشخصي. 

التشويش الهندسي و الداللي( اللغة و المعاني)، و النفسي. التشويش 
الجماهير و المستخدمون لمختلف وسائل االتصال وشبكات التواصل 

االجتماعي.
المستقبل 

تأثير الرسائل على الجماهير و البيئة المستقبلة لمحتويات االتصال بمختلف 
أشكاله و انواعه.

األثر 

رد الفعل  مخرجات العمليات االتصالية و اتجاهات المستقبل( الجمهور).

ثانيا: نشأة بحوث اإلعالم و االتصال في البلدان العربية:
ذلك  أن  نؤكد  أن  البد  العربية،  البلدان  في  االتصال  و  اإلعالم  بحوث  نشأة  عن  احلديث  عند 

ارتبط ببداية  انشاء  معاهد وأقسام للصحافة، التي تطورت الحقا الى أقسام لإلعالم تدرَّس 
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فيها الصحافة و الراديو و التليفزيون، ثم إلى كليات لإلعالم و االتصال، تهتم بكل ما يتعلق 

باإلعالم و االتصال ،بدءا بالصحافة و انتهاء بشبكات التواصل االجتماعي و اإلعالم اجلديد.

- الى دراسة  - في البالد العربية  وهنا ميكن االشارة الى أن جامعة القاهرة كانت السّباقة 

عام   1939  الى  إنشاؤه  يعود  الذي  اإلعالم  االتصالية من خالل قسم  و  اإلعالمية  الظواهر 

وقد حتول الى كلية لإلعالم بدءا من عام 1975. وفي اجلزائر بدأ االهتمام مع تأسيس املدرسة 

في  األخبار  علوم  و  الصحافة  معهد  مع  احلال  وكذلك   ،1963 عام  في  للصحافة  الوطنية 

تونس و املعهد العالي لإلعالم بالرباط، وقسم اإلعالم بجامعة الرياض منذ عام 1972 و في 

العراق مع قسم الصحافة بكلية اآلداب  في عام1964 ليتحول الى كلية لإلعالم بدءا من 

عام2002،وقد استعان القسم في سنواته األولى بأساتذة من مصر على غرار الدكتور عبد 

اللطيف حمزة و الدكتور حسني عبد القادر.3 

وعموما ميكن حصر أليات بحوث اإلعالم في املنطقة العربية في ما يلي:

1- األقسام و المعاهد والكليات:
 تلعب األقسام و الكليات دورا مهما في مجال بحوث اإلعالم و االتصال عبر: 

• التدريس األكادميي: ونقصد به األقسام و الكليات و املراكز التي تدرس تخصصات اإلعالم و 	

االتصال ،مانحة شهادات عليا  وبخاصة في الدراسات العليا، من خالل األطاريح والرسائل 

التي تهتم بتطبيق مختلف املناهج و تتعامل مع جملة من املفاهيم و النظريات.

• اجملالت املتخصصة: لعبت اجملالت املتخصصة في حقول اإلعالم و االتصال دورا بارزا في 	

تطور الدراسات واملقاربات خملتلف الظواهر اإلعالمية و االتصالية، أهمها اجملاّلت الواردة في 

اجلدول التالي:
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اسم المجلة 
الجهة الصادرة 

سنة 
بداية 
الصدور

رقمها الدولي 
ISSN

الموقع االلكتروني

مجلة البحوث اإلعالمية. 1

كلية اللغة العربية-قسم 

الصحافة واإلعالم-جامعة 

األزهر

199265555
http://www.azhar.edu.eg

المجلة التونسية . 2

لالتصال

معهد علوم األخبار، 

تونس 
198208480-0330

http://www.ipsi.rnu.tn/

المجلة الجزائرية . 3

لالتصال

كلية العلوم السياسية 

واإلعالمية، جامعة 

الجزائر 

19844479-1111
http://www.univ-alger3.dz

المجلة العربية لإلعالم . 4

واالتصال

الجمعية السعودية 

لإلعالم واالتصال
20061658-3620samc.org.sa/arab-journal

المجلة المصرية لبحوث . 5

اإلعالم

كلية اإلعالم، جامعة 

القاهرة 
1978http://masscomm.cu.edu.eg/

المجلة المصرية لبحوث . 6

الرأي العام
كلية اإلعالم، جامعة 

القاهرة
20011110-5844WWW.askzad.com

دورية إعالم الشرق . 7

األوسط

الجمعية العربية 

األمريكية ألساتذة 

االتصال

2004

 )print(: 1943-

 2224 

 )Online):

 SN2152-629X

http://jmem.gsu.edu/

دار النهضة العربية /مجلة االتصال والتنمية. 8

بيروت – لبنان
2010

 ISSN  614

-402- 3204
http://ittisaltanmia.com/

مجلة . 9

الباحث 

االعالمي

8005-20051995كلية االعالم/جامعة بغداد
http://www.comc.

uobaghdad.edu.iq

 جدول يوضح أهم اجملالت املتخّصصة  في حقل اإلعالم واالتصال  في الوطن العربي



العدد 16 /أيلول  

محور العدد: مسارات ورهانات »اإلعالم اجلديد«
99

صال والتنمية
اإلت

المراكز و المخابر المتخصصة:- 1
ونعني بها املراكز املتخصصة في دراسات اإلعالم و االتصال بكليات اإلعالم  و االتصال مثل: 

بكلية  اجلمهور  دراسات  مركز  ،و  القاهرة  بجامعة  اإلعالم  بكلية  العام  الرأي  دراسات  مركز 

االتصال بجامعة الشارقة.

3- المنظمات العربية:
ساهمت املنظمات و املؤسسات العربية في تطوير بحوث اإلعالم و االتصال من خالل اجملالت 

العربية  الدول  إذاعات  احتاد  مع  احلال  هو  كما  االصدارات،  و  النشريات  و مختلف  الدوريات  و 

التليفزيون ،كما يصدر مجلة  و  الراديو  الذي يقوم بإجناز بحوث ودراسات ميدانية في مجال 

»اإلذاعات العربية« بصفة دورية ،أيضا األمر ينطبق على »جهاز إذاعة و تلفزيون اخلليج« من 
خالل االهتمام ببحوث اإلذاعة و التليفزيون في منطقة اخلليج وعبر الدراسات املتخصصة 

املنشور في مجلة اجلهاز« إذاعة و تلفزيون اخلليج« ويهتم اجلهاز بتشجيع البحوث والدراسات 

اإلعالمية املتعلقة مبنطقة اخلليج وذلك مبنحه جلائزة سنوية هي:  »جائزة البحوث و الدراسات 

»للبحوث و الدراسات املتميزة.
ومن أهم هذه املنظمات العربية نذكر ايضا: 

• -املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم.4 	
• -احتاد إذاعات الدول العربية5.      	

- جهاز إذاعة و تليفزيون اخلليج.6    
  

4- المؤتمرات و الملتقيات:
من  عدداً  تتناول  التي  والندوات  وامللتقيات  املؤمترات  العربية عشرات  باملنطقة  تعقد سنويا 

القضايا واملوضوعات، وتقدم عشرات البحوث و الدراسات في مجال اإلعالم واالتصال، وتساهم 

بدورها في إحداث تراكم رأسمال معرفي هام، في هذا احلقل من العلوم.

5- الجمعيات العلمية:
اجته املهتمون في السنوات األخيرة بالبلدان العربية الى تأسيس اجلمعيات والروابط في علوم 

اإلعالم واالتصال، ومنها » الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم االتصال«7، التي من شأنها 
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الباحثني  و  املهتمني  بني  اخلبرات  و  التجارب  تبادل  و  العلمية  الروابط  توطيد  أن تساهم في 

في البلدان العربية ،وإحداث تقارب على الصعيد العلمي و املعرفي، والسعي نحو تأسيس 

املتحدة  والواليات  أروبا  في  يحدث  ما  غرار  على  واالتصال  اإلعالم  بحوث  في  عربية  مدرسة 

األمريكية.

6-البوابات والمنصات اإلليكترونية:
تهتم  عربية  مواقع  ظهور  إلى  الحقا   االجتماعي  التواصل  وشبكات  االنترنيت  انتشار  أدى 

بنشر ومناقشة البحوث في مجال االتصال واإلعالم، كما هو احلال مع »البوابة العربية لعلوم 

اإلعالم واالتصال .8 التي تقوم بنشر عدد من البحوث والدراسات في علوم اإلعالم و االتصال.

7-المواقع اإللكترونية الشخصية:
اجته عدد من األكادمييني و الباحثني العرب إلى تأسيس مواقع إلكترونية شخصية تهتم بنشر 

البحوث و الرسائل و الدراسات املتخصصة في مجال اإلعالم و االتصال، و املساهمة في تبادل 

،أو  بالنسبة للمشكالت االتصالية  القضايا املطروحة، سواء  واآلراء حول  و اخلبرات  البحوث 

بالنسبة للمقاربات، و طرق التناول و املعاجلة العلمية لها .

8- مراكز البحوث و الدراسات في العلوم االجتماعية و اإلنسانية:
إن البحث في علوم اإلعالم و االتصال ليس حصرا على املراكز املتخصصة في مجال االتصال 

النفسية و األمنية وغيرها،  و  البحوث االجتماعية و اإلنسانية  الى مراكز  و اإلعالم بل ميتد 

باعتبار علوم االتصال علماً متعدد االختصاصات، ويتقاطع مع علوم أخرى في املناهج وأدوات 

العلوم  في  وبخاصة  املعرفة  حقول  من  جملة  وتهتم  اإلشكاليات.   و  واملوضوعات  البحث 

اإلنسانية و االجتماعية بظواهر االتصال من خالل مقاربات مختلفة ،هي في األخير للمعرفة 

اإلنسانية، وإجابات وحلول لعدد من املشكالت و املسائل العلمية.

ثالثا: تأثير المدارس الغربية:
تنوعت نشأة بحوث اإلعالم و االتصال في البلدان العربية  كما كان احلال  مع نشأة  وسائل 

اإلعالم )الصحافة  والراديو و التليفزيون(، وارتبط ذلك باحلقبات التي مرت بها املنطقة العربية 
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،بدءا من الوجود العثماني، ومرورا باحلقبة االستعمارية، ووصوال الى مرحلة االستقالل.

وتكفي اإلشارة هنا الى النشأة االستعمارية للصحافة باجلزائر و الراديو و التليفزيون، وبدرجة 

اإلخوان”  تنقل  السينما بصفة مبكرة  حيث  اجلزائر  املغرب، كذلك عرفت  و  تونس  أقل في 

لوميار “ Les frères Lumière الى اجلزائر لتصوير فيلم عن اجلزائر في عام1896.9 أما في 

املشرق العربي فكان للبنانيني األثر الكبير في انتشار الصحف ومن بعدها الراديو و التليفزيون 

و السينما، وشكلت مصر في البداية البيئة احلاضنة خملتلف املبادرات والتجارب. 

لكن رغم انتشار الصحافة ثم الراديو و التليفزيون الحقا فإن جتربة البحث في علوم اإلعالم 

و االتصال بدأت في املنطقة بعد االستقالل، حيث شرعت البلدان العربية في إنشاء األقسام 

و املعاهد املتخصصة في التدريس اإلعالمي، لتتجه الحقا الى فتح مجال الدراسات العليا 

وإعداد الرسائل العلمية، التي في اعتقادنا تعد النواة األولى للبحث العلمي في هذا احلقل 

املعرفي. ولتطوير هذا اجلانب اجته عدد منها الى نظام االبتعاث الى اخلارج لالستفادة و نقل 

التجربة البحثية الحقا الى البلدان العربية. وعليه ميكنا القول إن بحوث اإلعالم و االتصال 

في البلدان العربية متت و في ضوء هذه الظروف التاريخية في كنف مدرستني، هما املدرسة 

األجنلوسكسونية في املشرق - بصفة عامة - و املدرسة الفرنسية في بلدان املغرب العربي، 

وسنحاول فيما يلي  حتديد أهم مالمح وسمات كل مدرسة.

1-المدرسة االنجلوسكسونية :
تعتبر املدرسة األمريكية رائدة في مجال البحث في علوم اإلعالم و االتصال، وتعود إرهاصات 

وحتددت  املاضي،  القرن  من  الثالثينات  الى  االتصالية  و  اإلعالمية  الظواهر  بدراسة  االهتمام 

مالمحها في اخلمسينات من نفس القرن، وساعد وجود الواليات املتحدة خارج ساحة احلربني 

األولى و الثانية على نهضة بحوث اإلعالم و االتصال، الى جانب هجرة عدد من العلماء األملان 

وبلدان شرق أروبا ،ونقل مراكزهم الى الواليات املتحدة ومزاولة نشاطهم البحثي هناك على 

غرار مدرسة فرانكفورت في البحوث االجتماعية. كذلك كان للممارسة الدميقراطية و لبروز 

)مع  اآلراء  انتعاش احلياة السياسية، و ظهور ما بات يعرف مبراكز سبر  و  العام  الرأي  حركة 

تطور  في  الكبير  األثر  اخلدمات،  و  السلع  على  اإلعالن  وازدهار  عام1936(  في  قالوب  معهد 

االتصال، له مناهجه وموضوعاته  و  البحوث، و ظهور حقل معرفي جديد هو حقل اإلعالم 

وأعالمه، ونذكر منهم:
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 Harold Lasswell، Paul Lazarsfeld، Wilbur Lang Schramm، David Easton، Walter

.Carl Hovland، Elihu Katz، Bernard Berelson، Wilbur SchrammوLippmann

وقد تعددت املشارب العلمية لهؤالء العلماء ، وجمعت بني السياسة واالجتماع وعلم النفس 

واالقتصاد وغيرها، وتنوعت إسهاماتهم، من صياغة النماذج الى دراسة التأثير والدعاية، الى 

الرأي العام وقياسه، فتحليل محتويات رسائل االتصال وغيرها من املوضوعات. وقد ارتكزت 

بحوث اإلعالم واالتصال في املشرق العربي في سنواتها األولى على هذه االسهامات، من خالل 

أقسام اإلعالم، ثم كليات اإلعالم، وأقسام االجتماع ومراكز البحوث من خالل ترجمة بعض 

 .Marshall Macluhan 10 األعمال، مثل »حتى نفهم وسائل اإلعالم« ملارشال ماك لوهان

. 11W-SCHRAMMومؤلف »اإلعالم و التنمية الوطنية« لولبور شرام

ثم جاءت  الحقا مرحلة التأليف وإجراء البحوث، وقد مرت باملراحل التالية:

مرحلة االهتمام باجلوانب التاريخية لوسائل اإلعالم.. 1

مرحلة  الدراسات االمبريقية من خالل الدراسات امليدانية و دراسات حتليل احملتوى.. 2

مرحلة دراسات وسائل اإلعالم كمؤسسات.. 3

طرق . 4 و  التأثير  قياس  خالل  من  احلديثة  االتصال  تكنولوجيات  بدراسة  االهتمام  مرحلة 

االستخدامات و االشباعات.

وقد ساعد على تطور البحوث:

• تنامي عدد اقسام اإلعالم و االتصال في اجلامعات.	

• تنامي مراكز البحوث و الدراسات.	

• انتشار وسائل اإلعالم. 	

• انتشار تكنولوجيات االتصال.	

2- المدرسة  ) الفرنسية(الفرنكوفونية.
مجال  في  األمريكية  نظيراتها  عن  الفرنسية  املدرسة  تأخر  الى  واألبحاث  الدراسات  تشير 

الى  فرنسا   في  املعرفي  احلقل  هذا  تأسيس  في  الفضل  ،ويعود  االتصال  و  اإلعالم  بحوث 

جهود املؤسسني: Robert Escarpit، Jean Mariat، Roland Barthes باإلضافة الى 

Abraham MOLES وعمل اجلميع وبدرجة أقل” ابرهام مولس” على احلصول على اعتراف 
من األوساط اجلامعية  بهذا االختصاص املعرفي اجلديد، والذي بدأ  من خالل بعض الدروس 
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في اجلامعات مثل الصحافة و مهنة الكتاب و النشر، ومحاضرات تقنيات التعبير و االتصال، 

وعمل الفريق السابق على اقناع  اجمللس االستشاري اجلامعيC.C.U  بإنشاء شعبة لهذا 

االختصاص. وفي أواخر 1971 قدم Robert Escarpit طلبا من أجل انشاء شعبة اإلعالم 

واالتصال في اجمللس االستشاري اجلامعي، وجلنة لإلعالم و االتصال في املركز الوطني للبحث 

اإلدارية، في عدد في اجلامعات  العلمي)C.N.R.S( وقد ساند هذا املطلب عدد من اجملالس 

الفرنسية، وفي 20 جانفي من عام 1975 أصبحت شعبة اإلعالم واالتصال إحدى شعب املركز 

  CNUالوطني للبحث العلمي حتت رقم “الشعبة 52”.12 وحدد اجمللس الوطني للجامعات

مجاالت علوم اإلعالم و االتصال الحقا في الشعبة 71 في احملاور التالية:13

• دراسة مفاهيم علوم اإلعالم و االتصال.	

• دراسة استخدامات محتويات اإلعالم و االتصال.	

• دراسة الفاعلني ،افرادا ومؤسسات، في مجال اإلعالم و االتصال.	

• دراسة نظم اإلعالم و االتصال.	

• دراسة و سائل اإلعالم و االتصال و الصناعات االتصالية و الثقافية.	

 -interdisciplinaryالـــــ خصوصية  ضمن  االختصاص-  هذا  عالقة  الى  اجمللس  وأشار 

بحقول معرفية أخرى منها: القانون، العلوم السياسية و االقتصادية ،وعلم التسيير، واآلداب، 

وعلوم التربية واألنثروبولوجيا، والتاريخ واجلغرافيا وعلم النفس، واكد إمكانية إدراج بحوث من 

هذه احلقول ضمن مجال اإلعالم واالتصال عندما تتناول الظواهر واملوضوعات االتصالية وفق 

شروط  حددها اجمللس.  

و االتصال في  العربي، حيث بدأت بحوث اإلعالم  املغرب  لبلدان  بالنسبة  الوضع  وال يختلف 

السبعينات من القرن املاضي خاصة من خالل ابتعاث أو هجرة عدد من الطالب لدراسة علوم 

اإلعالم و االتصال في اجلامعات الفرنسية، وتنوعت الدراسات  لتشمل احملاور التالية:

• دراسات تاريخ وسائل اإلعالم وبخاصة في بلدان املغرب العربي املستقلة حديثا.	

• دراسات وصفية و مرفولوجية لوسائل اإلعالم و االتصال في  دول املغرب العربي.	

• دراسات حتليل محتويات وسائل اإلعالم في البلدان اجلديدة.	

• دراسات جمهور وسائل اإلعالم في بلدان املغرب العربي.	

ولعب املبعثون عند عودتهم الى بلدانهم ،دورا بارزا في التأسيس لبحوث اإلعالم و االتصال، 

ومت ذلك عن طريق :
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• التدريس و اإلشراف على الرسائل العلمية.	

• إنشاء مراكز ومخابر في اإلعالم و االتصال. 	

• “اجمللة 	 غرار  على  االتصال،  و  اإلعالم  علوم  في  املتخصصة  العلمية  اجملاّلت  تأسيس 

التونسية لالتصال” و”اجمللة اجلزائرية لالتصال”.

• إبرام اتفاقيات تعاون في مجال البحث العلمي مع اجلامعات واملعاهد و املدارس الفرنسية  	

املتخصصة في علوم اإلعالم و االتصال.

و في هذا الصدد تشير االحصائيات و األرقام  الى استمرار تفضيل الطاّلب املغاربة الوجهة 

بفرنسا  اجلزائريني  الطاّلب  املثال نسبة  بلغت على سبيل  باخلارج، فقد  للدراسة  الفرنسية 

في مطلع األلفية احلالية حوالى 92% من مجمع الطلبة املتواجدين باخلارج ،مقابل 2.4%  في 

بريطانيا وبنسبة أقل في الواليات املتحدة األمريكية.14 

رابعا: تأثير المدارس الغربية في المفاهيم و المناهج:
مما الشك فيه أن بحوث اإلعالم و االتصال في املشرق و املغرب العربيني قد تأثرت باملفاهيم و 

املناهج الغربية سواء عن طريق النقل أو احملاكاة، ومن غير شك أيضا أن ذلك ساهم في إحداث 

القطيعة املعرفية لسنوات بني املشرق العربي ومغربه، إلى جانب العوامل السياسية بعد 

االستقالل التي وضعت العديد من احلواجز، من خالل هيمنة البعد القطري و الوطني على 

البحوث في مقابل غياب البحوث العربية ،ماعدا احملاوالت التي قامت بها بعض املؤسسات 

املنظمة  به  قامت  ما  غرار  على  املشترك  العربي  باإلعالم  عليه  أطلق  ما  إطار  في  العربية  

العربية للتربية و الثقافة و العلوم واحتاد إذاعات الدول العربية.

الغربية  لإلعالم  املفاهيم  يدوران في فلك  العربيان  والغرب  املشرق  وفي ضوء ما تقدم ظل 

واالتصال و في مناهج وأدوات البحثية لبيئة تختلف في تفاصيلها عن البيئة العربية. واألكثر 

من ذلك أن) التبعية( في مجال بحوث اإلعالم و االتصال زادت في التباعد بني جزئي الوطن 

العربي، واتخذت هذه القطيعة املعرفية سبيلني ،األول على مستوى املفاهيم والثاني على 

مستوى املناهج و األدوات .

	:المفاهيم و المصطلحات

 تنهل بحوث اإلعالم واالتصال في البلدان العربية من منهل املدرسة التي تنتمي لها سواء 
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املغرب   و  املشرق  بني  االختالف  مع  تعريبه،  خالل  أومن  للمصطلح  احلرفي  النقل  طريق  عن 

و  املفاهيم  من  لعديد  احلرفي  النقل  في  جميعا  وتشترك  التبعية.  واسلوب  منط  باختالف 

املصطلحات. وللتدليل على ذلك نذكر  في اجلدول املوالي -و على سبيل املثال وليس احلصر- 

جملة من املصطلحات و املفاهيم املتداولة حرفيا في بحوث العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

ومنها بحوث اإلعالم و االتصال: 

-جدول يوضح بعض األمثلة للترجمة احلرفية للمفاهيم و املصطلحات

المفهوم في اللغة العربيةالمفهوم ( الترجمة الحرفية)

القمر الصناعيالساتل

الموضوعاتالتيمات

نظرية المعرفةاالبستمولوجيا

علم العالمات و اإلشاراتالسيميولوجيا

السيميوطيقا
علم يدرس أنساق العالمات واألدلة 

والرموز.
النوع أو الجنسالجندر

البيانات الشخصيةالسوسيوديمغرافية

البرنامج الحواريالتوك شو

المذياع الراديو 

التوليف و التركيبالمونتاج

المزج والدمج أو الخلطالميكساج

النص المرئي و المسموعالسيناريو

الذروة  في المشاهدة أو االستماعالبرايم تايم

الرواية المصورةالفيلم

الومضةالفالش
العنوان الرئيسيالمونشيت
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	:المناهج واألدوات

من خالل االطالع على تراث املدرسة املشرقية و املغربية في بحوث اإلعالم و االتصال، ميكننا 

التأكيد على تأثير املدرسة الغربية الذي ميكن اختصاره في اجتاهني هامني هما:

بدراسة  االهتمام  خالل  من  النظرية  الدراسات  و  البحوث  نحو  املغربية  املدرسة  اجتاه   -
موضوعات مثل) اللغة و اللسانيات وحتليل اخلطاب( ،وغيرها من املوضوعات.

املدرسة  املضمون في هذه  ،وحتى حتليل  امليدانية  الدراسات  نحو  املشرقية  املدرسة  اجتاه   -
ينحى منحى ميدانيا من خالل التحليل الكمي للنص أو املادة احملللة في الشكل و املضمون، 

Berlson  في عام 1952 ومبا قدمته املدرسة االمريكية حيث اهتمت بحوث  تأثرا بتعريف 

اإلعالم و االتصال بالتحليل اإلحصائي أكثر من نظيرتها الفرنسية، والسبب في ذلك يعود 

به  تزخر  ما  فرنسا  في  البحوث  تعكس  حيث  الثقافية،  بجذورها  بحثية  بيئة  كل  تأثر  الى 

الفنون، بينما تنحى املدرسة األمريكية نحو اجلوانب  و  الفرنسية في مجال اآلداب  الثقافة 

الرأسمالية  القيم  بذلك  ،عاكسة  وإحصائيات  أرقام  الى  شيء  كل  حتويل  وبالتالي  املادية 

والتجارية التي قامت عليها احلضارة األمريكية، ومنها تركيز اهتمام البحوث على قياس الرأي 

العام، وعائدات وسائل اإلعالم و اإلعالن، باعتبار أن النشاط اإلعالمي نشاط صناعي استثماري 

يخضع لقوانني السوق و قوانني العرض والطلب.

االتصال  و  اإلعالم  علوم  في  البحث  دوافع  هل  األخير  في  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لكن 

والقيم التي حتكمها هي نفس األبعاد و القيم  في البلدان العربية؟ فبالتأكيد ال. من هنا 

و  الظواهر  نحو معاجلة  تتجه مستقبال  أن  البد  املنطقة  في  اإلعالم  بحوث  أن  القول  وجب 

املشكالت اإلعالمية و االتصالية مع مراعاة البيئة احلاضنة لها من حيث القيم واخلصوصية، 

مع التفتح على اآلخر وليس من خالل  عمليات النسخ و السلخ و املسخ التي ال تساعد على 

تكوين تراكم معرفي أو بحثي  يساهم في حتقيق الوثبة  العلمية املنتظرة.

خامسا: نحو مدرسة عربية في بحوث اإلعالم و االتصال:
التي  و املكان، وفتحت الفضاءات  الزمان  و االتصال بعدي  ثورة تكنولوجيا املعلومات  جتاوزت 

ظلت مغلقة لعقود بني الدول، وحتقق ما ميكن أن نطلق عليه) وبتحفظ( التدفق احلر للبيانات 

و املعلومات) مفهوم أمريكي(، واستفادت املنطقة العربية من عائد استخدام التكنولوجيا 
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في نقل و تبادل املعرفة على الصعيدين الرسمي و غير الرسمي. وعليه فقد ظهرت العديد 

من املنصات و املواقع املتخصصة في نشر و تداول البحوث و الدراسات، كالبوابة العربية لعلوم 

اإلعالم و االتصال، وعشرات املواقع للباحثني، باإلضافة إلى اجلمعيات العلمية املهتمة بالبحوث 

http://www. »والدراسات اإلعالمية، على غرار »اجلمعية السعودية ألساتذة اإلعالم واالتصال

sems.org.sو« الرابطة العربية لعلوم االتصال«. هذا فضال عن مساهمات املنظمات العربية 
مثل »املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم« و » احتاد إذاعات الدول العربية. هذه األخيرة 

التي تسعى إلى تنمية بحوث اإلذاعة و التليفزيون املشتركة من خالل استقطاب اخملتصني و 

الباحثني العرب لالشتراك في اجناز بحوث تتناول قضايا اإلذاعة والتلفزيون في املنطقة العربية. 

كذلك تساهم بعض املراكز ذات االهتمام املتعدد بتشجيع ونشر الدراسات والبحوث العربية 

ذات البعد العربي، كما هو احلال مع »مركز دراسات الوحدة العربية« من خالل سلسلة من 
الكتب في علوم اإلعالم و االتصال لعدد من الباحثني و الدارسني العرب.15

سادسا: مؤشرات نشوء مدرسة عربية في علوم اإلعالم و االتصال:
	:المؤشرات  الثقافية و اللغوية

اجتهت العديد من اجلامعات في البالد العربية منذ الستينيات من القرن املاضي الى تعريب 

عملية التعليم و البحث العلمي و بخاصة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومنها 

علوم اإلعالم واالتصال، حيث يتم التدريس في الغالب باللغة العربية وتعقد املؤمترات باللغة 

العربية، وبطبيعة احلال يتم البحث في عدد البأس به من املوضوعات باللغة العربية، وهذه 

مؤشرات بإمكانها املساهمة في تشكيل مدرسة عربية في مجال علوم اإلعالم و االتصال. 

وتندرج عملية تعريب البحث العلمي ضمن منظومة تعريب مختلف مناحي احلياة العلمية 

التي  القومية،  و  الوطنية  والهوية  الشخصية  استرجاع مظاهر  منظور  وضمن  والثقافية، 

تعرضت للمسخ و التغريب طوال سنوات احلماية و االستعمار.

	:المؤشرات البحثية-

العربية  البالد  في  العلمي بصفة عامة  البحث  واقع  االتصال من  و  اإلعالم   بحوث  واقع  إن 

في  التدريس  هيئة  اعضاء  عدد  بأن  الثقافية  للتنمية  الثالث  العربي  التقرير  في  جاء  ،فقد 
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من  يخصص%30  التدريس  هيئة  عضو  كان  وإذا  بحوالى300.000،  يقدر  العربية   اجلامعات 

خّزان  العربية  اجلامعات  لدى  يكون  العلمي،  بالبحث  مرتبطة  بأنشطة  للقيام  العمل  وقت 

بشري يساوي90.000باحث بدوام كامل ،ينتظر أن ينجز أضعاف ما تنجزه اجلامعات الكندية أو 

الفرنسية، لكن الواقع بعيد عن ذلك.16 وال منلك إحصائيات دقيقة حول عدد البحوث املنجزة 

في حقول علوم اإلعالم و االتصال في البالد العربية، لكن ميكننا القول ان التراكم البحثي 

في هذا اجملال ينمو ويتطور من سنة إلى أخرى بفعل تعدد مراكز إجناز البحوث و الدراسات 

من جامعات و اقسام متخصصة ،الى جانب الدور الذي تقوم به املراكز املتخصصة ومختلف 

اجلهات التي أشرنا لها سابقا، وهي مؤشرات مشجعة على تطور البحث العلمي في حقول 

اإلعالم و االتصال.

	.المؤشرات التكنولوجية-

حقق العرب تطورا ملموسا في مجال تكنولوجيات املعلومات و االتصال.  حيث تفيد التقارير 

والدراسات املتخصصة الى أن عدد مستخدمي االنترنت في العالم العربي سيبلغ 197 مليون 

شخص في عام 2017. ففي دول اخلليج ستصل نسبة مستخدمي االنترنت الى 40 مليون 

شخص، مبا ميثل نسبة 67 % خالل السنوات الثالث القادمة. أيضا تشير التقارير الى أن خمس 

جامعات عربية )أربع جامعات سعودية وأخرى مصرية( دخلت في التصنيف األكادميي لقائمة 

شنغهاي.17هذه اإلحصاءات و األرقام تدفعنا الى القول بأن احلتمية التكنولوجية ستساعد 

على مد اجلسور بني املهتمني بالبحث في علوم اإلعالم و االتصال، كما أن سمات تكنولوجيات 

علوم  في  الباحثني  ستمكن  واالنتشار  والسرعة  والالتزامنية  كالتفاعلية  احلديثة  االتصال 

اإلعالم واالتصال في البلدان العربية من تطوير طرائق البحث، ومن تبادل اخلبرات والتجارب 

بعيدا عن عوائق الّزمان واملكان التي طبعت جتارب البحث في العقود القليلة املاضية.

الخاتمة:
اإلعالم  بحوث  املقارنة  خالل  من  تناولت  التي  الدراسات  إلحدى  التوصيات  إحدى  في  جاء   
و  الصحافة  ومجلة«  املصرية  اإلعالم«  »بحوث  مجلة  بني  املقارنة  عبر  وأمريكا  مصر  في 

اإلعالم على  املصرية لبحوث  اجمللة  يلي: »ضرورة حرص  مبا  أوصت  اإلعالم« االمريكية، حيث 
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االنتظام في الصدور و التحسن شكال و مضمونا، وأن تقتدي باجمللة األمريكية في كل شيء، 

شكال ومضمونا وإدارة«...و أضافت الدراسة: »وأن تنشر اإلعالنات املناسبة اقتداء بالدورية 

التبعية في مجال بحوث اإلعالم  اعتقادنا هي توصيات تكّرس مفهوم  األمريكية.«18 وفي 

مظاهر  استكمال  و  االستقالل  من  قرن  نصف  من  أكثر  بعد  صوره،  اسمى  في  واالتصال 

السيادة.

من هنا نرى ضرورة أن تتجه بحوث اإلعالم واالتصال في البلدان العربية إلى تشجيع الدراسات 

البينية وخاصة املتعلقة باالهتمامات والقضايا املشتركة، دون إهمال البحوث  القطرية ذات 

ذات  العلمي  البحث  التعاون مع هيئات  دائرة  الوقت نفسة توسيع  املشترك، وفي  االهتمام 

البعد العاملي، وبهكذا  استراتيجية ميكننا احلديث عن بحوث إعالم عربية موحدة أو مدرسة 

عربية أصيلة في بحوث اإلعالم واالتصال.



العدد 16 /أيلول  

محور العدد: مسارات ورهانات »اإلعالم اجلديد«

11
0

صال والتنمية
اإلت

مقاربة أولية لخطط برامج اقسام وكليات االتصال واإلعالم  

في الوطن العربي

 )القاهرة، العين للعلوم والتكنولوجيا، سطيف(

د. خزمي سالم اخلزام اخلالدي 
عميد كلية االتصال واإلعالم / جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 

االمارات العربية املتحدة / العني 

ملخص
تتناول هذه الدراسة مقاربة أولية خلطط برامج أقسام اإلعالم واالتصال في الوطن العربي 

جامعة  وهي:  العربي  الوطن  في  واالتصال  اإلعالم  كليات  من  أقسام  ثالثة   اختيار  وسيتم 

اإلمارات   / والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  مصر،  القاهرة/  جامعة  اجلزائر،  سطيف/ 

العربية(.  وجاء اختيار  قسم اإلعالم واالتصال  في جامعة سطيف من اجلزائر كممثل ملدرسة 

اعالم  القاهرة كأقدم كلية  وجامعة  واالتصال،  اإلعالم  في  والتكوين   التعليم  في  فرنسية 

في الوطن العربي، وكلية االتصال واإلعالم من جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، كممثل 

لكليات وأقسام اإلعالم واالتصال في دول اخلليج العربي، وانطلقت الدراسة من االشكالية  

البحثية التالية :هل  اخلطط الدراسية تلبي حاجة الطلبة من املعرفة واملهارات لالنخراط 

في سوق العمل اإلعالمي  بسرعة وكفاءة، وتلبي مقتضيات العصر اإلعالمي احلالي حيث 

التقنيات وأساليب الطرح  والتنوع اإلعالمي، وما احدثته تكنولوجيا االتصال من  التقنيات 

احلديثة املتطورة، وبالطبع اساليب االتصال والتواصل اإلعالمي مع اجلمهور بكل مكوناته  .

وستتم  املقاربة بني اجلامعات الثالثة محور الدرسة من حيث :

املقررات الدراسية وتنوعها وما هو املتشابهة واخملتلف فيها بني اخلطط الثالثة .. 1

االستديوهات . 2 في  الطالب  يتلقاها  التي  )التطبيقية(  العملية  املقررات  نسبة  ماهي 

واخملتبرات اخلاصة واملتعلقة مبهارات وتقنيات اإلعالم الرقمي  .

حداثة ومواكبة اخلطط  في التخصص وماذا حتقق في اجلانب املهاري للطالب  .. 3

مقارنة اجلوانب املعرفية واملهارية بني اخلطط الثالث  ونسبتها .. 4
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مستوى  املهارات اللغوية باللغة العربية واللغات االجنبية التي يتلقاها الطالب  .. 5

وهي األهم بتصوري من يقوم بإعداد الطلبة ) مقارنة بني اجلانب االكادميي والتدريبي ( . 6

واخلبرة املتمثلة لديهم، وما ميلكه اعضاء هيئات التدريس من خبرة إعالمية  في اجلانب 

التطبيقي واملقدرة على توصيلها للطالب.

المقدمة:
كانت أقسام اإلعالم واالتصال  لفترة وجيزة تتبع الى كليات االداب والعلوم االنسانية  يفي الو 

طن العربي  إال أنها في العقد األخير أو أكثر أصبحت كليات مستقلة  في اجلامعات وأخذت  

حتتل مكانة جيدة في الهيكل العام  والتنظيم الكلي للجامعات وحضور مميز ملا  لإلعالم 

واألخبار من مساحة كبيرة في حياتنا واالحداث اليومية  وهناك اقبال كبير من الطلبة الى 

والسريع  التطور  لواكبة  ورعايتها  ودعمها  تطويرها  نحو  والسعي  لها،  واالنضمام  الدخول 

الذي يشهده قطاع االتصال واإلعالم عمليا وحياتيا وخصوصا عند دخول شبكات التواصل 

االجتماعي  ميدان احلياة  وقطاع االتصال واإلعالم عموما .

يقول جوزيف بوليتزر :«ال توجد مهنة في العالم يستطيع اإلنسان أن يحسن أداءها دون أن 

لتأسيس  دوالر  املليون  وفاته مبليونني ونصف  أوصى عند  الكافي«، لذلك  التأهيل  لها  يؤهل 

مدرسة للصحافة، ومنح جوائز سنوية ألفضل إنتاج في مجالي الصحافة واألدب، وتعد جائزة 

بوليتزر للصحافة أكبر جائزة تقدم لإلعالميني الناجحني في الواليات املتحدة األمريكية.

أندلي  “واشنطن  فكانت  مهنيا،  الصحفيني  تكوين  إلى  دعا  من  أول  يكن  لم  بوليتزر  لكن 

يونيفرسيتي” من أول املدارس التي دّرست الصحافة.

مبررات اختيار الموضوع :
وتخريج  . 1 تأهيل  اهميته، النه االساس في  املوضوع  رغم  التي كتبت في  الدراسات  قلة 

كوادر إعالمية لسوق العمل اإلعالمي 

تنوع واختالف املدارس االكادميية . 2

العربي، املشرق، اخلليج . 3 ) املغرب  مت اختيار ثالث جامعات  من مناطق جغرافية متعددة 

العربي(.
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1- نشاة وتطور أقسام ومعاهد وكليات اإلعالم في الوطن العربي
إذا كانت البدايات األولى  للتأسيس والتاهيل اإلعالمي في العالم تعود إلى القرن ال19، فإن 

البدايات األولى للتأسيس اإلعالمي في الدول العربية ترجع إلى الثالثينيات من القرن املاضي، 

إذ بدأ التفكير في تدريس الصحافة في اجلامعة األمريكية بالقاهرة عام 1935. ومنذ ذلك  

التاريخ فرضت الصحافة عموما  نفسها في اجلامعات العربية كأداة إعالم وعلم قائم بذاته. 

إال أن التواجد االستعماري كان عائقا في وجه تطور الصحافة العربية ووسائل اإلعالم بصفة 

عامة، وبعد استقالل البلدان العربية، عرفت املعاهد الصحافية فيها انتشارا معتبرا حيث 

وتضاعف  والصحافة،  اإلعالم  علم  لتدريس  أكادميية  وحدة   17 إلى   1981 عام  عددها  وصل 

العدد حاليا بشكل كبير جدا ليصل إلى املئات

لقد فتحت جامعة القاهرة في موسم 1939 – 1940 أبوابها للصحافة بإنشاء أول معهد عربي 

أكادميي لتدريسها. وكان تابعا لكلية اآلداب حتت اسم معهد التحرير والترجمة والصحافة. 

وفي سنة 1954 أنشأت كلية اآلداب قسما للصحافة ليحل محل املعهد السابق، ولم يلبث 

هذا القسم أن حتول بدوره إلى معهد اإلعالم لفترة قصيرة استقر بعدها نهائيا ككلية إعالم 

مستقلة عام 1975.

أما في تونس، ففكرت وزارة اإلعالم في إنشاء معهد للصحافة سنة 1956، لكن هذه التجربة 

كانت غير ناجحة، تلتها جتربة ثانية سنة 1964 باالعتماد على مؤسسات أملانية، ثم استقر 

الوضع نهائيا بإنشاء معهد الصحافة وعلوم األخبار باجلامعة التونسية سنة 1976.

وتعود بداية التكوين اإلعالمي في اجلزائر إلى سنة 1964، حيث تأسست املدرسة الوطنية 

العليا للصحافة التي اندمجت سنة 1974 مبعهد الدراسات الصحفية نتجت عنه مؤسسة 

واحدة أطلق عليها اسم معهد العلوم السياسية واإلعالمية. ثم حدث االنفصال عام 1983 

ليتأسس معهد علوم اإلعالم و االتصال.

وسائل  وتطوير  الصحفيني  لتدريب  مراكز  به  وأحلقت  الصحافة  معهد  تأسس  لبنان  وفي 

اإلعالم وتغير اسمه بعد ذلك إلى معهد اإلعالم إلى أن صار عام 1975 كلية لإلعالم والتوثيق.

ومن جهتها بادرت جامعة بغداد بإنشاء قسم الصحافة بكلية اآلداب سنة 1964 والذي تغير 

اسمه فيما بعد إلى قسم اإلعالم.

وفي أواخر الستينات أنشأت جامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان قسم الصحافة واإلعالم. 

تاله  ثم  الرياض سنة 1972  اآلداب في جامعة  بكلية  اإلعالم  تأسس قسم  السعودية  وفي 
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قسم آخر في جامعة امللك عبد العزيز عام 1974، ثم ظهرت معاهد أخرى باجلامعات العربية 

 1976 في  أسيوط  وجامعة  السنة  نفس  في  األزهر  وجامعة   1975 في  يونس  قار  كجامعة 

وجامعة الرباط باملغرب في نفس السنة.

واملالحظ في كل جتارب الدول العربية في إنشاء مدارس الصحافة لم يشكل إدراج التكوين 

اإلعالمي  التكوين  على  األولى  بالدرجة  االهتمام  انصب  إذ  هاجسا،  املتخصص  اإلعالم  في 

إلى  انتقالهم  عند  غالبا  للمتكونني  شخصية  كمبادرات  التخصص  مجال  ترك  مع  العام 

عالم الشغل. كما كانت هناك مبادرات لتكوين خريجي معاهد أخرى غير الصحافة ولقنوا 

التقنيات الصحافية للعمل في وسائل اإلعالم كصحفيني في مجاالت اختصاصهم .

جدول رقم )1(

تاريخ تأسيس أقسام /كليات اإلعالم في الوطن العربي 

سنة التأسيساسم القسم /الكلية 
1940كلية  إعالم القاهرة /  مصر 

1991قسم العالقات العامة واالتصال / جامعة سطيف / الجزائر 
كلية االتصال واإلعالم /جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا / 

االمارات العربية 
2014

بنظرة عامة وشمولية نجد أن رؤية ورسالة وأهداف أقسام اإلعالم في 
الجامعات الثالث  تتمثل في اآلتي:

تنمية  مهارات الطالب  وقدراتهم في مجال ممارسة العمل  اإلعالمي  من خالل تزويدهم . 1

تساعدهم  والتي  احلديثة  االتصال  تقنيات  وأساليب   األساسية   واملفاهيم  بالنظريات 

على ممارسة مهن العمل اإلعالمي .

من . 2 والصحفية،  والتلفزيونية  االذاعية  املؤسسات  في  العمل  ملمارسة  الطالب  تاهيل 

خالل صقل مهارات التحرير واإلعداد والتقدمي واالخراج .

تزويد الطالب باملهارات الالزمة في اجراء البحوث والدراسات اإلعالمية وبحوث الراي العام . 3

وذلك باستخدام  احدث وسائل التكنولوجيا احلديثة .

إعداد خريج لديه قاعدة علمية ومهنية متخصصة .. 4
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تدريب الطالب على احدث اساليب الكتابة  الصحفية املطبوعة وااللكترونية .. 5

توعية الطالب مبعايير السلوك املهني واخالقيات مهنة الصحافة .. 6

تدريب الطالب على اساليب  التصميم احلديثة للمواقع  اإللكترونية .. 7

تكوين اختصاصي .. 8

التفتح على  املستجدات العلمية التكنولوجية .. 9

العامة واإلعالمية  وفق فاعلية االنظمة اجلديدة . 10 املساهمة في التسيير  للمؤسسات 

الناجع للمعلومات العلمية والتقنية بواسطة  للمعلومات باالعتماد على االستعمال 

التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم  واالتصال.

جدول رقم )2(

حتديث اخلطط الدراسية ألقسام  وكليات اإلعالم

      تحديث الخطط الدراسية

         الجامعات

عدد مرات 
التحديث

تاريخ آخر تحديث

72012جامعة القاهرة 

11998جامعة سطيف

2014جديد جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

جدول رقم )3(

 الشعب )التخصصات( املتاحة في أقسام اإلعالم للمرحلة اجلامعية
    التخصصات

     الجامعات

النشر اإللكتروني 
أو/و الصحافة

اتصال 
وعالقات 

عامة

اإلذاعة 
والتلفزيون

 االتصال التسويقي  
أو/ و اإلعالن 

√√√√جامعة القاهرة /كلية اإلعالم 

جامعة سطيف /قسم العالقات 
√العامة 

جامعة العين /كلية االتصال 
√√√واإلعالم 
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يتضح من الجدول السابق التالي:
 تنفرد كلية  اإلعالم بجامعة القاهرة  في توفير تخصص االذاعة والتلفزيون .. 1
للعلوم . 2 العني  جامعة  في  واإلعالم  االتصال  وكلية  القاهرة  في  اإلعالم  كلية  تقدم   

والتكنولوجيا تخصص اإلعالن أو االتصال التسويقي كتخصص جديد في ميدان االتصال 

واإلعالم.  

ال تقدم جامعة سطيف اال تخصصاً وحيداً وهو اتصال وعالقات عامة، حيث ان القسم . 3

يتبع  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية .

جدول رقم )4(

 متطلبات احلصول على  درجة البكالوريوس

الجامعات

نوع 
المتطلبات

جامعة القاهرة اإلعالم
جامعة

العين للعلوم والتكنولوجيا 
االتصال واإلعالم 

جامعة 
سطيف

علوم اإلعالم واالتصال /
عالقات عامة 

34 (12(15 متطلبات الجامعة

6625متطلبات الكلية
متطلبات القسم من 

خارج  الكلية
69

12

متطلبات القسم من 
داخل الكلية

627
12

613436متطلبات القسم

324148متطلبات الشعبة
-63متطلبات حرة

126120143المجموع

أقسام   في  البكالوريوس   درجة  على  للحصول  المطلوبة  الوحدات  عدد  يبلغ 
وكليات اإلعالم  كما يوضحها الجدول رقم )3( كالتالي:

كلية اإلعالم /القاهرة )126( وحدة دراسية. . 1

جامعة سطيف /قسم العالقات العامة  )128( وحدة دراسية.. 2

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا /كلية االتصال واإلعالم  )120(  وحدة دراسية.. 3



العدد 16 /أيلول  

محور العدد: مسارات ورهانات »اإلعالم اجلديد«

11
6

صال والتنمية
اإلت

كما يتضح  من الجدول السابق أيضاً:
هناك تقارب كبير بني كليات اإلعالم في القاهرة وكلية االتصال واإلعالم في العني للعلوم . 1

والتكنولوجيا، في حني  مت اعتماد اجملموع التقريبي  في جامعة سطيف الختالف نظام 

مجموع  .في  املعتمدة  الساعات  نظام  وليس  السداسيات  على  يعتمد  الذي  الدراسة 

الوحدات الدراسية املطلوبة لدرجة البكالوريوس. 

وجود )6( وحدات دراسية كمواد حرة  في جامعة القاهرة  في حني جامعة العني للعلوم . 2

والتكنولوجيا مبعدل )3( ساعات حرة، وال يوجد مساقات حرة في جامعة سطيف.  

جدول رقم )5(

نوع املتطلبات من املقررات غير اإلعالمية

  الجامعات

   نوع المقررات     

جامعة 
القاهرة 

جامعة
العين للعلوم 
والتكنولوجيا

جامعة 
سطيف

060 الدراسات اإلسالمية
660اللغة العربية

663اللغة االنجليزية
336الحاسب اآللي 

000المكتبات والمعلومات

التسويق السياسي33ادارةالتسويق/االتصاالت التسويقية 

330علم النفس/المدخل النفسي لإلعالم

300علم االجتماع
 / الدولية  /العالقات  السياسة 

المنظمات الدولية 
333

300الجغرافيا
336التاريخ، المجتمع )للدولة 

330الفنون التشكيلية 
333المنهج العلمي  

003الفلسفة
393924المجموع
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يتضح من نتائج الجدول السابق التالي: 
1- يبلغ عدد الوحدات الدراسية املطلوبة من الطالب من غير املقررات اإلعالمية  )39( وحدة 

تقريبي  وبعدد  والتكنولوجيا،  للعلوم  العني  وجامعة  القاهرة  جلامعة  بالنسبة  دراسية 

مجموعه 24 ساعة جلامعة سطيف .

معظم  مسميات  في  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  وجامعة  القاهرة   جامعات  تقارب   -2

السياسية،  اجلغرافيا  مثل  سطيف  جلامعة  بالنسبة  واختالفها  الدراسية،  املسافات 

املنظمات الدولية، العالقات الدولية، املدخل الى الفنون التشيكيلية، النقد االدبي، علم 

النفس، وتقارب في مساقات مثل تأريخ الدولة، املنهج العلمي، التسويق، ادارة التسويق، 

في حني كان موضوع علم النفس متواجد في كليتي اإلعالم في القاهرة وكلية االتصال 

واإلعالم في العني، وتواجد موضوع آخر وهو الفلسفة في خطة اتصال العالقات العامة 

في جامعة سطيف .

3- كثافة املواد ذات العالقة بالبعد  التراثي والتاريخي واحلضاري  في جامعة سطيف  وجامعة 

  . العني للعلوم والتكنولوجيا، في حني غاب ذلك  في خطة كلية اإلعالم في جامعة القاهرة

4- عدد الوحدات الدراسية للغة االجنليزية جلامعة القاهرة والعني مبعدل )6( ساعات معتمدة، 

في حني كانت مادة دراسية باللغة االجنليزية  ومادة أخرى للغة اجنبية اخرى .

بالنسبة ملقررات اللغة العربية التي يدرسها طالب اإلعالم واالتصال  بجامعة القاهرة والعني 

للعلوم والتكنولوجيا  فتبلغ )6( ساعات معتمدة، في حني جامعة سطيف ال يوجد بها اي 

مقرر دراسي للغة العربية .

املقررات  اإلعالمية العامة

جدول رقم )6(

املقررات التي تدرس في كافة أقسام اإلعالم واالتصال  والعالقات العامة 

       الجامعات

          المقررات

جامعة 
القاهرة

جامعة
العين للعلوم 
والتكنولوجيا 

جامعة 
سطيف

333اإلعالم الوطني )مصر، االمارات، الجزائر (
0 3نظريات االتصال) اإلعالم (

330الرأي العام والدعاية
303مدخل الى وسائل االعالم/ االتصال 

333اخالقيات  وتشريعات اإلعالم 
636مناهج البحث اإلعالمي/ دراسات الجمهور 
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جدول رقم )7(

 املقررات التي تدرس في  كليتي اإلعالم واالتصال في القاهرة والعني 

       الجامعات

         المقررات

جامعة 
القاهرة

جامعة
العين للعلوم والتكنولوجيا 

نصوص إعالمية باللغة االنجليزية/ مواد في 
36التخصص باللغة االنجليزية 

66مقدمة في الصحافة / االعالن / 
33الرأي العام 

33مبادئ االقتصاد 
33التسويق / االتصاالت التسيويقية 

33المدخل الى الفنون التشكيلية 
33مبادئ / اصول االدارة 

جدول رقم )8(
املقررات التي ينفرد في تدريسها كل قسم

         الجامعات

            المقررات

جامعة 
القاهرة

جامعة
العين للعلوم 
والتكنولوجيا 

جامعة 
سطيف 

--3تأريخ العلم الحديث
--3اإلعالم العلمي

--3االتصال الشخصي اإلعالم والمجتمع 
--3النشر الصحفي 
--3اإلعالم الدولي 

--3مدخل الى الفنون المسرحية 
--3الجرافيك والرسوم المتحركة 

--3االحصاء 
--3الصحافة اإللكترونية 

33-الوسائط المتعددة
33-التراث والفلوكلور 
33-مهارات  التفكير 

33-القيادة والعمل الجماعي 
3--الحقوق والحريات العامة 

3--اإلعالم اآللي المطبق في العلوم االجتماعية
3--تقنيات تحليل البيانات 

3--دراسات الجمهور 
3--انثربولوجيا                 

3--وسائل اإلعالم الجديد 
3سيمولوجيا الرسائل االشهارية 

2721المجموع
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جدول رقم )9(

حجم املقررات  العملية التي تدرس في كافة أقسام اإلعالم التقريبي :

        الجامعات

         المقررات

جامعة 
القاهرة 

جامعة
العين للعلوم 
والتكنولوجيا 

جامعة 
سطيف 

6612تدريب عملي في الصحافة

أبرز سمات ومالمح التطوير في الخطط الدراسية
مواكبة التطور العملي والتقني  في اخلطط الدراسية، وربطها بالتقدم العلمي والتقني  . 1

املتسارع  على املستوى العاملي .

اختالف في اجلانب العملي والتطبيقي من جامعة الى اخرى.. 2

تفرد واستحداث مسارات وتخصصات جديدة  كما في كلية إعالم القاهرة وكلية اإلتصال . 3

واإلعالم في جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.  

االهتمام باملهارات األساسية  التي يتطلبها سوق العمل مثل اللغة االجنليزية احلاسب . 4

اآللي  واالنترنت ومهارات االتصال.

االجتماعي، . 5 التواصل  شبكات  اإللكترونية،  )الصحافة  اجلديد  اإلعالم  مقررات  تواجد 

العالقات العامة واإلعالن االلكتروني(.

2-االستنتاجات والمالحظات
العربية بشكل عام وفي جامعة سطيف  بشكل خاص ما عدا . 1 اللغة  توفر مواد  عدم 

خطط كلية اإلعالم في القاهرة .
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االتصال . 2 وكلية  القاهرة  إعالم  كلية  في  والتخصصية  العامة  اإلعالمية  املواد  كثافة 

واإلعالم في العني للعلوم والتكنولوجيا، وقلتها في خطط قسم اتصال العالقات العامة 

في جامعة سطيف .

االهتمام مبقررات منهجية البحث العلمي عموما  ومناهج البحث االعالمي واالتصالي  . 3

في اخلطط الثالث .

 االهتمام باملتطلبات العامة )علم النفس، مقررات علم السياسة، الفنون، النقد االدبي، . 4
علم االجتماع، الثقافة والفكر االسالمي( في كلية إعالم القاهرة وكلية االتصال واإلعالم 

في العني  وندرتها في قسم اتصال العالقات العامة في جامعة سطيف .

وهناك . 5 الثالث،  اخلطط  في  األجنبية  األخرى  واللغات  االجنليزية  اللغة  مبقررات  االهتمام 

واإلعالن عبر  االجنليزية،  باللغة  إعالمية  االجنليزية مثل مهارات  باللغة  إعالمية  مقررات 

باللغة  منفرد  تخصص  وتوفر  االجنليزية،  باللغة  الدولية   العامة  والعالقات  االنترنت 

االجنليزية )العالقات العامة( في جامعة القاهرة .

أو . 6 اإلعالن  تخصص  في  العني  في  واإلعالم  االتصال  وكلية  القاهرة  إعالم  كلية  انفراد 

ألهمية  ملا  العامة  العالقات  قسم  يتبع  وال  منفرد  كتخصص  التسويقية  االتصاالت 

اإلعالن في حياتنا وازدياد مساحته إعالميا.

العامة  في جامعة سطيف . 7 العالقات  اتصال  ينفرد به تخصص  هناك  منط تدريسي  

وكافة اجلامعات اجلزائرية ويسمى باالعمال املوجهة )TD(Travaux Dirigés  حسب 

التطبيقي  اجلانب  في  كبيرة  مساحة  الطالب  يعطي  وهذا  الفرنسية،  املدرسة  منط 

التطبيقي  اجلانب  يتمثل  حني  في  اإلعالمي،  العمل  سوق  في  للدخول  سريعا  ويؤهله 

في إعالم القاهرة وكلية االتصال واإلعالم في العني  من خالل التطبيقات العملية في 

السنة  نهاية  في  امليداني   التدريب  وهو  منفرد  ملقرر  إضافة  واخملتبرات،  االستديوهات 

خالل  تربصاً  يسمى  مقرر  ووجود  وإعالنية،  إعالمية  مؤسسة  في  الدراسة  من  الثالثة 

مرحلة الدراسة في اجلامعات اجلزائرية عموما .

وجود مشروع التخرج في اجلامعات الثالث.. 8

تشابه خطط كلية إعالم القاهرة وكلية االتصال واإلعالم في العني وذلك  لعدة اسباب . 9

منها تشابه املدرسة االمريكية في اإلعالم واالتصال  في اخلطط والتدريس، اضافة الى ان 

جلان التحكيم والتقييم لبرامج اإلعالم في اخلليج واالمارات خصوصا من أساتذة اإلعالم 
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في القاهرة ومصر عموما، وجلنة اعتماد البرنامج لكلية االتصال واإلعالم جلامعة العني  

من  أساتذة إعالم القاهرة .

 المقترحات
التطور . 1 ملواكبة  دوري  بشكل  اإلعالم  إلقسام  الدراسية  اخلطط  حتديث  متابعة  ضرورة 

العلمي والتقني في مجال اإلعالم واالتصال وحاجة سوق العمل.

إيالء اجلانب التطبيقي  في التدريس ملا له من أهمية  قصوى على إكساب الطلبة مهارات  . 2

وسرعة دخولهم في سوق العمل اإلعالمي .

بكافة تخصصاته، كفنيني . 3 اإلعالمي  اجملال  في  لديهم خبرات عملية  ممن  تعيني  ضرورة 

ومشرفني بغض النظر عن حصولهم على مؤهالت ودرجات علمية عليا، حيث إن أغلب 

األساتذة االكادميني يفتقرون اجلوانب التطبيقية وليس لديهم معرفة كبيرة بربط اجلانب 

واخملابر  االستديوهات  في  تتواجد  العملية  اخلبرات  وهذه  التطبيقي،  باجلانب  النظري 

العلمية. 

في . 4 التطبيقي  االحصاء  مساقات  وادخال   اجلمهور،  دراسات  مبناهج  الكبير  االهتمام 

املناهج والبرامج االكادميية لإلعالم .

استضافة اإلعالميني العاملني في املؤسسات اإلعالمية واالستفادة منهم  على شكل . 5

حلقات  وورش علمية لتقدمي ونقل خبرتهم الى الطلبة  .

ضرورة ان يكون مقرر التدريب امليداني على شكل فصل مستقل في املؤسسات اإلعالمية . 6

واملشرف  االكادميي  املشرف  من  مباشر  وباشراف  الصيفي  فصل  في  يكون  ان  وحبذا 

امليداني، وال يكون  مقرر التدريب امليداني مجرد مقرر  روتيني يجتازه الطالب  ويحصل 

وان يكون في نهاية  التخرج،  املقررات، ويكون مقدمة ملقرر مشروع  نتيجة كباقي  على 

السنة الدراسية الثالثة .

مشاركة اخلبراء واملمارسني عند وضع وجتديد اخلطط الدراسية.. 7

أهمية زيادة متطبات مقررات اللغة العربية مبايتناسب مع التخصصات اإلعالمية.. 8

ما . 9 الالزمة لكي يطبق  واالستوديوهات  باملعامل  اإلعالم  املستمر ألقسام  الدعم  أهمية 

مواكبة  املتوفرة  والتقنيات  األجهزة  تكون   وأن  اجلامعة،  داخل  عملياً  الطالب  درسه  
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للتطور الذي تشهده تقنيات االتصال.

أورد بعض مما قاله اكادمييون واصحاب عمل وطلبة إعالم  في منطقة اخلليج العربي :. 10

- إعادة النظر جذريا في منهجية تدريس اإلعالم لتناسب متطلبات سوق العمل .. 11
- إغالق الكليات واستبدالها مبراكز تدريب عملية .. 12
- يفضل إتقان اللغة العربية واالجنليزية بعد التخرج .. 13
االذاعة . 14 )الصحافة،  الثالثة  اإلعالم  مسارات  في  كاملة   أولوية  العملي  اجلانب  -منح 

والتلفزيون، العالقات العامة، النشر االلكتروني (

- توفر مجلة إعالمية ،و اذاعة، وتلفزيون  تعليمي  جامعي، وهناك جتارب ناجحة في بعض  . 15
اجلامعات العربية ) كما في اجلامعات االردنية (

- ضعف الثقافة العامة لدى الطلبة اخلريجني .. 16
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التواصل االجتماعي:  السياسية لمنصات شبكات  الوظيفة 

الحراك السياسي العربي أنموذجًا 

)دراسة ميدانية من وجهة نظر طلبة كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط(

عبير مجّلي أبو ديّة

اجلامعة اللبنانية/بيروت - لبنان

abeer_daia@yahoo.com
كامل خورشيد مراد 

جامعة الشرق األوسط/عّمان - األردن

kmurad@meu.edu.jo

 Political Function of Social Networking platforms: Arab
 Political Movement as a Model

 (Field Study from the Perspective of Students of Faculty of
Media at Middle East University)

الملخص 
هدف البحث إلى التعّرف على طبيعة الدور الذي تقوم به منصات شبكات التواصل االجتماعي 

على شبكة اإلنترنت، في حفز اجلماهير العربية على املشاركة في فعاليات احلراك السياسي 

العربية، من  العربي، واملطالبة باإلصالح السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي في اجملتمعات 

البحث على  اعتمد  )األردنية(.  األوسط  الشرق  اإلعالم في جامعة  نظر طلبة كلية  وجهة 

مت  التي  )االستبانه(،  أداة  باستخدام  اإلعالمي،  املسح  أسلوب  القائم على  الوصفي  املنهج 

توزيعها على عينة بلغت )217( مفردة، مت اختيارها وفق أسلوب احلصر الشامل. 

وتوصل البحث إلى أن منصات شبكات التواصل االجتماعي، لم تكن مجرد ناقٍل لألحداث في 
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الدول العربية التي شهدت حراكاً سياسياً، وإمنا حتولت بطبيعتها التفاعلية، واتساع نطاق 

استخدامها خاصة بني فئة الشباب، إلى واحدة من احملركات األساسية، التي ساهمت في 

تشكيل وعي الشباب العربي، وربط النشطاء بعضهم ببعض، وتنسيق حركاتهم امليدانية، 

إلى  احملمولة  الهواتف  عملت  فقد  للرقابة؛  تخضع  ال  التي  األنباء،  وكاالت  بدور  قامت  كما 

حي،  بشكل  ونقلها  االحتجاجات  تغطية  على  وغيرها(،  ويوتيوب،  وتويتر  )فيسبوك،  جانب 

وهو ما جلب انتباه العالم ألصوات الشعوب العربية املنادية باإلصالح واحلرية، وحافظ على 

استمرارية زخم تلك االحتجاجات.

الكلمات املفتاحية: الوظيفية السياسية – منصات شبكات التواصل االجتماعي – احلراك 

السياسي – طلبة اجلامعات –  جامعة الشرق األوسط. 

1- اإلطار العام للبحث

مقدمة
وحتوالت  عسكرية،  ومنازعات  وأيديولوجية،  سياسية  وحتوالت  صراعات  اليوم،  عاملنا  يشهد 

دميقراطية، ويعيش الناس حالة من التطور السريع، ويتأثر الفكر واحلوار السياسي بالعديد 

من املتغيرات، التي أحدثتها التحوالت احلاصلة في امليادين السياسية، واالقتصادية، والتقنية 

على املستوى الدولي. وقد أنتج هذا الوضع، تطورات عدة في بنية وسائل اإلعالم بشكل عام، 

رافقها تطور مذهل في األدوات احلديثة للتعبير والتواصل االجتماعي، مثل: )فيسبوك، تويتر، 

يوتيوب، وغيرها(؛ األمر الذي جعل من الفضاء االلكتروني، ساحة مفتوحة للحوار، وفي الوقت 

ذاته أداة للتعبير واالحتجاج، بل وللتنسيق في التحرك وتنظيم االحتجاجات املطالبة باحلرية 

مظاهر  وجميع  الديكتاتورية  األنظمة  على  والقضاء  االجتماعية،  والعدالة  والدميقراطية 

الفساد بشتى أشكاله وصوره.

الراهنة،  العربية  األحداث  االجتماعي في  التواصل  تؤديه منصات شبكات  الذي  الدور  ولعل 

الثورات حتدث في فترات زمنية  أن كانت  العربية ومالمح مستقبلها، فبعد  غّير واقع األمة 

إلى إخمادها قبل  الغالب  تؤدي في  التي كانت  العوائق،  الكثير من  متباعدة جداً، ويشوبها 

لثورات  أساساً  احلالية،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ثورة  إجنازات  أصبحت  تناميها، 

متتالية ال تستغرق سوى بضعة أيام فقط، وذلك ملساهمتها في سرعة متكني الشعوب، من 
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حتقيق التواصل والتفاعل االجتماعي بني أبناء الوطن الواحد، داخل الدولة وخارجها.

من جهة أخرى، ساهم اإلعالم االجتماعي في اآلونة األخيرة، في جذب األنظار بعد تفجيره 

العديد من القضايا التي أثارت الرأي العام، فتداول األخبار والصور ذات التوّجه السياسي عبر 

وسائل اإلعالم اجلديدة، أرغم بعض احلكومات على اتخاذ قرارات أو التراجع عن قرارات؛ بسبب 

االحتجاج اجلماهيري الواسع.

من هذا كله، أخذ البحث بآليات عمل الشبكات االجتماعية في بعث حراك سياسي فّعال 

يُعاد فيها  التي  الراهنة،  املرحلة  الباحثني، السيما في  اهتمام واسع لدى  ومؤثر، يحوز على 

بطريقة  بأكملها،  أجياٍل  ومستقبل  العربية،  للمنطقة  السياسي  املستقبل  تشكيل 

السنوات  في  العربية  الدول  شهدتها  التي  التغيرات  ألن  نظراً  مفهومة؛  وغير  متسارعة 

القليلة املاضية، على املستويني االجتماعي والسياسي كانت غير متوقعة؛ فما حدث ويحدث 

يُعد سيناريو مفاجئاً، أدت فيه منصات شبكات التواصل االجتماعي دوراً قوياً وفاعالً، ليس من 

حيث تغيير املفاهيم واملسلمات واستحداث طرٍق جديدة ومبتكرة ملمارسة الفعل السياسي 

سياسية  وضعية  إلى  العربي  بعاملنا  االنتقال  في  ساهمت  أنها  واألهم  أيضاً  بل  فحسب، 

جديدة كلياً، ال تزال مالمحها غير مكتمل بعد.

تأسيساً على ما تقّدم، يهتم بحثنا احلالي برصد الوظيفة السياسية ملنصات شبكات التواصل 

االجتماعي، من وجهة نظر طلبة كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط )األردنية(، وكيفية 

توظيفها في احلراك السياسي العربي.

أوالً: إشكالية البحث 
قّدمت موجة احلراك السياسي العربي، أو ما يصطلح تسميتها إعالمياً بـالربيع العربي)1(، 

الذي انطلقت شرارته األولى من تونس في نهاية العام 2010، لتمتد بعدها إلى بلدان عربية 

بليبيا، وأخيراً سوريا، برهاناً قاطعاً على أن منصات شبكات  أخرى، كمصر، ثم اليمن، مروراً 

التواصل االجتماعي، ذات تأثير كبير في تغذية هذا احلراك وتناميه، لتحقيق حلم الشعوب 

1- الربيع العربي: اإلعالم الغربي هو من أطلق مصطلح الربيع العربي على األحداث التي جرت في املنطقة 

 ،”The Independent« العربية بدءاً بتونس بداية العام 2011، حيث كانت صحيفة )اإلندبندنت( البريطانية

أول من استخدم هذا املصطلح، وقد يكون لذلك عالقة بثورات الغرب عبر تاريخه التي تُعرف أيضاً بثورات 

 – املفهوم  العربي:  »الربيع  بعنوان:  األردنية،  والنشر  املطبوعات  دائرة  عن  صادرة  )دراسة  األوروبي.  الربيع 

األسباب – التداعيات«، 2012، نقالً عن قريشي، 2014(.
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العربية بالدميقراطية املنشودة، األمر الذي أثار جدالً واسعاً بني املهتمني وصّناع القرار، حول 

هذا النوع من أدوات اإلعالم اجلديد؛ ملا شكلته من طفرة حتررية ونوعية، وقدرتها على التأثير 

في اجملتمعات العربية، إذ أنها تتيح حيزاً أعلى من التفاعلية بني اجلماهير. 

استناداً إلى ما تقّدم، تتحدد إشكالية البحث في محاولة اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي: 

ما الوظيفة السياسية التي تؤديها منصات شبكات التواصل االجتماعي في التغيرات 

السياسية العربية الراهنة من وجهة نظر طلبة كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط؟

ثانياً: أهداف البحث 
يهدف البحث بشكل رئيس، إلى التعّرف على طبيعة الدور الذي تقوم به منصات شبكات 

في  املشاركة  على  العربية  اجلماهير  حفز  في  اإلنترنت،  شبكة  على  االجتماعي  التواصل 

فعاليات احلراك السياسي العربي، واملطالبة باإلصالح السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي في 

اجملتمعات العربية، من وجهة نظر طلبة كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط )األردنية(، 

وينبثق عن هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية:

التهيئة  في  االجتماعي،  التواصل  شبكات  منصات  به  تقوم  الذي  الدور  عن  الكشف   )1(
والتحريض على االحتجاجات واالعتصامات.

)2( التعرف على الدور الذي تؤديه منصات شبكات التواصل االجتماعي، في مقاومة الرقابة 
واحلجب والدعاية في اإلعالم الرسمي العربي.

)3( رصد مدى مشاركة الطلبة املبحوثني، في فعاليات احلراك السياسي العربي، من خالل 
منصات شبكات التواصل االجتماعي.

)4( الوقوف على دوافع مشاركة الطلبة املبحوثني، فيما يتعلق مبوضوعات احلراك السياسي 
العربي، من خالل هذه املنصات االجتماعية.

ثالثاً: تساؤالت البحث 
استناداً إلى مشكلة وأهداف البحث، أمكن صياغة تساؤالت البحث على النحو اآلتي: 

املشاركة  على  والتحريض  التهيئة  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  دور  ما   .1
التعبير  أشكال  من  كشكل  واالعتصامات،  واملسيرات،  واالحتجاجات،  املظاهرات،  في 

السياسي؟ 

في  والدعاية  واحلجب  الرقابة  مقاومة  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  دور  ما   .2
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اإلعالم الرسمي العربي؟

3. ما مدى مشاركة الطلبة املبحوثني في فعاليات احلراك الشعبي العربي، من خالل منصات 
شبكات التواصل االجتماعي؟ 

4. ما دوافع مشاركة الطلبة املبحوثني فيما يتعلق مبوضوعات احلراك السياسي العربي، من 
خالل هذه املنصات االجتماعية.

رابعاً: أهمية البحث 
في  ما يختص  في  العصر، وحتديداً  تُعنى مبوضوعات  التي  البحوث  أحد  احلالي،  البحث  يُعد 

في  السياسي  التغيير  خريطة  رسم  في  االجتماعي،  التواصل  شبكات  منصات  دور  تنامي 

الوطن العربي، من خالل رصد التطورات اجلديدة في مجال اإلعالم، والوظيفة السياسية التي 

يؤديها اإلعالم اجلديد في التغيير السياسي، وصياغة األحداث على الساحة العربية.

خامساً: مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية 
شبكات  منصات  إمكانيات  استخدام  بأنها:  إجرائياً  نُعّرفها  السياسية:  الوظيفية   -1

وإدامة  العربي،  السياسي  احلراك  تأجيج  في  فاعلة  أداة  بصفتها  االجتماعي،  التواصل 

زخمه، وتعبئة شبابه.

خدمات  تقدم  إلكترونية،  »مواقع  بأنها:  تُعّرف  االجتماعي:  التواصل  شبكات  منصات   -2

اجتماعية ملشتركيها؛ ألغراض التواصل اإلنساني واالجتماعي، تؤسسها شركات كبرى 

جلمع املستخدمني واألصدقاء، وتبرمجها خلدمة تكوين صداقات، أو البحث عن اهتمامات، 

وهوايات، وصور، وأفالم، وأنشطة لدى أشخاص آخرين يتبادلونها فيما بينهم، ومن أشهر 

 ،Facebook و)فيسبوك(   ،Twitter و)تويتر(   ،You Tube )يوتيوب(  املواقع:  هذه 
وغيرها«.)1(

كما تُعّرف أيضاً بأنها: »وسيلة الكترونية حديثة للتواصل االجتماعي، حيث إنها تكّون بنية 

بنوع  التقاء متصلة  نقاط  تتمثل في  أو منظمات  افتراضية، جتمع بني أشخاص  اجتماعية 

التواصل  شبكات  العربي:  السياسي  احلراك  تنشيط  في   اإلعالم  )2013(. »دور  خورشيد،  كامل  مراد،   -1

االجتماعي منوذجاً«، في أبو عرجة، تيسير، وآخرون، وسائل اإلعالم أدوات تعبير وتغيير بحوث: علمية محكمة، 

ص.183
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محدد من الروابط االجتماعية؛ إذ يجمع املشاركني فيها صداقة أو قرابة، أو مصالح مشتركة، 

أو توافق في الهواية أو الفكر، أو رغبة في التبادل املادي أو املعرفي، أو محبة أو كراهية لشيء 
معني، أو عالقات عقدية أو دينية، أو تناسق في املعرفة أو املركز االجتماعي«.)1(

شبكات  بأنها:  البحث  ألغراض  إجرائيا  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  تُعّرف  فيما 

افتراضية للتواصل اإلنساني، بدأت كقنوات للربط بني مستخدميها املنتشرين حول العالم، 

لتتحول فيما بعد إلى أرضية صلبة، انطلق منها حراك اجتماعي وسياسي عميق وحقيقي. 

وحرية،  سهولة  بكل  واملعلومات  البيانات  فيها  وتتبادل  واآلراء،  األفكار  مناقشة  فيها  تتاح 

العام  الرأي  الشبكات على  تأثير هذه  تفاجأت مبدى  التي  العربية،  األنظمة  رقابة  عن  بعيداً 

وباألخص  السياسي،  املشهد  مع  اندماجاً  أكثر  بات  بحيث  مضامينها؛  مع  وجتاوبه  العربي 

هذه  مستخدمي  وبني  العربي  اجملتمعات  في  العظمى  الغالبية  تشكل  التي  الشباب،  فئة 

الشبكات.

4- احلراك السياسي: يُطلق مصطلح احلراك السياسي عادة على: »صور التفاعل والتنافس 

والتكتالت  والتجمعات  القوى  مختلف  بني  السلمي،  السياسي  والنشاط  والتدافع 

السياسية في بلد ما، ما كان منها داخل احلكم والسلطة، وما كان منها في املعارضة 

وخارج السلطة واحلكم، ويأخذ احلراك السياسي املقصود هنا، صور السجال واحلوار في 

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، وداخل قاعات البرملان ومن على منابره، وأثناء 

العامة  التعبير  مظاهر  من  ونحوها  االحتجاجية،  املظاهرات  وخالل  االنتخابية،  احلمالت 

بالطرق السلمية. واحلراك السياسي هو الذي يكون حراً وعفوياً وإرادياً، في إطار من احلماية 

الدستورية ووفقاً لقواعد اللعبة السياسية، كما أقرتها األطراف السياسية من أحزاب 
وتكتالت سياسية ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدني في البلد املعني«.)2(

5- احلراك السياسي العربي: نُعّرفه إجرائياً بأنه: جملة األحداث، واالحتجاجات، واملظاهرات، 

وما   ،2010 عام  تونس  من  بدءاً  العربي  الوطن  اجتاحت  التي  واالعتصامات،  واملسيرات 

والعاملية، وعبر  العربية  الصلة، كالسجال في وسائل اإلعالم  تضمنته من أنشطة ذات 

1- مركز الدراسات اإلستراتيجية – جامعة امللك عبد العزيز، )2012(. »املعرفة وشبكات التواصل االجتماعي 

االلكترونية«، ضمن سلسة دراسات نحو مجتمع املعرفة، اإلصدار )39(، ص.3 

2- الهندي، عثمان حسني، )2005(. احلراك السياسي: مفاهيم و قضايا - دراسة في علم االجتماع السياسي، 

ط.1، القاهرة، دار فرحة للنشر والتوزيع، ص.5-3
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املواقع اإللكترونية على شبكة األنترنت، وعلى منصات شبكات التواصل االجتماعي، من 

قبل النشطاء السياسيني واملواطنني على حد سواء، باإلضافة إلى التكتالت السياسية 

والتوصل االجتماعي، من قبل النشطاء ومنظمات اجملتمع املدني.

6- جامعة الشرق األوسط: مؤسسة أردنية وطنية تعليمية بحثية استـشارية غير ربحية، 

األول من طلبتها في  الفوج  األوسط، استقبلت  الشرق  تعود ملكيتها لشركة جامعة 

اجلامعي  العام  الثاني من  الفصل  بداية  املاجستير، في  برنامج  في  اثني عشر تخصصاً 

2006/2005، ومع بداية العام اجلامعي 2009/2008، استقبلت اجلامعة في املرحلة الثانية 

أول  وهي  تخصصاً،  عشر  اثني  في  البكالوريوس  طلبة  من  األول  الفوج  مسيرتها،  من 

جامعة أردنية متنح درجة املاجستير في اإلعالم.)1( 

7- كلية اإلعالم في جامعة الشرق الوسط: أول كلية إعالم في األردن، تأسست مع مطلع 

تأسس مع  الذي  اآلداب،  في كلية  اإلعالم  منبثقة عن قسم  اجلامعي 2010/2009،  العام 

في  البكالوريوس  درجة  الكلية  متنح   ،2006/2005 اجلامعي  العام  في  اجلامعة  تأسيس 

تخصصي )الصحافة( و)اإلذاعة والتلفزيون(، باإلضافة إلى درجة املاجستير في تخصص 
اإلعالم، والذي تُعد الكلية رائدة بطرحه على مستوى اجلامعات األردنية الرسمية واخلاصة.)2 (

8- طلبة كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط: جميع الطلبة املسَجلني في كلية اإلعالم 

أو  )البكالوريوس  درجة  لنيل  البحث،  إجراء  زمن  )األردنية(  األوسط  الشرق  جامعة  في 

املاجستير(، ويستخدمون منصات شبكات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت.

سادساً: حدود البحث
- احلدود املوضوعية: التزم البحث برصد وقياس وجهة نظر املبحوثني، بالوظيفة السياسية 
السياسية  التغيرات  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  تؤديها  التي 

العربية الراهنة.

كلية  في  بالدراسة،  مني  واملنتظمِ املسَجلني  الطلبة  على  البحث  ر  ُقصمِ البشرية:  احلدود   -
)األردنية( زمن إعداد البحث، في برنامجي  اإلعالم في جامعة الشرق األوسط 

)البكالوريوس واملاجستير( ويستخدمون منصات شبكات التواصل االجتماعي 
على شبكة اإلنترنت.

1- املوقع الرسمي للجامعة على شبكة االنترنت.

2-املوقع الرسمي للكلية على شبكة االنترنت.
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- احلدود املكانية: مت تطبيق أداة البحث )االستبانه(، في جامعة الشرق األوسط، الواقعة في 
العاصمة األردنية )عّمان(.

- احلدود الزمانية: الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 2017/2016.

سابعاً: محددات البحث
ترتبط نتائج البحث باحمُلددات اآلتية:

1- درجة صدق املقياس املُعّد )أداة البحث(، وبدرجة صدق استجابات أفراد العينة على هذا 

املقياس.

)البكالوريوس  برنامجي  بدراسة  مني  واملنتظمِ املسَجلني  الطلبة  على  البحث  اقتصار   -  2
واملاجستير( في اإلعالم في جامعة الشرق األوسط، وحتديداً ممن كانوا على مقاعد الدراسة، 

منصات  ويستخدمون   ،2017/2016 اجلامعي  العام  من  األول،  الدراسي  الفصل  خالل 

عن  املنقطعني  الطلبة  من:  كل  البحث  من  اسُتبعد  إذ  االجتماعي؛  التواصل  شبكات 

الدراسة، وأولئك املؤجلني، وكذلك املفصولني، باإلضافة إلى الطلبة الذين ال يستخدمون 

منصات شبكات التواصل االجتماعي. 

الفصل الثاني

اإلطار النظري للبحث )األدب النظري والدراسات السابقة(

أوالً: اإلسناد النظري 
نظرية المجال العام

الفكر  في  املهّمة  احملورية  املفاهيم  من   ،)Public Sphere( أو  العام(  )اجملال  يُعد مفهوم 

السياسي، والذي بدأ يدور حوله في اآلونة األخيرة، الكثير من املناقشات واحلوارات العلمية؛ 

السيما وأن املفهوم يحمل العديد من املعاني واملضامني املثالية، التي تُعّبر عن الدميقراطية 

عام حول  اتفاق  إلى  والوصول  والتعبير  الرأي  إنسانية سامية، كحرية  وما حتمله من معان 

األشياء، التي مُيكن أن حُتقق لإلنسان حياة إنسانية طيبة.
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التي  تهتم نظرية اجملال العام بشرح األسس االجتماعية والدميقراطية، من خالل األرضيات 

تتيحها اجملاالت العامة؛ الستنهاض خطاب نقدي فّعال، يسمح بتقريب وجهات النظر اخملتلفة 

املُتباعدة؛ بغية حتقيق اإلجماع الذي يشكل عصب الرأي الدميقراطي.

يُشار إلى أن األملاني )يورغن هابرماس( Jürgen Habermas، قّدم مفهوم اجملال العام ألول 

مره عام 1962، وذلك في كتابه الشهير باللغة األملانية: التحول الهيكلي للمجال العام أو

تُرجم عام 1991 إلى  والذي   ،Structural Transformation of the Public Sphere
اللغة اإلجنليزية.)1( 

عّرف )هابرماس( اجملال العام في كتابه هذا على أنه: »فضاء للمتوسط يقوم فيه األشخاص 

باالستخدام العمومي للعقل من أجل بناء توافق فيما بينهم«؛ أي أن اجملال العام هو مجموعة 
من األشخاص اجملتمعني ملناقشة القضايا املتعلقة بالشأن العام.)2(

ذو جتليات  ولكنه  افتراضي  ليصبح: »مجال  التعريف الحقاً  أعاد صياغة  )هابرماس(  أن  إال 

مادية واضحة، هو افتراضي من حيث إنه مساحة ُمتخّيلة من اجلدل والنقاش اجملتمعي حول 

القضايا العامة، وهو مادي مبعنى جتلي هذا النقاش عبر جماعات، ومطابع، ودور نشر، وإعالم، 

وصحف، ومؤسسات مجتمع مدني، وحركات اجتماعية، وأحزاب سياسية«.)3( 

مفهوم المجال العام
يُشير مفهوم اجملال العام إلى مساحة عامة للنقاش بني الدولة واجملتمع، تتيح فرص النقاش 

ألفراد مختلفني، ولكن جتمعهم اهتمامات مشتركة، كما أنه شبكة اتصالية من الشبكات 

القائمة في اجملتمعات املدنية، ترتبط ارتباطاً عميقاً باحلياة العامة أو اخلبرات اليومية لألفراد، 

ومن خالل هذا اجملال، يتم تبادل اآلراء والوصول إلى املعلومات، ثم يتم غربلة هذه املعلومات 

العام، تتراجع فيه  الذي يتم في هذا اجملال  رأياً عاماً. واالتصال  واآلراء وتنقيتها حتى تصبح 

1- Schneider، M. )1997( .Expanding the Public Sphere through Computer-Mediated 
Communication: Political Discussion about Abortion in a Usenet Newsgroup، Ottawa: 
Massachusetts Institute of Technology، P.17
2- بدوي، محمد عبده، )2013(. »وسائل اإلعالم واجملال العام«، مجلة الدميقراطية، مج. 13، ع.50، ص.149

الدميقراطية،  مجلة  املضطربة«،  والدميقراطية  احملاصر  العام  »اجملال   .)2015( علي،  الرجال،  عن:  نقالً   -3

مج.15، ع.57، ص.120
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مظاهر اإلكراه السياسي، كما أن احلوار في هذا اجملال ميكن أن يؤسس خلطاب دميقراطي.)1(

ويرى )هابرماس(، أن اجملال العام نشأ تاريخياً في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 

األعمال  حول  والنقاش  للجدال  مركزاً  والصالونات  واملقاهي  التجمعات  كانت  حيث  عشر؛ 

األدبية والفنية في فرنسا وبريطانيا، وقد كانت تلك التجمعات توفر مساحة لنقاش القضايا 

وملنظمات  للصحافة  منواً  شهدت  الفترة،  تلك  في  اجملتمعات  وأن  خاصة  العامة،  والشؤون 

املتطوعني مع منو الطبقة البرجوازية، التي يرى )هابرماس( أنها العنصر احلقيقي واألساسي 
في تشكيل اجملال العام.)2(

وفي السياق ذاته، يؤكد )هابرماس( على أهمية عملية النقاش واجلدال، التي يرى أنها يجب 

أن تتسم بالعقالنية والروح النقدية، كما يجب أن تتحلى مبجموعة من احملددات، من أهمها: 

جتنب استخدام املشاعر واللغة اإليحائية، والتركيز على عقالنية املضمون املقّدم وحده، وأن 

يجمع املشاركني اإلميان املشترك باحلقيقة، وأن تكون لهم فرص متساوية في إبداء الرأي؛ إذ أن 
أعلى مهارات االتصال هي قوة احلجة.)3(

فروض النظرية
من خالل رؤية )هابرماس( السابقة للمجال العام، مُيكننا تلخيص فروض النظرية على النحو 

اآلتي:

يكون  بحيث  العام،  الرأي  من  يقترب  ما  خالله  يتشكل  اجتماعي،  حيز  هو  العام  اجملال   .1
االنضمام إليه مكفوالً للجميع.

2. يتكّون اجملال العام من مجموعة من األفراد املتفاعلني فيما بينهم؛ لينالوا مطالب اجملتمع 
من الدولة.

3. عدم وجود أي اعتبار للفروق بني األفراد في اجملال العام مهما كانت بواعثها.
4. عدم وجود قيود على حرية االجتماع واالحتاد والتعبير عن األفكار ونشرها.

1- Calhoun، C. )1992(. Habermas and the Public Sphere، Cambridge، MA، and London: 
MIT Press، )YY(، P. 377-359

2- نقالً عن: بدوي، محمد عبده، مرجع سابق، ص.3 

3- املرجع السابق نفسه.
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يتناول  العام مبنية على احلوار العقالني احلر والنقدي، والذي  النقاش داخل اجملال  5. عملية 
موضوعاً يهم اجلميع، سواء األفراد الذين يناقشونه داخل اجملال العام أو عبر املشاركني في 

احلوار.

أهداف النظرية
سعى )هابرماس( إلى حتقيق جملة من األهداف من خالل نظريته، هي:)1(

1- إتاحة ساحة سياسية حتترم حقوق األفراد وتزيد من قوة اجملتمع؛ ذلك أن االتصال الذي يحدث 

في اجملال العام، يخلو من اإلكراه املؤسسي، كما أنه مُيكن أن يؤسس خلطاب دميقراطي حر.

2- منح األفراد فرصاً متساوية في التعبير عن الرأي.

3- خلق حوار يقع خارج سيطرة احلكومة واالقتصاد.

4- نشر قيم احلرية والدميقراطية في املناقشات احلديثة.

5- بعث قيم دميقراطية املناقشات، من خالل التوحد وبناء اإلجماع في املناقشات، التي يتغّلب 

فيها املشاركون على اختالف اآلراء لصالح االتفاق املنطقي.

المجال العام ووسائل اإلعالم
يتحقق مفهوم اجملال العام عندما يتوجه األفراد نحو مُمارسة حقهم في التجمع واالتصال، 

واالشتراك في مناقشة قضاياهم العامة. لكن تطور اجملتمعات املعاصرة، أصبح يحول دون 

لذا غدت وسائل  وأوقات محددة،  أماكن  األفراد في  بني  بني مجموعات كبيرة  االلتقاء  فرص 

الذين ميلكون وجهات  التي مُيكن أن يجتمع في إطارها األفراد،  اإلعالم هي املساحة العامة، 
نظر مدعمة باحلجج حول قضية ُمعّينة؛ لتقدمي خطاب ُمعنّي فيما يتعلق بهذه القضية.)2(

فوسائل اإلعالم هي املؤسسة الرئيسة املسؤولة عن تشكيل الرأي العام، وحينما يتم تقيد 

واقتصادية،  فإنها حتماً ستقع حتت ضغوط سياسية  للدولة،  تابعة  وتكون  اإلعالم  وسائل 

ليصبح صوت احلكومة هو الصوت األوحد املسموع في اجملال العام.

1- بن عمر، وردة، )2014(. »تأثير شبكات التواصل االجتماعي على احلراك السياسي في الدول العربي: مصر 

أمنوذجاً«، )رسالة ماجستير غير منشور(، جامعة احلاج خلضر- باتنة، اجلزائر، ص.23 

2- بدوي، محمد عبده، مرجع سابق، ص.150
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االتصال  تبادلية  بدون  العام  للمجال  وجود  ال  انه  على  الصدد،  هذا  في  )هابرماس(  ويؤكد 

بني األفراد، كما يرى أن احتكار وسائل اإلعالم من فئة اجتماعية صغيرة متثل مجموعة من 

البارزتان للدولة  العام، هما الصفتان  والتزام السلطة بنظام إقطاعي داخل اجملال  املصالح، 

الرأسمالية املعاصرة، والتي تسعى دائماً خللق موافقة جماعية ُمصّنعة وُمسّيسة وجاهزة 

لتأييد السلطة في جمع مواقفها. من هنا، فإن اخملرج من نطاق سطوة الدعاية مبفهومها 

االتصال  عن  بديالً  يكون  األفقي،  االتصال  من  جديدة  أمناط  وتنشيط  خلق  هو  الشامل، 
الرأسمالي الذي يلتزم به النظام.)1(

مما تقّدم، جند أن اجملال العام يتحقق بحرية تواصل األفراد عبر الفضاء اإلعالمي، الذي البد أن 

يكون منفصالً عن احلكومة، والذي يفسح مجاالً لألفراد املهمشني حرية مناقشة القضايا 

وبالتنوع  اإلعالم،  وسائل  مبلكية  تتعلق  شروط  عدة  يتطلب  مما  واالجتماعية؛  السياسية 

اإلعالمي، وبحرية التعبير.

اإلعالمية  التطبيقات  في  املُتمّثل  اجلديد  اإلعالم  أن  الطويسي،  باسم  يرى  جانبه  من 

بتوسيع  يتأسس  الذي  العام،  اجملال  مفهوم  إنتاج  إعادة  على  يعمل  احلديثة،  للتكنولوجيا 

الفرص أمام اجلمهور للوصول إلى املعلومات واحلصول عليها، وعلى الفرص املُتاحة في إيداع 

وتشكيل  واملواقف  اآلراء  وإيداع  إنتاجها،  في  واملُشاركة  عليها،  اآلخرين  واطالع  املعلومات 

االجتاهات نحوها، وبالتالي إدارة نقاشات عامة موسعة ونوعية حولها، في حني أن الوسائل 

اإلعالمية التقليدية، وعلى رأسها الصحافة، تعمل على إنتاج بعض وظائفها التقليدية في 

اجملال العام؛ نتيجة قربها من النخب وقادة الرأي، ولعل أهم تلك الوظائف، استمرارها في دور 

التفسيرية  بالوظيفة  القيام  الوسائل قدرة على  أكثر  إلى كونها من  األفكار، إضافة  موّلد 

احلفاظ  الصحافة في  قوة  وبالتالي استمرار  بها،  اجلديدة  اإلعالمية  الوسائل  ومد  لألحداث، 

على جانب من جمهورها، وفي املقدمة الُنخب وقادة الرأي.)2(   

المجال العام في العالم العربي
منذ نهاية تسعينيات القرن املاضي، بدأت تنمو مؤشرات تشير إلى تشكل مجال عام جديد 

1- املرجع السابق. نفسه.

2- الطويسي، باسم، )2012(. »الفكرة القومية في اخلطاب الصحفي  واجملال العام اجلديد :دراسة حتليلية 

في الصحافة األردنية«، اجمللة العربية للعلوم السياسية، ع.35، ص.92
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وسائل  أداء  وتطور  املتتالية من جهة،  والوقائع  لألحداث  نتيجة  وذلك  العربية،  املنطقة  في 

التي تصاعدت بشكل متسارع في  احلالة  أخرى، وهي  واجلديدة من جهة  التقليدية  اإلعالم 

وذلك   املواقف،  وبناء  النقاشات  في  املشاركة  مرة،  الناس ألول  لعامة  أتاح  مما  التالي؛  العقد 

شبكة  على  املتعددة  والتطبيقات  للفضائيات،  الصناعية  األقمار  عبر  املباشر  البث  بفعل 

اإلنترنت، إلى جانب منو الدور التقليدي للصحافة، التي ظلت املوئل األساسي للمواقف واآلراء، 

التي تعتمدها النخب وقادة الرأي.)1(  

مع التحوالت السياسية العربية األخيرة، ودخول الشعوب على خط الفعل والتأثير والتغيير، 

بدأت الكثير من معاني الدميقراطية ومفاهيمها األساسية تظهر على سطح األرض العربية، 

)منطقة احلبيب بورقيبة( في تونس، حيث  )ميدان التحرير( مبصر، وقبله في  كان ذلك في 

اشتعلت الشرارة األولى للربيع العربي عام 2010.

اجملال  نقلت حيز  العربية،  البلدان  اخملتلفة في  القمع  أن أشكال  القول  بصفة عامة، ميكننا 

العالم  إلى  امللموس  املادي  احليز  من  السياسي،  والنقاش  الرأي  إلبداء  العربي كمكان  العام 

االفتراضي، ُمتمّثالً مبنصات شبكات التواصل االجتماعي )فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وغيرها(، 

التي حتولت إلى ساحات للحوار والنقاش السياسي، وهناك العديد من القضايا السياسية، 

التي تثار للنقاش عبر سياقات اجملال العام العربي االفتراضي، وتأخذ مساحات كبيرة على تلك 

املنصات االجتماعية.

وأخيراً، البد من اإلشارة إلى أنه مت توظيف نظرية اجملال العام في هذا البحث؛ لرصد وظيفة 

تُعّبر  عامة،  تشاركية  توافقات  بلورة  تسهيل  في  االجتماعي،  التواصل  شبكات  منصات 

حول  بحرية  والتعبير  العام،  واحلوار  النقاش  إتاحة  وفي  النشط،  العام  الرأي  من  منط  عن 

القضايا السياسية في املنطقة العربية، وتبادل املعلومات واألفكار حولها خارج أطر النظم 

السلطوية، إلى جانب معرفة دور هذه املنصات، في حفز اجلمهور على املشاركة في فعاليات 

والتعبئة،  للتعبير،  أدوات  بوصفها  زخمه،  وإدامة  شبابه  وتعبئة  العربي،  السياسي  احلراك 

واحلشد، والتنظيم.

1- Ayish، M. )2008(. The New Arab Public Sphere، Berlin: Frank and Time. 
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ثانياً: األدب النظري
مفهوم منصات شبكات التواصل االجتماعي

التواصل  شبكات  )منصات  أو    )،Social Networking platforms( مصطلح  يُطلق 

اجليل  اإلنترنت، ظهرت مع  اإللكترونية على شبكة  املواقع  على مجموعة من  االجتماعي( 

الثاني للويب، أو ما يُعرف باسم )ويب 0.2(. تُتيح التواصل بني األفراد في بيئة مجتمع افتراضي، 

يجمعهم حسب مجموعات اهتمام مشترك أو شبكات انتماء )بلد، جامعة، مدرسة، شركة 

إرسال الرسائل، أو االطالع  املباشر مثل:  التواصل  يتم عن طريق خدمات  الخ(، كل هذا   ...
على امللفات الشخصية لآلخرين، ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض )1(. 

األعضاء  بيانات  جمع  على  االجتماعي،  التواصل  شبكات  ملنصات  الرئيسة  الفكرة  تقوم 

ذوو  األعضاء  ليجتمع  علني؛  بشكل  البيانات  هذه  نشر  يتم  حيث  املوقع،  في  املشتركني 

مُتّكن  أنها  كما  الخ،  فيديوهات...  أو  أو صور  ملفات  يبحثون عن  والذين  املشتركة  املصالح 

األصدقاء القدامى من االتصال بعضهم البعض، عن طريق التواصل املرئي والصوتي وتبادل 

شبكة  فهي  بينهم،)2(  االجتماعية فيما  العالقة  توطد  التي  اإلمكانات،  الصور وغيرها من 

مواقع فّعالة، تعمل على تسهيل احلياة االجتماعية بني مجموعة من املعارف واألصدقاء.

ونتيجة لتنامي وتطور هذه املنصات االجتماعية، أقبل عليها ما يزيد عن ثلثي مستخدمي 

والتسونامي،  والزالزل  كالفيضانات  الطبيعية  للكوارث  وكان  االجتماعي  اإلنترنت،  شبكة 

لتغدو  شعبيتها؛  في  مهمٌّ  دورٌ  الواسعة،  الشعبية  اجلماهير  وحركة  السياسية  واألحداث 

وتطورات  مسار  متابعة  وفي  الفورية،  واألخبار  املعلومات  لتبادل  األساسية  الوسيلة  اليوم 

األحداث.

الخصائص والمميزات لمنصات شبكات التواصل االجتماعي
تتمتع شبكات التواصل االجتماعي بالعديد من اخلصائص واملميزات، جنملها مبا يأتي:

1- جرار، ليلى أحمد، )2012(. الفيسبوك والشباب العربي، ط1، عّمان: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، ص.37

2- عادل، أمينة، وعبد العال، هبه )2009(. »الشبكات االجتماعية وتأثيرها على األخصائي واملكتبة: دراسة 

شاملة للتواجد واالستخدام ملوقع الفيسبوك«، املؤمتر الثالث عشر ألخصائي املكتبات واملعلومات في مصر، 

في الفترة من 5–7 متوز/يوليو، بعنوان: )املكتبة واجملتمع في مصر(، اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات، 

مصر.
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ُمهتم،  أي  من  والتعليقات  املساهمات  نشر  على  تُشجع  فهي  والتفاعلية:  التشاركية   -1

الغيه بذلك اخلط الفاصل بني وسائل اإلعالم واملتلقني.

2- االنفتاح: معظم منصات شبكات التواصل االجتماعي عبارة عن خدمات مفتوحة لردود 

أمام  حواجز  هناك  يكون  ما  ونادراً  والتعليقات،  املعلومات  وتبادل  واملشاركات،  األفعال 

الوصول إلى احملتوى واالستفادة منه؛ ذلك ان حمايته بكلمة مرور هو أمر غير متاح أبداً.

3- احملادثة: تعتمد منصات شبكات التواصل االجتماعي على احملادثة باجتاهني، بعكس وسائل 

اإلعالم التقليدية، التي تعتمد مبدأ بث املعلومات ونشرها باجتاه واحد جلميع املتلقني.

4- التجمع: تُتيح منصات شبكات التواصل االجتماعي إمكانية التجّمع بسرعة والتواصل 

بشكل فّعال، ويربط تلك التجمعات اهتمامات مشتركة، كالهوايات واالهتمام بالقضايا 

السياسية وغيرها.

5- اإلقناع: تُتيح منصات شبكات التواصل االجتماعي فرصة ُمشاركة األفكار وإعطاء املشورة 

وُمشاركة النصائح بني املُستخدمني، بطريقة تتغلب على احلدود اجلغرافية وتتفادى بها 

رقابة األجهزة األمنية.

سهلة  لتكون  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  ُصممت  االستخدام:  سهولة   -6

االستخدام، فهي ال حتتاج إال للقليل من املعرفة في األسس التكنولوجية من أجل النشر 

وحتقيق التواصل عبر اإلنترنت.

7- التواصل والتعبير عن الذات: أتاحت منصات شبكات التواصل االجتماعي قنوات اتصال 

جاذبة ال تعتمد على نشر محتوى ُمعني، لذا أصبحت وسيلة ُمهّمة للمهتمني في االتصال 

مع اآلخرين والتعبير عن الذات. 

8- تشكيل اجملتمع بطرق جديدة: على الرغم من أن املفاهيم اجملتمعية الوهمية وجدت منذ 

وفرت  االجتماعي  التواصل  أن منصات شبكات  إال  االلكترونية،  التطبيقات  نشوء  بداية 

سبالً جديدة لالتصال. 

نماذج عن منصات شبكات التواصل االجتماعي
تواصل اجتماعي على شبكة اإلنترنت، أُطلقت في  u ) فيسبوك( Facebook: منصة 
الرابع من شباط/فبراير عام 2004، تعمل على تكوين شبكة من األصدقاء، وتُساعدهم 
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على تبادل املعلومات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها، كما تُسّهل 

التي تديرها شركة  تكوين عالقات جديدة في فترة زمنية قصيرة، وتسمح هذه املنصة 

إلى عدة شبكات فرعية من نفس املوقع تصب في فئة ُمعّينة  باالنضمام  )فيسبوك(، 
الفئات،  وغيرها من  ُمعّينة  ُمعّينة، جهة عمل  ُمعّينة، مدرسة  منطقة جغرافية  مثل: 
التي تُساعد على اكتشاف املزيد من األشخاص الذين يتواجدون في نفس فئة الشبكة.)1(

بنشر  املسجلني  لألعضاء  تسمح  صغيرة،  اجتماعية  تدوين  خدمة   :Twitter )تويتر(   v
منشورات  وُمتابعة  النشر  األعضاء  يستطيع   ،Tweet )تويت( تُسمى  صغيرة  منشورات 

اآلخرين من خالل استخدام أجهزة عديدة؛ إذ مُيكن النشر الرد أو على )تويتر( بواسطة استخدام 

الهواتف احملمولة أو األجهزة اللوحية، أو من خالل واجهة املُستخدم على ذات املوقع.

ببث مقاطع  )جوجل( Google، متخصص  موقع متفرع من   :YouTube )يوتيوب(  w
»Broadcast Yourself”، يُتيح ملستخدميه  »بث بنفسك« أو  الفيديو، يحمل شعار 

حتميل  وكذلك  آخرين،  ُمستخدمني  من  املنشورة  الفيديو  مقاطع  وحتميل  مشاهدة 

الفيديوهات اخلاصة بهم. 

مفهوم الحراك الشعبي )الجماهيري(
احلراك  يُشير  فيما  اجلمود«،  وعكسه  الثبات  وعدم  يعني: »التغيير  العام  إطاره  في  احلراك 

أجل حتقيق غاية  بها عدد من األشخاص؛ من  يقوم  التي  األفعال  إلى: »سلسلة  اصطالحاً 

بفعل بعض  إلى حال  لبعض جزيئاته، من حال  أو  لواقعه  الرافض  اجملتمع  ُمعّينة، كانتقال 

العوامل«.

وطبقاً للمعنى الشائع للحراك الشعبي فإنه يعني: »ذلك اجلهد املوحد واملُتصل الذي تبذله 

مجموعة من األفراد، ميثلون اجلماعات والطبقات االجتماعية اخمُلتلفة، لتحقيق هدف أو أهداف 

مشتركة بني أعضائه، نحو تعديل، أو إبدال، أو هدم، نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي 

قائم، وقد تدل كلمة احلراك على اجملموعة البشرية التي تقوم بهذا النشاط«.)2( 

1- طلبة، ناهد، وآخرون، )2011(، الشباب شرارة الثورة ووقودها احلرية، القاهرة: الهيئة العامة لالستعالمات، 

ص.34
2-حجاب، محمد منير، )2004(. املعجم اإلعالمي، ط1، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ص.219-217
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عوامل تدعيم الحراك الشعبي
تتمّثل عوامل تدعيم احلراك الشعبي مبا يأتي:)1( 

رأيه دون تدخل، ويشمل  التعبير عن  وفي  اآلراء  اتخاذ  الفرد في  أ. حرية التعبير: وتعني حق 
هذا احلق حرية البحث عن املعلومات أو األفكار من أي نوع ونقلها بغض النظر عن احلدود، 

إما شفاهة أو كتابة أو طباعة، وذلك ضمن حدود القانون من أجل حماية النظام العام.

ب. حرية الصحافة: وتتمّثل حرية الصحافة بغياب نسبي للقيود واملعوقات احلكومية والقيود 
األخرى، وتوفر الظروف الضرورية والالزمة لنشر األفكار اخملتلفة للجمهور.

ج. حرية املناقشة: وتعني منح الفرد احلق بالتعبير عن رأيه اخلاص بأي أمر من األمور أو قضية 
من القضايا أو شأن من الشؤون العامة، بحيث ال يقتصر هذا احلق على فرد دون اآلخر. 

د. حرية النقد: وتعني إبداء الرأي في أمر أو عمل، دون املساس بشخص صاحب األمر أو العمل 
بغية التشهير به أو احلط من كرامته.

مفهوم الحراك السياسي العربي
وفقاً للتعريفات السابقة لكلمة )احلراك(، فإننا نقصد مبصطلح )احلراك السياسي العربي( 

بأنه: تلك املوجة من املظاهرات واالحتجاجات واالعتصامات واملسيرات، التي اجتاحت عدداً من 

الدول العربية منذ نهاية عام 2010، ُمطالبة بإحداث تغييرات إصالحية شاملة، في اجملاالت 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

سنوات،  بضع  منذ  العربية  املنطقة  تشهدها  التي  والثورات،  االحتجاجات  موجة  ارتبطت 

مطالبة بالتغيير من قبل شريحة الشباب، بصعود جنم منصات شبكات التواصل االجتماعي 

عن  للتعبير  منفذاً  العربي  الشـباب  فيها  وجد  التي  االفتراضية،  الشبكات  من  وغيرها 

آمالهم وطموحاتهم ورغباتهم في التغيير، حتى غدت مبثابة محرك فاعل ومؤثر في الثورات 

اجملال ملنظمي  الشبكات  أتاحت هذه  إذ  العربية؛  الدول  التي تشهدها  واألحداث  واملظاهرات 

والتحفيز  احلشد  مستوى  على  األحداث  مع  والتفاعل  للمشاركة  العربي،  احلراك  فعاليات 

وحتريك الرأي العام. 

1- املرجع السابق، ص.219-218
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أسباب نشأة الحراك السياسي العربي
أشار وزير الثقافة الفلسطيني األسبق إبراهيم أبراش، في كتابه الثورات العربية.. في عالم 

واالقتصادية  األوضاع السياسية  تتأزم  الثورة هي فعل جماهيري شامل، فحني  متغير: »أن 

واالجتماعية وتُصبح أحوال الناس ال تُطاق، وعندما تتباعد الشقة ما بني احلكام واجلماهير، 

وتغيب وسائل التعبير السلمي عن املطالب، ال جتد اجلماهير أمامها إال التحرك لتغيير األوضاع 

تغييراً جذرياً«.)1( 

وهذا ما كان مع اجلماهير العربية، التي ثارت وحتركت ضد حكامها ألسباب وعوامل ُمتعددة 

في  جُنملها  ُمستجد،  هو  ما  ومنها  تقليدي  هو  ما  منها  أيضاَ،  وُمتشّعبة  بل  وُمختلفة، 

األسباب اآلتية:

مبعانيها  للدميقراطية  مُمارستها  بعدم  العربية  الدول  غالبية  تشترك  السياسي:  اجلمود   )1

احلقيقية، وذلك من حيث التبادل السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وهذه احلقيقة 

انتخاباتها  التي يشوب  النيابية املقيدة،  ال مُيكن تغطيتها باالنتخابات الشكلية واحلياة 

الشك بنزاهتها ومدى تعبيرها عن نبض الشارع. 

أن هناك بعض الدول العربية حتظى بهامش حرية نسبية، ولكن باحمُلصلة ال يوجد  الشك   
فيها تداول للسلطة؛ مما أدى إلى فقدان الشعوب لألمل في أي حتسن أو تغيير، في ظل تلك 

األنظمة التي كانت ُمهيمنة في بلدان احلراكات السياسية العربية، والتي استخدمت كل 

أنظمة ووسائل القمع البوليسي، وتقاربت بينها وسائل االعتقال الكيفي والتوقيف العرفي، 

كما توحدت فيها عقيدة التعذيب واحلجز في السجون دون محاكمة. أما من حيث احتكار 

دت عقائد التوريث في هذه البلدان، إن لم يكن بني أبناء العائلة الواحدة،  السلطة، فقد توحَّ

فبني أبناء احلزب احلاكم، أو بني أبناء الطبقة املستغلة للسلطة.

فالدول  العربي؛  السياسي  للحراك  األقوى  احملرك  العامل  هذا  يُعد  االقتصادي:  العامل   )2

مستوى  انخفاض  عليه  ترتب  واضح،  اقتصادي  ضعف  من  مجملها  في  تُعاني  العربية 

معيشة املواطن، وتراجع اخلدمات األساسية التي يتمتع بها، وبالتالي زيادة معدالت الفقر 

والبطالة وتراجع مستوى التعليم. 

1- أبراش، إبراهيم، )2011(، الثورات العربية.. في عالم متغير: دراسة حتليلية، الرباط: منشورات الزمن، ص.7
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العربي، كانت من  الشباب  والبطالة بني  الفقر  ارتفاع معدالت  بأن  اجلزم  لذلك، مُيكننا  تبعاً 

املساءلة  ضعف  ذلك  إلى  يُضاف  العربية،  السياسية  احلراكات  النطالق  الرئيسة  األسباب 

والشفافية، واستشراء الفساد، وانخفاض التجارة البينية واالستثمارات العربية داخل الوطن 

العربي، وكذلك غياب العدالة في توزيع الثروات.

3( الواقع االجتماعي: ال مُيكننا إغفال دور الواقع االجتماعي العربي ببعديه االقتصادي والثقافي 

وحتى املذهبي في إشعال احلراكات الشعبية العربية، فقد شهدت الدول العربية تكريساً 

االقتصادي أو  مبعناها  الفجوة  سواء  وشرائحه،  اجمُلتمع  طبقات  بني  االجتماعية  للفجوة 

الثنائيات  تنطبق عليها سمات  إلى شرائح  اجمُلتمع  ينقسم  والثقافي، حيث  االجتماعي 

املتناقضة على غرار: )أغنياء وفقراء، متعلمون وأميون، علمانيون وإسالميون متشددون(، 

)سّنة  أو  ومسيحيون(  )مسلمون  مثل:  أخرى  أيديولوجية  انقسامات  ذلك  إلى  يُضاف 

وشيعة(، وتلك األقطاب الثنائية املتضادة، نقلت النسق االجتماعي والثقافي العربي، من 

حالة جتانس واتساق إلى حالة تشتيت وتوتر، وبالتالي قابلية االنفجار والتصارع. 

الهائلة  التكنولوجية  للطفرة  كان  االتصال:  تكنولوجيا  ميدان  في  الكبرى  التحوالت   )4

التي يشهدها العالم، أثر بالغ في تسهيل اندالع التحركات واالحتجاجات الشعبية في 

ما  على  حلظياً  التعّرف  في  أساسياً  سبباً  كانت  االتصاالت  فسهولة  العربية،  املنطقة 

يجري في أصغر قرية في أبعد دولة بالعالم، أو ما يحدث في قرية مجاورة، األمر الذي كان 

كافياً لتأجيج مشاعر الغضب واالحتقان لدى الشعوب العربية؛ بسبب املقارنة مع دول 

ُمتحضرة ينعم اإلنسان فيها بالكرامة واحلرية أوالً، وثانياً ألن اإلنسان العربي أصبح على 

علم مبا يتعرض له مواطنوه في مكان قريب منه، ورمبا يتعرض هو نفسه إليه الحقاً.

5( التركيبة السكانية للوطن العربي: تتسم تركيبة سكان الوطن العربي بالتركيبة اجلبلية؛ 

فالشريحة العمرية من )15-40( عاماً، تُعد الغالبة في التركيبة السكانية ملعظم الدول 

العربية؛ مما جعل االنفجار أكثر سهولة، واحلركة أسرع، واملطالب أقوى. 

ولعل من بني األسباب أيضاً، تلك الفجوة الذهنية بني النخب احلاكمة، التي تبدأ أعمارها عادة 

فوق اخلمسني، وبني الشعب الذي أصبحت غالبيته من الشباب، ذوي التفكير األكثر انفتاحاً 

وانطالقا من قدرة األنظمة على االستيعاب والتعامل.

مما تقّدم، جند أن ما حدث هو تفاعل، اجتمعت فيه األسباب التقليدية مع املستجدات السريعة 
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املتغّيرة، فحدث االنفجار بشكل غير متوقع وغير محسوب. 

 خصائص الحراك السياسي العربي
تشترك جميع احلراكات السياسية العربية باخلصائص اآلتية:)1( 

البلدان  في  السياسية  االحتجاجية  احلراكات  شرارة  أشعلت  من  هي  الشباب  شريحة   .1
العربية.

مثل  الشرعية،  املؤسسات  أو  احلزبية  األطر  خارج  العربية  السياسية  احلراكات  نشوء   .2
االحتادات الطالبية أو اجلمعيات األهلية أو النقابات املهنية.

هذه  ضمت  إذ  لأليديولوجيات؛  عابر  حتالفي  بطابع  العربية  االحتجاجية  احلراكات  اتسام   .3
احلراكات شباباً من مختلف التيارات والتوجهات السياسية، إضافة إلى الشباب املستقل 

غير املنتمي ألي حزب أو حركة سياسية.

رسائل  مثل  احلديثة،  والتقنية  االتصال  أدوات  على  العربية  السياسية  احلراكات  اعتماد   .4
وتويتر،  و)فيسبوك،  املدونات  إلى  إضافة  اإللكتروني،  البريد  ومجموعات  احملمول،  الهاتف 

ويتوتيوب، وغيرها(، بوصفها وسائل للتعبير، والتعبئة، واحلشد، والتنظيم.

5. اتفاق معظم احلراكات السياسية العربية على قضايا بعينها مثل: اإلصالح السياسي 
واالقتصادي، ودعم الطبقة االجتماعية املهمشة، ومحاكمة الفاسدين.

الحراك السياسي العربي ووسائل التواصل االجتماعي
ودعوة  االحتجاجات  عن  التعبير  في  االجتماعي،  التواصل  بوسائل  االستعانة  تاريخ  يعود 

يناير  الثاني/  كانون   17 يوم  إلى  حكوماتهم،  وإسقاط  بحقوقهم  املطالبة  إلى  اجلماهير 

 Joseph  )2001، حيث اسُتخدمت تلك الوسائل إلجبار الرئيس الفلبيني (جوزيف إسترادا

Estradaعلى التنحي، وعند بحث قضية تنحيه عن احلكم، صوَّت املوالون له في الكونغرس 
الفلبيني لصالح جتاهل أدلة دامغة ضده، وفي أقل من ساعتني، وزعت سبعة ماليني رسالة 

نصية تقول: »ارتدمِ األسود واذهب إلى »إسدا««، وبحلول يوم 20 كانون الثاني/ يناير تنحى 

)إسترادا(، لتشكل تلك احلادثة أول سابقة على مستوى العالم، تتمّكن فيها وسائل التواصل 

)2012(، الربيع العربي في مصر الثورة وما بعدها، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  1- قرني، بهجت، 

ص.22
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االجتماعي من إسقاط نظام حكم، وألقى )إسترادا( حينها اللوم على الرسائل النصية.)1( 

مت بواسطة الرسائل النصية عام 2004، إلى إسقاط  وفي اسبانيا، أفضت املظاهرات التي نُظِّ

)تشيلي(،  رئيس الوزراء اإلسباني )خوسيه ماريا أزنار( José María Aznar. وكذلك في 

ساعدت شبكات التواصل االجتماعي في تنظيم احتجاجات ضد قوانني التعليم عام 2006، 

املظاهرات  انفجرت  عندما   ،2009 عام  )مولدوفا(  في  السلطة  الشيوعي  احلزب  فقد  كما 

إيران عام 2009،  »احلركة اخلضراء« في  انتفاضة  انتخابات مزورة بشكل واضح، وخالل  بعد 

استخدم الناشطون )الفيسوبك(؛ من أجل االحتجاج على إساءة إحصاء األصوات التي أيدت 
حسني موسوي، واتبعت حركة »القميص األحمر« مساراً مشابهاً في )تايلند( عام 2010.)2(

في الشهور الثالثة األولى من عام 2011، حدث حتول كبير في طرق استخدام العالم العربي 

لوسائل التواصل االجتماعي، حيث َشرع استخدامها كأدوات حلشد اجلماهير عبر اإلنترنت، 

ملحوظاً  ارتفاعاً  التحول،  ذلك  رافق  للحكومات، كما  واملعارضة  املؤيدة  املظاهرات  وتنظيم 

في سقف الشعارات واملطالب؛ فمستخدمو تلك الوسائل التفاعلية، أصبحوا رواد التغيير 

في العالم العربي وقادة الرأي اجلدد، الذين ميلكون القدرة على التهدئة والتهيج، والقدرة على 

تعبئة وحشد اجلماهير وتوجيهها إلى املكان الذي يرغبون، وفي الوقت الذي يحددون، وقدرتهم 

كذلك على صياغة وتوجيه الشعارات املرفوعة، إضافة إلى قدرتهم على إعادة اجلماهير إلى 

منازلها وتهدئة األوضاع، فمن منا لم يسمع باسمي املصري وائل غنيم والناشطة اليمنية 

ل كرمان؟  تَوكُّ

من  املاضية،  القليلة  السنوات  في  برزت  التي  االجتماعي،  التواصل  شبكات  منصات  تعد   
أهم أدوات التعبير عن الرأي العام، وإحدى أدوات التغيير في العصر احلديث؛ فهناك العديد 

أن تكسب مؤيدين للمطالبة  والتي من شأنها  املدونني،  التي ينشئها بعض  من اجملموعات 

العربي،  العام  الرأي  بلورة  دورٌ ملحوٌظ في  )الفيسبوك) االجتماعية،  بالتغيير. وكان ملنصة 

التي شهدت مسيرات  الدول،  ومدن  في عواصم  واحملتجني  املعتصمني  ربط مجموعات  عبر 

وتظاهرات حاشدة؛ مما حّول املنصة من وظيفتها األساسية )التواصل اجتماعياً(، إلى وظيفة 

1- Shirky، C. )2011(. ”The Political Power of Social Media“، Foreign Affairs، vol. 90، Issue.1، 
P.17

2- النيرب، باسل، )2011(، »اإلعالم االجتماعي إعالم التغيير«، مجلة البيان، مج.26، ع.284، ص.53
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جديدة هي )التعبئة السياسية(، التي رمبا لم تكن تخطر على بال مؤسسي هذه املنصة.)1(

االجتماعي،  التواصل  شبكات  ومنصات  اإللكترونية،  املواقع  فيه  تصدرت  الذي  الوقت  وفي 

تساندها الفضائيات، لوحظ انحسار دور )اإلعالم الرسمي التقليدي( وتراجعه نسبياً في ظل 

الثورة اإللكترونية العاملية، ولعل اخلاسر األكبر في الثورات العربية هو اإلعالم الرسمي، الذي 

اقتصر على نقل وجهة نظر احلكومات، وظل سجني الرأي احلكومي، وأخفق في نقل مجريات 

الثورة إال من خالل رؤية السلطة لها، وتصويرها كأحداث عنف أو حركات مترد أو حوادث شغب 

أو احلديث عن )مؤامرة( تدير هذه األحداث.)2( 

من ناحية ثانية، كان لكاميرا الهاتف احملمول والفيديو املتصل بها، دورٌ كبيٌر خالل االحتجاجات 

احلكومة على حجب شبكة  إقدام  في  التقنية سبباً  تلك  العربية، ففي مصر مثالً، كانت 

الهواتف احملمولة؛ إذ كانت شوارع مصر مليئة بكاميرات التصوير الهاتفية؛ مما دفع السلطات 

املصرية إلى مصادرة الهواتف احملمولة من احملتجني، كما أن القنوات الفضائية العربية أمثال 

)اجلزيرة والعربية(، استفادت من تلك التقنية في تغطيتها لألحداث تغطية حية ومباشرة، 
بواسطة تقارير املراسلني التي كانت تصلها عبر الهواتف احملمولة والثابتة. 

هذا النمط اجلديد من اإلعالم، ساهم في بروز املواطن الصحافي املشارك الفّعال في العملية 

االتصالية، وفي تغيير الكثير من املفاهيم التواصلية احلالية، عبر إنشاء املدونات والصفحات 

على منصات شبكات التواصل االجتماعي؛ إذ أن أغلب املمارسني لهذا النوع من الصحافة 

هم املواطنون الهواة، الذين استطاعوا أن يكونوا هـم أنفسهم اخلبر وصانعوه في آٍن معاً، وأن 

يصبحوا مراسلني للقنوات واملؤسسات اإلعالمية، وناقلني للمعلومات بشكل واقعي ومباشر 

ومالمس للحدث. وما مُيّيز املواطن الصحافي، عدم خضوعه للمحطة اإلعالمية التي كانت 

تُهيمن على اخلبر وتعمل على نقله إلى اجلمهور، فهو حر طليق في التعبير وفي نقل اخلبر 

بالصوت والصورة وبشكل مباشر وآني وسريع؛ مما يجعل التحكم والسيطرة على اخلبر من 
قبل السلطات أمرا صعباً.)3(

1- مراد، مصدر سابق، ص.192-191

2- املرجع السابق نفسه.

فيالدلفيا  للتغيير«، مؤمتر  ثقافة جديدة  وبزوغ  الوسائط  أزمة  العربي:  »احلراك   ،)2012( سعدي، محمد،   -3

الدولي السابع عشر بعنوان: ) ثقافة التغيير(، في الفترة 6-8 تشرين الثاني/ نوفمبر، جامعة فيالدلفيا، األردن.
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املتفوقة في األخبار  املواطن الصحفي  املثال، كشف احلراك املصري عن ظاهرة  على سبيل 

على وسائل اإلعالم التقليدية؛ مبا متتلكه من سرعة في نشر األخبار وحتليلها وقدرة التأثير، 

فباتت منصات شبكات التواصل االجتماعي مصدر أخبار ملا يدور في مصر، وأخذ الصحفيون 

الكبار في التعليق على األخبار العاجلة من تلك املنصات، فأصبح املواطنون املتواجدون في 

مكان التغطية صحافيني، وباتت تغطية األخبار من واجبهم بدالً من الصحفيني. 

وبزوغ  الوسائط  من جانب آخر، أكد محمد سعدي في بحثه املوسوم »احلراك العربي: أزمة 

ثقافة جديدة للتغيير«، على أن القاسم املشترك األعظم بني احلراكات السياسية العربية، 

هو أن صدارة املشهد االحتجاجي التغيري لم يكن من نصيب الوسائط السياسية واإلعالمية 

وغير  الرسمية  التلفزية  اإلعالمية  والقنوات  املدني  اجملتمع  ومنظمات  كاألحزاب  التقليدية، 

الرسمية، كما أن غالبية النخب املثقفة لم تكن لها قوة االستباق في هذا املشهد التغييري، 

مؤطرة  غير  وسلمية،  عفوية  شعبية  حتركات  على  حقيقة  االحتجاجي  الفعل  ارتكز  إمنا 

اجلديدة،  االتصال  وسائط  أن  إلى  أشار  كما  محدد.  إيديولوجي  أو  ثقافي  أو  سياسي  بإطار 

خاصة اإلنترنت ومنصات شبكات التواصل االجتماعي )منتديات اجتماعية، فيسبوك، تويتر، 

يوتيوب، وغيرها(، قامت بدور مهم في هذا احلراك العربي؛ فتحّول الفضاء الرقمي الرحب إلى 

أداة فّعالة لالحتجاج والتنسيق والتعبئة، من أجل إرساء ثقافة جديدة للتغيير، قوامها إنهاء 
ثقافة الزعامة واالستبداد، والتطّلع نحو احلرية والدميقراطية.)1(

أن واقع  الباحثان  البحث، يستخلص  العرض السابق لألدبيات ذات الصلة مبوضوع  في ضوء 

االحتجاجية  احلركات  أغلب  توظيف  مدى  يُظهر  العربية،  البلدان  في  اجلديدة  التحوالت 

بأشكالها  احلديثة  االتصال  وسائل  استثمار  من  انطالقاً  االجتماعي،  التواصل  لوسائط 

املتنوعة )إنترنيت، يوتوب، فيسبوك، تويتر، رسائل نصية، مدونات، وغيرها...( بداية في حتقيق 

تعاطف كبير، وخلق قاعدة عريضة من احملتجني، وانتهاًء بالنزول والتظاهر بامليادين، إلى جانب 

مساهمتها في تصعيد احلراكات السياسية العربية؛ كونها سهلت من عملية التواصل بني 

إثارة وعي اجلمهور وتوجيهه نحو  أنها عملت على  الناس واختصرت املسافات بينهم، كما 

سلوكيات ُمعّينة، فقد فاجأ الشباب العربي العالم بأسره في كيفية استخدامهم لشبكة 

)فيسبوك  وأهمها منصتا  االجتماعي،  التواصل  العاملية، خاصة منصات شبكات  اإلنترنت 

1- سعدي، محمد، مرجع سابق.
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وتويتر(؛ إذ استخدم الشباب هاتني املنصتني وغيرهما، كأحدث وأفضل أسلحة تكنولوجية 

افتراضية، ضد أنظمتهم الشمولية البوليسية القمعية.

شبكات  منصات  بها  قامت  رئيسة،  أدوار  أربعة  الباحثان  يستنتج  تقّدم،  ما  إلى  استناداً 

التواصل االجتماعي خالل االحتجاجات العربية، هي: 

1- جناحها في حتشيد اجلمهور وحتقيق الشعبية.

2- ُمساهمتها في بروز املواطنة الفاعلة واإليجابية.

3- كانت تلك املنصات أدوات مضادة للدعاية واإلشاعات.

4- ساعدت الناس في حتليل البيانات الصادرة عن احلكومات.

ثالثاً: الدراسات السابقة
1. دراسة عبد القوي، )2009(.)1( بعنوان: »دور اإلعالم البديل في تفعيل املشاركة السياسية 
لدى الشباب«. هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف على دوافع استخدام الشباب للشبكات 

وتشكيل  الشباب،  لدى  السياسي  الوعي  تنمية  في  ودورها  االفتراضية،  االجتماعية 

اجتاهاتهم نحو املشاركة السياسية، باستخدام منهجي املسح واملقارن، على عينة من 

الشباب قوامها )380( مفردة، من مستخدمي )الفيسبوك(. وأظهرت الدراسة، أن تعددية 

)الـفيسبوك(،  اآلراء ومناقشة القضايا السياسية، كانت بدرجة كبيرة من احلرية على 

وأن إتاحة الفرصة للتعليـق وإبداء الرأي في القضايا املثارة، ساعد في جذب انتباه الشباب 

نحو املضامني السياسية املثارة على )الفيسبوك(، دون متييز بني الذكور واإلناث.

والتغير في تونس ومصر«. سعت هذه  بعنوان: »الفيسبوك   )2(.)2011( دراسة الدليمي،   .2
فيها،  )الفيسبوك(  ودور  ومصر  تونس  في  األحداث  أسباب  على  التعّرف  إلى  الدراسة 

باستخدام املنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل التواصل االجتماعي، 

ساهمت في إجناح ثورتي تونس ومصر؛ ألنها سّهلت من عملية التواصل بني الناس واختصرت 

1- عبد القوي، محمود حمدي، )2009(، »دور اإلعالم البديل في تفعيل املشاركة السياسية لدى الشباب«، 

املؤمتر العلمي الدولي اخلامس عشر، بعنوان: اإلعالم وقضايا اإلصالح في اجملتمعات العربية: الواقع والتحديات، 

من 7– 9 متوز/يوليو، جامعة القاهرة، مصر.

تونس ومصر«، مؤمتر علمي بعنوان: )دور وسائل  والتغير في  »الفيسبوك   ،)2011( 2- الدليمي، عبدالرزاق 

اإلعالم في التحوالت اجملتمعية(، في الفترة 23-25 تشرين األول/ أكتوبر، جامعة اليرموك، األردن.
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املسافات بينهم، كما أنها عملت على إثارة وعي اجلمهور وتوجيهه نحو سلوكيات ُمعّينة، 

بزيادة املعلومات املرسلة للتأثير على القطاعات املستهدفة من اجلمهور. وبينت الدراسة، 

التواصل االجتماعي، ألحداث  )الفيسبوك( وغيره من مواقع  أن تنظيم االحتجاجات عبر 

التغيير االجتماعي من خالل نشاطات قليلة الكلفة، أدى إلى تعريض املشاركني في هذه 

االحتجاجات، إلى خطر التهديد بالعنف وإلى االستخدام الفعلي للعنف.

االجتماعي  »اإلعالم  بعنوان:   )1(.)2011(  ،Effing، Hillegersberg، Huibers دراسة   .3
الدميقراطي  الطابع  واليوتيوب  والتوتير  الفيسبوك  يضفى  هل  السياسية:  واملشاركة 

على أنظمتنا السياسية«. استهدفت هذه الدراسة الوصفية مناقشة دور وسائل اإلعالم 

االجتماعي في املُشاركة السياسية؛ بُغية فهم تأثير اإلعالم االجتماعي في االنتخابات. 

خالل  من  اجلماهيرية  املشاركة  لتشكيل  املُسبقة  اجلهود  أن  إلى  الدراسة،  وخلصت 

املُعطيات تتغير مع وسائل اإلعالم  التقليدية لم تُصادف جناحاً، ولكن  االنترنت  أساليب 

الفروق بني  يوّضح  إدراكها كمفهوم محوري،  مُيكن  املُشاركة  أن  ذلك  اجلديد؛  االجتماعي 

)اإلنترنت القدمي( ووسائل اإلعالم االجتماعي اجلديد.
وقرار  االجتماعي  »اإلعالم  بعنوان:   )2(.)2012(  ،Tufekci، & Christopher دراسة   .4
املشاركة في االحتجاج السياسي: مالحظات من ميدان التحرير«. سعت هذه الدراسة 

ميدان  احتجاجات  في  للُمشاركة  املصريني،  احمُلتجني  دوافع  على  التعّرف  إلى  امليدانية 

التحرير في مصر إبان الثورة املصرية. وتوصلت الدراسة، إلى أن أهم دوافع املشاركة كانت 

وسائل اإلعالم االجتماعي بصفة عامة و)الفيسبوك( على وجه التحديد، الذي أدى من 

يستطيع  ال  للمعلومات،  جديدة  مبصادر  إمدادهم  في  ُمهّماً  دوراً  املبحوثني،  نظر  وجهة 

النظام التحّكم فيها بسهولة. 

1- Effing، R. Hillegersberg، J. Huibers، T. )2011(. ”Social Media and Political Participation: 
Are Facebook، Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems?“، Third IFIP 
WG 8.5 International Conference، during 29Aug.- 29 – 1Sept. Delft، The Netherlands.
2-Tufekci، Z.Christopher، W.)2012(.”Social Media andthe Decision to Participate in Po
litical Protest: Observations From Tahrir Square“، Journal of Communication، Vol.62، 
Issue.2، P.363-379.
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 – العربي  السياسي  احلراك  تنشيط  في  اإلعالم  »دور  بعنوان   )1(.)2013( مراد،  دراسة   .5
شبكات التواصل االجتماعي منوذجاً«. هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف على كيفية توظيف 

احلراك السياسي العربي، إلمكانات مواقع التواصل االجتماعي، في تأجيج الثورات العربية 

وإدامة زخمها وتعبئة شبابها. وخلصت الدراسة، إلى أن هذه املواقع أصبحت محطات حشد 

للمشاركة في احلراك السياسي، وكسرت حاجز اخلوف وحّولت العمل السياسي السري إلى 

نشاط علني، وقامت بدور التعبئة االيديولوجية للثورات، وحققت حضورها في نشر أفكار 

الثوار والترويج لهذه املطالب. كما أوضحت هذه الدراسة، أن هذه  الثورات وتبّني مطالب 

املواقع أدت دوراً كبيراً في التنسيق بني الثوار ومت توظيفها في مسألة التشبيك بني اجملموعات 

السياسية وتنظيم االعتصامات، وساهمت في تغيير الصورة النمطية للشباب العربي؛ إذ 

حولته من شباب كان يوصف بالسطحية، إلى شباب فاعل يتوق للحرية والكرامة والتغيير.

احلراك  على  االجتماعي  التواصل  شبكات  »تأثير  بعنوان:   )2(.)2014( عمر،  بن  دراسة   .6
السياسي في الدول العربية: مصر أمنوذجاً«. سعت هذه الدراسة الوصفية إلى اكتشاف 

الدور السياسي لشبكات التواصل االجتماعي؛ بقصد وضع إستراتيجية لالستفادة من 

هذه الشبكات، في خلق وعي سياسي ومن ثم تعزيز ثقافة التأثير االيجابي لدى الشباب 

أن  إلى  الدراسة،  نتائج  وتوصلت  احلالة.  دراسة  أسلوب  على  ذلك  في  ُمعتمدة  العربي، 

جناح  في  إذ ساهمت  العربية؛  الثورات  في  مهماً  دوراً  أدت  االجتماعي،  التواصل  شبكات 

ثورتي تونس ومصر، من خالل قدرتها على حشد وتعبئة املتظاهرين، ومن ثم تنظيمهم 

والتنسيق بينهم، كما أنها كسرت حاجز اخلوف لدى الشعوب العربية.

ما يتمّيز به البحث عن الدراسات والبحوث السابقة

نظر  وجهة  مبسح  اهتم  ميداني،  بحث  بأنه  وبحوث،  دراسات  من  سبقه  عما  بحثنا  يتمّيز 

شريحة مهمة من اجمُلتمع األردني نحو املوضوع املبحوث، هي طلبة كلية اإلعالم في إحدى 

التواصل  شبكات  العربي:  السياسي  احلراك  تنشيط  في   اإلعالم  )2013(. »دور  خورشيد،  كامل  مراد،   -1

االجتماعي منوذجاً«، في أبو عرجة، تيسير، وآخرون، وسائل اإلعالم أدوات تعبير وتغيير: بحوث علمية محكمة، 

ط.1، عّمان، دار أسامة للنشر والتوزيع.
2- بن عمر، وردة، )2014(. »تأثير شبكات التواصل االجتماعي على احلراك السياسي في الدول العربي: مصر 

أمنوذجاً«، )رسالة ماجستير غير منشور(، جامعة احلاج خلضر- باتنة، اجلزائر.
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واملُستجدات  السياسية  الشؤون  تولي  االجتماعية،  الشريحة  األردنية؛ كون هذه  اجلامعات 

اإلعالمية اهتماماً ملحوظاً، وتتفاعل بجدية مع القضايا والهموم الوطنية والقومية، كما 

االجتماعي،  التواصل  ملنصات شبكات  األردني استخدماً  اجمُلتمع  أكثر فئات  بأنها من  تتمّيز 

على  كبير  بشكل  يعتمد  بات  الذي  اإلعالم،  مجال  في  األكادميي  تخصصها  بحكم  وذلك 

التقنيات الرقمية احلديثة.  

الفصل الثالث
 اإلطار المنهجي للبحث 

أوالً: منهج البحث
أو  ُمعّينة  ظاهرة  خصائص  تقرير  تستهدف  التي  الوصفية،  الدراسات  إلى  البحث  ينتمي 

الوصفي  املنهج  على  الباحثان  اعتمد  عليه،  وبناًء  التحديد.  صفة  عليه  تغلب  ما،  موقف 

مما  وكيفياً؛  كمياً  تعبيراً  عنها  ويُعبَّر  الواقع،  في  هي  كما  الظاهرة  يصف  الذي  التحليلي، 

وتعميمات  استنتاجات  إلى  والوصول  الظاهرة،  هذه  عالقات  فهم  إلى  الوصول  في  يُسهم 

تُساعد في تطوير الواقع املدروس.

 
ثانياً: مجتمع البحث وعينته

مني بدراسة برنامجي )البكالوريوس  حتدد ُمجتمع البحث، بجميع الطلبة املسَجلني واملنتظمِ

األول من العام  الفصل  )األردنية(، في  الشرق األوسط  واملاجستير( في اإلعالم، في جامعة 

الطلبة  البحث كل من:  من  اسُتبعد  إذ  مفردة؛   )267( مبا مجموعه   ،2107/2016 اجلامعي 

املنقطعني عن الدراسة، وأولئك املؤجلني، وكذلك املفصولني، باإلضافة إلى الطلبة الذين ال 

)253( استبانة وفق استخدام  توزيع  التواصل االجتماعي، مت  يستخدمون منصات شبكات 

أسلوب احلصر الشامل، استرجع الباحثان منها )224( استبانة، وبعد تدقيقها متّ استبعاد 

)7( استبانات؛ لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي، ليصبح بذلك عدد االستبانات الصاحلة 
للتحليل هو )217( استبانة.

ثالثاً: أداة البحث
أعتمد البحث على أداة )االستبانة(، والتي تكّونت من خمسة أجزاء، تناول اجلزء األول منها 

البيانات الشخصية لعينة البحث، بشقيها )الديوغرافية واألكادميية(، في حني تكّون اجلزء 



العدد 16 /أيلول  

محور العدد: مسارات ورهانات »اإلعالم اجلديد«

15
0

صال والتنمية
اإلت

الثاني، من الفقرات املُعّبرة عن وجهة نظر املبحوثني حول املوضوع املبحوث، وقد مت استخدام 

مقياس )ليكرت( اخلماسي، في قياس وجهة نظر املبحوثني.

رابعاً: صدق وثبات األداة 
من  كال  بها  أوصى  التي  االستطالعية،  البحوث  في  الثبات  ملعامل  املقبولة  القيمة  تُعّد 
)سيكارن()3( يرى  فيما   ،)%70( هي   )2(Nunnally و)نونالي(   )1(Cronbach )كرونباخ( 
النسبة  أن   Amir & Sonderpandian وسوندربانديان()4(  )أمير  من  وكلٌّ   Sekaran
)كرونباخ  ُمعامالت  إيجاد  مت  هذا،  بحثنا  وفي   .)%60( هي  كرونباخ(  )ألفا  ملعامل  املقبولة 

ألفا(؛ للتحقق من صدق وثبات أداة البحث )االستبانة(. واجلدول اآلتي يُبنّي ذلك:

نتائج ُمعامالت  ثبات االتساق )كرونباخ ألفا( ملُتغيرات البحث واألداة الكّلية

معامل كرونباخ ألفاالمتغيرات

دور منصات شبكات التواصل االجتماعي في الحراك السياسي العربي
86.4

دور منصات شبكات التواصل االجتماعي في مقاومة الرقابة والحجب والدعاية في اإلعالم 
الرسمي العربي

88.1

مدى مشاركة المبحوثين في فعاليات الحراك السياسي العربي من خالل منصات شبكات التواصل 
االجتماعي

64.65

دوافع مشاركة المبحوثين فيما يتعلق بالحراك الشعبي العربي من خالل مواقع التواصل االجتماعي
88.28

81.9التقويم الكلّي

يوّضح اجلدول رقم )3-4(، نتائج معامالت )كرونباخ ألفا(؛ للداللة على صدق االتساق الداخلي 

)0.70(؛ مما يدل أن ثبات األداة قد  والثبات لفقرات أداة البحث، ونالحظ أن جمعها أعلى من 

حتقق.

1- Cronbach، Lee J. )1970(. Essentials of Psychological Testing، 3rd edition، New York: 
Harper & Row Publishers، Inc
2- Nunnally، J. C. 1978. Psychometric Theory، 2nd edition. New York: McGraw – Hill.
3- Sekaran،  U. 2003. Research Methods for Business. 4th edition، New York: John Wiley 
& sons، Inc.
4- Amir، D. & Sonderpandian، J. )2012(. Complete Business Statistics. 8th edition New 
York: McGraw – Hill.
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الفصل الرابع

 نتائج التحليل اإلحصائي

أوالً: خصائص أفراد عينة البحث
خصائصهم   )1-4( رقم  اجلدول  ويوّضح  وطالبة،  طالباً   )217( من  البحث  عينة  تألفت 

الدميوغرافية، فيما يوّضح اجلدول رقم )4-2( خصائصهم األكادميية، وذلك على النحو اآلتي:

اجلدول رقم )1-4(

وصف اخلصائص الدميوغرافية ألفراد عينة البحث

يبني اجلدول رقم )4-1( نتائج التحليل اإلحصائي للخصائص الدميغرافية ألفراد عينة البحث، 

وكانت النتائج على النحو اآلتي:

اإلناث  ونسبة   ،)%64.5( البحث  عينة  أفراد  من  الذكور  نسبة  بلغت  االجتماعي:  النوع   .1
.)%35.5(

2. الفئة العمرية: بلغت نسبة أفراد عينة البحث ممن تتراوح أعمارهم ما بني )18-22 سنة( 
)32.3%(، وما بني )23-27 سنة( )25.8%(، وما بني )28-32 سنة( )3.2%(، ومن تزيد أعمارهم 

عن 32 سنة، جاءت نسبتهم )38.7%( من مجموع أفراد العينة الكلية للبحث.

من  هم  من  ونسبة   ،)%67.7( البحث  عينة  أفراد  من  األردنيني  نسبة  بلغت  اجلنسية:   .3
جنسيات أخرى )%32.3(.
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اجلدول رقم )2-4(

وصف اخلصائص األكادميية ألفراد عينة البحث
النسبة المئويةالتكراراتالفئةالمتغير

13361.3بكالوريوسالدرجة العلمية
8438.7ماجستير

4936.8صحافةالتخصص األكاديمي
8463.2إذاعة وتلفزيون

المستوى الدراسي
2115.8سنة أولى
5642.1سنة ثانية
2821.05سنة ثالثة
2821.05سنة رابعة

217المجموع الكلي لكل متغير
100

يبني اجلدول رقم )4-2( نتائج التحليل اإلحصائي للخصائص األكادميية ألفراد عينة البحث، 

وكانت النتائج على النحو التالي:

1. الدرجة العلمية: بلغت نسبة أفراد عينة البحث من طلبة مرحلة البكالوريوس )%61.3(، 
في حني بلغت نسبة طلبة مرحلة املاجستير )38.7%( من اجملموع الكلي ألفراد العينة.

2. التخصص األكادميي: بلغت نسبة أفراد عينة البحث من تخصص الصحافة )36.8%(، ومن 
تخصص اإلذاعة والتلفزيون )%63.2(.

3. املستوى الدراسي: بلغت نسبة أفراد عينة البحث من طالب السنة األولى )15.8%(، بينما 
طالب  أما   ،)%21.05( الثالثة  السنة  وطالب   ،)%42.1( الثانية  السنة  طالب  نسبت  بلغت 

السنة الرابعة فقد بلغت نسيتهم )%21.05(.

ثانياً: اإلجابة على تساؤالت البحث
لإلجابة على تساؤالت البحث، مت استخدام احلزمة اإلحصائية )SPSS(، حيث مت إيجاد املتوسطات 

املعيارية للفقرات املعبرة عن محاور البحث. وقد مت توزيع املتوسطات  احلسابية واالنحرافات 

احلسابية الستجابات أفراد عينة البحث عن أسئلة االستبانة باعتماد املعايير اآلتية:

• درجة املوافقة املرتفعة: وتشمل الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أكبر 	

من )3.66( وبنسبة مئوية أكبر من )%73.2(.

• درجة املوافقة املتوسطة: وتشمل مجموعة الفقرات التي تراوحت متوسطاتها احلسابية 	

بني )2.34-3.66( وبنسبة مئوية )%46.8-%73.2(.

• متوسطات 	 على  حصلت  التي  الفقرات  مجموعة  وتشمل  املتدنية:  املوافقة  درجة 

حسابية أقل من )2.34( وبنسبة مئوية أقل من )%46.8(.
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على  والتحريض  التهيئة  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  دور  ما  األول:  التساؤل 

املشاركة في املظاهرات، واالحتجاجات، واملسيرات، واالعتصامات، كشكل من أشكال التعبير 

السياسي؟ 

يشير اجلدول رقم )4-3( إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على الفقرات املعبرة عن )دور 

منصات شبكات التواصل االجتماعي في التهيئة والتحريض على املشاركة في املظاهرات، 

واالحتجاجات، واملسيرات، واالعتصامات، كشكل من أشكال التعبير السياسي(. 

اجلدول رقم )3-4(

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات احملور األول 

الفقرة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

درجة
الموافقة

ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي في 
تسهيل عملية التواصل التنظيمي بين المحتجين

مرتفعة4.74439.94.8
ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي في نقل 

شرارة االحتجاجات بين الدول العربية
مرتفعة4.71772.94.2

كان لمنصات شبكات التواصل االجتماعي دوٌر في 
تعبئة وتحشيد الجماهير العربية

مرتفعة4.68780.93.5
ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز 

المشاركة السياسية في البلدان العربية
مرتفعة4.55499.91.0

أدت منصات شبكات التواصل االجتماعي دوراً في 
تنسيق حركة المحتجين

مرتفعة4.52800.90.3
أتاحت منصات شبكات التواصل االجتماعي فرصة 

إحداث التغيير لعناصر وقوى جديدة
مرتفعة4.421.18888.4

ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي في 
صناعة الحدث السياسي وتفعيله

مرتفعة4.391.00887.7
كان لمنصات شبكات التواصل االجتماعي دوراً في 

نشر الوعي السياسي في البلدان العربية.
مرتفعة4.191.30983.9

ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي في 
تحويل الجماهير إلى جماعات ضاغطة

مرتفعة4.031.40680.6
ساعدت منصات شبكات التواصل االجتماعي في إدامة 

زخم االحتجاجات العربية
مرتفعة4.031.26080.6

وحدت منصات شبكات التواصل االجتماعي توجهات 
وأهداف المحتجين نحو التغيير

مرتفعة3.871.47977.4
عملت منصات شبكات التواصل االجتماعي على تقليل 
دور األحزاب والقوى السياسية التقليدية المعارضة في 

تنظيم االحتجاجات العربية
متوسطة3.711.53274.2

مرتفعة4.321.0486.4المعدل
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يوّضح اجلدول رقم )4-3( أن درجات املوافقة جاءت مرتفعة جلميع الفقرات املعبرة عن )دور 

منصات شبكات التواصل االجتماعي في التهيئة والتحريض على املشاركة في املظاهرات، 

واالحتجاجات، واملسيرات، واالعتصامات، كشكل من أشكال التعبير السياسي(، عدا الفقرة 

السياسية  والقوى  األحزاب  دور  تقليل  على  االجتماعي  التواصل  منصات شبكات  »عملت 
موافقة  درجة  على  حصلت  فقد  العربية«؛  االحتجاجات  تنظيم  في  املعارضة  التقليدية 
بني  ما  األخرى  الفقرات  على  املوافقة  درجات  تراوحت  حني  في   ،)%74.2( بلغت  متوسطة 
االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  »ساهمت  الفقرة  حصلت  حيث   ،)%94.8  -  %77.4(
في تسهيل عملية التواصل التنظيمي بني احملتجني« على أعالها، والفقرة »وحدت منصات 
أدناها،  حصلت على  التغيير«  نحو  احملتجني  وأهداف  توجهات  االجتماعي  التواصل  شبكات 
وبلغ املعدل الكلي لدرجة املوافقة على جميع فقرات احملور األول للبحث نسبة )86.4%(، وهو 

ُمعدل ميثل درجة موافقة مرتفعة.
التساؤل الثاني: ما دور منصات شبكات التواصل االجتماعي في مقاومة الرقابة واحلجب 

والدعاية في اإلعالم الرسمي العربي؟
يشير اجلدول رقم )4-4( إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على الفقرات املعبرة عن )دور 
اإلعالم  في  والدعاية  واحلجب  الرقابة  مقاومة  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات 

الرسمي العربي(.
اجلدول رقم )4-4(

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات احملور الثاني

االنحراف المتوسط الحسابيالفقرة
درجةالنسبة المئويةالمعياري

الموافقة
كانت منصات شبكات التواصل االجتماعي الوسيلة 

مرتفعة4.68780.93.5الناقلة للمعلومات أثناء االحتجاجات العربية
ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي في بروز 

مرتفعة4.68780.93.5ظاهرة المواطن الصحفي
ساعدت منصات شبكات التواصل االجتماعي في 
التغلب على سياسة الرقابة والحجب التي تمارسها 

الحكومات العربية على وسائل اإلعالم
مرتفعة4.61488.92.3

ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي في تغيير 
مرتفعة4.481.19189.7نمط االتصال السياسي في االحتجاجات العربية

كان لمنصات شبكات التواصل االجتماعي دوٌر في 
مقاومة الشائعات التي مارستها الحكومات العربية 

خالل االحتجاجات
مرتفعة4.48800.89.7

ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي في رفع 
مرتفعة4.321.17786.5سقف حرية التعبير في االحتجاجات العربية

ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي في توفير عنصر 
متوسطة3.581.70471.6األمن للناشطين عبر االنترنت في االحتجاجات العربية.

مرتفعة4.410.9988.1المعدل
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أن درجات املوافقة جاءت مرتفعة جلميع الفقرات املعبرة عن   ،)4-4( يتضح من اجلدول رقم 
)دور منصات شبكات التواصل االجتماعي في مقاومة الرقابة واحلجب والدعاية في اإلعالم 
توفير  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  »ساهمت  الفقرة  عدا  العربي(،  الرسمي 
عنصر األمن للناشطني عبر االنترنت في االحتجاجات العربية«؛ إذ حصلت على درجة موافقة 
 -  %86.5( بني  ما  األخرى  الفقرات  املوافقة على  درجات  وتراوحت   ،)%71.6( بلغت  متوسطة 
93.5%(، حيث حصلت الفقرة »كانت منصات شبكات التواصل االجتماعي الوسيلة الناقلة 
التواصل  شبكات  منصات  »ساهمت  والفقرة  العربية«  االحتجاجات  أثناء  للمعلومات 
منصات  »ساهمت  والفقرة  أعالها،  على  الصحفي«  املواطن  ظاهرة  بروز  في  االجتماعي 
على  العربية«  التعبير في االحتجاجات  التواصل االجتماعي في رفع سقف حرية  شبكات 

أدناها، وبلغ املعدل الكلي )88.1%(، وهو ُمعدل ميثل درجة موافقة مرتفعة.
التساؤل الثالث: ما مدى مشاركة الطلبة املبحوثني في فعاليات احلراك الشعبي العربي، 

من خالل منصات شبكات التواصل االجتماعي؟ 
يشير اجلدول رقم )4-5(، إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على الفقرات املعبرة عن )مدى 
مشاركة الطلبة املبحوثني في فعاليات احلراك الشعبي العربي، من خالل منصات شبكات 

التواصل االجتماعي(.
اجلدول رقم )5-4(

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات احملور الثالث

الفقرة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
النسبة المئوية

درجة

الموافقة
ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي في تزايد 

اهتمامي بالمسيرات واالعتصامات ومتابعة أخبارها
متوسطة4.101.12081.9

تساهم منصات شبكات التواصل االجتماعي في تأييدي 

لهذه المسيرات واالعتصامات
متوسطة3.741.41774.8

أشارك في فعاليات الحراك الشعبي العربي من خالل 

منصات شبكات التواصل االجتماعي
متوسطة2.941.79958.7

تدفعني منصات شبكات التواصل إلى التخطيط مع 

اآلخرين لتنظيم مثل هذه المسيرات واالحتجاجات
متوسطة2.901.77058.1

تدفعني منصات شبكات التواصل االجتماعي إلى المشاركة 

في هذه  المسيرات واالعتصامات
متوسطة2.481.78049.7

متوسطة3.231.5864.65المعدل

يتضح من اجلدول رقم )4-5(، أن درجات املوافقة جاءت متوسطة جلميع الفقرات املعبرة عن 
منصات  خالل  من  العربي،  الشعبي  احلراك  فعاليات  في  املبحوثني  الطلبة  مشاركة  )مدى 
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شبكات التواصل االجتماعي(، وتراوحت ما بني )49.7% - 81.9%(؛ إذ حصلت الفقرة »تساهم 
تزايد اهتمامي باملسيرات واالعتصامات ومتابعة  التواصل االجتماعي في  منصات شبكات 
أخبارها« على أعالها، والفقرة »تدفعني منصات شبكات التواصل االجتماعي إلى املشاركة 
في هذه  املسيرات واالعتصامات« على أدناها، وبلغ املعدل الكلي )64.65%(، وهو ُمعدل ميثل 

درجة موافقة متوسطة.
احلراك  مبوضوعات  يتعلق  فيما  املبحوثني  الطلبة  مشاركة  دوافع  ما  الرابع:  التساؤل 

السياسي العربي، من خالل هذه املنصات االجتماعية؟
يشير اجلدول رقم )4-6(، إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على الفقرات املعبرة عن )دوافع 
مشاركة الطلبة املبحوثني فيما يتعّلق مبوضوعات احلراك السياسي العربي، من خالل منصات 

شبكات التواصل االجتماعي(.
اجلدول رقم )6-4(

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات احملور الرابع

المتوسط الفقرة
الحسابي

االنحراف 
النسبة المئويةالمعياري

درجة
الموافقة

منصات شبكات التواصل االجتماعي تسبق 
وسائل اإلعالم األخرى في عرض األخبار 

والمعلومات المتعلقة بالحراك السياسي 
العربي

مرتفعة4.71772.94.19

الحصول على معلومات وآراء عن الحراك 
السياسي العربي من خالل منصات شبكات 

التواصل االجتماعي أسهل من وسائل 
اإلعالم األخرى

مرتفعة4.551.01390.97

تحقق منصات شبكات التواصل االجتماعي 
إمكانية التفاعل مع ما تنشره من 

موضوعات الحراك السياسي العربي من 
خالل النشر والتعليق

مرتفعة4.421.18888.39

تقدم منصات شبكات التواصل االجتماعي 
معلومات عن الحراك السياسي العربي ال 

تقدمها وسائل اإلعالم األخرى
مرتفعة4.421.18888.39

تساهم منصات شبكات التواصل االجتماعي 
في إحاطتي بالمعلومات واآلراء حول 

الحراك السياسي العربي أوالً بأول
مرتفعة4.261.32285.16

استطيع التواصل من خالل منصات شبكات 
التواصل االجتماعي مع مصادر مختلفة 
بشأن موضوعات الحراك السياسي العربي

مرتفعة4.131.29282.58

مرتفعة4.411.1388.28المعدل
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أن درجات املوافقة جاءت مرتفعة جلميع الفقرات املعبرة عن   ،)6-4( يتضح من اجلدول رقم 
)دوافع مشاركة الطلبة املبحوثني فيما يتعلق مبوضوعات احلراك السياسي العربي، من خالل 
منصات شبكات التواصل االجتماعي(، وتراوحت ما بني )82.58% - 94.19%(، حيث حصلت 
الفقرة »منصات شبكات التواصل االجتماعي تسبق وسائل اإلعالم األخرى في عرض األخبار 
واملعلومات املتعلقة باحلراك الشعبي العربي« على أعالها، والفقرة »استطيع التواصل من 
احلراك  موضوعات  بشأن  مختلفة  مصادر  مع  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  خالل 
الشعبي العربي« على أدناها، وبلغ املعدل الكلي )88.28%(، وهو معدل ميثل درجة موافقة 

مرتفعة.

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

أوالً: النتائج
تبنّي من خالل التحليل اإلحصائي للبيانات عدد من النتائج، هي:

•  ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي )من وجهة نظر املبحوثني(، في التهيئة 	
واالعتصامات،  واملسيرات،  واالحتجاجات،  واملظاهرات،  في  املشاركة  على  والتحريض 
التواصل  أنها ساهمت في تسهيل عملية  إذ  السياسي؛  التعبير  أشكال  كشكل من 
التنظيمي بني احملتجني، وفي نقل شرارة االحتجاجات بني الدول العربية، كما كان لهذه 
السياسية في  املشاركة  تعزيز  وفي  العربية،  اجلماهير  تعبئة وحتشيد  في  دورٌ  املنصات 

البلدان العربية.
• ساهمت منصات شبكات التواصل االجتماعي )من وجهة نظر املبحوثني(، في مقاومة 	

الرقابة واحلجب والدعاية في اإلعالم الرسمي العربي؛ إذ كانت هذه املنصات هي الوسيلة 
الناقلة للمعلومات أثناء االحتجاجات العربية، إضافة إلى أنها ساهمت في بروز ظاهرة 
مُتارسها  التي  واحلجب،  الرقابة  سياسة  على  التغّلب  في  وساعدت  الصحفي،  املواطن 

احلكومات العربية على وسائل اإلعالم.
•  جاءت درجة مشاركة الطلبة املبحوثني في فعاليات احلراك السياسي العربي، من خالل 	

منصات شبكات التواصل االجتماعي متوسطة.
• بفعاليات 	 املبحوثني  اهتمام  تزايد  في  االجتماعي،  التواصل  شبكات  منصات  ساهمت 

احلراك السياسي العربي وُمتابعة أخباره وتأييدهم لهذه الفعاليات.
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• متّثلت أهم دوافع الطلبة املبحوثني، فيما يتعّلق مبشاركتهم باحلراك السياسي العربي، 	
من خالل منصات شبكات التواصل االجتماعي، بأن هذه املنصات تسبق وسائل اإلعالم 
األخرى في عرض األخبار واملعلومات املُتعلقة باحلراك السياسي العربي، وأن احلصول على 
معلومات وآراء حول فعاليات احلراك من خالل هذه املنصات االجتماعية أسهل من وسائل 
اإلعالم األخرى، باإلضافة إلى أنها حُتقق إمكانية التفاعل مع ما يتم نشره من موضوعات 
حول احلراك السياسي العربي من خالل النشر والتعليق، كما أنها تُقّدم معلومات حول 

احلراك ال تُقدمها الوسائل اإلعالمية األخرى.

ثانياً: التوصيات
بناًء على ما تقّدم من نتائج، يوصي الباحثان باألتي:

u تُعد منصات شبكات التواصل االجتماعي، وسيلة فاعلة للحكومات للتواصل مع 
احلكومات  على  يتوّجب  لذا  قضاياهم،  ومعرفة  معهم  والتفاعل  خاللها،  من  املواطنني 
العربية، توظيف تلك املنصات في كافة مؤسساتها بشكل مخطط ومدروس؛ مما يُسّهل 
تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني، والتفاعل معهم، ومعرفة شكاواهم ومالحظاتهم. 

v على احلكومات العربية البدء بإدراج مساقات التربية اإلعالمية في مناهجها التعليمية، 
على مستوى التعليم املدرسي واجلامعي، وتسليح األجيال مبا مُيّكنها من تفادي سلبيات 
اإلعالم واإلعالم الرقمي حتديداً، مع ضرورة تأهيل أساتذة املدارس واجلامعات في هذا اجملال، 
واعتماد ُمبادرات لتطوير التفكير النقدي، وُمساعدة الطالب على فهم ونقد املعلومات 

والتحقق من صحتها ودقتها.

w على احلكومات العربية التوسع بتدريس مساقات احلاسب اآللي واإلنترنت في خططها 
شبكة  وعيوب  مبزايا  التعريف  على  التركيز  مع  األولى،  التعليم  مراحل  منذ  التعليمة 
استخدام  بأخالقيات  املناهج،  هذه  تضمني  ضرورة  مع  استخدامها،  وبكيفية  االنترنت 
مُيّكن  مبا  التحديد؛  وجه  على  االجتماعي  التواصل  شبكات  ومنصات  عموماً،  الشبكة 
براثن  في  الوقوع  وجتنيبهم  األمثل،  بالشكل  التقنيات  هذه  من  االستفادة  من  الطلبة 

مخاطرها.
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