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  دور وسائل االعالم الجديد في تفعيل صحافة المواطن             

 جامعة طبرق  من طلبة دراسة لعينة             

 mahmoud0924305492@gmail.comمحمود عمر فرج/ جامعة طبرق 

 7/12/2022تاريخ النشر:          15/9/2022تاريخ التقييم:     10/8/2022تاريخ االرسال:

 ملخص الدراسة

 كأحد وسائل االعالم الجديد حول تمحورت إشكالية من الدراسةانطلقت هذه 
 بين االفراد والتي التفاعل تحقيق إلى والذي أدى الحديثة، التكنولوجيا تقنيات
 تبادل من خالل وذلك ،عالميو  محليا اآلخرين مع بالتواصل للمشترك تسمح

 إلى يؤدي الذي االمر وهو المواضيع، مختلف حول المعلوماتو  المعارف
 هذا في للبحث دراستنا جاءت وبذلك حول تفعيل صحافة المواطن ثقافة تكوين

 :الرئيسي التساؤل
وقد  المواطن؟،ما الدور الذي تقوم به وسائل االعالم الجديد لتفعيل صحافة 

الت فرعية تمحورت حول انماط انبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤ 
 االستخدام  ودوافع االستخدام،المتحقق من  واالشباعات االستخدام، وعادات

 نوع عن أما الوصفي ، المنهج على اعتمد الباحث وصفية ، وتعتبر الدراسة 
 باختيار وقمنا قصدي ، بأسلوب فقد اختيرت الدراسة هذه في المختارة العينة
 وكانت قسم االعالم جامعة طبرق ،  طلبة من ةردمف 50 من متكونة عينة

االستبيان ، تناولت الدراسة اوال المنهجية فقد  استمارة ذلك في المعتمدة االدوات
سة و تساؤالتها و اهميتها ، وبعد ذلك تم التعرف على تم عرض اهداف الدرا

ماهية  الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة مباشرة ، ثانيا تم سرد
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وسائل االعالم الجديد ، ومسمياته ، سماته و خصائصها ، اهم الظواهر التي 
ل ، هوم و التعريف ، االشكاصاحبة االعالم الجديد ، صحافة المواطن المف

 مميزاتها ، العوامل المؤثرة فيها ، صحافة المواطن و االخالقيات الجديدة .
 وكيفيا كميا تحليلهاو  البيانات بتفريغ قام الباحث فقد التطبيقي اإلطار أما

استمارة استبيان صالحة لإلجراءات االحصائية من خالل  47 على لنتحصل
spss على الدراسة نتائج أسفرت جدوال حيث17من خالل ذلك على  لنتحصل 

 :في تمثلت النتائج من مجموعة
 الذي السبب وان دائمة، بصفة وسائل االعالم الجديد يستخدمالليبي  الشباب*

 والمعلوماتالتعرف على االخبار  هو هذه الوسائل استخدام إلى يدفعهم
 والمشاركة.

اكدت الدراسة أن ما يتحصل علية المواطن الصحفي من وسائل االعالم *
 التقليدي.الجديد ال يمكن ان يتحصل علية من االعالم 

 جاء في نتائج الدراسة ان وسائل االعالم الجديد جعلت من المواطن الصحفي*
  كمتلقي.رف في السابق وليس كما ع واالحداثمنتجا لإلخبار 

توصلت هذه الدراسة الي انه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين *
 االستخدام،دوافع  االستخدام،نمط  االستخدام،المتغيرات الرئيسية )مدى 

 .والعمرالنوع  ومتغيرات االشباعات(
 صحافة المواطن  ،ديدالجدور االعالم  :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

Role of Means of Up-to-Date Media in Activation of the 

Individual’s Press: Empirical Study on a Sample from Tubrik 

University 

Mahmoud Omar Faraj/, Tubrik University 

This study moved from a problem revolving around the new means of 

media as one of up-to-date devices of technology, which resulted in 

achieving interaction among people in a way that permits the user of 

the net to communicate with others locally and internationally through 

information and knowledge share on various topics. This, of course, 

leads to forming education on activation of the individual press. 

Hence, this study has come to search about the following main 

question of the study: 

What is the role of the up-to-date means of media in activation of the 

individual’s press? 

Out of this main question, other sub-questions have emerged around 

types and usages as well the satisfactions achieved and motives of 

usage. 

This study is descriptive based on the descriptive approach. The type 

of the sample selected in this study has been selected intentionally as a 

sample consisted of 50 participants from students of the Department 

of Media at Tobruk University, using the questionnaire form as a tool.  

The study handles first the methodology as it exposes objectives of the 

study, questions of the study, and importance of the study. Then, the 

study has identified the previous studies relevant to the variables of 

this study. Second, the study presents the concept of means of up-to-

date media, its names, characteristics, the most prominent phenomena 

associated to the up-to-date media, and the individual’s press 

definition, types, characteristics, and the factors affecting, then the 

individual’s press and the new ethics. 

As for the empirical frame, the researcher set up the data and analyzed 

them qualitatively and quantitatively to obtain 47 questionnaire forms 
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valid for statistical analysis through SPSS. Through this process, the 

researcher could get 17 tables, where the following findings have been 

obtained: 

- The Libyan youths use means of up-to-date media continuously, and 

the main reason for using such means is to be aware of the news and 

information as well sharing them. 

-  The study has confirmed that the journalist gets information from 

the up-to-date media other than the traditional media. 

- The findings of the study show that the means of the up-to-date 

media makes the journalist a producer of news and events not, as it 

was known in the past, as a receiver. 

- The study has concluded that there has been no statistical correlation 

among the main variables (the scope of usage, type of usage, motives 

of usages, and satisfactions) and the variables of type and age. 

Keywords: Role; up-to-date media; individual’s press.  

 المقدمة 

التفاعل التي  ن قوة وسائل االعالم الجديد ال تقتصر على مجرد خاصيةإ
تتيحها و التي تسمح لكل من المرسل و المتلقي بتبادل ادوار العملية االتصالية 
، ولكن تلك الوسائل احدثت ثورة نوعية في المحتوى االتصالي متعدد الوسائط 

و لقطات الفيديو ، كل تلك والذي يشمل على النصوص و الصور و الصوت 
فز على تلك الوسائل الجديدة التي الخصائص و غيرها دفعت الجميع الي الق

استطاعت خالل فترة زمنية قصيرة جدا احداث الكثير من التأثيرات المذهلة 
على مستويات سياسية و اجتماعية و اقتصادية ، حيث برزت وسائل االعالم 

 ات و الفيس بوك و التويتر وغيرها كثير.الجديد من شبكات و مواقع و مدون
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االتصال  وتقنياتحيث ان وسائل االعالم الجديد احدى افرازات ثورة المعلومات 
الحديثة التي احدثت تغييرات ليس فقط في مجال االعالم بل حتى في المجال 

 ،والمفاهيم والمعانيايضا تغييرات في المصطلحات  واحدثت والثقافيالسياسي 
المواطن بدال من  لصحفيوارقمي  وأعالماالعالم الجديد نتحدث عن فأصبحنا 
 التقليدية.االسماء 

الذي  والدورأن الحديث عن صحافة المواطن كإحدى وسائل االعالم الجديد 
وكيف ساهمت وسائل االعالم الجديد  النقاش،تقوم به في المجتمع من اشكال 

منه وذلك من خالل هذه  قوالتحقفي تفعيل دورها وهذا ما نسعى لمناقشته 
الموسومة بعنوان دور وسائل االعالم الجديد في تفعيل صحافة الورقة البحثية 

 طبرق.طالب جامعة  وهماعتمدنا فيها على عينة من المبحوثين  والتيالمواطن 

 اهداف الدراسة  

  االتية:تسعي الدراسة الي تحقيق االهداف 

 الجديد.الليبي لوسائل االعالم *معرفة عادات استخدام المواطن الصحفي 

*توضيح الدوافع االولية من استخدام المواطن الصحفي الليبي لوسائل االعالم 
 الجديد.

استخدامه *معرفة االشباعات المتحقق لدى المواطن الصحفي الليبي من 
 االعالم الجديد. لوسائل
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 أهمية الدراسة 

 االتي:جاءت اهمية هذه الدراسة في كونها تتناول 

 وجدي.ث .توضح الدراسة موضوع مهم وحدي1

 وموقعها.لوسائل االعالم الجديد  والمستخدمين.تركزت على المهتمين 2

.تسلط الضوء على الدور الذي يقدمه مستخدمين التويتر في تفعيل صحافة 3
 االن.المواطن حتى اصبحت بظهور الجلي الذي نراه 

  تحديد مشكلة الدراسة

ما اتاحته من مواقع و  والرقميةتحوالت التكنولوجية على الرغم من اهمية ال
أال ان هناك الكثير من االدوار التي تقوم بها و التي  ،ومزايا وفرص وشبكات

و تعد صحافة المواطن  عامة،فرضتها تلك التحوالت على بيئة االعالم بصفة 
 بمختلف المجتمع،احدى الوسائل المتزايدة االستخدام من قبل فئات واسعة من 

االمر الذي جعل منها  االجتماعية،م التعليمية و العمرية و مستوياته فئاتهم
وعلية تتحدد مشكلة  المجاالت،وسيلة مؤثرة يمكن ان تقوم بدور هام في كل 

    المواطن.وسائل االعالم الجديد في تفعيل صحافة  دراسة دورالدراسة في 

 تساؤالت الدراسة 

 الجديد؟العالم ن الصحفي الليبي لوسائل اهي عادات استخدام المواط ا. م1س

هي االشباعات المتحققة لدى المواطن الصحفي الليبي من استخدامه  ا. م2س
 الجديد؟لوسائل االعالم 
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 الجديد؟المواطن الصحفي الليبي لوسائل االعالم  دوافع استخدامهي  ا. م3س

 منهجية الدراسة 

الوصول الي المعلومات  لدراسة الميدانية حتى يتماعتمد الباحث على ا
 والمنهج ،وتساؤالتهاضوعية وتمكنه من االجابة على إشكالية الدراسة مو 

 أنه المنهج الوصفي على ويعرف المسحي،المستخدم في الدراسة هو المنهج 
طايفة من القواعد العامة للوصول الي الحقيقة في العلوم او هو الطريق المادي 

فهذا يعني أنه ال غنى عنه في البحوث  م،العلو ي الكشف عن الحقيقة في ال
 العلمية. والدراسات

 أدوات جمع البيانات 

العتبارها  وذلك رئيسية،كاده  واالستبياناعتمدنا في الدراسة على المالحظة 
 معمق.االدوات التي تسمح لنا بجمع المعلومات عن المبحوثين بشكل  أكثر

 وواضحةتي تم تحكيمها هي عبارة عن مجموعة من االسئلة ال االستبيان
وزعت على عينة من الطلبة بجامعة طبرق من مستخدمي  وقد الصياغة،

  الجديد.وسائل االعالم الرقمي 

االعالم الرقمي  وسائلع مالحظة تصرفات الطالب في مواق وهيالمالحظة 
التي تتضح من  واالستجابةتفاعلهم  وطبيعةالجديد من خالل متابعة مشاركاتهم 

 ركات.المشاخالل 
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 عينة الدراسة وكيفية اختيارها

أن عينة الدراسة تحددت في مستخدمي مواقع وسائل االعالم الرقمي الجديد من 
فقد  وعلية العمدية،الي اختيار العينة القصدية  ولجأنا طبرق،طالب جامعة 

تمت عملية توزيع االستمارة أثناء فترة  وقدمفردة  100اخترنا عينه قوامها 
 .2022يونيو  6من شهر  متحاناتالواالدراسة 

 الدراسة  مجاالت

  2022يونيو  6المجال الزمني / انجزت الدراسة خالل العام الدراسي من شهر 

 وعددهمالمجال البشري / يتكون من مجتمع الدراسة من طالب جامعة طبرق 
 طالب. 100

 .رق طبالمجال المكاني / وهو المكان الذي تتواجد به عينة الدراسة جامعة 

 السابقة  والدراساتاالدبيات 

"صحافة المواطن كمصدر  -، بعنوان  2017عالونة ،حاتم  .1
للمعلومات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين" سعت الدراسة للتعرف 
على دور صحافة المواطن كمصدر للمعلومات ، و ما اسباب ظهور 

ى صحافة المواطن ، و اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي ، و عل
و توصلت الدراسة الي  مفردة من الصحفيين ، 200عينة قوامها 

% من افراد العينة على 86مجموعة من النتائج منها : اتفق ما نسبته 
ان عمل المواطن الصحفي أثر على طبيعة عمل الصحفي المحترف ، 

% من افراد العينة يقرؤون صحافة المواطن و 45و تبين ان ما نسبته 
 % يتابعونها بشكل قليل .30نسبته يتابعونها ، وما 
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"اتجاهات الشباب المصري نحو  -بعنوان  ،2013 المعطي،عبد نها  .2
صحافة المواطن على شبكة االنترنت الدراسة القت الضوء على اشكال 

الي طبيعة االرتباط بين خصائص  والتعرف المختلفة،صحافة المواطن 
 في تشكيل المجال  ودورهاصحافة المواطن 

أن  التالية:وقد توصلت الدراسة الي النتائج  المصري،الشباب بين  العام
هناك توجه ايجابي نحو توظيف المؤسسات االعالمية للمواطن 

 الصحفي كمصدر جديد لألخبار 
الدراسة الي أن الثقة في المضامين المقدمة  وتطرقت %،46.3بنسبة 

   تامة.من خالل صحافة المواطن مازالت غير 
 

مصداقية اعالم  –، بعنوان  2017طة ، لعزيز سيد محمد عبد ا .3
المواطن عبر مواقع التواصل االجتماعي و البرامج الحوارية بالقنوات 
الفضائية كما يدركها الشباب المصري " تهدف الدراسة الي التعرف 
على مستوى مصداقية اعالم المواطن ، و رصد أهم معايير المصداقية  

ي ، و مدى كة التواصل االجتماعلكل من صحافة المواطن و شب
اعتماد الشباب المصري عليها ، و اعتمدت الدراسة على المنهج 
المسحي ، ومنهج المقارنة ، واستمارة تحليل المضمون ، وتمثلت عينة 

مفردة  400الدراسة في موقعي الفيس بوك و اليوتيوب و كانت 
لي النتائج موزعين بالتساوي بين اربع محافظات ، و توصلت الدراسة ا

: تأكيدها على ارتفاع معدل التعرض الشباب لمواقع التواصل التالية 
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االجتماعي ، كما اكدت على ارتفاع معدالت التعرض مقارنة بالبرامج 
الحوارية المصرية و قدرتها على استقطاب الشباب المصري الذي 

 عجزت الوسائل التقليدية على فعل ذلك .
 اإلعالم القةع مدى " وعنوانها (2011) الفطافطة محمود دراسة .4

 " نموذجا بوك الفيس " نفلسطي في والتعبير الرأي بحرية الجديد
 صفحات من لعينة المضمون  تحليل استخدمت ،وصفية دراسة وهي

 عالقة االعالم معرفة الى هدفت حيث ،الفلسطينيةللمجموعات  الفيسبوك
 التواصل موقع على التركيز مع فلسطين في والتعبير الرأي بحرية الجديد

 في وأثره عليه اإلقبال حيث من أهمية من له لما " بوك فيس" االجتماعي
 العالم في أو االفتراضي العالم أكان ذلك سواء الحرية هذه مثل تجسيد
 الدراسة حيث عمدت ، الوصفي المنهج الدراسة هذه واستخدمت . الواقعي

 واالستفادة التبادل ومدى فلسطين في والتعبير الرأي حرية واقع رصد إلى
 االجتماعي للحركات الجديد االتصالي المجال يوفرها أن الممكن التي من

 أهمها كبرى  قضايا في أحالمها عن ذاتها والتعبير تنظيم في الفلسطينية
 من كبيرة بمجموعة خلصت الدراسة وقد االنقسام، أخرها وليس االحتالل

 عام لبناء رأي الجديد االعالم تغلسا الفلسطيني الجهد أن ، أهمها النتائج
 كافة في الفلسطيني األداء في التقليدية العمل طرق  تجاوز يستطع لم لكنه

 وإعطائها التعبير حرية بتعزيز ساهم التقني المجال أن حقوله ، وأيضا
 وأن أألخر الرأي واحترام االختالف ثقافة لم يبنى لكنه للنشر وطريقة متنفس
 وعالقتها التحول المتعلقة بنظريات األكاديمية اتاألدبي في ضعف هناك

  الفلسطيني . المشهد في االتصالية الوسائط بنظريات
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  التعليقات على الدراسات السابقة

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اعتمادها على المنهج  -
 المسحي.

 وكيفيةسابقة التعرف على االدوات البحثية التي استخدمتها الدراسات ال -
 توظيفها.

استفاد الباحث من الدراسات السابقة في توسيع القاعدة المعرفية حول  -
  وبلورتها.اشكالية الدراسة 

 النظري  اإلطار

 مة مقد

تعبر رحلة االعالم الجديد هذه عن انتقال أدوات االتصال وتطبيقاته المختلفة 
ما يرى البعض من قبضة المؤسسات الي يد الجمهور ، او حتى قبل ذلك ك

بظهور أنماط جديدة من أشكال االعالمية ، أو ربما يمثل االعالم الجديد في 
شهد مجال االعالم نقلة نوعية و قد انطالقة تكنولوجيات االتصال الحديث ، و ل

غير مسبوقة بظهور شكل جديد من االعالم ساهم بشكل كبير في ايجاد 
اهمت عوامل التطور الكبير في مساحات و واسعة بعيدة عن الرقابة ، و قد س

تكنولوجيا المعلومات و االتصال في انتشار هذه الوسائل وفي استخدامها على 
فتراضي لم يعد االشتغال في العمل االعالمي نطاق واسع ، و في الفضاء اال

حكرا على الصحفيين المحترفين فحسب ، بل اصبح بإمكان أي شخص على 
كما اصبح بإمكانه ان يلتقط صورا أو يكتب  الشبكة العالمية أن يكون صحفيا
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رائيا أو يضع مقطع فيديو أو ان يبث أفكاره أو مشاعره و اهتماماته بكل يسر 
 و سهولة .

 من األخير الجزء في النطاق واسع كمصطلح الجديد اإلعالم وسائل وظهرت
 والصور األفالم مثل التقليدية اإلعالم دمج وسائل ليشمل العشرين القرن 

 التفاعلية للكمبيوتر القدرة مع ،والمطبوعة المنطوقة والكلمة يقىموسوال
 االتصال مجال شهدها التي العلمية الثورة وتطبيقات ،االتصاالت وتكنولوجيا
 على التغلب في االتصال مجال في التكنولوجية الثورة حيث ساهمت ،واإلعالم

 الكم نوعية في يوي نب أحدثت تغيير والتي ،السياسية والحدود الجغرافي الحيز
 New mediaالجديدة  اإلعالم بوسائل والمقصول .اإلعالم وسائل في والكيف
 والشبكية (Interactive) عن لتفريقها الرقمية وذلك اإلعالم وسائل هي ببساطة

Digital والتفاعلية (Internet) والمسموعة المطبوعة (التقليدية اإلعالم وسائل 
  ) والمرئية

 م الجديدأوال / االعال

 التياالعالم الجديد باختصار هو مجموعة تكنولوجيا االتصال  ليستر: يعرفه
والوسائل التقليدية لإلعالم الطباعة والتصوير تولدت من التزاوج بين الكمبيوتر 

 .والصوت والفيديو يالفوتوغراف

البيئة الرقمية بما  فياالتصال  فيالمفهوم يشير أيضا إلى الطرق الجديدة  
لناس بإمكانية االلتقاء والتجمع على االنترنت ح للمجموعات األصغر من ايسم

بأسماع صوتهم  توالمجموعابيئة تسمج لألفراد  وهيوتبادل المنافع والمعلومات 
 .(2018)فاطمة الزهراء، وصوت مجتمعاتهم إلى العالم أجمع  
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 (الجديد ا)إللكتروني اإلعالم أشكال
 االنترنت شبكة شهدتها بالتطورات التي الجديد اإللكتروني اإلعالم ارتبط

 من نشهده ما تطبيقاتها أبرز أتاحها وكانت التي التفاعلية اإلمكانيات وخاصة
 تدفق ومع ، واألفكار للمحتوى  ومشاركة اتصال وأدوات اجتماعية شبكات
 الجماهيري  االتصال ونظم ةاإلعالمي المفاهيم فإن ، يدةالجد اإلعالمية التقنيات
 التي المتغيرات مع التكيف على التقليدية الوسائل جديدة وأجبرت أشكاال أخذت

 لالتصال جديدة خالل معايير من أصبحت والتي االنترنت شبكة فرضتها
 على كنافذة بدوره التليفزيون  يستمر بينما " )برودي( يشير وهنا ، الجماهيري 

 هو طالما بالعالم المستخدم يوصل أن استطاع الرقمي فإن اإلعالم العالم
 .باألنترنت متصل
 :الرقمي اإللكتروني اإلعالم أشكال وتتعدد
 االنترنت شبكة على اإلعالمية المواقع 1-
 الشبكة مواقع عبر الصحفي النشر خدمات :اإللكترونية الصحافة 2-
 االنترنت على الحي البث خدمات ، اإللكترونية اإلذاعة 3-
 االنترنت على المباشر الحي البث خدمات ، اإللكترونية التليفزيونية واتقنال 4-
 اإللكتروني األرشيف خدمات 5-
 االنترنت على اإلعالني النشر خدمات :اإللكترونية اإلعالنات 6-
 ترفيهية إعالنية خدمات 7-

Blogs -8 المدونات 
(Facebook) -9 االجتماعي ، التويتر التواصل قنوات  

 المحمول الهاتف على الحي البث وتشمل الجوال الهاتف ماتدخ 10- 
 رسائل - MMS، SMS الهاتف على
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 (2010)محمود، العاجلة األخبار خدمات بث 11-
 االربعة:كما يمكن تقسيم االعالم الجديد الى االقسام 

  .وتطبيقاتهاالعالم الجديد القائم على شبكة االنترنت  – 1

  المحمولة.االعالم الجديد القائم على االجهزة  – 2

  التقليدية.االعالم الجديد القائم على منصة الوسائل  – 3

  الكمبيوتر.االعالم الجديد القائم على منصة  – 4

  :فيالعوامل الرئيسية لإلعالم الجديد تتمثل 

 بيوتر.كمال تكنولوجيا فيالتقدم الهائل  فيالمتمثل  التقني:العامل  – 1

عولمة االقتصاد وما يتطلبه من اسراع  فيالمتمثل  االقتصادي:العامل  – 2
 المعلومات.تدفق  فيحركة السلع ورؤوس األموال وهو ما يتطلب بدوره االسراع 

االستخدام المتزايد لوسائل االعالم من قبل  فيالمتمثل  السياسي:العامل  – 3
)الشيخاني، موال تها على سير االهدف احكام قبض بالرقميالقوى السياسية 

2010). 

 مسميات االعالم الجديد 

تقوم بعض تطبيقاته على  الذيوهو االعالم  الرقمي:االعالم   •
 التكنولوجيا الرقمية مثل التليفزيون 

واالستجابة  حالة العطاءيوفر  الذيوهو االعالم  التفاعلي:االعالم   •
 ة االنترنت والتليفزيون مين لشبكالمستخد بين
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 تطبيقاته فييركز على  الذيوهو االعالم  الحي: الشبكياالعالم   •
 الشبكات.االنترنت وغيرها من 

وهو ما جاء وصفه من تعبير الفضاء السيبرونى  السيبرونية:الوسائط   •
   العلميكاتب روايات الخيال  أطلقه الذي

لتزاوج داخله بين الكمبيوتر ئم على االم القاوهو االع المعلومات:اعالم   •
جيد يستفيد من تطور تكنولوجيا  إعالميواالتصال وعلى ظهور نظام 

 فيها.المعلوماتية ويندمج 
وهو االعالم القائم على الطبيعة المتشابكة  التشعبية:اعالم الوسائط   •

وإمكانية خلقه لشبكة من المعلومات المتصلة مع بعضها بوصالت 
  تشعيبه.

 التيوهو االعالم القائم على وسيلة االندماج  المتعددة:لوسائط م ااعال  •
 والفيديو.بين النص والصورة  أيتحدث داخل االعالم الجديد 

 (2011فطافطة، )
 سمات االعالم الجديد  •
صناعة االعالم بما جعلنا  فيتوسيع المشاركة الشعبية  هي االولى:السمة 
  .الصحفيما يمكن أن يسمى ب المواطن نشهد 

وتغير أنماط  التقنيتنتشر دوما بفعل التقدم  والتيتعزيز الفردية  الثانية:السمة 
 وطرائق المعيشة 

 المعرفة.اعطاء دفعة قوية القتصاديات  هي الثالثة:السمة 
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عالم اإلامتالك وسائل  فيالسلطة عبر منازعتها  بتحديتتعلق  الرابعة:السمة 
 والحشد.التعبئة  فيعليها حين تستخدم هذه الوسائل  ردوال

السجال  فياستخدام االعالم كركيزة أساسية  فيترتبط باإلفراط  الخامسة:السمة 
 (2009)محمد فضلي، العالم أجمع  فييدور  الذي العقائدي

 خصائص االعالم الجديد 

أفرزتها التكنولوجيا بعدة سمات ألقت  تيلاتتميز رسائل االتصال الحديثة 
بوسائله الحديثة تبرزها  اإلنسانيبظاللها وفرضت تأثيرها على االتصال 

 يلي:فيما  شيخاني

عملية  فييكون فيها للمشاركين  التيتطلق هذه السمة على الدرجة  التفاعلية:
 االتصال تأثير على أدوار اآلخرين 

االتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد  الةيقصد بها أن الرس الالجماهيرية:
  الماضي فيواحد أو إلى جماعة معينة وليس إلى جماهير ضخمة كما كان 

وقت مناسب للفرد  فيتعنى امكانية ارسال الرسائل واستقبالها  الالتزامنية:
الوقت  فيالمستخدم وال تتطلب من كل المشاركين استخدام النظام 

 (2010)الشيخاني، نفسه.

يقصد بها قدرة وسائل االتصال على نقل المعلومات من وسيط  التحويل:قابلية 
 آلخر.

 فييمكن االستفادة منها  اتصالية كثيرةتوجد وسائل  الحركية:قابلية التحرك أو 
 الحركة.مكان ألخر أثناء  أياالتصال من 
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اجهزة التصالية بأنواع كبرى من هزة ااألج إمكانية توصيلتعنى  التوصيل:قابلية 
  .بغض النظر عن الشركة الصانعة لها أخرى 

لنظام وسائل االتصال حول  المنهجييقصد به االنتشار  واالنتشار:الشيوع 
 المجتمع.العالم وفى داخل كل طبقة من طبقات 

 بيئة هيإن البيئة االساسية الجديدة لوسائل االتصال لوسائل االتصال  الكونية:
 (2010)الشيخاني،  عالمية دولية

 صاحبت االعالم الجديد  التيأهم الظواهر 

 األصليين.تطبيقات االعالم الجديد بما يتفوقون فيه على أهل االختصاص 

 فيظهور طبقة جديدة من اإلعالميين وأحيانا من غير المتخصصين  – 1
 .استخدام فيين االعالم إال أنهم أصبحوا محترف

 منابر جديدة للحوار ظهور - 2

 ظهور اعالم الجمهور الى الجمهور  – 3

 ظهور مضامين جديدة ثقافية وإعالمية  – 4

 وضع االجندة  فيالمشاركة  – 5

)فاطمة الزهراء، والشبكات االجتماعية  االفتراضينشوء ظاهرة المجتمع  – 6
2018) 
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 صحافة المواطنا / ثاني
 مقدمة 

 الصحافة تأخذه الذي الوحيد الشكل هو الويب شبكة على النشر يعد لم
 المعاصرة، االلكترونية

 القرن  من األولى العشرية في الويب شهدها التي التكنولوجية التطورات أّدت إذ
 تكنولوجيا شهدتها التي الهائلة التطورات إلى باإلضافة والعشرين، الحادي

 أشكال ظهور إلى التليفون المحمول تكنولوجيا وخاصة الالسلكي صالاالت
 األشكالهذه  من وتبرز .الويب وخارج داخل اإللكترونية الصحافة من جديدة
الشبكات  وصحافة المدونات، صحافة أبرزها اإللكترونية الصحافة من أنواع عدة

 األنواع عجم ويمكن .اإلذاعية والصحافة الموبايل، وصحافة االجتماعية،
 مفهوم وهو citizen Journalism "المواطن صحافة مسمى تحت األربعة
 األخبار ينقل الذي الصحفي المواطن بدور فيها يقوم التي الصحافة إلى يشير
 لعرض التكنولوجية المتاحة الوسائل كافة مستخدًما الحّية األحداث مواقع من

  .واقعية بصورة الخبر
 هاريفوتعمفهوم صحافة المواطن 

من  لحداثته،اكثر المفاهيم اثارة للجدل نظرا  أحديعد مفهوم صحافة المواطن 
فهو يشير عند البعض  اخرى،جهة و اختالف الباحثين حول معناه من جهة 

منهم الى االعالم المواطن وعند البعض االخر الى االعالم التشاركي أو 
 .(2008)الصادق، التفاعلي أو التعاضدي و عند آخرين االعالم البديل 

فقد عرفها )مارك جالسر( بأن صحافة المواطن هي امكانية استخدام االدوات 
االنترنت العالمية من قبل من ال يتوفر لديهم أي  وشبكةالتكنولوجية الحديثة 
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من حقائق االعالم  والتأكد والزيادةوذلك بغية الخلق  مهني،تكوين صحفي 
 االخرين.ها أو بتعاون مع بمفرد
بأنها فعل مواطن أو مجموعة من  –( ووليسمن )بومان عرفها كل  وأيضا

ونشر االخبار  وتحليل، وتغطية، تجميع،المواطنين يلعبون دورا حيويا في 
 معتمدة، مستقلة،و الغرض من هذه المشاركة هو تقديم معلومات  ،والمعلومات
 Lee .J)الديمقراطية.التي تطلبها الروح مناسبة للمعلومات  متنوعة، صحيحة،

.M, 1917) 
 اشكال صحافة المواطن 

 االلكترونية.المدونات  .1
 االجتماعي.وتسمى وسائل التواصل  االجتماعية:وسائل االعالم  .2
 فيديو. وماي --وتسمى اليوتيوب  الفيديو:مواقع بث  .3
بشكل كبير جدا  واقع شبيةي موه التساهمية:المواقع االخبارية  .4

اخبارها في الغالب متطوعين  ويحرر ويديرهابالصحف االخبارية 
 وناشطين.

)ويكييديا( التي تسمح بتحرير مضمونها  الجماعي:مواقع التحرير  .5
 .(Lee .J .M ،1917)جماعي.بشكل 

 مميزات صحافة المواطن 

من  الجميع،متناول  اطن جعلت الديمقراطية فيأن من مميزات صحافة المو 
أضافه لعدم  الديمقراطية،كبداية لنقد حال  التقليدية،خالل نقدها لوسائل االعالم 

التزامها بالشروط المتعارف عليها للممارسة الصحفية كالعضوية االلزامية في 
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كل مواطن  أصبح وبالتالي ،جامعيةالنقابات المهنية أو الحصول على شهادة 
 صحافيا.ان يصبح يمكنه 

 العوامل المؤثرة في صحافة المواطن 

 وتجهيزاته، للكمبيوتر،في التقدم التكنولوجي  والمتمثل التقني:العامل  -
 وبرامجه.

ظهر جليا في انهيار بعض االنظمة السلطوية بفعل  السياسي:العامل  -
في العديد  الشعوب والتويترحركات شعبية داخلية فلقد مكن الفي سبوك 

 قبل.ما لم يكن يتحقق من  وهذامن الدول من توحيد أصواتهم 
امتهان  وبالتاليأي الشعور بالظلم االقتصادي  االقتصادي:العامل  -

 االقتصادية.لى تدني االوضاع صحافة المواطن كنوع من الثورة ع
في تراجع دور وسائل االعالم في النقل  والمتمثل المهني:العامل  -

مما ادى لبروز ظاهرة صحافة المواطن  المعرفة،ام ونشر للجمهور الع
)أبوعيشة، صوته.لتكون هي الوسيلة التي يمتلكها المواطن إليصال 

2010). 
  االجتماعية والمسؤوليةصحافة المواطن 

وإرشادهم للمهمات الموكلة  وتوجيههمتعريفها ... هي تدريب افراد المجتمع 
التي  والوطنية،واجباتهم في مختلف المجاالت الذاتية االجتماعية  واداء ،همإلي

في مختلف القضايا  ومشاركتهميقومون بها من خالل فهمهم لظروف مجتمعهم 
ومواقع التواصل  الحديثة،االجتماعية باستخدام كل سبل تكنولوجيا االتصاالت 

 (JOEL.D.R, 2006)االجتماعي 
 



تصدر عن مجلة علمية محكمة  –2022العدد الرابع عشر ديسمبر 7نةالس –مجلة كلية الفنون واإلعالم    

 ) 272X)-ISSN  2523Online Faculty of Arts and Media Journalمصراته جامعة 

 

187 

 

   يةأنشطة صحافة المواطن المساعدة في تنمية المسؤولية االجتماع

قيام مجموعات شبابية بإنشاء مجموعات خاصة بهم على مواقع  •
ويتم من خالل ذلك توضيح قضايا مهمة في  االجتماعي،التواصل 

 .خ.... ال واالقتصادية واالجتماعية، السياسية،جميع المجاالت 
نترنت العاديين الي منتجي رسائل اعالمية بلغة تحويل مستخدمي اال •

 مؤثرة.
)السيد البخيت،  االنتقال من مرحلة الجمهور النشط الي المرسل النشط •

2000) 
 صحافة المواطن االخالقيات الصحفية المتجددة 

مسألة سياق  وفي واستقالليتها،تعد االخالقيات عنصرا محددة في شكل المهن 
فأن صحافة المواطن تواجه نوعين من  المواطن،بصحافة  وعالقتهااالخالقيات 
 االخالقيات:

وكيف أنها لم  التقليدية،االخالقية للصحافة  والقواعداوال / مجموعة المواثيق 
 المواطن.تعد تساير احتياجات 

 والمدوناتا / االمر يتعلق بأخالقيات استعماالت االنترنت عامة ثاني
 (2006)عزة عبد العزيز، ة.خاص

كما أن االسلوب الصحفي و المنهج الذي تتبعه صحافة المواطن قد قسم اهل 
الصحافة و المهنيين بين متحمس غيور ، متردد ، حذر ، رافض ، أذ يعتبر 
البعض أن اسلوب الصحفي لصحافة المواطن ال يحترم الموضوعية و الحيادية 

ة و النزاهة و بينما يرى من يعتنق صحافة المواطن انهم يحترمون الموضوعي، 
اخالقيات الصحافة عامة ، و لكن دورهم ال يتمثل في االنحياز لجهة معينة ، 
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بل في تفعيل الجدل االجتماعي ، و أيضا يرى الصحفي المواطن أن الحاجة 
بر ال يكفي حتى الي صحافة المواطن ليست رغبة بل هي التزام بأن نشر الخ

 (2020)خديجة الرحية، يشكل الرأي العام موقفة من االحداث 

 الجنس متغير الدراسة حسب عينة توزيع ( يمثل1جدول رقم )

 تصنيف العينة الفئات المتغيرات
 

 الجنس
 %68.1 32 ذكر
 %31.9 15 أنثى

 %100 47 المجموع
 بيانات فحص خالل ومن المدروسة العينة ( خصائص1الجدول رقم ) يبين

 مفردات من ٪ 68.1 بنسبة مفردة 32 ان تبين بالجدول الظاهرة الجنس متغير
 اذا31.9 % بنسبة مفردة 15 االناث عدد بلغ فيما الذكور جنس من هي العينة

وسائل  استخدام على الذكور اقبال ان تبينت تاالحصائيا هذه خالل من
 ان اثبتت الدراسات اغلبية ان كون  منطقية نتائج وهي ،أكثر يداالعالم الجد

 لتلبيتها. حاجاتهم لتعدد نظرا استخداما أكثر الشباب
 العمر متغير الدراسة حسب عينة توزيع ( يمثل2جدول رقم )

 تصنيف العينة الفئات المتغيرات
 

 العمر
18 -20 19 40.4 
20-25 18 38.3 

30-25 10 21.3 
 %100 47 المجموع

 الفئة شكلت حيث العينة، ألفراد العمرية الفئة متغير (2) رقم جدول يوضح
مئوية  نسبة على تحصلت العمرية الثانية الفئة % تلتها40.4 ىاالول العمرية
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اال أن االختالف كان في الفئة  الفئتين،% وقد اتضح التقارب بين 38.3
 %21.3مئوية كانت  نسبةو مفردات  10العمرية الثالثة التي كانت بمقدار 

الدراسة حسب استخدام وسائل االعالم  عينة توزيع ( يمثل3جدول رقم )
 الجديد

 تصنيف العينة الفئات المتغيرات
هل تستخدم 

وسائل االعالم 
 الجديد؟

 %91.5 43 نعم
 %8.5 4 ال

 %100 47 المجموع
د و قد عبرت ( استخدام المبحوثين لوسائل االعالم الجدي3وضح الجدول رقك )

% هذه النتيجة 91.5نتائجه ان اغلبية العينة يستخدمون هذه الوسائل بنسبة 
 المبحوثين.تدل على ان وسائل االعالم الجديد لها اهمية بالغة لدى 

الدراسة حسب متوسط استخدام وسائل  عينة توزيع ( يمثل4جدول رقم )
 االعالم الجديد يوميا. 

 ةتصنيف العين الفئات المتغيرات
متوسط استخدام 
 وسائل االعالم 

 يد يومياجال

 %19.1 9 اقل من ساعة
 %25.5 12 من ساعة الي ساعتين
 %55.3 26 من ساعتين الي ثالث

 %100 47 المجموع

المبحوثين لوسائل  استخدام متوسط ارتفاع (4) رقم الجدول بيانات بينت 
 من يستخدمونها حوثينالمب من %55.3 نسبة جاءت االعالم الجديد يوميا إذ

% يليها 25.5بنسبة  ساعتين إلى ساعة من يستخدمونها من ثم فأكثر، ساعتين
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 ساعات أن الباحث ويرى  %،19.1 بنسبة ساعة من ألقل يستخدمونها الذين
 التكنولوجي التقدم هذا ظل لوسائل االعالم الجديد في استخدام الشباب
يستخدمون  المبحوثين أن الحظوي .عام بوجه معقول لها واالنتشار الواسع

 واستخداماتها أهميتها يؤكد على مما ومتزايد مكثف بشكل وسائل االعالم الجديد
 الشباب. سيما فئة ال المبحوثين قبل من المجاالت جميع في والمتجددة المتنوعة

اماكن استخدام وسائل االعالم الجديد  أكثرالدراسة حسب  عينة توزيع ( يمثل5جدول رقم )
 يوميا. 

 

 لوسائل االعالم استخداماً  األماكن أكثر المنزل أن (5) رقم الجدول تبين بيانات
اماكن االستخدام  تساوه ثم ،%87.2 بنسبة جاءت إذ المبحوثين قبل الجديد من

% 4.3االخرى من قبل المبحوثين اذ كانت نسبة االستخدام في الجامعة بنسبة
االنترنت  خدمة أن الى يشير وهذاالنسبة االخرى بنفس  واالماكنكذلك المقهى 

 أصبحت ليبيا بأن وتؤكد العينة، مجتمع لدى كبير بشكل المنازل في متوفرة
 الحديثة. االتصال تواكب تكنولوجيا

 
 

 العينةتصنيف  الفئات المتغيرات
ما هي أكثر 
االماكن التي 
تستخدم فيها 
وسائل االعالم 

 جديد؟ال

 %4.3 2 الجامعة
 %4.3 2 المقهى
 %87.2 41 المنزل

 %4.3 2 مكان اخر
 %100 47 المجموع
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وسائل  علىالدراسة حسب المشارك في مجموعات معينة  عينة توزيع ( يمثل6جدول رقم )
 االعالم الجديد

 تصنيف العينة الفئات المتغيرات
هل انت مشارك 

 إحدىفي 
مجموعات معينة 

علي وسائل 
 الجديد؟االعالم 

 %51.1 24 نعم
 %48.9 23 ال

 المجموع
47 

100% 

عبر وسائل  مجموعات ضمن مندمجون العينة ( أن افراد 6رقم ) الجدول يبين
 المواطن بها يقوم التي النشاطات ضمن ويأتي هذا االندماج االعالم الجديد

 نشر في االحداث والمساهمة مواكبة في أكبرمجاال  له تتيح والتي الصحفي
 التفاعل. بعةومتا ومشاركتها األخبار

 المجموعات. إحدىالدراسة حسب المشارك في  عينة توزيع ( يمثل7جدول رقم )

 
 المتغيرات

 تصنيف العينة الفئات

كنت  إذا
مشارك في 

 إحدى
المجموعات 

 هي؟فما 

 %34.0 16 اجتماعية
 %21.3 10 ترفيهية
 %36.2 17 ثقافية
 %8.5 4 سياسية
 100 47 المجموع

 دوق مجموعات، في مشاركينان اغلب افراد العينة  (7) الجدول جنتائ لنا اكدت
 بنسبة تليها االجتماعية 36.2 % على نسبةالثقافية  المجموعاتتحصلت 
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بنسبة  السياسية جاءت المجموعات % فيما21.3 بنسبة الترفيهية ثم%34.0
بالنسبة لالندماج من قبل افراد العينة في مجموعات فقد تبين من  ،8.5 %

عدم اهتمام افراد العينة بالمجموعات السياسية هذا ما ولكن  (،6جدول رقم )ال
 عليها،اختلفت بة الدراسة عن بعض الدراسات ذات الصلة التي تم االطالع 

  المتسارعة.وخاصة في ظل التطورات السياسية 
االساليب التي تستخدمها  الدراسة حسب عينة توزيع ( يمثل8جدول رقم )

 الجديد؟الخبار عبر وسائل االعالم لنقل ا

 
 

 تصنيف العينة الفئات

ما هي االساليب التي 
تستخدمها لنقل 

االخبار عبر وسائل 
 االعالم الجديد ؟

 %10.6 5 االتصال بالصور
 %14.9 7 التعليقات
 %23.4 11 الكتابة
 %51.1 24 المحادثة
 %100 47 المجموع

 
 في اغلب افراد العينة مشاركين نأ (7)رقم الجدول  نتائج لنا اكدت

تليها  36.2 % على نسبةالثقافية  المجموعاتوقد تحصلت ,مجموعات
 جاءت المجموعات % فيما21.3 بنسبة الترفيهية ثم34.0% بنسبة االجتماعية

، بالنسبة لالندماج من قبل افراد العينة في مجموعات  8.5 %بنسبة  السياسية
عدم اهتمام افراد العينة بالمجموعات ، ولكن  (6فقد تبين من الجدول رقم )

السياسية هذا ما اختلفت بة الدراسة عن بعض الدراسات ذات الصلة التي تم 
 االطالع عليها ، وخاصة في ظل التطورات السياسية المتسارعة .  
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 الجديد.الدراسة حسب دوافع استخدام وسائل االعالم  عينة توزيع ( يمثل9جدول رقم )

 تصنيف العينة الفئات تغيراتالم
 

ما هي دوافع 
استخدامك 

لوسائل االعالم 
 الجديد؟

 6.4 3 والمعلوماتنقل االخبار 
 80.9 38 والمعلوماتاالخبار  علىالتعرف 

 12.8 6 اخرى تذكر
 %100 47 المجموع

وسائل االعالم  يستخدمون  افراد العينة ةاغلبي أن (9رقم ) الجدول بينت بيانات
%  80.9  بنسبة وقد جاءت ,والمعلومات األخبار على بدافع التعرف لجديدا

 12.8% اخرى تختلف من فرد ألخر بنسبة % 00.70 بعد ذلك جاءت دوافع 
العينة  لدى % 6.4 بنسبة والمعلومات األخبارنقل  دافع ثم عينة البحث ، لدى

 ، ويعزى تصدر مثال ه، ويقصد الباحث بدوافع اخرى هي دافع التسلية و الترفي
دافع التعرف على االخبار و المعلومات الي سرعة وجودة وصول االخبار و 
ارسالها وهي الخاصية التي توفرها وسائل االعالم الجديد اليوم بتطورها لمن 

 هنة المواطن الصحفي . يرغب م
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االخبار الدراسة حسب االساليب التي تستخدمها لنقل  عينة توزيع ( يمثل10جدول رقم )
 .الجديد؟عبر وسائل االعالم 

 تصنيف العينة الفئات المتغيرات

ما هي أهم 
مضامين 
المنشورات 

التي تشاركها 
وسائل  على

االعالم 
 الجديد؟

 %10.6 5 صور
 %14.9 7 فيديوهات

 %53.2 25 وتعليقاتكتابات 
 %21.3 10 مقاالت
 المجموع

47 100% 

 المواطن يشاركها التي المنشورات ينأن مضام (10رقم ) الجدول اوضح
 %بنسبة الجديد تتصدرها الكتابات و التعليقاتعلى وسائل االعالم  الصحفي
 هناك أن نالحظننا أ اال %21.3بعد ذلك جاءت المقاالت بنسبة   53.2

و  ، % 10.6 االولى بنسبة الصور و الفيديوهات مضاميناستخدام  في تقارب
وقد يعزى ذلك الي تصديق لما يعرض من معلومات ،   14.9%الثانية بنسبة 

 واخبار من خالل الحوارات عل وسائل االعالم الجديد .
الدراسة حسب رائيهم ما هي اسباب صناعة المواطن  عينة توزيع ( يمثل11جدول رقم )

 الصحفي؟

 تصنيف العينة الفئات المتغيرات

حسب رائيك ما 
هي اسباب 

صناعة المواطن 
 الصحفي؟

 %14.9 7 شعور المواطن بعدم استقاللية االعالم
 %48.9 23 الحرية عبر وسائل االعالم الجديد

 %31.9 15 الرغبة في المشاركة في صناعة الخبر
 %4.3 2 اخرى تذكر
 %100 47 المجموع
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السبب االول وهو الحرية عبر وسائل االعالم  أن (11) رقمالجدول  اوضح

 48.9% بنسبة المواطن الصحفي صنعت التي سباباأل أهم الجديد هي من
في المشاركة في صناعة الخبر بنسبة  الرغبةوهو بعد ذلك جاء السبب الثاني 

السبب الثالث الذي تمثل في شعور المواطن بعدم استقاللية  % يليه31.9
%، بعد ذلك وأوضحت الدراسة بأن هناك اسباب 14.9نسبة االعالم التقليدي ب

 %.4.3بنسبة اخرى 
الدراسة حسب ما يتحقق جراء اختيارك لوسائل االعالم  عينة توزيع ( يمثل12جدول رقم )

 .االخبار ونشرالجديد في نقل 

 تصنيف العينة الفئات المتغيرات
ما الذي يتحقق 
لك جراء اختيارك 
لوسائل االعالم 
الجديد في نقل 

 االخبار؟ ونشر

 %34.0 16 التعبير بكل حرية
 %21.3 10 اعل مع االحداثالتف

 %44.7 21 والتطوراتمواكبة االحداث 
 %100 47 المجموع

تتحقق بشكل كبير  والتطوراتمواكبة االحداث  أن (12) الجدول رقم بين
 ونشرللمواطن الصحفي من خالل اختيارك لوسائل االعالم الجديد في نقل 

 %، 34.0ية بنسبة تليها التعبير بكل حر  %، 44.7بنسبة االخبار وجاءت 
كما جاء في بيانات الجدول أن اختيار المواطن الصحفي لوسائل االعالم 

 21.3بنسبة  وذلكيحقق التفاعل مع االحداث  االخبار، ونشرالجديد في نقل 
%. 
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الدراسة حسب المشاركة في نشاط او حدث عبر وسائل  عينة توزيع ( يمثل13جدول رقم )
 الجديد؟االعالم 

 تصنيف العينة الفئات المتغيرات
هل شاركت في 
نشاط او حدث 

عبر وسائل 
 الجديد؟االعالم 

 %53.2 25 ال
 %46.8 22 نعم

 المجموع
47 

100% 

% من عينة البحث لم يشاركوا 53.2أن ما نسبته  إلى( 13اشار الجدول رقم )
بينما كانت نسبت الذين  الجديد،في احداث او نشاطات على وسائل االعالم 

النتائج هنا كانت مغايرة  %،46.8 واالحداثبمشاركة في النشاطات  او قام
لبعض الدراسات الن وسائل االعالم الجديد تتيح للمواطن الصحفي الحرية 

 مفتوحة.للمشاركة  والدعوة والتفاعل واالحداثإلقامة النشاطات 
د في الدراسة حسب مساهمة وسائل االعالم الجدي عينة توزيع ( يمثل14جدول رقم )

  االنتاج.ي الى تحويل المواطن الصحفي من فعل التلق

 تصنيف العينة الفئات المتغيرات
هل ساهمة وسائل 
االعالم الجديد في 

تحويل سلوك 
المواطن من فعل 

التلقي الي االنتاج 
 خالل؟من 

 59.6 28 الحرية المتاحة
 40.4 19 انعدام الرقابة

 
 المجموع

47 

100% 

 سلوك ساهمة في تحويل( بأن وسائل االعالم الجديد 14)رقم  الجدول اوضح
حيث بلغت  المتاحة الحرية خالل من الفعل االنتاج التلقي فعل من المواطن
من هذه النتيجة تبين لنا  %، 40.4بنسبة الرقابة انعدام تليها 59.6% نسبتها
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طاع أن الحرية المطلقة التي تتميز بها وسائل االعالم الجديد دون غيرها است
وتكون  واالحداث والمعلوماتالمواطن الصحفي من خاللها أن يتلقى االخبار 

 .ارسالهاو  وانتاجهالمضمون  وتغيير والتفاعلباستطاعته المشاركة 
الدراسة حسب ما يتحقق من أشباعات صحفية من  عينة زيعتو  ( يمثل15جدول رقم )

 الجديد؟استخدامك لوسائل االعالم 

 تصنيف العينة الفئات المتغيرات
هل ما يتحقق 
 من أشباعات
صحفية من 
استخدامك 

لوسائل االعالم 
الجديد يختلف 

عن االعالم 
 التقليدي؟

ال يختلف مع ما تحصل عليه 
 %17.0 8 من وسائل االعالم التقليدي

تحصل علية من  عمايختلف 
 وسائل االعالم التقليدي

39 83.0% 

 
 المجموع

47 

100% 

 اإلشباعات بان يوكدون  العينة اغلبية نأ (15)رقم الجدول  ائججاء في نت
 عن تختلف استخدام وسائل االعالم الجديد من الصحفية المتحصلين عليها

بينما  %،83.0بنسبة كانت  وذلك التقليدي اإلعالم من عليها تحصل التي
بان ال اختالف فيما  أكدوا% من المبحوثين 17.0اوضح الجدول ما نسبته 

الباحث انها توكد نتائج  أىج ر هذه النتائ صحفية،قق لديهم من اشباعات يتح
( حيث ان الرقابة في االعالم التقليدي بعكس االستقاللية التي 14الجدول رقم )

 الجديد.يتمتع بها المواطن الصحفي في وسائل االعالم 
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والعمر ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيري النوع  األولى:الفرضية 
دوافع  االستخدام،نمط  االستخدام،وبين المتغيرات الرئيسية للدراسة )مدى 

 .(االشباعات المتحققة االستخدام،

الختبار العالقة بين متغيري النوع والعمر  2( يوضح قيمة كا16جدول رقم )
 راسة .وبين بعض المتغيرات الرئيسية للد

 المتغيرات
 متغير النوع

درجة  2كا
 الحرية

يمة الق
 الداللة االحتمالية

 غير دالة 628. 2 930. مدى االستخدام
 غير دالة 131. 3 5.637 نمط االستخدام
 غير دالة 401. 2 1.827 دوافع االستخدام

 غير دالة 838. 2 355. االشباعات المتحققة
 العمريةمتغير الفئات  المتغيرات

 غير دالة 294. 4 4.932 مدى االستخدام
 غير دالة 122. 6 10.067 دامنمط االستخ

 غير دالة 328. 4 4.626 دوافع االستخدام
 غير دالة 538. 4 3.117 االشباعات المتحققة

 0.05مستوى المعنوية = 

التي تم حسابها بين متغير النوع  2( قيمة كا16يظهر من خالل الجدول رقم )
ستخدام ، دوافع والعمر و بين المتغيرات الرئيسية )مدى االستخدام ، نمط اال

االستخدام ، االشباعات ( حيث يمثل المتغير األول المتغير المستقل والذي يعد 
ئيسية التي تعرضت لها العينة ، مقياسًا رتبيا يعتمد على أسماء المتغيرات الر 

ويعد هذا المتغير مهم أيضًا باإلضافة للمتغير السابق حيث يمكن من خالله 
تغير الذي قد يحدث لكل بعد من أبعاد التقييم التعرف على عالقته بمدى ال
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باإلضافة إلى معرفة عالقته بمستوى التقييم العام للمتغيرات الرئيسية فيما يتعلق 
 وع.بالعمر و الن

ونالحظ من الجدول أعاله أن جميع القيم االحتمالية غير دالة إحصائيًا عند 
ذات داللة إحصائية  ويشير ذلك إلى أنه ال توجد عالقة ،0.05مستوى معنوية 

وعلى ذلك يمكن القول بأن  والعمر،النوع  ومتغيربين المتغيرات الرئيسية 
 االستخدام،دوافع  االستخدام،نمط  االستخدام،المتغيرات الرئيسية )مدى 

 الجديد.في استخدام وسائل االعالم  والنوعال عالقة لها بالعمر  االشباعات(

ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الرئيسية الفرضية الثانية: ال توجد عالقة 
 ، دوافع االستخدام، االشباعات المتحققة(ماالستخدام، نمط )مدى االستخدا للدراسة

الختبار العالقة بين المتغيرات الرئيسية  2يوضح قيمة كا (17)جدول رقم 
 للدراسة

 المتغيرات
 متغير النوع

 ةالدالل القيمة االحتمالية درجة الحرية 2كا

 غير دالة 408. 6 6.140 مدى االستخدام + نمط االستخدام
 غير دالة 880. 4 1.190 االستخدام + دوافع االستخداممدى 

 غير دالة 191. 4 6.106 مدى االستخدام + االشباعات المتحققة
 غير دالة 950. 6 1.629 دوافع االستخدام + نمط االستخدام

 غير دالة 230. 4 5.608 حققةدوافع االستخدام + االشباعات المت
 غير دالة 686. 6 3.934 االشباعات المتحققةنمط االستخدام + 

 0.05مستوى المعنوية = 

التي تم حسابها بين المتغيرات  2( قيمة كا17يظهر من خالل الجدول رقم )
( االشباعات االستخدام،دوافع  االستخدام،نمط  االستخدام،الرئيسية )مدى 
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جدول أعاله أن جميع القيم االحتمالية غير دالة إحصائيًا عند ونالحظ من ال
ويشير ذلك إلى أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  ،0.05مستوى معنوية 

وعلى ذلك يمكن القول بأن المتغيرات الرئيسية  للدراسة،بين المتغيرات الرئيسية 
ال عالقة لها  االشباعات( ستخدام،االدوافع  االستخدام،نمط  االستخدام،)مدى 

 الجديد.في استخدام وسائل االعالم 

  نتائج الدراسة

*بينت الدراسة ان اغلبيت الذين يستخدمون وسائل االعالم الجديد من فئة 
بينما بينت أن فئة االناث جاءت بنسبة  ٪، 68.1نسبتهم الذكور حيث بلغت 

% 31.9. 
ستخداما لوسائل االعالم الفئة العمرية االكثر ا*اوضحت نتائج الدراسة أن 

 الجديد كانت من
% وقد 38.3بنسبة  25-20الفئة العمرية  وايضا% 40.4بنسبة  18-20 

 الفئتين.دل ذلك على عدم وجود تفاوت ملحوظ بين 
وسائل االعالم الجديد بين المبحوثين كانت  استخدام *اثبتت الدراسة أن نسبة

خدمونها كانت ضعيفة بنسبة % بينما الذين ال يست 91.5عالية جدا بنسبة 
8.5.% 

المبحوثين لوسائل االعالم الجديد  استخدام *توصلت الدراسة الي ان متوسط
 %.55.3يوميا مرتفع بنسبة 
لوسائل االعالم الجديد كان  استخداماً  األماكن من أكثر *بينت الدراسة أن

وقد  ،والجامعةخرى مثل المقهى ن االامك مقارنة بال %، 87.2بنسبة  المنزل،
 .5تم شرح النتيجة في الجدول رقم 
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عبر وسائل  مجموعات ضمن مندمجون العينة *توصلت الدراسة الي أن افراد 
 % على نسبةالثقافية  المجموعاتوقد تحصلت  %51.1االعالم الجديد بنسبة 

36.2. 
 الجديد كان بدافع التعرفوسائل االعالم  *جاء في نتائج الدراسة أن استخدم

 المبحوثين.% من 80.9والمعلومات وبنسبة عالية مقدارها  خباراأل على
 الصحفي هي ما يشارك به المواطن والتعليق* توصلت الدراسة الى ان الكتابة 
  53.2 % .على وسائل االعالم الجديد بنسبة

لحرية المواطن الصحفي هي ا صنعت التي األسباب *بينت الدراسة أن أهم
تجلت هذه الحرية  وقد (11) رقم الجدو كما اوضح ،الجديدعبر وسائل االعالم 
 .والتطوراتفي مواكبة االحداث 

 .(12)% كما في الجدول رقم 44.7
المواطن الصحفي وتطوره  على*توصلت الدراسة الي ان التغيير الذي إطراء 

ما هو اال نتاج الستخدام وسائل االعالم  واالحداثمنتج لإلخبار  أصبححيث 
 الصحفية المتحصلين عليها كما أن اإلشباعات 59.6%بة الجديد وذلك بنس

 وذلك التقليدي اإلعالم من عليها تحصل التي عن هذه الوسائل تختلف من
 %.83.0بنسبة كانت 

 
 
 
 

 



 وسائل االعالم الجديد في تفعيل صحافة المواطن: دراسة لعينة طلبة من جامعة طبرق دور

202 

 

  توصيات الدراسة

*اوصت الدراسة بضرورة العمل على التخلص من بعض الفروقات الموجودة 
 النوع.باب تعزى لمتغير في استخدام وسائل االعالم الجديد بين الش

وتنظيم  على وسائل االعالم الجديد الناشطة المشاركة و المجموعات مساندة *
 لقضايا.ا وحجم هذه مستوى  إلى لالرتقاء القضايا بنشر المهتمة خاصة عملها

 القضايا خدمة في جميع وسائل االعالم الجديد وتوظيف استخدام *ضرورة
 المختلفة كالمدونات

على موقع  وعدم االقتصار الصور وموقع ،اليوتيوب الفيديو شاركةوم تويترو أ
 واحد.

الستخدام وسائل االعالم  ة*كما اوصت الدراسة بضرورة توفير الخدمة الجيد
 والمقاهيالجديد بشكل متساوي في جميع االماكن سواء في العمل او المنزل 

 ... الخ  والنوادي
على  والمتفاعلينباب المشاركين *اوصت الدراسة الي ضرورة االهتمام بالش

وسائل االعالم الجديد بتكثيف الدعوة لهم في جميع المجاالت وفتح قنوات 
   شاطات.والن لألحداث
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