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Abstract 

This research aims to identify the views of media elites towards the reality of citizen 
journalism, which has become a new media pattern different from professional jour-
nalistic foundations and rules s Rights “, which called for the search for problems and 
the extent to which it adheres to professional standards for the press Therefore, the 
researcher used the survey curriculum by distributing a questionnaire to the media 
elites, relying on the intentional sample, which consisted of (407) researchers. The 
research was also based on the public domain theory of Habermas.
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الباحث
اإلعالمي

كلية اإلعالم - جامعة بغداد

الكلمات المفتاحية: صحافة المواطن;  شبكة الويب2.0  ; المجتمع االفتراضي

آراء النخب اإلعالمية نحو واقع صحافة المواطن والتزامها بالمعايير المهنية واألخالقية

بحث مستل من رسالة ماجستير 

 أحمد فالح حسن
أ.د. سعد كاظم حسن

مستخلص

يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى آراء النخــب اإلعالميــة نحــو واقــع صحافــة المواطــن 
التــي باتــت تشــكل نمطــًا إعالميــًا جديــدًا مغايــر عــن األســس الصحفيــة المهنيــة وقواعدهــا، ممــا دعــا 
للبحــث عــن اإلشــكاليات التــي تعانــي منهــا، ومعرفــة مــدى التزامهــا بالمعاييــر المهنيــة للصحافــة، لــذا 
قــام الباحــث باســتخدام المنهــج المســحي عــن طريــق توزيــع اســتبانة علــى النخــب اإلعالميــة معتمــدًا 
علــى العينــة القصديــة، التــي تكونــت مــن )407( مبحوثــًا. كمــا أســتند البحــث علــى النظريــة المجــال 

العــام لـــ هابرمــاس.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم الصحافة – كلية االعالم – جامعة بغداد

* باحث في قسم الصحافة  – كلية االعالم – جامعة بغداد 
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 Introduction مقدمة

أدت التطــورات التقنيــة والتكنولوجيــا ذات التغيــرات الديناميكيــة المتســارعة إلــى تغيــر المســارات 
في مجاالت الحياة كافًة بشــكل عام ، وتغير المســار اإلعالمي بشــكل خاص ، حيث كان لســلطة 
النفــوذ وأصحــاب األمــوال فــي الســابق ســطوتهم علــى إنشــاء سياســات خاصــة لوســائل اإلعــالم التــي  
تُــدار مــن قبلهــم ، وكان الجمهــور مجــرد مســتقبل للرســالة اإلعالميــة فقــط إال أن التكنولوجيــا غيــرت 
مــن شــكل العمليــة اإلتصاليــة وأزالــت جميــع الحواجــز بيــن القائــم باالتصــال، والمتلقــي التــي تمكنــت 
مــن تغييــر النمــط التواصلــي مــن الشــكل الهرمــي )أعلــى القمــة( إلــى االتصــال األفقــي للجميــع، أي 
أضحــى المســتقبل منتجــًا ومشــاركًا بالعمليــة االتصاليــة فــي آٍن واحــٍد ، ممــا أدى هــذا التغييــر إلــى 
إستبدال المصطلح من المستقبل إلى المستخدم ، بمعنى أن الخط الفاصل بين المرسل والمستقبل 
تالشــى ، وأصبــح الــدور متبــادل بينهمــا، ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى تكنولوجيــا االتصــاالت الحديثــة 
التــي ســاهمت بشــكل كبيــرَا فــي تغييــر طبيعــة االتصــال مــن أحــادي االتجــاه إلــى ثنائــي االتجــاه ، 
فضــاًل عــن ذلــك نشــوء المواطــن فــي بيئــة رقميــة ســاعدت علــى تغييــر شــكل العمليــة اإلتصاليــة ، 
والتــي أنبثــق منهــا مصطلــح » صحافــة المواطــن » ، التــي حولــت المواطــن العــادي إلــى مواطــن 
صحفــي ، وعلــى أســاس ذلــك أصبــح عنصــرا نشــطًا فــي العمليــة اإلتصاليــة لتغطيــة االحــداث والحيــاة 
اليوميــة بصــورة مكثفــة مــن دون قيــد أو شــرط ، ورغــم أنَّ صحافــة المواطــن قــد شــكلت نــوع جديــد مــن 
التعبيــر وأبــداء الــرأي بــكل حريــة لألفــراد إال هــذا قــد يشــكل مخاطــر جديــدة قــد تمــس القيــم المجتمعيــة 
وتتجــاوز المعاييــر المهنيــة للوســائل اإلعالميــة وتلــوث المفاهيــم لــدى المتلقــي ، وعلــى ضــوء ذلــك 
ســيعمل البحــث علــى تقســيم البحــث إلــى ثــالث جوانــب هــي )المنهجــي، المعرفــي، التطبيقــي(، 
الجانــب األول هــو اإلطــار المنهجــي للبحــث حيــث يتضمــن تحديــد المشــكلة وطــرح تســاؤالتها، 
وأهميتهــا، وأهدافهــا، والمنهجيــة، ونــوع األداة، وتحديــد المصطلحــات، والنظريــة التــي يســتند عليهــا 
البحث، أما الجانب المعرفي حيث يتناول الجيل الثاني لشــبكة األنترنت الويب 2.0 ، المجتمعات 
االفتراضيــة ، ومفهــوم صحافــة المواطــن ونقدهــا، وصــواًل للجانــب األخيــر وهــو اإلطــار الدراســة 
الميدانيــة الــذي يشــتمل علــى عــرض الجــداول كميــًا وتفســيرها علــى ضــوء المشــكلة وتســاؤالتها.

أوال: اإلطار المنهجي للبحث 

مشــكلة البحث

أدى ظهــور مفهــوم ) صحافــة المواطــن ( إلــى نقلــة نوعيــة فــي وســائل اإلعــالم الحديــث، التــي 
مكنــت مــن خلــق بيئــة إعالميــة جديــدة فــي تناقــل األحــداث عبــر شــبكات التواصــل اإلجتماعــي، التــي 
تكــون غيــر منطويــة تحــت أي ضغــوط احتكاريــة مــن قبــل جهــات معينــة، وعلــى وفــق ذلــك أتاحــت 
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الفرصــة لألشــخاص تبــادل األدوار بيــن المرســل، والمســتقبل، بعــد مــا كان المتلقــي فقــط مســتقباًل 
ــًا )متفاعــل( مــع األحــداث التــي تحيــط بــه ومشــارك عبــر  ســلبيًا للمعلومــة، فأصبــح المتلقــي إيجابي
المجــال العــام، وعلــى رغــم مــن هــذا التغيــر فــي العمليــة اإلتصاليــة ومــا يحملــه مــن  حريــة طــرح 
األفــكار، وتبــادل الحــوار لألفــراد ضمــن منصــات التواصــل االجتماعــي التــي باتــت منبــرًا ووســيلة 
إعــالم جديــدة للمواطنيــن بعيــدًة عــن احتــكار وســائل اإلعــالم التقليديــة إال أنــه رافقتــه إشــكاليات عــدة 
قد ال تمت لمعايير المهنية للصحافة ، وعلى آثر ذلك تكمن مشكلة البحث في معرفة آراء النخب 
اإلعالميــة نحــو هــذا النــوع مــن صحافــة ، لــذا تتمحــور المشــكلة البحــث حــول التســاؤالت اآلتيــة:

ما آراء النخب األكاديمية واإلعالمية في المحتوى الذي تقدمه صحافة المواطن؟ 	
ما مستوى التزام صحافة المواطن بالمعايير األخالقية؟ 	

ما أسباب عدم عدَّ صحافة المواطن شكاًل من أشكال الصحافة المهنية؟ 	
ما ضعف المهارات الذي تعاني منه صحافة المواطن؟ 	

مــا مســتويات آراء النخــب اإلعالميــة فيمــا يخــص وضــع القوانيــن واللوائــح التــي تنظــم عمليــة  	
النشــر لــدى المواطــن؟

أهمية البحث

تتجلى أهمية البحث على معرفة آراء ذوي االختصاص نحو هذه البيئة اإلتصالية الجديدة التي 
عرفت باسم )صحافة المواطن( التي يتحكم بها أفراد المجتمع، وأنَّ هذا التحكم ال مانع منه إال أنه 
يمنــح الحريــة ألفــراد المجتمــع بالتعبيــر عــن آرائهــم وأفكارهــم وأن هــذا التغيــر الــذي طــرأ علــى العمليــة 
اإلتصالية قد يؤثر على المعايير المهنية للصحافة، وتكون ذات تأثيرًا سلبيًا، لذا أهمية البحث هي 
معرفة آراء النخب اإلعالمية نحو واقع صحافة المواطن، ومدى التزامها بالمعايير المهنية واألخالقية.

أهداف البحث

تمثلت أهداف البحث باآلتي:

معرفة مستويات آراء النخب األكاديمية واإلعالمية في المحتوى الذي تقدمه صحافة المواطن. 	
التعرف على مستوى التزام صحافة المواطن بالمعايير األخالقية. 	

معرفة أسباب عدم عد صحافة المواطن شكاًل من أشكال الصحافة المهنية. 	
عــرض آراء النخــب اإلعالميــة فيمــا يخــص وضــع القوانيــن واللوائــح التــي تنظــم عمليــة  	

المواطــن. لــدى  النشــر 
تبين ضعف المهارات التي تعاني منها صحافة المواطن. 	



97  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي

  آراء النخب اإلعالمية نحو واقع صحافة المواطن

97

نوع البحث ومنهجية

مــن حيــث النــوع ينتمــي هــذا البحــث إلــى البحــوث الوصفيــة، إذ تتســم هــذه البحــوث برصــد 
 .p .2011 .Wimer & Dominick( .خصائــص ظاهــرة والتعــرف علــى ســماتها، وخصائصهــا
50( ، ويعتمد على المنهج المسحي الذي يعد« أحد الطرق، واألدوات، واإلجراءات التي تستخدم 
فــي الظاهــرة المــراد الكشــف عنهــا، ووصــف خصائصهــا، ومتغيراتهــا وعالقتهــا مــن حيــث االتجــاه 
والشــدة، وذلــك عــن طريــق جهــد عملــي ومنظــم يصــف الظاهــرة عــن طريــق جمــع معلومــات وبيانــات 
كافيــة عنهــا خــالل مــدة زمنيــة معينــة، ومــن ثــمَّ ترتيــب تلــك البيانــات ومعالجتهــا مــن أجــل الوصــول 

إلــى اإلجابــات عــن التســاؤالت المشــكلة. )عبدالعزيــز، 2012، صفحــة 37(

مجتمع البحث وعينته 

أشــتمل مجتمــع البحــث علــى فئتيــن، وهــم النخــب األكاديميــة والتــي تمثلــت بـــ )تدريســين فــي 
كليــات وأقســام اإلعــالم(، وتكونــت مــن )207( أســتاذًا بمختلــف ألقابهــم العلميــة، وفئــة النخــب 
اإلعالميــة، والتــي تكونــت مــن )195( إعالميــًا يعملــون فــي المؤسســات اإلعالميــة. وبهــذا تكــون 

مجمــوع العينــة الكلــي مــن )407( مبحوثــًا.
وعلــى وفــق ذلــك أعتمــد الباحــث طريقــة العينــة العمديــة Purposive Sample فــي اختيــار 
عينــة البحــث، وهــي التــي يقصــد بهــا أنَّ الباحــث يعمــد إلــى تحديــد مفــردات معينــة للعينــة يجــرى 
عليهــا دراســة، بحيــث تكــون مجالــُه البحثــي. )اللبــان و عطيــه، 2008، صفحــة 74( ، وعليــه 
فقــد أشــترط الباحــث فــي المبحوثيــن أنَّ يكونــوا مــن النخــب األكاديميــة واإلعالميــة، والتــي تمثلــت بـــ 

)أســاتذة كليــات، وأقســام اإلعــالم، واإلعالمييــن الذيــن يعملــون فــي المؤسســات اإلعالميــة(.  

مجاالت البحث 

يتمثل مجتمع البحث في المجاالت اآلتية:

المجــال المكانــي: أجريــت الدراســة الميدانيــة للجامعــات والكليــات والمؤسســات الصحفيــة  	
وهــي )جامعــة بغــداد – الجامعــة المســتنصرية – الجامعــة العراقيــة – جامعــة تكريــت – جامعــة 
االنبــار – جامعــة ذي قار-جامعــة واســط – جامعــة أهــل البيــت – جامعــة الكوفــة – كليــة االمــام 
الكاظــم ع – جامعــة االمــام الصــادق ع – جامعــة االســراء االهليــة – جامعــة أوروك األهليــة – 
كليــة المنصــور األهليــة – الجامعــة اإلســالمية – شــبكة اإلعــالم العراقــي – جريــدة الصبــاح – نقابــة 

العراقييــن( الصحفييــن 
المجال الزماني: أجريت الدراسة الميدانية للمدة من 1 / 4 / 2022 حتى 30 / 4 / 2022. 	
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أداة البحث

أســتعمل الباحــث أداة االســتبانة فــي بحثــه، وذلــك مــن أجــل جمــع البيانــات والمعلومــات الكافيــة 
عــن الظاهــرة المــراد الكشــف عنهــا. ويعــد االســتبيان هــو أحــد الوســائل الفعالــة فــي جمــع البيانــات مــن 

.)56 .p .2014 .Patriache( .عــدد كبيــر مــن المبحوثيــن بطريقــة معياريــة

المصطلحات الواردة في البحث

 النخــب: كمــا جــاء فــي قامــوس علــم االجتمــاع النخبــة بأنهــا جماعــة مــن األشــخاص يشــغلون 
مراكــز النفــوذ والســيطرة فــي مجتمــع معيــن، فهــي تقــوم بالتأثيــر علــى الغالبيــة غيــر المنظمــة، مــن هنــا 
كان لها دور مهم في عملية التغير الثقافي، ويســتخدم المصطلح بالتحديد لإلشــارة إلى النفوذ الذي 
تمارســه هــذه الجماعــات وبخاصيــة القلــة الحاكمــة فــي مجــال محــدد. )حــدادي، 2020، صفحــة 39(

صحافــة المواطــن: يعــد مصطلــح إعالمــي واتصالــي معــًا فــي الوقــت نفســه، وهــو علــى مســتويين 
األول البعد التاريخي فهو حديث الوالدة والنشأة، أما المستوى الثاني وعلى الصعيد المفاهيمي، فهو 
مصطلح غير ثابت. ويصف البعض أن صحافة المواطن على أنها إعالم المواطن، والبعض يطلق 
عليها اإلعالم التفاعلي، أو اإلعالم التشاركي، أو الصحافة المدنية، أو اإلعالم البديل، أذ يعني هنالك 
تشابك وتداخل في المصطلحات األكثر ميواًل وشيوعًا وأقربها )صحافة المواطن(. )الزرن، 2009(  

النظرية الموجهة للبحث

يستند هذه البحث على نظرية المجال العام Public Sphere، الذي قدمه المفكر والفيلسوف 
والمنظــر االجتماعــي األلمانــي يورغــن هابرمــاس، إلــى الفضــاء االجتماعــي الــذي يتــم التعبيــر فيــه 

عــن حريــة المشــاركة، والتعبيــر عــن اآلراء ومناقشــات األفــكار عبــر المجــال العــام.

ثانياً: المجتمعات االفتراضية وصحافة المواطن

شبكة الويب 2.0:

يشير ظهور مفهوم الويب )web 2.0( إلى الديناميكية ذات اعتمادية أكبر على المستخدمين 
التــي تتســم بالــذكاء والتفاعــل والمشــاركة بيــن المســتخدمين، وتقــدم خدمــة ذاتيــة للوصــول إلــى كل 

مــكان، )بســيوني، 2015، صفحــة 148(
لــذا مــع ظهــور الويــب 2.0 فقــد رافقــُه تغيــر جــذري فــي إعــادة تشــكيل مســتقبل الشــبكة العنكبوتيــة 
End- مــن ناحيــة هيكلهــا وتصميمهــا وخصائصهــا وســماتها، وإعــادة توجيــه ســلوك المســتفيد النهائــي

users فــي اســتخدامه لمواقــع االنترنــت، فأصبــح أكثــر تفاعــاًل ومشــاركًة فــي إثــراء المحتــوى، ممــا 
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أدى هــذا التطــور إلــى جــذب مالييــن األشــخاص لتلــك المواقــع، وقــد أطلــق عليهــا مواقــع متزاحمــة 
االســتخدام فــي أوســاط المهتميــن بشــبكة اإلنترنــت وتقنياتهــا. )هــارون، 2017، صفحــة 51(

ويعــد مصطلــح الويــب 2.0، بأنــه مجموعــة مــن التطبيقــات الجديــدة والتطبيقــات الشــبكية التــي 
غيــرت أتجــاه الشــبكات العالميــة لإلنترنــت، وكلمــة ويــب 2.0 ســمعت أول مــرة فــي دورة نقــاش بيــن 
 Media Live(( اإلعالميــة المعروفــة، ومجموعــة ميديــا اليــف )O’Reilly( شــركة أوريلــي ميديــا
الدوليــة لتكنولوجيــا المعلومــات فــي تطويــر الويــب الــذي عقــد فــي ســان فرانسيســكو فــي 2003. 

)الفتــاح، 2018، صفحــة 107(
اإلعــالم  وانتشــار  ونمــو  ظهــور  همــا:  رئيســيين  عنصريــن   2.0 الويــب  مفهــوم  ويتضمــن 
االجتماعــي والثانــي التغيــر فــي النمــط الــذي يخــص المشــاركة فــي التحكــم بيــن مــزود الخدمــة 
والمســتخدم، فالمســتخدمون فــي الويــب 2.0 يســتحوذون علــى المزيــد مــن التحكــم فــي تفاعــل اإلعــالم 

)Poynter. 2010. p. 162( .البعــض بعضهــم  ومــع  والمؤسســات 
مثااًل على ذلك أن صحافة المواطن، هي جزء من رؤية كيف قام الويب 2.0 بتغير اإلعالم 
)Fenton. 2010. p. 144( .لدرجــة أن المضمــون أصبــح يــدار مــن خــارج المؤسســة اإلعالميــة
لكن الويب 2.0 بحسب اوريلي )وهو من وضع هذا المفهوم( يقدم رؤية جديدة للويب فهي 
لم تقدم تطبيقات تكنولوجيا جديدة، بل أنها قدمت استعماالت مختلفة للويب وذلك بواسطة التطبيقات 
)bertazzi & Cobley. 2010. p. 223( .الهادفــة والممارســات التــي يقــوم بهــا المســتخدمون

طبيعة المجتمعات االفتراضية

برزت المجتمعات االفتراضية نتيجة السياسات التي تفرض القيود على المجتمعات الواقعية، 
ممــا دعــا إلــى ظهــور المجتمعــات غيــر الواقعيــة أو بمــا يســمى »المجتمــع االفتراضــي« بعــد ممــا 
أدركــوا أن الواقــع ال يشــبع احتياجاتهــم الكافيــة، لــذا تدفقــوا إلــى المجتمــع االفتراضــي وتخــذوا منــه 

وســيلة للتعبيــر عــن اآلراء وحريــة التفكيــر. )ليلــة، 2015، صفحــة 311(
يعــرف رهينجولــد ))Rhoingold أن » المجتمعــات االفتراضيــة هــي عبــارة عــن تجمعــات أو 
شــبكات اجتماعيــة نشــأة عبــر فضــاءات شــبكة االنترنــت، ومــن خاللهــا يتبادلــون اآلراء واألفــكار 
والحوارات الجماهيرية فيما بينهم مع إمكانية استعدادهم إلى تكوين عالقات إنسانية وتشكيل شبكات 
مــن العالقــات الشــخصية، وذلــك عبــر وســيط االتصــال التفاعلــي. )عامــر، 2015، صفحــة 248(

مفهوم صحافة المواطن

يعــرف جينــز انتليجنــس )Guinnes intelligence ( صحافــة المواطــن بأنهــا »قفــزة كبيــرة 
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باتجــاه األمــام  لصحافــة التشــاركية علــى األنترنــت، وذلــك بســبب مصادرهــا المتعــددة والمفتوحــة 
واســتمرارية التعديــل علــى المعلومــات ، وفــي المقابــل تتيــح الفرصــة للجمهــور التعليــق والمشــاركة 

والتفاعــل مــع الحــدث. )كمــال، 2014، صفحــة 46(  
بينمــا تــرى أســتاذة اإلعــالم الكولومبيــة روديغيــر كليمنســا التــي تعــد أول مــن ســاهمت فــي 
أســتخدام مفهــوم )إعــالم المواطــن( فــي عــام 2001 بأنــه » العمليــة التــي يقــوم بهــا المواطنــون 
للمشــاركة والتفاعــل فــي مجتمعاتهــم عــن طريــق اســتخدام وســائل اتصــال مســتقلة تعتمــد علــى المــوارد 
المتاحــة للتعبيــر عــن رأيهــم حــول القضايــا واألحــداث المختلفــة وكســر ثقافــة الصمــت«. )شــومان، 

2012، صفحــة 6(
ويعرف أوكانر وشيشتر )) oconor & shechter وهم مؤسسي إحدى الشركات اإلعالمية 
)Globalvsion( بأنه )) في الصحافة التقليدية لســنوات وعقود كان الصحافيون هم الذين يملون 
مــا ينشــر علــى الجمهــور )المتلقــي( مــن قضايــا وموضوعــات إال أنــه فــي االتجاهــات الجديــدة لــم يعــد 
هــذا المفهــوم ســائدًا، فقــد بــات المواطــن يأخــذ دورًا جديــدًا لقــول رأيــه وكلمتــه ،بمعنــى انتقلــت القــوة 
اإلعالميــة إلــى ايــادي جديــدة أي الذيــن يمتلكــون إمكانيــة االتصــال عــن طريــق اإلنترنــت. لــذا يــرى 
كل من أوكانر وشيشــتر على الوســائل التقليدية أن ال تعادي هذا النوع من الصحافة، أنما تحاول 

دمجهــا فــي أهــداف إعالميــة. )صالــح، 2021، صفحــة 157(

نقد صحافة المواطن

علــى رغــم مــن الســمات التــي تتمتــع بهــا صحافــة المواطــن مــن الحريــة الواســعة، وتغطيــة 
األحــداث واألخبــار، وباإلضافــة إلــى الكشــف عــن الحقائــق والقضايــا المختلفــة ذات صلــة فــي الشــأن 
العــام، إال أنَّهــا ال تخلــو مــن النقــد والدعــوة إلــى تقديــم خطــاب أكثــر واقعيــة والعالقــة المحتملــة بيــن 
وســائل اإلعــالم ويمكــن وصفهــا إحــدى التجليــات التــي ذكرهــا فيليــب بروتــون فــي كتابــة » يوتوبيــا 

االتصــال«، ويمكــن إيجــاز ذلــك: )الــزرن، 2009، صفحــة 24(
التجــاذب األيديولوجــي: يقصــد أنَّ التجــاذب األيديولوجــي بيــن وســائل اإلعــالم التقليديــة  	
وصحافــة المواطــن، هــو أنَّ المدونــات التــي يعتمــد عليهــا المســتخدم فــي نشــر المعلومــات واألخبــار، 
ففــي األصــل هــي تأتــي مــن وســائل اإلعــالم التقليديــة، إال أنَّهــا يتــم إعــادة صياغتهــا، ونشــرها 
والتعليــق عليهــا إلبــداء الــرأي، إذ إن الممارســة الجديــدة فــي صحافــة المواطــن قائمــة علــى شــعار » 

غربــل ثــم أنشــر«، مــا دفــع المواطــن إلــى ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية. 
افتراضيــة الخلفيــة التشــاركية: فــي البــدء وجــب علينــا التســاؤل هــل أن كل مــن ال يــدون  	
ال يعتبــر مواطنــًا تشــاركيًا؟ إن بيــن شــعار المرجعيــة التشــاركية مــن خــالل حركــة التدويــن وفلســفة 
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صحافــة المواطــن مســافة فكريــة شاســعة، فــال يكفــي أن نــدون حتــى نكــون مواطنيــن فاعليــن فــي 
المجتمــع، فالواقــع هــو أنَّ المواطــن المــدون ينتقــد المجتمــع ووســائل اإلعــالم، وال يتحــول بالضــرورة 
إلى مواطن يتفاعل بشــكل ســليم-وعلى المســتوى الواقعي-مع مشــاكله ومشــاكل مجتمعه يمكن إذن 
أن تكــون حركــة التدويــن حركــة للتشــاركية الســلبية أكثــر منهــا فــي الفاعليــة االجتماعيــة، فــال يكفــي 
أن ننقــد المجتمــع، واإلعــالم علــى شــبكة اإلنترنــت -مــن خــالل المدونات-حتــى نتحــول إلــى مواطــن 

تفاعلــي، وتشــاركي مهتــم بقضايــا الشــأن العــام.
	 الســلبية االجتماعيــة للتدويــن: يبــدو أنَّ الجــدل الدائــر فــي المدونــات والقائــم علــى قاعــدة 
إمكانيــة أن تحــل الديمقراطيــة االفتراضيــة محــل الديمقراطيــة الكالســيكية، بمعنــى أن المواطــن–

بحســب فلســفة صحافــة المواطن-يصبــح فاعــاًل ويكــون لــه موقفــًا متقدمــًا مــن مشــاكل الواقــع المعقــدة 
كلمــا كان حاضــرًا فــي فضــاء التدويــن. ففــي األصــل إن المواطــن المــدون يتفاعــل مــع الواقــع بنظــرة 
نقديــة، فهــو ينقــد المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ويكشــف بعــض التجــاوزات، ويتموقــع فــي خانــة خارجــة 
عــن المجتمــع؛ ليلبــي حاجتــه فــي الكتابــة والنقــد، لتتحــول عمليــة االتصــال إلــى وهــم منتجــة لمواطــن 

ســلبي. )اســماعيل، 2019، صفحــة 62(
الجيــل الثانــي فــي مســيرة التدويــن: أن الجيــل الثانــي مــن المدونــات والــذي يتميــز بدمــج  	
الوســائط )الفيديــو، الصــورة، الصــوت(، مــا يجــب فــي إيجــاد المهــارات التقنيــة ألي مســتخدم للمدونــة 
وذلــك حتــى يمكنــه أن يوصــل كاميــرا، أو آلــة تصويــر رقميــة بالكومبيوتــر، وتحميــل األفــالم لعرضهــا 
علــى المدونــات، فاإلنترنــت عالــي الجــودة يتيــح كل هــذه اإلســتعماالت المتعــددة الوســائط فــي المدونــة 
إن هــذا االتجــاه الجديــد نحــو التعقيــد فــي الثقافــة التقنيــة للمدونــة والتــي كانــت فــي الماضــي قائمــة 
علــى قاعــدة التحريــر والكتابــة وهــي تقنيــات بســيطة وســهلة يوشــك أن يزيــح صفــة الجماهيريــة عــن 
ظاهــرة التدويــن وإنحســارها فــي فئــة قليلــة متشــبعة بتكنولوجيــات الوســائط المتعــددة والثالثيــة األبعــاد. 
وتبــرز هنــا أيضــا إشــكالية تســعيرة اإلبحــار واإلشــتراك فــي شــبكة اإلنترنــت والتــي مازالــت فــي دول 
عديــدة مكلفــة وهــو مــا ال يحفــز عامــة النــاس علــى االشــتراك فــي شــبكة اإلنترنــت، أو االنخــراط 
فــي التدويــن. ربمــا يكــون فــي المســتقبل لحركــة اإلندمــاج والتقــارب بيــن الوســائط مــن جهــة وشــيوع 
إســتعمال تقنيــات شــبكات الــواي فــاي Wifi المجانيــة »اإلنترنــت عــن بعــد« دور فــي ديمقراطيــة 

الوســائط الجديــد. )علــي، 2017، صفحــة 105(
كمــا شــدد العديــد مــن النقــاد علــى أن عــدم الكشــف عــن هويتهــم فــي صحافــة المواطــن هــو أحــد 
مآزقهــا، ممــا يجعــل األمــر صعبــًا وفــي بعــض األحيــان يســتحيل التأكــد مــن صحــة المعلومــات وأن 
المســتخدم يتحمــل مســؤولية النشــر. نتيجــة لذلــك، يحتــاج الجمهــور إلــى توخــي الحــذر بشــكل خــاص 
عنــد تقييــم المحتــوى مــن المواطــن، وأيضــًا أن قــدر كبيــر مــن مصداقيــة تقاريــر المواطنيــن تنبــع مــن 
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كونها غير كاملة ومتحيزة، مما وجب على الجمهور أن يتوقف عن كونه مستلمًا سلبيًا للمعلومات، 
وأن يصبــح مســتخدمًا نشــطًا، إذا أراد االســتفادة مــن صحافــة المواطــن، والتحقــق مــن الحقائــق الــي 
)Banke, Agbaji, & Haruna, 2017, p. 5( اآلخــرى.  المصــادر  مــع  تقديمهــا  يتــم 

صحافة المواطن والصحافة المهنية 

تتمثل أوجه االختالف بين صحافة المواطن والصحافة المهنية كما يأتي:

)Mare, Keith , Marimbe, & Mukundu, p. 7(

الصحافة المهنيةصحافة المواطنت

1
ال تعمــل علــى أســاس هيــكل غرفــة التحريــر 
الرسمية، يمارسون الصحافة من أي مكان ممكن.

يعمل في هيكل تحرير رسمي.

عمليــة السرعة هي الجوهر – األخبار العاجلة2 خــال  مــن  الســرعة  تقليــص  يتــم 
. لتحقيــق ا

استخدام األجهزة المهنية والتحرير الشامل.استخدام أجهزة الوسائط المتعددة.3

المساءلة قيمة أساسية.ال يوجد التزام بالمساءلة.4

يكون الصحفي معرف.استخدام أسماء وحسابات مستعارة.5

6
الممارســات األخاقيــة فــي بعــض الحــاالت ال يتــم 

األخاق هي المعيار.االلتــزام بهــا.

حراســة ال يوجد تنظيم أو ترشيح أو حراسة.7 وهنالــك  تنظيميــة  هيئــات  توجــد 
بــة. للبوا

8
ــون بالضــرورة  ــون المواطن ال يتقاضــى الصحفي

ــل عملهــم. رواتبهــم مقاب
يتــم توظيــف الصحفييــن المحترفيــن ويتقاضون 

رواتبهــم مقابــل ممارســة الصحافة.

9
قريــب مــن المصــادر واألحــداث والمجتمعــات 

ليس دائما تكون قريبة من مصدر الحدث.اليوميــة.
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ً نتائج الدراسة الميدانية
الجدول )1( يبين آراء المبحوثين بالمحتوى الذي تقدمهُ صحافة المواطن في تغطية االحداث المهمة واألزمات

المجموعاإلعاميوناألكاديميونالفئات
%ك%ك%ك

18,18 %22,0574 %14,6243 %31محتوى جيد

57,99 %56,92236 %58,96111 %125محتوى متوسط

17,44 %13,8571 %4420,7527محتوى منخفض

6,39 %7,1826 %5,6614 %12محتوى غير صالح للنشر

100 %100407 %100195 %212اإلجمالي

     تشــير بيانــات الجــدول )1( إلــى نســبة إجمالــي المبحوثيــن نحــو المحتــوى الــذي تقدمــه صحافــة 
المواطــن، فجــاءت بالمرتبــة األولــى محتــوى متوســطة بنســبة 57.99 %، وتلتهــا بالمرتبــة الثانيــة 
محتــوى جيــد بنســبة 18.18 %، بينمــا حلــت بالمرتبــة الثالثــة محتــوى منخفــض بنســبة 17.44 %، 

أمــا محتــوى غيــر صالــح للنشــر جــاء بالمرتبــة األخيــرة بنســبة 6.39 %.
يتضــح مــن خــالل هــذا الجــدول والشــكل الــذي يجعلنــا نتعــرف علــى المحتــوى الــذي تقدمــه 
صحافــة المواطــن فــي تغطيتهــا لألزمــات، فنجــد أّن نســبة محتــوى متوســط بلغــت 58.96 % عنــد 
األكاديمييــن، مقابــل 56.92 % لــدى اإلعالمييــن، بينمــا نجــد أّن نســبة محتــوى منخفــض بلغــت 
20.75 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 13.85 % لــدى اإلعالمييــن، فيمــا نجــد أّن نســبة محتــوى جيــد 
بلغــت 14.62 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 22.05 % لــدى اإلعالمييــن، أمــا نســبة محتــوى غيــر 

صالــح للنشــر بلغــت 5.66 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 7.18 % لــدى اإلعالمييــن
نجــد مــن خــالل هــذه النســب أن األكاديمييــن، واإلعالمييــن يــرون أن المحتــوى الــذي تقدمــه 
صحافــة المواطــن محتــوى متوســط، بمعنــى أن المــادة التــي تقدمهــا فــي بعــض األحيــان تكــون غيــر 

مالئمــة للطــرح؛ وذلــك لعــدم مراعــاة المعاييــر األخالقيــة التــي قــد تزيــد مــن تفاقــم المشــكلة.
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الجدول )2( يبين مستويات التزام صحافة المواطن بالمعايير األخالقية للصحافة في العراق

المجموع العاماإلعاميوناألكاديميونالفئات
%ك%ك%ك

7,13 %6,1529 %8,0212 %17ملتزمة بدرجة كبيرة

40,79 %40,00166 %41,5178 %88ملتزمة بدرجة متوسطة

33,42 %34,36136 %32,5567 %69ملتزمة بدرجة منخفضة

18,67 %19,4976 %17,9238 %38غير ملتزمة نهائياً

100 %100407 %100195 %212اإلجمالي

يتبيــن مــن خــالل بيانــات الجــدول )2(، أن نســبة التــزام صحافــة المواطــن بالمعاييــر األخالقيــة 
جــاءت بدرجــة متوســطة بنســبة قــدرت بـــ 40.79 %، بينمــا تلتهــا ملتزمــة بدرجــة منخفضــة بالمرتبــة 
الثانيــة بنســبة قــدرت بـــ 33.42 %، فيمــا حصلــت غيــر ملتزمــة نهائيــًا علــى الرتبــة الثالثــة بنســبة 

قــدرت بـــ 18.67 %، فــي حيــن أتــت ملتزمــة بدرجــة كبيــرة بالمرتبــة األخيــرة بنســبة بـــ %7.13.
بلغــت 41.51 % عنــد  االلتــزام بدرجــة متوســطة  نســبة  الجــدول، أن  مــن خــالل  لنــا  يبــدو 
األكاديمييــن، مقابــل 40.00 % لــدى اإلعالمييــن، فــي حيــن نجــد أن نســبة االلتــزام بدرجــة منخفضــة 
بلغــت 32.55 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 34.36 % لــدى اإلعالمييــن، فيمــا نجــد أن نســبة غيــر 
ملتزمــة نهائيــًا بلغــت 17.92 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 19.49 % لــدى اإلعالمييــن، أمــا نســبة 

االلتــزام بدرجــة كبيــرة بلغــت 8.02 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 6.15 % لــدى اإلعالمييــن.
يتضــح مــن خــالل القــراءة اإلحصائيــة للجــدول، يوجــد تقــارب بيــن األكاديمييــن واإلعالمييــن 
نحــو مســتويات التــزام صحافــة المواطــن بالمعاييــر األخالقيــة، ونجــد أعلــى نســبة بيــن الفئتيــن تــم 
االتفــاق عليهــا، هــي التزامهــا بدرجــة متوســطة. مــا يعنــي أن صحافــة المواطــن تفقــد جــزء مــن 
المعاييــر المهنيــة فــي تــداول المعلومــات وآليــة طرحهــا، وهــذا يعــود ألنهــا مــن يتحكــم بهــا جمهــور 

غيــر متجانــس ومتنــوع. فضــاًل عــن ذلــك ال يوجــد رقابــة، أو ســلطة كاملــة عليهــا.



105  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي

  آراء النخب اإلعالمية نحو واقع صحافة المواطن

105

الجدول )3( يبين آراء المبحوثين فيما يخص ضعف المهارات التي تعاني منها صحافة المواطن

المجموع العاماإلعاميوناألكاديميونالفئات
%ك%ك%ك

26,42 %25,42168 %27,0676 %92ضعف التعامل مع المعلومات
33,65 %34,24214 %32,94101 %113ضعف في الجانب اللغة المستخدمة

22,48 %21,36143 %23,5363 %80ضعف في التعامل مع تعدد الثقافي المتنوع

ضعف في استخدام التقنيات بصورة 
17,45 %18,98111 %16,4755 %56صحيحة

100 %341295636اإلجمالي

مالحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل

يتبين من خالل الجدول )3(، أن نســبة ضعف المهارات التي تعاني منها صحافة المواطن، 
هــي ضعــف فــي جانــب اللغــة المســتخدمة التــي حصلــت علــى المرتبــة األولــى بنســبة قــدرت بـــ 
33.65 %، بينمــا جــاء ضعــف التعامــل مــع المعلومــات بالمرتبــة الثانيــة بنســبة قــدرت بـــ 26.42 
%، فيمــا أتــى ضعــف التعامــل مــع التعــدد الثقافــي المتنــوع بالمرتبــة الثالثــة بنســبة قــدرت بـــ 22.48 
%، وحــل ضعــف اســتخدام التقنيــات بصــورة صحيحــة بالمرتبــة األخيــرة بنســبة قــدرت بـــ 17.45 %.

يتضــح مــن خــالل بيانــات هــذا الجــدول، آراء األكاديمييــن واإلعالمييــن نحــو المهــارات التــي 
تعانــي منــع صحافــة المواطــن فنجــد أن نســبة الضعــف فــي جانــب اللغــة المســتخدمة بلغــت 32.94 
% عنــد األكاديمييــن، مقابــل 34.24 % لــدى اإلعالمييــن. فــي حيــن نجــد أن نســبة الضعــف التعامــل 
مــع المعلومــات بلغــت 27.06 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 25،42 % لــدى اإلعالمييــن، بينمــا نجــد 
أن نســبة ضعــف فــي التعامــل مــع التعــدد الثقافــي المتنــوع بلغــت 23.53 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 
21.36 % لــدى اإلعالمييــن، فيمــا نجــد أن نســبة الضعــف فــي اســتخدام التقنيــات بصــورة صحيحــة 

بلغــت 16.47 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 18.98 % لــدى اإلعالمييــن. 
تدل هذه النسب أن األكاديميين واإلعالميين يرون أن أبرز ما تعاني منه صحافة المواطن من 
المهارات، هي الضعف في جانب اللغة المستخدمة التي نالت أعلى اإلجابات من قبل المبحوثين.
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الجدول )4( يبين آراء المبحوثين فيما يخص اشكاليات صحافة المواطن

المجموع العاماإلعاميوناألكاديميونالفئات

%ك%ك%ك
21,62 %22,5688 %20,7544 %44ألنها ال تمت بصلة ألهل االختصاص

34,64 %36,41141 %33,0271 %70ألنها تتداول المعلومات بشكل غير مهني

23,34 %24,1095 %22,6447 %48ألنها تفقد الضوابط واألخاقيات الصحفية

20,39 %16,9283 %23,5833 %50ألنها ال تخضع لحراس البوابة

100 %100407 %100195 %212اإلجمالي
     يتبيــن مــن خــالل بيانــات الجــدول )4(، معرفــة اشــكاليات المبحوثيــن نحــو صحافــة المواطــن، إذ   
جــاءت بالمرتبــة األولــى إشــكالية تــداول المعلومــات بشــكل غيــر مهنــي بنســبة قــدرت بـــ 34.64 %، 
تلتهــا إشــكالية فقدهــا للضوابــط األخالقيــات الصحفيــة بالمرتبــة الثانيــة بنســبة قــدرت بـــ 23.34 %، 
بينمــا حلــت إشــكالية ال تمــت بصلــة ألهــل االختصــاص بالمرتبــة الثالثــة بنســبة قــدرت بـــ 21.62 %، 

أمــا إشــكالية ال تخضــع لحــراس البوابــة جــاءت بالمرتبــة األخيــرة بنســبة قــدرت بـــ 20.39 %.
يتضــح مــن خــالل بيانــات هــذا الجــدول أن نســبة ال تمــت بصلــة لــذوي االختصــاص بلغــت 
33.02 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 36.41 % لــدى اإلعالمييــن، فــي حيــن نجــد أن نســبة ال 
تخضــع لحــراس البوابــة بلغــت 23.58 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 16.92 5 لــدى اإلعالمييــن، 
فيما نجد أن نســبة تتداول المعلومات بشــكل غير مهني بلغت 22.64 % عند األكاديميين، مقابل 
22.56 % لــدى اإلعالمييــن، أمــا نســبة تفقــد الضوابــط واألخالقيــات الصحفيــة بلغــت 20.75 % 

عنــد األكاديمييــن، مقابــل 24.10 % لــدى اإلعالمييــن. 

نجــد مــن خــالل هــذه البيانــات أن نســب األكاديمييــن اإلعالمييــن متباينــة فيمــا يخــص 
اإلشــكاالت التــي تعانــي منهــا صحافــة المواطــن إال غالبيتهــم أشــاروا إلــى إشــكالية تــداول المعلومــات 
بشــكل غيــر مهنــي التــي تعــد أبرزهــا. بمعنــى أن صحافــة المواطــن تعانــي مــن تناقــل المعلومــات 

بشــكل غيــر مهنــي.
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الجدول )5( يبين آراء المبحوثين في ضرورات وضع قوانين ولوائح تنظم من قبل الجهات المتخصصة تلتزم 
بها صحافة المواطن

المجموع العاماإلعاميوناألكاديميونالفئات
%ك%ك%ك

58,72 %57,95239 %59,43113 %126ضرورية بدرجة كبيرة
29,24 %29,23119 %29,2557 %62ضرورية بدرجة متوسطة
5,16 %5,1321 %5,1910 %11ضرورية بدرجة منخفضة

6,88 %7,6928 %6,1315 %13ال حاجة لذلك
100 %100407 %100195 %212اإلجمالي

     يتضح من خالل بيانات الجدول )5(، أن نسبة وضع القوانين ولوائح تنظيم األخبار من قبل 
المواطــن جــاءت بدرجــة كبيــر قــدرت 58.72 %، وتلتهــا بالمرتبــة الثانيــة ضروريــة بدرجــة متوســطة 
بنســبة قــدرت بـــ 29.24 %، فيمــا حلــت بالمرتبــة الثالثــة ال حاجــة لذلــك بنســبة قــدرت بـــ 6.88 %، 

أمــا المرتبــة األخيــرة جــاءت ضروريــة بدرجــة منخفضــة بنســبة قــدرت بـــ 5.16 %.
يبــدو لنــا مــن خــالل بيانــات هــذا الجــدول، أن نســبة وضــع القوانيــن ضروريــة بدرجــة كبيــرة بلغــت 
59.43 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 57.95 % لــدى اإلعالمييــن، فيمــا نجــد أن نســبة ضروريــة 
بدرجــة متوســطة بلغــت 29.25 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 29.23 % لــدى اإلعالمييــن، بينمــا 
نجــد أن نســبة ال حاجــة لذلــك بلغــت 6.13 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 7.69 % لــدى اإلعالمييــن، 
أمــا نســبة ضروريــة بدرجــة منخفضــة بلغــت 5.19 % عنــد األكاديمييــن، مقابــل 5.13 % لــدى 

اإلعالمييــن. 
األمــر الــذي يشــير إلــى أن غالبيــة المبحوثيــن أشــاروا إلــى ضــرورة وضــع قوانيــن للســيطرة علــى 
األخبار التي ينشرها المواطن والتي حصلت على تأييد بدرجة كبيرة من قبل األكاديميين واإلعالميين.

النتائج العامة للبحث

من خالل عرض القراءة االحصائية لجداول البحث توصل إلى نتائج اآلتية:
جــاءت نســبة إجمالــي آراء المبحوثيــن نحــو المحتــوى الــذي تقدمــه صحافــة المواطــن فــي  	

.%  57.99 بنســبة  متوســط  محتــوى  واألزمــات،  األحــداث  تغطيــة 
جاءت نسبة التزام صحافة المواطن بالمعايير األخالقية بدرجة متوسطة بلغت %40.79. 	

أشارت إلى ضعف جانب اللغة المستخدمة فيها والتي بلغت نسبتها %33.65. 	
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بينــت الدراســة أن إشــكالية صحافــة المواطــن تكمــن فــي تــداول المعلومــات بشــكل غيــر  	
 .%34.64 بــــ  قــدرت  بنســبة  مهنــي 

أظهــرت أن غالبيــة المبحوثيــن يــرون بدرجــة كبيــرة ضــرورة وضــع قوانيــن ولوائــح تنظــم نشــر  	
قبــل المواطــن بلغــت نســبتهم %58.72. االخبــار مــن 

االستنتاجات

على ضوء النتائج البحث توصل إلى االستنتاجات اآلتية:

ســجل مســتوى المحتــوى التــي تقدمــُه صحافــة المواطــن فــي تغطيــة األحــداث واألزمــات درجــة  	
متوســطة، هــذا يعنــي أن النخــب اإلعالميــة يــرون أن المحتــوى التــي تقدمــه صحافــة المواطــن غيــر 

كافــي وقــد يكــون غيــر مهنــي ويزيــد مــن تأويــل االزمــة بــداًل مــن نقلهــا فقــط.
بينــت الدراســة أن التــزام صحافــة المواطــن بالمعاييــر األخالقيــة جــاءت بدرجــة متوســطة؛  	
ذلــك بســبب عــدم وجــود رقابــة عليهــا وتكــون جميــع األدوات متاحــة لألفــراد ممــا ينتــج عــن ســلوك 

غيــر أخالقــي وعــدم مراعــاة الــذوق العــام.
أظهــرت أن غالبيــة المبحوثيــن أشــاروا إلــى ضعــف اللغــة المســتخدمة فــي صحافــة المواطــن؛  	
ألن جمهورهــا وروادهــا يكونــوا دائمــًا مــن مختلــف الطبقــات االجتماعيــة ومتنوعــة وغيــر متجانســة 

هــذا مــا يســبب الضعــف فــي اللغــة المســتخدمة.  
أوضحــت أن اإلشــكالية التــي تعانــي منهــا صحافــة المواطــن، هــي تــداول المعلومــات بشــكل  	
غيــر مهنــي؛ ألن األفــراد يتــداول األخبــار دون تتبــع مصدرهــا وهــذا يشــكل أثــر ســلبي علــى المجتمــع.
أشارت الدراسة إلى ضرورة وضع القوانين التي تحد وتنظم عملية النشر من قبل المواطن. 	
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