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 ممخص البحث
 خريطتيا ضمن مساحة لو خصصت جديد كوافد المواطن لصحافة الصحفية المواقع استحداث من الدراسة مشكمة تنبثق
 التي واألحداث الظواىر وتغطية وتصوير بنقل يقوم الذي الصحفي، المواطن يرسمو ما تتمقي جديدة إعالمية كخدمة
 ببنود إلتزاميا بحكم الصحفي المواطن من إلييا يرسل مما تبثو ما الصحفية المواقع تنتقي ثم المجتمع، تشغل

 الخبراء اتجاىات معرفة يتحتم ىنا ومن عدمو، من لمنشر صالح يكون إعالمي منتج أي شروط تحدد التي الخصوصية
 معايير تطبيق إلمكانية اإلعالمي المجال وممارسي واإلجتماع النفس وعمم التربوي واإلعالم والتربية اإلعالم مجاالت في

 اإلنتقاء عمي وتعين ُترشد لقواعد يحتاج اإلعالمية الساحة عمي جديد كمستحدث المواطن صحافة عمي اإلعالمية لمتربية
 بمشكمة الباحثة إحساس جاء ثم ومن الصحافة، تمك وتتناولو تقدمو ما مع الواعي والتعامل والتقويم والنقد والتحميل
 ما :التالي التساؤل في الدراسة مشكمة تتبمور ىنا ومن متأنية، عممية دراسة ودراستيا عندىا التوقف تستوجب حقيقية

 الصحفية؟ بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاىات ىي
 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاىات عمي التعرف الي البحث وييدف

 في الصحفية المواقع عميو اعتمدت جديد كوافد المواطن صحافة استحداث خالل من الدراسة أىمية تتضح. الصحفية
 أول عمييا الضوء وتسميط تواجده أماكن في تقع التي األحداث وتوثيق بنقل الصحفي المواطن يقوم حيث األخيرة اآلونة
 .واإلعالمي الصحفي العمل محور المواطن أصبح وبذلك لنشرىا، الصحفية لممواقع بإرساليا يقوم ثم بأول
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Abstract 
The problem of the study stems from the development of the press sites of 

the citizen's press as a new comedian that has allocated a space within its map as 

a new media service that receives what the journalist sends, which transports, 

photographs and covers the events and events that occupy the community. The 

press sites select the broadcast from the citizen, In terms of privacy that 

determine the conditions of any media product is suitable for publication or not, 

and hence it is imperative to know the trends of experts in the fields of media, 

education, educational information, psychology, sociology and media 

practitioners to the possibility of applying standards for media education on the 

press Alm As a new innovator in the media arena, he needs rules that guide and 

have to select, analyze, critique, evaluate, and deal with what is presented and 

dealt with by the press. Hence, the researcher's sense of a real problem requires a 

careful study and study, 

What are the experts' attitudes toward applying media education standards to 

citizen journalism? 

The aim of the research is to identify the trends of experts towards the 

application of media education standards in the press of the citizen in the press 

sites. 1. The importance of the study is illustrated by the introduction of the 

citizen's press as a newcomer, on which the press sites have recently been based. 

The journalist carries and documents the events that occur in his places of origin, 

highlighting them first-hand and then sends them to the press sites for 

publication.  
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 مقدمة الدراسة
يأتي ظيور صحافة المواطن إلعادة المواطن العادي إلي محور العممية اإلعالمية وذلك بمشاركتو في      

صناعة األخبار بالتركيز عمي كل ما يشغل بالو وىمومو من أحداث بعيدًا عن تغطية اإلعالم الرسمي التي 
( مشيرة أن ظاىرة 1022اإلعالمي، وىذا ما رصدتو دراسة )نيا السيد عبد المعطي تتسم بالرقابة والتعتيم 

المواطن الصحفي لقت قبواًل حسنًا، حيث أن المواطنين الصحفيين الذين انخرطوا في األحداث اإلعالمية 
 (2)الجديدة بالرغم من أنيم لم يدرسوا الصحافة ولكنيم يمارسونيا كمستخدمي ألدوات اإلعالم الجديد.

وفي محاوالت جادة من قبل بعض المؤسسات اإلعالمية إلستثمار مثل ىذه الوسائل اإلعالمية الجديدة      
صحافة المواطنين، فقد سعت بعض ىذه المؤسسات إلي إدماج جيود المواطنين الذين يمتمكون مواقع وخدمات 

عالمية ضمن عمل وبرامج المؤسسات اإلعالمية التقميدية، و  يتم في ذلك دمج الخدمة اإلعالمية إخبارية وا 
المتاحة من خالل صحافة المواطنين من أخبار وصور فوتوغرافية وصور تميفزيونية في مجمل الخدمة 

 (1).اإلعالمية التي تقدميا ىذه المؤسسات

ومن ثم قامت المواقع الصحفية المختمفة بتخصيص قسم لصحافة المواطن عمي خريطتيا تتمقي من       
خاللو إنتاج المواطنين الصحفيين وتبثو في إطار إلتزاميا ببنود لمخصوصية تحدد فييا الشروط التي يجب أن 

 تتوافر في المنتج اإلعالمي لكي يكون صالح لمنشر من عدمو.
ا ما زالت صحافة المواطن تحتاج لوجود معايير إعالمية يتحتم أن تلتزم بها المواقع الصحفية ومن هن       

مواجية المضامين غير المسئولة إجتماعيًا، من أجل تقنين العديد من اإلشكاليات التي تعتريها، من أجل 
خاصة أن  قائمين عمييا،وقراءة دوافع مرسميا، واتجاىات الواستنباط اإليحاءات واإلسقاطات غير المعمنة، 

صحافة المواطن وما أتاحتو من حرية إرسال، ومقدرة استقبال لمرسائل اإلعالمية أصبحت جزء من التربية 
  اإلعالمية.

وفي إطار ذلك فإن المسئولية تقع عمي عاتق الخبراء من األكاديميين والمتخصصين والممارسين لممجال      
تطبيق معايير التربية اإلعالمية من عدمو لوضع رؤية لكيفية التعامل األمثل اإلعالمي من أجل لمعرفة إمكانية 

 لظاىرة مع صحافة المواطن بالمواقع الصحفية بإيجابياتيا وسمبياتيا.

                                                           
، كهُت سعبنخ يبجغتيشَها انسُذ ػبذ انًؼطٍ. "احجاهاث انشباب انًصرٌ َحى صحافت انًىاطٍ ػهٍ شبكت اإلَخرَج"،   (1)

 .4، ص 3112اِداب، جايؼت انًُصىرة، 

 .  131)ػًاٌ: دار أسايت، (، ص  1، طٔانًؼبصش""اتجبْبد اإلػالو انحذيج حسٍُ ػبذ انجبار.  (3)
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 مشكمة الدراسة
 مساحة خصصت لوصحافة المواطن كوافد جديد لالمواقع الصحفية  استحداثتنبثق مشكمة الدراسة من      

ضمن خريطتيا كخدمة إعالمية جديدة تتمقي ما يرسمو المواطن الصحفي، الذي يقوم بنقل وتصوير وتغطية 
ما تبثو مما يرسل إلييا من المواطن  المواقع الصحفية تنتقي، ثم الظواىر واألحداث التي تشغل المجتمع

 ون صالح لمنشر من عدمو،الصحفي بحكم إلتزاميا ببنود الخصوصية التي تحدد شروط أي منتج إعالمي يك
في مجاالت اإلعالم والتربية واإلعالم التربوي وعمم النفس واإلجتماع معرفة اتجاىات الخبراء يتحتم ومن ىنا 

عمي صحافة المواطن كمستحدث جديد معايير لمتربية اإلعالمية  إلمكانية تطبيقوممارسي المجال اإلعالمي 
شد وتعين عمي اإلنتقاء والتحميل والنقد والتقويم والتعامل الواعي مع ُتر عمي الساحة اإلعالمية يحتاج لقواعد 

ومن ثم جاء إحساس الباحثة بمشكمة حقيقية تستوجب التوقف عندىا  ما تقدمو وتتناولو تمك الصحافة،
 ودراستيا دراسة عممية متأنية، ومن ىنا تتبمور مشكمة الدراسة في التساؤل التالي:

 حو تطبيق معايير التربية اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية؟ما ىي اتجاىات الخبراء ن
 أىداف الدراسة

 .التعرف عمي اتجاىات الخبراء نحو تطبيق معايير التربية اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية
 وينبثق من اليدف الرئيسي عده أىداف فرعية :

اإلعالمية في التعامل مع مضمون صحافة المواطن بالمواقع الصحفية التعرف عمي أىم معايير التربية  .2
 من وجية نظر الخبراء )عينة الدراسة(.

تطبيق معايير التربية اإلعالمية في صحافة المواطن بالمواقع الصحفية لدي و  توافر الكشف عن مدي إمكانية .1
 الخبراء )عينة الدراسة(.

يير التربية اإلعالمية عمي صحافة المواطن بالمواقع الصحفية التعرف عمي األسباب التي تعيق تطبيق معا .2
 )محل الدراسة(.

 أىمية الدراسة
اعتمدت عميو المواقع الصحفية  كوافد جديد صحافة المواطن استحداثتتضح أىمية الدراسة من خالل  -2

تواجده وتسميط  التي تقع في أماكن نقل وتوثيق األحداثفي اآلونة األخيرة حيث يقوم المواطن الصحفي ب



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1027يناير  – السابع العدد – مجمة التربية النوعية

1- 28 - 

، وبذلك أصبح المواطن محور العمل الضوء عمييا أول بأول ثم يقوم بإرساليا لممواقع الصحفية لنشرىا
 الصحفي واإلعالمي.

وتأتي أىمية تناول المواقع الصحفية بإعتبارىا وسيمة ميمة من وسائل اإلتصال الحديثة التي أصبحت  -1
 ائل اإلعالم التقميدية.ذات انتشار واسع ومتزايد ومكماًل قويًا لوس

من المخاطر التي  األفرادوتبرز أىمية الدراسة من أن التربية اإلعالمية تعتبر مشروع دفاع ىدفو حماية  -2
 األفراداستحدثتيا وسائل اإلعالم، وذلك بالكشف عن الرسائل المزيفة والقيم غير المالئمة، وتشجيع 

 والتعامل مع المضامين والمشاركة فييا بصورة فعالة. عمي رفضيا وتجاوزىا، وحسن اإلنتقاء
 مصطمحات الدراسة

مصطمح يشير إلي ذلك النشاط الذي يقوم من خاللو المستعمل )أو المواطن  صحافة المواطن:
العادي( كفرد من أفراد جميور وسائل اإلعالم بإنتاج مضمون إعالمي ومعالجتو ونشره عبر تقنيات إتصالية 

بصريًا أو يكون متعدد الوسائط، وفي -ليذا المضمون أن يكون نصيًا أو مسموعًا أو سمعياً  متعددة، ويمكن
الغالب ينشر عبر تطبيقات اإلنترنت اإلتصالية كالمدونات، مواقع بث الفيديو، المواقع اإلجتماعية، منتديات 

سائل اإلعالم التقميدية المحادثة اإللكترونية، كالموسوعات التشاركية.....، ويمكن كذلك أن ينشر عبر و 
 (2)كالقنوات التميفزيونية أو اإلذاعية، وعبر المواقع اإللكترونية التابعة لوسائل اإلعالم بصفة عامة.

بأنيا: النشاط الذي يقوم من خاللو المواطن العادي بإنتاج مضمون إعالمي  صحافة المواطنوتعرف الباحثة 
عداد وتنسيق المضامين ونشرىا من خالل المواقع الصحفية )محل الدراسة( التي تتيح  عن طريق جمع وا 

 خدمة صحافة المواطن بيا.
ليومية، والكثير من ىذه ىي المواقع التي تختص بنقل الخبر والحدث وتتناول األحداث ا المواقع الصحفية:

المواقع ىي مواقع منظمة من حيث التصميم واإلنشاء وتخصيص األبواب من ثقافية، أدبية، سياسية، فنية، 
 (3)إجتماعية وما إلي ذلك.

بأنيا: مواقع الصحف عمي شبكة اإلنترنت التي تقدم خدمة صحافة  المواقع الصحفيةوتعرف الباحثة 
 واطنييا الصحفيين لمتواصل معيا إلرسال المضامين المختمفة.المواطن وتتيح اإلمكانية لم

                                                           
2))

(، 3111، ط )انماهرة: دار انكخاب انحذَث، "تكُٕنٕجيب اإلتصبل انحذيخخ ٔتأحيشاتٓب اإلجتًبػيخ ٔانخمبفيخ"إبراهُى بؼسَس.  

 .172ص 
 (

4
 .169( ص3119)ػًاٌ: دار أسايت نهُشر وانخىزَغ،1، طاإلػالو اإلنكتشَٔيفُصم أبى ػُشه. (



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
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والفعل، وىو تنظيم لو درجة من الثبات  ىو استعداد وتييؤ من جانب الفرد لإلستجابة :اإلتجاه
النسبي لمعتقدات مترابطة تصف وتقيم وتدعم فعاًل معينًا تجاه موضوع أو موقف، ولكل اتجاه جوانب ثالث: 
معرفي ووجداني وسموكي، وىو استعداد يؤدي إلي القيام بإستجابة مفضمة، أي ميل لإلستجابة بطريقة معينة 

 (4)يفضميا المرء.

شعور الفرد الثابت نسبيًا الذي يحدد استجاباتو نحو الظواىر والقضايا  بأنو: اإلتجاهثة تعرف الباح
المختمفة بالقبول أو الرفض، وتمك اإلستجابة تتم وفقًا لمتأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية التي يتعرض 

 ليا الفرد.
والمتخصصين والممارسين لممجال اإلعالمي ذات الخبرة العممية في  بأنيم: األكاديميين الخبراءوتعرف الباحثة 

مجاالت اإلعالم والتربية واإلعالم التربوي وعمم النفس واإلجتماع حيث أنيم أكثر اىتمام بمجال التربية 
  اإلعالمية.

جابية والسمبية لرسائل بأنيا "القدرة عمي أن نفسر بوعي كامل وانتباه المعاني والتأثيرات اإلي التربية اإلعالمية:
 (5)وسائل اإلعالم التي تواجينا".

نتاجيا، دون  التربية اإلعالميةوتعرف الباحثة  بأنيا: القدرة عمي قراءة الرسائل اإلتصالية وتحميميا وتقويميا وا 
اإلقتصار عمي التمقي والنقد فقط بل يجب أن يتعدي ذلك إلي المشاركة الواعية واليادفة إلنتاج المحتوي 

 اإلعالمي.
 (6)معايير التربية اإلعالمية:

التعرف عمي مصادر النصوص اإلعالمية وأىدافيا السياسية واإلجتماعية والتجارية والثقافية وكذلك  -2
 السياق التي وردت فيو.

نتاج اإلعالم الخاص بيم. -1  التحميل وتكوين اآلراء اإلنتقادية حول المواد اإلعالمية وا 
 التي تقدم من خالل اإلعالم. فيم وتفسير الرسائل والقيم -2

                                                           
1
 .173(، ص 1991)انماهرة: يكخبت األَجهى انًصرَت،  1، ط"انًذخم إني ػهى انُفظ اإلجتًبػي"نطفٍ فطُى. ( (

(
6
) Terikwal Gamble and Michael Gamble, "Communication Works" 7

th
 ed (New York: Mc Graw- 

Hill Companies, 2002) p.56.    

(
7
، ص (3111)انرَاض: يكخبت انًهك فهذ انىطُُت،1، طاإلػالييخ كيف َتؼبيم يغ اإلػالو؟انتشثيخ فهذ بٍ ػبذ انرحًٍ انشًًُرٌ.  (

 .33-31ص 



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
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اختيار وسائل اإلعالم المناسبة التي تمكن الشباب الصغار من توصيل رسائميم اإلعالمية أو قصصيم،  -3
 وتمكينيم من الوصول إلي الجميور المستيدف.

 التي يقدميا الخبراء المتخصصون )عينة الدراسة( بأنيا: األسس معايير التربية اإلعالميةوتعرف الباحثة 
التي تقدم بصحافة المواطن بالمواقع  الظواىر والقضايا المختمفةانتقاء وفيم وتحميل ونقد وتقويم  من أجل

 .تمك القضايا والظواىرالصحفية )عينة الدراسة( والحكم عمييا، وكيفية التعامل الواعي مع 
 تساؤالت الدراسة

المواطن بالمواقع الصحفية من  ما أىم معايير التربية اإلعالمية في التعامل مع مضمون صحافة -2
 وجية نظر الخبراء )عينة الدراسة(؟

تطبيق معايير التربية اإلعالمية في صحافة المواطن بالمواقع الصحفية لدي توافر و ما مدي إمكانية  -1
 الخبراء )عينة الدراسة(؟

ما األسباب التي تعيق تطبيق معايير التربية اإلعالمية عمي صحافة المواطن بالمواقع الصحفية  -2
 )محل الدراسة(؟

 فروض الدراسة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إمكانية تطبيق معايير التربية اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع -2

سنوات  -مجال الخبرة -المؤىل العممي -السن -وفقًا )النوعالصحفية من وجية نظر الخبراء )عينة الدراسة( 
 الخبرة(.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الخبراء )عينة الدراسة( نحو معايير التربية االعالمية في التعامل مع -1
سنوات  -مجال الخبرة -المؤىل العممي -السن -مضمون صحافة المواطن بالمواقع الصحفية وفقًا )النوع

  خبرة(.   ال
  مجتمع الدراسة

والمتخصصين في مجاالت اإلعالم والتربية واإلعالم  الخبراء من األكاديميين المجتمع البشري:
 التربوي وعمم النفس واإلجتماع، وممارسي المجال اإلعالمي، حيث أنيم أكثر اىتمام بمجال التربية اإلعالمية.

 عينة الدراسة    



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
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مبحوث من الخبراء األكاديميين  200طبقت الدراسة الميدانية عمي عينة عمدية قواميا 
والمتخصصين في اإلعالم والتربية واإلعالم التربوي وعمم النفس واإلجتماع، وممارسي العمل اإلعالمي، حيث 

ي مجال التربية سعت الباحثة إلي اختيار الخبراء ممن يمثمون الجانب األكاديمي والميتمين والناشطين ف
 اإلعالمية لإلستفادة من آرائيم في موضوع الدراسة.

 نوع الدراسة ومنيجيا
تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستيدف شرح خصائص مجموعة معينة أو موقف 

عمي المنيج المسحي الذي يعد من أبرز المناىج  واعتمدت الدراسةمعين يغمب عميو صفة التجديد، 
وذلك بالتطبيق عمي اتجاىات الخبراء نحو تطبيق معايير التربية  (7)خدمة في مجال الدراسات اإلعالمية المست

 اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية.
 أدوات جمع البيانات

اتجاىات الخبراء نحو  لمخبراء لموقوف عمي أداة اإلستبيان بالمقابمة اعتمدت الدراسة عمي 
 .صحافة المواطن بالمواقع الصحفيةربية اإلعالمية بتطبيق معايير الت

 الدراسات السابقة
 : تم تقسيم الدراسات السابقة إلي عده محاور وىي

 : دراسات تتعمق بصحافة المواطن.المحور األول
 : دراسات تتعمق بالتربية اإلعالمية.المحور الثالث
 دراسات تتعمق بصحافة المواطن: المحور األول:

والتي  (8)(1026فيما يتعمق بالمعايير المينية لصحافة المواطن جاءت دراسة )حاتم سميم عالونة        
سعت إلي التعرف عمي دور صحافة المواطن كمصدر لممعمومات من وجية نظر الصحفيين األردنيين، ومعرفة 

( مفردة من الصحفيين األردنيين 100أىم أسباب ظيور صحافة المواطن، وطبقت الدراسة عمي عينة قواميا )
راسة أداة اإلستبانة، وتوصمت الدراسة العاممين في الصحف األردنية اليومية )عينة الدراسة(، واستخدمت الد

                                                           
8))

)انماهرة: دار انفكر انؼربٍ، 1، طتصًيى ٔتُفيز اعتطالػبد ٔثحٕث انشأي انؼبو: األعظ انُظشيخ ٔانًُبرد انتطجيميخػاطف انؼبذ.  

 .217(، ص 3113

(
9
انًجهخ األسدَيخ حاحى سهُى ػالوَت. "صحافت انًىاطٍ كًصذر نهًؼهىياث يٍ وجهت َظر انصحفٍُُ األردٍَُُ: دراست يسحُت"،  (

 .3117(، األردٌ، 11(، انًجهذ )3، انؼذد )نهؼهٕو اإلجتًبػيخ



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
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%( من أفراد عينة الدراسة رأوا أن عمي وسائل اإلعالم تبني المواطن الصحفي )أحيانًا(، بينما 50إلي أن )
 %( من أفراد العينة أن عمي 70%(، بينما أشار )27الذين يرون أن عمييا أن تتبناىم )دائمًا( بمغت نسبتيم )

 أواًل بمراجعة وتحرير المواد المرسمة من المواطن الصحفي ثم نشرىا.وسائل اإلعالم أن تقوم 
إلي الكشف عن العالقة بين تناول صحافة المواطن  (20)(1025وسعت دراسة )أسماء فؤاد حافظ        

لقضية الفتنة الطائفية وبين قيم واتجاىات المسممين واألقباط في مصر، واستخدمت الدراسة منيج المسح 
( 312لمقارن، واعتمدت عمي أداة اإلستبيان وتحميل المضمون، وُأجريت الدراسة عمي عينة قواميا )والمنيج ا

مفردة تم سحبيا من محافظات )القاىرة، الجيزة، القميوبية، اإلسكندرية، المنيا(، وتوصمت الدراسة إلي أن 
 "تتيح الفرصة لمتعرف عمي السبب األساسي الذي يدفع الجميور إلستخدام مواقع صحافة المواطن ىو أنيا 

 آراء اآلخرين".
إلي اختبار تفاعل الجميور  (22)(Haidan Hu & Meyer 2013وسعت دراسة )ىادين ىيو ومير       

مع مواقع صحافة المواطن عمي شبكة اإلنترنت بناء عمي نوع الكاتب سواء رجل أو امرأة وذلك من حيث 
مستوي المصداقية في األخبار ودرجة التفاعل والمشاركة والحضور اإلجتماعي، واستخدمت الدراسة أداة 

دم، وتوصمت الدراسة إلي أن النساء أكثر انجذابًا إلي اإلستبيان إلختبار تفاعل الجميور مع المحتوي المق
 المحتوي الذي ينتجو الجميور.

وعن قياس إتجاىات الشباب المصري نحو صحافة المواطن عمي شبكة اإلنترنت جاءت دراسة )نيا        
عالمية والتي رصدت التغيرات التي أحدثتيا صحافة المواطن عمي الصناعة اإل (21)(1022السيد عبد المعطي 

( 300واإلشكاليات التي تواجييا، وطبقت الدراسة عمي عينة عشوائية من الشباب الجامعي بمغ عددىا )
مبحوث وذلك في إطار منيج المسح اإلعالمي، واستخدمت الدراسة أداة اإلستبيان ومقياس اإلتجاه نحو 

يجابية في اإلتجاه نحو صحافة المواطن عمي شبكة  صحافة المواطن، وتوصمت النتائج إلي وجود قوة وا 
 اإلنترنت.

                                                           
11

سعبنخ ٍ واأللباط فٍ يصر وإحجاهاحهى"، ( أسًاء فؤاد حافع. "انؼاللت بٍُ حُاول صحافت انًىاطٍ نمضُت انفخُت انطائفُت ولُى انًسهًُ(

 .3116، كهُت اإلػالو، جايؼت انماهرة، دكتٕساِ
(

11
) Hans K, Meyer and Haidan Hu, "Gender Stereotypes and Citizen Journalism", Journal of 

Research on Women and Gender,Vol (6), 2013. 
13

، كهُت اِداب، سعبنخ يبجغتيشَها انسُذ ػبذ انًؼطٍ. "احجاهاث انشباب انًصرٌ َحى صحافت انًىاطٍ ػهٍ شبكت اإلَخرَج"، ( (

 .3112جايؼت انًُصىرة، 
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 ورصدت دراسة )أليوبيومي أبريسيت        
(13)

(Olubunmi Aborisade P., 2010  تأثير تكنولوجيات
وسائل اإلعالم في طرق التقنيات الرقمية عمي صحافة المواطن، وطبقت الدراسة عمي عينة من الصحف 

راسة عمي أداة اإلستبيان، وتوصمت الدراسة إلي عدم وجود الغربية التي يستخدميا النيجيريون، واعتمدت الد
عالقات رسمية بين صحافة المواطن والصحافة التقميدية، وقد ساعدت التكنولوجيا عمي نشر وتوزيع األخبار 

 والمعمومات التي تخص صحافة المواطن، وكان ليا أثرًا إيجابيًا عمي ظيور صحافة المواطن وانتشارىا.
 بالتربية اإلعالمية: دراسات تتعلق :الثالثالمحور 
إلي التعرف عمي العالقة بين ممارسة طالب المرحمة الثانوية  (23)(1026سعت دراسة )دعاء عبد اهلل        

ألنشطة اإلعالم التربوي وتنمية ميارات التربية اإلعالمية لدييم، واعتمدت الدراسة عمي منيج المسح، وطبقت 
( مفردة من طالب المرحمة الثانوية ببعض المدارس الحكومية والتجريبية 300الدراسة عمي عينة قواميا )

بمحافظة المنوفية، واستخدمت الدراسة أداة اإلستبيان ومقياس لميارات التربية اإلعالمية، وتوصمت الدراسة 
ربوي إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين الممارسين ألنشطة اإلعالم الت

ومتوسطات درجات المبحوثين غير الممارسين ليا عمي مقياس ميارة الوصول إلي الرسائل اإلعالمية كأحد 
 أبعاد مقياس ميارات التربية اإلعالمية لصالح الطالب الممارسين ألنشطة اإلعالم التربوي.

المدارس المصرية في إلي توظيف التربية اإلعالمية ب (24)(1025وسعت دراسة )ىاني إبراىيم البطل      
التوعية بمخاطر التحرش الجنسي بأطفال المرحمة اإلبتدائية من خالل إعداد مقترح يتضمن رؤية ورسالة 
المشروع، وأىداف المشروع، والمخرجات، ومؤشرات النجاح، وآليات النشر واإلستمرارية في المشروع، وآليات 

دارة المخاطر، وا عتمدت الدراسة عمي منيج المسح، واستخدمت الدراسة أداة ضبط الجودة والمتابعة، وتعديل وا 
( خبير من المتخصصين في المجاالت المتنوعة، وتوصمت 200اإلستبيان، وطبقت عمي عينة عمدية قواميا )

%( من الخبراء إلي 51نتائج الدراسة إلي أىمية تطبيق التربية اإلعالمية وتفعيميا في المدارس حيث أشار)
 %( إلي أنيا ميمة إلي حد ما.27، بينما أشار )أىمية ىذا األمر

                                                           
(

13
)Olubunmi Aborisade P. "How Technology Transforms Journalism Business Through Citizen- 

Reporters in Nigeria", PHD, (USA: Capella University, School of Business, 2010).     
14

دػاء ػبذ هللا يحًذ. "يًارست أَشطت اإلػالو انخربىٌ وػاللخها بخًُُت يهاراث انخربُت اإلػاليُت نذٌ طالب انًرحهت انثاَىَت"، ( (

 .3117، كهُت انخربُت انُىػُت، جايؼت انًُىفُت، سعبنخ يبجغتيش

(
11

هاٍَ إبراهُى انبطم. "حىظُف انخربُت اإلػاليُت بانًذارش انًصرَت فٍ انخىػُت بًخاطر انخحرش انجُسٍ بأطفال انًرحهت  (

 .3116، كهُت اإلػالو، جايؼت انماهرة، انًؤتًش انؼهًي انذٔني انخبَي ٔانؼششٌٔ:اإلػالو ٔحمبفخ انؼُفاإلبخذائُت"، 
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وعن تعميم التربية اإلعالمية من رياض األطفال إلي الجامعة جاءت دراسة )شيميت وىانث         
(25)(Schmidt. Hans C. 2013  والتي سعت إلي التعرف عمي مدي اكتساب الطالب ميارات التربية

اإلعالمية وكفاءة تدريسيا بالنظام التعميمي، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، واعتمدت الدراسة عمي أداة 
( عامًا، وتوصمت نتائج الدراسة إلي 31( مفردة متوسط عمرىم )166اإلستبيان، وتكونت عينة الدراسة من )

ىناك بعض المشاركين أوضحوا أن أكثر ميارات التربية اإلعالمية اكتسابًا ىي ميارة المعرفة، وفيم  أن
الرسالة، وتحميل الرسالة، باإلضافة إلي أن ىناك كفاءة لدي الطالب في توظيف ميارات التربية اإلعالمية 

 بالشبكة العنكبوتية أكثر من أي وسيمة أخري.
إلي إلقاء الضوء عمي معايير وميارات التربية  (26)(1022رشا عبد المطيف في حين ىدفت دراسة )      

مبحوث من الخبراء في اإلعالم والتربية  100اإلعالمية، وطبقت الدراسة الميدانية عمي عينة عمدية قواميا 
تبيان واإلعالم التربوي وعمم النفس واإلجتماع، وتعتمد الدراسة عمي المنيج المسحي، واستخدمت أداة اإلس

بالمقابمة لمخبراء، وتوصمت الدراسة إلي أن معيار "احترام عقل ومشاعر وذوق الجميور" في مقدمة معايير 
%(، يميو معيار" أن تراعي أخالقيات العمل اإلعالمي" 62.4الرسالة اإلعالمية الجيدة كما أفاد الخبراء بنسبة )

 %(.60.4في المرتبة الثانية بنسبة )
إلي التعرف عمي اإلختالفات  (27)(Hendriyan & Guntarto, 2011)ىندرين وجينترتو وىدفت دراسة      

، وتوصمت الدراسة إلي في مفيوم التربية اإلعالمية، واإلستراتيجيات المتبعة في التربية اإلعالمية في أندونسيا
أن التربية اإلعالمية وسيمة لحماية األفراد من التأثير السمبي لوسائل اإلعالم، إلي جانب أنيا الطريق إلي رفع 
مستوي الدولة اإلقتصادي، وكذلك رفع مستوي الطالب عمميًا وذلك بتصفحيم المعمومات عمي اإلنترنت عند 

 القيام باألنشطة العممية المدرسية.
 
 

                                                           
(

16
)  Schmidt, Hans C. "Media Literacy Education from Kindergarten to College: A Comparison of 

How Media Literacy is Addressed across The Educational System" Research(USA: Journal of Media 

Literacy Education, Volume 5, Issue 1.2013. 

 (
17

سعبنخ فٍ يصر ػهٍ انًضايٍُ انخهُفسَىَُت يٍ يُظىر انخبراء"، رشا ػبذ انهطُف. "يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت وكُفُت حطبُمها  (

 .3111، كهُت اإلػالو، جايؼت انماهرة، يبجغتيش

(
18

) Hendriyani & Guntarto, B, Defining Media Literacy in Indonesia, National Association of Media 

Communcation Research, Istanbul, Turkey, 2011. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تائج الدراسةن 
 مدي الحاجة إلي تطبيق ونشر معايير التربية اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية:-2

 ( َىضح يذٌ انحاجت إنٍ حطبُك وَشر يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت بصحافت انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت 1جذول ) 

 انتشتيت % ن انؼجبساد

 1 44 44 َؼى

 2 16 16 أحيبَب  

 111 111 انًجًٕع

أن جميع الخبراء )عينة الدراسة( وافقوا عمي أىمية الحاجة إلي تطبيق ونشر معايير  يتضح من بيانات الجدول السابق:
%(، أو "أحيانا" 73التربية اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية إما "بنعم" والتي احتمت المرتبة األولي بنسبة )

 %(، في حين اإلجابة بال لم تحصل عمي أي تكرار.25بنسبة )
 براء ألىم معايير التربية اإلعالمية في التعامل مع مضمون صحافة المواطن بالمواقع الصحفية:ترتيب الخ-1

 ( َىضح أهى يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت فٍ انخؼايم يغ يضًىٌ صحافت انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت 3جذول ) 

 انتشتيت 

 

 

 يؼبييش انتؼبيم يغ يضًٌٕ صحبفخ انًٕاطٍ

 انٕصٌ انًشجح انخبيظ انشاثغ انخبنج انخبَي األٔل

ػذد 

 انُمبط

 انتشتيت

إدسان أٌ انًضبييٍ انًمذيخ ثصحبفخ انًٕاطٍ نٓب 

 تأحيشاد ػهي انفشد ٔانًجتًغ.
41 11 12 4 5 331 1 

انتفكيش انُمذي نًب تجخّ صحبفخ انًٕاطٍ ثبنًٕالغ 

 انصحفيخ.
34 14 11 6 3 311 2 

إجتًبػيب  فيًب تجخّ يٕاجٓخ انًضبييٍ غيش انًغئٕنخ 

 صحبفخ انًٕاطٍ.
34 15 11 1 4 311 3 

ػذو اإلػتًبد ػهي صحبفخ انًٕاطٍ ثبنًٕالغ 

 انصحفيخ كًصذس ٔحيذ نهحصٕل ػهي انًؼهٕيبد.
34 14 9 1 4 211 4 

انًشبسكخ في إػذاد ٔإَتبد انًبدح اإلػالييخ 

 ٔإسعبنٓب نصحبفخ انًٕاطٍ.
32 12 4 6 3 241 5 

اإليحبءاد ٔاإلعمبطبد غيش انًؼهُخ في  اعتجبط

 يضًٌٕ صحبفخ انًٕاطٍ.
29 1 6 5 3 214 6 

 1 195 3 4 5 6 29 انتؼبيم انٕاػي ٔانششيذ يغ يب تمذيّ صحبفخ انًٕاطٍ.

إدسان أٌ انشعبنخ اإلػالييخ نٓب أثؼبد إجتًبػيخ 

 ٔحمبفيخ ٔعيبعيخ ٔتجبسيخ ٔغيشْب.
26 5 6 3 1 115 4 

يتبثؼخ صحبفخ انًٕاطٍ ثبنًٕالغ تششيذ ػذد عبػبد 

 انصحفيخ.
24 4 2 3 2 151 9 

تحهيم األعبنيت انفُيخ ٔانجًبنيخ انًغتخذيخ في 

 يضًٌٕ صحبفخ انًٕاطٍ.
21 3 1 2 3 122 11 



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترتيب الخبراء )عينة الدراسة( ألىم معايير التربية اإلعالمية في التعامل  يتضح من بيانات الجدول السابق:
مع مضمون صحافة المواطن بالمواقع الصحفية فقد جاء معيار "إدراك أن المضامين المقدمة بصحافة المواطن ليا 

 (.220تأثيرات عمي الفرد والمجتمع" في الترتيب األول بعدد نقاط )
ثاني معيار "التفكير النقدي لما تبثو صحافة المواطن بالمواقع الصحفية" بعدد نقاط بينما جاء في الترتيب ال

(، يميو معيار "مواجية المضامين غير المسئولة إجتماعيًا فيما تبثو صحافة المواطن" في الترتيب الثالث بعدد 206)
 (.202نقاط )

بالمواقع الصحفية كمصدر وحيد لمحصول عمي  وفي الترتيب الرابع جاء معيار "عدم اإلعتماد عمي صحافة المواطن
رساليا 162المعمومات" بعدد نقاط ) نتاج المادة اإلعالمية وا  (، وفي الترتيب الخامس جاء معيار "المشاركة في إعداد وا 

  .(136لصحافة المواطن" بعدد نقاط )
 تطبيق معايير التربية اإلعالمية في صحافة المواطن بالمواقع الصحفية: توافر و مدي إمكانية -2

( َىضح احجاهاث انخبراء َحى إيكاَُت حطبُك يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت فٍ صحافت انًىاطٍ بانًىالغ  2جذول رلى ) 

 انصحفُت

لى س

انؼجبسح 

في 

 انًميبط

 

 انؼجــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد

 اإلعتجبثبد
 

يجًٕع 

 األٔصاٌ

 

انٕصٌ 

ت انُغجي
تي
تش
ان

 

 يؼبسض يحبيذ يٕافك

 % ن % ن % ن

1 
يٍ انغٓم تطجيك انتشثيخ اإلػالييخ 

فيًب تجخّ صحبفخ انًٕاطٍ ثبنًٕالغ 

 انصحفيخ.

1 1 % 26 26% 14 14% 214 2.14 1 

5 
انًٕالغ انصحفيخ لبدسح ػهي َشش 

 حمبفخ انتشثيخ اإلػالييخ نًتبثؼيٓب.
1 1% 31 31% 64 64% 261 2.61 2 

4 
انًٕالغ انصحفيخ تشجغ انًتهميٍ 

انُمذي فيًب يتهمبِ يٍ ػهي انتفكيش 

 صحبفخ انًٕاطٍ.
69 69% 29 29% 2 2% 261 2.61 

2 

 يكشس

14 

صؼٕثخ تُظيى َذٔاد ٔٔسػ ػًم 

نهًتهميٍ ثبنًٕالغ انصحفيخ نتحهيم 

َٔٔمذ ٔإَتبد انشعبئم اإلػالييخ 

 .ثصحبفخ انًٕاطٍ

1 1% 25 25% 64 64% 261 2.61 3 

11 

ضؼف انذػى انًبدي انالصو 

انتشثيخ اإلػالييخ نُشش يؼبييش 

 ثبنًٕالغ انصحفيخ.

61 61% 31 31% 9 9% 252 2.52 4 



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4 

تٕجذ يؼٕلبد أيبو انًٕالغ 

انصحفيخ في تطجيك انتشثيخ 

اإلػالييخ ػهي يب تمذيّ صحبفخ 

 انًٕاطٍ.

61 61% 31 31% 9 9% 251 2.51 5 

15 

انًٕالغ انصحفيخ لبدسح ػهي 

تٕفيش كٕادس يذسثخ تتًكٍ يٍ 

انتشثيخ اإلػالييخ  تطجيك يؼبييش

 ػهي يضًٌٕ صحبفخ انًٕاطٍ.

4 4% 46 46% 51 51% 246 2.46 6 

1 
انشجبة غيش يٓيأ حمبفيب  

 إلعتيؼبة انتشثيخ اإلػالييخ.
14 14% 24 24% 54 54% 244 2.44 1 

3 

انًٕالغ انصحفيخ لبدسح ػهي 

تٕظيف صحبفخ انًٕاطٍ إلتبحخ 

 ثيئخ إػالييخ إيجبثيخ نًتبثؼيٓب.

4 4% 43 43% 49 49% 241 2.41 4 

14 

َذسح انمبئًيٍ ثبإلتصبل 

انًذسثيٍ ػهي يؼبييش انتشثيخ 

 اإلػالييخ ثبنًٕالغ انصحفيخ.

11 11% 31 31% 53 53% 236 2.36 9 

12 

َذسح انذساعبد انؼهًيخ في 

يجبل صحبفخ انًٕاطٍ في 

 ضٕءانتشثيخ اإلػالييخ.

53 53% 29 29% 14 14% 235 2.35 11 

9 

إتبحخ اإليكبَيبد يٍ انغٓم 

انتفبػهيخ ثبنًٕالغ انصحفيخ 

نهًُبلشخ ٔانحٕاس ثئيجبثيخ 

 ثصحبفخ انًٕاطٍ.

44 44% 45 45% 11 11% 233 2.33 11 

21 

يٍ انًًكٍ إنتضاو صحبفخ 

انًٕاطٍ ثأخالليبد انؼًم 

 انصحفي في ػشض يضبييُٓب.

41 41% 51 51% 9 9% 232 2.32 12 

22 

يٍ انغٓم أٌ تتجُت انًٕالغ 

انصحفيخ انتهًيحبد انغبيضخ 

 في يضبييٍ صحبفخ انًٕاطٍ.

41 41% 51 51% 9 9% 232 2.32 
12 

 يكشس

11 

طجيؼخ انًبدح اإلػالييخ نصحبفخ 

انًٕاطٍ تؼيك انًٕالغ انصحفيخ 

 ػٍ اإلنتضاو ثبنتشثيخ اإلػالييخ.

45 45% 41 41% 15 15% 231 2.31 13 

14 

صؼٕثخ انتكبيم ثيٍ انًٕالغ 

ٔانًؤعغبد انصحفيخ 

اإلػالييخ في َشش انٕػي 

 ثبنتشثيخ اإلػالييخ.

 

12 12% 52 52% 36 36% 224 2.24 14 

16 

يٕجذ حٕاس يتجبدل ثيٍ انًتهمي 

ٔانمبئى ثبإلتصبل ثبنًٕالغ انصحفيخ 

ثشأٌ يب يتهمبِ يٍ صحبفخ 

 انًٕاطٍ.

45 45% 33 33% 22 22% 223 2.23 15 



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمثمت إتجاىات الخبراء حول مدي إمكانية تطبيق معايير التربية اإلعالمية في  يتضح من بيانات الجدول السابق:
 صحافة المواطن بالمواقع الصحفية من خالل ما يمي:

  صحافة المواطن بالمواقع الصحفية"،  في جاءت عبارة "من السيل تطبيق التربية اإلعالمية فيما تبثو
 (1063المرتبة األولي كما أوضح الخبراء )عينة الدراسة( حيث حصمت عمي أعمي وزن نسبي وقدره )

  احتمت عبارة "المواقع الصحفية قادرة عمي نشر ثقافة التربية اإلعالمية لمتابعييا"، و"المواقع الصحفية
ما يتمقاه من صحافة المواطن" المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره تشجع المتمقين عمي التفكير النقدي في

(1.56) 
  نتاج الرسائل جاءت عبارة "صعوبة تنظيم ندوات وورش عمل لممتمقين بالمواقع الصحفية لتحميل ونقد وا 

(، تمتيا عبارة "ضعف الدعم 1.52اإلعالمية بصحافة المواطن" في المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره )
الالزم لنشر معايير التربية اإلعالمية بالمواقع الصحفية" في المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره المادي 

(، تمتيا عبارة "توجد معوقات أمام المواقع الصحفية في تطبيق معايير التربية اإلعالمية عمي 1.41)
"المواقع الصحفية (، تمتيا عبارة 1.42مضمون صحافة المواطن" في المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره )

قادرة عمي توفير كوادر مدربة تتمكن من تطبيق معايير التربية اإلعالمية عمي مضمون صحافة المواطن" 
 .(1.35في المرتبة السادسة بوزن نسبي قدره )

19 

يشاػبح انًٕالغ انصحفيخ نجُٕد 

انخصٕصيخ يغبػذ ػهي 

إيكبَيخ تطجيك انتشثيخ 

 اإلػالييخ.

46 46% 25 25% 29 29% 211 2.11 16 

11 

اَخفبض يغتٕي انٕػي ثأًْيخ 

انتشثيخ اإلػالييخ ثيٍ يتبثؼي 

 صحبفخ انًٕاطٍ.

25 25% 34 34% 41 41% 216 2.16 11 

13 

 

يٍ انغٓم إنضاو انًٕالغ 

انصحفيخ ثبنًغئٕنيخ 

تجخّ في صحبفخ اإلجتًبػيخ نًب 

 انًٕاطٍ.

36 36% 41 41% 23 23% 213 2.13 14 

2 

انًٕالغ انصحفيخ لبدسح ػهي 

يٕاجٓخ انًضبييٍ غيش 

 انًغئٕنخ إجتًبػيب .

23 23% 63 63% 14 14% 219 2.19 19 

21 

يٍ انًًكٍ أٌ تغتجيت انًٕالغ 

انصحفيخ آلساء انجًٕٓس في 

تغييش انًضبييٍ غيش انًُبعجخ 

 ثصحبفخ انًٕاطٍ.انًمذيخ 

33 33% 36 36% 31 31% 212 2.12 21 



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األسباب التي تعيق تطبيق معايير التربية اإلعالمية عمي صحافة المواطن بالمواقع الصحفية:-3
رأٌ انخبراء )ػُُت انذراست( فٍ األسباب انخٍ حؼُك حطبُك يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت ػهٍ صحافت ( َىضح 1جذول )  

 انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت

أفاد الخبراء )عينة الدراسة( أن أبرز األسباب التي تعيق تطبيق معايير التربية  يتضح من بيانات الجدول السابق:
 اإلعالمية في صحافة المواطن بالمواقع الصحفية تمثمت في "إنخفاض مستوي الوعي لدي المتمقين والقائمين باإلتصال

%(، تالىا "عدم إلتزام صحافة المواطن بالمواقع الصحفية 54بالمواقع الصحفية بأىمية التربية اإلعالمية" بنسبة )
%(، ثم "ندرة الدراسات العممية عن كيفية تطبيق 48بالمسئولية اإلجتماعية فيما تبثو" جاء في المرتبة الثانية بنسبة )

%(، ثم تأتي "صعوبة 46ن بالمواقع الصحفية" في المرتبة الثالثة بنسبة )معايير التربية اإلعالمية في صحافة المواط
%(، 40التكامل بين المؤسسات اإلعالمية والجيات المعنية بنشر معايير التربية اإلعالمية" في المرتبة الرابعة بنسبة )

ة المواطن وفقًا لبنود ثم "عدم وضع آليات لشروط اإلستخدام والمساىمات بالمواد اإلعالمية التي ُترسل لصحاف
 .%(37الخصوصية بالمواقع الصحفية" في المرتبة الخامسة بنسبة )

 الترتيب % ك العبارات
إنخفاض مستوي الوعي لدي كل من المتمقين والقائمين باإلتصال بالمواقع الصحفية بأىمية 

 2  54 54 التربية اإلعالمية.         

 1  48 48 عدم إلتزام صحافة المواطن بالمواقع الصحفية بالمسئولية اإلجتماعية فيما تبثو.         
ندرة الدراسات العممية عن كيفية تطبيق معايير التربية اإلعالمية في صحافة المواطن بالمواقع 

 2  46 46 الصحفية

 3  40 40 بنشر معايير التربية اإلعالمية.صعوبة التكامل بين المؤسسات اإلعالمية والجيات المعنية 
عدم وضع آليات لشروط اإلستخدام والمساىمات بالمواد اإلعالمية التي ُترسل لصحافة 

 المواطن وفقًا لبنود الخصوصية بالمواقع الصحفية.                                                                            
37 37  4  

إنعدام التشريعات اإلعالمية التي ُتمزم المواقع الصحفية بمراعاة معايير التربية اإلعالمية فيما 
 5  32 32 يقدم بصحافة المواطن.                                                                                                  

التربوية المدربين عمي تطبيق التربية اإلعالمية عمي  ندرة المتخصصين من الكوادر اإلعالمية
 6 32 32         مضمون صحافة المواطن بالمواقع الصحفية .                                                                                       

المواطن بالمواقع ضعف الدعم المادي المتاح لنشر معايير التربية اإلعالمية بصحافة 
 7 27 27 الصحفية.



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اختبار فروض الدراسة
تطبيـق تـوافر و  "يوجـد فـرق دال إحصـائيًا بـين إمكانيـة الختبار صحة الفرض الخامس والذى ينص عمى أنـو

 –السـن  –نظـر الخبـراء وفقـًا )النـوع  معايير التربية اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية مـن وجيـة
 سنوات الخبرة(."  –مجال الخبرة  –المؤىل العممى 

 ( َىضح انًخىسطاث واالَحرافاث انًؼُارَت ولًُت "ث " ويسخىي دالنخها نهفروق فً 6جذول )

 حطبُك يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت بصحافت انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت يٍ وجهت َظر انخبراء وفماً نهُىع حىافر وإيكاَُت 

 انؼيُخ

 

 

 انًتغيش

 انُٕع 
 ليًخ

" د 

" 

يغتٕٖ 

 انذالنخ

 إَبث ركٕس

 انًتٕعظ انؼذد
االَحشاف 

 انًؼيبسٖ
 انًتٕعظ انؼذد

االَحشاف 

 انًؼيبسٖ

 غيش دانخ 1.19 3.3 52.1 63 5.2 51.9 31 إيكبَيخ انتطجيك

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" غير دالة إحصائيًا مما يشير إلى أنـو ال يوجـد فـرق بـين الـذكور واإلنـاث فـى 
 تطبيق معايير التربية اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية من وجية نظر الخبراء وفقًا لمنوع. توافر و إمكانية 

حطبُك يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت حىافر و( َىضح َخائج ححهُم انخباٍَ نهكشف ػٍ انفروق فً إيكاَُت 7جذول )

 بصحافت انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت يٍ وجهت َظر انخبراء وفماً نهسٍ

 يصذس انتجبيٍ انًتغيش
يجًٕع 

 انًشثؼبد
 دسجبد انحشيخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد

 ليًخ

 " ف "

يغتٕٖ 

 انذالنخ

 انتطجيكإيكبَيخ 

 66.2 3 194.1 ثيٍ انًجًٕػبد

 14.9 96 1424 داخم انًجًٕػبد 1.11 4.4

 - 99 1626.1 انًجًٕع 

مما يشير إلـى وجـود فـرق فـى  0.02يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالة إحصائيًا عند مستوى 
تطبيـق معـايير التربيـة اإلعالميـة بصـحافة المـواطن بـالمواقع الصـحفية مـن وجيـة نظـر الخبـراء توافر و إمكانية 

 20لمعرفـة اتجـاه الفـروق كانـت الفـروق لصـالح الفئـة العمريـة مـن  Scheffeوباسـتخدام اختبـار  وفقًا لمسن 
 سنة. 30ألقل من 

حطبُك يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت ىافر وح( َىضح َخائج ححهُم انخباٍَ نهكشف ػٍ انفروق فً إيكاَُت 8جذول )

 بصحافت انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت يٍ وجهت َظر انخبراء وفماً نهًؤهم انؼهًً

 يصذس انتجبيٍ انًتغيش
يجًٕع 

 انًشثؼبد
 دسجبد انحشيخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد

 ليًخ

 " ف "

يغتٕٖ 

 انذالنخ

إيكبَيخ 

 انتطجيك

 49.1 2 114.2 ثيٍ انًجًٕػبد

 14.9 91 1444.6 داخم انًجًٕػبد 1.11 5.9

 - 99 1626.1 انًجًٕع 



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إمكانيـة  ممـا يشـير إلـى وجـود فـرق فـى 0.02يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالة إحصائيًا عند مستوى 
توافر وتطبيق معايير التربية اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية من وجية نظر الخبراء وفقـًا لممؤىـل العممـى 

 لمعرفة اتجاه الفروق كانت الفروق لصالح الحاصمين عمى درجة الدكتوراه. Scheffeوباستخدام اختبار 
حطبُك يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت حىافر وفروق فً إيكاَُت ( َىضح َخائج ححهُم انخباٍَ نهكشف ػٍ ان9جذول )

 بصحافت انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت يٍ وجهت َظر انخبراء وفماً نًجال انخبرة

 يصذس انتجبيٍ انًتغيش
يجًٕع 

 انًشثؼبد
 دسجبد انحشيخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد

 ليًخ

 " ف "

يغتٕٖ 

 انذالنخ

إيكبَيخ 

 انتطجيك

 46 6 516.1 ثيٍ انًجًٕػبد

 11.9 93 1111.6 داخم انًجًٕػبد 1.11 1.2

 - 99 1626.1 انًجًٕع 

إمكانيـة  ممـا يشـير إلـى وجـود فـرق فـى 0.02يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالة إحصائيًا عند مستوى 
 توافر وتطبيق معايير التربية اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع الصـحفية مـن وجيـة نظـر الخبـراء وفقـًا لمجـال الخبـرة 

 لمعرفة اتجاه الفروق كانت الفروق لصالح ممارسى العمل اإلعالمى فى المواقع الصحفية. Scheffeوباستخدام اختبار 
حطبُك يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت بصحافت حىافر و( َىضح َخائج ححهُم انخباٍَ نهكشف ػٍ انفروق فً إيكاَُت 11جذول )

 انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت يٍ وجهت َظر انخبراء وفماً نسُىاث انخبرة

 يصذس انتجبيٍ انًتغيش
يجًٕع 

 انًشثؼبد
 دسجبد انحشيخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد

 ليًخ

 " ف "

يغتٕٖ 

 انذالنخ

إيكبَيخ 

 انتطجيك

 14.6 3 235.6 ثيٍ انًجًٕػبد

 14.5 96 1391.1 داخم انًجًٕػبد 1.11 5.4

 - 99 1626.1 انًجًٕع 

ممـا يشـير إلـى وجـود فـرق فـى إمكانيـة  0.02يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالة إحصائيًا عند مستوى 
تطبيق معايير التربية اإلعالمية بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية من وجية نظر الخبـراء وفقـًا لسـنوات الخبـرة توافر و 

 سنة. 10سنة ألقل من  24لمعرفة اتجاه الفروق كانت الفروق لصالح من  Scheffeوباستخدام اختبار 
 ومن ثم:

 ين إمكانية توافر وتطبيق معايير التربية تم قبول صحة الفرض جزئيًا القائل: يوجد فرق دال إحصائيًا ب
المؤىــل  –الســن  –اإلعالميــة بصــحافة المــواطن بــالمواقع الصــحفية مــن وجيــة نظــر الخبــراء وفقــًا )النــوع 

 سنوات الخبرة(. –مجال الخبرة  –العممى 
"يوجـد فـرق دال إحصـائيًا بـين الخبـراء نحـو معـايير  ختبار صحة الفرض السادس والذى ينص عمى أنـوإل -1

المؤىـل  –السن  –التربية اإلعالمية في التعامل مع مضمون صحافة المواطن بالمواقع الصحفية  وفقًا )النوع 
 سنوات الخبرة(." –مجال الخبرة  –العممى 



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دالنخها نهفروق بٍُ انخبراء َحى يؼاَُر ( َىضح انًخىسطاث واالَحرافاث انًؼُارَت ولًُت "ث " ويسخىي 11جذول )  

 انخربُت اإلػاليُت فٍ انخؼايم يغ يضًىٌ صحافت انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت وفماً نهُىع

 انؼيُخ

 

 

 انًتغيش

 انُٕع 

 ليًخ

 " د "

يغتٕٖ 

 انذالنخ

 إَبث ركٕس

 انًتٕعظ انؼذد
االَحشاف 

 انًؼيبسٖ
 انًتٕعظ انؼذد

االَحشاف 

 انًؼيبسٖ

يؼبييش انتشثيخ 

 اإلػالييخ
 غيش دانخ 1.3 2.3 53.1 63 4.4 52.4 31

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" غير دالة إحصائيًا مما يشير إلى أنو ال يوجـد فـرق بـين الـذكور واإلنـاث مـن 
 معايير التربية اإلعالمية في التعامل مع مضمون صحافة المواطن بالمواقع الصحفية وفقًا لمنوع.  الخبراء فى

( يوضح نتائج تحميل التباين لمكشف عن الفروق بين الخبراء نحو معايير التربية اإلعالمية في التعامل 21جدول )
 مع مضمون صحافة المواطن بالمواقع الصحفية وفقًا لمسن

 يصذس انتجبيٍ انًتغيش
يجًٕع 

 انًشثؼبد
 دسجبد انحشيخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد

 ليًخ

 " ف "

يغتٕٖ 

 انذالنخ

يؼبييش 

انتشثيخ 

 اإلػالييخ

 9.5 3 24.5 ثيٍ انًجًٕػبد

 11.9 96 1146.4 داخم انًجًٕػبد غيش دانخ 1.41

 - 99 1626.1 انًجًٕع 

إحصائيًا مما يشير إلى أنو ال يوجد فرق بين الخبراء نحو معـايير يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف"  غير دالة 
 التربية اإلعالمية في التعامل مع مضمون صحافة المواطن بالمواقع الصحفية وفقًا لمسن.

( َىضح َخائج ححهُم انخباٍَ نهكشف ػٍ انفروق بٍُ انخبراء َحى يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت فٍ انخؼايم يغ 12جذول )

 يضًىٌ صحافت انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت وفماً نهًؤهم انؼهًً

 يصذس انتجبيٍ انًتغيش
يجًٕع 

 انًشثؼبد
 دسجبد انحشيخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد

 ليًخ

 " ف "

يغتٕٖ 

 انذالنخ

انتشثيخ يؼبييش 

 اإلػالييخ

 31.15 2 61.5 ثيٍ انًجًٕػبد

 11.5 91 1113.4 داخم انًجًٕػبد 1.15 2.1

 - 99 1115.3 انًجًٕع 

مما يشير إلـى وجـود فـرق بـين الخبـراء  0.04يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالة إحصائيًا عند مستوى 
نحــو معــايير التربيــة اإلعالميــة فــي التعامــل مــع مضــمون صــحافة المــواطن بــالمواقع الصــحفية وفقــًا لممؤىــل العممــى 

 الح الحاصمين عمى درجة الدكتوراه.لمعرفة اتجاه الفروق كانت الفروق لص Scheffeوباستخدام اختبار 
  



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( َىضح َخائج ححهُم انخباٍَ نهكشف ػٍ انفروق بٍُ انخبراء َحى يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت ف14ٍجذول )

 انخؼايم يغ يضًىٌ صحافت انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت وفماً نًجال انخبرة 

مجموع  مصدر التباين المتغير
متوسط  درجات الحرية المربعات

 المربعات
 قيمة
 " ف "

مستوى 
 الداللة

معايير 
التربية 
 اإلعالمية

 24.8 5 124.3 بين المجموعات
 20.2 82 848.8 داخل المجموعات 0.02 2.4

 - 88 2264.2 المجموع 

مما يشير إلـى وجـود فـرق بـين الخبـراء  0.02يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالة إحصائيًا عند مستوى 
نحو معايير التربية اإلعالمية في التعامل مع مضمون صحافة المواطن بالمواقع الصحفية وفقًا لمجال الخبرة وباستخدام 

 لح أكاديمى فى مجال اإلعالم التربوى.لمعرفة اتجاه الفروق كانت الفروق لصا Scheffeاختبار 
( َىضح َخائج ححهُم انخباٍَ نهكشف ػٍ انفروق بٍُ انخبراء َحى يؼاَُر انخربُت اإلػاليُت فٍ انخؼايم يغ 11جذول )

 يضًىٌ صحافت انًىاطٍ بانًىالغ انصحفُت وفماً نسُىاث انخبرة

 يصذس انتجبيٍ انًتغيش
يجًٕع 

 انًشثؼبد
 دسجبد انحشيخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد

 ليًخ

 " ف "

يغتٕٖ 

 انذالنخ

يؼبييش انتشثيخ 

 اإلػالييخ

 36.3 3 114.6 ثيٍ انًجًٕػبد

 11.1 96 1166.1 داخم انًجًٕػبد 1.15 3.2

 - 99 1115.3 انًجًٕع 

مما يشير إلى وجود فـرق بـين  0.04يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالة إحصائيًا عند مستوى 
ــًا  ــالمواقع الصــحفية وفق الخبــراء نحــو معــايير التربيــة اإلعالميــة فــي التعامــل مــع مضــمون صــحافة المــواطن ب

 سنة فأكثر. 10الح لمعرفة اتجاه الفروق كانت الفروق لص Scheffeلسنوات الخبرة وباستخدام اختبار 
 ومن ثم:

تم قبول الفرض جزئيًا القائل: يوجد فرق دال إحصائيًا بين الخبراء نحو معـايير التربيـة اإلعالميـة فـي التعامـل  
 –مجــال الخبــرة  –المؤىــل العممــى  –الســن  –مــع مضــمون صــحافة المــواطن بــالمواقع الصــحفية  وفقــًا )النــوع 

 سنوات الخبرة(.
  



 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بالمواقع المواطن بصحافة اإلعالمية التربية معايير تطبيق نحو الخبراء اتجاهات
 الصحفية

 أ.د/ إػتًبد خهف يؼجذ، أ.و.د/ ْبَي إثشاْيى انجطم، / إيًبٌ انغؼيذ انغُذٔثي،  إعداد الباحثين/

 د/ يهكّ ثذس انذيٍ فشد، و.و/ ثٕعي فبسٔق يحًٕد غُذس.                                
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