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الشكر والتقدير
الحمدهلل رب العالمين ،فله الحمد والشكر والثناء في األول واألخر على ما أنعم علي من أنجاز
هذه الدراسة  ،والصالة والسالم على المبعوث رحمه للعالمين محمد (صلى اهلل عليه وسلم) وبعد ولي
أن أخص بوافر الشكر والتقدير والعرفان أستاذي الفاضل الدكتور صباح ياسين على ما غمرني به من
وافر كرمه وسعة علمه وخلقه الكريم وتعامله اإلنساني وعلى ما أبداه لي من مالحاات قيمة ساعدت
على إثراء هذه الدراسة ،كما أتقدم بأسمى أيات الشكر والعرفان إلى جامعة الشرق األوسط ممثلة
برئيسها  ،وعميد كلية اإلعالم الدكتور عزت حجاب  ،وكما أتوجه بالشكر لألساتذة أعضاء لجنة
المناقشة الموقرة ،الممثلة بالدكتورة حميدة سميسم ،والدكتور صباح ياسين ،والدكتور بشار عبد الرحمن
مطهر،على تفضلهم بقراءة ومناقشة هذه الرسالة وأبداء مالحااتهم القيمة ،كما أتقدم بالشكر والتقدير
إلى الدكتور كامل خورشيد ،على جهوده الحثيثة ومرشدا لنا داعيا اهلل له التوفيق ،واقدم وافر األمتننان
لألستاتذة المحكميين اللذين تفضلوا باالطالع على أداة االستبيان وأبدا مالحااتهم القيمة .
كما وأشكر نقابة الصحفيين العراقيين ممثلة بنقيب الصحفيين العراقيين وأمين مجلسها ،وكادرها
األداري على تعاونهم معي  ،داعيا اهلل عز وجل التوفيق لهم في خدمة وطننا العراق.
وشكري وتقديري بعايم اإلمتنان والعرفان للعم يوسف محمد ناصر حسين الكرطاني على ما
غمرني به من وافر كرمه وسعة خلقه في تذليل الصعاب تعجز الكلمات عن وصفها .
ويسرني أن أقدم خالص شكري وتقديري للدكتور حسن سميان  ،حيث قدم لي النصح واألرشاد
والتوجيه العلمي فله مني جزيل الشكر واإلمتنان.
ولعل الوفاء يدفعني الى تقديم الشكر والعرفان للزميل عالء مراد عجاج داعيا اهلل له التوفيق .

ه

الهداء..
إلى  ...وطن كلما أرهقته السنون ..قام ونهض..
العراق ..وطن الجميع
إلى...شهداء الكلمة المسوعة والمرئية والمقروءة...
إلى أعز الناس ...إلى أمي الحبيبة الغالية  ...الحنان الذي غمرني بفيضه ...
لتعلمني أن الحياة ماهي الحصاد بعد زرع أهدي اليها ثمرة من ثمار غرسها
إلى ...روح والدي (رحمه اهلل تعإلى) الذي زرع في نفسي حب الفضيلة والنتماء إلى
ديني الحنيف وتراب وطني ...وعلمني كيف اترجم طموحي متسلحا بالعزيمة والصرار
والعلم  .......مسترشدا بمعنى الصبر والشتهاد
اليكم جميعا ،كونكم أصل الوفاء  ...أخواني واخواتي..
إلى ..رفيقة دربي التي تسري في عروقي ....زوجتي الحبيبة
إلى  ...أناهيد الصباح وأمل حياتي وأمنياتي ...اولدي
وفاء وعرفان ا وحب ا بال حدود  ...أهديكم هذا الجهد الذي كان ثمرة من
الكم جميع ا...
ا
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تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين
(دراسة مسحية)
الباحث :منذر محمد عبيس
إشـــراف :الدكتور صباح ياسين

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور الصحفيين العراقيين في ترسيخ مفهوم المواطنة
ولغرض تحقيق هذه الدراسة استخدم الباحث (المنهج الوصفي التحليلي) ،وأعتمد (اإلستبانة) ،كأداة
للدراسة إذ قام الباحث بتصميم استبانة خاصة لهذا الغرض ،وشملت أسئلة اإلستبانة مختلف العوامل
والوسائل وبفقرات بلغت ( )34فقرة ،وبخمسة بدائل لإلجابة.
يكون مجتمع هذه الدراسة من الصحفيين في بغداد حيث بلغ عددهم مايقارب ()0888
صحفيأ بحسب كتاب نقابة الصحفيين لعام  ،2116وتم استخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة،
حيث تم توزيع اإلستبانات على عينة الدراسة بعدد ( )058صحفيا ،وبعد جمع اإلستبانات تم استبعاد
( )08استبانة ،إما لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي أو عدم استكمالها أو عدم استرجاعها
نهائيا لاروف خارجة عن إرادة الباحث ،فتمثلت العينة بـ ( )018استبانة والتي تمثل ما نسبته
( )%91.11من العينة الرئيسة ،وتم إخضاع إجابات المبحوثين للتحليل اإلحصائي بإستعمال الحقيبة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS

ل

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة هو:
 .1إن التحذير من الطائفية التي تسيء إلى الوحدة الوطنية في المجتمع من أبرز اإلسهامات التي
ركز عليها الصحفيون العراقيون في مفهوم المواطنة ،وكذلك التأكيد على وحدة العراق
والهوية العراقية بوصفها روح المواطنة ،والدعوة إلى تقوية روابط األلفة والمحبة والتعايش السلمي
بين أفراد المجتمع.
 .2إن تعزيز التماسك االجتماعي بين مكونات المجتمع العراقي من المواضيع التي اهتم بها
الصحفيون العراقيون بصفتها عنص ار من عناصر المسؤولية االجتماعية تجاه الجمهور
العراقي.
ومن التوصيات التي تجدها الدراسة ذات أهمية:
 .1تصــميم ب ـرامج صــحفية منوعــة ومشــتركة (عــن طريــق النقابــة مــثال) لتعزيــز قــيم المواطنــة،
منهــا ،المســابقات الصــحفية علــى مســتوى الــبالد أو جــائزة ألفضــل مقــال عــن المواطنــة ،أو
أفضل سيناريو عن المواطنة .... ،الخ.
 .2توجيـ ــه خطابـ ــات كتابيـ ــة إلـ ــى وسـ ــائل االتصـ ــال واإلعـ ــالم والصـ ــحافة وتـ ــذكيرهم بضـ ــرورة
التركيز على وحدة الموقف الوطني ،والمجتمعي ،وتعزيز األنتماء .
كلمات مفتاحية[ :الصحفيون ،قيم المواطنة ،العراق ،وسائل اإلعالم ]

م

Enhancing the Citizenship Concept From the Iraqi Journalists
Point of View
A ((Survey Study))
Presented by:Munther Mohammed Ubaiess
Supervised by: Dr. Sabah Yaseen
Abstract
This study aimed to know the role of the Iraqi Journalists in the
consolidation of the concept of citizenship.
To achieve the aim of this study, the researcher used the descriptive and
analytical approach. So he used the (Questionnaire) as a tool of study, in
addition to creating a specialized survey which contained different questions
related to the role of the media with around (43) paragraphs, and fife
alternative answers, (fifth measurement).
The society of the study was consisted of about 8000 Iraqi journalists in
Baghdad according to the declaration of the Iraqi Journalists syndicate which
issued in 2017. The researcher had taken into consideration that the samples
should reflect the society of the study, therefore he had chosen (450)
according to the Random sample method. The respondents were (410) as (40),
unfortunately, has not been valid to the study. The answers of the study have
been concluded by a statistical analysis using the (SPSS).

ن

The most important results were:1- The warning against religious sectarianism which harms the national
unity is one of the most important contributions that Iraqi journalists
focused on through their dealing with the concept of citizenship. As
well as emphasis on the unity of Iraqi identity as the spirit of this
citizenship, and the invitation to promote the ties of love, coexistence
and tolerance among the members of the Iraqi society.
2- The enhancing of the social cohesion among the components of the
Iraqi society had been a topic of Iraqi journalist’s interest as an element
of social responsibility towards the Iraqi people.
The Study recommended to
1- Creation of a variety of press programs (by the Journalists Syndicate
for Example) to promote the values of the citizenship. For instance on
such programs; a country wide press competition such as the best
article on citizenship, the best scenario on citizenship and etc.
2- Addressing letters to the media and press, reminding them on the need
to focus on the unity of the national and social situation, and strengthen
the affiliation.
Keywords of the study (Concept of Citizenship, Journalists, Iraq, Media,
Press)
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الفصل الول
خلفية الدراسة وأهميتها
أ .المقدمة :
إن صفة األنتماء صفة متأصلة في النفس البشرية ،وهي غريزة أودعها اهلل في نفس األنسان
قال تعإلى ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبير)).
وتحرص دول العالم كافة على تنشئة أجيالها على القيم والمبادئ الوطنية المستمدة من
تجاربها التاريخية وتطلعاتها نحو المستقبل من خالل ترسيخ المواطنة في نفوس أجيالها المختلفة،
بدءا من األسرة إلى المدرسة.
فالمواطنة هي صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ،وفق شروط يحددها المجتمع
من واجبات وممارستها على أرض الواقع ،وان الوعي بالمواطنة يأتي كجزء من مناومة قيم تشكل
بدورها الثقافة الوطنية لدى أفراد المجتمع وتعزز الوحدة الوطنية) .الشناق ،2116 ،ص.)33-32
وقد مر العراق بتحوالت بنيوية تالمس واقع الفئات المجتمعية كافة مثلة بتحديات أمنية وثقافية
وتغير جذري مفاجئ بعد الغزو االمريكي عام  2113وما تال ذلك التاريخ ،أدى إلى اختالل عالقة
المجتمع الداخلية ،فقد تعرض مفهوم المواطنة في المجتمع العراقي إلى التباس وتشويش ،على
حساب المفهوم الوطني.
ويشهد المجتمع العراقي اليوم تحديات كبيرة بفعل ااهرة أخرى متمثلة بالغزو الثقافي الذي
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صاحب االحتالل وتداعياته التي تمثل أخطر وأبشع أنواع الغزو المعاصرة ،وتكمن خطورتها في
تعميم مبادئ ومفاهيم جديدة القتحام عقول أفراد المجتمع ،وتعمل على أضعاف أحاسيس النتماء
والمواطنة في نفوسهم  ،األمر الذي يؤدي إلى تمزيق المجتمع والقضاء على ترابطه.
وانطالقا من ذلك يمكن ترسيخ قيم المواطنة في المجتمع ،من خالل أعداده قيميا وثقافيا
واجتماعيا وغرس روح التسامح من أجل العمل بروح الفريق الواحد ،وتعميق الشعور بالمسؤولية
لدى أفراد المجتمع وتعميق لغة الحوار ،للتعبير عن روح التعايش مع االختالف.
وتال قيم المواطنة معبرة عن نسق اجتماعي وثقافي فهي نتاج المجتمع ،وقد
أصبحت المواطنة قضية وجود من خالل العالقة بين الدولة بوصفها نااما ،واألطراف المتمثلة في
الشعب ،وتعد المسؤولية مشتركة يتحملها الجميع ،وينبغي إالننسئ إن المواطنة هي البوتقة التي
تنصهر فيها مشاعر المواطن وأحاسيه باألنتماء إلى وطن له تراثه التاريخي ،وأعرافه وتقاليده،
ولتحويل مفهوم المواطنة من مجرد شعار أو مطمح اجتماعي وسياسي إلى واقع عملي مؤسس
لمجمل القيم والعالقات االجتماعية ،لكي يحس بدوره وتطلعاته ،فضال عن الشعور بأنهم ينتسبون
إلى وطن واحد وهو وطن الجميع ،له تبعات من حقوق وواجبات ،فهي في أبسط معانيه عالقة
انتماء باألرض والوطن(.الجيوس ،2112 ،ص)844-848
وقد أصبح مفهوم المواطنة مفهوما شامال ومتجددا بعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
الصادر عام  1498والذي عبر في جوهره عن مبادئ المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات بين
معيار في مجال حقوق االنسان باعتبارها أساس الحرية والعدل والسالم.
ا
المواطنين كافة وعد
لقد أسهمت الجهود الكبيرة للصحفيين وتطلعاتهم ،السياسية واالجتماعية والثقافية  ،بدور مهم
في تعزيز تماسك المجتمع وتوحده حول أهداف عليا  ،لجميع فئات المجتمع ،فإن المسئوولية

0


االجتماعية تسهم باتخاذ الق اررات التي تدعو إلى تعزيز وحدة المجتمع ،تجاه القضايا المركزية عبر
صيغ أعالمية متنوعة ،تسهم في النهاية بتعزيز وحدة المجتمع وتحقيق شروط نهضوية وتقدمية .
وقد تناولت الدراسة الحالية "تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين " وانطالقا
من ذلك فإن مفهوم المواطنة يحدد عالقة المواطن بمجتمعه ،وتهيئته إلى األلتزام في عملية التنشئة
االجتماعية بصورة موازية ومكملة لما تقوم به العائلة والمؤسسات التعليمة وغيرهما ،التي تساهم في
عملية ربط األفراد ذهنيا بيئتهم ،من خالل التفاعل بين السلطة واألفراد  ،التي تمثل الجوانب
اإلنسانية كافة المتعلقة بجوانب شخصية الفرد األخالقية والسلوكية والعقلية.
وعليه فإن الدراسة ،تناولت معرفة أساليب " تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين
العراقيين " في أطار تعبئة المواطنين من قبل الصحفيين حيث التوايف الهادف ،للتعبير عن
أنفسهم ،مستلهما بالروية والحكمة ،وقاد ار على تغذية العقل بالمثل والفكر والمبادئ الوطنية ،مما
يعزز مبادئ المواطنة " ،من وجهة نار الصحفيين العراقيين لألرتقاء بالوطن وتعزيز اللحمة
الوطنية ،من خالل القيام بأدوارهم بفاعلية ،مع توفير مناخ الثقة بينهم وبين فئات المجتمع كافة.
ولما كانت المواطنة هي تأصيل الشعور باألنتماء والوالء عند األفراد  ،لتصبح قيمة اجتماعية
وأخالقية وممارسة سلوكية يعبر أدواؤها من قبل المواطنين دون تميز بسبب الجنس أو العرق أو
الطائفة ،فأن ذلك يتطلب بذل الجهد دون ملل من قبل الصحفيين ،للتعبير عن أنفسهم ومشاعرهم
وأفكارهم  ،بما يسهم في تحقيق األرتباط الثقافي واالجتماعي في أطار الوطن الموحد ،والتصدي
للتفرقه ولإلرهاب ،وحسب المنهج العلمي المتبع في البحث العلمي ،فقد أستعمل الباحث في دراسته
"دراسة وصفيه مسحية" وتقسيم الدراسة على خمسة فصول ،جعلت من الفصل األول تمهيدا
لموضوع الدراسة ،وأما الفصل الثاني فخصصته الستعراض االدب الناري ،وتناول الفصل الثالث
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منهج الدراسة ،أما الفصل الرابع فتضمن األجابة عن المشكلة والهدف العام ،من خالل أستطالع
آراء عينة من الصحفيين العراقيين  ،والذين هم جزء من مجتمع الصحفيين في بغداد والذين يبلغ
عددهم ما يقارب من ( )8111صحفي في مختلف العناوين والواائف الفنية والصحفية في
مختلف الوسائل اإلعالمية  ،أما الفصل الخامس فتضمن مناقشة النتائج وعرض التوصيات التي
توصل إليها البحث.

ب .مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة هذه الدراسة في معرفة دور الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة
وقيمها لدى المجتمع العراقي وخاصة في هذه الاروف البالغة التعقيد التي يمر بها العراق ،وأهمية
بضرورة القيام بدراسات حول مفهوم المواطنة وغرسها في ضمير المجتمع ،ويمكن تحديد مشكلة
الدراسة من خالل السؤال اآلتي :ما دور الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة في
المجتمع العراقي.

ت .اسئلة الدراسة
- 1ما مفهوم المواطنة من وجهة ناهر الصحفيين ؟
- 2ما درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنـة فـي المجتمـع الع ارقـي مـن وجهـة
نارهم؟
- 3مــا درجــة الت ـزام الصــحفيين الع ـراقيين بالمســؤولية االجتماعيــة تجــاه تعزيــز مفهــوم المواطنــة فــي
المجتمع العراقي من وجهة نارهم؟
- 9هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى ( )1.15 ≤ aفــي اتجاهــات أف ـراد عينــة
الدراسة نحو دور الصحفيين العراقيين (النوع االجتماعي ،العمر ،المستوى التعليمي).
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ث .أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:
- 1التعرف إلى مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العراقيين من وجهة نارهم.
 - 2تحديد درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة لدى المجتمع العراقي
- 3بيان درجة التزام الصحفيين العـراقيين بالمسـؤولية االجتماعيـة تجـاه تعزيـز مفهـوم المواطنـة لـدى
المجتمع العراقي.
- 9إيضــاح الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائية فــي اتجاهــات أفـراد عينــة الد ارســة نحــو دور الصــحفيين
العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة (نوع االجتماعي ،العمر ،مستوى التعليمي).

ج .أهمية الدراسة
تأتي أهمية الدراسة من خالل أهمية مفهوم المواطنة في المجتمع فهو اإلطار الجامع لتفاعل
المـواطن مــع وطنــه ،وكــذلك مــن خــالل أهميــة دور الصــحفيين العـراقيين فــي تعزيــز مفهــوم المواطنــة
لــدى المجتمــع الع ارقــي وجعــل أدورهــم مــؤثره فــي المجتمــع باعتبــار ذلــك هــدفا وغايــة ســامية لتحقيــق
األنتمـاء للوطن،كمــا تاهــر أهميــة هــذه الد ارسـة فـي معرفــة الصــحفيين العـراقيين لهــذا الــدور (تعزيــز
مفهوم المواطنة) وكيفية التعامل معه وجعله قوة مؤثرة في المجتمع.
وبمحاولة التوصل إلى نتائج تخدم المجتمع ،وأن تكون هذه الدراسة تمهيدا لدراسات الحقة.

ح .مصطلحات الدراسة
تعزيز :وهو عملية تدعيم ،أو زيادة احتماالت تكرار في المستقبل بإضافة مثيرات ايجابية او ازالة
مثيرات سلبية بعد حدوثها( .الشجيري ،2116 ،ص .)14
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إجرائيا :هو عملية التدعيم التي يقوم بها الصحفيون العراقيون في غرس ثقافة مفهوم المواطنة لـدى
أفراد المجتمع العراقي.
المواطنــة لغوي ـ ا :هــي اشــتقاق عــن (الــوطن) والمـواطن :هــو ســاكن األرض التــي أتخــذها وطنــا ،هــو
المعنى نفسه الذي كانت تشير إليه كلمة مواطن قديما ،حيـث المـواطن هـو سـاكن المدينـة ،المنتمـي
األرض
طنــت
إليهــا ،ويقــال :أوطــن فــالن أرض كــذا وكــذا أي اتخــذها محــال ومســكننا يقــيم فيــه ،وأو َ
َ
ووطَّنتها توطيننا ،واستوطنتها أي اتخذتها وطننا( .ابن مناور ،1449 ،ص)9868
المواطنة :هي اإلطار الجامع لتفاعل المواطن مع وطنه ،وعالقة مواطنين فيما بينهم ضـمن الـدائرة
الوطنيــة للدولــة المحــددة فــي جغرافتيهــا السياســية ومركزهــا القــانوني وطبيعتهــا السياســية واالجتماعيــة
واالقتصادية ،فالمواطنة ليست والء عاطفيا وأنتمـاء للـوطن فحسـب بـل هـي أنتاـام عـام لـه محدداتـه
وابعاده في حياة الناس الذين يتنمون إلى مجتمـع بعينـه وهـذه المحـددات (المسـاواة ،الحريـة ،الهويـة،
العدالة) (غرايبة ،2111 ،ص.)31
المواطنـــة اجرائيـــا :هــو مفهــوم أستشــعار الم ـواطن بــالوالء واألنتمــاء واألرتبــاط بــالوطن ولــيس إلــى
س ـلطة أو ش ــخص ،ويت ــرجم إل ــى واقــع ملم ــوس عل ــى جمي ــع األصــعدة الحياتي ــة والسياس ــية والثقافي ــة
واألجتماعية.
الصـــحفيون العراقيـــون :هــو جميــع الصــحفيين المنتمــين إلــى نقابــة الصــحفيين حســب قــانون نقابــة
الص ـ ــحفيين العـ ـ ـراقيين المـ ـ ـرقم  168لس ـ ــنة  1464والمع ـ ــدل علي ـ ــه ب ـ ــالرقم ( )169لس ـ ــنة .1466
(سلطان ،2115 ،ص.)19
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خ .حدود الدراسة
- 1الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .2116- 2116
- 2الحدود المكانية العاصمة العراقية /بغداد.
- 3الحدود البشرية :الصحفيون العراقيون.

د -محددات الدراسة
ولما كان مجتمع البحـث متجانسـا وأداة الد ارسـة مناسـبة فأنـه يمكـن تعمـيم نتـائج هـذه الد ارسـة
في حال توفر الجدية واالستجابة من قبل المبحثين.
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الدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
الدب النظري والدراسات السابقة
تمهيد
يهدف هذا الفصل تسليط الضوء على األدب واإلطار الناري المتعلق بموضوع الدراسة.
حيث يشتمل على بيان أهم المفاهيم االساسية لمتغيراتها والمتمثلة بكل من (الصحفيين العراقيين،
ومفهوم المواطنة) ،ويوضح الجزء األول من هذا الفصل الناريات اإلعالمية المستخدمة في بناء
اإلطار الناري حيث أرتكز الباحث في دراسته هذه على ناريتي (الغرس الثقافي) و(المسؤولية
االجتماعية) لوسائل اإلعالم  ،ويشمل الجزء الثاني من هذا الفصل على مراجعة أدبية للدراسات
السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وأهم النتائج والتوصيات المتعلقة بها ،وما يميزها من
الدراسات السابقة.

النظريات المستخدمة في الدراسة
نظرية الغرس الثقافي ""Cultivation Theory
تعد دراسات الباحث جورج جبنر ( )George Gebnerحول تأثير وسائل اإلعالم
والصحف خاصة األساس الناري الذي انطلقت منه نارية الغرس الثقافي  ،إذ يرى (جبنر) إن
وسائل اإلعالم المقروءة ومنها الصحف تنقل رسائل عديدة تؤثر في رؤيتهم وفهمهم لألحداث
والقضايا واألشخاص في العالم من حولهم ،ومن ثم فإن هذه الوسائل تسهم في غرس صور ذهنية
منمطة ،وبناء على ذلك فإنها تقدم للجمهور صياغة جديدة لـ "الحقائق" االجتماعية يتم تناقلها
ّ
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بينهم ،ما يعني التسليم بها ووصفها بالحقائق الصادقة أو بمعنى آخر فإن الجمهور يعتقد بإن
العالم الذي يراه في وسائل اإلعالم المقروءة وبخاصة الصحف هي صورة حقيقية وصادقة لعالمه
الحقيقي( .البشر ،2119 ،ص.)214
ويأتي تعريف (جربنر) لمفهوم الغرس الثقافي :هو الوسيط أو المجال الذي تعيش فيه اإلنسانية
وتتعلم منه باكتساب المعرفة من خالل الوسيط الثقافي الذي يعيش اإلنسان فيه ،الناتج من تراكم
وسائل اإلعالم المقروءة وتعرف الفرد إلى حقائق الواقع االجتماعي من دون وعي نتيجة التعرض
إلى وسائل اإلعالم ( .البشر ،2119 ،ص.)214
وركزت بحوث الغرس الثقافي على دراسة ثالث قضايا متداخلة هي( :اسماعيل،2113 ،
ص)265
( )1دراسة الرسائل والقيم والصورة الذهنية التي تعكسها وسائل اإلعالم على معتقدات األفراد
األكثر تعرض لها.
( )2دراسة الضغوط والعمليات التي تعكسها وسائل اإلعالم التي يتعرض لها األفراد.
( )3دراسة الرسائل اإلعالمية على إدراك األفراد للواقع االجتماعي.
والغرس الثقافي يعني سلسلة عمليات متوالية ومتداخلة من تأثير وسائل اإلعالم المختلفة وتكون
هذه العمليات بالشكل االتي( :المغربي ،2115 ،ص-126ص)128
( )1التأثير والنتائج المتراكمة على المدى البعيد.
( )2اختزال وسائل اإلعالم للتيا ارت المختلفة وعكسه لآلراء والصور والمعتقدات ليستوعبها
الجمهور.
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( )3األندماج :بين المعرفة االجتماعية ،من العادات والتقاليد الراسخة والمعرفة المكتسبة من
الجلوس لساعات طويلة أمام وسائل اإلعالم ومن ثم التدعيم الذي يحدث من ذلك التعرض.
( )9التأثير المتراكم :الممتد أو كما يقول جوديت أف ار ( )Judit evraتأثيرات قطرة التقطير
ويحدث ذلك عندما يتعرض الناس لوسائل اإلعالم خاصة المراهقين فينسون الهموم والمشاكل
وهنا يدركون إن ما يتلقونه من وسائل اإلعالم حقيقي يدمنون عليه.
( )5ناام الجرعات :ويعني إن تأثير وسائل اإلعالم ال يأتي مباشرة بشكل تراكمي بل يحدث عن
طريق الجرعة أي التأثير المرتفع التي تبقى راسخة في ثقافة الجمهور وصورته الذهنية عن
األحداث المقدمة.
وهناك خطوات لقياس التأثير حسب هذه النارية( :مراد ،2111 ،ص)152
 .1يطلب من المبحوثين إعطاء توقعات نسبة حدوث أشياء معينة ،تعرف من قبل نسبتها في
الصحف مقارنة مع الواقع الحقيقي ،بعد ذلك تستخدم األساليب اإلحصائية لمعرفة الفروق في
التوقعات الكمية بين أولئك الذين يقرأون بشكل ضعيف.
 .2يتم فيه حساب مقدار أو حجم الفروق بين معتقدات كثيفي القراءة وقليلي التعرض للقراءة ،مع
األخذ في الحسبان إن للناس معتقداتهم الراسخةعن الواقع االجتماعي.
 .3تحليل نام الرسائل اإلعالمية المقروءة من خالل :معيار األداء ،واألفكار التي يتم تناولها،
واألحداث التي يتم تناولها كمضامين إعالمين.
 .9مقارنة الواقع االجتماعي الحقيقي مع الواقع الخيالي الذي قدمته وسائل اإلعالم المقروءة
ومدى إدراكه للواقعين وهل مارسخ في ذهن المتلقي حقيقي أم هو صنع صنع وسائل اإلعالم
المقروءة المتنوعة.
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 .5تكوين أسئلة عن الواقع االجتماعي ومعتقدات المبحوثين ،الهدف منها هو معرفة بعد مدركاتهم
ومعارفهم وسلوكهم وتكمن أهمية ذلك ألنها تساعد في معرفة ماذا غرست وسائل اإلعالم المقروءة
لدى الجمهور فيما بعد ،وهو ما يعرف بفروق الغرس قبل وبعد وقبل القراءة(.كافي،2115،
ص)221
ومما سبق يمكن القول إن القائمين على وسائل اإلعالم "الصحفيين" لهم القدرة على غرس
القيم بشكل عام في نفوس الجمهور،وفي نفوس الفئات التي تتعرض لرسائلهم باستمرار ومن أكثر
الفئات تأث ار بعملية الغرس هم الفئات العمرية التي ينتمي لها الشباب بشكل خاص.
نظرية المسؤولية الجتماعية
بعد إن تعرضت نارية الحرية المطلقة كان البد من اهور نارية جديدة ففي عام ،1496
اهرت نارية المسؤولية االجتماعية وقد أكد دعاتها على أن من غير المقبول إن تترك حرية
الصحافة بشكل سائب بدون قيم ومعايير أخالقية ،وال يجوز للصحفيين إن يستثمروا حرية مطلقة
لإلساءة لآلخرين ،بل يجب إن توجد حدود معينة يضعها الصحفي على نفسه،أو أن تكون هناك
مجالس صحفية لتنايم العمل،ووضع مواثيق للشرف الصحفي ،وقد انطلقت هذه الدعوات من
انكلت ار ،ولذلك فقد تأسيس أول مجلس أعلى للصحافة واإلعالم ،من روادها (كولينج)(.كنعان،
 ،2119ص)111
ويرى أصحاب هذه النارية إن الحرية حق وواجب ومسؤولية في الوقت نفسه ،ومن هنا
يجب إن تقبل وسائل اإلعالم تجاه المجتمع ويمكنها القيام بهذه األلتزامات من خالل وضع
مستويات أو معايير مهنية لإلعالم مثل الصدق والموضوعية والتوازن والدقة ،ونالحا هذه
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المعايير تفتقد إليها نارية الحرية ،ويجب على وسائل اإلعالم في إطار قبولها لهذه األلتزامات إن
تتولى تنايم أمورها ذاتيا في إطار القانون والمؤسسات القائمة ،ويجب إن تكون وسائل اإلعالم
تعددية تعكس تنوع اآلراء واألفكار في المجتمع من خالل إتاحة الفرصة للجميع من خالل النشر
والعرض ،كما إن للجمهور العام حقا في شؤون وسائل اإلعالم ويمكن إن يكون مبرره هو تحقيق
المصلحة العامة ،أضف إلى ذلك إن اإلعالمين في وسائل االتصال يجب إن يكونوا مسؤولين أمام
المجتمع فضال عن مسؤولياتهم إمام مؤسساتهم اإلعالمية (.الدليمي ،2111 ،ص)53-52
لقد تبين في ضوء التجربة إن الحرية المطلقة التي تتمتع بها الصحافة غير مأمونة العواقب،
وهو ما برر التفكير في سن اإلجراءات التي تحد من حريتها بحيث يكون هدف الصحافة الرئيس
هو صالح المجموع ،وأن يتم النار إلى الصحافة بأنها تؤدي خدمة عامة ذات طبيعة مهنية،
ولذلك تترتب عليها التزامات يجب إن تعيها ،فالحرية تخلق العديد من األلتزامات ،والصحافة التي
تتمتع بأمتياز الحرية عليها مسؤولية أمام المجتمع تتلخص بقيامها بأداء بعض الواائف المحددة
التي تخدم هذا المجتمع( .بدر ،1441 ،ص)351
فالصحافة في هذه النارية ال تثير غرائز القراء فحسب بقدر ما تثير عقولهم ،أنها صحافة تسد
حاجة القارئ السريعة ،وهي في الوقت نفسه ال تهمل البحث عن الحقيقة ومحاولة توصيلها إلى
القراء وتحملهم على السعي وراءها(.حمزة ،2112 ،ص)195
إن نارية المسؤولية االجتماعية مركبة من عدة أفكار ويمكن القول إن أفكارها ومعتقداتها
وقيمها قد جاءت من رحم نارية الحرية التقليدية ،فنارية المسؤولية االجتماعية تعترف بالواائف
الليبرالية في تنوير الجماهير ،وخدمة الناام السياسي ،وصيانة الحقوق المدنية ولكنها ترى إن
وسائل اإلعالم لم تقم بأداء واجباتها بالشكل المطلوب.
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وتقر النارية مهمة خدمة الناام االقتصادي ،وتقديم الترفيه ،وتحقيق الربح ولكنها تضع
هذه المهام في مرتبة ثانوية تلي الواائف المهمة ،وهي النهوض بالعمليات الديمقراطية وتنوير
الرأي العام ،وهكذا تقر نارية المسؤولية االجتماعية بالمهمات الموكلة لوسائل اإلعالم  ،ولكنها ال
تقر الطرق التي تتبعها وسائل اإلعالم في أداء هذه الواائف(.الهيتي ،2115 ،ص)41
ويلخص المفكر واإلعالمي السويدي (دينيس ما كويل) ،على تحقيق المبادئ االساسية
لنارية المسؤولية االجتماعية في الجوانب اآلتية(:مكاوي ،2113 ،ص)61 -61
 إن الصحفيين والمهنيين ينبغي إن يكونوا مسؤولين أمام فئات المجتمع ،فضال عن مسئولياتهمأمام مؤسساتهم.
 على الصحفيين تجنب كل ما يؤدي إلى العنف والجريمة والفوضى في المجتمع أو التحريضعلى الكراهية بين فئات المجتمع الواحد.
 أن أي تدخل في شؤون الناس العامة من قبل الصحفيين يمكن إن يكون مبر ار لتحقيقالمصلحة العامة للمجتمع.
 تنفيذ المعاير المهنية في نقل المعلومات من خالل مستويات الصدق والدقة والموضوعيةوالتوازن.
 يجب إن يكون عمل الصحفيين متعددا من خالل تعدد وسائل االتصال وأن تعكس تنوع اآلراءوتلتزم بحق الرد.
نقد نظرية المسؤولية الجتماعية للصحافة:
تعرضت نارية المسؤولية االجتماعية لعدد من االنتقادات ،يمكن حصرها في ثالثة أنواع وهي:
(حسام الدين ،2113 ،ص)64
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 األنتقادات التي ترى في المسؤولية االجتماعية انتقاصا من حرية الصحافة. األنتقادات التي دللت _ بشكل مباشر أو غير مباشر _ على عجز نارية المسؤوليةاالجتماعية عن إصالح األداء اإلعالم في الغرب.
 األنتقادات التي انطوت على فهم أعمق للااهرة اإلعالمية .وتهدف هذه النارية إلى رفع مستوى التصادم إلى مستوى النقاش الموضوعي البعيد عن
األنفعال ،كما تهدف هذه النارية إلى اإلعالم والترفيه والحصول على الربح إلى جانب األهداف
االجتماعية األخرى.
وفي جميع المجاالت التي تناولتها أبحاث االتصال يلعب انتقاء الجماهير الذاتي دو ار هاما
فأصحاب المعتقدات السياسة يقرءون الصحف التي تقدم أخبار عن تلك الهوايات بشكل كامل هذه
المالحاة أكثر أهمية أذا أضفنا إليها بعض الدراسات إي إن أكثر الناس استعدادا لقراءة المواد
اإلخبارية التي سمعوها هي ماتم مناقشته وتناقش في اإلذاعة وعلى صفحات الصحف.
فقد أاهرت الدراسات المطولة لقراء القصص والمجالت ،إن هناك تقاربا بين مضمون القصة
وبناء الجمهور القارئ لها ،يحددهاالمضمون وأكثر أدوارهم االجتماعية وليس خصائصهم
الشخصية هي خصائص أولية وهي خصائص سيكولوجية(.رشتي ،1486 ،ص)534

مفهوم المواطنة
أس ــهمت الحض ــارات اإلنس ــانية عل ــى م ــر الت ــاريخ من ــذ قي ــام المجتم ــع الز ارع ــي ف ــي ب ــالد وادي
ال ارفــدين وحضــارة الصــين والهنــد وحضــارة الرومــان واإلغريــق فــي أنبثــاق أفكــار سياســية أدت إلــى
وضــع أســس الحريــة والمســاواة فاتحــة بــذلك طريقــا لإلنســان فــي إثبــات ذاتــه وحقــه فــي المشــاركة فــي
مجاالت الحياة المختلفة ،وقد أكد الفكر السياسي األشوري واإلغريقي على ضرورة األخذ بما يعرف
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ف ــي الت ــاريخ الح ــديث بالمواطن ــة كالمنافس ــة عل ــى المناص ــب اإلداري ــة العلي ــا وأهمي ــة وج ــود مناقش ــة
السياسات العامة في تلك المجتمعات( .آل عبود ،2111 ،ص )65
فيمــا يــتم أســتخدام عــدة معــان لمصــطلح المواطنــة ،فقــد تســتخدم ف ـي بعــض األحيــان بطريقــة
خاطئــة مثــل األنتمــاء إلــى جماعــة مصــالح أو طبقــة سياســية أو طائفــة دينيــة ،إال إن المواطنــة فــي
معناها الدقيق تطلق من فكرة المشاركة السياسـية وفيهـا الحـق فـي المسـاهمة لتشـكيل اإلرادة العامـة،
ومــا يتبــع ذلــك مــن حقــوق قانونيــة مثــل حــق التش ـريع أو الخدمــة فــي جه ـاز الدولــة اإلداري أوحريــة
األعتقاد والرأي لألفراد وما تتطلبه هذه الحقوق من واجبات( .ولديب ،2111 ،ص )94
وتعــد المواطنــة عنص ـ ار مهمــا ألســتقرار المجتمــع وتماســك أبنائــه وأن عمليــة األســتقرار تعــد
مســؤولية مشــتركة لجميــع مؤسســات المجتمــع وأف ـراده مــن خــالل غــرس ال ـوالء الــوطني( .المطيــري،
 ،2114ص )22
وهناك تعريفات متنوعة للمواطنة تمثل العالقة بين الفرد والدولة كما يحـددها القـانون لتلـك الدولـة
متضــمنة مرتبــة مــن الحريــة ،ومــا يصــاحبها مــن مســؤوليات تســبغ عليهــا حقوقــا سياســية مثــل حقــوق
األنتخاب وتولي المناصب ،وميزت بين المواطنة والجنسية األنها تتضمن حقوقا أخرى مثل الحماية
في الخارج( .صقر ،2111،ص)113
ويعرفه ــا بعض ــهم ف ــي إط ــار التفاع ــل ب ــين المواطن ــة ووطن ــه :ه ــي اإلط ــار الج ــامع لتفاع ــل
المـ ـواطن م ــع وطن ــه ،ولعالق ــة المـ ـواطنين فيم ــا بي ــنهم ض ــمن ال ــدائرة الوطني ــة للدول ــة ،المح ــددة ف ــي
جغرافيتها السياسية ومركزها القانوني وطبيعتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،فالمواطنة ليست
والء عاطفيا وأنتماء للوطن فحسب ،بل هـي أنتاـام عـام لـه محدداتـه وأبعـاده فـي حيـاة النـاس الـذين
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ينتمون مجتمع بعينـه متمثلـة فـي المسـاواة والحريـة والهويـة الوطنيـة والعدالـة( .غرايبـة ،2111 ،ص
)32-31
إن مفهوم المواطنة مفهوم شامل ومعقد ،له أبعاد عديـدة ومتنوعـة ،يمكـن بلوغهـا بصـورة تـدريجيا،
لــذلك فهــو يتــأثر بالنضــج السياســي والرقــي الحضــاري ،يتــأثر أيضــا عبــر العصــور بــالطور السياســي
واالجتماعي وبقيم الحضارات بالمتغيرات الثقافية العصرية.
و يســهم المفهــوم فــي تحقيــق أنتمــاء الم ـواطنين للــوطن وبمختلــف الفئــات ،ومــن ثــم يتحقــق والؤهــم
لوطنهم ومواطنة كل منهم لألخر.
وهنــا ينتقــل مفهــوم المواطنــة مــن كونــه مجــرد توافــق علــى نصــوص قانونيــة ،لتصــبح قيمــة
اجتماعيـة وأخالقيــة وممارسـة ســلوكية يعبـر أدواؤهــا مـن قبــل المـواطنين عــن نضـج ثقــافي وحضــاري
وادراك سياسي دون تميز أو تفرقه بـين أبنـاء الـوطن بسـبب المعتقـد والمـذهب أو العـرق فهـي أسـاس
الوحدة وازالة أسباب الصراعات( .الفالحي ،2119 ،ص )229
لــذا تــؤدي المواطنــة ومجموعــة القــيم الوطنيــة دو ار فــي بنــاء الفــرد وتكمــن فــي تربيــة المـواطن
بحيــث يــؤمن بأهمي ـة التعــاون المتبــادل بينــه وبــين األخ ـرين ،أي إن مفهــوم المواطنــة علــى مســتوى
الدولــة يعنــي الشــي الــذي يميــز الدولــة م ـن غيرهــا ،وتحديــد ســماتها العامــة ،وتضــم هويــات وثقافــات
شعور باألنتماء فإنها تربط بين القـيم والعـادات االصـيلة وهـي نسـيج
ا
متنوعة ،فالثقافة الوطنية تجسد
متكامـل الرؤيـة مـن األعـراف واألفكـار أي هـي ليسـت أصـال واحـدا بـل تضـم ثقافـات وهويـات فرعيـة
مع احتفاا تلك الهويات برموزها ودالالتها مع تقديم الهوية الوطنية الجامعـة أي األنـدماج الـوطني،
وضمان تحقيقها ،بما يضمن تحقيق أستقرار اجتمـاعي وسياسـي واسـتيعاب مؤسسـات الدولـة لجميـع
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مكونات المجتمع ،األمر الذي يؤتي ثماره بغرس أسس وطنية لدى الجماهير( .الشجيري،2816 ،
ص.)61
إن المشتركات الثقافية بين أفراد المجتمع من القـيم الخالقـة ،يعنـي نسـيجا اجتماعيـا ووطنيـا
يتجاوز كل األختالفات والتنـوع ،والحفـاا علـى وحـدة التنـوع وضـمان إرادة العـيش جماعيـا فـي رؤيـة
وحــدة الع ـراق مــع تنــوع مكوناتــه ،فــي صــناعة الحيــاة المشــتركة والمؤسســة علــى المواطنــة وقيمهــا،
فالعالم متعـدد بطبيعتـه ،أي إن األخـتالف والتعـدد والتنـوع فـي المجتمـع الع ارقـي ،هـو تعبيـر عـن قـيم
المواطنة التي ال يمكن إلغاؤها ،ألن حضورها بوصفها عاكسة لهذه القـيم ،ممـا تشـكل تاريخـا وطنيـا
وتماسكا ثقافيا في المجتمع بكل أطيافه ومكوناته ،ضمن كينونة المواطنةالتي تجمع الجميع ،بهويـة
وطنية تتجلى بالمواطنة وقيمها( .سلوم ،2113 ،ص.)326
ويتضح من ذلك بأن للمواطنة مقومات فيما يمكن تلخيصها في اآلتي(:الغامدي ،2116 ،ص)31
 -1األعتدال والتوازن في السلوك والعمل.
 -2شــعور المـواطن بالعدالــة واحساســه بالمســاواة فـي مختلــف جوانــب الحيــاة مــع تكــافؤ الفــرص بــين
مختلف فئات المجتمع.
 -3تــوفير االحت ـرام المتبــادل بــين أف ـراد المجتمــع وتعزي ـزه بغــض الناــر عــن العــرق أو الجــنس بــين
مختلـف فئــات المجتمـع ،ومــنحهم الحـق فــي المشــاركة فـي أتخــاذ القـ اررات التــي تتعلـق بــأمور حيــاتهم
في المجتمع.
القيم الوطنية هي غرس األستعداد المسبق لهما ،ألنها تشكل جـزءا مـن قـيم المجتمـع العميـق،
التــي ال تنفصــل عــن كياننــا كــأفراد فــي المجتمــع ،التــي تولــد آفاق ـا جديــدة ذات قيمــة عاليــة فــي حيــاة
األفراد في المجتمع( .كورتينا ،2115،ص.)31
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ومــن هنــا فــأن قــيم المواطنــة ت ـربط بــين جميــع فئــات مكونــات المجتمــع ب ـرابط واحــد وواضــح
الهدف بوعي اجتماعي بعيدا عن األزدواجية وأشكال التنوع والتعدد الذي يجب إن يوجه توجيها من
شأنه إثراء القرار وخدمة المصـلحة العامـة ،وتوطيـد دعـائم السـكن العـام التـي يشـعر فيهـا المواطنـون
العل ــم والنش ــيد ال ــوطني واألح ــداث
ب ــأنهم مش ــددون إل ــى الرم ــوز الوطني ــة الت ــي تجمعه ــم جميع ــا مث ــل َ
التاريخية المهمة،على الرغم من األختالف في المستويات االجتماعية واالقتصادية ،فهؤالء الذين ال
يتســاوون فيمــا هــو اجتمــاعي واقتصــادي يشــعرون بــأنهم أعضــاء مجتمــع موحــد بفضــل قــيم ورمــوز
الوطن والمواطنة المشتركة( .غرايبة ،2115،ص.)21 -21
قيم المواطنة:
 -2الولء:
يعــد ال ـوالء أهــم الواجبــات الملقــاة علــى عــاتق الم ـواطن ،وهــو الواجــب األســاس فــي الم ـوازين
االجتماعيــة والوطنيــة للتمتــع بــالحقوق واألمتيــازات التــي تفرضــها المواطنــة فــي الدولــة وعــدم الت ـ مر
عليه ــا ،ف ــالوالء لل ــوطن يعن ــي محبت ــه ،وال ــدفاع عن ــه ونصـ ـرته وخ ــدمتها ف ــي أوق ــات الس ــلم والح ــرب
والتعــاون مــع الم ـواطنين فــي تحقيــق األهــداف ،والعمــل علــى نهضــة ورفعــة األلت ـزام بتطبيــق قوانينــه
وأنامتــه أي المحبــة والنص ـرة فأصــل ال ـوالء الحــب والطاعــة ،وهــو نتــاج التنشــئة االجتماعيــة لألف ـراد
والرابطة التي تجمعهم بالوطن ،وتسمو على الصـالت األخـرى ،كالعشـائرية والحزبيـة والطائفـة ،فهـو
طوعي وأرادي على أساس فكرة جامعة في اإلخالص للوطن في القول والعمـل( .العايـد ،والعـويمر،
 ،2114ص.)13
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إن للولء ثالثة أسس هي( :المعاني ،1446 ،ص.)16 -15
 -2الــــولء التالحمــــي )Commitment

 (Cohesionويتمث ــل ف ــي أرتب ــاط الف ــرد بعالق ــات

اجتماعية ووطنية تضمن تماسك المجتمع وتضامنه ،ويتحقق ذلـك عنـدما يتخلـى الفـرد عـن السـلوك
الــذي يقــود للتنــاحر والتبــاغض ،ويركــز علــى الســلوك األيجــابي الــذي يــدعم الـوالء والتضــامن للــوطن
واطاعة القوانين واأليمان بالقيم ومسؤوليات المواطنة في المجتمع.
 -1الولء الموجه ) (Control Commitmentويتمثـل فـي أرتبـاط الفـرد بقـيم ومبـادئ الجماعـة
والمجتمع واألمتثال لسلطتها والمعايير التي تحددها ،والتمتع بحقوقه والدفاع عنها.
 -3الـــولء المســـتمر )Commitment

 (Continuousويعن ــي إن يك ــرس المـ ـواطن حيات ــه

ويضـحي بمصـالحه لبقــاء حيـاة الجماعــة ،ويسـمو فـوق حاجاتــه ونـوازع األنانيــة ،وال يناـر للمكاســب
التي يمكن إن يحققها ،ويوثق الصلة بينه وبين أفراد المجتمع.
 -1النتماء :
هو األنتساب الحقيقي للدين والوطن فك ار وتجسده الجوارح عمال ،لمحبة الفرد لـذلك واألعتـزاز
باإلنضمام إلى المجتمع والوطن والتضحية من أجله ،أي إن األنتماء واأللتزام متالزمان في مصـب
واح ــد ،فاألنس ــان ال يتك ــون م ــن فـ ـ ار  ،وال يك ــون إال ألن ــه يع ــيش ف ــي ش ــروط اجتماعي ــة واقتص ــادية
وسياسية وثقافية معينة ،يكون لها الدور الفعـال فـي صـياغة األنتمـاء وتحقيقـه لـدى أفـراد المجتمـع،
وبذلك ينمو واجب أخالقـي نحـو نفسـه ونحـو وطنـه علـى المسـتويات كافـة ،فـي إطـار اجتمـاعي هـو
وطنه( .العبادي ،والفاعوري ،2116 ،ص.)31 -24
إن قيمة األنتماء للوطن تأتي من خالل التفاعل والعمل المخلص لألفراد في جميع المجاالت
بالحقيقة ال بالمجاز ،ليكون دليال صادقا في األنتماء والتفاعل المستمر ،من وحدة المشـاعر واآلالم
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المشــتركة ،والمواق ــف البريئ ــة ،ودون ه ــذا األنتم ــاء يصــبح م ــن المس ــتحيل التص ــدي بش ــكل جم ــاعي
للتحديات الراهنة ،فاألفراد تكون أمة حين تتوحد مواقفها( .ناصر ،2113 ،ص.)231
مراحل النتماء :
ويعد األنتماء حلقات متصلة ببعضها ،فإذا قطعت واحدة منهن فإن السلسلة سوف تتأثر ،وهـذه
المراحل تبدأ من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية في غرس قيم المواطنـة ،وقـد يكمـن األخـتالف
في الدور وحجمه ونوعه ،التي تخلق منه إنسانا يتفانى في خدمة وطنه ،ويضـحي بنفسـه فـي سـبيل
ذلك عند الضرورة( .البدراني ،2119 ،ص.)41
والمؤسســات التربويــة هــي األكثــر قــدرة علــى المســاهمة فــي تحقيــق المواطنــة وغــرس قيمهــا،
وتعكس فكر المجتمع وثقافته في نفوس أبنائه وتتمثل بما يلي:
 -2السرة:
هي الوحدة االجتماعية األولى التي يتكـون منهـا المجتمـع ،وتعـد أصـغر وحـدة اجتماعيـة تتكـون
من األبوين واألبناء وتقوم بواائف حيوية ،بأنها الدرع الحصين ،واألكثر أهمية للتوجهـات الفكريـة،
فالفرد ال يولـد حـامال ثقافـة معـه ،فهـو يكسـبها ممـن حولـه بـدءا مـن الوالـدين ،وهكـذا تعـد األسـرة أول
موصل حضاري للفرد ،في إطار األسرة( .الحديدي ،2119 ،ص.)46
إن عمليــة التــأثير المباشــر وغيــر المباشــر فــي شخصــية األف ـراد واتجاهاتــه داخــل المجتمــع ،فــي
تنمي ــة الق ــيم الوطني ــة واالجتماعي ــة وغرس ــها ،لك ــون األسـ ـرة المؤسس ــة األول ــى م ــن ب ــين المؤسس ــات
االجتماعية المتعددة األخرى في المجتمع ،التي تعنى بإعداد األفراد للدخول في الحياة االجتماعيـة
ليكون ـوا عناصــر فعالــة  ،وهــي البدايــة المــؤثرة ف ــي كــل م ارحــل الحيــاة للفــرد مــع أس ـرته ومجتمع ــه،
(جرار ،2112 ،ص.)41
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إن رعاية جميع جوانب الشخصية للفرد وتنميتها في مختلف مراحل عمره ،تربيـة قائمـة علـى
أبــداء ال ـرأي والمناقشــة وتنــوير المعرفــة والفكــر بعقالنيــة وتقدميــة منضــبطة ،للمحافاــة علــى الرابطــة
األس ـرية للمجتمــع ،وتنميــة ال ـوالء واألنتمــاء للــوطن ،لتصــبح جــزءا مــن شخصــيته وكيانــه( .إب ـراهيم،
 ،2114ص.)53
وتقع مسؤولية األسرة على إعداد األفراد والحفاا على القيم والمبادئ الوطنية ومحاربة كل
المعتقدات الضارة وبناء الشخصية حتى تصبح منارة له في المجتمع ،لتصبح عميقة الجذور شديدة
األنتماء والوالء للوطن والمجتمع من خالل التنشئة األسرية وتحولهم إلى أشخاص ناضـجين لـديهم
الوعي الوطني والشعور باألنتماء إلى المجتمع( .العناتي ،وطرابية ،2116 ،ص.)64 -68
 -1المدرسة:
تــأتي أهميــة المؤسســة التربويــة فــي أســتكمال مـا كــان قــد تــم البــدء فيــه ،والمدرســة تعــزز األنتمــاء
المبكر للوطن واألحساس بالهوية من خالل أساليب متعددة ،ممارسة النشـاطات الوطنيـة مثـل تحيـة
العل ــم واألناش ــيد الوطني ــة واألفتخ ــار والتض ــحية م ــن أج ــل ال ــوطن والش ــعب وفه ــم واجب ــات المـ ـواطن
وحقوقـ ــه ومعرفـ ــة الحيـ ــاة السياسـ ــية واالجتماعي ـ ـة ودوره كم ـ ـواطن فيهـ ــا ،وأكتسـ ــاب المعرفـ ــة الحديثـ ــة
وتطبيقها بطريقة أفضل في الحياة من خالل أعداد الجيل ،علميا واجتماعيـا وأخالقيـا ،وتـدعيم القـيم
الســائدة فــي المجتمــع والقــيم الوطنيــة ومحتواهــا هــي المبــادئ بــالوالء واألنتمــاء للــوطن عــن طريــق
المناهج والنشاطات المختلفة( .العجلي ،وعباس ،2112 ،ص .)43
أنطالق ــا م ــن دور المدرس ــة ال ــذي يس ــهم ف ــي أح ــداث التط ــوير ف ــي الجان ــب المعرف ــي والجان ــب
الوجــداني للمــتعلم ،فإنهــا تعكــس فلســفة المجتمــع وتطلعاتــه ،التــي تكــون المحتــوى األخالقــي للمجتمــع
باعتبارهــا مؤسســة اجتماعيــة فــي تكــوين االتجاهــات الوطنيــة والوحــدة والتماســك بــين أف ـراد المجتمــع
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وا ازلـ ــة أسـ ــباب الفرقـ ــة العرقيـ ــة والطائفيـ ــة باعتبارهـ ــا أداة المجتمـ ــع فـ ــي انـ ــدماج األف ـ ـراد  ،والمدرسـ ــة
كمؤسسة تربوية اجتماعيه تؤدي إلى مخرجات إيجابية من خالل المثل األعلى والقدوة الحسنة أمـام
التالميــذ ،وشــحذ التفكيــر األبــداعي للتالميــذ ،والقــدرة علــى تجديــد نفســها ،بالشــعور بــالوالء واألنتمــاء
وغرس األخالق والقيم الوطنية لـدى الطلبـة ،إلعـداد الناشـئ للمواطنـة الصـالحة فـي المجتمـع( .عبـد
الفتاح ،2115 ،ص.)139
 -3المساجد والمؤسسات الدينية:
إن الدين مقوم أساسي لسالمة المجتمـع ،فهـو يسـتهدف النشـاط العقلـي والروحـي والبـدني سـعيا
وراء قيم الفضيلة،وأنه يوثق الصلة بين أفراد المجتمع ،ويسمو فوق نوازع األنانية ،ويبث في النفوس
روح األخــوة  ،بــين مــن يشــتركون فــي الــوطن ويمــأل قل ـوبهم بــالمودة والتســامح واألخــالق الحميــدة،
والسلوك الطيب واقرار المبادئ والقيم االجتماعية السامية ،ويغرس الوازع الديني لدى أفراد المجتمـع
فهو يجمع دائما ويوفق وال يفرق( .إبراهيم ،2114،ص.)121 -121
كمــا إن الــدين لــه مؤسســاته التــي تحــرص علــى تحقيــق أهدافــه ،وال يقــف عنــد حــدود العبــادة
فقط ،بل هو ركيزة داعمة للتربية االجتماعية والوطنية ،من خالل المواعا وتقوية الصلة بين أفراد
ـإن المســؤولية عايمــة وكبي ـرة علــى الــدعاة فــي المجتمــع ،وذلــك
المجتمــع ،ووقايتــه مــن االنح ـراف ،فـ ّ
بأشراك الجميع في تحمل المسؤولية ،ومن شأنه إن يشعر كل فـرد فـيهم بـأن عليـه دو ار مهمـا يسـعى
علــى ادائــه نحــو اإلصــالح ورعاي ـة مصــالح الدولــة والمجتمــع ألن اإلســالم ديــن الدولــة( .العبــدلي،
 ،2118ص.)52 -51
لذا فإن المؤسسات الدينية تعمل على تنمية التسامح وتقويتة وغرس اللحمة التي تتبناها ،ونبذ
الكراهية واألحقاد التي تؤدي نحو مجتمع متصارع في حالة حرب دائمة ،ودعم الروابط العقلية التي
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تعمــل علــى ربــط اإلدراك والوجــدان بالفضــيلة فــي اــل المســاواة بــين أفـراد المجتمع،الــذي يقــوم علــى
انتماءات مشتركة ،وبين مختلف فئات المجتمع( .الزيادات ،وقطاوي ،2111 ،ص.)95 -99
 -4الندية والمؤسسات الثقافية:
هي مؤسسات اجتماعيه تربوية في الغالـب (ثقافيـة ،رياضـية ،اجتماعيـه) وقـد كثـر أنتشـارها فـي
المجتمعــات المعاص ـرة ،متمثلــة باألنديــة والم اركــز الثقافيــه حيــث يلتقــي فيهــا األف ـراد وتتفاعــل فيهــا
الجماعــات الــذين يضــمهم مجتمــع واحــد ،يــتم مــن خــالل الملتقــى االجتمــاعي ،تكــوين عالقــات مــع
األخـرين ،وتبـادل المعلومـات الثقافيـة والوطنيـة واالجتماعيـة مـن مختلـف االنشـطة ،التـي تسـعى إلـى
ترسيخ قيم األنتماء وتنمية روح الوحدة والوفاق بين فئات أفراد المجتمع ،الذين يمثلون جميع مناطق
الوطن ،حيث يمارسون ثقافة الحوار واحتـرام الـرأي والـرأي األخـر ،التـي تسـود المؤسسـة الثقافيـة مـن
أج ـواء ديمقراطيــة ،ومفــاهيم وطنيــة وروح الوفــاق بــين مختلــف أف ـراد المجتمــع ،والعمــل علــى تجــاوز
مشاعر التعصب الطائفي واإلقليمي (التل ،2112 ،ص.)86
كمــا تســعى األنديــة والم اركــز الثقافيــة إلــى ترســيخ هويــة األف ـراد الوطنيــة والثقافيــة وتعميقهــا ،
ونش ــر التوعي ــة الوطني ــة ،وتش ــخيص المعوق ــات ،م ــن خ ــالل عم ــل ن ــدوات ثقافي ــة للمجتم ــع المحل ــي
ومعالجـة أبـرز القضـايا التـي تخـص الهويـة الثقافيـة ،والقائمـة علـى المواطنـة وحريـة األنتسـاب عمـال
عل ــى تحقي ــق مص ــلحة مش ــتركة والترك ــز عل ــى مواطنيت ــه القائم ــة عل ــى العدال ــة االجتماعي ــة بقب ــول
األختالف ،والتنوع بين الذات واألخرين ،واأللتزام بإدارة الخالف بالوسائل المتحضرة التي تزيل سوء
الفهــم واألخــتالف ،وحــض أفــراد المجتمــع علــى نبــذ التعصــب ،والعمــل علــى ترســيخ القــيم واألحت ـرام
والتسامح ،وهو ما يسهم في النهاية من أدراك عن نضج ثقافي ورقـي حضـاري ،فـي تحقيـق التوعيـة
بمفاهيم حب الوطن دون تمييز بينهم ( .أحمد ،2118 ،ص.)65 -69
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 - 5وسائل اإلعالم :
لكـ ــل مجتمـ ــع سياسـ ــته اإلعالمي ـ ـة واالتصـ ــالية،التي تهـ ــدف مـ ــن خـ ــالل اإلسـ ــتخدام األمثـ ــل
لإلمكانــات ،فــي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة ،والتــي التقــل أهميتهــا عــن دور المؤسســات االجتماعيــة
التربوية األخرى ،ويتمثل دور وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها من مرئية ومسموعة و مقروءة،
والتي تعد من أهم الوسائط التربويـة وأبرزهـا فـي عصـرنا الحاضـر ،تـدخل كـل بيـت وتخاطـب جميـع
الفئات ،وتتميز بجذب األفـراد بمختلـف األعمـار ،ولهـا تـأثير قـوي فـي تعزيـز التماسـك االجتمـاعي،
من خالل التركيز على القيم الوطنية واالجتماعية وتشكيل حرية الرأي العام وحرية التعبير ،والوعي
والتوجيه واألرشاد وتعميق الثقافة الوطنية بين أفراد المجتمع( .الرقب ،2116 ،ص.)214
وتكمن أهمية الوسائل االتصالية ،من خالل دورها الكبير في تشكيل وعـي األفـراد  ،فـي ترسـيخ
مجمل مناومة القيم الوطنية واالجتماعية ،وتـدعيم قـيم الحـوار وقبـول األخـر ،والتعدديـة والتنـوع فـي
المجتمــع ،بم ــا تتضــمه مـ ـن رس ــائل وطنيــة ف ــي تعزي ــز القــيم واألنتم ــاء والوح ــدة وخلــق بيئ ــة مناس ــبة
لمواجهة األخطار التي تحدق بالمجتمع وبوحدته الوطنيه( .أحمد ،2119 ،ص.)95-53
إن وسـ ــائل االتصـ ــال الجمـ ــاهيري ،تشـ ــكل ناامـ ــا عامـ ــا ال ينفصـ ــل عـ ــن المجتمـ ــع ،كقيمـ ــة
أخالقيــة ،للتكامــل الــوطني وتك ـريس األنتمــاء الــوطني فــي النفــوس لتحقيــق حلــم األجيــال فــي صــنع
القرار وتعزيز التواصل بين أفـراد المجتمـع ،ونبـذ ماـاهر الفتنـة واألحتقـان ومشـاعر الكراهيـة والحقـد
بــين أبنــاء الــوطن الواحــد ،وعلــى هــذا األســاس تبنــى عالقــات تبادليــة بــين أف ـراد المجتمــع ووســائل
االتصـال المختلفـة فـي تعزيـز الوحــدة الوطنيـة وغـرس قـيم المواطنــة لتحقيـق الهـدف األسـمى للوســيلة
اإلعالميــة ف ــي رص الص ــفوف وترســيخ مب ــادئ المواطن ــة ف ــي المجتمــع،إن االنتق ــال م ــن المواطن ــة
المج ــردة إل ــى المواطن ــة الحق ــة يتش ــكل ف ــي االنتق ــال م ــن حال ــة الش ــعور باألنتم ــاء لل ــوطن والمعرف ــة
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بالواجبات إلى حالة االندفاع القوي نحو النهوض وتنميتهـا وتصـعيدها إلـى أرفـع المسـتويات ،لتنميـة
الروابط المشتركة بين أفراد الوطن الواحد( .المزاهرة ،2115،ص.)316 -315
تنمية العتزاز الوطني:
إن األعتـ ـزاز ال ــوطني ه ــو عنص ــر ترب ــوي أساس ــي يش ــعر الف ــرد م ــن خالل ــه بقم ــة المواطن ــة
الحقيقية ،وتتبلور بالوطنية الصادقة ،فاالعتزاز الوطني يشد المواطن إلى األسرة الكبيرة التـي يتـألف
منهــا الــوطن ال يحــس فيهــا بــاالغتراب ،أي يشــعر بــالفخر وهــي صــفة نابعــة مــن قناعــة ،وتميــز كــل
مـ ـواطن مخل ــص ف ــي والئ ــه وأنتمائ ــه ،ويعب ــر ب ــالقول والفع ــل والتمس ــك بالهوي ــة الوطني ــة( .العن ــاقرة،
والبواعنه ،2118 ،ص.)22-21
ويعد المجتمع أساسا للتجمع والتفاعل ،من خالل األنتماء للوطن والوالء للدولة ،فهو يشعر
الفرد بأنه يعيش من أجل الوطن وال يعـيش مـن أجـل نفسـه ،ويحـس بـأن الـوطن هـو مـن أجلـه ،إنهـا
حالــة األعت ـزاز الــوطني التــي يشــعر بهــا أف ـراد المجتمــع فــي الــوطن الواحــد ،فكيــان الــوطن ،يــدفعهم
لالتصال الدائم والتعاون المستمر فيما بينهم لبناء مجتمع أفضل والقدرة على صهر األختالف وهذا
التنوع يصب في بوتقة الوطن الذي يحقق التماسـك االجتمـاعي واألسـتقرار  ،ليبقـى مفهـوم المواطنـة
جــوهرة ضــرورية حتميــة وهــذه الضــرورة تتصــاعد مــن خــالل تنميــة األعتـزاز الــوطني وأنســجامها مــع
القيم السائدة في المجتمع.
إن ربط الماضي بالحاضر يسهم ببناء مستقبل للوطن ،ويمكن األرتكاز عليه في المجتمع
عن صدق األنتماء الوطني ،من خالل السلوك والضمير للفرد ،ليعكس حالة من التماسك،
والتوجيه به إلى مستويات أكثر رقيا والى جذور أكثر رسوخا ،في تنمية االعتزاز الوطني في
المجتمع( .غرايبة ،2115 ،ص.)21 -14
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وتتألف عملية األعتزاز الوطني من ثالثة جوانب هي(:غرايبة ،1443 ،ص.)14 -18
 -2الجانب اإلنشائي:الذي يتمثل بتنمية المعارف والمفاهيم والقيم الوطنية والخبرات واالتجاهات
السليمة لدى أفراد المجتمع.
 -1الجانب الوقائي :والذي يتمثل بتجنيب وقوع أفراد المجتمع في األنحراف الضار بهم شخصيا
وببلدهم بشكل عام.
 -3الجانب العالجي :الذي يتمثل بالعمل على التخلي عن االتجاهات السلبية كاإلنعزالية والفردية
والتردد والتشجيع على االتجاهات اإليجابية المعاكسة لها.
وتكمن أهمية األعتزاز الوطني في المجتمع في خلق جذور األلفة والوفاء وتنميتها في نفوس
األفراد على أساس المحبة.
ومن أهم مااهر االعتزاز الوطني هي(:الشناق ،2116 ،ص)32
 -1يعتز برموز الوطن الذين ساهموا ويساهمون في بنائه على المستوى السياسي والثقافي
واالجتماعي.
 -2يعي أهمية وطنه التاريخية واالستراتيجية ويعرف دوره إنسانيا.
 -3يعتز بالمؤسسات الثقافية واالجتماعية في وطنه.
 -9يلتزم بالوحدة الوطنية ويرفض كل أشكال التعصب وأنواعه.
 -5معرفة رموز وطنه ويعي مدلوالت هذه الرموز.
ومما سبق يمكننا إن نقول إن مفهوم المواطنة مجموعة من القيم تجعل الفرد يتفانى في خدمة
وطنه بل ،يضحي بنفسه ،في سبيل ذلك عند الضرورة.
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الحقوق المؤسسة لمفهوم المواطنة:
هنــاك إتفــاق عــالمي علــى إن هنــاك حقوقــا إنســانية عالميــة تـرتبط بمفهــوم المواطنــة ،ينبغــي
تطبيقه ــا بغ ــض النا ــر ع ــن تن ــوع المجتمع ــات وأخ ــتالف الثقاف ــات ،وتش ــكل ركن ــا أساس ــيا ف ــي بن ــاء
شخصــية اإلنســان فــالفرد إذا حصــل علــى حقوقــه كاملــة ،وتــوفرت لــه ضــمانات الحفــاا عليهــا مــن
جانب حكومته ومختلف المؤسسات المعنية ،فأن ذلك يعني إن هـذا الفـرد سـيكون أقـدر علـى الحيـاة
الكريمـة فـي أطـار اجتمـاعي.ويعـد ميثـاق االمـم ) (The V. N. charterحجـر األسـاس للقـانون
الــدولي لحقــوق اإلنســان ،وذلــك ألنــه ســاهم وألول م ـرة فــي تــدويل حقــوق اإلنســان وادخالهــا للقــانون
ال ــدولي الوض ــعي الت ــي وق ــع ميثاقه ــا ف ــي مدين ــة س ــان فرانسيس ــكو ع ــام ( .1495كنع ــان،2111 ،
ص.)88
ل ــذلك تع ــد مس ــألة حص ــول المـ ـواطنين عل ــى حق ــوقهم الكامل ــة وأدائه ــم األلت ازم ــات ،ه ــي الم ــؤثر
الحقيقي على مدى تحقق المواطنة في المجتمع ،فحرمان المواطن من حقوقه يعد قصو ار في عملية
تطبيــق مفهــوم المواطنــة ،وبــذلك تخضــع الدولــة للقواعــد الحقوقيــة التــي تضــعها ،ألن الدولــة مؤسســة
اجتماعية ،وكل مؤسسـة اجتماعيـة هـي مؤسسـة حقوقيـة يتمحـور فـي شـكل الدولـة الوطنيـة للحقـوق،
والفرد هو عضو كامل الحقوق في هذا المجتمع ،كما انه يـدين لـه بـالوالء الـدائم وبـذلك تتقيـد الدولـة
بالحقوق له( .طي ،2113 ،ص.)121
لذا فإن الحريات والمصالح التي يتوقعها المواطن أو الجماعة من الدولة ،داخل المساحة بين
الفــرد والحكومــة الوطنيــة ،تشــكل هــدفا رئيســيا يتمثــل فــي األلت ـزام بتعزيــز الحقــوق لصــالح المواطنــة
للصــالح العــام ،بمــا يتفــق مــع معــايير المجتمــع ،أي إن الحقــوق ســلطة يخولهــا القــانون لشــخص مــا،
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لتوفير حقوق مهمة مرتبطة بالخـدمات العامـة علـى أكمـل وجـه ليشـمل الحقـوق األساسـية للمـواطنين
في المجتمع( .ديلو ،وديل ،2111 ،ص.)683
أولا :الحقوق المدنية:
وهــذه الحقــوق أصــيلة فــي طبيعــة اإلنســان ومــن دونهــا ال يســتطيع العــيش كإنســان فــي جماعــة،
فالمواطنــة تتجســد مــن خــالل شــعور الم ـواطن بــالحقوق والتمتــع مــن خاللهــا دون تميــز ،بعيــدا عــن
المحاباة والشخصية أو الحزبية ،فالحق في الخصوصية أولـى الحقـوق وأصـل الحريـات ألنهـا تتعلـق
باألنسـ ــان نفسـ ــه وبصـ ــميم كرامتـ ــه ،ومصـ ــدر قيمـ ــه كإنسـ ــان فـ ــي المجتمـ ــع( .الهسـ ــنياني،2113 ،
ص.)361
إلــى جانــب ذلــك هنــاك الحــق فــي حريــة االجتمــاع وتكــوين الجمعيــات والحــق فــي حريــة ال ـرأي
والتعبير ،وهذه الحقوق كلها أنعكاس لمفهوم المواطنة الذي ينطلق من مجتمع سليم يتمتع بالحقوق،
مما يؤدي إلى توازن إيجابي للوصول إلى شراكة مؤثرة ،من دون تميز بين المواطنين وهذه الحقوق
تشــكل مح ــو ار أساســيا ف ــي تبلــور المواطن ــة الكاملــة ب ــين المؤسســات والمـ ـواطن ،واإلســهام اإليج ــابي
للوصول إلى حيازة الحقوق في المجتمع( .خالد ،2111 ،ص.)166
ثانيا :الحقوق الجتماعية:
تعــد الحقــوق االجتماعيــة مــن الحقــوق المهمــة بــدءا مــن الحــق القليــل مــن الرفــاه االقتصــادي
وعــيش حيــاة إنســان متحضــر وفقــا للمعــايير الســائدة فــي المجتمــع دون تميــز وتشــمل الحــق بالرعايــة
الطبية والصحية العامة والتأمين الصحي المجاني ،ويكفي لكل مواطن في مسـتوى معاشـي لضـمان
الصــحة والرفاهيــة لــه وألسـرته علــى صــعيد الخــدمات االجتماعيــة الضــرورية ،وهــذا ماتضــمنه الدولــة
والتي تعمل على الحد من الفـوارق الطبقيـة الخاصـة بالمواطنـة االجتماعيـة وهـذا أمـر جـوهري ،لكـي
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يشــعر المواطنــون أنهــم جــزء مــن مجتمــع واحــد ،وأنهــم أعضــاء مجتمــع واحــد( .العبــادي ،والفــاعوري،
 ،2116ص.)39 -33
ثالث ا :الحقوق السياسية:
تتمثل هذه الحقوق فـي المشـاركة التـي تمـنح المـواطنين مـن خـالل حـق األنتخابـات والترشـيح،
ومشــاركة الم ـواطنين ف ــي أدارة الشــؤون العام ــة للدولــة ،والتــي أص ــبحت مــن الحق ــوق األساســية ف ــي
عص ـرنا الحاضــر وفــي أختيــار الحــاكم ،وكــذلك المشــاركة فــي أمــور السياســة والحكــم وأبــداء ال ـرأي،
وبتطبيق القوانين وحماية حقوقهم وحرياتهم في عالقاتهم مع السلطة ،وحماية الناام الـوطني للدولـة
ومص ــالحها الخاص ــة ب ــالمواطنين دون اإلجان ــب ،وم ــن أه ــم ه ــذه الحق ــوق ،ح ــق تك ــوين مؤسس ــات
المجتمع المدني واالنضمام اليها ،التي تعد القناة الشرعية االساسية لتكـوين المواطنـة وترسـيخها فـي
المجتمــع مــن خــالل أبــداء رأي عــام قــوي قــادر علــى رقابــة الســلطة( .الغ ـزاوي ،والبرغــوثي،2118 ،
ص.)29 -23
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رابع ا :الحقوق اإلنسانية:
وهــي الحقــوق الطبيعيــة لألف ـراد وتتمثــل فــي الحصــول علــى الســكن المناســب والحــق فــي دعــم
الدولـ ــة ورعايتهـ ــا للم ـ ـواطنين ،كتطـ ــوير الخـ ــدمات العامـ ــة وحمايـ ــة البيئـ ــة وحمايـ ــة األجيـ ــال القادمـ ــة
والمحافاــة عليهــا ،فــي تقريــر المصــير مــن خــالل المبــادئ االساســية فــي الفلســفة الديمقراطيــة ،فكلمــا
تطــور المجتمــع سياســيا واجتماعيــا وثقافيــا وصــناعيا اهــرت أن ـواع جديــدة مــن الحقــوق العامــة التــي
تحاول المحافاة على انتماءات األفراد داخل المجتمع( .غرايبة ،1443 ،ص.)39 -33
ويرى صحفيون إن المواطنة قد تأثرت ومنذ أن وطأت أقدام االحتالل األمريكي أرض
العراق عام  2113دافعا الكل ضد الكل ،ليستفيد من األنشغاالت بين مختلف مكونات المجتمع
الع ارقي ،ولينفرد بالتعامل معهم جميعا كال على حده  ،وهنا بدأت عوائد الربح من التفتت
المجتمعي المتوقع لمشروعها ،أذ أنه أنساب بهدوء تجاه المجتمع وطبقاته باستخدام القوة الناعمة.
(العمار ،2111 ،ص.)25 -29
وان تشــجيع أليــات التفتي ــت والفوضــى ف ــي المجتمــع المتمثلــة بالمص ــالح الفئويــة ،أدى إل ــى
ت ارجـع مفهــوم المواطنــة إلــى الهويـات الجزئيــة ،بســبب اعتمــاد ناـام المحاصصــة التــي أســتغلتها قــوى
االحتالل في إذابة الـروابط االجتماعيـة والوطنيـة ،ليصـبح إلـى صـراع متنـاحر ومتصـادم ،عـن عمـد
باتجــاه الطائفيــة واألنقســامات المذهبيــة والعرقيــة ،األمــر الــذي أدى إلــى حالــة مــن التــأزم فــي مفهــوم
المواطنة فيما يمكن تسمية بالمواطنـة غيـر المتوازنـة بـين أفـراد المجتمـع الع ارقـي( .مركـز انتيكريتـي،
 ،2116ص.)25 -29
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وهـذا مـا أنعكـس سـلبا علـى مفهـوم المواطنــة ،والـى توليـد قناعـات خاطئـة قامـت علـى أســس
ـررة فـي أ ازحـه مفهـوم المواطنـة وتفكيكـه
منحرفة ،وراء مصالح فئويـة ضـيقة ،وتحويلهـا إلـى حقيقـة مب ّ
ألنه الجامع النافع للمجتمـع وأرصـدة القـوة والمناعـة وتحويلـه إلـى صـورة أخـرى( .العلـواني،2111 ،
ص.)162 -161
إن اعتماد المحتل على المحاصصة في تشكيل البنية األساسية االجتماعية في العراق بعد
االحــتالل االمريكــي ،وافتعــال األزمــات ،وبعيــد عــن التمحــور ،ممــا أنعكــس بشــكل كبيــر علــى مفهــوم
المواطنة والنسيج االجتماعي العراقي ،وبإزاحة مفهوم المواطنة ،الذي يشمل أولى الرصاصات التـي
أطلقــت مــن قبــل االحــتالل األمريكــي ،ومــا تــال ذلــك التــاريخ علــى الهويــة العراقيــة بجميــع مكوناتــه
االجتماعية ،حيث عمل على ترسيخ الطائفية وأضـعاف الشـعور بمفهـوم المواطنـة مـن خـالل أبعـاده
الســلبية والخطي ـرة ،علــى أف ـراد المجتمــع الع ارقــي ،والعمــل علــى تأســيس ســلوكيات ومفــاهيم ومبــادئ
تناقض العادات االجتماعيـة التـي نشـأنا عليهـا فـي بيئاتنـا المحليـة ،وأصـبح المشـهد الع ارقـي يعكسـها
ص ــو ار مؤلم ــة لممارس ــات المحت ــل ف ــي ثناياه ــا ت ــأجيج المنازع ــات والصـ ـراعات االجتماعي ــة( ،عب ــد
المجيد ،2116 ،ص.)39
إن أغفـ ــال عوامـ ــل الهويـ ــة الوطنيـ ــة للمجتمـ ــع ،ودفعـ ــه إلـ ــى التنـ ــازع والتنابـ ــذ ،وأضـ ــعاف مفهـ ــوم
المواطنة ،من أولويات المحتل األمريكي طيلـة السـنوات الماضـية ،حيـث أدى المحتـل عـن عمـد فـي
أزاحه مفهـوم المواطنـة والهويـة العراقيـة والعمـل علـى صـياغة المواطنـة علـى أسـس مختلفـة عمـا هـو
معروف ،من قبله.
ويمكن أجمال مااهرها بما يأتي( :شيال ،2111 ،ص )86-86
 -1تأسيس ناام المحاصصة والعمل على أزاحه مفهوم المواطنة في المجتمع.
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 -2دفــع أط ـراف اجتماعيــه وسياســية إلــى تبن ـي ســلوكيات تصــارعيه ،بــدال مــن التعــاون إلنشــاء
دولة المواطنة والخدمات للمجتمع.
 -3فــتح حــدود الــوطن أمــام قــوى اإلرهــاب العــالمي  ،مــا أدى إلــى نشــر فكــر متطــرف ال ينتمـي
إلى المجتمع العراقي وتفكيك األصرة الوطنية.
 -9العمل الجاد على هجرة العقول وهو ما من شأنه إن يعيق التنمية العراقية المقبلة.
وكــرس المحتــل علــى جعــل مفهــوم المواطنــة مفهوم ـا عائمــا ،ال يخــدم مقصــدا مشــتركا لــدى أف ـراد
المجتمع وال يعبر عن الذات العراقية من خالل أذابه الروابط بين مكونات المجتمع ،فقد مارس كل
أنواع الالم مـن إضـعاف روح المواطنـة ،ومـا يتعلـق منهـا بحـق المـواطن مـن أنهتـاك وأرتكـاب أبشـع
جـ ـرائم اإلنس ــانية ،ف ــي مي ــادين الحي ــاة العام ــة ،وخاصـ ـة التج ــاوزات الخطيـ ـرة وأحيان ــا تك ــون منام ــة
وممنهجــه ضــد أبنــاء المجتمــع وحريــاتهم األساســية بصــورة ينــدى لهــا الجبــين وتقشــعر لهــا االب ـدان.
(جلعوط  ،2115،ص)116
لذا أصبح مفهوم المواطنة طيلة سنوات االحتالل الماضية ،بتراجع لصالح الهويات الجزئية
الفئويــة ،وتعرضــه إلــى عــدد مــن األلتباســات والتناقضــات ،األ إن وعــي أبنــاء المجتمــع الع ارقــي بكــل
مكوناته من خالل معطى وطني ال غير وايقاف تدهور حالة الشعور بالمواطنـة ،ومـن خـالل أذكـاء
نار الفتنة الطائفية ودفع الـبالد إلـى هاويـة الحـرب األهليـة ،وتـرك حـدود الـبالد سـائبة ومفتوحـة أمـام
اإلرهــاب  ،نتيجــة للفوضــى التــي عمــت العـراق فــإن المســؤولية تقــع علــى اإلدارة األمريكيــة بمقتضــى
مبادئ القانون الدولي ،بما في ذلك معاهدات جنيف  1494واتفاقيات الهاي لسنة  1461وق اررات
مجلس األمن ذات الصلة بالعراق( .خالد ،2112 ،ص .)243
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ركائز المواطنة:
وهناك ركائز عدة تقوم عليها المواطنة منها( :مهران ،2112 ،ص)948
 1ا-لفردية :وتعنـي وضـع القيمـة العليـا للفـرد والعمـل علـى رعايـة مصـالحه والـدفاع عـن حقوقـه
وحرياته ألن الدولة قد أسست لمصلحة الفرد وليس العكس.
- 2المســـاواة :تعنــي نا ـرة الدولــة إلــى الم ـواطنين بالتســاوي فــي الحقــوق والواجبــات وفــي حــق
األنتخاب فلكل مواطن صوت بغض النار عن طبقته االجتماعية وتمثل المساواة في تلقي
خدمات اجتماعية عامة من خالل التوازن بين الحقوق والواجبات ،والحصـول علـى الفـرص
المتاحــة والمتكافئــة بعيــدا عــن الجــنس أو الطائفــة أو العــرق ،وكــذلك المســاواة أمــام القــانون،
مـن أجــل ضــمان إشـباع حــاجتهم األساســية وضـمان أمــنهم المجتمعــي وهـي حقيقــة معمــول
بها قديما وحديثا.
- 3المشــاركة :وهـي المســاهمة فــي النشـاط السياســي واالجتمــاعي داخـل الدولــة ويعــد األنتخــاب
أهم صور هـذه المشـاركة ولهـذا يعـرف الفكـر السياسـي الغربـي المشـاركة بأنهـا العمليـة التـي
توضح الفرق بين (المواطن) و(الرعية) ،فالرعية تخضع وال تحكم أما المواطن فيشـارك فـي
حكم دولته عبر النشاط السياسي ،وعبر المجالس المنتخبة لترسيخ الشرعية السياسية.
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أبعاد المواطنة:
ذكر عدد من الباحثين أبعادا متعددة للمواطنة يمكن تناولها من الجوانب األتيـة( :ملكـاوي،2112 ،
ص.)354_356
- 1البعد المعرفي :المعرفة جوهر توعيـة المـواطن الـذي تسـعى إليـه المؤسسـات المجتمعيـة مـن
أتســاع فــي المعرفــة وغــرس القــيم وال يعنــي ذلــك بــأن األمــي لــيس مواطنــا يتحمــل مســؤولياته
وانمــا تعــد المعرفــة هــي الطريــق الـذي يشــكل مهــارات المـواطن وكفاءاتــه التــي يحتاجهــا ،مــن
خالل تزويد المجتمع بالمعرفة االساسية بشؤون المواطن العامة وممارسـتها ،كفهـم الدسـتور
الــذي يقــوم عليــه الحكــم ،و توضــيح كــل ســلطة ووايفتهــا وعالقــة كــل واحــدة بــاألخرى ،أي
معرف ــة أنفس ــنا وم ــا ي ــدور حولن ــا ،ومانحص ــل علي ــه م ــن األخ ــرين وم ــن ذوي الش ــأن و م ــن
التخصص واإللمام المعرفي بمؤسسات المجتمع وتكوين االتجاهات ،ومشكالت .
- 2البعــد التنظيمــي :الــذي يســتهدف تناــيم العالقــة بــين األف ـراد حكامــا ومحكــومين فــي الــوطن
وأجهزت ــه وهيئات ــه ،أي إن أي ــة عالق ــة ال تق ــوم عل ــى نا ــام واض ــح وقـ ـوانين واض ــحة فإنه ــا
ستتحول حتما إلى مجرد رغبات وتوجيهات يفرضها القوي على الضعيف.
- 3البعــد الجتمــاعي :ويســمى العــاطفي أي األحســاس بكـل مــا يتعلــق بالعالقــات اإلنســانية فــي
المجتمع وبالعاطفة الصادقة التي غرستها عملية التنشئة منذ الصغر نحو المجتمع وتحقيق
الوحدة وحب المـواطنين مـن خـالل أحسـاس بـاآلم الـوطن وأمالـه وتكـون صـادقة نحـو وطنـه
وكــل مــا يتعل ـق بــه مثــل معــاني الــود والرحمــة والتواصــل واالتجاهــات اإليجابيــة وقــد حــرم
اإلسالم القطيعة واإليذاء وشرع التسامح والتواصل والعفو( .الدويري ،2113 ،ص)169
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- 9البعد الثقافي والحضاري( :ناصر ،وصفاء ،والزبون ،2111 ،ص )31
وهــو ال ــذي يخ ــتص بجوان ــب الخصوص ــية وتمي ــز الم ـواطنين أم ــام غي ــرهم م ــن األفــراد ف ــي
المجتمعات األخرى وله مستويان هما المستوى الروحي والمستوى المادي ،وهما يعبران عن الهوية
بل يعدان ترجمة عملية لها ،ويشعر األفراد بواجـب حـب الـوطن والمبـادرة فـي المشـاركة عـن قناعـة
ـافز لألبـداع والنطـالق إلـى أفـاق المسـتقبل ،التـي توحـد النسـيج
فعلية ذاتية كمواطنين ،مما يشـكل ح ا
االجتماعي بالثوابت الوطنيـة فـي إطـار الوحـدة الوطنيـة واألسـهام فـي أيجـاد مواطنـه ديناميكيـة ،أي
عالقــة الم ـواطن ببيئــة االجتماعيــة ،مــن خــالل امــتالك المهــارات الثقافيــة االساســية فــي المشــاركة
الفعالة في الحياة السياسية واالجتماعية األمر الذي يؤدي إلـى سـلوك ثقـافي وحضـاري علـى أرض
الواقع في بناء المجتمع.
- 5البعـــد الخالقـــي والســـلوكي :وهــو يســتهدف بنــاء الض ـوابط الذاتيــة فــي نفــس كــل فــرد فــي
المجتمع ،لتوجيهه نحو الطريق السليم ليجنب اإلخفاقات مع غيره من األفراد .
الصحافيون والمسؤولية المهنية:
إن بــدايات أنطــالق الصــحفي الع ارقــي جــاء علــى أثــر ،إصــدار جريــدة (الــزوراء) فاتحــة صــحف
العـراق الرسـمية الوليـد األول لصـحافتنا ،حيـث صـدر العـدد األول/منهـا فـي  /15حزيـران،1864 /
وقد أسسها الـوالي العثمـاني مـدحت باشـا فـي بغـداد بعـد تعيينـه واليـا علـى العـراق ،عنـدما جلـب معـه
مطبعة (الوالية) من باريس وصارت تطبع الجريدة مرتين باألسبوع باللغتين العربية والتركية ،وشكل
اهورهــذه الجريــدة عالمــة بــارزة وأنعطافــه كبي ـرة نحــو التحــول إلــى الحيــاة الحضــارية والتقــدم ،وكــان
الهــدف مــن إصــدارها هــو أعــادة الثقــة بــين الم ـواطنين والســلطة ،حيــث كانــت حاويــة لكــل األخبــار
والحوادث الداخلية والخارجية ،وقد تناوب على تحرير القسم العربي فيها  ،كل من الصحفيون أحمد
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عــزت محمــود الفــاروقي وأخــوه علــي ،وعبــد المجيــد الشــاوي وطــه الش ـواف ومحمــود شــكري االلوســي
وفهمي المـدرس وجميـل صـدقي الزهـاوي وجمـيعهم مـن أعـالم العـراق فـي العمـل الصـحفي ثـم أعقـب
صــدور جريــدة (الــزوراء) صــدور جريــدة (الموصــل) فــي واليــة الموصــل عــام  ،1885وكانــت تعنــى
بشؤون الوالية وأوامر السلطان ،وتلتها صدور جريـدة رسـمية ثالثـة باسـم (البصـرة) التـي صـدرت فـي
والية البصرة عام  1884وأهتمت بالشؤون االدارية للمدينة( .شكر ،2111 ،ص.)29 -23
ولــذلك أصــبح العمــل الصــحفي يشــكل عالمــة بــارزة وأنعطافــه للتحــول إلــى الحيــاة الحضــارية
والتقــدم ،منــذ أن بــدأت تباشــير العمــل الصــحفي وبدايــة النهضــة الصــحفية فــي العـراق ،حيــث اهــرت
إلى جانـب عـالم الصـحافة تشـريعات خاصـة بهـا ،وكـان أول ناـام شـرع فـي الدولـة العثمانيـة بتـاريخ
 /14كانون األول ،1863 /وثم عدل القانون بعد أنقالب الدستور العثماني عام  ،1418والصـادر
فــي  /16تمــوز ،1414 /الــذي يمثــل بـوادر النهضــة الفكريــة والثقافيــة ،ممــا شــجع علــى إقـرار حريــة
مــنح األمتيــازات الفرديــة والخاص ــة ،وعلــى اتخــاذ الخط ـوات األول ــى علــى تأســيس صــحافة القط ــاع
الخاص غير الحكومية ،فقد أتيحت للصحفي إن يتماش مـع هـذا التطـور نتيجـة تطـور المجتمعـات،
مــع التغيـرات الجذريــة فــي اخــتالف العالقــات االجتماعيــة ،كــل هــذه االســباب دفعــت الصــحفيين إلــى
أستثمار االحداث ليستطيعوا المساهمة في رفـع المسـتوى المهنـي إلـى مسـتوى األحـداث فـي القضـايا
الفكرية واالجتماعية واالقتصادية ،والذين لم يجدوا غيـر العـراق طريقـا للتعبيـر عـن أفكـارهم( .بطـي،
 ،1468ص.)15 -19
أصــبح الص ـراع عنيفــا بــين بعــض الصــحفيين والســلطة ،فكــان المجــال الصــحفي يعبــر عــن
أنتفاض الشـعب تحـت نيـر الحـاكم الغريـب ومحاولتـه اإلفـالت منـه ،والتمهيـد للنهضـة بلسـان صـريح
ـر مـا اسـتخدم الصـحفيون فـي كتابـاتهم عبـارة (وطنيـة) ،بليغـة التعبيـر فـي
وايمان قويم ووطنـي ،وكثي ا
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محاسـبة السـلطة العثمانيـة ،ومارسـوا دو ار أعمـق تـأثي ار فــي مجـال النقـد السـافر ،عـن طريـق االهتمــام
بشــؤون المجتمــع ألنــه الوســيلة الوحيــدة الق ـادرة علــى صــيانة الك ارمــة ،ل ـذلك أنتهــز الحــاكمون الحــرب
العالمية االولى عام 1419فرصة لإليقاع بالصحفيين المعارضـين والتنكيـل بهـم ،وتعطيـل الصـحف
كثير منهم وأذوا ،األ إن عددا من رواد الصـحافة العراقيـة لـم يرضـخوا علـى
المعارضة ،وطال القمع ا
الــرغم مــن األذى والتنكيــل ،ولــم يثــنهم إمســاك الســلطة ومــا أعقبهــا مــن أحــداث ،عــن األذن بإصــدار
صــحف وطنيــة يوميــة ،وتوجيــه ال ـرأي العــام فــي بــالد ال ارفــدين وتع ـريفهم بــأحوال المجتمــع الع ارقــي
االجتماعية واألدبية واالقتصادية وتعزيز النزعة الوطنية بطريقة إيجابية معتدلة ،كل ذلك جاء علـى
ي ــد أص ــحاب العقائ ــد والمب ــادئ وأحـ ـرار الفك ــر وحمل ــة األقـ ـالم ،فع ــاش معا ــم هـ ـؤالء حي ــاتهم للمهن ــة
الصحفية( .بطي ،1455،ص .)36-32
إن تطور مالمح حياة العمل الصحفي العراقي ذات الطابع الوطني لدى الصحفيين بعد
النهضة فرضت تطو ار فكريا ودعت إلى تبني وتأكيد الحقوق السياسية واالجتماعية والثقافية
واالقتصادية ومشروعيتها ،فالمسؤولية المهنية عند اإلعالمي توازي حرية العمل اإلعالمي ،قوال أو
فعال ،بحيث تسهم في أرتقاء العمل الصحفي بحسب درجة األحساس والتمسك بها ،وفي إطار
النهضوية والتثقف المرتبطة بالفكر والقلم ،وتطور المجتمعات مع المتغيرات الجذرية في األحداث،
دفعت الصحفي للمساهمة في رفع مستوى مهنته ،من دور بارز في قيادة الرأي العام ،من أجل
بناء الدولة المستقلة عبر أفكارها ودعواها إلى سيادة مضامين اجتماعية مثل العدالة والمساواة
والمشاركة في صنع القرار وغيرها ،فضال عن دعوة الصحفيين في الحياة العامة في أداء دورهم
بفعالية في الحياة السياسية واالجتماعية على أختالف مستوياتهم الثقافية والتعليمية والفكرية
و تجاوز مشكلة التعامل مع القراء( .ياسين ،2113 ،ص.)61 -64
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لقد أرتبط نجاح العمل الصحفي بموجبات المسؤولية االجتماعية والوطنية ،منذ بدايات العمل
النقابي في العراق الذي يرجع إلى عام  1424عندما تأسست رسميا أول نقابة عرفت باسم (جمعية
أصحاب الصنائع في العراق) حيث أرتبط العمل النقابي العلني في العراق بقيام هذه الجمعية ويعد
عام  1454عام التأسيس األول لنقابة الصحفيين العراقيين ،بعد إن أجازت السلطات تأسيس نقابة
الصحفيين وأصدرت القانون رقم ( )48لسنة  ،1454وقد استطاعت النقابة عبر سنوات من
تأسيسها إن تحقق مكاسب ألعضائها( .سلطان ،2111،ص.)122 -121

أخالقيات العمل الصحفي:
إن األخالق المهنية للصحفي بمثابة هرم ثالثي الطوابق ،حيث يوضع الواجب المهني
والواجب والمسؤولية والضمير والشرف والكرامة في المستوى األول ،أما المستوى الثاني فهي
المبادئ اإلنتاجية واألخالقية ،التي تنعكس فيها المتطلبات األكثر محسوسية تجاه سلوك الصحفي،
وأما المستوى الثالث فهي المنح والحوافز التي تنام جميع جوانب سلوك الصحفي للمعيار المهني
والمعيار الذاتي ،وهي كلها مرتبطة بأفعال الصحفي في الوسط االجتماعي أي باألخالق المهنية.
يتجلى من خالل وضع األسئلة ،أي أخالقية السؤال ومكانه المناسب في كل حال من الحاالت
وفي الحركة األيمائية كل ذلك يعكس األخالقيات والسمات الرئيسة لنضوج السلوك األخالقي
والمهني للصحفي( .الرمحين ،2116 ،ص.)322 ،321
إن إلزام الصحفيين باألسس العامة ألخالقيات أداء العمل الصحفي هو ضمانة لجعل اإلعالم آدة
في خدمة الصالح العام  ،وتجاه بعضهم البعض ،ومن أجل تعزيز هذه القيم لديهم واليقين في
الحس األخالقي ،الذي يحكم الممارسة المهنية اإلعالمية للصحفي ،كأحد أشكال الوعي للشخصية
اإلعالمية وكعالمة اجتماعية لعملهم ،التي تعكس سلوك الصحفيين ومسؤوليتهم تجاه المجتمع من
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خالل أمانة الكلمة والثقة الممنوحة لهم في مواجهة التحديات المعاصرة ،يتجلى في أوضح صوره
في طرح القضايا العامة ووضعها في أطر مفهومة ،من خالل قدرة الصحفيين على تشخيص
األطراف الفاعلة في الحدث ،وايراد تلك األطراف بعدالة ،ومنحها الحقوق المتكافئة للدفاع عن
وجهات نارها من دون أي توجيه أو لحرف اتجاهات( .خليل ،2111 ،ص.)218
وهذه العالقة تقوم على معايير أخالقية ومفاهيم معينة مثل األلتزام والصدق والدقة والعدالة
واإلخالص ،بين الصحافة وأفراد المجتمع ،تقوم بتنمية إحساس الصحفي بالمواطنة ،من خالل
مخاطبة المتلقي كمواطن وليس كمستهلك ،أي تنزيه العمل اإلعالمي والمحافاة على نوعيته كما
يساعد على حماية القرار ،من خالل التوازن بين حاجة الصحافة لتحقيق األرباح وحاجة الجمهور
للصحافة كأداة يحصل من خاللها على المعرفة وعلى المناقشة الحرة لقضايا المجتمع ،إن التمسك
بمناومة القيم المهنية واألخالقية التي تطورت مع تطور العمل الصحفي في مختلف الوسائل
اإلعالمية  ،والذين يكونون محكومين بالعوامل التجارية ،بوساطة اقتصاديات الوسيلة التي تسعى
إلى كسب أكبر عدد من الربح ،من خالل التركيز على األخبار المسلية والمثيرة ،لكن ذلك ال يعني
عدم التزام الصحفيين بأخالقيات اإلعالم  ،وبالقيم والمعايير المهنية واأللتزام ،بمهام الصدق
والشفافية تجاه المجتمع والمؤسسة ،إن مسؤولية وسائل اإلعالم من خالل جودة

المضمون

ونوعيته الذي تقدمه ،فإن اإلعالمين البد إن يشعروا إن االخالقيات يتم تحديدها وفرضها بشكل
ذاتي ،فهي تمد الصحفيين بمجموعة من المبادئ والمعايير التي يستطيع بها إن يحكم على عمل
معين هل هو مسؤول أم غير مسؤول( .صالح ،2119 ،ص.)28
لــذلك فــإن المســؤولية األخالقيــة للصــحفيين تجــاه المجتمــع العــام مــن خــالل تقــديم المعلومــات
الصــحيحة وعــدم الحــاق الضــرر بــاآلخرين ،تشــكل إحــدى الض ـوابط االساســية لســلوك األنســان فهــي
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تؤثر في ثقافتة وأدائـه  ،وترفـع مـن مسـتوى أداء المؤسسـات اإلعالميـة فـي اـل وعـي الـرأي العـام،
وتحقق التالؤم واألنسجام بينها وبين قرائهم ومستمعيهم ومشاهديهم وبعضهم البعض ،يتطلب منهم
مدى قـدراتهم التنافسـية علـى رقـي المجتمـع ،وأنتـاج رسـائل إعالميـة متميـزة وقـادرة علـى جـذب انتبـاه
المواطنين ويسعى الصحفيون إلى التأثير بالمجتمع ،من خالل الفكـر االخالقـي والقيمـي واإلعالمـي
عنــد المتلق ــي ،وهن ــا ي ــرد الص ــحفيين الح ــدث ردا مباشــر لوع ــاء المجتم ــع ،وبن ــاء الثق ــة العام ــة تج ــاه
المجتمــع كمصــدر الســتقاء المعلومــات بمــا يعــود بــالنفع علــى الصــالح العــام ،ويــتم ذلــك مــن خــالل
أولويات مسؤولياتهم وكتاباتهم للمواد المختلفة ،األمـر الـذي يتطلـب التعـرف علـى اتجاهـات وميـولهم
األفـ ـراد  ،ل ــذا يم ــارس الص ــحفيون دوره ــم بتحقي ــق الفه ــم والتوجي ــه لتحقي ــق مس ــؤولياتهم ف ــي توعي ــة
الجماهير ،من خالل عملية التفاعلية التـي تعكـس الواقـع للبيئـة المسـتقبلية تجـاه محتـوى مـا يقرؤونـه
أو يشـاهدونه أو يسـمعونه التـي تـؤثر فـي بلـورة الـرأي العـام ،وتثيـر فضـوله لمتابعتهـا ،ومـن ثـم فــأن
ســلوكهم االجتمــاعي يتح ــدد جزئيــا وه ــذه التغي ـرات التــي يق ــدمها الصــحفيون عب ــر وســائل االتص ــال
الجمــاهيري علــى أنواعهــا يعكــس التــأثير المتبــادل ،بأعتبــار وســائل االتصــال تعكــس قــيم المجتمــع و
تكوينها وتوجيه الحياة االجتماعية(.مكاوي ،وعبد الغفار ،2118 ،ص)52
وبناء لتقدم العمل الصحفي ،يرسم الصحفيون أنماطا تصب معرفيـا فـي المناقشـات العامـة،
حي ــث ت ــوثر ف ــي مس ــتوى المعلوم ــات لألفـ ـراد ،وه ــذه إح ــدى المتغيـ ـرات االساس ــية ف ــي تنمي ــة ال ــوعي
المعرفـي داخـل المجتمــع ،وناـرتهم لألحــداث التـي تــنعكس وبشـكل كبيــر علـى األفـراد  ،فكلمـا كانــت
هذه الثقافة نقية من الشوائب التي تعيق مسـارها الصـحيح دقيقـة متوازنـة وغيـر متحملـة أو متحيـزة،
كلمــا أنعكــس ذلــك علــى وعــيهم وثقــافتهم ،وبالتــالي زاد مــن توجــه األفـراد تجــاه الصــحفيين وثقــافتهم،
التي تأثروا بها ،من خالل ذخائر معرفية وخبرات علمية ،فضال عن الشرح والتحليل و نقل المعرفة
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للجمهور ،بصورة مباشرة وغير مباشرة ،ليجعل الصحفيين أكثر قدرة حول تجنب ما يمكن إن يؤدي
إلــى أثــار ضــارة علــى المجتمــع ،هــذا مــن شــأنه أثـراء العمــل الصــحفي وزيــادة مصــداقيتهم ،ومــن قــوة
أقناعهم و مقدرتهم داخل المجتمع ولهذا فإن عملية التأثير المتبادل تصب في خانة أدراكات األفراد
ومؤثراتهم االقناعية من خالل مراعاة االتي(:الحديدي ،وعلي ،2119 ،ص)126
- 1أن يك ــون الص ــحفيون عل ــى عل ــم ت ــام ود اري ــة كامل ــة بمج ــاالت تخصص ــهم ،م ــن خ ــالل ت ــدريبهم
إعالميا بشكل مستمر.
- 2تجنــب أحاديــة النا ـرة وال ـراي ،أو التركيــز علــى أبعــاد معينــه واهمــال األبعــاد األخــرى ،وكيفيــة،
تحديد العوائق التي تعترض تطورهم وتقبلهم لألفكار المطروحة.
- 3األلتـ ـزام بالمص ــداقية ف ــي نق ــل المعلوم ــات الس ــليمة والدقيق ــة ،ألن ه ــذا يزي ــد م ــن فعالي ــة اإلقن ــاع
وتأثيرهم في مجال عملهم ويزيد من عملية التماسك والتكامل واألنسجام لألفراد.
- 9األبتعاد عن الغوص في العموميات ،وتجنب استخدام الشعارات البراقة والتركيز بدال عـن ذلـك
على المعلومات الغنية المتنوعة.
- 5إن تتوفر لديهم رغبة حقيقية في خدمة مجتمعهم ووطنهم.
وبصــفة عامــة تعــد وســائل االتصــال الجماهيريــة ،مشــاركة نشــيطة حيــث تنقــل مــن خــالل
مسـ ــتوى ثقافـ ــة المعرفـ ــة ،وفقـ ــا لنـ ــوع الوسـ ــيلة االتصـ ــالية ،وجمهورهـ ــا المسـ ــتهدف يبـ ــرز عمـ ــل
الص ــحفيين ،لتحقي ــق اله ــدف لبن ــاء المـ ـواطن المس ــتنير وتوعيت ــه بمس ــتجدات العص ــر وتطو ارت ــه
لتمكينــه مــن المواكبــة الفعليــة لواقــع العصــر ،علــى أســاس التفاعــل فــي مواجهــة مشــاكل وقضــايا
المجتمــع واألســهام فــي مناقشــة هــذه القضــايا وايجــاد الحلــول المناســبة لهــا ،لــذا فــإن قــوة عملهــم
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تمكن في السيطرة على مصادر المعلومات وقيامهم بمهمة أيصال كم كبير من المعلومات إلى
الجمهور في وقت قصير( .الحمداني ،2111 ،ص)228

عوامل تأثير الصحفيين:
هناك عوامل تعكس درجة تأثير الصحفيين في المجتمع وهي(:علوان ،2114 ،ص)38
 درجة االستقالل السياسي الوسائل االتصال ،والضغوط المؤسسية والتنايمية. األعراف السائدة في وسائل االتصال وأنماط ممارستها. االتجاهات األيدلوجية والسياسة والثقافية للصحفيين. مصادر األخبار ،والقيود الصحفية الروتينية.ل ــذا يمث ــل األداء اإلعالمـ ـي والتص ــالي ض ــروري ف ــي خل ــق عملي ــة تفاع ــل م ــع المؤسس ــات
اإلعالميــة فــي المجتمــع  ،نا ـ ار لتعــدد واائفــه ومهامــة ومســؤولياته ،تجــاه المجتمــع علــى مختلــف
الصعد ،النجاح أي عمل أو نشاط أنسـاني علـى المسـتويات االجتماعيـة والسياسـية واالقتصـادية.
ودورها لعرض األحداث بحيث يتجلى تأثير هـذا عنـد تغطيـة حـدث مـا أو معالجـة موضـوع ،بصـورة
يصعب فصلها عن بعضها البعض كونه يساهم في تكوين الجانب المعرفي والقناعات لدى مختلف
فئــات المجتمــع أي الموجــه والمرشــد لل ـرأي العــام لمــا يملكــه مــن مقــدرة فــي التواصــل مــع األخ ـرين،
والتهيئــة لمرحلــة األنفتــاح الــديمقراطي ،ومــن خــالل مشــاركة الم ـواطن الفعال ـة فــي تشــكيل المناقشــات
االجتماعية والسياسية والثقافية العامة ،وايجاد مناخ وعالقة تأثير متبادلة بين المواطن والصحفيين،
أي مناخ تحاوري يعي األخرين(.سكري ،2111 ،ص)32
يمكن القـول إن هنـاك حقيقـة يجـب إن تبـرز فـي أختيـار الحقـائق ،واعـدادها ضـمن العـرض
المتـ ـوازن الموض ــوعي لتعزي ــز وجه ــة ناـ ـره ،وبل ــورة مواقف ــه تج ــاه القض ــايا المختلف ــة ،وتحسيس ــه به ــا
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واشراكه ،تجعل اهـور فئـات جديـدة مـن األفـراد فـي التحـرك للمشـاركة فـي صـنع األحـداث ،ويتميـز
هذا التعامل مع األفراد  ،من خالل توسيع بيئته المعرفية وتغذيتها وتحديـد المعلومـات التـي يتلقاهـا
األفراد من خالل تحرير هذه المواد قبل بثها للمجتمع ،من خالل اللقاءات الجماهيرية بحيـث تغطـي
مســاحات الترفيــه والتثقيــف والتوعيــة ،والتعــرف بصــورة غيــر مباش ـرة علــى ميــول األف ـراد واتجاهــاتهم
المشاركة ،والتي يعدها عينه ممثلة للمجتمع ،حيث تجعل الصحفيين على علم بما خرجت به قرائح
األف ـراد  ،ومــن خــالل خب ـراتهم الصــحفية والتــي تفيــد جميعهــا فــي التعــرف علــى اتجاهــات المجتمــع
وميلــوهم ،بمــا يمكــن مراعاتــه فــي تعــديل المـواد الصــحفية أو تغيرهــا بمــا يــتالءم وهــذه الرغبــات ،ممــا
يعزز ثقتهم بالسياسة االتصالية للصحفيين(.جبارة ،2112 ،ص)152-151
وفي ضوء ما سبق ذكره فإن الصحفيين يعتمدون على أهمية المعلومات ونوعها ومحتواها،
وطريقة صياغتها وأشكال تقديمها ،وأمـدا األفـراد بـالمواد الثقافيـة ممـا يفسـر دورهـا فـي عمليـة التـأثير
على اآلراء واالتجاهات ،اي الجهود اإليجابية ومسؤولية عمل وأداء الصحفيين تجاه المجتمع.
ونا ـ ار ألهميــة المبــادئ االخالقيــة واثرهــا الكبيــر علــى شــرف الكلمــة والمهنــة ،فقــد اصــدرت نقاب ـة
الص ــحفيين العـ ـراقيين وبص ــورة واض ــحة ومفص ــلة ،ق ــانون رق ــم ( )168لس ــنة 1468حي ــث تض ــمن
القــانون مجموعــة مــن القواعــد العامــة المنامــة األخالقيــات المهنــة الصــحفية ويعــد ذلــك إقـرار قانونيــا
وتطو ار مهما في مهنة الصحافة وتنايمها في العراق(.عمر ،2116 ،ص)55-59
وانسـجاما مـع القـيم الفكريـة والثقافيــة التـي يحملهـا الصـحفيون تــدفع إلـى سـلوك نفعـي للمجتمــع،
ألنهـا الوسـيلة التـي يـتم عـن طريقهـا التميـز بـين الشـعوب ،فالبـد إن يـرتبط مفهومهـا بالمفـاهيم والقـيم
الثقافيــة التــي تتشــكل مــن مجموعــات متكاملــة مــن خاللهــا تحديــد والءه وأرتباطــه بحضــارته وثقافتــه
ضمن إطار المجتمع الواحد( .إسماعيل ،2115 ،ص.)36
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ومــن ثــم نســتطيع القــول إن الصــحفيين يلتزمــون بمجموعــة مــن المبــادئ التــي تــؤهلهم للقيــام
بواجبهم على أكمل وجه ،وهذه المبـادئ تنبـع مـن وعـي الصـحافي بعـبء المسـؤولية أتجـاه الجمهـور
والمؤسسة التي يعمل بها ،لذا فإن على الصحفيين أداء رساله ،من أجـل الحفـاا علـى قـيم المجتمـع
ومصالحه ،من أجل الحفاا على بناء الوطن وأحترام حقـوق األفـراد واأللتـزام بالمبـادئ والقـيم وأمانـة
الكلمة ،كما يؤدي التزام الصحفيين بهذه المبادئ إلى تعزيز الثقـة بمـا ينشـرونه عـن تحـري الصـدق،
أي األلتـزام الفكــري للمضــمون تجــاه مختلــف قضــايا المجتمــع لحمايــة شــرف المهنــة والكلمــة والعمــل
على تنايم ممارسات العمل في نطاق رسمي يتبناهـا المجتمـع ،وتأخـذ هـذه الضـوابط صـو ار متعـددة
أهمه ــا األلتـ ـزام بأخالقي ــات المهن ــة وآدابه ــا ،كونه ــا ته ــدف إل ــى األرتق ــاء بالمجتمع ــات وب ــث الفك ــر
النهضوي( .الراعي ،2111،ص )61-64
أهم الصفات التي يجب توفرها في الصحفيين ( :الدليمي ،2111،ص.)169-163
 -1ضــرورة إن يكــون الصــحفي علــى قــدر مناســب مــن الثقافــة الشــاملة وملــم بكــل مــا يخــص
المجتمع والتمكن من مخاطبة قرائهم ومستمعيهم بصورة مرضية.
 -2إن يكون الصحفي من البناة الحقيقيين ،من خالل تقديم كل ما هو جديد من أبداع واقتراح
بناء.
 -3إن يكون الصحفي في أي وسيلة إعالم ملما ومطلعا عليها.
 -9إن يكــون الصــحفي قائــدا شــجاعا فــي مجتمعــه ،وقائــدا لمرحلتــه بصــورة حقيقتــه فــي كســب
الرأي العام بما يخدم الوطن.
 -5إن ينطلــق فــي عملــه مــن منطلقــات تجســد حســه الــوطني بالمســؤولية عبــر التركيــز علــى مــا
يعزز المواطنة وتعزيز أسسها.
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 -6إن يكون الصحفي سندا لكل مكونات المجتمع ويعمل على صياغة الشخصية المواطنية.
وهنـــاك خـــواص أساســـية تشـــكل دعامـــة النجـــاح للصـــحفي المعاصـــر وتمثـــل تلـــك الخـــواص فـــي
اآلتي(:الفالحي ،2119 ،ص)111
ـذر مــن المصــادر التــي تعطــي المعلومــات ،اي إن يت ـوافر لــدى الصــحفي قــدرة
- 1أن يكــون حـ ا
كبي ـرة مــن ح ـب األســتطالع الــذي يمي ـزه مــن غي ـره ،مــع الحــس الصــحفي والتــي مــن خاللهــا
يستطيع معرفة الحقيقة لينقلها لألفراد.
- 2حب اللغة :يجب على الصحفي أتقان اللغة التـي يكتـب بهـا حتـى يسـتطيع تطويـع الكلمـات
من خاللها ويمكنه إن يجذب القارئ عن طريقها .
- 3المرونــة واللــين أي علــى الصــحفي إن يتســم بالمرونــة واللــين والقابليــة علــى م ارعــاة مشــاعر
األخرين بسبب األجهاد الذي يتعرض له أثناء عمله.
- 9عامـل الســرعة :وهــذه القابليـة مهمــة جــدا للصـحفي لــذا ينبغــي أن يكـون عملــه جيــدا ومنامــا
وسريعا ومنام مع واعطاء األولوية للحدث.
- 5األنسجام مع رئيس العمل :إن يكون هناك أنسجاما بين العمل وبين الصحفي من أجـل إن
تكون له صورة واضحة ومميزة من خالل نتاجه المتنوع إلى المجموعة المستهدفة.
إن الجوانــب األخالقيــة للنشــاط الصــحفي تجــذب األهتمــام االجتمــاعي ،ألنــه فــي اــروف الســماح
بكــل شــيء كثــر اســتخدام وســائل اإلعــالم الجمــاهيري لتصــفية الحســابات الجماعيــة والشخصــية ،لــذا
فإن التنايم األخالقـي لسـلوك الصـحفي فـي مسـتوى المبـدأ والمعيـار والمبـدأ األخالقـي يمتلـك طبيعـة
عقائدية ،أي المثل األعلى مع منام السلوك.
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مباديء العمل الصحفي:
المبــادئ النااميــة واألخالقيــة الرئيســة للممارســة العمــل اإلعالمـي والصــحفي وأهمهــا ( :العــدوي،
 ،2111ص.)115
 -2المســؤولية :وتعنــي الت ـزام المصــداقية والموضــوعية والحيــاد فيمــا تكتــب لتكســب ثقــة ال ـرأي
العــام ،نحــو ســعادة و ارحــة الم ـواطنين ،أي يجــب اســتخدام ســلطة الصــحفيين المــؤثرة مــن أجــل
الصالح العام وليس الحصول على أمتياز خاص.
 -1حرية اإلعالم والصحافة :أي الدفاع عن مهنتك وعدم تقليل من شأنها ،وال تصـفها بالسـوء
عطفا على تعامل وسلوكيات بعض األفراد ممن يعملون بها.
 -3الســــتقاللية :فالصـ ــحفي واإلعالم ـ ـي يحمـــل رسـ ــالة خال ــدة ،تق ــوم ب ــدور تن ــويري وتثقيفـ ــي
للمجتمع ،وليس أداة لتلميع األخرين.
 -4المصـــداقية والصـــدق والدقـــة :يــأتي ذلــك مــن خــالل تحــري فــي كــل كتاباتــك لتكســب ثقــة
القارئ ،بحيث تكون صادقة وصحيحة وأمينة ومتوازنة وشاملة.
 -5عدم النحياز :أكتب بموضوعية بحيث تفصل بين رأيك وما تكتبه من وجهـة أخـرى فأنـت
ناقل للخبر ولست أداة دعاية للجماعات الحزبية أو للصالح الخاصة.
 -6علـى الصـحفي واإلعالمـي أحتـرام الشـرائع التــي تـدعو إلـى الشـرف واألخـالق الحميـدة علــى
قدرها يمكن التعرف عليه من هذه الشرائع.
إن وعـ ــي الصـ ــحفيين بـ ــدورهم وتقـ ــديرهم بالمسـ ــؤولية الصـ ــحفية لمواجهـ ــة بعـ ــض التحـ ــديات
والضــغوط االجتماعيــة الجديــدة التــي تفرضــها الثــورة الرقميــة والمعلومــات الرديئــة ،وهــو مــا يتطلــب
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إسـهاما فكريــا وناريــا يســمح بتجـاوز األزمــات والتحــديات مــن خـالل القــيم المهنيــة والتـزام الصــحفيين
أخالقيا للممارسات المهنية التي يستخدمونها للحصول على المعلومات واألفكار.
فالسعي للسبق الصحفي يلزمه توفر المصدر الحقيقي والدقة عند نقـل المعلومـة ،لضـمان جـودة
المضمون باعتباره مسؤولية أخالقية المعلومات أي التزام بالواقعة في التعبير والحيادية وعرض كـل
اآلراء واحترامها وخاصة الخالفية منها( .البدراني ،2115 ،ص.)296

ثانيا :الدراسات السابقة.
دراسة :Halpern, John and Morris (2002) :مسح ممارسات تعليم المواطنة فيانجلت ار.
هدفت الدراسة إلى تطوير الدراسات في المجـال االجتمـاعي مـن خـالل تعمـيم برنـامج تعلـيم
التربية الوطنية واختبار أثره على معرفة طالب السياسـية والديمقراطيـة وتـم اعتمـاد المـنهج التجريبـي
مــن خــالل أختيــار ( )218طالبــا وطالب ـة عينــة كمجموعــة ضــابطة واختيــار ( )261طالب ـا وطالبــة
ـرمج المتبعــة علــى المجموعــة التجريبيــة لهــا آث ـار
تمثــل المجموعــة التجريبيــة ،وبينــت النتــائج إن البـ ا
إيجابية في معرفة التربية الوطنية لطالب المرحلتين الثانوية واالبتدائية.
-دراسة المطيري ( :)9002دور اإلعالم

في تدعيم الستقرار الجتماعي والمواطنة في

المجتمع العربي السعودي.
هدفت الدراسة إلى تدعيم ألـستقرار االجتماعي من خالل دور اإلعالم وغرس قيم
المواطنة ،والتعرف إلى أختالف وجهات النار بين اإلعالمين وأعضاء الهيئة التدريسية السعودية،
لألعالم ،وبيان دور اإلعالم الرسمي في تدعيم األستقرار من وجهة نار اإلعالميين وأعضاء
الهئية التدريسية ،وبيان دور اإلعالم السعودي في تدعيم المواطنة من جهة نار اإلعالميين
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والتدريسين ،وكذلك مدى األختالف في مفهوم المواطنة من وجهة نار اإلعالميين و أعضاء
الهيئة التدريسية ،وقام الباحث في استخدام المنهج الوصفي المسحي ،وكان مجتمع الدراسة من
األكاديميين التدريس في الجامعات السعودية وتكونت عينة البحث من ( )175مبحوثا ،وبينت
نتائج الدراسة بأن وسائل االتصال تعمل على تحقيق المصلحة العامة للوطن ،وترسيخ قيم
المواطنة وزيادة عرض المواد اإلعالمية التي تخص قضايا الوطن وأاهرت ،كذلك وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة لدور وسائل اإلعالم في غرس قيم المواطنة للمستوى
األكاديمي.
 القارحي ( :)9002دور السرة في غرس قيم المواطنة لدى أولدها تصور مقترح في ضوءالتربية اإلسالمية".
هدفت الدراسة التعرف إلى قيم المواطنة التي ينبغي غرسها في نفوس أوالدهم ومدى تطبيق
أهمية المواطنة ،وتعريف األسرة كيفية غرسها ،وتعليمها على غرس قيم المواطنة لدى أوالدها
وتقديم تصور مقترح يساعد االسرة على غرس قيم المواطنة لدى أوالدها ،استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي والمنهج األستنباطي ،أي أستنباط مفهوم المواطنة واألفكار والمفاهيم لدى األوالد
وفق قيم المواطنة ،كذلك استخدمت الدراسة مجتمع األسرة السعودي مجتمعا للدراسة.
وبينت النتائج وجود مشكالت اجتماعية في المنهج التربوي الوطني وقصور متمثل في
غرس القيم الوطنية وضعف الحافز لدى التالميذ ،وأكدت النتائج على أن األلتزام بقيم المواطنة ال
يعارض األنتماء إلى أمة إلسالم ،وأن االسرة لها دور مهما وحاسما في قضية غرس القيم.
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دراسة صقر ( :)9000الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدى الشبابالجامعي في قطاع غزة (.)9002-9002
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى السياسة الفلسطينية ،وأنعكاسها على مفهوم المواطنة ،لدى
الشباب الجامعي الفلسطيني ،لتضع الثقافة السياسية وأهميتها في تكوين واقع السياسة الفلسطينية
بقيمها ومعايرها وبتنوع وتعدد ثقافات الطلبة الجامعين وأثر انعكاسها على مفهوم المواطنة بقيمها
الثقافية ،أستخدم الباحث المنهج التحليلي ،والمنهج التاريخي ،وأستخدم الباحث أداة االستبانة
لمعرفة مدى أنعكاس الثقافة السياسية على المواطنة في ال العديد من المتغيرات ،ومن النتائج
التي توصلت اليها الدراسة هناك عدم رضا بالثقافة السياسة الفلسطينية ،وكذلك توصلت الدراسة
من قبل مجتمع البحث ،بأن الثقافة السياسية الفلسطينية مشوهة وغير واضحة المعالم بالنسبة
للطلبة في درجة الوالء من قبل شريحة المجتمع ،والتأكيد على تعزيز مبدأ التعدية وأبعادها ،وغرس
الثقافة الوطنية لدى شرائح المجمع.
 دراسة القرعان( :)1020الصحافة اليومية الردنية ومسؤوليتها في نشر القيم الوطنية فيالمجتمع (( )1020-1002صحيفتا الرأي والغد نموذجا).
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مسؤولية الصحافة األردنية المطبوعة في نشر القيم
الوطنية في المجتمع ( ،)2111-2114وتم تحديد مجتمع الدراسة بجميع الموضوعات المنشورة
في صحيفتي الرأي والغد خالل المدة الواقعة بين  2114/9/1ولغاية  ،2111/3/31وكانت
( )2651موضوعا إخباريا ،وتم تحديد عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة ،إذ تم اختيار ()211
موضوعا من الموضوعات التي تم حصرها في مجتمع الدراسة.
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تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى للموضوعات للخروج بتحليل لمضمون الموضوعات ،وقد
توصلت الدراسة إلى إن للصحيفتين دو ار بار از في تعزيز العديد من قيم الوالء واألنتماء  ،وكانت
قيمة الوالء قد حايت بنسبة أكبر ،كما بينت الدراسة إن صحيفة الغد حصلت على المرتبة األولى
بعدد تك اررات قيم الوطنية التي تم نشرها.
دراسة ) :Martin and Yap (2011الختالفات المدنية استكشاف تصورات الطلبة للمواطنـةفي المسارات الكاديمية .
هـ ــدفت الد ارسـ ــة التعـ ــرف إلـ ــى فهـ ــم الطلبـ ــة فـ ــي سـ ــنغافورة للمواطنـ ــة مـ ــن خـ ــالل المسـ ــارات
التعليميــة ،أعتمــدت الد ارســة المــنهج الوصــفي باســتخدام أســلوب المقابلــة وكــان مجتمــع الد ارســة هــو
طالب المدارس وكانت عينتها مكونة من ( )62طالبا وطالبة موزعين على  16مدرسة ثانوية.
وأاهــرت نتــائج الد ارســة تباينــا فــي فهــم الطلبــة لــدورهم كم ـواطنين وبين ـت أن الطلبــة لــديهم
نقــص فــي معرفــة حقــوقهم السياســية والديمقراطيــة وأاهــرت النتــائج كــذلك إن جميــع الطلبــة وصــفوا
المواطنة من حيث مسؤولياتهم الخاصة نحـو الدولـة ،مثـل إطاعـة القـوانين والمشـاركة فـي التصـويت
وبين بعضهم إن مفهوم المواطنة لديه هو المحافاة على بيئة نايفة.
وأما البعض اآلخر فقد بين إن المواطن الصالح هو الذي يطيـع قـوانين بـالده ولـه مسـتوى عـال
من الثقة في الحكومة ومؤسساتها ودورها في تأمين الرفاه االجتماعي للمواطنين.
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دراسـة ) : Hymphreys (2011نحـو جيـل جديـد مـن القـادة فـي أوروبـا الشـرقية :القـيموالتجاهات من أجل مواطنة فاعلة.
هــدفت الد ارســة التعــرف إلــى دور التعلــيم العــالي فــي تنميــة المواطنــة الفعالــة لــدى الطلبــة
الجامعيين ،وتمثل مجتمع الدراسة بطلبة جامعـة التوانيـا الدوليـة ،وقـد درس الباحـث عينـة مكونـة
( )921طالبــا وطالبــة ،بأعتمــاد المــنهج الوصــفي بأســتخدام االســتبانة لفــرض المســح الميــداني.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها إن طلبة الجامعات لديهم قيم واتجاهات تقـود إلـى مواطنـة
فعال ــة وأن الطلب ــة ال ــذين ل ــديهم مفه ــوم األنتمـ ــاء والتكاف ــل يت ــوفر ل ــديهم مش ــاركة إيجابي ــة تجـــاه
اآلخـرين ،وأاهــرت النتــائج أيضــا إن برنــامج تنميــة القيــادة يــوعي الطلبــة بــالقيم واالتجاهــات التــي
تحفزهم على القيام بالوعي بالذات كقيمة من قيمة المواطنة.
 دراسة الموسوي ( :)9009اإلعالن التلفزيوني وانعكاساته على القيم الجتماعية للشبابالعراقي".
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دوافع تعرض الشباب لإلعالنات ،وما أكثر األساليب
اإلعالنيةجذبا للشباب وكذلك معرفة الفروق المعنوية في إجابـات المبحوثين وفقا( للتحصيل
الدراسي).
وتصـ ــنف الد ارسـ ــة ضـ ــمن البحـ ــوث الوصـ ــفية ،وأعتمـ ــدت المـ ــنهج المسـ ــحي ،وأداة االسـ ــتبانة،
واختيرت عينة البحـث بأسـلوب العينـة العمديـة والعينـة الطبقيـة التناسـبية (الحصصـيه) اذ تـم أختيـار
عينة مكونة من ( )070مبحوثا من محافاة بغداد.
أاهــرت نتــائج البحــث إن غالبيــة أفـراد العينــة هــم مــن غيــر المتــزوجين ،ناـ ار لصــغر أعمــارهم
وعــدم مقــدرتهم الماديــة ،ويفضــل أكثــر مــن نصــف أفـراد العينــة مــن الشــباب المــدة المســائية لمشــاهدة
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اإلعالنــات التلفزيونيــة لكونهــا مــدة التجمــع مــع العائلــة ،وان اإلعالنــات العربيــة هــي األكثــر تفضــيال
لدى أغلب أفراد العينة وذلك لكثافة عرضـها واحتوائهـا علـى عناصـر الجـذب فضـال عـن اإلعالنـات
األجنبيــة مم ـا قلــل مــن أهميــة اإلعــالن المحلــي عنــد المشــاهدين الشــباب ،فضــال عــن التعــرف علــى
السلع والخدمات المتوافرة في األسواق ،بمعنى إن الشباب يرون في اإلعالن الطريق األمثل لمعرفـة
األكثر تفضيال لفئة الشباب هو اإلعـالن الـذي ياهـر بـه المشـاهير مـن نجـوم الفـن والرياضـة وذلـك
تماش ــيا م ــع أهتمام ــات م ــرحلتهم العمري ــة ،وا َن الش ــباب متمس ــك ب ــالقيم االجتماعي ــة اإليجابي ــة الت ــي
أكتســبوها بفعــل عوامــل التنشــئة االجتماعيــة والتــي تضــبط تفــاعالتهم ،لــذلك كانــت القــيم اإليجابيــة
االجتماعية هي األكثر أنعكاسا على غالبية الشباب.
دراسة الشمري ( :)9002دور البرنامج التلفزيوني "مساء الخير يا كويت" في تعزيز مفهومالمواطنة من وجهة نظر عينة من معلمات التربية الوطنية في دولة الكويت".
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور برنامج مساء الخير يا كويت في تعزيز قيم المواطنة في
دولة الكويت من وجهة نار معلمات التربية الوطنية ،ورصد حجم أهتمام البرنامج مساء الخير
أفرد المجتمع ،واألستفادة من المعلمات في غرس مفهوم
ياكويت في تعزيز مفهوم المواطنة لدى ا
المواطنة لدى الطالب ،وزيادة الوعي لدى الطالب من خالل مفهوم مضمون المواطنة ،حيث
استخدم الباحث المنهج الوصفي وأسلوب المقابلة واالستبانة بواقع ( )188استبانة.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى إن برنامج مساء الخير يا كويت يعمق النشاط االجتماعي وحث
الطلبة على المشاركة في المناسبات الوطنية وغرس قيم المواطنة وثقافة التعايش في المجتمع
الكويتي ،وتعميق وتعزيز فاعلية النشاط االجتماعي من خالل حث الطالب على المشاركة في
الفعاليات والمناسبات.
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دراسة المرسومي ( :)9002مستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة من
وجهة نظر الكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات الردنية.
هدفت هذه الدارسة التعرف إلى تقييم األكاديميين العراقيين المقيمين في األردن لمستوى
معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة وقيمها ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي
المسحي وكان مجتمع الدراسة مكونا من األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية،
فيما كانت عينة الدراسة عينة قصدية مكونة من ( )108من األكاديميين العراقيين العاملين في
الجامعات األردنية الخاصة.
وأاهرت نتائج الدراسة إن الفضائيات العراقية حققت نجاحا متوسطا في توضيح الحقوق
والواجبات القانونية المرتبطة بالمواطنة ،وأن الفضائيات العراقية كان أداؤها متوسطا في الحث على
المشاركة باألنتخابات ،وأاهرت النتائج إن بعض الفضائيات أبرزت البعد الطائفي في مفهوم
المواطنة ،وبينت وجود تقصير في أداء الفضائيات العراقية بنبذ القبلية لصالح المواطنة وكذلك
ضعف تفسير البعد القانوني لمفهوم المواطنة وأنخفاض رضا عينة البحث عن معالجة الفضائيات
العراقية لمفهوم المواطنة وقيمها من وجهة نار عينة الدراسة.
 دراسة التميمي ( :)9002دور المؤسسات اإلعالمية العراقية في تعزيز الشعور بالمواطنةلدى الشباب الجامعي.
هدفت الدراسة التعرف إلى دور المؤسسات اإلعالمية العراقية في تعزيز المواطنة لدى
شريحة مهمة في المجتمع العراقي وهي الشباب الجامعي وما هي أكثر الوسائل اإلعالمية الع ارقية
في عملية التأثير وتعزيز المواطنة لدى الشباب الجامعي ،وأستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
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المسحي وتمثل مجتمع الدراسة بالشباب الجامعي في العراق ،وتم اعتماد عينة من الطلبة الجامعي
وقدرها (.)000
وبينت نتائج دراسة بروز دور اإلعالم في خدمة قضايا المجتمع العراقي ،وأن الجمهور يتعرض
ساعة يوميا بسبب انشغالهم بمتابعة دروسهم ،وأن العينة تفضل اإلعالم العراقي الرسمي على
اإلعالم الخاص أنها تعبر عن مكونات المجتمع العراقي كافة ،وكذلك ضعف تأثير المؤسسات
الصحفية العراقية التابعة لألحزاب والتيارات الدينية حيث جاءت في المرتبة المتأخرة ،ألنها وسائل
اعالم تعبر عن هوية مذهبية وعن الفكر الضيق من وجهة نار العينة المبحوثة ،وأاهرت النتائج
عدم وجود عالقة أرتباطية للعينة بين تصفح للمواقع اإللكترونية ومتابعتها لمعرفة موضوعات
المواطنة.
دراسة الشجيري ( :)9002دور القنوات الفضائية العراقية في تعزيز القيم الوطنية "لمكوناتمدينة كركوك (دراسة مسحية).
هدفت هذ الدراسة التعرف إلى درجة تأثير القنوات الفضائية العراقية في تعزيز القيم الوطنية
لدى مكونات مدينة كركوك ،أستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وتم أعتماد سكان مدينة
كركوك في العراق الذين تكون أعمارهم من  10عام فما فوق ،مجتمعا للدراسة ،فيما كانت عينة
البحث عشوائية مكونة من ( )788شخص.
وتوصلت الدراسة إلى أن القنوات الفضائية (العراقية ،والسومرية ،والبغدادية ،والشرقية،
وقناة كركوك) أكثر مشاهدة من غيرها بالنسبة لسكان مدينة كركوك ،وأن المضامين الثقافية
والدينية واالجتماعية في البرامج التي تبثها "قناة العراقية" تعد األكثر تعزي از للقيم الوطنية ،ومن
نتائج الدراسة إن القنوات الفضائية المفضلة لدى الجمهور فيما يخص تعزيز القيم الوطنية مختلفة
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لدى مكونات مدينة كركوك العربي الشيعي والعربي السني والتركماني والمسيحي ،فيما كانت
القنوات الفضائية المفضلة لدى المكون الكردي يغلب عليها الطابع القومي بتعزيزها للقيم الوطنية.
التعليق على الدراسات السابقة:
أفاد الباحث من خالل األطالع على الدراسات والبحوث السابقة على المنهجية المتبعة
وطريقة معالجة الموضوعات ذات العالقة بدراسته ،وقد أفاد من دراسة (Halpern, John and
) Morris 2002في تناولها مناهج تعليم المواطنة التي ركزت على قيم المواطنة لدى المجتمع
وأليات تعزيزها ،وأختلفت الدراسة الحالية عنها كون دراسة ( Halpern, John and Morris
 )2002اعتمدت المنهج التجريبي بينما أعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي للوصول
إلى نتائج الدراسة.
وجاءت دراسة (المطيري )2114 ،عن دور اإلعالم في تدعيم االستقرار االجتماعي
والمواطنة في المجتمع العربي السعودي ،لتتوافق مع الدراسة الحالية في كونها سعت إلى بيان دور
اإلعالم (كجزء من عالم الصحافة واإلعالم ) في تدعيم األستقرار ،معتمدة أيضا المنهج الوصفي
المسحي.
أما دراسة (صقر )2111 ،فقد هدفت التعرف إلى الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم
المواطنة لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة ،فقد أختلفت عن الدراسة الحالية في كونها اعتمدت
المنهجين المنهج التحليلي ،والمنهج التاريخي لمعرفة مدى أنعكاس الثقافة السياسية على المواطنة
في ال العديد من المتغيرات ،لتؤكد إن الثقافة السياسية الفلسطينية مشوهة وغير واضحة المعالم
بالنسبة للطلبة في درجة الوالء والشعور باألنتماء  ،أما الدراسة الحالية وقد اعتمدت المنهج
الوصفي المسحي.
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كما إن دراسة (القرعان )2010 ،جاءت لتبين دور الصحافة اليومية األردنية ومسؤوليتها في
نشر القيم الوطنية في المجتمع ( ،)2111-2114بأسلوب تحليل المضمون ،بينما كانت دراسة
الباحث حول موضوع مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين ،مستخدمة المنهج
الوصفي المسحي واداة االستبانة.
وفي دراسة ) ) Martin and Yap, 2011التي هدفت إلى معرفة مستوى إدراك العينة
المبحوثة لحقوقهم السياسية والديموقراطية وقيم المواطنة ،أختلفت دراستنا معها من حيث المنهجية
إذ إن دراسة  Martinاعتمدت أسلوب المقابلة ضمن المنهج الوصفي على مجتمع الطالب وقد
أكدت نتائجها على وجود قلة معرفة لدى العينة فيما يتعلق بحقوقهم السياسية والديمقراطية  ،كما
أكدت على إن مفهوم المواطنة يتمثل في إطاعة القوانين والمشاركة في التصويت والمحافاة على
الدولة بيئة نايفة ،بينما الدراسة الحالية هدفت إلى التعرف إلى مفهوم المواطنة وقيمها لدى
الصحفيين العراقيين ،ودورهم في تعزيزها من خالل نتاجاتهم األدبية واإلعالمية .
كما إن دراسة الباحث تتوافق ودراسة (الشمري )2119 ،التي اشارت إلى دور البرنامج
التلفزيونية في تعزيز مفهوم المواطنة ،بأعتبار إن البرامج هي من تصميم واعداد إعالميين
وصحفيين لهم قيمهم واتجاهاتهم ،بينما ركزت الدراسة على مدى قدرة المعلمات في غرس مفهوم
المواطنة لدى الطالب ،وزيادة الوعي من خالل مفهوم مضمون المواطنة ،وحث وسائل اإلعالم
على وضع ميثاق شرف تلتزم من خالله بما يؤصل ثقافة األنتماء وحب الوطن ،واألهتمام بغرس
القيم الوطنية من قبل وسائل اإلعالم الرسمية والقنوات الخاصة ،أما هذه الدراسة فتميزت كونها
ركزت على مفهوم المواطنة لدى الصحفيين تحديدا.
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وجاءت دراسة (المرسومي )2115 ،عن مستوى معالجة الفضائيات لمفهوم المواطنة من وجهة
نار األكاديميين ،وقد ركزت على دور الفضائيات في تناول مفهوم المواطنة وتعزيزه لدى
الجمهور ،أما الدراسة الحالية فقد ركزت على دور الصحفيين في تعزيز مفهوم المواطنة في
المجتمع.
أما دراسة التميمي ( ،)2115ودراسة الشجيري ( ،)2116فقد هدفتا إلى التعرف إلى دور
المؤسسات اإلعالمية العراقية في تعزيز الشعور بالمواطنة لدى الشباب الجامعي ،لكنهما ركزتا
على تعزيز الشعور بالمواطنة ،بينما الدراسة الحالية ركزت على مفهوم المواطنة لدى الصحفيين
العراقيين.
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الفصل الثالث
الطريقـــة واإلجــراءات
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الفصل الثالث
الطريقـــة واإلجــراءات

تمهيد

تم تخصيص هذا الفصل لذكر أهم الطرائق والوسائل المستخدمة للوصول إلى مبتغى
الباحث في هذه الدراسة ،والتي تهتم بتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين،
ويتضمن هذا الفصل وصفا لعينة الدراسة وطريقة أختيارها ،ومتغيرات الدراسة ،وأداتها وصدقها
وثباتها ،فضال عن عرض اإلجراءات التي قام الباحث باتباعها لتنفيذ الدراسة ،والحصول على
البيانات الألزمة ،والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل هذه البيانات ،وفيما يأتي عرض
مفصل ألهم الطرائق واإلجراءات المتخذة في هذه الدراسة:

أ .منهج الدراسة
تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية المسحية ،تهدف البحـوث فـي هـذا المـنهج إلـى وصـف
واقـع المشـكالت والاـواهر كمــا هـي ،أو تحديـد الصــورة التـي يجـب إن تكـون عليهــا فـي اـل معــايير
محــددة ،مــع تقــديم توصــيات أو اقت ارحــات مــن شــانها تعــديل الواقــع للوصــول إلــى مــا يجــب إن تكــون
عليه هذه الاواهر( .النعيمي والبياتي وخليفة ،2115 ،ص.)226
وتقوم هذه الدراسة على أسـتخدام المـنهج الوصـفي المسـحي ألسـتعراض أهـم األدبيـات ذات
العالقة بتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين ،والمنهج الوصـفي يهـدف إلـى
دراسة الواقع ويهتم بها بوصـفه وصـفا دقيقـا ويعبـر عنـه تعبيـ ار كيفيـا أو تعبيـ ار رقميـا ،ويـرتبط مفهـوم
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المنهج الوصفي المسـحي بد ارسـة األحـداث والاـواهر والمواقـف واآلراء وتحليلهـا ،وتفسـيرها ،بغـرض
الوصــول إلــى أســتنتاجات مفيــدة ،إمــا لتصــحيح هــذا الواقــع ،أو تحديثــه ،أو اســتكماله ،أو تطــويره.
وتم ـت الد ارســة الميدانيــة لتغطيــة الجانــب التطبيقــي  ،والــذي تحــاول مــن خاللــه اإلجابــة عــن أســئلة
الد ارســة ،وأســتخالص نتائجهــا مــن خــالل اإلعتمــاد علــى اإلســتبانة التــي تــم تطويرهــا وفقــا للخطـوات
العلمية المتعارف عليها.

ب .مجتمع الدراسة
يكـ ـ ــون مجتمـ ـ ــع الد ارسـ ـ ــة مـ ـ ــن الصـ ـ ــحفيين الع ـ ـ ـراقيين فـ ـ ــي بغـ ـ ــداد والبـ ـ ــالغ عـ ـ ــددهم مايقـ ـ ــارب
( )8111بحسب إحصائية نقابة الصحفيين لعام .2116

ت .عينة الدراسة
إعتمـ ـ ــدت الد ارسـ ـ ــة العينـ ـ ــة العش ـ ـ ـوائية البسـ ـ ــيطة وبشـ ـ ــكل يعكـ ـ ــس طبيعـ ـ ــة هـ ـ ــذه المجتمـ ـ ــع
وه ـ ـ ـم (الصـ ـ ــحفيون فـ ـ ــي بغـ ـ ــداد) ،والبـ ـ ــالغ عـ ـ ــددهم األجمـ ـ ــالي ( )8111صـ ـ ــحفيا ،بحسـ ـ ــب نقابـ ـ ــة
الص ـ ــحفيين العـ ـ ـراقيين ،وق ـ ــد بلغ ـ ــت عين ـ ــة الد ارس ـ ــة ( )911مف ـ ــردة ،إذ ت ـ ــم توزي ـ ــع ( )951اس ـ ــتبانة
علـ ــى مجتمـ ــع الد ارسـ ــة ،وبعـــد جمـــع االسـ ــتبانات تـــم أســـتبعاد ( )91إسـ ــتبانة كان ــت إجاباتهـــا غيـ ــر
ص ـ ــالحة ،ومنه ـ ــا أعي ـ ــدت فارغ ـ ــة ،أو الت ـ ــي ل ـ ــم ت ـ ــتم اعادته ـ ــا ،فكان ـ ــت خالص ـ ــة االس ـ ــتبانات الت ـ ــي
ت ـ ـ ــم معالجته ـ ـ ــا إحص ـ ـ ــائيا ه ـ ـ ــي ( )911اس ـ ـ ــتبانة ،وت ـ ـ ــم تحدي ـ ـ ــد العين ـ ـ ــة بحس ـ ـ ــب ج ـ ـ ــدول تحدي ـ ـ ــد
العين ـ ــات المعتم ـ ــدة ف ـ ــي الد ارس ـ ــات االجتماعي ـ ــة واإلنس ـ ــانية ،حي ـ ــث ح ـ ــدد الج ـ ــدول الع ـ ــدد األدن ـ ــى
لعين ــة م ــن مجتم ــع د ارس ــي يتك ــون م ــن  8111ه ــو  366مف ــردة.
( )Higgins) 2001, P.48الملحق رقم) 3

&

Kotrlik,

Bartlett,
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وقـ ــد تـ ــم أختيـ ــار هـ ــذه العينـ ــة بنـ ــاء علـ ــى عـ ــدة عوامـ ــل ،مـ ــن أهمهـ ــا إن مجتمـ ــع الد ارسـ ــة
يمثـ ــل نخبـ ــة فـ ــي المجتمـ ــع الع ارق ـ ـي ،والتـ ــي تتواصـ ــل مـ ــع المجتمـ ــع الع ارقـ ــي بشـ ــكل يـ ــومي ،وكـ ــون
هـ ــذه الش ـ ـريحة تمثـ ــل الجـ ــزء األكثـ ــر تواصـ ــال مـ ــن خـ ــالل الصـ ــحافة اليوميـ ــة واألسـ ــبوعية ،وأقـ ــدرها
على بث المعلومات والقيم بين الجمهور.
أدن ـ ـ ـ ــاه ج ـ ـ ـ ــدول بالخص ـ ـ ـ ــائص الديموغرافي ـ ـ ـ ــة للص ـ ـ ـ ــحفيين ف ـ ـ ـ ــي بغ ـ ـ ـ ــداد بص ـ ـ ـ ــفته العين ـ ـ ـ ــة
المبحوثة في هذه الدراسة.
الجدول ()0
توزيع أفـراد عينــة الدراســة حسـب الخصـائص الديموغرافية
المتغيـر

التكرار

النسبة المئوية

الجنس
ذكر

239

58.3

أنثى

171

41.7

المجموع

410

100

العمر
22-18

39

9.5

26-23

72

17.6

32-28

179

43.7

 33فأكثر

120

29.3

المجموع

410

100

التحصيل الكاديمي
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دبلوم

106

25.9

بكالوريوس

236

57.6

ماجستير

44

10.7

دكتوراه

24

5.9

المجموع

410

100

سنوات الخبرة
5-1

129

31.5

11-6

169

41.2

 11فأكثر

112

27.3

المجموع

410

100

العمل
مدير مؤسسة

7

1.7

رئيس تحرير

27

6.6

مدير تحرير

38

9.3

محرر

92

22.4

مذيع او مقدم

64

15.6

مراسل صحفي

86

21.0

صحفي مستقل

66

16.1

أخرى

30

7.3

المجموع

200

000000
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ث .أداة الدراسة (اإلستبانة)
أعتمدت الدراسة اإلستبانة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد ،عن طريق
استمارة تمت تعبئتها من قبل المستجيب ،ثم تم تطوير استبيان الدراسة في جزئين :الجزء األول
يتضمن المعلومات العامة التي تصف المبحوثين تبعا للمتغيرات الديموغرافية ،مثل العمر والجنس
والتحصيل األكاديمي وسنوات الخبرة ونوع العمل ،وعالقة هذه المتغيرات بمدى نارتهم إلى دور
الصحفيين في تعزيز قيم المواطنة ،أما الجزء الثاني فيتضمن األسئلة المغلقة المتعلقة بهدف
الدراسة.
القسم الول :المعلومات الديموغرافية ،والمكونة من :الجنس ،العمر ،المستوى العملي ،سنوات
الخبرة ،نوع العمل.
القسم الثاني :وهو الذي يقيس أسئلة الدراسة المتعلقة بـ (تعزيز قيم المواطنة من وجهة نظر
الصحفيين العراقيين) ،والتي تتمثل في المحاور اآلتية:
 المحور الول :مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العراقيين (.)17-1 المحور الثاني :تعزيز مفهوم المواطنة (.)12-10 -المحور الثالث :المسؤولية االجتماعية في تعزيز مفهوم المواطنة (.)01-11
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ج .صدق الداة
وقد تم اختبار صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها على أهل اإلختصاص والخبرة من
أساتذة الجامعات المتخصصين في الصحافة واإلعالم ومناهج البحث العلمي ،وبعض الخبراء في
المجال الصحفي ،وبعد تلقي المالحاات منهم تم تعديل صحيفة اإلستقصاء لتصبح صالحة
للتطبيق العملي( .ملحق رقم)1

ثبات الداة
الثبات بأبسط معانيه هو الموثوقية ( ،)Reliabilityولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحث
باستخدام طريقة معادلة اإلتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا Cronbach Alpha
 ،Testحيث كانت قيم كرونباخ ألفا لجميع متغيرات الدراسة ولإلستبانة بشكل عام كانت ()%71
وهي أعلى من ( ،)%68وهي النسبة المقبولة في البحوث والدراسات ،وتراوحت قيم الثبات في هذه
الدراسة بين ( )8776-8778كما هو واضح في جدول رقم ()2
الجدول ()9

قيم معامالت اإل تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا
الفقرات

قيمة معامل الثبات

مجال الدراسة
مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العراقيين

()17-1

8.70

تعزيز مفهوم المواطنة

()12-10

8.73

المسؤولية االجتماعية في تعزيز مفهوم المواطنة

()01-11

8.76

()24-0

0.73

المعدل العام
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ح .متغيرات الدراسة
إن المتغير المستقل تبعا لهذه الدراسة يتمثل في (دور الصحفيين العراقيين) ،أما المتغير
التابع فهو (تعزيز المواطنة) ،والعامل الوسيط هو العوامل والمتغيرات الديموغرافية للعينة المبحوثة.

خ .اجراءات الدراسة
قام الباحث باالجراءات اآلتية:
أ  -تم مراجعة األدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،حيث أستفاد الباحث من هذه
المراجعة لجمع األفكار واستنباطها ،كما سعى لتميييز هذا الدراسة عما جاء في الدراسات
السابقة وأيصال الهدف من أجرائها.
ب  -جمع البيانات األولية من خالل إعداد استبانة تشتمل على مجموعة من الفقرات ،ثم
تحكيمها ،وتوزيعها على الصحفيين العراقيين للتوصل إلى وجهة نار المبحوثين من
خالل مسح العينة.
ت  -أستخالص نتائج الدراسة الميدانية.
ث  -إعداد الرسالة بصورتها النهائية.
ج  -كتابة النتائج النهائية والتوصيات ثم عرضها على اللجنة المعتمدة للمناقشة.
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المعالجة اإلحصائية:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك بأستخدام

الرزمة اإلحصائية ) ،)*((SPSSفقد تم أستخراج التك اررات والنسب المئوية ،ومن أجل اإلجابة عن
أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،وكذلك استخدم اختبار
كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،وأستخدام اختبار Independent Sample T-test
واستخدام اختبار التباين األحادي  ،One Way ANOVAفضال عن أستخدام اختبار LSD
و Scheffeeللمقارنات البعدية.
وقد تم اإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات والتي تشمل المتوسطات
الحسابية واإلنحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور ،وقد تم
مراعاة إن يتدرج مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة كما يلي:
أوافق بشدة

أوافق

محايد

ل أوافق

ل أوافق بشدة

5

0

1

2

1

واعتمادا على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل
معها على النحو اآلتي – 1760( :فما فوق :مرتفع) :1767-2710( ،متوسط) – 2711( ،فما
دون :منخفض) .وفقا للمعادلة التالية:

(*) مختصر من  ،Statistics Package for Social Sciences :أي الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية.
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القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات ،أي :
( 1711 = 0 = )1-5وهذه القيمة تساوي طول الفئة.
1
1
وبذلك يكون المستوى المنخفض من 2711 = 1711 + 1
ويكون المستوى المتوسط من 1767 = 1711 + 2710
ويكون المستوى المرتفع من 5 - 1760
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الفصل الرابع

نتـــــائج الدراســــــــة
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الفصل الرابع
نتـــــائـج الدراســـة
تــم تخصــيص هــذا الفصــل لعــرض نتــائج الد ارســة التطبيقيــة التــي خرجــت بهــا الد ارســة مــن
خالل أداة (اإلستبانة) ،طبقا للمنهج الوصفي المسحي الذي أعتمدته الدراسة منهجا لها.
نتائج الدراسة التطبيقية
ت ــم اس ــتخراج المتوس ــطات الحس ــابية واإلنح ارف ــات المعياري ــة للتع ــرف عل ــى اس ــتجابات أفـ ـراد
مجتمــع الد ارســة عــن تعزيــز مفهــوم المواطنــة مــن وجهــة نظــر الصــحفيين الع ـراقيين ،وفيمــا ي ـأتي
اإلجابة عن أسئلة الدراسة اآلتية:
المحور الول :مفهوم المواطنة
ما مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العراقيين؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة للتعـرف علـى
إستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن محور" مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العـراقيين ودورهـم فـي
تعزيز مفهوم المواطنة" ،وفيما يأتي عرض لهذه النتائج:
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الجدول ()0
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن "مفهوم
المواطنة لدى الصحفيين العراقيين" مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.
الفقـــــــرة

الرقم

المتوسط

اإلنحراف

الترتيب

التقدير
مرتفع

الحسابي

المعياري

4.27

0.84

1

15

المساواة بين أفراد المجتمع امام القانون

4.24

0.87

2

7

مشاركة المواطن في االنتخابات

4.19

0.86

3

6

تجسد الروابط الفعلية للهوية بين المواطنين

4.18

0.83

9

12

تنمي الوعي بحرية الرأي والمعتقدات

4.13

0.97

5

2

إبراز ثقافة وحدة وطنية فاعلة

4.12

0.84

6

14

مشاركة جميع أفراد المجتمع في الحياة العامة

4.02

1.10

6

13

نبذ األنتماء ات الفئوية في المجتمع

3.73

1.29

8

17

احترام قيمة العمل الجماعي

3.56

1.49

4

متوسط

10

االلتزام بالمعاير الوطنية لكل أبناء الوطن

3.53

1.36

11

متوسط

3.46

1.54

11

متوسط

3.42

1.43

12

متوسط

11

1
3

هوية جماعية تربط أعضاء المجتمع بمصير
مشترك

اإلسهام في رفع مستوى الوعي الثقافي
والسياسي واالجتماعي للمواطن
امتزاج حقوق المواطنة مع سيادة الدولة من
خالل مجموعة األلتزامات

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
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4

تمتع المواطن بالحقوق والواجبات التي نص

3.39

1.56

13

متوسط

5

االرتباط بين الحقوق والهوية الوطنية للمواطنين

3.37

1.29

19

متوسط

8

معرفة المواطن بالحقوق وأداء الواجبات

3.17

1.52

15

متوسط

3.15

1.47

16

متوسط

3.00

1.58

16

متوسط

3.70

0.44

9

16

عليها الدستور العراقي

الوعي بأهمية التعددية للمنامات الحزبية في
الحفاا على الحكم الديمقراطي
المشاركة في التشريع لتأطير واقع حال التوافق
بين مكونات المجتمع
المجموع الكلي

مرتفع

يتضح من الجدول رقم ( )1إن المتوسطات الحسابية لـ(مفهوم المواطنة لدى
الصحفيين العراقيين) ،تراوحت ما بين ( 4.27و  ،)3.00حيث حاز المحور على متوسط
حسابي إجمالي ( ،)3.70وهو من المستوى المرتفع.
وقد حازت الفقرة رقم ( )11على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ (،)4.27
نصت الفقرة على كون مفهوم
وبإنحراف معياري ( ،)0.84وهو من المستوى المرتفع ،وقد ّ
المواطنة لدى الصحفيين العراقيين يتمثل ب هوية جماعية تربط أعضاء المجتمع بمصير
مشترك ،تليها في المرتبة الثانية الفقرة رقم ( )15والتي نصت على مفهوم المواطنة لدى
الصحفيين العراقيين يتمثل بالمساواة بين أفراد المجتمع امام القانون ،وقد جاءت بمتوسط
حسابي ( )4.24وانحراف معياري ( )0.87وهو ضمن المستوى المرتفع أيضا ،هذه
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التفسيرات حاضرة بشكل متقارب في مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين
في بغداد.
بينما جاءت الفقرة ( )7بالمرتبة الثالثة لتشير إلى إن مفهوم المواطنة لدى
الصحفيين العراقيين يتمثل بمشاركة المواطن في األنتخابات وقد جاءت بمتوسط حسابي
( )4.19وانحراف معياري ( )8706وهو ضمن المستوى المرتفع أيضا.
وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )9بمتوسط حسابي ( )3.15وبإنحراف
نصت الفقرة على إن مقهوم
معياري ( ،)1.96وهو من المستوى المتوسط  ،حيث ّ
المواطنة لدى الصحفيين العراقيين يتمثل بالوعي بأهمية التعددية للمنامات الحزبية في
الحفاا على الحكم الديمقراطي ،بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )16بمتوسط
حسابي ( )3.11وبإنحراف معياري ( ،)1750وهو من المستوى المتوسط أيضا ،وقد نصت
الفقرة على الصحفيين العراقيين يرون مفهوم المواطنة يعني المشاركة في التشريع لتأطير
واقع حال التوافق بين مكونات المجتمع.
لقد جاءت فقرات هذا المحور بشكل عام لتؤكد على مجموعة مفاهيم تمثل وجهة
نار الصحفيين العراقيين للمواطنة ،وأغلب هذه المفاهيم جاءت بمستوى مرتفع او متوسط
 ،مما يعني إن المواطنة هي مجموعة قيم تعمل على ترسيخها الصحافة من جملة
المؤسسات والهيئات االخرى العاملة في البالد ،وقد حايت بعض المفاهيم بمتوسطات
عالية جدا مقارنة بمفاهيم أخرى ،وهذا اليعني أنها أقل أهمية في المواطنة ،لكنها يبدو
أقل تركي از من قبل الصحافة العراقية.
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المحور الثاني :درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة
ما درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة فـي المجتمـع العراقـي
من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة للتعـرف

علــى اســتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن " درجــة اســهام الصــحفيين العــراقيين فــي تعزيــز
مفهوم المواطنة " ،وفيما يأتي عرض لهذه النتائج:
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور
(درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.
الرقم

20

19
26

31

18

الفقـــــــرة
التحذير من الطائفية التي تسيء إلى
الوحدة الوطنية في المجتمع
التأكيد على وحدة العراق والهوية

العراقية بوصفها روح المواطنة

الدعوة إلى تقوية روابط االلفة والمحبة
والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع
إسهام ونشر مواد إعالمية تعمل على
التالحم واالندماج بين مكونات المجتمع
ابراز البعد القانوني لمفهوم المواطنة من
خالل الموضوعات الصحفية

المتوسط

اإلنحراف

الترتيب

التقدير
مرتفع

الحسابي

المعياري

4.30

0.71

1

4.20

0.96

2

مرتفع

4.17

0.86

3

مرتفع

4.16

0.81

9

مرتفع

4.08

1.36

5

مرتفع
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الرقم

25

22
24

23

27

28

29

30

الفقـــــــرة
الدعوة

إلى

المؤتمرات

والنشاطات

الوطنية التي تؤكد على وحدة العراق
اإلسهام بتوعية المواطن بأنه جزء من
مناومة الثقافة الوطنية
التصدي لكل أنواع خطاب الكراهية
التأكيد على التراث الوطني كجزء من
حقوق المواطنين
تنمية

حب العراق بغض النار عن

الطائفة التي ينتمي اليها المواطن
التأكيد على وحدة العراق والحفاا على
سمعته في الداخل والخارج
استنهاض ثقافة سياسية قائمة على
الحوار مرتكزة على المواطنة
تخصيص اغلب النتاجات الصحفية في
وسائل اإلعالم لتعزيز مفهوم المواطنة

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

3.77

1.18

6

3.76

1.22

6

مرتفع

3.74

1.20

8

مرتفع

3.72

1.21

4

مرتفع

3.66

1.25

11

متوسط

3.47

1.44

11

متوسط

3.37

1.43

12

متوسط

3.32

1.55

13

متوسط

الترتيب

التقدير
مرتفع

العمل على تنشئة المواطن بالتعددية
32

الثقافية كأساس للوحدة الوطنية في

3.01

1.50

19

متوسط

المجتمع
21

التوعية في شرح مبادئ الدستور العراقي

2.90

1.59

15

متوسط
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الفقـــــــرة

الرقم
المجموع الكلي

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

3.71

1.53

التقدير

الترتيب
مرتفع

يتضح من الجدول رقم ( )2إن المتوسطات الحسابية لـ (درجة اسهام الصحفيين
العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة) ،تراوحت ما بين ( 4.30و ،)2.41حيث حاز
المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3.72وهو من المستوى المتوسط .
وقد حازت الفقرة رقم ( )28على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ (،)9.31
نصت الفقرة على كون
وبإنحراف معياري ( ،)1.61وهو من المستوى المرتفع ،وقد ّ
(التحذير من الطائفية التي تسيئ إلى الوحدة الوطنية في المجتمع) هي من أبرز اإلسهامات
التي ركز عليها الصحفيون العراقيون فيما يتعلق بنسبتها إلى اإلسهامات األخرى من
وجهة نار الصحفيين العراقيين قي بغداد .تليها بالمستوى ذاته الفقرة رقم ( )19التي
نصت على إن التأكيد على وحدة العراق والهوية العراقية بوصفها روح المواطنة من المفاهيم
التي ركز عليها الصحفيون العراقيون والتي جاءت بمتوسط حسابي ( )0728وانحراف
معياري ( .)8796وضمن المستوى المرتفع أيضا جاءت الفقرة ( )26بمتوسط حسابي
( ،)0717وانحراف معياري ( )8706والتي نصت على كون الدعوة إلى تقوية روابط االلفة
والمحبة والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع من المواضيع التي حايت بتركيز الصحفيين
العراقيين في بغداد.
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وفي المرتبة ما قبل األخيرة ،جاءت الفقرة رقم ( )12بمتوسط حسابي بلغ ()1781
نصت الفقرة على كون
وبإنحراف معياري ( )1758وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ
العمل على تنشئة المواطن بالتعددية الثقافية كأساس للوحدة الوطنية في المجتمع من
المواضيع قليل التناول في إسهامات الصحفيين العراقيين بخصوص المواطنة قياسا للمواضيع
األخرى.
أما في المرتبة األخيرة ،جاءت الفقرة رقم ( )21بمتوسط حسابي بلغ ()2.90
نصت الفقرة على كون
وبإنحراف معياري ( )1.59وهو من المستوى المتوسط  ،حيث ّ
التوعية في شرح مبادئ الدستور الع ارقي من المواضيع األقل تناوال في إسهامات
الصحفيين العراقيين بخصوص المواطنة قياسا بالمواضيع األخرى.
لقد مثل هذا المحور القضايا التي ركز عليها الصحفيون العراقيون في بغداد ،والتي يرونها
من أهم ما يمكن إن تقدمه الصحافة لتعزيز مفهوم المواطنة ،وقد تبين إن درجة اإلسهام بحسب
استجاباتهم كانت عالية ،وجيدة.

المحور الثالث :درجة التزام الصحفيين العراقيين بالمسؤولية الجتماعية.
مــا درجــة التــزام الصــحفيين العــراقيين بالمســؤولية الجتماعيــة تجــاه تعزيــز مفهــوم
المواطنة في المجتمع العراقي؟
لإلجابة عن السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف علـى

اسـ ــتجابات أف ـ ـراد عينـ ــة الد ارسـ ــة عـ ــن " درجــــة التــــزام الصــــحفيين العــــراقيين بالمســــؤولية
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الجتماعيــة تجــاه تعزيــز مفهــوم المواطنــة فــي المجتمــع العراقــي" وفيمايــأتي عــرض لهــذه
النتائج:

الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور

(درجة التزام الصحفيين العراقيين بالمسؤولية الجتماعية تجاه تعزيز مفهوم
المواطنة في المجتمع العراقي) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.
الرقم

الفقـــــــرة

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

الترتيب

التقدير

41

تعزيز التماسك االتجتماي ين كوناا 
المجتمعالعراق 

4.29

0.72

1

كرتفع

37

تشجنع المناط يلى ابذ الطائفنة وابذ
التفرقةالديننة

4.18

0.08

2

كرتفع

34

الحث يلى المشاركةف التصنيت ف 
االاتخايا واختناراألصلح

4.14

0.83

3

كرتفع

33

تشجنع المناطنن يلى المشاركة ف 
االيمالالتطنينة

4.13

0.80

4

كرتفع

38

النقنفأكاماشركايس ءللقنماألساسنة
ف المجتمع

3.72

1.34

5

كرتفع

40

تذكنر المناطنن يالحفاظ يلى النظام
العاموالتضاك لونانايمصنركشترك

3.68

1.30

6

كرتفع

39

التركنز يلى المعلنكا واالخبار الت 
تنم الثقافةالنطننة

3.43

1.49

7

كتنسط

08


تشجنع المناط يلى أداء الحقنق
والناتجبا يتفانَ وإخالص

36

3.20

8

كتنسط

1.39

9

كتنسط

11

كتنسط

11

كتنسط

1.63

43

تنمنة الشعنر ك خالل النتاتجا 
الصحفنة يأهمنة المحافظة يلى
الممتلوا العاكة

3.18

42

االطالع يلى التننع الثقاف والمعرف 
لبناءكناط فايلف المجتمع

3.15

1.51

35

إشعارالمناط يحريةالرأيوالتعبنر

2.96

1.63

المتوسط الحسابي العام

3.64

0.51

متوسط

يتضح من الجدول رقم ( )1إن المتوسطات الحسابية لـ (درجة التزام الصحفيين
العراقيين بالمسؤولية الجتماعية تجاه تعزيز مفهوم المواطنة في المجتمع العراقي)،
تراوحت ما بين ( 4.29و ،)2.96حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي
( ،)3.64وهو من المستوى المتوسط.
وقد حازت الفقرة رقم ( )01على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ (،)9.24
نصت الفقرة على إن (تعزيز
وبإنحراف معياري ( ،)1.62وهو من المستوى المرتفع ،وقد ّ
التماسك االجتماعي بين مكونات المجتمع العراقي) كانت من المواضيع التي اهتم بها
الصحفيون العراقيون بصفتها عنص ار من عناصر المسؤولية االجتماعية تجاه الجمهور
العراقي.
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وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )17بمتوسط حسابي ( )9.18وانحراف
نصت الفقرة على إن الصحفيين
معياري ( )1.18وهو ضمن المستوى المرتفع أيضا ،حيث ّ
العراقيين ومن خالل الشعور بالمسؤولية االجتماعية أكدوا على (تشجيع المواطن على نبذ
الطائفية ونبذ التفرقة الدينية) من خالل نتاجهم الصحفي وتعاملهم اإلعالم ي في مخاطبة
الجمهور.
وفي المراتب األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )01بمتوسط حسابي ( )3.18وبإنحراف
نصت الفقرة على إن الصحفيين
معياري ( ،)1.34وهو من المستوى المتوسط  ،حيث ّ
العراقيين ركزوا على (تنمية الشعور من خالل النتاجات الصحفية بأهمية المحافاة على
الممتلكات العامة) ولكونها جاءت ضمن المراتب االخيرة فهذا يعني أنها لم تحا مثلما
حايت الفقرات االخرى باهتمام الصحافة.
وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )02بمتوسط حسابي ()3.15
نصت الفقرة على إن
وبإنحراف معياري ( ،)1.51وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ
الصحفيين العراقيين أطلعوا المجتمع على (التنوع الثقافي والمعرفي لبناء مواطن فاعل في
المجتمع) كجزء من بنية المواطنة بدافع المسؤولية االجتماعية.
وفي المرتبة األخيرة ،جاءت الفقرة رقم ( )15بمتوسط حسابي بلغ ()2.46
نصت الفقرة على إن
وبإنحراف معياري ( )1.63وهو من المستوى المتوسط أيضا ،حيث ّ
(إشعار المواطن بحرية الرأي والتعبير) كان من ضمن االهتمامات االقل للصحفيين العراقيين
في بغداد فيما يتعلق بتعزيز المسؤولية االجتماعية في تركيزهم على تعزيز مفهوم
المواطنة في المجتمع العراقي.
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إن هذا المحور يمثل مستوى اهتمام الصحفيين العراقيين بمراعاة المسؤولية
االجتماعية في نتاجهم الصحفي واإلعالم ي في مخاطبة الجمهور ،وقد جاءت معام
فقراته ضمن المستوى المتوسط  ،وهو مستوى مقبول جدا السيما مع تركيزهم على فقرات
هامة ضمن المستوى المرتفع ،جاءت لتركز على نبذ الطائفية ،وتعزيز الوحدة الوطنية بين
أفراد المجتمع.
فرضية الدراسة :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية لتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نظر
الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى للعوامل الديموغرافية (النوع الجتماعي ،العمر ،التحصيل
الدراسي ،سنوات الخبرة ،نوع العمل).
 -0النوع الجتماعي:
تم استخدام اختبار العينة المستقلة  Independent Sample T-testللتعرف على الفروق
اإلحصائية لتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى للنوع
االجتماعي ،والجدول ( )9يوضح ذلك.
جدول ()2

اختبار العينة المستقلة  Independent Sample T-testللتعرف على الفروق في تعزيز
مفهوم المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى للنوع الجتماعي.

المصـــدر
تعزيز مفهوم
المواطنة من
وجهة نار

النوع
االجتماعي
ذكر

العينة

239

المتوسط
الحسابي
3.71

اإلنحراف درجات
المعياري الحرية
1.32

408

قيمة
)(T
1.524

الداللة
االحصائية
1.10
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الصحفيين
العراقيين في
بغداد تعزى
للننع
االتجتماي

أنثى

الكلي

171

420

3.65

3..3

1.37

0.34

410

*أعلى من مستوى الداللة االحصائية ( )8785اي التوجد فروق ذات داللة احصائية

يتضح من الجدول ( )9عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تعزيز مفهوم المواطنة من
وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى إلى متغير النوع االجتماعي ،حيث بلغت قيمة
اإلحصائي ( )Tلدى الصحفيين العراقيين ( )1.529وبداللة إحصائية ( ،)1.10وهي أعلى من
مستوى الداللة (.)1.15
وهذا يدل على إن الصحفيين العراقيين لديهم مستويات متقاربة جدا إلى حد التماثل من
استجاباتهم لمفهوم تعزيز المواطنة باختالف جنسهم ،حيث بلغ المتوسط الحسابي للصحفيين
الذكور لتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد ( )3.71وبلغ
المتوسط الحسابي للصحفيات ( )3.65ولم يلحا فروقات دالة إحصائية لصالح فئة على أخرى.
 -9العمر
تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة واسـتخدام أختبـار التبـاين األحـادي
 One Way ANOVAللتعرف على الفروق في تعزيز مفهوم المواطنـة مـن وجهـة ناـر الصـحفيين
العراقيين في بغداد تعزى للعمر ،والجدول ( )5يوضح ذلك.
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جــدول ()2
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عن " تعزيز مفهوم

المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى للعمر"
المصدر

تعزيز مفهوم المواطنة
من

وجهة

نار

الصحفيين العراقيين في

بغداد والتي تعزى للعمر

الفئة العمرية

العدد

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

22-18

39

3.7046

1.40833

26-23

72

3.6582

1.28776

32-28

179

3.6748

1.35007

 33فأكثر

120

3.7247

1.35368

المجموع

410

3.6893

1.34677

يتضح من الجدول ( )5إن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن تعزيز
مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى للعمر ،كانت متقاربة جدا،
ولمعرفة فيما اذا كانت هناك فروقات معينة ااهرة بين اإلستجابات ،والتعرف على الداللة
اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي  ،One Way ANOVAوالجدول
( )6يوضح ذلك.
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جدول ().
تحليل التباين الحادي  One Way ANOVAللكشف عن دللة للفروق في تعزيز مفهوم
المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى للعمر".

التباين

المصدر

بين
تعزيز مفهوم المواطنة
من

وجهة

نار

الصحفيين العراقيين في

بغداد يعزى للعمر

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

1.267

3

1.089

48.915

407

1.120

49.182

قيمة "ف"

1.739

مستوى
الدللة

1.52

410

يتضح من الجدول ( )6عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة
نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى إلى متغير العمر ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي (ف)
( )1.739وبداللة إحصائية ( ،)0.52وهي أكثر من مستوى الداللة (.)1.15
وهذا يدل على إن أفراد عينة الدراسة في معرفة تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار
الصحفيين العراقيين في بغداد لديهم مستويات متقاربة جدا على أختالف أعمارهم.
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 -4التحصيل الدراسي
ت ـ ــم اس ـ ــتخراج المتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واإلنح ارف ـ ــات المعياري ـ ــة للتع ـ ــرف عل ـ ــى الف ـ ــروق ف ـ ــي
اســتجابات المبحــوثين حــول تعزيــز مفهــوم المواطنــة مــن وجهــة ناــر الصــحفيين العـراقيين فــي بغــداد
تعزى للتحصيل الدراسي ،والجدول ( )7يوضح ذلك.
جدول ()7
تحليل التباين الحادي  One Way ANOVAللكشف عن دللة للفروق في تعزيز مفهوم
المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى للمستوى الدراسي.
الفئة الدراسية

العدد

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

المصدر

دبلوم

106

3.6907

1.33233

تعزيز مفهوم المواطنة

بكالوريوس

236

3.6791

1.36154

الصحفيين العراقيين في

ماجستير

44

3.7336

1.32468

للمستوى الدراسي

دكتوراه

24

3.7022

1.31068

المجموع

410

3.6893

0.34677

من وجهة نار

بغداد والتي تعزى

يتضح من الجدول ( )6إن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول
تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى للتحصيل الدراسي،
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كانت متقاربة ،ولمعرفة فيما اذا كانت هناك فروقات معينة ااهرة بين اإلستجابات ،والتعرف على
الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي ،One Way ANOVA
والجدول ( )8يوضح ذلك.
جدول ()8
تحليل التباين الحادي  One Way ANOVAللكشف عن دللة للفروق في تعزيز مفهوم

المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى للمستوى الدراسي".

المصدر

التباين

بين
تعزيز مفهوم المواطنة
من وجهة نار

الصحفيين العراقيين في
بغداد يعزى للمستوى
الدراسي

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

1.115

3

49.067

407

49.182

410

قيمة "ف"

مستوى
الدللة

1.038
1.121

1.317

1.81

يتضح من الجدول ( )8عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تعزيز مفهوم المواطنة من
وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى إلى متغير التحصيل الدراسي ،حيث بلغت قيمة
اإلحصائي (ف) ( )1.317وبداللة إحصائية ( ، )0.81وهي أكثر من مستوى الداللة (.)1.15
وهذا يدل على إن أفراد عينة الدراسة في معرفة تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار
الصحفيين العراقيين في بغداد لديهم مستويات متقاربة جدا على أختالف مستوياتهم الدراسية.
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 -2سنوات الخبرة:
تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي
 One Way ANOVAللتعرف على الفروق في تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصـحفيين
العراقيين في بغداد تعزى لعدد سنوات الخبرة ،والجدول ( )9يوضح ذلك.
جــدول ()2
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عن " تعزيز مفهوم
المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى لعدد سنوات الخبرة "
المصدر

تعزيز مفهوم المواطنة
من وجهة نار

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

5-1

129

3.7131

8.34386

18-6

169

3.6679

8.34563

الصحفيين العراقيين في
بغداد والتي تعزى لعدد
سنوات الخبرة

 11فأكثر
المجموع

112
410

3.6942
3.6893

8.35293
0.34677

يتضح من الجدول ( )4إن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن تعزيز
مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى لعدد سنوات الخبرة ،كانت
متقاربة إلى حد ما ،ولمعرفة فيما اذا كانت هناك فروقات ااهرة بين اإلستجابات لها داللة
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إحصائية ،والتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام أختبار التباين األحادي
 ،One Way ANOVAوالجدول ( )11يوضح ذلك.
جدول ()20
تحليل التباين الحادي  One Way ANOVAللكشف عن دللة للفروق في تعزيز مفهوم
المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى لعدد سنوات الخبرة ".

المصدر

التباين

بين
تعزيز مفهوم المواطنة
من وجهة نظر
الصحفيين العراقيين في
بغداد يعزى لعدد سنوات
الخبرة

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

8.153

2

8.076

49.029

49.182

408

8.120

قيمة "ف"

8.633

مستوى
الدللة

8.531

410

* القيمة( )0.531ليس داللة احصائية إذ جاءت اكثر من ()8785

يتضح من الجدول ( )11أنه ليس هناك فروق دالة إحصائيا في تعزيز مفهوم المواطنة
من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة ،حيث بلغت
قيمة اإلحصائي (ف) ( )1.633وبداللة إحصائية ( ،)1.531وهي أكثر من مستوى الداللة
( .)1.15وهذا يدل على إن أفراد عينة الدراسة في معرفة تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار
الصحفيين العراقيين في بغداد لديهم مستويات متقاربة في استجاباتهم عن مفهوم المواطنة على
أختالف عدد سنوات الخبرة.
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 -2الوظيفة (نوع العمل):
تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي
 One Way ANOVAللتعرف على الفروق في تعزيز مفهوم المواطنـة مـن وجهـة ناـر الصـحفيين
العراقيين في بغداد تعزى لنوع العمل ،والجدول ( )11يوضح ذلك.
جــدول ()00
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عن " تعزيز مفهوم
المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى لنوع العمل "
المصدر

تعزيز مفهوم المواطنة
من وجهة نار

الصحفيين العراقيين في
بغداد والتي تعزى لنوع
العمل

نوع العمل

العدد

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

مدير مؤسسة

7

3.8436

8.22318

رئيس تحرير

27

3.6429

8.26226

مدير تحرير

38

3.7424

8.26602

محرر

92

3.7499

8.35094

مذيع او مقدم

64

3.7011

8.32685

مراسل صحفي

86

3.6221

8.33153

صحفي مستقل

66

3.5795

8.41261

أخرى

30

3.8510

8.34660

المجموع

410

3.6893

0.34677
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يتضح من الجدول ( )11إن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن
تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى لنوع العمل ،كانت
متباينة ،ولمعرفة فيما أذا كانت هناك فروقات بين اإلستجابات لها داللة احصائية ،والتعرف على
الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي ،One Way ANOVA
والجدول ( )12يوضح ذلك.
جدول ()21
تحليل التباين الحادي  One Way ANOVAللكشف عن دللة للفروق في تعزيز مفهوم
المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى لنوع العمل.

المصدر

التباين

بين
تعزيز مفهوم المواطنة
من وجهة نظر
الصحفيين العراقيين في
بغداد يعزى لنوع العمل

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2.646

7

8.378

46.535

49.182

403

8.116

قيمة "ف"

3.266

مستوى
الدللة

8.00

410

* القيمة( )0.00لها داللة احصائية إذ جاءت أقل من ()8.0.

يتضح من الجدول ( )12وجود فروق دالة إحصائيا في تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة
نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى إلى متغير نوع العمل ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي (ف)
( )3.266وبداللة إحصائية ( ،)1.11وهي أقل من مستوى الداللة ( .)1.15وهذا يدل على إن
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أفراد عينة الدراسة في معرفة تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد
لديهم مستويات متباينة في استجاباتهم عن مفهوم المواطنة على أختالف عدد سنوات الخبرة.
وبمعرفة لصالح من من فئات نوع العمل كانت تلك الفروق ،تم استخدام اختبار شيفيه Scheffe
للمقارنات البعدية ،كما في الجدول (.)13
الجدول ()23
اختبار شيفيه  Scheffeللمقارنات البعدية للكشف عن مصدر دللة للفروق في تعزيز مفهوم
المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى لنوع العمل.
نوع العمل

تباين المتوسطات

القيمة

نوع العمل

رئيس تحرير

1.20069

1.963

مدير تحرير

0.10119

0.999

محرر

0.09373

0.999

مذيع او مقدم

0.14250

0.993

مراسل صحفي

0.22147

0.907

صحفي مستقل

0.26408

0.800

اخرى

-0.00743-

1.000

الصحفيين العراقيين في بغداد

مدير مؤسسة

-0.20069-

0.963

تعزى لنوع العمل

مدير تحرير

-0.09950-

0.987

محرر

-0.10696-

0.956

مذيع او مقدم

-0.05819-

0.999

مراسل صحفي

0.02078

1.000

صحفي مستقل

0.06339

0.999

نوع الختبار

)(I

مدير مؤسسة

اختبار

شيفيه

Scheffe

للمقارنات البعدية للكشف عن
مصدر داللة للفروق في تعزيز
مفهوم المواطنة من وجهة نار

رئيس تحرير

)(J

)(I-J

الحصائية
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نوع الختبار

نوع العمل

نوع العمل

تباين المتوسطات

القيمة

)(I

)(J

)(I-J

الحصائية

اخرى

-0.20811-

0.622

مدير مؤسسة

-0.10119-

0.999

رئيس تحرير

0.09950

0.987

محرر

-0.00746-

1.000

مذيع او مقدم

0.04131

1.000

مراسل صحفي

0.12028

0.856

صحفي مستقل

0.16289

0.596

اخرى

-0.10862-

0.974

مدير مؤسسة

-0.09373-

0.999

رئيس تحرير

0.10696

0.956

مدير تحرير

0.00746

1.000

مذيع او مقدم

0.04877

0.998

مراسل صحفي

0.12774

0.510

صحفي مستقل

0.17035

0.214

اخرى

-0.10115-

0.959

مدير مؤسسة

-0.14250-

0.993

رئيس تحرير

0.05819

0.999

مدير تحرير

-0.04131-

1.000

محرر

-0.04877-

0.998

مراسل صحفي

0.07897

0.961

مدير تحرير

محرر

مذيع او مقدم
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نوع الختبار

نوع العمل

نوع العمل

تباين المتوسطات

القيمة

)(I

)(J

)(I-J

الحصائية

صحفي مستقل

0.12158

0.762

اخرى

-0.14992-

0.783

مدير مؤسسة

-0.22147-

0.907

رئيس تحرير

-0.02078-

1.000

مدير تحرير

-0.12028-

0.856

محرر

-0.12774-

0.510

مذيع او مقدم

-0.07897-

0.961

صحفي مستقل

0.04261

0.999

اخرى

-0.22889-

0.188

مدير مؤسسة

-0.26408-

0.800

رئيس تحرير

-0.06339-

0.999

مدير تحرير

-0.16289-

0.596

محرر

-0.17035-

0.214

مذيع او مقدم

-0.12158-

0.762

مراسل صحفي

-0.04261-

0.999

اخرى

-0.27151-

0.072

مدير مؤسسة

0.00743

1.000

رئيس تحرير

0.20811

0.622

مدير تحرير

0.10862

0.974

محرر

0.10115

0.959

مذيع او مقدم

0.14992

0.783

مراسل صحفي

صحفي مستقل

اخرى
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نوع الختبار

نوع العمل

نوع العمل

تباين المتوسطات

القيمة

)(I

)(J

)(I-J

الحصائية

مراسل صحفي

0.22889

0.188

صحفي مستقل

0.27151

0.072

يتبين من الجدول ( )11إن الفروق اإلحصائية كانت لفئة الصحفي المستقل ،إذ جاءت
القيمة االحصائية لها ( )0.63وهي القيمة األقرب للداللة اإلحصائية ( )8785مقارنة بالفئات
االخرى للصحفيين ،وبالتالي فإن الصحفي المستقل يمثل مصدر الفروق الدالة االحصائية
مقارنة بالصحفيين عن مفهوم المواطنة تعزى لنوع العمل.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تم تخصيص هذا الفصل لمناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،وكاآلتي:
مناقشة المحور الول :مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العراقيين.
يتبين من نتائج الدراسة حول (مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العراقيين) بأن مفهوم
المواطنة لدى الصحفيين العراقيين يتمثل بصورة واضحة بكونه يمثل هوية جماعية تربط
أعضاء المجتمع بمصير مشترك ،وبالمساواة بين أفراد المجتمع أمام القانون ،وكانت هذه
التفسيرات حاضرة بمستوى مرتفع في أدبيات الصحفيين ووجهات نارهم تجاه مفهوم
المواطنة ،وهذه المستويات العالية تدل على إن ما تحتاجه فعال المجتمعات السيما
المجتمع العراقي هو القيم التي تركز على الهوية الجماعية بعيدا عن النزعات الطائفية،
وعلى المساواة بصفتها ركنا اساسيا في قيام أي مجتمع وشعوره بالعدل ،خصوصا مع
غياب هذه القيمة بشكل نسبي نتيجة المحاصصة التي عاشها العراق طيلة السنوات القليلة
الماضية ،وحتى قيمة مشاركة المواطن في األنتخابات كان لها حضور عال ،لكون
األنتخابات أ صبحت عملية مستمرة في كل مفاصل الحياة السياسية في العراقية ومن ثم
برز تأثيرها في قيم المواطنة ،وبهذا يتعامل الصحفيون مع هذه القيم على أنها قيم مهمة
يجب التركيز عليها في نتاجات اإلعالم والصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة ،وفي
درجة ثانية جاء تركيز الصحفيين العراقيين على الوعي بأهمية التعددية للمنامات الحزبية في
الحفاا على الحكم الديمقراطي بأعتباره أرضية فكرية ومعرفية تسهم في أجاح القيم األخرى
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للمواطنة أبرزها المشاركة في األنتخابات والتغيير الديموقراطي ،والشعور بالمساواة والحق في
الترشح واألنتخاب ،ومن ثم فإن هذه النتائج تؤكد على مجموعة مفاهيم تمثل وجهة نار
الصحفيين ا لعراقيين للمواطنة ،وأغلب هذه المفاهيم جاءت بمستوى مرتفع أو متوسط ،
مما يعني إن المواطنة هي مجموعة قيم تعمل على ترسيخها الصحافة من جملة
المؤسسات والهيئات األخرى العاملة في البالد ،وقد حايت بعض المفاهيم بمتوسطات
عالية جدا مقارنة بمفاهيم أخرى ،وهذا اليعني أن ها أقل أهمية في المواطنة ،لكنها يبدو
أنها تشغل الصحفيين أكثر من غيرها ألولويتها.
وتتوافق هذه النتيجة وما اشارت إليه نارية الغرس الثقافي التي عدت الوسيلة
اإلعالمية أو الصحفية ما هي إال الوسيط أو المجال الذي تعيش فيه اإلنسانية وتتعلم منه
بأكتساب المعرفة من خالل الصحفي الذي يقدم نتاجه بما يتناسب وقيم المواطنة وتعزيزها.
وتتوافق أيضا هذه النتيجة ونارية المسؤولية االجتماعية من خالل تأكيدها على مسؤولية
اإلعالميين في وسائل االتصال أمام المجتمع فضال عن مسؤولياتهم إمام مؤسساتهم اإلعالمية
في عرضهم للمواضيع التي ترك ز على قيم المواطنة التي تتوافق وحاجة المجتمع الحالية
والضرورية.
كما أن هذا النتيجة تتوافق وما توصلت اليه دراسة القرعان( )2010في جزئية دور
الصحافة ومسؤوليتها بأعتبارها ميدان الصحفيين في نشر القيم الوطنية في المجتمع.
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مناقشة المحور الثاني :درجة أسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة

كما بينت النتائج إن التحذير من الطائفية التي تسيء إلى الوحدة الوطنية في المجتمع كانت

من أبرز اإلسهامات التي ركز عليها الصحفيون العراقيون في مفهوم المواطنة نسبة إلى
اإلسهامات األخرى ،فضال عن التأكيد على وحدة العراق والهوية العراقية بوصفها روح المواطنة
وهي من المفاهيم التي ركز عليها الصحفيون العراقيون ضمن المستوى المرتفع هي
والدعوة إلى تقوية روابط االلفة والمحبة والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع والتي حايت بتركيز
الصحفيين العراقيين في بغداد ،إال إن العمل على تنشئة المواطن بالتعددية الثقافية
كأساس للوحدة الوطنية في المجتمع من المواضيع كانت قليلة التناول في إسهامات الصحفيين
العراقيين بخصوص المواطنة قياسا للمواضيع األخرى ،ويجد الباحث إن ذلك بسبب األولويات التي
تشغل الفرد العراقي بعامة ،والصحفي بشكل بخاصة كما كان موضوع شرح مبادئ الدستور
العراقي من المواضيع األقل تناوال في إسهامات الصحفيين العراقيين بخصوص المواطنة ،وقد ركز
على هذا المحور الصحفيون العراقيون في بغداد ،والتي يرونها من أهم ما يمكن إن تقدمه
الصحافة لتعزيز مفهوم المواطنة ،وقد تبين إن درجة اإلسهام بحسب استجاباتهم كانت عالية،
وجيدة.
وانطالقا من نارية الغرس الثقافي فإن تعزيز قيم المواطنة تحتاج إلى سلسلة عمليات
متوالية أشبه بناام الجرعات ،ومتداخلة مع تأثير نتاجات الصحفيين المختلفة لكي تحدث التأثير
على المدى البعيد ،السيما تلك التي تركز على تدعيم العادات الجيدة والتقاليد االصيلة الراسخة
والمعرفة المكتسبة ،كما تتوافق هذه النتيجة وما ركزت عليه نارية المسؤولية االجتماعية على كون
الصحافة ال تثير غرائز القراء بقدر ما تثير عقولهم ،أنها صحافة تسد حاجة القارئ السريعة ،وهي
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في الوقت نفسه ال تهمل البحث عن الحقيقة ومحاولة توصيلها إلى القراء وتحملهم على السعي
ورائها.
وتنسجم هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة المطيري ( )2114عن دور اإلعالم في
تدعيم المواطنة في المجتمع ،باعتبار أن اإلعالم هو الميدان العملي والمساحة الكبيرة التي يتحرك
فيها الصحفيون من خالل نتاجاتهم االدبية واإلعالم والفنية.

مناقشة المحور الثالث :درجة التزام الصحفيين العراقيين بالمسؤولية الجتماعية
بينت نتائج الدراسة إن تعزيز التماسك االجتماعي بين مكونـات المجتمـع الع ارقـي كـان مـن
المواض ــيع الت ــي أه ــتم به ــا الص ــحفيون العراقي ــون بص ــفتها عنصـ ـ ار م ــن عناص ــر المس ــؤولية
االجتماعي ـ ــة تج ـ ــاه الجمهـ ـ ـور الع ارق ـ ــي ،وك ـ ــذلك تأكي ـ ــدهم م ـ ــن خ ـ ــالل نتاج ـ ــاتهم الص ـ ــحفية
واإلعالمية على تشجيع المواطن على نبذ الطائفيـة ونبـذ التفرقـة الدينيـة ،واألرتقـاء بمسـتوى
الخطــاب المجتمعــي بــين أف ـراد المجتمــع ،بينمــا لــم يحــا موضــوع المحافاــة علــى الممتلكــات
العامة في أعمال الصحفيين بمسـاحة كبيـرة ،ربمـا لكـون المجتمـع لـيس بحاجـة إلـى مثـل هـذا
التركيز ،السيما في ال وجود صراعات سياسية برزت بعد احتالل عام .2881
لكــن ومــن الالفــت للناــر إن الصــحفيين الع ـراقيين لــم يول ـوا موضــوع إشــعار الم ـواطن
بحريــة ال ـرأي والتعبيــر أهميــة كبي ـرة ،أو مســاحة تليــق بأهميــة هــذه القيمــة المجتمعيــة اإلنســانية
الحض ــارية ،ويج ــد الباح ــث إن ه ــذا يع ــزى إل ــى ك ــون معا ــم الص ــحفيين ال ــذين يعمل ــون ف ــي
وسائل اإلعالم يتقيدون بسياسـة الوسـيلة اإلعالميـة  ،إال عـددا قلـيال مـن الكتـاب المسـتقلين
الــذين يمكــنهم التركيــز بصــورة كبيــر علــى هــذا الموضــوع ،ومــن ثــم فــإن هــذا المحــور يمثــل
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مســتوى اهتمــام الصــحفيين العــراقيين بم ارعــاة المســؤولية االجتماعيــة فــي نتــاجهم الصــحفي
واإلعالمـ ـي ف ــي مخاطب ــة الجمه ــور ،وق ــد ج ــاءت معا ــم فق ارت ــه ض ــمن المس ــتوى المقب ــول،
السيما مع تركيزهم على نبذ الطائفية ،وتعزيز الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع.
وهذه النتيجة تمثلها الخلفية االدبية لنارية المسؤولية االجتماعية في تركيزها على أن
الصحفيين ينبغي أن يكونوا مسؤولين أمام فئات المجتمع ،فضال عن إلى مسئوولياتهم أمام
مؤسساتهم ،وعلى أن يتجب الصحفيون كل ما يؤدي إلى العنف والجريمة والفوضى في المجتمع
أو التحريض على الكراهية بين فئات المجتمع الواحد.
وخالصة القول هذه النتيجة جاءت منسجمة مع ما خرجت به دراسة (Martin and
) Yap, 2011حيث أكدت على إن مفهوم المواطنة يتمثل في إطاعة القوانين والمشاركة في
التصويت كجزء من قيمة المشاركة السياسية التي أكدها الصحفيون العراقيون بصفتها قيمة من قيم
المواطنة.
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فرضية الد ارسة :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية لتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نظر

الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى للعوامل الديموغرافية (النوع الجتماعي ،العمر ،التحصيل

الدراسي ،سنوات الخبرة ،نوع العمل).

 -0النوع الجتماعي :تبين من خالل اختبار العينة المستقلة Independent Sample T-test
للتعرف على الفروق اإلحصائية عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تعزيز مفهوم المواطنة من
وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى إلى متغير النوع االجتماعي ،بمعنى إن الصحفيين
العراقيين لديهم مستويات متقاربة جدا إلى حد التماثل من استجاباتهم لمفهوم المواطنة باختالف
جنسهم ،وهذا يفسر أن الفرد العراقي والصحفيين منهم يستشعرون مفهوم المواطنة بذات الدرجة
لتماثل المستوى الثقافي والخلفية المعلوماتية لدى الصحفيين الذكور أو األناث.
 -9العمر :بينت نتائج الدراسة إن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن
لتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد التي تعزى للعمر تشير إلى
عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تعزيز مفهوم المواطنة تعزى إلى متغير العمر ،بمعنى إن أفراد
عينة الدراسة لديهم مستويات متقاربة جدا على أختالف أعمارهم ،وهذا قد يفسر أيضا تقارب
المعلومات والوعي الميداني المتقارب عن المفهوم الحقيقي للمواطنة ومدى حاجة المجتمع إلى
التعزيز أو التركيز على بعض القيم بصورة أكبر من غيرها ،مثال موضوع نبذ الطائفية فان هذا
الموضوع تشترك في إدراكه جميع األعمار ،ومن ثم فأن استجابتهم حول التركيز على هذا
الموضوع تأتي متماثلة.
 -4التحصيل الدراسي :تبين من نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تعزيز مفهوم
المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى إلى متغير التحصيل الدراسي ،بمعنى
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إن أفراد عينة الدراسة لديهم مستويات متقاربة جدا في معرفة تعزيز مفهوم المواطنة على أختالف
مستوياتهم الدراسية ،وهذا يعزى إلى كون المجال الصحفي بحد ذاته أشبه بمدرسة ومنجم من
المعرفة والثقافة والمعلومات التي تضاف إلى خزين الصحفي مهما كان تحصيله الدراسي ،فقد
يمارس بعض الصحفيين عمل الصحافة وهو باألصل طبيب أو مهندس أو مدرس أو غير ذلك
من المهن االخرى ،فاألمر يرتبط بما تتيحه الصحافة من مجال معرفي تركمي للصحفي.
 -2سنوات الخبرة :يتبين من نتائج الدراسة أنه ليس هناك فروق دالة إحصائيا في تعزيز مفهوم
المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة ،بمعنى
إن أفراد عينة الدراسة لديهم مستويات متماثلة في استجاباتهم عن تعزيز مفهوم المواطنة على
اختالف عدد سنوات الخبرة .ويجد الباحث أن تفسير ذلك يرجع إلى ما ذكر أعاله من كون ميدان
الصحافة يعتمد على مدى إدراك الصحفي لمفهوم المواطنة بغض النار عن عمر أو مستوى
دراسي أو خبرة وايفية ،ألن األمر مرتبط بواقع اجتماعي بعيشه الصحفي مهما كان عمره أو
سنوات خبرته في الصحافة.
 -2الوظيفة (نوع العمل) :يتضح من نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في تعزيز مفهوم
المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى إلى متغير نوع العمل ،بمعنى إن
أفراد عينة الدراسة لديهم مستويات متباينة في استجاباتهم عن مفهوم المواطنة على اختالف عدد
سنوات الخبرة ،وتبين من خالل اختبار شيفيه  Scheffeeإن الفروق اإلحصائية كانت لفئة
الصحفي المستقل ،وهذا يفسر إن الصحفي المستقل غير مقيد بسياسة صحيفة أو قناة أو أي
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وسيلة إعالمية ،باعتبار إن كل وسيلة لها ضوابط وسياسات معينة تفرضها على العاملين فيها،
بينما الصحفي المستقل اليجد مثل تلك القيود أو المحددات.

االستنتاجات
 .1إن الهوية الجماعية وتعزيز قيمة المساواة في المجتمع وتحفيز المشاركة في التغيير،
من أه م ما تضمنته نتاجات الصحفيين ،وهي أهم ما تحتاجه فعال المجتمعات السيما
المجتمع العراقي.
 .2إن التحذير مـن الطائفيـة التـي تسـيء إلـى الوحـدة الوطنيـة فـي المجتمـع مـن أبـرز اإلسـهامات
التــي ركــز عليهــا الصــحفيون العراقيــون ف ــي مفهــوم المواطنــة وكــذلك التأكيــد علــى وحــدة
العـ ـراق والهويـ ـة العراقي ــة بوص ــفها روح المواطن ــة ،وال ــدعوة إل ــى تقوي ــة رواب ــط األلف ــة والمحب ــة
والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
 .1إن تعزيز التماسك االجتماعي بين مكونات المجتمع العراقي كان من المواضيع التي اهتم
بها الصحفيون العراقيون بصفتها عنص ار من عناصر المسؤولية االجتماعية تجاه
الجمهور العراقي ،وكذلك تأكيدهم من خالل نتاجاتهم الصحفية واإلعالمية على
تشجيع المواطن على نبذ الطائفية ونبذ التفرقة الدينية ،واألرتقاء بمستوى الخطاب
المجتمعي بين أفراد المجتمع.
 .0إن المجال الصحفي الذي يعمل فيه الصحفيون العراقيون بمثابة مدرسة ومنجم من المعرفة
والثقافة والمعلومات التي تضاف إلى خزين الصحفي ،فضال عن العمل الميداني والوعي
المعرفي والوجداني الذي أكسبهم وحدة الهدف ووحدة الشعور تجاه قيم المواطنة في المجتمع
العراقي.
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 .5إن الصحفي المستقل غير مقيد بسياسة صحيفة أو قناة أو أي وسيلة إعالمية ،فهو يركز على
بعض القضايا التي تتعلق بقيم المواطنة أكثر من الصحفي غير المستقل لتقيده بسياسة حزبه
أو وسيلته اإلعالمية.

التوصيات
بناء على مناقشة النتائج يوصي الباحث بما يأتي:
 .1تشجيع البحث اإلعالمي في مجال دور اإلعالميين والصحفيين لتعزيز مفهوم المواطنة.
 .2تصـميم بـرامج صـحفية منوعــة ومشـتركة (عـن طريـق النقابــة مـثال) لتعزيـز قـيم المواطنــة،
ومــن هــذه الب ـرامج ،المســابقات الصــحفية علــى مســتوى الــبالد مثــل جــائزة ألفضــل مقــال عــن
المواطنة ،أفضل سيناريو عن المواطنة... ،الخ.
 .1حشـ ــد وتوجيـ ــه خطابـ ــات كتابيـ ــة إلـ ــى وسـ ــائل االتصـ ــال واإلعـ ــالم والصـ ــحافة وتـ ــذكيرهم
بضرورة التركيز على وحدة الموقف الوطني ،والمجتمعي ،وتعزيز األنتماء .
.0متابعة ورصد الصحف ووسائل اإلعالم واالتصال وتقويم نتاجها الصحفي ليعزز قيم المواطنة،
والشعور بالمسؤولية االجتماعية تجاه الوطن والمجتمع.
 .5دراسة دور الصحفيين في التصدي للتوجهات الطائفية .

186


قائمة المراجع
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم
أ .المراجع العربية
 ابراهيم ،أكرم نشأت ( .)1002علم الجتماع الجنائي .ط 1عمان :دار الثقافة.
 ابن مناور ،ابي الفضل جمال ( .)2234لسان العرب .المجلد السادس ،القاهرة :دار
 أحمـد ،حســن أبـراهيم ( .)1003مــداخل ومقومــات لنهضــة متجــددة .ط ،1عمــان :دار كنعــان
للدراسات والخدمات اإلعالمية .
 أحمــد ،طــارق ســيد ( .)1004اإلعــالم المحلــي وقضــايا المجتمــع .االســكندرية :دار المعرفــة
الجامعية.
 اسماعيل ،محمود حسن ( ،)1003مبادئ علم التصال ونظرياته .ط ،1القاهرة :مطبعة
الهرم.
 اســماعيل ،محمــود محمــد جــابر ( .)1025الصــحافة اإلعالميــة والمجتمــع .األســكندرية :دار
التعليم الجامعي.
 آل عبود ،عبد اهلل بن سعيد محمـد ( .)1022قيم المواطنة لدى الشباب واسهامها في تعزيز
المن الوقائي .ط ،1الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 بخي ــت ،الس ــيد ( .)1022أخالقيـــات العمـــل الصـــحفي .ط :1االم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،دار
الكتاب الجامعي.
 بدر ،احمد ( .)2220التصال الجماهيري والدعاية الدولية .ط :9الكويت :دار القلم
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 البشر ،محمد بن سعود ( .)1024نظريات التأثير اإلعالم ي .ط ،1الرياض :مطبعة
العبيكان.
 بطـي ،رفائيــل ( .)2255الصــحافة فــي العـراق سلسـلة محاضـرات ألقاهـا علـى طلبــة الد ارســات
العليا التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة .
 البــدراني  ،فاضــل (.)2115العالقــات الجتماعيــة والدبلوماســية .ط .1أبــوابي .دار الكتــاب
الجامعي.
 البدراني  ،فاضل (. )2119أسس التحرير الصـحفي والتلفزيـوني اإللكترونـي .ط.1أبـو ابـي
.
 بطي ،فائق ( .)22.3صحافة العراق .بغداد :مطبعة األديب البغدادي.
 التل ،سعيد مصـطفى ( .)1021دور التربية السياسية في التربيـة الوطنيـة .عمـان :مؤسسـة
الرواق للنشر والتوزيع.
 التميمي ،محمد فالح تايه ( .)1025دور المؤسسات اإلعالمية العراقية في تعزيز الشعور
بالمواطنة لدى الشباب الجامعي(.رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
 جبــارة ،عطيــة ( .)2112علــم إجتمــاع اإلعــالم  .ط ،1االســكندرية :دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة
والنشر.
 جرار ،ليلى أحمد ( .)1021الفيسبوك والشباب العربي .ط ،1الكويت :مكتبة الفالح للنشر.
 جلعـوط  ،حســام بـردان عــايش ( .)1025دور مجلــس حقــوق اإلنســان فــي تعزيــز المنظومــة
الدوليــة لحقــوق اإلنســان( .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة) ،جامعــة أربــد األهليــة ،االردن،
عمان.
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 الحدي ــدي ،من ــى س ــعيد ،وعل ــي ،س ــلوى إم ــام ( .)2119اإلعـــالم والمجتمــــع .الق ــاهرة :مكتبت ــه
االسرة.
 الحم ــداني ،ح ــازم عاص ــم ( .)2111اإلعـــالم الحربـــي والعســـكري .ط ،1عم ــان :دار أس ــامة
للنشر والتوزيع.
 حمزة ،عبد اللطيف ( .)1001أزمة الضمير الصحفي .ط 2القاهرة :الهيئة العامة المصرية
للكتاب.
 خالـ ــد ،حميـ ــد حنـ ــون ( .)1020حقــــوق النســــان .بغـ ــداد :الـ ــدار الجامعـ ــة للطباعـ ــة والنشـ ــر
والترجمة.
 خالد ،حميد حنون ( .)1021مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي فـي العـراق.
ط ،1بغداد :مكتبة السنهوري.
 خليل ،لؤي ( .)1020اإلعالم الصحفي .ط ،1عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.
 الدليمي ،عبد الرزاق ( .)1020إشكاليات التخطيط والممارسة .ط ،1عمان :دار جرير.
 الدليمي ،عبد الر ازق ( .)1022المدخل إلى وسائل اإلعالم والتصال .عمان :دار الثقافية
للنشر والتوزيع.
 الدويري ،فايز محمد ( .)1023المن الوطني .ط ،1عمان :دار وائل للنشر .
 ديلــو ،ســتيفن ،وديــل ،تيمــوثى ( .)1020التفكيـــر السياســـي والنظريـــة السياســـية والمجتمـــع
المدني( .ترجمة :ربيع وهبة) ،القاهرة :المركز القومي للترجمة.
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 ال ارعــي ،أشــرف فتحــي ( .)1020ج ـرائم الصــحافة والنشــر (الــذم والقــدح) .ط ،1عمــان :دار
الثقافة للنشر والتوزيع.
 ال ـراوي ،خالــد حبيــب ( .)1020تــاريا الصــحافة وإلعــالم فــي الع ـراق منــذ العهــد العثمــاني
وحتى حرب الخليج الثانية(.)2222 -232.ط ،1دمشق :لدار صفحات للدراسات والنشر.
 رشتي ،جيهان أحمد ( .)223.السس العلمية لنظريات اإلعالم  .ط ،3القاهرة :دار الفكر
العربي.
 الرق ــب ،س ــعيد محم ــد عب ــد ال ــرحمن ( .)1007الهويـــة الثقافيـــة فـــي الفكـــر التربـــوي العربـــي
المعاصر وتحديات المستقبل .ط ،1عمان :دار يافا العلمية.
 الــرمحين ،عطــا اهلل .)100.( ،تــاريا الصــحافة العالميــة .دمشــق :مطبعــة الروضــة جامعــة
دمشق.
 الزيــادات ،مــاهر مفلــح ،وقطــاوي ،محم ــد أب ـراهيم ( .)1020الدراســـات الجتماعيـــة طبيعتهـــا
وطرائق تعليمها .ط ،1عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 سكري ،رفيق ( .)2111اإلعالم والمجتمع العربي .ط ،1لبنان :المؤسسة الحديثة للكتاب.
 سلطان ،محمد صاحب ( .)1022أدارة المؤسسات اإلعالمية أنماط وأساليب القيـادة .ط،1
عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
 سلطان ،محمد صاحب ( .)1025أدارة المؤسسات اإلعالمية  .عمان :مطبعة دار المسيرة
 ســلوم ،ســعد ( .)1023القليــات فــي الع ـراق الــذاكرة الهويــة التحــديات .ط ،1بغــداد :مؤسســة
مسارات للتنمية الثقافية واإلعالم .
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 الشجيري ،أنمار غافل صيهود ( .)102.دور القنوات الفضائية العراقية في تعزيز القيم
الوطنية لمدينة كركوك)( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
 شـ ــكر ،ملـ ــيح أب ـ ـراهيم صـ ــالح ( .)1020تــــاريا الصــــحافة العراقيــــة فــــي العهــــدين الملكــــي
والجمهوري .ط ،1بيروت :الدار العربية للموسوعات.
 الشمري ،طالل صالح ( .)1024دور البرنامج التلفزيوني "مساء الخير يا كويت" في تعزيز
مفهوم المواطنة من وجهة نظر عينة من معلمات التربية الوطنية في دولة الكويت( .رسالة
ماجستير غير منشورة) جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 الشناق ،عبد المجيد زيد ( .)100.التربية الوطنية .عمان :مطبعة الجامعة االردنية.
 شـيال ،عزيـز جبــر ( .)1022المواطنـة والهويــة العراقيــة .ط ،1بيـروت :بيــان للنشـر والتوزيــع
اإلعالمي.
 صالح ،سليمان ( .)1024أخالقيات اإلعالم  .عمان :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
 صقر ،وسام محمد جميل ( .)1020مفهوم المواطنـة لـدى الشـباب الجـامعي فـي قطـاع غـزة
"( ."1002-1005رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 طــي ،محمــد ( .)1023القــانون الدســتور المؤسســات السياســية .ط ،8بيــروت :مكتبــة زيــن
الحقوقية واالدبية.
 العايــد ،حســن عبــد اهلل ،والعــويمر ،وليــد عبــد الهــادي ( .)1002التربيــة الوطنيــة .عمــان :دار
الكيالني للنشر والتوزيع.
 العبــادي ،نــذير ،والفــاعوري ،ابـراهيم ( .)1007مقدمــة فــي التربيــة الوطنيــة ،عمــان ،دار يافــا
العلمية للنشر.
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 عبـد الفتـاح ،علــي كنعـان .)1025( ،التجـاه اإلعــالم ي المعاصـر .عمــان :دار االيـام للنشــر
والتوزيع.
 عبــد المجيــد ،ســازان ســامان .)102.( ،تقـــيم النخبـــة لـــدور وســـائل اإلعـــالم العراقيـــة فـــي
مواجهة الطائفية (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة البتراء ،األردن :عمان.
 العبـدلي ،حســام عبــد الملــك ( .)1003أســاليب التربيــة والتعلــيم مــن كتــاب اهلل الكــريم .ط،1
دمشق :دار النهضة للنشر.
 العجلي ،ثمران ،وعباس ،براء ماهر ( .)1021حقوق الطفل في الديانات والمعتقدات .ط،1
بغداد :بيت الحكمة للنشر والتوزيع.
 العدوي ،فهمي ( .)1020إدارة اإلعالم  .ط ،1عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.
 عل ـ ـوان ،علـ ــي عبـ ــد الحسـ ــين ( .)2114أطـ ــر التعامـ ــل اإلعـ ــالم ي مـ ــع االزمـ ــة السـ ــورية فـ ــي
الصحافة العراقية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،لبنان ،بيروت.
 العلواني ،طه جابر ( .)1022العراق الحديث بين الثوابت والمتغيرات .ط ،1بيروت :صناعة
الفكر للنشر.
 العمــار ،م ــنعم ص ــاحي ( .)1022المواطنـــة والهويـــة .ط ،1بي ــروت :بيس ــان للنش ــر والتوزي ــع
اإلعالم.
 عمــر ،ســامان فــوزي (. )2116المســؤولية المدنيــة للصــحفي  .ط.1عمــان  :دار وائــل للنشــر
والتوزيع .
 العنــاتي ،ختــام ،وطرايبــة ،محمــد عصــام ( .)1007التربيـــة الوطنيـــة والتنشـــئة الجتماعيـــة.
ط ،1عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.

111


 العناقرة ،محمد محمود ،والبواعنة ،لـؤي أبـراهيم ( .)1003التربيـة الوطنيـة .ط ،1عمـان :دار
حنين للنشر والتوزيع.
 الغامــدي ،عبــد الــرحمن حســن ( .)2116دور الب ـرامج الحواريــة فــي اكتســاب الشــباب الجــامعي
لقــيم المواطنــة د ارســة تطبيقيــه علــى قنــاة الســعودية االولــى( .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة)،
جامعة اليرموك ،االردن ،عمان.
 غرايبة ،خليف مصطفى ( .)1005التربية الوطنية في الردن .عمان :دار الكاتب الثقافي.
 غرايبة ،فيصل محمود .)2223( ،مسائل تهم الوطن .عمان :مطابع الشمس.
 غرايبــة ،فيصــل محمــود .)1020( ،المواطنــة والمســؤولية الجتماعيــة .ط ،1عمــان :مطبعــة
السفير.
 الغ ـزاوي ،عصــام ،والبرغــوثي ،بشــير ش ـريف ( .)1003دعــوى نــزاع الجنســية بــين الحقــائق
والقانون .عمان :المؤلفان.
 الفالحي ،حسين علي أبراهيم ( .)1024الديمقراطية واإلعـالم والتصـال .ط ،1عمـان  :دار
غيداء للنشر والتوزيع.
 القارحي ،عزت بنت محمد عيطان ( .)1002دور السرة في غرس قيم المواطنة لدى
أولدها تصور مقترح في ضوء التربية اإلسالمية( .رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة أم
القرى ،الرياض ،السعودية.
 القرعان ،محمد كامل ( .)2010الصحافة اليومية األردنية ومسؤوليتها في نشر القيم الوطنية
في المجتمع (( )2111-2114صحيفتا الرأي والغد نموذجا)( .رسالة ماجستير غير
منشورة) .كلية اإلعالم .جامعة الشرق األوسط .عمان.
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 كافي ،مصطفى يوسف ( .)1025الرأي العام ونظريات التصال .ط ،1عمان :دار مكتبة
الحامد للنشر والتوزيع.
 كنعان ،علي عبد الفتاح ( .)1024نظريات اإلعالم  .عمان :دار اليازوري.
 كنعان ،نـواف ( .)1020حقوق اإلنسـان فـي السـالم والمواثيـق الدوليـة والدسـاتير العربيـة.
ط ،2عمان :دار إثراء للنشر والتوزيع.
 كورتين ــا ،عديل ــة ( .)1025مواطنــــون فــــي العــــالم نحــــو نظريــــة للمواطنــــة( .ترجم ــة :عل ــي
المنوفي) ،القاهرة :مكتبة األسرة.
 مراد ،كامل خورشيد ( .)1022التصال الجماهيري واإلعالم  .عمان :دار الميسرة.
 المرسومي ،صالح غض صياح خليفة ( ،)1025مستوى معالجة الفضائيات العراقية
لمفهوم المواطنة من وجهة نظر الكاديميين العراقيين العاملين في الجامعة الردنية.
(رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 مركز انتيكريتي ( .)102.المصالحة الوطنية في العراق دراسة مقارنـة .بغـداد :مركـز البيـان
للدراسات والتخطيط.
 الم ازهـرة ،منــال هــالل ( .)1025إدارة العالقــات العامــة وتنظيمهــا .ط ،1عمــان :دار الميس ـرة
للنشر والتوزيع.
 المطيري ،محمد بن سقر بن عقاب ( .)1002دور اإلعالم في تدعيم الستقرار الجتماعي
والمواطنة في المجتمع العربي السعودي( .رسالة دكتوراه غير منشورة) ،الجامعة األردنية،
عمان ،األردن.
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 المعاني ،أيمن عودة ( .)222.الولء التنظيمـي سـلوك منضـبط وانجـاز مبـدع .ط ،1عمـان:
مركز أحمد ياسين للنشر.
 المغربي ،علي محمد خير ( .)1025اإلعالم والتصال الجماهيري .ط ،1االسكندرية :دار
التعليم الجامعي.
 مكــاوي ،حســن عمــاد ( .)2113أخالقيـــات العمـــل اإلعـــالم ي .ط ،2القــاهرة :الــدار المص ـرية
اللبنانية
 مكاوي ،حسن عماد ،وعبد الغفار عادل ( .)2118اإلعالم والمجتمع في عـالم متغيـر .ط،1
القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.
 ملكـاوي ،فتحــي حســن ( .)1021فقــه النتمــاء إلــى المجتمــع والمــة .ط ،1فرجينيــا :المعهــد
العالمي للفكر اإلسالمي.
 مهـران ،حمــدي ( .)1021المواطنــة والمـواطن فــي الفكــر السياســي -دراســة تحليليــة نقديــة.
ط ،1اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
 الموسـ ــوي ،صـ ــادق حسـ ــن كـ ــاام ( )1021اإلعــــالن التلفزيــــوني وانعكاســــاته علــــى القــــيم
الجتماعية للشباب العراقي( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
 النـ ــادري ،أسـ ــعد ( .)1004المجموعــــة المتخصصــــة فــــي المســــؤولية القانونيــــة للمهنيــــين
والمسؤولية المهنية اإلعالمية  .بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية.
 ناصـر ،أبـراهيم عبـد اهلل ،وشــويحات ،صـفاء نعمـه ،والزبـون ،محمــد سـليم ( .)1020المواطنــة
ال ردنية .ط  ،1عمان :دار الفكر للنشر
 ناصر ،عبد اهلل ( .)1003المواطنة .ط ،1عمان ،دار مكتبة الرائد العلمية للنشر.
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 النعيمــي ،محمــد عبــد العــال ،والبيــاتي ،عبــد الجبــار توفيــق ،وخليفــة ،غــازي خليفــة (.)1025
طرق ومناهج البحث العلمي .ط  ،2عمان :الوراق للنشر والتوزيع.
 الهســنياني ،أب ـراهيم محمــد ( .)1023مقاصــد الشــريعة الســالمية أســاس حقــوق اإلنســان.
ط ،1بغداد :مطابع ديوان الوقف السني.
 الهيتي ،حافا ياسين ( .)1005المسؤولية الجتماعية لإلعالن في تلفزيون العراق.
(أطروحة دكتوراه غير منشورة) .جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
 ولــديب ،ســيدي محمــد .)1022( ،الدولـــة واشـــكالية المواطنـــة قـــراءة فـــي مفهـــوم المواطنـــة
العربية .ط ،1عمان :دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع.
 ياسين ،صباح ( .)1023اإلعالم الفضائي في الوطن العربي تحليل المضمون والتأثير فـي
النخب والرأي العام .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.
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مالحق الدراسة
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الملحق رقم ()1
جامعة الشرق الوسط
كلية اإلعالم
م /استبانة
عزيزي الصحفي ...عزيزتي الصحفية
يسعى الباحث إلى دراسة (تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين
(دراسة مسحية).
الرجاء من جنابكم الكريم قراءة األسئلة بعناية واإلجابة عنها بدقة من أجل أنجاز متطلبات
الحصول على شهادة الماجستير في اإلعالم من جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
شك ار الهتمامكم واجابتكم مع االعتذار الستقطاعي جزءا من وقتكم.
ولكم مني فائق الشكر والمتنان...

الباحث
منذر محمد عبيس
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المعلومات الديموغرافية :
_1النوع الجتماعي:

أنثى

ذكر

 -1العمر:
من22 -18

 23إلى26

31-13

 -33فأكثر

 -3التحصيل الدراسي:
دبلوم

بكالوريوس
 -4سنوات الخدمة:

من  5-1سنة
من  11-6سنة
من-11فأكثر

 -5الوصف الوظيفي :
مدير وسيلة إعالمية
رئيس تحرير
مدير تحرير
محرر
مذيع أو مقدم
مراسل صحفي
صحفي مستقل
أخرى تذكر..........

ماجستير

دكتوراه
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المحور الول :مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين يتمثل في:
ت
1
2
3
9

الفقرة
اإلسهام في رفع مستوى الوعي الثقافي والسياسي
واالجتماعي للمواطن
إبراز ثقافة وحدة وطنية فاعلة
امتزاج حقوق المواطنة مع سيادة الدولة من خالل
مجموعة األلتزامات
تمتع المواطن بالحقوق والواجبات التي نص عليها
الدستور العراقي

5

االرتباط بين الحقوق والهوية الوطنية للمواطنين

6

تجسد الروابط الفعلية للهوية بين المواطنين

6

مشاركة المواطن في االنتخابات

8

معرفة المواطن بالحقوق وأداء الواجبات

4

الوعي بأهمية التعددية للمنامات الحزبية في الحفاا
على الحكم الديمقراطي

11

االلتزام بالمعاير الوطنية لكل أبناء الوطن

11

هوية جماعية تربط أعضاء المجتمع بمصير مشترك

12

تنمي الوعي بحرية الرأي والمعتقدات

13

نبذ األنتماء ات الفئوية في المجتمع

19

مشاركة جميع أفراد المجتمع في الحياة العامة

15

المساوة بين أفراد المجمع امام القانون

16
16

المشاركة في التشريع لتأطير واقع حال التوافق بين

مكونات المجتمع

احترام قيمة العمل الجماعي

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ل أوافق

ل أوافق
بشدة
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المحور الثاني :درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة في المجتمع العراقي
من خالل اآلتي:
أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة































 21التنينةف شرحكبادئالدستنرالعراق 











 22اإلسهاميتنينةالمناط يأاهتجزءك كنظنكةالثقافةالنطننة











 23التأكنديلىالتراثالنطن كجزءك حقنقالمناطنن 











 24التصديلولأاناعخطابالوراهنة











الدينة إلى المؤتمرا والنشاطا النطننة الت تؤكد يلى
25
وحدةالعراق





























































إسهام واشر كناد إيالكنة تعمل يلى التالحم واالادكاج ين 
31
كوناا المجتمع












تنشئة المناط يالتعددية الثقافنة كأساس للنحدة النطننة ف 
32
المجتمع













الفقرة

ايراز البعد القاانا لمفهنم المناطنة ك خالل المنضنيا 
18
الصحفنة
التأكند يلى وحدة العراق والهنية العراقنة ينصفها روح
19
المناطنة
التحذير ك الطائفنة الت تسنئ إلى النحدة النطننة ف 
21
المجتمع

26
27
28
29
31

الدينةإلى تقنيةروايطااللفةوالمحبةوالتعايشالسلم ين 
أفرادالمجتمع
تنمنةحبالعراقيغضالنظري الطائفةالت ينتم النها
المناط 
التأكند يلى وحدة العراق والحفاظ يلى سمعته ف الداخل
والخارج
استنهاض ثقافة سناسنة قائمة يلى الحنار كرتوزة  يلى
المناطنة
تخصنصاغلبالنتاتجا الصحفنةف وسائلاإليالم لتعزيز
كفهنمالمناطنة
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المحور الثالث :تبرز درجة التزام الصحفيين العراقيين بالمسؤولية الجتماعية اتجاه تعزيز
مفهوم المواطنة لدى المجتمع العراقي من خالل اآلتي:
ت
33

39

35

36

36

38
34
91
91
02
93

الفقرة
تشجيع المواطنين على المشاركة في االعمال
التطوعية
الحث على المشاركة في التصويت في
االنتخابات واختيار األصلح
إشعار المواطن بحرية الرأي والتعبير
تشجيع المواطن على أداء الحقوق والواجبات
بتفان واخالص
َ
تشجيع المواطن على نبذ الطائفية ونبذ التفرقة
الدينية
الوقوف أمام نشر ما يسيء للقيم األساسية في
المجتمع
التركيز على المعلومات واالخبار التي تنمي
الثقافة الوطنية
تذكير المواطنين بالحفاا على الناام العام
والتضامن لتكفل لنا بمصير مشترك موحد
تعزيز التماسك االجتماعي بين مكونات
المجتمع العراقي
االطالع على التنوع الثقافي والمعرفي لبناء
مواطن فاعل في المجتمع
تنمية الشعور بأهمية المحافاة على الممتلكات
العامة

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ل أوافق

ل أوافق
بشدة
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المحلق رقم ()9

أسماء المحكمين
ت
 .1
 .2
 .3
 .4
 .5
 .6
 .7
 .8
 .9
 .11
 .11
 .12
 .13
 .14
 .15

الرتبة العلمية

التخصص

األســــم
د.حمندةسمنسم

أستاذ

ديايةورأييام

د.يبدالجبارالبنات 

أستاذ

كناهجالبحثالعلم

الجامعة
الشرق
األوسط
الشرق
االوسط

د.تنسنرأينيرتجة

أستاذ

صحافة

البترا

د.يبدالرزاقالدلنم 

أستاذ

إيالمودياية

البترا

د.يبدالحافظكحمدسالكة

أستاذ

توننلنتجناالتعلنم

د.رائدالبنات 

أستاذكشارك

إذايةوتلفزينن

د.كاكلخنرشند

أستاذكشارك

إيالم

د.كحمدالمناصنر

أستاذكشارك

أذايةوتلفزينن

د.يبدالوريمالدينس 

أستاذكشارك

إيالم

البترا

د.أحمدحسن 

أستاذكشارك

صحافة

البترا

د.يبداالكنرالفنصل

أستاذكسايد

صحافة

يغداد

سحرخلنفةوسام

أستاذكسايد

صحافة

العراقنة

د.حمدانخضرالسالم

أستاذكسايد

صحافة

يغداد

د.كحمدتجنادزي الدي 

أستاذكسايد

إيالم

العراقنة

كحس يبندكشونل

أستاذكسايد

صحافة

العراقنة

الشرق
االوسط
الشرق
األوسط
الشرق
األوسط
الشرق
االوسط
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الملحق رقم ()4
جدول اختيار العينة

المصدر(Bartlett, Kotrlik, & Higgins, 2001, P.48) :
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الملحق رقم ()4
التدقيق اللغوي
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ملحق رقم ()5
كتاب تأييد من الجامعة
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ملحق رقم ()6
كتب تسهيل مهمة من نقابة الصحافيين

129


ملحق رقم ()7
كتب تسهيل مهمة من نقابة الصحافيين

118


ملحق رقم ()3

كتاب نسبة الستالل

