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 والتقديرالشكر 

أنجاز أنعم علي من  على ما خرألول واألالحمدهلل رب العالمين، فله الحمد والشكر والثناء في ا       

ولي  وبعد( اهلل عليه وسلم صلى) محمد، والصالة والسالم على المبعوث رحمه للعالمين  هذه الدراسة

غمرني به من  ن على ماأن أخص بوافر الشكر والتقدير والعرفان أستاذي الفاضل الدكتور صباح ياسي

ت قيمة ساعدت حااعلمه وخلقه الكريم وتعامله اإلنساني وعلى ما أبداه لي من مال وسعة كرمه وافر

ممثلة األوسط جامعة الشرق  إلىشكر والعرفان بأسمى أيات ال أتقدمكما ، ه الدراسةعلى إثراء هذ

ساتذة أعضاء لجنة أللكما أتوجه بالشكر و  ، الدكتور عزت حجاب اإلعالموعميد كلية ، برئيسها 

عبد الرحمن  والدكتور بشار الموقرة، الممثلة بالدكتورة حميدة سميسم، والدكتور صباح ياسين، المناقشة

 رتقديالشكر و بالأتقدم  الرسالة وأبداء مالحااتهم القيمة، كمامطهر،على تفضلهم بقراءة ومناقشة هذه 

، واقدم وافر األمتننان التوفيق داعيا  اهلل له لنا شدا  ر ومعلى جهوده الحثيثة  إلى الدكتور كامل خورشيد،

 . أبدا مالحااتهم القيمةالطالع على أداة االستبيان و لألستاتذة المحكميين اللذين تفضلوا با

 وكادرها مجلسها، وأمين العراقيين الصحفيين بنقيب ممثلة العراقيين الصحفيين نقابة وأشكر كما     

 .العراق وطننا خدمة في لهم التوفيق وجل عز اهلل داعيا   ، معي تعاونهم على األداري

لى ما ع يالكرطان حسين يوسف محمد ناصر للعمالعرفان اإلمتنان و  يمبعا شكري وتقديريو    

      . وصفهاتعجز الكلمات عن  في تذليل الصعاب  خلقه ةكرمه وسع من وافر غمرني به

 رشادحيث قدم لي النصح واأل ، للدكتور حسن سميان ي وتقديريشكر أقدم خالص  ويسرني أن   

 .واإلمتنان فله مني جزيل الشكر والتوجيه العلمي 

   . له التوفيقداعيا  اهلل   عجاج عالء مراد للزميل والعرفانولعل الوفاء يدفعني الى تقديم الشكر 



 ه
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 تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين 

 (دراسة مسحية)

 

 منذر محمد عبيس :الباحث    
 

 صباح ياسينالدكتور : رافـــإش
 

 الملخص

 مفهوم المواطنةفي ترسيخ  الصحفيين العراقييندور معرفة  إلى الدراسة هذه هدفت     

كأداة  ،(اإلستبانة) عتمدأو ، (التحليلي الوصفي المنهج) الباحث استخدم الدراسة ههذ تحقيق ولغرض

 العوامل مختلف اإلستبانة أسئلة وشملت، لهذا الغرض خاصة استبانة ميمبتص الباحث قام للدراسة إذ

  .لإلجابة بدائل وبخمسة، فقرة (34) بلغت وبفقرات والوسائل

 (0888) مايقارب عددهم حيث بلغ  الصحفيين في بغدادكون مجتمع هذه الدراسة من ي

، لعينة العشوائية البسيطةطريقة اتم استخدام و ، 2116لعام  نقابة الصحفيين كتاب بحسبصحفيأ 

وبعد جمع اإلستبانات تم استبعاد ، صحفيا( 058)بعدد الدراسة  عينةحيث تم توزيع اإلستبانات على 

إما لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي أو عدم استكمالها أو عدم استرجاعها ، استبانة( 08)

استبانة والتي تمثل ما نسبته ( 018)بـ فتمثلت العينة ، نهائيا  لاروف خارجة عن إرادة الباحث

 الحقيبة بإستعمال اإلحصائي للتحليل المبحوثين إجابات إخضاع وتم، من العينة الرئيسة %(91.11)

 (.SPSS) ةاالجتماعي للعلوم اإلحصائية
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 :هو ز ما توصلت إليه الدراسةومن أبر 

اإلسهامات التي  من أبرز مجتمعالوحدة الوطنية في ال إلى يءالتحذير من الطائفية التي تسإن  .1

التأكيد على وحدة العراق وكذلك  ،عليها الصحفيون العراقيون في مفهوم المواطنةركز 

فة والمحبة والتعايش السلمي لتقوية روابط األ إلىالدعوة و، والهوية العراقية بوصفها روح المواطنة

  .بين أفراد المجتمع

من المواضيع التي اهتم بها  ت المجتمع العراقيتعزيز التماسك االجتماعي بين مكونا إن .2

من عناصر المسؤولية االجتماعية تجاه الجمهور  الصحفيون العراقيون بصفتها عنصرا  

 .العراقي

 :ات التي تجدها الدراسة ذات أهميةومن التوصي

 لتعزيــز قــيم المواطنــة،( عــن طريــق النقابــة مــثال  )تصــميم بــرامج صــحفية منوعــة ومشــتركة  .1

أو جــائزة ألفضــل مقــال عــن المواطنــة،  أولمســابقات الصــحفية علــى مســتوى الــبالد ا منهــا،

 .الخ.... أفضل سيناريو عن المواطنة، 

والصــــحافة وتــــذكيرهم بضــــرورة  اإلعــــالم وســــائل االتصــــال و  إلــــىتوجيــــه خطابــــات كتابيــــة  .2

 .األنتماء قف الوطني، والمجتمعي، وتعزيز التركيز على وحدة المو 

 

 [اإلعالم وسائل ، العراق، قيم المواطنة، الصحفيون] :كلمات مفتاحية
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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).  
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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 

 :مقدمة ال . أ
ان وهي غريزة أودعها اهلل في نفس األنس، صفة متأصلة في النفس البشرية األنتماء ن صفة إ    

أكرمكم إن  وقبائل لتعارفوا وأنثى وجعلناكم شعوبا   نا خلقناكم من ذكر  إالناس يا أيها )) إلىقال تع

 .((خبير   اهلل عليم  إن  معند اهلل أتقاك

من  ةالوطنية المستمدئ على تنشئة أجيالها على القيم والمباد كافةالعالم وتحرص دول      

، ة في نفوس أجيالها المختلفةستقبل من خالل ترسيخ المواطننحو الم اتطلعاتهو  تجاربها التاريخية

 .المدرسة إلىمن األسرة  بدءا  

وفق شروط يحددها المجتمع ، فالمواطنة هي صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية    

ن الوعي بالمواطنة يأتي كجزء من مناومة قيم تشكل ، من واجبات وممارستها على أرض الواقع وا 

 (.33-32ص، 2116، الشناق (.بدورها الثقافة الوطنية لدى أفراد المجتمع وتعزز الوحدة الوطنية

تحديات أمنية وثقافية ب مثلةبنيوية تالمس واقع الفئات المجتمعية كافة  توقد مر العراق بتحوال

عالقة  اختالل إلىأدى ، وما تال ذلك التاريخ 2113بعد الغزو االمريكي عام  ئمفاج جذري وتغير

على ، التباس وتشويش إلىفقد تعرض مفهوم المواطنة في المجتمع العراقي ، المجتمع الداخلية

 .حساب المفهوم الوطني

 ويشهد المجتمع العراقي اليوم تحديات كبيرة بفعل ااهرة أخرى متمثلة بالغزو الثقافي الذي     

                                                           

 11 أية، الحجرات سورة 
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وتكمن خطورتها في ، و المعاصرةصاحب االحتالل وتداعياته التي تمثل أخطر وأبشع أنواع الغز 

النتماء سيس اأحوتعمل على أضعاف ، القتحام عقول أفراد المجتمعجديدة تعميم مبادئ ومفاهيم 

 .تمزيق المجتمع والقضاء على ترابطه  إلى يؤدي الذي األمر، في نفوسهم والمواطنة 

أعداده قيميا وثقافيا  خالل نم، في المجتمعالمواطنة  يمكن ترسيخ قيممن ذلك وانطالقا      

 الشعور بالمسؤوليةوتعميق ، الواحدواجتماعيا وغرس روح التسامح من أجل العمل بروح الفريق 

 .روح التعايش مع االختالف للتعبير عن، وتعميق لغة الحوار أفراد المجتمع لدى

 وقد، ثقافي فهي نتاج المجتمعو  قيم المواطنة معبرة عن نسق اجتماعيتال و           

المتمثلة في  واألطراف، ما  االعالقة بين الدولة بوصفها ناأصبحت المواطنة قضية وجود من خالل 

التي  البوتقةالمواطنة هي إن  وينبغي إالننسئ ، وتعد المسؤولية مشتركة يتحملها الجميع ،الشعب

، وتقاليده وأعرافه، وطن له تراثه التاريخي إلىاألنتماء باسيه حالمواطن وأتنصهر فيها مشاعر 

عملي مؤسس واقع  إلىلتحويل مفهوم المواطنة من مجرد شعار أو مطمح اجتماعي وسياسي و 

ينتسبون عن الشعور بأنهم  فضال  ، لكي يحس بدوره وتطلعاته، االجتماعية لمجمل القيم والعالقات

 أبسط معانيه عالقةفي فهي ، تبعات من حقوق وواجبات له، وطن واحد وهو وطن الجميع إلى 

(                                   844-848ص، 2112، الجيوس.)انتماء باألرض والوطن  

نسان لحقوق اإل عالن العالميمفهوما  شامال  ومتجددا  بعد اإل وقد أصبح مفهوم المواطنة    

المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات بين  عن مبادئ في جوهرهوالذي عبر  1498الصادر عام 

 .في مجال حقوق االنسان باعتبارها أساس الحرية والعدل والسالم ا  معيار  كافة  وعد   مواطنينال

بدور مهم ، السياسية واالجتماعية والثقافية ، لقد أسهمت الجهود الكبيرة للصحفيين وتطلعاتهم     

لية و و فإن المسئ، لجميع فئات المجتمع،  في تعزيز تماسك المجتمع وتوحده حول أهداف عليا  
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المركزية عبر  القضاياتجاه ، وحدة المجتمعتعزيز  إلىاالجتماعية تسهم باتخاذ القرارات التي تدعو 

  .صيغ أعالمية متنوعة، تسهم في النهاية بتعزيز وحدة المجتمع وتحقيق شروط نهضوية وتقدمية 

 وانطالقا  " عراقيين يين الالصحفنار تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة "تناولت الدراسة الحالية وقد 

لتزام في عملية التنشئة األ إلىوتهيئته ، فإن مفهوم المواطنة يحدد عالقة المواطن بمجتمعه من ذلك

تساهم في  التي، التعليمة وغيرهماوالمؤسسات ة العائلاالجتماعية بصورة موازية ومكملة لما تقوم به 

التي تمثل الجوانب ، األفراد لسلطة و ان بي من خالل التفاعل، ذهنيا  بيئتهماألفراد عملية ربط 

 .خالقية والسلوكية والعقليةالمتعلقة بجوانب شخصية الفرد األكافة  اإلنسانية

تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين " تناولت معرفة أساليب ، وعليه فإن الدراسة    

للتعبير عن ، الهادفتوايف في أطار تعبئة المواطنين من قبل الصحفيين حيث ال" العراقيين 

مما ،  قادرا  على تغذية العقل بالمثل والفكر والمبادئ الوطنيةو ، ية والحكمةبالرو  ستلهما  م، أنفسهم

رتقاء بالوطن وتعزيز اللحمة فيين العراقيين لألنار الصح من وجهة"،  لمواطنةا مبادئ عززي

 .كافة فئات المجتمع ناخ الثقة بينهم وبين وفير ممع ت، بفاعليةمن خالل القيام بأدوارهم ، الوطنية

لتصبح قيمة اجتماعية ، األفراد والوالء عند األنتماء نت المواطنة هي تأصيل الشعور بلما كاو      

أو  قوأخالقية وممارسة سلوكية يعبر أدواؤها من قبل المواطنين دون تميز بسبب الجنس أو العر 

للتعبير عن أنفسهم ومشاعرهم ، الصحفيين ملل من قبلبذل الجهد دون فأن ذلك يتطلب ، الطائفة

    والتصدي، طار الوطن الموحدفي أرتباط الثقافي واالجتماعي بما يسهم في تحقيق األ، وأفكارهم 

فقد أستعمل الباحث في دراسته ، وحسب المنهج العلمي المتبع في البحث العلمي ،لإلرهابللتفرقه و 

 ا  تمهيد ولجعلت من الفصل األ، فصول ةخمس على دراسةوتقسيم ال" مسحية دراسة وصفيه"

تناول الفصل الثالث و ، الستعراض االدب الناري فخصصتهوأما الفصل الثاني ، لموضوع الدراسة
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ستطالع من خالل أ، جابة عن المشكلة والهدف العاماأل تضمنفلفصل الرابع منهج الدراسة، أما ا

يبلغ ذين هم جزء من مجتمع الصحفيين في بغداد والذين وال العراقيين ،عينة من الصحفيين  آراء

صحفي في مختلف العناوين والواائف الفنية والصحفية في ( 8111)ما يقارب من  عددهم

 ة النتائج وعرض التوصيات التيمناقش فتضمن أما  الفصل الخامس، اإلعالمية مختلف الوسائل 

 .  توصل إليها البحث

 مشكلة الدراسة  . ب

مشكلة هذه الدراسة في معرفة دور الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة تتمثل      

 وأهمية ،ها العراقفي هذه الاروف البالغة التعقيد التي يمر ب خاصةوقيمها لدى المجتمع العراقي و 

ويمكن تحديد مشكلة  ،المجتمع في ضميربضرورة القيام بدراسات حول مفهوم المواطنة وغرسها 

 فيما دور الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة : اآلتيمن خالل السؤال الدراسة 

 .المجتمع العراقي

 سئلة الدراسةا  . ت

  ؟الصحفيين  من وجهة ناهرالمواطنة  ما مفهوم -1

مـن وجهـة  المجتمـع العراقـي فـيالمواطنـة ما درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم  -2

 ؟نارهم

واطنــة فــي الصــحفيين العــراقيين بالمســؤولية االجتماعيــة تجــاه تعزيــز مفهــوم الممــا درجــة التــزام  -3

 ؟ من وجهة نارهم المجتمع العراقي

فـــي اتجاهـــات أفـــراد عينـــة  (a ≤ 1.15) عنـــد المســـتوى هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية -9

 (.ي، العمر، المستوى التعليميالنوع االجتماع)الصحفيين العراقيين  الدراسة نحو دور
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 أهداف الدراسة . ث

 :تحقيق ما يأتي إلىتهدف الدراسة 

 .مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العراقيين من وجهة نارهم إلىالتعرف  -1

 المجتمع العراقي  المواطنة لدىتحديد درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم   -2

تعزيـز مفهـوم المواطنـة لـدى بيان درجة التزام الصحفيين العـراقيين بالمسـؤولية االجتماعيـة تجـاه  -3

 .المجتمع العراقي

اتجاهــات أفــراد عينــة الدراســة نحــو دور الصــحفيين  اإلحصــائية فــيإيضــاح الفــروق ذات الداللــة  -9

 .(مستوى التعليمي، العمر، نوع االجتماعي)العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة 

 أهمية الدراسة . ج

اإلطار الجامع لتفاعل  المواطنة في المجتمع فهو فهومتأتي أهمية الدراسة من خالل أهمية م      

المــواطن مــع وطنــه، وكــذلك مــن خــالل أهميــة دور الصــحفيين العــراقيين فــي تعزيــز مفهــوم المواطنــة 

فــي المجتمــع باعتبــار ذلــك هــدفا وغايــة ســامية لتحقيــق  هدورهــم مــؤثر ألــدى المجتمــع العراقــي وجعــل 

تعزيــز )ة فـي معرفــة الصــحفيين العــراقيين لهــذا الــدور تاهــر أهميــة هــذه الدراســللوطن،كمــا  األنتمـاء 

 .في المجتمع وكيفية التعامل معه وجعله قوة مؤثرة( مواطنةمفهوم ال

 .تمهيدا لدراسات الحقة هذه الدراسة وأن تكون المجتمع،تخدم  نتائج إلىلتوصل بمحاولة او  

 مصطلحات الدراسة . ح

ازالة  ار في المستقبل بإضافة مثيرات ايجابية اوو زيادة احتماالت تكر أ، وهو عملية تدعيم: تعزيز

 (.14ص ، 2116، رييالشج) .حدوثهامثيرات سلبية بعد 
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في غرس ثقافة مفهوم المواطنة لـدى  ة التدعيم التي يقوم بها الصحفيون العراقيونهو عملي: إجرائيا

 .أفراد المجتمع العراقي

هــو ، هــو ســاكن األرض التــي أتخــذها وطنــا: والمــواطن( الــوطن)هــي اشــتقاق عــن : المواطنــة لغويــاا 

المنتمـي ، حيـث المـواطن هـو سـاكن المدينـة، ليه كلمة مواطن قديماإالذي كانت تشير  نفسه المعنى

وأوَطنــت  األرَض ، أوطــن فــالن أرض كــذا وكــذا أي اتخــذها محــال  ومســكننا  يقــيم فيــه: ويقــال، إليهــا

 ( 9868ص، 1449، ابن مناور) .نا  وطنواستوطنتها أي اتخذتها ، ووطَّنت ها توطيننا  

مواطنين فيما بينهم ضـمن الـدائرة وعالقة ، لتفاعل المواطن مع وطنه اإلطار الجامعهي : المواطنة

رافتيهــا السياســية ومركزهــا القــانوني وطبيعتهــا السياســية واالجتماعيــة غالوطنيــة للدولــة المحــددة فــي ج

محدداتـه نتاـام عـام لـه أفحسـب بـل هـي  تمـاء للـوطننأو  ا  فالمواطنة ليست والء عاطفي، واالقتصادية

، الهويـة، الحريـة، المسـاواة)مجتمـع بعينـه وهـذه المحـددات  إلىة الناس الذين يتنمون وابعاده في حيا

 .(31ص، 2111، ةغرايب) (العدالة

 إلـــىلوطن ولـــيس رتبــاط بـــاواأل األنتمـــاء و ستشـــعار المــواطن بـــالوالء أهــو مفهـــوم : المواطنـــة اجرائيـــاا 

الحياتيـــة والسياســـية والثقافيـــة  واقـــع ملمـــوس علـــى جميـــع األصـــعدة إلـــىيتـــرجم و  ،لطة أو شـــخصســـ

 .األجتماعيةو 

                                                                    نقابـــة قـــانون حســـب الصــحفيين نقابـــة إلـــى المنتمــين الصـــحفيين جميـــع هــو: العراقيـــون الصـــحفيون

. 1466 لســــــنة( 169) بــــــالرقم عليــــــه والمعــــــدل 1464 لســــــنة 168 المــــــرقم يينالعــــــراق الصــــــحفيين

 . (19ص، 2115، سلطان)
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 حدود الدراسة . خ

 .2116- 2116الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :الحدود الزمانية -1

 .بغداد /العاصمة العراقيةالحدود المكانية  -2

 .نالصحفيون العراقيو : الحدود البشرية -3

 ةمحددات الدراس -د

وأداة الدراسـة مناسـبة فأنـه يمكـن تعمـيم نتـائج هـذه الدراسـة  ا  ولما كان مجتمع البحـث متجانسـ  

 .في حال توفر الجدية واالستجابة من قبل المبحثين
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النظري والدراسات السابقة الدب
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة دبال

 تمهيد

. الناري المتعلق بموضوع الدراسة واإلطاردب ط الضوء على األتسلييهدف هذا الفصل 

، الصحفيين العراقيين)والمتمثلة بكل من  هاساسية لمتغيراتهم المفاهيم االأحيث يشتمل على بيان 

المستخدمة في بناء اإلعالمية ول من هذا الفصل الناريات ويوضح الجزء األ ،(المواطنة ومفهوم

المسؤولية )و( الغرس الثقافي) ناريتيعلى  هذه الباحث في دراسته رتكزأحيث الناري  اإلطار

دبية للدراسات أالثاني من هذا الفصل على مراجعة يشمل الجزء و ، اإلعالم ائل لوس( االجتماعية

 من هاوما يميز ، هم النتائج والتوصيات المتعلقة بهاأالسابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة و 

 . الدراسات السابقة

 المستخدمة في الدراسة اتيالنظر 

 "Cultivation Theory"الثقافي الغرس  نظرية

 اإلعالم  وسائل تأثير حول( George Gebner) جبنر جورج الباحث دراسات ت عد      

إن  (جبنر) يرى إذ ، الثقافي الغرس نارية منه انطلقت الذي الناري األساس خاصة والصحف

 لألحداث وفهمهم رؤيتهم في تؤثر عديدة رسائل تنقل فالصح ومنها المقروءةاإلعالم  وسائل

 ذهنية صور غرس في تسهم الوسائل هذه فإن ثم ومن، حولهم من العالم في واألشخاص والقضايا

 تناقلها يتم االجتماعية" الحقائق" لـ جديدة صياغة للجمهور تقدمفإنها  ذلك على وبناء ،منّمطة
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إن ب يعتقد الجمهورإن ف آخر بمعنى أو الصادقة الحقائقب ووصفها بها التسليم يعني ما، بينهم

 لعالمه وصادقة حقيقية صورة هي الصحف وبخاصة المقروءةاإلعالم  وسائل في يراه الذي العالم

 (.214ص، 2119، البشر. )الحقيقي

 نسانيةاإل فيه تعيش الذي المجال أو الوسيط هو: الثقافي الغرس لمفهوم (جربنر) تعريف ويأتي    

 الناتج من تراكم، نسان فيهالل الوسيط الثقافي الذي يعيش اإلباكتساب المعرفة من خ منه وتتعلم

 التعرض نتيجة وعي دون من االجتماعي الواقع حقائق إلى الفرد وتعرف المقروءةاإلعالم  وسائل

 (.214ص، 2119، البشر) .اإلعالم  وسائل إلى

، 2113، سماعيلا) :هي متداخلة قضايا ثالث دراسة على الثقافي الغرس بحوث وركزت

 (265ص

 األفراد  معتقدات علىاإلعالم  وسائل تعكسها التي الذهنية والصورة والقيم الرسائل دراسة (1)

 .لها تعرض األكثر

 .األفراد لها يتعرض التياإلعالم  وسائل تعكسها التي والعمليات الضغوط دراسة (2)

 . االجتماعي للواقع األفراد  راكإد علىاإلعالمية  الرسائل دراسة (3)

 وتكون المختلفة اإلعالم  وسائل تأثير من ومتداخلة متوالية عمليات سلسلة يعني الثقافي والغرس

 (128ص-126ص، 2115، المغربي): االتي بالشكل العمليات هذه

 .البعيد المدى على المتراكمة والنتائج التأثير (1)

 ليستوعبها والمعتقدات والصور لآلراء وعكسه المختلفة تللتيارااإلعالم  وسائل اختزال (2)

 .الجمهور
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 من المكتسبة والمعرفة الراسخة والتقاليد العادات من، االجتماعية المعرفة بين: ندماجاأل (3)

 .التعرض ذلك من يحدث الذي التدعيم ثم ومناإلعالم  وسائل أمام طويلة لساعات الجلوس

 التقطير قطرة يراتتأث( Judit evra) أفرا جوديت يقول كما أو الممتد: المتراكم التأثير (9)

 والمشاكل الهموم فينسون المراهقين خاصة اإلعالم  لوسائل الناس يتعرض عندما ذلك ويحدث

 .عليه يدمنون حقيقي اإلعالم  وسائل من يتلقونه ماإن  يدركون وهنا

 عن يحدث بل تراكمي بشكل مباشرة ييأت الاإلعالم  وسائل تأثيرإن  ويعني: الجرعات ناام (5)

 عن الذهنية وصورته الجمهور ثقافة في راسخة تبقىالتي  المرتفع التأثير أي الجرعة طريق

  .المقدمة األحداث

 (152ص، 2111، مراد): النارية هذه حسب التأثير لقياس خطوات وهناك

 في نسبتها قبل من تعرف، معينة أشياء حدوث نسبة توقعات إعطاء المبحوثين من يطلب .1

 في الفروق لمعرفة اإلحصائية األساليب تستخدم ذلك بعد، الحقيقي الواقع مع مقارنة الصحف

 .ضعيف بشكل يقرأون الذين أولئك بين الكمية التوقعات

 مع، للقراءة التعرض وقليلي القراءة كثيفي معتقدات بين الفروق حجم أو مقدار حساب فيه يتم .2

 .االجتماعي الواقع عنالراسخة  معتقداتهم لناسلن إ الحسبان في األخذ

، تناولها يتم التي األفكارو ، األداء معيار: خالل من المقروءةاإلعالمية  الرسائل نام تحليل .3

 . إعالمين كمضامين تناولها يتم التي األحداثو 

 المقروءة م اإلعال وسائل قدمته الذي الخيالي الواقع مع الحقيقي االجتماعي الواقع مقارنة .9

 اإلعالم  وسائل صنع صنع هو أم حقيقي المتلقي ذهن في رسخما وهل للواقعين إدراكه ومدى

 .المتنوعة المقروءة
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 مدركاتهم بعد معرفة هو هامن الهدف، المبحوثين ومعتقدات االجتماعي الواقع عن أسئلة تكوين .5

 المقروءةاإلعالم  وسائل غرست اذام معرفة في تساعد ألنها ذلك أهمية وتكمن وسلوكهم ومعارفهم

، 2115،كافي.)القراءة وقبل بعدو  قبل الغرس بفروق يعرف ما وهو ،بعد فيما الجمهورلدى 

 (221ص

 غرس على القدرة لهم" الصحفيين" اإلعالم  وسائل على القائمينإن  القول يمكن سبق ومما      

 أكثر ومن باستمرار لرسائلهم تتعرض التي الفئات،وفي نفوس الجمهور في نفوس عام بشكل القيم

 .خاص بشكل الشباب لها ينتمي التي العمرية الفئات هم الغرس بعملية تأثرا   الفئات
 

 الجتماعية المسؤولية نظرية

، 1496 عام ففي جديدة نارية اهور من البد كان المطلقة الحرية نارية تعرضتإن  بعد      

 حرية تتركإن  المقبول غير من على أن دعاتها د أكدوق االجتماعية المسؤولية نارية اهرت

 مطلقة حرية وايستثمر إن  للصحفيين يجوز وال، أخالقية ومعايير قيم بدون سائب بشكل الصحافة

أن تكون هناك  أو،نفسه على الصحفي يضعها معينة حدود توجدإن  يجب بل، لآلخرين لإلساءة

 من الدعوات هذه انطلقتوقد ، الصحفي للشرف مواثيقووضع ،العمل لتنايم صحفية مجالس

، كنعان)(.كولينج) روادها من،اإلعالم و  للصحافة أعلى مجلس أول ولذلك فقد تأسيس، انكلترا

 ( 111ص، 2119

 هنا ومن، نفسه الوقت في ومسؤولية وواجب حق الحريةإن  النارية هذه أصحاب ويرى      

 وضع خالل من األلتزامات بهذه القيام هاويمكن المجتمع تجاهاإلعالم  وسائل تقبلإن  يجب

 هذه ونالحا، والدقة والتوازن والموضوعية الصدق مثل لإلعالم مهنية معايير أو مستويات
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إن  األلتزامات لهذه قبولها إطار فياإلعالم  وسائل على ويجب، الحرية نارية إليها تفتقد المعايير

 اإلعالم  وسائل تكونإن  ويجب، القائمة مؤسساتوال القانون إطار في ذاتيا   هاأمور  تنايم تتولى

 النشر خالل من للجميع الفرصة إتاحة خالل من المجتمع في واألفكار اآلراء تنوع تعكس تعددية

  تحقيق هو مبرره يكونإن  يمكنو  اإلعالم  وسائل شؤون في ا  حق العام للجمهورإن  كما، والعرض

 أمام مسؤولين يكونواإن  يجب االتصال وسائل في نياإلعالمإن  ذلك إلى أضف، العامة المصلحة

 (53-52ص، 2111، الدليمي).اإلعالمية  مؤسساتهم إمام مسؤولياتهم فضال  عن المجتمع

، العواقب مأمونة غير الصحافة بها تتمتع التي المطلقة الحريةإن  التجربة ضوء في تبين لقد      

 الرئيس الصحافة هدف يكون بحيث حريتها من دتح التي اإلجراءات سن في التفكير برر ما وهو

، مهنية طبيعة ذات عامة خدمة تؤدي بأنها الصحافة إلى النار يتم وأن، المجموع صالح هو

 التي والصحافة، األلتزامات من العديد تخلق فالحرية، تعيهاإن  يجب التزامات عليها ترتبت ولذلك

 المحددة الواائف بعض بأداء بقيامها تتلخص تمعالمج أمام مسؤولية عليها الحرية متيازبأ تتمتع

 (351ص، 1441، بدر) .المجتمع هذا تخدم التي

 تسد صحافة أنها، عقولهم تثير ما بقدر فحسب القراء غرائز تثير ال النارية هذه في فالصحافة    

 لىإ توصيلها ومحاولة الحقيقة عن البحث تهمل ال نفسه الوقت في وهي، السريعة القارئ حاجة

 (195ص، 2112، حمزة).وراءها السعي على وتحملهم القراء

 ومعتقداتها أفكارهاإن  القول ويمكن أفكار عدة من مركبة االجتماعية المسؤولية نارية إن     

 بالواائف تعترف االجتماعية المسؤولية فنارية، التقليدية الحرية نارية رحم من جاءت قد وقيمها

إن  ترى ولكنها المدنية الحقوق وصيانة، السياسي الناام وخدمة، هيرالجما تنوير في الليبرالية

 .المطلوب بالشكل واجباتها بأداء تقم لم اإلعالم  وسائل
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 تضع ولكنها الربح وتحقيق، الترفيه وتقديم، االقتصادي الناام خدمة مهمة النارية وتقر 

   وتنوير الديمقراطية بالعمليات النهوض وهي، المهمة الواائف تلي ثانوية مرتبة في المهام هذه

 ال ولكنها، اإلعالم  لوسائل الموكلة بالمهمات االجتماعية المسؤولية نارية تقر وهكذا، العام الرأي

 (41ص، 2115، الهيتي).الواائف هذه أداء في ماإلعال وسائل تتبعها التي الطرق تقر

 المبادئ االساسيةتحقيق  ى، عل(كويلدينيس ما ) السويدي ياإلعالمو ويلخص المفكر      

 (61 -61ص، 2113، مكاوي):الجوانب اآلتية االجتماعية فيلنارية المسؤولية 

مسئولياتهم  عن فضال  ، يكونوا مسؤولين أمام فئات المجتمعإن  والمهنيين ينبغين الصحفيين إ -

 .أمام مؤسساتهم

جتمع أو التحريض العنف والجريمة والفوضى في الم إلىعلى الصحفيين تجنب كل ما يؤدي  -

 .على الكراهية بين فئات المجتمع الواحد

يكون مبررا  لتحقيق إن  الصحفيين يمكنأن أي تدخل في شؤون الناس العامة من قبل  -

 .العامة للمجتمعالمصلحة 

لصدق والدقة والموضوعية نقل المعلومات من خالل مستويات ا المهنية فيتنفيذ المعاير  -

 .والتوازن

تعكس تنوع اآلراء أن من خالل تعدد وسائل االتصال و  ا  ل الصحفيين متعدديكون عمإن  يجب -

 . وتلتزم بحق الرد

  :للصحافة الجتماعية ليةالمسؤو  نظرية نقد

: وهي أنواع ثالثة في حصرها يمكن، االنتقادات من لعدد االجتماعية المسؤولية نارية تعرضت

 (64ص، 2113، الدين حسام)
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 .الصحافة حرية من انتقاصا   االجتماعية المسؤولية في ترى التي نتقاداتاأل- 

 المسؤولية نارية عجز على_  مباشر غير أو مباشر بشكل_  دللت التي نتقاداتاأل- 

 .الغرب فياإلعالم  األداء إصالح عن االجتماعية

 .اإلعالمية  للااهرة أعمق فهم على انطوت التي نتقاداتاأل- 

 عن البعيد الموضوعي النقاش مستوى إلى التصادم مستوى رفع إلى النارية هذه وتهدف    

 األهداف جانب إلى الربح على والحصول والترفيهاإلعالم  إلى النارية هذه تهدفكما ، نفعالاأل

 .األخرى االجتماعية

 هاما   دورا الذاتي الجماهير انتقاء يلعب االتصال أبحاث تناولتها التي المجاالت جميع وفي     

 هذه كامل بشكل الهوايات تلك عن أخبار تقدم التي الصحف يقرءون السياسة معتقداتال فأصحاب

 المواد لقراءة استعدادا الناس أكثرإن  إي الدراسات بعض إليها أضفنا أذا أهمية أكثر المالحاة

 .الصحف صفحات وعلى اإلذاعة في وتناقشهي ماتم مناقشته  سمعوها التي اإلخبارية

 القصة مضمون بين ا  تقارب هناكإن  ،المجالتو  قصصال لقراء المطولة اساتالدر  أاهرت فقد    

 خصائصهم وليس االجتماعية أدوارهم أكثرالمضمون و يحددها، لها القارئ الجمهور وبناء

 (534ص، 1486، رشتي.)سيكولوجية خصائصهي و  أولية خصائص هي الشخصية

 مفهوم المواطنة

مـــر التـــاريخ منـــذ قيـــام المجتمـــع الزراعـــي فـــي بـــالد وادي أســـهمت الحضـــارات اإلنســـانية علـــى      

 إلـــىنبثـــاق أفكـــار سياســـية أدت أالرافـــدين وحضـــارة الصـــين والهنـــد وحضـــارة الرومـــان واإلغريـــق فـــي 

وضــع أســس الحريــة والمســاواة فاتحــة بــذلك طريقــا  لإلنســان فــي إثبــات ذاتــه وحقــه فــي المشــاركة فــي 

السياسي األشوري واإلغريقي على ضرورة األخذ بما يعرف وقد أكد الفكر ، مجاالت الحياة المختلفة
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فـــي التـــاريخ الحـــديث بالمواطنـــة كالمنافســـة علـــى المناصـــب اإلداريـــة العليـــا وأهميـــة وجـــود مناقشـــة 

 (65ص ، 2111، آل عبود. )السياسات العامة في تلك المجتمعات

ي بعــض األحيــان بطريقــة فقــد تســتخدم فــ، لمصــطلح المواطنــةســتخدام عــدة معــان  أفيمــا يــتم         

المواطنــة فــي إن  إال، جماعــة مصــالح أو طبقــة سياســية أو طائفــة دينيــة إلــىاألنتمــاء خاطئــة مثــل 

، الحـق فـي المسـاهمة لتشـكيل اإلرادة العامـةفيهـا معناها الدقيق تطلق من فكرة المشاركة السياسـية و 

وحريــة أاز الدولــة اإلداري ومــا يتبــع ذلــك مــن حقــوق قانونيــة مثــل حــق التشــريع أو الخدمــة فــي جهــ

 (94ص ، 2111، ولديب. )عتقاد والرأي لألفراد وما تتطلبه هذه الحقوق من واجباتاأل

تعــد  ســتقرارأبنائــه وأن عمليــة األســتقرار المجتمــع وتماســك وتعــد المواطنــة عنصــرا  مهمــا  أل

، المطيــري. )مــن خــالل غــرس الــوالء الــوطنيوأفــراده المجتمــع  مســؤولية مشــتركة لجميــع مؤسســات

 (22ص ، 2114

عالقة بين الفرد والدولة كما يحـددها القـانون لتلـك الدولـة الوهناك تعريفات متنوعة للمواطنة تمثل    

عليهــا حقوقــا  سياســية مثــل حقــوق ومــا يصــاحبها مــن مســؤوليات تســبغ ، متضــمنة مرتبــة مــن الحريــة

تتضمن حقوقا  أخرى مثل الحماية  نهاوميزت بين المواطنة والجنسية األ، نتخاب وتولي المناصباأل

 (113ص، 2111،صقر. )في الخارج

هـــي اإلطـــار الجـــامع لتفاعـــل : فـــي إطـــار التفاعـــل بـــين المواطنـــة ووطنـــه بعضـــهم يعرفهـــاو  

ـــه ـــة، المـــواطن مـــع وطن ـــة للدول ـــدائرة الوطني ـــنهم ضـــمن ال ـــة المـــواطنين فيمـــا بي المحـــددة فـــي ، ولعالق

فالمواطنة ليست ، طبيعتها السياسية واالجتماعية واالقتصاديةجغرافيتها السياسية ومركزها القانوني و 

نتاـام عـام لـه محدداتـه وأبعـاده فـي حيـاة النـاس الـذين أبل هـي ، نتماء للوطن فحسبأوالء عاطفيا  و 
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ص ، 2111، غرايبـة. )متمثلـة فـي المسـاواة والحريـة والهويـة الوطنيـة والعدالـةينتمون مجتمع بعينـه 

31-32) 

، يمكـن بلوغهـا بصـورة تـدريجيا  ، له أبعاد عديـدة ومتنوعـة، واطنة مفهوم شامل ومعقدمفهوم المإن   

عبــر العصــور بــالطور السياســي ، يتــأثر أيضــا  الحضــاري السياســي والرقــيفهــو يتــأثر بالنضــج لــذلك 

 .بالمتغيرات الثقافية العصرية الحضارات واالجتماعي وبقيم

يتحقـــق والؤهـــم  ومـــن ثـــم   الفئـــات،بمختلـــف و  للـــوطن نتمـــاء المـــواطنينأيســـهم المفهـــوم فـــي تحقيـــق  و

 .لوطنهم ومواطنة كل منهم لألخر

لتصــبح قيمــة ، نصــوص قانونيــة المواطنــة مــن كونــه مجــرد توافــق علــى وهنــا ينتقــل مفهــوم 

اجتماعيـة وأخالقيــة وممارسـة ســلوكية يعبـر أدواؤهــا مـن قبــل المـواطنين عــن نضـج ثقــافي وحضــاري 

دراك سياسي دون تميز أو  تفرقه بـين أبنـاء الـوطن بسـبب المعتقـد والمـذهب أو العـرق فهـي أسـاس وا 

زالة  (229ص ، 2119، الفالحي) .أسباب الصراعات الوحدة وا 

دورا  فــي بنــاء الفــرد وتكمــن فــي تربيــة المــواطن الوطنيــة  ومجموعــة القــيملــذا تــؤدي المواطنــة  

علـــى مســـتوى مفهـــوم المواطنـــة  إن أي، خـــرينة التعـــاون المتبـــادل بينـــه وبـــين األبحيـــث يـــؤمن بأهميـــ

وتضــم هويــات وثقافــات ، وتحديــد ســماتها العامــة، ن غيرهــاالدولــة يعنــي الشــي الــذي يميــز الدولــة مــ

لة وهـي نسـيج فإنها تربط بين القـيم والعـادات االصـياألنتماء ب ا  فالثقافة الوطنية تجسد شعور  ،متنوعة

بـل تضـم ثقافـات وهويـات فرعيـة  واحـدا   فكـار أي هـي ليسـت أصـال  متكامـل الرؤيـة مـن األعـراف واأل

، نـدماج الـوطنيالوطنية الجامعـة أي األمع احتفاا تلك الهويات برموزها ودالالتها مع تقديم الهوية 

ستقرار اجتمـاعي وسياسـي واسـتيعاب مؤسسـات الدولـة لجميـع بما يضمن تحقيق أ، وضمان تحقيقها
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، 2816، الشجيري). الجماهيروطنية لدى يؤتي ثماره بغرس أسس   مر الذياأل ،مكونات المجتمع

 (.61ص

اجتماعيـا ووطنيـا   يعنـي نسـيجا  ، ن المشتركات الثقافية بين أفراد المجتمع من القـيم الخالقـةإ 

والحفـاا علـى وحـدة التنـوع وضـمان إرادة العـيش جماعيـا  فـي رؤيـة ، ختالفات والتنـوعيتجاوز كل األ

، الحيـــاة المشـــتركة والمؤسســـة علـــى المواطنـــة وقيمهـــافـــي صـــناعة ، وحـــدة العـــراق مـــع تنـــوع مكوناتـــه

هـو تعبيـر عـن قـيم ، خـتالف والتعـدد والتنـوع فـي المجتمـع العراقـياألإن  أي، فالعالم متعـدد بطبيعتـه

ممـا تشـكل تاريخـا  وطنيـا  ، ألن حضورها بوصفها عاكسة لهذه القـيم، المواطنة التي ال يمكن إلغاؤها

بهويـة ، تجمع الجميع التيضمن كينونة المواطنة، كل أطيافه ومكوناتهثقافيا  في المجتمع ب ا  وتماسك

 (. 326ص، 2113، سلوم. )وطنية تتجلى بالمواطنة وقيمها

 (31ص، 2116، الغامدي):يمكن تلخيصها في اآلتي بأن للمواطنة مقومات فيمامن ذلك ويتضح 

 .عتدال والتوازن في السلوك والعملاأل -1

حساســه بالمســاواة فــشــعور المــواطن بالعدا -2 مختلــف جوانــب الحيــاة مــع تكــافؤ الفــرص بــين  يلــة وا 

 .مختلف فئات المجتمع

االحتــرام المتبــادل بــين أفــراد المجتمــع وتعزيــزه بغــض الناــر عــن العــرق أو الجــنس بــين  تــوفير -3

 تخــاذ القـرارات التــي تتعلـق بــأمور حيــاتهمأكة فـي ومــنحهم الحـق فــي المشــار ، مختلـف فئــات المجتمـع

 .   المجتمعفي 

 ،ألنها تشكل جـزءا  مـن قـيم المجتمـع العميـق، ستعداد المسبق لهماهي غرس األالقيم الوطنية       

ذات قيمــة عاليــة فــي حيــاة  جديــدة   ا  التــي تولــد آفاقــ، نفصــل عــن كياننــا كــأفراد فــي المجتمــعال ت التــي

 (. 31ص، 2115،كورتينا. )في المجتمع األفراد 
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م المواطنــة تــربط بــين جميــع فئــات مكونــات المجتمــع بــرابط واحــد وواضــح فــأن قــي ومــن هنــا       

يوجه توجيها  من إن  زدواجية وأشكال التنوع والتعدد الذي يجبعن األ ا  الهدف بوعي اجتماعي بعيد

سـكن العـام التـي يشـعر فيهـا المواطنـون وتوطيـد دعـائم ال، شأنه إثراء القرار وخدمة المصـلحة العامـة

الرمـــوز الوطنيـــة التـــي تجمعهـــم جميعـــا  مثـــل الَعلـــم والنشـــيد الـــوطني واألحـــداث  لـــىإبـــأنهم مشـــددون 

فهؤالء الذين ال ، في المستويات االجتماعية واالقتصادية ختالفمن األ رغمال على،التاريخية المهمة

يتســاوون فيمــا هــو اجتمــاعي واقتصــادي يشــعرون بــأنهم أعضــاء مجتمــع موحــد بفضــل قــيم ورمــوز 

 (.21 -21ص، 2115،غرايبة. )ة المشتركةالوطن والمواطن

 : قيم المواطنة

 : الولء -2

وهــو الواجــب األســاس فــي المــوازين ، الــوالء أهــم الواجبــات الملقــاة علــى عــاتق المــواطنيعــد        

متيــازات التــي تفرضــها المواطنــة فــي الدولــة وعــدم التــ مر عيــة والوطنيــة للتمتــع بــالحقوق واألاالجتما

ـــالوالء ل، عليهـــا ـــهف ـــوطن يعنـــي محبت ـــدفاع عنـــه ونصـــرته وخـــدمتها فـــي أوقـــات الســـلم والحـــرب ، ل وال

لتــزام بتطبيــق قوانينــه األ والعمــل علــى نهضــة ورفعــة، والتعــاون مــع المــواطنين فــي تحقيــق األهــداف

وهــو نتــاج التنشــئة االجتماعيــة لألفــراد  لنصــرة فأصــل الــوالء الحــب والطاعــة،وأنامتــه أي المحبــة وا

فهـو ، كالعشـائرية والحزبيـة والطائفـة، الصـالت األخـرى وتسمو على، معهم بالوطنوالرابطة التي تج

، والعـويمر، العايـد. )طوعي وأرادي على أساس فكرة جامعة في اإلخالص للوطن في القول والعمـل

 (. 13ص، 2114
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 (. 16 -15ص، 1446، المعاني: )للولء ثالثة أسس هيإن    

رتبــــاط الفــــرد بعالقــــات أويتمثــــل فــــي  (Cohesion Commitment) الــــولء التالحمــــي -2

ويتحقق ذلـك عنـدما يتخلـى الفـرد عـن السـلوك ، وتضامنه اجتماعية ووطنية تضمن تماسك المجتمع

تضــامن للــوطن يجــابي الــذي يــدعم الــوالء والويركــز علــى الســلوك األ، الــذي يقــود للتنــاحر والتبــاغض

طاعة القوانين واأل  . واطنة في المجتمعيمان بالقيم ومسؤوليات الموا 

ة رتبـاط الفـرد بقـيم ومبـادئ الجماعـأويتمثـل فـي  (Control Commitment)الولء الموجه  -1

 . والتمتع بحقوقه والدفاع عنها، متثال لسلطتها والمعايير التي تحددهاوالمجتمع واأل

ـــولء المســـتمر  -3 ـــه إن  ويعنـــي (Continuous Commitment)ال يكـــرس المـــواطن حيات

وال يناـر للمكاســب ، ويسـمو فـوق حاجاتــه ونـوازع األنانيــة، بمصـالحه لبقــاء حيـاة الجماعــةويضـحي 

 . ويوثق الصلة بينه وبين أفراد المجتمع، يحققهاإن  التي يمكن

 :النتماء  -1

لمحبة الفرد لـذلك واألعتـزاز ، نتساب الحقيقي للدين والوطن فكرا  وتجسده الجوارح عمال  هو األ      

لتزام متالزمان في مصـب واألاألنتماء إن  أي، المجتمع والوطن والتضحية من أجله إلىنضمام باإل

وال يكـــون إال ألنـــه يعـــيش فـــي شـــروط اجتماعيـــة واقتصـــادية ، فـــرا فاألنســـان ال يتكـــون مـــن ، واحـــد

، وتحقيقـه لـدى أفـراد المجتمـع األنتمـاء يكون لها الدور الفعـال فـي صـياغة ، وسياسية وثقافية معينة

فـي إطـار اجتمـاعي هـو ، كافـة المسـتوياتالقـي نحـو نفسـه ونحـو وطنـه علـى ك ينمو واجب أخوبذل

 (. 31 -24ص، 2116، والفاعوري، العبادي. )وطنه

للوطن تأتي من خالل التفاعل والعمل المخلص لألفراد في جميع المجاالت األنتماء قيمة إن       

من وحدة المشـاعر واآلالم ، والتفاعل المستمرنتماء األفي  ا  صادق ليكون دليال  ، بالحقيقة ال بالمجاز
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يصـــبح مـــن المســـتحيل التصـــدي بشـــكل جمـــاعي األنتمـــاء ودون هـــذا ، والمواقـــف البريئـــة، المشـــتركة

 (.231ص، 2113، ناصر. )تكون أمة حين تتوحد مواقفها األفراد ف، للتحديات الراهنة

 : النتماء مراحل 

وهـذه ، فإذا قطعت واحدة منهن فإن السلسلة سوف تتأثر، عضهاحلقات متصلة بباألنتماء  ويعد    

خـتالف وقـد يكمـن األ، مؤسسات التنشئة االجتماعية في غرس قيم المواطنـةالمراحل تبدأ من خالل 

ويضـحي بنفسـه فـي سـبيل ، التي تخلق منه إنسانا  يتفانى في خدمة وطنه، في الدور وحجمه ونوعه

 (. 41ص، 2119، البدراني. )ذلك عند الضرورة

، والمؤسســـات التربويـــة هـــي األكثـــر قـــدرة علـــى المســـاهمة فـــي تحقيـــق المواطنـــة وغـــرس قيمهـــا      

 : وتعكس فكر المجتمع وثقافته في نفوس أبنائه وتتمثل بما يلي

 : السرة -2

أصـغر وحـدة اجتماعيـة تتكـون  وتعـد، ولى التي يتكـون منهـا المجتمـعهي الوحدة االجتماعية األ    

، واألكثر أهمية للتوجهـات الفكريـة، بأنها الدرع الحصين، بناء وتقوم بواائف حيويةبوين واألمن األ

وهكـذا تعـد األسـرة أول ، نيكسـبها ممـن حولـه بـدءا  مـن الوالـديفهـو ، فالفرد ال يولـد حـامال  ثقافـة معـه

 (. 46ص، 2119، الحديدي. )في إطار األسرة، موصل حضاري للفرد

فــي ، واتجاهاتــه داخــل المجتمــع األفــراد لمباشــر وغيــر المباشــر فــي شخصــية ا عمليــة التــأثيرإن    

ـــة ولـــى مـــن بـــين المؤسســـات األســـرة المؤسســـة األ لكـــون، وغرســـها القـــيم الوطنيـــة واالجتماعيـــة تنمي

للدخول في الحياة االجتماعيـة  األفراد  عدادالتي تعنى بإ، االجتماعية المتعددة األخرى في المجتمع

، وهـــي البدايـــة المـــؤثرة فـــي كـــل مراحـــل الحيـــاة للفـــرد مـــع أســـرته ومجتمعـــه ، فعالـــة عناصـــر واليكونـــ

 (. 41ص، 2112، جرار)
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تربيـة قائمـة علـى ، في مختلف مراحل عمره وتنميتها رعاية جميع جوانب الشخصية للفردإن        

علــى الرابطــة  للمحافاــة، أبــداء الــرأي والمناقشــة وتنــوير المعرفــة والفكــر بعقالنيــة وتقدميــة منضــبطة

، إبــراهيم. )لتصــبح جــزءا  مــن شخصــيته وكيانــه  ، للــوطن األنتمــاءوتنميــة الــوالء و ، ســرية للمجتمــعاأل

 (. 53ص، 2114

والحفاا على القيم والمبادئ الوطنية ومحاربة كل  األفراد إعداد  على سرةوتقع مسؤولية األ 

لتصبح عميقة الجذور شديدة ، جتمعالمعتقدات الضارة وبناء الشخصية حتى تصبح منارة له في الم

 ملـديه ينص ناضـجاشخأ إلى مسرية وتحولهوطن والمجتمع من خالل التنشئة األوالوالء لل األنتماء 

 (. 64 -68ص، 2116، وطرابية، العناتي. )المجتمع إلىاألنتماء الوعي الوطني والشعور ب

 : المدرسة -1

 األنتمــاء والمدرســة تعــزز ، ا كــان قــد تــم البــدء فيــهســتكمال مــأتــأتي أهميــة المؤسســة التربويــة فــي     

اطات الوطنيـة مثـل تحيـة ممارسة النشـ، حساس بالهوية من خالل أساليب متعددةالمبكر للوطن واأل

فتخـــار والتضـــحية مـــن أجـــل الـــوطن والشـــعب وفهـــم واجبـــات المـــواطن العلـــم واألناشـــيد الوطنيـــة واأل

ــــة أو ، ة ودوره كمــــواطن فيهــــاوحقوقــــه ومعرفــــة الحيــــاة السياســــية واالجتماعيــــ كتســــاب المعرفــــة الحديث

وتـدعيم القـيم ، علميا  واجتماعيـا وأخالقيـا  ، عداد الجيلأوتطبيقها بطريقة أفضل في الحياة من خالل 

للـــوطن عـــن طريـــق األنتمـــاء المبـــادئ بـــالوالء و  مجتمـــع والقـــيم الوطنيـــة ومحتواهـــا هـــيالســـائدة فـــي ال

 (. 43ص ، 2112، وعباس، ليجالع). المناهج والنشاطات المختلفة

أحـــداث التطـــوير فـــي الجانـــب المعرفـــي والجانـــب  الـــذي يســـهم فـــي دور المدرســـة مـــن نطالقـــا  أ     

التــي تكــون المحتــوى األخالقــي للمجتمــع ، تعكــس فلســفة المجتمــع وتطلعاتــه فإنهــا، الوجــداني للمــتعلم

    والتماســك بــين أفــراد المجتمــع باعتبارهــا مؤسســة اجتماعيــة فــي تكــوين االتجاهــات الوطنيــة والوحــدة 



20 



ــــدماج  ــــة العرقيــــة والطائفيــــة باعتبارهــــا أداة المجتمــــع فــــي ان ــــة أســــباب الفرق زال والمدرســــة ، األفــــراد وا 

على والقدوة الحسنة أمـام مخرجات إيجابية من خالل المثل األ إلىكمؤسسة تربوية اجتماعيه تؤدي 

األنتمــاء بالشــعور بــالوالء و ، رة علــى تجديــد نفســهاوالقــد، بــداعي للتالميــذوشــحذ التفكيــر األ، التالميــذ

عبـد . )إلعـداد الناشـئ للمواطنـة الصـالحة فـي المجتمـع، خالق والقيم الوطنية لـدى الطلبـةوغرس األ

 (. 139ص، 2115، الفتاح

 : المساجد والمؤسسات الدينية -3

روحـي والبـدني سـعيا  يسـتهدف النشـاط العقلـي وال فهـو، الدين مقوم أساسي لسالمة المجتمـع إن     

ويبث في النفوس ، نانيةويسمو فوق نوازع األ، فراد المجتمعأيوثق الصلة بين  وأنه،وراء قيم الفضيلة

، خـــالق الحميـــدةوبهم بـــالمودة والتســـامح واأللـــبـــين مـــن يشـــتركون فـــي الـــوطن ويمـــأل ق،  روح األخـــوة

قرار  رس الوازع الديني لدى أفراد المجتمـع غيو ، لمبادئ والقيم االجتماعية الساميةاوالسلوك الطيب وا 

 (. 121 -121ص، 2114،براهيمإ. )يفرقفهو يجمع دائما  ويوفق وال 

وال يقــف عنــد حــدود العبــادة ، علــى تحقيــق أهدافــه الــدين لــه مؤسســاته التــي تحــرصإن  كمــا 

ين أفراد من خالل المواعا وتقوية الصلة ب، للتربية االجتماعية والوطنية داعمة  ركيزة هو بل، فقط

وذلــك  ،فــإّن المســؤولية عايمــة وكبيــرة علــى الــدعاة فــي المجتمــع، ووقايتــه مــن االنحــراف، المجتمــع

يسـعى يشعر كل فـرد فـيهم بـأن عليـه دورا  مهمـا  إن  من شأنهو ، بأشراك الجميع في تحمل المسؤولية

، العبـــدلي. )ســـالم ديـــن الدولـــةة مصـــالح الدولـــة والمجتمـــع ألن اإلعلـــى ادائـــه نحـــو اإلصـــالح ورعايـــ

 (. 52 -51ص، 2118

ونبذ ، اللحمة التي تتبناها وغرس ةتوتقويالتسامح  سات الدينية تعمل على تنميةالمؤسلذا فإن       

ودعم الروابط العقلية التي ، التي تؤدي نحو مجتمع متصارع في حالة حرب دائمةحقاد الكراهية واأل
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يقــوم علــى   الــذي،المســاواة بــين أفــراد المجتمع دراك والوجــدان بالفضــيلة فــي اــلتعمــل علــى ربــط اإل

 (. 95 -99ص، 2111، وقطاوي، الزيادات. )بين مختلف فئات المجتمعو  ،انتماءات مشتركة

 : الندية والمؤسسات الثقافية -4

وقـد كثـر أنتشـارها فـي ( اجتماعيـه، رياضـية، ثقافيـة)هي مؤسسات اجتماعيه تربوية في الغالـب     

وتتفاعـــل فيهـــا  األفـــراد متمثلـــة باألنديـــة والمراكـــز الثقافيـــه حيـــث يلتقـــي فيهـــا ، رةالمجتمعـــات المعاصـــ

تكــوين عالقــات مــع ، يــتم مــن خــالل الملتقــى االجتمــاعي، مجتمــع واحــد الجماعــات الــذين يضــمهم

 إلـىالتـي تسـعى ، وتبـادل المعلومـات الثقافيـة والوطنيـة واالجتماعيـة مـن مختلـف االنشـطة، األخـرين

الذين يمثلون جميع مناطق ، وتنمية روح الوحدة والوفاق بين فئات أفراد المجتمعنتماء األترسيخ قيم 

التـي تسـود المؤسسـة الثقافيـة مـن ، يمارسون ثقافة الحوار واحتـرام الـرأي والـرأي األخـرحيث ، الوطن

 والعمــل علــى تجــاوز، ومفــاهيم وطنيــة وروح الوفــاق بــين مختلــف أفــراد المجتمــع، أجــواء ديمقراطيــة

 (. 86ص، 2112، التل)شاعر التعصب الطائفي واإلقليمي م

، وتعميقهــا  الوطنيــة والثقافيــة األفــراد هويــة  ترســيخ إلــىلمراكــز الثقافيــة تســعى األنديــة وا كمــا      

ـــي ، المعوقـــات وتشـــخيص، التوعيـــة الوطنيـــة نشـــرو  مـــن خـــالل عمـــل نـــدوات ثقافيـــة للمجتمـــع المحل

نتسـاب عمـال  والقائمـة علـى المواطنـة وحريـة األ، ويـة الثقافيـةومعالجـة أبـرز القضـايا التـي تخـص اله

علــــى العدالــــة االجتماعيــــة بقبــــول تركــــز علــــى مواطنيتــــه القائمــــة العلــــى تحقيــــق مصــــلحة مشــــتركة و 

تزيل سوء  لتزام بإدارة الخالف بالوسائل المتحضرة التيواأل، والتنوع بين الذات واألخرين، ختالفاأل

حتــرام والعمــل علــى ترســيخ القــيم واأل، التعصــب اد المجتمــع علــى نبــذوحــض أفــر ، خــتالفالفهــم واأل

فـي تحقيـق التوعيـة ، في النهاية من أدراك عن نضج ثقافي ورقـي حضـاري موهو ما يسه، والتسامح

 (. 65 -69ص، 2118، أحمد) .فاهيم حب الوطن دون تمييز بينهم بم
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 : اإلعالم وسائل  - 5

ــــلكــــل مجتمــــع سياســــته         ــــل ســــتخدام األإلتهــــدف مــــن  خــــالل ا التي،واالتصــــالية ةاإلعالمي مث

المؤسســات االجتماعيــة عــن دور  أهميتهــا والتــي التقــل، فــي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة، لإلمكانــات

، مقروءة ومسموعة و على اختالف أنواعها من مرئيةاإلعالم ويتمثل دور وسائل ، خرىالتربوية األ

تـدخل كـل بيـت وتخاطـب جميـع ، فـي عصـرنا الحاضـروأبرزهـا ة تعد من أهم الوسائط التربويـالتي و 

، فـي تعزيـز التماسـك االجتمـاعي ولهـا تـأثير قـوي، بمختلـف األعمـار األفـراد وتتميز بجذب ، الفئات

والوعي ، من خالل التركيز على القيم الوطنية واالجتماعية وتشكيل حرية الرأي العام وحرية التعبير

 (. 214ص، 2116، الرقب. )الثقافة الوطنية بين أفراد المجتمعرشاد وتعميق والتوجيه واأل

فـي ترسـيخ ، األفـراد وعـي من خالل دورها الكبير في تشكيل ، تصاليةسائل االالو وتكمن أهمية     

والتعدديـة والتنـوع فـي ، وتـدعيم قـيم الحـوار وقبـول األخـر، مجمل مناومة القيم الوطنية واالجتماعية

والوحـــدة وخلـــق بيئـــة مناســـبة األنتمـــاء وطنيـــة فـــي تعزيـــز القـــيم و  ن رســـائلبمـــا تتضـــمه مـــ، المجتمـــع

 (.95-53ص، 2119، أحمد). وبوحدته الوطنيهلمواجهة األخطار التي تحدق بالمجتمع 

كقيمــــة ، تشــــكل ناامــــا  عامــــا  ال ينفصــــل عــــن المجتمــــع، االتصــــال الجمــــاهيرين وســــائل إ 

جيــال فــي صــنع ني فــي النفــوس لتحقيــق حلــم األاألنتمــاء الــوطللتكامــل الــوطني وتكــريس ، أخالقيــة

حتقـان ومشـاعر الكراهيـة والحقـد ونبـذ ماـاهر الفتنـة واأل، القرار وتعزيز التواصل بين أفـراد المجتمـع

ســـاس تبنـــى عالقـــات تبادليـــة بـــين أفـــراد المجتمـــع ووســـائل وعلـــى هـــذا األ، بـــين أبنـــاء الـــوطن الواحـــد

وغـرس قـيم المواطنــة لتحقيـق الهـدف األسـمى للوســيلة  المختلفـة فـي تعزيـز الوحــدة الوطنيـة االتصـال

ن االنتقـــال مـــن المواطنـــة إترســـيخ مبـــادئ المواطنـــة فـــي المجتمـــع،و  وففـــي رص الصـــف اإلعالميـــة 

ـــىالمجـــردة  ـــة الشـــعور ب إل ـــال مـــن حال ـــة يتشـــكل فـــي االنتق ـــوطن والمعرفـــة األنتمـــاء المواطنـــة الحق لل
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ميـة لتن، أرفـع المسـتويات إلـىض وتنميتهـا وتصـعيدها حالة االندفاع القوي نحو النهو  إلىبالواجبات 

 (. 316 -315ص، 2115،المزاهرة).  الوطن الواحدالروابط المشتركة بين أفراد 

  :تنمية العتزاز الوطني

عتـــزاز الـــوطني هـــو عنصـــر تربـــوي أساســـي يشـــعر الفـــرد مـــن خاللـــه بقمـــة المواطنـــة ن األإ 

األسرة الكبيرة التـي يتـألف  إلىعتزاز الوطني يشد المواطن فاال ،وتتبلور بالوطنية الصادقة، الحقيقية

وتميــز كــل  ،أي يشــعر بــالفخر وهــي صــفة نابعــة مــن قناعــة، منهــا الــوطن ال يحــس فيهــا بــاالغتراب

ـــه و  ـــة، نتمائـــهأمـــواطن مخلـــص فـــي والئ ـــالقول والفعـــل والتمســـك بالهويـــة الوطني ـــر ب ، العنـــاقرة. )ويعب

 (. 22-21ص، 2118، والبواعنه

فهو يشعر ، للوطن والوالء للدولةاألنتماء من خالل ، المجتمع أساسا  للتجمع والتفاعلويعد  

 إنهـا ،ويحـس بـأن الـوطن هـو مـن أجلـه، الفرد بأنه يعيش من أجل الوطن وال يعـيش مـن أجـل نفسـه

يــدفعهم ، كيــان الــوطنف، عتــزاز الــوطني التــي يشــعر بهــا أفــراد المجتمــع فــي الــوطن الواحــدحالــة األ

ختالف وهذا ء مجتمع أفضل والقدرة على صهر األالدائم والتعاون المستمر فيما بينهم لبنا لالتصال

ليبقـى مفهـوم المواطنـة ، سـتقرار جتمـاعي واألفي بوتقة الوطن الذي يحقق التماسـك اال يصب التنوع

نســجامها مــع الضــرورة تتصــاعد مــن خــالل تنميــة األعتــزاز الــوطني وأجــوهرة ضــرورية حتميــة وهــذه 

 . يم السائدة في المجتمعالق

رتكاز عليه في المجتمع ويمكن األ، ن ربط الماضي بالحاضر يسهم ببناء مستقبل للوطنإ 

، ليعكس حالة من التماسك، من خالل السلوك والضمير للفرد، الوطنياألنتماء عن صدق 

لىمستويات أكثر رقيا  و  إلىوالتوجيه به  الوطني في في تنمية االعتزاز ، جذور أكثر رسوخا   ا 

 (.21 -14ص، 2115، غرايبة). المجتمع
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 (. 14 -18ص، 1443، غرايبة:)وانب هيج ثالثة عتزاز الوطني منوتتألف عملية األ

الذي يتمثل بتنمية المعارف والمفاهيم والقيم الوطنية والخبرات واالتجاهات :الجانب اإلنشائي -2

 . السليمة لدى أفراد المجتمع

نحراف الضار بهم شخصيا  بتجنيب وقوع أفراد المجتمع في األلذي يتمثل وا :الجانب الوقائي -1

 . وببلدهم بشكل عام

نعزالية والفردية التخلي عن االتجاهات السلبية كاإلالذي يتمثل بالعمل على : الجانب العالجي -3

 . يجابية المعاكسة لهالتردد والتشجيع على االتجاهات اإلوا

في نفوس وطني في المجتمع في خلق جذور األلفة والوفاء وتنميتها عتزاز الوتكمن أهمية األ   

 .على أساس المحبةاألفراد 

 (32ص، 2116، الشناق):هيومن أهم مااهر االعتزاز الوطني  

 على المستوى السياسي والثقافي ن الذين ساهموا ويساهمون في بنائهيعتز برموز الوط -1

 .واالجتماعي

 . ية واالستراتيجية ويعرف دوره إنسانيايعي أهمية وطنه التاريخ -2

 . يعتز بالمؤسسات الثقافية واالجتماعية في وطنه -3

 . يلتزم بالوحدة الوطنية ويرفض كل أشكال التعصب وأنواعه -9

 . معرفة رموز وطنه ويعي مدلوالت هذه الرموز -5

لفرد يتفانى في خدمة مفهوم المواطنة مجموعة من القيم تجعل اإن  نقولإن  ومما سبق يمكننا   

 .في سبيل ذلك عند الضرورة، يضحي بنفسه، وطنه بل
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 : الحقوق المؤسسة لمفهوم المواطنة

ينبغــي ، رتبط بمفهــوم المواطنــةهنــاك حقوقــا  إنســانية عالميــة تــإن  تفــاق عــالمي علــىإهنــاك    

ـــاء  وتشـــكل ركنـــا  أساســـيا  ، خـــتالف الثقافـــاتأتطبيقهـــا بغـــض الناـــر عـــن تنـــوع المجتمعـــات و  فـــي بن

وتــوفرت لــه ضـــمانات الحفــاا عليهــا مـــن ، ذا حصـــل علــى حقوقــه كاملـــةفرد إشخصــية اإلنســان فــال

ة هـذا الفـرد سـيكون أقـدر علـى الحيـاإن  فأن ذلك يعني، جانب حكومته ومختلف المؤسسات المعنية

األسـاس للقـانون  حجـر (The V. N. charter)ميثـاق االمـم  ويعـد.الكريمـة فـي أطـار اجتمـاعي

ــد دخالهــا للقــانون ، نســانولي لحقــوق اإلال وذلــك ألنــه ســاهم وألول مــرة فــي تــدويل حقــوق اإلنســان وا 

ـــة ســـان فرانسيســـكو عـــام  ـــدولي الوضـــعي التـــي وقـــع ميثاقهـــا فـــي مدين ، 2111، كنعـــان. )1495ال

 (. 88ص

ـــذلك تعـــد     ـــة وأدائهـــم  ل هـــي المـــؤثر ، األلتزامـــاتمســـألة حصـــول المـــواطنين علـــى حقـــوقهم الكامل

من حقوقه يعد قصورا  في عملية  فحرمان المواطن، قي على مدى تحقق المواطنة في المجتمعالحقي

ألن الدولــة مؤسســة ، وبــذلك تخضــع الدولــة للقواعــد الحقوقيــة التــي تضــعها تطبيــق مفهــوم المواطنــة،

، وكل مؤسسـة اجتماعيـة هـي مؤسسـة حقوقيـة يتمحـور فـي شـكل الدولـة الوطنيـة للحقـوق، اجتماعية

كما انه يـدين لـه بـالوالء الـدائم وبـذلك تتقيـد الدولـة ، هو عضو كامل الحقوق في هذا المجتمعوالفرد 

 (. 121ص، 2113، طي. )بالحقوق له

داخل المساحة بين ، الحريات والمصالح التي يتوقعها المواطن أو الجماعة من الدولةإن ف لذا      

لتــزام بتعزيــز الحقــوق لصــالح المواطنــة فــي األيتمثــل  تشــكل هــدفا  رئيســيا  ، الفــرد والحكومــة الوطنيــة

، الحقــوق ســلطة يخولهــا القــانون لشــخص مــاإن  أي ،بمــا يتفــق مــع معــايير المجتمــع، للصــالح العــام
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ساسـية للمـواطنين مـة علـى أكمـل وجـه ليشـمل الحقـوق األلتوفير حقوق مهمة مرتبطة بالخـدمات العا

 (. 683ص، 2111، وديل، ديلو. )في المجتمع

 : الحقوق المدنية: أولا 

، العــيش كإنســان فــي جماعــة عال يســتطي ومــن دونهــاوهــذه الحقــوق أصــيلة فــي طبيعــة اإلنســان    

بعيــدا  عـــن ، فالمواطنــة تتجســد مــن خـــالل شــعور المــواطن بـــالحقوق والتمتــع مــن خاللهـــا دون تميــز

نهـا تتعلـق فالحق في الخصوصية أولـى الحقـوق وأصـل الحريـات أل، المحاباة والشخصية أو الحزبية

، 2113، الهســـــنياني. )ومصـــــدر قيمـــــه كإنســـــان فـــــي المجتمـــــع، وبصـــــميم كرامتـــــه نفســـــه نســـــانباأل

 (. 361ص

الحــق فــي حريــة االجتمــاع وتكــوين الجمعيــات والحــق فــي حريــة الــرأي هنــاك جانــب ذلــك  إلــى      

، ع بالحقوقنعكاس لمفهوم المواطنة الذي ينطلق من مجتمع سليم يتمتأوهذه الحقوق كلها ، والتعبير

دون تميز بين المواطنين وهذه الحقوق ، من شراكة مؤثرة إلىتوازن إيجابي للوصول  إلىمما يؤدي 

يجـــابي واإلســـهام اإل، تشـــكل محـــورا  أساســـيا  فـــي تبلـــور المواطنـــة الكاملـــة بـــين المؤسســـات والمـــواطن

 (. 166ص، 2111، خالد. )حيازة الحقوق في المجتمع إلىللوصول 

 : ق الجتماعيةالحقو: ثانياا 

مـــن الحقـــوق المهمـــة بـــدءا  مـــن الحـــق القليـــل مـــن الرفـــاه االقتصـــادي تعـــد الحقـــوق االجتماعيـــة       

    وعــيش حيــاة إنســان متحضــر وفقــا  للمعــايير الســائدة فــي المجتمــع دون تميــز وتشــمل الحــق بالرعايــة 

سـتوى معاشـي لضـمان ويكفي لكل مواطن في م، الطبية والصحية العامة والتأمين الصحي المجاني

وهــذا ماتضــمنه الدولــة  ،الصــحة والرفاهيــة لــه وألســرته علــى صــعيد الخــدمات االجتماعيــة الضــرورية

لكـي ، لحد من الفـوارق الطبقيـة الخاصـة بالمواطنـة االجتماعيـة وهـذا أمـر جـوهريتعمل على ا والتي
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، والفــاعوري، بــاديالع. )عضــاء مجتمــع واحــدأوأنهــم ، يشــعر المواطنــون أنهــم جــزء مــن مجتمــع واحــد

 (.39 -33ص، 2116
 

 : الحقوق السياسية: ثالثاا 

، نتخابـات والترشـيحاأل حـق تتمثل هذه الحقوق فـي المشـاركة التـي تمـنح المـواطنين مـن خـالل      

ساســـية فـــي أصـــبحت مـــن الحقـــوق األ والتـــي ،ومشـــاركة المـــواطنين فـــي أدارة الشـــؤون العامـــة للدولـــة

، وكــذلك المشــاركة فــي أمــور السياســة والحكــم وأبــداء الــرأي، حــاكمختيــار الأفــي و عصــرنا الحاضــر 

وحماية الناام الـوطني للدولـة ، وبتطبيق القوانين وحماية حقوقهم وحرياتهم في عالقاتهم مع السلطة

حــــق تكــــوين مؤسســــات ، ومــــن أهـــم هــــذه الحقــــوق، جانــــبصـــالحها الخاصــــة بــــالمواطنين دون اإلوم

فـي وترسـيخها المواطنـة  ة الشرعية االساسية لتكـوينالقنا التي تعد ،المجتمع المدني واالنضمام اليها

، 2118، والبرغــوثي، الغــزاوي. )المجتمــع مــن خــالل أبــداء رأي عــام قــوي قــادر علــى رقابــة الســلطة

  (.29 -23ص
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 : الحقوق اإلنسانية: رابعاا 

 لحــق فــي دعــملســكن المناســب واوهــي الحقــوق الطبيعيــة لألفــراد وتتمثــل فــي الحصــول علــى ا     

ــــة ــــة وحمايــــة األ الخــــدمات كتطــــوير، للمــــواطنين ورعايتهــــا الدول ــــة البيئ جيــــال القادمــــة العامــــة وحماي

فكلمــا ، فــي تقريــر المصــير مــن خــالل المبــادئ االساســية فــي الفلســفة الديمقراطيــة، والمحافاــة عليهــا

حقــوق العامــة التــي تطــور المجتمــع سياســيا  واجتماعيــا وثقافيــا  وصــناعيا  اهــرت أنــواع جديــدة مــن ال

 (.39 -33ص، 1443، ةغرايب. )داخل المجتمعاألفراد ءات تحاول المحافاة على انتما

االحتالل األمريكي أرض أقدام  وطأت أن المواطنة قد تأثرت ومنذإن  ويرى صحفيون 

بين مختلف مكونات المجتمع  نشغاالتليستفيد من األ، دافعا  الكل ضد الكل 2113عام  العراق

وهنا بدأت عوائد الربح من التفتت ، عامل معهم جميعا  كال  على حده ولينفرد بالت، قيالعرا

. قوة الناعمةتجاه المجتمع وطبقاته باستخدام النه أنساب بهدوء أأذ ، المجتمعي المتوقع لمشروعها

 (. 25 -29ص، 2111، العمار)

 إلـــىأدى ، لح الفئويـــةالمصـــابالمتمثلـــة  ن تشـــجيع أليـــات التفتيـــت والفوضـــى فـــي المجتمـــعا  و  

ســتغلتها قــوى أبســبب اعتمــاد ناـام المحاصصــة التــي ، الهويـات الجزئيــة إلــىتراجـع مفهــوم المواطنــة 

عـن عمـد ، صـراع متنـاحر ومتصـادم إلـىليصـبح ، في إذابة الـروابط االجتماعيـة والوطنيـة االحتالل

حالــة مــن التــأزم فــي مفهــوم  إلــىأدى  األمــر الــذي ،نقســامات المذهبيــة والعرقيــةباتجــاه الطائفيــة واأل

، مركـز انتيكريتـي. )يمكن تسمية بالمواطنـة غيـر المتوازنـة بـين أفـراد المجتمـع العراقـي فيماالمواطنة 

 (. 25 -29ص، 2116
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لـىو ، المواطنــة مفهـوم نعكـس سـلبا  علـىأوهـذا مـا   توليـد قناعـات خاطئـة قامـت علـى أســس  ا 

حقيقـة مبـرّرة فـي أزاحـه مفهـوم المواطنـة وتفكيكـه  إلـىوتحويلهـا ، وراء مصالح فئويـة ضـيقة، منحرفة

، 2111، العلـواني. )صـورة أخـرى إلـىوتحويلـه  ألنه الجامع النافع للمجتمـع وأرصـدة القـوة والمناعـة

 (. 162 -161ص

ن اعتماد المحتل على المحاصصة في تشكيل البنية األساسية االجتماعية في العراق بعد إ 

ممــا أنعكــس بشــكل كبيــر علــى مفهــوم ، بعيــد عــن التمحــورو ، زمــاتاألوافتعــال ، االمريكــي االحــتالل

ت التـي أولى الرصاصا الذي يشمل، مفهوم المواطنة ةوبإزاح، المواطنة والنسيج االجتماعي العراقي

بجميــع مكوناتــه   علــى الهويــة العراقيــة ومــا تــال ذلــك التــاريخ، مريكــيأطلقــت مــن قبــل االحــتالل األ

ترسيخ الطائفية وأضـعاف الشـعور بمفهـوم المواطنـة مـن خـالل أبعـاده  حيث عمل على، االجتماعية

تأســيس ســـلوكيات ومفــاهيم ومبـــادئ  علـــى والعمــل، علـــى أفــراد المجتمـــع العراقــي، الســلبية والخطيــرة

وأصـبح المشـهد العراقـي يعكسـها ، تناقض العادات االجتماعيـة التـي نشـأنا عليهـا فـي بيئاتنـا المحليـة

عبــــد )، المحتــــل فــــي ثناياهــــا تــــأجيج المنازعــــات والصــــراعات االجتماعيــــة صــــورا  مؤلمــــة لممارســــات

 (. 39ص، 2116، المجيد

وأضــــعاف مفهــــوم ، التنــــازع والتنابــــذ إلــــىودفعــــه ، وامــــل الهويــــة الوطنيــــة للمجتمــــعأغفــــال عإن     

حيـث أدى المحتـل عـن عمـد فـي ، طيلـة السـنوات الماضـية من أولويات المحتل األمريكي، المواطنة

المواطنـة علـى أسـس مختلفـة عمـا هـو والهويـة العراقيـة والعمـل علـى صـياغة مفهـوم المواطنـة  أزاحه

 . من قبله، معروف

 (86-86ص ، 2111، شيال): ويمكن أجمال مااهرها بما يأتي 

 . تأسيس ناام المحاصصة والعمل على أزاحه مفهوم المواطنة في المجتمع -1
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بــدال  مــن التعــاون إلنشــاء ، ي ســلوكيات تصــارعيهتبنــ إلــىدفــع أطــراف اجتماعيــه وسياســية  -2

 . دولة المواطنة والخدمات للمجتمع

ي نشــر فكــر متطــرف ال ينتمــ إلــىمــا أدى ، فــتح حــدود الــوطن أمــام قــوى اإلرهــاب العــالمي  -3

 . صرة الوطنيةالمجتمع العراقي وتفكيك األ إلى

 .  نمية العراقية المقبلةيعيق التإن  العمل الجاد على هجرة العقول وهو ما من شأنه -9

ال يخــدم مقصــدا  مشــتركا  لــدى أفــراد ، عائمــا   ا  وكــرس المحتــل علــى جعــل مفهــوم المواطنــة مفهومــ   

فقد مارس كل ، وال يعبر عن الذات العراقية من خالل أذابه الروابط بين مكونات المجتمع المجتمع 

ب أبشـع االمـواطن مـن أنهتـاك وأرتكـبحـق منهـا علـق يتومـا ، أنواع الالم مـن إضـعاف روح المواطنـة

ـــاة العامـــة، نســـانيةجـــرائم اإل ـــا  تكـــون منامـــة  ةصـــاوخ، فـــي ميـــادين الحي التجـــاوزات الخطيـــرة وأحيان

. اندمنهجــه ضــد أبنــاء المجتمــع وحريــاتهم األساســية بصــورة ينــدى لهــا الجبــين وتقشــعر لهــا االبــمو 

 ( 116ص، 2115، جلعوط)

لصالح الهويات الجزئية  بتراجع، يلة سنوات االحتالل الماضيةلذا أصبح مفهوم المواطنة ط        

وعــي أبنــاء المجتمــع العراقــي بكــل إن  األ، لتباســات والتناقضــاتمــن األ عــدد إلــىوتعرضــه ، الفئويــة

يقاف تدهور حالة الشعور بالمواطنـة مكوناته من خالل معطى وطني ال غير مـن خـالل أذكـاء و ، وا 

ود الـبالد سـائبة ومفتوحـة أمـام وتـرك حـد، هليـةهاويـة الحـرب األ إلـىالد ودفع الـب نار الفتنة الطائفية

مريكيــة بمقتضــى العــراق فــإن المســؤولية تقــع علــى اإلدارة األنتيجــة للفوضــى التــي عمــت ،  هــابر اإل

وقرارات  1461واتفاقيات الهاي لسنة  1494بما في ذلك معاهدات جنيف ، مبادئ القانون الدولي

 (. 243ص ، 2112، خالد). بالعراق مجلس األمن ذات الصلة
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 :ركائز المواطنة

 ( 948ص، 2112، مهران): وهناك ركائز عدة تقوم عليها المواطنة منها

وتعنـي وضـع القيمـة العليـا للفـرد والعمـل علـى رعايـة مصـالحه والـدفاع عـن حقوقـه : لفرديةا -1

 .وحرياته ألن الدولة قد أسست لمصلحة الفرد وليس العكس

فـــي حـــق المـــواطنين بالتســـاوي فـــي الحقـــوق والواجبـــات و  إلـــىلـــة نـــي ناـــرة الدو تع: المســـاواة -2

في تلقي  قته االجتماعية وتمثل المساواةنتخاب فلكل مواطن صوت بغض النار عن طباأل

والحصـول علـى الفـرص  ،خدمات اجتماعية عامة من خالل التوازن بين الحقوق والواجبات

، وكــذلك المســاواة أمــام القــانون، الطائفــة أو العــرقعــن الجــنس أو  بعيــدا  المتاحــة والمتكافئــة 

معمــول  ن أمــنهم المجتمعــي وهـي حقيقــة   ساســية وضـمامـن أجــل ضــمان إشـباع حــاجتهم األ

  .وحديثا   بها قديما  

نتخــاب واالجتمــاعي داخـل الدولــة ويعــد األ وهـي المســاهمة فــي النشـاط السياســي: المشــاركة -3

السياسـي الغربـي المشـاركة بأنهـا العمليـة التـي  أهم صور هـذه المشـاركة ولهـذا يعـرف الفكـر

حكم أما المواطن فيشـارك فـي فالرعية تخضع وال ت ،(الرعية)و( المواطن)ن توضح الفرق بي

 .لترسيخ الشرعية السياسيةوعبر المجالس المنتخبة ، حكم دولته عبر النشاط السياسي
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 :أبعاد المواطنة

، 2112، ملكـاوي) :يمكن تناولها من الجوانب األتيـة للمواطنة متعددة ا  ذكر عدد من الباحثين أبعاد

 (.354_356ص

المؤسسـات المجتمعيـة مـن  إليـهالمعرفة جوهر توعيـة المـواطن الـذي تسـعى  :البعد المعرفي -1

ســؤولياته أتســاع فــي المعرفــة وغــرس القــيم وال يعنــي ذلــك بــأن األمــي لــيس مواطنــا  يتحمــل م

نمــا تعــد مــن ، ذي يشــكل مهــارات المــواطن وكفاءاتــه التــي يحتاجهــاالمعرفــة هــي الطريــق الــ وا 

كفهـم الدسـتور ، المجتمع بالمعرفة االساسية بشؤون المواطن العامة وممارسـتها خالل تزويد

أي ، وعالقــة كــل واحــدة بــاألخرى ووايفتهــا كــل ســلطة توضــيح و، الــذي يقــوم عليــه الحكــم

ـــدور حولنـــا مـــن  ذوي الشـــأن ومـــن و ين خـــر مـــن األ ومانحصـــل عليـــه، معرفـــة أنفســـنا ومـــا ي

 .ومشكالت ، المعرفي بمؤسسات المجتمع وتكوين االتجاهاتالتخصص واإللمام 

حكامــا  ومحكــومين فــي الــوطن األفــراد الــذي يســتهدف تناــيم العالقــة بــين : البعــد التنظيمــي -2

فإنهــــا  واضــــحة أيــــة عالقـــة ال تقــــوم علــــى ناــــام واضـــح وقــــوانينإن  أي، وأجهزتـــه وهيئاتــــه

 .مجرد رغبات وتوجيهات يفرضها القوي على الضعيف إلى تحول حتما  ست

حســاس بكـل مــا يتعلــق بالعالقــات اإلنســانية فــي ويســمى العــاطفي أي األ: البعــد الجتمــاعي -3

المجتمع وبالعاطفة الصادقة التي غرستها عملية التنشئة منذ الصغر نحو المجتمع وتحقيق 

وأمالـه وتكـون صـادقة نحـو وطنـه الـوطن  خـالل أحسـاس بـاآلم المـواطنين مـنالوحدة وحب 

يجابيـــة وقـــد حـــرم والرحمـــة والتواصـــل واالتجاهـــات اإل بـــه مثـــل معـــاني الـــود قوكـــل مـــا يتعلـــ

 (169ص، 2113، الدويري). والعفواإلسالم القطيعة واإليذاء وشرع التسامح والتواصل 
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 (31ص ، 2111، والزبون، وصفاء، ناصر: )البعد الثقافي والحضاري -9

فـــي  األفـــراد ي يخـــتص بجوانـــب الخصوصـــية وتميـــز المـــواطنين أمـــام غيـــرهم مـــن الـــذوهـــو        

وهما يعبران عن الهوية ، الروحي والمستوى المادي المجتمعات األخرى وله مستويان هما المستوى

قناعـة  ب الـوطن والمبـادرة فـي المشـاركة عـنبواجـب حـاألفراد ويشعر ، بل يعدان ترجمة عملية لها

التـي توحـد النسـيج ، أفـاق المسـتقبل إلـىلألبـداع والنطـالق  ا  يشـكل حـافز  مما، ينفعلية ذاتية كمواطن

 يأ ،سـهام فـي أيجـاد مواطنـه ديناميكيـةطنيـة فـي إطـار الوحـدة الوطنيـة واألاالجتماعي بالثوابت الو 

المشـــاركة  الثقافيـــة االساســـية فـــيامـــتالك المهـــارات  خـــالل االجتماعيـــة، مـــنعالقـــة المـــواطن ببيئـــة 

سـلوك ثقـافي وحضـاري علـى أرض  إلـىيؤدي  األمر الذي الحياة السياسية واالجتماعية فيالفعالة 

 .الواقع في بناء المجتمع

يســـتهدف بنـــاء الضـــوابط الذاتيـــة فـــي نفـــس كـــل فـــرد فـــي  هـــوو : والســـلوكيالبعـــد الخالقـــي  -5

 .األفراد لتوجيهه نحو الطريق السليم ليجنب اإلخفاقات مع غيره من ، المجتمع

  :المهنيةوالمسؤولية  الصحافيون

فاتحــة صــحف ( الــزوراء)جريــدة  صــدارإ، علــى أثــر جــاء صــحفي العراقــينطــالق الأبــدايات إن      

، 1864/ حزيـران/ 15 منهـا فـي /حيـث صـدر العـدد األول، ول لصـحافتنااأل دالعـراق الرسـمية الوليـ

عنـدما جلـب معـه ، العـراقأسسها الـوالي العثمـاني مـدحت باشـا فـي بغـداد بعـد تعيينـه واليـا  علـى  وقد

وشكل ، من باريس وصارت تطبع الجريدة مرتين باألسبوع باللغتين العربية والتركية( الوالية)مطبعة 

وكــان ، الحيــاة الحضــارية والتقــدم إلــى كبيــرة نحــو التحــول نعطافــهأالجريــدة عالمــة بــارزة و  هــذهاهور 

حيـــث كانـــت حاويـــة لكـــل األخبـــار ، صـــدارها هـــو أعـــادة الثقـــة بـــين المـــواطنين والســـلطةإالهـــدف مـــن 

كل من الصحفيون أحمد ، ها وقد تناوب على تحرير القسم العربي فيلية والخارجية، والحوادث الداخ
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وعبــد المجيــد الشــاوي وطــه الشــواف ومحمــود شــكري االلوســي ، علــي عــزت محمــود الفــاروقي وأخــوه

الصـحفي ثـم أعقـب  لعمـلمـن أعـالم العـراق فـي ايعهم مـوفهمي المـدرس وجميـل صـدقي الزهـاوي وج

وكانــت تعنــى ، 1885فــي واليــة الموصــل عــام ( الموصــل)صــدور جريــدة ( الــزوراء)صــدور جريــدة 

التـي صـدرت فـي ( البصـرة)جريـدة رسـمية ثالثـة باسـم  صدور اتلتهو  ،بشؤون الوالية وأوامر السلطان

 (. 29 -23ص، 2111، شكر. )وأهتمت بالشؤون االدارية للمدينة  1884والية البصرة عام 

الحيــاة الحضــارية  إلــىنعطافــه للتحــول أيشــكل عالمــة بــارزة و   ولــذلك أصــبح العمــل الصــحفي       

حيــث اهــرت ، وبدايــة النهضــة الصــحفية فــي العــراق بــدأت تباشــير العمــل الصــحفي أن منــذ، والتقــدم

اريخ وكـان أول ناـام شـرع فـي الدولـة العثمانيـة بتـ، جانـب عـالم الصـحافة تشـريعات خاصـة بهـا إلى

الصـادر و ، 1418نقالب الدستور العثماني عام أثم عدل القانون بعد و ، 1863/ كانون األول/ 14

إقــرار حريــة ممــا شــجع علــى ، بــوادر النهضــة الفكريــة والثقافيــةالــذي يمثــل ، 1414/ تمــوز/ 16فــي 

القطـــاع  ولـــى علـــى تأســـيس صـــحافةوعلـــى اتخـــاذ الخطـــوات األ، متيـــازات الفرديـــة والخاصـــةمـــنح األ

، نتيجـة تطـور المجتمعـات يتماش مـع هـذا التطـورإن  فقد أتيحت للصحفي، غير الحكوميةلخاص ا

 إلــى كــل هــذه االســباب دفعــت الصــحفيين، مــع التغيــرات الجذريــة فــي اخــتالف العالقــات االجتماعيــة

حـداث فـي القضـايا مسـتوى األ إلـىمسـتوى المهنـي الالمساهمة في رفـع  امار االحداث ليستطيعو ثأست

، بطـي. )الذين لم يجدوا غيـر العـراق طريقـا  للتعبيـر عـن أفكـارهمو ، الجتماعية واالقتصاديةاية و الفكر 

 (. 15 -19ص، 1468

عـــن  يعبــر فكـــان المجــال الصـــحفي، والســلطة بــين بعـــض الصــحفيينأصــبح الصــراع عنيفـــا         

بلسـان صـريح  للنهضـة والتمهيـد، منـه نتفاض الشـعب تحـت نيـر الحـاكم الغريـب ومحاولتـه اإلفـالتأ

يمان قويم ووطنـي بليغـة التعبيـر فـي ، (وطنيـة)عبـارة  لصـحفيون فـي كتابـاتهمسـتخدم اا ا  مـاوكثيـر ، وا 
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عـن طريـق االهتمــام ، أعمـق تـأثيرا  فــي مجـال النقـد السـافر ومارسـوا دورا  ، العثمانيـة محاسـبة السـلطة

أنتهــز الحــاكمون الحــرب  ذلكلــ، ادرة علــى صــيانة الكرامــةبشــؤون المجتمــع ألنــه الوســيلة الوحيــدة القــ

وتعطيـل الصـحف ، فرصة لإليقاع بالصحفيين المعارضـين والتنكيـل بهـم 1419عامالعالمية االولى 

د الصـحافة العراقيـة لـم يرضـخوا علـى عددا  من رواإن  األ، منهم وأذوا ا  وطال القمع كثير ، المعارضة

عــن األذن بإصــدار ، بهــا مــن أحــداثومــا أعقلــم يثــنهم إمســاك الســلطة و ، ذى والتنكيــلاأل الــرغم مــن

المجتمـــع العراقـــي  بـــأحوال وتعـــريفهم الـــرأي العـــام فـــي بـــالد الرافـــدين وتوجيـــه، صـــحف وطنيـــة يوميـــة

كل ذلك جاء علـى  ،وتعزيز النزعة الوطنية بطريقة إيجابية معتدلةواالقتصادية دبية االجتماعية واأل

فعـــاش معاـــم هـــؤالء حيـــاتهم للمهنـــة ، المقـــوالمبـــادئ وأحـــرار الفكـــر وحملـــة األ أصـــحاب العقائـــد يـــد

 . (36-32ص ، 1455،بطي) .الصحفية

طني لدى الصحفيين بعد ذات الطابع الو  تطور مالمح حياة العمل الصحفي العراقيإن       

جتماعية والثقافية الحقوق السياسية واال وتأكيد تبني إلى ودعت فرضت تطورا  فكريا  النهضة 

ي، قوال  أو اإلعالمي توازي حرية العمل اإلعالمعند  المسؤولية المهنيةف ة ومشروعيتها،واالقتصادي

وفي إطار ، حساس والتمسك بهاالعمل الصحفي بحسب درجة األ ءفي أرتقا فعال ، بحيث تسهم

، حداثمعات مع المتغيرات الجذرية في األوتطور المجت، ثقف المرتبطة بالفكر والقلمالنهضوية والت

من أجل ، دور بارز في قيادة الرأي العام من، مة في رفع مستوى مهنتهدفعت الصحفي للمساه

سيادة مضامين اجتماعية مثل العدالة والمساواة  إلىبناء الدولة المستقلة عبر أفكارها ودعواها 

فضال  عن دعوة الصحفيين في الحياة العامة في أداء دورهم ، والمشاركة في صنع القرار وغيرها

       ختالف مستوياتهم الثقافية والتعليمية والفكريةأالسياسية واالجتماعية على  بفعالية في الحياة

  (.61 -64ص، 2113، ياسين. )لقراءتجاوز مشكلة التعامل مع ا و
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العمل  بداياتمنذ ، رتبط نجاح العمل الصحفي بموجبات المسؤولية االجتماعية والوطنيةألقد      

جمعية )عندما تأسست رسميا  أول نقابة عرفت باسم  1424عام  إلىيرجع  الذي النقابي في العراق

 ويعد هذه الجمعية بقيامالعراق ني في حيث أرتبط العمل النقابي العل( أصحاب الصنائع في العراق

أجازت السلطات تأسيس نقابة إن  بعد، التأسيس األول لنقابة الصحفيين العراقيين عام 1454عام 

سنوات من وقد استطاعت النقابة عبر  ،1454نة لس( 48)رقم الصحفيين وأصدرت القانون 

 (.122 -121ص، 2111،سلطان) .تحقق مكاسب ألعضائهاإن  تأسيسها

 :العمل الصحفيأخالقيات 

 المهني الواجب يوضع حيث الطوابق، ثالثي هرم بمثابة للصحفي المهنية األخالق إن      

 فهي الثاني المستوى أما األول، المستوى في والكرامة والشرف والضمير والمسؤولية والواجب

 الصحفي، سلوك تجاه محسوسية األكثر المتطلبات فيها تنعكس التي واألخالقية، اإلنتاجية المبادئ

 المهني للمعيار الصحفي سلوك جوانب جميع تنام التي والحوافز المنح فهي الثالث المستوى وأما

 . المهنية باألخالق أي االجتماعي الوسط في الصحفي لبأفعا مرتبطة كلها وهي الذاتي، والمعيار

 الحاالت من حال كل في المناسب ومكانه السؤال أخالقية أي األسئلة، وضع خالل من يتجلى   

 األخالقي السلوك لنضوج الرئيسة والسمات األخالقيات يعكس ذلك كل األيمائية الحركة وفي

 (.322 ،321ص ،2116 الرمحين،. )للصحفي والمهني

 آدة اإلعالم لجعل ضمانة هو الصحفي العمل أداء ألخالقيات العامة باألسس الصحفيين إلزام إن

 في واليقين لديهم القيم  هذه تعزيز أجل ومن البعض، بعضهم وتجاه ، العام الصالح خدمة في

 يةللشخص الوعي أشكال كأحد للصحفي، اإلعالمية المهنية الممارسة يحكم الذي األخالقي، الحس

 من المجتمع تجاه ومسؤوليتهم الصحفيين سلوك تعكس التي لعملهم، اجتماعية وكعالمة اإلعالمية
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 صوره أوضح في يتجلى المعاصرة، التحديات مواجهة في لهم الممنوحة والثقة الكلمة أمانة خالل

 تشخيص على الصحفيين قدرة خالل من مفهومة، أطر في ووضعها العامة القضايا طرح في

يراد الحدث، في الفاعلة افاألطر   عن للدفاع المتكافئة الحقوق ومنحها بعدالة، األطراف تلك وا 

 (. 218ص ،2111 خليل،. )اتجاهات لحرف أو توجيه أي دون من نارها وجهات

 والعدالة والدقة والصدق األلتزام مثل معينة ومفاهيم أخالقية معايير على تقوم العالقة وهذه    

 خالل من بالمواطنة، الصحفي إحساس بتنمية تقوم المجتمع، وأفراد حافةالص بين واإلخالص،

 كما نوعيته على والمحافاة اإلعالمي العمل تنزيه أي كمستهلك، وليس كمواطن المتلقي مخاطبة

 الجمهور وحاجة األرباح لتحقيق الصحافة حاجة بين التوازن خالل من القرار، حماية على يساعد

 التمسك إن المجتمع، لقضايا الحرة المناقشة وعلى المعرفة على خاللها نم يحصل كأداة للصحافة

 الوسائل مختلف في الصحفي العمل تطور مع تطورت التي واألخالقية المهنية القيم بمناومة

 تسعى التي الوسيلة اقتصاديات بوساطة التجارية، بالعوامل محكومين يكونون والذين ، اإلعالمية

 يعني ال ذلك لكن والمثيرة، المسلية األخبار على التركيز خالل من الربح، من عدد أكبر كسب إلى

 الصدق بمهام واأللتزام، المهنية والمعايير وبالقيم ، اإلعالم بأخالقيات الصحفيين التزام عدم

 المضمون  جودة خالل من اإلعالم وسائل مسؤولية إن والمؤسسة، المجتمع تجاه والشفافية

 بشكل وفرضها تحديدها يتم االخالقيات إن يشعروا إن البد اإلعالمين فإن ه،تقدم الذي ونوعيته

 عمل على يحكم إن بها يستطيع التي والمعايير المبادئ من بمجموعة الصحفيين تمد فهي ذاتي،

 (.28ص ،2119 صالح،. )مسؤول غير أم مسؤول هو هل معين

جتمــع العــام مــن خــالل تقــديم المعلومــات تجــاه الم خالقيــة للصــحفيينلــذلك فــإن المســؤولية األ      

نســان فهــي الضــوابط االساســية لســلوك األ ىحــدإ تشــكل آلخرين،الصــحيحة وعــدم الحــاق الضــرر بــا
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 ،فـي اـل وعـي الـرأي العـام اإلعالميـة داء المؤسسـات أوترفـع مـن مسـتوى ،  ة وأدائـهتتؤثر في ثقاف

يتطلب منهم  ، شاهديهم وبعضهم البعضقرائهم ومستمعيهم وم نسجام بينها وبينحقق التالؤم واألوت

نتبـاه علـى جـذب اأنتـاج رسـائل إعالميـة متميـزة وقـادرة و ، علـى رقـي المجتمـع مدى قـدراتهم التنافسـية

ي اإلعالمـو من خالل الفكـر االخالقـي والقيمـي ، التأثير بالمجتمع إلىيسعى الصحفيون و المواطنين 

وبنـــاء الثقـــة العامـــة تجـــاه ، شـــر لوعـــاء المجتمـــعمبا وهنـــا يـــرد الصـــحفيين الحـــدث ردا  ، عنـــد المتلقـــي

ــالنفع علــى الصــالح العــام كمصــدر الســتقاء المعلومــات المجتمــع ويــتم ذلــك مــن خــالل ، بمــا يعــود ب

 هميتطلـب التعـرف علـى اتجاهـات وميـول األمـر الـذي، وكتاباتهم للمواد المختلفة أولويات مسؤولياتهم

فــــي توعيــــة  الفهــــم والتوجيــــه لتحقيــــق مســــؤولياتهم دورهــــم بتحقيــــق لــــذا يمــــارس الصــــحفيون، األفــــراد 

تجـاه محتـوى مـا يقرؤونـه  تعكـس الواقـع للبيئـة المسـتقبلية من خالل عملية التفاعلية التـي، الجماهير

ومـن ثـم فــأن ، وتثيـر فضـوله لمتابعتهـا، التـي  تـؤثر فـي بلـورة الــرأي العـام هأو يشـاهدونه أو يسـمعون

ه التغيـــرات التـــي يقـــدمها الصـــحفيون عبـــر وســـائل االتصـــال وهـــذ يتحـــدد جزئيـــا ســـلوكهم االجتمـــاعي

عتبــار وســائل االتصــال تعكــس قــيم المجتمــع و بأ، لتــأثير المتبــادليعكــس االجمــاهيري علــى أنواعهــا 

 (52ص، 2118، وعبد الغفار، مكاوي.)تكوينها وتوجيه الحياة االجتماعية

، فيـا  فـي المناقشـات العامـةأنماطا تصب معر  فيونيرسم الصح، وبناء لتقدم العمل الصحفي 

ـــوعي  وهـــذه، حيـــث تـــوثر فـــي مســـتوى المعلومـــات لألفـــراد ـــرات االساســـية فـــي تنميـــة ال إحـــدى المتغي

كلمـا كانــت ف، األفــراد وناـرتهم لألحــداث التـي تــنعكس وبشـكل كبيــر علـى ، داخـل المجتمــع المعرفـي

     ، ةز أو متحيـ ةوغيـر متحملـ نـةدقيقـة متواز  تعيق مسـارها الصـحيحالتي  شوائب ال هذه الثقافة نقية من

، تجــاه الصــحفيين وثقــافتهم األفــراد وبالتــالي زاد مــن توجــه ، وثقــافتهم همكلمــا أنعكــس ذلــك علــى وعــي

الشرح والتحليل و نقل المعرفة  عن فضال  ، ذخائر معرفية وخبرات علمية من خالل، التي تأثروا بها
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يؤدي إن  يين أكثر قدرة حول تجنب ما يمكنليجعل الصحف، بصورة مباشرة وغير مباشرة، للجمهور

ومــن قــوة ، هــذا مــن شــأنه أثــراء العمــل الصــحفي وزيــادة مصــداقيتهم، علــى المجتمــع ةأثــار ضــار  إلــى

 األفراد فإن عملية التأثير المتبادل تصب في خانة أدراكات  ولهذا المجتمع أقناعهم و مقدرتهم داخل

  (126ص، 2119، عليو ، الحديدي):من خالل مراعاة االتي ومؤثراتهم االقناعية

مـــن خـــالل تـــدريبهم ، بمجـــاالت تخصصـــهمالصـــحفيون علـــى علـــم تـــام ودرايـــة كاملـــة  أن يكـــون -1

 .إعالميا  بشكل مستمر

همــال األبعــاد األأو ال، تجنــب أحاديــة الناــرة والــراي -2 ، وكيفيــة، خــرىتركيــز علــى أبعــاد معينــه وا 

 .ر المطروحةالتي تعترض تطورهم وتقبلهم لألفكا تحديد العوائق

 اإلقنـــاع ن هـــذا يزيـــد مـــن فعاليـــةأل، لتـــزام بالمصـــداقية فـــي نقـــل المعلومـــات الســـليمة والدقيقـــةاأل -3

 .لألفراد نسجامالتماسك والتكامل واأل تأثيرهم في مجال عملهم ويزيد من عمليةو 

ك ذلـعـن  وتجنب استخدام الشعارات البراقة والتركيز بدال  ، بتعاد عن الغوص في العمومياتاأل  -9

 .المعلومات الغنية المتنوعة على

 .تتوفر لديهم رغبة حقيقية في خدمة مجتمعهم ووطنهمإن  -5

مـــن خـــالل  حيـــث تنقـــل مشـــاركة نشـــيطة، وبصـــفة عامـــة تعـــد وســـائل االتصـــال الجماهيريـــة    

وجمهورهـــــا المســـــتهدف يبـــــرز عمـــــل ، لنـــــوع الوســـــيلة االتصـــــالية المعرفـــــة، وفقـــــا  مســـــتوى ثقافـــــة 

ـــق ال، الصـــحفيين ـــه بمســـتجدات العصـــر وتطوراتـــه لتحقي ـــاء المـــواطن المســـتنير وتوعيت هـــدف لبن

علــى أســاس التفاعــل فــي مواجهــة مشــاكل وقضــايا ، لتمكينــه مــن المواكبــة الفعليــة لواقــع العصــر

يجــاد الحلــول المناســبة لهــاواأل المجتمــع عملهــم لــذا فــإن قــوة ، ســهام فــي مناقشــة هــذه القضــايا وا 
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 إلىومات وقيامهم بمهمة أيصال كم كبير من المعلومات في السيطرة على مصادر المعل تمكن

 (228ص، 2111، الحمداني) .قصيرالجمهور في وقت 

 :عوامل تأثير الصحفيين

 (38ص، 2114، علوان):هيو في المجتمع لصحفيين تعكس درجة تأثير ا هناك عوامل

 .والضغوط المؤسسية والتنايمية، درجة االستقالل السياسي الوسائل االتصال -

 .عراف السائدة في وسائل االتصال وأنماط ممارستهاألا -

 .للصحفيين والسياسة والثقافية األيدلوجيةاالتجاهات  -

 .والقيود الصحفية الروتينية، خبارمصادر األ -

فـــي خلـــق عمليــــة تفاعـــل مـــع المؤسســــات  ي والتصــــالي ضـــرورياإلعالمـــألداء يمثـــل ا لـــذا 

   ومهامــة ومســؤولياته، تجــاه المجتمــع  علــى مختلــف فــي المجتمــع ، ناــرا  لتعــدد واائفــه  اإلعالميــة 

 .النجاح أي عمل أو نشاط أنسـاني علـى المسـتويات  االجتماعيـة  والسياسـية واالقتصـادية ،الصعد

بصـورة ، موضـوعأو معالجـة  بحيث يتجلى تأثير هـذا عنـد تغطيـة حـدث مـا حداثودورها لعرض األ

مختلف والقناعات لدى  ين الجانب المعرفيفي تكو كونه يساهم  يصعب فصلها عن بعضها البعض

 خـــرين،يملكــه مـــن مقــدرة فـــي التواصــل مـــع األلمـــا  أي الموجــه والمرشـــد للــرأي العـــام فئــات المجتمـــع

مناقشــات الفــي تشــكيل  ةمــن خــالل مشــاركة المــواطن الفعالــو ، نفتــاح الــديمقراطيتهيئــة لمرحلــة األالو 

يجاد، االجتماعية والسياسية والثقافية العامة ، مناخ وعالقة تأثير متبادلة بين المواطن والصحفيين وا 

  (32ص، 2111، سكري).خرينأي مناخ تحاوري يعي األ

عـدادها ضـمن العـرض ، ختيـار الحقـائقأتبـرز فـي إن  يجـب هنـاك حقيقـةإن  يمكن القـول  وا 

 وتحسيســـه بهـــا، وبلـــورة مواقفـــه تجـــاه القضـــايا المختلفـــة، المتـــوازن الموضـــوعي لتعزيـــز وجهـــة ناـــره
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شراكه ويتميـز ، حـداثفـي التحـرك للمشـاركة فـي صـنع األ األفـراد تجعل اهـور فئـات جديـدة مـن ، وا 

وتحديـد المعلومـات التـي يتلقاهـا  وتغذيتها بيئته المعرفية من خالل توسيع ، األفراد هذا التعامل مع 

ة بحيـث تغطـي الجماهيري تمن خالل اللقاءا، من خالل تحرير هذه المواد قبل بثها للمجتمعاألفراد 

 هم واتجاهــات األفــراد  والتعــرف بصــورة غيــر مباشــرة علــى ميــول، مســاحات الترفيــه والتثقيــف والتوعيــة

حيث تجعل الصحفيين على علم بما خرجت به قرائح ، عينه ممثلة للمجتمع التي يعدهاو ، المشاركة

 المجتمـــع جاهـــاتمـــن خـــالل خبـــراتهم الصـــحفية والتـــي تفيــد جميعهـــا فـــي التعـــرف علـــى اتو ، األفــراد 

ممــا ، بمــا يمكــن مراعاتــه فــي تعــديل المــواد الصــحفية أو تغيرهــا بمــا يــتالءم وهــذه الرغبــات، وميلــوهم

 (152-151ص، 2112، جبارة.)يعزز ثقتهم بالسياسة االتصالية  للصحفيين

، ومحتواها ونوعها المعلومات لصحفيين يعتمدون على أهميةا ذكره فإن قما سب وفي ضوء 

بـالمواد الثقافيـة ممـا يفسـر دورهـا فـي عمليـة التـأثير األفـراد وأمـدا ، تقديمها لغتها وأشكاوطريقة صيا

 .يجابية ومسؤولية عمل وأداء الصحفيين تجاه المجتمعاي الجهود اإل، على اآلراء واالتجاهات

ة فقــد اصــدرت نقابــ، لمهنــةاوناــرا  ألهميــة المبــادئ االخالقيــة واثرهــا الكبيــر علــى شــرف الكلمــة و    

حيــــث تضــــمن  1468لســــنة( 168)قــــانون رقــــم ، الصــــحفيين العــــراقيين وبصــــورة واضــــحة ومفصــــلة

ذلــك إقــرار قانونيــا  ويعــد خالقيــات المهنــة الصــحفيةألاعــة مــن القواعــد العامــة المنامــة القــانون مجمو 

 (55-59ص، 2116، عمر.)وتطورا  مهما  في مهنة الصحافة وتنايمها في العراق

، سـلوك نفعـي للمجتمــع إلـىيم الفكريـة والثقافيــة التـي يحملهـا الصـحفيون تــدفع القـ وانسـجاما  مـع     

يـرتبط مفهومهـا بالمفـاهيم والقـيم إن  فالبـد، الوسـيلة التـي يـتم عـن طريقهـا التميـز بـين الشـعوب ألنهـا

ــة مــن خاللهــا تح افتــه رتباطــه بحضــارته وثقأوالءه و  ديــدالثقافيــة التــي تتشــكل مــن مجموعــات متكامل

 (. 36ص، 2115، سماعيلإ. )المجتمع الواحد ضمن إطار
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ن يلتزمــون بمجموعــة مــن المبــادئ التــي تــؤهلهم للقيــام صــحفييالإن  القــول ومــن ثــم نســتطيع 

المسـؤولية أتجـاه الجمهـور  ءالمبـادئ تنبـع مـن وعـي الصـحافي بعـبوهذه ، بواجبهم على أكمل وجه

من أجـل الحفـاا علـى قـيم المجتمـع ، لهفإن على الصحفيين أداء رسا لذا ،والمؤسسة التي يعمل بها

لتـزام بالمبـادئ والقـيم وأمانـة واألاألفـراد حترام حقـوق أمن أجل الحفاا على بناء الوطن و ، ومصالحه

، تعزيز الثقـة بمـا ينشـرونه عـن تحـري الصـدق إلىكما يؤدي التزام الصحفيين بهذه المبادئ ، الكلمة

يا المجتمــع  لحمايــة شــرف المهنــة والكلمــة والعمــل الفكــري للمضــمون تجــاه مختلــف قضــا أي األلتــزام

متعـددة  ، وتأخـذ هـذه الضـوابط صـورا  على تنايم ممارسات العمل في نطاق رسمي يتبناهـا المجتمـع

وبــــث الفكــــر  رتقــــاء بالمجتمعــــاتاأل إلــــىكونهــــا تهــــدف ، وآدابهــــا بأخالقيــــات المهنــــةلتــــزام أهمهــــا األ

 (61-64ص ، 2111،الراعي. )النهضوي

 (. 169-163ص، 2111،الدليمي) : نيالتي يجب توفرها في الصحفي اتالصف أهم

وملـــم بكـــل مـــا يخـــص  الشـــاملةثقافـــة اليكـــون الصـــحفي علـــى قـــدر مناســـب مـــن إن  ضـــرورة -1

 . بصورة مرضية والتمكن من مخاطبة قرائهم ومستمعيهم المجتمع

 من أبداع واقتراح من خالل تقديم كل ما هو جديد، الصحفي من البناة الحقيقيينيكون إن  -2

 .بناء

 . يكون الصحفي في أي وسيلة إعالم ملما  ومطلعا  عليهاإن  -3

لمرحلتــه بصــورة حقيقتــه فــي كســب  ا  قائــدو ، فــي مجتمعــه شــجاعا   ا  يكــون الصــحفي قائــدإن  -9

 . الرأي العام بما يخدم الوطن

كيــز علــى مــا مــن منطلقــات تجســد حســه الــوطني بالمســؤولية عبــر التر ينطلــق فــي عملــه إن  -5

 . يعزز المواطنة وتعزيز أسسها
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 . صياغة الشخصية المواطنية ا  لكل مكونات المجتمع ويعمل علىيكون الصحفي سندإن  -6

 وهنـــاك خـــواص أساســـية تشـــكل دعامـــة النجـــاح للصـــحفي المعاصـــر وتمثـــل تلـــك الخـــواص فـــي

 (111ص، 2119، الفالحي):تياآل

يتــوافر لــدى الصــحفي قــدرة إن  اي، علومــاتمصــادر التــي تعطــي المالمــن  ا  أن يكــون حــذر  -1

مــع الحــس الصــحفي والتــي مــن خاللهــا ، غيــره ســتطالع الــذي يميــزه مــنب األكبيــرة مــن حــ

 .يستطيع معرفة الحقيقة لينقلها لألفراد

يجب على الصحفي أتقان اللغة التـي يكتـب بهـا حتـى يسـتطيع تطويـع الكلمـات : حب اللغة -2

 . عن طريقهاالقارئ يجذب إن  يمكنهو من خاللها 

ن والقابليــة علــى مراعــاة مشــاعر يتســم بالمرونــة واللــيإن  ي علــى الصــحفيأالمرونــة واللــين  -3

 .جهاد الذي يتعرض له أثناء عملهاألخرين بسبب األ

 ومنامــا   ا  يكـون عملــه جيــد نألــذا ينبغــي وهــذه القابليـة مهمــة جــدا  للصـحفي  :الســرعةعامـل  -9

عطاء و مع وسريعا  ومنام   .دثاألولوية للحا 

إن  بين العمل وبين الصحفي من أجـل ا  نسجامأيكون هناك إن  :نسجام مع رئيس العملاأل -5

 . المجموعة المستهدفة إلىكون له صورة واضحة ومميزة من خالل نتاجه المتنوع ت

ألنــه فــي اــروف الســماح ، هتمــام االجتمــاعياألخالقيــة للنشــاط الصــحفي تجــذب األالجوانــب إن    

لــذا ، لتصــفية الحســابات الجماعيــة والشخصــية الجمــاهيرياإلعــالم وســائل  ماســتخدا بكــل شــيء كثــر

خالقـي يمتلـك طبيعـة والمبـدأ األ فإن التنايم األخالقـي لسـلوك الصـحفي فـي مسـتوى المبـدأ والمعيـار

 .  على مع منام السلوكأي المثل األ، عقائدية
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 :الصحفيالعمل مباديء 

، العــدوي: )وأهمهــا  ي والصــحفياإلعالمــارســة العمــل مللم  الرئيســةخالقيــة  المبــادئ النااميــة واأل 

 (. 115ص، 2111

وتعنــي التــزام المصــداقية والموضــوعية والحيــاد فيمــا تكتــب لتكســب ثقــة الــرأي : المســؤولية -2

أي يجـــب اســـتخدام ســـلطة الصـــحفيين المـــؤثرة مـــن أجـــل ، نحـــو ســـعادة وراحـــة المـــواطنين، العـــام

 . تياز خاصمأالصالح العام وليس الحصول على 

وال تصـفها بالسـوء ، شأنهاأي الدفاع عن مهنتك وعدم تقليل من  :والصحافةاإلعالم حرية  -1

 . ممن يعملون بهااألفراد عطفا  على تعامل وسلوكيات بعض 

تقــــوم بــــدور تنــــويري وتثقيفــــي ، ي يحمــــل رســــالة خالــــدةاإلعالمــــفالصــــحفي و  :ســــتقالليةال -3

 . ينأداة لتلميع األخر  وليس، للمجتمع

يــأتي ذلـــك مـــن خــالل تحـــري فـــي كــل كتاباتـــك لتكســـب ثقـــة : المصـــداقية والصـــدق والدقـــة -4

 . بحيث تكون صادقة وصحيحة وأمينة ومتوازنة وشاملة، القارئ

أكتب بموضوعية بحيث تفصل بين رأيك وما تكتبه من وجهـة أخـرى فأنـت : عدم النحياز -5

 . أو للصالح الخاصة دعاية للجماعات الحزبية أداةناقل للخبر ولست 

الشـرف واألخـالق الحميـدة علــى  إلـىحتـرام الشـرائع التــي تـدعو أي اإلعالمـعلـى الصـحفي و  -6

 . قدرها يمكن التعرف عليه من هذه الشرائع

لمواجهـــــة بعـــــض التحـــــديات  وعـــــي الصـــــحفيين بـــــدورهم وتقـــــديرهم بالمســـــؤولية الصـــــحفيةإن        

وهـــو مـــا يتطلـــب ، ا الثـــورة الرقميـــة والمعلومـــات الرديئـــةوالضـــغوط االجتماعيـــة الجديـــدة التـــي تفرضـــه



09 



زمــات والتحــديات مــن خـالل القــيم المهنيــة والتــزام الصــحفيين فكريــا  وناريــا  يســمح بتجـاوز األ إسـهاما  

 . للحصول على المعلومات واألفكار مونهاأخالقيا  للممارسات المهنية التي يستخد

لضـمان جـودة ، در الحقيقي والدقة عند نقـل المعلومـةيلزمه توفر المص فالسعي للسبق الصحفي    

المضمون باعتباره مسؤولية أخالقية المعلومات أي التزام بالواقعة في التعبير والحيادية وعرض كـل 

  (. 296ص، 2115، يالبدران. )الخالفية منها اآلراء واحترامها وخاصة

 .الدراسات السابقة: ثانياا 

تعليم المواطنة في مسح ممارسات : Halpern, John and Morris (2002) :دراسة -

 .انجلترا

تطوير الدراسات في المجـال االجتمـاعي مـن خـالل تعمـيم برنـامج تعلـيم  إلىهدفت الدراسة 

التربية الوطنية واختبار أثره على معرفة طالب السياسـية والديمقراطيـة وتـم اعتمـاد المـنهج التجريبـي 

وطالبــة  ا  طالبــ( 261)ة عينــة كمجموعــة ضــابطة واختيــار طالبــا  وطالبــ( 218)ختيــار أمــن خــالل 

ر اثــآلهــا مج المتبعــة علــى المجموعــة التجريبيــة االبــر إن  النتــائج وبينــت تمثــل المجموعــة التجريبيــة،

 .لطالب المرحلتين الثانوية واالبتدائيةجابية في معرفة التربية الوطنية إي

ستقرار الجتماعي والمواطنة في في تدعيم ال اإلعالم دور (: 9002)دراسة المطيري  -

 .المجتمع العربي السعودي

وغرس قيم اإلعالم ستقرار االجتماعي من خالل دور ألـتدعيم  إلىهدفت الدراسة  

، عضاء الهيئة التدريسية السعوديةأين و اإلعالمنار بين الوجهات  ختالفأ إلىوالتعرف ، المواطنة

 يين وأعضاءاإلعالمستقرار من وجهة نار عيم األالرسمي في تداإلعالم وبيان دور ، لألعالم

يين اإلعالمالسعودي في تدعيم المواطنة من جهة نار اإلعالم وبيان دور ، التدريسية الهئية
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يين و أعضاء اإلعالمختالف في مفهوم المواطنة من وجهة نار وكذلك مدى األ، والتدريسين

من  وكان مجتمع الدراسة، ج الوصفي المسحيوقام الباحث في استخدام المنه، الهيئة التدريسية

وبينت ، مبحوثا  ( 175)نت عينة البحث من األكاديميين التدريس في الجامعات السعودية وتكو 

وترسيخ قيم ، على تحقيق المصلحة العامة للوطن نتائج الدراسة بأن وسائل االتصال تعمل

كذلك وجود فروق ، وطن وأاهرتالتي تخص قضايا الاإلعالمية المواطنة وزيادة عرض المواد 

في غرس قيم المواطنة للمستوى اإلعالم ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة لدور وسائل 

 .األكاديمي

دور السرة في غرس قيم المواطنة لدى أولدها تصور مقترح في ضوء (: 9002)القارحي  -

 ".التربية اإلسالمية

تي ينبغي غرسها في نفوس أوالدهم ومدى تطبيق قيم المواطنة ال إلىهدفت الدراسة التعرف 

على غرس قيم المواطنة لدى أوالدها  تعليمهاو ، األسرة كيفية غرسهاعريف وت، أهمية المواطنة

 استخدمت الدراسة، طنة لدى أوالدهاوتقديم تصور مقترح يساعد االسرة على غرس قيم الموا

والد واطنة واألفكار والمفاهيم لدى األوم المستنباط مفهأي أ، ستنباطيالمنهج الوصفي والمنهج األ

 .مجتمعا  للدراسة استخدمت الدراسة مجتمع األسرة السعوديكذلك ، وفق قيم المواطنة

متمثل في وقصور  تربوي الوطنيمشكالت اجتماعية في المنهج ال وجودوبينت النتائج  

ال  لتزام بقيم المواطنةاألن أ ىعلالنتائج  أكدتو ، وضعف الحافز لدى التالميذ غرس القيم الوطنية

 .وأن االسرة لها دور مهما  وحاسما  في قضية غرس القيم، أمة إلسالم إلىاألنتماء يعارض 
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لدى الشباب  الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة :(9000) صقردراسة  -

 (.9002-9002)الجامعي في قطاع غزة 

لدى ، نعكاسها على مفهوم المواطنةأو ، اسة الفلسطينيةالسي إلىهدفت هذه الدراسة التعرف  

لتضع الثقافة السياسية وأهميتها في تكوين واقع السياسة الفلسطينية ، الشباب الجامعي الفلسطيني

بقيمها ومعايرها وبتنوع وتعدد ثقافات الطلبة الجامعين وأثر انعكاسها على مفهوم المواطنة بقيمها 

وأستخدم الباحث أداة االستبانة ، والمنهج التاريخي، المنهج التحليليأستخدم الباحث ، الثقافية

ومن النتائج ، نعكاس الثقافة السياسية على المواطنة في ال العديد من المتغيراتألمعرفة مدى 

وكذلك توصلت الدراسة ، بالثقافة السياسة الفلسطينية رضا التي توصلت اليها الدراسة هناك عدم

بأن الثقافة السياسية الفلسطينية مشوهة وغير واضحة المعالم بالنسبة ، ثمن قبل مجتمع البح

وغرس ، والتأكيد على تعزيز مبدأ التعدية وأبعادها، للطلبة في درجة الوالء من قبل شريحة المجتمع

 . الثقافة الوطنية لدى شرائح المجمع

نشر القيم الوطنية في الصحافة اليومية الردنية ومسؤوليتها في  :(1020)القرعاندراسة  -

 (. صحيفتا الرأي والغد نموذجا( )1020-1002)المجتمع 

ردنية المطبوعة في نشر القيم الكشف عن مسؤولية الصحافة األ إلىهدفت الدراسة  

يع الموضوعات المنشورة ، وتم تحديد مجتمع الدراسة بجم(2111-2114)الوطنية في المجتمع 

، وكانت 31/3/2111ولغاية  1/9/2114الواقعة بين  دةمالرأي والغد خالل ال في صحيفتي

( 211)بسيطة، إذ تم اختيار  ةوتم تحديد عينة الدراسة بطريقة عشوائي ،موضوعا إخباريا  ( 2651)

 . من الموضوعات التي تم حصرها في مجتمع الدراسة ا  موضوع
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وقد  ،الموضوعات للخروج بتحليل لمضمون تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى للموضوعات     

 ، وكانتاألنتماء في تعزيز العديد من قيم الوالء و  بارزا   للصحيفتين دورا  إن  إلىتوصلت الدراسة 

ولى صحيفة الغد حصلت على المرتبة األإن  كما بينت الدراسة ،قيمة الوالء قد حايت بنسبة أكبر

 . بعدد تكرارات قيم الوطنية التي تم نشرها

الختالفات المدنية استكشاف تصورات الطلبة للمواطنـة : Martin and Yap (2011)دراسة  -

 . في المسارات الكاديمية

ــــىهــــدفت الدراســــة التعــــرف  ــــة فــــي ســــنغافورة للمواطنــــة مــــن خــــالل  إل مســــارات الفهــــم الطلب

عتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي باســتخدام أســلوب المقابلــة وكــان مجتمــع الدراســة هــو أ، التعليميــة

 .مدرسة ثانوية 16وطالبة موزعين على  ا  طالب( 62)مكونة من  تهاوكانت عينطالب المدارس 

لـــديهم الطلبـــة ن أ تالطلبـــة لـــدورهم كمـــواطنين وبينـــفهـــم وأاهـــرت نتـــائج الدراســـة تباينـــا  فـــي 

جميــع الطلبــة وصـــفوا إن  نقــص فــي معرفــة حقـــوقهم السياســية والديمقراطيــة وأاهــرت النتـــائج كــذلك

مثـل إطاعـة القـوانين والمشـاركة فـي التصـويت  تهم الخاصة نحـو الدولـة،يث مسؤولياالمواطنة من ح

 .على بيئة نايفة مفهوم المواطنة لديه هو المحافاةإن  وبين بعضهم

 يطيـع قـوانين بـالده ولـه مسـتوى عـال  المواطن الصالح هو الذي إن  أما البعض اآلخر فقد بينو     

 .االجتماعي للمواطنين ين الرفاهومؤسساتها ودورها في تأممن الثقة في الحكومة 
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القـيم : نحـو جيـل جديـد مـن القـادة فـي أوروبـا الشـرقية:  Hymphreys (2011) دراسـة -

 .والتجاهات من أجل مواطنة فاعلة

دور التعلــيم العــالي فــي تنميــة المواطنــة الفعالــة لــدى الطلبــة  إلــىهــدفت الدراســة التعــرف        

عينـة مكونـة الباحـث  درسوقـد  ،توانيـا الدوليـةبطلبة جامعـة الوتمثل مجتمع الدراسة ، الجامعيين

. ســتخدام االســـتبانة لفــرض المســـح الميـــدانيأعتمــاد المـــنهج الوصـــفي بأطالبــا  وطالبـــة، ب( 921)

مواطنـة  إلـىطلبة الجامعات لديهم قيم واتجاهات تقـود إن  نتائج عدة منها إلىوتوصلت الدراسة 

يهم مشــــاركة إيجابيــــة تجــــاه والتكافــــل يتــــوفر لــــداألنتمــــاء هــــوم فعالــــة وأن الطلبــــة الــــذين لــــديهم مف

برنــامج تنميــة القيــادة يــوعي الطلبــة بــالقيم واالتجاهــات التــي إن  وأاهــرت النتــائج أيضــا   اآلخــرين،

 .تحفزهم على القيام بالوعي بالذات كقيمة من قيمة المواطنة

لقيم الجتماعية للشباب اإلعالن التلفزيوني وانعكاساته على ا :(9009)دراسة الموسوي  -

 ".العراقي

ليب األسا وما أكثر، دوافع تعرض الشباب لإلعالنات إلىالتعرف  هدفت هذه الدراسة

صيل تحلل )مبحوثين وفقا  كذلك معرفة الفروق المعنوية في إجابـات الو  جذبا  للشباباإلعالنية

 .(الدراسي

، وأداة االســــتبانة، ســــحيلمــــنهج المعتمــــدت اأو ، وتصــــنف الدراســــة ضــــمن البحــــوث الوصــــفية

ختيـار أ اذ تـم (الحصصـيه)واختيرت عينة البحـث بأسـلوب العينـة العمديـة والعينـة الطبقيـة التناسـبية 

 .مبحوثا  من محافاة بغداد( 070)عينة مكونة من 

 أعمــارهم لصــغر ناــرا  ، المتــزوجين غيــر مــن هــم العينــة أفــراد غالبيــةإن  البحــث نتــائج أاهــرت

 لمشــاهدة المســائية المــدة الشــباب مــن العينــة أفــراد نصــف مــن أكثــر يفضــلو ، يــةالماد مقــدرتهم وعــدم
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 تفضــيال   كثــراأل هــي العربيــة اإلعالنــات انو ، العائلــة مــع التجمــع مــدة لكونهــا التلفزيونيــة اإلعالنــات

 اإلعالنـات عـن فضـال   الجـذب عناصـر علـى واحتوائهـا عرضـها لكثافة وذلك العينة أفراد غلبأ لدى

 علــى التعــرف عــن فضــال  ، الشــباب المشــاهدين عنــد المحلــي اإلعــالن هميــةأ مــن قلــل اممــ جنبيــةاأل

 لمعرفـة األمثل الطريق اإلعالن في يرون الشبابإن  بمعنى، األسواق في المتوافرة والخدمات السلع

 وذلـك والرياضـة الفـن نجـوم مـن المشـاهير بـه ياهـر الـذي اإلعـالن هو الشباب لفئة تفضيال   األكثر

نَ و ، العمريـــة مـــرحلتهم هتمامـــاتأ مـــع تماشـــيا   ـــالقيم متمســـك الشـــباب ا  ـــة االجتماعيـــة ب ـــي اإليجابي  الت

 اإليجابيـــة القـــيم كانـــت لـــذلك، تفـــاعالتهم تضـــبط والتـــي االجتماعيـــة التنشـــئة عوامـــل بفعـــل كتســـبوهاأ

 .الشباب غالبية على نعكاسا  أ كثراأل هي االجتماعية

في تعزيز مفهوم " مساء الخير يا كويت"زيوني دور البرنامج التلف :(9002)دراسة الشمري  -

 ".المواطنة من وجهة نظر عينة من معلمات التربية الوطنية في دولة الكويت

دور برنامج مساء الخير يا كويت في تعزيز قيم المواطنة في  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 

م البرنامج مساء الخير هتماأورصد حجم ، دولة الكويت من وجهة نار معلمات التربية الوطنية

ستفادة من المعلمات في غرس مفهوم واأل، د المجتمعاياكويت في تعزيز مفهوم المواطنة لدى أفر 

حيث ، وزيادة الوعي لدى الطالب من خالل مفهوم مضمون المواطنة، المواطنة لدى الطالب

 .تبانةاس( 188)سلوب المقابلة واالستبانة بواقع أاستخدم الباحث المنهج الوصفي و 

برنامج مساء الخير يا كويت يعمق النشاط االجتماعي وحث إن  إلىوتوصلت نتائج الدراسة  

الطلبة على المشاركة في المناسبات الوطنية وغرس قيم المواطنة وثقافة التعايش في المجتمع 

وتعميق وتعزيز فاعلية النشاط االجتماعي من خالل حث الطالب على المشاركة في ، الكويتي

 .فعاليات والمناسباتال
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مستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة من (: 9002)ي دراسة المرسوم

 .وجهة نظر الكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات الردنية

تقييم األكاديميين العراقيين المقيمين في األردن لمستوى  إلىهدفت هذه الدارسة التعرف       

وقد ا ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، ئيات العراقية لمفهوم المواطنة وقيمهامعالجة الفضا

، العراقيين العاملين في الجامعات األردنية األكاديميينمن  ا  المسحي وكان مجتمع الدراسة مكون

من األكاديميين العراقيين العاملين في ( 108)فيما كانت عينة الدراسة عينة قصدية مكونة من 

 .األردنية الخاصة الجامعات

الفضائيات العراقية حققت نجاحا  متوسطا  في توضيح الحقوق إن  وأاهرت نتائج الدراسة 

توسطا  في الحث على م أداؤها وأن الفضائيات العراقية كان، والواجبات القانونية المرتبطة بالمواطنة

د الطائفي في مفهوم بعض الفضائيات أبرزت البعإن وأاهرت النتائج ، نتخاباتالمشاركة باأل

وبينت وجود تقصير في أداء الفضائيات العراقية بنبذ القبلية لصالح المواطنة وكذلك ، المواطنة

عينة البحث عن معالجة الفضائيات  رضا نخفاضأضعف تفسير البعد القانوني لمفهوم المواطنة و 

 .العراقية لمفهوم المواطنة وقيمها من وجهة نار عينة الدراسة

العراقية في تعزيز الشعور بالمواطنة  اإلعالمية دور المؤسسات (: 9002)لتميمي دراسة ا -

 .لدى الشباب الجامعي

المواطنة لدى  اإلعالمية العراقية في تعزيزدور المؤسسات  إلىهدفت الدراسة التعرف 

قية العرااإلعالمية شريحة مهمة في المجتمع العراقي وهي الشباب الجامعي وما هي أكثر الوسائل 

ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي أو ، في عملية التأثير وتعزيز المواطنة لدى الشباب الجامعي
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وتم اعتماد عينة من الطلبة الجامعي ، المسحي وتمثل مجتمع الدراسة بالشباب الجامعي في العراق

 .(000)وقدرها 

وأن الجمهور يتعرض ، يفي خدمة قضايا المجتمع العراق اإلعالمدراسة بروز دور وبينت نتائج    

على  العراقي الرسمياإلعالم ينة تفضل وأن الع، ساعة يوميا  بسبب انشغالهم بمتابعة دروسهم

ضعف تأثير المؤسسات وكذلك ، الخاص أنها تعبر عن مكونات المجتمع العراقي كافةاإلعالم 

وسائل  هاألن، ة المتأخرةالصحفية العراقية التابعة لألحزاب والتيارات الدينية حيث جاءت في المرتب

أاهرت النتائج من وجهة نار العينة المبحوثة، و  اعالم تعبر عن هوية مذهبية وعن الفكر الضيق

رتباطية للعينة بين تصفح للمواقع اإللكترونية ومتابعتها لمعرفة موضوعات أعدم وجود عالقة 

 .المواطنة

لمكونات "في تعزيز القيم الوطنية  دور القنوات الفضائية العراقية(: 9002)دراسة الشجيري  -

 (.دراسة مسحية)مدينة كركوك 

تعزيز القيم الوطنية  فيتأثير القنوات الفضائية العراقية  درجة إلىهدفت هذ الدراسة التعرف     

عتماد سكان مدينة أوتم ، المنهج الوصفي المسحي ت الدراسةمأستخد، لدى مكونات مدينة كركوك

فيما كانت عينة ، مجتمعا  للدراسة، عام فما فوق 10تكون أعمارهم من  كركوك في العراق الذين

 . شخص( 788)البحث عشوائية مكونة من 

، والشرقية، والبغدادية، والسومرية، العراقية)أن القنوات الفضائية  إلىوتوصلت الدراسة 

الثقافية  وأن المضامين، أكثر مشاهدة من غيرها بالنسبة لسكان مدينة كركوك (وقناة كركوك

ومن ، تعد األكثر تعزيزا  للقيم الوطنية "العراقية قناة"والدينية واالجتماعية في البرامج التي تبثها 

 مختلفةالقنوات الفضائية المفضلة لدى الجمهور فيما يخص تعزيز القيم الوطنية إن  نتائج الدراسة
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فيما كانت ، ني والمسيحيلدى مكونات مدينة كركوك العربي الشيعي والعربي السني والتركما

 .تعزيزها للقيم الوطنيةلكردي يغلب عليها الطابع القومي بالقنوات الفضائية المفضلة لدى المكون ا

 :التعليق على الدراسات السابقة

طالع على الدراسات والبحوث السابقة على المنهجية المتبعة أفاد الباحث من خالل األ 

 Halpern, John and)دراسة  فاد منأقة بدراسته، وقد ذات العالوطريقة معالجة الموضوعات 

Morris 2002)  في تناولها مناهج تعليم المواطنة التي ركزت على قيم المواطنة لدى المجتمع

 Halpern, John and Morris)ختلفت الدراسة الحالية عنها كون دراسة أوأليات تعزيزها، و 

المنهج الوصفي المسحي للوصول  هذه الدراسةت أعتمداعتمدت المنهج التجريبي بينما   (2002

 .نتائج الدراسة إلى

في تدعيم االستقرار االجتماعي اإلعالم عن دور ( 2114 ،المطيري)وجاءت دراسة  

بيان دور  إلىوالمواطنة في المجتمع العربي السعودي، لتتوافق مع الدراسة الحالية في كونها سعت 

عتمدة أيضا المنهج الوصفي ستقرار، مفي تدعيم األ( اإلعالم كجزء من عالم الصحافة و ) اإلعالم 

 .المسحي

الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم  إلىلتعرف اهدفت  فقد( 2111 ،صقر)أما دراسة       

اعتمدت  هافي كون عن الدراسة الحاليةختلفت أالمواطنة لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة، فقد 

نعكاس الثقافة السياسية على المواطنة أوالمنهج التاريخي لمعرفة مدى ، ليليالمنهجين المنهج التح

الثقافة السياسية الفلسطينية مشوهة وغير واضحة المعالم إن  في ال العديد من المتغيرات، لتؤكد

 أما الدراسة الحالية وقد اعتمدت المنهج  ،األنتماء ي درجة الوالء والشعور ببالنسبة للطلبة ف

 .المسحيالوصفي 
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الصحافة اليومية األردنية ومسؤوليتها في  جاءت لتبين دور (2010 ،القرعان)دراسة إن  كما      

سلوب تحليل المضمون، بينما كانت دراسة ، بأ(2111-2114)نشر القيم الوطنية في المجتمع 

 العراقيين، مستخدمة المنهجالمواطنة من وجهة نار الصحفيين  مفهوم الباحث حول موضوع

 .واداة االستبانة الوصفي المسحي

دراك العينة إمعرفة مستوى  إلىالتي هدفت (  (Martin and Yap, 2011وفي دراسة        

ختلفت دراستنا معها من حيث المنهجية أالمبحوثة لحقوقهم السياسية والديموقراطية وقيم المواطنة، 

لوصفي على مجتمع الطالب وقد اعتمدت أسلوب المقابلة ضمن المنهج ا  Martinدراسةإن  إذ

كما  ،أكدت نتائجها على وجود قلة معرفة لدى العينة فيما يتعلق بحقوقهم السياسية والديمقراطية 

المواطنة يتمثل في إطاعة القوانين والمشاركة في التصويت والمحافاة على  مفهوم إن أكدت على

مفهوم المواطنة وقيمها لدى  إلىعرف الت إلىالحالية هدفت  الدراسةبينما  ،بيئة نايفة الدولة

 .اإلعالمية الصحفيين العراقيين، ودورهم في تعزيزها من خالل نتاجاتهم األدبية و 

دور البرنامج  إلىالتي اشارت ( 2119 ،الشمري)دراسة دراسة الباحث تتوافق و إن  كما 

عداد إعالميالبرامج هي من تصميم إن  عتبارأونية في تعزيز مفهوم المواطنة، بالتلفزي ين وا 

بينما ركزت الدراسة على مدى قدرة المعلمات في غرس مفهوم  ،وصحفيين لهم قيمهم واتجاهاتهم

 اإلعالم المواطنة لدى الطالب، وزيادة الوعي من خالل مفهوم مضمون المواطنة، وحث وسائل 

تمام بغرس هوحب الوطن، واألاألنتماء على وضع ميثاق شرف تلتزم من خالله بما يؤصل ثقافة 

فتميزت كونها  هذه الدراسةأما  ،الرسمية والقنوات الخاصةاإلعالم وسائل  من قبل القيم الوطنية

 .ركزت على مفهوم المواطنة لدى الصحفيين تحديدا  
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عن مستوى معالجة الفضائيات لمفهوم المواطنة من وجهة ( 2115 ،المرسومي)وجاءت دراسة     

ى دور الفضائيات في تناول مفهوم المواطنة وتعزيزه لدى نار األكاديميين، وقد ركزت عل

فقد ركزت على دور الصحفيين في تعزيز مفهوم المواطنة في  الدراسة الحاليةالجمهور، أما 

 . المجتمع

دور  إلىالتعرف  إلىفقد هدفتا  ،(2116)ودراسة الشجيري ، (2115)أما دراسة التميمي  

 تالدى الشباب الجامعي، لكنهما ركز  زيز الشعور بالمواطنةالعراقية في تعاإلعالمية المؤسسات 

الحالية ركزت على مفهوم المواطنة لدى الصحفيين  الدراسةعلى تعزيز الشعور بالمواطنة، بينما 

 .العراقيين
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 الفصل الثالث 

 راءات ــة واإلجـــالطريق
 تمهيد

مبتغى  إلىق والوسائل المستخدمة للوصول ائأهم الطر لذكر الفصل  هذا تم تخصيص  

، بتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيينوالتي تهتم ، الباحث في هذه الدراسة

وأداتها وصدقها ، ومتغيرات الدراسة، ختيارهاأالفصل وصفا  لعينة الدراسة وطريقة  ويتضمن هذا

والحصول على ، اإلجراءات التي قام الباحث باتباعها لتنفيذ الدراسة عرض عن فضال  ، وثباتها

 عرضيأتي  وفيما، يل هذه البياناتوالمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحل، ةزمالبيانات الأل

 :ات المتخذة في هذه الدراسةجراءق واإلائفصل ألهم الطر م

 

 دراسةمنهج ال . أ

وصـف  إلـىتهدف البحـوث فـي هـذا المـنهج ، ة المسحيةالدراسة من البحوث الوصفي تعد هذه       

تكـون عليهــا فـي اـل معــايير إن  أو تحديـد الصــورة التـي يجـب، واقـع المشـكالت والاـواهر كمــا هـي

تكــون إن  مــا يجــب إلــىمــع تقــديم توصــيات أو اقتراحــات مــن شــانها تعــديل الواقــع للوصــول ، محــددة

 (. 226ص، 2115، النعيمي والبياتي وخليفة. )عليه هذه الاواهر

سـتعراض أهـم األدبيـات ذات المسـحي أل المـنهج الوصـفيسـتخدام أوتقوم هذه الدراسة على 

 إلـىوالمنهج الوصـفي يهـدف ، يز مفهوم المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيينبتعزالعالقة 

ويـرتبط مفهـوم ، ميـا  دراسة الواقع ويهتم بها بوصـفه وصـفا  دقيقـا  ويعبـر عنـه تعبيـرا  كيفيـا  أو تعبيـرا  رق
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بغـرض ، وتفسـيرها، بدراسـة األحـداث والاـواهر والمواقـف واآلراء وتحليلهـا المسـحي المنهج الوصفي

. أو تطـــويره، أو اســـتكماله، أو تحديثـــه، إمـــا لتصـــحيح هـــذا الواقـــع، ســـتنتاجات مفيـــدةأ إلـــىالوصـــول 

اللــه اإلجابــة عــن أســئلة والــذي تحــاول مــن خ، لتغطيــة الجانــب التطبيقــي  الدراســة الميدانيــة توتمــ

ســتخالص نتائجهــا مــن خــالل اإلعتمــاد علــى اإلســتبانة التــي تــم تطويرهــا وفقــا  للخطــوات أو ، الدراســة

 .العلمية المتعارف عليها

 مجتمع الدراسة  . ب

ــــــارب كــــــون مجتمــــــع الدراســــــة مــــــن الصــــــحفيين العــــــراقي      ــــــالغ عــــــددهم مايق يين فــــــي بغــــــداد والب

 .2116يين لعام الصحف حصائية نقابةإبحسب ( 8111)

 عينة الدراسة  . ت

وبشــــــكل يعكـــــــس طبيعــــــة هـــــــذه المجتمـــــــع  العينــــــة العشـــــــوائية البســـــــيطةعتمــــــدت الدراســـــــة إ

بحســـــــب نقابـــــــة ، صـــــــحفيا  ( 8111)جمـــــــالي غ عـــــــددهم األوالبـــــــال، (الصـــــــحفيون فـــــــي بغـــــــداد) موهـــــــ

اســـــتبانة ( 951)تـــــم توزيـــــع  إذ، مفـــــردة( 911)وقـــــد بلغـــــت عينـــــة الدراســـــة ، الصـــــحفيين العـــــراقيين

إســــتبانة كانــــت إجاباتهــــا غيــــر ( 91)ســــتبعاد أوبعــــد جمــــع االســــتبانات تــــم ، مجتمــــع الدراســــة علــــى

خالصـــــة االســـــتبانات التـــــي  اعادتهـــــا، فكانـــــتلـــــم تـــــتم  التـــــي أو، ومنهـــــا أعيـــــدت فارغـــــة، صـــــالحة

وتــــــــم تحديــــــــد العينــــــــة بحســــــــب جــــــــدول تحديــــــــد  اســــــــتبانة،( 911)إحصــــــــائيا  هــــــــي تــــــــم معالجتهــــــــا 

حيــــــث حــــــدد الجــــــدول العــــــدد األدنــــــى ، نســــــانيةاالجتماعيــــــة واإل فــــــي الدراســــــات ةالعينــــــات المعتمــــــد

 & ,Bartlett, Kotrlik .مفــــردة 366هــــو  8111يتكــــون مــــن لعينــــة مــــن مجتمــــع دراســــي 

Higgins) 2001, P.48) (3رقم الملحق ) 
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مجتمـــــع الدراســـــة إن  مـــــن أهمهـــــا ر هـــــذه العينـــــة بنـــــاء علـــــى عـــــدة عوامـــــل،ختيـــــاأوقـــــد تـــــم 

ــــة فــــي المجتمــــع العراقــــ وكــــون ، والتــــي تتواصــــل مــــع المجتمــــع العراقــــي بشــــكل يــــومي، ييمثــــل نخب

وأقــــدرها ، ســــبوعيةمــــن خــــالل الصــــحافة اليوميــــة واأل تمثــــل الجــــزء األكثــــر تواصــــال   هــــذه الشــــريحة

 .على بث المعلومات والقيم بين الجمهور

أدنــــــــــاه جــــــــــدول بالخصــــــــــائص الديموغرافيــــــــــة للصــــــــــحفيين فــــــــــي بغــــــــــداد بصــــــــــفته العينــــــــــة 

 .ةالمبحوثة في هذه الدراس

 (0)الجدول 

 ائص الديموغرافيةـب الخصـة حســة الدراســراد عينـتوزيع أف

 النسبة المئوية التكرار رـالمتغي

  الجنس

 58.3 239 ذكر

 41.7 171 أنثى

 100 410 المجموع

  العمر

18-22  39 9.5 
23-26  72 17.6 
28-32  179 43.7 
فأكثر 33  120 29.3 

 100 410 المجموع

  لكاديميالتحصيل ا
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 25.9 106 دبلوم

 57.6 236 بكالوريوس

 10.7 44 ماجستير

 5.9 24 دكتوراه

 100 410 المجموع

  سنوات الخبرة

1-5  129 31.5 

6-11  169 41.2 

فأكثر 11  112 27.3 

 100 410 المجموع

  العمل

 1.7 7 مؤسسة مدير

 6.6 27 تحرير رئيس

 9.3 38 تحرير مدير

 22.4 92 محرر

 15.6 64 مقدم او ذيعم

 21.0 86 صحفي مراسل

 16.1 66 مستقل صحفي

 7.3 30 خرىأ

 000000 200 المجموع
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 (اإلستبانة) لدراسةاداة أ . ث

عن طريق ، لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد كأداةعتمدت الدراسة اإلستبانة أ 

الجزء األول : جزئينالدراسة في  ثم تم تطوير استبيان، تعبئتها من قبل المستجيب تمتاستمارة 

الجنس و مثل العمر ، يتضمن المعلومات العامة التي تصف المبحوثين تبعا  للمتغيرات الديموغرافية

 دور إلىبمدى نارتهم وعالقة هذه المتغيرات ، وسنوات الخبرة ونوع العمل األكاديميوالتحصيل 

المتعلقة بهدف يتضمن األسئلة المغلقة أما الجزء الثاني ف الصحفيين في تعزيز قيم المواطنة،

 . الدراسة
 

سنوات ، المستوى العملي، العمر، الجنس: والمكونة من، غرافيةو المعلومات الديم: القسم الول

 .نوع العمل، الخبرة

تعزيز قيم المواطنة من وجهة نظر )الذي يقيس أسئلة الدراسة المتعلقة بـ هو و : م الثانيالقس

 : اآلتيةوالتي تتمثل في المحاور ، (الصحفيين العراقيين

 (.17-1) مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العراقيين: الول المحور -

 (.12-10) تعزيز مفهوم المواطنة :الثاني المحور -

 (.01-11) المسؤولية االجتماعية في تعزيز مفهوم المواطنة :الثالث المحور -
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    داةصدق ال . ج

الدراسة عن طريق عرضها على أهل اإلختصاص والخبرة من اختبار صدق أداة  تم وقد      

وبعض الخبراء في ، ومناهج البحث العلمياإلعالم أساتذة الجامعات المتخصصين في الصحافة و 

تم تعديل صحيفة اإلستقصاء لتصبح صالحة وبعد تلقي المالحاات منهم ، صحفيالمجال ال

 (1ملحق رقم) .للتطبيق العملي
 

 ثبات الداة 

الباحث ولحساب ثبات أداة الدراسة قام ، (Reliability)ات بأبسط معانيه هو الموثوقية الثب

 Cronbach Alpha تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفاباستخدام طريقة معادلة اإل

Test ،(71)كانت ستبانة بشكل عام ألفا لجميع متغيرات الدراسة ولإل حيث كانت قيم كرونباخ% 

في هذه  تراوحت قيم الثباتو ، مقبولة في البحوث والدراساتالنسبة الوهي ، %(68)من أعلى وهي 

 (2)كما هو واضح في جدول رقم ( 8776-8778) بين الدراسة

 (9)الجدول 
 تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفاقيم معامالت اإل 
 قيمة معامل الثبات الفقرات الدراسة مجال

 708. (17-1) الصحفيين العراقيينمفهوم المواطنة لدى 

 738. (12-10) تعزيز مفهوم المواطنة

 768. (01-11) المسؤولية االجتماعية في تعزيز مفهوم المواطنة

 0.73 (24-0) العام المعدل
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 متغيرات الدراسة . ح
أما المتغير ، (الصحفيين العراقييندور )إن المتغير المستقل تبعا لهذه الدراسة يتمثل في  

 .المتغيرات الديموغرافية للعينة المبحوثةو  والعامل الوسيط هو العوامل، (تعزيز المواطنة)فهو تابع ال

 اجراءات الدراسة  . خ

 : اآلتيةاالجراءات بالباحث  قام

الباحث من هذه  ستفادأحيث ، دبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةمراجعة األتم  - أ

جاء في الدراسات  عماالدراسة هذا لتميييز  سعىا كم، فكار واستنباطهاة لجمع األعالمراج

 .جرائهاأيصال الهدف من أالسابقة و 

ثم ، عداد استبانة تشتمل على مجموعة من الفقراتإولية من خالل جمع البيانات األ - ب

وجهة نار المبحوثين من  إلىللتوصل  الصحفيين العراقيينوتوزيعها على ، تحكيمها

 .خالل مسح العينة

 .الدراسة الميدانيةئج ستخالص نتاأ - ت

 .إعداد الرسالة بصورتها النهائية - ث

 .كتابة النتائج النهائية والتوصيات ثم عرضها على اللجنة المعتمدة للمناقشة - ج
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 :المعالجة اإلحصائية
ستخدام اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك بألإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب     

ومن أجل اإلجابة عن ، ستخراج التكرارات والنسب المئويةأفقد تم ، (*)(SPSS)الرزمة اإلحصائية 

وكذلك استخدم اختبار ، نحرافات المعياريةاستخدام المتوسطات الحسابية واإل أسئلة الدراسة تم

 Independent Sample T-testستخدام اختبار أو ، كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة

 LSDاختبار ستخدام أ فضال  عن، One Way ANOVAاين األحادي واستخدام اختبار التب

 .للمقارنات البعدية Scheffeeو

لتي تشمل المتوسطات عتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات واوقد تم اإل     

وقد تم ، نحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محورالحسابية واإل

 : يتدرج مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة كما يليإن  مراعاة

 ل أوافق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

5 0 1 2 1 

واعتمادا  على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل  

فما  – 2711)، (متوسط: 1767-2710)، (مرتفع: فما فوق – 1760: )معها على النحو اآلتي

 :وفقا  للمعادلة التالية(. منخفض: دون

 

                                                           

 .ةاالجتماعيأي الحزمة اإلحصائية للعلوم ، Statistics Package for Social Sciences: مختصر من  (*)
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 : أي ، القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات –القيمة العليا 

 .وهذه القيمة تساوي طول الفئة 1711=   0=    (5-1)
   1        1 

 2711=  1711+  1وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 1767=  1711+  2710ويكون المستوى المتوسط من 

 5 - 1760ويكون المستوى المرتفع من 
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 الفصل الرابع

 نتـــــائـج الدراســـة

تــم تخصــيص هــذا الفصــل لعــرض نتــائج الدراســة التطبيقيــة التــي خرجــت بهــا الدراســة مــن  

 .عتمدته الدراسة منهجا  لهاأ الذيالمسحي  الوصفي طبقا  للمنهج، (نةاإلستبا) أداةخالل 

 نتائج الدراسة التطبيقية

تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واإلنحرافـــات المعياريـــة للتعـــرف علـــى اســـتجابات أفـــراد  

ــة مــن وجهــة نظــر الصــحفيين العــراقيينمجتمــع الدراســة عــن  ــز مفهــوم المواطن  أتيوفيمــا يــ، تعزي

 :اآلتيةعن أسئلة الدراسة  اإلجابة

 مفهوم المواطنة :المحور الول

 العراقيين؟ا مفهوم المواطنة لدى الصحفيين م
 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنحرافـات المعياريـة للتعـرف علـى     

راقيين ودورهـم فـي مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العـ "ستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن محورإ

 :عرض لهذه النتائج أتيوفيما ي، "تعزيز مفهوم المواطنة
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 (0)الجدول 

مفهوم "الدراسة عن المعيارية لستجابات أفراد مجتمع المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 

 .مرتبة ترتيباا تنازلياا  "المواطنة لدى الصحفيين العراقيين

المتوسط  الفقـــــــرة الرقم
 الحسابي

إلنحراف ا
 التقدير الترتيب المعياري

11 
هوية جماعية تربط أعضاء المجتمع بمصير 

 مرتفع 1 0.84 4.27 مشترك

 مرتفع 2 0.87 4.24 مع امام القانونتة بين أفراد المجاالمساو  15

 مرتفع 3 0.86 4.19 مشاركة المواطن في االنتخابات 7

 مرتفع 9 0.83 4.18 تجسد الروابط الفعلية للهوية بين المواطنين 6

 مرتفع 5 0.97 4.13 تنمي الوعي  بحرية الرأي والمعتقدات 12

 مرتفع 6 0.84 4.12 إبراز ثقافة وحدة وطنية فاعلة 2

 مرتفع 6 1.10 4.02 مشاركة جميع أفراد المجتمع في الحياة العامة 14

 مرتفع 8 1.29 3.73 ات الفئوية في المجتمعاألنتماء نبذ  13

 متوسط 4 1.49 3.56 قيمة العمل الجماعي احترام 17

 متوسط 11 1.36 3.53 االلتزام بالمعاير الوطنية  لكل أبناء الوطن 10

1 
اإلسهام في رفع مستوى الوعي الثقافي    

 والسياسي واالجتماعي للمواطن
 متوسط 11 1.54 3.46

3 
امتزاج حقوق المواطنة مع سيادة الدولة من 

 تاأللتزاماخالل مجموعة 
 متوسط 12 1.43 3.42
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4 
تمتع المواطن بالحقوق والواجبات التي نص 

 متوسط 13 1.56 3.39 عليها الدستور العراقي

 متوسط 19 1.29 3.37 االرتباط بين الحقوق والهوية الوطنية للمواطنين 5

 متوسط 15 1.52 3.17 معرفة المواطن بالحقوق وأداء الواجبات 8

9 
للمنامات الحزبية في الوعي بأهمية التعددية 

 الحفاا على الحكم الديمقراطي
 متوسط 16 1.47 3.15

16 
المشاركة في التشريع لتأطير واقع حال التوافق 

 بين مكونات المجتمع
 متوسط 16 1.58 3.00

 مرتفع 0.44 3.70 المجموع الكلي 
 

مفهوم المواطنة لدى )الحسابية لـالمتوسطات إن  (1)يتضح من الجدول رقم 

حيث حاز المحور على متوسط ، (3.00و  4.27)تراوحت ما بين ، (صحفيين العراقيينال

 .المرتفعوهو من المستوى ، (3.70)حسابي إجمالي 

، (4.27)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 11)وقد حازت الفقرة رقم 

م مفهو كون  وقد نّصت الفقرة على، وهو من المستوى المرتفع، (0.84)وبإنحراف معياري 

هوية جماعية تربط أعضاء المجتمع بمصير يتمثل ب المواطنة لدى الصحفيين العراقيين

المواطنة لدى والتي نصت على مفهوم  (15)الفقرة رقم  في المرتبة الثانيةتليها ، مشترك

جاءت بمتوسط وقد ، مع امام القانونتة بين أفراد المجاالمساو يتمثل ب الصحفيين العراقيين

نحراف معياري و ( 4.24)حسابي  هذه ، المرتفع أيضا  وهو ضمن المستوى ( 0.87)ا 
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التفسيرات حاضرة بشكل متقارب في مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين 

 .في بغداد

مفهوم المواطنة لدى إن  إلىبالمرتبة الثالثة لتشير ( 7)بينما جاءت الفقرة 

بمتوسط حسابي وقد جاءت  نتخاباتي األمشاركة المواطن فالصحفيين العراقيين يتمثل ب

نحراف معياري ( 4.19)  .المرتفع أيضا  وهو ضمن المستوى ( 8706)وا 

وبإنحراف ( 3.15)بمتوسط حسابي ( 9)وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم 

مقهوم إن  حيث نّصت الفقرة على،  المتوسطوهو من المستوى ، (1.96)معياري 

الوعي بأهمية التعددية للمنامات الحزبية في بين العراقيين يتمثل المواطنة لدى الصحفي

بمتوسط ( 16)في المرتبة األخيرة الفقرة رقم بينما جاءت ، الحفاا على الحكم الديمقراطي

وقد نصت ، يضا  أالمتوسط وهو من المستوى ، (1750)وبإنحراف معياري ( 3.11)حسابي 

المشاركة في التشريع لتأطير هوم المواطنة يعني الفقرة على الصحفيين العراقيين يرون مف

 .واقع حال التوافق بين مكونات المجتمع

لقد جاءت فقرات هذا المحور بشكل عام لتؤكد على مجموعة مفاهيم تمثل وجهة 

 وأغلب هذه المفاهيم جاءت بمستوى مرتفع او متوسط، نار الصحفيين العراقيين للمواطنة

مجموعة قيم تعمل على ترسيخها الصحافة من جملة المواطنة هي إن  مما يعني ،

وقد حايت بعض المفاهيم بمتوسطات  لهيئات االخرى العاملة في البالد،المؤسسات وا

لكنها يبدو ، وهذا اليعني أنها أقل أهمية في المواطنة، خرىأعالية جدا مقارنة بمفاهيم 

 .أقل تركيزا من قبل الصحافة العراقية
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 ة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة  درج :الثاني المحور

 المجتمـع العراقـي المواطنة فـيما درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم 

 ؟من وجهة نظرهم

تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنحرافـات المعياريـة للتعـرف ، السؤال هذا لإلجابة عن 

درجــة اســهام الصــحفيين العــراقيين فــي تعزيــز  "ســة عــن علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدرا

 :عرض لهذه النتائج يأتيوفيما ، "مفهوم المواطنة 

 (9)الجدول 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .اا تنازلياا بمرتبة ترتي( درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة)

 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري

20 
 إلى يءالتحذير من الطائفية التي تس

 الوحدة الوطنية في المجتمع
 مرتفع 1 0.71 4.30

19 
التأكيد على وحدة العراق والهوية 

 مرتفع 2 0.96 4.20 العراقية بوصفها روح المواطنة

26 
تقوية روابط االلفة والمحبة  إلىوة الدع

 والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع
 مرتفع 3 0.86 4.17

31 
إسهام ونشر مواد إعالمية تعمل على 
 التالحم واالندماج بين مكونات المجتمع

 مرتفع 9 0.81 4.16

18 
ابراز البعد القانوني لمفهوم المواطنة من 

 خالل الموضوعات الصحفية
 مرتفع 5 1.36 4.08
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 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري

25 
المؤتمرات والنشاطات  إلىالدعوة 

 الوطنية التي تؤكد على وحدة العراق
 مرتفع 6 1.18 3.77

22 
اإلسهام بتوعية المواطن بأنه جزء من 

 مناومة الثقافة الوطنية
 مرتفع 6 1.22 3.76

 مرتفع 8 1.20 3.74 التصدي لكل أنواع خطاب الكراهية 24

23 
كجزء من  التأكيد على التراث الوطني

 حقوق المواطنين
 مرتفع 4 1.21 3.72

27 
تنمية  حب العراق بغض النار عن 

 الطائفة التي ينتمي اليها المواطن
 متوسط 11 1.25 3.66

28 
التأكيد على وحدة العراق والحفاا على 

 سمعته في الداخل والخارج
 متوسط 11 1.44 3.47

29 
استنهاض ثقافة سياسية قائمة على 

 كزة  على المواطنةالحوار مرت
 متوسط 12 1.43 3.37

30 
تخصيص اغلب النتاجات الصحفية في 

 تعزيز مفهوم المواطنةل اإلعالم وسائل 
 متوسط 13 1.55 3.32

32 
تنشئة المواطن بالتعددية العمل على 

الثقافية كأساس للوحدة الوطنية في 
 المجتمع

 متوسط 19 1.50 3.01

 متوسط 15 1.59 2.90 ور العراقيالتوعية في شرح مبادئ الدست 21
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 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري

 مرتفع 531. 3.71 المجموع الكلي 
 

درجة اسهام الصحفيين )المتوسطات الحسابية لـ إن  (2)يتضح من الجدول رقم 

حيث حاز ، (2.41و 4.30)تراوحت ما بين ، (العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة

 . ى المتوسطوهو من المستو ، (3.72)المحور على متوسط حسابي إجمالي 

، (9.31)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 28)وقد حازت الفقرة رقم 

كون  وقد نّصت الفقرة على، المرتفعوهو من المستوى ، (1.61)وبإنحراف معياري 

اإلسهامات  من أبرز هي (الوحدة الوطنية في المجتمع إلىالتحذير من الطائفية التي تسيئ )

خرى من سهامات األاإل إلىيتعلق بنسبتها  راقيون فيماالتي ركز عليها الصحفيون الع

التي ( 19)تليها بالمستوى ذاته الفقرة رقم . وجهة نار الصحفيين العراقيين قي بغداد

من المفاهيم  التأكيد على وحدة العراق والهوية العراقية بوصفها روح المواطنةإن  نصت على

وانحراف ( 0728)ت بمتوسط حسابي التي ركز عليها الصحفيون العراقيون والتي جاء

بمتوسط حسابي ( 26)وضمن المستوى المرتفع أيضا جاءت الفقرة (. 8796)معياري 

تقوية روابط االلفة  إلىالدعوة والتي نصت على كون ( 8706)وانحراف معياري ، (0717)

ين من المواضيع التي حايت بتركيز الصحفي والمحبة والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع

 .العراقيين في بغداد
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( 1781)بمتوسط حسابي بلغ ( 12)جاءت الفقرة رقم ، األخيرةما قبل وفي المرتبة  

كون  حيث نّصت الفقرة على، المتوسطوهو من المستوى ( 1758)وبإنحراف معياري 

من  تنشئة المواطن بالتعددية الثقافية كأساس للوحدة الوطنية في المجتمعالعمل على 

ليل التناول في إسهامات الصحفيين العراقيين بخصوص المواطنة قياسا للمواضيع المواضيع ق

 .األخرى

( 2.90)بمتوسط حسابي بلغ ( 21)جاءت الفقرة رقم ، المرتبة األخيرةأما في  

كون  حيث نّصت الفقرة على،  المتوسطوهو من المستوى ( 1.59)وبإنحراف معياري 

في إسهامات  األقل تناوال  المواضيع من  قيالتوعية في شرح مبادئ الدستور العرا

 .لمواضيع األخرىبا الصحفيين العراقيين بخصوص المواطنة قياسا  

والتي يرونها ، لقد مثل هذا المحور القضايا التي ركز عليها الصحفيون العراقيون في بغداد 

سهام بحسب اإلدرجة إن  وقد تبين، تقدمه الصحافة لتعزيز مفهوم المواطنةإن  من أهم ما يمكن

 .وجيدة، استجاباتهم كانت عالية

 

 .درجة التزام الصحفيين العراقيين بالمسؤولية الجتماعية: الثالث المحور

مــا درجــة التــزام الصــحفيين العــراقيين بالمســؤولية الجتماعيــة تجــاه تعزيــز مفهــوم 

 ؟المواطنة في المجتمع العراقي

الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف علـى تم استخراج المتوسطات ، لإلجابة عن السؤال 

ــــة الدراســــة عــــن  ــــراقيين بالمســــؤولية  "اســــتجابات أفــــراد عين ــــزام الصــــحفيين الع درجــــة الت
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عــرض لهــذه  يــأتيوفيما "الجتماعيــة تجــاه تعزيــز مفهــوم المواطنــة فــي المجتمــع العراقــي

 :النتائج

 

 (4)الجدول 

ستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ل
درجة التزام الصحفيين العراقيين بالمسؤولية الجتماعية تجاه تعزيز مفهوم )

 .مرتبة ترتيباا تنازلياا ( المواطنة في المجتمع العراقي

 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

41 
اال التماسك كوناا تعزيز ين  تجتماي 

المجتمعالعراق 
 كرتفع 1 0.72 4.29

37 
وابذ الطائفنة ابذ المناط يلى تشجنع

 التفرقةالديننة
4.18 0.08 2 

 كرتفع

34 
الحثيلىالمشاركةف التصنيتف 

 االاتخايا واختناراألصلح
4.14 0.83 3 

 كرتفع

33 
ف  المشاركة يلى المناطنن  تشجنع

 ينةااليمالالتطن
4.13 0.80 4 

 كرتفع

38 
النقنفأكاماشركايس ءللقنماألساسنة

ف المجتمع
3.72 1.34 5 

 كرتفع

40 
النظام يلى يالحفاظ المناطنن  تذكنر

 العاموالتضاك لونانايمصنركشترك
3.68 1.30 6 

 كرتفع

39 
الت  يلىالمعلنكا واالخبار التركنز

 تنم الثقافةالنطننة
 كتنسط 7 1.49 3.43
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36 

الحقنق أداء يلى المناط  تشجنع

 8 1.63 3.20والناتجبا يتفاَنوإخالص
 كتنسط

43 

النتاتجا  خالل ك  الشعنر تنمنة

يلى المحافظة يأهمنة الصحفنة

 الممتلوا العاكة

3.18 1.39 9 
 كتنسط

42 
والمعرف  الثقاف  التننع يلى االطالع

لبناءكناط فايلف المجتمع
3.15 1.51 11

 كتنسط

11 1.63 2.96يحريةالرأيوالتعبنرإشعارالمناط  35
 كتنسط

 متوسط 0.51 3.64 المتوسط الحسابي العام 

 

درجة التزام الصحفيين )المتوسطات الحسابية لـ إن  (1)يتضح من الجدول رقم 

، (راقيالعراقيين بالمسؤولية الجتماعية تجاه تعزيز مفهوم المواطنة في المجتمع الع

حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ، (2.96و 4.29)تراوحت ما بين 

 .وهو من المستوى المتوسط، (3.64)

، (9.24)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 01)وقد حازت الفقرة رقم 

تعزيز )إن  وقد نّصت الفقرة على، المرتفعوهو من المستوى ، (1.62)وبإنحراف معياري 

كانت من المواضيع التي اهتم بها  (جتماعي بين مكونات المجتمع العراقيالتماسك اال

من عناصر المسؤولية االجتماعية تجاه الجمهور  الصحفيون العراقيون بصفتها عنصرا  

 .العراقي
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نحراف ( 9.18)بمتوسط حسابي ( 17)وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم  وا 

الصحفيين إن  حيث نّصت الفقرة على، ع أيضا  المرتفوهو ضمن المستوى ( 1.18)معياري 

تشجيع المواطن على نبذ )العراقيين ومن خالل الشعور بالمسؤولية االجتماعية أكدوا على 

ي في مخاطبة اإلعالم الصحفي وتعاملهم  من خالل نتاجهم( الطائفية ونبذ التفرقة الدينية

 .الجمهور

وبإنحراف ( 3.18)توسط حسابي بم( 01)األخيرة جاءت الفقرة رقم المراتب وفي 

الصحفيين إن  حيث نّصت الفقرة على،  المتوسطوهو من المستوى ، (1.34)معياري 

بأهمية المحافاة على من خالل النتاجات الصحفية تنمية الشعور )العراقيين ركزوا على 

 ولكونها جاءت ضمن المراتب االخيرة فهذا يعني أنها لم تحا مثلما( الممتلكات العامة

 .حايت الفقرات االخرى باهتمام الصحافة

( 3.15)بمتوسط حسابي ( 02)وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم 

إن  حيث نّصت الفقرة على، المتوسطوهو من المستوى ، (1.51)وبإنحراف معياري 

 التنوع الثقافي والمعرفي لبناء مواطن فاعل في)على  الصحفيين العراقيين أطلعوا المجتمع

 .كجزء من بنية المواطنة بدافع المسؤولية االجتماعية( المجتمع

( 2.46)بمتوسط حسابي بلغ ( 15)جاءت الفقرة رقم ، وفي المرتبة األخيرة

إن  حيث نّصت الفقرة على، المتوسط أيضاوهو من المستوى ( 1.63)وبإنحراف معياري 

مات االقل للصحفيين العراقيين كان من ضمن االهتما( بحرية الرأي والتعبير إشعار المواطن)

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 

وقد جاءت معام ، وري في مخاطبة الجمهاإلعالم االجتماعية في نتاجهم الصحفي و 

السيما مع تركيزهم على فقرات  وهو مستوى مقبول جدا  ،  فقراته ضمن المستوى المتوسط

وتعزيز الوحدة الوطنية بين ، جاءت لتركز على نبذ الطائفية، هامة ضمن المستوى المرتفع

 .فراد المجتمعأ

طنة من وجهة نظر لتعزيز مفهوم المواهل توجد فروق ذات دللة إحصائية  :فرضية الدراسة

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

 (.نوع العمل، سنوات الخبرة، الدراسي

 :النوع الجتماعي -0

للتعرف على الفروق  Independent Sample T-testتم استخدام اختبار العينة المستقلة     

تعزى للنوع مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد  اإلحصائية لتعزيز

 .يوضح ذلك( 9)والجدول ، االجتماعي

 (2)جدول 
للتعرف على الفروق في تعزيز  Independent Sample T-testالمستقلة  اختبار العينة

 .ماعيللنوع الجتمفهوم المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى 
 

 المصـــدر
النوع 

 االجتماعي
 العينة

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

(T) 

الداللة 

 االحصائية

تعزيز مفهوم 
المواطنة من 
وجهة نار 

 101. 1.524 408 321. 3.71 239 ذكر
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الصحفيين 
العراقيين في 

تعزىبغداد 

للننع

 االتجتماي 

 371. 3.65 171 أنثى

   410 0.34 3..3 420 الكلي

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

تعزيز مفهوم المواطنة من وجود فروق دالة إحصائيا  في عدم ( 9)يتضح من الجدول 

 حيث بلغت قيمة، االجتماعيمتغير النوع  إلىعزى ت نار الصحفيين العراقيين في بغدادوجهة 

وهي أعلى من ، (101.)وبداللة إحصائية ( 1.529) الصحفيين العراقيينلدى  (T)اإلحصائي 

 (.1.15)مستوى الداللة 

 منحد التماثل  إلى لديهم مستويات متقاربة جدا   الصحفيين العراقيينإن  وهذا يدل على

 صحفيينلل حيث بلغ المتوسط الحسابي، جنسهمباختالف  المواطنةتعزيز لمفهوم استجاباتهم 

وبلغ ( 3.71)تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد الذكور ل

 .لصالح فئة على أخرىحصائية إدالة ولم يلحا فروقات ( 3.65) للصحفياتالمتوسط الحسابي 

 العمر -9
ألحـادي ختبـار التبـاين اأتم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة واسـتخدام 

One Way ANOVA  تعزيز مفهوم المواطنـة مـن وجهـة ناـر الصـحفيين للتعرف على الفروق في

 .يوضح ذلك( 5)والجدول ، تعزى للعمرالعراقيين في بغداد 



00 



 

 (2)جــدول 

تعزيز مفهوم  "المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عن 
 "تعزى للعمر ر الصحفيين العراقيين في بغدادالمواطنة من وجهة نظ

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة العمرية المصدر

تعزيز مفهوم المواطنة 
من وجهة نار 
الصحفيين العراقيين في 

 والتي تعزى للعمربغداد 

18-22 39 3.7046 .408331 

23-26 72 3.6582 .287761 

28-32 179 3.6748 .350071 

 353681. 3.7247 120 فأكثر 33

 346771. 3.6893 410 المجموع

 

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن تعزيز إن  (5)يتضح من الجدول 

، متقاربة جدا  كانت ، تعزى للعمر مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد 

لتعرف على الداللة او ، ااهرة بين اإلستجاباتمعينة فروقات  ولمعرفة فيما اذا كانت هناك

والجدول ، One Way ANOVAاإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي 

 .يوضح ذلك( 6)
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 (.)جدول 

للكشف عن دللة للفروق في تعزيز مفهوم   One Way ANOVAتحليل التباين الحادي 
 ."تعزى للعمرالصحفيين العراقيين في بغداد  المواطنة من وجهة نظر

 

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
 مستوى

 الدللة

تعزيز مفهوم المواطنة 
من وجهة نار 
الصحفيين العراقيين في 

 للعمر يعزىبغداد 

 بين
 المجموعات

.2671 3 .0891 

.7391 

 

.521 

 

 داخل
 المجموعات

48.915 407 .1201 

  410 49.182 المجموع

      

تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة فروق دالة إحصائيا  في  عدم وجود( 6)يتضح من الجدول       

( ف)حيث بلغت قيمة اإلحصائي ، متغير العمر إلىعزى تار الصحفيين العراقيين في بغداد ن

 (.1.15)من مستوى الداللة  أكثروهي ، (0.52)وبداللة إحصائية ( 7391.)

تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار  معرفةأفراد عينة الدراسة في إن  يدل علىوهذا 

 .ختالف أعمارهمأعلى  متقاربة جدا  لديهم مستويات الصحفيين العراقيين في بغداد 
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 التحصيل الدراسي -4

 ف علـــــى الفـــــروق فـــــيتـــــم اســـــتخراج المتوســـــطات الحســـــابية واإلنحرافـــــات المعياريـــــة للتعـــــر 

تعزيــز مفهــوم المواطنــة مــن وجهــة ناــر الصــحفيين العــراقيين فــي بغــداد  اســتجابات المبحــوثين حــول

 .يوضح ذلك( 7)والجدول ، للتحصيل الدراسيتعزى 

 (7)جدول 

للكشف عن دللة للفروق في تعزيز مفهوم   One Way ANOVAتحليل التباين الحادي 
  .الدراسيتعزى للمستوى العراقيين في بغداد  المواطنة من وجهة نظر الصحفيين

 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة الدراسية المصدر

تعزيز مفهوم المواطنة 
من وجهة نار 

الصحفيين العراقيين في 
والتي تعزى بغداد 

 للمستوى الدراسي

 332331. 3.6907 106 دبلوم

 361541. 3.6791 236 بكالوريوس

 324681. 3.7336 44 ستيرماج

 310681. 3.7022 24 دكتوراه

 346770. 3.6893 410 المجموع
 

 

 

 

 حولالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة إن  (6)يتضح من الجدول 

، للتحصيل الدراسيتعزى تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد 
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لتعرف على او ، ااهرة بين اإلستجاباتمعينة فروقات  ولمعرفة فيما اذا كانت هناك، متقاربةكانت 

، One Way ANOVAالداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي 

 .يوضح ذلك( 8)والجدول 

 (8)جدول 

هوم للكشف عن دللة للفروق في تعزيز مف  One Way ANOVAتحليل التباين الحادي 
 ."للمستوى الدراسيتعزى المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد 

 

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
 مستوى

 الدللة

تعزيز مفهوم المواطنة 
من وجهة نار 

الصحفيين العراقيين في 
للمستوى يعزى  بغداد 

 الدراسي

 بين
 المجموعات

.1151 3 .0381 

.3171 

 

.811 

 

 داخل
 المجموعات

49.067 407 .1211 

  410 49.182 المجموع

 

تعزيز مفهوم المواطنة من فروق دالة إحصائيا  في  عدم وجود( 8)يتضح من الجدول 

حيث بلغت قيمة ، التحصيل الدراسيمتغير  إلىعزى ت نار الصحفيين العراقيين في بغدادوجهة 

 (.1.15)من مستوى الداللة  أكثروهي ،  (0.81)وبداللة إحصائية ( 3171.( )ف)اإلحصائي 

تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار  معرفةأفراد عينة الدراسة في إن  يدل علىوهذا 

 .مستوياتهم الدراسيةختالف أعلى  متقاربة جدا  لديهم مستويات الصحفيين العراقيين في بغداد 
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 :سنوات الخبرة -2

خراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي تم است

One Way ANOVA   تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصـحفيين للتعرف على الفروق في

 .يوضح ذلك( 9) والجدول، لعدد سنوات الخبرةتعزى  العراقيين في بغداد

 (2)جــدول 

تعزيز مفهوم  "حرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عن المتوسطات الحسابية واإلن

 " لعدد سنوات الخبرةتعزى  المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المصدر

تعزيز مفهوم المواطنة 
من وجهة نار 

الصحفيين العراقيين في 
لعدد والتي تعزى داد بغ

 سنوات الخبرة

1-5 129 3.7131 .343868 

6-18 169 3.6679 .345638 

 352938. 3.6942 112 فأكثر 11

 346770. 3.6893 410 المجموع

 

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن تعزيز إن  (4)يتضح من الجدول 

كانت ، لعدد سنوات الخبرةن العراقيين في بغداد تعزى مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيي

لها داللة  فروقات ااهرة بين اإلستجاباتولمعرفة فيما اذا كانت هناك ، حد ما إلىمتقاربة 
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ختبار التباين األحادي ألتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام او ، حصائيةإ

One Way ANOVA ، كيوضح ذل( 11)والجدول. 

 (20)جدول 

تعزيز مفهوم للكشف عن دللة للفروق في   One Way ANOVAتحليل التباين الحادي 
 ." لعدد سنوات الخبرةتعزى  المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد

 

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
 مستوى

 الدللة

المواطنة  تعزيز مفهوم
من وجهة نظر 

الصحفيين العراقيين في 
لعدد سنوات يعزى   بغداد

 الخبرة

 بين
 المجموعات

.1538 2 .0768 

.6338 
 

.5318 

 

 داخل
 المجموعات

49.029 408 .1208 

  410 49.182 المجموع

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

تعزيز مفهوم المواطنة فروق دالة إحصائيا  في  نه ليس هناكأ( 11)يتضح من الجدول  

حيث بلغت ، عدد سنوات الخبرةمتغير  إلى تعزىبغداد من وجهة نار الصحفيين العراقيين في 

من مستوى الداللة  أكثروهي ، (1.531)وبداللة إحصائية ( 1.633) (ف)قيمة اإلحصائي 

تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار  معرفةفي  أفراد عينة الدراسةإن  يدل علىوهذا  (.1.15)

على مفهوم المواطنة عن في استجاباتهم  متقاربةلديهم مستويات الصحفيين العراقيين في بغداد 

 .عدد سنوات الخبرةختالف أ
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 :(نوع العمل)الوظيفة  -2

حـادي تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األ

One Way ANOVA  تعزيز مفهوم المواطنـة مـن وجهـة ناـر الصـحفيين للتعرف على الفروق في

 .يوضح ذلك( 11) والجدول، لنوع العملتعزى  العراقيين في بغداد

 (00)جــدول 

تعزيز مفهوم  "المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عن 

 " لنوع العملتعزى  ة نظر الصحفيين العراقيين في بغدادالمواطنة من وجه

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع العمل المصدر

تعزيز مفهوم المواطنة 
من وجهة نار 

الصحفيين العراقيين في 
لنوع والتي تعزى بغداد 

 العمل

 223188. 3.8436 7 مؤسسة مدير

 262268. 3.6429 27 تحرير رئيس

 266028. 3.7424 38 تحرير ديرم

 350948. 3.7499 92 محرر

 326858. 3.7011 64 مقدم او مذيع

 331538. 3.6221 86 صحفي مراسل

 412618. 3.5795 66 مستقل صحفي

 346608. 3.8510 30 خرىأ

 346770. 3.6893 410 المجموع
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تجابات أفراد عينة الدراسة عن المتوسطات الحسابية السإن  (11)يتضح من الجدول         

كانت ، لنوع العملتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد تعزى 

لتعرف على او ، لها داللة احصائية فروقات بين اإلستجاباتذا كانت هناك أولمعرفة فيما ، متباينة

، One Way ANOVAين األحادي الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التبا

 .يوضح ذلك( 12)والجدول 

 (21)جدول 

تعزيز مفهوم للكشف عن دللة للفروق في   One Way ANOVAتحليل التباين الحادي 
 .لنوع العملتعزى  المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد

 

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 تالمربعا

 "ف"قيمة 
 مستوى

 الدللة

تعزيز مفهوم المواطنة 
من وجهة نظر 

الصحفيين العراقيين في 
 لنوع العمليعزى   بغداد

 بين
 المجموعات

2.646 7 .3788 

3.266 

 

.008 

 

 داخل
 المجموعات

46.535 403 .1168 

  410 49.182 المجموع

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

تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة فروق دالة إحصائيا  في  وجود( 12)يتضح من الجدول  

 (ف)حيث بلغت قيمة اإلحصائي ، نوع العملمتغير  إلىعزى ت نار الصحفيين العراقيين في بغداد

إن  يدل علىوهذا  (.1.15)من مستوى الداللة  أقلوهي ، (1.11)وبداللة إحصائية ( 3.266)
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تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد  معرفةنة الدراسة في أفراد عي

. عدد سنوات الخبرةختالف أعلى مفهوم المواطنة عن في استجاباتهم  متباينةلديهم مستويات 

 Scheffeتم استخدام اختبار شيفيه ، وبمعرفة لصالح من من فئات نوع العمل كانت تلك الفروق

 (.13)كما في الجدول ، ت البعديةللمقارنا

 (23)الجدول 

تعزيز مفهوم دللة للفروق في مصدر للكشف عن للمقارنات البعدية   Scheffeاختبار شيفيه 
 .لنوع العملتعزى  المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين في بغداد

 نوع العمل نوع الختبار
(I)  

 نوع العمل
(J)  

 تباين المتوسطات
(I-J) 

القيمة 
 الحصائية

  Scheffeاختبار شيفيه 
للكشف عن للمقارنات البعدية 

داللة للفروق في تعزيز مصدر 
مفهوم المواطنة من وجهة نار 
الصحفيين العراقيين في بغداد 

 لنوع العملتعزى 

 مؤسسة مدير

 9631. 200691. تحرير رئيس

 0.999 0.10119 تحرير مدير

 0.999 0.09373 محرر

 0.993 0.14250 مقدم او يعمذ

 0.907 0.22147 صحفي مراسل

 0.800 0.26408 مستقل صحفي
 1.000 -0.00743- اخرى

 تحرير رئيس

 0.963 -0.20069- مؤسسة مدير

 0.987 -0.09950- تحرير مدير

 0.956 -0.10696- محرر

 0.999 -0.05819- مقدم او مذيع

 1.000 0.02078 صحفي مراسل

 0.999 0.06339 مستقل صحفي
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 نوع الختبار
 نوع العمل

(I)  
 نوع العمل

(J)  
 تباين المتوسطات

(I-J) 
القيمة 
 الحصائية

 0.622 -0.20811- اخرى

 تحرير مدير

 0.999 -0.10119- مؤسسة مدير

 0.987 0.09950 تحرير رئيس

 1.000 -0.00746- محرر

 1.000 0.04131 مقدم او مذيع

 0.856 0.12028 صحفي مراسل

 0.596 0.16289 مستقل صحفي

 0.974 -0.10862- اخرى

 محرر

 0.999 -0.09373- مؤسسة مدير

 0.956 0.10696 تحرير رئيس

 1.000 0.00746 تحرير مدير

 0.998 0.04877 مقدم او مذيع

 0.510 0.12774 صحفي مراسل

 0.214 0.17035 مستقل صحفي

 0.959 -0.10115- اخرى

 مقدم او مذيع

 0.993 -0.14250- مؤسسة مدير

 0.999 0.05819 تحرير رئيس

 1.000 -0.04131- تحرير مدير

 0.998 -0.04877- محرر

 0.961 0.07897 صحفي مراسل
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 نوع الختبار
 نوع العمل

(I)  
 نوع العمل

(J)  
 تباين المتوسطات

(I-J) 
القيمة 
 الحصائية

 0.762 0.12158 مستقل صحفي

 0.783 -0.14992- اخرى

 صحفي مراسل

 0.907 -0.22147- مؤسسة مدير

 1.000 -0.02078- تحرير رئيس

 0.856 -0.12028- تحرير مدير

 0.510 -0.12774- محرر

 0.961 -0.07897- مقدم او مذيع

 0.999 0.04261 مستقل صحفي

 0.188 -0.22889- اخرى

 مستقل صحفي

 0.800 -0.26408- مؤسسة مدير

 0.999 -0.06339- تحرير رئيس

 0.596 -0.16289- تحرير مدير

 0.214 -0.17035- محرر

 0.762 -0.12158- مقدم او مذيع

 0.999 -0.04261- صحفي مراسل

 0.072 -0.27151- اخرى

 اخرى

 1.000 0.00743 مؤسسة مدير

 0.622 0.20811 تحرير رئيس

 0.974 0.10862 تحرير مدير

 0.959 0.10115 محرر

 0.783 0.14992 مقدم او مذيع
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 نوع الختبار
 نوع العمل

(I)  
 نوع العمل

(J)  
 تباين المتوسطات

(I-J) 
القيمة 
 الحصائية

 0.188 0.22889 صحفي مراسل

 0.072 0.27151 مستقل صحفي

 

إذ جاءت ، حصائية كانت لفئة الصحفي المستقلالفروق اإلإن  (11)يتبين من الجدول         

مقارنة بالفئات  (8785)حصائية وهي القيمة األقرب للداللة اإل( 0.63)القيمة االحصائية لها 

وبالتالي فإن الصحفي المستقل يمثل مصدر الفروق الدالة االحصائية ، االخرى للصحفيين

 .حفيين عن مفهوم المواطنة تعزى لنوع العملمقارنة بالص
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 :وكاآلتي، تم تخصيص هذا الفصل لمناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة   

 .يينمفهوم المواطنة لدى الصحفيين العراق :المحور الولمناقشة 

مفهوم بأن  (مفهوم المواطنة لدى الصحفيين العراقيين)يتبين من نتائج الدراسة حول 

هوية جماعية تربط يمثل  بصورة واضحة بكونهيتمثل  المواطنة لدى الصحفيين العراقيين

، وكانت هذه مام القانونأمع تة بين أفراد المجاالمساو ، وبأعضاء المجتمع بمصير مشترك

بمستوى مرتفع في أدبيات الصحفيين ووجهات نارهم تجاه مفهوم التفسيرات حاضرة 

ما تحتاجه فعال المجتمعات السيما إن  وهذه المستويات العالية تدل على، المواطنة

، بعيدا  عن النزعات الطائفيةالمجتمع العراقي هو القيم التي تركز على الهوية الجماعية 

مع  ي مجتمع وشعوره بالعدل، خصوصا  أ في قيام وعلى المساواة بصفتها ركنا اساسيا  

اق طيلة السنوات القليلة غياب هذه القيمة بشكل نسبي نتيجة المحاصصة التي عاشها العر 

كان لها حضور عال، لكون  نتخاباتة المواطن في األمشاركوحتى قيمة  الماضية،

ومن ثم صبحت عملية مستمرة في كل مفاصل الحياة السياسية في العراقية أنتخابات األ

 تأثيرها في قيم المواطنة، وبهذا يتعامل الصحفيون مع هذه القيم على أنها قيم مهمة برز

وفي  افة المكتوبة والمرئية والمسموعة،والصحاإلعالم يجب التركيز عليها في نتاجات 

الوعي بأهمية التعددية للمنامات الحزبية في درجة ثانية جاء تركيز الصحفيين العراقيين على 

خرى جاح القيم األأومعرفية تسهم في  عتباره أرضية فكريةبأ فاا على الحكم الديمقراطيالح
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بالمساواة والحق في نتخابات والتغيير الديموقراطي، والشعور برزها المشاركة في األأللمواطنة 

فإن هذه النتائج تؤكد على مجموعة مفاهيم تمثل وجهة نار  من ثمو  ،نتخابالترشح واأل

،  متوسطأو لعراقيين للمواطنة، وأغلب هذه المفاهيم جاءت بمستوى مرتفع الصحفيين ا

المواطنة هي مجموعة قيم تعمل على ترسيخها الصحافة من جملة إن  مما يعني

وقد حايت بعض المفاهيم بمتوسطات  خرى العاملة في البالد،لهيئات األالمؤسسات وا

ها أقل أهمية في المواطنة، لكنها يبدو خرى، وهذا اليعني أنأمقارنة بمفاهيم  عالية جدا  

 .أنها تشغل الصحفيين أكثر من غيرها ألولويتها

الوسيلة  عدتوتتوافق هذه النتيجة وما اشارت إليه نارية الغرس الثقافي التي 

 منه وتتعلم نسانيةاإل فيه تعيش الذي المجال أو الوسيطأو الصحفية ما هي إال اإلعالمية 

. الل الصحفي الذي يقدم نتاجه بما يتناسب وقيم المواطنة وتعزيزهاكتساب المعرفة من خبأ

 مسؤوليةعلى  تأكيدهاهذه النتيجة ونارية المسؤولية االجتماعية من خالل  يضا  أتتوافق و

 اإلعالمية  مؤسساتهم إمام مسؤولياتهم فضال  عن المجتمع أمام االتصال وسائل في ييناإلعالم

ز على قيم المواطنة التي تتوافق وحاجة المجتمع الحالية في عرضهم للمواضيع التي ترك

 .والضرورية

في جزئية دور  (2010)القرعاندراسة كما أن هذا النتيجة تتوافق وما توصلت اليه 

 .في نشر القيم الوطنية في المجتمععتبارها ميدان الصحفيين بأومسؤوليتها الصحافة 
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 ن العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة  سهام الصحفييأدرجة  :الثاني المحورمناقشة 
 كانت الوحدة الوطنية في المجتمع إلى يءالتحذير من الطائفية التي تسإن  كما بينت النتائج   

 إلىالمواطنة نسبة  اإلسهامات التي ركز عليها الصحفيون العراقيون في مفهوم من أبرز

 والهوية العراقية بوصفها روح المواطنةالتأكيد على وحدة العراق عن  خرى، فضال  سهامات األاإل

من المفاهيم التي ركز عليها الصحفيون العراقيون ضمن المستوى المرتفع هي  وهي

كيز والتي حايت بتر  تقوية روابط االلفة والمحبة والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع إلىالدعوة و

واطن بالتعددية الثقافية تنشئة المالعمل على إن  إال الصحفيين العراقيين في بغداد،

التناول في إسهامات الصحفيين  قليلةالمواضيع كانت من  كأساس للوحدة الوطنية في المجتمع

ولويات التي ذلك بسبب األإن  للمواضيع األخرى، ويجد الباحث العراقيين بخصوص المواطنة قياسا  

ح مبادئ الدستور شر كما كان موضوع  ةخاصب، والصحفي بشكل بعامةتشغل الفرد العراقي 

 قد ركزفي إسهامات الصحفيين العراقيين بخصوص المواطنة، و  من المواضيع األقل تناوال   العراقي

تقدمه إن  الصحفيون العراقيون في بغداد، والتي يرونها من أهم ما يمكن هذا المحور على

كانت عالية،  سهام بحسب استجاباتهمدرجة اإلإن  الصحافة لتعزيز مفهوم المواطنة، وقد تبين

 .وجيدة

 عمليات سلسلة إلىفإن تعزيز قيم المواطنة تحتاج  الثقافي الغرسمن نارية  نطالقا  ا  و 

 التأثيرلكي تحدث  نتاجات الصحفيين المختلفة تأثير مع ومتداخلة شبه بناام الجرعات،أ متوالية

 الراسخةاالصيلة  اليدوالتقالجيدة  العاداتتدعيم ، السيما تلك التي تركز على البعيد المدى على

كما تتوافق هذه النتيجة وما ركزت عليه نارية المسؤولية االجتماعية على كون  ،المكتسبة والمعرفة

 وهي، السريعة القارئ حاجة تسد صحافة أنها، عقولهم تثير ما بقدر القراء غرائز تثير ال الصحافة
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 السعي على وتحملهم القراء إلى توصيلها ومحاولة الحقيقة عن البحث تهمل ال نفسه الوقت في

 .هاورائ

في  اإلعالم عن دور ( 2114)دراسة المطيري  به جاءتتنسجم هذه النتيجة مع ما و 

هو الميدان العملي والمساحة الكبيرة التي يتحرك اإلعالم باعتبار أن  ،تدعيم المواطنة في المجتمع

 .يةوالفناإلعالم فيها الصحفيون من خالل نتاجاتهم االدبية و 

 درجة التزام الصحفيين العراقيين بالمسؤولية الجتماعية: الثالث المحورمناقشة 

كـان مـن  تعزيز التماسك االجتماعي بين مكونـات المجتمـع العراقـيإن  بينت نتائج الدراسة 

مـــن عناصـــر المســـؤولية  هـــتم بهـــا الصـــحفيون العراقيـــون بصـــفتها عنصـــرا  أالمواضـــيع التـــي 

ور العراقـــــي، وكـــــذلك تأكيـــــدهم مـــــن خـــــالل نتاجـــــاتهم الصـــــحفية االجتماعيـــــة تجـــــاه الجمهـــــ

رتقـاء بمسـتوى ، واألتشجيع المواطن على نبذ الطائفيـة ونبـذ التفرقـة الدينيـةعلى  اإلعالمية و 

المحافاـــة علـــى الممتلكـــات بينمـــا لـــم يحــا موضـــوع  خطــاب المجتمعـــي بـــين أفـــراد المجتمـــع،ال

مثـل هـذا  إلـىا لكـون المجتمـع لـيس بحاجـة في أعمال الصحفيين بمسـاحة كبيـرة، ربمـ العامة

 .2881برزت بعد احتالل عام التركيز، السيما في ال وجود صراعات سياسية 

ــم يولــوا موضــوع إن  مــن الالفــت للناــرو لكــن    إشــعار المــواطنالصــحفيين العــراقيين ل

نســانية بأهميــة هــذه القيمــة المجتمعيــة اإل هميــة كبيــرة، أو مســاحة تليــقأ بحريــة الــرأي والتعبيــر

كـــون معاـــم الصـــحفيين الـــذين يعملـــون فـــي  إلـــىهـــذا يعـــزى إن  الحضـــارية، ويجـــد الباحـــث

مـن الكتـاب المسـتقلين  قلـيال   ، إال عـددا  اإلعالميـة يتقيدون بسياسـة الوسـيلة  اإلعالم وسائل 

فــإن هــذا المحــور يمثــل  مــن ثــمو  ،الــذين يمكــنهم التركيــز بصــورة كبيــر علــى هــذا الموضــوع
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لصـــحفيين العـــراقيين بمراعـــاة المســـؤولية االجتماعيـــة فـــي نتـــاجهم الصـــحفي مســـتوى اهتمـــام ا

ي فــــي مخاطبــــة الجمهــــور، وقــــد جــــاءت معاــــم فقراتــــه ضــــمن المســــتوى المقبــــول، اإلعالمــــو 

 .فراد المجتمعأالوحدة الوطنية بين ركيزهم على نبذ الطائفية، وتعزيز السيما مع ت

 أن المسؤولية االجتماعية في تركيزها علىوهذه النتيجة تمثلها الخلفية االدبية لنارية  

لياتهم أمام و مسئو  إلى فضال  عن يكونوا مسؤولين أمام فئات المجتمع، أن الصحفيين ينبغي

العنف والجريمة والفوضى في المجتمع  إلىكل ما يؤدي  ب الصحفيونيتج أنمؤسساتهم، وعلى 

 .أو التحريض على الكراهية بين فئات المجتمع الواحد

 Martin and)مع ما خرجت به دراسة  جاءت منسجمة هذه النتيجة ة القولوخالص

Yap, 2011)  المواطنة يتمثل في إطاعة القوانين والمشاركة في مفهوم أكدت على إن  حيث

كجزء من قيمة المشاركة السياسية التي أكدها الصحفيون العراقيون بصفتها قيمة من قيم  التصويت

  .المواطنة
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لتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نظر هل توجد فروق ذات دللة إحصائية  :سةفرضية الدرا
التحصيل ، العمر، النوع الجتماعي)تعزى للعوامل الديموغرافية  الصحفيين العراقيين في بغداد

  (.نوع العمل، سنوات الخبرةالدراسي، 
 Independent Sample T-testاختبار العينة المستقلة تبين من خالل  :النوع الجتماعي -0

تعزيز مفهوم المواطنة من وجود فروق دالة إحصائيا  في عدم  اإلحصائيةللتعرف على الفروق 

الصحفيين إن  بمعنىاالجتماعي، متغير النوع  إلىعزى ت نار الصحفيين العراقيين في بغدادوجهة 

باختالف  فهوم المواطنةلماستجاباتهم  منحد التماثل  إلى لديهم مستويات متقاربة جدا   العراقيين

منهم يستشعرون مفهوم المواطنة بذات الدرجة  الفرد العراقي والصحفيين أن وهذا يفسر ،جنسهم

 .ناثماتية لدى الصحفيين الذكور أو األلتماثل المستوى الثقافي والخلفية المعلو 

دراسة عن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الإن  بينت نتائج الدراسة: العمر -9

 إلىتشير  تعزى للعمر التي نار الصحفيين العراقيين في بغدادتعزيز مفهوم المواطنة من وجهة ل

أفراد إن  بمعنى، متغير العمر إلىعزى تتعزيز مفهوم المواطنة فروق دالة إحصائيا  في  عدم وجود

تقارب  ر أيضا  وهذا قد يفس ،ختالف أعمارهمأعلى  متقاربة جدا  عينة الدراسة لديهم مستويات 

 إلىالمعلومات والوعي الميداني المتقارب عن المفهوم الحقيقي للمواطنة ومدى حاجة المجتمع 

موضوع نبذ الطائفية فان هذا  تعزيز أو التركيز على بعض القيم بصورة أكبر من غيرها، مثال  ال

على هذا  ن استجابتهم حول التركيزفأ ومن ثمعمار، الموضوع تشترك في إدراكه جميع األ

 .الموضوع تأتي متماثلة

فروق دالة إحصائيا  في تعزيز مفهوم  عدم وجودتبين من نتائج الدراسة : التحصيل الدراسي -4

 بمعنى، التحصيل الدراسيمتغير  إلىعزى تار الصحفيين العراقيين في بغداد المواطنة من وجهة ن
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ختالف أعلى تعزيز مفهوم المواطنة  عرفةمفي  متقاربة جدا  أفراد عينة الدراسة لديهم مستويات إن 

شبه بمدرسة ومنجم من أكون المجال الصحفي بحد ذاته  إلىوهذا يعزى  مستوياتهم الدراسية،

مهما كان تحصيله الدراسي، فقد خزين الصحفي  إلىالمعرفة والثقافة والمعلومات التي تضاف 

س أو مدرس أو غير ذلك الصحافة وهو باألصل طبيب أو مهند عملبعض الصحفيين  يمارس

 .من المهن االخرى، فاألمر يرتبط بما تتيحه الصحافة من مجال معرفي تركمي للصحفي

تعزيز مفهوم فروق دالة إحصائيا  في  يتبين من نتائج الدراسة أنه ليس هناك :سنوات الخبرة -2

 بمعنى، ت الخبرةعدد سنوامتغير  إلىعزى تالمواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد 

على تعزيز مفهوم المواطنة عن في استجاباتهم  متماثلةأفراد عينة الدراسة لديهم مستويات إن 

أعاله من كون ميدان  ما ذكر إلىتفسير ذلك يرجع  أن ويجد الباحث. عدد سنوات الخبرةاختالف 

وى و مستهوم المواطنة بغض النار عن عمر أفمفة يعتمد على مدى إدراك الصحفي لالصحا

و أمر مرتبط بواقع اجتماعي بعيشه الصحفي مهما كان عمره دراسي أو خبرة وايفية، ألن األ

 .سنوات خبرته في الصحافة

تعزيز مفهوم فروق دالة إحصائيا  في  من نتائج الدراسة وجوديتضح  :(نوع العمل)الوظيفة  -2

إن  بمعنى، نوع العملمتغير  إلىعزى ت المواطنة من وجهة نار الصحفيين العراقيين في بغداد

عدد على اختالف مفهوم المواطنة عن في استجاباتهم  متباينةأفراد عينة الدراسة لديهم مستويات 

حصائية كانت لفئة الفروق اإلإن  Scheffeeمن خالل اختبار شيفيه  تبينو  سنوات الخبرة،

حيفة أو قناة أو أي الصحفي المستقل غير مقيد بسياسة صإن  ، وهذا يفسرالصحفي المستقل
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كل وسيلة لها ضوابط وسياسات معينة تفرضها على العاملين فيها، إن  وسيلة إعالمية، باعتبار

 .بينما الصحفي المستقل اليجد مثل تلك القيود أو المحددات

 االستنتاجات 

إن الهوية الجماعية وتعزيز قيمة المساواة في المجتمع وتحفيز المشاركة في التغيير،  .1

المجتمعات السيما  ما تحتاجه فعال  م ما تضمنته نتاجات الصحفيين، وهي أهم هأمن 

 .المجتمع العراقي

اإلسـهامات  مـن أبـرز الوحـدة الوطنيـة فـي المجتمـع إلـى يءسـالتحذير مـن الطائفيـة التـي تإن  .2

التأكيـــد علـــى وحـــدة التـــي ركـــز عليهـــا الصـــحفيون العراقيـــون فـــي مفهـــوم المواطنـــة وكـــذلك 

لفــــة والمحبــــة تقويــــة روابــــط األ إلــــىالــــدعوة و، ة العراقيــــة بوصــــفها روح المواطنــــةالعــــراق والهويــــ

  .والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع

المواضيع التي اهتم كان من  تعزيز التماسك االجتماعي بين مكونات المجتمع العراقي إن .1

اه مسؤولية االجتماعية تجمن عناصر ال العراقيون بصفتها عنصرا  بها الصحفيون 

على اإلعالمية العراقي، وكذلك تأكيدهم من خالل نتاجاتهم الصحفية و الجمهور 

رتقاء بمستوى الخطاب ، واألتشجيع المواطن على نبذ الطائفية ونبذ التفرقة الدينية

 .المجتمعي بين أفراد المجتمع

فة مدرسة ومنجم من المعر الذي يعمل فيه الصحفيون العراقيون بمثابة إن المجال الصحفي  .0

عن العمل الميداني والوعي  ، فضال  خزين الصحفي إلىوالثقافة والمعلومات التي تضاف 

المعرفي والوجداني الذي أكسبهم وحدة الهدف ووحدة الشعور تجاه قيم المواطنة في المجتمع 

 .العراقي
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فهو يركز على إن الصحفي المستقل غير مقيد بسياسة صحيفة أو قناة أو أي وسيلة إعالمية،  .5

عض القضايا التي تتعلق بقيم المواطنة أكثر من الصحفي غير المستقل لتقيده بسياسة حزبه ب

 .يةاإلعالمأو وسيلته 

 التوصيات

 :يأتيبناء على مناقشة النتائج يوصي الباحث بما 

 .تشجيع البحث اإلعالمي في مجال دور اإلعالميين والصحفيين لتعزيز مفهوم المواطنة. 1

لتعزيـز قـيم المواطنــة، ( عـن طريـق النقابــة مـثال)ية منوعــة ومشـتركة تصـميم بـرامج صـحف. 2

المســابقات الصــحفية علــى مســتوى الــبالد مثــل جــائزة ألفضــل مقــال عــن  ،هــذه البــرامج ومــن

 .الخ...ضل سيناريو عن المواطنة، المواطنة، أف

ــــات. 1 ــــه خطاب ــــة  حشــــد وتوجي وتــــذكيرهم  واإلعــــالم والصــــحافةوســــائل االتصــــال  إلــــىكتابي

 .األنتماء رورة التركيز على وحدة الموقف الوطني، والمجتمعي، وتعزيز بض

واالتصال وتقويم نتاجها الصحفي ليعزز قيم المواطنة، اإلعالم متابعة ورصد الصحف ووسائل .0

 .والشعور بالمسؤولية االجتماعية تجاه الوطن والمجتمع

 .دراسة دور الصحفيين في التصدي للتوجهات الطائفية . 5
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 المراجعالمصادر و قائمة 

 القرآن الكريم

 المراجع العربية . أ

 دار الثقافة :عمان 1ط .علم الجتماع الجنائي(. 1002)أكرم نشأت ، براهيما . 

 دار : القاهرة، المجلد السادس .لسان العرب(. 2234)ابي الفضل جمال ، ابن مناور 

 دار كنعــان : عمــان، 1ط .قومــات لنهضــة متجــددةمــداخل وم(. 1003)حســن أبــراهيم ، أحمـد

 . اإلعالمية للدراسات والخدمات 

 دار المعرفــة : االســكندرية .المحلــي وقضــايا المجتمــع اإلعــالم (. 1004)طــارق ســيد ، أحمــد

 .الجامعية

 مطبعة : القاهرة، 1ط .مبادئ علم التصال ونظرياته، (1003)محمود حسن ، اسماعيل

 .الهرم

 ــة الصــحافة (. 1025)محمــد جــابر محمــود ، ســماعيلا دار : األســكندرية .والمجتمــعاإلعالمي

 .التعليم الجامعي

 سهامها في تعزيز (. 1022)عبد اهلل بن سعيد محمـد ، آل عبود قيم المواطنة لدى الشباب وا 

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض، 1ط. المن الوقائي

 ـــات العمـــل(. 1022)الســـيد ، بخيـــت دار ، االمـــارات العربيـــة المتحـــدة: 1ط. الصـــحفي أخالقي

 .الكتاب الجامعي

 دار القلم: الكويت: 9ط .الجماهيري والدعاية الدولية التصال(. 2220)احمد ، بدر 
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 مطبعة : الرياض، 1ط .ياإلعالم التأثير  نظريات .(1024)محمد بن سعود ، البشر

 .العبيكان

 علـى طلبــة الدراســات  القاهــألسـلة محاضــرات س الصــحافة فــي العــراق .(2255) رفائيــل، بطـي

 . لجامعة الدول العربية في القاهرةالعليا التابع 

 ــة والدبلوماســية(.2115)بــدراني ، فاضــل ال ــات الجتماعي دار الكتــاب . أبــوابي. 1ط. العالق

 .الجامعي

 أبـو ابـي .1ط. أسس التحرير الصـحفي والتلفزيـوني اإللكترونـي( .2119)بدراني ، فاضل ال

. 

 ديب البغداديمطبعة األ: بغداد. صحافة العراق(. 22.3)فائق ، طيب . 

 ،مؤسسـة : عمـان. دور التربية السياسية في التربيـة الوطنيـة(. 1021)سعيد مصـطفى  التل

 . الرواق للنشر والتوزيع

 العراقية في تعزيز الشعور  اإلعالمية دور المؤسسات (. 1025)محمد فالح تايه ، التميمي

 .العراق، بغداد، جامعة بغداد( رسالة ماجستير غير منشورة).دى الشباب الجامعيلبالمواطنة 

  دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة : ، االســكندرية1ط. اإلعــالم علــم إجتمــاع (. 2112)جبــارة، عطيــة

 .والنشر

 مكتبة الفالح للنشر: الكويت، 1ط .الفيسبوك والشباب العربي(. 1021)ليلى أحمد ، جرار . 

 دور مجلــس حقــوق اإلنســان فــي تعزيــز المنظومــة (. 1025)م بـردان عــايش حســا،  جلعـوط

ــة لحقــوق اإلنســان ، االردن، جامعــة أربــد األهليــة، (رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. )الدولي

 .عمان
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  مكتبتــــه : القـــاهرة. والمجتمــــعاإلعـــالم (. 2119)الحديـــدي، منـــى ســــعيد، وعلـــي، ســـلوى إمــــام

 .االسرة

  دار أســـامة : ، عمـــان1ط. الحربـــي والعســـكري اإلعـــالم (. 2111)الحمـــداني، حـــازم عاصـــم

 .  للنشر والتوزيع

 الهيئة العامة المصرية : القاهرة 2ط .أزمة الضمير الصحفي(. 1001)عبد اللطيف ، حمزة

 .للكتاب

 ــــد ، خالــــد ــــوق النســــان(. 1020) حنــــونحمي ــــدار الجامعــــة للطباعــــة والنشــــر : بغــــداد. حق ال

 . والترجمة

 مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي فـي العـراق(. 1021)حميد حنون ، خالد .

 .مكتبة السنهوري: بغداد، 1ط

 دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان، 1ط. الصحفي اإلعالم (. 1020) لؤي، خليل . 

 دار جرير: عمان، 1ط. التخطيط والممارسة تإشكاليا(. 1020)الرزاق عبد ، الدليمي . 

 دار الثقافية : عمان .والتصال اإلعالم وسائل  إلىالمدخل (. 1022)ق عبد الرزا، الدليمي

 .للنشر والتوزيع

 دار وائل للنشر : عمان، 1ط .المن الوطني .(1023)فايز محمد ، الدويري.  

 التفكيـــر السياســـي والنظريـــة السياســـية والمجتمـــع (. 1020) تيمـــوثى، وديـــل، ســـتيفن، ديلـــو

 .المركز القومي للترجمة :لقاهرةا، (ربيع وهبة: ترجمة. )المدني
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 دار  :عمــان، 1ط (.الــذم والقــدح) والنشــرجــرائم الصــحافة (. 1020)أشــرف فتحــي ، الراعــي

 .الثقافة للنشر والتوزيع

 ــاني (. 1020)خالــد حبيــب ، الــراوي ــذ العهــد العثم ــراق  من ــي الع ــاريا الصــحافة وإلعــالم ف ت

 . دار صفحات للدراسات والنشرل:دمشق ، 1ط.(2222 -.232)وحتى حرب الخليج الثانية

 دار الفكر : القاهرة، 3ط. اإلعالم السس العلمية لنظريات (. .223)جيهان أحمد ، رشتي

 .العربي

 الهويـــة الثقافيـــة فـــي الفكـــر التربـــوي العربـــي (. 1007)ســـعيد محمـــد عبـــد الـــرحمن ، الرقـــب

 . دار يافا العلمية: عمان، 1ط. المعاصر وتحديات المستقبل

 مطبعــة الروضــة جامعــة : دمشــق .تــاريا الصــحافة العالميــة(. .100)، عطــا اهلل، الــرمحين

 . دمشق

 الدراســـات الجتماعيـــة طبيعتهـــا (. 1020)محمـــد أبـــراهيم ، وقطـــاوي، مـــاهر مفلـــح، الزيـــادات

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان، 1ط. وطرائق تعليمها

  المؤسسة الحديثة للكتاب: بنان، ل1ط. والمجتمع العربي اإلعالم (. 2111)سكري، رفيق . 

 1ط .أنماط وأساليب القيـادة اإلعالمية أدارة المؤسسات (. 1022)محمد صاحب ، سلطان ،

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان

 مطبعة دار المسيرة : عمان .اإلعالمية المؤسسات  أدارة(. 1025)محمد صاحب ، سلطان 

 مؤسســة : بغــداد، 1ط .الــذاكرة الهويــة التحــديات القليــات فــي العــراق(. 1023)ســعد ، ســلوم

 . اإلعالممسارات للتنمية الثقافية و 
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 دور القنوات الفضائية العراقية في تعزيز القيم (. .102) أنمار غافل صيهود، الشجيري

 .العراق، بغداد، جامعة بغداد، (رسالة ماجستير غير منشورة) (.الوطنية لمدينة كركوك

 ــــي (. 1020)لح ملــــيح أبــــراهيم صــــا، شــــكر ــــي العهــــدين الملك ــــة ف ــــاريا الصــــحافة العراقي ت

 . الدار العربية للموسوعات: بيروت، 1ط .والجمهوري

 في تعزيز " مساء الخير يا كويت"دور البرنامج التلفزيوني (. 1024)طالل صالح ، الشمري

سالة ر ) .مفهوم المواطنة من وجهة نظر عينة من معلمات التربية الوطنية في دولة الكويت

 .األردن، عمان، جامعة الشرق األوسط( ماجستير غير منشورة

 مطبعة الجامعة االردنية: عمان .التربية الوطنية(. .100)عبد المجيد زيد ، الشناق . 

 بيــان للنشـر والتوزيــع : بيـروت، 1ط. المواطنـة والهويــة العراقيــة(. 1022)عزيـز جبــر ، شـيال

 . ياإلعالم

 الفالح للنشر والتوزيع مكتبة: عمان .اإلعالم  تياأخالق(. 1024)سليمان ، صالح . 

 مفهوم المواطنـة لـدى الشـباب الجـامعي فـي قطـاع غـزة (. 1020)وسام محمد جميل ، صقر

 .فلسطين، غزة، جامعة األزهر، (رسالة ماجستير غير منشورة) ".1005-1002"

 كتبــة زيــن م: بيــروت، 8ط .القــانون الدســتور المؤسســات السياســية(. 1023)محمــد ، طــي

 . الحقوقية واالدبية

 دار : عمــان .التربيــة الوطنيــة(. 1002)وليــد عبــد الهــادي ، والعــويمر، حســن عبــد اهلل، العايــد

 .الكيالني للنشر والتوزيع

 دار يافــا ، عمــان، مقدمــة فــي التربيــة الوطنيــة(. 1007)بــراهيم ا، والفــاعوري، نــذير، العبــادي

 . العلمية للنشر
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 دار االيـام للنشــر : عمــان. ي المعاصـراإلعــالم التجـاه (. 1025)، نعلــي كنعـا، عبـد الفتـاح

 . والتوزيع

 العراقيـــة فـــي  اإلعـــالم تقـــيم النخبـــة لـــدور وســـائل (. .102)، ســـازان ســـامان، عبـــد المجيـــد

 . عمان: األردن، جامعة البتراء. (رسالة ماجستير غير منشورة)مواجهة الطائفية 

 1ط  .ســاليب التربيــة والتعلــيم مــن كتــاب اهلل الكــريمأ(. 1003)حســام عبــد الملــك ، العبـدلي ،

 . دار النهضة للنشر: دمشق

 1ط .حقوق الطفل في الديانات والمعتقدات(. 1021)براء ماهر ، وعباس، ثمران، العجلي ،

 . بيت الحكمة للنشر والتوزيع: بغداد

 زيعدار أسامة للنشر والتو : عمان، 1ط .اإلعالم إدارة (. 1020)فهمي ، العدوي . 

  ــــد الحســــين ــــي عب ــــوان، عل ــــي اإلعــــالم أطــــر التعامــــل (. 2114)عل ي مــــع االزمــــة الســــورية ف

 .      ، لبنان، بيروت(رسالة ماجستير غير منشورة). الصحافة العراقية

 صناعة : بيروت، 1ط .العراق الحديث بين الثوابت والمتغيرات(. 1022)طه جابر ، العلواني

 . الفكر للنشر

 بيســـان للنشـــر والتوزيـــع : بيـــروت، 1ط. المواطنـــة والهويـــة(. 1022)ي مـــنعم صـــاح، العمـــار

 .اإلعالم

  دار وائـــل للنشـــر : عمـــان .1ط. المســـؤولية المدنيـــة للصـــحفي ( .2116)عمـــر، ســـامان فـــوزي

 .والتوزيع 

 الوطنيـــة والتنشـــئة الجتماعيـــة التربيـــة(. 1007)محمــد عصـــام ، وطرايبـــة، ختـــام، العنــاتي. 

 . للنشر والتوزيعدار الحامد : عمان، 1ط
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 دار : عمـان، 1ط. التربيـة الوطنيـة(. 1003)لـؤي أبـراهيم ، والبواعنة، محمد محمود، العناقرة

 . حنين للنشر والتوزيع

  دور البــرامج الحواريــة فــي اكتســاب الشــباب الجــامعي (. 2116)الغامــدي، عبــد الــرحمن حســن

، (رســالة ماجســتير غيــر منشــورة). لقــيم المواطنــة دراســة تطبيقيــه علــى قنــاة الســعودية االولــى

 .جامعة اليرموك، االردن، عمان

 دار الكاتب الثقافي: عمان. التربية الوطنية في الردن(. 1005)خليف مصطفى ، غرايبة . 

 مطابع الشمس: عمان .مسائل تهم الوطن(. 2223)، فيصل محمود، غرايبة . 

 مطبعــة : عمــان، 1ط. اعيــةالمواطنــة والمســؤولية الجتم(. 1020)، فيصــل محمــود، غرايبــة

 .السفير

 دعــوى نــزاع الجنســية بــين الحقــائق (. 1003)بشــير شــريف ، والبرغــوثي، عصــام، الغــزاوي

 . المؤلفان: عمان. والقانون

 دار : عمـان ، 1ط .والتصـال اإلعـالم الديمقراطية و (. 1024)حسين علي أبراهيم ، الفالحي

 .     غيداء للنشر والتوزيع

 دور السرة في غرس قيم المواطنة لدى (. 1002) محمد عيطانعزت بنت ، القارحي

جامعة أم ( رسالة ماجستير غير منشورة. )أولدها تصور مقترح في ضوء التربية اإلسالمية

 .السعودية، الرياض، القرى

  الصحافة اليومية األردنية ومسؤوليتها في نشر القيم الوطنية (. 2010)كامل القرعان، محمد

رسالة ماجستير غير (. )صحيفتا الرأي والغد نموذجا( )2111-2114)في المجتمع 

 .عمان. جامعة الشرق األوسط .اإلعالمكلية (. منشورة
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 دار مكتبة : عمان، 1ط. الرأي العام ونظريات التصال(. 1025)مصطفى يوسف ، كافي

 .الحامد للنشر والتوزيع

 دار اليازوري: عمان. اإلعالم نظريات (. 1024)علي عبد الفتاح ، كنعان . 

 حقوق اإلنسـان فـي السـالم والمواثيـق الدوليـة والدسـاتير العربيـة(. 1020)نـواف ، كنعان .

 . دار إثراء للنشر والتوزيع: عمان، 2ط

 علــــي : ترجمــــة). للمواطنــــةمواطنــــون فــــي العــــالم نحــــو نظريــــة (. 1025)عديلــــة ، كورتينــــا

 . مكتبة األسرة :القاهرة، (المنوفي

 دار الميسرة: عمان .اإلعالم التصال الجماهيري و (. 1022)شيد كامل خور ، مراد. 

 مستوى معالجة الفضائيات العراقية ، (1025)صالح غض صياح خليفة ، المرسومي

. لمفهوم المواطنة من وجهة نظر الكاديميين العراقيين العاملين في الجامعة الردنية

 .األردن، عمان، جامعة الشرق األوسط( رسالة ماجستير غير منشورة)

  مركـز البيـان : بغـداد. المصالحة الوطنية في العراق دراسة مقارنـة(. .102)مركز انتيكريتي

 . للدراسات والتخطيط

 دار الميســرة : عمــان، 1ط. إدارة العالقــات العامــة وتنظيمهــا(. 1025)منــال هــالل ، المزاهــرة

 . للنشر والتوزيع

 في تدعيم الستقرار الجتماعي  اإلعالم  دور(. 1002)محمد بن سقر بن عقاب ، المطيري

، الجامعة األردنية، (رسالة دكتوراه غير منشورة. )والمواطنة في المجتمع العربي السعودي

 .األردن، عمان
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 نجـاز مبـدع(. .222)أيمن عودة ، المعاني : عمـان، 1ط .الولء التنظيمـي سـلوك منضـبط وا 

 .مركز أحمد ياسين للنشر

 دار : االسكندرية، 1ط. والتصال الجماهيري اإلعالم (. 1025)ر علي محمد خي، المغربي

 .التعليم الجامعي

  الـــدار المصـــرية : ، القـــاهرة2ط. ياإلعـــالم أخالقيـــات العمـــل (. 2113)مكــاوي، حســـن عمـــاد

  اللبنانية  

  1ط. والمجتمع في عـالم متغيـر اإلعالم (. 2118)مكاوي، حسن عماد، وعبد الغفار عادل ،

 .  دار المصرية اللبنانيةال: القاهرة

 المعهــد : فرجينيــا، 1ط .المجتمــع والمــة إلــى النتمــاء فقــه (. 1021)فتحــي حســن ، ملكـاوي

 .العالمي للفكر اإلسالمي

 دراســة تحليليــة نقديــة -المواطنــة والمــواطن فــي الفكــر السياســي(. 1021)حمــدي ، مهــران .

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية، 1ط

 اإلعــــالن التلفزيــــوني وانعكاســــاته علــــى القــــيم ( 1021)صــــادق حســــن كــــاام ، موســــويال

 .العراق، بغداد، جامعة بغداد، (أطروحة دكتوراه غير منشورة. )الجتماعية للشباب العراقي

 ــــين (. 1004) أســــعد، النــــادري ــــة للمهني المجموعــــة المتخصصــــة فــــي المســــؤولية القانوني

 .منشورات الحلبي الحقوقية: يروتب. اإلعالمية والمسؤولية المهنية 

 المواطنــة  .(1020)محمــد سـليم ، والزبـون، صـفاء نعمـه، وشــويحات، عبـد اهللأبـراهيم ، ناصـر

 دار الفكر للنشر :عمان، 1ط  .ردنيةال 

 دار مكتبة الرائد العلمية للنشر، عمان، 1ط .المواطنة(. 1003)عبد اهلل ، ناصر . 
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 (. 1025)غــازي خليفـــة ، وخليفــة، عبــد الجبــار توفيــق، يوالبيــات، محمــد عبــد العــال، النعيمــي

 .الوراق للنشر والتوزيع: عمان، 2ط  .ومناهج البحث العلمي طرق

 ســالمية أســاس حقــوق اإلنســانمقاصــد الشــريعة ال(. 1023)أبــراهيم محمــد ، الهســنياني .

 . مطابع ديوان الوقف السني: بغداد، 1ط

 الجتماعية لإلعالن في تلفزيون العراقالمسؤولية  (.1005)حافا ياسين ، الهيتي .

 .العراق، بغداد، جامعة بغداد(. أطروحة دكتوراه غير منشورة)

 شـــكالية المواطنـــة قـــراءة فـــي مفهـــوم المواطنـــة (. 1022)، ســـيدي محمـــد، ولـــديب الدولـــة وا 

 .دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع: عمان، 1ط. العربية

 الفضائي في الوطن العربي تحليل المضمون والتأثير فـي  م اإلعال(. 1023)صباح ، ياسين

 . مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت .النخب والرأي العام

 :المراجع الجنبية . ب
 Bartlett, J. E., Kotrlik, J.W., & Higgins, Ch. C.(2001). Organizational 

Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. 

 Halpern،D.،John،P., and Morris،Z. (2002) Before The citizenshiorder: A 

survey of citizehship education practice in England. Journal of 

Education policy. Vol. 17. No. 2،2 17-228. 

 Hymphreys،M. (2011). Anew Generayion of Leaders for eastern 

Europoe: Values and attitudes for active citizenship. Chistion Higher 

Education،10: 215-236. 
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 Martin،T. and Yap،P. (2011). Civic. Disparities: Exploring Student's 

Perceptions of citizenship within sing a pore's Academic Tracks. Theory 

and resarchin Social Educatoin،spring 2011،39 (2): 203-237. 
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مالحق الدراسة
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 (1)الملحق رقم 

 جامعة الشرق الوسط

  اإلعالم كلية 

 استبانة/ م

 عزيزتي الصحفية... عزيزي الصحفي

تعزيز مفهوم المواطنة من وجهة نظر الصحفيين العراقيين         )دراسة  إلىيسعى الباحث 
  .(دراسة مسحية)

نجاز متطلبات أجاء من جنابكم الكريم قراءة األسئلة بعناية واإلجابة عنها بدقة من أجل الر 
 .األردن، عمان، من جامعة الشرق األوسطاإلعالم الحصول على شهادة الماجستير في 

جابتكم مع االعتذار الستقطاعي جزء  شكرا    .من وقتكم ا  الهتمامكم وا 

 ...ولكم مني فائق الشكر والمتنان

                                                  

  

 الباحث                                                                                         

 منذر محمد عبيس
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  :المعلومات الديموغرافية 

     ذكر                                         :النوع الجتماعي_1 أنثى

           :العمر -1

                      22 -18من       

          13-31 

 :التحصيل الدراسي -3

 دكتوراه ماجستير  دبلوم بكالوريوس

 :سنوات الخدمة -4

  

 أكثرف-11من              

 : الوظيفيالوصف  -5
مدير وسيلة إعالمية    

 رئيس تحرير

  تحرير مدير
 محرر

 مذيع أو مقدم
  مراسل صحفي
 صحفي مستقل

 
 ..........أخرى تذكر

 
 

 26إلى 23

 فأكثر -33

   سنة 11-6من 

                                                                       سنة 5-1من 

 فأكثر-11من 
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 :مفهوم المواطنة من وجهة نار الصحفيين يتمثل في: المحور الول

أوافق  الفقرة ت
ل أوافق  ل أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة

1 
والسياسي م في رفع مستوى الوعي الثقافي اإلسها

 واالجتماعي للمواطن
     

      إبراز ثقافة وحدة وطنية فاعلة 2

3 
حقوق المواطنة مع سيادة الدولة من خالل امتزاج 
 األلتزاماتمجموعة 

     

9 
تمتع المواطن بالحقوق والواجبات التي نص عليها 

 الدستور العراقي
     

      الرتباط بين الحقوق والهوية الوطنية للمواطنينا 5

      علية للهوية بين المواطنينتجسد الروابط الف 6

      مشاركة المواطن في االنتخابات 6

      أداء الواجباتبالحقوق و  معرفة المواطن 8

4 
الوعي بأهمية التعددية للمنامات الحزبية في الحفاا 

 على الحكم الديمقراطي
     

      االلتزام بالمعاير الوطنية  لكل أبناء الوطن 11

      ية تربط أعضاء المجتمع بمصير مشتركهوية جماع 11

      تنمي الوعي  بحرية الرأي والمعتقدات 12

      ات الفئوية في المجتمعاألنتماء نبذ  13

      مشاركة جميع أفراد المجتمع في الحياة العامة 19

      المساوة بين أفراد المجمع امام القانون 15

واقع حال التوافق بين  المشاركة في التشريع لتأطير 16
 مكونات المجتمع

     

      احترام قيمة العمل الجماعي 16
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درجة اسهام الصحفيين العراقيين في تعزيز مفهوم المواطنة في المجتمع العراقي : المحور الثاني
 :من خالل اآلتي

الفقرة
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

18
القا ك خاللالمنضنيا ايرازالبعد المناطنة انا لمفهنم

الصحفنة


19
روح ينصفها العراقنة والهنية العراق وحدة يلى التأكند

المناطنة


21
 تسنئ الت  الطائفنة ك  ف إلىالتحذير النطننة النحدة

المجتمع


التنينةف شرحكبادئالدستنرالعراق 21

المناط يأاهتجزءك كنظنكةالثقافةالنطننةاإلسهاميتنينة22

التأكنديلىالتراثالنطن كجزءك حقنقالمناطنن 23

التصديلولأاناعخطابالوراهنة24

25
 يلىإلىالدينة تؤكد الت  النطننة والنشاطا  المؤتمرا 

وحدةالعراق


26
 واإلىالدينة لمحبةوالتعايشالسلم ين تقنيةروايطااللفة

أفرادالمجتمع


27
الت ينتم النها حبالعراقيغضالنظري الطائفة تنمنة

المناط 


28
الداخل ف  سمعته يلى والحفاظ العراق وحدة يلى التأكند

والخارج


29
يلى  كرتوزة الحنار يلى قائمة سناسنة ثقافة استنهاض

المناطنة


31
لتعزيزاإليالمتخصنصاغلبالنتاتجا الصحفنةف وسائل

كفهنمالمناطنة


31
ين  واالادكاج التالحم يلى تعمل إيالكنة كناد واشر إسهام

كوناا المجتمع






32
ف  النطننة للنحدة كأساس الثقافنة يالتعددية المناط  تنشئة

المجتمع
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التزام الصحفيين  العراقيين بالمسؤولية الجتماعية اتجاه تعزيز  تبرز درجة: المحور الثالث
 :مفهوم المواطنة لدى المجتمع العراقي من خالل اآلتي

أوافق  الفقرة ت
ل أوافق  ل أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة

33 
تشجيع المواطنين على المشاركة في االعمال 

 التطوعية
     

39 
ت في الحث على المشاركة في التصوي

 االنتخابات واختيار األصلح
     

      بحرية الرأي والتعبير إشعار المواطن 35

36 
تشجيع المواطن على أداء الحقوق والواجبات 

خالص       بتفاَن وا 

36 
تشجيع المواطن على نبذ الطائفية ونبذ التفرقة 

      الدينية

38 
الوقوف أمام نشر ما يسيء للقيم األساسية  في 

 معالمجت
     

34 
التركيز على المعلومات واالخبار التي تنمي 

 الثقافة الوطنية
     

91 
تذكير المواطنين بالحفاا على الناام العام 

      والتضامن  لتكفل لنا بمصير مشترك موحد

91 
تعزيز التماسك االجتماعي بين مكونات 

 المجتمع العراقي
     

عرفي لبناء االطالع على التنوع الثقافي والم 02
 مواطن فاعل في المجتمع

     

تنمية الشعور بأهمية المحافاة على الممتلكات  93
 العامة
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 (9)المحلق رقم 

 أسماء المحكمين

 الجامعة  التخصص الرتبة العلمية األســــم ت

1. 
 ديايةورأييامأستاذحمندةسمنسم.د

الشرق

 وسطاأل

2. 
 اهجالبحثالعلم كنأستاذيبدالجبارالبنات .د

الشرق

 االوسط

3. 
البتراصحافةأستاذتنسنرأينيرتجة.د

4. 
 البتراإيالموديايةأستاذيبدالرزاقالدلنم .د

5. 
توننلنتجناالتعلنمأستاذيبدالحافظكحمدسالكة.د

الشرق

االوسط

6. 
إذايةوتلفزيننأستاذكشاركرائدالبنات .د

الشرق

األوسط

7. 
إيالم أستاذكشاركندكاكلخنرش.د

الشرق

 وسطاأل

8. 
أذايةوتلفزينن أستاذكشارككحمدالمناصنر.د

الشرق

 االوسط

9. 
البتراإيالم أستاذكشاركيبدالوريمالدينس .د

11. 
 البتراصحافة أستاذكشاركأحمدحسن .د

11. 
 يغدادصحافة أستاذكسايديبداالكنرالفنصل.د

12. 
 العراقنةصحافة دأستاذكسايسحرخلنفةوسام

13. 
يغدادصحافةأستاذكسايدحمدانخضرالسالم.د

14. 
العراقنةإيالمأستاذكسايدكحمدتجنادزي الدي .د

15. 
 العراقنةصحافة أستاذكسايدكحس يبندكشونل
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 (4)الملحق رقم 

 جدول اختيار العينة 

 

 

 (Bartlett, Kotrlik, & Higgins, 2001, P.48): المصدر
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 (4)الملحق رقم 

 التدقيق اللغوي
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 (5)ملحق رقم 

 كتاب تأييد من الجامعة
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 (6)ملحق رقم 

 كتب تسهيل مهمة من نقابة الصحافيين
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 (7)ملحق رقم 

 كتب تسهيل مهمة من نقابة الصحافيين
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(3)ملحق رقم   
 كتاب نسبة الستالل

 


