
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

0311=  6102معامل التأثير العربي                                                                                                                             
 7102 مارس / ٌناٌر  - عشر الرابعالعدد  - السنت الرابعت   - دورٌت علمٍت محكمت تصدرها الجمعٍت المصرٌت للعالقاث العامت

 

 

 :أجنبٌة بلغاتملخصات بحوث 
 

  زماث االتصال في الشرق األوسط: المالحت في مياة مجهىلتأ دارةإدراست تحليليت عه تذاعياث 
 

 9ص   ... (مصر - نٌلجامعة ال) إبراهٌم مصطفى صالح/ دم.أ.                                                          
                                                                   

  البحوث العربٌـة:
  

 

   :دراست ميذاويت اتجاهاث الىخب األكاديميت واإلعالميت الليبيت وحى شاهذ العيان كإعالمي 
 

 31ص...   (لٌبٌا -الزٌتونة )جامعة  الشرٌفأ.د/ عابدٌن الدردٌر                                                           
 

 ًتطور مفهوم المستخدم فً المجال العام الرقم 
 
 

 41ص   ... (القاهرة) جامعة  ثرٌا أحمد البدوي /أ.د                                                                                
 
 

  ًإدارة األزمات السٌاحٌةاستراتٌجٌة العالقات العامة ودورها ف 
 

 77ص...    (اإلمارات -كلٌة الفجٌرة ) انتصار داود العبٌدي /د                                                                     
 

 

 دراسة تطبٌقٌة  :اتجاهات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبً من أزمة الالجئٌن السورٌٌن                 
 " فٌس بوك "  على موقع

 307ص( ...  حلوان)جامعة  لبٌبة عبد النبً إبراهٌمد/                                                     
 

 بجامعتً العالقات العامة لقسمًٌمٌة ودراسة تق :ستراتٌجٌة العالقات العامة فً الجامعات العراقٌةا         
 نموذًجاأ (والتكنولوجٌةبغداد )

 313صد/ سهاد عادل جاسم )الجامعة المستنصرٌة( ...                                                                           
 

 

 وعالقته بالسخط السٌاسً لدٌهمضامٌن السٌاسٌة الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم للجمهور تعرض ال 
 

 333ص...   (المنوفٌةجامعة ) محمد فؤاد زٌد /د                                                                                   
 
 

  استخدام وسائل التواصل اإلجتماعً فً التوعٌة الصحٌة لمرض كورونا: دراسة تطبٌقٌة على المدن الطبٌة
 ومستشفٌاتها الحكومٌة بمدٌنة الرٌاض السعودٌة   

 

 233ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌةجامعة ) د/ خالد بن فٌصل الفرم                                                

 
                                                                                           

 اٌعٍّيت واٌتىٕىٌىجيتاٌشبىت اٌمىِيت ٌٍّعٍىِبث 
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظت 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ا صّب  ِ  بت و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جت  صتب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 السٌد عجوة.د علً أ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌديأ.د 
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلٌة اإلعالمالسابق لعمٌد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                      

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 إبراهٌمأ.د محمد معوض 
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعمٌد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ل السابق كٌلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  كلٌة اإلعالموكٌل  – أستاذ الصحافة

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللاأ.د       
 جامعة القاهرة -للدراسات العلٌا والبحوث  كلٌة اإلعالموكٌل  – اإلذاعة والتلفزٌونأستاذ 

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعلٌم ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                    

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة الٌرموك بأستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 1جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -علوم اإلعالم واالتصال أستاذ اإلعالم بقسم 

 

 

 

 األوسطمجلت بحىث العالقاث العامت الشرق 

JPRR.ME)) 
 دورٌت علمٍت محكمت

 

 6201 دٌسمبر/  أكتوبر -السنة الرابعة  - عشر الثالثالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئٍس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئٍس التحرٌر

 أ.د/ علً السٍد عجىة

  صتب  اٌعاللبث اٌعبِت واٌعّيد   

 ا صبك ٌىٍيت اإل الَ جبِعت اٌمبه ة 

  EPRA ئيش اٌٍجٕت اٌعٍّيت بـ
                 

 التحرٌر امدٌـر

 أ.د / محمد معىض إبراهٍم 

  صتب  اإل الَ بجبِعت  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صبك ٌىٍيت اإل الَ جبِعت صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕت االصتشب  ت بـ
 

 محمىد ٌىسف مصطفى عبده.د / أ

اٌضببك بىٍيت اإل الَ واٌىويً  اٌعاللبث اٌعبِت صتب     
 ٌشئىْ خدِت اٌّجتّع و ّٕيت اٌبيئت

 جبِعت اٌمبه ة 

 

 مساعدو التحرٌر                   

 . د/ رزق سعد عبد المعطًأ
  

  بىٍيت اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبث اٌعبِت 
 جبِعت ِ   اٌدوٌيت 

 
 د/ ثرٌا محمد السنىسً
 بىٍيت اإل الَ صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبث اٌعبِت 

 جبِعت اٌغ   
  

 العامري حسه د/ محمد
  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبث اٌعبِت بىٍيت اإل الَ

 جبِعت بغدا 
  

 السٍد عبد الرحمه علً /د  
 ِد س اٌعاللبث اٌعبِت بىٍيت  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعت صيٕب  
 

 صبري محمد سلٍمان
 ِدلك اٌٍغت اٌع بيت 

  
 بدرعلً حمد أ

 ِدلك اٌٍغت اإلٔجٍيز ت 
 

  

 المراسالث

 الجمعٍت المصرٌت للعالقاث العامت

 جّهى  ت ِ   اٌع بيت
 اٌدل  -اٌجيزة 

 شب ع  حّد اٌز بث 7 -بيٓ اٌض ا بث 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 العامةللجمعية المصرية للعالقات 

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د اصــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــتد  و اصتٕضــبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وبــيت وصــيٍتد صــىا  بط  مــت 
يٌىت ؤيـــت  و ةٌيـــتد بّـــب  ـــ   ٌـــه االصتٕضـــبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتضـــجيً  و اصـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبث واصــت جب هبد و طبـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــت ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ببٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطبـــــع ٌٍٕضـــــوت اٌّطبى ـــــت  و اإلٌىت ؤيـــــت.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية
      

تتواصل صدور أعداد  – 3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  في العام الرابع     
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثالثالمجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
فقد تحصمت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي  ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
دار نشر ( (NSP، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية العالمية 0.22العممية العربية بمعدل = 

 .العربية الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعية
 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا  الرابعالعدد وفي     
 .ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين

بعنوان:  ،(مصر)من  – النيلجامعة  - إبراهيم صالحمدكتور ل بالمغة اإلنجميزية اففي البداية نجد بحثً     
 ".عن تداعيات إدارة أزمات االتصال في الشرق األوسط: المالحة في مياة مجيولة دراسة تحميمية"

 – الزيتونةجامعة  – عابدين الدردير الشريفد/ أ.: كما تضمن العدد بحوثًا مقدمة من أساتذة ىم      
شاىد  اتجاىات النخب األكاديمية واإلعالمية الميبية نحوعن: "  والذي قدم دراسة ميدانية (ليبيا)من 

 ".العيان كإعالمي
تطور مفيوم المستخدم عن: "  دراسة فقدمت )مصر( من -القاىرة جامعة  – ثريا أحمد البدوي/ دأ.: أما

 ".في المجال العام الرقمي
بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء  وتضمن العدد أيًضا          

من  -كمية الفجيرة باإلمارات  – انتصار داود العبيديد/ : منيم ىيئة التدريس لمتقدم لدرجة أستاذ مشارك
 ". استراتيجية العالقات العامة ودورىا في إدارة األزمات السياحيةدراسة عن: "  ، (العراق)

تطبيقة عمى "موقع  دراسة )مصر(من  - حموانجامعة  – لبيبة عبد النبي إبراهيمد/ قدمت بينما       
اتجاىات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين الفيس بوك" عن: "

 ".عمى موقع السوريين: دراسة تطبيقية



          مشاركة بحثية عن: تقدم( العراق)من  -المستنصريةجامعة ال – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما      
استراتيجية العالقات العامة في الجامعات العراقية: دراسة تقويمية لقسمي العالقات العامة بجامعتي          "

 .")بغداد والتكنولوجية( أنموذًجا
تعرض الجميور  بحثًا بعنوان: "( مصر)من  -المنوفيةجامعة  – محمد فؤاد زيدد/  بينما قدم     

 ". لممضامين السياسية الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم وعالقتو بالسخط السياسي لديو
– د/ خالد فيصل الفرم قدم - )السعودية(وأخيًرا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في    
كورونا: دراسة تطبيقية استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي في التوعية الصحية لمرض "  ا بعنوان:بحثً 

 ".عمى المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية بمدينة الرياض السعودية
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م ةالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل فقنا إلثراء النشر العممي وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يو       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
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 .جامعة الزٌتونة بلٌبٌا -كلٌة الفنون واإلعالم أستاذ الصحافة واإلعالم ب
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  اذجاهاخ انُخة األكاديًيح واإلػالييح انهيثيح َحى شاهذ انؼياٌ

 كإػاليي: دراسح ييذاَيح

 
 عابدين الدردير عابدين الشريفد/ أ.                                                                         

                                                                                                                   Abdin.Sharif@Yahoo.Com      

 نٛثٛا -انضٚرَٕح خايؼح                                                                                              
      

 ملخص:ىال

ما اتجاىات  " ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية وتم تحديد مشكمتيا في التساؤل التالي تنتمي        
حداثة الموضوع  . وتكتسب أىميتيا من؟"شاىد العيان كإعالميالنخب األكاديمية واإلعالمية الميبية نحو 

 الدور ىذه الدراسة إلى تحديد وهدفت.  المتعمق بشاىد العيان في وسائل اإلعالم، وندرة الدراسات حولو
 وتحريكو بالتحريض والثورة إلسقاط وتعبئتوالعام  وتوجيو الرأي تشكيل شاىد العيان في بو يقوم الذي

ىل يحلًّ شاىد العيان مكان :األنظمة السياسية في بمدان ما يعرف بالربيع العرب. عدة وتساؤالت الدراسة
ىل ما  وىل مينة اإلعالم أصبحت عرضة لممتطفمين ؟ المراسل المحترف في تغطية الحروب والنزاعات؟

لى أي حد يمكن قبول شاىد يقولو شاىد العيان يوثر عمى معيا ر المصداقية في نشر أو إذاعة األخبار؟ وا 
وقد  العيان كمراسل صحفي يقوم بتغطية األحداث؟ وىل يمكن االستغناء عن الصحفي المحترف؟

استخدمت ىذه الدراسة منيج المسح اإلعالمي عن طريق استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات من 
ت من بعض أساتذة الجامعات الميبية واإلعالميين الميبيين العاممين في مختمف عينة الدراسة التي تكون

التالية: اتفق معظم أفراد عينة الدراسة عمى أن شاىد  النتائجوسائل اإلعالم الميبية. وقد توصمت الدراسة 
تماد عميو العيان ىو إعالمي، وأظيرت أن شاىد العيان كان حياديًا في نقمو ألحداث الثورات ، وأن االع

كن الحروب، كما اتفق معظم المبحوثين عمى افي فترات األزمات كان ضروريًا لتغطية األحداث من أم
أن شاىد العيان غير ممم بالتشريعات اإلعالمية وبالتالي ال يمكن أن يكون شريكًا أو أحد عناصر اإلنتاج 

لذي  لعبو شاىد العيان في نقل اإلعالمي، كما ال يمكن االستغناء عن الصحفي المحترف ميما كان ا
 أحداث ما عرف بثورات الربيع العربي.

 المقدمة:
يعتقد العديد من الصحفيين واإلعالميين والنخب األكاديمية أنو يوجد أشخاص تعدوا عمى مينة       

اإلعالم، مستغمين في ذلك بعض الظروف الصعبة كالحروب واالقتتال واألزمات في مناطق معينة من 
مثال في العالم فيتحولون بذلك من شيود عيان أو مواطنين عاديين إلى إعالميين كما حدث عمى سبيل ال

الدول التي شيدت ثورات عمى أنظمتيا السياسية مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا منذ عام 
م. ومنذ ذلك الوقت يواصل شاىد العيان ممارسة الدور اإلعالمي البديل غير االحترافي عبر 3122

لمناطق السالفة الذكر استضافتو من قبل بعض القنوات الفضائية واإلذاعية في نقل األحداث والوقائع من ا
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وبذلك التي تشيد صراعات دامية عمى السمطة وفرض بذلك مسارًا إعالميًا بدياًل أو موازيًا لمينة اإلعالم. 
لدقة واإللمام بالمعايير ا كثرت األخبار الواردة من مواطنين عاديين يعدون بمثابة شيود عيان، دون تحرً 

 المصداقية الممقاة عمى ما ينشرونر وتكثر دون اكتراث لممسؤولية و المينية في نقميا وبالتالي تتوافر األخبا
ا المجال وىم النخب األكاديمية خاصة، وىذا البحث يتطرق إلى رؤية واتجاىات شريحة ميمة في ىذ

 اإلعالمية نحو دور شاىد العيان كإعالمي نحو أحداث ما عرف بثورات الريع العربي.و 
 -بإشكالية الدراسة في النقاط اآلتية:ويمكن أن نعرض اإلحساس 

إن اعتماد وسائل اإلعالم وتحديدًا القنوات الفضائية منيا عمى روايات شاىد العيان في الدول  (2)
العربية التي اجتاحتيا الثورات أحرجتيا مما أضطر بعضيا لالعتذار أكثر من مرة لتكذيب 

 الدقة و الصدق والموضوعية.أخبار ومعمومات وردت عنو وكانت بعيدة كل البعد عن 
لم يخل نقل روايات بعض شيود العيان من تخصيص وخضوع ألجندات دول أجنبية، حيث  (3)

 كانت بعض التغطيات اإلعالمية لشاىد العيان منحازة بالكامل ضد أنظمة الحكم.
بعض وسائل اإلعالم وتحديدًا القنوات الفضائية منيا عند استضافتيا لشيود العيان وكل ما  (4)

 ولو يوظف حسب توجياتيا وسياساتيا وموقعيا من األحداث.يق
ى

 إشكالية الدراسة:
ى

 أهموةىالدرادة:
 -تنبع أىمية ىذه الدراسة من األتي: 

 من حداثة الموضوع المتعمق بشاىد العيان في وسائل اإلعالم. (2)
 من انعدام الدراسات أو قمتيا حول ىذا الموضوع محميًا وعربيًا وحتى دوليًا. (3)
الدور المضمل الذي قد يمعبو شاىد العيان في تقديم أخبار ومعمومات قد تكون خاطئة عن من  (4)

 األحداث.
 من إثرائيا لممكتبة اإلعالمية المحمية والعربية والدولية بمثل ىذه الموضوعات اإلعالمية الجادة. (5)

 لمدراسة يصمح موضوع اختيار ىو الباحث تواجو التي الصعاب أشق من: الموضوع اختيار أسباب
 ما الموضوع ىذا في لمبحث دفعتنا التي األسباب ومن المعرفة اإلنسانية، إثراء في ويسيم والعممية العممية

 :يمي
 : الذاتية األسباب
 .بالمستوى المطموب يكون محكماً  أكاديمياً  جيداً  يستمزم موضوع في البحث في العممية الرغبة - (2)
في  شاىد العيان يمعبو الذي الكبير األثر من والنابع لمموضوع الشخصية والميول االىتمام- (3)

 .والجماعات حياة األفراد المنظومة اإلعالمية وأثره في
 الفضائي منيا. لوسائل اإلعالم وتحديداً  بالنسبة من أىمية شاىد العيان ودوره – (4)
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 . الموضوع ىذا دراسة اختيار في العممي الفضول - (5)
 : الموضوعية األسباب
شاىد العيان وماىيتو ودوره في العممية  حول المحمية وقمتيا عربيًا وعالمياً  الدراسات انعدام (2)

 . العام وتشكيل الرأي  صناعة اإلعالمية وفي
 . والتحميل والبحث الدراسة تستحق عالمية إعالمية كظاىرة  شاىد العيان  (3)
 أن شاىد العيان كما والبحث، لمدراسة وصالح حيوي أنو حيث من ميم ىذا الموضوع يعتبر  (4)

القنوات و بالمندوبين والمراسمين الرسميين والمحترفين التابعين لمصحف  مقارنة حديث مجال
 .واإلذاعية والفضائية

ىالدرادة: أهداف
لموضوع  باحث أي تبني وييدف معطياتو، وتتعدد أىدافو تختمف واسعاً  مجاالً  العممي البحث مجال يعتبر
زالة يالزمو الذي المعرفي الفضول سد إلى معين  يريد الذي بالموضوع يحيط الذي الغموض بعض وا 

 : يمي في ىذه الدراسة فيما تحقيقيا نريد التي األىداف نجمل أن وعميو يمكننا معالجتو،
 حول شاىد العيان ميدانية ومعطيات ومعمومات بيانات جمع  (2)
العام المحمي والعربي  الرأيوتأجيج  تشكيل شاىد العيان في بو يقوم الذي الدور تحديد محاولة  (3)

األنظمة السياسية في بمدان ما يعرف بالربيع  وتحريكو بالتحريض والثورة إلسقاط وتعبئتو والدولي
 . العربي

 .وسائل اإلعالمفي  شاىد العيان الفاعل حضور وفعالية مدى معرفة  (4)
االتصالية واإلعالمية  المنظومة فيو شاىد العيان ضمن يتموضع الذي الدور والمستوى تحديد (5)

اإلنسانية وكذلك تحديد دوره في كتابة النص  اليومية لمحياة اكتساح اإلنترنت مع خصوصاً 
 .اإلعالمي وبالتالي ىل ىو أداة أم وسيمة؟

 تداؤالتىالدرادة:
 -تدور تساؤالت الدراسة حول اآلتي  

تغطية الحروب  المراسل المحترف في المندوب أوىل يحلًّ شاىد العيان مكان الصحفي  -
 والنزاعات أو الكوارث؟ 

وىل توجد معوقات أمام اقتحام شاىد عيان  ىل مينة اإلعالم أصبحت عرضة لمتطفالت المينية؟ -
 عالم اإلعالم؟ 

ىل المشاركة في التعميق عمى المقاالت والموضوعات والبرامج الحوارية، تندرج تحت ما يسمى  -
 بشاىد العيان أو المواطن الصحفي؟ 

http://www.epra.org.eg/


 

 

 شاهد العٌاننحو اتجاهات النخب األكادٌمٌة واإلعالمٌة اللٌبٌة أ.د/ عابدٌن الدردٌر الشرٌف:  41

لى أي حد ىل  - ما يقولو شاىد العيان يوثر عمى معيار المصداقية في نشر أو إذاعة األخبار؟ وا 
يمكن قبول شاىد العيان كمراسل صحفي يقوم بتغطية األحداث؟وىل يمكن االستغناء عن 

 الصحفي المحترف؟
 ما مميزات وعيوب وسمبيات شاىد العيان؟ -
الثورة في  نحو التحريض عمى العام الرأي يلتعبئة وتشك في شاىد العيان لعبو  الذي الدور ما -

 ؟  الدول التي شيدت ىذه األحداث
وىل ىو مصدر ميم ورئيس وال يمكن االستغناء عنو  ىل شاىد العيان في اإلعالم أداة أم وسيمة؟ -

 أو تجاىمو في التغطيات اإلعالمية لوسائل اإلعالم ؟
عالمي ويشارك في كتابة النص ىل شاىد العيان يمكن تصنيفو كأحد عناصر اإلنتاج اإل -

 اإلعالمي ؟
 اإلطار املعريف للدراسة:

 مفهوم شاهد العيان ودوره في نقل األحداث:
والذي يقوم بدور البديل لممندوب أو المراسل الصحفي يثير اليوم الكثيَر من  شاىد العيان  

مدى مصداقية الخالفات والجدل في بعض التغطيات اإلعالمية التي يقوم بيا، وخصوصًا حول 
ونوعيتيا وأثرىا عمى مواقف الشعوب وقرارات  المعمومات المستقاة منو ودرجة تقييميا من الناحية المينية،

وبيذا الخصوص يؤكد، بعض الخبراء والشخصيات اإلعالمية واألكاديمية الكبيرة عمى  .الحكومات
الكثير من األخطار عمى مينة حساسية االعتماد عمى ىذا النوع من التغطية اإلعالمية، فقد يحمل 

اإلعالم ورسالتو األساسية في إيصال الحقيقة. ويشددون عمى ضرورة تذكير المشاىدين مرارًا وتكرارًا بأن 
ىؤالء األشخاص ىم شيود عيان وليسوا باإلعالميين المعتمدين ولكنيم يعدون في الوقت ذاتو، مصدرًا 

 -جاىميم في أي حدث، وتحديدًا في اآلتي:ميمًا ورئيسًا ال يمكن االستغناء عنيم أو ت
في إطار الغطاء الكثيف من التعتيم اإلعالمي من جانب  بعض األنظمة في دول ما يعرف بـ  -

 )الربيع العربي(.
وكذلك في حال الدفاع عن الحريات والديمقراطية في بعض دول العالم حيث يصبح االعتماد  -

تفرد لو معاممة خاصة، ألنو شخص يخاطر بحياتو  أمرًا حيويًا، بل ويجب أن شاىد العيان عمى
 إليصال األخبار والمعمومات إلى الرأي العام المحمي والدولي.

وخالل حوادث ما يعرف بثورات )الربيع العربي( انتشرت ظاىرة اعتماد معظم القنوات الفضائية  
وحروب وصراعات حيث يتم االتصال بيم في المناطق التي تشيد حوادث وأزمات  شيود عيان عمى

مسمحة وعنف وتظاىرات ضد الحكومات، مع إغفال ىويتيم أحيانًا من قبل القنوات الفضائية التي 
وغالبًا ما يكون ىؤالء األفراد  .تستضيفيم بيدف حمايتيم من األنظمة السياسية الحاكمة المناوئين ليا
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وتتنوع أعمارىم أو مستويات أشخاص من مختمف شرائح المجتمع ودون أن يتمقوا أي تدريب إعالمي، 
ثقافتيم وفقًا لممتوافر في أرض الحدث الساخن، ويمكن أن يكون أحدىم أستاذًا جامعيًا أو...سائق سيارة 

وىنا ثار جدل واسع حول استخدام أشخاص محدودي الثقافة أو المعرفة بمينة اإلعالم  .الخ…أجرة
ذا الدور قد يؤدي إلى تسويق مفاىيم خاطئة ن، ىو إليصال أخبار ومعمومات حساسة ينتظرىا المشاىد

لدى العامة بسبب ضعف مستوى ثقافتيم )شيود العيان(عند التعبير عن أحداث مصيرية أثناء إجراء 
ويعترض بعض اإلعالميون، عمى االعتماد المكثف عمى شاىد العيان مشددين في ذلك  .المقابمة معيم

وتكرارًا، بأن ىؤالء )شيود عيان( ليسوا مراسمين  عمى ضرورة أن توضح القنوات الفضائية، مراراً 
صحافيين رسميين ومحترفين وال حتى مساعدين لمراسمين صحفيين، واإلبقاء عمييم في إطار 

شاىد العيان الذي ال ينتمي إلى دائرة المينيين، وذلك حفاظًا عل المقاييس والمعايير المينية في  تعريف
يعد أحد أىم عناصر المادة  شاىد العيان ن كذلك في المقابل أنمجال اإلعالم ويرى بعض اإلعالميي

الصحافية، ولكن يجب أن يبقى في ذلك التصنيف، وال يمكننا عمى اإلطالق أن نصنفو عمى أنو أحد 
اإلعالم يعتمد منذ القدم  كما يقولون:.عناصر اإلنتاج اإلعالمي أو يشارك في كتابة النص اإلعالمي

فاإلعالمي مثاًل يجري مقابمة مع مجموعة من شيود العيان إثر حدث عسكري أو  شاىد العيان، عمى
سياسي كبير، مثل ما يعرف بثورات الربيع العربي ويكتب عنيا مقااًل الحقًا. ولكن اإلعالمي أو الكاتب 

قق من والتح ،الرسمي والمحترف ُيخضع دائمًا المعمومات التي أدلى بيا ىؤالء لمدراسة والتقييم والتمحيص
ومن العرض السابق نخمص، إلى نتيجة . مصداقيتيا وتدقيقيا...ألن اسمو وسمعتو المينية عمى المحك

مفادىا أن الفارق يجب أن يكون واضحًا بين اإلعالمي وشاىد العيان، وكيفية سبل وطرق تمقي 
 المعمومات من كمييما.

ىو  شاىد العيان وب، حيث يكونوسائل اإلعالم المتطورة اليوم ليست مثمما عرفت أثناء الحر  
الجندي الذي حارب في المعركة. واليوم تضّخ الشبكة الدولية لممعمومات كّمًا كثيفًا من األخبار 

شيود  والمعمومات، ولكن االعتماد الكثيف عمييا من دون تدقيق لو أخطاره ومع ىذا نبقى في حاجة إلى
الء الشيود حياتيم لمخطر في حربيم ضد نظام في مناطق الحروب وبؤر الصراع حيث يعرض ىؤ  العيان

يمارس تعتيمًا إعالميًا كبيرًا. فاإلعالمي المحترف والرسمي يعرف أنو من الميم جدًا تقدير أعداد الجموع 
ن أبطريقة صحيحة وعدم تضخيم الحقائق والمعمومات، حفاظًا عمى مصداقيتو وموضوعيتو وىذا يعني، 

ن يكون الشخص الذي يعمل مدفوع األجر ولديو التدريب اإلعالمي من أىم شروط العمل اإلعالمي أ
الكافي وليس لو مصمحة خاصة أو معينة في نقل الحدث وغير منحاز ألي جية. ومن جية أخرى، 

مختمف، إذ ىو ليس مدفوع األجر وليس لديو التدريب الميني الكافي في مجال اإلعالم،  شاىد العيان،
يزود وسائل اإلعالم بمعمومات وأخبار صادقة و صحيحة وليس لو ولكن يجب أن نتحقق من أنو 

مصمحة في تضخيم ما يجري. ومع ىذا يجب أن نثمن دوره، ألنو في النياية ربما يبقى في دائرة الخطر 
 حتى بعد زوال النظام السياسي خوفًا من ردود فعل انتقامية في حال عرفت ىويتو.
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 انز٘ ٚذنٙ تًؼهٕياخ ػٍ ٔقائغ أٔ أحذز شاْذْا تأو ػُّٛ. نغٕٚا ًْٕ انشخض يٍ هى شاهذ انؼياٌ؟

 ما أنواع أو تصنيفات وصور االعتماد عمى شاهد العيان في نقل األحداث:
تتعدد صور وأشكال وأنواع االعتماد عمى شاىد العيان في نقل األحداث والوقائع عبر وسائل  

 -التالي:اإلعالم المختمفة والتي يمكننا تحديدىا عمى النحو 
المقابمة الشخصية مع شاهد العيان في مكان الحدث مباشرة من قبل المراسل النوع األول: 

ويتم استجوابو مباشرة من قبل المراسل وقد يكون معو شخص آخر. يدلون بما رأوه  التمفزيوني.
فسو مع وشاىدوه حول الحدث وبالتالي يذاع أو يبث أو ينشر ما قالوه عمى عيدة المراسل الصحفي ن

 تدعيم ما قالوه بالصور التي تعكس الحدث أو الواقعة.
المقابمة الشخصية مع شاهد العيان من مكان الحدث هاتفيًا أو عن طريق وسائط النوع الثاني:

ويستجوبو المذيع ىاتفيًا من مقر القناة ويصف ستوديو. االأخرى مثل السكاي بي من قبل المذيع في 
 الحدث كالميًا دون أية أدلة أو براىين تثبت صحة ما يقول.شاىد العيان ما شاىده حول 

 ستوديو أثناء قراءة النشرة اإلخبارية مباشرة.الالمقابمة مباشرة مع شاهد العيان في ا النوع الثالث:
االستعانة بتسجيالت الفيديو أو الصور التي  - سبيل المثال -وىو الذي يعتمد في إلقاء روايتو عمى 

 ياتفو النقال أو بكمرتو أو بجمعيا من مصادر أخرى. ويتم ذلك عادة عن طريق:قام بتصويرىا ب
االعتماد عمى ما يرفعو البعض عمى الشبكة الدولية لممعمومات من صور وفيديوىات لبعض  (2)

األحداث قاموا بتصويرىا مسبقًا عمى أنيا حقائق من مصادر موثوقو يجب أن تتداوليا وسائل 
 اإلعالم.  

اسل بأخبار ومعمومات من شاىد العيان دون مقابمتو واالكتفاء بسردىا من قبل تزويد المر    (3)
 المراسل في مراسمتو التمفزيونية.

 فتح الخط الياتفي لممشاىدين لتقديم وجية نظرىم حول حدث ما شاىدوه. (4)
بعض طرق وأساليب شاىد العيان في التعامل اإلعالمي مع أساليب شاهد العيان في نقل الحدث: 

 -اث وذلك عمى النحو التالي:األحد
 خمطو بين الرأي والخبر في أغمب األحيان. (2)
 إضافتو بعض األمور لمرواية ليحقق بذلك بعض التأثيرات. (3)
تقديمو في أغمب األحيان لروايات متضاربة ومتناقضة خاصة في الحوادث الكبرى التي تعتمد  (4)

الدقيق ىل الضحية فارق الحياة أم مصاب عمى النزاع بين األطراف فيو مثاًل ال يستطيع التحديد 
 إصابة شديدة .. وكم عدد القتمى في ىذا االنفجار وىذه من بين أحد مصادر التحفظ عميو.

 عيوب شاهد العيان في نقل الحدث: 
كما أن ىناك بعض المزايا لشيود العيان في نقل األحداث خاصة في فترات التعتيم اإلعالمي  

 -ىناك أيضًا بعض العيوب والقصور في ىذا الجانب ومنيا ما يمي:من قبل أنظمة الحكم ، 
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لم يخل نقل روايات شاىد العيان من تخصيص وخضوع ألجندات سياسية أو دينية و غيرىا لكل  -
 من يتبع لجيات خارجية.

وفقًا لسياسات اإلعالم الذي يقابمو تجاىمو المتعمد لبعض الثورات في المنطقة العربية وانحيازه  -
 .ألخر

الشروط التي يجب أن تمتزم بها وسائل اإلعالم وتحديدًا القنوات الفضائية في االعتماد عمى روايات 
 شاهد العيان:

يشترط في القنوات الفضائية التي تعتمد عمى روايات شاىد العيان في تغطيتيا اإلخبارية لبعض 
 -األحداث أن تمتزم باآلتي:

 اختيار الشاىد المناسب. (2)
 لشاىد في الوقت المناسب.عرض ما ينقمو ا (3)
 إعطاؤه المساحة الزمنية العادلة وموازنتيا بإفادات لشخصيات أخرى إن وجدت. (4)
عمينا أن نذكر الجميور ألكثر من مرة بأن معظم ما يقرأه أو يسمعو أو يشاىده ىي رؤية أحد  (5)

 األطراف في الصراع فقط.
 التأكد مما يقول شاىد العيان قبل عرضو. (6)
 أو إذاعة أو نشر معمومات أو أخبار خاطئة تم استقاؤىا من شاىد العيان.   االعتذار بعد عرض (7)

من المتفق عميو أن دور شاىد العيان يرتبط غالبًا باألزمات واألحداث  متى يتم المجوء إلى شاهد العيان؟
الطارئة في مناطق يتعذر فييا أن تصل وسائل اإلعالم بشكل طبيعي وآمن، عميو نوضح متى يتم المجوء 

 -إلى شاىد العيان بشكل مفصل كاآلتي:
سل متواجد في مكان الحدث أو عندما ال يتوفر لدى الصحيفة أو القناة اإلذاعية أو التمفزيونية مرا -

 وصل إليو متأخرا.
 عندما ال يكون اإلعالمي المحترف الرسمي أو المصدر المعموم اليوية غير موجود ألي سبب كان. -
عندما تكون بعض مناطق الصراع المسمح لألحداث العاجمة بمنأى عن اإلعالمي المحترف وأن  -

وفي ىذه األحوال يتم المجوء إلى شاىد العيان.  التغطيات اإلعالمية يجب أن تكون فورية ومستوفاة
بمعنى أخر،عندما تندلع أحداث طارئة جدًا وال يمكن ألي من القنوات الفضائية أن تتجاىميا أو أن 
تنتظر أن ترسل صحافيًا من جانبيا إلى أرض الحدث أو تستقي أخبارًا متأخرة من وكاالت إعالمية 

 عيان.شيود ال أخرى. لذلك يتم المجوء إلى
عدم القدرة لموصول لألحداث واألخبار العاجمة في الوقت المناسب ستظل وسائل اإلعالم وتحديدًا  -

 الفضائية منيا في مواقف معينة وصعبة وبحاجة إلى شيود عيان.
اختفاء بعض المسئولين في الدولة وبالتالي ال يوجد بديل إال االعتماد عمى كل ما يقولو شاىد العيان  -

 الواقعة. عن الحدث أو
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 .في مناطق التعتيم اإلعالمي االعتماد عمى شاىد العيان يصبح ضرورياً  -
من أجل مقارنة المعمومات واعتماد أكثرىا دقة  شاىد عيان يتم المجوء عادة إلى االعتماد عمى أكثر من -

 في نياية األمر.
شاىد العيان في  تكمن خطورة االعتماد عمىخطورة االعتماد عمى شاهد العيان في نقل األحداث:  

  -اآلتي
االعتماد عمى روايات إخبارية تفتقر لمدقة والموضوعية لشيود العيان من دون إمكانية لمتحقق من  -

 مصداقيتيا تترك التقارير اإلخبارية عرضة لمتشكيك فييا.
ية إن شاىد العيان واالستعانة بو في تقديم التقييمات واآلراء والمعمومات المتعمقة باألحداث الجار  -

والطارئ منيا بات أزمة كبيرة في التغطية اإلخبارية سواء في الدول العربية أو في باقي المناطق من 
 (2)العالم التي تشيد ثورات أو كوارث وأعمال عنف  أو صراع مسمح أو ما شابو ذلك. 

إن االستعانة بالمشاىدين من خارج الحدث قد تييج وتدين طرف دون آخر فيذا ال يعد عمال مينيًا  -
عمى اإلطالق، وال يفرق بين وجية النظر والنقل اآلمن لألحداث، وال يفصل بين الخبر والمعمومة 

ومات أكثر والرأي، وخصوصًا في البدايات األولى ألي حدث يكون المتمقي بحاجة إلى األخبار والمعم
 (3)من وجيات النظر ليستطيع أن يكون رأيو ووجية نظرة حياليا. 

كما أن ىناك بعض القصور في نقل شاىد العيان لألحداث ،ىناك صور التوظيف السيئ لمشاهد العيان:
  -جوانب أخرى تعد سمبية تقوم بيا وسائل اإلعالم وىي كاآلتي:

بعض اإلعالميين يختارون الشيود الخطأ االستخدام السيئ إلفادة شاىد عيان، حيث أن  (2)
 ويركزون عمى جانب واحد من القصة ويوجيون األسئمة الخطأ.

ترك شاىد العيان يتحدث في نشرات األخبار لوقت طويل جدًا أكثر من المزوم حتى يتصور  (3)
ة المشاىدين إن كل ما يقولو ىو الحقيقة بعينيا أو اإلفادة المتوازنة عن القصة الخبرية لمواقع

خاصة مع عدم وجود حرص كاف عمى توضيح األمر لمجميور و وضع الرواية في سياقيا 
 الطبيعي.

إن وسائل اإلعالم البديمة من  دور شاهد العيان  في تحقيق الديمقراطية عبر وسائل اإلعالم البديمة:
ما في إرساء قواعد خالل )شاىد العيان( يمكن أن تمعب دورًا ىامًا في تحقيق التوازن اإلخباري الذي يعدى

تاحة المعمومة  دون تعتيم وذلك عمى النحو اآلتي:  (4) -الديمقراطية وا 
 ( يمكن لشيود العيان عبر وسائل اإلعالم أن يكونوا صوتًا لمن ال صوت ليم. 2)
( يمكن لوسائل اإلعالم البديمة تمكين من خالل االعتماد عمى شاىد العيان الفئات الميمشة في 3)

 لحد من عدم المساواة.المجتمع وا
 ( يمكن أن تحقق التواصل مع المجتمعات  المعزولة.4)
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دراك التناقضات السياسية و 5) ( وسائل اإلعالم البديمة يمكن أن تعزز قدرة األفراد عمى تعمم وا 
 االجتماعية.

كما ىو ( يمكن أن تكون مصدرًا بدياًل لممعمومات حيث ال تتأثر بالضغوط االقتصادية أو السياسية 6)
الحال في وسائل اإلعالم التقميدية، وبالتالي يمكنيا الحفاظ عمى موقف مستقل عند معالجة جمع وتوزيع 

 األخبار والمعمومات.
( يمكن استخداميا لتعزيز االتصال بين األطراف وخصوصا في أوقات الصراع، فيي تتمتع 7)

حيمة في السابق، ومن ثم يمكن لوسائل باالستقالل وبالتالي يمكنيا فتح قنوات اتصال كانت شبو مست
اإلعالم البديمة أن تمعب دورًا في غرس مشاعر التسامح بين المجتمعات لمتغمب عمى التجارب الماضية 

 من العنف الشديد.
صنف المحتوي الذي يبتكره المواطن العادي )شاىد العيان( مستوى المحتوي الذي يبتكره شاهد العيان:

  -في الفئات اآلتية:
القصص اإلخبارية التي يكتبيا شخص مقيم ضمن مجتمعو، ومشاركات الجميور المتمقي  -

 مثل تعميقات المواطنين، 
فيديو وصور التقطت بكاميرات ىواتف محمولة الوكذلك من خالل المدونات، ومقاطع  -

والمواقع والمواقع اإلخبارية والمعموماتية المستقمة والمواقع اإلخبارية ذات المعالجة الناضجة 
اإلعالمية التي يشترك أو يتطوع أصحابيا في إنتاج محتواىا واألنواع المختمفة من اإلعالم 

 االرتجالي مثل المجموعات البريدية والنشرات اإلخبارية والمواقع اإلذاعية الشخصية.
اىد حقيقة أضعف إعالم المواطن العادي)شمستويات وحدود تأثير شاهد العيان عمى وسائل اإلعالم: 

العيان( دور حارس البوابة، في وسائل اإلعالم عمى اختالف أنواعيا وأشكاليا  وذلك في تحديد أوليات 
اىتمام الرأي العام، ولم تعد لدييا القدرة الحصرية لتعيين وتحديد طبيعة الخطاب العام، وأوضحت بعض 

ر أقل مصداقية من كل مصادر الدراسات أن الجميور كان ينظر إلى مصادر اإلنترنت غير التقميدية بقد
 .(5)األخبار األخرى 

ركزت الدراسات التي تناولت  التجاهات الحديثة في دراسة إعالم المواطن )شاهد العيان( وتطوره:ا
 (6)إعالم المواطن )شاىد العيان( عمى خمسة محاور ىي:

 يان(.الكشف عن الفرص التي يوفرىا الويب إلعالم المواطن العادي )شاىد الع األول:
 وصف طبيعة ودور إعالم المواطن العادي)شاىد العيان( عمى اإلنترنت. الثاني:
 وصف مواقع الويب التي يرغب فييا الجميور ويستخدميا. الثالث:
 دراسة وتحميل الجوانب االقتصادية إلعالم المواطن العادي)شاىد العيان(. الرابع:
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التي يثيرىا إعالم المواطن العادي)شاىد العيان( بشكل مناقشة اإلشكاليات القانونية والمينية  الخامس:
خاص واإلعالم الجديد بشكل عام وفي مقدمتيا حقوق النشر، واحترام الخصوصية، وحق الرد، والثقة فيما 

 ينشر من محتوى، ومدى االلتزام بالتوازن والمصداقية وما شابو ذلك.
صعبة جدًا، وحافمة بالتحوالت والتحديات الكثيرة وفقًا لما سبق، يعيش اإلعالم اليوم مرحمة انتقالية 

والكبيرة، لكنيا بال شك تمثل تغييرًا عميقًا يطال إنتاج وتداول المعمومات واألخبار واآلراء ومينة صناعة 
اإلعالم و تدريسيا،ودون شك أن ىذا التغيير يطرح إشكاليات وتحديات وصعوبات من نوع جديد، لكن 

 (7) -في اآلتي:األزمة الحقيقية تتمثل 
إن البعض يفكر في ىذه اإلشكاليات والتحديات بطريقة قديمة وتقميدية قد ال تمبي متطمبات  -

 المرحمة في حال يسعى لمعالجتيا.
كما أن تكنولوجيا االتصال واإلعالم واإلنترنت والتطور المتالحق في البرمجيات، خاصة البرامج  -

مفتوحة المصدر تجعل من الصعب تمامًا استشراف المستقبل أو تحديد سيناريوىات مقنعة لتطور 
 إعالم المواطن)شاىد العيان( وشكل العالقة بينو وبين ووسائل اإلعالم التقميدية. 

ابية ىذه المرحمة االنتقالية، فإنو يمكن رصد ثالثة اتجاىات، تتفق رغم ما بينيا من ورغم ضب
اختالفات عمى أن بيئة اإلعالم واإلعالميين قد تغيرت، وأن الجميور ىو الرابح األكبر ضمن تيار 
التغيير المتواصل والذي قد يفتح المجال بفعل التطور التكنولوجي إلمكانيات وفرص غير مسبوقة 

 -.وذلك عمى النحو اآلتي:(8)
يبالغ أصحابو ومريديو في االحتفاء باآلثار اإليجابية إلعالم المواطن  االتجاه األول: -2

العادي، )شاىد العيان( وينظر إليو باعتباره ليس فقط وسيمة لمتعبير الحر عن اآلراء وممارسة حق 
االتصال، وتحقيق الديمقراطية والرقابة الشعبية فقط، بل باعتباره وسيمة لمتغيير االجتماعي وتمكين 

الميمشة والتي ال صوت ليا من تحقيق العدل والمساواة، ودعم مشاركة المواطنين في القضايا  الفئات
العامة المختمة الداخمية والخارجية عمى حد سواء. وىنا يتحدث أنصار ىذا االتجاه عن إعالم 
المواطن من خالل )شاىد العيان( كسمطة خامسة قد تتفوق عمى السمطة الرابعة في عدم خضوعيا 

طوة اإلعالن واالحتكارات اإلعالمية أو رقابة حارس البوابة، وقدرتو أيضًا عمى االشتباك مع لس
يجاد رأي عام معولم يمكن أن يدعم من فرص تحقيق السالم بين أطراف  القضايا الدولية وا 

ن( متصارعة.ويؤمن أنصار ىذا االتجاه كذلك بأن اإلعالم الجديد وتحديدًا إعالم المواطن )شاىد العيا
حالل،  سيحل محل اإلعالم التقميدي، أي أن العالقة بين الطرفين ال محالة ىي عالقة صدام وا 
وستتالشي بمقتضاىا الفروق بين إعالم المواطن ممثل في)شاىد العيان( واإلعالم االحترافي القائم 

مع  عمى التخصص الميني والمسئول حيث سيمارس جميع المواطنين مينة اإلعالم جنبًا إلى جنب
الصحفيين واإلعالميين المحترفين، وىذا يعني ضرورة الحرص عمى استمرار عمل إعالم المواطن 
ممثل في )شاىد العيان( ودعمو بعيدًا عن مخاوف اإلعالميين المحترفين والمؤسسات اإلعالمية 
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يق الكبرى، فمن الميم أن يعمل إعالم المواطن واإلعالم التقميدي جنبًا إلى جنب، من أجل تحق
 .(9)الديمقراطية والحداثة 

يعارض أصحابو ومريديو فكرة إعالم المواطن )شاىد العيان( ويؤكدون االتجاه الثاني: -3
عمى ضرورة االحتراف والمينية، ويطعنون في دقة ومصداقية المحتوى الذي يقدمو إعالم المواطن، 

يان انتياكات لحقوق الممكية ويدلمون عمى ذلك بآالف الوقائع واألحداث التي ارتكب فييا شيود الع
 –والخصوصية لألفراد، وعدم الدقة وترويج الشائعات وخمق الفتن. كما يعتقد أصحاب ىذا االتجاه

أن تكنولوجيا االتصال واإلعالم وتطور اإلنترنت  -وأكثرىم من النخب اإلعالميين وأساتذة الجامعات
ج  النص اإلعالمي وتداول المحتوى قد أتاحت دون شك فرصًا كبيرة لمشاركة الجميور في إنتا

والتفاعل مع وسائل اإلعالم، والتعبير الحر عن اآلراء، لكن ىذه اإلمكانيات والفرص ال تبرر أن يحل 
اليواة )شاىد العيان( مكان اإلعالميين المحترفين، أو أن تغمق كميات ومعاىد وأقسام اإلعالم تحت 

مطموب وال بديل عن و مضرورة لإلنسان، فالتخصص دعوى أن ممارسة مينة اإلعالم حق من حقوق ا
االحتراف في إنتاج وتداول األخبار والمعمومات وكتابة النص اإلعالمي ومناقشة القضايا العامة. 
صحيح أن األحداث واألخبار قد تقع أمام )شاىد العيان( وقد يتمكن من نقل الحدث والتقاط مقاطع 

تغطية االنفجارات اإلرىابية في مواقع عدة من العالم، لكن فيديو ونشرىا بشكل فوري، كما يحدث في 
تظل ىناك حاجة ماسو لالحتراف لضمان الدقة وشمول التغطية اإلخبارية وتقديم أكثر من وجية 
نظر، خاصة أن شاىد العيان قد يقدم الحدث من وجية نظره فقط، أو من زاوية المصمحة أو المكان 

يطالب أنصار ىذا االتجاه بحظر نشاط إعالم المواطن )شاىد الذي شاىد فيو وقوع الحدث. وال 
العيان(، أو سن قوانين ضده، بل يطالبون بأن يقتصر نشاطو عمى تبادل األخبار والمعمومات واآلراء 
الخاصة، واالبتعاد عن منافسة اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية. ويجادل أصحاب االتجاه الثاني 

مواطنون مثل بقية المواطنين، وقد عممت المؤسسات اإلعالمية التقميدية كذلك بأن اإلعالميين ىم 
طوال عمرىا عمى خدمة المواطنين ومفيوم المواطنة، وبالتالي ال داعي أبدًا إليجاد تمييز بينيم عمى 
أساس أن فريقًا منيم يعمل بشكل محترف في مين إعالمية بينما اآلخرون يعممون في مين أخرى 

ًا المشاركة في إنتاج وتداول المحتوى اإلعالمي، ولكن ضمن األطر القانونية والقواعد ومن حقيم تمام
 .(1)المينية ومواثيق الشرف اإلعالمي التي تنظم بيئة العمل اإلعالمي 

ينطمق أصحابو من فرضية أنو ال توجد وسيمة إعالم تقميدية ال تعتمد عمى  االتجاه الثالث:-3
واإلنترنت ووسائل اإلعالم الجديد، وبالمثل ال وجود لمدون أو ناشط عمى تكنولوجيا االتصال 

اإلنترنت ال يستخدم وسائل اإلعالم التقميدية، وبالتالي فإن فرص التعايش وربما التعاون بين الطرفين 
عالم (42)ممكنة ومطموبة جداً  .وىذا يعني، أن تحل عالقة التعاون والمشاركة بين اإلعالم التقميدي وا 

مواطن ممثل في )شاىد العيان( محل عالقة الصدام ومحاولة نفي اآلخر، ويعمل الطرفان من أجل ال
تقديم الحقائق وكافة وجيات النظر بدون رقيب أو حارس البوابة، وبدون أن يتدخل أي منيما في 
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عاون ولكي تتحقق صيغ الت حرية اآلخر وطريقة عممو بيذه الصيغة التي يدعو إلييا االتجاه الثالث،
والمشاركة بين إعالم المواطن من خالل )شاىد العيان( واإلعالم التقميدي يتطمب بالضرورة من 
الطرفين تقديم بعض التنازالت، وتعمم بعض الميارات الجديدة، لعل في مقدمتيا أن يتعمم )شاىد 

النشر مع العيان( بعض قواعد العمل اإلعالمي الخاصة بتحري الدقة والموضوعية والمصداقية قبل 
احترام قوانين حماية الخصوصية والممكية الفكرية وكفالة حق الرد لمنتقدييم، عالوة عمى االلتزام 
بقواعد ومكونات السموك في تغطيتيم اإلعالمية،وفي المقابل عمى اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية 

ى سرية مصادره فيذا أن يتنازلوا عن بعض االمتيازات وفي مقدمتيا حق اإلعالمي في الحفاظ عم
االمتياز البد أن يتمتع بو أيضًا )شاىد العيان(، والبد أيضًا أن يتعامل اإلعالميون المحترفون باحترام 

وىذا يعني، أن عمى المؤسسات اإلعالمية  (44)وندية مع )شاىد العيان( ونشطاء إعالم المجتمع.
 الكبيرة أن تتقبل وجود شركاء أصغر.

وُيعد شيود العيان من ضمن أبرز المصادر التي أو المندوب الصحفي: شاهد العيان والمراسل
يستقي منيا اإلعالمي مادتو اإلخبارية ويمعب شيود العيان دورًا ميمًا في العممية اإلخبارية في حال 
عدم مشاىدة المراسل أو المندوب الصحفي لمحدث بنفسو فعميو أن يعثر عمى شخص ما شاىد 

و ألنو كان معينًا لمقيام بالمشاىدة تبعًا لوظيفتو الرسمية وغير ذلك، وعادة ما الحدث إما بالمصادفة أ
يكون بين ىؤالء الشيود أشخاص عاديون وآخرين يحممون صفات رسمية مثل الدبموماسيين 
والشخصيات البارزة من مجتمع الدولة المضيفة، وعمى المراسل ىنا أن يحافظ عمى العالقة بين ىؤالء 

وجيو األسئمة ليؤالء المراسل أيضًا أن يحصل عمى أخبار ومعموماتو عن طريق تالناس، وعمى 
جراء المقابالت معيم واكتساب ثقتيم. الشيود و   (23)االتصال بيم وا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                       www.jprr.epra.org.eg                                                 www.epra.org.eg سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  - الرابع عشرالعدد  01

                          

 :الفرق بين اإلعالمي المحترف وشاهد العيان

 شاهذ انؼياٌ انًحررف اإلػاليي
التً لها عالقة ٌعرف جٌداً القوانٌن والتشرٌعات اإلعالمٌة 

 بمهنة اإلعالم
 ال ٌعرفها إال فٌما نذر

 لم ٌسبق له التدرٌب اإلعالمً فً معظم الحاالت متدرب مهنٌا فً مجال اإلعالم

 قد ٌكون شخص عادي أي من العامة مسئول أو موظف أو متعاون مع جهة إعالمٌة

من محدودي الثقافة والمعرفة وقد ٌون خرٌج وله قد ٌكون  خرٌج ومؤهل علمٌا أو خرٌج أحد أقسام أو كلٌات اإلعالم
 مستوى تعلٌمً

قد ٌكون أستاذا جامعٌاً أو موظف أو حتى سائق تاكسً  متدرب إعالمٌاً وخرٌج من أحد المؤسسات االتعلٌمٌة
 ...الخ

مشارك ال ٌمكن تصنٌفه كأحد عناصر اإلنتاج اإلعالمً أو  أحد عناصر اإلنتاج اإلعالمً ومشارك فً كتابة نصه
 فً كتابة النص اإلعالمً إال فٌما نذر

ٌعرف جٌدا أن من المهم جداً تقدٌر أعداد الجموع بطرٌقة 
صحٌحة وعدم تضخٌم الحقائق والمعلومات وذلك حفاظاً على 

 مصداقٌته.

 لٌس بالضرورة

 لٌس بالضرورة مدفوع األجر بحكم عملة فً الوسٌلة اإلعالمٌة التً ٌعمل بها

مصلحة فٌما ٌنشر أو ٌذاع أو ٌبث من أحداث أو لٌس لدٌه 
 وقائع

 ربما لدٌه مصلحة

ٌقدم معلومات وباإلمكان محاسبته فً حالة وجود خطأ ما فً 
 عمله  ألنه ٌخضع  للمساءلة القانونٌة

ال ٌمكن محاسبته فً حالة ما قدم معلومات خاطئة أو مضللة 
 وال ٌخضع للمساءلة القانونٌة

ال ٌستخدم فً اللغة اإلعالمٌة بل فً معظم األحٌان ٌتحدث  صحافٌة أو إعالمٌةٌستخدم فً لغة 
 باللهجات المحلٌة

 أحٌانا ٌكرر فً بعض المعلومات والمفاهٌم الخاطئة بحكم المسئولٌة المهنٌة ال ٌكرر المعلومات والمفاهٌم الخاطئة

 أحٌانا ٌعمل فً تكتٌك مبرمج ٌعمل فً تكتٌك مبرمج

 فً أغلب األحٌان ال ٌمكن اعتباره شخص محاٌد ه شخص محاٌدٌمكن اعتبار

 ٌمثل الخبر الساخن فً معظم األحٌان ٌمثل الخبر الساخن والعادي

 غالباً ما ٌكون طرفاً فً القضٌة موضوع التغطٌة ال ٌكون طرفا فً القضٌة التً ٌقوم بتغطٌتها

بمثابة المالذ للقنوات الفضائٌة فً األماكن الساخنة ٌعتبر  قد ال ٌصل إلى األماكن الساخنة لعدة أسباب
 والصعب الوصول إلٌها

 

 -اإلطار املنهجي للدراسة:

ى:منهجىوأدواتىالدرادة

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي والذي يصف األحداث والظواىر كما ىي واستخدم في       
إطاره أسموب مسح الجميور )النخب األكاديمية واإلعالمية الميبية( من خالل أداة االستبيان والتي بمغت 

تساؤالت ( سؤال حيث تضمنت مجموعة من المحاور من أجل تحقيق أىداف الدراسة وال35تساؤالتيا )
قياس التي تسعى اإلجابة عمييا وذلك بغية تقديم صورة أوضح عن موضوعيا.واعتمدت كذلك الدراسة في 

اإلعالمية عينة الدراسة حول دور شاىد العيان في التحريض عمى الثورات اتجاىات النخب األكاديمية و 
عالقتو باإلعالم وذلك بتقديم وتعبئة الرأي العام ضد أنظمة الحكم في بمدان ما يعرف الربيع العربي و 

الفقرات عمى مقياس ليكرت الثالثي والخماسي واعتمد لكونو يعد من بين أفضل المقاييس مالئمة 
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لموضوعيا من خالل الفقرات التي وضعت بحيث تكون ممثمة لإلطار المعرفي والمعموماتي لدراسة شاىد 
 عمى الرأي العام وتشكيمو وكل ما شابو ذلك. العيان من حيث سماتو وخصائصو وعالقتو باإلعالم وتأثيره

في المؤسسات اإلعالمية الحكمية  العاممين من كل اإلعالميين مجتمع الدراسة يتكونمجتمع الدراسة: 
والخاصة والحزبية العاممة في ليبيا.وكذلك من كل النخب األكاديمية من أساتذة الجامعات في ليبيا.ولكن 

الدراسة وصعوبة إخضاعو لمدراسة وأيضًا لموضع األمني المتردي في البد نظرًا لضخامة وكبر مجتمع 
 بصفة عامة وبعض المدن الميبية بصفة خاصة.

نظرًا لألسباب التي ذكرت سابقًا، طبقت الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة من النخب  -عينة الدراسة:
 -ط منيا:األكاديمية واإلعالمية في مدينة طرابمس بميبيا وذلك بعدة شرو 

أن تكون العينة من الذين يتابعون ويشاىدون األحداث الكبيرة والثورات التي حدثت في بعض  (4)
 ما يعرف بدول الربيع العربي مثل تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن.

أن تكون لدييا )أفراد العينة( الرغبة في اإلجابة عمى تساؤالت االستبيان ألن عنصر الخوف  (5)
 زال يراود البعض، حيث رفض الكثير منيم تعبئة استمارة االستبيان.والياجس األمني ال

أن تكون من النخب األكاديمية الممثمة ألساتذة الجامعات في طرابمس، وأن تكون من النخب  (6)
 اإلعالمية الممثمة لإلعالميين الذين يعممون في وسائل اإلعالم.

 -عمى عينة  تكونت من اآلتي:وعمميًا تم توزيع االستبيان وفق الشروط السالفة الذكر 
 من بعض النخب األكاديمية من أساتذة الجامعات الميبية في بمدينة طرابمس بالغرب الميبي.  (7)
التمفزيوني يمارسون العمل الصحفي واإلذاعي و وكذلك من بعض النخب اإلعالمية والذين  (8)

 بمدينة طرابمس بالغرب الميبي.
  -وتم التركيز عمى  مدينة طرابمس بالغرب الميبي لألسباب اآلتية:

 وذلك لكونيا العاصمة لدولة ليبيا. (2)
يوجد في طرابمس العاصمة أغمب المحطات اإلذاعية المسموعة والقنوات الفضائية والصحف  (3)

 العامة والخاصة والحزبية والوكالة الرسمية لألنباء.
 امعات الميبية.يوجد في طرابمس العاصمة أكبر الج  (4)
توفر عنصر اآلمن واآلمان المالئمة لمقيام بيذه الدراسة في العاصمة طرابمس مقارنة بالمدن  (5)

 الميبية األخرى.
 تضم مدية طرابمس معظم سكان ليبيا ومن مختمف المدن والقبائل والعشائر.  (6)
 وكذلك إقامة الباحث بمدينة طرابمس وقربو من وسائل اإلعالم. (7)

ى

ى
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ىالدرادة:صدقىأداةى

وىو عرض أداة جمع البيانات األولية )االستبيان( عمى  استخدم الباحث صدق المحكمين:
مجموعة من المحكمين المتخصصين في موضوع الدراسة )اإلعالم( بصفة خاصة وطرق البحث بصفة 

وسالمة عامة، وذلك حتى يدلوا برأييم في األداة من جوانب عديدة منيا:الشكل والصياغة، والترتيب، 
وقام الباحث بإعداد الصورة المبدئية لعبارات  (24)البنود أو األسئمة،ومدى مناسبتيا لمموضوع المراد قياسو.

استبيان الدراسة بعد اإلطالع عمى العديد من المراجع العممية ذات العالقة في مجال موضوع الدراسة 
ل التدريس اإلعالمي، تم إجراء بعض امجاإلعالمي، وبعد العرض والمناقشة مع الزمالء األكاديميين في 

التعديالت عميو والتوصل إلى الصورة األولية لالستبيان، وبعد ذلك قام الباحث بعرضو عمى عدد من 
المحكمين مرة أخرى وذلك لمتأكد من مدى مالئمة عبارات االستبيان لعينة الدراسة، وأن العبارات تقيس ما 

الدراسة، باإلضافة إلى مدى مالئمة معيار اإلجابات  وضعت لقياسو، وتجيب عن أسئمة محاور
 المستخدمة لألسئمة الواردة في االستبيان.

ىللدرادة: ىالنظري نو من الضروري بمكان ،أن تعتمد الدراسة الحالية عمى نظرية أو عدة أنجد   اإلطار
عمى أساس أن نظريات أو مداخل عممية إعالمية مناسبة تنجز بمقتضاىا وتسير ىذه الدراسة، وذلك 

النظرية العممية ىي التي تحدد لمباحث ما يقوم بو، أو ما يجب أن يفعمو من إجراءات وخطوات ليا صمة 
.وىذا يعني أنو توجد عدة أطر ونماذج ومداخل نظرية يمكن من خالليا تفسير األدوار التي (25)بدراستو 

وأجندات خاصة بيا والنظريات التي تقوم بيا وسائل اإلعالم التي تعمل في إطار قيم عامة لممجتمع 
 -اعتمدت عمييا الدراسة ىي:

تقوم نظرية المسؤولية االجتماعية عمى فكرة أساسية و محورية نظرية المسؤولية االجتماعية :   (1)
تتمثل في فكرة الحرية المسئولة وليست الحرية المطمقة لذا فإن مبادئ ىذه النظرية ترتكز عمى 

بعض فئات المجتمع عمييا، والمناداة بالموضوعية فى الرسالة تحرير )اإلعالم( من تسمط 
اإلعالمية، والمحافظة عمـــى قيم المجتمع، والنيوض بو ثقافيًا واجتماعيا وسياسيًا...الخ، وضمان 

ووفقًا لما سبق،  (26)حق الجميور في المشاركة إعالميًا إلقامة سوق األفكار الحرة في المجتمع 
جتماعية يمكن أن نطمق عمييا ما يسمي بالنظرية المختمطة التي تحمل فنظرية المسئولية اال

جناحين، جناح الحرية وفي نفس الوقت جناح القيود، فيي تعطي الحرية ولكن إلى حد ما، وتقف 
. إن نظرية المسئولية االجتماعية ترى، أنو من الضروري (27)ود حائاًل بين الحرية واالنحرافبالقي

 وسائل اإلعالم من القيود المسبقة التي تضعيا الحكومة، كما ترى، بمكان أن تتحرر كافة
وبمعنى ( 28)ضرورة التزام  وسائل اإلعالم بخدمة الصالح العام بداًل من خدمة من يممكونيا 

 آخر، فإن ىذه النظرية مبنية عمى التوازن بين حرية الصحافة ومسئوليتيا المينية.
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النظرية في تفسير مدى ثراء الوسيمة اإلعالمية وما تقدمو تنطمق ىذه  -نظرية الثراء اإلعالمي: (2)
مكانيات ومزايا الستخداميا حيث يحدد الجميور من خالل  لمجميور من معمومات وأخبار وا 
التجربة الوسيمة اإلعالمية التي يستخدميا وفقًا ليذه النظرية وأشكال االستعمال لمرسالة االتصالية 

وتحديد طبيعة الرسالة اإلعالمية التي ستقدميا الوسيمة  والتي قد تكون أحد أسباب الضغط
 اإلعالمية لمجميور ومدى تأثيرىا في المجال العام.

 -تنطمق نظرية الثراء اإلعالمي من خالل عدة المؤشرات منيا:معايير نظرية الثراء اإلعالمي:
لية في نقل فورية وسرعة التغطية والنشر واإلذاعة كسمة أساسية، حيث نجد لمسرعة والحا  (2)

األحداث والوقائع المختمفة وقت حدوثيا من خالل ما يعرف بإعالم المواطن )شاىد العيان( 
والذي يصادف وجوده في منطقة األحداث وبؤر الصراع. وسرعان ما يتم إذاعة الخبر أو نشر 

يخمق حالة  الصور لتبدأ عمى الفور تثار حولو النقد والنقاشات والتعميقات والحوارات المتبادلة مما
من التفاعل تثيرىا العممية االتصالية ويجعميا أكثر ثراء إلى جانب التفاعل مع القائم باالتصال 
مثل التعميق والرد عمى التعميق من صانع الخبر األمر الذي يشير إلى تدعيم معيار الفورية 

 وسرعة رجع الصدى كأحد أبعاد الثراء اإلعالمي الذي يتمتع بو شاىد العيان.
معيار المغة الطبيعية:وتتوفر من خالل سيولة األسموب وعفويتو والذي عادة ما يستخدميا شاىد   (3)

 العيان في تغطياتو اإلعالمية وذلك باعتماده عمى الميجات العامية وبأسموب جدلي ونقاشي.
معيار تعدد الرموز ويتم ذلك من خالل مؤشرات تعود لموسائط المتعددة المستخدمة من صور  (4)

مؤشرات رسوم تعبيرية وساخرة وطبيعية حيث يتمتع خيال شاىد العيان بمستوى عال من فيديو 
 التنوع لمصور والتشبييات ولمرسوم والموضوعات وما شابو ذلك مقارنة باآلخرين. 

ىررضىومناقذةىنتائجىالدرادةىالمودانوة:
األكاديمية  عينة الدراسة، من النخب -نناقش في ىذا الجزء من الدراسة إجابات الجميور 

واإلعالمية وتحميل اتجاىاتيم نحو شاىد العيان في تغطيتو لألحداث والوقائع في أماكن الحروب وبؤر 
 -الصراعات  وتم ذلك في ضوء نظريتي المسئولية االجتماعية والثراء اإلعالمي وذلك عمى النحو اآلتي:

 ( ٌوضح نوع جنس المبحوثٌن4الجدول رقم )

 % ك َىع انًهُح

 22 44 ركش

 22 36 أَثٗ

 111 131 انًدًٕع

%( 83( تفوق نسبة الذكور الذين تم استجوابيم وذلك بنسبة بمغت )2تظير نتائج الجدول رقم )    
%(، ويمكن إرجاع ىذا الفارق إلى عوامل اجتماعية ترتبط بطبيعة 39بالمقال كانت نسبة اإلناث )

لى حداثة ىذه المجاالت في البالد بصفة خاصة.   المجتمع الميبي بشكل عام وا 
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 ( ٌوضح نوع مهنة المبحوثٌن0م )الجدول رق

 % ك َىع انًهُح

 34 51 أعرار خايؼٙ

 16 21 طحفٙ فٙ طحٛفح حكٕيٛح

 12 11 طحفٙ فٙ طحٛفح خاطح

 12 15 إراػٙ فٙ قُاج فضائٛح أٔ يحطح إراػٛح حكٕيٛح

 13 12 إراػٙ فٙ قُاج فضائٛح أٔ يحطح إراػٛح خاطح

 15 12 طحفٙ فٙ ٔكانح أَثاء حكٕيٛح

 12 13 فٙ ٔكانح خاطحطحفٙ 

 15 16 أخشٖ

 111 131 انًدًٕع

( ارتفاع نسبة الوظيفة لألستاذ الجامعي من بين الفئات المستيدفة 3تعكس نتائج الجدول رقم ) 
%( من بين بقية الفئات المستيدفة بالدراسة، وربما ترجع ىذه 62نسبتو ) بالدراسة الميدانية، إذ سجمت ما

المينة لمباحث، وشممت مختمف الزمالء، ويتوقع أن يكون لدييم الفيم واإللمام النسبة إلى طبيعة 
والتوصيف الدقيق لطبيعة الدراسة ومقاصدىا حول شاىد العيان، وُتعدُّ ىذه النسبة ايجابية تصب في 

%( وىي تقارب :5بالمقابل ما مجموع نسبتو لمفئات األخرى من اإلعالميين بمغت ) صالح البحث.
 عينة محل الدراسة.النصف لم

 ( ٌوضح من هو شاهد العٌان ؟2الجدول رقم )

 % ك شاهذ انؼياٌ

 32.3 42 إػاليٙ

 30.7 41 شخض يرطفم ػهٗ يُٓح اإلػالو ٔال ػالقح نّ تٓا

 12.2 23 شخض يضطش ألداء ْزِ انًُٓح

 14.2 25 أخشٖ

 111 131 انًدًٕع

 كانت لصفة شاىد العيان بأنو "إعالمي"، وسجمت ةليا( أن النسبة الع4تظير نتائج الجدول رقم ) 
نسبتو  ، فيما سجمت فئة "متطفل عمى مينة اإلعالم" ماوىذه النسبة غير متوقعة %(43.4)  ما نسبتو

%(، وىذه التقارب النسبي في ىذه النتائج أمر متوقع، وىي مسألة تغمب عادة في التعريفات 41.8)
م اإلنسانية، كما يمكن تفسير فئة "متطفل عمى مينة اإلعالم" إلى والتوصيفات والمفاىيم الخاصة بالعمو 

يعرف بثورات الربيع العربي ودور شاىد العيان في نقل  اختالف المواقف واآلراء السياسية بخصوص ما
األحداث، أما فيما يتعمق ببقية الفئات وىما فئة "شخص مضطر ألداء ىذه المينة" تعكس نوع من 

تمك األحداث، أما فئة "أخرى"  تغطية  فيودوره ن االدراسة حول شاىد العيراد عينة األفالموضوعية لدى 
يمكن وصفيا سوى بأنيا  ُذكر في االستبيان المعد بالخصوص، وال فيي إجابات ربما كانت خالف ما

 غير موضوعية ومخالفة لما كان متوقعًا.
 اإلعالمٌة أم ال( ٌوضح شاهد العٌان محاٌد فً تغطٌاته 1الجدول رقم )

 

 

 انؼثارج

 يحايذ إنى حذ يحايذ

 يا

غير يحايذ 

 ػهى اإلطالق

 انًجًىع

 % ك % ك % ك % ك

حٛادٚح شاْذ انؼٛاٌ فٙ ذغطٛاذّ 

 اإلػاليٛح يٍ ػذيٓا    

52 41 42 32 31 23 131 111 
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( أن فئة "محايد" ىي التي سجمت أعمى نسبة، وترتبط ىذه النتيجة مع 5تعكس نتائج الجدول رقم )
(، وىي فئة إعالمي التي سجمت أعمى نسبة بين بقية الفئات ويمكن أن نفسر ىذه 4الجدول السابق رقم )

مت فئة "محايد إلى حد ما" يجابية، فيما سجإالنتيجة بارتباط صفة الحياد بمينة اإلعالم عادة، وُتعدُّ نتيجة 
نوع من الرضا لدى مجتمع  ربما ، وتعزز أيضًا ىذه النتيجة%(48بمغت ) محايد –نسبة قريبة من األولى

خصوصًا لو جمعنا نسبة فئتي محايد ومحايد إلى حد المبحوثين عمى أداء شاىد العيان أثناء فترة الدراسة 
المسؤولية االجتماعية التي تركز عمى الموضوعية %( وىذا يعكس توجيات نظرية 88ما والتي بمغت )

، فيما سجمت فئة "غير محايد عمى اإلطالق" أقل نسبة، وىي قريبة مما سجمتو فئة "شخص والحياد
نسبتو  (، إذ سجمت ما4في الجدول رقم )كما جاءت متطفل عمى مينة اإلعالم وال عالقة لو بيا" 

(41.8.)% 
 شاهد العٌان على الرأي العام( ٌوضح مدى تأثٌر 1الجدول رقم )

 

 انؼثارج

 انًجًىع يُخفض يرىسط كثير جذا  

 % ك % ك % ك % ك

 111 131 4 14 45 54 51 66 يذٖ ذأثٛش شاْذ انؼٛاٌ ػهٗ انشأ٘ انؼاو

دراكيم لدور شاىد  عينةيمكن أن نصفو بالرؤية الواقعية ألغمب  ما (6رقم ) تعكس نتيجة جدول الدراسة وا 
ُعرف بالربيع العربي، إذ سجمت فئة "كبير  ما ثوراتالعيان في تغطية األحداث محل الدراسة من خالل 

 السياسية ، إذا ما أخذنا بعين االعتبار التغيراتخصوصاً  %(62جدًا أعمى نسبة بين بقية الفئات بمغت )
م الدور الكبير فييا، بغض النظر عن االتفاق أو التي حدثت بعد ىذه الثورات والتي كان لإلعال

%(، 56) بمغت حدث من تغيرات الحقة، أما النسبة الثانية فكانت لفئة "متوسط"، بنسبة االختالف مع ما
متوقعة وتتفق مع النسبة األولى وىي حدوث التأثير مع اختالف أحكام وتقديرات كانت وىي نتيجة 

وقعة ترتبط باختالف اآلراء في ىكذا حاالت، أما النتيجة األخيرة فيي مجتمع الدراسة ليا وىي نتيجة مت
وىذه النسبة رغم أنيا قميمة إال أنيا غير متوقعة بالنسبة إلجابات مجتمع  %( ،5لفئة "منخفض"، وبمغت )

الدراسة باعتبار أن التأثير حدث بشكل كبير وقسم الشارع العربي إلى فريقين حول أحداث تمك الثورات، 
فحالت إجاباتيم  السياسية ربما ترجع ىذه األسباب لعدم الرضا من بعض المبحوثين عمى كل التغيراتو 

التأثير الكبير ربما يعكس كمية الثراء اإلعالمي لممعمومات واألخبار التي قدميا شاىد دون الموضوعية .
 العيان من خالل وسائل اإلعالم. 

 
 لعبه شاهد العٌان فً تشكل الرأي العام والتحرٌض( ٌوضح نوع  التأثٌر الذي 1الجدول رقم )

 

 انؼثارج

 انًجًىع ال ذأشير نه إيجاتي سهثي

 % ك % ك % ك % ك

َٕع  انرأثٛش انز٘ نؼثّ شاْذ انؼٛاٌ فٙ 

 ذشكم انشأ٘ انؼاو ٔانرحشٚض

42 55 22 62 21 16 131 111 
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 كانت %(، وىذه النتيجة78) بمغت( أعمى نسبة 7سجمت فئة "إيجابي" في نتائج الجدول رقم )     
التي حصمت مقارنة بمطالب ىذه الثورات وىي إسقاط  السياسية والعسكرية نظرًا لمتغيراتوذلك متوقعة 

لكن شاىد العيان خدم تمك  ؟وىذا الحكم ليس بمعنى القبول بماذا حدث أنظمة الحكم في تمك الفترة،
(، حيث سجمت فئة "محايد" 5ورد في الجدول رقم ) يجابي، وتتفق ىذه النتيجة مع ماإ لالمطالب بشك

ربما تُفسر ىذه النتيجة  %(، و66) بمغت %( أما الفئة الثانية فكانت "سمبي" بنسبة51أعمى نسبة بمغت )
الدراسة لتمك الثورات في حال أخذنا  عينةحدث أو معارضة ىذه الفئة من  بجانب عدم الرضا عمى ما
 أيضاً  غير متوقعةكانت تأثير لو" فيي نتيجة  والمعارضة ليا، أما فئة "ال بعين االعتبار مسألة التأييد

وُتعدُّ سمبية باعتبار أن أغمب األخبار الموثقة بالصور والفيديوات التي كانت تُنشر عمى مواقع التواصل 
الم ُعرف الحقًا باإلع وتناقمتيا وسائل اإلعالم كانت توثق من قبل شيود العيان، وىو ما االجتماعي

تين يغير الكثير من الموازين والمقاييس في الساحو الشعبي أو إعالم المواطن ليستمر إلى ىذه الفترة 
 اإلعالمية.و ة السياسي

 ( ٌوضح المدى المسموح به لوسائل اإلعالم لالعتماد على شاهد العٌان1الجدول رقم )

 

 

 انؼثارج

في فرراخ   دائًا  

األزياخ 

 وانحروب

 انًجًىع ال أػرف

 

 % ك % ك % ك % ك

انًذٖ انًغًٕذ تّ نٕعائم اإلػالو 

 نالػرًاد ػهٗ شاْذ انؼٛاٌ

14 14 26 52 35 26 131 111 

 بمغت( أن فئة "في فترات األزمات والحروب" أنيا سجمت أعمى نسبة 8أظيرت نتائج الجدول رقم )
%(، وىي نتيجة منطقية ومتوقعة باعتبار أن أبرز دور لشاىد العيان كان في فترة أحداث الربيع 69)

واعتمدت عميو معظم وسائل وبؤر الصراع المسمح والحروب  العربي ونقمو لألحداث من مواقع األزمات 
كما ورد في الجدول رقم  أعرف"، والتي ربما تعكس حالة من الرضا اإلعالم الفاعمة حينيا، وتمتيا  فئة "ال

( سجمت أقل نسبة وىي 8تأثير لو "، في حين أن فئة |دائما" بالجدول رقم ) بخصوص فئة "الكانت ( 7)
 .بما سجمتو فئة "في فترة األزمات والحروب" ما قورنتمتوقعة، إذا كانت  نتيجة 

 ( ٌوضح تجربة شاهد العٌان1الجدول رقم )

 

 

 انؼثارج

يىفقا  إنى كاٌ  كاٌ يىفق ا

 حذ يا

نى يكٍ يىفقا  

 ػهى اإلطالق

 انًجًىع

 % ك % ك % ك % ك

 111 131 26.6 35 41.2 53 21.2 22 ذدشتح شاْذ انؼٛاٌ

ورد في  ( أعمى نسبة، وتعزز ىذه النتيجة ما9سجمت فئة "كان موفقًا إلى حد ما" في الجدول رقم )
 %(، وىذه النتيجة متوقعة نظرًا لمتغيرات78) بمغت(، إذ سجمت فئة "إيجابي" أعمى نسبة 7الجدول رقم )

التي حصمت مقارنة بمطالب ىذه الثورات وىي إسقاط أنظمة الحكم في تمك الفترة، السياسية والعسكرية 
وىذه النتيجة تظير نوع من االتفاق مع %(، 31.8) بمغت وتمتيا في المرتبة الثانية فئة "كان موفقًا" بنسبة

"، اإلطالقسجمتو فئة  "متوسط" بذلك الجدول، أما فئة "لم يكن موفقًا عمى  (، وما6ورد بالجدول رقم ) ما
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 (، إذ سجمت فئة "سمبي" بنسبة7رقم ) لوالتي سجمت أقل نسبة ربما يتفق تفسيرىا مع مارد في الجدو 
حدث أو معارضة ىذه الفئة من مجتمع الدراسة  الرضا عمى ما %(، والتي تُفسر ربما بعدم66) بمغت

ولو جمعنا ما نسبتو لفئتي )كان  لتمك الثورات في حال أخذنا بعين االعتبار مسألة التأييد والمعارضة ليا.
%( وىي نسبة عالية وربما تعكس الثراء اإلعالمي 72.6موفقًا( و)كان موفقًا إلى حد ما( بمغت )

 ي قدمو شاىد العيان في تغطياتو الخبرية لألحداث والوقائع الساخنة التي شاىدىا.والمعموماتي الذ
 

 ( ٌوضح تقٌٌم عمل شاهد العٌان مع وسائل اإلعالم أثناء األزمات والحروب1الجدول رقم )

 

 انؼثارج

  انًجًىع ضؼيف يقثىل جيذ جيذ جذا   يًراز

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

ػًم شاْذ انؼٛاٌ 

ٔعائم اإلػالو يغ 

األصياخ   أثُاء

 ٔانقالقم ٔانحشٔب

6 4.6 12 13.2 52 41 24 22.3 25 14.2 131 111 

متوقعة تعتبر  %(، وىذه نتيجة 51) بمغت( أن فئة "جيد" سجمت أعمى نسبة :تظير نتائج الجدول رقم )
موفقًا إلى حد ما" أعمى نسبة، (، حيث سجمت فئة "كان 9ومنطقية مقارنة بالنتائج الوارد في الجدول رقم )

%( 78) بمغت(، إذ سجمت فئة "إيجابي" أعمى نسبة 7ورد في الجدول رقم ) كما تعزز ىذه النتيجة ما
التي حصمت مقارنة  السياسية نظرًا لمتغيراتوذلك كما أشرنا سابقًا  أيضاً  متوقعةكانت وىذه النتيجة 

                 في تمك الفترة، فيما سجمت الفئات الخاصة  ياسيةالس بمطالب ىذه الثورات وىي إسقاط أنظمة الحكم
متوقعة وتعكس مدى قناعات دور شاىد العيان تعد بـ"مقبول وضعيف وجيد جدًا نسبًا متقاربة، وىي نتائج 

الدراسة، أما فئة ممتاز فكانت  عينةفيما حدث من تغيرات بدول الربيع العربي لدى فئات معينة من 
%(، وىذه النتيجة غير متوقعة باعتبار أن أغمب مناطق الدول التي 5.7) ما نسبتو جمتاألدنى، وس

ينقمو شيود العيان خاصة في المناطق المعزولة أو المحاصرة  مرت بيا ىذه الثورات كانت تعتمد عمى ما
أن أغمب وسائل اإلعالم الحكومية مارست نوع  الصراعات المسمحة في بعض الدول، إال أطرافمن قبل 

يحدث فكان دور شيود العيان فاعاًل بامتياز في نقل األحداث  من التجاىل أو التعتيم اإلعالمي حول ما
 بغض النظر عن القيم اإلخبارية من عدميا في تمك األحداث. 

 (42الجدول رقم )

 

 

 انؼثارج

أحياَا  أو  ال َؼى

حسة 

انظروف 

 وانًىضىع

 انًجًىع

 

 

 

 % ك % ك % ك % ك

 111 131 34 44 12 16 54 21 ْم شاْذ انؼٛاٌ يظذس يٓى نٕعائم اإلػالو

ْم ذثشس نٕعائم اإلػالو االػرًاد ػهٗ شاْذ 

 انؼٛاٌ 

41 31 41 31 51 32 131 111 

ْم ذؼرثش ذؼهٛقاخ أٔ يذاخالخ انًشاْذٍٚ فٙ 

تؼض انثشايح انغٛاعٛح ذُذسج ضًٍ يغاًْاخ 

 انؼٛاٌ شاْذ

44 34 32 22 44 32 131 111 
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، وىل ىو مصدر في وسائل اإلعالم  هدور و ( حول شاىد العيان 21أظيرت نتائج الجدول رقم )  
( 6ورد بالجدول رقم ) %(، وىذه النتيجة تعزز ما65فسجمت فئة "نعم" أعمى نسبة وبمغت )ميم أم ال ؟ 

سجمت فئة "كبير جدُا" أعمى نسبة بين بقية فئات حيث الخاص بتأثير شاىد العيان عمى الرأي العام، 
 الجدول، وبالتالي من الميم أن يكون دور وسائل اإلعالم لو تأثير عمى الرأي العام في كل النواحي

عبر (شاىد العيانمن خالل )ايجابية تصب في صالح اإلعالم الجديد  تعد ، وىذه نتيجةوالمجاالت
ر شيود العيان في األحداث األخيرة عمى و دكذلك ختمف مواقعيا و الوسائط المتعددة وشبكة اإلنترنت بم

وفيما يتعمق بفئة "ىل ، أحياناً  يحصر مباشر و الساحة المحمية والدولية لنقل األحداث من مواقعيا وبشكل 
أعمى نسبة وبمغت  حصمت عمى تبرر لوسائل اإلعالم االعتماد عمى شاىد العيان"، فئة "حسب الظروف"

( الذي يوضح المدى المسموح بو لوسائل اإلعالم 8لنتيجة تعزز ما ورد بالجدول رقم )وىذه ا %(،49)
%(، 69) بمغتلالعتماد عمى شاىد العيان، إذ سجمت فيو فئة "في فترات األزمات والحروب" أعمى نسبة 
 اتما عرف بـثور  وىي نتيجة منطقية ومتوقعة باعتبار أن أبرز دور لشاىد العيان كان في فترة أحداث

واعتمدت عميو معظم  وبؤر الصراع المسمح من مواقع األزمات بشكل مباشر الربيع العربي ونقمو لألحداث
وفيما يتعمق بفئة "ىل تعتبر تعميقات أو مداخالت  وسائل اإلعالم الفاعمة حينيا، كما أشرنا سابقًا.

سجمت أيضًا فئة حسب  حيثالمشاىدين في بعض البرامج السياسية تندرج ضمن مساىمات شاىد العيان"
(، 8%(، وىذه النتيجة تتفق تمامًا مع ما أشرنا إليو سابقا بالجدول رقم )49) بمغتالظروف أعمى نسبة 

%(، في حين سجمت فئتي 69) بمغتالذي سجمت فيو فئة "في فترات األزمات والحروب" أعمى نسبة 
 ."نعم وال" نسبًا متقاربة
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 (44الجدول رقم )

 

 انؼثارج

 انًجًىع إنى حذ يا ال َؼى

 % ك % ك % ك % ك

ْم ًٚكٍ اػرثاس شاْذ انؼٛاٌ 

 طحفٛا أو ْٕ يدشد أداج 

14 14.6  42 21.2 14 14.6  131 111 

ْم ًٚكٍ اػرثاس شاْذ انؼٛاٌ أحذ 

ششٚك  ػُاطش اإلَراج اإلػاليٙ ٔ

 فٙ كراتح انُض

23 12.2 64 44.2 43 33.1 131 111 

ْم ًٚكٍ االعرغُاء ػٍ انظحفٙ 

 انًحرشف 

6 4.6 114 24 15 11.4 131 111 

ْم انؼًم اإلػاليٙ ٚؼذ حكشاً ػهٗ 

 اإلػاليٍٛٛ فقظ

34 12.5 66 51.2 41 31.2 131 111 

ْم شاْذ انؼٛاٌ  يهى تانرششٚؼاخ 

 اإلػاليٛح

34 31 54 45.4 32 24.6 131 111 

 111 131 22.2 36 11.2 14 61.5 21 ْم شاْذ انؼٛاٌ  ضهم انشأ٘ انؼاو

 111 131 12.4 24 12 23 64.6 24 ْم يُٓح انظحافح ػشضح نهًرطفهٍٛ

ْم ذٕخذ يؼٕقاخ أياو اقرحاو 

 انًٕاطٍ كشاْذ ػٛاٌ ػانى اإلػالو

26 52.5 12 13.2  36   22.2 131 111 

ْم ذرفق يغ يا ٚقٕنّ شاْذ انؼٛاٌ فٙ 

يذاخالذّ يغ ٔعائم اإلػالو ػٍ 

 األحذازتؼض 

4 6.4 24 62.5 32 24.6 131 111 

ْم ذرق فًٛا ٚقٕنّ شاْذ انؼٛاٌ فٙ 

 يذاخالذّ يغ ٔعائم اإلػالو

6 4.6 62 42.2 62 42.2 131 111 

ْم يا قانّ شاْذ انؼٛاٌ فٙ يذاخالذّ 

يغ ػٍ تؼض األحذاز ٔ انثٕساخ 

أثش فٙ يٕضٕػٛح ٔ يظذاقٛح 

 ٔيُٓٛح ٔعائم اإلػالو

24 22.3 23 12.2 22 61 131 111 

إنٗ أ٘ حذ ًٚكٍ قثٕل شاْذ انؼٛاٌ 

 كًشاعم أٔ يُذٔب طحفٙ

12 13.2 21 53.2 42 32.4 131 111 

 

ًُذيح ألكثش يٍ خذٔل يا ٚهٙ :11ذظٓش َرائح اندذٔل سقى )  ( ان

أكدت نتائج العبارة "ىل يمكن اعتبار شاىد العيان صحفيًا أم ىو مجرد أداة"، أن أغمب عينة  -
%( ، وىذه النتيجة تعتبر متوقعة باعتبار أن 81أجابوا بـ "ال"، وسجمت ىذه الفئة نسبة بمغت )المبحوثين 

ىناك بين أفراد عينة الدراسة المبحوثين أساتذة متخصصين في مجال اإلعالم، وبالتالي سيكون ىناك 
ة وىي نتيجة شروط ومقاييس يجب أن تتوفر في الصحفي لدييم، أما بقية الفئات فكانت إجابتيم متقارب

( إذ كانت النسبة العميا كانت لصفة شاىد العيان 4تختمف تمام االختالف مع ما ورد في الجدول رقم )
 %(.43.4بأنو "إعالمي"، وسجمت ما نسبتو ) 

وفيما يتعمق بعبارة )ىل يمكن اعتبار شاىد العيان أحد عناصر اإلنتاج اإلعالمي وشريك في كتابة  -
%(، وىذه النتيجة تتفق مع العبارة السابقة بنفس 3.:5ال" أعمى نسبة بمغت )النص(، فقد سجمت فئة "

الجدول وىي "ىل يمكن اعتبار شاىد العيان صحفيًا أم ىو مجرد أداة "وىذه النتيجة أيضًا كانت متوقعة 
 مقارنة بالمستويات التعميمية ونوع التخصص لبعض فئات أفراد عينة الدراسة.
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يمكن االستغناء عن الصحفي المحترف"،فكانت فئة "ال" ىي األعمى وسجمت أما بخصوص عبارة "ىل  -
%( وىي نتيجة تتفق مع النتيجتين السابقتين، ويمكن إرجاع سبب ارتفاع ىذه النسبة إلى 95ما نسبتو )

 نوع التخصصات والمستويات العممية لبعض فئات عينة الدراسة الميدانية.
مي يعد حكرًا عمى اإلعالميين فقط" ومن إجابات المبحوثين نجد كما سجمت عبارة "ىل العمل اإلعال -

%(، وىذه النتيجة تظير نوع من الحياد الناتج عن إدراك 61.8أن أعمى نسبة لفئة "ال"، وبمغت نسبتيا )
أغمبية عينة الدراسة لضرورات وطبيعة األحداث  الساخنة التي تستدعي النقل المباشر والفوري عن طريق 

( حول دور شاىد العيان في وسائل 21ن، كما تتفق ىذه النتيجة مع ما ورد بالجدول رقم )شيود العيا
اإلعالم، في العبارة التالية "ىل شاىد العيان مصدر ميم لوسائل اإلعالم "وسجمت اإلجابة "نعم" أعمى 

 %(.65نسبة بمغت )
فئة "ال" أعمى نسبة وبمغت  وبالنسبة لعبارة "ىل شاىد العيان ممم بالتشريعات اإلعالمية"، سجمت -
%(، وىذه غير نتيجة متوقعة باعتبار أن شيود العيان عادة ما يكونون خميط من مختمف شرائح 56.5)

المجتمع وقد يصادف ذلك أن يكون أحدىم ممم ببعض الجوانب من القوانين والتشريعات اإلعالمية أو 
ية واالجتماعية في ىذا الجانب عادة ما تقع ربما يكون شخصية قانونية، إلى جانب أن المسئولية المين

عمى الوسيمة اإلعالمية التي تنقل عنيم إذا اعتبرنا أن أغمب من ينقمون األحداث بصفة شيود العيان ال 
يفصحون عن ىويتيم في أوقات الحروب واألزمات إلى جانب تعيد وسائل اإلعالم وفقًا لمواثيق العمل 

(، حيث 4ليم، وىذه النتيجة تتفق مع النتيجة الثانية في الجدول رقم )اإلعالمي أيضًا بتوفير الحماية 
%(، وىذا التقارب في إجابات عينة المبحوثين 41.8سجمت فئة "متطفل عمى مينة اإلعالم" ما نسبتو )

يعكس اإللمام بمينة اإلعالم وشروطيا  مواصفاتيا إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن عينة جميور الدراسة 
اإلعالميين وأساتذة اإلعالم بالجامعات الميبية، بينما كانت اإلجابة عمى ىذه العبارة متقاربة بين ىم من 

"نعم وال" من عينة المبحوثين وىي نتيجة متوقعة إذا ما قورنت ببعض اإلجابات في الجداول السابقة حول 
 دور شاىد العيان في العمل اإلعالمي في أكثر من جدول. 

شاىد العيان ضمل الرأي العام" فقد سجمت فئة "نعم" أعمى نسبة وبمغت ما نسبتو أما عبارة "ىل  -
%(، وىذه اإلجابة تعتبر منطقية في حال ما أخذنا بعين االعتبار أن أغمب شيود العيان عادة ما 72.6)

يكونون منحازين لمطرف األخر، مثل: سكان المدن التي تمت محاصرتيا من قبل قوات أنظمة الحكم 
ء أحداث الربيع العربي، وبالتالي ربما يكون ىناك نوع من المبالغة لتحشيد الرأي العام المحمي والدولي أثنا

مع قضيتيم عمى سبيل المثال أو ربما يتم اختالق وقائع وقصص وتم تضخيميا لتحقيق ذلك كالتركيز 
ن المتمقي، وتتفق ىذه عمى مقاطع أو جوانب واحدة فقط وتكرارىا بشكل مستمر لغرس أبعاد معينة في ذى

( الذي سجمت اإلجابة بـ"ال" حول فئة "ىل تبرر لوسائل اإلعالم 21النتيجة مع ما ورد بالجدول رقم )
 %(.41االعتماد عمى شاىد العيان" وسجمت نسبة بمغت )
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وقد سجمت عبارة "ىل مينة الصحافة عرضة لممتطفمين"، أعمى نسبة لإلجابة "بنعم" لدى عينة جميور  -
%( وىذه النتيجة تعتبر منطقية ومتوقعة، مقارنة بما حصل في فترة 75.7راسة وبمغت نسبتيا )الد

الدراسة، إذ أصبح بإمكان أي شخص أن ينقل ما يشاىده من مكان الحدث من مختمف شرائح المجتمع 
ثة  فئة (، حيث جاءت في المرتبة الثال4ومستوياتيا، كما أنيا تتفق بشكل كبير مع نتائج الجدول رقم )

 %(. 51"شخص متطفل عمى مينة اإلعالم وال عالقة لو بيا بنسبة بمغت )
وبخصوص عبارة "ىل توجد معوقات أمام اقتحام المواطن كشاىد عيان عالم اإلعالم"، سجمت إجابة  -

%( وىذه النتيجة تعد منطقية كذلك مقارنة بطبيعة عينة الدراسة من 69.6"نعم" أعمى مرتبة بمغت )
التخصصية فيم من اإلعالميين وأساتذة اإلعالم وليم القدرة عمى إصدار ىذه األحكام وفقًا  الناحية

(، إذ سجمت فئة "متطفل عمى مينة 4لطبيعة المينة، وتتفق ىذه النتيجة مع ما ورد في الجدول رقم )
 %( الذي يحوي تفسيرًا منطقيًا أشرنا لو في ذات الجدول السابق.41.8اإلعالم" ما نسبتو )

وسجمت عبارة "ىل تتفق مع ما يقولو شاىد العيان في مداخالتو مع وسائل اإلعالم عن بعض  -
%(، وُتعدُّ نتيجة منطقية أيضا باعتبار أن االنحياز إلى 79.6األحداث" اإلجابة بـ"ال" أعمى نسبة وبمغت )

بير في تغذية ىذه طرف معين مسألة متوقعة في ىذه أحداث، وكان لوسائل اإلعالم دورىا البارز والك
المواقف كل حسب سياستو التحريرية المستمدة من أيديولوجية السياسة العامة لكل جية إعالمية أو دولة  
وحزب تتبعيا وسائل اإلعالم التي كان ليا دور كبير في نقل وقائع تمك الثورات أثناء فترة الدراسة، وىذه 

تأثير شاىد العيان عمى الرأي العام، إذ عكست  ( حول مدى6النتيجة تتفق مع ما ورد بالجدول رقم )
دراكيم لدور شاىد العيان في  نتيجة ىذا الجدول ما وصفناه بالرؤية الواقعية ألغمب مجتمع الدراسة وا 
تغطية األحداث محل الدراسة من خالل أحداث ما ُعرف بثورات الربيع العربي، الذي سجمت فيو فئة 

 %(، كما أشرنا سابقًا.62لفئات وبمغت ما نسبنو )"كبير جدًا أعمى نسبة بين بقية ا
وبالنسبة لعبارة "ىل تتق فيما يقولو شاىد العيان في مداخالتو مع وسائل اإلعالم" سجمت اإلجابة لفئة  -

%(، وكما سجّمت اإلجابة لفئة "إلى حد ما" نفس النسبة وىي وىذه النتيجة تعد ايجابية 58.8"ال" نسبة )
بوقائع تحتمل التضميل وأخرى تحتمل المصداقية في نقل األحداث، خصوصا إذا ما ومتوازنة مقارنة 

اعتبرنا أن كل ما ينقل عن طريق شيود العيان البد أن يخضع لمرحمة المرور بحارس البوابة خاصة في 
ت النشرات المكتوبة وليس النقل المباشر سواًء بالتسجيالت الصوتية أو المرئية، وبالتالي ىناك احتماال
(، 5واردة لمفبركة والتضميل، إلى جانب المصداقية أيضا، وىذه النتيجة تتفق مع ما ورد بالجدول رقم )

الذي يصف شاىد العيان كمحايد في تغطياتو اإلعالمية أم ال"،إذ سجمت فئة "محايد" أعمى نسبة، وترتبط 
ان بأنو إعالمي التي سجمت (، وىي فئة وصف شاىد العي4ىذه النتيجة أيضًا مع الجدول السابق رقم )
 أعمى نسبة بين بقية الفئات كما أشرنا سابقًا.

وفيما يتعمق بعبارة "ىل ما قالو شاىد العيان في مداخالتو مع عن بعض األحداث المتعمقة بالثورات  -
العربية أثر في موضوعية ومصداقية ومينية وسائل اإلعالم"  سجمت إجابة فئة "إلى حد ما" أعمى نسبة 
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%(، وىذه نتيجة تعتبر منطقية جدا إذا ما أخذنا بعين االعتبار 71ن إجابتي "نعم وال"،وبمغت ما نسبتو )بي
مدى التراجع الذي لحق بأغمب القنوات الفضائية واإلعالمية األخرى التي كانت ىي المبادرة والحرية لنقل 

الميدانية بالخصوص، ومن أبرز  أخبار تمك الثورات بصورة مباشرة وحصرية، وفقًا لمعديد من الدراسات
تمك القنوات )قناة الجزيرة الفضائية( عمى سبيل المثال ال الحصر، وتعزز ىذه النتيجة ما ورد بالجدول 

( والذي يوضح مدى تأثير شاىد العيان عمى الرأي العام، إذ سجمت فئة "كبير جدًا أعمى نسبة بين 6رقم )
قًا تعكس ىذه النتيجة ما يمكن أن نصفو بالرؤية الواقعية %(، كما أشرنا ساب62بقية الفئات بمغت )

دراكيم لدور شاىد العيان في تغطية األحداث محل الدراسة من خالل أحداث ما  ألغمب عينة الدراسة وا 
ُعرف بأحداث الربيع العربي بغض النظر عن اآلراء الشخصية وىذه اإلجابة تحتمل التضميل أو النقل 

 ىي حدوث التأثير.  بمصداقية، لكن النتيجة
وبالنسبة لفقرة "إلى أي حد يمكن قبول شاىد العيان كمراسل أو مندوب صحفي"؟، حمت اإلجابة بفئة  -

%(، وىذه النتيجة تعد منطقية جدًا ومتوقعة مقارنة بطبيعة 64.9"ال" في المرتبة األولى بنسبة بمغت )
دوب الصحفي والشروط الواجب توافرىا في ىكذا عينة الدراسة التي ليا دراية تامة بمينة المراسل والمن

مين بدًء من وجوب اإللمام بالقوانين والتشريعات والموائح و المواثيق اإلعالمية والقيم المينية واإلخبارية 
بشكل عام، وىذه النتيجة تعزز ما ورد من إجابات عمى فئة "ىل توجد معوقات أمام اقتحام المواطن 

%(، 69.6( إذ سجمت إجابة فئة "نعم" أعمى مرتبة بمغت )22"؟ بالجدول رقم )كشاىد عيان عالم اإلعالم
وىذه النتيجة منطقية كما أشرنا سابقًا مقارنة بطبيعة عينة الدراسة من الناحية التخصصية فيي تضم 
بعض النخب اإلعالمية وبعض أساتذة اإلعالم والتخصصات األخرى وليم القدرة عمى إصدار ىذه 

( إذ سجمت فئة 4لطبيعة المينة، وتتفق ىذه النتيجة أيضًا مع ما ورد في الجدول رقم ) األحكام وفقاً 
%(، الذي يحوي تفسيرًا منطقيًا أشرنا لو في ذات الجدول 41.8"متطفل عمى مينة اإلعالم" ما نسبتو )

 السابق.
ىنتائجىالبحث:

تكون منيا مجتمع الدراسة وىي أظير البحث تفوق نسبة الذكور عمى اإلناث في شغل الوظائف التي  -2
 أساتذة الجامعات واإلعالميين في مختمف القطاعات الميبية.

اتفق معظم أفراد مجتمع الدراسة عمى أن شاىد العيان ىو إعالمي، وىذه النتيجة ايجابية كما أشرنا  -3
 وىي غير متوقعة عمى اإلطالق.( 4سابقًا في الجدول رقم )

ة وىي غير ن شاىد العيان كان حياديًا في نقمو ألحداث الثورات العربيأظيرت نتائج البحث عمى أ -4
 .متوقعة عمى اإلطالق أيضاً 

أكدت نتائج البحث أن دور شيود العيان في نقل أحداث ثورات العربي كانت إيجابية مقارنة بنقميم  -5
   .بالصور ةموثق تلموقائع التي كانت تحدث في تمك الفترة، خاصة وأن أغمييا كان
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 شاهد العٌاننحو اتجاهات النخب األكادٌمٌة واإلعالمٌة اللٌبٌة أ.د/ عابدٌن الدردٌر الشرٌف:  12

لتغطية  اً ضروري كان أن االعتماد عمى دور شاىد العيان في فترات األزمات الدراسةأظيرت نتائج  -6
 .من بؤر الحروب والصراع المسمح. األحداث

وتوجييو عبر وسائل اإلعالم وتشكيمو  عمى تأثير شيود العيان عمى الرأي العام  الدراسةأكدت نتائج  -7
 في فترة الدراسة.

المبحوثين عمى أن شاىد العيان  غير ممم بالتشريعات اإلعالمية وبالتالي ال يمكن أن  أتفق معظم -8
 يكون شريكًا أو أحد عناصر اإلنتاج اإلعالمي.

الدراسة عمى عدم إمكانية االستغناء عن الصحفي المحترف ميما كان الدور كبيرًا الذي  نتائج أكدت -9
 رات الربيع العربي.لعبو شاىد العيان في نقل أحداث ما عرف بثو 

أعتبر جميور الدراسة أن نقل الرسالة اإلعالمية ال تعد حكرًا عمى اإلعالميين الرسميين فقط وبالتالي  -:
 اإللمام بالتشريعات اإلعالمية ىو شرط لممصداقية والموضوعية وليس أساس الحتكار مينة اإلعالم.

سو في التغطية اإلعالمية ألحداث ما يعرف أن شاىد العيان الذي أقحم نف الدراسةأكدت نتائج  -21
 بثورات الربيع العربي قد ضمل الرأي العام.

  التوصوات:
 يوصي الباحث بالتالي:

بعين االعتبار الدور الجديد لوسائل اإلعالم وفاعميتيا من خالل ما صار ُيعرف  األخذبضرورة  -
باإلعالم الشعبي أو إعالم المواطن الفعال، وبالتالي يجب أن يؤخذ ىذا الجانب بعين االعتبار سواء في 

م الميبية الجانب األكاديمي وىم أستاذة اإلعالم والجانب الميني وىم اإلعالميين العاممين بوسائل اإلعال
 لخمق رؤية مستقبمية جديدة لتطوير ىذا الجانب بشقيو األكاديمي والميني.

من نتائج الدراسة نستنج أنو من الضروري إدراج ميارات استخدام االنترنت ومواقع التواصل  -
 االجتماعي ضمن برامج التأىيل العممي األكاديمي لطالب أقسام وكميات ومعاىد الصحافة واإلعالم، إلى

 جانب التركيز عمييا أيضًا ضمن برامج إعداد وتأىيل وتدريب الكوادر اإلعالمية مينيًا.
ى
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Abstract 

        This study belongs to a descriptive research. Its main question is:"What 

are the trends of the Libyan academic and media elites toward the eyewitness as 

a reporter. The study gains its importance from the contemporary subject which 

is about the role of the eyewitness in the mass media, and from the scarcity of 

studies around it.The study aims at determining the role played by the 

eyewitness in forming, guiding, mobilizing and inciting public opinion to 

overthrow the political regimes in the countries of the so-called Arab Spring. 

The study raises the following questions: Can the eyewitness replace the 

professional reporter in covering wars and conflicts? Is the media profession has 

become vulnerable to parasites? Does what the eyewitness says affect the 

standard of credibility in publishing or broadcasting of the news? To what 

extent can the eyewitness be accepted as a reporter to cover events? Is it 

possible to dispense with a professional journalist? 

This study has used a survey method by distributing a questionnaire as a tool to 

collect data from the study sample that consisted of some Libyan university 

professors and Libyan journalists working in various Libyan mass media. The 

study revealed the following results: most of the study sample agreed that the 

eyewitness is a reporter. It also showed that the eyewitness was neutral in his 

transfer of the events of the revolutions. It also indicated that relying on the 

eyewitness, in times of crisis, was necessary to cover the events of the 

possibility of war. The study also revealed that most of the respondents agreed 

that the eyewitnesses not familiar with media legislations and therefore cannot 

be a partner or one of the media production elements. Furthermore,the study 

revealed that it is not possible to dispense with a professional journalist no 

matter how the role played by the eyewitness in the transfer of the events of 

what is known as the Arab spring revolutions. 
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