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  قواعد النشر

البحوث المتعلقة بمجال اإلعالم سواء كان في تخصصات اإلعالم التقليدي او  تقبل المجلة  .١

الرقمي في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات العامة واإلعالن والتسويق والراي 

 .العام

بعرض الكتب والتقارير  ترحب المجلة بنشر المقاالت العلمية المتخصصة وترحب بإسهام الباحثين  .٢

 .ميةوملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة المتميزةالعل

يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى التحكيم من قبل هيئة التحرير ويحق للمجلة بناء على راي  .٣

  .عدم قبول البحث للنشر دون إبداء األسباب، ويجوز اثنين من المحكمين

 .البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر .٤

ونوع الخط فـي المتن .بين األسطر مفردة سم، والمسافة ) ٢(تكون أبعاد هوامش الصفحة  .٥

 Times New (وللبحوث اإلنجليزية  Simplified Arabic والعناوين للبحوث العربية 

Roman (،  البحث فـي أسفل الصفحة صفحات  ويكون ترقيم . ١٤بحجم .  

يزية ويقدم مع البحث ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ال تقبل البحوث باللغتين العربية أو اإلنجل .٦

حيث ال تزيد على  (Key Words) يليهالكلماٌت المفتاحية. كلمة لكل) ٢٠٠(يتجاوز 

 .خمس كلمات

على  األبحاث المقبولة للنشر ال ترد إلصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر ويلزم الحصول  .٧

   .ر مادة نشرتها المجلةموافقة كتابية قبل إعادة نش

اإلصدار   أسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة هو نظام جمعية علم النفس األمريكية،  .٨

 – American Psychological Association – APA( .  السادس  

6th ED(  

يوقع الباحث على تعهد يفيد تحمله المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو تجاوز ألخالقيات البحث  .٩

مثل تجاوز األخالقيات العلمية المتعلقة بالتعامل مع العينات، والبيانات، (حالة ثبوته في 

 . وأن البحث لم ينشر ولم ولن يقدم للنشر إلى أي جهة أخرى). واألدوات، وحق الملكية

إدارة المجلة غير مسئولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط   .١٠

  .سؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديميةتقع م



 

 

  

  

 

   

 تصدرها اليت اجلماهريي االتصال لبحوث العلمية ا�لة من الثاين العدد هو هذا

 يف االعالم وحبوث بدراسات للمهتمني نقدمة. سويف بين جامعة االعالم كلية

 البحوث  من جمموعة الثاين العدد يف ننشر ان السعادة وتغمرنا.العريب والوطن مصر

  ايل العريب والوطن مصر يف الباحثون سارع اليت املتنوعة العلمية والدراسات

 من الفرتة يف سويف بين جامعة االعالم لكلية االول العلمي املؤمتر يف �ا االشرتاك

 البحثية والرؤي فكاراأل فيها تنوعت وقد.٢٠٢٠ نوفمرب من الثامن ايل السابع

 التقليدية االعالم وسائل امللحة،ودور ا�تمع ومشكالت قضايا تعاجل اليت ديدةاجل

 ودعم ا�تمع خدمة يف العلمي البحث دور طارإ يف معها؛ التعاطي يف والرقمية

  .٢٠٣٠ مصر رؤية ظل يف التنموية الدولة خطط

 ملنتمنيا الباحثني من �موعة اعلميً  اجهدً  مبثابة  دراسات  جمموعة العدد ويضم

 جمال يف املقدمة العلمية الرؤي تنوع يعكس مبا خمتلفة واكادميية حبثية ملؤسسات

   التقليدي بشقية االعالم دراسات

 العلمي الرتاكم جمال يف علميا رصيدا املقدمة الدراسات  تضيف نأ نتمين خرياأ 

  واقسام  كليات يف االعالم وحبوث بدراسات املهتمني البحثيةلكل واخلربات

  .والعريب املصري املستوي علي االعالم ومعاهد

  واملستعان املوفق واهللا

  السيد العزيز عبد.د.أ

  االدارة مجلس رئيس

  

  

  

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



 

 

  
  

  

  

 والريادة العلمي التميز لتحقيق تسعى برؤية اجلماهريي االتصال لبحوث املصرية ا�لة تنطلق

  . ودولياً  اً إقليمي واالتصال باإلعالم املتعلقة األحباث بنشر يتعلق فيما

  . واملنهجية والدقة األصالة بأطر الدولية املعايري وفق الفكري اإلبداع دعم هي أساسية وبرسالة 

 احملور مع متاشياً  إطالقها وجاء  ،٢٠١٣ عام اإلعالم كلية إنشاء من سنوات بعد ا�لة وتنطلق 

 املستدامة للتنمية اسيةأس كركائز العلمي، والبحث واالبتكار املعرفة ٢٠٣٠ مصر لرؤية الرابع

 ودعم ثقافته ونشر االبتكار على والتحفيز اإلبداعية قدرا�م وبناء   البشر، يف واالستثمار

  . والتنمية بالتعليم وربطه العلمي البحث

 لتجميع    اخلالق، العلمي التواصل تكفل حبثي جتمع كمنصة ا�لة من الرئيس اهلدف ويأيت 

 املبنية الدراسات وتوصيات نتائج وعرض ونشر وفروعه صصاتهخت مبختلف اإلعالم باحثي رؤى

 رؤية إطالق يف يساهم ما  الواقع، تطوير يف منها لالستفادة منضبطة علمية أسس على

  . اإلعالم حبوث لتطوير مستقبلية رؤية صياغة أجل ومن لإلعالم شاملة متكاملة اسرتاتيجية

 واالختالف التكرار عدم على مبنية علمية الةأص ذات دراسات  تقدمي على ا�لة يف وسنحرص 

 تعتمد الوقت نفس ويف أصيلة منهجية باستخدام مدروسة موضوعات واستكشاف والتميز

 تقود دقيقة تفصيلية رؤى بتكوين يسمح تراكمي معريف رصيد خللق واإلبداع واالبتكار التجديد

 لصناعة َمْعرِِفي�ا إطاًرا تكون أن نميك متكاملة اسرتاتيجية ورؤى  للمشكالت، األعمق الفهم إىل

  . ا�تمع يف إجيايب تغيري خلق يف تساهم رشيدة، قرارات

 يف واملنهجية والنظرية املعرفية واإلضافات االجتهادات وحتليل لرصد أيضا ا�لة وتسعى 

 املمارسات منها تنطلق اسرتاتيجية كرؤية لتقدميها واألجنبية العربية اإلعالمية الدراسات

  . الدولية  التصنيفات يف مكانة ولتحتل.  اإلعالمية

  

  

  كلمة رئيس التحرير 



 

 

  

  : ويضم هذا العدد جمموعة من األحباث اهلامة يف جمال اإلعالم وهي

حنو أجندة إعالمية ...الرؤى والتحديات: اإلعالم العريب واألمن القومي... ويلاأل الدراسة

  مستقبلية
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  التحرير رئيس

  ألبرت أماني.  د. م  . أ



 

 

  
  

  

  نحو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات: اإلعالم العربي واألمن القومي 

 ازميد مبارك بن واصل الح. أ                                                                     

  االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيراتها االجتماعية

  إسالم أحمد أحمد عثمان. د.م.أ                                                           والنفسية

 تهم ُهِويَّ ا على تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وتأثيره

  إسماعيل عبدالرازق رمضان الشرنوبي.د                                                 الثقافية

 دور صحافة المواطن فى نشر ثقافة التسامح  

  أحمد محمد إبراهيم. د                                                                               

 التنمر اإللكتروني ألضراروإدراكهم  دام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعياستخ  

  أسامة محمد عبدالرحمن . د، أحمد محمد رفاعي. د                                                   

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس

 شريهان محمود أبوالحسن. د                                    نية لمواقع التواصل االجتماعيالف

  تقييم فعالية اعالنات الصفحات الرسمية للشركات عبر موقع التواصل االجتماعي ودورها في

  فولي عثمان  رضا.د      بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك نموذًجا 

 السفارة نقل حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية الخطب في الحجج 

 محمد فيض.د                                "كنموذج إلسرائيل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية

  

 محتویات العدد   

٩ 

٩٨ 

٤٧ 

١٤١ 

١٦٧ 

١٩٦ 

٢٣٩ 

٢٧٢ 



 

 

 

 فى المواقع االخبارية المصرية الكاريكاتير فى النهضة سد لقضية الصحفي التناول 

  رفاعي محمد أحمد. حسن، د عثمان محمد. د                                                    

  االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات

  ره شعبان حسن زغلولسا                                        دراسـة تطبيقية  متعددة الجنسيات

 دراسة تحليلية علي عينة من إعالنات موقع ( صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكترونية

  أمنية بكري صبرة امين الجبلي. د                                                           )فيسبوك

 

٣٠٣ 

٣٣١ 

٣٨٠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  دور صحافة المواطن فى نشر ثقافة التسامح

  

  أحمد محمد إبراهيم . د

  معهد االسكندرية العالى لالعالم مدرس الصحافة

 

  

  

  

  



 

)١٤٢( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ملخص الدراسة

على شبكة التواصل   Alex Newقام الباحث بتحليل حمتوى املنشورات والتعليقات على صفحة اخبار اسكندرية 

االجتماعى االلكرتونية فيسبوك بصفتها واحدة من اكرب الصفحات االخبارية واخلدمية للمجتمع السكندرى حيث 

وحاول الباحث االجابة على  ١,٩١٤,٩٢٢مستخدم وعدد متابعينها ل    ١,٨٧٨,٨٩٨يصل عدد معجبينها ل 

التساؤل الرئيسى للدراسة ما مدى تسامح مستخدمني شبكة الفيسبوك مع احملتوى املنشور؟ وذلك بالتطبيق على 

مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠مارس  ١٤املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا وطريقة التعليق عليها خالل الفرتة من 

٢٠٢٠ .  

يف التساؤل الرئيسى التايل ما مدى تسامح مستخدمني شبكة الفيسبوك مع احملتوى املنشور؟ من متثلت مشكلة الدراسة 

على شبكة التواصل االجتماعى االلكرتونية   Alex Newخالل حتليل ردود متابعني صفحة اخبار اسكندرية 

مستخدم منذ  ١,٩١٤,٩٢٢مستخدم وعدد متابعينها ل    ١,٨٧٨,٨٩٨فيسبوك والىت يصل عدد معجبينها ل 

وذلك من خالل حتليل حمتوى املنشورات والتعليقات عليها ىف  ٢٠٢٠ابريل  ١٤وحىت يوم  ٢٠١٥اطالقها ىف نوفمرب 

  .  ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠مارس  ١٤الفرتة من 

على موقع   Alex Newsوقد توصلت الدراسة اىل ان امجاىل عدد املنشورات على صفحة  اخبار اسكندرية  

بلغت  ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠مارس  ١٤ىف الفرتة من " فيسبوك"تواصل االجتماعى االلكرتونية شبكة ال

 ٣٠٥٣مرتبط مبوضوع فريوس كورونا وعدد التعليقات االجيابية % ٨٦.٦٢منشور بنسبة  ١١٠منشور منهم  ١٢٧

التعليقات غري املرتبطة  واخري%  ٢٤.٠٨تعليق بنسبة  ١٠٩٣يليها التعليقات السلبية  %  ٦٧.٢٦تعليق بنسبة 

ويتضح مما سبق اجتاه مجهور املستخدمني اىل % ٨.٦٦تعليق بنسبة  ٣٩٣مبوضوع املنشور او التعليقات احليادية 

يرى الباحث " صحافة املواطن"و " التسامح"وىف ضوء التعريفات السابق ذكرها لكٍل من .التسامح مع حمتوى املنشور

على  Alex Newصحافة املواطن املتمثلة ىف منشورات صفحة اخبار اسكندرية انه من اجلدول السابق يتضح ان 

شبكة التواصل االجتماعى االلكرتونية فيسبوك وتعليقات املتابعني واملعجبني والزوار ىف جمملها تتجه حنو التسامح مع 

بلغت ) صورة+نص(كذلك  ان طريق عرض املنشور من خالل . احملتوى بغض النظر عن االتفاق او االختالف معه

ومما سبق يتضح ان املنشورات املرتبطة % ٩.١٠) فيديو+ نص (مث % ٣٧.٢٧فقط بنسبة ) نص(يليها % ٥٣.٦٣

على شبكة التواصل االجتماعى االلكرتونية  Alex Newمبوضوع فريوس كورونا على صفحة اخبار اسكندرية 

  .فيسبوك تتجه حنو استخدام النصوص ىف عرضها للمنشورات 

  . ثقافة التسامح-٢.   صحافة املواطن -١  :مات المفتاحيةالكل
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :مقدمة

لقد غريت التكنولوجيا من منوذج االتصال التقليدى الذى اعتدنا عليه ومل يعد القائم باالتصال حكرا على املؤسسات 

الصحفية والتليفزيونية كبرية كانت ام صغرية، بل اصبح كل فرد هو قائم باالتصال ىف بعض الوقت ، مامل يتخذ قراراً 

صحافة "على مفهوم جديد ىف امسه قدمي ىف استخدامه اال وهو  وهو ما اكد. بان يكون قائم باالتصال كل الوقت

. اعالم ام ال ، فهذا املوضوع انتهى اجلدال فيه" صحافة املواطن" وهذه الدراسة ليست ىف حمل ملناقشة كون " املواطن

حتليل حمتوى على العملية االتصالية من خالل " صحافة املواطن"اال ان الباحث حياول ىف هذه الدراسة مناقشة اثر 

صحافة "وعالقتها ب " التسامح"وحياول ان يطرح جمموعة من التساؤالت حول فكرة . وشكل الرسائل والتعليقات

من خالل حتليل املنشورات والتعليقات على احدى الصفحات على شبكة التواصل االجتماعى االلكرتونية " املواطن

  . فيسبوك

  :البحثية المشكلة تحديد :أوالً 

ظة الباحث للمجتمع احمليط من اهم االساليب للتعرف على اكثر الظواهر جذبًا لالنتباه، وعليه ومن متابعة تعد مالح

الباحث ملواقع التواصل االجتماعى االلكرتونية املختلفة خاصة موقع الفيسبوك، وجد ان هناك بعض الصفحات تسمح 

ا الحظ الباحث ان هناك ردود االفعال من للمستخدمني ومتابعني الصفحات بنشر حمتوى ىف هذه الصفحات كم

املستخدمني االخرين تأتى ىف شكل اعادة نشر للمحتوى او التعليق عليه سلبًا او اجيابًا مما يوضح امهية احملتوى هلؤالء 

  ".صحافة املواطن" املستخدمني وهو ما اصطلح على تسميته 

، تعليمى، اجتماعى، جتارى، خدمى او ترفيهى او وبغض النظر عن حمور اهتمام الصفحة سواء كان سياسي، علمى

غريها من االهتمامات إال ان بعض ردود افعال املستخدمني خرجت عن االطار اخلاص مبحور اهتمام الصفحة وابدوا 

  .شكل من اشكال عدم التسامح مع احملتوى

ال صحافة املواطن والىت اكدت ىف كما راجع الباحث العديد من الدراسات السابقة املصرية والعربية واالجنبية ىف جم

معظم نتائجها اجتاه اجلمهور للتعامل مع وسائل التواصل االجتماعى االلكرتونية بصفته قائم باالتصال ومستهلك 

من هنا جاءت فكرة الدراسة والىت تركز على . للمحتوى ومشارك فعال ىف النقاشات الدائرة على املنصات االلكرتونية

  .سامح مع طبيعة احملتوى املنشور وردودو افعال املستخدمني االخرينالتحقق من مدى الت

ومتثلت مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسى التايل ما مدى تسامح مستخدمني شبكة الفيسبوك مع احملتوى املنشور؟من 

على شبكة التواصل االجتماعى االلكرتونية Alex Newiخالل حتليل ردود متابعني صفحة اخبار اسكندرية 

مستخدممنذ 1,914,922مستخدم وعدد متابعينها ل   1,878,898فيسبوك والىت يصل عدد معجبينها ل 

وذلك من خالل حتليل حمتوى املنشورات والتعليقات عليها ىف  ٢٠٢٠ابريل ١٤وحىت يوم  ٢٠١٥اطالقها ىف نوفمرب 

 . ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠مارس  ١٤الفرتة من 

  :عليها والتعليق السابقة الدراسات :ثانياً 

  :سيتم التعرض للدراسات السابقة من خالل حمورين رئيسيني مها

  .الدراسات التى تناولت صحافة المواطن: المحور االول 

  .الدراسات التى تناولت مظاهر التسامح فى الصحافة: المحور الثانى 

  :تناولت صحافة المواطنالدراسات التى : المحور االول 
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

حول اجتاهات األكادمييني يف اجلامعات األردنية حنو صحافة  ii) ٢٠١٨(دراسة بدر عودة،رهام والصرايرة،حممد جنيب 

هدفت هذه الدراسة إىل البحث يف اجتاهات األكادمييني يف اجلامعات األردنية حنو .املواطن بوصفها مصدراً للمعلومات

مييني يف بينت الدراسة أن حوايل ثلثي أفراد عينة الدراسة من األكاد. صحافة املواطن ودورها كمصدر للمعلومات

( اجلامعات األردنية، يرون إمكانية إطالق مصطلح صحافة على ظاهرة صحافة املواطن، وبنسبة استجابة بلغت حتديداً 

وأظهرت نتائج الدراسة أن أعلى نسبة من الذين يرون بعدم إمكانية إطالق مصطلح صحافة على ظاهرة %).  ٦٦.٥

، مث أ�ا ليست %) ٤٤.٣(مبعايري مهنية حمددة وبنسبة بلغت صحافة املواطن يرجعون السبب إىل عدم االلتزام 

  . %)٢.٩( ، فيما كان أقل سبب هو عدم املصداقية والتحيز بنسبة %) ٤١.٤( صحافة احرتافية وبنسبة بلغت 

رؤية الشباب اجلامعى لدور صحافة املواطن جتاه ظاهرة عن  iii) ٢٠١٧(دراسة النجار، سامي السعيد واخرون 

يهدف البحث إىل التعرف على رؤية الشباب اجلامعي لدور صحافة املواطن جتاه ظاهرة التعصب ، ياضىالتعصب الر 

مت اختيار عينة البحث األساسية بالطريقة العشوائية من طالب جامعة املنصورة، وقد روعي يف اختيار حيث  الرياضي

الرياضية املختلفةوتوصلت الدراسة اىل امهية  العينة أن يكونوا من مستخدمي صحافة املواطن ومن املتابعني لألخبار

توعية املستخدمني لصحافة املواطن خبطورة مشاركتهم ملعلومات غري صحيحة من خالل صفحا�م ومدونا�م بدون 

التأكد من صحتها ومصادرها واالستعانة باملتخصصني يف اإلعالم وعلم النفس الرياضي وإجراء مناقشات حول مفهوم 

وإجيابيا�ا وسلبيا�ا وتأثريها جتاه ظاهرة التعصب الرياضيمع ضرورةاستغالل أشكال صحافة املواطن  صحافة املواطن

  .االستغالل األمثل واالستفادة منها يف تقدمي وعرض حلول لظاهرة التعصب الرياضي

مصداقية تناول صحافة املواطن لقضايا الصراع ودورها ىف تشكيل حول iv) ٢٠١٧( دراسة هاشم، مىن جابر عبداهلادى

الثقافة السياسية للشباب، حيث توصلت الدراسة اىل ان املبحوثني ممكن يتعرض بانتظام لصحافة املواطن هم االكثر 

واطن، كما انه  عرضة لزيادة ثقافتهم السياسية جتاه قضايا الصراع ىف الوطن العرىب من خالل تعرضهم ملضامني صحافة امل

كلما زادت درجة متابعة احداث الصراع العرىب ىف الوطن العرىب على وسائل صحافة املواطن كلما زادت الثقة فيما 

تعرضه هذه الوسائل فكلما زاد معدل التعرض زاد معدل الثقة والتأثر �ذه املصادر،  ان معدل التعرض لالحداث 

. ى نسبة من املبحوثني ممن يتعرض هلذه االخبار على صحافة املواطن بانتظاموالصراعات ىف الوطن العرىب حاز على اعل

ان املواصفات الىت يعتقد بوجودها املبحوثني من الشباب ىف املواطن الصحفى هى بالرتتيب املوضوعية واملصداقية مث انه 

تصال والتفاعلية من اهم دوافع ان التقاعل مع القائم باال. صاحب قضية يسعى للتعبري عنها مث االستقاللية واجلرأة

 . استخدام الشباب لصحافة املواطن

صحافة عن  v)٢٠١٧(Gustavo Adolfo León Duarte ,Alonso Castillo Riveraدراسة 

املواطن واخالقيات الصحافة ىف املكسيك، حيث تتعرض الدراسة باملناقشة والتحليل مدى فائدة مواثيق االخالق 

حيث احتلت املكسيك املركز الثالث ىف املؤشر العاملى . رسات الفعلية لصحافة املواطن باملكسيكالصحفية مقارنة باملما

من العينة % ٤٠نسبة  ٤٠:٥٠ومن  ٣٠:٤٠مثلت الفئة العمرية من . جلرائم قتل الصحفيني بعد العراق وافغانستان

، حيملون شهادة ماجستري %٣٠من العينة حاصلون على شهادة جامعية ىف حني % ٧٠. الصحفيني املواطنني

. يستخدمون ا�الت% ١٠يستخدمون الراديو % ١٠منهم االنرتنت كوسيلة اتصال مع اجلمهور % ٨٠يستخدم 

يستخدمون الكتابة % ٢٠منهم الكتابة وشبكات التواصل االجتماعية ىف حني % ٢٠ولعرض احملتوى يستخدم 

الكتابة والصور او افالم الفيديو % ٣٠بينما يستخدم والصور او افالم الفيديو وشبكات التواصل االجتماعى 

ان املوضوعية قابلة % ٢٠يرى . وشبكات التواصل االجتماعى وانتاج الوسائط املتعددة وتصميم الرسوم والصور
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ا�ا غري موجودة ىف الصحافة املكسيكية على الرغم من %  ٧٠للتطبيق وجيب على الصحفيني االلتزام �ا بينما يرى 

 . ا�ا غري موجودة وان الصحفيني ال يسعون اليها% ١٠كن للصحفيني االلتزام �ا ويرى انه مي

بعنوان صحافة املواطن ىف ضوء نظرية ا�ال العام  vi) ٢٠١٦(دراسة حافظ، أمساء فؤاد  و اللبان، شريف درويش 

�ال، ويسمح لكل حيث وجدت الدراسة ان كل املوضوعات ميكن ان يتم طرحها للنقاش وتاخذ مساحة ىف ا

االشخاص باملشاركة وطرح االسئلة وتقدمي االراء او حىت طرح موضوع لو قضية للمناقشة، كما يسمح للجميع عربها 

بالتعبري عن االراء واالجتاهات والرغبات واالحتياجات، اضافة اىل عدم منع اي فرد من ممارسة حقه ىف التواصل مع 

العام تنطبق على االشكال املتباينة من صحافة املواطن وبالتاىل ميكننا التأكيد ان  االخرين، اى ان فروض نظرية ا�ال

  . صحافة املواطن تعد ىف مقدمة قائمة وسائل االعالم  الىت ميكن اعتبارها منوذجاً للمجال العام

يعة املصادر عن أولويات قضايا صحافة املواطن وأمناط التفاعلية وطب vii) ٢٠١٦(دراسة سامل، حممد سامي صربي 

القضايا ا�تمعية ىف مقدمة املوضوعات والقضايا الىت تطرحها "املوظفة �ا على بوابة شارك  مبوقع املصرى اليوم، جاءت 

وفيما خيص مصادر املعلومات الىت حيصل منها املواطن املشارك على . البوابة يليها مشكالت املياه مث مشكالت القمامة

واغلب االخبار منشورة بشكل نص ومصاحب له . املشاركني ىف احلدث ىف الرتتيب االولمعلوماته جاء مواطنون من 

. وتقاربت التغطية االخبارية مع التغطية التحليلية والنقدية ىف نسبتهما.  صورة وفيديو واغلب التغطيات كانت موجزة

اعادة النشر واملشاركات على  واستخدمت اللغة العربية الفصحى بشكل اكرب ىف التغطية، وجاء التفاعل من خالل

  .الفيسبوك ىف املرتبة الوىل يليه تعليق الزوار

حيث �دف الدراسة اىل حتليل نتائج عن صحافة املواطن املراقبة والتحكم، ) ٢٠١٦( Agneta Mallénدراسة 

النتائج على مستوى عاملى صحافة املواطن على كل من املراقِبني واملراقَبني ىف فنلندا ولكن يرى الباحث انه ميكن تعميم 

حيث توضح الدراسة . حيث تستخدم االدوات الصحفية املتوفرة ىف اهلواتف احلديثة وتكنولوجيا االنرتنت ىف العامل امجع

تعد فيديوهات صحافة املواطن افضل من . ان التحكم الذى تقوم به صحافة املواطن يقوم به افراد ىف حيا�م العادية

. راقبة ال�ا اكثر حتديدًا حيث ا�ا ال تسجل بشكل عشوائى ولكنها تكون موجهة حلدث معنيفيديوهات كامريات امل

ال مينع : ومع ذلك ، فإن كامريا الصحفيني املواطنني وكامريات املراقبة العادية تشرتك يف ميزة واحدة يف هذا الصدد

العواقب بالنسبة .عيلها حىت يتم بث املواد اإلعالميةاجلرمية ألن كليهما يشكل ردا على األعمال اإلجرامية اليت ال يتم تف

تقدم صحافة املواطن خدمة مراقبة ا�تمع واالبالغ عن  .للمراقَبني تتضمن قضايا اخلصوصية والنزاهة والتشويه

االحنرافات عن القيم والتقاليد واالخالق والقوانني مبا يسمح للجمهور مبراقبة والسيطرة على االشخاص املراقَبني عوضا 

  .عن مرمراقبتهم عن طريق الصحفى املواطن فقط

على  -عالقة صحافة املواطن حبرية التعبري والرأي  عن viii) ٢٠١٥(نورهان يسري ،حسنوإمساعيل،حممود حسن دراسة

توجد عالقة ذات داللة "شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك أثبتت الدراسة صحة الفرض األول الذي ينص على 

الدميوغرافية، واستخدامه لشبكة التواصل االجتماعي ) كحارس بوابة( إحصائية بني خصائص ومسات املواطن الصحفي 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استخدام "، وأثبتت الدراسات صحة الفرض الثاين الذي ينص على "الفيسبوك

، وأثبتت الدراسة صحة "لشبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك وحرية التعبري والرأي) كحارس بوابة(املواطن الصحفي 

لية حراسة البوابة، وحرية التعبري والرأي علي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني عم"الفرض الثالث الذي ينص على 

 شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك،



 

)١٤٦( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

عن دراسة صحافة الفيديو الرقميه وتاثرها بظهور االعالم  ix) ٢٠١٥(دراسة عناىن، وائل حممد واخرون 

خصصيني، وال أن أغلب أفالم صحافة الفيديو املصرية يقوم بإنتاجها صحفى فيديو غري متاوضحت الدراسة اجلديد

فنجد أن فيلم صحافة الفيديو أقرب لكو�فيلم صحافة . يتمفيها مراعاة قواعد ومراحل إنتاج الصورة الصحفية الفيديوية

، من خالل املنهج الوصفي التحليلي لطرق وخطوات إنتاج أفالم صحافة الفيديو. مواطن أو تدوين بالفيديو

ة وخاصة قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بتدريس مقررات توصيالدراسة بضرورة اهتمام املؤسسات العلمي

 عنصحافة الفيديو وأساليب إنتاجها، وزياده الوعي بامهيتها عند تدريسها كمقررات صحافة الفيديو فىكليات االعالم، 

نقابةالصحفيني أو نقابة اهتمام املؤسسات اإلعالمية والصحفية بصحافة الفيديو على االنرتنت ودعمها من خالل 

كما اكدت الدراسة على امهية توظيف املؤسسات اإلعالمية والصحفية لَصحايف فيديو .مصممى الفنون التطبيقية

دخلت صحافة الفيديو حلبة املنافسة مع التلفزيون من أجل الوصول .متخصصني بدل من استخدام أشخاصغري حمرتفني

وبالنسبة مللفات . إليه يف أي وقت والتفاعل من خالل التعليق على الفيديو للقارئ واملشاهد، ومتيزتبسرعة الوصول

الفيديو التيريسلها القراء للصحف وإمكانية مراقبتها فريى الباحث أنه البد من هذه اخلطوة وليس معىن أننا وفرناذلك 

ت غري الالئقةواليت متس األديان أو للقارئ أن ينشر ما يريد فعلى املواقع الصحفية واالعالمية أن تقوم حبذف الفيديوها

  .األعراف أو توجه انتقادات وإساءة ألحد، عكس موقع اليوتيوب واملواقع األخرىاليت توفر التحميل دون املراقبة

عن دور صحافة املواطن يف نشر ومقاومة الشائعات يف ا�تمع x) ٢٠١٥(دراسة عبد الرمحن، سناء جالل 

الثار السلبية النرتتبة على استخدام منصات صحافة املواطنني ىف العامل العرىب ميكن احلد العربيخلصت الدراسة اىل ان ا

وان . منها من خالل تشجيع انشاء صفحات وحسابات �دف اىل كشف الشائعات ودحضها والتوعية خبطور�ا

مصادر الشائعات  صفحات الفيسبوك ةتطبيقات اهلواتف الذكية توحسابات تويرت والصحف االلكرتونية متثل اهم

كما توصلت الدراسة اىل ان اغلب منصات صحافة املواطن تساعد على انتشار . املنتشرة على هذه املنصات

  .الشائعات

عن صحافة املواطن وا�ال العام بالتطبيق على صفحة الصن اليومية  xi) ٢٠١٤( Marise Haumannدراسة  

جنوب افريقيا، حيث تشري النتائج الىعلى الرغم من  ىفDaily Sun’s Facebook fan pageعلى الفيسبوك 

ثانًيا ، .أن هذا الفضاء غري متساوى من حيث التمثيل بني اجلنسني ، فإنه ميكن أن تصبح ساحة تداولية املساواة

ا استخدم املشاركون يف هذه املناقشات اللغة العاطفية والعقالنية على حد سواء لالشرتاك يف مناقشات قوية حول قضاي

عندما اخنرط املشاركون يف حمادثات طويلة وقوية مع بعضهم البعض ، كانوا على األرجح . املصلحة العامة واخلاصة

وأخريًا ، تشري النتائج إىل أنه على الرغم من أن للمشاركني عالقة معقدة مع صحافة املواطن . يقرتحون اختاذ إجراء عام

تشري هذه النتائج إىل أن التعليقات حول مقاطع الفيديو .متكن املواطنني، إال أ�م اعتربوها عموًما أداة ميكن أن 

تشكل جماًال عاًما  Facebook على Daily Sun اإلخبارية للهواة املنشورة على صفحة املعجبني على موقع

  .بديالً وأن صحافة املواطن هلا تأثري إجيايب بشكل عام على هذه املساحة

عن مصداقية صحافة املواطن والتليفزيون  xii)٢٠١٣( Al Khaja,Mayو,Hebatalla El Semaryدراسة 

 ٩٣مستخدم ملواقع التواصل االجتماعى االلكرتونية و  ٢٩٨التقليدى بني الشباب االماراتى، والىت مت تطبيقها على 

لني الصحافة تؤكد نتائج الدراسة املصداقية العالية ملراسلني لصحافة املواطن مقارنة مبصداقية مراس. صحفى مواطن

، ىف حني تزيد مصداقية وسائل االعالم التقليدية ىف مقابل اوسائل االعالم اجلديد، مما يوضح ان اجلمهور التقليدية

واذ تتقدم تكنولوجيا االنرتنت يومياً . الىت ميكن التالعب مبحتواها بسهولة" الوسيلة"ولكن ال يثق ىف " احملتوى"يؤمن ب 



 

)١٤٧( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

صفحة كاملة ملقاالت صحافة ) واشنطن بوست(ختصص بعض الصحف مثل . فة املواطنمما يؤدى اىل مصداقية صحا

اثبتت نتائج الدراسة ان العالقة بني صحافة املواطن والصحافة .املواطنني يؤكد على ارتفاع مكانتها لدى اجلمهور

تقليدية، بينما تركز الصحافة التقليدية هلا مستني اوهلما مسة تكاملية حيث تعد صحافة املواطن مصدر رئيسى للصحافة ال

التقليدية بشدة  على حتليل االخبار وبرامج الرأى والرأى االخر مما يكمل اخلدمة االخبارية املقدمة عن طريق صحافة 

حيث تسعى الصحافة التقليدية ملنافسة صحافة املواطن من خالل رفع سقف : اما السمة الثانية فهى التنافسية. املواطن

حداث وحتليلها، ىف حني حتاول صحافة املواطن تقدمي خدمة اخبارية ال تشبه اخلدمات التقليدية من حرية تغطية اال

  .حيث طريقة الكتابة او اتباع القواعد الصحفية االخرى

عن استخدامات الشباب املصري لصحافة املواطن على شبكة  xiii)  ٢٠١٢(دراسة السخاوي،عايدة إبراهيم واخرون 

راسة إىل أن نسبة كبرية املبحوثني اهتمت مبتابعة صحافة املواطن بشكل كلي وهذا يوحي بأن هذا توصلت الداإلنرتنت،

و احتلت مواقع التواصل  .النموذج مل يعد جمرد حالة ترفيهية أو أداة للتسلية بل أصبح يف صلب العملية اإلعالمية

االجتماعي املرتبة األوىل من تفضيل أفراد العينة ملواقع صحافة املواطن، كما جاءت املوضوعات السياسية كأكثر 

وتصدرت املواد اإلخبارية املرتبة األوىل من  .املضامني اإلخبارية اليت تتابعها أفراد العينة من خالل صحافة املواطن

كما اشارت .أكثر املواد اإلعالمية اليت يفضل املبحوثني متابعتها من خالل مواقع صحافة املواطنالتفضيل فيما يتعلق ب

توجد عالقة ارتباطية بني حجم و .نتائج الدراسة إىل أن الثقة يف املضامني املقدمة من خالل صحافة املواطن غري تامة

  .تعرض املبحوثني لصحافة املواطن واجتاههم حنو مصداقيتها

  :الدراسات التى تناولت مظاهر التسامح فى الصحافة: الثانى  المحور

عن دور اإلعالم الديين يف تعزيز قيم التسامح واالعتدال وقد توصلت الدراسة اىل )  ٢٠١٨(دراسة حسني، نزار عامر 

ئف عدة �دف عدد من النتائج والتوصيات امهها ان لإلعالم الديين امهيته ومكانته بني وسائل اإلعالم وهو يؤدي وظا

إىل بناء جمتمع مرتابط يعيش فيه الناس بسالم ، البد من ان يأخذ اإلعالم الديين واإلسالمي دوره احلقيقي ونشر 

لكي ينجح عمل اإلعالم .مبادئ اإلسالم السمحة وحقيقة ديننا احلنيف الذي ينبذ العنف والتطرف بكل اشكاله 

مجلة من الشروط واملستلزمات املطلوبة للعمل اإلعالمي، واستخدام  الديين ويقوم بدوره املنوط به البد من حتقيق

جيب بناء جمتمع عراقي يرضى بالتعدد والتنوع كوسيلة . التقنيات احلديثة فضًال عن االهتمام باملادة اإلعالمية املناسبة

ل البد ان يكون جزء من جيب طرح إعالم ديين عراقى االصول واجلذور باعتبار ان احل.  من وسائل التكامل والتقومي

من خال التجربة ثبت ان خطاب االعتدال والتسامح يؤثر بشكل فعال باملتلقني  وينعكس على .  ارضية املشكلة

جيب ان يعرف الناس ومن خال اإلعالم الديين امهية احلوار والتعايش بني االديان واملذاهب لتعدد . آرءهم وتوجها�م

ب ان يكون اخلطاب الديين عنصر فعال يف نشر ثقافة التسامح وامهيتها يف التنمية جي. اآلرء واملعتقدات واالفكار

  .ا�تمعية

، توصلت الدراسة عن أثر اإلعالم املقروء على منظومة القيم يف الوطن العريب xiv) ٢٠١٨(دراسة حممد، صابر حارص 

الدوافع، االحتياجات، االجتاهات، العادات : مداخل هى ٨اىل امكانية قياس اثر االعالم ىف منظومة القيم من خالل 

والتقاليد، االعراف، املعتقدات، السلوك، الثقافة، ورصدت الدراسة عدة مظاهر تتأثر �ا القيم بدًأ من عملية تشكيل 

�ا ضمن عملية التنشئة االجتماعية ومرورًا بإحداث الصراع لقيمى على مستوى االفراد القيم ونقلها وترتيبها واكسا

وابرزت الدراسة ظهور قيم بعينها تأثرت بفعل السيولة . وا�تمعات وانتهاء بعمليات تغيري القيم ونشر القيم اجلديدة

ولكنها انعكست على احلياة االجتماعية وبدت على ا�ا سياسية  ٢٠١١الصحفية واالعالمية الىت شهد�ا البالد بعد 



 

)١٤٨( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

قيمة التسامح ىف مقابل قيمة التعصب، قيمة االعتدال ىف مقابل : وتركت اثارها الرتبوية والنفسية بشكل عام ومن امهها 

الال قيمة التطرف، قيمة احلوار ىف مقابل قيمة املناورة، قيمة احلرية ىف مقابل قيمة الكبت، قيمة املشاركة ىف مقابل قيمة 

مباالة، قيمة الفوضى ىف مقابل قيمة االلتزام، قيمة تفضيل االنتماء السياسي وااليدولوجى قى مقابل قيمة اعالء 

  . االنتماء الوطىن

خطاب (خطاب الکراهية يف وسائل اإلعالم العراقية  يتناول هذا البحث )  ٢٠١٨(دراسة اجلبوري، إرادة زيدان 

موضوًعا ما يزال مثار جدل بني املدافعني عن حرية التعبري وبني املؤمنني بأن حرية ) اقيةالكراهية يف وسائل اإلعالم العر 

يهدف البحث إىل تفحص خطاب وسائل اإلعالم العراقية من . التعبري مقيدة ضمن حدود أخالقية جيب عدم جتاوزها

ة خطاب وسائل اإلعالم؛ وثانيهما حيث وجود الكراهية من عدمها عرب اإلجابة عن تساؤلني رئيسني يتعلق أوهلما بنرب 

استعملت الباحثة املنهج املسحي يف وصف وحتليل خطاب . بدرجة الكراهية يف الرسائل اليت تنتجها تلك الوسائل

الربامج التلفزيونية اليت غطت ذكرى مرور عام على سقوط مدينة املوصل بيد تنظيم داعش وعمدت اىل حتليل مضامني 

حتليل الربامج اخلاضعة للبحث عن هيمنة النربة النقدية والدعائية على مسار الرسائل اإلتصالية وكشفت نتائج . الربامج

أما درجة الكراهية فقد كانت من النوع الثاين والثالث أي . للربامج جمال البحث وافتقار معديها ومقدميها إىل املهنية

خرج البحث بتوصيات منها ما هو موجه للدولة . نةاملتوسط واخلفيف إذ شاع استعمال املقولبات واالختزال والشخص

بأجهز�ا التشريعية والتنفيذية ومنها ما هو موجه للمؤسسات اإلعالمية ولإلعالمي وأخرى موجهة ملنظمات ا�تمع 

خرج البحث بتوصيات منها ما هو موجه للدولة بأجهز�ا التشريعية والتنفيذية ومنها ما هو موجه للمؤسسات اإلعالمية 

على الدولة إلزام العاملني فيها من مسؤولني رمسيني اإلبتعاد : ولإلعالمي وأخرى موجهة ملنظمات ا�تمع املدين من أمهها

كما على املؤسسات اإلعالمية وضع ضوابط . عن التصرحيات اليت من شأ�ا أن تثري التمييز والتفرقة وتروج للكراهية

احلق يف حرية التعبري وحقوق اإلنسان اليت حتتم حظر خطاب الكراهية؛  لألشخاص الذين تستضيفهم مبا ال يتقاطع و 

كما على اإلعالمي اإللتزام مبعايري اجلودة وجتنب اخللط بني املعلومة والرأي واإلحنياز يف التغطية والرتكيز على معاناة 

  .طرف واحد من دون الطرف اآلخر

هدفت الدراسة إىل : اهية يف شبكة الفيس بوك يف األردنخطاب الكر )  ٢٠١٨(دراسة  الرحامنة، ناصر سعود حممد 

حتديد مفهوم خطاب الكراهية وأشكاله املتداولة عرب شبكات التواصل االجتماعي وانعكاساته على ا�تمع األردين؛ 

. األردين وكذلك حتديد آثار انتشار خطاب الكراهية؛ وكذا آثاره يف منظومة القيم الدينية واالجتماعية والثقافية للشعب

) ٤٠٠(عشوائية بلغت . وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي؛ واعتمدت على االستبائة جلمع املعلومات من عينة

وقد جائت أهم النتائج كااليت حيث اختلقت . مفردة جاعت من خمتلف جتمعات ا�تمع األردين يف العاصمة عمان

عدم القبول 'و، “تشويه احلقائق أو تكذيبها'ء يف مقدمتها وجا، مفاهيم خطاب الكراهية لدى املستجييني وتعددت

كما تعمل شبكات التاصل االجتماعي على إثارة الفنت بني مكونات ا�تمع وتؤدي إىل .. 'باالختالف مع اآلخرين

تماعي إن دور شبكات التواصل االج. والتناحر وأ�ا تققد ا�تمع متاسكه الداخلي فيصبح ضعيًف أمام األزمات.الفرقة

جتاء خطاب الكراهية والعلف ا�تمعي يعتمد على طبيعة املستخدم و مستواه االجتماعي والتعليمي؛ وقد تسهم يف 

ويضعف : إن خطاب الكراهية عرب الفيسبوك قد يؤدي إىل التطرف التتاحر الديين واملذهيب. نشر معلومات مضللة

ا�تمع املدين وخاصة املؤسسات الدينية واإلعالمية يف حماربة ميكن ان تسهم مؤسسات . التكافل االجتماعي بني الناس

وتوصي . وممارسة أنشطة يف ا�تمع حملاربة الكراهية» وذلك من خالل نشر ثقافة االحرتام املتبادل. الفكر املتطرفء
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

من خالل مواقع الدراسة بإجراء املزيد من الدراسات على خمتلف جوانب موضوع الكراهية؛ وطرق مواجهة هذه الظاهرة 

  .التواصل االجتماعي نفسهاء وليس من خالل قوانني العقوبات

. اسرتاتيجيات املواجهة : عن االعالم اجلديد وخطاب الكراهية )   ٢٠١٧(دراسة السرحان، فيصل أمحد عبدالعزيز 

ون ما املقصود االنرتنت وبلغت نسبة الذين يعرف' حيث ظهر أن غالبية أفراد عينة البحث هم من مستخدمي شبكة

وهي تعد عالية بالنسبة لعدد أفراد عينة الدراسة الكلة البالغة %  ٧٧.١٤خبطاب الكراهية من الطلبة عينة الدراسة 

. وهي نسبة عالية% ٨٢,٨٥وبلغت نسبة  الذين تعرضوا خلطاب كراهية عرب وسائل االعالم اجلديد  . مفردة) ١٠٥(

وكان الفيسبوك اعلى . سة فعلية خلطاب الكراهية عرب الشبكة العنكبوتيةأيضًا وتؤشر على هناك تربة خصبة وممار 

  %٨٤.٦٥املنصات الىت تعرض فيها الطالب خلطاب الكراهية بنسبة 

دراسة لتواصل رواد : شبكات التواصل االجتماعى وتكريس خطاب الكراهية )  ٢٠١٧(دراسة ملسيح، خالد  

اسة عن أبعاد العالقات االجتماعية بني رواد شبكات التواصل شبكات التواصل االجتماعى، كشفت نتائج الدر 

فيما . وانعكاسا�ا على أنواع اخلطاب املكرس يف تلك الشبكات االجتماعية. االجتماعي وطبيعة تواصلهم وتفاعلهم

رت حيث أظه. يتعلق بارتباط خطاب الكراهية باألقكار واملعتقدات السائدة عند رواد شبكات التواصل االجتماعي

منهم تعرضوا هلا من طرف أناس جمهوىل %  ٥٥وأن. من املبحوثني تعرضوا خلطاب الكراهية% ٤٠الدراسة أن نسبة 

من املبحوثني أ�م يفضلون % ٩٢ويف إطار معاجلة خطاب الكراهية من ناحية االفكار واملعتقدات أكد . اهلوية

البحث أن للجوانب االجتماعية دور يف تكريس  ولقد أظهرت نتائج. خطاب جديد وبديل للحد من خطاب الكراهية

. خاصة الظروف واملمارسات املرتبطة باحمليط االجتماعي للرواد املبحوثني . خطاب الكراهية والتحريض على العنف

يف الوقت . حيث يعترب عدد ال بأس به أن خطاب الكراهية متنفس أو كرد فعل ما هو ممارس يف واقعهم االجتماعي

كما  . بتأثر حيا�م االجتماعية خبطاب الكراهية املمارس عرب شبكات التواصل االجتمائي% ٧١سبة الذي أقرت ن

كشفت نتائج البحث أن درجة تكريس خطاب الكراهية يرتبط بعدم فرض شروط الدخول والتقيد �ا وعدم التجرمي 

شبكات التواصل االجتماعي  يوافقون على فرض الرقابة على مواقع%  ٥٠حيث كشفت الدراسة أن نسبة . والردع

تقر مبوافقتها الكلية واجلزئية وفرض شروط الدخول هلذه الشبكات % ٨٠ونسبة . للحد من الكراهية ولغة العنف

  .والتقيد �ا للحد من خطاب الكراهية والتحريض على العتف

لدي طالبالتعليم الثانوي تصور مقرتح لتنمية قيم التسامح عن  xv) ٢٠١٧(عمرو فاروق حممد حممود ، القرشدراسة 

هدف هذا البحث إىل التعرف على مفهوم وأبعاد قيم التسامح من منظور تربوي، وأيضا الوقوف على ، كان يالصناعي

دواعي االهتمام بتدعيم قيم التسامح لطالب التعليم الصناعي، وأيضا هدف إىل حتديد األدوار املقت رحة اليت ينبغي 

يف تنمية وتعزيز قيم التسامح )  األسرة، املدرسة، دور العبادة، وسائل اإلعالم(الرتبوية أن تقوم �ا بعض املؤسسات 

 لطالب

وقد استخدم . التعليم الصناعي من منظور تربوي، والتعرف على أهم املقومات واملبادئ الالزمة لنجاح هذه األدوار

وجاءت . الباحث املنهج الوصفي التحليلي النظري القائم على رصد عناصر الظاهرة واخضاعها للتحليل والتفسري

امح، من خالل تضمني هذه القيم عند تصميم الربامج الدارسة مبجموعة من النتائج امهها ضرورة تعزيز قيم التس

واملناهج الدراسي ، ضرورة تبىن املعلم دور القدوة احلسنة من خالل تبنيه لسلوكيات التسامح مع الطلبة، وتقبل النقد 

 واحرتام الطلبة والتعاون والعطف عليهم، استخدام أساليب تقومي حديثة تراعى جوانب الشخصية، من خالهلا ميكن

مالحظة سلوك املتعلم واحلكم على ناتج األداء،التعاون فيما بني املؤسسات ا�تمعية، ومدارس التعليم الفين الصناعي، 
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

إذ أصبح التعليم مهًا جمتمعيًا يتعاون اجلميع يف بلورة توجهاته، وقيمه ومبادئه، والسعي إىل حتقيق أهدافه، تدريس 

أنشطة وممارسات عملية تساعد الطلبة على تبىن سلوكيات التسامح، عقد مقررات تراعى التعدد الثقايف، من خالل 

ندوات ومؤمترات تدريبية �دف تعزيز قيم التسامح، يشارك فيها كافة أطياف ا�تم، تدعيم الدور الرتبوي لوسائل 

  .اإلعالم من خالل غرس اإلعالم يف الطفل حمبة السلوك اجليد، واألعمال النبيلة

اسرتاتيجيات توظيف اإلعالم يف مواجهة العنف والتعصب ونشر ثقافة عن  xvi) ٢٠١٦(محد فاروق دراسة رضوان، أ

استهدف البحث التعرف على مفاهيم التسامح والعنف والتعصب والتعرف على دور اإلعالم يف نشر ثقافة . التسامح

عرف على مفهوم صحافة التكذلك .التسامح ونبذ العنف والتعصب ورصد أساليب نشر اإلعالم للعنف والتعصب

حتديد جمموعة من االسرتاتيجيات لدعم دور اإلعالم يف مواجهة العنف والتعصب ونشر ثقافة التسامح من و  السالم

خالل االجابة علىالتساؤل الرئيس للبحثوهو ما الدور الذي ميكن أن يقوم به اإلعالم لنشر ثقافة التسامح و تناول 

توصي الدراسة أن �تم وسائل اإلعالم بنشر مواد إعالمية . العنف والتعصب أحداث الصراع بالصورة اليت تنبذ

أن �تم وسائل اإلعالم بنشر مواد إعالمية تستهدف نشر و  تستهدف بناء ثقافة التسامح ومكافحة العنف والتعصب

ح الدين قيم املواطنة وحقوق اإلنسان ووضع خطط اسرتاتيجيات اعالمية تواجه دعاوى االرهاب ، وتقدم صحي

تدريب اإلعالميني مهنيًا حبيث يقدمون خطاب إعالمي يدافع عن قيم . باسلوب جيذب اجلمهور خاصة الشباب

أن تتضمن املساقات الدراسية لكليات االتصال واإلعالم . التسامح والعيش املشرتك وحيارب الفكر اإلرهايب املتطرف

اء جلان متخصصة للرصد اإلعالمي ملتابعة ما تنشره وتبثه وسائل انش. األطر النظرية اليت تكسب الطالب ثقافة التسامح

التنسيق والتعاون مع  .بعدم اذكاء العنف أو التعصب هعن األداء اإلعالمي ومدى التزام اإلعالم واعداد تقارير

تناول دور  كما قدمت الدراسة إطارًا ميكن من خالله. املؤسسات الدينية واالجتماعية بشأن تطوير احملتوى اإلعالمي

  .٢٠١١يناير  ٢٥اإلعالم املصري خالل الفرتة اليت أعقبت 

عن إحنسار التسامح وشيوع العنف ىف األفالم السينمائية  xvii) ٢٠١٤( دراسة عثمان، أماىن عبدالرؤوف حممد أمحد

فتوصلت الدراسة اىل ان العنف قد شاع ىف االفالم العشرة االوائل السينمائية من حيث اعلى واقل  ٢٠١٤لعام 

ودراما ومل يؤتبط شيوع العنف ىف االفالم السينمائية بالقالب الدرامى حيث ظهر ىف القالبني امليل ٢٠١٤ايرادات ىف عام 

والكوميديا بدون تفرقة، بل زاد العنف ىف القالب الكوميدى اكثر من امليلودراما وارتبط العنف املقرتن بالالتسامح ىف 

االفالم اكثر من العنف املقرتن بالتسامح ىف القالب الكوميدى اكثر من امليلودراما ليزداد العنف ىف تلك االفالم 

  .  االعالمية للعنف وتزايد حد�ا مبقارنة نتائج الدراسة احلالية بالدراسات السابقةوينحسر التسامح واتضح ثبوت الصورة 

عن معاجلة الصحافة العربية لقضايا التسامح والتواصل مع  xviii) ٢٠١٤(الداغر، جمدي حممد عبداجلواد دراسة 

امح والتواصل مع اآلخر معاجلة الصحف العربية لقضايا التس اآلخر حيث �دف هذه الدراسة إىل التعرف على كيفية

الشرق األوسط  -الرياض  -األهرام ( بالتطبيق على عدد من  كربيات الصحف العربية داخل الوطن العريب وخارجه هي

، وتؤكد الدراسة أن وسائل اإلعالم بذا�ا ال تصنع الصورة أو تغري منها، وإمنا توجد مؤسسات أخرى )احلياة اللندنية -

تسعى  إىل حتقيقه، وأن يف ا�تمعات عامة مؤسسات تعمل على تقدمي املواد واملعلومات اخلام تعمل يف هذا االجتاه و 

اليت يتم منها تشكيل الصورة النمطية  للمجتمع، وتتلقف وسائل اإلعالم هذه املواد وتشكلها يف مواد إعالمية مناسبة 

الذهنية لألفراد وا�تمعات والدول واملؤسسات مبا يف  يتم االعتماد عليها يف صناعة أو تغيري أو تعديل  أو تأكيد الصورة

ذلك اآلخر، وتوصى الدراسة بضرورة أن تعمل الصحافة العربية على تنمية الوعي لدى املواطنني من خالل ترسيخها 

اعله مع للقيم واملبادئ االجيابية اليت تؤدي إيل البناء االجتماعي ىف ا�تمعوتؤكد هويته وتنهض بدور املواطن يف تف
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

األحداث والقضايا اليت ترتبط مبصلحة الوطن، وتقبل اآلخر مهما كان خمتلفاً، تطبيقاً ملبدأ التسامح على كافة مستوياته 

  .الدينية والسياسية واالجتماعية والثقافية حملياً وعربياً ودولياً 

  : التعليق على الدراسات السابقة

مبجال الدراسة الحظ قلة الدراسات العربية الىت تتناول مدى انتشار  من خالل مراجعة الباحث للرتاث العلمى اخلاص

واكتفاء الدراسات االجنبية بالبحث ىف . ثقافة التسامح ىف صحافة املواطن عرب وسائل التواصل االجتماعى االلكرتونية

هور او قياس رأى الفروق بني صحافة املواطن والصحافة التقليدية، كما ان الدراسات توجهت حنو البحث ىف اجلم

اجلمهور دون وجود دراسة حتليلة متعمقة للمحتوى، من هنا جاءت فكرة الدراسة والىت تركز على التحقق من مدى 

التسامح مع طبيعة احملتوى املنشور وردودو افعال املستخدمني االخرين، وذلك من خالل دراسة التعليقات وردود افعال 

من مراجعته للدراسات السابقة ىف البدء مما انتهى اليه االخرون، كما استفاد منها اال ان الباحث استفاد . املستخدمني

 .الباحث يف تفسري النتائج

  :الدراسة  أهمية :ثالثاً 

تظهر امهية الدراسة من خالل أمهية تأكيد الدراسات السابقة على اجتاه اجلمهور للتعامل مع وسائل التواصل 

من هنا تتضح امهية الدراسةوالىت تركز على . قائم باالتصال ومشارك نشط ىف احلواراالجتماعى االلكرتونية بصفته 

التحقق من مدى التسامح مع طبيعة احملتوى املنشور وردودو افعال املستخدمني االخرين، وذلك من خالل دراسة 

  :وميكن حتديد امهية الدراسة من خالل النقاط االتية. التعليقات وردود افعال املستخدمني

 .تعاظم دور صحافة املواطن كمصدر للمعلومات .١

  .قلة الدراسات الىت تعاجل مفهوم صحافة املواطن بصورة عامة .٢

  قلة الدراسات الىت تعاجل مفهوم التسامح ىف االعالم بصورة عامة .٣

  .عدم وجود دراسة توضح العالقة بني صحافة املواطن والتسامح .٤

  :الدراسة أهداف :رابعاً 

التحقق من مدى التسامح مع طبيعة احملتوى املنشور وردودو افعال تحقيق هدف عام هو تسعى هذه الدراسة ل

ويأتى ذلك من خالل حتقيق .املستخدمني االخرين، وذلك من خالل دراسة التعليقات وردود افعال املستخدمني

  :األهداف الفرعية اآلتية

 .االلكرتونيةحتديد معدل عدم التسامح ىف رسائل شبكات التواصل االجتماعى  .١

 .رصد اشكال عدم تسامح مجهور شبكات التواصل االجتماعى االلكرتونية مع احملتوى .٢

 .حتديد العالقة بني طريقة عرض املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا وطريقة التعليق عليها .٣

اصل القائمني على ادارة الصفحة مع اشكال عدم تسامح مجهور شبكات التو /وصف رد فعل القائم .٤

 .االجتماعى االلكرتونية مع احملتوى

  :الدراسة تساؤالت :خامساً 

 ما معدل عدم التسامح ىف رسائل شبكات التواصل االجتماعى االلكرتونية؟ .١

 ما اشكال عدم تسامح مجهور شبكات التواصل االجتماعى االلكرتونية مع احملتوى؟ .٢

 وس كورورنا وطريقة التعليق عليها؟ما العالقة بني طريقة عرض املنشورات املرتبطة مبوضوع فري  .٣
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

القائمني على ادارة الصفحة مع اشكال عدم تسامح مجهور شبكات التواصل االجتماعى /ما رد فعل القائم .٤

 االلكرتونية مع احملتوى؟

  :الدراسة مفاهيم :سادساً 

 صحافة المواطن: 

هو نشاط يقوم به املواطنني من : املواطن يتبىن الباحث تعريف االستاذ الدكتور إمساعيل، حممود حسن عن صحافة 

خالل القيام بدور تفاعلي يف عملية إنتاج للمضمون اإلعالمي من خالل مجع وحترير وحتليل ونشر األخبار واملعلومات 

واملوضوعات املختلفة يف شىت ا�االت مستخدمني يف ذلك صفحا�م على شبكة التواصل الفيسبوك وتكون تلك 

قة أو مفتوحة أو شخصية اليت جتمع األصدقاء واألقارب، مستخدمني يف ذلك التكنولوجية احلديثة الصفحات إما مغل

�دف إعالم اآلخرين أو تثقيفهم أو تسليته بأسلوب مباشر أو غري مباشر، وتلك الوسائل مستقلة وتستجيب ملتطلبات 

  xix..الدميقراطية، وتتيح ألولئك املواطنني التعبري عن أرائهم حبرية

 تسامحال  : 

  :بأنهxxىف املعجم الوسيط " التساُمح"يَعرف 

o  ََتَساَهلَ : يف كذا َتَساَمحَ : َتَساَمح. 

o  َاستَوى : العودُ  َسَمحَ  :ويقال .َالَن وَسُهل :وَسَماَحةً ، وَسَماًحا، َسْمًحا َسَمحَ  َسَمحَ : َسَمح

 .وَجترََّد من الُعَقدِ 

o  َفالنًا َسمَّحَ و .َجَعلُهة ليـًِّنا سهالً : الشَّيءَ  َسمَّحَ و .ساَر سريًا َسْهالً  َسمَّحَ و .َسَمحَ  :َسمَّح :

 .ساَهَلهُ 

o  ُوالتساهلُ  التساُمحُ :السَّماح.  

  :بأنهxxiىف املعجم احمليط" التساُمح"ويَعرف 

  ًجاَد، وَكُرَم، كَأْمسََح، فهو َمسٌْح، وَتْصغريُهُ  :َمسَُح، َمساحًا وَمساَحًة وُمسوحًا وُمسوَحًة وَمسْحًا وِمساحا: 

 .ُمسَْيٌح وُمسَيِّحٌ 

  ُيحٍ  :ُمسحاء  .كأَنَُّه َمجُْع مسَِ

  ُكأَنَُّه َمجُْع ِمْسماحٍ  :مساميح. 

  ٌْسَمحًا، أي :ِمسَاح
َ
  .ُمتََّسعاً : بُيوٌت من أَدٍم، وإن فيه مل

رها العام ىف مؤمت" التسامح"ىف اعال�ا للمبادئ خبصوص " التسامح"وتعرف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

  : ١٩٩٥نوفمرب  ١٦اكتوبر اىل  ٢٥والذى عقد ىف باريس، فرنسا ىف الفرتة من  ٢٨رقم 

. ان التسامح يعىن االحرتام والقبول والتقدير للتنوع الثرى لثقافات عاملنا والشكال التعبري وللصفات االنسانية لدينا"

وهو . انه الوئام ىف سياق االختالف. والضمري واملعتقد ويتعزز هذا التسامح باملعرفة واالنفتاح واالصال وحرية الفكر

والتسامح، وهو الفضيلة الىت تيسر قيام السالم، . ليس واجب اخالقيًا فحسب، وامنا هو واجب سياسي وقانوىن ايضاً 

  xxii".  يسهم ىف احالل ثقافة السالم حمل ثقافة احلرب

  :يتماشى مع التعريفات السابقة واهداف البحث على انهاجرائياً مبا " التسامح"وبناء على ما سبق يعرف الباحث 

قبول تعبري االخر عن رأيه بغض النظر عن االتفاق او االختالف مع هذا الرأى، واستخدام اتصال لفظى او غري "

  . لفظى اليعرب عن اساءة او سخرية او هجوم او �ديد او اى شكل او حمتوى سلىب للتعليق على احملتوى املنشور
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 كورونا" فيروس : " 

 ما هو فيروس كورونا؟

فريوسات كورونا هي فصيلة كبرية من الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان :طبقًا لمنظمة الصحة العالمية

ومن املعروف أن عدداً من فريوسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدوى اجلهاز التنفسي اليت ترتاوح   .واإلنسان

الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية واملتالزمة التنفسية حد�ا من نزالت الربد 

كتشف مؤخراً مرض فريوس كورونا كوفيد). السارس(احلادة الوخيمة 
ُ
  xxiii.١٩-ويسبب فريوس كورونا امل

  ؟١٩-ما هو مرض كوفيد

كتشف مؤخراً  ١٩-مرض كوفيد:طبقًا لمنظمة الصحة العالمية
ُ
ومل يكن هناك . هو مرض معد يسببه فريوس كورونا امل

/ أي علم بوجود هذا الفريوس وهذا املرض املستجدين قبل اندالع الفاشية يف مدينة يوهان الصينية يف كانون األول

  xxiv. ٢٠١٩ديسمرب 

 ؟١٩-كيف ينتشر مرض كوفيد

عن طريق األشخاص اآلخرين  ١٩-األشخاص بعدوى مرض كوفيد ميكن أن يصاب:طبقًا لمنظمة الصحة العالمية

وميكن للمرض أن ينتقل من شخص إىل شخص عن طريق الُقطريات الصغرية اليت تتناثر من األنف . املصابني بالفريوس

وتتساقط هذه الُقطريات على األشياء واألسطح . أو يعطس ١٩-أو الفم عندما يسعل الشخص املصاب مبرض كوفيد

عند مالمستهم هلذه األشياء أو  ١٩-وميكن حينها أن يصاب األشخاص اآلخرون مبرض كوفيد. طة بالشخصاحملي

إذا تنفسوا الُقطريات  ١٩-كما ميكن أن يصاب األشخاص مبرض كوفيد. األسطح مث ملس عينيهم أو أنفهم أو فمهم

ة مبكان االبتعاد عن الشخص املريض ولذا فمن األمهي. اليت خترج من الشخص املصاب باملرض مع سعاله أو زفريه

  xxv).أقدام ٣(مبسافة تزيد على مرت واحد 

  :للدراسة المنهجية اإلجراءات :سابعاً 

تعد الدراسة من الدراسات الوصفية الىت �تم بوصف ظاهرة صحافة املواطن ومدى التسامح مع طبيعة :الدراسة نوع

  .وذلك من خالل دراسة التعليقات وردود افعال املستخدمنياحملتوى املنشور وردودو افعال املستخدمني االخرين، 

 ALEX اسكندرية اخبار  صفحة حملتوى حتليل خالل من االعالمى املسح منهج على ادراسة تعتمد :الدراسة منهج

NEWSفيسبوك" االلكرتونية االجتماعى التواصل شبكة موقع على." 

 ALEX   اسكندرية اخبار  صفحة على املنشور احملتوى بدراسة الباحث يقوم:التحليلية الدراسة مجتمع

NEWSفيسبوك" االلكرتونية االجتماعى التواصل شبكة موقع على."  

 علىALEX NEWS اسكندرية اخبار  صفحة على املنشور احملتوى بتحليل الباحث يقوم :التحليلية الدراسة عينة

 من الفرتة ىف وذلكوردود افعال املستخدمني  التعليقات كوكذل "فيسبوك" االلكرتونية االجتماعى التواصل شبكة موقع

 بتعليق قرار اول العربية مصر مجهورية رئيس السيد اصدار تاريخ من اى ٢٠٢٠ مارس ٢٨ وحىت  ٢٠٢٠ مارس ١٤

  . ٢٠٢٠ مارس ١٥  من بداية مصر ىف الدراسة
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  : توصيف العينة

  

 علىALEX NEWS اسكندرية اخبار  صفحة علىان امجاىل عدد املنشورات على  )٠١(يوضح اجلدول رقم 

بلغت  ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠ مارس ١٤ من الفرتة ىف "فيسبوك" االلكرتونية االجتماعى التواصل شبكة موقع

منشور بنسبة  ١٧مرتبط مبوضوع فريوس كورونا ىف حني % ٨٦.٦٢منشور بنسبة  ١١٠منشور منهم  ١٢٧

  ٢٠٢٠ مارس ٢٨ حىتو   ٢٠٢٠ مارس ١٤ منخالل الفرتة .غري مرتبط مبوضوع فريوس كورونا% ١٣.٣٨

  )٠٢(جدول رقم 

  توزيع امجاىل عدد املنشورات ىف الفرتة

  ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠مارس  ١٤من 

  اجمالى عدد المنشورات 
عدد المنشورات المرتبطة 

 بموضوع فيروس كورونا

  %  ك  %  ك  اليوم

  %0.91  1  %3.15 4  ٢٠٢٠مارس ١٤

  %3.64  4  %3.94 5  ٢٠٢٠مارس  ١٥

  %0.91  1  %2.36 3  ٢٠٢٠مارس  ١٦

  %2.73  3  %3.15 4  ٢٠٢٠مارس  ١٧

  %6.36  7  %5.51 7  ٢٠٢٠مارس  ١٨

  %10.00  11  %10.24 13  ٢٠٢٠مارس  ١٩

  %7.27  8  %6.30 8  ٢٠٢٠مارس  ٢٠

  %7.27  8  %7.09 9  ٢٠٢٠مارس  ٢١

  %2.73  3  %2.36 3  ٢٠٢٠مارس  ٢٢

  %8.18  9  %7.09 9  ٢٠٢٠مارس  ٢٣

  %13.64  15  %13.39 17  ٢٠٢٠مارس  ٢٤

  %12.73  14  %11.02 14  ٢٠٢٠مارس  ٢٥

  %8.18  9  %7.09 9  ٢٠٢٠مارس  ٢٦

  %6.36  7  %8.66 11  ٢٠٢٠مارس  ٢٧

  )٠١(جدول رقم 

  املنشورات ىف الفرتة

  ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠مارس  ١٤من 

  %  ك  

  ٨٦.٦٢ 110  المنشورات المرتبطة بموضوع فيروس كورونا

  ١٣.٣٨  ١٧  المنشوراتغير المرتبطة بموضوع فيروس كورونا

  %١٠٠  ١٢٧  االجمالى
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  %9.09  10 %8.66 11  ٢٠٢٠مارس  ٢٨

  %100.00  110  %100.00 127  االجمالى

على موقع   Alex News توزيع امجاىل عدد املنشورات على صفحة  اخبار اسكندرية) ٠٢(يوضح اجلدول رقم 

ويظهر ان  ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠مارس  ١٤ىف الفرتة من " فيسبوك"شبكة التواصل االجتماعى االلكرتونية 

يليه يوم % ١٣.٣٨منشور بنسبة  ١٧حيث مت وضع  ٢٠٢٠مارس  ٢٤اكثر االيام الىت مت نشر حمتوى �ا كان ىف يوم 

منشور  ١٣بعدد  ٢٠٢٠مارس  ١٩مث يوم % ١١.٠٢ر بنسبة منشو  ١٤عدد  ٢٠٢٠مارس  ٢٥ ٢٠٢٠مارس  ٢٥

وفيما %. ٢.٣٦منشورات فقط ونسبة  ٣اقل االيام بعدد  ٢٠٢٠مارس  ١٦ىف حني كان يوم % ١٠.٢٣ونسبة 

 ٢٤خيص عدد املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورونا يوضح اجلدول ان اكثر االيام الىت نشر حمتوى �ا كان يوم 

من % ١٣.٦٤منشور وبنسبة  ١٧منشور مرتبط مبوضوع فريوس كورونا من اصل  ١٥مت وضع  حيث ٢٠٢٠مارس 

حيث كانت مجيع املنشورات مرتبطة  ٢٠٢٠مارس  ٢٥امجاىل املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورونا يليه يوم 

وضوع فريوس كورونا يليه من امجاىل املنشورات املرتبطة مب% ١٢.٧٣منشور وبنسبة  ١٤مبوضوع فريوس كورونا وعددها 

اقل االيام بعدد  ٢٠٢٠مارس  ١٦و  ١٤ىف حني كان يومى % ١٠منشور ونسبة  ١١بعدد  ٢٠٢٠مارس  ١٩يوم 

 ١٤ منخالل الفرتة . من امجاىل املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورونا% ٠.٩١منشور لكل منهما ونسبة  ١

  ٢٠٢٠ مارس ٢٨ وحىت  ٢٠٢٠ مارس

  )٠٣(جدول رقم 

  ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠مارس  ١٤توزيع التعليقات ىف الفرتة من 

  اليوم
عدد املنشورات املرتبطة 

 مبوضوع فريوس كورونا
  العينة عدد التعليقات

النسبة املئويةللعينة من امجاىل 

  التعليقات ىف اليوم

 % ك ك ك  

 %12  50  424  1  ٢٠٢٠مارس ١٤

 %26 156 596 4  ٢٠٢٠مارس  ١٥

 %52 50 97 1  ٢٠٢٠مارس  ١٦

 %63 150 237 3  ٢٠٢٠مارس  ١٧

 %22 284 1292 7  ٢٠٢٠مارس  ١٨

 %20 509 2592 11  ٢٠٢٠مارس  ١٩

 %19 376 2022 8  ٢٠٢٠مارس  ٢٠

 %29 275 944 8  ٢٠٢٠مارس  ٢١

 %53 150 284 3  ٢٠٢٠مارس  ٢٢

 %7 314 4230 9  ٢٠٢٠مارس  ٢٣

 %12 542 4340 15  ٢٠٢٠مارس  ٢٤

 %51 513 1014 14  ٢٠٢٠مارس  ٢٥

 %38 418 1102 9  ٢٠٢٠مارس  ٢٦
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 %20 333 1641 7  ٢٠٢٠مارس  ٢٧

 %13 419 3238 10  ٢٠٢٠مارس  ٢٨

 %19 4539 24053 110  االمجاىل

 %28     املتوسط

حيث يظهر ان  ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠مارس  ١٤توزيع التعليقات ىف الفرتة من )٠٣(يوضح اجلدول رقم 

تعليق وعينة  ٢٤٠٥٣منشور وامجاىل عدد التعليقات عليها  ١١٠امجاىل عدد املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورونا 

هو اكثر االيام تعليقاً  ٢٠٢٠مارس  ٢٤يوم  من امجاىل عدد التعليقات وكان% ١٩تعليق بنسبة  ٤٥٣٩الدراسة 

مارس  ٢٣من امجاىل التعليقات ىف هذا اليوم، يليه يوم % ١٢تعليق بنسبة  ٥٤٢تعليق مت سحب عينة  ٤٣٤٠بعدد 

 ٢٨من امجاىل التعليقاتفى هذا اليوم، ، يليه يوم % ٧تعليق بنسبة  ٣١٤تعليق مت سحب عينة  ٤٢٣٠بعدد  ٢٠٢٠

من امجاىل التعليقاتفى هذا اليوم، ىف حني % ١٣تعليق بنسبة  ٤١٩تعليق مت سحب عينة  ٣٢٣٨بعدد  ٢٠٢٠مارس 

خالل %. ٥٢تعليق بنسبة  ٥٠تعليق مت سحب عينة  ٩٧بعدد  ٢٠٢٠مارس  ١٦ان اقل يوم ىف التعليقات كان يوم 

  ٢٠٢٠ مارس ٢٨ وحىت  ٢٠٢٠ مارس ١٤ منالفرتة 

 اخبار  صفحة على املنشور والشكل احملتوى مضمون لتحليل استمارة بتصميم الباحث قام :البيانات جمع أدوات

  .التعليقات وكذلك "فيسبوك" االلكرتونية االجتماعى التواصل شبكة موقع علىALEX NEWS اسكندرية

  :التحليلية الدراسة إجراءات :ثامناً 

 اسكندرية اخبار  صفحة على كورونا فريوس مبوضوع املرتبطة التعليقات املنشورات مضمون بتحليل الباحث قام

ALEX NEWS٢٠٢٠ مارس ١٤ من الفرتة خالل "فيسبوك" االلكرتونية االجتماعى التواصل شبكة موقع على  

 مارس ١٤ يوم حمتوى بتحليل قام انه مبعىن الصفحة على املنشور وضع من من ايام ٧ بعد وذلك ٢٠٢٠ مارس ٢٨ وحىت

 مارس ٢٣ يوم مارس ٩ يوم حمتوى بتحليل وقام مارس ٢٢ يوم مارس ٨ يوم حمتوى بتحليل قامو  مارس ٢١ يوم ٢٠٢٠

 كانت احلاالت بعض ىف انه هو ايام ٧ ملدة التحليل تاخري من الغرض .كاملة الزمنية الفرتة حتليل �اية اىل وهكذا

 من للتاكد اخري ايام ٧ بعد التعليقات راجعةمب الباحث قام كما .ايام بعدة بعدها ولكن اليوم نفس ىف تتم ال التعليقات

   .التعليقات ىف تغيري وجود عدم

  :التحليلية الدراسة  نتائج :تاسعاً 

 من املنشور؟ احملتوىمتثلت مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسى التايل ما مدى تسامح مستخدمني شبكة الفيسبوك مع 

 االلكرتونية االجتماعى التواصل شبكة على ALEX NEW اسكندرية اخبار صفحة متابعني ردود حتليل خالل

 منذ مستخدم1,914,922 ل متابعينها وعدد مستخدم  1,878,898 ل معجبينها عدد يصل والىت فيسبوك

 ىف عليها والتعليقات املنشورات حمتوى حتليل خالل من وذلك ٢٠٢٠ ابريل ١٤ يوم وحىت ٢٠١٥ نوفمرب ىف اطالقها

 :و�دف الدراسة اىل االجابة على التساؤالت االتية  .٢٠٢٠ مارس ٢٨ وحىت  ٢٠٢٠ مارس ١٤ من الفرتة

 .ما معدل عدم التسامح ىف رسائل شبكات التواصل االجتماعى االلكرتونية .١

 .ما اشكال عدم تسامح مجهور شبكات التواصل االجتماعى االلكرتونية مع احملتوى .٢

 .وضوع فريوس كورورنا وطريقة التعليق عليهاما العالقة بني طريقة عرض املنشورات املرتبطة مب .٣

القائمني على ادارة الصفحة مع اشكال عدم تسامح مجهور شبكات التواصل االجتماعى /ما رد فعل القائم .٤

 .االلكرتونية مع احملتوى



 

)١٥٧( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

اط هو نش: ومن خالل التاكيد على تبىن الباحث تعريف االستاذ الدكتور إمساعيل، حممود حسن عن صحافة املواطن 

يقوم به املواطنني من خالل القيام بدور تفاعلي يف عملية إنتاج للمضمون اإلعالمي من خالل مجع وحترير وحتليل ونشر 

األخبار واملعلومات واملوضوعات املختلفة يف شىت ا�االت مستخدمني يف ذلك صفحا�م على شبكة التواصل 

شخصية اليت جتمع األصدقاء واألقارب، مستخدمني يف  الفيسبوك وتكون تلك الصفحات إما مغلقة أو مفتوحة أو

ذلك التكنولوجية احلديثة �دف إعالم اآلخرين أو تثقيفهم أو تسليته بأسلوب مباشر أو غري مباشر، وتلك الوسائل 

" تسامحال"وتعريف الباحث .   مستقلة وتستجيب ملتطلبات الدميقراطية، وتتيح ألولئك املواطنني التعبري عن أرائهم حبرية

قبول تعبري االخر عن رأيه بغض النظر عن االتفاق او االختالف مع هذا الرأى، واستخدام اتصال : "اجرائيًا على انه

لفظى او غري لفظى اليعرب عن اساءة او سخرية او هجوم او �ديد او اى شكل او حمتوى سلىب للتعليق على احملتوى 

  :واالجابة على تساؤالت الدراسةفيما يلى العرض اجلدوىل للنتائج . املنشور

  ما معدل عدم التسامح فى رسائل شبكات التواصل االجتماعى االلكترونية؟: التساؤل االول

  )٠٤(جدول رقم 

  توزيع التعليقات املرتبطة مبوضوع فريوس كورونا طبقاً الجتاهها
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 % ك % ك % ك % ك ك 

٢٠٢٠مارس ١٤  1 3 6.00% 16 32.00% 31 62.00% 50 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ١٥  4 19 12.18% 73 46.79% 64 41.03% 156 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ١٦  1 4 8.00% 1 2.00% 45 90.00% 50 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ١٧  3 7 4.67% 24 16.00% 119 79.33% 150 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ١٨  7 36 12.68% 78 27.46% 170 59.86% 284 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ١٩  11 52 10.22% 95 18.66% 362 71.12% 509 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ٢٠  8 36 9.57% 91 24.20% 249 66.22% 376 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ٢١  8 17 6.18% 59 21.45% 199 72.36% 275 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ٢٢  3 5 3.33% 18 12.00% 127 84.67% 150 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ٢٣  9 33 10.51% 85 27.07% 196 62.42% 314 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ٢٤  15 53 9.78% 98 18.08% 391 72.14% 542 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ٢٥  14 42 8.19% 114 22.22% 357 69.59% 513 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ٢٦  9 33 7.89% 110 26.32% 275 65.79% 418 100.00% 

٢٠٢٠مارس  ٢٧  7 21 6.31% 89 26.73% 223 66.97% 333 100.00% 
٢٠٢٠مارس  ٢٨  10 32 7.64% 142 33.89% 245 58.47% 419 100.00% 

 %100.00 4539 %67.26 3053 %24.08 1093 %8.66 393 110 االمجاىل

 %100.00 302.60 %68.08 203.53 %23.69 72.86 %8.24 26.2 7.33 املتوسط



 

)١٥٨( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

توزيع التعليقات املرتبطة مبوضوع فريوس كورونا طبقًا الجتاههاويتضح ان امجاىل عدد ) ٠٤(يوضح اجلدول رقم 

 شبكة على ALEX NEW اسكندرية اخبار صفحة علىمنشور  ١١٠املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورونا 

 مارس ١٤ من الفرتة ىف عليها والتعليقات املنشورات حمتوى حتليل خالل فيسبوكمن االلكرتونية االجتماعى التواصل

 يليها %67.26 بنسبة تعليق 3053التعليقاتاالجيابية عدد منها تعليق 4539 بامجاىل٢٠٢٠ مارس ٢٨ وحىت  ٢٠٢٠

 احليادية التعليقات او املنشور مبوضوع املرتبطة غري التعليقات اخريو  % 24.08 بنسبة تعليق 1093 التعليقاتالسلبية

ويتضح مما سبق اجتاه مجهور املستخدمني اىل التسامح مع حمتوى املنشور وجاءت اعلى % ٨.٦٦ بنسبة تعليق ٣٩٣

يوم % ٤١.٠٣من التعليقات ىف حني ان اقل نسبة كانت % ٩٠بنسبة  ٢٠٢٠مارس  ١٦يوم  للتعليقاتاالجيابيةنسبة 

ىف حني % ٤٦.٧٩بنسبة  ٢٠٢٠مارس  ١٥ىف حني ان اعلى نسبة للتعليقات السلبية كانت يوم  ٢٠٢٠مارس  ١٥

 او املنشور مبوضوع املرتبطة غري للتعليقاتبينما جاءت اعلى نسبة  ٢٠٢٠مارس  ١٦يوم % ٢ان اقل نسبة كانت 

وكان . ٢٠٢٠مارس  ٢٢يوم % ٣.٣٣اقل نسبة كانت  ٢٠٢٠مارس  ١٨يوم % ١٢.٦٨ احليادية التعليقات

% ٦٨.٠٨منشور ومتوسط نسبة التعليقات االجيابية على املنشور  ٧.٣٣متوسط عدد املنشورات ىف اليوم الواحد 

 التعليقات او املنشور مبوضوع املرتبطة غرياما متوسط نسبة التعليقات % ٢٣.٦٩بينما متوسط نسبة التعليقات السلبية 

 صفحة علىوضح اجتاه املستخدمني اىل التسامح مع املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورونا وهذا ي% ٨.٢٤ احليادية

  .فيسبوك االلكرتونية االجتماعى التواصل شبكة على ALEX NEW اسكندرية اخبار

ح انه من اجلدول السابق يتضيرى الباحث" صحافة املواطن"و " التسامح"وىف ضوء التعريفات السابق ذكرها لكٍل من 

 االجتماعى التواصل شبكة على ALEX NEW اسكندرية اخبار صفحةان صحافة املواطن املتمثلة ىف منشورات 

وتعليقات املتابعني واملعجبني والزوار ىف جمملها تتجه حنو التسامح مع احملتوى بغض النظر عن  فيسبوك االلكرتونية

دراسة ملسيح، خالد وهو ما يتماشى مع  %68.08االتفاق او االختالف معه حيث ان نسبة التسامح تصل اىل 

)٢٠١٧ (xxvi  من عينته من مستخدمى شبكات التواصل االجتماعى مل % ٦٠حيث اوضحت نتائج دراسته ان

  . تعرضوا لذلك% ٤٠يتعرضوا خلطاب كراهية او للسب او الشتم مقابل 

  .وفيما يلى جمموعة من الصور توضح ما سبق

  )٠١(صورة رقم 

  مبوضوع فريوس كورونامنشور متعلق 

  



 

)١٥٩( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  )٠٢(صورة رقم 

  تعليق على منشور متعلق مبوضوع فريوس كورونا

  
  )٠٣(صورة رقم 

  منشور متعلق مبوضوع فريوس كورونا

  
  )٠٤(صورة رقم 

  تعليق على منشور متعلق مبوضوع فريوس كورونا

  



 

)١٦٠( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  )٠٥(صورة رقم 

  منشور متعلق مبوضوع فريوس كورونا

  
  )٠٦(صورة رقم 

  تعليق على منشور متعلق مبوضوع فريوس كورونا

  
  

 ما اشكال عدم تسامح جمهور شبكات التواصل االجتماعى االلكترونية مع المحتوى؟: التساؤل الثانى

  )٠٥(جدول رقم 

  طريقة عرض املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا

  %  ك  

  ٣٧.٢٧ 41  نص فقط

  ٥٣.٦٣  ٥٩  صورة+ نص 

  ٩.١٠  ١٠  فيديو+ نص 



 

)١٦١( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ٠  ٠  صور

  ٠  ٠  اميوجى

  ٠  ٠  اخرى

  %١٠٠ 110  االمجاىل

طريقة عرض املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا ويتضح ان طريق عرض املنشور من )  ٠٥(يوضح اجلدول رقم 

ومما سبق يتضح ان % ٩.١٠فيديو + مث نص % ٣٧.٢٧يليها نص فقط بنسبة % ٥٣.٦٣صورة بلغت +خالل نص

 التواصل شبكة على ALEX NEW اسكندرية اخبار صفحة علىاملنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورونا 

ذلك اىل عاملني  ويرجع الباحثتتجه حنو استخدام النصوص ىف عرضها للمنشورات  فيسبوك االلكرتونية االجتماعى

اوهلما ان طبيعة الصفحة اخبارية، لذا حياول القائمون على الصفحة توصيل املعلومات من خالل كتابة النص اسوة 

والذى يعد موضوع ) فريوس كورونا(المية، اما العامل الثاىن فهو طبيعة املوضوع بالصفحات االخبارية للمؤسسات االع

حيوى ىف ذلك الوقت يسعى اغلب املستخدمني ىف معرفة معلومات جديدة عنه بصورة سريعة وخمتصرة وهو ما ميكن 

ات االنرتنت كما للصور والنصوص حتقيقه على عكس الفيديو والذى حيتاج اىل وقت للمشاهدة وكذلك استهالك لباق

وتتماشى النتائج السابقة مع نتائج . ان استخدام الصور فقط الميكن ان يعرض اخلرب او املعلومة املطلوب نشرها

 النص استخدام جاء والىت اوضحت انه xxvii) ٢٠١٥(إمساعيل، حممود حسن و حسن، نورهان يسري (دراسة

 مث ،% 17.3 بنسبة معا وفيديو نص مث%  28.97بنسبة فقط النص يليهم%  42.5نسبة بأعلى معا والصورة

  ..% ٥.١نسبة  بأدىن فقط الفيديو استخدام جاء وأخريا 6.1% بنسبة فقط صورة

  

طريقة عرض التعليقاتالسلبيةعلى املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا حيث كانت ) ٠٦(يوضح اجلدول رقم 

مث % ٢٦صورة بنسبة + يليها طريق نص % ٦١طريقة عرض التعليقات من خالل النص فقط هى االعلى بنسبة 

ويفسر الباحث ارتفاع %. ٢فيديو بنسبة + واخرياً نص % ٤يليها عن طريق االميوجى بنسبة % ٦صورة فقط بنسبة 

الصورة انه ميكن + السلبيةعلى املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا عن طريق النص فقط والنص نسبة التعليقات 

مستخدم التعبري عن مشاعره وافكاره واملعلومات الىت يريد ان يشاركها مع االخرين بصورة افضل حيث من خالهلا لل

  )٠٦(جدول رقم 

  على املنشوراتالسلبية طريقة عرض التعليقات

  املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا

  %  ك  

  %61 669  نص فقط

  %26  286  صورة+ نص 

  %2  27  فيديو+ نص 

  %6  62  صورة

  %4  49  اميوجى

  %0  0  اخرى

  %١٠٠ 1093  االمجاىل



 

)١٦٢( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

كما الحظ الباحث ان اغلب التعليقات النصية قصرية . متكنه من استخدام املفردات الىت تعكس موقفه من التعليق

  .ل االجتماعى االلكرتونية الفيسبوكجدا مبا يتماشى مع طبيعة الوسيلة االعالمية االنرتنت ووسائل التواص

  ما العالقة بين طريقة عرض المنشورات المرتبطة بموضوع فيروس كورورنا وطريقة التعليق عليها؟: ثالثاً 

العالقة بني طريقة عرض املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا وطريقة التعليق عليها ) ٠٧(يوضح اجلدول رقم 

نسبة ىف التعليقات االجيابية و التعليقات السلبية وغري املرتبطة مبوضوع احملتوى او احليادية على جاءت اعلى حيث 

على التواىل وجاءت طريقة التعليق على % ٥٢و % ٥٣و % ٥٤بنسبة ) صورة+نص(املنشورات املعروضة من خالل 

املرتبطة مبوضوع احملتوى او احليادية على املنشورات اعلى نسبة ىف التعليقات االجيابية و التعليقات السلبية وغري 

على التواىل مث وجاءت طريقة التعليق على %  ٣٩و% ٣٧و% ٣٤بنسبة ) نص(املنشورات املعروضة من خالل 

املنشورات اعلى نسبة ىف التعليقات االجيابية و التعليقات السلبية وغري املرتبطة مبوضوع احملتوى او احليادية على 

  .على التواىل%  ١٠% ١٠و % ١١بنسبة ) فيديو+ نص(ضة من خالل املنشورات املعرو 

وينعكس ذلك على امجاىل التعليقات االجيابية والتعليقات السلبية وغري املرتبطة مبوضوع احملتوى او احليادية على 

بنسبة ) صالن(ىف املرتبة االوىل يليها املنشورات من خالل % ٥٤بنسبة ) صورة+نص(املنشورات املعروضة من خالل 

  % .١١بنسبة ) فيديو+نص(يليها املنشورات من خالل % ٣٥

جيذب املستخدمني لقراءته والتفاعل معه ) نص+ الصورة (ذلك الن طبيعة املنشور من خالل استخدام  ويرجع الباحث

ربي بنسبة كبرية وهو ما يتماشى مع النتيجة السابقة للبحث وكذلك تتفق مع نتيجة دراسة سامل، حممد سامي ص

)٢٠١٦ (xxviii   عن أولويات قضايا صحافة املواطن وأمناط التفاعلية وطبيعة املصادر املوظفة �ا على بوابة شارك

ولكنها %   ٩٠.٧) صورة+نص(مبوقع املصرى اليوحميث بلغت نسبة طريقة عرض املوضوعات املنشورة باستخدام 

  %. ٠.٩ءت ىف دراسته ىف املركز االخري بنسبة حيث جا) النص(ختتلف معها خبصوص طريقة عرض احملتوى باستخدام 

  )٠٧(جدول رقم 

 العالقة بني طريقة عرض املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا وطريقة التعليق عليها

طريقة عرض املنشورات 

مبوضوع فريوس   املرتبطة

  كورورنا

التعليقاتغري املرتبطة 

  مبوضوع احملتوى

  او احليادية

  االمجاىل  التعليقاتاالجيابية  التعليقاتالسلبية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

 %٣٥ 1605 %٣٤ 1049 %٣٧ 404  %٣٩  152  نص فقط

 %٥٤ 2446 %٥٤ 1662 %٥٣ 581  %٥٢  203  صورة+ نص 

 %١١ 488 %١١ 342 %١٠ 108  %١٠  38  فيديو+ نص 

 %٠ ٠ %٠ ٠ %٠ ٠  %٠  ٠  صورة

 %٠ ٠ %٠ ٠ %٠ ٠  %٠  ٠  اميوجى

 %٠ ٠ %٠ ٠ %٠ ٠  %٠  ٠  اخرى

  %١٠٠  4539  %١٠٠  3053  %١٠٠  1093  %١٠٠  393  االمجاىل



 

)١٦٣( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

القائمين على ادارة الصفحة مع اشكال عدم تسامح جمهور شبكات التواصل /ما رد فعل القائم: رابعاً 

 االجتماعى االلكترونية مع المحتوى؟

 التواصل شبكة على ALEX NEW اسكندرية اخبار صفحةعدم تدخل القائمني على  الحظ الباحث

بالتعليق او حتذير او منع املستخدمني الذين يقومون بالتعليق بصورة سلبية او غري  فيسبوك االلكرتونية االجتماعى

متساحمة بل ىف بعض احلاالت كانت التعليقات السلبية تتعلق بالقائمني على الصفحة وليس املنشورىف حد ذاته واكتفى 

برغبة القائمون على ويفسر البحث ذلك . ة او بصورة فكاهية او عدم الرد على االطالقالقائمون بالرد بصورة معتدل

الصفحة ىف احلفاظ على املتابعني من خالل السماح هلم بالتعبري عن ارائهم مبا يؤدى اىل زيادة عدد معجبني ومتابعني 

  .الصفحة

  )٠٧(صورة رقم 

  تعليق على منشور متعلق بموضوع فيروس كورونا

  

  
  

  :الخالصة

استهدف البحث االجابة على سؤال رئيسى ملشكلة الدراسة وهو ما مدى تسامح مستخدمني شبكة الفيسبوك مع 

على شبكة التواصل Alex Newxxixاحملتوى املنشور؟ من خالل حتليل ردود متابعني صفحة اخبار اسكندرية 

مستخدم وعدد متابعينها ل   1,878,898االجتماعى االلكرتونية فيسبوك والىت يصل عدد معجبينها ل 

وذلك من خالل حتليل حمتوى  ٢٠٢٠ابريل  ١٤وحىت يوم  ٢٠١٥مستخدم منذ اطالقها ىف نوفمرب 1,914,922

 .  ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠مارس  ١٤املنشورات والتعليقات عليها ىف الفرتة من 

 علىALEX NEWS اسكندرية اخبار  صفحة علىوقد توصلت نتائج الدراسة اىل ان امجاىل عدد املنشورات 

بلغت  ٢٠٢٠مارس  ٢٨وحىت   ٢٠٢٠ مارس ١٤ من الفرتة ىف "فيسبوك" االلكرتونية االجتماعى التواصل شبكة موقع

 تعليق 3053التعليقاتاالجيابية وعدد كورونا فريوس مبوضوع مرتبط% ٨٦.٦٢منشور بنسبة  ١١٠منشور منهم  ١٢٧

 املنشور مبوضوع املرتبطة غري التعليقات واخري % 24.08 بنسبة تعليق 1093 يقاتالسلبيةالتعل يليها %67.26 بنسبة



 

)١٦٤( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

مع حمتوى  ويتضح مما سبق اجتاه مجهور املستخدمني اىل التسامح% ٨.٦٦ بنسبة تعليق ٣٩٣ احليادية التعليقات او

انه من اجلدول  يرى الباحث" نصحافة املواط"و " التسامح"وىف ضوء التعريفات السابق ذكرها لكٍل من . املنشور

 شبكة على ALEX NEW اسكندرية اخبار صفحةالسابق يتضح ان صحافة املواطن املتمثلة ىف منشورات 

وتعليقات املتابعني واملعجبني والزوار ىف جمملها تتجه حنو التسامح مع احملتوى  فيسبوك االلكرتونية االجتماعى التواصل

  .بغض النظر عن االتفاق او االختالف معه

+ نص (مث % ٣٧.٢٧فقط بنسبة ) نص(يليها % ٥٣.٦٣بلغت ) صورة+نص(ان طريق عرض املنشور من خالل 

 ALEX اسكندرية اخبار صفحة علىفريوس كورونا  ومما سبق يتضح ان املنشورات املرتبطة مبوضوع% ٩.١٠) فيديو

NEW تتجه حنو استخدام النصوص ىف عرضها للمنشورات  فيسبوك االلكرتونية االجتماعى التواصل شبكة على

ذلك اىل عاملني اوهلما ان طبيعة الصفحة اخبارية، لذا حياول القائمون على الصفحة توصيل املعلومات  ويرجع الباحث

فريوس  (النص اسوة بالصفحات االخبارية للمؤسسات االعالمية، اما العامل الثاىن فهو طبيعة املوضوع من خالل كتابة 

  ).كورونا

طريقة عرض التعليقاتالسلبيةعلى املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا حيث كانت طريقة عرض التعليقات من 

% ٦فقط بنسبة )  صورة(مث % ٢٦بنسبة ) صورة + نص (يليها طريق % ٦١فقط هى االعلى بنسبة ) النص(خالل 

  %.٢بنسبة ) فيديو+ نص (واخرياً % ٤بنسبة ) االميوجى(يليها عن طريق 

جاءت اعلى نسبة ان العالقة بني طريقة عرض املنشورات املرتبطة مبوضوع فريوس كورورنا وطريقة التعليق عليها حيث 

على املنشورات املعروضة من ) غري املرتبطة مبوضوع احملتوى او احليادي(و) السلبية(و التعليقات ) االجيابية(ىف التعليقات 

  .على التواىل% ٥٢و % ٥٣و % ٥٤بنسبة ) صورة+نص(خالل 

 التواصل شبكة على ALEX NEW اسكندرية اخبار صفحةعدم تدخل القائمني على  الحظ الباحث

ستخدمني الذين يقومون بالتعليق بصورة سلبية او غري بالتعليق او حتذير او منع امل فيسبوك االلكرتونية االجتماعى

  .وهو ما يعكس تسامح القائمني على الصفحة مع التعليقات. متساحمة
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  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  المراجع

                                                             
ihttps://www.facebook.com/page.AlexNews 

ii  اجتاهات األكادمييني يف اجلامعات األردنية حنو صحافة املواطن بوصفها مصدراً )  2018(رهام بدر عودة وحممد جنيب الصرايرة

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية سلطنة عمان   -دراسة مسحية،جملة اآلداب والعلوم االجتماعية  جامعة السلطان قابوس : للمعلومات

  95 – 79ص ص   ١ع، ٩مج
iii لعلوم ا�لة العلمية  ، رؤية الشباب اجلامعى لدور صحافة املواطن جتاه ظاهرة التعصب الرياضى) (2017اخرونو النجار، سامي السعيد

  68 - 53ص ص  ٣٠كلية الرتبية الرياضيةع  -الرتبية البدنية والرياضة جامعة املنصورة 
iv (هاشم، منى جابر عبدالهادى  2017 مصداقية تناول صحافة المواطن لقضايا الصراع ودورها فى تشكيل الثقافة السياسية )    

ص ص   ٦٠كلية اإلعالم  ع  -للشباب ،  لمجلة المصرية لبحوث اإلعالم  جامعة القاهرة  341 - 36 
vGustavo Adolfo León Duarte ,Alonso Castillo Rivera( 2017) Between a rock and a 

hard place. Citizen journalism and journalistic ethics in Mexico ,Intercom - RBCC , 

São Paulo, v.40, n.2, p.21-41, maio/ago. DOI: 10.1590/1809-5844201722  
vi   الصحافة  صحافة املواطن ىف ضوء نظرية ا�ال العام، ا�لة العلمية لبحوث)  ٢٠١٦(حافظ، أمساء فؤاد ، اللبان، شريف درويش

 ٥٦٩ - ٥٩٨ص ص    ٦ع : العدد/قس، ا�لد –كلية اإلعالم   -جامعة القاهرة 
vii  دراسة حتليلية على : أولويات قضايا صحافة املواطن وأمناط التفاعلية وطبيعة املصادر املوظفة �ا )   ٢٠١٦( سامل، حممد سامي صربي

ع ص ص  : العدد/قسم الصحافة ا�لد -كلية اإلعالم   -افة جامعة القاهرة بوابة شارك  باملصرى اليوم،  ا�لة العلمية لبحوث الصح

٣٢٣ -  ٤٠٧ 

viii  عالقة صحافة املواطن حبرية التعبري والرأي على شبكة التواصل االجتماعي )   2015(إمساعيل، حممود حسن حسن، نورهان يسرى

 131 - 135ص ص    ٦٨ع، ١٨عليا للطفولة  مجكلية الدراسات ال  -الفيسبوك ، جملة دراسات الطفولة جامعة عني مشس 
ixAhmed Gamaleldin Belal, Wael Anany, Eman Abo El Azem (2015), Conference: The 

First International, The Fourth Scienti3ic Conference Faculty of Speci3ic Education, 

Port Said University " The Future Of Speci3ic Education in Egypt and The Arab World 

(Challenges - Quality - Labor Market)" Nov 15th - 16th, 2015, At: Faculty of Specific 

Education, Port Said University available at 

https://www.researchgate.net/publication/289490216_drast_shaft_alfydyw_alrqmyh_wt

athrha_bzhwr_alalam_aljdyd_Digital_video_journalism_study_within_new_mass-

media_effect/citations 

x   دراسة حتليلية ،ا�لة العلمية : دور صحافة املواطن يف نشر ومقاومة الشائعات يف ا�تمع العريب )    2015( عبدالرمحن، سناء جالل

  185 - 129ص ص   ١قسم الصحافة ع -كلية اإلعالم   -لبحوث الصحافة جامعة القاهرة 

xi Marise Haumann ( 2014) CITIZEN JOURNALISM AND THE PUBLIC 

SPHERE, The case of the Daily Sun’s Facebook fan page, Available at : 

https://www.researchgate.net/publication/294835991 
xii Semary, H., 2020. The Credibility Of Citizen Journalism And Traditional TV 

Journalism Among Emirati Youth: Comparative Study. [online] Semanticscholar.org. 

Available at: <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Credibility-of-Citizen-

Journalism-and-TV-among-

Semary/adee3f8661d45b87991a995f997c8769818cc92c#references. 



 

)١٦٦( 

  

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح
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