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   (تحليلية دراسة) الصحفية بالمواقع المواطن صحافة تعكسها كما العنف ظاهرة
 اعداد

 بوسي فاروق محمود غندرم.م/ 
 جامعة بورسعيد -مية التربية النوعية مدرس مساعد بك
  معبد خمف إعتماد/ د.أ

 شمس عين جامعة - لمطفولة العميا الدراسات بكمية االطفال وثقافة اإلعالم أستاذ
 البطل إبراىيم ىاني/ د.م.أ

 بورسعيد جامعة النوعية التربية االعالم التربوي بكمية قسم ورئيس التربوي المساعد اإلعالم أستاذ
  السندوبي السعيد مانإي/ د

 بكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد بقسم االعالم التربوي مدرس
  فرج الدين بدر ممكو/ د

 بكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد بقسم االعالم التربوي مدرس
 ممخص البحث:

 استحدثت ثم ومن جديد كوافد المواطن صحافة ألىمية الصحفية المواقع إدراك من الدراسة مشكمة تنبثق
 يقوم الذي الصحفي، المواطن يرسمو ما تتمقي جديدة إعالمية كخدمة خريطتيا ضمن المواطن صحافة خدمة
 حقيقية بمشكمة الباحثة إحساس جاء ثم ومن المجتمع، تشغل التي واألحداث الظواىر وتغطية وتصوير بنقل

 ظاىرة :اآلتي في الدراسة مشكمة تتبمور ناى ومن متأنية، عممية دراسة ودراستيا عندىا التوقف تستوجب
 كما العنف ظاىرة عمي التعرف الي البحث الصحفية، ييدف بالمواقع المواطن صحافة تعكسيا كما العنف
تتضح أىمية الدراسة من خالل تناول صحافة المواطن التي  .الصحفية بالمواقع المواطن صحافة تعكسيا

ظل تحول المتمقي إلي مراسل يعتمد عمي الوسائل التكنولوجية الحديثة تعتبر أداة ميمة إليصال األخبار في 
 في نقل وتوثيق األحداث وتسميط الضوء عمييا، وبذلك أصبح المواطن محور العمل الصحفي واإلعالمي.
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Abstract 
The problem of the study stems from the awareness of the press sites of 

the importance of citizen journalism as a newcomer, and then the citizen 

journalism service has been developed within its map as a new information 

service that receives what the journalist citizen sends, photographs and covers 

the events and events that occupy the society. And studied by a careful scientific 

study, hence the problem of study in the following  : The phenomenon of violence 

as reflected by the citizen's press in the press sites  The research aims to identify 

the phenomenon of violence as reflected by the citizen's press in the press sites.  

The importance of the study is illustrated by the citizen's press, which is 

an important tool for communicating news in the event that the recipient 

becomes a correspondent based on modern technological means in conveying and 

documenting the events and highlighting them. 
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 :مقدمة الدراسة
بعد أن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتمثمة التي تسجل الصوت والصورة والنص بفضل انتشار       

تكنولوجيا اإلنترنت في متناول الجميع، بدأ ظيور عصر جديد لممارسة ىواية الصحافة لممواطن العادي بتمقي 
رساليا إلي المواقع الصحفية نفتاحًا، ومن  الرسائل اإلعالمية وا  المختمفة لنشرىا في فضاء عمومي أكثر حرية وا 

ثم تحول المتمقي إلي مراسل يعتمد عمي الوسائل التكنولوجية الحديثة في نقل وتوثيق األحداث وتسميط الضوء 
 عمييا، وبذلك أصبح المواطن محور العمل الصحفي واإلعالمي.

لعادي إلي محور العممية اإلعالمية وذلك بمشاركتو في ويأتي ظيور صحافة المواطن إلعادة المواطن ا     
صناعة األخبار بالتركيز عمي كل ما يشغل بالو وىمومو من أحداث بعيدًا عن تغطية اإلعالم الرسمي التي 

( مشيرة أن ظاىرة 1022تتسم بالرقابة والتعتيم اإلعالمي، وىذا ما رصدتو دراسة )نيا السيد عبد المعطي 
لقت قبواًل حسنًا، حيث أن المواطنين الصحفيين الذين انخرطوا في األحداث اإلعالمية المواطن الصحفي 

 (2)الجديدة بالرغم من أنيم لم يدرسوا الصحافة ولكنيم يمارسونيا كمستخدمي ألدوات اإلعالم الجديد.
ية الجديدة وفي محاوالت جادة من قبل بعض المؤسسات اإلعالمية إلستثمار مثل ىذه الوسائل اإلعالم     

صحافة المواطنين، فقد سعت بعض ىذه المؤسسات إلي إدماج جيود المواطنين الذين يمتمكون مواقع وخدمات 
عالمية ضمن عمل وبرامج المؤسسات اإلعالمية التقميدية، ويتم في ذلك دمج الخدمة اإلعالمية  إخبارية وا 

وصور تميفزيونية في مجمل الخدمة  المتاحة من خالل صحافة المواطنين من أخبار وصور فوتوغرافية
اإلعالمية التي تقدميا ىذه المؤسسات، وىذه محاولة من ىذه المؤسسات لإلستفادة من واقع إعالم قائم 
وخدمة إخبارية متاحة، كما أن ىذا بال شك يعطي إدراك وشرعية لمثل ىذه الجيود التي يقوم بيا مواطنون 

 (1)مزيدًا من الديناميكية في العالقة بين اإلعالم والجميور.عاديون في خدمة الشأن العام مما يفرز 

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

 المنتج اإلعالمي لكي يكون صالح لمنشر من عدمو.تتوافر في 
 
 

                                                           
(1)

، كهيت اآلداب، سسبنخ يبجستيشي َحٕ صحافت انًٕاطٍ ػهي شبكت اإلَخشَج"، َٓا انغيذ ػبذ انًؼطي. "احجاْاث انشباب انًصش  

 .4، ص 3112جايؼت انًُصٕسة، 

(
3
 .  131)ػًاٌ: داس أعايت، (، ص  1، ط"اتجبْبد اإلػالو انذذيج ٔانًؼبطش"حغيٍ ػبذ انجباس.  (
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 ، انسُذٔثي انسؼيذ إيًبٌ/ ، انجطم إثشاْيى ْبَي/ د.و.أ، يؼجذ خهف إػتًبد/ د.أ إعداد /
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 مشكمة الدراسة
تنبثق مشكمة الدراسة من إدراك المواقع الصحفية ألىمية صحافة المواطن كوافد جديد ومن ثم استحدثت  

خدمة صحافة المواطن ضمن خريطتيا كخدمة إعالمية جديدة تتمقي ما يرسمو المواطن الصحفي، الذي يقوم 
ر وتغطية الظواىر واألحداث التي تشغل المجتمع، ومن ثم جاء إحساس الباحثة بمشكمة حقيقية بنقل وتصوي

 :اآلتيتستوجب التوقف عندىا ودراستيا دراسة عممية متأنية، ومن ىنا تتبمور مشكمة الدراسة في 
 ".ظاىرة العنف كما تعكسيا صحافة المواطن بالمواقع الصحفية"

 أىداف الدراسة
  .ىرة العنف كما تعكسيا صحافة المواطن بالمواقع الصحفيةالتعرف عمي ظا

 وينبثق من اليدف الرئيسي عده أىداف فرعية :
التعرف عمي المغة المستخدمة في تقديم ظاىرة العنف بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل  -2

 الدراسة(.
 ة )محل الدراسة(.إيضاح اإلمكانيات التفاعمية المتاحة بصحافة المواطن بالمواقع الصحفي -1
 التعرف عمي آليات اإلشتراك التي تتيحيا صحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(. -2
 الكشف عن نوع المشاركات المرسمة لصحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(. -3
 التعرف عمي نوع العنف المقدم بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(. -4
 ضاح مظاىر العنف المقدم بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(.إي -5

 أىمية الدراسة
تتضح أىمية الدراسة من خالل تناول صحافة المواطن التي تعتبر أداة ميمة إليصال األخبار في ظل  -2

وتسميط تحول المتمقي إلي مراسل يعتمد عمي الوسائل التكنولوجية الحديثة في نقل وتوثيق األحداث 
 الضوء عمييا، وبذلك أصبح المواطن محور العمل الصحفي واإلعالمي.

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

عمي ظاىرة العنف التي تعتبر من الظواىر السمبية التي تحتاج وتفيد ىذه الدراسة في إلقاء الضوء  -2
 تكاتف الجيود حوليا لمحد منيا ومعالجتيا.
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 مصطمحات الدراسة 
ىي تحول الفرد من متمقي سمبي إلي متمقي يرسل ويعمق ويصحح ويناقش وربما يصبح  صحافة المواطن:

 (2)بيذا المفيوم ثمة شاىد عيان عمي كل حدث وفي كل موقع.

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

 خدمة صحافة المواطن بيا.
خبر والحدث وتتناول األحداث اليومية، والكثير من ىذه ىي المواقع التي تختص بنقل ال المواقع الصحفية:

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

ة المواطن بأنيا: مواقع الصحف عمي شبكة اإلنترنت التي تقدم خدمة صحاف المواقع الصحفيةوتعرف الباحثة 
 وتتيح اإلمكانية لمواطنييا الصحفيين لمتواصل معيا إلرسال المضامين المختمفة.

بأنو: اإلستخدام غير المشروع لمقوة المادية بأساليب متعددة إللحاق األذي باألشخاص  ظاىرة العنف
فة والتدخل في والجماعات وتدمير الممتمكات، ويتضمن ذلك أساليب العقاب واإلغتصاب واإلعتداءات المختم

حريات اآلخرين، كما ينطوي ىذا السموك عمي اإلستخدام غير المشروع لمقوة المادية ألن العنف في جوىره 
نفي لألساس القائم عمي العقل والحكمة التي تغرس في اإلنسان النزعة اإلنسانية الرشيدة التي تحاول الوقوف 

 (4)أمام انتصار الغريزة غير الميذبة عمي العقل.

لحـاق األذن بـاآلخرين، ويـتم بأنيـا:  ظـاىرة العنـفتعرف الباحثة و  ىـو كـل سـموك معنـوي أو مـادي يرافقـو قـوة وا 
ويتخـد أشـكال متعـددة مـن أىميـا العنـف المدرسـي، السياسـي، األسـري، بشكل وبصورة متكـررة والفتـة لإلنتبـاه، 

 وغيرىا.المفظي، العنف ضد المرأة، والعنف ضد األطفال 
 سةتساؤالت الدرا

 ما المغة المستخدمة في تقديم ظاىرة العنف بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(؟ -2
 ما اإلمكانيات التفاعمية المتاحة بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(؟ -1
 ما آليات اإلشتراك التي تتيحيا صحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(؟ -2

                                                           
 .341(، ص 3111فت انؼشبيت، )انماْشة: ٔكانت انصحا1، طانظذبفخ اإلنكتشَٔيخ انؼشثيخخانذ يحًذ غاصي. ( (2

 162(.ص3112)ػًاٌ: داس أعايت نهُشش ٔانخٕصيغ،1، طاإلػالو اإلنكتشَٔيفيصم أبٕ ػيشّ. (4) 

 .12، ص "يشجغ سبثك"إبشاْيى انحيذسي. (1) 
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 اركات المرسمة لصحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(؟ما نوع المش -3
 ما نوع العنف المقدم بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(؟ -4
 ما مظاىر العنف المقدم بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(؟ -5

 فروض الدراسة
 وفقًا لإلمكانيات التفاعمية المتاحةا تعكسيا صحافة المواطن ذات داللة إحصائية بين ظاىرة العنف كم فروقتوجد 

 .بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(
 مجتمع الدراسة

 المجتمع التحميمي: ويشمل صحافة المواطن بالمواقع الصحفية.
 عينة الدراسة    

 عينة صحافة المواطن:
مفردة( من  50ستطالعية عمي عينة مكونة من )لتحديد عينة صحافة المواطن قامت الباحثة بإجراء دراسة إ      

( سنة من الذكور واإلناث، وذلك لتحديد أكثر المواقع الصحفية التي 12-27الشباب الجامعي ممن تتراوح أعمارىم بين )
 تتيح صحافة المواطن ويقبل عمييا الشباب الجامعي متابعة وتفضياًل.

 بحوثين:وتضمنت الدراسة اإلستطالعية توجيو سؤال إلي الم
 ما أكثر المواقع الصحفية التي تتيح صحافة المواطن ويقبل عمييا الشباب الجامعي متابعة وتفضياًل؟

وجاءت نتائج الدراسة اإلستطالعية بالنسبة ألكثر المواقع الصحفية التي تتيح صحافة المواطن ويقبل عمييا 
 الشباب الجامعي متابعة وتفضياًل 

 غ انخي يفضهٓا انشباب انجايؼي في يخابؼت صحافت انًٕاطٍ( يٕضح أكثش انًٕال 1جذٔل) 

 انتشتيت
طذبفخ انًٕاطٍ ثبنًٕالغ 

 انظذفيخ
 انُسجخ انًئٕيخ ػذد انًفشداد

 %42 22 انيٕو انسبثغ 1

 %31 11 انًظشي انيٕو 2

 %11 11 انٕفذ 3

 %3 2 ثٕاثخ فيتٕ 4

 %0 - أخجبسن 5

 %200 47 اإلجمـــــــــــــــــالي
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 د أشارت مفردتين إلي عدم متابعتيا لصحافة المواطن بالمواقع اإللكترونية*وق
ومن الجدول السابق يتضح أن موقع اليوم السابع قد احتل المرتبة األولي من التفضيل عند مفردات        

وبنسبو ( 27%، ويميو في المرتبة الثانية موقع المصري اليوم بتكرار )36( وبنسبو 16العينة وجاء بتكرار )
%، وفي المرتبة الرابعة جاء موقع بوابة فيتو 28( وبنسبو 22%، وفي المرتبة الثالثة موقع الوفد بتكرار)22

 %.2( وبنسبو 1بتكرار)
ومن ثم بعد اإلطالع عمي نتائج الدراسة اإلستطالعية فقد تم تحديد عينة الدراسة التحميمية حيث قامت       

ة التي تتيح خدمة صحافة المواطن وىي اليوم السابع، المصري اليوم، الوفد الباحثة بتحديد المواقع الصحفي
 إلحتالليم المرتبة األولي والثانية والثالثة من حيث تفضيل الشباب الجامعي ليم.

 حجم عينة الدراسة التحميمية:
بمعدل   24/2/1026حتي  24/21/1025وقد أجريت الباحثة الدراسة التحميمية لمدة ثالثة أشير في الفترة 

وقد جاءت في موقع المصري اليوم تحت مسمي "شارك"، ( يوم لثالثة مواقع صحفية تحوي خدمة صحافة المواطن، 82)
بينما أطمق عمييا في موقع "اليوم السابع" مسمي "صحافة المواطن"، في حين جاءت في موقع "الوفد" تحت مسمي 

 "المواطن الصحفي".
( مادة 621( بواقع )1262مية التي تم تحميمييا في المواقع الصحفية )محل الدراسة( )وتم بمغ إجمالي المواد اإلعال

 ( في موقع الوفد.523( في موقع المصري اليوم، و)716إعالمية في موقع اليوم السابع، و)
 نوع الدراسة ومنيجيا

وقف معين تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستيدف شرح خصائص مجموعة معينة أو م
الدراسة عمي المنيج المسحي الذي يعد من أبرز المناىج المستخدمة في  واعتمدتيغمب عميو صفة التجديد، 

مجال الدراسات اإلعالمية خاصة البحوث الوصفية، باإلضافة إلي أنو يعد جيدًا عمميًا منظمًا لمحصول عمي 
وذلك  (5) الظاىرة ومعرفة جوانبيا المختمفة معمومات وأوصاف الظاىرة واألساليب التي اتبعت لمواجية ىذه

 بالتطبيق عمي ظاىرة العنف )محل الدراسة( كما تعكسيا صحافة المواطن بالمواقع الصحفية.
 أدوات جمع البيانات

استخدمت الباحثة أداة تحميل المضمون لموصول إلي نتائج ىذه الدراسة حيث يعتبر تحميل المضمون 
الشكل والمضمون، وتعرف دائرة المعارف الدولية لمعموم اإلجتماعية تحميل  الوسيمة األساسية لمكشف عن

                                                           
6))

س انفكش انؼشبي، )انماْشة: دا1، طتظًيى ٔتُفيز استطالػبد ٔثذٕث انشأي انؼبو: األسس انُظشيخ ٔانًُبرد انتطجيميخػاطف انؼبذ.  

 .213(، ص 3113
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المضمون بأنو أحد المناىج المستخدمة في دائرة محتوي وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة والمرئية وذلك 
 (6)ظمة.بإختيار عينة من المادة موضوع التحميل وتقيميا وتحميميا كميًا وكيفيًا عمي أساس خطة منيجية من

 الدراسات السابقة
 : تم تقسيم الدراسات السابقة إلي عده محاور وىي

 : دراسات تتعمق بصحافة المواطن.المحور األول
 المحور الثاني: دراسات تتعمق بظاىرة العنف.

 دراسات تتعمق بصحافة المواطن: المحور األول:
ي التعرف عمي دور صحافة المواطن والتي سعت إل (7)(1026جاءت دراسة )حاتم سميم عالونة        

كمصدر لممعمومات من وجية نظر الصحفيين األردنيين، ومعرفة أىم أسباب ظيور صحافة المواطن، وطبقت 
( مفردة من الصحفيين األردنيين العاممين في الصحف األردنية اليومية وىي 100الدراسة عمي عينة قواميا )

ر والسبيل األردنية( ووكالة األنباء األردنية )بترا(، واستخدمت الدراسة أداة )الدستور والرأي والغد واألنباط والديا
%( من أفراد عينة الدراسة رأوا أن عمي وسائل اإلعالم تبني المواطن 50اإلستبانة، وتوصمت الدراسة إلي أن )

%( 70بينما أشار ) %(،27الصحفي )أحيانًا(، بينما الذين يرون أن عمييا أن تتبناىم )دائمًا( بمغت نسبتيم )
من أفراد العينة أن عمي وسائل اإلعالم أن تقوم أواًل بمراجعة وتحرير المواد المرسمة من المواطن الصحفي ثم 

 نشرىا.
إلي الكشف عن العالقة بين تناول صحافة المواطن لقضية  (8)(1025وسعت دراسة )أسماء فؤاد حافظ       

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

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

اآلخرين"، تالىا سببان آخران في نفس السياق ىما "التواصل مع اآلخرين والمشاركة في مناقشات معيم" 

                                                           

(
3
)انماْشة: داس انفكش 1، طاألسهٕة اإلدظبئي ٔإستخذيبتّ في ثذٕث انشأي انؼبو ٔاإلػالو"ػاطف ػذني انؼبذ، ركي أحًذ ػضيي. "(

  312(،ص 1222انؼشبي،

(
2
انًجهخ األسدَيخ ت يغحيت"، حاحى عهيى ػالَٔت. "صحافت انًٕاطٍ كًصذس نهًؼهٕياث يٍ ٔجٓت َظش انصحفييٍ األسدَييٍ: دساع (

 .3113(، األسدٌ، 11(، انًجهذ )3، انؼذد )نهؼهٕو اإلجتًبػيخ
2
سسبنخ ( أعًاء فؤاد حافع. "انؼاللت بيٍ حُأل صحافت انًٕاطٍ نمضيت انفخُت انطائفيت ٔليى انًغهًيٍ ٔاأللباط في يصش ٔإحجاْاحٓى"، (

 .3116، كهيت اإلػالو، جايؼت انماْشة، دكتٕساِ
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متمثل في "التعبير عن الرأي و"التعرف عمي األحداث بمجرد وقوعيا"، أما المرتبة الثالثة فاحتميا السبب ال
 بحرية وصراحة".

وعن عالقة صحافة المواطن بحرية التعبير والرأي عمي شبكة التواصل اإلجتماعي الفيس بوك جاءت        
وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت عمي أسموب المسح،  (20)(1024دراسة )نورىان يسري 

( مبحوث من مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي الفيسبوك، 240من )وتكونت عينة الدراسة الميدانية 
واعتمدت الدراسة عمي أداة األستبيان وتحميل المضمون، وتوصمت نتائج الدراسة إلي اتخاذ التفاعمية في 
صحافة المواطن عمي شبكة التواصل اإلجتماعي أشكال متعددة تمثمت في خاصية التعميق، اإلعجاب، 

ضافة إلي أن استخدام الصورة الواقعية والنص معًا جاء بأعمي نسبة حيث يعتبرىا المواطنين والمشاركة، باإل
الصحفيين سمة أساسية في نشر الموضوعات والتعبير عن الرأي، وتميزت الموضوعات في صحافة المواطن 

  بإستخدام المغة العامية.
إلي التعرف عمي دور  (22)(Rebecca Bengtsson 2013ريبكا بنجيستون وىدفت دراسة )        

المواطنين الصحفيين في تغيير المجتمع من خالل النقل الحي لألحداث في مصر وسوريا لتحقيق التغيير 
اإلجتماعي، واعتمدت الدراسة عمي توظيف عدد من المقابالت الشخصية مع المواطنين الصحفيين والصحفيين 

المواطن لم يقتصر عمي تغطية األحداث فيما يتعمق التقميديين، وتوصمت الدراسة إلي أن دور صحافة 
بالمشاركة المدنية  في مصر وسوريا خالل اإلنتفاضات األخيرة بل يمتد ىذا الدور إلي تغطية جوانب آخري في 

 الوقت الحالي والمستقبل.
د عبد وعن قياس إتجاىات الشباب المصري نحو صحافة المواطن عمي شبكة اإلنترنت جاءت دراسة )نيا السي

والتي رصدت التغيرات التي أحدثتيا صحافة المواطن عمي الصناعة اإلعالمية  (21)(1022المعطي 
( 300واإلشكاليات التي تواجييا، وطبقت الدراسة عمي عينة عشوائية من الشباب الجامعي بمغ عددىا )

قياس اإلتجاه نحو مبحوث وذلك في إطار منيج المسح اإلعالمي، واستخدمت الدراسة أداة اإلستبيان وم
يجابية في اإلتجاه نحو صحافة المواطن عمي شبكة  صحافة المواطن، وتوصمت النتائج إلي وجود قوة وا 

                                                           
 (

11
سسبنخ َٕسْاٌ يغشي أبٕ بكش. "ػاللت صحافت انًٕاطٍ بحشيت انخؼبيش ٔانشأي ػهي شبكت انخٕاصم اإلجخًاػي انفيظ بٕن"، (

 .3111، يؼٓذ انذساعاث انؼهيا نهطفٕنت، جايؼت ػيٍ شًظ، دكتٕساِ
(

11
) Rebecca Bengtsson. "Action! Live Streaming as Means of Civic Engagement: A Case Study of 

Citizen Journalism in Egypt and Syria, GLOCAL TIMES, No.19, 2013.  
13

، كهيت اآلداب، سسبنخ يبجستيشَٓا انغيذ ػبذ انًؼطي. "احجاْاث انشباب انًصشي َحٕ صحافت انًٕاطٍ ػهي شبكت اإلَخشَج"، ( (

 .3112جايؼت انًُصٕسة، 
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اإلنترنت، كما أظيرت نتائج الدراسة ازدياد الصفات السمبية في الجانب الميني لصحافة المواطن المرتبط بعدم 
 ىواء الشخصية.اإللتزام بالموضوعية فيما ُينشر وعدم التجرد من األ

إلي التعرف عمي مدي ارتباط التطور  (22)(Steven Tyler 2012 ستيفٍ تبيهش وىدفت دراسة )        
التكنولوجي في وسائل اإلتصال بصحافة المواطن في الواليات المتحدة األمريكية، واعتمدت عمي أداة تحميل 

ة المواطن، وتوصمت الدراسة إلي أنو كمما ( موقع لصحاف131المضمون، وطبقت الدراسة عمي عينة قواميا )
تطورت تكنولوجيا اإلتصال كمما تطورت صحافة المواطن وانتشرت بصورة أسرع، وذلك بالرغم من أن الجيود 
المبذولة في إنتاج صحافة المواطن أقل من الجيود المبذولة في الصحافة التقميدية، باإلضافة إلي أن وسائل 

مت لتمكين المواطن من حقوقو في حرية التعبير والنشر والتوزيع، حيث أن لصحافة اإلعالم اإلجتماعية استخد
 المواطن دورًا ميمًا في تمكين المواطن من تحقيق العدالة اإلجتماعية والديمقراطية.

إلبراز عالقة ظيور المواطن الصحفي في  (23)(1021بينما جاءت دراسة )حنان كامل إسماعيل          
( مفردة من قادة الرأي اإلعالمي 240ي، وطبقت الدراسة عمي عينة عشوائية عنقودية قواميا )الحراك السياس

عالميون بارزون في الوطن العربي، واعتمدت عمي أداة اإلستبيان  العربي في األردن والكويت ومصر، وا 
لعينة يرون أن %( من أفراد ا52.2والمقابمة الشخصية، واستخدمت منيج المسح، وتوصمت الدراسة إلي أن )

ميمة المواطن الصحفي لن تنتيي بإنتياء الحدث الذي ساىم بوجوده وأنو يمكنو مواصمة دوره من خالل عده 
%( من أفراد العينة تبني المواطن الصحفي من قبل وسائل 77قنوات ونوافذ كالمواقع اإللكترونية، بينما يؤيد )

إلىتمام بقطاع اإلعالم البديل من خالل وضع ضوابط لحماية اإلعالم كمراسل ميداني معتمد، وُتوصي الدراسة با
 الممكية الفكرية عمي اإلنترنت.

 Worley)(24) )ٔسني سٔثيٍ وفيما يتعمق بصحافة المواطن والتكنولوجيا الرقمية سعت دراسة         
Robin 2011)  ر القصص إلي التعرف عمي تأثير استخدام التكنولوجيا الرقمية بصحافة المواطن في نش

الصحفية لتجاربيم الحياتية، والتغيرات اإلجتماعية اإليجابية التي يمكن أن تطرأ عمي حياتيم، وتعتبر من 
( طالبًا وطالبة من الطالب الكينيين، وتوصمت الدراسة إلي 50دراسات الحالة، وقد أجريت عمي عينة قواميا )

                                                           
(

13
)Steven Tyler Jones. "Uncovering the Relationship between Citizen Journalism and Development 

Communication" MA, (The University of Alabama,2012). 
14

حُاٌ كايم إعًاػيم. "دٔس انًٕاطٍ انصحفي في انحشان انغٕسي يٍ ٔجٓت َظش لادة انشأي اإلػاليي انؼشبي" " األسدٌ ( (

 .    3113إلػالو، جايؼت انششق األٔعظ، األسدٌ، ، كهيت اسسبنخ يبجستيشٔانكٕيج ٔيصش إًَٔرجاً "، 

(
15

) Worley Robin. "Citizen Journalism and Digital Voices: Instituting aCollaborative Process between 

Global Youth,Technology and Media for Positive Social Change", PHD, (Pepperdine University, 

2011).  
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أثرىا اإليجابي مما جعل الطالب أكثر تفاؤاًل بشأن  أن الموضوعات التي تم نشرىا في صحافة المواطن كان ليا
مستقبميم، باإلضافة إلي أن القصص الصحفية في صحافة المواطن وسيمة فعالة لتمكين الشباب من إحداث 

 التغير اإلجتماعي اإليجابي من خالل تعزيز التضحية بالنفس والشجاعة وغيرىا. 
تأثير تكنولوجيات  Olubunmi Aborisade P., 2010)(25) )أوليبنومي أبوريساد ورصدت دراسة        

وسائل اإلعالم في طرق التقنيات الرقمية عمي صحافة المواطن، وطبقت الدراسة عمي عينة من الصحف 
الغربية التي يستخدميا النيجيريون، واعتمدت الدراسة عمي أداة اإلستبيان، وتوصمت الدراسة إلي أن تأثير 

ة يمثل خطرًا عمي األدوار التقميدية لمصحفي، حيث أن الصحفيين المواطنين يعتبرون التكنولوجيا عمي الصحاف
مدربين عمي نقل األخبار وتحريرىا، كما بينت الدراسة عدم وجود عالقات رسمية  صحفيون غير رسميين وغير

المعمومات التي والصحافة التقميدية، وقد ساعدت التكنولوجيا عمي نشر وتوزيع األخبار و  بين صحافة المواطن
 تخص صحافة المواطن، وكان ليا أثرًا إيجابيًا عمي ظيور صحافة المواطن وانتشارىا.

 : دراسات تتعمق بظاىرة العنف:المحور الثاني
إلي التعرف عمي كثافة استخدام الشباب الجامعي لمواقع  (26)(1026ىدفت دراسة )دعاء حامد الغوابي        

ا بالعنف السياسي لدييم، واستخدمت الدراسة أداة تحميل المضمون واإلستبيان، التواصل اإلجتماعي وعالقتي
وتوصمت نتائج الدراسة إلي ارتفاع وعي الشباب )عينة الدراسة( بأحداث العنف وطبيعتيا، باإلضافة إلي اتفاق 

داث العنف السياسي نتائج الدراسة الميدانية مع نتائج الدراسة التحميمية في إبراز وتوضيح السبب الرئيسي ألح
 والمتمثل في تدىور الوضع اإلقتصادي، وتدني المستوي اإلجتماعي وزيادة معدالت الفقر.

إلي التعرف عمي طبيعة سموك العنف لدي الشباب  (27)(1025وىدفت دراسة ) إيياب حمدي جمعو       
تي تكمن وراءه، واستخدمت الجامعي بأبعاده المختمفة وكذلك الكشف عن الدوافع النفسية واإلجتماعية ال

( مبحوث من طالب وطالبات من أقسام 300الدراسة أداة اإلستبيان، وطبقت الدراسة عمي عينة قواميا )
%( من إجمالي عينة الدراسة 14.4مختمفة بكمية اآلداب جامعة اإلسكندرية، وتوصمت نتائج الدراسة إلي أن )

%( من المبحوثين أن 12.6ع عن النفس بينما رأي )أوضحوا أن العنف يكون مفيد عندما يستخدم لمدفا

                                                           
(

16
) Olubunmi Aborisade P. "How Technology Transforms Journalism Business Through Citizen- 

Reporters in Nigeria", PHD, (USA: Capella University, School of Business, 2010).    
13

، كهيت سسبنخ يبجستيش دػاء حايذ انغٕابي. "يٕالغ انخٕاصم اإلجخًاػي ٔػاللخٓا بانؼُف انغياعي نذي انشباب انًصشي"،( (

 .3113اإلػالو، جايؼت انماْشة، 
12

انًؤتًش انؼهًي انذٔني انخبَي إيٓاب حًذي جًؼّ. "شبكاث انخٕاصم اإلجخًاػي ٔثمافت انؼُف نذي انشباب انجايؼي"، ( (

 .3116، كهيت اإلػالو، جايؼت انماْشة، ٔانؼششٌٔ:اإلػالو ٔحمبفخ انؼُف
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العنف يكون مفيد عندما يستخدم إلسترداد الحق، وأشارت الدراسة إلي وجود عالقة إرتباطية دالة بين الدرجة 
الكمية لمعنف لدي الشباب الجامعي وأبعاده المختمفة وبين مستوي استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي محل 

 الدراسة.
وفيما يتعمق بإلقاء الضوء عمي وسائل اإلتصال الجماىيري وتكوين ثقافة العنف أوضحت دراسة )ىبة        

تباين تأثير التعرض لوسائل اإلتصال الجماىيري في تشكيل ثقافة العنف لدي  (28)(1025شريف صديق 
توصمت الدراسة إلي الشباب الجامعي، وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واعتمدت عمي أداة اإلستبيان، و 

مستويات ثقافة العنف بمحاورىا الفرعية بوسائل اإلتصال الجماىيري التقميدية )التميفزيون والصحف( والحديثة 
)اإلنترنت(، باإلضافة إلي وجود عالقة إرتباطية بين وسائل اإلتصال الجماىيري وثقافة العنف بأبعادىا 

تصال الجماىيري التقميدية والحديثة عمي التنبؤ بثقافة العنف المختمفة، وكشفت الدراسة عمي قدرة وسائل اإل 
 لدي عينة من الشباب الجامعي.

والتي كشفت عن أثر العنف اإللكتروني الذي يتعرض  (10)(1024وجاءت دراسة )شيماء أحمد إبراىيم        
وني عمي شبكة لو المراىق المصري في عالقتو اإلجتماعية، باإلضافة إلي رصد مظاىر العنف اإللكتر 

( مفردة من المراىقين 300اإلنترنت، وقد استخدمت منيج المسح، وطبقت الدراسة عمي عينة قواميا )
المصريين، واستخدمت أداة اإلستبيان، وتوصمت الدراسة إلي أن معظم المراىقين )عينة الدراسة( تتعرض 

ية عكسية دالة إحصائيًا بين كثافة لمعنف اإللكتروني بمستوي منخفض، باإلضافة إلي وجود عالقة إرتباط
 تعرض المراىقين )عينة الدراسة( لمعنف اإللكتروني.

العالقة بين المضامين العنيفة عمي  (12)(1023وفي نفس السياق أوضحت دراسة )سامية حواس       
ي، وُطبقت اإلنترنت ومظاىر السموك اإلنحرافي لدي المراىقين في الجزائر، واستخدمت الدراسة المنيج الوصف

( فردًا، واعتمدت الدراسة أداة المالحظة، والمقابمة، واإلستبيان، وتوصمت نتائج 231عمي عينة قواميا )
الدراسة إلي تعرض أفراد العينة إلي أشكال مختمفة من العنف عمي صفحات اإلنترنت في مقدمتيا مشاىد 

ا عن الدوافع التي تقف وراء متابعة العنف المفظي يمييا العنف الجسدي، ثم مشاىد العنف الجنسي، أم
المراىقين لمواقع عنيفة فكانت الممل وعدم وجود ما يفعمونو، والرغبة في تكوين عالقات مع الجنس اآلخر 

                                                           
12))

سسبنخ صال انجًاْيشي ٔحكٕيٍ ثمافت انؼُف/ دساعت عٕعيٕنٕجيت ػهي ػيُت يٍ انشباب"، ْبت ششيف صذيك. "ٔعائم اإلح 

 .3116، كهيت اآلداب، جايؼت أعيٕط، دكتٕساِ
(31)

، كهيت سسبنخ يبجستيششيًاء أحًذ إبشاْيى. "أثش انؼُف اإلنكخشَٔي انزي يخؼشض نّ انًشاْك انًصشي ػهي ػاللخّ اإلجخًاػيت"،  

 .3111اْشة، اإلػالو، جايؼت انم
(

31
، كهيت انؼهٕو اإلَغاَيت سسبنخ يبجستيشحٕاط عاييت. "ػُف اإلَخشَج ٔػاللخّ بانغهٕن اإلَحشافي نذي انًشاْميٍ في انجضائش"،  (

 .3114بغكشة، انجضائش، -ٔاإلجخًاػيت، جايؼت يحًذ خضيش
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باإلضافة إلي الشعور بالقوة والمكانة والسيطرة، وكشفت الدراسة إلي أن المراىقين يرون أن مشاىد العنف في 
 منيا ما يظير في العديد من السموكيات أىميا التمفظ بألفاظ سيئة.اإلنترنت تؤثر عمي السموك و 

إلي التعرف عمي مدي فاعمية استخدام برنامج  (11)(1022بينما سعت دراسة )رييام عبد الرازق        
لمتربية اإلعالمية في إدراك عينة من األطفال المصريين لمعنف التميفزيوني، واستخدمت الدراسة المنيج شبو 

( سنة، واآلخري عينة 21-8( طفاًل من سن )12ريبي، وانقسمت عينة الدراسة إلي عينة بشرية قواميا )التج
عتمدت الدراسة عمي برنامج "إدراك العنف باألفالم المصرية من من األفالم الروائية السينمائية الطويمة، وا

خالل ميارات التربية اإلعالمية"، وبروفميو "التربية اإلعالمية والعنف"، ومقياس "إدراك العنف باألفالم 
المصرية، واستمارة تحميل المضمون، وتوصمت نتائج الدراسة إلي فاعمية البرنامج المقترح في إدراك العنف 

خالل اكتساب ميارات التربية اإلعالمية، وقد ميز األطفال عينة الدراسة بين  قدم باألفالم المصرية منالم
 تداعيات العنف بالواقع والعنف الخيالي المقدم باألفالم مما ساعد في رفضيم لتقميد العنف التميفزيوني بالواقع.

عالقة بين العنف في اإلعالنات التميفزيونية عن ال (12)(1021وكشفت دراسة )حنان عبد المجيد العواك       
( طفاًل وطفمة 10والسموك العدواني لدي األطفال، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وتكونت العينة من )

سنوات، واعتمدت الدراسة عمي أداة اإلستبيان،  8إلي  5إناث( ممن تراوحت أعمارىم من  20ذكور،  20)
قة بين كثافة مشاىدة اإلعالنات التميفزيونية وزيادة نسبة العنف لدي األطفال، وتوصمت الدراسة إلي وجود عال

%( من أفراد العينة يرون أن مشاىد العنف المقدمة باإلعالنات التميفزيونية كانت )عنفًا 70باإلضافة إلي )
النات بيا )عنفًا %( من أفراد العينة أن مشاىد العنف باإلع20ضروريًا والبد أن يحدث(، وفي المقابل يري )

 شديدًا لم يكن لو داع( و)ال يعتبر عنفًا عمي اإلطالق(.
تقييم برنامج آباء يربون Weymouth, A. Lindsay 2010)(13) )ويميث لينديسيورصدت دراسة        

أطفااًل آمنين بيدف الحماية من العنف وخفض العنف األسري، والذي أقامتو جمعية عمم النفس األمريكية 
(APA)( من األسر المشاركة ببرنامج آباء يربون أطفااًل آمنين متوسط 525، وقد تكونت العينة من )

( عامًا، واستخدمت المنيج الوصفي والتجريبي، واعتمدت الدراسة عمي استمارة تقييم قبمي 22أعمارىم )
ختبار بعد البرنامج وبعدي، وتوصمت الدراسة إلي أن اآلباء استطاعوا اإلجابة بطريقة أفضل عمي اسئمة اإل

                                                           
(

33
سان ػيُت يٍ األطفال انًصشييٍ نهؼُف انخهيفضيَٕي"، سيٓاو ػبذ انشاصق خطاب. "فاػهيت اعخخذاو بشَايج نهخشبيت اإلػالييت في إد (

 .3112، يؼٓذ انذساعاث انؼهيا نهطفٕنت، جايؼت ػيٍ شًظ، سسبنخ دكتٕساِ

(
32

يجهخ دساسبد حُاٌ ػبذ انًجيذ انؼٕان. "انؼُف في اإلػالَاث انخهيفضيَٕيت ٔأثشِ ػهي انغهٕن انؼذٔاَي نؼيُت يٍ األطفال"،  (

 .3113، انماْشة، 11ذد ، انؼ11، انًجهذ انطفٕنخ

(
24

) Weymouth, A. Lindsay, "Act Against Violence: A Multi-Site Evaluation of the Parents Raising 

Safe Kids Program", Master Thesis ( USA: The Faculty of Humboldt State University, 2010).  
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خاصة الجزء الخاص بالتربية اإلعالمية والعنف، حيث بدأوا يناقشون أطفاليم في اآلثار السمبية لمعنف 
بالتميفزيون والعنف بالواقع، مما يعكس اقتناع اآلباء بأن التربية اإلعالمية ميمة جدًا كوسيمة لخفض العنف 

 داخل األسر.
 نتائج الدراسة التحميمية:

 قة الدخول أليقونة  صحافة المواطن في المواقع الصحفية:طري-1
  يٕضح طشيمت انذخٕل أليمَٕت صحافت انًٕاطٍ داخم انًٕالغ يحم انذساعت (3جذٔل ) 

 انًٕالغ

 طشيمخ انذخٕل أليمَٕخ

 طذبفخ انًٕاطٍ  

 انٕفذ انًظشي انيٕو انيٕو انسبثغ

 % ن % ن % ن

 Home Pageيٍ خالل ٔاجٓخ انًٕلغ 
- - 11 100 - - 

 ػٍ طشيك االحُيٍ يؼب  
11 100 - - 11 100 

أن طريقة الدخول أليقونة صحافة المواطن بموقع المصري اليوم من خالل  يتضح من بيانات الجدول السابق:
%(، بينما جاءت طريقة الدخول لموقعي اليوم السابع والوفد  200( بنسبة )82بتكرار )Home Page واجية الموقع 

 %(.200( بنسبة )82بتكرار )  Home Page) الثنين معًا )خريطة الموقع، وواجية الموقععن طرق ا
 

 المغة المستخدمة في تقديم ظاىرة العنف بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية: -1
 ( يٕضح انهغت انًغخخذيت في حمذيى ظاْشة انؼُف بصحافت انًٕاطٍ بانًٕالغ انصحفيت2جذٔل ) 

 انًٕالغ                           

 انهغخ انًستخذيخ 

 انًجًٕع انٕفذ انًظشي انيٕو انيٕو انسبثغ

 % ن % % ن ن % ن

 11.26 1113 10.54 524 11.21 251 11.21 650 انهغخ انظذفيخ انجسيطخ

 1.05 125 1.36 53 2.62 63 1.21 51 انهغخ انؼبييخ

 0.61 15 1.10 2 0.60 5 0.42 3 انهغخ انؼشثيخ انفظذي

 100 2123 100 634 100 122 100 212 نًجًٕعا

أن "المغـة الصـحفية البسـيطة" جـاءت فـي مقدمـة المغـات المسـتخدمة فـي تقـديم  يتضح من بيانات الجدول السابق:
(، تمتيا "المغة العامية" في المرتبة 2272%( بتكرار )82.15ظاىرة العنف بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية بنسبة )

%( بتكــرار 0.58(، وأخيــرًا "المغـة العربيــة الفصـحي" فــي المرتبـة الثالثــة بنسـبة )264%( بتكـرار )7.04بة )الثانيـة بنســ
(24.) 
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 وباستعراض المغة المستخدمة في تقديم ظاىرة العنف بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية يتبين:
 ميا صحافة المواطن بالمواقع احتمت "المغة الصحفية البسيطة المرتبة األولي كأبرز المغات التي تستخد

الصحفية )محل الدراسة( في تقديم ظاىرة العنف، حيث حيث احتل موقع "المصري اليوم" المقدمة في 
(، تالىا موقع "اليوم السابع" 648%( بتكرار )82.67تقديم الظاىرة بالمغة الصحفية البسيطة بنسبة )

أخيرًا موقع "الوفد" في المرتبة الثالثة بنسبة (، و 540%( بتكرار )82.18في المرتبة الثانية بنسبة )
 (.463%( بتكرار )80.43)

 كيفية اإلشارة لمضامين صحافة المواطن بالمواقع الصحفية-2
 ( يٕضح كيفيت اإلشاسة نًضاييٍ صحافت انًٕاطٍ بانًٕالغ انصحفيت4جذٔل ) 

 انًٕالغ                             

 انكيفيخ

 انٕفذ انيٕوانًظشي  انيٕو انسبثغ

 % ن % ن % ن

 ػُٕاٌ سئيسي ٔيمذيخ انخجش ٔطٕسح
 100 11 ـــ ـــ 100 11

 ـــ ـــ 100 11 ـــ ـــ ػُٕاٌ سئيسي ٔطٕسح

أشار موقع "المصري اليوم " إلي مضـامين صـحافة المـواطن عـن طريـق  يتضح من بيانات الجدول السابق:    
 (.82رار )%( بتك200عرض "عنوان رئيسي وصورة" بنسبة )

في حين أشـار موقـع )اليـوم السـابع، والوفـد( إلـي مضـامين صـحافة المـواطن مـن خـالل عـرض "عنـوان رئيسـي 
 (.82%( بتكرار )200ومقدمة الخبر وصورة")

 اإلمكانيات التفاعمية المتاحة بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية -3
 نًٕاطٍ بانًٕالغ انصحفيت ( يٕضح اإليكاَياث انخفاػهيت انًخاحت بصحافت ا 1جذٔل ) 

 انًٕالغ

 طشق انتفبػم انًتبدخ 

 انٕفذ انًظشي انيٕو انيٕو انسبثغ

 % ن % ن % ن

 share 11 100 11 100 11 100انًشبسكخ 

 comment 11 100 11 100 11 100انتؼهيك 

 100 11 100 11 100 11 أسسم نظذيك

 100 11 100 11 100 11 إتبدخ خذيخ األسشفخ

 100 11 100 11 100 11 خذيخ انجذج داخم طذبفخ انًٕاطٍإتبدخ 

ػشع ألْى يشبسكبد انمشاء داخم طذبفخ 

 انًٕاطٍ

 ـــ ـــ 100 11 ـــ ـــ

 ـــ ـــ 100 11 ـــ ـــ ٔجٕد خشيطخ نظذبفخ انًٕاطٍ



  (تحليلية دراسة) الصحفية بالمواقع طنالموا صحافة تعكسها كما العنف ظاهرة
 ، انسُذٔثي انسؼيذ إيًبٌ/ ، انجطم إثشاْيى ْبَي/ د.و.أ، يؼجذ خهف إػتًبد/ د.أ إعداد /

   .غُذس يذًٕد فبسٔق ثٕسي، و.و/ فشد انذيٍ ثذس يهكّ/ د                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التعميق  ،shareلمشاركة توافر العديد من اإلمكانيات التفاعمية وأىميا خدمة ا يتضح من بيانات الجدول السابق:       
comment وأرسل لصديق، ووجود خدمة األرشفة، ووجود خدمة البحث في صحافة المواطن بالمواقع الصحفية محل ،

 (.82%( بتكرار )200الدراسة وىي )اليوم السابع، المصري اليوم، الوفد( بنسبة )
 

 ع الصحفية يتبين:وباستعراض اإلمكانيات التفاعمية المتاحة بصحافة المواطن بالمواق
بينما نجد أن موقع "المصري اليوم" تميز بوجود "خريطة لصحافة المواطن" إلي جانب خدمة عرض ألىم مشاركات القراء 

 ( عن بقية المواقع الصحفية األخري )محل الدراسة(.82%( بتكرار )200داخل صحافة المواطن" بنسبة )
 بالمواقع الصحفيةآليات اإلشتراك التي تتيحيا صحافة المواطن -4

 ( يٕضح آنياث اإلشخشان انخي حخيحٓا صحافت انًٕاطٍ بانًٕالغ انصحفيت  6جذٔل ) 

 انًٕالغ

 
 آنيبد اإلشتشان في طذبفخ انًٕاطٍ ثبنًٕلغ 

 انٕفذ انًظشي انيٕو انيٕو انسبثغ

 % ن % ن % ن

 200 82 200 82 200 82 إتاحة بريد إلكتروني إلستقبال رسائل القراء
 200 82 200 82 200 82 حة أرقام تميفون لممشاركة بصحافة المواطنإتا

 ـــ ـــ 200 82 ـــ ـــ إتاحة خطوات التسجيل والمشاركة
 وضع شروط اإلستخدام والمشاركة 

 
 

 ـــ ـــ 200 82 ـــ ـــ
إقامة الحمالت لممواطنين الصحفيين حول 

 ـــ ـــ 200 82 ـــ ـــ موضوع يشغل المجتمع

تصدر موقع "المصري اليوم" في إتاحة آليات اإلشتراك في صحافة المواطن ومنيا إتاحة  يتضح من بيانات الجدول السابق:     
قامة الحمالت لممواطنين الصحفيين حول موضوع يشغل المجتمع  خطوات التسجيل والمشاركة، ووضع شروط اإلستخدام والمشاركة، وا 

 ميز عن بقية المواقع الصحفية األخري )محل الدراسة(.( وذلك بالت82%( بتكرار )200بنسبة )
 وباستعراض آليات اإلشتراك التي تتيحيا صحافة المواطن بالمواقع الصحفية يتبين:

في حين اشتركت صحافة المواطن بالمواقع الصحفية )اليوم السابع، المصري اليوم، والوفد( في إتاحة أرقام تميفون 
 (.82%( بتكرار )200ريد إلكتروني إلستقبال رسائل القراء بنسبة )لممشاركة بصحافة المواطن، وب

 بالمواقع الصحفية نوع المشاركات من المواد اإلعالمية المرسمة لصحافة المواطن-5
 ( يٕضح َٕع انًشاسكاث انًشعهت نصحافت انًٕاطٍ بانًٕالغ انصحفي 3جذٔل )

 انًٕالغ

 األشكبل

 انًجًٕع ذانٕف انًظشي انيٕو انيٕو انسبثغ

 % ن % ن % ن % ن

 45.11 112 31.22 241 43.53 360 52.31 323 طٕس



  (تحليلية دراسة) الصحفية بالمواقع طنالموا صحافة تعكسها كما العنف ظاهرة
 ، انسُذٔثي انسؼيذ إيًبٌ/ ، انجطم إثشاْيى ْبَي/ د.و.أ، يؼجذ خهف إػتًبد/ د.أ إعداد /

   .غُذس يذًٕد فبسٔق ثٕسي، و.و/ فشد انذيٍ ثذس يهكّ/ د                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 32.32 112 43.06 223 31.01 315 31.46 224 يمبطغ فيذيٕ

 2.41 161 6.14 44 2.11 66 2.16 51 شكبٔي ٔإستغبحبد

 4.61 102 5.21 33 4.51 31 4.35 31 يمبالد

 3.36 23 3.63 23 3.51 21 2.15 21 كبسيكبتيش

 1.11 43 1.11 12 2.30 11 1.61 12 لظض إخجبسيخ

 100 2123 100 634 100 122 100 212 انًجًٕع

تتصـدر "الصـور" المرتبـة األولـي كـأبرز أنـواع المشـاركات فـي صـحافة المـواطن  يتضح من بيانات الجدول السابق:
"مقـاطع الفيـديو" فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة (، تمتيـا 871%( بتكرار )34.28بالمواقع الصحفية )محل الدراسة( بنسبة )

(، ثم "المقاالت" 252%( بتكرار )6.32(، و"الشكاوي واإلستغاثات" في المرتبة الثالثة بنسبة )721%( بتكرار )26.26)
%( بتكــرار 2.25(، ثــم "الكاريكــاتير" فــي المرتبــة الخامســة بنســبة )201%( بتكــرار )3.58فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة )

 (.32%( بتكرار )2.87، وأخيرًا "القصص اإلخبارية" في المرتبة السادسة بنسبة )(62)
 بالمواقع الصحفية يتبين: نوع المشاركات المرسمة لصحافة المواطنوباستعراض 

  قد احتمت "الصور" المرتبة األولي لممشاركات بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية، حيث جاء موقع "اليوم
(، تالىا موقع "المصري اليوم" في المرتبة الثانية بنسبة 262%( بتكرار )41.28مة بنسبة )السابع" في المقد

 (.138%( بتكرار )28.16(، ثم موقع "الوفد" في المرتبة الثالثة بنسبة )250%( بتكرار )32.42)
 األشكال المستخدمة في عرض مضمون ظاىرة العنف بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية-6

 يٕضح األشكال انًغخخذيت في ػشض ظاْشة انؼُف بصحافت انًٕاطٍ بانًٕالغ انصحفيت (2جذٔل ) 

 انًٕالغ

 األشكبل

 انًجًٕع انٕفذ انًظشي انيٕو انيٕو انسبثغ

 % ن % ن % ن % ن

 54.15 1114 51.10 324 52.11 423 55.26 312 َض ٔطٕسح يؼب  

 34.12 260 32.02 203 36.52 302 35.11 255 َض ٔفيذيٕ يؼب  

 5.43 111 1.36 53 3.51 21 5.06 36 طٕسح فمظ

 3.12 13 2.41 42 2.11 11 2.53 11 َض فمظ

 0.13 11 1.10 2 0.60 5 0.14 6 فيذيٕ فمظ

 100 2123 100 634 100 122 100 212 انًجًٕع

%( بتكرار 43.84أن استخدام "النص والصورة معاً" جاء بأعمي نسبة ) يتضح من بيانات الجدول السابق:    
%( بتكرار 4.32(، ثم "صورة فقط" بنسبة )650%( بتكرار )23.86(، يمييم "النص والفيديو معًا" بنسبة )2283)
%( بتكرار 0.72(، وأخيرًا استخدام "فيديو فقط" بنسبة )72%( بتكرار )2.71(، ثم استخدام "نص فقط" بنسبة )227)
(27.) 

 يتبين: ة المواطن بالمواقع الصحفيةأسموب عرض المضامين بصحافوبالتدقيق في 



  (تحليلية دراسة) الصحفية بالمواقع طنالموا صحافة تعكسها كما العنف ظاهرة
 ، انسُذٔثي انسؼيذ إيًبٌ/ ، انجطم إثشاْيى ْبَي/ د.و.أ، يؼجذ خهف إػتًبد/ د.أ إعداد /

   .غُذس يذًٕد فبسٔق ثٕسي، و.و/ فشد انذيٍ ثذس يهكّ/ د                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ،احتمت "النص والصورة معًا" المرتبة األولي في عرض مضامين صحافة المواطن بالمواقع الصحفية
 (، تالىا موقع362%( بتكرار )46.28حيث جاء موقع "المصري اليوم" في المرتبة األولي بنسبة )

(، وأخيرًا موقع "الوفد" في المرتبة 286بتكرار )%( 44.65"اليوم السابع" في المرتبة الثانية بنسبة )
 (.213%( بتكرار )42.20الثالثة بنسبة )

 
 
 نوع العنف بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية -7

 ( يٕضخ َٕع انؼُف ثظذبفخ انًٕاطٍ ثبنًٕالغ انظذفيخ )ػيُخ انذساسخ(1جذٔل ) 

 انًٕالغ

 َٕع انؼُف

 عانًجًٕ انٕفذ انًظشي انيٕو انيٕو انسبثغ

 % ن % ن % ن % ن

 ػُف ضذ انًشأح
151 22.11 214 25.11 131 21.22 510 23.42 

 23.01 500 11.13 120 24.21 205 24.51 125 ػُف يذسسي

 20.15 453 11.22 125 22.61 112 11.10 141 ػُف ثذَي

 14.13 302 16.56 105 11.12 12 15.45 110 ػُف ديُي

 13.26 211 12.11 114 11.25 13 12.12 12 ػُف ضذ األطفبل

 2.62 52 2.61 12 2.42 20 2.11 20 ػُف سيبسي

 1.25 31 1.11 12 1.61 14 1.61 12 ػُف ػشلي

 0.41 1 0.42 3 0.24 2 0.56 4 ػُف نفظي

 100 2123 100 634 100 122 100 212 انًجًٕع

واطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة( حيث أبرز أنواع العنف المقدم بصحافة الم يتضح من بيانات الجدول السابق:   
(، تالىا "العنف المدرسي" في المرتبة الثانية 420%( بتكرار )12.36احتل "العنف ضد المرأة" المرتبة األولي بنسبة )

(، ثم "العنف 342%( بتكرار )10.74(، ثم "العنف البدني" في المرتبة الثالثة بنسبة )400%( بتكرار )12.02بنسبة )
(، ثم "العنف ضد األطفال" في المرتبة الخامسة بنسبة 206%( بتكرار )23.22يني" في المرتبة الرابعة بنسبة )الد
(، ثم "العنف 46%( بتكرار )1.51(، ثم "العنف السياسي" في المرتبة السادسة بنسبة )188%( بتكرار )22.65)

رًا "العنف المفظي" في المرتبة الثامنة بنسبة (، وأخي27%( بتكرار )2.64العرقي" في المرتبة السابعة بنسبة )
 (.8%( بتكرار )0.32)
 مظاىر العنف المقدم بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية -8

 ( يٕضح يظاْش انؼُف انًمذو بصحافت انًٕاطٍ بانًٕالغ انصحفيت )ػيُت انذساعت(11جذٔل ) 

 ًٕعانًج انٕفذ انًظشي انيٕو انيٕو انسبثغ انًٕالغ



  (تحليلية دراسة) الصحفية بالمواقع طنالموا صحافة تعكسها كما العنف ظاهرة
 ، انسُذٔثي انسؼيذ إيًبٌ/ ، انجطم إثشاْيى ْبَي/ د.و.أ، يؼجذ خهف إػتًبد/ د.أ إعداد /

   .غُذس يذًٕد فبسٔق ثٕسي، و.و/ فشد انذيٍ ثذس يهكّ/ د                              
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 % ن % ن % ن % ن يظبْش انؼُف

 22.16 411 21.21 135 25.51 211 21.41 153 دبالد انتؼزيت
 23.56 512 11.13 120 23.51 115 22.62 115 دبالد انضشة 

 21.01 451 25.31 161 22.45 222 1.13 20 انجشٔح ٔاإلطبثبد انذيٕيخ

 12.41 310 12.11 114 11.61 16 23.11 120 انتشٕيّ

 12.42 221 13.25 14 10.52 12 14.04 100 انذشق

 1.20 32 2.32 15 0.15 2 2.11 15 دبالد انتكسيش ٔانتخشيت

 0.46 10 0.42 3 0.36 3 0.56 4 انست ٔاستخذاو األنفبظ انًسيئخ

 0.21 6 0.32 2 0.12 1 0.42 3 طٕس ٔيشبْذ انمتم

 100 2123 100 634 100 122 100 212 انًجًٕع

أبرز مظاىر العنف المقدم بصحافة المواطن بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(،  جدول السابق:يتضح من بيانات ال   
(، تمتيا "حاالت الضرب" في المرتبة الثانية 388%( بتكرار )11.85حيث جاء "التعذيب" في المرتبة األولي بنسبة )

(، 347( بتكرار )12.07ة الثالثة بنسبة )(، ثم "الجروح واإلصابات الدموية" في المرتب421%( بتكرار )12.45بنسبة )
(، ثم "الحرق" في المرتبة الخامسة بنسبة 270%( بتكرار )26.38ثم "التشويو" في المرتبة الرابعة بنسبة )

(، ثم "السب واستخدام 26%( بتكرار )2.60(، ثم "التكسير" في المرتبة السادسة بنسبة )126%( بتكرار )21.36)
(، وأخيرًا "القتل" في المرتبة الثامنة بنسبة 20%( بتكرار )0.35لمرتبة السابعة بنسبة )األلفاظ المسيئة" في ا

 (.5%( بتكرار )0.17)
 اختبار فروض الدراسة

وفقاً ذات داللة إحصائية بين ظاىرة العنف كما تعكسيا صحافة المواطن  توجد فروق تم قبول صحة الفرض جزئياً القائل:
 لصالح موقع المصري اليوم. بالمواقع الصحفية )محل الدراسة(احة المت لإلمكانيات التفاعمية

 
 
 
 

  



  (تحليلية دراسة) الصحفية بالمواقع طنالموا صحافة تعكسها كما العنف ظاهرة
 ، انسُذٔثي انسؼيذ إيًبٌ/ ، انجطم إثشاْيى ْبَي/ د.و.أ، يؼجذ خهف إػتًبد/ د.أ إعداد /

   .غُذس يذًٕد فبسٔق ثٕسي، و.و/ فشد انذيٍ ثذس يهكّ/ د                              
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