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 دينا دمحم دمحم عبد العظيم
 باحثة

 :البحث مقدمة

مع تنامى ظاىرة استخدام تقنيات االتصال االلكترونية في المجتمعات الحديثة بصورة كبيرة، 
جيل جديد لم يعد يتفاعل مع اإلعالم التقميدي بقدر ما يتفاعل مع اإلعالم اإللكتروني فقد ظير 

، فظير اإلعالم اإللكتروني (1226رباب رأفت ) الذي يسمي بالجيل الشبكي او جيل اإلنترنت
الذي يتميز بسرعة االنتشار والوصول إلي اكبر عدد ممكن من الجميور باقل تكمفة وفي اقل 

ك نظرا لما شيده العالم من ثورة تكنولوجية وتطور ىائل لشبكة المعمومات وقت ممكن وذل
 الدولية، وانتشار التقنيات الحديثة لالتصال .

شكل ظيور اإلنترنت حدثا ىاما تأثرت بو وسائل االتصال الجماىيري التي سبقتو في  وقد
رت النسخ اإللكترونية الظيور، ففي البداية ظير النشر اإللكتروني لمكتاب عبر اإلنترنت، وظي

لمصحف، ثم ظيرت الصحف والمجالت اإللكترونية التي تصدر فقط عمي شبكة اإلنترنت ثم 
ظير توجو جديد النشاء اذاعات تبث عمي شبكة اإلنترنت، والقت ىذه االذاعات نجاحا كبيرا 

اإلنترنت  وانتشارا واسعا مما دفع البعض لمتوجو النشاء قنوات تميفزيونية تبث فقط عمي شبكة
 8002" ،وبدأت قنوات تمفزيون اإلنترنت في االنتشار بمصر منذ عام web TVواطمق عمييا "

" حيث بدأت تبث برامجيا Life streaming" واليف ستريمنج " You tubeعمي موقع يوتيوب "
مي دون بث مباشر وايضا برامج مسجمة حيث مكنت المستخدمين من مشاىدة اي محتوي إعال

 (.1223رييام عبدالبارى ة )زمنيقيود 

فالمؤسسات اإلعالمية  عامة من أكبرالمؤسسات اإلجتماعية والثقافية تأثيرًا في نشر ثقافة 
التسامح ومحاربة التطرف أوالعكس، فقد أصبحت ىذه المؤسسات من أكثر وسائل التواصل 

ر في مختمف البشري تأثيرًا في صناعة الثقافة، وتشكيل الوعي، وتحديد توجيات البش
المجتمعات، وذلك بحكم قدراتيا الواسعة والمؤثرة في نشر المعمومات بكافة أشكاليا إلى جماىير 

قيم التسامح  واسعة من الناس بسرعة فائقة، ولكي تحقق وسائل اإلعالم دورىا المنشود في نشر
خالليا مجموعة  ومكافحة التطرف، فالبد من استنادىا الستراتيجية شاممة وبعيدة المدى تحدد من
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أىداف تعمل جميع األطراف اإلعالمية والمجتمعية عمى تحقيقيا بشكل مشترك، وقد دلت 
الدراسات عمى أن وسائل اإلعالم تؤدي دورًا ميمًا في تشكيل الرأي العام وفي التنشئة اإلجتماعية 

  )الدراسات اإلعالمية(. وفي غرس القيم الثقافية ونشر الوعي باآلخر

 -السابقة:الدراسات 

 قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلي محورين : 

 أواًل: الدراسات التي تناولت قنوات تمفزيون اإلنترنت:

 استخدامات الشباب لخدمات البث التمفزيوني عبر االنترنت ، (1212) دراسة رييام سامي
الشباب استيدفت الدراسة التعرف عمي استخدامات جيل  ومدي رضاىم عن ىذه الخدمات:

والمراىقين ليذه الخدمات التمفزيونية عبر اإلنترنت، ومدي رضاىم عنيا واالشباعات المتحققة 
 من استخداميا .

كما توصمت الدراسة إلي العديد من النتائج ومنيا إقبال الشباب والمراىقين عمي استخدام  
خدمات البث التمفزيوني  خدمات البث التمفزيوني عبر االنترنت، وجاء موقع "اليوتيوب" في مقدمة

تاحة عدد من المضامين 97التي يستخدميا الشباب بنسبة ) %(  ويرجع ذلك إلي سيولتو وا 
االعالمية الخاصة ببعض القنوات المصرية عميو من خالل قنوات مخصصة عمي موقع 

 اليوتيوب.

  دي استخدامات الشباب الجامعي لمتميفزيون التقمي ،(1224) عبد المحسن عقيمةدراسة
استيدفت الدراسة التعرف عمي درجة استخدام كل  :وتميفزيون االنترنت واالشباعات المتحققة

من تميفزيون االنترنت والتميفزيون التقميدي ، التحقق مما إذا كان استخدام تميفزيون االنترنت 
ي يؤثر عمي مشاىدة التميفزيون التقميدي لدي الشباب الجامعي ، التعرف عمي االشباعات الت

 يحققيا الشباب الجامعي من خالل مشاىدتو لتميفزيون االنترنت والتميفزيون التقميدي. 
كما توصمت الدراسة إلي العديد من النتائج ومنيا تقارب نسب استخدام عينة الدراسة لكل من 

ون التميفزيون التقميدي وتميفزيون االنترنت بفارق طفيف لصالح التميفزيون التقميدي ، وتفوق تميفزي
 االنترنت عمي نظيره التقميدي في فئات االشباعات . 
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  إستخدامات الشباب المصري لقنوات تميفزيون ، (1223) رييام دمحم عبد الباري دراسة
إستيدفت الدراسة التعرف عمي إستخدامات الشباب : اإلنترنت واالشباعات المتحققة منيا

المصري لقنوات تمفزيون اإلنترنت واالشباعات المتحققة منيا والمتغيرات التي تؤثر عمي 
إستخدام الشباب المصري لقنوات تمفزيون اإلنترنت والقنوات االرضية والفضائية والتعرف عمي 

قنوات تمفزيون اإلنترنت ومعرفة راي المتغيرات التي تؤثرعمي إستخدام الشباب المصري ل
الشباب المصري في الخدمات التي تقدميا مواقع بث قنوات تمفزيون اإلنترنت ومدي استفادتيم 
منيا والتعرف عمي المضمون المفضل لدي الشباب المصري في قنوات تمفزيون اإلنترنت 

فزيون اإلنترنت عمي ىذه وقنوات التمفزيون االرضية والفضائية، ومدي تاثير مشاىدة قنوات تم
 القنوات.

توصمت الدراسة إلي العديد من النتائج ومنيا تصوير وتحميل خصائص ظاىرة قنوات تمفزيون 
ستخدامات الشباب المصري ليا واالشباعات المتحققة منيا نتيجة ىذا اإلستخدام ن  اإلنترنت وا 

وي التخصص النظري اكثر الذكور اكثر إستخداما لتمفزيون اإلنترنت عن االناث، كما ان ذ
إستخداما لو عن ذوي التخصص العممي، وفضل المبحوثون مشاىدة تمفزيون اإلنترنت في 

 المنزل. 

  دراسةKaye، B& Johnson ،T (1222 :) دوافع إستخدام موقع إليوتيوب لمحصول عمي
استيدفت معمومات سياسية ومدي تفاعل المستخدمين مع مقاطع الفيديو السياسية عمي الموقع 

بعد انتخابات  الدراسة التعرف عمي دوافع الشباب االمريكي السياسية إلستخدام موقع إليوتيوب
 090حيث استخدمت ىذه الدراسة الدراسة المسحية اجريت عمي  8008الرئاسة االمريكية عام 

 من مستخدمي موقع اليوتيوب من الشباب. 
ء دافع المراقبة السياسية في مقدمة دوافع توصمت الدراسة إلي العديد من النتائج ومنيا جا

عينة الدراسة إلستخدام موقع إليوتيوب في الحصول عمي المعمومات السياسية ويستخدم اكثر من 
ثمثي عينة الدراسة موقع إليوتيوب لمبعد عن إستخدام وسائل اإلعالم التقميدية والتي يعتقدون انيا 

رفيا لمجميورعنيم لذلك فان اإلعالم البديل ىو تقدم معمومات موجية يرغب السياسيون ان يع
 الحل لمحصول عمي المعمومات السياسية الحيادية من وجية نظر عينة الدراسة .
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  دراسةMueller)،(B ثقافة المشاركة عمي مواقع التواصل اإلجتماعي، بالتطبيق عمي ،
استيدفت  ( 4):1222'عمي موقع إليوتيوب، Machinimaمقاطع الفيديو الخاصة بقنوات "

ىذه الدراسة التعرف عمي دوافع مستخدمي موقع اليوتيوب لمشاركة بعض ما يشاىدونو مع 
اصدقائيم عمي مواقع التواصل اإلجتماعي  المختمفة، وتاثير ذلك عمي منتجي المحتوي عمي 

 '.Machinimaالموقع، وىي دراسة مسحية اجريت بالتطبيق عمي منتجي المحتوي بشركة.'
توصمت الدراسة إلي العديد من النتائج ومنيا ان التفاعل بين منتجي المحتوي عمي قنوات 
موقع اليوتيوب وجميورىم يعتبر اكثر ما يشجع الجميور عمي مشاركة ما يشاىدونو عمي موقع 
التواصل اإلجتماعي  المختمفة وان الجميور يشارك في مقاطع الفيديو التي تعبر عن اولوياتيم 

 دىم عمي التخمص من الشعور بالممل. او تساع

 ثانيًا: الدراسات التي تناولت نشر ثقافة التسامح:

 دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر ثقافة التسامح ، (1226) دراسة حميد شييد جفات
استيدف الدراسة معرفة دور شبكات  :من وجية نظر الصحفيين العراقيين "دراسة مسحية 

التواصل االجتماعي في نشر ثقافة التسامح في المجتمع العراقي ، والتعرف عمي التحديات 
 التي تقف عائقًا أمام نشر ثقافة التسامح في شبكات التواصل االجتماعي. 

ام توصمت الدراسة إلي العديد من النتائج أىميا ان شبكة الفيسبوك تصدرت أنماط استخد
)العينة المبحوثة ( لشبكات التواصل إذ أن جميع أفراد العينة يستخدمون الفيسبوك تالىا 
االنستغرام ثم تويتر ثم اليوتيوب ، وأن أكثر موضوعات ثقافة التسامح انتشارًا  في شبكات 
التواصل االجتماعي ىي الموضوعات التي تحث عمي الجانب االنساني والدعوة إلي الحفاظ عمي 

 المجتمع وتماسكو . وحدة
 ( 1224دراسة شفية احمد دمحم ،) :العولمة وعالقتيا بالتسامح اإلجتماعي في الريف المصري

استيدفت الدراسة التعرف عمي الدراسة العممية لمحياة اإلجتماعية التي تقوم عمي التفاعل الذي 
يؤدي بدوره إلي تنظيم اجتماعي ويؤدي إلي خمق اشياء كثيرة كالمباديء واالخالق داخل 

 المجتمع وما فييا من تسامح اجتماعي  . 
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اعية والثقافية ومنيا ظاىرة العولمة توصمت الدراسة إلي عدة نتائج وىي دراسة الظواىراإلجتم
التي ظيرت وتبمورت نتيجة التغيرات السريعة التي الحقت بالمجتمع المعاصر وعالقة ىذه 

 العولمة بالتسامح .

 الوفاق الوطني واالمن اإلجتماعي مدخل لتحديد ، (1224) دراسة جورج وىيب ذكي غالي
استيدفت الدراسة تحديد  :العدالة والسالمدور الجامعة في تنمية وعي طالبيا بقيم التسامح و 

إليات تفعيل دور الجامعة في تنمية وعي طالبيا بالقيم الداعمة لموفاق الوطني واالمن 
اإلجتماعي: التسامح والعدالة والسالم وذلك من خالل تحميل ومناقشة مفيوم الوفاق الوطني 

لضوء عمي عمي قيم التسامح واالمن اإلجتماعي  تحقيقا لالمن القومي المصري، والقاء ا
والعدالة والسالم ودالالتيا السموكية والدعوة إلييا في رساالت السالم والجيود العالمية والمحمية 

 في التاكيد عمييا . 
توصمت الدراسة إلي عدة نتائج وىي ان الوفاق الوطني واالمن اإلجتماعي  يعد بمثابة قدرة 

المصرية استنادا إلي ركيزة اساسية من القيم االنسانية مثل معنوية في دعم القوة الشاممة لمدولة 
التسامح والعدالة والسالم، كما يعد تنمية وعي طالب الجامعة بتمك المعاني ىي المدخل الحقيقي 
لدفع ارادة الشباب الجامعي إلي الحفاظ عمي امن المجتمع وسالمتو ونبذ العنف وتحقيق التعايش 

 السممي.

  التسامح اإلسالمي في فكر االمام ابن قيم الجوزية ،(1223) عبد الحميمدراسة منال دمحم: 
استيدفت الدراسة حث االفراد عمي التحمي باالخالق الكريمة التي دعا إلييا الدين اإلسالمي 
في التعامل مع االخر، عمي راس ىذه االخالق الطيبة الخيرة خمق التسامح الذي فقده العديد 

 العالم لظروف سياسية واقتصادية طاحنة اثرت عمييم تاثيرا سمبيا. من البشر نتيجة لتعرض
توصمت الدراسة إلي عدة نتائج وىي بيان سبل التسامح مع االخر عند عمم من اىم اعالم 
الدين اإلسالمي وىو االمام ابن قيم الجوزية فيو من اشير مفكري الدين اإلسالمي فيما لمنيج 

الخر مقتديا برسول هللا_صمي هللا عميو وسمم_في اخالقو وادابو، القران الكريم في التعامل مع ا
وتوصمت ايضا إلي دحض مفتريات المستشرقين التي تدعي ان الدين االسمي دين تعصب 
وارىاب وانو انتشر بحد السيف فيذا افتراء كاذب عمي االسالم دين الرحمة العامة واالخالق 

 الحسنة. 
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 التعميق العام عمي الدراسات السابقة: 

 من حيث نوع الدراسة: • 

تعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحميمية التي تحاول وصف وتحميل الخطاب 
االعالمي الذي يقدم في قنوات تمفزيون االنترنت وعالقتو بنشر ثقافة التسامح ، بحيث تشابيت 

رباب التالوي تي تم عرضيا، حيث اتفقت مع دراسة الدراسة مع أغمب الدراسات السابقة ال
 (  .1223(، دراسة رييام عبد الباري ) 1224) عبد المحسن عقيمةدراسة  (،1225)

 من حيث المنيج:• 

، فأغمب استخدام المنيج المسحي االعالمي تشابيت الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة في
(، دراسة أميرة 1225رباب التالوي )مثل دراسة ي الدراسات استخدمت المنيج المسحي االعالم

بينما ىناك دراسات استخدمت منيج وصفي  (1226) (، دراسة رضا أمين1224)لبطريق  ا
   (.1226)سعد العطراني ودراسة (، 1212)خالد الحموري تحميمي ارتباطي مثل دراسة 

 من حيث ادوات جمع البيانات: • 

داة تحميل الخطاب، وقد تشابيت الدراسة مع غالبية الدراسات استخدم الباحث أداة االستبيان وأ
رييام عبد السابقة في استخدام االستبيان أو تحميل الخطاب أو كالىما، واختمفت مع دراسة 

 شفية يوسف حيث استخدمت صحيفة االستقصاء والمقابمة الشخصية، ودراسة  (1223)الباري 
(، ودراسة سعد 1212)ودراسة خالد الحموري حيث استخدمت أداة المقابمة المقننة،  (1224)

 حيث استخدموا أداة مقياس التسامح الذاتي.   (1226)العطراني 

 من حيث الفئة المستخدمة:• 

، فقد تشابيت عينة الدراسة مع ه الدراسة الشباب الجامعي المصري الجميور المستيدف في ىذ
حيث استخدم الجميور  (1224)اياد خزعل اسات السابقة بينما اختمفت مع دراسة العديد من الدر 

حيث استخدم عينة الصحفيين  (1226) حميد جفاتالمصري والمبناني والتونسي، ودراسة 
حيث استخدم فئة الطمبة الموىوبين  (1212)خالد الحموري العراقيين في مدينة بغداد ، ودراسة 
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حيث استخدم فئة  (1221)صابر أبو بكر ية السعودية، ودراسة من مدارس المرحمة الثانو 
 المراىقين طالب المرحمة الثانوية.  

 من حيث النظرية المستيدفة:• 

استخدم الباحث نظرية تحميل الخطاب ، واختمفت معيا معظم الدراسات السابقة في استخدام 
رييام ، ودراسة يب األولوياتيث استخدم نظرية ترتح (1224-)اياد خزعل النظرية، مثل دراسة 

شفية يوسف ، ودراسة مت نظرية االستخدامات واالشباعاتحيث استخد (1223)عبد الباري 
حيث استخدمت ( 1226)رضا أمين حيث استخدمت نظرية ما بعد الحداثة، ودراسة  (1224)

 نظرية االستخدامات واالشباعات ونظرية تشكيل وسائل االتصال ونظرية ثراء الوسيمة.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة : 

 تمثمت أوجو االستفادة من الدراسات السابقة في اآلتي: 

 تحديد مشكمة الدراسة وتساؤالتيا.  .0
 تحديد أىمية وأىداف الدراسة.  .8
 تحديد أدوات جمع البيانات وصياغة منيج الدراسة  .3
تحديد عينة الدراسة التحميمية المتمثمة في ثالث قنوات تمفزيون االنترنت وىم " قناة مصطفي   .0

 قناة بالمخبة".–قناة آرام تي في  –حسني
تحديد االطار النظري لمدراسة، والتعرف عمي النقاط األساسية التي يجب التركيز عمييا  .5

 واستعراضيا. 

 -مشكمة الدراسة:

ي لم يكن منعزال عن حركة المجتمعات فيو خطاب واقعي مؤثر، الشك ان الخطاب اإلعالم
يتميز بنقد الواقع، وييدف إلي االرتقاء بأفراده، ونظرا لمتطور التكنولوجي وتسارع المؤسسات الحكومية 
والخاصة في بث قنوات تميفزيونية عمي شبكة اإلنترنت، واالنتشار المتزايد ليذه القنوات واتساع دائرة 

 ذي يتعرض ليا تزداد أىمية تمك القنوات ويتعاظم تأثيرىا عمى كافة فئات الجميور.الجميور ال
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تتبمور مشكمة الدراسة في رصد وتحميل وتفسير الخطاب االعالمي في قنوات تميفزيون 
 االنترنت وعالقتو بنشر ثقافة التسامح

 تكمن أىمية الدراسة في الجوانب االتية: أىمية الدراسة:

 ية: األىمية النظر  •

تتمثل في ندرة الدراسات التي تناولت تميفزيون االنترنت ونشر ثقافة التسامح باإلضافة ألىمية  .0
 تمك القنوات بالنسبة لمجميور.

 إلقاء الضوء عمي قنوات تميفزيون االنترنت وما تقدمو من برامج لنشر ثقافة التسامح.  .8

 األىمية التطبيقية:  •

سة من نتائج تفيد القائمين باالتصال في تمك القنوات لنشر ثقافة تتمثل في ما تقدمو الدرا .0
 التسامح

يتحدد اليدف الرئيسي لمبحث في التعرف عمي إنعكاس الخطاب اإلعالمي في  أىداف الدراسة:
قنوات تميفزيون اإلنترنت وعالقتو بنشر ثقافة التسامح وينبثق من اليدف الرئيسي األىداف الفرعية 

 التالية:

 التعرف عمي كيفية إستخدام قنوات تميفزيون اإلنترنت.. 0

 . التعرف عمي مدي تحديث ماتبثو قنوات تميفزيون اإلنترنت من عدمو.8

. التعرف عمي مدي االتفاق اواالختالف في إستخدام قناة اإلنترنت ارام تي في وقناة مصطفي 3
 حسني وقناة بالمخبة ومدي االتفاق واالختالف بينيم.

ذه الدراسة عن مدي استفادة قنوات تمفزيون اإلنترنت محل الدراسة من االمكانيات .تكشف ى0
 والميزات التكنولوجية الحديثة التي تتيحيا شبكة اإلنترنت من عدمو.
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 االطار المعرفي لمدراسة : 

: الخطاب اإلعالمي ىو نمط الرسالة  ماىية الخطاب اإلعالمي عبر وسائل االعالم
عبر وسيمة االعالم الي الجميور بغية تحقيق أىداف محددة وغالبا ما يتجسد اإلعالمية الموجية 

في عدد من القنوات االتصالية المستخدمة في وسائل االعالم مثل صناعة االخبار والسنيما 
والتميفزيون واالنترنت واالعالن وقد اكد الباحثون بان الصحفيين والمنظمات التي تستفيد منيم ال 

منذر )لك ان حسابات االخبار تتأثر بمضمون السياق الييكمي الذي ينتجونو تعمل في فراغ ذ
 (.1226صالح 

 تعريف قنوات تميفزيون االنترنت وماىيتيا : 

ذاعت في اآلونة األخيرة قنوات البث المباشر عبر اإلنترنت لمقنوات الفضائية  واالرضية 
ة االخبار واالفالم والبرامج ومباريات والخاصة مما سمح لمكثيرين في جميع أنحاء العالم بمتابع

كرة القدم عبر االنترنت دون معاناة او دفع مقابل لممنفعة من الخدمة، ومع انتشار االنترنت 
سارعت العديد من الشركات  والقنوات لتوصيل بثيا عبر اإلنترنت لسيولة انتشار اإلنترنت 

لتمفزيون، وبدأ عدد كبير من اليواه واستخدامو الذي طغي عمي الجموس لمشاىدة القنوات عبر ا
 (. 1226معاوية حسين ) في بث قنوات معينو لبثيا لألصدقاء

وتم  وقد تعددت التعريفات التي قدميا الباحثون والمتخصصون لمفيوم التميفزيون عبر االنترنت
تعريف تمفزيون اإلنترنت: عمي انو تطور تقني جديد ذو ابعاد ىندسية وا عالمية، يقوم عمي المزج بين 
التمفزيون بخصائصو التقنية والبرامجية، واإلنترنت كوسيط إعالمي، وذلك من خالل بروتوكول خاص 

عل مع مشاىدي يسمح االستفادة من كمتا الوسيمتين بما يحقق التكامل بين مخرجاتيما، والتفا
 .(F. Teery 2002)ومستخدمي الوسيمتين سيؤدي الي مسار متميز ومبتكر في االستخدام 

: تعددت أسباب المجوء إلي إنشاء القنوات التمفزيونية  أسباب نجاح قنوات تمفزيون االنترنت
عمي شبكة اإلنترنت ، منيا صعوبة الحصول عمي ترخيص إلنشاء قناة فضائية ، باإلضافة 

كمفة المرتفعة لحجز تردد عمي القمر الصناعي ، كما أن الكثير من األشخاص قاموا بإنشاء لمت
من سيطرة االعالم الحكومي قنواتيم التمفزيونية الخاصة عمي اإلنترنت في محاولة لمتخمص 

، حيث أن ىذه القنوات ال تحتاج إلي أشخاص متخصصين ذوي خبرة ، فمن الممكن والخاص
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اة تمفزيونية عمي اإلنترنت يعبر بيا عن أرائو ، كما أن شبكة االنترنت توفر ألي شخص إنشاء قن
، حيث أنيا مفزيونية التي يتم انشائيا عمييابعض الخصائص لمقائمين باالتصال في القنوات الت
، كما أنيا ن التوجو إلي الجميور المحمي فقطتسمح ليم بالتوجو إلي جميور واسع وعالمي بدال م

، جود أي رقابة عمي المحتوي المقدمية غير محدودة لمتعبير عن اآلراء دون و توفر ليم حر 
اصة واستخدمت بعض الييئات والمؤسسات قنوات تمفزيون االنترنت لمترويج ألعماليا الخ

 (.1222رييام عبداليادى )وتحسين صورتيا لدي الجميور 

:   رغم أن نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف  دور وسائل االعالم في نشر ثقافة التسامح
ىي ميمة تقوم بيا المؤسسات االجتماعية  والثقافية بمختمف أنواعيا، إال أن المسؤولية الكبرى 
في تحقيق ىذه الميمة تقع عمى عاتق وسائل اإلعالم بكل فئاتيا، نظرًا لقدرة اإلعالم عمى 

د تعد المؤسسات اإلعالمية من أكبر المؤسسات الوصول إلى ماليين الناس والتأثير فييم ، فق
االجتماعية والثقافية تأثيرًا في نشر ثقافة التسامح ومحاربة التطرف أو العكس، فالمؤسسات 
اإلعالمية أصبحت أكثر وسائل التواصل البشري تأثيرًا في صناعة الثقافة وتشكيل الوعي في 

مؤثرة في نشر المعمومات بكافة أشكاليا إلى مختمف المجتمعات، وذلك بحكم قدراتيا الواسعة وال
جماىير واسعة من الناس بسرعة فائقة، من خالل البرامج اإلخبارية والترفييية والتسويقية والدينية 
والثقافية المختمفة، ولكي تحقق وسائل اإلعالم دورىا المنشود في نشر قيم التسامح ومكافحة 

شاممة وبعيدة المدى تحدد من خالليا مجموعة أىداف التطرف، فالبد من استنادىا الستراتيجية 
جريدة النيار الكويتية )تعمل جميع األطراف اإلعالمية والمجتمعية عمى تحقيقيا بشكل مشترك 

1222.) 

 -االطار النظري لمدراسة:

بدأت الدراسات العربية في تحميل الخطاب خالل الثمانينات حيث نظرية تحميل الخطاب: 
راسات متأثرا بالجيود الغربية، وقد قام عدد قميل من الدارسين بتوظيف ىذه نشط  عدد من الد

النظرية في الدراسات العربية وتحديد سمات الخطاب ومكوناتو وجاءت ىذه االسيامات ضمن 
محمود عكاشة ) االطار الفكري لتحميل الخطاب الذي يعبر عن الواقع السياسي واالجتماعي

1222.) 
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ر نظري يسعي لمتعرف عمي كيفية إنتاج الواقع االجتماعي، فيو ييتم تحميل الخطاب ىو إطا
برازىا ليذه الظواىر فالخطاب  بكيفية قيام المغة أو العالمات ببناء الظواىر وليس بكيفية عكسيا وا 
يعد مكونا أساسيا لمعالم االجتماعي إذ تفترض نظرية الخطاب بنظرة تفسيرية إجتماعية مع 

قات بين النص والخطاب والسياق فيي تفترض استحالة فصل الخطاب محاولة استكشاف العال
 (.1223إيمان دمحم أحمد ) عن سياقو األوسع السياسي أو االجتماعي أو الثقافي أو التاريخي

 االستفادة من نظرية تحميل الخطاب:

يمكن توضيح االستفادة من نظرية تحميل الخطاب عبر قنوات تمفزيون االنترنت وذلك من 
 خالل توظيف ثالث أدوات بحثية ىي: 

األطر المرجعية: لمتعرف عمي اإلحالة المرجعية التي يسند إلييا الخطاب االعالمي الصادر  - أ
صد المضمون والكممات عن البرامج عبر قنوات تمفزيون االنترنت لتزكية برامجيا من خالل ر 

 الدالة والمصطمحات التي تستخدميا البرامج.
القوي الفاعمة: تستعين بيا الباحثة لرصد وتحميل األدوار لكل طرف من أطراف العممية  - ب

السياسية واالجتماعية والدينية في نشر ثقافة التسامح من خالل الخطاب االعالمي المقدم من 
يجابا وىي عبارة عن تحميل  البرامج عبر قنوات تمفزيون االنترنت وتقييم ىذه األدوارسمبا وا 

اب محدد لمجموعة من الفاعمون والقائمون باالتصال واألطراف المؤثرة ورصد تصور خط
األدوار وتقسيم ىذه األدوار سمبا وايجابا من وجية نظر الخطاب وسيتم تطبيق ىذه األداة في 

 الدراسة لمتعرف عمي القوي الفاعمة في الخطاب االعالمي. 
التي تقدميا برامج قنوات تمفزيون االنترنت مسارات البرىنة: بيدف توظيف ىذه األداة في المواد  - ت

وذلك لرصد األمثمة واألدلة التي يستعين بيا القائم باالتصال في دعم موقفو سواء كانت أدلة 
سياسية أو اجتماعية أو دينية وتحميل التوجييات األيدولوجية لمقائم باإلتصال ضمن تسمسل 

لفكرية لتوجيياتو فضال عن كونو يساعد البرىنة من خالل ما يسوقو من حجج تمثل الطبيعة ا
في الوصول لممستوي األعمق لمحتوي الخطاب صورة أكثر موضوعية من خالل جمعو بين 

 التحميمين الكمي والكيفي.
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 -اإلطار المنيجي لمدراسة:
 -التساؤالت الخاصة بالدراسة :

 تساؤالت خاصة بالشكل وىي : 

 االعالمي ؟ما السمات الشخصية لمقائمين بالخطاب    (0

 ما القوي الفاعمة في الخطاب االعالمي في قنوات تميفزيون االنترنت ؟ (8

 ما أبرز قنوات تميفزيون االنترنت التي تبث عمي موقع اليوتيوب ؟  (3

 ما نوع البرامج المقدمة في قنوات تميفزيون االنترنت لنشر ثقافة التسامح ؟  (0

 تساؤالت خاصة بالمضمون وىي : 

 األطر المرجعية لمخطاب االعالمي لقنوات تميفزيون االنترنت ؟ما  (0

 ما مسارات البرىنة المنطقية وغير المنطقية لقنوات تميفزيون االنترنت ؟ (8

 ما أسموب عرض قضايا التسامح لقنوات تميفزيون االنترنت ؟ (3

تصف وتحمل تنتمي الدراسة إلي نوعية الدراسات الوصفية التحميمية ، فيي نوع الدراسة: 
الخطاب اإلعالمي الذي يقدم في قنوات تميفزيون اإلنترنت ويعمل عمي تعديل سموكيات وقيم 
نعكاس الخطاب اإلعالمي عمي نشر ثقافة التسامح بين الجميور من خالل شبكة  الجميور ،وا 
اإلنترنت، كما ان الدراسات الوصفية ال تقف عند مجرد جمع البيانات ، بل تتجو إلي تصنيف 

 ذه الحقائق والبيانات وتحميميا .ى

 -منيج الدراسة:

ال تكتفي المناىج واالساليب في اطار تحميل الخطاب بالتحميل  منيج تحميل الخطاب:
والتفكيك ومعرفة الجذور والعالقات المغوية لالستدالل عمي المعني، ولكن يتطمب تحميل 

ث في االثبات وفي اطار وحدة النص االستشيادات واالدلة والبراىين التي يعتمد عمييا المتحد
 (.8000)دمحم عبدالحميد  والمتحدث ومدي تمسكو بيا
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ويقوم ىذا المنيج عمى تحميل القوى الفاعمة، وأفعاليا في خطاب ما، .تحميل القوى الفاعمة:  2
ويصنف القوى الفاعمة إلى فئات إيجابية أو سمبية عمى أن تكون متجانسة من حيث األعمال 

بيا، وبيذا يحصل عمى فئتين من القوى الفاعمة: القوى المساعدة اإليجابية، والقوى  التي تقوم
 المعاكسة، ثم يحدد أدوار ىذه القوى، أي الوظائف الخاصة التي تقوم بيا، وصفاتيا المميزة

(Karmen et al.,) 

قناع ويعنى التركيز عمى خط الحجج بيدف تبرير أو تفنيد بعض اآلراء . تحميل الحجج:  1 وا 
في تحميل  Toulmin.s Modelالجميور بيا، وقد قامت الباحثة باالستعانة بنموذج تولمين

 (.1222)مانويل ماريا  الحجج؛ لتكوين نموذج بسيط الصيغة يتكون من ثالثة بديييات:

O  .الحجج: ويقصد بيا البيانات أو المعمومات التي يقودىا الكاتب لمبرىنة عمى سالمة أطروحتو 

O طالب: وىو ما يتقدم بو الكاتب من اقتراحات وحمول.الم 

O .االستنتاجات: وىو ما يتوصل إليو الكاتب من آراء اجتيادا منو 

يعتمد ىذا المنيج عمى رصد اإلطار الذي تم فيو عرض األطروحة . تحميل األطر المرجعية: 6
رصد األطر التي تم مادة التحميل من حيث كونو ديني، اجتماعي، وبالتإلي يتيح ىذا المنيج 

ىبو ) من خالليا طرح القضايا المختمفة، وبالتالي نحدد أي ىذه األطر غمب عمى الخطاب
 (. 1221عبدالمعز 

  -ادوات الدراسة:

 :تستعين الدراسة باداة تحميل الخطاب بوصفو قادرا عمي تحديد  استمارة تحميل بنية الخطاب
 ية  التي يعني بيا المحتوي اإلعالمي.األفكار المحورية واالطراف االخالقية والقيم

ان مجتمع الدراسة ىو جميع مفردات البحث الذي يقوم الباحث بتطبيق  -مجتمع الدراسة:
الدراسة عميو ويقوم الباحث بجمع البيانات والمعمومات عن كل مفردة داخمة في نطاق بحثو، 

 (.1222عادل رفاعي ) قنوات تمفزيون اإلنترنتويتمثل مجتمع الدراسة التحميمية في 
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 -عينة الدراسة:

، قناة شركة آرام اإلحسان  http://bit.ly/ARAMTVآرام تي في : -( ARAM TVقناة  )
(،  8000/ 2/  2لإلنتاج اإلعالمي من أشير وأقدم القنوات عمى اليوتيوب، تاريخ االنضمام ) 

( مميون مشترك، 8،50(مشاىدة، وعدد المشتركين )035،735،533عدد المشاىدات تجاوزت )
وىدف القناة ىو اثراء اإلعالم اليادف والتعبير بإحسان، ومن اىم برامجيا ىي برنامج خواطر 

 موسم وبرنامج كيان وبرنامج بالعكس وبرنامج قمرة وبرنامج البوم.00

، ىي من اىم القنوات الدينية عمي  :goo.gl/c01dEmhttp//قناة مصطفي حسني: 
اليوتيوب، فيي القناة الرسمية لمداعية مصطفي حسني حيث تشمل برامج ولقاءات ودروس، تاريخ 

، وعدد المشتركين (080،053،990) (،  حيث عدد المشاىدات2/8007/ 85االنضمام )
( ألف فيديو، ومن اىم برامجيا برنامج رحمة 5،0( مميون مشترك، وعدد الفيديوىات )3،75)

حياة، وبرنامج رسالة من هللا، وبرنامج عائد إلي هللا، وبرنامج كممة  وبرنامج يوم في الجنة 
 ،وبرنامج عمي أبواب الفتن،  وبرنامج كنوز. 

، ىي من أىم https://www.youtube.com/c/belmokhba/aboutقناة بالمخبة: 
القنوات االجتماعية الترفييية والسياسية الساخرة، فيي منصة النشر الرسمية لمنتجات بالمخبة 

ادفة يقدميا اإلعالمية والترفييية حيث تشمل برامج ساخرة وترفييية ونقد ومقابالت حوارية ى
( وعدد المشتركين 373،090،833اإلعالمي شعيب راشد، ومن حيث عدد المشاىدات )

(، ومن أىم برامجيا برنامج سوار شعيب وبرنامج 000( مميون مشترك وعدد الفيديوىات )8،52)
 عالموجة. 

 مصطمحات الدراسة: 

الخطاب في أي مجتمع ىو الممارسة اإلجتماعية، وىو مجمل القول  ( الخطاب اإلعالمي:2)
والفعل، ويقوم الخطاب اإلعالمي بنقل ىذه الممارسة اإلجتماعية إلى الجميور عن طريق 
وسائل اإلعالم، ومما ال شك فيو أن معظم الخطاب اإلعالمي لو تحيزاتو سواًء كانت معمنة أو 

عمميات االتصال واإلعالم من حيث التكوين، والممكية، غير معمنة، لذلك فمن األفضل تحميل 
ونظم العمل، وطبيعة الجميور، والنظام السياسي، وما تنتجو من خطابات لمتعرف عمى مدى 

http://bit.ly/ARAMTV
http://goo.gl/c01dEm
https://www.youtube.com/c/belmokhba/about
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اليام سرحان ) قدرتيا ودقتيا في نقل الواقع، وما الذي تخفيو او تظيره وماىي استراتيجيتيا
1224) 

ىو التمفزيون التجاوبي الناتج عن محاوالت عديدة والتي تجري  قنوات تمفزيون اإلنترنت:( 8)
حاليا لدمج التمفزيون باإلنترنت، وذلك بيدف تخميصو من طابعو السمبي واكسابو خاصية 

 Videoالتفاعل االيجابي التي يتميز بيا الكمبيوتر، باستخدام  نظام الفيديو تحت الطمب)
On Demandتيار رسالتو اإلعالمية سواء من حيث ( سيكون لممتمقي الحرية في اخ

 (.8003) نبيل عمى  الشكل او المحتوي وحتي وقت استقبالو ليا

ظيار المطف واألدب فيما ُيعبِّر عنو اآلخرون لفظّيًا  ( التسامح:6) احتراٌم تبادليٌّ بين األفراِد واآلراء، وا 
حقيق التسامح بين الناس وتعميمو ، "ان ت(85)أو سموكّيًا، ميما كان مستواه صحيحًا كان أم خاطئا 

  ".بينيم ليشمل جميع معامالتيم وامور حياتيم يتطمب تأكيدًا تربويًا دستوريًا يرعاىا وينظمو

 الصدق والثبات :

تم قياس صدق التحميل من خالل عرض الصحيفة عمي ( :  Validityاختبار الصدق ) (0
، وذلك لمتأكد من أن )*( مجموعة من المحكمين في مجال االعالم في الجامعات المصرية 

 األداة تقيس ما أعدت لقياسو بالفعل . 
قامت الباحثة بإجراء ثبات التحميل مع زميمتين ، وكانت ( :  Reliabilityاختبار الثبات )  (1

 نسبة الثبات عالية . 
 وفيما يمي النتائج التفصيمية: -نتائج الدراسة التحميمية:

يوضح القوي الفاعمة في بنية الخطاب االعالمي المستخدم عند عرض قضية  : (2جدول رقم )
 نشر ثقافة التسامح
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 القنوات

 فئات التحميل

مصطفي قناة 
 حسني

قناة آرام تي 
 في

 االجمالي قناة بالمخبة

 % ت % ت % ت % ت

 6 %23 22 عمماء الدين
26،3
% 

1 
25،25

% 
26 54،45 

مفكرين ومثقفين 
 وأدباء

6 63% 22 
35،6
% 

5 
41،46

% 
61 

244،2
6 

مسئولين في 
 الحكومة

2 2% 
ص
 فر

 صفر%
ص
 فر

 2 2 صفر%

منظمات المجتمع 
 المدني

 6 صفر% صفر
26،3
% 

2 6،26% 2 11،36 

منظمات حقوق 
 االنسان

2 2% 2 2،2% 
ص
 فر

 5،2 1 صفر %

 %622 25 %222 22 %222 11 %222 12 المجموع

إلي اعتماد االعالمي في كاًل من قنوات تمفزيون االنترنت محل  (0رقم )تشير نتائج الجدول 
الدراسة عمي عدد كبير من المصادر، واحتمت فئة المفكرين والمثقفين واألدباء المرتبة األولي 

%(، وجاءت بعد ذلك في المرتبة الثانية فئة عمماء الدين بنسبة بمغت 099،03بنسبة بمغت )
%( وبعد ذلك جاءت فئة 88،57تمع المدني بنسبة بمغت  )%(، ثم فئة منظمات المج29،92)

%( وأخيرًا فئة مسئولين في الحكومة  في المركز الخامس 2،5منظمات حقوق االنسان بنسبة )
 %(. 0بنسبة بمغت)
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 يوضح األطر المرجعية لمخطاب االعالمي في قنوات تمفزيون االنترنت : (1الجدول رقم )

 القنوات

فئات 
 التحميل

قناة مصطفي 
 حسني

 االجمالي قناة بالمخبة قناة آرام تي في

 % ت % ت % ت % ت

أطر مرجعية 
 دينية

22 22،22% 5 15،24% 6 25،42% 13 62،26 

أطر مرجعية 
 اجتماعية

22 16،21% 26 23،22% 5 22% 62 212،53 

أطر مرجعية 
 قانونية

 6،51 1 %3،12 2 %6،24 2 صفر% صفر

أطر مرجعية 
 اقتصادية

 صفر% صفر
ص
 فر

 صفر%
ص
 فر

 صفر صفر صفر%

أطر مرجعية 
 تاريخية

6 13،24% 2 24،52% 2 3،12% 22 22،24 

أطر مرجعية 
 سياسية

 11،61 2 %25،42 6 %6،24 2 صفر% صفر

 %622 45 %222 23 %222 15 %222 62 المجموع

حول األطر المرجعية المستخدمة في الخطاب االعالمي إزاء  (8رقم )يشير بيانات الجدول 
قضايا التسامح إلي تصدر األطر االجتماعية قائمة األطر المرجعية في بنية الخطاب بنسبة 

%( وجاءت بعد ذلك األطر التاريخية 70،03%(، ثم األطر الدينية بنسبة )085،25بمغت )
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%( ثم األطر 88،38لسياسية بنسبة بمغت)%( يمييا األطر المرجعية ا50،95بنسبة بمغت )
 %( وانعدم وجود األطر االقتصادية حيث كانت النسبة )صفر%(. 7،28القانونية بنسبة )

 يوضح مسارات البرىنة المنطقية وغير المنطقية في قنوات تمفزيون اإلنترنت (6الجدول رقم )

منط
ة ال

رىن
 الب

رات
سا

م
 قية

 القنوات

 فئات التحميل

قناة مصطفي 
 حسني

قناة آرام تي 
 في

 االجمالي قناة بالمخبة

 % ت % ت % ت % ت

 2 أرقام واحصاءات
1،44

% 
1 

2،13
% 

2 
23،35

% 
5 

12،4
2 

 2 شيود عيان
22،2

2% 
22 

15،6
2% 

4 
16،66

% 
11 

63،6
5 

 22 أقوال وتصريحات
65،6

2% 
22 

15،6
2% 

4 
16،66

% 
61 

62،2
5 

 2 مستندات وتقارير
1،44

% 
ص
 فر

 صفر%
ص
 فر

 1،44 2 صفر%

إجمالي مسارات 
 البرىنة المنطقية

12 
22،2

3% 
12 

36،2
2% 

26 
36،62

% 
36 

251،
22 

ير 
 غ

ىنة
لبر

 ا
رات

سا
م

قية
منط

ال
 

االنحياز لوجية نظر 
 واحدة

ص
 فر

 صفر%
ص
 فر

 صفر%
ص
 فر

 صفر%
ص
 فر

 صفر

االعتماد عمي 
 الوصف

5 
11،1

1% 
3 

22،4
5% 

6 22% 24 25 
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االعتماد عمي 
 االستعارات

5 
11،1

1% 
5 

12،2
5% 

4 
16،66

% 
16 

33،3
6 

تحميل األزمة عمي 
 الطرف اآلخر

ص
 فر

 صفر%
ص
 فر

 2 صفر%
6،66

% 
2 6،66 

إجمالي مسارات 
البرىنة غير 

 المنطقية
23 

22،2
2% 

22 
63،5

3% 
22 

63،33
% 

22 
224،

63 

 63 المجموع
222

% 
65 

222
% 

62 222% 
22
2 

622
% 

تعدد وتنوع مسارات البرىنة التي استندت إلييا خطابات قنوات  (3رقم )تكشف بيانات الجدول 
الدراسة إلثبات صحة مقوالتيا حول نشر ثقافة التسامح، بحيث جاءت عمي مستويين ىما: 
مسارات برىنة منطقية ومسارات برىنة غير منطقية، وقد جاءت متوافقة مع طبيعة الخطاب 

)مسارات البرىنة المنطقية( بخطابات قنوات  المعني باألحداث الخاضعة لمتحميل، حيث جاءت
%(  من االجمالي الكمي لممسارات، متفوقة بذلك عمي )مسارات 028،00الدراسة بنسبة مقدارىا )

%( حيث تتطمب معالجة ىذه األحداث 009،75البرىنة غير المنطقية( والتي بمغت نسبة )
 منطقيًا يعتمد عمي الحجة والدليل. االعتماد عمي العقل والمنطق، وىو ما يضمن حوارًا عممياً 

 يوضح أسموب عرض قضايا التسامح بقنوات تمفزيون االنترنت: ( 2الجدول قم ) 
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 القنوات

فئات 
 التحميل

قناة مصطفي 
 حسني

 االجمالي قناة بالمخبة قناة آرام تي في

 % ت % ت % ت % ت

 236،15 66 %24،36 22 %32،22 22 %22،22 21 منطقي

 225،22 11 %16،52 2 %65،56 4 %22،23 22 عاطفي

 15،24 3 %15،24 3 صفر% صفر صفر% صفر ساخر

 %622 32 %222 12 %222 25 %222 11 المجموع

إلي تصدر األسموب المنطقي أساليب المعالجة عموما بنسبة  (0رقم )تشير بيانات الجدول 
%( وأخيرًا األسموب الساخر بنسبة 002،05%( ثم العاطفي بنسبة بمغت )053،82بمغت )

(82،59.)% 

 يوضح فئة االستماالت المستخدمة عند عرض ثقافة التسامح: (2الجدول رقم )

 القنوات

 فئات التحميل

قناة مصطفي 
 حسني

 االجمالي قناة بالمخبة تي فيقناة آرام 

 % ت % ت % ت % ت

استماالت 
 عقمية

2 13،33% 5 26،62% 2 22% 24 262 

استماالت 
 عاطفية

 26،61 5 صفر% صفر 13،33% 2 13،33% 2

 223،35 22 %22 2 %12 6 %23،35 4مزيج من 
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 االستماالت

 %622 22 %222 22 %222 22 %222 22 المجموع

أن اجمالي االستماالت العقمية المستخدمة عند عرض ثقافة  (5رقم )توضح بيانات الجدول 
%( بعد ذلك جاء مزيج من االستماالت العقمية 030التسامح احتمت المرتبة االولي بنسبة بمغت )
%( وأخيرًا جاءت االستماالت العاطفية 005،52والعاطفية في المرتبة الثانية بنسبة بمغت )

 %(.53،38مغت )بنسبة ب

 يوضح أسموب نشر ثقافة التسامح بقنوات تمفزيون االنترنت : (3الجدول رقم )

 القنوات    

 فئات التحميل

قناة مصطفي 
 حسني

 االجمالي قناة بالمخبة قناة آرام تي في

 % ت % ت % ت % ت

وقائع ومعمومات وآراء 
 متعمقة بالحياة العامة

4 23،33% 5 26،62% 6 62% 25 262 

وقائع ومعمومات وآراء 
متعمقة بالحياة 

 الخاصة لألفراد

ص
 فر

 صفر%
ص
 فر

 12 1 %12 1 صفر%

وقائع ومعمومات وآراء 
تمزج بين الحياة 

 الخاصة والعامة
5 26،62% 4 23،33% 2 22% 12 222 

 622 22 %222 22 %222 22 %222 22 المجموع

أن قنوات الدراسة تناولت وقائع ومعمومات وآراء تمزج بين  (5رقم )توضح بيانات الجدول 
%( ثم جاءت في المرتبة الثانية وقائع 050الحياة الخاصة والعامة في المقدمة بنسبة بمغت )
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%( وأخيرًا جاءت وقائع ومعمومات وآراء 030ومعمومات وآراء متعمقة بالحياة العامة بنسبة )
 %(.80بة بمغت )متعمقة بالحياة الخاصة لألفراد بنس

يوضح اليدف من المعالجة االعالمية لقضايا نشر ثقافة التسامح بقنوات  : (4الجدول رقم )
 تمفزيون االنترنت

 القنوات

فئات 
 التحميل

قناة مصطفي 
 حسني

 االجمالي قناة بالمخبة قناة آرام تي في

 % ت % ت % ت % ت

 %80،95 5 توعوي 
ص
 فر

 80،95 5 صفر% صفر صفر%

 005،55 88 %08،25 5 %09،50 00 %85،02 5 تثقيفي

 إخباري 
ص
 فر

 صفر%
ص
 فر

 صفر صفر صفر% صفر صفر%

 050،9 30 %59،00 2 %58،37 00 %58،09 08 توجييي

 %300 52 %000 00 %000 80 %000 83 المجموع

ىدف المعالجة االعالمية لقضايا نشر ثقافة التسامح تصدر  (9رقم )توضح بيانات الجدول 
 %(،005،55%( ثم )اليدف التثقيفي( بنسبة بمغت )050،9)اليدف التوجييي(  بنسبة بمغت ) 

%( وأخيرًا جاء )اليدف االخبار( الذي لم تتعرض 80،95يميو )اليدف التوعوي( بنسبة بمغت )
 لذلك جاء بنسبة بمغت )صفر%(.  لو قنوات الدراسة في نشر ثقافة التسامح 
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 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة : 

جاءت فئة المفكرين والمثقفين واألدباء في مقدمة القوي الفاعمة في المرتبة األولي وجاءت بعد  .0
ذلك في المرتبة الثانية فئة عمماء الدين، ثم فئة منظمات المجتمع المدني وبعد ذلك جاءت 

 االنسان، وأخيرًا فئة مسئولين في الحكومة  في المركز الخامس. فئة منظمات حقوق 
تصدر األطر االجتماعية قائمة األطر المرجعية في بنية الخطاب بنسبة بمغت )  .8

%( وجاءت بعد ذلك األطر التاريخية بنسبة 70،03%( ، ثم األطر الدينية بنسبة )085،25
%( ثم األطر 88،38سبة بمغت )%( يمييا األطر المرجعية السياسية بن50،95بمغت )

 %( وانعدم وجود األطر االقتصادية. 7،28القانونية بنسبة )
تعدد وتنوع مسارات البرىنة التي استندت إلييا خطابات قنوات الدراسة إلثبات صحة مقوالتيا  .3

حول نشر ثقافة التسامح، بحيث جاءت عمي مستويين ىما : مسارات برىنة منطقية ومسارات 
منطقية، وقد جاءت متوافقة مع طبيعة الخطاب المعني باألحداث الخاضعة برىنة غير 

لمتحميل، حيث جاءت )مسارات البرىنة المنطقية( بخطابات قنوات الدراسة بنسبة مقدارىا 
%( ، متفوقة بذلك عمي )مسارات البرىنة غير المنطقية( والتي بمغت نسبة 028،00)
(009،75. )% 
%( ثم العاطفي 053،82يب المعالجة عموما بنسبة بمغت )تصدر األسموب المنطقي أسال .0

 %(. 82،59%( وأخيرًا األسموب الساخر بنسبة بمغت )002،05بنسبة بمغت )
احتمت االستماالت العقمية المستخدمة عند عرض ثقافة التسامح المرتبة االولي  بعد ذلك جاء  .5

، وأخيرًا جاءت االستماالت  مزيج من االستماالت العقمية والعاطفية في المرتبة الثانية
 العاطفية.

قنوات الدراسة تناولت وقائع ومعمومات وآراء تمزج بين الحياة الخاصة والعامة في المقدمة  .5
%( ثم جاءت في المرتبة الثانية وقائع ومعمومات وآراء متعمقة بالحياة 050بنسبة بمغت )
متعمقة بالحياة الخاصة لألفراد %( وأخيرًا جاءت وقائع ومعمومات وآراء 030العامة بنسبة )
 %(.80بنسبة بمغت )

بنسبة بمغت  ىدف المعالجة االعالمية لقضايا نشر ثقافة التسامح تصدر )اليدف التوجييي( .9
%( ،يميو )اليدف التوعوي( بنسبة 005،55%( ثم )اليدف التثقيفي( بنسبة بمغت )050،9)
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و قنوات الدراسة في نشر ثقافة %( وأخيرًا )اليدف االخباري( لم تتعرض ل80،95بمغت )
 التسامح. 

 :مستخلص البحث

التعرف عمي انعكاس الخطاب اإلعالمي في قنوات تميفزيون تيدف ىذه الدراسة إلي   
التعرف عمي كيفية استخدام قنوات ، اإلنترنت وعالقتو بنشر ثقافة التسامح مع االخر

ترنت من تميفزيون اإلنترنت، والتعرف عمي مدي تحديث ما تبثو قنوات تميفزيون اإلن
عدمو، باإلضافة إلى التعرف عمي أىم قنوات تمفزيون اإلنترنت التي يستخدميا 
الجميور المصري، كما تكشف ىذه الدراسة عن مدي استفادة قنوات تمفزيون اإلنترنت 
محل الدراسة من االمكانيات والميزات التكنولوجية الحديثة التي تتيحيا شبكة اإلنترنت 

راسة منيج تحميل الخطاب فال تكتفي بالتحميل والتفكيك من عدمو، واستخدمت الد
ومعرفة الجذور والعالقات المغوية لالستدالل عمي المعني، ولكن يتطمب تحميل 

أداة االستشيادات واالدلة والبراىين، واستعانت الدراسة باستمارة تحميل الخطاب، ف
طراف االخالقية والقيمية  تحميل الخطاب بوصفيا قادرة عمي تحديد األفكار المحورية واأل

: اسة إلي مجموعة من النتائج أىمياوتوصمت الدر  .التي يعني بيا المحتوي اإلعالمي
تصدر األطر االجتماعية قائمة األطر المرجعية في بنية الخطاب، تعدد وتنوع مسارات 
البرىنة التي استندت إلييا خطابات قنوات الدراسة إلثبات صحة مقوالتيا حول نشر 

منطقية ومسارات : مسارات برىنة ، بحيث جاءت عمي مستويين ىما فة التسامحثقا
وقد جاءت متوافقة مع طبيعة الخطاب المعني باألحداث الخاضعة  برىنة غير منطقية،

لمتحميل، تصدر األسموب المنطقي أساليب المعالجة عموما، احتمت االستماالت العقمية 
بعد ذلك جاء مزيج من  رتبة االوليالم المستخدمة عند عرض ثقافة التسامح

االستماالت العقمية والعاطفية في المرتبة الثانية، وأخيرًا جاءت االستماالت العاطفية، 
 . )اليدف التوجييي(ىدف المعالجة االعالمية لقضايا نشر ثقافة التسامح تصدر

 ثقافة التسامح -الخطاب اإلعالمي -الكممات االسترشادية: قنوات التميفزيون 
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 المراجع : 

اثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي عمي تشكيل النسق القيمي  رباب رافت دمحم الجمال،
)جامعة الممك  غير منشورة، رسالة دكتوراهاالخالقي لمشباب السعودي:" دراسة ميدانية "،

 (.8003عبد العزيز :كمية االتصال واإلعالم، 

، استخدامات الشباب المصري لقنوات تمفزيون االنترنت واالشباعات  رييام دمحم عبد الباري 
)جامعة القاىرة : كمية اإلعالم ، قسم اذاعة  غير منشورة،  رسالة ماجستير المتحققة منيا،

 ( . 8005وتمفزيون ، 
الم في نشر قيم لمدراسات اإلعالمية، المحور الفكري الذي تقدمت بو اإلمارات "دور اإلع 

 مارس ( 80التسامح ومكافحة التطرف"، الذي اعتمده مجمس وزراء اإلعالم العرب )الخميس 
    https://24.ae/article  

، استخدامات الشباب لخدمات البث التمفزيوني عبر االنترنت ومدي رضاىم عن رييام سامي
االعالم، العدد الرابع ىذه الخدمات، مجمة البحوث االعالمية ،جامعة األزىر، كمية 

 8080، يوليو  3والخمسون، ج
، استخدامات الشباب الجامعي لمتيمفزيون التقميدي وتميفزيون االنترنت  عبد المحسن أحمد عقيمة

العدد –المجمة العممية لبحوث االذاعة والتميفزيون واالشباعات المتحققة "دراسة مقارنة " ، 
 (. 8009تربية النوعية ، قسم االعالم التربوي ، )جامعة المنيا : كمية الالحادي عشر 

، دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر ثقافة التسامح من وجية نظر  حميد شييد جفات
) جامعة الشرق غير منشورة ،  رسالة ماجستيرالصحفيين العراقيين "دراسة مسحية " ، 

 (.8007سم الصحافة واالعالم ،األوسط ، كمية االعالم ، ق
شفية احمد دمحم يوسف، العولمة وعالقتيا بالتسامح االجتماعي في الريف المصري " دراسة 

)جامعة   غير منشورة، اطروحة ماجستيرميدانية في احدي قري محافظات المنوفية "
 (8009المنوفية: كمية االداب، قسم اجتماع، 

واالمن االجتماعي مدخل لتحديد دور الجامعة في  جورج وىيب ذكي غالي، الوفاق الوطني
)جامعة  غير منشورة، اطروحة دكتوراهتنمية وعي طالبيا بقيم التسامح والعدالة والسالم، 

 (8009المنصورة: كمية التربية، قسم اصول التربية، 
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 ماجستيراطروحة منال دمحم عبد الحميم ،التسامح االسالمي في فكر االمام ابن قيم الجوزية، 
 ( 8005)جامعة عين شمس : كمية االداب قسم الدراسات النفسية ، غير منشورة،

)عمان: دار الحامد  0منذر صالح الزبيدي ، دور وسائل اإلعالم في صنع القرار السياسي، ط
 ( 8003لمنشر والتوزيع، 

 8007/ 9/ 85معاوية حسين ، خطوة خطوة البث المباشر لمقنوات الفضائية عبر االنترنت ، 
https://sudaneseonline.com/msg/board/484/msg/1255395486/rn/1.ht

ml 

fاري، استخدامات الشباب المصري لقنوات تميفزيون االنترنت واالشباعات رييام دمحم عبد الب
  8005/ 80/5الكويتية   ،  النيارجريدة المتحققة منيا ،مرجع سابق.

http://www.annaharkw.com/annahar/ArticlePrint.aspx?id=559702&mode=print 

 0في ضوء نظرية االتصال ، ط محمود عكاشة ، لغة الخطاب السياسي، دراسة لغوية تطبيقية 
 ( 8005) القاىرة، دار النشر لمجامعات، 

إيمان دمحم  أحمد، التوظيف السياسي لتراكيب الصورة الفوتوغرافية )الفوتومونتاج( في شبكات 
رسالة التواصل االجتماعي وتأثيراتيا عمي الشباب الجامعي المصري دراسة سيميولوجية، 

 (  8005)جامعة القاىرة، كمية اعالم ، قسم صحافة ، ماجستير، غير منشورة، 
 . 8000)القاىرة: عالم الكتب،  8دمحم عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية، ط

ريس كثير، عز الدين الخطابي، خطابات الحداثة )المغرب: دار مانويل ماريا كاريمو، ترجمة إد
 (.8000ما بعد الحداثة، 

    8008/ 7/ 00ىبة عبد المعز أحمد ، دراسات سابقة في تحميل الخطاب ،  
http://www.alnoor.se/article.asp?id=168682 

 (. 8000)القاىرة: دار المنار لمنشر والتوزيع،0اعي، المرجع في البحث العممي، طعادل رف

 ( www . mawdoo3.com  (17/7/2017) إليام سرحان، مفيوم الخطاب االعالمي ،
   (.8003نبيل عمي، تحديات عصر المعمومات ) القاىرة : مطابع عالم الفكر ، 

  

https://sudaneseonline.com/msg/board/484/msg/1255395486/rn/1.html
https://sudaneseonline.com/msg/board/484/msg/1255395486/rn/1.html
http://www.alnoor.se/article.asp?id=168682
http://www.alnoor.se/article.asp?id=168682
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MEDIA DISCOURSE ON INTERNET TV CHANNELS AND ITS 
RELATIONSHIP OF SPREADING TOLERANCE CULTURE 

(ANALYTICAL STUDY) 

Abstract:  

This study aims to identify the reflection of the media discourse 
in internet v channels and its relation to the dissemination of the 
culture of tolerance with the other, to learn about how to use 
internet tv channels, and to know the extent to which the internet 
tv channels are updated or not، in addition to identifying the most 
important internet television channels used by the Egyptian 
audience, as this study reveals the extent to which internet tv 
channels in question benefit from the possibilities and modern 
technological features provided by the Internet, and used the study 
method of analyzing speech, not only analysis The study used the 
speech analysis form as being able to identify the central ideas and 
moral and value symbiotic suppositions in which the media is 
concerned. The study reached a set of results, the most important 
of which are: the social frameworks issue a list of reference 
frameworks in the structure of speech, the multiplicity and diversity 
of the paths of proof on which the letters of the study channels 
were based to prove the validity of their statements about the 
dissemination of the culture of tolerance, so that came on two 
levels: logical proof pathways and paths of irrational proof, and 
came in line with the nature of the discourse on events subject to 
analysis, the logical method of treatment methods generally، the 



 

- 662 - 
  1212 يوليو –(21مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

mental contacts used when presenting the culture of tolerance 
ranked first place after that came a combination of mental contacts. 
Emotional in second place, and finally the emotional appeals, the 
goal of media treatment of issues of spreading the culture of 
tolerance is issued (guiding goal). 

 
 


