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  الملخص:
على وسائل اإلعالم  يمدى اعتماد الجمهور المصر تسعى الدراسة للتعرف على 

المسئولية االجتماعية واألمنية لوسائل ورصد  ،كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية
ضوء في  ، باإلضافة إلى استخالص رؤية مستقبليةتناول قضايا اإلرهابفي  اإلعالم المصرية

داث مقترحات خبراء اإلعالم واألمن لتطوير معالجة وسائل اإلعالم المصرية لألح
ارتفاع نسبة اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم المصرية  خلصت الدراسة إلىو اإلرهابية.

القنوات الفضائية  تر دَّ صَ وتَ  %،٩٢للحصول على األخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية بنسبة 
متابعة األحداث في  يعتمد عليها المبحوثون التي المصرية الخاصة قائمة وسائل اإلعالم

  .اإلرهابية
Abstract: 
The study at hand seeks to recognize the rate of the Egyptian public's 
dependency on mass media as sources of news that are related to terrorist 
acts. It also aims at monitoring the responsibility of the Egyptian mass 
media, both social-wise and security-wise, towards tackling terrorism 
cases. Besides, it attempts to have a vision of the future that can be 
required for developing the way to which the Egyptian media resort in 
dealing with terrorist acts. This may arise in light of the experts' proposals 
in the fields of mass media and national security. 
This study arrives at a conclusion that the percentage of the public who 
depend on the Egyptian mass media to obtain news related to terrorist 
acts has also increased to 92%. The Egyptian private satellite channels are 
on the respondents' top of the media list upon which they depend to 
follow up terrorist acts 

  .المسئولية االجتماعية – اإلرهاب – عتماد على وسائل اإلعالماالكلمات مفتاحية: 
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  المقدمـة :
  للمخاوف والقلق لكل المجتمعات المعاصرة اأساسيًّ  ايظل اإلرهاب بكافة أشكاله مصدرً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جامعة عين شمس -أستاذ اإلعالم كلية اآلداب.  
  

ما لها كما تحظى ظاهرة اإلرهاب باهتمام الشعوب والحكومات لِ  سواء، على حدٍّ المتقدمة والنامية
مصر على  اةعان، تبرز ميوفيما يتعلق بالواقع المصر أمن الدول واستقرارها.  فيمن آثار خطيرة 

يضرب مفاصل الدولة بصورة متقطعة من وقت  الذي اإلرهاب عمدى فترات طويلة من تاريخها م
بما الماضية  الفترةتشهدها مصر خالل  التي يات اإلرهابيةإلى آخر، ثم تسارعت وتيرة العمل

  استقرار المجتمع. هدديو من الخوف  اعامًّ  اخلق جوًّ ي

 يتنطو  ابوصفها أحداثً  أولويات أجندة وسائل اإلعالم المختلفةاإلرهابية تتصدر األحداث 
 تسهمو . األهمية ةبالغ الها بوصفها أحداثً  الجمهوردراك إما يدعم  ؛على قدر كبير من الصراع

 بوصفها المصدر األول الجمهورمعارف واتجاهات  فيبشكل واضح في التأثير وسائل اإلعالم 
ظل حالة عدم ، في يةاستقاء المعلومات المتعلقة باألحداث اإلرهابفي  الجمهوريعتمد عليه  الذي

ما يبرز ، مالئم لهايجاد تفسير إ لألحداث و  بهدف خلق معانٍ  ،االستقرار وانتشار العنف واإلرهاب
 ةـيــلوكـة والســـدانيـوجــة والــيرفـالمعابات ـــل االستجـتشكيفي  المـــل اإلعـائــرات وســـأثيــة تـة دراســأهمي

  نحو اإلرهاب. يللجمهور المصر 
  مشكلة الدراسـة 

 حق تثير العالقة بين اإلعالم واإلرهاب العديد من أوجه الجدل، وتبرز حدود التقاطع بين
وسائل اإلعالم في نقل المعلومات للجمهور وحرية التعبير وحدود األمن القومي للدولة المصرية، 

 تناول قضايا اإلرهابوالخاص في  يالرسم يالمصر وتثير الممارسات اإلعالمية لوسائل اإلعالم 
ا بين ومدى توفيقه، تها االجتماعية والوطنيةمسئوليالجدل حول دور وسائل اإلعالم و حالة من 

 ،مقتضيات العمل على إشباع الحاجات االتصالية للجمهور وفق أداء مهني يتسم بالسرعة والدقة
بعدم إفادة اإلرهابيين مما تقدمه  ،وبين الحرص على أولويات األمن القومي للدولة المصرية

 في إطار سعي وسائل اإلعالم ،اإلعالم من معَطيات تدعم أهداف الجماعات اإلرهابية وسائل
  ).٢٩٣- ٢٤٩، ص ص ٢٠٠٥فهد بن عبد العزيز العسكر، ( لتحقيق السبق

مدى اعتماد الجمهور المصري على وسائل وتتبلور مشكلة الدراسة في التعرف على 
، ورصد المسئولية االجتماعية واألمنية اإلعالم كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية

في تناول قضايا  ،وعلى اختالف أنماط ملكيتها ،والحديثةلوسائل اإلعالم المصرية التقليدية 
 ،وتقويم أداء اإلعالم المصري في التعامل مع قضايا اإلرهاب التي تشهدها مصر ،اإلرهاب
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ومدى اتساقها مع مقتضيات األداء المهني، باإلضافة إلى استخالص رؤية مستقبلية في ضوء 
وسائل اإلعالم المصرية لألحداث اإلرهابية التي  لتطوير معالجة مقترحات خبراء اإلعالم واألمن

  تمس صميم األمن القومي.
  

  أهـمية الدراسـة :
  تكمن أهمية الدراسة في الجوانب التالية:

 من  مرحلة بالغة األهمية خاللتشهدها مصر  التي ظل العمليات اإلرهابية المتالحقة يف
 فيرغم تأثيره  ،من الدراسة باالهتمام الكاف بكون اإلرهاب لم يحظَ  ا، وارتباطً تاريخها

 .حاضر مصر ومستقبلها
 في  باألحداث اإلرهابية والدور الفاعل لوسائل اإلعالم المختلفة يكثافة االهتمام اإلعالم

 .العام يتكوين الرأفي  ألحداث اإلرهابية وأثره الواضحاتغطية 
  كقضية معقدةالمجتمعية تزايد الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين الحرية والمسئولية 

تناولها للقضايا المتعلقة في  بهدف ترشيد أداء وسائل اإلعالم، و ياألداء اإلعالمفي 
 .يباألمن القوم

 تطوير أداء وسائل اإلعالم الوطنية فيما يتعلق بتغطية في  صياغة رؤى مستقبلية تسهم
القرار  يوبما يمثل مرجعية لصانع ،يالمصر  يالقضايا ذات الصلة المباشرة باألمن القوم

 والسياسات اإلعالمية لتقويم أداء وسائل اإلعالم.
  الدراسة:أهداف 
تحتلها وسائل اإلعالم المصرية كمصادر للمعلومات  التي تقدير األهمية النسبية .١

 المتعلقة باألحداث اإلرهابية.
 تناول قضايا اإلرهاب.في  تقييم حدود المسئولية االجتماعية واألمنية لوسائل اإلعالم .٢
قضايا اإلرهاب معالجة في  الوطنيةاإلعالم وسائل طرح رؤى مستقبلية لتطوير أداء  .٣

  بشكل عام. يتمس صميم األمن القوم التي والقضايا ،بشكل خاص
  اإلطار النظري للدراسـة :

والثاني:  ،االعتماد على وسائل اإلعالماألول: نظرية  :تتبنى الدراسة مدخلين نظريين
  .االجتماعية لوسائل اإلعالمالمسئولية نظرية 

 استخدم مصطلح االعتماد على وسائل اإلعالم ألول مرة من قبل ديفلير وبول روكيتش
Defleur and Ball-Rokeach لوصف العالقة ثالثية األبعاد بين الجمهور والوسيلة والمجتمع 

Patwardhan, P., 2003)(.  
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إحدى السمات األساسية للمجتمع  عالمعتماد الجمهور على معلومات وسائل اإلايعد و 
 يجتماعالحديث، حيث يهدف أفراد الجمهور إلى الحصول على المعلومات والتأقلم مع العالم اال

 ,Ball-Rokeach, S. J., DeFleur, M.L., 1989).ترخاء والهروب من توترات الحياةسواال

pp. 240-245)  
االعتماد على نظام الوسيلة ما  تتعدد األهداف التي يسعى األفراد لتحقيقها من خاللو 

تسلية التفاعل) وأهداف ال -وأهداف توجيه (العمل  ،)ياالجتماع - يبين أهداف الفهم (الذات
  . (Loges, W.E., 1994, pp. 5-23)االجتماعية) - (االنعزالية 

عتماد األفراد على مصادر المعلومات مع تزايد مفاهيم الغموض اتزداد كثافة عالقات و 
والصراع وعدم  يجتماعمثل: فترات التغير اال ،جتماعية المحيطةالبيئة الطبيعية واالفي  دوالتهدي

وسائل اإلعالم  تسهمحيث ، واإلرهابوالكوارث الطبيعية والجريمة العنيفة  ،المجتمعفي  ستقراراال
ل إعادة ترتيب تسهِّ  التي تفسير المعلومـاتو عادة الطمأنينة، إ تهدئة المخاوف و في  بدورها

  )(Loveless, M., 2008, pp.162–183األوضاع الجديدة. 
األفراد المعتمدين على  فيعتماد كأساس للتأثير يطرحها مدخل اال التي تتعدد التأثيراتو 

تأثيرات و  تأثيرات معرفية :يف المجتمع، ويمكن تحديدهافي  معلومات وسائل اإلعالم الجماهيرية
  .سلوكيةتأثيرات و  وجدانيـة

في  باعتماد الجمهور على وسائل اإلعالمتعرض الباحثة للدراسات السابقة المرتبطة و 
  .األزمات المتعلقة باألحداث اإلرهابية

  يالعالقة بين التعرض للمضمون اإلخبار  )٢٠١٢ ،حازم أنور محمد البنا(تحرت دراسة 
في  يدراك الجمهور السعودإ و  ،لوسائل اإلعالم حول أزمة المتسللين الحوثيين من ناحية

في  يفزيون السعودائج الدراسة إلى بروز قنوات التلتوصلت نتوقد  .ألزمةلمنطقة جازان 
 .تمد عليها المبحوثون خالل األزمةاع التي مقدمة المصادر

 وجونسون ياختبرت دراسة فهم(Fahmy, S., Johnson, T. J., 2007)  وضع  تأثيرات
 التي توصلت نتائج الدراسة إلى وجود العديد من المؤشراتو  ،اتأوقات األزمفي  األجندة

 ،والنوع ،يمنها: الموقع الجغراف ،التهديدات اإلرهابيةأوقات في  ت وضع األجندةتدعم تأثيرا
 واالتجاهات نحو دقة الوسيلة اإلعالمية.

  على مدى اعتماد الجمهور على للتعرف  )٢٠٠٦،وفاء عبد الخالق ثروت(تهدف دراسة
توصلت وقد  .بالتطبيق على حادث شرم الشيخ ،للحصول على المعلومات يفزيون المصر التل

كمصدر  يفزيون المصر لنتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين االعتماد على الت
  للمعلومات عن حادث شرم الشيخ واالعتماد على وسائل اإلعالم األخرى.
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 على وسائل اإلعالم أثناء أزمة تفجيرات دهب،  يوفيما يتعلـق باعتماد الشباب الجامع
القنوات الفضائية قائمة مصادر  لإلى احتال )٢٠٠٦ ،براهيم أبو الفرجإ(توصلت نتائج دراسة 

فزيون فالتل ،يليها الصحف القومية ،عليها يالمعلومات من حيث اعتماد الشباب الجامع
 .يالمصر 

  يوفي دراسة لور(Lowrey, W., 2004)  في  حول تقييم االعتماد على وسائل اإلعالم
سبتمبر، توصلت الدراسة إلى بروز متغير التهديد بوصفه المؤشر من  ١١أعقاب هجمات 

 عتماد على وسائل اإلعالم.األقوى لال

  إلى وجود توافق بين اتجاهات  )٢٠٠٣ ينوال عبد العزيز الصفت(كما توصلت دراسة
 وبين اتجاهاتهم نحو قضية اإلرهاب. المبحوثين نحو التغطية اإلعالمية

  بالتعرف على العالقة بين التعرض للصحف المصرية  )٢٠٠٣ ،سها فاضل(تهتم دراسة
توصلت الدراسة إلى بروز وقد  .يلدى الشباب الجامع يبقضية اإلرهاب الدول يوبين الوع

 تليها المعرفية والسلوكية. ،الترتيب األول لجملة التأثيراتفي  التأثيرات الوجدانية

  العالقة بين التعرض للمضمون اإلخبارى بوسائل ) ٢٠٠٣، خالد صالح الدين(تبحث دراسة
توصلت نتائج الدراسة إلى و  .العام لبروز هذه القضية يوٕادراك الرأ ،اإلعالم حول اإلرهاب

بوسائل  ياإلخبار حصائية بين كثافة التعرض للمضمون إيجابية ذات داللة إوجود ارتباطات 
 اإلعالم واتجاهات المبحوثين نحو اإلرهاب.

  ألداء وسائل اإلعالم لتعرف على تقييماإلعالميين ل)٢٠٠٢ يجيهان يسر (تسعى دراسة
توصلت نتائج الدراسة إلى وجود ضوابط تؤثر وقد معالجة األحداث اإلرهابية. في  يالمصر 

وعدم اإلخالل باألمن  ،ومنها: مراعاة سياسة الدولة ،طريقة تناول موضوعات اإلرهابفي 
 ،وعرض المعلومات الصحيحة ،لتزام بالسياسة التحريريةومصالح الدولة العليا، واال يالقوم

 العام.  يثارة الرأإوعدم 

 يمتابعة  الحادث اإلرهابفي  اعتمدت عليها الصفوة المصرية التي وفيما يتعلق بالمصادر 
إلى  )١٩٩٨ يسوزان القلين(، توصلت دراسة ١٩٩٧بسوت باألقصر وقع بمعبد حتش الذي

لمكانة متميزة لدى الصفوة  يفزيون الوطنوبصفة خاصة التلاحتالل وسائل اإلعالم المحلية 
 المصرية.

  بناء في  إلى قوة تأثير وسائل اإلعالم) ١٩٩٣ ،يشاهيناز بسيون(توصلت نتائج دراسة و
من خالل وجود عالقة طردية قوية بين التعرض لوسائل  ،اتجاهات الجمهور نحو اإلرهاب

 .ة ومستوى المعرفة بمشكلة اإلرهابوأنماط االتصال المختلف

تـدافعت حيـث  ،جتماعيـةعلـى نظريـة المسـئولية اال يإطارهـا النظـر فـي  تعتمـد الدراسـةكما 
بعــد  يبراليــةفكريــة ومهنيــة لتخــل بمبــادئ الصــحافة اللو اجتماعيــة و سياســية و عــدة عوامــل اقتصــادية 
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ـــة ـــة الثاني ـــدين محمـــود إســـماعيل، ( الحـــرب العالمي  ).٧٧ – ٧٠ص ص ، ١٩٩٦محمـــد حســـام ال
ومـا نـتج عنهـا مـن سـباق  ،ملكية وسائل اإلعـالم الغربيـةفي  نتيجة لتزايد ظاهرة االحتكار والتركيز

ــــى  ــــالتركيز عل ــــع ب ــــادة معــــدالت التوزي  ظهــــر مفهــــوم المســــئوليةو ، الجــــنس والفضــــائحالوســــائل لزي
(سـليمان  تسـتمر إال إذا كانـت حريـة مسـئولة ال يمكن أنيرى أن حرية الصحافة  الذي جتماعيةاال

  .)١٠٩ – ١٠٢، ص ص ٢٠٠٢صالح، 
من جانب  يضرورة وجود التزام ذات يجتماعية إلى مبادئ النظام الليبرالأضافت المسئولية اال

 بين حرية الفرد ومصالح المجتمعن تستهدف التواز  التي الصحافة بمجموعة المواثيق األخالقية
  . )٧١ – ٦٨، ص ص ١٩٩٤، يحسن عماد مكاو (

 ,Mc Quail): يزتين التاليتينجتماعية على الركوتنص المبادئ الرئيسية لنظرية المسئولية اال

D., 1994 pp. 123 – 126)  
 .الوسيلة عليها التزام نحو المجتمع  
 ام ذاتيًّ نظَّ لوسائل اإلعالم بحيث تكون الوسيلة حرة وتُ  يالذات يالتنظيم المهن.  

حـدده الحكومـة ت الذي يفهناك اإلطار القانون ،وتوجد عدة مستويات للمسئولية االجتماعية
وهنـاك  ،تحـدده الصـحافة مـن خـالل مسئوليتهــا يالـذي هنـاك اإلطـار المهنـو ، لمسئوليات الصحافـة

 Merrill, Jمسـتوى الممارسـة المهنيـة الرفيعـة يحـدد فيـه الصـحفيون األفـراد الـذي ياإلطـار الـذات

.C. 1986, pp. 47 – 59)  
  :يتتعلق بالمسئولية االجتماعية لوسائل اإلعالم كما يل التي وتعرض الباحثة للدراسات

  للتعرف على المسئولية االجتماعية للبرامج ) ٢٠٠٩ ،يآمال حسن الغزاو (تسعى دراسة
حصائية إتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة و .يتناول األداء الحكومفي  الحوارية

 يظهار ضعف األداء الحكومإب ،يمستوى األداء الحكومفي  بين القنوات الحكومية والخاصة
 يجابيات.والتركيز على السلبيات وتجاهل اإل

  برامج المشاركة في  رصد ممارسة حرية التعبير )٢٠٠٨، حمد عثمانأأحمد (تستهدف دراسة
توصلت نتائج الدراسة إلى عدم و .يولية االجتماعية لإلعالم اإلذاعطار المسئإفي  بالراديو

ومستوى ممارسة  يلتزام بأبعاد المسئولية االجتماعية لإلعالم اإلذاعوجود تعارض بين اال
 حرية التعبير.

  اعية واألخالقية أبعاد المسئولية االجتم )٢٠٠٨ ،يعزة مصطفى الكحك(تقيس دراسة
توصلت نتائج الدراسة إلى و ومستوى الحرية اإلعالمية لدى القائمين باالتصال بقناة الجزيرة. 

ول دون مراعاة حُ تأكيد نسبة مرتفعة من المبحوثين أن ممارسة الحرية اإلعالمية ال تَ 
 المسئولية االجتماعية واألخالقية للمهنة.
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 نات ن خالل تحليل محتوى نماذج من المدوَّ م )٢٠٠٨ ،مها عبد المجيد(دراسة  وسعت
 الحريةأن توصلت النتائج إلى و . تمارسها التي أوجه النقدالمصرية السياسية للتعرف على 

نشر أفكارهم لم تقترن بمسئوليتهم عن صدق ما يطرحونه من في  نوننعم بها المدوِّ  التي
 أفكار ومعلومات.

  يللتعرف على مالمح رؤية الجمهور المصر  )٢٠٠٨ ،حازم أنور محمد البنا(تهدف دراسة 
تاحة إتوصلت نتائج الدراسة إلى و الفضائيات العربية الخاصة. في  ألخالقيات اإلعالم

ة ، وجرأعن وجهات نظر الجمهورمنها: التعبير  ،يجابياتإالفضائيات العربية الخاصة عدة 
خدمة و تركيز على الربح ال: منها؛طرح الموضوعات، باإلضافة إلى عدد من السلبيات وحرية

 مصالح المالكين الشخصية.
  الفضائية لقنوات ليجابية إوجود تأثيرات سياسية  )٢٠٠٨ ،أميرة سمير(أظهرت دراسة

المعرفة في  ييجابمراعاة حدود مسئوليتها االجتماعية من حيث التأثير اإلفي  الخاصة
توسيع قاعدتها الجماهيرية على في  كما تمثلت التأثيرات السلبية.واالهتمام والثقة السياسية

 السياسية الداخلية. كفاءةضعاف الإ و حساب مبادئ المسئولية االجتماعية 
  األهداف األخالقية في  التراجع الشديد )٢٠٠٨ ،براهيم النمرإأميرة محمد (توضح دراسة

دورها طار إفي  يجب أن تقوم بها القنوات الفضائية العربية الخاصة التي واالجتماعية
 طار المسئولية االجتماعية.إ يوف ،كوسيلة من وسائل التنشئة االجتماعية

  بقناة  يألبعاد المسئولية االجتماعية لبرامج الرأدراسته  )٢٠٠٣، عادل عبد الغفار(أجرى
مكثف بالمسئولية األخالقية نحو المجتمع، اهتمام أظهرت نتائج الدراسة وجود و  ،٢دريم 
 أبعاد المسئولية األخالقية نحو األفراد والدولة.ضعف االهتمام ب مقابل

  فوكس اهتمت دراسةو )Voakes, 1996( اتخاذ في تؤثر  التي بالتعرف على العوامل
تصال ال يتصرف توصلت نتائج الدراسة إلى أن القائم باالو المواقف األخالقية. في  القرارات

  عن العوامل الخارجية.على أساس قيمه الخاصة منعزًال 
  التـي إلـى التعـرف علـى العوامـل )١٩٩٦  ،ماعيلسمحمد حسام الدين محمود إ(تسعى دراسة 

المســـــئولية ة الصـــــحف القوميـــــة والحزبيـــــة بقيمـــــفـــــي  التـــــزام الصـــــحفيين المصـــــريين فـــــيتـــــؤثر 
بمفهـوم  يتوصـلت الدراسـة إلـى عـدم وجـود عالقـة بـين الـوعو . المصـريةاالجتماعيـة للصـحافة 

 ا.الموضوعية وتطبيقه عمليًّ 

 طار رصد رؤية الصفوة الصحفية اإلسرائيلية للحرية والمسئولية، أجرى إ يوف(Shamir, J. 

فزيون والراديو. الصحف والتلفي  من الصفوة الصحفية اإلسرائيلية عينةدراسة على ) ,1988
  ية بين المجتمعات.جتماعوتوصلت الدراسة إلى اختالف ممارسات المسئولية اال
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  تساؤالت الدراسة:
  التساؤالت التالية: عنتسعى الدراسة لإلجابة 

  مصر؟في  لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية يالجمهور المصر  تعرضما مدى 

  الدولية)  –العربية  - على وسائل اإلعالم (المصرية  يما درجة اعتماد الجمهور المصر
  مصر؟في  كمصادر للمعلومات المتعلقة باألحداث اإلرهابية

  الحصول على األخبار في  ييعتمد عليها الجمهور المصر  التي مصادر المعلوماتأهم ما
  ؟مصرفي  علقة باألحداث اإلرهابية المت

  متابعة األحداث في  وسائل اإلعالم المختلفةعلى  يما تأثيرات اعتماد الجمهور المصر
  ؟مصرفي  اإلرهابية

	فروض الدراسـة:

  الرئيسية التالية:تقوم الدراسة على اختبار الفروض 
الفرض األول: وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات تأثيرات االعتماد على 

مستويات التعرض  يالسلوكية) لدى المبحوثين من ذو -الوجدانية- وسائل اإلعالم (المعرفية
  المختلفة لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية.

معنوية بين متوسطات درجات االعتماد على وسائل  : وجود فروق ذات داللةيالفرض الثان
مستويات التعرض المختلفة لوسائل  يالدولية) لدى المبحوثين من ذو -العربية- اإلعالم (المصرية

  اإلعالم كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية.
سائل الفرض الثالث: وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات االعتماد على و 

مستويات المصداقية المختلفة لوسائل اإلعالم كمصادر لألخبار  ياإلعالم لدى المبحوثين من ذو 
  المتعلقة باألحداث اإلرهابية.

  مقاييس متغيرات الدراسة:
  :التعرض لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابيةمقياس  –أ 

المتعلقة  خبارلألالمبحوثين  تعرضاألبعاد للتعرف على  يثالث ااستخدمت الباحثة مقياسً   
 – ١مقياس من التراوحت درجات و .ال) - اأحيانً –ادائمً درجات ( ٣من خالل  يةاإلرهابباألحداث 

  درجات. ٣
عتماد على وسائل اإلعالم (المصرية والعربية والدولية) كمصادر للمعلومات مقياس اال –ب 

  مصر.في  المتعلقة باألحداث اإلرهابية
األبعاد للتعرف على كثافة اعتماد المبحوثين على  يخماس امقياسً  استخدمت الباحثة  

من ار المتعلقة باألحداث اإلرهابية وسائل اإلعالم (المصرية والعربية والدولية) كمصادر لألخب
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ال أعتمد  –ال أعتمد  –ال أستطيع التحديد  - ما حدٍّ أعتمد إلى –أعتمد بشدةدرجات ( ٥خالل 
  .درجات لكل نوع من أنواع الوسائل ٥ – ١مقياس من الرجات تراوحت دو  .على اإلطالق)

  
  حداث اإلرهابيةتناول األفي  مقياس مصداقية وسائل اإلعالم  - ج
تغطية في  لرصد اتجاهات المبحوثين نحو مصداقية وسائل اإلعالم ااستخدمت الباحثة مقياسً  

  .درجات للوسيلة ٣ – ١، تراوحت درجات المقياس من يمقياس ثالث اإلرهابية على األحداث
  تأثيرات االعتمادمقياس  -د 

االعتماد يشمل التأثيرات اإلدراكية والوجدانية والسلوكية،  تأثيراتل ااستخدمت الباحثة مقياسً 
وسائل في  حداث اإلرهابيةلب من كل مبحوث تحديد تأثير التغطية اإلخبارية المتعلقة باألطُ و 

 ةاديز  -بطريقة ليكرت الثالثية: أ ثالث جملمن عتماد تتكون التأثيرات اإلدراكية لالو .اإلعالم
أصبحت األحداث اإلرهابية ضمن  –ب  .بأسباب ونتائح األحداث اإلرهابية وخلفياتها ةمعرفال

عن خطورة  معتقداتالو  ءرااآل يدأكت –ج .هاتتابعما و به امهتميتم اال التي القضايا البارزة
من ثالث جمل بطريقة ليكرت  كما تتكون التأثيرات الوجدانية .الجماعات اإلرهابية واإلرهاب

قلق الخوف و ال –، هـ األحداث اإلرهابية يتعاطف مع أسر الضحايا وكراهية مرتكبال-د: الثالثية
المبذولة لمكافحة لجهود األمنية اتقدير  -و  .مماثلةالرهابية اإلحوادث المن  ةسر األنفس و العلى 

 - ز: وتتكون من ثالث جمل بطريقة ليكرت الثالثية ؛. باإلضافة إلى التأثيرات السلوكيةاإلرهاب
في  شاركةالم  - ح.اإلرهابية وتطوراتها وتأثيراتها مع األصدقاء والزمالء حول األحداثش قانال

 .جنازات ضحايا اإلرهابفي  ةشاركالم -ط .لقاءات ومؤتمرات وندوات تناقش موضوع اإلرهاب
، تم حساب مجموع الدرجات لمجموعة العبارات التي ٣ – ١تراوحت قيمة كل عبارة ما بين و 

  درجات. ٩–٣من  بعدتراوحت درجات مقياس كل و تمثل كل بعد من أبعاد تأثيرات االعتماد، 
  اإلجراءات المنهجية للدراسـة

  نوع الدراســة 
الوصفية التي تستهدف وصف الظواهر وجمع الحقائق تنتمي الدراسة إلى البحوث 

مدى اعتماد على تهدف الدراسة إلى التعرف و . ادقيقً  االدقيقة عنها بهدف تحديد الظاهرة تحديدً 
 على وسائل اإلعالم كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية يالجمهور المصر 

تناول قضايا اإلرهاب في  اإلعالم المصريةالمسئولية االجتماعية واألمنية لوسائل حدود ورصد
التعامل مع قضايا اإلرهاب ومدى اتساقها مع مقتضيات األداء في  المصريوتقويم أداء اإلعالم 

  ي.المهن
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  منهـج الدراســة 
ُيعد أحد المناهج األساسية في البحوث الوصفية  الذي تعتمد الدراسة على منهج المسح

  .بهدف جمع البيانات وتفسيرها للوصول إلى دالالت ذات أهمية علمية ،يوالتحليل يبشقيه الوصف
  العّيـنة تحديد مجتمع الدراسة واختيار

وتشمل محافظات: القاهرة  ،في محافظات القاهرة الكبرىتحديد مجتمع الدراسة الميدانية  تم
فأكثر) مع تمثيل ًا عامـ ١٨تم اختيار عينة عشوائية من البالغين المصريين (و  .والجيزة والقليوبية

جريت الدراسة الميدانية أُ وقد  .األحياء ذات المستويات االقتصادية االجتماعية المختلفة بالعينة
 ٢٠٠بلغ إجمالي المبحوثين و ، ٢٠١٤باستخدام االستبيان بالمقابلة خالل شهر أغسطس 

 ،ديميين والممارسيناإلعالم من األكا خبراءمن مفردات  ١٠قوامها ، باإلضافة إلى عينة مبحوث
  العالقات العامة باألجهزة األمنية المختلفة. يخبراء األمن ومسئول منوكذلك 

  أساليب جمع البيانات 
 الجمهورتعتمد الباحثة في جمع بيانات الدراسة الميدانية على االستبيان بالمقابلة مع 

المطلوبة بواسطة صحيفة بهدف الحصول على البيانات  ،بمحافظات القاهرة الكبرى المصري
  .األمنو مع خبراء اإلعالم قة المتعمِّ  التعتمد الباحثة على المقابكما تاالستقصاء، 

  أدوات الدراسة
، باإلضافة إلى المصري الجمهوربالتطبيق على االستبيان الدراسة استمارة م ستخدت

  .خبراء اإلعالم واألمن المقابالت المتعمقة مع
  اختبارات الصدق والثبات

ومحاور النقاش للمقابلة : من خالل تقييم صحيفة االستقصاء يمراعاة الصدق الظاهر   -  ١
وتقدير العام*  يوالرأ مين والخبراء في مجال اإلعالمبواسطة مجموعة من المحكِّ المتعمقة 

  مدى صالحيتها لقياس المتغيرات محل الدراسة.
أداة جمع البيانات على كافة مراعاة صدق المحتوى (المضمون): للتأكد من احتواء   -  ٢

  المتغيرات وأبعاد المشكلة البحثية وتساؤالتها ومتغيراتها.
% من مفردات ١٠وفيما يتعلق بالثبات تم إعادة تطبيق صحيفة االستقصاء على نسبة 

% ما يدل على ثبات ٠.٨٩، وبلغ معامل الثبات مدته أسبوع بين التطبيقين يالدراسة بفاصل زمن
  التحليل ودقته.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لنقاش للمقابلة المتعمقة على مجموعة من خبراء موضوعات ااالستقصاء والمحاور الرئيسية لتم عرض استمارة * 

  لألسماء: يللترتيب األبجد ااإلعالم وفقً 
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  .جامعة عين شمس -كلية اآلداب  –أ.د. نجوى عبد السالم أستاذ اإلعالم بقسم علوم االتصال واإلعالم 
  جامعة القاهرة. –آلية التربية النوعية  - ياإلعالم التربوبقسم د. سهير صالح أستاذ اإلعالم المساعد 
  جامعة القاهرة. –آلية التربية النوعية  -بقسم اإلعالم التربوى  د. حنان حسنين أستاذ اإلعالم المساعد

  .جامعة عين شمس –كلية اآلداب  –د.سلوى سليمان أستاذ اإلعالم المساعد بقسم علوم االتصال واإلعالم 
  

  )١( جدول رقم
  * خصائص عينة الدراسة

  %  ك  ّيرالمتغ  %  ك  رالمتغيّ 
     المؤهل العلمي :    النـوع :

  ١  ٢ أمي ٥٠ ١٠٠  ذكـور -
  ٢  ٤ بدون مؤھل ٥٠ ١٠٠  إنــاث -

  ٦  ١٢ تعليم منخفض    العـمـر :
  ٣٠.٥  ٦١ تعليم متوسط ٢٦.٥ ٥٣ ٢٨ألقل من ١٨من 
  ٥٣.٥ ١٠٧ شھادة جامعية ٢٢.٥ ٤٥ ٣٨ألقل من ٢٨من 
  ٧  ١٤ دراسات عليا ٢٧ ٥٤ ٤٨ألقل من  ٣٨من 
    الوظيفة : ١١.٥ ٢٣ ٥٨ألقل من ٤٨من 
 ١٦ ٣٢ طالب ٨ ١٦ ٦٨ألقل من  ٥٨من 

 ١٩.٥ ٣٩ اليعمل/ربة منزل ٤.٥ ٩ فأكثر ٦٨

 ٩.٥ ١٩ عامل غير ماھر    

 ٢٨.٥ ٥٧ داريإموظف /    

 ١٧ ٣٤ مدير بدرجة متوسطة    

 ٩.٥ ١٩ موظف حكومي كبير    

  مفردة ٢٠٠حجم عينة الدراسة  *
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على وسائل المبحوثين اعتماد السابق إلى ارتفاع نسبة  شكل التوضيحىالشير بيانات ت
وٕان تفاوتت  ،%٩٢بنسبة خبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية حصول على األللاإلعالم المصرية 

العربية وسائل اإلعالم ها يمقارنة بمثيلت، وذلك االعتماد المحدودالنسبة بين االعتماد المرتفع و 
وسائل اإلعالم  بما يؤكد اهتمام الجمهور بمتابعة األحداث اإلرهابية وتطوراتها من والدولية،

فراد مساحات إ و لما تتميز به وسائل اإلعالم المصرية من قرب لألحداث ، المصرية المتعددة
  خطيرة.ال األحداث وتداعياتها واسعة لعرض تطورات

  أحداث اإلرهابمتابعة في  المصريليها الجمهور يعتمد ع التي مصادر المعلوماتترتيب  - ٣
  )٢جدول رقم (

  حداث اإلرهابأمتابعة في  المصرييعتمد عليها الجمهور  التي مصادر المعلوماتترتيب 

مصادر 
  المعلومات

ترتيب 
  أول

ترتيب 
  ثانٍ 

ترتيب 
  ثالث

ترتيب 
  رابع

ترتيب 
  خامس

ترتيب 
  سادس

ترتيب 
  سابع

ترتيب 
  ثامن

ترتيب 
  تاسع

ترتيب 
  عاشر

ترتيب 
 يحاد

  عشر

  الوزن المرجح
عدد 
  %  النقاط

الفضائيات 
  ٢٧.٢  ١٧٧٤  -  -  -  -  ٥  ٦  ٢٨  ٤٨  ١٢٦  ٢٣٠  ١٣٣١  الخاصة

الفضائيات 
  ١٤.٨  ٩٦٣  -  -  -  -  ٢٠  ١٨  ٣٥  ٢٠٨  ١٨٠  ٢٦٠  ٢٤٢  العربية

شبكات ال
  ١١.٣  ٧٣١  ٢  -  -  -  -  ٣٠  ٧٧  ٤٠  ١٤٤  ٢٤٠  ١٩٨  يةاالجتماع

  تلفزيونال
  ١٠.٣  ٦٧٢  -  -  -  -  ٥  ١٢  ٢٨  ٨٠  ١٠٨  ٣٤٠  ٩٩  المصري

مواقع ال
  ١٠  ٦٤٧  -  -  -  -  ١٠  ١٨  ٤٩  ١٠٤  ١٥٣  ١٧٠  ١٤٣  اإللكترونية

الصحف 
  ٩.٨  ٦٤١  -  -  -  ٨  ٥  ٢٤  ٣٥  ٥٦  ١٣٥  ٢٩٠  ٨٨ القومية

الصحف 
  ٦  ٣٩٣  -  ٢  ٣  ٨  ٥  ١٨  ٤٢  ٥٦  ١٣٥  ٨٠  ٤٤  الخاصة

اإلذاعات 
  ٥.٧  ٣٧٥  -  -  ٣  ١٢  ٢٥  ٢٤  ٤٩  ٨٠  ٩٠  ٧٠  ٢٢  المصرية

الفضائيات 
  ٣.٧  ٢٤٣  -  ٢  -  -  -  ٦  ٢٨  ٦٤  ٩٠  ٢٠  ٣٣  األجنبية

اإلذاعات 
  ٠.٧  ٤٥  ١  -  ٣  -  -  -  ١٤  ٨  ٩  ١٠  - األجنبية

الصحف 
  ٠.٥  ٣٤  -  -  ٦  ٤  -  ٦  -  ٨  -  ١٠  -  الحزبية
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مصادر 
  المعلومات

ترتيب 
  أول

ترتيب 
  ثانٍ 

ترتيب 
  ثالث

ترتيب 
  رابع

ترتيب 
  خامس

ترتيب 
  سادس

ترتيب 
  سابع

ترتيب 
  ثامن

ترتيب 
  تاسع

ترتيب 
  عاشر

ترتيب 
 يحاد

  عشر

  الوزن المرجح
عدد 
  %  النقاط

  ١٠٠ ٦٥١٨ ٣ ٤ ١٥ ١١٧٠٧٥٢٣٨٥١٦٢٧٥٣٢ ١٧٢٠ ٢٢٠٠  ياإلجمال

يعتمد عليها الجمهور  التي المعلوماتمصادر تشير بيانات الجدول السابق إلى تعدد 
صدر القنوات الفضائية المصرية الخاصة قائمة تتو، متابعة األحداث اإلرهابيةفي  المصري

مرجح  يبوزن مئو  ،متابعة األحداث اإلرهابيةفي  يعتمد عليها المبحوثون التي وسائل اإلعالم
مكانة رئيسية لدى  وءتبفي  %، ما يوضح نجاح القنوات الفضائية المصرية الخاصة٢٧.٢يبلغ 

المستمرة ألهم األحداث واألخبار المتعلقة باألحداث  من خالل متابعتهم المصريالجمهور 
بوزن  (الترتيب الرابع المصري تلفزيونمتفوقة على مثيالتها من قنوات ال ،اإلرهابية وتطوراتها

 )%١٤.٨مرجح يبلغ  يبوزن مئو  ي(الترتيب الثان والقنوات العربية ،)%١٠.٣مرجح يبلغ  يمئو 
مما يطرح ضرورة تحديث ، )%٣.٧مرجح يبلغ  يبوزن مئو  (الترتيب التاسع الدوليةالقنوات و 

ورفع هامش الحرية الممنوح لها حتى تستطيع أن الوطنية  المصري تلفزيونمنظومة قنوات ال
 المصرياجتذاب الجمهور في  مثيالتها من القنوات الفضائية المصرية الخاصة والعربية تنافس

  .المصريلمتابعة األخبار المتعلقة بالشأن 
ثالث ال ومواقع األخبار اإللكترونية الترتيب يشبكات التواصل االجتماعاحتلت وقد 

بما يعكس أهمية  ،الترتيب% على ١٠و%١١.٣مرجح يبلغ  يبوزن مئو  ،يوالخامس على التوال
متابعة األحداث اإلرهابية لدى الجمهور بالنظر لما تتميز به في  مصادر المعلومات اإللكترونية

  .سريع ألخبارهاالتحديث من خالل المواكبة األخبار في  من سرعة
مرجح  يبوزن مئو  عشر يالسابع والحادو سادس ال ترتيبالفي  منظومة الصحفجاءت و 

بما يعكس تزايد االهتمام بالصحف القومية والخاصة  ،% على الترتيب٠.٥و %٦و% ٩.٨يبلغ 
مقابل ضعف اعتماد الجمهور على  ،لدى الجمهور كمصادر لألخبار عن األحداث اإلرهابية

في  المصرييعتمد عليها الجمهور  التي مصادر المعلوماتقائمة  تذيلت التي الصحف الحزبية
  .متابعة األحداث اإلرهابية

من حيث ترتيب  عاشروال ثامنالترتيب الفي  منظومة اإلذاعات المصرية والدوليةجاءت 
مرجح  يبوزن مئو  ،متابعة األحداث اإلرهابيةفي  يعتمد عليها المبحوثون التي وسائل اإلعالم

بما يعكس تراجع اعتماد الجمهور على اإلذاعات كمصادر  ،% على الترتيب٠.٧% و٥.٧يبلغ 
  .لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية
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  األحداث اإلرهابية: معرفةفي  المصريجمهور يعتمد عليها ال التي وسائل اإلعالم - ٤
  )٣جدول رقم (

  األحداث اإلرهابيةيعتمد عليها المبحوثون للتعرف على  التي وسائل اإلعالم

  %  ك  وسائل اإلعالم  %  ك  اإلعالم وسائل

قنوات 
 تلفزيونال

  المصري

صحف   ٢٤  ٤٨  القناة األولى
  حزبية

  ٢.٥  ٥  الوفد
  ٠.٥  ١  األمة ١٣.٥ ٢٧ النيل لألخبار
  ٥.٥  ١١  القناة الثانية

ذاعات إ
 مصرية

  ٩ ١٨  الشرق األوسط
  ٦.٥ ١٣  البرنامج العام  ٣  ٦  الفضائية المصرية

فضائيات 
مصرية 
  خاصة

  ٥ ١٠  راديو مصر ٣٦ ٧٢  سي بي سي
  ٤  ٨  أف أم ٣٢ ٦٤  الحياة
  ٣.٥  ٧  القاھرة الكبرى ٣٢ ٦٤  النھار
ذاعات إ  ٢٠  ٤٠  المحور

 دولية
  ٣.٥  ٧  بى بى سي

  ٠.٥  ١  مونت كارلو  ١٩  ٣٨  دريم
 ١٦ ٣٢  يف يأون ت

مواقع 
األخبار 
اإللكترونية

  ٢٣ ٤٦  اليوم السابع
  ٧.٥ ١٥  يمصراو ٨.٥ ١٧  صدى البلد

 ١١٥.٥  فيتو  ٧.٥  ١٥  كستراإسي بي سي 
 ١٠٥  اليوم المصري  ٥.٥  ١١  القاھرة والناس
 ٤ ٨  الوطن  ٣.٥  ٧  التحرير

  ٣  ٦  العربية  ٢  ٤  قنوات اإلخوان

فضائيات 
  عربية

 ١ ٢  الجزيرة  ٢١.٥  ٤٣  الجزيرة
 ٠.٥ ١  الشروق  ٢٠.٥  ٤١  العربية

  ٠.٥  ١  سي يب يب  ١٥  ٣٠  سي يم بأ
 ٠.٥ ١  الحرية والعدالة  ٨.٥  ١٧  روتانا مصرية
 ٠.٥ ١  الدستور  ٣.٥  ٧  اإلخبارية
 ٠.٥ ١  األسبوع  ١.٥  ٣  الحدث

 ٠.٥ ١  العالم  ١  ٢  الحوارقناة 
  ٠.٥  ١  قدسقناة ال

ت اشبك
التواصل 
 ياالجتماع

 ٢٥.٥ ٥١  فيس بوك
  ١٦ ٣٢  يوتيوب  ٠.٥  ١  قناة األقصى

  قنوات دولية

  ٤.٥  ٩  تويتر  ٩  ١٨  سيبي بي 
  ٣.٥  ٧  رصد  ٣.٥  ٧  ٢٤فرنسا 

  ٢  ٤  اليوم السابع  ٣  ٦  سكاى نيوز
  ١  ٢  صفحات معارضة  ٣  ٦  الحرة

  ١  ٢  يصفحة المتحدث العسكر  ١.٥  ٣  نإن إسي 
  ٠.٥  ١  يقين  ١  ٢  روسيا اليوم

  صحف قومية

  ٢٢  ٤٤  األھرام

  

      
        ١٢  ٢٤  األخبار
        ٦.٥  ١٣  الجمھورية
        ١  ٢  المساء

  صحف خاصة

        ١٠  ٢٠  اليوم السابع
        ٨  ١٦  الوطن
        ٧.٥  ١٥  اليوم المصري

        ٢  ٤  الشروق
        ١.٥  ٣  األسبوع
        ١  ٢  التحرير
        ٠.٥  ١  الخميس
        ٠.٥  ١  الشعب
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الفضائية مقدمة القنوات في  يس يب يتشير بيانات الجدول السابق إلى بروز قنوات س
الحياة ، وجاءت قناتا ثون من خاللها األحداث اإلرهابيةيتابع المبحو  التي المصرية الخاصة

المرتبة في  المرتبة الثانية والثالثة، وجاءت قنوات اإلخوان: رابعة والشرق وأحرارفي  والنهار
يتابع  التي المصري تلفزيونالالقناتان األولى والنيل لألخبار قائمة قنوات  تصدرتو األخيرة. 

 تلفزيونمما يطرح ضرورة تحديث منظومة قنوات ال، ثون من خاللها األحداث اإلرهابيةالمبحو 
ورفع هامش الحرية الممنوح لها حتى تستطيع أن تنافس مثيالتها من القنوات  ،الوطنية المصري

لمتابعة األخبار المتعلقة  المصرياجتذاب الجمهور في  الفضائية المصرية الخاصة والعربية
يتابع  التي قائمة القنوات العربيةعلى رأس قناتا الجزيرة والعربية  برزتو . المصريبالشأن 

  .لقائمة القنوات الدولية يس يب يمقابل بروز قناة ب ،المبحوثون من خاللها األحداث اإلرهابية
، اليوم قائمة المواقع اإلخبارية المصريوفيتو و  يتصدرت مواقع اليوم السابع ومصراو و 

يعتمد عليها  التي يمجال شبكات التواصل االجتماعفي  فيس بوك ويوتيوب يتمقابل تفوق شبك
مقدمة الصحف في  واألخباراألهرام  تاجاءت صحيفو معرفة األحداث اإلرهابية.في  المبحوثون
مقدمة الصحف في  وصحيفة الوفد ،مقدمة الصحف الخاصةفي  وصحيفة اليوم السابع ،القومية

ذاعات الشرق إوتصدرت .الحزبية من حيث متابعة المبحوثين لألحداث اإلرهابية من خاللها
  .الدولية يس يب ياألوسط والبرنامج العام وراديو مصر قائمة اإلذاعات المصرية مقابل إذاعة ب

  :المصريتناول األحداث اإلرهابية لدى الجمهور في  مصداقية وسائل اإلعالم - ٥
  )٤جدول رقم (

  المصريلدى الجمھور  األحداث اإلرهابية تناولفي  مصداقية وسائل اإلعالم

 وسائل اإلعالم
 مصداقية  كبيرة مصداقية

  توسطةم
اليوجد 
 مصداقية

 % ك % ك % ك
٢٨.٥ ٤٨٢٤٩٥٤٧.٥٥٧ المصري تلفزيونقنوات ال

المصرية الفضائيات 
 ١٣.٥  ٢٧ ٢٧.٥  ٥٥ ٥٩  ١١٨ الخاصة

 ٢٢.٥  ٤٥  ٦٠ ١٢٠ ٣٥١٧.٥ الفضائيات العربية
٥٣.٥ ١٠٧ ٧٩٣٩.٥ ١٤٧ جنبيةألالفضائيات ا
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من قائمة تأثيرات  ٤.١٣المرتبة األخيرة بمتوسط في  جاءت التأثيرات السلوكيةو وآرائهم حولها، 
  اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم المختلفة كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية. 

  
  ارات الفروض :نتائج اختب

تأثيرات االعتماد على درجات الفرض األول: وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات 
 تعرضمستويات ال يلدى المبحوثين من ذو السلوكية) -الوجدانية-(المعرفيةوسائل اإلعالم

  ألحداث اإلرهابية.لألخبار المتعلقة باالمختلفة 
  )٥جدول رقم (

عتماد على وسائل اإلعالم االتأثيرات ب األحداث اإلرهابيةلألخبار المتعلقة بالمبحوثين  تعرضمستويات  عالقة
  السلوكية) -الوجدانية-(المعرفية

تأثيرات االعتماد على 
  وسائل اإلعالم

  

  ألحداث اإلرهابيةلألخبار المتعلقة با التعرضمستويات 
  
  قيمة
  ف

  
  الداللة

  مرتفع  متوسط  منخفض

االنحراف   المتوسط
االنحراف   المتوسط  يالمعيار 

االنحراف   المتوسط  يالمعيار 
  يالمعيار 

 *٠.٠٠٠ ٢٣.٩٨  ١.٧٢ ٧.٥٨c ١.٤٩ ٦.٤٣b ١.٤٥ ٥.٥٨a  المعرفية
  *٠.٠٢  ٣.٨٩  ١.٧٩  ٧.٣٢b  ١.٧١ ٦.٩٥ab  ١.٩١  ٦.٣٧a  الوجدانية
* ٠.٠٠٠ ٢٨.٢٩  ٠.٨٩ ٤.٤٥c  ٠.٦٨  ٤.٠١b  ٠.٥٧  ٣.٣٧a  السلوكية

  المختلفة. التعرضمستويات في  االعتمادتأثيرات وجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات ت* 
 .ياستخدام نفس الحرف يدل على عدم وجود اختالف معنو  -

  .ياستخدام حروف مختلفة يدل على وجود اختالف معنو  -

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسط درجات 
وسائل اإلعالم كمصادر لألخبار عتماد المبحوثين على ال والوجدانية والسلوكيةالتأثيرات المعرفية 

لألخبار المتعلقة المختلفة  التعرضمستويات  يلدى المبحوثين من ذو  المتعلقة باألحداث اإلرهابية
،ومن (One Way Anova)باستخدام اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد  باألحداث اإلرهابية

داللة معنوية بين متوسط درجات  وجد اختالف ذوُ  ٠.٠٥د مستوى داللة عن Tukeyاختبار 
والمنخفض المرتفع والمتوسط  التعرضمستويات  يلدى المبحوثين من ذو  التأثيرات المعرفية

لدى المبحوثين من  التأثيرات المعرفيةبلغ متوسط درجات و ، قة باألحداث اإلرهابيةلألخبار المتعل
وبذلك ترتفع  ،)٥.٥٨المنخفض (و ) ٦.٤٣) والمتوسط (٧.٥٨المرتفع (التعرض مستويات  يذو 

 يمقارنة بذو المرتفع  التعرضمستويات  يلدى المبحوثين من ذو  التأثيرات المعرفيةدرجات 
  .لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية المنخفضو المتوسط التعرض 
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داللة معنوية بين متوسط درجات  د اختالف ذيو وجتوضح بيانات الجدول السابق كما 
مستويات  يمقارنة بذو  ،مستويات التعرض المرتفع يالتأثيرات الوجدانية لدى المبحوثين من ذو 

بلغ متوسط درجات التأثيرات الوجدانية و ، لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابيةالتعرض المنخفض 
) أعلى من متوسط درجات التأثيرات ٧.٣٢مستويات التعرض المرتفع ( يلدى المبحوثين من ذو 

وبذلك ترتفع درجات التأثيرات الوجدانية  ،)٦.٣٧مستويات التعرض المنخفض ( يالوجدانية لذو 
لألخبار التعرض المنخفض  يمستويات التعرض المرتفع مقارنة بذو  يلدى المبحوثين من ذو 

  .المتعلقة باألحداث اإلرهابية
داللة معنوية بين متوسط درجات  يد اختالف ذو بيانات الجدول السابق وج عكستو 

المنخفض و  والمتوسطمستويات التعرض المرتفع  يلدى المبحوثين من ذو  سلوكيةالتأثيرات ال
لدى المبحوثين من  سلوكيةجات التأثيرات البلغ متوسط در و ، لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية

 يية لذو من متوسط درجات التأثيرات السلوك) أعلى ٤.٤٥مستويات التعرض المرتفع ( يذو 
التأثيرات وبذلك ترتفع درجات  ،)٣.٣٧المنخفض () و ٤.٠١المتوسط ( مستويات التعرض

المتوسط التعرض  يمستويات التعرض المرتفع مقارنة بذو  يية لدى المبحوثين من ذو السلوك
  .لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابيةالمنخفض و 

في  لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية كثافة التعرضوبذلك يمكن النظر إلى دور متغير 
والوجدانية والسلوكية الناتجة عن االعتماد  التأثيرات المعرفيةتعزيز في  وسائل اإلعالم المختلفة

من خالل دائرة متصاعدة  ،باألحداث اإلرهابيةكمصادر لألخبار المتعلقة على وسائل اإلعالم 
حجم التأثيرات المعرفية والوجدانية وتزايد  ،لألخبار المتعلقة باإلرهاب التعرضتربط بين كثافة 

  والسلوكية لدى الجمهور.
درجات وبذلك يمكن قبول الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسط 

 يالسلوكية) لدى المبحوثين من ذو -الوجدانية-(المعرفية رات االعتماد على وسائل اإلعالمتأثي
  .وسائل اإلعالم المختلفةفي  لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابيةمستويات التعرض المختلفة 
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 : وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات االعتماد على وسائليالفرض الثان
مستويات التعرض المختلفة  ية) لدى المبحوثين من ذو الدولي-العربية-المصريةاإلعالم(

  لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية.
  )٦جدول رقم (

 اإلعالم على وسائل ألحداث اإلرهابية على االعتمادلألخبار المتعلقة باتأثير مستويات تعرض المبحوثين 
  ة)الدولي-العربية- صرية(الم

  
على وسائل  االعتماد

  اإلعالم

  ألحداث اإلرهابيةلألخبار المتعلقة با مستويات التعرض
  
  قيمة
  ف

  
  الداللة

  مرتفع  متوسط  منخفض

االنحراف   المتوسط
  يالمعيار 

االنحراف   المتوسط
  يالمعيار 

االنحراف   المتوسط
  يالمعيار 

 *٠.٠٠٣  ٦.١٥  ١.٠٩ ٤.١٩b ١.٠٣ ٤.١٨b ١.١٢ a ٣.٥٣  المصرية
 *٠.٠٠٠ ١٢.١٠  ١.٣٣  ٣.١٠b  ١.٢٩  ٢.٣٨a  ١.٣٧  ١.٩٣a  العربية
* ٠.٠٠٤  ٥.٦٧  ١.١ ١.٧١b  ٠.٥٩  ١.٢٣ab  ٠.٩٢  ١.٣٧a  الدولية

  مستويات التعرض المختلفة.في  االعتماد كثافة* يوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات 
 .ياستخدام نفس الحرف يدل على عدم وجود اختالف معنو  -

 .يحروف مختلفة يدل على وجود اختالف معنو  استخدام -

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسط درجات 
كمصادر لألخبار المتعلقة والعربية والدولية اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم المصرية 

لألخبار المتعلقة ختلفة مستويات التعرض الم يباألحداث اإلرهابية لدى المبحوثين من ذو 
،ومن (One Way Anova)باستخدام اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد باألحداث اإلرهابية 

داللة معنوية بين متوسط درجات  وجد اختالف ذوُ  ٠.٠٥عند مستوى داللة  Tukeyاختبار 
على وسائل اإلعالم المصرية كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية  اعتماد المبحوثين

مقارنة بالتعرض المنخفض  ،مستويات التعرض المرتفع والمتوسط يلدى المبحوثين من ذو 
بلغ متوسط درجات اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم و ، لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية

مستويات  يار المتعلقة باألحداث اإلرهابية لدى المبحوثين من ذو المصرية كمصادر لألخب
وبذلك  ،)٣.٥٣التعرض المنخفض ( يمقارنة بذو  ،)٤.١٨والمتوسط ( ،)٤.١٩التعرض المرتفع (

ترتفع درجات اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم المصرية كمصادر لألخبار المتعلقة 
 يمقارنة بذو  توسطالمالمرتفع و مستويات التعرض  يذو باألحداث اإلرهابية لدى المبحوثين من 

  .لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية المنخفضالتعرض 
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داللة معنوية بين متوسط درجات  يتوضح بيانات الجدول السابق وجود اختالف ذكما 
كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية لدى  العربيةاعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم 

المتوسط مستويات التعرض  يمقارنة بذو ،مستويات التعرض المرتفع يالمبحوثين من ذو 
بلغ متوسط درجات اعتماد المبحوثين على و ، لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابيةالمنخفض و 

 يحداث اإلرهابية لدى المبحوثين من ذو كمصادر لألخبار المتعلقة باأل العربيةوسائل اإلعالم 
المنخفض و  ،)٢.٣٨المتوسط (التعرض  يمقارنة بذو  ،)٣.١٠مستويات التعرض المرتفع (

كمصادر لألخبار  العربيةوبذلك ترتفع درجات اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم  ،)١.٩٣(
 يمقارنة بذو ،المرتفع مستويات التعرض يالمتعلقة باألحداث اإلرهابية لدى المبحوثين من ذو 

  .لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية منخفضالتعرض المتوسط وال
داللة معنوية بين متوسط درجات اعتماد  يتعكس بيانات الجدول السابق وجود اختالف ذو 

ى المبحوثين على وسائل اإلعالم الدولية كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية لد
مستويات التعرض المنخفض  يمقارنة بذو  ،مستويات التعرض المرتفع يالمبحوثين من ذو 

بلغ متوسط درجات اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم و ، لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية
مستويات التعرض  يالدولية كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية لدى المبحوثين من ذو 

وبذلك ترتفع درجات اعتماد  ،)١.٣٧التعرض المنخفض ( يمقارنة بذو  ،)١.٧١المرتفع (
المبحوثين على وسائل اإلعالم الدولية كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية لدى 

لقة لألخبار المتعالتعرض المنخفض  يمقارنة بذو  ،المرتفع مستويات التعرض يالمبحوثين من ذو 
  .باألحداث اإلرهابية

في  وبذلك يمكن النظر إلى دور متغير التعرض لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية
المصرية المختلفة: وسائل اإلعالم أنواع تعزيز االعتماد على في  وسائل اإلعالم المختلفة

من خالل دائرة متصاعدة تربط  ،والعربية والدولية كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية
على وسائل  المصريبين كثافة التعرض لألخبار المتعلقة باإلرهاب وتزايد اعتماد الجمهور 

  اإلعالم المصرية والعربية والدولية.
بوجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات وبذلك يمكن قبول الفرض القائل 
مستويات  يالدولية) لدى المبحوثين من ذو -العربية-االعتماد على وسائل اإلعالم (المصرية

  .المختلفة وسائل اإلعالمفي  لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابيةالتعرض المختلفة 
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الفرض الثالث: وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات االعتماد على وسائل 

كمصادر  لوسائل اإلعالمالمختلفة  المصداقيةمستويات  ياإلعالم لدى المبحوثين من ذو 
  األحداث اإلرهابية.لألخبار المتعلقة ب

  )٧جدول رقم (
المبحوثين عتماد ا فيتعلقة باألحداث اإلرهابية لألخبار الموسائل اإلعالم كمصادر  مصداقيةتأثير مستويات 

  على وسائل اإلعالم 
  

  
  االعتماد على وسائل اإلعالم

  

لألخبار المتعلقة وسائل اإلعالم كمصادر  مستويات مصداقية
    باألحداث اإلرهابية

  قيمة
  ف

  
  ةمرتفع  ةمتوسط  ةمنخفض  الداللة

االنحراف   المتوسط
االنحراف   المتوسط  المعياري

االنحراف   المتوسط  يالمعيار 
  يالمعيار 

 *٠.٠٠٠ ٥١.٤١  ١.٨٨ ٤.٦٠c  ١.٣٧ ٢.٩٥b ٠.٠١ ٢a المصري تلفزيونقنوات ال
 *٠.٠٠٠ ١٢.٣٥  ١.٦٣  ٥.١١c  ١.٧٦  ٣.٨٧b  ١.٩٦  a ٣.٣١ الفضائيات المصرية الخاصة

* ٠.٠٠٠ ٩٠.٢٦  ١.٢٢ ٦.٠٣c  ١.٥٥ ٣.٦٦b  ٠.٢٩  ٢.٠٤a الفضائيات العربية
 *٠.٠٠٠ ٦٩.٩٥  ٢.٢١  ٥c  ١.٠٧  ٢.٥٦b  ٠.١٩  ٢.٠٢a دوليةالفضائيات ال

 *٠.٠٠٠ ٣٥.٢٨  ٢.٠٦  ٤.٥٦c  ١.٦٩  b ٣.١٤  ٠.٥٣  ٢.٠٧a الصحف القومية
  ٠.١١  ٢.١٩  ٠.٠١  ٢  ٠.٥٣  ٢.١٣  ٠.١٩  ٢.٠٢ الصحف الحزبية
 *٠.٠٠٠ ٣٥.٩٨  ٢.١١  ٤.١٠c  ١.٢٢  ٢.٦٢b  ٠.٠١  a ٢  الصحف الخاصة
 *٠.٠٠٠ ١٧.٣٥  ١.٧٤ b ٣.٦٢  ١.٢١  a ٢.٦٠  ٠.٧٢  a ٢.١١  اإلذاعات المصرية

 *٠.٠٠٤  ٥.١٨  ١.٢٢ b ٢.٥٠  ٠.٥٠  a ٢.١٤  ٠.١٨  a ٢.٠٢  دوليةاإلذاعات ال
 *٠.٠٠٠ ٣٢.٣٥  ٢.١٦  ٥.٠٩c  ٢.٠٧  b ٣.٤٢  ٠.٤٢  a ٢.٠٦  األخبار اإللكترونية مواقع

 *٠.٠٠٠ ٧١.٥٥  ١.٩٣  ٦.١٢c  ٢.١٦  b ٣.٨٢  ٠.٢٥  a ٢.٠٣  شبكات التواصل االجتماعى
  المختلفة. المصداقيةمستويات في  * يوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات االعتماد

 .يعدم وجود اختالف معنو استخدام نفس الحرف يدل على  -

  .ياستخدام حروف مختلفة يدل على وجود اختالف معنو  -

عتماد اتشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسط درجات 
العربية المصرية الخاصة والفضائيات والفضائيات  المصري تلفزيونقنوات ال :المبحوثين على

مواقع األخبار اإللكترونية اإلذاعات المصرية والدولية و الخاصة و و  القوميةوالدولية والصحف 
وسائل اإلعالم المختلفة ل المصداقيةمستويات  يلدى المبحوثين من ذو والشبكات االجتماعية 

ألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية باستخدام اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد كمصادر ل
(One Way Anova)تبار ، ومن اخTukey  جد اختالف ذو داللة وُ  ٠.٠٥عند مستوى داللة
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لدى المبحوثين من  المصري تلفزيوناعتماد المبحوثين على قنوات المعنوية بين متوسط درجات 
كمصادر المصري تلفزيونلقنوات ال ةالمنخفضالمتوسطة و و  ةالمرتفع المصداقيةمستويات  يذو 
اعتماد المبحوثين على قنوات بلغ متوسط درجات و ألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية، ل
المتوسطة و  ،)٤.٦٠( ةالمرتفعالمصداقية مستويات  يلدى المبحوثين من ذو  المصري تلفزيونال
 المصري تلفزيوناعتماد المبحوثين على قنوات الوبذلك ترتفع درجات  .)٢( ةالمنخفضو  ،)٢.٩٥(

المتوسطة  المصداقية يمقارنة بذو  ةالمرتفع المصداقيةمستويات  يلدى المبحوثين من ذو 
  لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية.كمصادر  المصري تلفزيونلقنوات ال ةالمنخفضو 

داللة معنوية بين متوسط درجات اعتماد  يوتشير بيانات الجدول إلى وجود اختالف ذ
مستويات المصداقية  يالمبحوثين على الفضائيات المصرية الخاصة لدى المبحوثين من ذو 

المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة للفضائيات المصرية الخاصة كمصادر لألخبار المتعلقة 
بلغ متوسط درجات اعتماد المبحوثين على الفضائيات المصرية الخاصة و باألحداث اإلرهابية، 
 ةنخفض) والم٣.٨٧) والمتوسطة (٥.١١مستويات المصداقية المرتفعة ( يلدى المبحوثين من ذو 

وبذلك ترتفع درجات اعتماد المبحوثين على الفضائيات المصرية الخاصة لدى  ،)٣.٣١(
المصداقية المتوسطة والمنخفضة  يمستويات المصداقية المرتفعة مقارنة بذو  يالمبحوثين من ذو 

  للفضائيات المصرية الخاصة كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية.
داللة معنوية بين متوسط درجات اعتماد  السابق وجود اختالف ذينات الجدول بيا وضحت

 ةالمرتفع المصداقيةمستويات  لدى المبحوثين من ذويالمبحوثين على الفضائيات العربية 
بلغ و ألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية، ة للفضائيات العربية كمصادر لالمنخفضالمتوسطة و و 

مستويات  لدى المبحوثين من ذويى الفضائيات العربية متوسط درجات اعتماد المبحوثين عل
وبذلك ترتفع درجات  ،)٢.٠٤( ةالمنخفضو  ،)٣.٦٦المتوسطة (و  ،)٦.٠٣( ةالمرتفع لمصداقيةا

 ةالمرتفع المصداقيةاعتماد المبحوثين على الفضائيات العربية لدى المبحوثين من ذوى مستويات 
لألخبار المتعلقة للفضائيات العربية كمصادر  ةالمنخفضالمتوسطة و  مصداقيةمقارنة بذوى ال

  باألحداث اإلرهابية.
داللة معنوية بين متوسط درجات اعتماد  يبيانات الجدول السابق وجود اختالف ذ تظهر

 ةالمرتفع المصداقيةمستويات  يالمبحوثين على الفضائيات الدولية لدى المبحوثين من ذو 
بلغ و لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية، والمنخفضة للفضائيات الدولية كمصادر  ةوالمتوسط

متوسط درجات اعتماد المبحوثين على الفضائيات الدولية لدى المبحوثين من ذوى مستويات 
وبذلك ترتفع درجات اعتماد  ،)٢.٠٢والمنخفضة () ٢.٥٦( ةوالمتوسط ،)٥( ةالمرتفع مصداقيةال

مقارنة  ةالمرتفع المصداقيةمستويات  يلفضائيات الدولية لدى المبحوثين من ذو المبحوثين على ا
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لألخبار المتعلقة باألحداث  ة والمنخفضة للفضائيات الدولية كمصادرتوسطالم مصداقيةال يبذو 
  اإلرهابية.

داللة معنوية بين متوسط درجات  يتشير بيانات الجدول السابق إلى وجود اختالف ذو 
مستويات المصداقية المرتفعة  لدى المبحوثين من ذويالمبحوثين على الصحف القومية اعتماد 

بلغ و والمتوسطة والمنخفضة للصحف القومية كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية، 
مستويات  لدى المبحوثين من ذويمتوسط درجات اعتماد المبحوثين على الصحف القومية 

وبذلك ترتفع درجات  ،)٢.٠٧والمنخفضة ( ،)٣.١٤والمتوسطة ( ،)٤.٥٦المصداقية المرتفعة (
مستويات المصداقية المرتفعة  لدى المبحوثين من ذوياعتماد المبحوثين على الصحف القومية 

المصداقية المتوسطة والمنخفضة للصحف القومية كمصادر لألخبار المتعلقة  يمقارنة بذو 
  باألحداث اإلرهابية.

داللة معنوية بين متوسط درجات اعتماد  يجدول السابق وجود اختالف ذتوضح بيانات ال
 ةالمرتفع المصداقيةمستويات  يالمبحوثين على الصحف الخاصة لدى المبحوثين من ذو 

بلغ و لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية، للصحف الخاصة كمصادر  ةوالمنخفض ةالمتوسطو 
مستويات  يعلى الصحف الخاصة لدى المبحوثين من ذو  متوسط درجات اعتماد المبحوثين

 ،)٢( ةوالمنخفض ،)٢.٦٢( ةالمتوسط المصداقية يمقارنة بذو  ،)٤.١٠( ةالمرتفع المصداقية
مستويات  يوبذلك ترتفع درجات اعتماد المبحوثين على الصحف الخاصة لدى المبحوثين من ذو 

لصحف الخاصة كمصادر ل ةوالمنخفض ةالمتوسط المصداقية يمقارنة بذو  ةالمرتفع المصداقية
  ألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية.ل

داللة معنوية بين متوسط درجات اعتماد  نات الجدول السابق وجود اختالف ذيتبين بياو 
مستويات المصداقية المرتفعة مقارنة  يالمبحوثين على اإلذاعات المصرية لدى المبحوثين من ذو 

المتوسطة والمنخفضة لإلذاعات المصرية كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث المصداقية  يبذو 
بلغ متوسط درجات اعتماد المبحوثين على اإلذاعات المصرية لدى المبحوثين من و اإلرهابية، 

 ،)٢.٦٠المصداقية المتوسطة ( يمقارنة بذو  ،)٣.٦٢مستويات المصداقية المرتفعة ( يذو 
لدى تفع درجات اعتماد المبحوثين على اإلذاعات المصرية وبذلك تر  ،)٢.١١والمنخفضة (

المصداقية المتوسطة والمنخفضة  يمستويات المصداقية المرتفعة مقارنة بذو  المبحوثين من ذوي
  لإلذاعات المصرية كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية.

داللة معنوية بين متوسط درجات  وجود اختالف ذيتشير بيانات الجدول السابق إلى و 
 ،مستويات المصداقية المرتفعة لدى المبحوثين من ذوياعتماد المبحوثين على اإلذاعات الدولية 

المصداقية المتوسطة والمنخفضة لإلذاعات الدولية كمصادر لألخبار المتعلقة  يمقارنة بذو 
اإلذاعات الدولية لدى  بلغ متوسط درجات اعتماد المبحوثين علىو باألحداث اإلرهابية، 
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المصداقية المتوسطة  يمقارنة بذو  ،)٢.٥٠مستويات المصداقية المرتفعة ( يالمبحوثين من ذو 
وبذلك ترتفع درجات اعتماد المبحوثين على اإلذاعات الدولية  ،)٢.٠٢والمنخفضة ( ،)٢.١٤(

المتوسطة  المصداقية يمستويات المصداقية المرتفعة مقارنة بذو  يلدى المبحوثين من ذو 
  والمنخفضة لإلذاعات الدولية كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية.

داللة معنوية بين متوسط درجات اعتماد  يبيانات الجدول السابق وجود اختالف ذ وضحتو 
المصداقية المرتفعة مستويات  يالمبحوثين على مواقع األخبار اإللكترونية لدى المبحوثين من ذو 

المتعلقة باألحداث اإلرهابية، لمواقع األخبار اإللكترونية كمصادر لألخبار  ةالمنخفضو  ةوالمتوسط
 يبلغ متوسط درجات اعتماد المبحوثين على مواقع األخبار اإللكترونية لدى المبحوثين من ذو و 

وبذلك ترتفع  ،)٢.٠٦( ةالمنخفضو  ،)٣.٤٢( ةوالمتوسط ،)٥.٠٩( ةالمرتفع مصداقيةمستويات ال
مستويات  يدرجات اعتماد المبحوثين على مواقع األخبار اإللكترونية لدى المبحوثين من ذو 

لألخبار المتعلقة باألحداث  ةالمنخفضو  المصداقية المتوسطة يمقارنة بذو  ،ةالمرتفع المصداقية
  اإلرهابية.

داللة معنوية بين متوسط درجات اعتماد  يبيانات الجدول السابق وجود اختالف ذ بينتو 
 ةالمرتفع المصداقيةمستويات  يالمبحوثين على الشبكات االجتماعية لدى المبحوثين من ذو 

بلغ و لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية، للشبكات االجتماعية كمصادر  ةالمنخفضالمتوسطة و و 
مستويات  ية لدى المبحوثين من ذو متوسط درجات اعتماد المبحوثين على الشبكات االجتماعي

 ،)٢.٠٣( ةالمنخفضو  ،)٣.٨٢المتوسطة ( لمصداقيةا يمقارنة بذو  ،)٦.١٢( ةالمرتفع المصداقية
 يوبذلك ترتفع درجات اعتماد المبحوثين على الشبكات االجتماعية لدى المبحوثين من ذو 

لشبكات االجتماعية كمصادر ل ةالمنخفض المصداقية يمقارنة بذو  ،ةالمرتفع المصداقيةمستويات 
  ألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية.ل

بيانات الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات  تعكسكما 
درجات اعتماد المبحوثين على الصحف الحزبية كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية 

 مستويات التعرض المختلفة لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية يلدى المبحوثين من ذو 
  . (One Way Anova)باستخدام اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد 

االرتباط بين مصداقية وسائل اإلعالم لدى الجمهور واالعتماد عليها إلى  وتشير النتائج
دراك المبحوثين لمصداقية وسائل إ كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية، حيث يؤثر

  تزايد االعتماد عليها كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية.في يجابى إاإلعالم بشكل 
وبذلك يمكن قبول الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسط درجات 

، المصري تلفزيون: الاإلعالم وسائللالمختلفة  مصداقيةمستويات ال ياعتماد المبحوثين من ذو 
الصحف القومية، ، الفضائيات الدوليةالعربية، المصرية الخاصة، الفضائيات الفضائيات 
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مواقع األخبار اإللكترونية، الشبكات اإلذاعات المصرية، اإلذاعات الدولية، الصحف الخاصة، 
درجات المبحوثين من االجتماعية، بينما يمكن رفض وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسط 

كمصادر لألخبار المتعلقة باألحداث  لصحف الحزبيةلالمختلفة  مصداقيةمستويات ال يذو 
  . (One Way Anova)باستخدام اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد  اإلرهابية

  نتائج المقابالت المتعمقة مع خبراء اإلعالم واألمن:
  األمن ثالثة محاور:و المقابالت المتعمقة مع خبراء اإلعالم  تضمنت

 اإلرهاب.قضايا اإلعالم مع وسائل عامل تتقييم الواقع الراهن ل 

 اإلرهاب.مع قضايا  تعاملهافي  تواجه وسائل اإلعالم التي رصدالتحديات 

  اإلرهاب.مواجهة في  وتفعيل دور اإلعالم لتطوير األداء اإلعالميستراتيجية إاقتراح 

  : تقييم الواقع الراهن لتعامل وسائل اإلعالم مع قضايا اإلرهابأوًال 
التعامل مع قضايا في  أداء وسائل اإلعالم المصريةفشل األمن و أكد خبراء اإلعالم 

  :النقاط التالية وحدد الخبراء ،وذلك على اختالف أنواعها وعلى اختالف أنماط ملكيتها ،اإلرهاب
، الجمهور في هتأثير لتعامل مع قضايا اإلرهاب وضآلة افي  الرسمي ضعف أدوات اإلعالم -

مما يفقده  ؛ييعمل بشكل روتين اتعبويًّ  اعالمً إبوصفه  اإلعالم الرسميداء تسم أكما ا
ولكنه يفتقد لالتجاه والهدف  ،مصداقية الجمهور، بينما يتميز اإلعالم الخاص بالتأثير الكبير

ن الربح االعتماد على اإلثارة والبحث عب للدولة يالقوم األمنعلى  االصحيح ويمثل عبئً 
 عن مفهوم المسئولية المجتمعية.  االقنوات بعيدً  والعمل لخدمة مصالح مالكي

على  الضوء على الحدث أكثر من التركيزاإلعالم ط يسلوتتناول قضايا اإلرهاب  سطحية -
آليات و  ةوالتفسيري ةالتحليليالتغطية غياب  مع ،العميقة هاجذور و  رهابإلاأسباب ظاهرة 

 لمواجهة. ا

لقضايا اإلرهاب من خالل االكتفاء عالمية إلعلى التغطية االجاف  يخبار هيمنة الطابع اإل -
 قناع والتأثير الفاعلإلعلى ا القدرةاألمر الذي يضعف  ،الموجه للنخبة يبالخطاب اإلعالم

 .يإلى انصراف المواطن العاد يويؤد ،الجمهورفي 

 التي واألعمال الدرامية يوالفلكلور الشعب يالمعالجة اإلعالمية لقضايا اإلرهاب لألغانافتقاد  -
وتوضيح  يأقوى وسائل التأثير من خالل مخاطبة المواطن العاد المصريالوجدان في  تمثل

 مخاطر اإلرهاب وتحفيز المشاركة الشعبية لمكافحة اإلرهاب. 

  
  
  
 



٢٧ 
 

 تعاملها مع قضايا اإلرهابفي  تواجه وسائل اإلعالم التي : رصد التحدياتاثانيً 

 التي قصور التنسيق بين األجهزة األمنية ووسائل اإلعالم من حيث توقيت بث المعلومات -
وعدم دقة تضارب التصريحات وتأخر البيانات الرسمية، باإلضافة إلى  ،تتسم بالبطء

 حساب دقة المعلومات.  واإلثارة على يللسبق اإلعالم يوالسع ،المعلومات المقدمة

مع قضايا اإلرهاب، واالعتماد على رد الفعل، فاإلعالم يحسن  يعشوائية التعامل اإلعالم -
أخرى، ويخلق حالة من  اويستدرج لخدمة اإلرهابيين أيامً  االتعامل مع قضايا اإلرهاب يومً 

 العام نتيجة تضارب الروايات واإلحصائيات بين الجهات المختصة.  يرتباك لدى الرأاال

اإلعالم  يفتقدحيث ، مع قضايا اإلرهاب من قبل الدولة ستراتيجية ثابتة للتعاملإعدم وجود  -
 ستراتيجيات المواجهة السياسيةإ إطارفي  دور اإلعالموتحديد تكاملية الرؤية لل المصري

في  اإلرهابيةلجماعات ا مواجهةستراتيجيات إاختزال  يتمو ، والتعليمية والثقافية واألمنية
ضعف أدوات التعامل األخرى الثقافية والتعليمية  معستراتيجية األمنية، االعتماد على اإل

 .واإلعالمية

 المعلوماتيةالوسائط  اإلرهابيةالجماعات غياب الدولة عن ساحة اإلعالم الحديث واستغالل  -
 الرسائل والمعلومات.نقل لالجديدة بكفاءة 

تقديم معالجة ب يلدوره الحقيق يالواعالمؤهل و الجهات اإلعالمية للقائم باالتصال  رافتقا -
المجاالت في  الخبراء والمختصينضافة إلى عدم االستعانة بباإلطبيعة الحدث، لمناسبة 

تساعد الجمهور على   التي رؤىوال تقديم التفسيراتلاألمنية واالجتماعية والنفسية والتربوية 
  .دعم جهود الدولة لمكافحة اإلرهاب

  مواجهة اإلرهابفي  وتفعيل دور اإلعالم يستراتيجية لتطوير األداء اإلعالمإ: اقتراح اثالثً 
 التي ولى التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفةلمكافحة اإلرهاب يت يمجلس قوم نشاءإضرورة  -

ينسق عمل الجهات المختلفة ويمدها بالمعلومات  ،يتعلق نشاطها بمكافحة اإلرهاب
ستراتيجية لمكافحة اإلرهاب إعداد إيتولى و  ،ى أن يضم أصحاب الفكر واإلبداععل،الالزمة

 عالمية واضحة األهداف.إتتضمن جوانب 

مجتمع كمنابر المساجد وقصور الثقافة ومنظمات ال :االستعانة بأدوات مساندة لإلعالم -
 وذلك،بهدف تقديم توعية مجتمعية ومواجهة الفكر بالفكر ،والمؤسسات غير الحكومية يالمدن

 عزل التيارات المتشددة عن جسم المجتمع وعدم توفير حاضنة اجتماعية داعمة لإلرهاب.ل

مع الجمهور  والتواصل يث على شبكات التواصل االجتماعبَ ابتكار وسائل للتعامل مع ما يُ  -
 .والهاتف المحمول يوالفضاء اإللكترونالشبكات االجتماعية ديث كاإلعالم الحساحة  عبر
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وسائل  زاملإمن شأنه ضمان حرية اإلعالم مقابل  الذي لإلعالم ينشاء المجلس الوطنإ -
وتوقيع عقوبات على األداء  ،يالمجتمعية ومراقبة األداء اإلعالم ااإلعالم بمسئوليته

 .للدولة يمس األمن القوميو لمسئولية المجتمعية ل يفتقد الذي ياإلعالم

داعمة للرسالة فنية معدات ٕامكانات و وتوفير كوادر بشرية مؤهلة و  يتدريب العنصر البشر  -
 .لموجهة لمكافحة اإلرهابا اإلعالمية

في  مكافحة اإلرهاب لكونه األقدر على مكافحة اإلرهابفي  يتفعيل دور اإلعالم اإلقليم -
والقوافل  يمن خالل قادة الرأ يوالشخص ياالتصال الجماهير ، والتكامل بين البيئة المحلية

 والمؤتمرات الجماهيرية.

لتوضيح  يالناطقة باللغات األجنبية والموجهة للعالم الخارج ياالهتمام بوسائل اإلعالم الدول -
رهابية شرسة تستهدف إما تتعرض له مصر من هجمات  برازإ و  ،مصرفي  حقيقة ما يحدث
 الدولة.تقويض أركان 

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات:
على وسائل اإلعالم كمصادر  المصريمدى اعتماد الجمهور سعت الدراسة للتعرف على 

المسئولية االجتماعية واألمنية لوسائل اإلعالم ورصد  ،لألخبار المتعلقة باألحداث اإلرهابية
ضوء مقترحات في  رؤية مستقبليةتناول قضايا اإلرهاب، باإلضافة إلى استخالص في  المصرية

  خبراء اإلعالم واألمن لتطوير معالجة وسائل اإلعالم المصرية لألحداث اإلرهابية.
ارتفاع نسبة اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم المصرية للحصول  خلصت الدراسة إلى

الخاصة قائمة وتصدر القنوات الفضائية المصرية  ،بار المتعلقة باألحداث اإلرهابيةعلى األخ
، كما تميزت بوصفها متابعة األحداث اإلرهابيةفي  يعتمد عليها المبحوثون التي وسائل اإلعالم
  .المصرياقية من وجهة نظر الجمهور األكثر مصد وسائل اإلعالم

لمكافحة اإلرهاب يتولى التنسيق بين أجهزة الدولة  ينشاء مجلس قومإبالدراسة  يوتوص
في  يعالم اإلقليمباإلضافة إلى تفعيل دور اإل ،يتعلق نشاطها بمكافحة اإلرهاب التي المختلفة

حتى تنهض بأعباء باإلمكانات البشرية والفنية الوطنية ودعم وسائل اإلعالم  ،مكافحة اإلرهاب
 مسئوليتها االجتماعية والوطنية. 

  مصادر البحث ومراجعه
  : الكتب األجنبية:أوًال 

1. Ball-Rokeach, S. J., DeFleur, M.L., Theories of Mass Communication, 4th 
edition (NewYork: Long Man, 1989) pp. 240-245 

2. Mc Quail, D., Mass Communication Theory, An Introduction, 3rd ed.(London: 
Sage publication, 1994) pp. 123 – 126 



٢٩ 
 

3. Merrill, J.C. Three Theories of Press Responsibility and the Advatages of 
Pluralistic Individualism, In Elliott, D., Responsible Journalism (Beverly Hills: 
Sage publication, 1986), pp. 47 – 59 

  : الدراسات واألبحاث األجنبية المنشورة في دوريات علمية:اثانيً 
4. Fahmy, S., Johnson, T. J., Mediating the Anthrax Attacks: Media Accuracy and 

Agenda Setting During a Time of Moral Panic, Atlantic Journal of 
Communication, 15(1), 2007, pp. 19-40 

5. Loges, W.E., Canaries in the Coal Mine, Perception of threat and system 
dependency relations, Communication Research, Vol. 21, 1994, pp. 5-23 

6. Loveless, M., Media Dependency: Mass Media as Sources of Information in the 
Democratizing Countries of Central and Eastern Europe, Democratization, 
Vol.15, No.1, 2008, pp.162–183 

7. Lowrey, W., Media dependency during a large-scale social disruption: the case of 
September 11, Mass Communication and Society, 7(3), 2004, pp. 339-357 

8. Patwardhan, P., Internet dependency relations and relationship with exposure, 
involvement, and satisfaction with Internet activities across national survey of U.S 
and Indian Internet users, Unpubilished Ph.D. study, Southern Illinois 
University, Department of Mass Communication & Media Arts, 2003 

9. Shamir, J., Israeli Elite Journalists : Views on Freedom And Responsibility , 
Journalism Quarterly , Vol. 65 , No. 3 , Autumn 1988 , pp. 589 – 594 

10. Voakes, P. S., Social Determinants of Journalists , Decision  Making in Ethical 
Dilemmas, Paper Presented to The Mass Communication  & Society Division 
of the Association For Education In Journalism and Mass Communication, 
April 1996 

  : الكتب العربية:اثالثً 
) ١٩٩٤(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  ، دراسة مقارنةيأخالقيات العمل اإلعالم، يحسن عماد مكاو  .١١

 .٧١ – ٦٨ص ص 
  .١٠٩ – ١٠٢) ص ص ٢٠٠٢(الكويت : مكتبة الفالح، أخالقيات اإلعالم سليمان صالح ،  .١٢
  المنشورة: حوث العربيةب: الدراسات والارابعً 
"أزمة تفجيرات دهب على وسائل اإلعالم أثناء األزمات  يبراهيم محمد أبو الفرج، اعتماد الشباب الجامعإ .١٣

 . ١٢٦ – ٥٩، ص ص ٢٠٠٦، ٢، عدد ٧، مجلد العام يالمجلة المصرية لبحوث الرأ"، انموذجًـ 

طار المسئولية االجتماعية لإلعالم إفي  برامج المشاركة بالراديوفي  أحمد أحمد عثمان، حرية التعبير .١٤
عالم بين الحرية والمسئولية، الرابع عشر تحت عنوان: "اإل يالدول يدراسة مقدمة للمؤتمر العلم، ياإلذاع
 .٧٣٣ – ٦٥٧، ص ص ٢، ج ٢٠٠٨يوليو 

 ،يتناول األداء الحكومفي  ة اليوميةيتلفزيون، المسئولية االجتماعية للبرامج الحوارية اليآمال حسن الغزاو  .١٥
 –١، ص ص ٢٠٠٩يونيو  –، يناير ٣، عدد ٩مجلد العام،  يالمجلة المصرية لبحوث الرأدراسة تحليلية، 

٦٣. 

طار المسئولية االجتماعية، إفي  التأثيرات السياسية للقنوات الفضائية المصرية والعربية الخاصةأميرة سمير،  .١٦
عالم بين الحرية والمسئولية، يوليو الرابع عشر تحت عنوان: "اإل يالدول يالعلمدراسة مقدمة للمؤتمر 

 .١٨١ – ١٣٣، ص ص ١، ج ٢٠٠٨



٣٠ 
 

براهيم النمر، شريط المحادثة على القنوات الفضائية العربية بين الضوابط األخالقية والمسئولية إأميرة محمد  .١٧
عالم بين الحرية والمسئولية، الرابع عشر تحت عنوان: "اإل يالدول يدراسة مقدمة للمؤتمر العلمالمهنية، 

 .٣٢٦ – ٢٧٧، ص ص ٢٠٠٨يوليو 

 يالمؤتمر العلمألحداث اإلرهاب،  المصري، اتجاهات اإلعالميين نحو تغطية اإلعالم يجيهان يسر  .١٨
 -  ٥٩٩، ص ص ٢ج، ٢٠٠٢الثامن تحت عنوان: "اإلعالم وصورة العرب والمسلمين" مايو  يالسنو 
٦٩٣. 

، المصريالفضائيات العربية الخاصة كما يراها الجمهور في  حازم أنور محمد البنا، أخالقيات اإلعالم .١٩
عالم بين الحرية والمسئولية، يوليو الرابع عشر تحت عنوان: "اإل يالدول يدراسة مقدمة للمؤتمر العلم

 .٢٧٥ – ١٨٣، ص ص ١، ج ٢٠٠٨

منطقة في  يالعام السعود يتشكيل معارف واتجاهات الرأفي  دور وسائل اإلعالمحازم أنور محمد البنا،  .٢٠
، ٢، عدد ١١، مجلد العام يالمجلة المصرية لبحوث الرأ، يالسعود يجازان نحو أحداث الحد الجنوب

 ١٩٥ - ١٤٥، ص ص ٢٠١٢يونيو - أبريل

نحو  المصريالعام  يتكوين معارف واتجاهات الرأفي  ، دور وسائل اإلعالميخالد صالح الدين حسن عل .٢١
، ص ص ٢٠٠٣ سبتمبر -يوليو  ،٢٠، عدداإلعالمالمجلة المصرية لبحوث ، يمدخل تكامل –اإلرهاب 

٢٩٥ - ٢١٣. 

 يلدى الشباب الجامع يبقضية اإلرهاب الدول يسها فاضل، العالقة بين التعرض للصحف المصرية والوع .٢٢
 .٢١٢ - ١٨٧، ص ص ٢٠٠٣يوليو سبتمبر ، ٢٠، عدداإلعالمالمجلة المصرية لبحوث "دراسة ميدانية"، 

وقت األزمات (دراسة حالة على في  تلفزيون، مدى اعتماد الصفوة المصرية على اليسوزان يوسف القلين .٢٣
 .٦٤ – ٣٣ص ص ، ١٩٩٨، ديسمبر ٤المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، عدد حادث األقصر)، 

المجلة ، العالقة بين التعرض لوسائل االتصال وطبيعة االتجاه نحو مشكلة اإلرهاب، يشاهيناز بسيون .٢٤
 .١٩٩٣ديسمبر ، ١٠ ، عدداالتصالالمصرية لبحوث 

دراسة تطبيقية على  ،عادل عبد الغفار، أبعاد المسئولية االجتماعية للقنوات الفضائية المصرية الخاصة .٢٥
التاسع تحت عنوان: "أخالقيات  يالسنو  يمقدمة للمؤتمر العلمدراسة ، ٢المقدمة بقناة دريم  يبرامج الرأ

 .٨٢٥ – ٧٤٧، ص ص ٣، ج ٢٠٠٣عالم بين النظرية والتطبيق، مايو اإل

 دراسة، حدود الحرية والمسئولية كما يراها القائم باالتصال بقناة الجزيرة اإلخبارية، يعزة مصطفى الكحك .٢٦
، ٢٠٠٨عالم بين الحرية والمسئولية، يوليو الرابع عشر تحت عنوان: "اإل يالدول يمقدمة للمؤتمر العلم

 .٦٥٦ – ٦٠٥ص ص 
المملكة العربية السعودية، دراسة في  مع قضايا اإلرهاب يفهد بن عبد العزيز العسكر، التعامل اإلرهاب .٢٧

 - ٢٤٩ص ، ص ٢٠٠٥يونيو - ، يناير١، عدد ٦، مجلد العام يالمجلة المصرية لبحوث الرأتطبيقية، 
٢٩٣. 

مقارنة للمضمون  ، دراسةية للصحافة المصريةجتماع، المسئولية االمحمد حسام الدين محمود إسماعيل .٢٨
 ة ماجستير غير منشورةالرس،  ١٩٩٤ – ١٩٩١الصحف القومية والحزبية من في  تصالوالقائم باال

 .٧٧ – ٧٠)  ص ص ١٩٩٦(القاهرة : جامعة القاهرة ، كلية اإلعالم 



٣١ 
 

دراسة مقدمة للمؤتمر دراسة تحليلية،  ،المجيد صالح، المدونات المصرية بين الحرية والمسئوليةمها عبد  .٢٩
 ٩٠٥، ص ص ٢٠٠٨عالم بين الحرية والمسئولية، يوليو الرابع عشر تحت عنوان: "اإل يالدول يالعلم

– ٩٦٧. 
نحو قضية  المصريتشكل اتجاهات الجمهور في  دور الصحف المصرية، ينوال عبد العزيز الصفت .٣٠

، ص ٢٠٠٣سبتمبر  - يوليو ، ٢٠، عدداإلعالمالمجلة المصرية لبحوث "دراسة ميدانية"،  ياإلرهاب الدول
 .١٥٤ - ١٢٧ص 

أثناء األزمات بالتطبيق على حادث شرم  المصري تلفزيونوفاء عبد الخالق ثروت، اعتماد الجمهور على ال .٣١
  .٥١٦ - ٤٧٩، ص ص ٢٠٠٦، ٢٦، عدد المجلة المصرية لبحوث اإلعالمالشيخ، 


