
 
 

 توظيف الصورة التليفزيونية في القنوات الفضائية
 الجمهور وأثرها علىلبث قضايا اإلرهاب 

 ()د/رجاء الغمراوي إعداد:

 مقدمة
 المجتمع وتصوراتهم أفراد لدى تغييرها أو األفكار توجهات بناء في اإلعالم وسائل تؤثر
 ترتيب في مهم أداء دور يمكنها كما وتصرفاتهم، ومهاراتهم، انتباههم، تغيير وفي الذهنية،
 على للتصرف وتقودهم عند األفراد، والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية األولويات
 تؤدي اإلذاعية، المحطات على تبث التي الفضائيات وتلك على تعرض التي فالبرامج .ضوئها
 السياسيين المحللينكما أن المتلقي  في المباشر وغير المباشر التأثير فيمهما دورا 

 التي المواد إعداد على يقومون الذين والمخرجين البرامج ومديري والصحفيين، واالقتصاديين،
 المجتمع توجيه في يسهم هؤالء كل والسياسية، االجتماعية واالقتصادية المجتمع قضايا تعالج

 المحطات أن والسيما المجتمع، ألفراد والسلوكية الفكرية الحياة ويشكل الرأي العام، ويؤثر على
 المجتمعات أفراد معظم خاللها من يتلقى التي كافة اإلعالمية الوسائل تتصدر الفضائية
 من فقط يتعلمون ال المجتمع أفراد أن إلى الدراسات بعض وتشير. واإلخبارية التثقيفية معلوماتهم

 الرسالة مضمون أهمية على يدل وهذا بهم.من كل ما يحيط  أيضا   بل للمناقشة القضايا وضع
 رأس على وضعها تكرر ما وخاصة إذا المتلقي لدى تخلقها التي الذهنية والصورة اإلعالمية

التي تمر بها  والمراحل الحرجةأوقات األزمات  وخاصة فيقائمة األولويات األساسية لإلعالم 
 المجتمعات.

طيع من خاللها التأثير على تمتلك وسائل اإلعالم خاصة التليفزيون إمكانيات عالية تست
ضفاء الشرعيةالقائمة  وتفنيد القناعاتالجمهور الملتقى ألنها تستطيع تكوين قناعات جديدة   وا 

كما أن هذه الوسائل تستطيع ا نحوه وحشد الطاقاتعلى بعض الموضوعات من خالل اإلقناع 
 وبذلكن خالف بعض قناعاته ا  أن تخلق نوعا معين من الجمهور يؤمن بما تطرحه من أفكار و 

يجعالنها مقبولة تكراره يرسخان الفكرة المطروحة و و  يكون االتفاق بين ما تطرحه هذه القنوات
 .(1)للتصديق من قبل الجمهور المستهدف

إلى الدخول في حقبة سياسية دولية جديدة سمتها الرئيسية  2001سبتمبر  11أدت أحداث 
لالمحدود للوسائل العسكرية، وهو ما شجع على دعم وتعزيز الجنوح المتزايد نحو االستخدام ا

 تصاعدي.ظاهرة اإلرهاب العالمي التي تسير في خط 

                                                           

() مدرس اإلذاعة والتليفزيون 
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معدالته  ارتفاعومنذ هذا التاريخ شغلت قضايا اإلرهاب بال العالم والدوائر البحثية بعد 
وانتشار  الحرب على اإلرهاب ىاشتعال نيران الحرب األمريكية في العراق بدعو و  في العالم

وترجع انتشار ظاهرة العنف في منها مصر و  ظاهرة العنف في جميع دول الشرق األوسط
اآلونة األخيرة في المجتمع المصري إلى األوضاع السياسية المتردية وغياب سلطة الدولة 

حالة من العنف  فييونية مما أدخل المجتمع 30يناير و25 ثورتيوغياب دور األمن بعد 
باإلضافة إلى تعرض المصريين  للظلم والتهميش نتيجة الفقر والبطالة والفساد وغياب 

الصارخ بظاهرة اإلرهاب المؤدى إلى العنف وعدم تفعيل الدور  االجتماعيالتعاون 
 .(2)لسلطة المجتمع والتحديوتمثل نوعا من التمرد على األوضاع  االجتماعي

ورئيسا في مختلف جوانب الحياة في كل  مهمان اإلعالم يؤدي دورا أشك فيه  ومما ال
 .اإلداريأو  االقتصاديأو  االجتماعيالجانب السياسي أو  المجتمعات، سواء

يكون اإلعالم مسؤوال عن غرس وتنميه الشعور باالنتماء الوطني لدى المواطنين، والتصدي  
ذلك التصدي للشائعات في الداخل وعالوة على للمؤامرات التي تقوم بها بعض القوى الخارجية وك

 المجتمع.ذلك فإن اإلعالم مسئول عن تهيئة الجماهير للتغيرات التي تحدث في 
هم وأساسي في مواجهة مخاطر اإلرهاب الذي تتعرض له م يستطيع اإلعالم أن يقوم بدور

المتتالية التي تبثها الجماعات اإلرهابية  البحث الصوروسوف يتناول هذا مصر في هذه الفترة 
 والحرب النفسية ومدىنفوسهم كنوع من الدعاية  والرعب في وبث الخوف إلرهاب الشعوب

 خاللهما.حرص المبحوثين على متابعة األحداث من 

 -البحــث:مشكلة 
 فيفضال عن أنها تؤثر تأثيرا كبيرا  العلميتحديد المشكلة البحثية من أهم خطوات البحث 

تليها باإلضافة إلى أنها السمة الرئيسية للبحوث العلمية أنها ذات مشكلة  التيجميع الخطوات 
 .(3)المتعددة وتحليل جوانبهامحددة تحتاج إلى من يقوم بدراستها 

نية فزيو يدراسة وتحليل الصورة التل في البحث الراهنمن هذا المنطلق، تتلخص مشكلة 
وصيغ متعارف عليها في  التلفزيونية قواعد وللصورةاإلرهابية وكيفية توظيفها لمساندة العمليات 

 ،رهابيةوانعكاس ذلك على معالجة القنوات الفضائية للعمليات اإل تحليل الصورة وتوظيفها دعائيا
التلفزيونية وأنماط توظيفها ن مشكلة البحث تتناول " استخدامات الصورة إوانطالقا من هذا المبدأ ف

الخوف داخل كيفية توظيفها في بث الرعب و همة و مإعالمية باعتبارها وسيلة"في الدعاية لإلرهاب
 المجتمعات العربية عن طريق الجماعات اإلرهابية.
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 أهميـــــــة الدراســــــة:
ألن اإلرهاب اجتاح العالم؛  –اإلرهاب –حيوية من أنه يناقش قضية  البحث أهميتهيستمد 

المجال البحثي  هيأشكال اإلرهاب  فيلذلك أصبحت مواجهة التحديات الجديدة والتطورات 
 اإلعالميين.الحديث الذي يقبل علية الكثير من الباحثين والخبراء و 

ة في الجدلية بين مفهومي الحرية والمسؤولي في تفسير العالقةكما تساهم الدراسة الحالية 
اإلرهابية ومدى حرية وسائل اإلعالم في بث الصور المتتالية للعمليات  الممارسات اإلعالمية،

وخصوصية الوسيلة  فيها الدراسة خصوصية المرحلة التي تجرىاألخذ في االعتبار  مع
 .مدى انتشارهاو  اإلعالمية

وسائل  التي تدفعاألسباب األساسية على  الدراسة من تسليطها الضوء وتبرز أهمية هذه
 يرتكبها اإلرهابيون. اإلجرامية التياإلعالم لنقل الصور الخاصة بالعمليات 

 اإلطــــار النظــــري للدراســـــــة:
أن النظرية هي الهدف األسمى للعلم إذ تضطلع النظرية  علىيؤكد خبراء مناهج البحث 

مكانية التنبؤ  والتفسير،بوظائف متعددة أبرزها التحليل المعياري  في  بدنميات الظاهرةوا 
التخصص العلمي  العلمي فيفضال  عن تحديد اإلطار المنهجي آلليات التراكم  المستقبل،

 محدودا .والبحث المعين سواء  أكان عاما  أم 
 :Information Seeking Theoryالتماس المعلومات  نظرية .أ

البحث عن المعلومات من مصادرها  فيتعنى نظرية التماس المعلومات بتفسير سلوك الناس 
على أن التماس المعلومات عملية تبدأ من ذهن ملتمس المعلومات  وتنص فروضهاالمختلفة 

دراكه لحاجاته المعرفية  سلوك  وحوافز توجهتؤكد على وجود دوافع  ومن ثم وكيفية إشباعهاوا 
 .(4)البحث عن المعلومات فياألفراد 

تؤثر  التيعلى العوامل  المعلومات والتعرفرد في بحثه عن على سلوك الف وتركز النظرية
الجمهور المتلقي بدال  من القائم باالتصال وتسعى نظرية  تستهدف النظريةو  في هذا السلوك.

أن التعرض االنتقائي لألفراد يجعلهم يختارون المعلومات  تماس المعلومات إلى اختيار فرضيةال
 .(5)تؤيد اتجاهاتهم اآلنية التي

 لها،يتعرض  التيتوجد عوامل عديدة يمكن أن تؤثر على اختيار الفرد للرسائل االتصالية 
وكذلك استخدام المعلومات في تدعيم االتجاهات ومن هذه العوامل إمكانية توظيف المعلومات 

 باع حاجات أساسية في موضوع معين.أو إش محددة،لخدمة أهداف 
 تفترض نظرية )التماس المعلومات( وجود حوافز أو منبهات تؤدي إلى سعى الفرد للحصول 
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والتي عنها الفرد  وفيما يتعلق بنوع المعلومات التي يبحث ما،على معلومات لمواجهة مشكلة 
أو بإتباع كل ما يستطيع الفرد جمعه  أساسية،على مصادر معين أو على عدة مصادر  تعتمد
ويرى  (6)ثم يتم تصنيف هذه المعلومات وتحليلها وربطها بالخبرة السابقة للفرد  معلومات،من 

 يسا  في السيطرة على المعلومات. أن بنية المجتمع تشكل عنصرا  رئ بعض العلماء
للمعلومات على استخدام األفراد لوسيلة معينة كمصدر  واضحتؤثر بنية المجتمع بشكل 

مجتمع ما على تفضيل األفراد لوسيلة معينة كمصدر في  يؤثر نوع الوسائل المستخدمة حيث
 .(7)السيطرة على المعلومات فيللمعلومات كما أن بنية المجتمع تشكل عنصرا رئيسيا 

 أهداف البحث
 إلى:تهدف الدراسة الراهنة 

تبثها الجماعات اإلرهابية عبر القنوات الفضائية  التيالتعرف على كيفية توظيف الصورة 
 متابعة األحداثوذلك من خالل  اإلرهاب،من جانب هذه القنوات لقضايا  المعالجةوطريقة 

هدم اآلثار -حرق الطيار األردني –مصريا في ليبيا  21الدامية للجماعات اإلرهابية )ذبح 
 معالجة قضية اإلرهاب. فيالصور  ودور هذهالعراقية( 

 العالقة.هذه  وتحليل تأثيركشف العالقة بين اإلعالم واإلرهاب  -
 تحليل العالقة بين اإلرهاب ووسائل اإلعالم. -
 رصد محاوالت المؤسسات اإلعالمية لتنظيم األسلوب الذي تغطي به قضايا اإلرهاب. -

 تساؤالت البحث:
تسعى الدراسة من خالل االستعراض والتحليل لألدبيات العلمية إلى اإلجابة على التساؤالت 

 التالية:
 بين اإلعالم واإلرهاب؟ ما العالقة التي تربط •
 رسائلهم؟ اإلعالم لتوصيلما العوامل التي تدفع اإلرهابيين لتوظيف  •
 ما العوامل التي تدفع اإلعالم لبث رسائل اإلرهابيين؟ •
في  اإلعالم الصحيحالتي من الممكن أن نضعها لتحديد دور  االستراتيجيةما الحلول  •

 اإلرهاب؟الحد من ظاهرة 
 اإلعالمية؟إلى أي مدى يستفيد اإلرهاب من التغطية  •
 اإلرهاب؟صالح مشتركة بين وسائل اإلعالم و هل توجد م •
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 -السابقة:الدراسات 
يسهم مسح التراث العلمي إسهاما كبيرا  في بلورة وتطوير المشكلة البحثية وبناء فروضها، 

يتبعهم من إمكانيات الربط والمقارنة كما يساعد الباحث في مرحلة تحليل وتفسير النتائج بما 
 بنتائج الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية.

 العربية: الدراسات .1
تقدم هذه الدراسة التحليل العلمي والواقعي و  ،(8)(2014نبدأ بدراسة محمد يسرى أحمد )

المتطرفة وهدم  للفكر المتطرف نتيجة الغزو الفكري بوسائله المتنوعة  لبناء أمجاد للجماعات
مؤسسات الدولة والقانون والنظام العام بما يؤثر على المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
وثقافتها بالتضليل في العقيدة السمحة الصحيحة وتقدم الدراسة خطة قومية لمواجهة الفكر 

م من خالل المتطرف وتدعو الدراسة إلنشاء محكمة ضمير اإلعالم وتقترح أن يتم إصالح اإلعال
بشأن المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم  213، 212، 211التشريعات المحكمة للدستور للمواد 

بشأن مواجهة اإلرهاب بكافة صورة وأشكاله بوضع قواعد ضابطة ورقابة منه  237وتفعيل المادة 
رهاب ضابطه تراقب اإلعالم وفرض رقابة علمية واعية على المحتويات اإلعالمية التي تدعو لإل

في صورة الدعوة للمظاهرات التي يتخللها العنف والدعوة لفكر متطرف. وتشير الدراسة إلى 
ترسيخ ظاهرة اإلرهاب والعنف واستمرارها وانتشارها على نطاق واسع يعود إلى الدور السلبي 

جزء كبير جدا من  المختلفة.الذي تقوم به بعض األجهزة والمؤسسات ومن بينها وسائل اإلعالم 
قع على اإلعالم الذي يقود مصر إلى جهة يأسباب اإلرهاب وأعمال العنف والفكر والمتطرف 

العنف وأصحاب الفكر  وبلطجية أعمالثقافة الظهور والنجومية لإلرهابيين  ىغير معلومة ويرس
قنوات الفضائية خاصة الو  أن وسائل اإلعالم هيو  مهمةويصل الباحث إلى نتيجة  المتطرف.
العام وتضليلهم ودفعهم إلى  الرأيالضغط على و  محاولة جذب الجماهيربالعقول و تتالعب 
 الهاوية 

إن وسائل اإلعالم لها  ويرى الباحث (9)(2014سامي محمد عبد المنعم ) ولدينا دراسة
القدرة على تدعيم االتجاهات بالنسبة لموضوعات وقضايا عديدة، وتزداد األمور سوءا  عندما نعلم 

ايير الجماعات أن القائم باالتصال غالبا  ما تكون قراراته اإلعالمية في إطار مدركاته عن مع
 التي ينتمي إليها.

مفهوم اإلرهاب وأسبابه والدوافع التي تؤدى  وبالتالي، فإن هذه الوسائل يمكنها أن تعرض
بالشخص إلى االتجاه للعنف والفكر المتطرف، وتوعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وكيفية 

الدولة وبصفة خاصة الشرطة والقوات المسلحة، أو  فيمواجهتها سواء بواسطة الجهات المعنية 
هم لوسائل م. وانطالقا من هذا الدور البواسطة المجتمع ككل بجميع هيئاته ومؤسساته وأفراده
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عرض وتوضيح صورة اإلرهاب وما يبذل من جهود في  هياإلعالم، فإن مساهمة هذه الوسائل 
 والقضاء عليه.مكافحته 

مصر من أحداث الخامس والعشرين من يناير وحدوث حالة من االنفالت  شهدتهوبعد ما 
ف مخططات دولية تستخدم التطرف الفكري األمني الذي لم يعتاده الشارع المصري، واكتشا

والعنف إلرهاب اآلمنين وتعكير صفوهم وما يتبع ذلك من وجود حالة من عدم االستقرار 
ما يستوجب وجود  الدولة. وهوالسياسي يؤدى إلى آخر اقتصادي ويؤثر سلبا  على نمو اقتصاد 

دمرة واسترجاع أمن الوطن من قبل جميع أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة الم استراتيجية
 والمواطن.

يمكن لإلعالم المساهمة في مكافحة اإلرهاب من  وهي أنههمة ملنتيجة  وتوصل الباحث
خالل تعريف المجتمع بأهم مسبباته والنتائج التي تترتب على تفشى تلك الظاهرة، كذلك التوعية 
بدور المواطنين فباكتشاف الجرائم اإلرهابية قبل وقوعها وذلك من خالل مسئولية المواطن من 

ر عادية واإلبالغ عنها فورا  للجهات األمنية متابعة ما يمكن أن يدور أمامه من أحداث غي
والقضاء المسئولة. وهو ما يساعد أجهزة األمن بشكل كبير في أداء مهمتها في مكافحة اإلرهاب 

 .عليه
فحاولت اإلجابة على تساؤل رئيس عن (10)(2013العتيبي)عبد اهلل  عبد الرحمنأما دراسة 

أهداف  وأوضحت الدراسة اإلرهابيون إلى اإلعالم، وأسباب لجوءعالقة اإلعالم باإلرهاب 
 أساسية:أهداف  في أربعة أهمهان التي تنحصر ياإلرهابي
 على انتباه الجمهور. الحصول-1
 على االعتراف بدوافع المنظمة اإلرهابية خلف العمل اإلرهابي. الحصول-2
 .والمؤيدين وتعاطف الداعمينعلى احترام  الحصول-3
التي يحظى بها الفاعلون  والمعالجة اإلعالميةيشبه المكانة الشرعية على ما  الحصول-4

 .السياسيون الشرعيون
فتهدف إلى اإلجابة على تساؤل رئيسي إلى أي مدى (11)(2008حمادة ) بسيونيأما دراسة 

محاولة لتفسير الجدل السائد حول طبيعة العالقة بين و  يستفيد اإلرهاب من التغطية اإلعالمية
ما هي بدائل السياسات التي يمكن اتخاذها للحد من األثر السلبي و  الخطاب اإلعالميو  اإلرهاب

للتغطية اإلعالمية  لإلرهاب كما ناقش العالقة بين اإلعالم واإلرهاب والسياسة الخارجية وتوصل 
الباحث إلى أن الجماعات اإلرهابية تعتمد على تقديم الرسائل البالغية ذات األثر الفعال على 

مهور من خالل أكثر وسائل اإلعالم المعاصرة تأثيرا االنترنت ويرى الباحث أن هناك درجة الج
كالهما يهدف إلى كالهما تعبير عن رسالة إعالمية و ف العاجةعالية من التشابه بين اإلرهاب و 

 يلجأ إلى المشاعرو  كالهما ال يعتمد على العقلو  اإلقناع
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رهاب ألهميته القصوى في العراق موضوع اإل(12)(2006هادى فليج حسن ) دراسة وتناولت
بعد تحول إرهابي و  2003بعد سقوط النظام العراقي  اآلثار المدمرة التي تعرضت لها العراقو 

يتطرق العالم إلى العراق ولجوء اإلرهابيون إلى القتل والذبح والخطف والتدمير لتخويف األمنيين و 
م لألحداث حسب مفهوم القائمين عليها هي نقل وسائل اإلعالالباحث إلى نقطة هامة و 

أداة تحليل المضمون و  ومرجعيتهم السياسية واستخدم الباحث المنهج الوصفي لتوصيف الظاهرة
وأعتمد على عينة عشوائية منتظمة لثالث صحف عراقية لتحليل مدلوالت اإلرهاب وتناول 

 .الصحف ألعمال اإلرهابيين
 المصريين اإلعالميين اتجاهات على التعرف إلى (13)(2002) ييسر  جيهان وهدفت دراسة

اإلرهاب وأحداثه  موضوع تجاه وتوجهاتها طبيعتها اختالف على اإلعالمية المؤسسات في
سهاماتهم لمفهومه وتعريفهم أو  طرحوه التي األفكار وأهم اإلرهاب موضوعات عن التي قدموها وا 

 اإلعالميين من متاحة عمديه عينة على التطبيق عملهم. وتم حدود تشكل الضوابط التي
حجمها  عينة على التطبيق وتم ومعالجتها، هذه األحداث واهتماما  بتناول   قربا األكثر المصريين

 مفردة. 216
فسعت إلى التعرف على مدي اعتماد النخبة في  (14)(2002أما دراسة حنان جنيد )

المجتمع على وسائل اإلعالم لتشكيل تصوراتهم ومفاهيمهم نحو مفهوم اإلرهاب وبلغ إجمالي 
مفردة وتم اختيارهم وفقا  للمنصب القيادي مع التنوع في التخصص  116مفردات عينة الدراسة 

 أكاديمية،صفوة  إعالمية،وهي )صفوة  ثالث مستويات من الصفوة علىوقد أجريت هذه الدراسة 
وفي إطاره تم استخدام أسلوب المسح  المسح،صفوة أمنية(. وقد استخدمت الباحثة منهج 

 المصرية.الصفوة  علىعينة من النخبة وذلك باستخدام صحيفة االستبيان  علىالميداني 
 على الصفوة اعتمادى مد على للتعرف (15)(2002مصطفي ) هويدا دراسة سعت كما
 ىومد وتداعياتها سبتمبر 11أحداث  نحو ومعارفها تصوراتها المصرية لتشكيل اإلعالم وسائل

 فيها. الفاعلة واألطراف األحداث هذه تجاه وتصوراتها اتجاهاتها تشكيل على االعتماد هذا يرثتأ
 100عينة من الصفوة المصرية بلغ عددها  علىوقد تم استخدام منهج المسح الميداني 

 مفردة شملت الصفوة الثقافية واإلعالمية واألكاديمية.
طبيعة وكم القضايا المطروحة في  علىللتعرف  (16)(2002أشرف جالل ) وسعت دراسة

 11هذه القضايا خاصة بعد أحداث  أو اختالفوسائل اإلعالم العربية الرئيسة ومدي اتفاق 
األمريكية ضد أفغانستان والحملة اإلعالمية الغربية التي انطلقت بعد هذه والحرب  سبتمبر

 والمسلمين.األحداث لتشويه صورة العرب 
نظرية األطر الخبرية  علىوقد اعتمدت هذه الدراسة في بنائها النظري وتطوير فروضها 

News Framing، تناولت  وتمثل مجتمع الدراسة التحليلية في األخبار واالفتتاحيات التي
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فكانت الصحف الخاضعة للتحليل بالدراسة  والتليفزيون،القضايا العربية واإلسالمية في الصحافة 
 دبي،أما القنوات التليفزيونية فهي ) (،والرائد واألهرام، واألنوار، والثورة، واألنباء، البيان،هي )

 العينة باألسبوععلي سحب  (.واعتمد الباحثالليبية –، الفضائية األولي LBCالسورية، الكويت،
 الصناعي.

 األجنبية: الدراسات .2
( بتحليل بناء األجندة  لوسائل اإلعالم األمريكية  MAY 2008 ) .ICA)اهتمت دراسة 

صحيفة نيويورك تايمز. بهدف في تغطيتها ألحداث اإلرهاب الدولية بالتطبيق علي بناء األجندة  
الدولية لمكافحة اإلرهاب كشكل من أشكال الخطاب السياسي التي تسيطر  على الجهودالتعرف 

عليها وجهات نظر متباينة نحو اإلرهاب من قبل الحكومات، ووسائل اإلعالم التي يتم من 
أجندة المستوي األول من بناء الدراسة أنخاللها تمييز أجندات مختلفة.  وقد أظهرت نتائج 

 لشعبه فيتغطية الخطب السياسية للرئيس بوش الموجهة  علىنيويورك تايمز تركز  صحيفة
السياسات هذه  اإلرهاب ودعمالمستوي األول ثم الموجهة للدول األفريقية للمشاركة في مكافحة 

 السياسية.األجندة اإلعالمية باألجندة  اإلرهابية الدولية اإلعالمية لألحداثربطت التغطية  فقد
الربط بين خطب  على األجندة تركزستوي الثاني من بناء وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الم

الرئيس بوش وتأكيده خالل هذه الخطب علي ربط المساعدات األمريكية للدول اإلفريقية بمشاركة 
اإلعالمية تركزت التغطية  اإلرهاب حيثهذه الدول للواليات المتحدة األمريكية في حربها ضد 

دولة افريقية.  20فريقيا وربطها بالمساعدات الخارجية ل الربط بين األحداث اإلرهابية بإ على
فحين لم تهتم بتغطية األحداث اإلرهابية وما ينجم عنها من وفيات وأثار سلبية لهذه األحداث 

تبين من  أجندتها التيمختلف الدول والتي وضعتها في المستوي الثاني والثالث من بناء  على
ولجت تحت تأثير كل من األجندة اإلعالمية واألجندة تحليلها أن أحداث العالم الحقيقي ع
 .(17)السياسية للواليات المتحدة األمريكية 

 فيها تقدم المرجعية التي األطر بتحليل Boyan Kovacic ,(2007)دراسة ) اهتمت كما
على  المتحدة بالتطبيق والمملكة المتحدة الواليات من كل في اإلرهابية الحوادث اإلعالم وسائل
الزمنية  الفترة هذه شملت .  حيث2006وعام  2005 خالل عام البلدان هذه داخل صحف عدة

 واعتمدت الدراسة .08/10/2006اإلرهابية  وتفجيرات األطلسي 7/7/2005في  لندن تفجيرات
 المتحدة والواليات المتحدة بالمملكة الحوادث الصحفية لهذه التغطية تحليل استمرار على

المصورة.  التليفزيونية النخبة واألخبار صحف خالل من واسع نطاق على تمت األمريكية التي
 الرئيس توجهات تدعم إطارات في وتقديمها صحفيا ومعالجتها األحداث تأطير عن كيفية لتكشف
 سياسات على للموافقة الجمهور دفع بهدف اإلرهابية الحوادث عن بلير الوزراء رئيس وآراء بوش

 الدعم بناء على المترتبة اآلثار لتحليل باإلضافة الدولتين، هاتين تتبعها التي اإلرهاب مكافحة
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 وذلك البلدين في السلطات استجابة عليها تقوم التي المضادة اإلرهابية لالستراتيجيات الشعبي
 السياق لفهم محاولة في وآرائهم الفعلية السياسية النخبة لتصريحات المحتوى تحليل خالل من
 مؤداها هامة بنتيجة خرجت اإلرهاب. والتي لقضايا المعالجات هذه خالله من تقدم الذي العام
 ملحوظا تأثيرا لها كان باإلرهاب المتعلقة القضايا خاللها أخبار من قدمت التي اإلطارات أن

 ضد الدولتين هاتين تتخذها التي اإلرهاب مكافحة لسياسات الجمهور تأييد على الحصول على
 العالمية والشبكة القاعدة تنظيم مثل اإلرهابية والتنظيمات لإلرهاب الراعية والدول األفراد

 . (18)لإلرهاب
( بدراسة أثار أخبار MAY 2008 ) .ICAاالتصال ) مركز دراسات واهتمت دراسة

استنادا إلى النتائج التي تم الحصول  بإسبانيااإلرهاب علي جمهور المستخدمين لوسائل اإلعالم 
مجموعات النقاش واالستبيانات الهاتفية، واستخدمت الدراسة  نظرية اإلسناد ونظرية  عليها من

الدوافع االجتماعية لشرح لماذا يتخذ الجمهور سلوك معين أو اتجاه معين نحو أخبار اإلرهاب  
ت صحف المنشورة بوسائل اإلعالم المتنوعة حيث اعتمدت الدراسة علي وسائل متنوعة شمل

. وقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج هامة منها أن معظم أفراد العينة تليفزيونيةمطبوعة وقنوات 
المعلومات من أكثر من مصدر من صحف مطبوعة  علىمن الجمهور يسعون للحصول 

اتجاه قوي لدي الجمهور  أن هناكومتابعة القنوات التليفزيونية باإلضافة لالستماع لإلذاعة وتبين 
هم  أن الشبابتبين  مصالحهم كما علىدائما  كاذبون ويركزونن بان الصحفيين والسياسيي

وتأتي متابعة األخبار التليفزيونية  األخبار.تنوعا في متابعة هذه  األخبار واألكثر نقدا لهذهاألكثر 
 ارتبطت بارتفاع الجمهور والتياألخبار غير المألوفة لدي  علىتركز  المقدمة والتيفي 

 .(19)مهوراالستجابات العاطفية للج
( تحليل الصورة النمطية التي تقدمها وسائل اإلعالم Rozelle , 2005تناولت دراسة )و 

خاصة في أعقاب هجمات  الصورة،وسائل اإلعالم في تأكيد هذه  اإلرهابية ودورعن الهجمات 
مارس  11والتفجيرات اإلرهابية في مدريد يوم  2001سبتمبر على الواليات المتحدة في عام  11

، وكانت تفجيرات لندن ضربة إرهابية آخري ضد دولة غربية كبرى، لتكون بمثابة "تذكير 2004
وقد اعتمدت هذه من تقسيم المجتمعات واختالفها.  الغضب يزيدو  كئيب يضيف كم من الكراهية

 تناولت تفجيراتالتقارير التي  إرهابية أهمهاالمتعلقة بعدة أحداث  تحليل التقارير علىالدراسة 
ومصر  الصين-الكبرى من أربع دول  من الصحفصحيفة  12( في 2005تموز  7لندن )

هذه أن المعالجة الصحفية التي تمت ل إلىوسويسرا والواليات المتحدة.  وقد توصلت الدراسة 
 قدمت صورةالرغم من التنوع الثقافي بين مجتمعات هذه الوسائل إال أنها جميعها  علىاألحداث 

 األحداث بتنظيمهذه  إلى ربط حيث هرع الصحفيوننمطية في التغطية المباشرة ألعمال إرهابية 
حد العديد من المعالجات لمعظم الصحف إلى  كما احتوت األول.القاعدة باعتباره المشتبه به 
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كبير التكهن بشأن المشتبه بهم. بينما اتضح فيما بعد عن تورط تنظيمات محلية بهذه الدول 
عندما وجد مسئولون بريطانيون في وقت الحق أن المشتبه بهم كانوا محليين وليس لديه اتصال 

الرغم من التنوع في الخلفيات الثقافية لصحف  علىبتنظيم القاعدة.  لذلك تؤكد الدراسة انه 
لعينة التي غطت أحداث اإلرهاب المتعلقة بتفجيرات لندن وغيرها كانت متشابه لحد كبير حيث ا

وسائل اإلعالم لألعمال  جعل تصويرتعاملت مع أخبار هذه األحداث كما األخبار العاجلة مما 
 .(20)حد كبير  إلى اإلرهابية نمطيا

 Theoretical and Empirical Work byمركز )دراسة  واهتمت نتائج
communication scholar, 2007) يري علماء االجتماع  اإلعالم حيثمجال  بالتنظير في

، فوكو، وعلماء مدرسة فرانكفورت عن أمثال بورديوأن وسائل اإلعالم جزء من المجتمع الكلي 
ل النظم لوسائل اإلعالم وكيف تعماألساسية  تحليالت السماتكما تناول وسائل اإلعالم. 

دارة العمليات اال ىالمسيطرة عل جتماعية والقيم واأليديولوجيات تنظيم عمل وسائل اإلعالم وا 
من خالل محاولتها فهـــم  لصالح الربح والسيطرة لصالح جماعات محددة خالل هذه الفترة

للصراعات العالقات المتبادلة األساسية والتناقضات بين المجاالت المتباينة للمجتمع وتحليلها 
اكتشاف العالقات الجارية بين االقتصاد والدولة  ىاستندت إلطول هذه الفترة  ىية علالجوهر 

والثقافة ووسائل اإلعالم في ضوء مفاهيم الديمقراطية والسلطة.  لذلك أكدت الدراسة والمجتمع 
ره العامل ، والنظر للمجتمع" باعتباالسيسيولوجيااإلعالم تستحق محور التنظير  أن وسائل على

 .(21)الفعال في تحليل الممارسات اإلعالمية وتغطيها لمختلف الحوادث 
( العوامل التي تؤثر على التغطية اإلعالمية 2007),Boyan Kovacicوتستكشف دراسة )

الدراسة لتحديد ما إذا كان وكيف تغيرت التغطية  هدفت هذهلإلرهاب. وبشكل أكثر تحديدا، وقد 
ذا كانت هذه التغيرات خاصة بكل بلد. وقد أجري تحليل  11اإلعالمية لإلرهاب بعد سبتمبر  وا 

المحتوى لجميع الحوادث المحلية والدولية لإلرهاب في الواليات المتحدة وانجلترا خالل فترة تسع 
ثالث  علىوتم التحليل  البريطانية.وصحيفة التايمز  سنوات بصحيفة نيويورك تايمز األمريكية

والثاني يحلل  األول هو المقارنة بين الحوادث اإلرهابية بين الواليات المتحدة وانجلترا.  مستويات.
األخير هو تحليل العوامل  الصحيفتين. أماالعوامل المؤثرة في اإلبالغ عن الحوادث اإلرهابية في 

 قارير الصحيفة.التي تؤثر على مستوى الت
إلثارة الخوف بين  11/9استخدام  علىالصحيفة األمريكية اعتمدت  إلى أنوتشير النتائج 

بعض األهداف السياسية والتي تحقق أهداف جماعات المصالح في  أوسع لتعزيز جمهور بشكل
 خاصا في معالجة كلتا ولي اهتمامااإلرهاب  المعالجة أنهذه  يظهر منكال البلدين وهكذا، 

الصحيفتين إال أنها معالجة مضللة تحول دون فهم دقيق للظواهر المرتبطة باإلرهاب والبيئة التي 
تسمح بانتشاره. والواقع أن وسائل اإلعالم   تصور اإلرهاب عادة على أنه جرائم عنف تصمم 
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تحقيق  علىوتهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الدعاية، إلجبار السكان المدنيين أو الحكومة 
ثارة الخوف بين جمهور أوسع  محددة،داف أه  .(22)األهداف السياسية لتعزيز بعضوا 

العالقة بين األخبار والمشاعر  (Das، dewit & Stroebe,2005) واختبرت دراسة
والتصورات عن خطر اإلرهاب في هولندا من خالل دراسة اآلثار المترتبة على األخبار المتعلقة 

النقاش مجموعتين من مجموعات  الجمهور فيبقضايا اإلرهاب وذلك من خالل تحليل تعليقات 
العرب أو من لديهم خلفية اإلنترنت الهامة المستخدمة من قبل المواطنين الهولنديين مع  عبر

الزمني لهذه الدراسة على ثالث هجمات إرهابية مختلفة  ودار اإلطار أوروبية.اجتماعية وثقافية 
من خالل دراسة االستدالالت والتحيزات التي  .2005و 2003حدثت في أوروبا بين عامي 

ذات الصلة في تحديد تلعب دورا هاما في استقبال األخبار المتعلقة باإلرهاب في ضوء العوامل 
 .(23)المتعلقة باإلرهاب المستخدمين لألخباراالستجابات العامة لجمهور 

( فأكدت أنه لم يكن 2007)James،D Ivery & Andrew Williamesأما دراسة )
 يتزايد علىاإلرهاب موضوع شعبي في األفالم لفترة طويلة . حتى بدا االهتمام بهذا الموضوع 

نحو متزايد بسبب تقنيات مثل الشبكة العنكبوتية والرقمية المحمولة وتزايد اهتمامها باإلرهاب 
سبتمبر حيث تعرض هذه الورقة تحليل المحتوى لدراسة التركيبة السكانية  11خاصة بعد إحداث 

 ربط اإلرهاب علىهذه األفالم عمدت  األفالم أنوتصوير اإلرهابيين واتضح من تحليل هذه 
 علىلعنف لتصوير اإلرهابيين بصورة أكثر سلبية صاحبها تزايد مشاهد العنف التي تعرض با

 .(24)الجمهور علىتزامن معها انعكاس هذا العنف  الجمهور والتي

 التعليق على الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة االستفادة في تحديد المشكلة البحثية وأهميتها وتحديد وصياغة  أفادت .1
كما  الميدانية،وكذلك في صياغة بنود استمارة التحليل وأسئلة االستمارة  الدراسة،أهداف 

أفادت نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية من خالل مقارنة النتائج 
 الجمهور.سواء كان على مستوى الوسيلة أو 

التي أجريت حول قضايا استعراض الدراسات السابقة ندرة الدراسات الميدانية  يتضح من .2
أجريت حول نفس الموضوع مع اختالف  مقارنة بالدراسات التحليلية التي اإلرهاب

 .المجتمعات وعينة الدراسة القضايا التي تم معالجتها وفقا  لطبيعة
دراكه حول  فيالتليفزيونية  قدرة الصورة تاتضح .3 التأثير على الجمهور وتكوين وعيه وا 

 مختلف قضايا ومشكالت المجتمع.
الصورة للعمليات اإلرهابية على الجمهور، وهذا ما  تناولت تأثيرعدم وجود دراسات  .4

 تسعى الدراسة التالية لبحثه وتحليله.
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 مفاهيم البحث:
 : الصورة-1

المعالجة  التليفزيونية نحو بها القنواتالتي تقوم )التأثيرات(هي مجموع توقعات األفعال 
 اإلخبارية لقضية اإلرهاب. 

 الصورة اإلعالمية:
أو  معينة،أو مهنة  ما،هي مجموعة السمات واالنطباعات التي تقدم بها وسائل اإلعالم فئة 

آخر من خالل تصورات صانعي  شيءأو أي  منظمة،أو  مؤسسة،أو  ما،أو شعبا   ما، نطاقا
وباستخدام األشكال  المختلفة،الرسالة اإلعالمية هم اإلعالميون ومن خالل وسائل اإلعالم 

حيث أن مجال الصورة يساهم في التعايش مع صور وتخيالت مرئية  وسيلة،الخاصة بكل 
 لممكن رؤيتها كمصدر للتصور.مختلفة من ا

التي توصلت إليها الدراسات العلمية  وذلك للنتائجير دراسات الصورة باهتمام كب ولقد حظيت
تقديم  فيالمختلفة  والمجتمعات واستجاباتهم للمواقفعن أثر الصورة في توجيه سلوك األفراد 

 .والجماعاتاالختالفات بين األفراد 
يعتمد التلفزيون على الصورة الحية المرئية ألهميتها وفاعليتها في جذب اهتمام المشاهد 

 واألفكار والخبراتالتليفزيون يقدم المعارف  مميزات ألنيميل الى تصديقها لما تتمتع به من الذي 
يحول  والوقائع وبالتاليفي مشاهد متكاملة تعتمد على الصورة الحية المعبرة عن مغزى األحداث 

 إلى صور حية قابلة للفهم واإلدراك واألفكار المجردةالتلفزيون المعلومات 
رضاء  خالل  رغباته منيميل اإلعالم التلفزيوني المعاصر إلى إشباع حاجات المتلقي وا 

على عاتق مجتمع الصورة مسؤولية تعليم  المشاهدين ويصبحالصورة لجذب المزيد من  ةفاعلي
 . (25)وتثقيف المجتمع

يقرأ  ألن الجمهور يميل عادة إلى تصديق الرسائل غير اللفظية فالكاميرا تسمح للمشاهد أن
 .العام الرأيألنها خيار النزعة بهدف التأثير على إشارات في الشخصية أكثر من كلماتها

 يتطلب" اإلنساني السلوك في تغيير أحداث إلى الحاجة ان الباحثين من العديد يرى وكما
 المعلومات تلك وتوجيه إدارة وطريقة والصور كالمعلومات التكنيكية الرسائل على السيطرة
 .(26)الجماهير في للتأثير المصورة

فالصورة تدخل في صناعة التأثير على الرأي العام وما يرافق األحداث من توظيف وتزيف 
 .(27)للصور " لذلك يرى علماء اإلعالم أنه ال وجود اليوم إلعالم خارج نطاق الصورة

العام بمضمون  الرأيإقناع  في الصورة التليفزيونيةتتضح األهمية التي تشكلها  ومن هنا
 الرسالة اإلعالمية من خالل التليفزيون.
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 خالل من الموضوعات عن التعبير على بقدرتها التلفزيونية الصورة تتميز
 .الحركي للواقع تقدم بديالو  الحركة في االستمرار عرض على القدرة-1
 ضوءاأو  تفسير تلقى جديدة زاوية من الواقعإلى  النظر خالل من وتوضيحه الحدث تفسير-2

 الستيعابه مرة من أكثر الحدث مشاهدة األمر يتطلب عندما الحركي تكرار الواقعو  عليه جديدا
 .الواقع حدوث سرعة عرض التحكم فيو  الوقوع نادر يكون عندما خاصة ودراسته

 .الصورة عمق لزيادةاألشياء  حركة تصوير خالل من المصور المشهد بتجسيم االيهام-3
 بمثابةلديه  الصورة تصبح المشاهد فان واألحداث بالوقائع الصورة عالقة كانت ومهما
 الناس فهم من مهما جزءا التوقعات هذه وتعتبر للسلوك نموذجا يتخذها التي االجتماعية التوقعات
 مع التصرف كيفية وتحديد الجماعات ونفي المشارك يتبعه ان المطلوب للسلوك المسبق
 (28)اآلخرين

 التفكير؛ وطرق التفسيرية اإلمكانات وعلى المعرفي التطور على قويا تأثيرا تمارس الصورة
 الصورة لسلطة استجابته قدر عليه المتعارف الجمعي للوعي يستجيب يعد لم البشري فالعقل

 وعينا على وصايتها بحكم االجتماعي الرمز صناعة أعادت التي وشروطها التلفزيونية
 . (29)الراهن

 مواصفات الباحثين من عدد حدد فقد التلفزيونية الصورة بها تتميز التياألهمية  من وانطالقا
 إعادة دقة مثل العوامل ببعض تتعلق التلفزيونية الصورة جودة انبريت رودي فيرى الناجحة الصورة
 .ووضوحها الصورة في المطر يسمى ما او الشوشرة من والخلو الرماديات درجات

 باعتبارات مشروط تلفزيوني واقع تقديم بل الحقيقي الواقع تقدم ال التلفزيونية الصورة
 معين منظور من الواقع هذا واختيار انتقاء عملية تمت ولقد معينة واقتصادية وسياسية أيديولوجية
 .والمهارة الدقة من كبير وبقدر معينة مصالح ولخدمة

 التكنلوجية واالبتكارات التلفزيونية الصور خالل من تالشت قد والخيال الواقع بين الحدود
 نظرا للرعب مدرسة أصبحت انها كما الحقيقة لخطاب حاملة التلفزيونية الصورة تعد فلم إلنتاجها

بعض علماء  ويرى الثقافي القبيح وتشجيع الشر قيم والدمار وتسويق العنف صور من تبثه لما
 فضال السريعة واألفكار المعلومات قوامها هشة ثقافة نقل في تسهم وسيلة التلفزيون اإلعالم ان

 العقلية لعملياتا أعمال تتطلب ال فهي وبالتالي الصورة طريق عن جاهزة ثقافة تقدم نهاأ عن
 . ضيقة حدود في اال كالتفكير الراقية

 منجزات عن للتعبير داةأ تبقى نهاأ الإ فزيونيةيالتل للصورة االنتقادات هذه من الرغم وعلى
 المجد مشاهدة عن وتكشف بعضها الشعوب لعالقات اختصار وهي نواعهاأ بكل العصر
 .للحياة ورؤيتها الشعوب بثقافة وترتبط الحالي عصرنا في االنساني
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 اإلرهاب:-2
عرف بايونتريو اإلرهاب باعتباره عنفا غير مباشر يستهدف األبرياء غير المحاربين بنية 

التي من المفترض أنها  والكتلة المستجيبةمنظرو اإلرهاب بين األهداف  ولقد ميزإرهاب اآلخرين 
تشكل قوة تولد نوعا من الضغط السياسي الذي يجبر الحكومات على االنصياع لتلبيه 

 .(30)مطالبهم
ووصمه تلصق بأفعال أو األفراد المبتعدين عن  ومعايير المجتمعاإلرهاب هو انتهاك لقواعد 

 .(31)طريق الجماعات المستقيمة داخل المجتمع
الرعب في نفوس البشر لكونه خارج عن النطاق و  كما أن كل األعمال التي تبث الخوف

أخطر أنواع اإلرهاب هو اإلرهاب الفكري و  لممارسات اإلنسان الطبيعية  تدخل طائلة اإلرهاب
الوعي العربي كما أن و  ى عالمنا المعاصر وواقعنا العربي كعملية إطاحة بالفكري يمارس علذال

بث مشاهد القتل و  غرس فكر جديدو  اإلرهاب الفكري هو الذي يهدف إلى محو الفكر القائم
الشعور بالقلق وانعدام و  التخريب المتعمد كل هذا يؤدى إلى حالة من الخوفو  التفجيرو  واالغتيال

 االستقرار كما تم تعريف اإلرهاب بأنه العنف التي تمارسه جماعات تساندها دول معينةو  األمن
اقتصاديا بهدف تحقيق غايات هذه و  اجتماعياو  م سياسياجماعات لغرض ترويعهو  يستهدف أفراداو 

أهداف المجتمع التي تدور بداخله و  الجماعات بغض النظر عن توافقها أو عدم توافقها مع غايات
 .(32)لعنفأحداث ا

 العنف اإلرهاب يشمل بقوله سيكولوجي أساس على اإلرهاب تايلور ماكسويل الكاتب يعرف
 .(33)سياسية أهداف لتحقيق القوة باستخدام التهديد أو القوة استعمال أو
الرأي والفكر بالتهديد بكل  ضيتمثل في اإلرهاب العقائدي القائم على فر  :السياسيواإلرهاب  -

وجه حق ألي السلوك اإلرهاب السياسي لجماعات أو  والرأي بدونالوسائل لفرض السطوة 
أحزاب بعينتها ومجموعات طالبية أو خاليا إرهابية في التجمعات لفرص الرأي على اآلخر 

 وال يصرف الحوارات أو احترام الرأي اآلخر والمناقشة بالحجة والمنطق.
لما   ن ظاهرة اإلرهاب تحظى باهتمام الشعوب والحكومات في شتى أنحاء العالمأال شك 

بعد أن اتضح أننا أمام ظاهرة إجرامية منظمة ، لها من آثار خطيرة على آمن الدول واستقرارها
؛ دام العنف ضد األفراد والممتلكاتتهدف إلى خلق جو عام من الخوف والرعب والتهديد باستخ

الظاهرة الخطيرة تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات والتأثير في أوضاعها  ما يعني أن هذهم
، رياء وخلق حالة من الفوضى العامةالوطنية عن طريق قتل األب اقتصاداتهاالسياسية وضرب 

، بما يتناسب مع القاسم المشترك ية وآثارها التدميرية في المجتمعبهدف تضخيم األعمال اإلرهاب
ق عليه بين تعريفات اإلرهاب المختلفة، والذي يرى في اإلرهاب استخدام غير الذي أمكن التواف

 . (34)مشروع للعنف يهدف إلى الترويع العام وتحقيق أهداف سياسية
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الخطر من اإلعالم يأتي من الذين يتالعبون بالعقول في الفضائيات لالنقالب اإلعالمي 
 والذهاب بهمجماهير للرأي العام وتضليلهم  اإللكتروني بجذبالرهيب باإلعالن ووسائل االتصال 

 .(35)إلى الهاوية

 حـــدود البحث:
هي الفترة الزمنية لتطبيق البحث التحليلي وتشمل الصور اإلرهابية التي تم  الحدود الزمنية: -

    2015بثها خالل عام 
موضوع البحث ومجاله الموضوعي وهو دور الصورة  والمتمثلة في :الحدود الموضوعية -

 .قضايا اإلرهابمعالجة  التليفزيونية في

 عينة البحث:

وتم استخدام  على القنوات التليفزيونية. وتم بثهاالحوادث اإلرهابية التي صورها اإلرهابيون 
شيا  اتمحتمالية االفي إطار نوع العينات غير  Available Samplesأسلوب العينة المتاحة 

إذا ما كانت  والظواهر والسماتالذي يرى أن الخصائص  Ragمع رأى عالم مناهج البحث راج 
 .(36)موجودة في الواقع فالبد أن تكون موجودة في أي نوع من العينات 

 ومنهجه:نوع البحث 
من البحوث الوصفية التي تركز علي وصف طبيعة وسمات خصائص  البحثيعتبر هذا 

القياس الكمي  علىاألمر الذي يساعد  فيه،هر المختلفة وامجتمع معين وتكرار حدوث الظ
إمكانية التقييم والتنبؤ واستخالص البيانات  علىوخضوع البيانات للتحليل الكيفي مما يساعد 

بين الصور المتكررة التي تعرض في التليفزيون للعمليات  دراسة العالقة علىوالدالالت المترتبة 
 اإلرهابية ومستويات المعرفة باألحداث الجارية في مصر.

منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي التي تتجاوز عملية وصف  علىيعتمد البحث 
 السلوك وعالقته بالخصائص والسمات. محاولة تفسير إلىالسمات أو الخصائص 

نتائج محددة  إلىمنهج المسح يساعد في إمكانية استخدام البيانات الكمية للتوصل  كما أن
نما في درجة تأثيره  المتغيرات  علىليس فقط فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود متغير ما وا 

األخرى. وعلي الرغم من المحاوالت الدائمة التي تقوم بها وسائل اإلعالم لتقديم موضوعية 
المتاحة وكون  ن تعقد مظاهر الحياة وتشابكها وقلة اإلمكانياتإف، ضاياهاقو  ألحداث الحياة

وسائل اإلعالم  تعبر في الغالب عن مصالح مجتمعية واجتماعية معينة تجعل من تقديم هذه 
لذلك فإن تغطية وسائل اإلعالم لقضايا ، ن لم تكن مستحيلةإالتغطية الموضوعية مهمة صعبة 

األحيان من ومائلة ولما كان  األفراد يعتمدون في كثير ، ها متحيزةالمجتمع عادة ما توصف بأن
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فإنه من المحتمل ، علي وسائل اإلعالم في استقاء األخبار وفي التعرف علي مجريات األمور
أن تتكون لديهم مدركات مشوهة وأفكار خاطئة عن طبيعة القضايا المجتمعية من ناحية وعن 

 ضايا من ناحية .توزيع الرأي العام تجاه هذه الق
على أسلوب المسح بالعينة فيما يتعلق  يعتمد Survey Methodكما أن منهج المسح 

 .(37)بمسح المضمون 
الظاهرة محل  والمعلومات عنيعتبر منهج المسح نموذجا معياريا لخطوات جمع البيانات 

 .(38)الدراسة
واتجاهات وسلوك  ومقارنة وشرح معارفيستخدم لجمع المعلومات لوصف  ومنهج المسح

 .(39)أو المستجيبين للبحث  األفراد
أن المسح الوصفي يحاول وصف  والتحليلي حيثمنهج المسح بشقية الوصفي  وقد استخدم

 تالدراسة دراسة وصفية تحليلية حيث تم وتعد هذهتحدث أو تبرز هذه المواقف  وشرح لماذا
 ومقاصدها،يتوافق مع طبيعتها  االستعانة بمنهج أساسي هو المنهج الوصفي التحليلي الذي

 وذلك من خالل العمل الميداني.
المضمون للمقارنة بين الصور التي تبثها الجماعات  منهج تحليلكما يتم استخدام 

( بأنه البحث katzfestinger)وفستنجركل من كاتز  هاإلرهابية ألن تحليل المضمون كما عرف
لوصول إلى الوصف الموضوعي المنظم وتحويل المضمون اإلعالمي إلى مفهوم لالذي يهدف 

كمي بهدف تأويله وبهذا يتحول منهج تحليل المضمون إلى أسلوب يسهل من خالله عملية 
 .(40)تحليل المضامين اإلعالمية 

 -البحث: مجتمع 
في البحوث  ويتم عادةيتضح من عنوان البحث أن مجتمع البحث هو الجمهور المصري 

أمرا ضروريا نظرا لعدم إمكانية  والذي يعدحصر مجتمع البحث  وبحوث اإلعالماالجتماعية 
عاما فما فوق 20تطبيق البحث على المجتمع ككل نظرا التساع المجتمع   تتراوح أعمارهم من 

 التعليمي(. السن، النوع، المستوىعلى أساس اعتماد ثالثة متغيرات )

 -الدراسة: عينة 
 والبحيرة بلغتمدت الدراسة على عينة عشوائية متعددة المراحل تم اختيارها من اإلسكندرية اع
في اختيار العينة مالئمة الخصائص الديموجرافية لموضوع  قد روعيو  مفردة 1000قوامها 
المستوى التعليمي (و قد عمدت الباحثة   -االجتماعي و  المستوى االقتصادي – )العمرالبحث 
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الجهد و  حيث وفر ذلك الكثير من الوقت امختلف   اجمهور   امحافظتين تمثل كل منهم إلى اختيار
 يوضح الجدول التالي تفاصيل  عينة الدراسة.و ، الالزمين  لجمع البيانات الميدانية
 ( يوضح توزيع عينة البحث األساسية1جدول رقم)

 % ك العينة توزيعات
 100 1000 الموزعة االستمارات
 95،4 954 المستلمة االستمارات

 4،5 45 الفاقد
 6،40 62 اإلخبارية الفضائية يتابعن القنوات ال

 2،73 26 إجاباتها( تستكمل مستبعدة )لم استمارات
 90،88 867 األساسية( الصحيحة )الدراسة االستمارات

 46فقد  وتم %95،4بنسبة استمارة  954استمارة استلمت الباحثة منها  1000تم توزيع 
استمارة ال  61كما تم استبعاد  توزيعها.من حجم االستمارات التي تم  %4،6استمارة بنسبة 

من حجم االستمارات التي تم  %6،39اإلخبارية بنسبةيشاهد أصحابها القنوات الفضائية 
من حجم االستمارات  %2،73استمارة لم تستكمل إجاباتها بنسبة  26كما تم استبعاد  استالمها،

من حجم  %90،88استمارة بنسبة  867تي تم استالمها. في حين اعتمدت الباحثة على ال
 االستمارات التي تم استالمها وتمثل العينة األساسية.

 البيانات:أدوات جمع 
اعتمدت الباحثة على استمارات استبيان كأداة  وعينة الدراسةنظرا لطبيعة مجتمع البحث 
االستبيان أهم طرق جمع البيانات  وذلك لكون ت صحيحةوبياناللبحث للحصول على معلومات 

 منهج المسح واألكثر مالئمة لدراسة جمهور المتلقين. واستخداما في وأكثرها شيوعا
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 -الميدانية: نتائج الدراسة 
 954مدى مشاهدة القنوات الفضائية اإلخبارية     ن =  ( يوضح2جدول رقم )

 كأيمربع  النسبة % التكرار التصنيف المتغير
درجات 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 الداللة

 القنوات مشاهدة مدى
 االخبارية الفضائية

 معنوي 0.00 2 675.33 72.013 687 نعم
     21.593 206 أحيانا
     6.394 61 ال

 
 مدى مشاهدة القنوات اإلخبارية الفضائية ( يوضح1شكل رقم )
يتضح وجود فروق معنوية بين االستجابات حيث  والشكل السابقينمن خالل عرض الجدول 

( كما يتضح أن غالبية عينة البحث يشاهدون القنوات الفضائية 675.33)بلغت قيمة مربع كاي
بينما من ال يشاهدون  .%21.593بشكل غير منتظم  ويشاهدها % 72.013اإلخبارية بنسبة 

النتيجة مع دراسة لمياء محمود  هذهوتتفق  .% 6.394القنوات الفضائية اإلخبارية بلغت نسبتهم 
في دراستها حول إدراك الشباب للواقع السياسي في انه توجد عالقة ارتباط إيجابي بين حجم 

دراك الواقع التليفزيونية،مشاهدة األخبار   السياسي. وا 
 
 
 
 
 
 
 

نعم

احيانا

ال

نعم

احيانا

ال
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 البيانات األساسية لعينة البحث: أوال:
 867 ( يوضح عينة البحث وفقا للسن   ن =3جدول رقم )

 مربع كاي النسبة% التكرار التصنيف المتغير
درجات 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 الداللة

 السن
 معنوي 0.00 4 276.41 6.797 59 سنة 20من 

     14.055 122 سنة 30 الى 20من
     36.636 318 سنة 40الى  31من  
     29.839 259 سنة 50الى  41من  
     12.673 110 سنة 50من  أكثر 

 

 
 وفقا للسن( يوضح عينة البحث 2شكل رقم )

وجود فروق معنوية في التوصيف العددي لعينة  (2يتضح من الجدول السابق وشكل )
كما يتضح أن عينة البحث انحصرت  (276.41)البحث وفقا للسن حيث بلغت قيمة مربع كاي

 31العمرية مننسبة للفئة  أعلىسنة وكانت 50من سنة إلى أكثر  20في الفئة العمرية أقل من 
بينما جاءت  ،%29.839و % 36.636سنة بنسبة  50إلى  41من  والفئة العمريةسنة  40إلى

 .% 6.797سنة بنسبة  20قل من أالنسبة األقل للفئة العمرية 
  

سنة20اقل من 

سنة30الى 20من 

سنة40الى 31من 

سنة50الى 41من 

سنة50اكثر من 

سنة20اقل من 

سنة30الى 20من 

سنة40الى 31من 

سنة50الى 41من 

سنة50اكثر من 
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 قضايا اإلرهاب البحث لمتابعةترتيب أهم القنوات اإلخبارية التي يشاهدها عينة  يوضح (4جدول رقم )
 867 ن =

 الترتيب النسبة% التكرار القنوات
 3 48.558 421 لألخبار النيل قناة

Mbc 611 70.473 1 
on t v 539 62.168 2 
 5 33.333 289 المحور
 4 39.908 346 دريم
 7 30.450 264 الحياة
 6 32.872 285 النهار
 8 25.144 218 والناس القاهرة

 9 18.339 159 راعينفال
 10 12.918 112 البلد صدى

 

 
 نسبة مشاهدة القنوات اإلخبارية ( يوضح3شكل رقم )

شاهدها عينة تأهم القنوات اإلخبارية التي  والخاص بترتيبيتضح من الجدول السابق 
لألخبار بنسبة  وقناة النيلON TVو MBCيشاهدونها البحث أن أكثر القنوات اإلخبارية التي 

حين كانت قناة صدى البلد أقل القنوات مشاهدة  في % 48.558 ،% 62.168 ،% 70.473
 .% 12.918والتي بلغتبأقل نسبة 
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 867التي تقدم قضايا اإلرهاب ن =  للبرامج اإلخباريةأسباب تفضيلك  ( يوضح5جدول رقم )

درجات  مربع كاي النسبة % التكرار التصنيف المتغير
 الحرية

مستوى 
 الداللة المعنوية

 برامج ال تفضيل أسباب
تقدم  التي اإلخبارية

 قضايا اإلرهاب

 لألحداث متعمقة تحليالت تقدم
 معنوي 0.00 4 79.70 22.03 191 الراهنة

 مناقشتها في بالحرية تتمتع
     18.11 157 السياسية للقضايا

 معنوي 0.00 4 79.70 14.88 129 موثوقة مصادر على اعتمادها
 فيون متخصص الضيوف

     14.88 129 السياسي الشأن

 معايش تجعلني القنوات متابعة
     30.10 261 السياسية لألحداث

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في أسباب تفضيل عينة البحث للبرامج  
( كما يتضح أن   79.70اإلخبارية التي تقدمها هذه القنوات حيث بلغت قيمة مربع كاي)  

تتمتع و  تقدم تحليالت متعمقة لألحداث الراهنةو  لألحداث السياسيةمتابعة القنوات تجعلني معايش 
بالحرية في مناقشتها للقضايا السياسية هي أهم أسباب تفضيل عينة البحث للبرامج اإلخبارية 

في حين كانت أقل  % 18.11، % 22.03، %30.10التي تقدمها هذه القنوات بنسبة 
الضيوف متخصصون في الشأن السياسي بأقل و  األسباب اعتمادها على مصادر موثوق منها

 .%14.88التي بلغت و  نسبة
نسبة البرامج اإلخبارية التي يتم مشاهدتها في القنوات الفضائية اإلخبارية التي تعرض  ( يوضح6جدول رقم )

 صور اإلرهاب

 القنوات

 البرامج المشاهدة

األخبار واألحداث الجارية  الترتيب المجموع
 برامج أخرى التحليالت اإلخبارية وخاصة اإلرهاب

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 3 421 2.38 10 72.68 306 24.94 105 قناة النيل لإلخبار

Mbc 123 20.13 452 73.98 36 5.89 611 1 
On TV 94 17.44 413 76.62 32 5.94 539 2 
 5 289 41.18 119 32.53 94 26.30 76 المحور
 4 346 58.38 202 25.43 88 16.18 56 دريم
 7 264 42.05 111 29.92 79 28.03 74 الحياة
 6 285 58.95 168 19.30 55 21.75 62 النهار

 8 218 36.70 80 50.00 109 13.30 29 القاهرة والناس
 9 159 52.20 83 28.30 45 19.50 31 القراعين
 10 112 63.39 71 26.79 30 9.82 11 صدى البلد
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تم مشاهدتها في القنوات تالبرامج اإلخبارية التي  والخاص بنسبةيتضح من الجدول السابق 
تم مشاهدتها هي التحليالت اإلخبارية التي تالفضائية اإلخبارية أن أكثر البرامج اإلخبارية التي 
ها األخبار يتل % 76.62إلى  % 19.30تعرض العمليات اإلرهابية بنسبة تتراوح ما بين 

األخرى حين كانت البرامج  في % 28.03إلى  % 9.82واألحداث الجارية بنسبة تتراوح ما بين 
 .% 58.95إلى  % 2.38ما بين  والتي تراوحتنسبة  بأقل

 على القنواتالمميزات التي تجعل التغطية اإلخبارية للعمليات اإلرهابية أكثر مشاهدة  ( يوضح7جدول رقم)
 الفضائية اإلخبارية

 الداللة اإلحصائية المعايير المهنية
 األكثر مشاهدة ضائية اإلخباريةالفالقنوات 

 CBC ON TV النيل لألخبار

 سرعة التغطية
 412 309 146 العدد

 47.52 35.64 16.84 النسبة%

 تعرض بها التيالصورة التليفزيونية 
 321 187 359 العدد

 37.02 21.57 41.41 النسبة%
ألنها تتمتع بالمصداقية في معالجتها 

 للقضية
 278 200 389 العدد

 32.06 23.07 44.87 النسبة%

 تعرض جميع اآلراء
 388 191 288 العدد

 44.75 22.03 33.22 النسبة%

 تغطية األحداث بموضوعية
 412 315 140 العدد

 47.52 36.33 16.15 النسبة%

 تنوع الضيوف
 401 311 155 العدد

 46.25 35.87 17.88 النسبة%

 وجودها في قلب األحداث
 509 269 89 العدد

 58.71 31.03 10.27 النسبة%

الخاص بالمميزات التي تتميز بها أهم وأكثر القنوات الفضائية و  يتضح من الجدول السابق
اإلخبارية لقضايا اإلرهاب أن أكثر المعايير المهنية التي تتميز بها قناة النيل لألخبار هي أنها 

األقل وجودها في قلب األحداث بنسبة و  %44.87تتمتع بالمصداقية في معالجتها للقضايا بنسبة 
هي قدرة المذيعين على إدارة CBC أكثر المعايير المهنية التي تتميز بها قناة و  % 10.27

أكثر المعايير و  % 21.57األقل تغطية األحداث بموضوعية بنسبة و  % 36.33الحوار بنسبة 
األقل ألنها و  % 58.71حداث بنسبة هي وجودها في قلب األONTVالمهنية التي تتميز بها قناة 

 .% 32.06تتمتع بالمصداقية في معالجتها للقضايا بنسبة 
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 ترتيب الموضوعات من حيث التغطية اإلخبارية التي قامت بها القنوات ( يوضح8جدول رقم )

 الموضوعات
 مؤشرات الترتيب

 الترتيب الدرجة المجموع الرابع الثالث الثاني األول

 الثاني 2560 867 99 128 355 285 اإلرهابيةالعمليات 

 األول 2609 867 90 180 229 368 األوضاع السياسية

 الثالث 2031 867 182 365 161 159 األوضاع االقتصادية

 الرابع 1470 867 496 194 122 55 ولين السابقينئمحاكمات المس

الموضوعات من حيث التغطية اإلخبارية التي  والخاص بترتيبيتضح من الجدول السابق 
قامت بها القنوات أن أكثر األحداث التي قامت القنوات بتغطيتها إخباريا هي العمليات اإلرهابية 

السياسية بمجموع  ثم األوضاع 2609 والتي بلغتالتي تبثها الجماعات اإلرهابية بأعلى درجات 
ثم محاكمات  2031جموع درجات بلغت ثم األوضاع االقتصادية بم 2560درجات بلغت 

 .1470المسئولين السابقين بمجموع درجات بلغت 
 طريقة معالجة أهم القنوات لقضية اإلرهاب ( يوضح9جدول رقم )

الداللة  طريقة المعالجة م
 اإلحصائية

 القنوات الفضائية اإلخبارية
 ON TV CBC النيل لألخبار

 موضوعيةالتغطية للعمليات اإلرهابية  1
 396 255 216 العدد

 45.67 29.41 24.91 النسبة%

 التغطية للعمليات اإلرهابية محرضة 2
 289 245 256 العدد

 33.33 28.26 29.53 النسبة%

 التغطية بها قدر من المهنية 3
 381 311 175 العدد

 43.94 35.87 20.18 النسبة%

 نقل نبض الشارع فيتساهم  4
 410 284 173 العدد

 47.29 32.76 19.95 النسبة%

 تنقل جميع اآلراء دون التحيز 5
 264 256 347 العدد

 30.45 29.53 40.02 النسبة%

 تقبل الحوار بين الضيوف دون تجاوز 6
 263 288 316 العدد

 30.33 33.22 36.45 النسبة%

 المادة الفيلمية المقدمة جاذبة 7
 394 258 215 العدد

 45.44 29.76 24.80 النسبة%
 367 241 259 العدد واإللحاحاعتمدت على تكرار العرض  8
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الداللة  طريقة المعالجة م
 اإلحصائية

 القنوات الفضائية اإلخبارية
 ON TV CBC النيل لألخبار

 42.33 27.80 29.87 النسبة%

 استخدم األسلوب التذكير بقضايا اإلرهاب 9
 264 284 319 العدد

 30.45 32.76 36.79 النسبة%

 لجأت ألسلوب التخويف 10
 312 296 259 العدد

 35.99 34.14 29.87 النسبة%

 واليأس روح اإلحباطساهمت القناة في رفع  11
 284 255 328 العدد

 32.76 29.41 37.83 النسبة%

اعتماد مذيعو القناة على لغة الخطاب الحماسي  12
 التحريضي

 413 286 168 العدد
 47.64 32.99 19.38 النسبة%

 بث الترويع 13
 265 296 306 العدد

 30.57 34.14 35.29 النسبة%

الخاص بطريقة معالجة أهم القنوات الفضائية لقضية اإلرهاب و  يتضح من الجدول السابق
أن أكثر طرق المعالجة لقضية اإلرهاب التي تتميز بها قناة النيل لألخبار هي أنها تنقل جميع 

واألقل  % 37.83، % 40.02ساهمت القناة في بث روح اإلحباط بنسبة و  اآلراء دون التحيز 
أكثر طرق و  %19.38بنسبة  التحريضيو  الحماسياعتماد مذيعو القناة على لغة الخطاب 

لجأت و  هي التغطية بها قدر من المهنيةON TVالمعالجة لقضية اإلرهاب التي تتميز بها قناة 
اعتمدت على و  % 34.14، % 35.87مخاطبة الجمهور مباشرة بنسبة  و ألسلوب التخويف

أكثر طرق المعالجة لقضية اإلرهاب التي تتميز بها و  % 27.80اإللحاح بنسبة و  لعرضتكرار ا
التحريض تساهم في نقل و  هي اعتماد مذيعو القناة على لغة الخطاب الحماسيCBCقناة 

ين الجمهور بنسبة ب األقل في بث الترويعو  % 47.29 ، % 47.64العمليات اإلرهابية  بنسبة 
30.33 % . 

هذه القنوات كان  اإلخبارية في( يوضح مدى معرفة الجمهور بقضايا اإلرهاب عن طريق التغطية 10جدول رقم)
 867معرفتك بها            ن =  فيلها دور 

درجات  مربع كاي النسبة % التكرار التصنيف المتغير
 الحرية

مستوى 
 الداللة المعنوية

 في اإلخبارية التغطية هل
 في دور لها كان القنوات هذه

 بقضايا اإلرهاب معرفتك

 معنوي 0.00 2 90.48 48.33 419 نعم
     28.14 244 حدما إلى

     23.53 204 ال
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 مدى دور التغطية اإلخبارية لهذه القنوات في معرفتك بقضايا اإلرهاب ( يوضح4شكل رقم )

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في التغطية اإلخبارية في هذه القنوات كان 
يرتكبونها حيث بلغت قيمة مربع  والعمليات التيلها دور في معرفة عينة البحث بقضايا اإلرهاب 

( كما يتضح أن التغطية اإلخبارية في هذه القنوات كان لها دور في معرفة عينة 90.48كاي)
أكدت النسبة األقل أن التغطية اإلخبارية في  بينما % 48.33البحث بالعمليات اإلرهابية بنسبة 

 .%23.53رهابية بنسبة هذه القنوات ليس لها دور في معرفة عينة البحث بالعمليات اإل
 التعريف بقضايا اإلرهاب في( يوضح دور التغطية اإلخبارية التي تقدمها القنوات الفضائية 11جدول )

 867ن = 

درجات  كايمربع  النسبة % التكرار التصنيف المتغير
 الحرية

مستوى 
 الداللة المعنوية

 كانت اإلخبارية التغطية هل
معرفتك بقضايا  أسباب أهم

 اإلرهاب

 معنوي 0.00 2 12.80 28.37 246 نعم
     33.33 289 حدما إلى

     38.29 332 ال

 

 
 التغطية اإلخبارية كانت أهم أسباب معرفتك بقضايا اإلرهاب ( يوضح5شكل )

 

نعم

الى حد ما

ال

نعم الى حد ما ال
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التغطية اإلخبارية كانت أهم أسباب  يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في
التغطية ( كما يتضح أن 12.80معرفة عينة البحث بقضايا اإلرهاب حيث بلغت قيمة مربع كاي)

بينما أكدت  % 38.29اإلرهاب بنسبة  البحث بقضاياليست أهم أسباب معرفة عينة  اإلخبارية
أسباب معرفة عينة البحث بقضايا  النسبة األقل أن التغطية اإلخبارية بالقنوات اإلخبارية من أهم

 .%28.37اإلرهاب بنسبة 
 القنوات الفضائية ( يوضح أهم األحداث اإلرهابية التي تتابعها عينة البحث من خالل12جدول رقم )

 النسبةالمئوية % التكرار األحداث اإلرهابية م

 وذبح المصريينأحداث اإلرهاب في ليبيا  1
216 255 
24.91 29.41 

 التغطية للعمليات اإلرهابية في العراق 2
256 245 
29.53 28.26 

 األردنيلحرق اإلرهابيين للطيار  التغطية اإلعالمية 3
175 311 
20.18 35.87 

 لألحداث اإلرهابية لتدمير آثار العراق التغطية اإلعالمية 4
173 284 
19.95 32.76 

 التفجيرات في األماكن العامة 5
347 256 
40.02 29.53 

 العمليات اإلرهابية ضد قوات الجيش 6
316 288 
36.45 33.22 

 والجنودقتل الضباط  7
215 258 
24.80 29.76 

أحداث اإلرهاب في ليبيا وذبح ن معظم أفراد العينة  يوافقون على أنأيوضح الجدول السابق 
( وهذه القيمة معنوية عند مستوى %29.752كانت أهم األحداث اإلرهابية  بنسبة )المصريين
( 36( %24.418بنسبة ) التغطية للعمليات اإلرهابية في العراق أهمية األحداث فيتلتها 0.05

 األردنيالتغطية  اإلعالمية لحرق اإلرهابيين للطيار  - 0.05وهذه القيمة معنوية عند مستوى 
التغطية  .ثم    المرتبة التالية فيالتفجيرات في األماكن العامة و جاءت المرتبة التالية فيجاءت 

حين بلغت أعلى نسبة للعمليات اإلرهابية  فياإلعالمية لألحداث اإلرهابية لتدمير آثار العراق 
 قتل الضباط - 0.05( وهذه القيمة معنوية عند مستوى %36.108بنسبة ) ضد قوات الجيش

 الضباط منو  لبحث يوافقون على أن العمليات اإلرهابية قتل الجنودغالبية عينة اعليه، و  الجنود.و 
 توضيح العمليات اإلرهابية للجمهور . فيالمؤثرة 
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مدى تأثر موقف عينة البحث من اإلرهاب من خالل مشاهداتهم القنوات الفضائية  ( يوضح13جدول رقم)
 954اإلخبارية             ن = 

درجات  مربع كاي النسبة % التكرار التصنيف المتغير
 الداللة مستوى المعنوية الحرية

 مشاهدة مدى
 الفضائية القنوات

 اإلخبارية

 معنوي 0.00 2 675.33 72.013 687 نعم
     21.593 206 أحيانا
     6.394 61 ال

يوضح الجدول السابق أن القنوات الفضائية تسهم إلى حد كبير في التعريف بقضايا 
 72.3اإلرهاب حيث بلغت أعلى نسبة من عينة الدراسة الذين تأثروا بما يشاهدونه بنسبة 

المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة  وجاء فيليحصلوا على المرتبة األولى بأكثر من نصف العينة 
 .6.4لمرتبة الثالثة بنسبة ضئيلة جدا من ال يتأثرون نهائيا بنسبة ا وجاء في 21.6

 اإلخبارية في( يوضح مدى معرفة الجمهور بقضايا اإلرهاب عن طريق التعرض للتغطية التغطية 14جدول رقم)
 هذه القنوات كان لها دور في معرفتك بها

 المتغيرات
 اإلرهاب بقضايا الجمهور معرفة مدى

 الداللة معامل االرتباط

 في دور لها كان القنوات هذه في اإلخبارية التغطية
 داله **0.605 بها معرفتك

يتبين من الجدول السابق: وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا  بين معامل ارتباط بيرسون بين 
هذه القنوات كان لها دور  اإلخبارية فيمدى معرفة الجمهور بقضايا اإلرهاب عن طريق التغطية 

 (.0.001عند مستوي داللة ) في معرفتك بها
اإلخبارية ( يوضح مدى تأثير موقف الجمهور من قضايا اإلرهاب عن طريق التعرض للتغطية 15جدول رقم )

 هذه القنوات في

 المتغيرات
 تأثيرى مد

 الداللة معامل االرتباط
 دور لها كان القنوات هذه اإلخبارية في التغطية

 بها معرفتك في
 داله **0.236

يتبين من الجدول السابق: وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا  بين معامل ارتباط بيرسون بين 
اإلخبارية مدى تأثير موقف الجمهور من قضايا اإلرهاب عن طريق التعرض للتغطية التغطية 

 (.0.001عند مستوي داللة ) هذه القنوات بها في
األشكال السابقة أن عينة البحث انحصرت في الفئة و  خالل عرض الجداوليتضح من 

 40إلى   31علي نسبة للفئة العمرية  من أسنة وكانت  50سنة إلى أكثر من   20العمرية من 
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شاهدها عينة البحث تأكثر القنوات اإلخبارية التي ، سنة 50إلى  41الفئة العمرية من و  سنة
MBC  وon t v   متابعة القنوات تجعل عينة البحث معايش لألحداث ، لألخبار قناة النيلو

تتمتع بالحرية في مناقشتها للقضايا السياسية و  تقدم تحليالت متعمقة لألحداث الراهنةو  السياسية
أكثر البرامج ، هي أهم أسباب تفضيل عينة البحث للبرامج اإلخبارية التي تقدمها هذه القنوات

األخبار و  ها في القنوات الفضائية اإلخبارية هي التحليالت اإلخباريةاإلخبارية التي يتم مشاهدت
أكثر المعايير المهنية التي تتميز بها قناة النيل لألخبار هي أنها تتمتع ، واألحداث الجارية

قدرة هي  CBCأكثر المعايير المهنية التي تتميز بها قناة ، بالمصداقية في معالجتها للقضايا
وجودها في   هي On t vأكثر المعايير المهنية التي تتميز بها قناة و ، إدارة الحوارالمذيعين على 
قضايا اإلرهاب بأعلى  هيأكثر األحداث التي قامت القنوات بتغطيتها إخباريا ، قلب األحداث

أكثر طرق المعالجة لقضية اإلرهاب التي تتميز بها قناة النيل ، القضايا السياسية ت ثمدرجا
أنها تنقل جميع اآلراء دون التحيز أو تحريض، أكثر طرق المعالجة لقضية اإلرهاب  يهلألخبار 

الترويع و  لجأت ألسلوب التخويفو  التغطية بها قدر من المهنية هيOn TVالتي تتميز بها قناة 
أكثر طرق المعالجة لقضية اإلرهاب التي ، ومخاطبة  الحكومات مباشرة  للحرب ضد اإلرهاب

التخويف من المستقبل و  الحماسيهي اعتماد القناة على لغة الخطاب  CBCة تتميز بها قنا
التغطية اإلخبارية لقضايا اإلرهاب في هذه القنوات كان تساهم في نقل نبض الشارع، و  الغامض

 .عينة البحث بالعمليات اإلرهابية لها دور في معرفة

 -للدراسة:  النتائج العامة
 الفيلمية الكاميرات باستخدام بداية فزيونيةيالتل الصورة نتاجإ في كبيرة تطورات حدثت -1

 الصورة على أضفى مما الرقمية الكاميرات لىإ وصوال اإللكترونية والكاميرات السينمائية
 .جذب كبيرة لدى الجمهور قوة فزيونيةيالتل

 لنقلسارع بل  فقط التلفزيونية الصورة يكتف اإلعالم باستخدام التكنولوجيا الحديثة بإنتاج لم -2
 جمعأ العالم إلى وقوعه لحظة الخبر لنقل جمعأ العالم إلى الحدث موقع من وبسرعة الصورة
 .أنتجها التيللصورة  هويضمن والءصناعة األحداث  فيوصورته ليشارك الجمهور  بصوته

 وخصوصا القنواتأوضحت نتائج الدراسة أن هناك أهمية كبيرة لدور وسائل اإلعالم  -3
 فييرغب  التيالفضائية من خالل اعتماد الجمهور عليها للحصول على المعلومات 

 معرفتها.
نه توجد فروق جوهرية بين قنوات التليفزيون الفضائية فيما يتعلق بتناولها أتبين من الدراسة  -4

العرض مما يحقق  واإللحاح في ومدى الموضوعيةلقضية اإلرهاب من حيث طريقة العرض 
 .تجاه القضية المطروحة تشبع للجمهور
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أشارت نتائج الدراسة أن أسباب اعتماد الجمهور عينة الدراسة على القنوات الفضائية في  -5
باإلرهاب جاءت نتيجة استخدام الفضائيات  والصور الخاصةمشاهدة المواد اإلخبارية 

 .ونيةالتي تغذى بها الجماعات اإلرهابية القنوات التليفزي والصور المنمقةالجذب  أسلوب
وسائل اإلعالم على اختالف توجهاتها أصبحت تؤدى دورا أساسيا في إدارة المواقف  -6

الصراعية داخل المجتمعات التي تهدف إلى إحداث تحوالت تتعارض أحيانا مع وجهات 
 .تشكيل وعى الجمهور وتساهم فيالنظر حولها 

تها القنوات الفضائية المختلفة التي قدم والبرامج اإلخباريةالمواد  أنإلى الدراسة أشارت نتائج  -7
 .وممارساته البشعةقد ساهم بشكل كبير في توصيل مفهوم اإلرهاب 

 وتقدم تحليالتتجعل عينة البحث معايشه لألحداث السياسية  القنوات الفضائيةمتابعة  -8
في مناقشتها للقضايا السياسية هي أهم أسباب  وتتمتع بالحريةمتعمقة لألحداث الراهنة 

 القنوات.تفضيل عينة البحث للبرامج اإلخبارية التي تقدمها هذه 
وسائل اإلعالم تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف اإلرهابيين من خالل نقل أخبارهم  -9

 والعمليات اإلرهابية التي ينفذونها.
طيتها إخباريا هي قضايا اإلرهاب والصور أكثر األحداث التي قامت القنوات الفضائية بتغ -10

 21لإلرهابيين كقتل  والممارسات البشعةالتي تبثها القنوات الفضائية للعمليات اإلجرامية 
 الواقع.مصريا بشكل أقرب للدراما من 

وسائل اإلعالم تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف المنظمات اإلرهابية عن بث رسائل  -11
 لهم.مباشرة 

المية في القنوات الفضائية كان لها دور كبير في معرفة عينة البحث بقضايا التغطية اإلع -12
 وعملياته اإلجرامية.اإلرهاب 

 -التوصيات: و  الخاتمة
ن الدوائر أعدم اإلجماع على تعريفه إال و  رغم اإلشكاليات الخاصة حول مفهوم اإلرهاب

تم في يممارسات و  العنفو  التخريبو  العلمية أجمعت على أنه عمل إجرامي يهدف إلى الدمار
الضغط على الحكومات لتنفيذ فكر و  انتهاك لمعايير المجتمعو  إطارها تهديد لحياة المواطنين

استخدمت و  الجماعات اإلرهابية التي اتخذت من الدين وسيلة لتجنيد األفراد إلى كتائبها المظلمة
ن االفتراضات حول السلوك الجماعات اإلرهابية نظرية اإلرهاب كسالح سياسي تقوم على عدد م

معتقداتهم نتيجة التهديد المستمر لحياتهم مما يؤدى إلى و  فراد عن مبادئهمالبشرى أهمها تخلى األ
يدفعهم نحو الخضوع لهذه الجماعات اإلرهابية أو تعرضهم للقتل والدمار كما و  االنهيار التام لهم

غرب كوسيلة لدخول الدول العربية عبارة  الحرب على اإلرهاب أصبحت متداولة من قبل الأن 
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ينيات القرن الماضي لدخول نجليز في أربعفرض سيطرتها عليها فقد استخدمها اإلو  بسهولة
هي من مدت يدها للجماعات و  التسعينيات لدخول العراقو  واستخدمت في السبعينيات ،فلسطين
الدراسة و  سبتمبر11شاركت في تكوين جماعاتها فانقلبت عليها بداية من أحداث و  اإلرهابية

 من التوصيات: دالراهنة خرجت بعد
حتى يؤدى  وخاصة الفضائييجب تحديد دور معرفي لممارسة وسائل اإلعالم  .1

تحقيق  والسير نحويجب أن يؤديها  والرسالة التين الدور المحدد لهم و اإلعالمي
 أهدافه األساسية ويحدث ذلك بالتدريب المستمر لهم.   

بما وصلت إليه،  لالستفادةتفعيل نتائج الدراسات التي أجريت في مجال اإلرهاب  .2
وذلك للمساهمة في نشر الوعي بين الجمهور تجاه ما تقدمه الدراسات العلمية من 

 اإلعالمية.مضامين إيجابية للنهوض بالرسالة 
إحداث تغيرات جذرية في المجتمع لذلك يجب  ومؤثرة فيوسائل اإلعالم أداة فاعلة  .3

 بداخله.يجابيا إأن توظف بشكل جيد حتى تؤدى دورا 
وممارستها الخاصة بالوسائل اإلعالم  والنصوص الدوليةتفعيل دور التشريعات  .4

 اإلعالمية.حتى ال تترك حسب أهواء القائمين على سياستها  السياسية
اإلعالم داخل  والسياسية لوسائلتماعية تحدد المسئولية االج خطط مستقبليةوضع  .5

 المجتمع.
ي تؤديه الصورة ذضرورة أن تبدى وسائل اإلعالم أهمية كبرى للدور السياسي ال .6

 داخل المجتمع. والوعي السياسيالثقافة  التليفزيونية لنشر
 المجتمع. السياسي داخلأهمية نشر ثقافة سياسية ترفع من درجة الوعي  .7
 ورفع وعىمحاربة اإلرهاب في ضرورة أن تبدى األحزاب السياسية اهتماما أكبر  .8

 السياسي داخل األحزاب.  الجمهور وتفعيل دوره
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