
 
 

  دور وسائل اإلعالم الجديد في تنمية الوعي بمخاطر اإلرهاب

  دراسة ميدانية

  )•(أسماء أحمد جودة اإلبشيهي :إعداد

  :مقدمة

إن تاريخ العمل اإلرهابي يعود إلى ثقافة اإلنسان بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفهم 
الثابتة وكلمة اإلرهاب تعنى بغية الحصول على مبتغاه بشكل يتعارض مع المفاهيم االجتماعية 

العنف المتعمد الذي تقوم به جماعات غير حكومية أو عمالء سريون بدافع سياسي ضد اهداف 
  .غير مقاتلة ويهدف عادة للتأثير على الجمهور

حيث أن الكشف عن جذور اإلرهاب  المهمة،أصبحت ظاهرة اإلرهاب من الظواهر 
تل مكانة كبيرة من اهتمام العديد من الحكومات حيث اح الساعة،ومعرفة أسبابه هو موضوع 

حيث قاموا بعمل ندوات ومؤتمرات تحمل  والسياسيين،والمنظمات الدولية واإلقليمية والمفكرين 
وفي الوقت الحالي أصبحت قضية اإلرهاب من  مكافحته،عنوان التطرف واالرهاب وكيفية 

القضايا المهمة التي احتلت اهتمام الباحثين واألكاديميين حيث قامت المؤسسات األكاديمية 
  .بعمل مؤتمرات علمية لمناقشة هذه القضية ووضع الحلول لها

ذي واألمان النفسي ال المجتمعيثار المترتبة على اإلرهاب إلى زعزعة األمن وتتنوع اآل
  .هو أساسي وضروري من أهم الضروريات اإلنسانية لدى البشرية

ولذلك ، حيث تقوم بقتل المدنيين األبرياء العربية،والتزال األعمال اإلرهابية تهدد الدول 
 واإلرهاب،وتصنيفات ومراحل التطرف  واإلرهاب،ستناقش هذه الورقة الجذور الفكرية للتطرف 

 واإلرهاب،وأسباب التطرف  واإلرهاب،وأساليب التطرف  اإلرهابية،والحركات والجماعات 
  .وأهداف التطرف واإلرهاب

مما جعل األمور ، والتقنيات الجديدة ظهرت وسائل اإلعالم الجديد التكنولوجيمع التطور و 
حيث جاءت طفرة كبيرة جعلت من اإلعالم الجديد نافذة سريعة . سهلة في التأثير على المتلقي

جمعت العالم في قرية كونية صغيرة يتالقى أفرادها عبر شبكات . لتداول األخبار والمعلومات
ليتبادلوا األخبار والمعلومات والفيديوهات ) يوتيوب، تويتر ،فيس بوك(التواصل االجتماعي 

  .المصورة

                                                           

 .جامعة اإلسكندرية ،كلية اآلداب ،عالمدكتوراه بقسم اإلباحثة  )•(
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ونتيجة لتنامي دور هذه الشبكات وجدت الجماعات اإلرهابية أرضًا خصبة حيث قامت 
من أجل تخويف  واالنترنت،واستخدام وسائل االتصال  والتقنية،باستغالل اإلمكانات العلمية 

أو تهديدهم وتدمير مرتكزات التنمية في البالد ونشر ، وٕالحاق الضرر بهم، وترويع اآلخرين
الفوضى والدمار والدماء ألهداف فاسدة ومنحرفة ونشر اإلشاعات الكاذبة بين الناس مما يؤدي 

  .لنشر الخوف والهلع بين الجمهور

  :الدراسات السابقة

جدلية العالقة بين اإلعالم الجديد "عنوانب: )٢٠١٤( يمان الشرقاوىإ دراسة .١

  .)١(االجتماعيدراسة تطبيقية على شبكات التواصل : يةوالممارسات اإلرهاب

 الرقابة لفرض منيةاأل المؤسسات تدعو التي العوامل همأ التعرف على: إلىتهدف الدراسة 
 عبر تتم التي يةاإلرهاب الممارسات شكالأ همأ على والتعرف االجتماعي،التواصل  مواقع على
  .االجتماعي التواصل مواقع

واعتمدت ، الوصفية االستكشافية الدراسات إلى الحالية الدراسة تنتمي: جراءات المنهجيةاإل
 إجماليمن % ١٠٠جمع أ: أهمهاعدة نتائج  إلىتوصلت ، و لجمع البيانات على االستبيان ك

تضعها  ق بمقاطع الفيديو والمنشورات التيطالا على اإلعينة الدراسة على أنهم ال يتأثرون سلبيً 
ن وسائل التواصل على أنة عيالجمعت وأ، االجتماعيية على مواقع التواصل اإلرهابالجماعات 
تحقيق  فيية اإلرهابتعتمد عليها الجماعات  أصبحت أهم وسائل التواصل التي االجتماعي

تسعى الجماعات  التي ألهدافتتعدد ا، التواصل مع أعضائها الفعليين وتجنيد أعضاء جدد
مقدمة هذه  فيوقد جاء ، االجتماعية لتحقيقها من خالل استخدامها لمواقع التواصل ياإلرهاب

صورة ذهنية عن مدى قدرتها ونفوذها وقدرتها  إعطاءالنفوس يليه  فيبث الرعب  ألهدافا
  .ليهاجذب مزيد من األعضاء إ أخيراً و ، التنظيمية

العنكبوتية في مواجهة استخدام الشبكة  :بعنوان) ٢٠١٠(خليفة الدهاش  أحمددراسة  .٢

  .)٢(انتشار الفكر المتطرف

من العاملين بوزارة الشؤون ) ٦٥(ها جريت هذه الدراسة بمدينة الرياض علي عينة مقدار أ
بهدف التعرف علي مدي استخدام الشبكة العنكبوتية في شاد واألوقاف والدعوة واإلر سالمية اإل

، لجمع البيانات أداةاالستبيان ك أداةالوصفي و استخدمت الدراسة المنهج ، مواجهة الفكر المتطرف
   :أهمهالي عدة نتائج إوتوصلت الدراسة 

ليكترونية التي تبث الفكر المتطرف تتميز بتوفير كافة الوسائط ن المواقع اإلأ - 
 .فكارهاللترويج أل عددة السمعية والبصريةالمت
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فاهيم الخاطئة لعقيدة المترويج في هم الخصائص التي تتميز بها هذه المواقع أ - 
 . فكار التكفيريةالجهاد ولأل

ور فعال في عملية التصدي لهذه هم المعوقات التي تعيق الشبكة عن القيام بدأ - 
ش علي بعض المواقع داخل الشبكة وٕامكانية فكار المتطرفة هي امكانية التشوياأل

  .بطريقة أخرىدخول المخالفين إلى هذه المواقع وٕاعادتهم صياغة األفكار وبثها 
دور وسائل االتصال في ": بعنوان :)٢٠٠٨( دراسة سلطان بن عجمي بن منيخر .٣

 .)٣(اإلرهابتشكيل معارف الجمهور السعودي نحو قضايا 

قياس و ، جنبيةالوطنية واأل اإلعالملي الكشف عن مصداقية وسائل إهدفت هذه الدراسة 
رهابية ية بوجه عام ونحو حوادث إاإلرهابطبيعة وحدود معرفة الجمهور السعودي نحو الحوادث 

في تشكيل معارف الجمهور  اإلعالمهمية النسبية لوسائل التعرف علي األو ، بوجه محدد
   .السعودي

بالنسبة  :العينةالمسح بشقيه التحليلي والميداني منهج  استخدم :اإلجراءات المنهجية
خبر  ٢٤٤٨ضمون وتم تحليل م ،شهرأ ٦لمدة ) الرياض ،عكاظ(راسة التحليلية شملت جرائد للد

فزيون ييل إلى نشرات األخبار في التلشهور وامتد التحل ٣لمدة  )السعودية القناة األولى( ،مقروء
  .اإلرهابالت التي لها عالقة بوالمقا

مفردة من مواطني المملكة العربية السعودية بالعينة  ٣٠٠بالنسبة للدراسة الميدانية شملت 
كثر المصادر التي يعتمد عليها أ :أهمهالعدة نتائج  توصلت الدراسة، و المراحلالعشوائية متعددة 

كلما و % ٣٩لدي العينة بنسبة  كثر تفضيالً هي المصادر الوطنية باعتبارها األالجمهور السعودي 
فراد عن د بالقدرة الهائلة لوسائل اإلعالم في التأثير علي انطباعات األانخفض السن زاد االعتقا

  .إلرهاباقضايا 

منع اإلرهاب وتوظيف القوة : ، بعنوان)٢٠٠٨( Michael Chertoffدراسة  .٤
  )٤(الناعمة

هذه الدراسة القوة الناعمة وكيفية تحقيقها وتوظيفها بسبل فعالة لمنع  يتناول الباحث ف
القوة الناعمة هى أن : همهاألى عدة نتائج إوتوصلت الدراسة . رهابيينرهاب واإلومواجهة اإل

ن القوة الناعمة تستخدم وأ، فكار وتوجهاتأالطريقة المثلى لكسب الدول والشعوب لما تتبناه من 
ثناء استخدامنا للقوة الصلبة فى مواجهة أو متطرفين أرهابيين إن يصبحوا أمنع الناس من  يف

  .رهابيين ومناصرتهميديولوجية اإلأن القوة الناعمة تستخدم فى مواجهة أو . رهابييناإل
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مساهمات القوة الناعمة الستراتيجية : بعنوان): ٢٠٠٧( winkates jamesدراسة  .٥
  )٥(الواليات المتحدة لمكافحة اإلرهاب

 ،مواجهة المهددات المحلية والدولية يدوات فلى ضرورة توظيف هذه األالدراسة إتهدف 
فالبد من القوة الناعمة الممثلة بالثالث  ،فالقوة العسكرية قد تكون ضرورية ولكنها غير كافية

لى عدة إوتوصلت الدراسة . رهابخرى حتى يتسنى النجاح الستراتيجية مكافحة اإلدوات األأ
فهى تظل  ،بحيث التصبح مهدداً  ،بدىأرهاب ظاهرة اليمكن هزيمتها بشكل ن اإلأ: همهاأنتائج 
لى إطراف واالتجاه فهو يحتاج حدة األكما اليمكن هزيمته بسياسة مو  ،فى دائرة التوقع دائماً 

  .التعددية والتحالفات

  )٦(رهابمواجهة اإل  يالقوة الناعمة ف: بعنوان): ٢٠٠٧(B.Raman دراسة  .٦

عالم للحفاظ على درجة معينة اإل يرهاب يستخدم القوة الناعمة فن اإلأترى هذه الدراسة 
محاولة  يرهاب فمواجهة اإل يالناعمة فتباع والمناصرين وتبرز القوة من الغضب تضمن له األ

سلحة القوة أن وسائل االعالم هى أو  ،رهابية من استخدامهاحتواء هذا الغضب ومنع المنظمات اإل
 يسلحة القوة الناعمة الممثلة فأتطوير  ينه ينبغإف ،سلحة القوة الصلبةأوكما يتم تطوير  ،الناعمة

نه مثلما يتم استخدام القوة أ: همهاألى عدة نتائج إوتوصلت الدراسة . عالم واالتصالوسائل اإل
تستخدمها  يضاً أرهابية ن المنظمات اإلإرهابية فالناعمة من قبل الحكومات لمواجهة المنظمات اإل

  .مراعاته من قبل الحكومات يتباع والمناصرين وهو ماينبغالستقطاب األ

الشباب للصحافة  تعرضالقة ع: بعنوان): ٢٠٠٦( سهير عثمان عبد الحليم دراسة .٧

  .)٧("دراسة تحليلية وميدانية" اإلرهابليكترونية باتجاهاتهم نحو ظاهرة المطبوعة اإل 

باب المصري للصحافة العالقة بين تعرض الش تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى
واالنترنت  اإلرهابومناقشة العالقة بين  اإلرهابليكترونية باتجاهاتهم نحو قضايا المطبوعة واإل

خر في ب بالمعلومات التي تساعدهم بشكل أو بآمداد الشباوالكشف عن دور شبكة االنترنت في إ
  . يجابسواء بالسلب أو باإل اإلرهابتغيير اتجاهاتهم نحو 

واستخدم  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بشقيه التحليلي والميداني :اإلجراءات المنهجية
مفردة من الشباب المصري  ٤٠٠تم اختيار و  ،اة للدراسةكأداستمارة استبيان و ، تحليل المضمون

من الشباب % ٨٢.٥ :أهمهانتائج عدة وتوصلت الدراسة إلى ، باستخدام عينة عشوائية طبقية
  .كن للدولة وحدها مواجهة اإلرهابعينة الدراسة رأوا أنه ال يم

  )٨(ا�رھابيون ليسوا أبرياء: ، بعنوان)١٩٨٧( دونجرالف دراسة .٨

 الحكومة حاتيتصر  ليبتحليويورك ن في أجرت التي الدراسة ذهه أهداف تلخصت
 مجموعة على نةيالع اشتملت وقد حات،يالتصر  ھذه نقد بهدف ھابييناإلر عن عالمل اإلووسائ
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 واألحداث ھابييناإلر عننيويورك تايمز  فةيصح في نشرت التي ةيالحكوم حاتيالتصر  من
  .للدراسة كأداة المضمون ليتحل استمارة الباحث استخدم وقد، فةيالصح نفس غطتها كما ةيابهاإلر 

 ةيتغط دون من حتى ةيالرمز  متهيق بسبب حدث اسييالس ابهاإلر  أن النتائج أظهرتو 
 األحزاب أن النتائج أوضحت كما ل،ياالتحله أظهر ةيكيوتكت ةيجياسترات أهداف له وأن ةيإعالم
 على القدرة ليالتحل كشف كما ،هابيةاإلر  المخططات ذيتنف على تساعدھابيين اإلر دائرة خارج
  .اعليه طرةيالس الصعب من وأنه تظهر أن مكني التيهاب اإلر  بأشكال التنبؤ

  )٩(ا�ع�م والعنف: ، بعنوان)١٩٨٦( كارديجيب روبرت دراسة .٩

 انتشار عن مسؤولة عالماإل وسائل أن التالي الفرض صحة ثباتإ لىالدراسة إھدفت 
 ةيوالصحف ةيونيالتلفز  ةيالتغط ليلتحل المضمون ليتحل استمارة الباحث واستخدم، والعنفهاب ر اإل
ها وحد مسؤولة ستيل عالماإل وسائل أن: البحث نتائجھم أ وكانت، المجتمع في العنف حداثأل

 مثل عالماإل وسائل مع تتداخل دةيجد أخرى عوامل وجود ،رهابالعنف واإل انتشار سرعة عن
  .رهابييناإل معسكرات في تمت التي ةيالعال بيالتدر  بيوأسال عةيالسر  االتصاالت وسائل

 العنف ةيتنم فيساهمت  التي ةيواالجتماع ةياالقتصاد العوامل مثل أخرى عوامل ظهرت
 أو ادييح ريغ بشكلهابيين اإلر  أحداث ةيتغط في تبالغ عالماإل وسائل وأن، األفراد لدى

  .موضوعي

  :من الدراسات السابقة في الدراسةأوجه االستفادة 

من خالل االطالع على الدرسات السابقة، اتضح أنها جاءت متنوعة من حيث الهدف 
واستطاعت الباحثة إدراك النقاط التي  ،واألهمية واختيار العينة واألدوات المستخدمة والنتائج

 :كما ساهمت تلك الدراسات في اآلتي، توقفت عندها تلك الدراسات
  .صياغة األهداف العامة للدراسة، تحديد مشكلة الدراسة وكيفية صياغتها - 
  .تحديد أدوات جمع البيانات المالئمة للدراسة، تحديد المنهج العلمي المناسب للدراسة - 
 .لفت انتباه الباحث إلى العديد من المشكالت التي تناولتها الدراسات السابقة - 
 .بالدراسةتصميم استمارة االستبيان الخاصة  - 

  :مشكلة الدراسة

مما جعل األمور  ،والتقنيات الجديدة ظهرت وسائل اإلعالم الجديد التكنولوجيمع التطور 
حيث جاءت طفرة كبيرة جعلت من اإلعالم الجديد نافذة سريعة . سهلة في التأثير على المتلقي

جمعت العالم في قرية كونية صغيرة يتالقى أفرادها عبر شبكات . لتداول األخبار والمعلومات
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ت والفيديوهات ليتبادلوا األخبار والمعلوما) وتيوبيوك، وتويتر، و فيس ب(التواصل االجتماعي 
  .المصورة

ونتيجة لتنامي دور هذه الشبكات وجدت الجماعات اإلرهابية أرضًا خصبة حيث قامت 
من أجل تخويف ، واستخدام وسائل االتصال واالنترنت مكانات العلمية والتقنية،باستغالل اإل

د ونشر أو تهديدهم وتدمير مرتكزات التنمية في البال، وٕالحاق الضرر بهم خرين،وترويع اآل
الفوضى والدمار والدماء ألهداف فاسدة ومنحرفة ونشر اإلشاعات الكاذبة بين الناس مما يؤدي 

  .لنشر الخوف والهلع بين الجمهور

كما أنه بيئة مناسبة  ،نترنت المنظمات اإلرهابية الفتقاره لعناصر الرقابةويجتذب عالم اإل
تسيطر على وجدان األفراد وإلفساد عقائدهم  لممارساتهم اإلرهابية ونشر األفكار المتطرفة التي

واستغالل معاناتهم في تحقيق مآرب خاصة تتعارض ومصلحة المجتمع أو القيام بأعمال تخريبية 
بشكل يخفي هويتهم المباشرة وبشكل أبسط مما يقوم به اإلرهابيون الفعليون لذلك أصبح اإلعالم 

  .من أدوات المنظمات اإلرهابيةالجديد 

ما دور وسائل  :التساؤل اآلتي فيضوء ما سبق تتحدد المشكلة البحثية لهذه الورقة  فيو 
  ؟تنمية الوعى بمخاطر اإلرهاب فيالجديد  اإلعالم

   :همية الدراسةأ

تتناوله حيث تهتم بدراسة دور وسائل  من مدى قيمة الموضوع الذي دراسةالهمية تنبع أ
 الوقت الذي يمر فيه المجتمع العربي فيخاصة  اإلرهاب، بمخاطر تنمية الوعيفيالجديد  اإلعالم

  .يةاإلرهابالجديد وانتشار الجماعات  اإلعالموسائل  فيبتطورات كبيرة 

لالتجاهات البحثية الحديثة حول العالقة الجدلية القائمة بين  اعتبر هذه الدراسة امتدادً وت
فراد المجتمع نحو تجنب إرشاد وتوجيه أ فيكما تساهم ، يةاإلرهابالجديد والممارسات  اإلعالم
  .ومعرفة مخاطرها على الفرد والمجتمع اإللكتروني، اإلرهاب

  :الدراسة أهداف

  .اإلرهابتنمية الوعي بمخاطر فيالجديد  اإلعالمعلى دور وسائل  الوقوف .١
  .داخل المجتمع اإلرهابسباب انتشار التعرف على أ .٢
  .داخل المجتمع اإلرهابضرار التعرف على مخاطر وأ .٣
  .التعرف على دور وسائل اإلعالم الجديد فى تنمية الوعي بمخاطر اإلرهاب .٤
  .يةاإلرهابليات المكافحة الحديثة للعناصر خدام آيجابيات استتحديد إ  .٥
  .الجديد اإلعالمالرؤية المقترحة للحد من ترويج الشائعات عبر وسائل  إلىالتوصل  .٦
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  :تساؤالت الدراسة

ور وسائل اإلعالم الجديد في تنمية ما د :هو سة من تساؤل رئيسيتنطلق هذه الدرا
  رهاب؟الوعي بمخاطر اإل 

  :وينبثق من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية هى

  رهاب داخل المجتمع؟ما أسباب انتشار اإل -١
  رهاب داخل المجتمع؟ما مخاطر وأضرار اإل -٢
  ؟رهابما دور وسائل اإلعالم الجديد في تنمية الوعي بمخاطر اإل -٣
  رهابية؟يات المكافحة الحديثة للعناصر اإللما إيجابيات استخدام آ -٤
  عالم الجديد؟من ترويج الشائعات عبر وسائل اإل ما الرؤية المقترحة للحد -٥

  :جرائيةالمفاهيم والتعريفات اإل

و ينشر ي الذي يبث أاإلعالمالمحتوى  إلىالجديد  اإلعالميشير مصطلح  :الجديد اإلعالم  •
ى من الوسائل التقليدية كالصحافة عب إدراجها تحت أيص ية التياإلعالمعبر الوسائل 

نتاج وتوزيع المضامين إفيالكبير  يوذلك بفعل التطور التكنولوج ،والراديو والتليفزيون
الجمع بين تكنولوجيات االتصال والبث  إلى ويشير هذا المفهوم عموماً ، )١٠(يةاإلعالم

 .)١١(الجديدة والتقليدية مع الكمبيوتر وشبكاته
يهدف  كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامي :اإلرهاب  •

سواء بإيذاء األفراد أو  ،ام وتعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطرخالل بالنظام العاإل إلى
عاقة السلطات عند تنفيذ االعتداء على ممتلكاتهم وأموالهم أو إلحاق الضرر بالبيئة أو إ

  .)١٢(مهامها

شكاله المختلفة من اغتيال وتشويه وهو استخدام العنف غير القانونيأو التلويح به بأ
و أ ،وااللتزام عند األفرادر روح المقاومة عادة ككس هدف سياسيوتعذيب وتخريب ونسف لتحقيق 

أو قد يكون لالبتزاز بالحصول على معلومات أو أموال  ،معنويات عند الهيئات والمؤسساتهدم ال
  .)١٣(كراهعن طريق اإل

   :لدراسةاإلطار النظري ل

  :شباعاتنظرية االستخدامات واإل

مؤيدو إن هذه النظرية تهتم بدراسة االتصال الجماهيري بشكل وظيفي منظم، حيث يرى 
  : )١٤(فروض أساسية على النحو اآلتي ةهذه النظرية أنها تنطلق من خمس
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  :ومن أهم العناصر األساسية لنظرية االستخدامات واإلشباعات

سلبي، حتى ظهر مفهوم  لنظريات القديمة أن الجمهور متلقٍ افترضت ا :الجمهور النشط -١
الجمهور العنيد اإليجابي، الذي يبحث عما يريد التعرض إليه، ويتحكم في اختيار الوسائل 

 .)١٥(التي تلبي احتياجاته، والمضامين التي تحقق إشباعاته
تقسم معظم دراسات االتصال دوافع التعرض  :اإلعالمدوافع تعرض الجمهور لوسائل  -٢

تستهدف التعرف على الذات واكتساب المعرفة  المنفعية التيالدوافع : فئتين هما إلى
خبار والتي تعكسها نشرات األ، رات وجميع أشكال التعلم بوجه عاموالمعلومات والخب

ة الوقت واالسترخاء تستهدف تمضي ع الطقوسية التيوالدوافية والثقافية، موالبرامج التعلي
مج البرا فيوتنعكس هذه الفئة  ،شكالتوالهروب من الم لفة مع الوسيلة،والصداقة واأل
وأن  مج الترفيه والتسلية المختلفة،وبرا ، والمنوعات،فالمواأل المسلسالت،: الخيالية مثل

، رئيسية أهدافشباعات يعتمد على خمسة فروض لتحقيق ثالثة منظور االستخدامات واإل
  :)١٦(وهذه الفروض هى

ن استخدامه لوسائل االتصال موجه وأ ،والنشاطباإليجابية يتسم جمهور وسائل االتصال  - 
  .معينة أهدافلتحقيق 

  .شباع حاجاتهاتصال محددة إليختار الجمهور وسائل  - 

  .الختالف وسائل االتصال شباع الحاجات المختلفة للجمهور وفقاً تختلف درجة إ - 

 فيم وتتحك ،عضاء الجمهورام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركها أيعبر استخد - 
وتنوع الحاجات باختالف  ،االجتماعيوعوامل التفاعل  ،ذلك عوامل الفروق الفردية

  .فراداأل

مجتمع ما بالتعرف على استخدامات  فييمكن االستدالل على المعايير الثقافية السائدة  - 
  .وليس من خالل محتوى الرسائل فقط ،الجمهور لوسائل االتصال

 wennerوقد صنف لورنس وينر  :اإلعالماإلشباعات المتحققة من التعرض لوسائل  -٣
  : )١٧(نوعين هما إلىاإلشباعات التي يبحث الجمهور لتحقيقها 

ية اإلعالموهي اإلشباعات التي تنتج عن التعرض لمحتوى الرسالة : شباعات المحتوىإ - 
  .وترتبط بها أكثر من ارتباطها بنوع الوسيلة المستخدمة

وهي اإلشباعات التي تتحقق نتيجة اختيار الفرد لوسيلة : عملية االتصال إشباعات - 
  :إلىاتصال معينة وال ترتبط مباشرة بخصائص الوسيلة، وتنقسم 

  .شبه توجيهية إشباعات  - 
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  .شبه اجتماعية إشباعات  - 

  :نظرية اإلشباعات واالستخدامات  أهداف

  :)١٨(التالية ألهدافتسعى النظرية لتحقيق ا

  .اإلعالمالكشف عن كيفية استخدام األفراد لوسائل   -أ 

 .الكشف عن دوافع االستخدام لوسيلة معينة  - ب 

 .الفهم العميق لعملية االتصال من خالل النتائج التي يتم التوصل إليها   -ج 

تلبيتها من خالل استخدامه  إلىالتي يسعى الفرد " اإلشباعات المطلوبة"الكشف عن   -د 
 .من وراء هذا االستخدام" واإلشباعات المختلفة"لوسائل االتصال 

لوسائل االتصال " أنماط التعرض"و" دوافع االستخدام"الكشف عن العالقات المتبادلة بين   -ه 
 .واإلشباعات الناتجة عن ذلك

مات الوسائل ها في كل من استخدامعرفة دور المتغيرات الوسيطة من حيث مدى تأثير   -و 
  .)١٩(شباعاتهاوإ 

 متابعة بمدى الوثيق الرتباطها نظرا الدراسة في النظرية هذه استخدام إلى الباحثة ولجأت

 وسائل يستخدم الجمهور أن على النظرية تؤكد حيث الجديد اإلعالم لوسائل المصري الجمهور

  .حاجاته إلشباع اإلعالم

نسب النظريات لدراسة عملية االتصال من خالل أ واإلشباعاتر نظرية االستخدامات تعتبو 
  .المتحققة منه واإلشباعاتالجديد  اإلعالمالتعرض لوسائل 

 :نوع الدراسة
البحوث الوصفية، التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص  إلىتنتمي هذه الدراسة 

جمع البيانات والمعلومات  إلىمشكلة معينة أو ظاهرة محددة، حيث يسعى هذا النوع من البحوث 
الخاصة بأبعاد المشكلة ثم تسجيلها وتصنيفها وتحليلها تحليًال شامًال واستخالص دالالت مفيدة، 

نتائج تعالج مشكلة البحث في ضوء المعرفة النظرية  إلىمن خاللها يستطيع الباحث الوصول 
  .)٢٠(ذات الصلة بموضوع البحث

 .اإلرهابمكافحة  فيالجديد  اإلعالمالتعرف على دور وسائل  إلىحيث تسعى الدراسة 

  :منهج الدراسة
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ا منظما للحصول على ا علميً الذى يعد جهدً  اإلعالميتستخدم هذه الدراسة منهج المسح 
،أو مجموعة الظواهر موضوع البحث، وذلك بهف وصاف عن الظاهرةأو  ،او معلومات بيانات،

  .البيانات والمعلومات المطلوبة فى مجال تخصص معينساسية من تكوين القاعدة األ

  :جمع البياناتأداة 

واالستبيان هو عبارة عن نموذج ، ستبياناعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على أداة اال
المبحوثين بطريقة أو  إلىهمجموعة من األسئلة التي تدور حول موضوع ما يتم إرسال يضم

الهيئة المشرفة على البحث، ويتم ذلك دون  إلىبأخرى ليجيبوا على هذه األسئلة ثم إعادتها ثانية 
 .)٢١(مساعدة الباحث للمبحوثين في فهم األسئلة أو تدوين اإلجابة عليها

، استمارة االستبيان باعتبارها إحدى أدوات جمع البيانات علىاعتمدت الدراسة الحالية و 
تساؤالتها واختبار فروضها، وقد تم تطبيق االستبيان  علىلجمع بيانات الدراسة الميدانية، لإلجابة 

من خالل المقابلة الشخصية مع المبحوثين، وهو ما يعطي الفرصة للتأكد من فهم المبحوث 
، أخرىلألسئلة الواردة بها من ناحية، ومواجهة ما قد يطرأ من صعوبات أثناء التطبيق من ناحية 

تم ، كما عرض استمارة االستبيان على مجموعة من الخبراء المنهجيين والعلميين والمهنيين تمو 
  .مفردة من الجمهور ٢٥٠توزيع االستمارة عن طريق المقابلة الشخصية على عدد 

  :اختبار الصدق والثبات

الدراسة ية اختبار قدرة اإلعالمويقصد باختبار الصدق في الدراسات  :الصدق اختبار •
 األهدافعلى أن تقيس ما هو مطلوب قياسه، أو ما ينبغي عليها قياسه على ضوء 

 .)٢٢(الدراسة وتساؤالتها

حيث قامت الباحثة بإجراء اختبار الصدق الستمارة االستبيان، حيث اعتمدت الباحثة على 
وذلك من خالل عرض االستمارة على عدد من  face validity أسلوب الصدق الظاهرى

ط ، وذلك لفحص االستمارة وٕاجراء التعديالت عليها والتأكد من ارتبااإلعالمالمحكمين من أساتذة 
، وسالمة ووضوح الصياغة، وبعد عرض استمارة االستبيان على المضمون بالمتغير المراد قياسه

  .قامت بعرضها على المشرفينالمحكمين قامت الباحثة بإجراء التعديالت ثم 

نفس النتائج بتكرار تطبيق  إلىيعرف مفهوم الثبات بأنه الوصول  :اختبار الثبات •
 .)٢٣(االستبيان على نفس العينة وفي نفس المواقف والظروف

على أسلوب إعادة االختبار وقد قامت  ثباتالحيث اعتمدت الباحثة في التحقق من 
، يامأ ١٠، خالل )مفردة ٣٠(ن على عينة عددها المعدة لذلك مرتيتطبيق االستمارة الباحثة ب

  .وهذا يعنى أنها على درجة عالية من الثبات%) ٩٤(وبلغ معامل الثبات 
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 :مجتمع الدراسة
يمثل مجتمع الدراسة مجموعة المفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج 

هذا المجتمع المستهدف بضخامته، فيتم التركيز على  إلىإال أنه يصعب الوصول  الدراسة،
، والذي يعد عادة جزءًا ليه واالقتراب منه لجمع البياناتالمجتمع المتاح أو الممكن الوصول إ

  .)٢٤(ها وتختار منه عينة الدراسةأهدافحاجات الدراسة و  يممثًال للمجتمع المستهدف، ويلب

  .المجتمع المصرى بكل فئاتهمن مجتمع الدراسة يتكون هذه الدراسة  فيو 

 :عينة الدراسة

 .األكاديميين والعاملين فى الحقل اإلعالمىتجرى الدراسة على عينة من 

  :حدود الدراسة

دور اقتصرت الباحثة على حدود موضوعها في التعرف على  :الموضوعية الحدود •
  .اإلرهابمكافحة  فيالجديد  اإلعالموسائل 

لتقوم بتطبيق  المجتمع المصرى بكافة فئاتهقامت الباحثة باختيار  :المكانية الحدود •
  .الدراسة الميدانية عليها

 ٢٥/٨/٢٠١٥قامت الباحثة بتطبيق الدراسة خالل الفترة من  :الزمانية الحدود •
   ١٥/١٠/٢٠١٥إلى

األكاديميين والعاملين فى دراستهاعلى عينة من  فى اقتصرت الباحثة :الحدود البشرية •
 .اإلعالمىالحقل 

  :تحليل وتفسير البيانات

صحيفتي الدراسة الميدانية ومراجعتها مكتبيًا  استيفاءبمجرد االنتهاء من  :تحليل البيانات  - أ
الحاسب اآللي؛ وذلك للقيام بالتحليل اإلحصائي  إلىأو ميدانيًا، تم إدخال البيانات 

 SPSSالمطلوب، واختبار العالقات بين المتغيرات، باالعتماد على البرنامج اإلحصائي 
  :مستفيدًا من المعامالت اإلحصائية التالية

 –بسيطة “، وذلك لجدولة هذه التكرارات اإلحصاء الوصفي الخاصة بالتوزيع التكراري - 
لتستهدف معرفة نسب هذه الفئات، مما يتيح جدولتها في سياق ونظام منطقي  من فئات“ مركبة

  .يستخدم الجداول الخاصة ومتغيراتها بنسبها المئوية

وظهر ذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة وتفسير البيانات  :تفسير البيانات  - ب
  .الميدانية الستمارة االستبيان من خالل المدخل النظري للدراسة

  :ج الدراسة الميدانيةنتائ
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تنمية الوعى بمخاطر  فيالجديد  اإلعالمالتعرف على دور وسائل  إلىسعت الدراسة 
االستبيان للحصول على المعلومات بالتطبيق على عينة  وقامت الباحثة باستخدام  ،اإلرهاب
  :وفيما يلى عرض لنتائج الدراسة الميدانية، مفردة ٢٥٠قوامها 

  :الدراسة خصائص عينة: والً أ

  توزيع المبحوثين من حيث النوع )١(جدول رقم

  النسبة المئوية  )ك( التكرار  النوع

  ٧٢  ١٨٠  ذكر

  ٢٨  ٧٠  أنثى

  ١٠٠  ٢٥٠  المجموع

يتضح من الجدول السابق ارتفاع نسبة الذكور عن اإلناث حيث بلغت نسبة الذكور 
  %.٢٨بينما نسبة االناث  ،%٧٢

  من حيث السنتوزين المبحوثين  )٢(جدول رقم 

  يةئو النسبة الم  )ت(التكرار  السن

  ١٦  ٤٠  ٣٠أقل من 

  ٤٦  ١١٥  ٤٠إلى٣٠من 

  ٢٦  ٦٥  ٥٠إلى ٤٠من

  ١٢  ٣٠  كثراف ٥٠من

  ١٠٠  ٢٥٠  المجموع

فراد عينة أتشكل غالبية ) ٤٠إلى ٣٠من( ن الفئة العمريةأ) ٢( يتضح من الجدول رقم
 يةئو في المرتبة الثانية بنسبة م) ٥٠إلى ٤٠من( بينما الفئة ،)%٤٦( يةئو الدراسة بنسبة م

 ٥٠من( ثم الفئة ،)%١٦( يةئو في المرتبة الثالثة بنسبة م) ٣٠ أقل من( والفئة العمرية ،)%٢٦(
ن غالبية عينة الدراسة أليها تفيدإوالنتائج المشار  ،)١٢( يةئو في المرتبة الرابعة بنسبة م) فأكثر

  ).٤٠إلى ٣٠من(ينتمون للفئة العمرية 

  توزيع المبحوثين طبقا آلرائهم  )٣(جدول رقم
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  حول اإلرهاب وأضراره على المجتمع والفرد

  العبارة

  الموافقة درجة

بى
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
  

حر 
الن

ا
ا

رى
عيا

الم
ف 

  

  مربع كاى

  غيرموافق  محايد  موافق  رتبة
  الداللة  قيمة كاى

  %  ك  %  ك  %  ك

ساءة لالسالم من اإل
قبل بعض 

  الغربيةالحكومات 
٢  ٠.٠٠٠  ١٥٢.٢٠  ١.٠٦  ٤.٠٨  ٨.٨  ٢  ٦  ٠  ٧٥.٢  ٨٨  

نظمة عنف األ
 الحاكمة في التعامل

مع حركات 
  السياسيصالح اإل

٨  ٠.٠٠٠  ٢٨.٦١  ١.٢٣  ٣.٣٥  ٢٧.٦  ٦٩  ٢٥.٦  ٦٤  ٤٦.٤  ١٦  

عدم احترام حقوق 
نسان في الدول اإل

  سالميةالعربية واإل
٦  ٠.٠٠٢  ١١٧.١٢  ١.٠٥  ٣.٩٠  ١٠.٨  ٢٧  ١٧.٦  ٤٤  ٧٠.٨  ٧٧  

حياء استخدام األ
الفقيرة لتجنيد 

عضاء الجماعات أ
  اإلرهابية 

٥  ٠.٠٠٠  ١٠٥.٩٩  ١.٠٥  ٣.٩٢  ١١.٢  ٢٨  ٢٠.٤  ٥١  ٦٧.٦  ١٦٩  

هيمنة الدول 
العظمى على 

نظمة التى تحكم األ
  سالمىالعالم اإل

٧  ٠.٠٠٠  ٧٧.٨٥  ١.١٥  ٣.٧٨  ١٤.٤  ٣٦  ٢٣.٦  ٥٩  ٦١.٦  ١٥٤  

  ١  ٠.٠٠٠  ١٧٩.٠٨  ٠.٩٥  ٤.١٧  ٦.٨  ١٧  ١٤.٨  ٣٧  ٧٨.٤  ١٩٦  رواحخسارة األ

نشر الخوف والرعب 
  منوانعدام األ

٣  ٠.٠٠٠  ١٧٢.٨٠  ٠.٩٣  ٤.١٥  ٦.٤  ١٦  ١٥.٢  ٣٨  ٧٨.٤  ١٩٦  

  ٤  ٠.٠٠٠  ١٣٦.٥٢  .٩٩  ٤.٠٢  ٨.٨  ٢٢  ١٧.٢  ٤٣  ٧٤  ١٨٥ضرب االقتصاد 
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  .قلفأ ٠.٠٥عند مستوى  دالة إحصائية

 اإلعالمفييجابيات استخدام وسائل إ: (والخاص بالمحور السادس) ٢(ول رقم يوضح الجد
الثانى  على عبارات المحور) موافقون (فراد الدراسة أن أ )يةاإلرهابو تتبع العناصر مكافحة أ

  ).٠.٧٧( معياريوانحراف  )٣.٩٢(بمتوسط حسابى عام 

) ٠.٠٥(د مستوى عن ع كاى لجميع عبارات المحور السادسن قيم مربأويتضح من النتائج 
  :فراد الدراسة حول استجاباتهم على عبارات المحورمما يبين تباين وجهات نظر أ قلفأ

ولى بمتوسط المرتبة األ في" ييناإلرهابحكام السيطرة على إ) "٤(فقد جاءت العبارة رقم
 ).موافق( إلىوهو ما يشير  )٠.٩٥(معياري وانحراف ) ٤.١٧(حسابي

المرتبة الثانية بمتوسط  في" دنىالحد األ إلىتقليل خسائر المواجهة ) "٣(جاءت العبارة رقم
 ).موافق( إلىوهو مايشير  )١.٠٦(وانحراف معياري ) ٤.٠٨(حسابي 

المرتبة  في" يةاإلرهاباتخاذ االستعدادات الالزمة لمواجهة العناصر ) "٢( جاءت العبارة رقم
 ).موافق( ىليشير إ) ٠.٩٣(معياريوانحراف ) ٤.١٥(الثالثة بمتوسط

المرتبة  في" ى منطقة داخل الدولةأ فييين اإلرهابتحديد موقع ) "٥(جاءت العبارة رقم
 ).موافق( إلىوهو مايشير  )١.١٣(وانحراف معياري ) ٤.٠٢(حسابي الرابعة بمتوسط 

 في" يةاإلرهابرصد العناصر  فيقصى قدر من الدقة توفير أ) "١(جاءت العبارة رقم 
  ).موافق( إلىوهو مايشير .) ٩٩(معياريوانحراف ) ٣.٨٨(حسابيالمرتبة الخامسة بمتوسط 

فراد أاستجابات  فيحصائية وجود فروق ذات داللة إ) ٦(ويتضح من خالل الجدول 
  .قلفأ) ٠.٠٥(للدراسة عند مستوى  ل المحور السادسالدراسة حو 

  :نتائج الدراسة

  :الفردضراره على المجتمع و أو  اإلرهاب: ولالمحور األ 

من قبل بعض الحكومات  لإلسالمساءة اإل ولى يليهافي المرتبة األرواح خسارة األجاءت 
استخدام يليها  الوطنيضرب االقتصاد  من يليهانشر الخوف والرعب وانعدام األالغربية يليها 

 .يةاإلرهابعضاء الجماعات حياء الفقيرة لتجنيد أاأل

  : المحور الثاني

ضعف  يليه ولىفي المرتبة األخرىية لإلرهاب للسيطرة على دول أوجود دول راعجاء 
وجود يليه  وجود سياسات غير عادلة للدولة فكرى معين يليه الديني يليه التعصب لمبدأالوازع 

  .صراعات محلية داخلية
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  :المحور الثالث

يليها  ،ولىالمرتبة األ في الوطنيمن واطنين وتبصيرهم بواجبهم حيال األتوعية المجاءت 
التي تضمن منية توفير المعلومات األيليه  ،فراد المجتمع ضد المؤثرات والثقافات الوافدةأتحصين 

ية الجمهور عن طريق برامج توعليه ، تالمجتمعما يدور حوله من قضايا للجمهور حق المعرفة ب
 في أساسي تأثيرحداث إ ليهاي، اإلرهاب ى عام ضد جريمةأصناعة ر ليها ، تمنية مخططةتوعية أ

 االجتماعيقناع وسيلة من الوسائل لتحقيق النظام استخدام اإل يليه ،الجمهور المستهدف بالرسالة
  .بدال من العنف

  :المحور الرابع

في  تجمعهم بها فييشتبه  التيماكن يين واألاإلرهابألوكار لكترونية المراقبة اإلجاءت 
 اإللكترونيتقنيات التراسل ه تل، تيعات رادعة للجرائم المعلوماتيةوضع تشر يليها  المرتبة األولى،

 منية على وسائل التواصلإطالق مواقع أ يليها ،ييناإلرهابوامر والتعليمات عن تحركات لتبادل األ
زيادة وعى الشباب بخطورة تعرضهم لمثل ليه ، تيةاإلرهابلمواجهة مواقع الجماعات  االجتماعي
  .هذه المواقع

  : المحور الخامس

تسهيل عملية التواصل بين الجماعات  فيالجديد دورا  اإلعالملعبت وسائل : "جاء
يليها  ،"رهابيين جدديد إتجن فيالجديد  اإلعالمتساهم وسائل " يليها ،ولىفي المرتبة األ"يةاإلرهاب

 اإلعالملحة الكيماوية على وسائل مسموعة تشرح طرق صنع القنابل واألسوجود مواد مرئية و "
خاليا  إلىفكار والبيانات والتوجيهات االتصاالت الحديثة عملية نقل األ وفرت"يليها ،"الجديد

ثار استخدام اإلنترنت إلحداث آ"يليها  ،منيةعين الرقابة األية بأمان بعيدا عن أاإلرهابالشبكات 
  .فكارعلى بث الكراهية والحقد وحرب األ نفسية من خالل التحريض

  :المحور السادس

 إلىتقليل خسائر المواجهة  يليها األولى،المرتبة  فييين اإلرهابحكام السيطرة على إ :جاء
تحديد موقع يليها  ،يةاإلرهاباتخاذ االستعدادات الالزمة لمواجهة العناصر يليها  ،دنىالحد األ
رصد العناصر  فيقصى قدر من الدقة أتوفير يليها  ،منطقة داخل الدولة أي فييين اإلرهاب
  .ية اإلرهاب

  :التوصيات
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 جاديوإ  اإلرهاب ظاهرة من تحد ةياتفاق لوضع والدولية واإلقليمية العربية الجهود تكثيف .١
 ةيالقانون والنصوص ةياإلرهاب مةيالجر  سمات تحدد ةيقانون عاتيوتشر  واضح موقف

 .مهايبتجر  الخاصة
 ومحاولة )البطالة مشكلة وخاصة( بالذات الشباب منها يعاني التي المشاكل على الوقوف .٢

 المشبوهة الدعوات وراء اراإلبح إلى مدعاة تكون ال كي لهاية معالجات واقع جاديإ
 .اإلنترنت المعلومات شبكة عبر نيو اإلرهاب بثهاي التي وخاصة

 طيط لبرامجللتخ اإلعالمي المجال في العاملين الخبراء بين المشترك والتعاون التنسيق .٣
 .العربي الوطن في اإلرهاب مشكلة تكاملية بصورة تعالج

 لمواكبة والمواطن األمن رجال عبره وتقنيات الجديد اإلعالم ثقافة تطوير بنشراالهتمام  .٤
  . المتعددة وسائطه عبر اإلرهاب جرائم ظاهرة

 فيية و اإلرهابعمال مواجهة األ فيالعلمية التطبيقية الحديثة  النواحياالعتماد على -٥ .٥
  .يةاإلرهابالتفجيرات  مرتكبيتحديد  فيساليب العلمية الحديثة مقدمتها تطبيق األ

  :الخاتمة

العقود األخيرة زادت قوته وانتشاره  ففيلقد عانت المجتمعات منذ القدم من اإلرهاب 
لية ئو لية مكافحة اإلرهاب مس، لذلك أصبحت مسئو الدولة شيءفيوٕاجرامه فأصبح يهدد كل 

  .بمؤسساته ومنظماته وأفراده الدوليالمجتمع 

وعانت الدول العربية منذ سنوات طويلة من مخاطر اإلرهاب فنظمت الكثير من المؤتمرات 
 الدوليللتصديوللتوعية من مخاطره كذلك كانت الدعوة للمجتمع  ،الطرق للدعوة إلى مكافحته بكل

  .لإلرهاب

  .رهابفي تنمية الوعى بمخاطر اإلعالم الجديد دور وسائل اإلولذلك ناقشت هذه الورقة 
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