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 رهاب عرب القنوات الفضائيةاإلمعاجلة الربامج احلوارية لقضايا 

 حنو الكيانات اإلرهابية املصريوعالقاهتا بتوجه الشباب 

 *فتحي محمد شمس الدين .د

 :مقدمة

هرر اا ررتانتشرر ظاهرر م ااجة قضرر اإلرررب اا امرر ما ررتااقزرر اج،ااقت ب    نبرر  ا

,المر اجر اار امعاجر اجرخر اةر قمااقمنطقر ااقة يبر الاقا رتاقحر اااقدائماقهذهااققرب ا

ا ر اراةر ااقر عداقردعااقمضتمةر ظ اا رتاص عداأممبر ااقردلاااقرذعا م اارعاا عر  ا

مرذااا ار ا اا تإحدعاأرلاظاا ع  ااق  ع  اا-ر ص ااقح اا  ا–حبثاك نتااقز اج،ا

انظ ااقشةزبته اي قمق ان اي قم اراا ع جب ااألر ع.

قزحثتاح لاجدعاإلردااامرذاااق رمااقه ئر الع داض ءاذقك اااس انط قااقضدلاا

 اع رداأا ارتجنااقز اج،ااقح اا  الاقتتااة ق،اإلرب اا ام م اا اءايش  اع ي األا

ج اةه امذهااقظ م االجة قضر اأارز ماا  إلمهر  ايااربم ايةرداأتايردأظاااض مر ظاعد رداا

زباا ةبعاانتق راظاقزةضااقز اج،ااقح اا  ايش  ار صالا ع  ايشر  اعر   ايسرا ت

مررذااا ررتي اررتاا اةههرر الاررخ  اع ررداجرر ا م ررناأتاام ااررعاجررناأرلاااااقتررتا شرر  قب ظا

امرر مالا عرر  اا أتامنرر أاأااءااقرر لاي ةرر راع إلرر اجتز رقرر ايرربنااقسررب ق,ار صرر ا

ل  لتاأتامذهااقة إل اأصزحتااآلتااشزعاش اك ايربناجخاسرت تاأحردامم ااقر  ايصرن ا

لاقدع  ر ا رتااقإلعر  قمختصبنالاقمهتمبناأتااقحدثالاألر عااسّ إلع ال خكدامخيءاا

ا(ا1)ام يتان سع.ا أحب تاكثب ااأممب اا  داع دااقةم ا

لاح قررتااقزرر اج،ااقح اا رر اإقررداعرر ج اجهمرر الجررخ  اا ررتااقمضتمرر ااقحررد ث,ا

حبثاأش اظااقةد داجنااياض مر ظااقزحثبر اع رداأ ر اا ركااقزر اج،ا رتااقمضر لااقثقر  تا

يااقةر  ,الاشر ب ااققربماأرلام ااقمهما تاا ةبعااق ادقإإض   الايةتم عتالاقت  بهت,ا

لاأل  رر ا,ا رر قز اج،ااقح اا رر ااقرر  ايضققرر ءااقررر ءاع رردااقمشرر  ظااقتررتااتة رر ايحبرر اا

أياع  اح قه اجرنارر لااقمش مد ن,الع ضه اجنالةه انظ اجخت   اامهبدااقت   ناا

عر  الاحد ردااجرناق  ايعالا ئ اا مب ااقدلاااقذياالمن ا ز ماأما(2)رق الاقز امبن,ااأل

اداقترتاارخ  اع رااقمهمر ر لااقز اج،ااقح اا ر ا رتااشر ب العرتااقضمر مب اي ققرر   ا

امر ما رتاهر ااقتحرد  ظااألجنبر ااقترتا رتااقمضتمر ار صر اج ضر  اا ااازبة ااقحبر 

ا(3)ام يب الا  ااااقح ارثاا ام يب .ق ااقة يب اج ااص عدااق ب ن ظاا ا اةهه ااقمنط

                                                           
اة جة اينه ا-  ب ااآلرامايقسماا ع  ايجداسا *
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ليررر ق مماجرررنااقمخررر ليااقترررتا ثب مررر ايةرررضااقزررر حثبناايشررر تااأل ررر اامبررر ا

ياأام يب ,الاقتتايدلام اا  سااقخ يالاقه  اقدعااقر ا اقألحداثاقم م ي اق تغطب ا

حردايةبردا رتااشر ب اادقإتاا كااقتغطب ااقم ك اااس عداأادقإتااقزةضاذمباأياإاقة  ,ا

ن  ااققررر ااا رررتااقمضتمررر اياخررر ذالصررراح  جترررعياعررر  اجسرررتنب الإلررر رااع ررردارعرررماأا

اض مر ظاضرداجنارر لاا ر  نااا,علاققر ءاع باا ام ماقم اةهعاقسب اب ظااقم ئم ا

أج اي قنسرز اق اض مر ظالكب بر ااشر ب ه اعنرداا(4),قعالاقداعم ام مالاق ب ن ظااقق ئم اا 

 ررضتاق ارر ئ اا عرر  ارلاا اااقة يررتايشرر  اعرر  الاقمصرر يايشرر  اررر ص,اقضمهرر اا

 اة  جررر ظالانشرر م الا ا مرر الاة رر اع بهرر الا سرررتااقررد ااقم هررا ررتاذقررك اح لاضرر

مرر سااآلااءالاياض مرر ظااقمرر اراإ صرر قه اقضمه امرر اجمرر اادرص ئصرره اق  صرر لاإقرر

إرااأامررذهااألحررداثاي عتزر ااأتااقمة  جرر ظااقتررتاادم ر رااإلرردااااأل رر اراع راد رخرياإقرر

 رررتاا ررر  نااياض مررر ظالاآلااءااقررردجه الاررر ئ اا عررر  اامررر اسارلاا اجهمررر  اأا ارررب  ا

 اجر اإرااكرعاق راعجردادلاخ  اعم ب ااكتس مااقضمه ااق مة ايااقمخت   اع را,لاقمب ل

ا عرر  ا رتااشرر ب اااض مرر ظاالإلرداأ زتررتااقةد رداجررنااقزحر ثا  ع برر الار ئ ا, حرب ايررع

اردعبمااياض مر ظالاققربماأكثر اجرنااغبب مر احبرثاأنهر ااد هذهااق ا ئ ااةم اع ا ةد دا

 ااقتةزب اعناآااءاجقز قر اجرنااألم زبر الاقتةزبر اعرناأنمر اااياض مر ظالاقسر  أاا ر

ااقطزبةب ا تااقمضتم .ا

,اةهر لانط إل اجنام  رااأعدارااقز اج،ااقح اا  اع ردااققنر اظااق رر ئب اجرنا

لا ا ررداا  ب ااهرر اجررناةهرر اأررر ياع ررداإلط عرر ظاجتةرردرااجررنااقضمهرر ا,ااسررةتامررذها

امر ماعزر ااققنر اظااق رر ئب اجة قض ااصداادقإاقدااا ا اقز اج،ااقح اا ر اققرر   اايه

ا لع إل اه ايت ةعااقشز مانح ااق ب ن ظاا ام يب ,اجنارر لارااار اجبدانبرعاع رداعبنر

ا امر ما رتاأذمر نهم,ااايااصدااقم جر ااقترتااشر  اهر م دعش ائب اجنااقشز م,ايه

 قضر اققررب اا امر ما رتالكذقكارااا ااح ب ب ايهديااق إل ياع داأي ماأا قببااقمة

,الأير مااألار ااقترتااقرد اجرنار قهر ااغطبر ظاإلرر   اا امر م,اجر ااقز اج،ااقح اا  

اق زر عااقترتاحرد تا رتااقمضتمر ااا ام يبر ااحد دااقق عااق  ع  ا تاعدراجنااألحرداث

ا.اقمص ي

 مشكلة الدراسة:

 اقهر ,ااقمستمااشهدااقز اج،ااقح اا  اامتم ج اجت ا داانتبض ااقتط االاينتش ا

عر  ااقمخت  ر ار صر اعزر ااققنر اظااق رر ئب اأحرداأير مالاح قه اجنار لالار ئ اا 

ي اجضبرر ااالااض م اررع,الاح قررتاقظرر م ااقةرر  ياأاقة اجر ااقمررخ  اا ررتااقترر  ب اع رردااقرر 

اشر  اةر ءاجرناامتم جرر ظااقضمهر اااقمصر يار صر ااقشررز ماقمر اان إلشرعاجرناإلررر   ا

قمر الامر ماظااألجنب ا تااقتة ج اج اإلرب اا ا دااقتحد  لجش  ظااةتم عب ,الج اا 
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تط رربا قهرر اجررناانة  ارر ظااإلتصرر ر  الاب اررب الاةتم عبررعاجخت  رر ,المرر ااألجرر ااقررذيا

امرر مالكب برر اانرر للاإلررر   اا جة  رر ااقرردلاااقررذيااقرر  ايررعااقزرر اج،ااقح اا رر ا ررتا

فني العالقنة ومنن هننا تتحندد مشنكلة الدراسنة ا,ع ضه اع دااقضمه اار ص ااقشرز م

بين مستوي التعنر  للبنرامج الحوارينة منن كينا تنر التعنر  ونوعينة المضنمو   

 الكيانناتنحنو  المصنري وتوجنه الشنباب  ونوع المعالجة المستخدمة والقوي الفاعلة

الندور الن ي يمكنن ت  تسنهر بنه البنرامج الحوارينة فني تشنكي   ىرهابية  وقوفا علناإل

 .و تلك الكياناتنح المصري معارف واتجاهات الشباب

 تهمية الدراسة:

 تتمث  تهمية الدراسة في:

ااقت  ب اظا .1 ايدااا  ااهتم ايدأظ ااقتت ااقزحثب  الاياض م ظ ااقتب ااظ ج اكز 

اقمحتم  اق ز اج،ااقح اا  ا تارللااقة قمااقمتقد اكمتغب اجتةدرااألية رالأحدا

اجة ايااقض ا ت اا ع   اا  ب اظالا ئ  ااحد د ا ت ااقه ج  مه اااقمتغب اظ

 لااض م اعالا  كب اع.

ااقح اا  ا .2 ااقز اج، اعز  ااة ض ااقتت الاقت ةه ظ الاآلااء ااقم  مبم اصد

ا ا تة   ا بم  اا ر ص  اق  إل ياع يقرب  اع ادام م, ااقمحتم   ادا  ب ااه 

 اقشز م.

ااقز اج، .3 الأممب  ااألاشةزب  ااقمص ي, ا تااقمضتم  ج ااقذيا تط بااقح اا  

أنه ار ص الا,ام ماقح اا  اققرب اا اة قض ااقز اج،اقتة ياع داا قاج

 م ااقمص يا تااق ت اااقح قب .تضمي ما تااقاقتحديااأل

قشز مااقمص   اجناام يب ا تاعق ب ااا ااق ب ن ظ ااقتة ياع داازبة اأممب .4

 .-ر ص ااقز اج،ااقح اا  ا-ع  ر لاالا ئ اا 

ا .5 ااأل   ا اح ل اجنهضب  اقمة  ج ظ ااقت ص  االا ةعأممب  اقمص يااقشز م

    ا.ع  ا تااش ب امذهااألا ام يب ,الرلااا ااق ب ن ظح لا

ام يبررر اي عتزررر اهانحررر ااق ب نررر ظاا ااقمصررر ياقشرررز مااا ةرررعأممبررر اراااررر ا .6

ي أل  رر اااارر   هةهرر ,الارره ق ااناقشرر  ح ااألكزرر ا ررتااقمضتمرر ااقمصرر ياجرر

 أر ياق  نعا تاج ح  ااقتش  ااقمة  ت.اةه اقمخت   اجنا

 :تهداف الدراسة

 تهدف ه ه الدراسة إلى:

عبنرر ااقدااارر اق زرر اج،اااقمصرر ياقتةرر ياع ررداجةررديظااةرر ضااقشررز ما -

 ,الأنم اامذاااقتة ض.اقمص   اقح اا  ا تااق ر ئب ظا
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 رتاااقح اا ر عبنر ااقدااار اق زر اج،اااقمصر ياصداأاز ماجش مداااقشرز ما -

 .اقمص   اق ر ئب ظا

عبنررر ااقدااارر ا رررتااصرر ياقمجة  رر ااقمصرر راااقترررتا ةتمررداع بهررر ااقشررز ما -

 ا.ام يب اق ب ن ظاا اقحص لاع دااقمة  ج ظاح لا

اق ب نرر ظاعبنرر ااقدااارر اقم ضرر  اااقمصرر يجة  رر اجةررديظاجت يةرر ااقشررز ما -

 ام يب ا تااقز اج،ااقح اا  .ا 

عبنر اااقمصر يق اربط ااقترتاارخ  ا رتاااض مر ظااقشرز مااجة   ااقمتغبر اظا -

 تاجص .ام يب ا اقدااا انح ااق ب ن ظاا 

امر ما رتاب ظااقتتاااازطتايتنر للاإلرر   اا جة   اأي مااق ب ن ظالاقشخص -

 .اقمص   اقز اج،ااقح اا  اي ق ر ئب ظا

اع  - ااق عتااداق إل ي ااش ب  ا ت ااقح اا   ااقز اج، ايع ااق   ااقذي اقدلا

ا اه م ا اضد الاا ايةتم عت اجة  ج ظ اجن ااقدجع اج  ار ل اجن ام م

   .ا سب اظالاح ب ظاقهذاااقم ض

ام ماعز ااقز اج،ااقح اا  ااداقتة ياع  - عبن ااقق يااق  ع عا تاإلر   اايه

 .اقمص   ااققن اظااق ص ئب ادع اقدااا ااقمقدج ا

اا  اااألاداقتة ياع  - ااقمستخدج ا تاجة قضعاإلر    ام ماعز اا رز ا ع

 .اقمص   ااققن اظااق ص ئب ادع عبن ااقدااا ااقمقدج ااقز اج،ااقح اا  ا

 اهير اإلجرائية:المف

 البرامج الحوارية: ا-1

متااقز اج،اا ذاعب اي ق ار  الاقت ب    تااقتتا ستر يا به اشخصاجتخصصااااا

ااقضمه ا األااجز ش ااقبتحدثاإقد اذقكااألح ر ثااقسب اب  الجن اجةبن   تاج ض  

اةتم عب اي ا ت إلفاا,لمب ه... اكم  ااقمتحدث  اشخصب  اع د ااقز ن ج، ل ت إلفانض ح

الا  ق ااقتحدثاإقدااقمستمةبنالاقمش مد ن.سناع ضامذاااقم ض  اع داح

 :اإلرهاب -2

اااااا اان بذا ام  ااقض ند اإقبع ا  ض  ااقت ل    األ ااقتهد د ااقةنفاأل األ اق ق ا اااتخدا  ك 

قمش ل اإة اجدا  رعاألاةم عد ا هدياا ر لاي قنظ  ااقة  األااة  ضاا ج ا

اق خطـ .ااقمضتم الأجنع

ا



 معالجة البرامج الحوارية لقضايا اإلرهاب عبر القنوات الفضائية وعالقاتها بتوجه الشباب المصري نحو الكيانات اإلرهابية

 153                              عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

اارهابية:اإلات الكيان -3

متااقضم ع ظالاقمنظم ظااألااقضم ع ظاألااقةص ي ظاألااقخ   األامب م اجنااااااا

ا ااقغ ضاجنه اأاقتضمة ظ اك ت األ اج اات اجتت ااق اإلةت األ ااقق ن نت اش  ه  اك ت ي

إ ذاءااأل  اراألاإقق ءااق عبايبنهمااداقدع ااي يالاب  ايدار ااقز راألار اجااقز راإق

 اهماألاح   اهماألاحق إلهماألاأجنهماق خط األاإقح قااقر ااي قزبئ  األااة  ضاحب

ألاي ياص يظاألااقم اص ظاألاي ألج الاألاي قمز نتاألاي ألج أااقة ج األااقخ ص ا

ا األ ااحت قه  ارلااا أل األ ااقس ط ظااقة ج  اجم اا  اع إل   األ اجن  األ اع به  اتب ء

ااةطب ااطزب ااقدات ااألااقق انبناألااق  ائ .ااقةز رااألاجة مدااقة ماألعم قه  األ

 الدراسات السابقة :

جنار لااقزحثا تااقدااا ظااقس يق ااقتتاا از اي قم ض  اجح ااقدااا ا 

اعلى النحو التالي: أج نااقسبمه اإقداجح ا ناأا اببنا

 .رهاب وعالقتها بوسائ  اإلعالماالول: دراسات تناولت قضايا اإل المحور

ا.وعالقتها بالمجتمع : دراسات تناولت البرامج الحواريةالثانيالمحور 

 :رهاب وعالقتها بوسائ  اإلعالمدراسات تناولت قضايا اإل: المحور االول: توال

ا ااقز اج،ا (5)ا(7Nabila Naz and other,201)ااتهد ت ارلا اع د اقتة ي

ا ااقشز م الأت ار ص  ااقسب اب , اي ققر    ااقشز م العد اا   ا ت ااقدلاااقح اا   قهم

امتا اان لقته  ااقتت ااقسب اب  ااققر    اأي م اجن الك ت ااقمضتمة ظ, اين ء ا ت األكز 

األام م,الأش اظانت ئ،ااقدااا ااقمبدانب اع دااقشز ماأتااقز اج،ااقح اا  اك تاقه ا

لاققر   ااقسب اب ايش  اار صرلاااكزب اا تاجة   ااقشز مايقر   اا ام مايش  ا

اا ن اقم اأنه  اإي انح م .اع  , اأاض م اهم ا تااش ب  ااق حبد )محمد علي  أكدلااقة ج 

ا6)ا(2017كمد عبيدي ت اجح لقت ( ا تع  ق تة ياع ت ااقصحفاا ق ت لنب  ارلا اد

اققبماايرز ا  ا اش ب اجة ايالااض م ظااقشز مااق بزتانح اإلر   اا ام ماع داأت

اااألكث اااتخداج  ا قصحفاجح ااقدااا ام ما تااا  تااقمة قض ااقصح ب اققر   

إلبم اا متم ج ظاا نس نب ااا ته ا %27ينسز اا تااقم از ااأللقدااقص ا الك نتاإلبم 

ا ااقصحفالا %15.8اينسز ااقث نب ااقم از  ت اأت ااقتح ب ب  ااقدااا  انت ئ، ا ض 

ااق بزب اجح ااقدااا  اا اايق ت لنب  ااققر    ااقمةنب ااقتتاع ضتاجنار قه  ام يب 

ح لاا(7)ا(2016االء عادل عبد علي عبيد ),الاشب ا تااياض هانح م اا زتكي قتح ب ا

ام ماايق ت لنتاعز اج اإل ااقت اص اايةتم عتااة ضااقشز مااقض جةتاقإلاعجد

ق ت لنتايص  اجنتظم اأتانسز اجنااة ضاقإلام ماا انت نتا لع إلتعاي اتخدا ا
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جناإةم قتاعبن ااقدااا اي غتااجناإةم قتاجنا ستخدج تاج اإل ااقت اص اايةتم عت

ة ءا,اي مااقتهد داظااقتتااة ضاقه ااقمزح   تاعز اج اإل ااقت اص أتاألا23.01%

 ( 2016)هالة نوف  اشب الا,%50.45 تااقت اببااألللااهد داأر إلب اينسز اي غتا

اإا(8) ااقمش ام  رقد اماعتم ر ااق ر ئب  ااققن اظ اع د ا ت ق اد ن جنااجة  ج اهماحبث

طب اام م,احبثاأتااقتغ اع دااش ب اا  كهمانح اه م ااا  ةماا ع  ايم الا ئ 

ا اجة ا هم اقهم اانظم اا ام م اقظ م ا اح لاقت ب    نب  ,اظ م ااقاا كالجة  ج اهم

اإ ااأادقإض    ااضة  اي  نه  ااقمقص ر اج  ا  هم ااألقمش مد حداثااقمخت  عاام مال ة م

لا ئ اأتا (9) ( 2016 ر  سامية كميدي)مليكة عرعوقت كااقظ م ا.ال خكداك اجناا

تاأام م,احبثااق عتاايةتم عتاحب لاجح اي اا اا ع  اقه ارلاااجهم ا تااش ب 

تا تماجنار قه اج اةه اه م ااا ام ماجنامماايرلاظااقتأا ع  ا ةتز اجناأحدا

اجناةه  الج ر لااقتة  فايه  ااقش ذ, ااااةعاأ   ام  يا رانلاشب ا)جناةه اأر ع.

ا تا (10)ا(2016زتريا السيد ترم   اا ق ت لنب  ااقصح    ايع ااق   ااقذي ااقدلا ح ل

ا اجص اغطب  ا ت اا,اقةم ب ظاا ام يب  ااقصحفاأت اع د اايعتم ر ق ت لنب اا جةدل

اكزب ا ايص اا ا   د اا ام يب  ااألحدث اللإل   ااألمج ظ ااقشز مالإلت ايبن ,ار ص 

نالةه انظ ااقشز مااقض جةتاإقداإا ح اق ت لنب اجا لاة راأاز مانض حااقصح   ا

ا اينسز  اجحت   اه  اع د ااقة ضا%94.3اقتة ب  اأا  م ا م اينسز ا), ايم   ظ( ج  ق 

  ايدلااكزب ااقصح   ااقاأت (11)ا(2011مد خلي  تبو جريتمجد مح)ل خكداا.92.9%

تالك تاا ا اااقد نتام اا ا اااقز اما ايقر   اا ام م ارنت تاا عب ااقشز مااأل

اإل اا اجة قض  ااقدااا رب  اجح  ااقصحف ا ت  .BABIKIR Fويشير ا.م م

)BABIKIR, 2008)ا ت (12)ا اادا سه  ااقتتا تم ااقضه ر جن م،ااقمدااسا أتا   ا

اتة ج اج الادع اق ضه رااقد  عتالقبسااقهض جتاع را اامم   ا تاجص اقد نب ااأل

ااقضه ر اجث  اج ض ع ظ اكنف ا ت ااقضه ر ا ت ااقه ج  اااقم  مبم ااق لح اقضه را)قتنقب 

ام يب ااةتمداع داا سب اظاجتط   اقم ه  ااقضه رالاةم اتااقضم ع ظاا أاألكز (,ال

ذاظاصزغ ار نب امب ااع  اقتر ب اعق لااقشز ماي    اا اع دانش هاعز الا ئ 

اعز اشز  ظااقت اص اايةتم عتصحبح ار ص  ا  ا. ا خكد  ,Molly Loiler)يبنم 

اا(13)ا(2006 ارلا اا ع د ار ص  ااقتنشئ  اجخاس ظ ااق ي  ظاالاقمداا ع    ت

ااأل ااقت عباقمتحدا ا ت اا ج   ب  ايم اةه  ااقتهد داظاا   اقت  اا ام يب اام مانظ ا

ا اإل ب اجنااقمنظم ظااقتتااقد اجص راااة بمب اجحدرااعنالمن أ, أنعا  ةدا ق اعدر

الأتا ا تااقص  يااقداااب , ام مالاقتة ج اا ايقرب ااقت عب ا ام ماياتخداجه 

ااألاجةع ااقمست ع اع د اقبست اا ع   ايتغطب  ت ااهتم احبث ااقةم ب ظاأرزاجث   ا

ا.ا,القبسااح ب ه ام يب ا  االإل عه ا 
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 وعالقتها بالمجتمع: المحور الثاني: دراسات تناولت البرامج الحوارية

 تام  راااياقه ارلااكزب أقداأتاي اج،ااق إا(14) ( 2016)محمود كلمي عمارة  شب ا

الأتاي اج،ااق  اقدعاةمه اااقمش مد ن, ااقسب اب الايةتم عب  يااقتتااقد اأاقمة   

اع دااقمش مد ناعنااقز اج،ااقتت الا  ب ا اع دااققن اظااقمص   ااقخ ص اأكث اةذي 

 تمااقد مه ا تااققن اظااقح  جب ,الأتاجناأي ماا زب ظامذهااقز اج،اا  اااااتر   ا

ا ااقشخصب ظ الاكث أيةض امب م , ااألجن ايةض ا ت ااأنه  ايةضاغحب ت طت

ا احضمه أاقم ض ع ظ اجن الا.كث  ااةب اا(15)ا(2011)مجيب المشيري  شب  ح ل

ااقذيااق   ااقدلا ااق ر ئب ظاا اق تة ياع د ااق أيا ت اي اج، ا تاادعبمايع رز ا  

ا ااقسب اب اإاقمش اك ااقسب اب , ا تااقط حااألامتقداأتااققر    ي مالاألكث اشب ع 

جناااقث نب ,الا اتااقز اج،ااقح اا  ا تااقم از ا%63ينسز ااجنار لاي اج،ااق أي

اقن عب ظااقز اج، ااقدااا  ااحبثاا رب اعبنع ا)ا.%54ينسز  ا خكد محمد عبده يبنم 

أتاي اج،ااق أياياادعما ق   ااقح ااا تااق ر ئب ظااقة يب ,اا(61)(2010محمد بدوي 

,اجم ا ة سامب مارلااجقد ااقز ن ج،ا تارب يحبثا غ باع به اكث ااجق اة ظااق

ااخكداا.ضز ااقح ااالاراااع أتاي اج،ااق أيايقن ااا(17)ا(2010)ياسمين سعد يبنم 

ا اقدعااا رز ا  جص  ااقة ج  ااققر    اح ل ااقمة    اا   ن ا ت اج م ا  ارلاا ك ت

ااقضمه اااقمص ي,احبثاأنه اا ممتا تاةة ااقمش مد ناأصح ماجة   اع قب اي  

ا الأن   ن ا ااقة قمب , ااقم قب  الاألمج  ااق  سطبنب  ااققرب  ااألاقخن م  جن ااقذيا, ج 

ا بم .ااجة  ج اب   ض ارلاااقز اج،ااقح اا  ا تااقت عب ا تاح لاا هب ه ايص ااا

ا ااقت ةع امذا ااقز اج،اا(18)ا(Michael parkin 2010)ل دعم اأت ا خكد حبث

ا اتاعنااندج جااقمش مد نالةذيهماق ش تااقح اا  ااقمس ئب امتااقمسئ لااألللالاأل

اع د ااةم  الأنه  اجن إلشته , ا تم ااقتت ااققر    اإلز ل اجن اا  د الأنه  ام  راااقسب ات,

ااقتتا ااقم ض ع ظ ار ل اجن الذقك ااقز اج،, اقت ك ااقمش مد ن اقدع ااقسب ا  اقمة   

ار م  اجن ااقح اا  اا(19)ا(2009امال كسن الغزاوي) لاخكدا.اط ح اق ز اج، أت

ااقمض ااقمسئ قب  ا ت ارلاا اا اقت ب    نب  ااقمة قض  ار ل اجن الذقك ع جب اتمةب ,

نعاألاقم ض ع ظالاقمة  ج ظالاقحق ئ ,الااآلااءلاقم ض عب ا تاع ضاااقمت امن 

ااقته   ا تاع ضااقم ض ع ظالأ ضبا اا كااقز اج،اعن اازتةد اجةب ااأت تاار 

ا اإلاقمهنب  الاشب  ااقمش مدا, انسب اجة    اأتاا(20)ا(2009عاطف العبد )نهى ز  إقد

اق    ااقمص ي ااقضمه ا اع به  ا ةتمد ااقح اا   اح لااقز اج، ااقمة  ت اجست امم را

ص حااقسب ات,الاخكداع داأتامذهااقز اج،اقد ه ااققداااع دااق بصااق ض ااإلر   اا 

اش ائ  ايبن اا ااقمة  ب  امذا ال ت ااقمص ي. ااقة   ااق أي ااخكد )هبة شاهين ا ا

اع داأتاي اج،ااق أياي ققن اظااق ر ئب ااقت ب    نب ااقمص   الاقح  جب ا(12)ا(2009
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اققر   ااقة ج اقدعااقضمه ا,الاةم اع داا اببااألق   ظاق  ايدلاااكزب اا تااحد دا

اح لااققر   ااقمخت   ,الم اج ا خكدارلااا كااقز اج،ا تااقت  ب ااقمضتمةت.األق   اهم

 طار النظري للدراسة:اإل

 ا(Framing Theory)تمررردامرررذهااقداااررر اع ررردانظ  ررر ااح بررر ااألاررر ااةا

يةررضاالانتقرر ءجررناأا اررب ظامررذهااقنظ  رر ااقتررتااقرر  اع رردااغطبرر ااألحررداثااانط إلرر 

ااققر   الاقةم اع داإي امم  الإي اماة انبالملا  اجةبن اع داحس ماأر ع.

 :Framing Theoryنظرية األطر 

تاع دااقد مااقم راااقخز   ا تاأار اجةبنر ا حرداثااةتمدامذهااقنظ   ايش  اائبسااااا

اقم راالإي اماة انرباجةبنر ااانتق ءا  ب اع دااقضمه ا الذقكا تماجنار لاآقب ظامت:ا

قض انررباأررر عاألااهمبشرره اقتظهرر اا الجررناررر لااقت رر ااالاقت كبرردالاياررتثن ء بهرر 

ايص اااأإل .

بر االاحد ردايةرضا  اأتاا ار اامر اارت1993(اعر  اEntman ق لاإنتمر ت)

 المر اا(23)ة انبااقحق ئ الاألحداثالاقت كب اع به الةة هر اأكثر اير لما اجرنامب مر 

 احبرثا ةرداج هر  اا(24)اقتة  فااقذيا خكداإي اماة انباجةبن اق م ض  ارلتامب م 

ا سر ارلااااقتتاح ب اأا ااقتغطب ااقخز   اق قر   ااقمخت   اجناأي مااقم  مبمااقحد ث ا

اش ب اجة ايااقضمه االااض م اعاح لااققر   ااقمخت    ا  ق إلر ئ اا تع  الا ئ اا 

لاجةنداجحدر الق نهر اا تسرباجغ امر اجرنارر لاأحداذااه اع داجغ عاا تاانط ييا

إار ا ا حردرم ال نظمهر ال رر داع بهر اإلرداا اجرنااياسر قالاينسرض  اجرناا تلضةه ا

مرر ااقررزةضااآلررر  ا   ارر ااررر لااقت كبرر اع رردايةررضاة انرربامررذهااق إلرر ئ الاض 

انرتظماح قهر ااألحرداثاذاظااقصر  ايزةرره اااقترتمر اا ركااق  ر اااقمح ا ر ااا ع جت

ااقزةضاضمناإلرب اجةبن .

 جرن اق ثبر  إلزر  جرن جت ا رد ي متمر   " اقخز  ر  األار " رااا ظ حظبت لققد

 اقسب ارت لاياصر ل اقةر   اقر أي رااار ظ  رت ر صر  األربر ا اآللنر   رتاقزر حثبنا

 جةظرم  رت اق ئبسرت اق ر ض كر ت حبرث ا عر    ي ار ئ  ا رزر ايلاقمررم تا

  رت ا عر   لار ئ  ا كبر  أت مر  ا ر  ا رز اقتغطبر  أار  اقخ ص ايتح ب  اقدااا ظ

 – اقض انرب جرن مب مر  لإممر ل اققرب  أل اقم ض    ت ة انبايةبنه  ع د اا ئ ه 

  سرتخدجه  جخت  ر  جة  ب  ة رل إقد ذقك  خرع - رز ي رار اإا ا اققرب  لض  أي

 جرن مار جمر   ا(25)اققررب  ا رك نح  آاائهم ق ت  ل ش   لتعندج ا    اقضمه ا أ  ار

 اياض مر ظ((   ر  كبرف قضمه امر  اقر ل أت  رت أتاارنض   رت ا عر   ار ئ  ل إلرداا
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 اقدااار ظ اشرم  أت  ضربام ر )اقمةر اي(الجرن ايشر نه    ر  أت  نزغرت جر   قر  لقبس

ا.(26)اقمة اي ة نب إقد اياض م ظ ااا ر ا ع جب 

 آليات عم  اإلطار:

 طر من خالل عده عناصر هي:تعم  نظرية األ

ب اق ضر ااألار اا ع جبر ايحبرثامتااق كب اااق ئبسااينتق ئب اةدا   ااانتقائية:اال-1

اارتبر اهلكب بر ااانتق ؤهبااح ب ه اعناا   ااقتس ؤيظااقمتة ق اي قمرم تااقذيااما ض

اقمرر رااا تقرر   ااظامررذااايرتبرر ااقبظهرر ااقمنررت،اا ع جررتا ررتاشرر  عااقنهرر ئت الجزرر

 تاق تااألنظ ااقض انباجةبن اجرناادلااام ج ياقمص ااااقمص حز اق تغطب اا ع جب ا

ا.(27)لأكث اا  ب ا اقعاااقق ائحبثاك تااقم راااقزص   اة ذي اقةبنا

جرنااقمصر ااا ع جبر ااقمت حر ام اأتااشرغ اإلررب اجر ااقنصرببااألكزر الاالبروز: -2

ع دااقمس ح ااقة ج اأيااققرب ااقمسربط ا الاة رساآقبر اا ير اماإلبر  الار ئ اا عر  ا

ين  اجناايرتب ا اإذا نتقدااقق ئماي ياص لااقض انربااقترتا  امر اةرد  ااير قت كب اجرنا

ا.(28)لةه انظ ها

ألارر  ا رر قز لما ررتايرربنانظ  رر الضرر ااألةنررداالاال ةتزرر ااقزرر لماإل اررم اجشررت ك اااا

 اقرذي ايمتمر   إلردا إقرد ا عر   لا ئ   ت اقز لم نم ذج نظ   الض ااألةنداا شب 

 ق قرر    ا عر   ق ار ئ  ا رز ا ر  اقتغطبر   رت جرنااققرر    جر  إلررب  يرع احظرد

  رت لاقزرث اقصرحف  رت اقنشر  ا ر اا  رتاضر ء اققر    ي لم  تحدر حبث اقمخت    

 لار ئ   رت ق قررب  لاقمسر ح ااقمخصصر  اقر جن عرن   رر لاقت ب   ر ت  اق ار ر 

 اقنسزب  إقداراة ااألممب  اقة   اق أي قدع اققر    ي لم ج ه  أ ر ا ل شب  ا ع   

اقمثر ااا رتا تر اامجنبر اجةبنر  ا اققرر    إل ئمر  ضرمن ق قررب  اقة   اق أي  ةطبه  اقتت

قردعا أير مااققرر     رم هر  لا ابز ا رز ا ر  اق رر ئب ظ قردع اققرر    أير م إلبر س  ترب 

 اقر امرذه ي لعر را يبنهمر   اياازر ا جة  ر   رم جسز   احد د رلت لا ابزه   اقضمه ا

إلر    اأجر ااقزر لما رتانظ  ر ااألار ا بشرب اإقردا از  عن ا  د لي عنا  ث اققر   

اي لمااقسم ظ.

 ا ااقمحتر عالاةداأحداأممااآلقب ظااقمستخدج ا تااغطب اأنرانغمة تو نبرة التغطية: -3

اا ع جتاألنه ااحدراازبة اجب لالج اإلفااق اب  اا ع جب ااض هامذاااقمحت ع.

  يارررتة ااظااسرررتخد ا رررتاااالسنننتعارات والكلمنننات الداللينننة واللغنننة المجازينننة: -4

جررنااقترررخبماألااررر تاع رردااألشررب ءاألااألحررداثان عرر اقنصرر صاا ع جبرر اكررتاا

إقرداأتااألار اا"إنتمر ت"شرب ا ع برعا رتااق اإلر  الااقته   األااقته   ايخر ياجر ا زردل
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ا رز ا رر ا ررتمااشرر ب ه اجررناررر لااق  مرر ظااق ئبسررب الاق صررفااقمضرر ميالاقم رر مبما

لاق جرر مالاقصرر اااقم ئبرر ااقتررتا ررتمااقت كبرر اع بهرر ا ررتاارر رااألرزرر ا ا مررناررر لا

اة راأ  ر ااإقرداأ  ر ااجةبنر الاارتزاقت  ااالاقتدعبماق  م ظالص ااجةبن ا رتماا شر ااا

ا.(29)أر ع

انط يامذهااآلقب اع داإم  لايةضااقمة  جر ظاعرناعمرداألاااالستبعاد تو اإلغفال: -4

 ال رتماايارتزة راع رداعردااجسرت   ظ اإجر ااينتقر ءعناةه  المتااق ةعااقمق ي اآلقب ا

اضنررربانشررر ايةرررضااألرزررر ااألايحضررربايةرررضااقمصررر رااعرررنااق صررر لاق مخاسررر ظا

يةررضااقت سررب اظااقتررتاإلررداا قررتااقررر ءاع ررداأاررز مااقحرردثااا ع جبرر  األاااررتزة ر

ا.(30)لجز اااع

 :اإلعالمية األطر وظائف

 ااض م ظالجة اي اش ب   ت ا ع   لا ئ  إلداا إقد اح ب ااألا  نظ    اشب اااااا

 جرنار قرع اصر   عر   نسر  أل إار ا رر ل جرن لاألشرخ ص اققرر    ح ل اقضم مب 

 لاقت كبر اع رد اينتقر ء رر ل جن جةبن جةند ع به   د ر يش   لاآلااء اقمة  ج ظ

 يهر     ر  اقتت اقط  ق   ت  خ   ج  يش   لاألحداث اققر    لش ح قتقد م جةبن اب ق

ا.(31)اققر    مذه حب ل

ا:ا(32)اق ه ئف جن جضم ع   خرع ج اققرب  ا ع جت ا ا ا أت  تر  ليذقك

 ا ير ام عن صر  ي ارتخدا  ع بهر  اقرر ء لإققر ء اققررب  أل ي قمشر    اقتة  رفا 

 .اقمخت   

 اقمش   . أل اققرب  نش ا إقد أرظ اقتت األاز م اشخبصا 

 اققرب أل ق مش    اقتقببما.  

 اقمش    أل اققرب  ا ك جة قض  از  قت ضب  اقح  ل جن جضم ع  اإلت احا. 

  :تساؤالت الدراسة

اق ز اج،ااقح ااا-1 ااقدااا  ااقشز ماعبن  اجةدلاجش مدا ااققن اظااق ر ئب اج  اعز    

 ؟اقمص   

اااز ماا رب ااقشز ماعبن ااقدااا اق ز اج،ااقح اا  اعز ااققن اظااق ر ئب اا-2 ج 

 ؟الج متاراة اامتم جهمايه ؟اقمص   

اقتتا ةتمداع به ااقشز ما تاااقمص   كث ااقز اج،ااقح اا  اي ق ر ئب ظاأج امتاا-3

 يب ا؟ام جة  ج اهماح لااق ب ن ظاا اااتق ء

اا-4 اجدع اإج  اا رااأ اق  ب ن ظ ااقدااا  اعبن  اعز ااقشز م اان لقه  ا تم ااقتت ام يب 

ااقز اج،ااقح اا  ؟,الج امتاااض م اهمانح اا كااق ب ن ظ؟
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اا حداثاج اازبة ااألا-5 ام مااقتتاع ضتا تالاقم ض ع ظااقتتااتة  ايقر   

 دااا ؟عبن ااقاقمص   ااقز اج،ااقح اا  اي ققن اظااق ر ئب ا

اازبةا-6 اا ج  اإلرب  ايه  اا حت ااقتت اايش  ل ااقز اج،ا  اعز  اجص  ا ت ام م

 عبن ااقدااا ؟ااقمص   اقح اا  ا تااق ر ئب ظا

اا-7 ا تااقز اج،ااقح اا   ااقت كب اع به  اأي مااقشخصب ظالاقضه ظااقتتاام عبن اج 

 ام ما تاجص ؟اقدااا اعنداان للاإلر   اا 

ااقمص   ام يب ااقتتاامااقت كب اع به ,ا تااقز اج،ااقح اا  اج اأي مااق ب ن ظاا ا-8

 ام ما تاجص ؟عبن ااقدااا اعنداان للاإلر   اا 

ااي مااقق ياا-9 ام ماعز ااقز اج،ااقح اا  ااق  ع  ج  اايه ادع ااقمص   ا تاإلر   

ا؟ ئب اعبن ااقدااا راققن اظااق 

اا-10 ا تاجة قضعاا رز ا  ااألا ااي مج  ااقز اج،اااقمستخدج  ام ماعز  اايه إلر   

ا؟عبن ااقدااا ااقمص   ا ئب راققن اظااق اداقح اا  اع 

 فرو  الدراسة:

ااسةدامذهااقدااا ايرتز اااق  لضااقت قب :اااا

اا:ولالفر  األ - اذاظ اع إلع اق ز اج،ااريق ا ةد ااقتة ض اكث    ايبن احص ئب 

اام يب .ا ا ماعبن ااقدااا انح ااق ب ن ظاقح اا  الااض هااقشز

اق ز اج،ااالفر  الثاني: -ا ااقتة ض اكث    ايبن ااحص ئب  اريق  اذاظ اع إل  ا ةد

ي رت يااقمتغب اظااام يب ص لاع داجة  ج ظاح لااق ب ن ظاا  تااقحاقح اا  ا

اا-اقد م م ا ب ا)اقن   اقمست عاايإلتص ري(الذقكاا-اقح يتااينتم ءا–ن  ااقتة بم

اع دااقنح ااقت قت:

اج -أ ا خت ف ااق ر ئب ظ ا ت ااقح اا   ااقز اج، اع د اايعتم ر جت ية اا تااقمص   ست ع

 أن ث(.ا-ام ماي رت ياأن ا ا)ذك ااإلر   اا 

ا -م ااق ر ئب ظ ا ت ااقح اا   ااقز اج، اع د اايعتم ر اجست ع جت ية اا تااقمص    خت ف

 اة بمارلقت(.ا–اة بمار صاا–ام ماي رت يان  ااقتة بما)ااة بماح  جتاإلر   اا 

اا -ظ ااق ر ئب ظ ا ت ااقح اا   ااقز اج، اع د اايعتم ر ا خت فاجست ع جت ية اا تاقمص   

 أح امااقبس ا(.ا–اقح يتا)أح امااقبمبناايااينتم ءام ماي رت إلر   اا 

ا -ث ااق ر ئب ظ ا ت ااقح اا   ااقز اج، اع د اايعتم ر اجست ع جت ية اا تااقمص    خت ف

 جنخ ض(.ا-جت ا اا–)ج ا  ااام ماي رت يااقمست عاايإلتص ريإلر   اا 
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 :نوع الدراسة

انتمتامذهااقدااا اإقدااقزح ثااق ص ب ااقت سب   ااقترتااسرتهديااصردارلاا

اا ةررعامرر ما ررتااقمضتمرر ااقمصرر ي,الرلامرر ا ررتاإلررر   اا ااقزرر اج،ااقح اا رر ا ررت

لذقكايهرديااقحصر لاع رداجة  جر ظاك  ر ااام يب ,نح ااق ب ن ظاا ااقمص ياقشز ما

ه  اجم ا س عدااقز حثاع دااصدااقحق ئ ااقمتة ق ايطزبة ااقزر اج،ااقح اا ر الرإلبق اعن

جناةه  ا ر  اعناا  ب ايب ن ظاإل ي  اق قب سااق مت الجرنا رماإج  نبر ااقتةمربمالاقتنزرخا

 جناةه اأر ع.

 منهج الدراسة:

ااقمس  اجنه، اع د ااقدااا  امذه ااقمن م،اا (Survey)اةتمد اأنسب ي عتز اه

اا اقضم  الش حااقة مب  الا سب م  الا ضبحه  اجةبنع اه م ا اعن ااقمبدانب  قزب ن ظ

ااقة إل ظاايااز اب ايبناجتغب ااه .

 عينة الدراسة:

اقزر اج،ااقح اا ر ااألكثر ااقةردراجرنا عمد را اماارتب ااعبنراعينة البرامج الحوارية: -ت

ا,احبرثاارماإةر اءارااار ااارتط عب اقتحد رداقمصر   جش مدااعزر ااققنر اظااق رر ئب ا

,اo.n t.vإلنر هاا–أي ماا كااقز اج،,الاقتتاة ءظاع دااقنحر ااقتر قت:ا)ي نر ج،اكر ا ر  ا

لإلررداارماارتبرر ااا,(dmcإلنر هاا– dmc,ااي نرر ج،اجسر ءاcbcي نر ج،امنر ااقة صررم اإلنر اا

تر اااقترتالمردااق ا,1/12/2017لحترداا1/10/2017اق ت اااق جنب ااقممتردااجرنايدا ر ا

ررر لاجرناام يبرر ا رتاجصرر اجرناإلزرر ااق ب نر ظاا م يبرر ااشرهدظااصرر عدااقةم بر ظاا 

ح ر ر اكنبسر اا-ح ر ر اجسرضدااق لضر ايزئر ااقةزردا–  ثاح ارثامما)ح ر  ااق احر ظا

ا(33)ا.ج اة ةسايح  ات(

 توصيف العينة التحليلية:

ا) اجرم ت ااح ب  ا)2092ام اجن ااق جنب  ااق ت ا ا ت اإلرب  (ا1/10/2017(

اتاآلتي: اج،ا( الة ءظانسزته اجنااقز1/12/2017إقدا)

التي  أشه ( عدد القضايا في البرامج الثالث عينة التحلي  خالل 1جدول رقر )

 خضعت للتحلي .

 اسر البرنامج 
 جمالياإل ديسمبر نوفمبر اتتوبر

   % ك % ك % ك

ا42.8ا896ا42.2ا302ا43.9ا295ا42اdmc 299مساء 

ا32.6ا681ا31.8ا228ا32.9ا221ا33ا232 ت  يوم

ا24.6ا515ا26ا186 23.2 156 24.6 173 هنا العاصمة

ا100ا2092ا100ا716ا100ا672ا100ا704 المجموع
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ةرر ءا ررتاجقدجرر اا"dmc" تررر اجررنايب نرر ظااقضرردللااقسرر ي اأتاي نرر ج،اجسرر ءاااااا

إلررب اا896جناحبثاإةم قتااققر   ااقتتاإلدجتايرعارر لا تر اااقتح بر ايةردرااقز اج،ا

,ا رما%32.6إلررب ,اينسرز اا681مر قتاعردرايضةا"كر ا ر  ",ا رماي نر ج،ا%42.8ينسز ا

ا.%24.6,اينسز ا515يضةم قتاإلر   اي غاا"من ااقة صم "ي ن ج،ا

ارماا م ةهر اااقمص يج  رااجنااقشز ماا400:اعبن اعش ائب اإل اجه اعينة الشباب -ب

لاماارتبر اا ر ثاجح  ظر ظاال ق اقتمثب هما تااقمضتم ااقمص ي,اع دا  ثاجح  ظ ظ

اقمح  ظر ااأللقرتامرتااققر م ااي عتز امر اع صرم اا: دااقنحر ااقتر قتعا ة اءااقدااا 

 ةرررعايحررر ي,اقجمث ررر ااقمح  ظررر ااقث نبررر امرررتاا اررر ندا  ا اجصررر ااقة يبررر ,اةمه ا ررر

 جمث عاق ةعاإلز ت.اقمح  ظ ااقث قث امتاإلن ا

 .( توصيف عينة الدراسة الميدانية2جدول رقر )

 % ك البيانات الشخصية

ا47.8ا191 ذتور النوع

 52.3 209 إناث

 

 (1)مح  االقامة

ا

 54.5ا218 القاهرة 

 28.5 114 اإلسكندرية

ا17ا68 قنا

 

 المستوى التعليمي

 90.3 361 تعلير ككومي

 8 32 تعلير خاص

 1.8 7 تعلير دولي

 

 االشتراك في االكزاب

ا9 36 نعر

ا91ا364 ال

ا64 144 نعر االشتراك في نوادي اجتماعية 

ا36ا256 ال

 

 

 طبيعة السكن

ا8.3 33 فيال

ا25.3ا101 شقة في كي راقي

ا50ا200 متوسط كيشقة في 

ا16.5ا66 شعبي كيشقة في 

ا-ا- كجرة واكده

ا81.3ا325 تيجار نوع السكن

ا18.8ا75 تمليك

                                                           
تم حساب أفراد عينة المحافظات الثالثة وفقًا لنسبة تمثيلهم في المجتمع المصري، وذلك عن طريق  -)1(

ن المحافظات الثالث )مجتمع الدراسة( وفقًا لإلحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي حساب إجمالي عدد سكا
واإلحصاء، ثم حساب النسبة الممثلة لكل محافظة بقسمة تعداد المحافظة الواحدة على إجمالي  العامة للتعبئة

مفردة على  400مثل تعداد الثالث محافظات الستخراج نسبتها المئوية، ثم سحب تلك النسبة من العينة التي ت
 النسبة المئوية الممثلة للمحافظة = عدد تمثيلها في العينة.× النحو التالي: العينة 
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 تدوات جمع بيانات الدراسة:

ااماةم ايب ن ظااقدااا ايط  قتبنامم اع دااقنح ااقت قت:اااااا

أرااااح ب ااقمرم ت احبثاامااح ب اجرم تاعدراجنااقز اج،ااقح اا  ااى:األول -

المدا امجنب اجةبن الجقص را  اجنايدا  ا تاجدا ااقممتدا ااق جنب  ا1/10/2017اق ت ا

م يب ا تاجص اجناات اااقتتاشهدظااص عدااقةم ب ظاا لمدااق ا1/12/2017لحتدا

اا  ااق ب ن ظ ا)ح إلز  امم اح ارث ا  ث ار ل ااق اح ظام يب  ح ر  اا–اي قضب اار  

ايزئ ااقةزد ااق لض  اكنبس اج اة ةسايح  ات(ا-جسضد اق تة ياع داا  ق اح ر    

اام يب .ا كااقز اج،اققرب اا ام مالان للااق ب ن ظاا اجة قض 

أرااااياتزب تالاقتتاامااطزبقه اع داعبن اجنااقشز ماق  إل ياع دااقدلاااالثانية: -

ام يب ا تاا اظإرااأاازبة ااق ب ن سهمايعااقز اج،ااقح اا  ا تااقذياجنااقمم ناأتاا

ا,الجدعاا ةهمانح اا كااق ب ن ظ.اقمص يجص اقدعااقشز ما

 اختبارا الصدق والثبات: 

ا تاارتز اااقصدقااقظ م ياقصحب ااااا اايعتم ر اح ب ااقمرم تالاياتزب تااتتام

كداجناص حبتهم ,الإلدااماإة اءاق ت ا(*ية ضايب ن اه اع داجضم ع اجنااقمح مبنا)

ايةضااقتةد  ظاين ءاع داجقت ح اهم.

ااقز حثايةداااااا احبثاإل   ااقمرم ت ااح ب  ااق جنتاقصحب   ااياس ق اجن ااقت كد لام

ا اع د ااقمرم ت ااح ب  اااتم اا ايتطزب  اأشه  ااقح اا  اا3     ااقز اج، ح ق ظاجن

ااقثز ظا اأتانسز  اللةد ااقدااا   ا0.975عبنع المذا  ةنتا ز ظااقمقب سالص حبتعا 

اق تطزب .

جنااةم قتاعبن اا%10كم اامااطزب اصحب  ااياتزب تاع داعبن اعش ائب اامث ااااا

اأر عايةدااياتزب تاقدااا اقمة   اجدعالض حاأائ  ا اج ا ااطزبقه  ااماإع را اكم  ,

قب المدانسز اع ا%89 ت ااأاز عبناجنااقتطزب ااأللل,الامااقت ص اإقدانسز ا ز ظا

اق قب س.اااياتم ااادلاع داص حب ا

ا

ا

ا

ا
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 نتائج الدراسة

 توال نتائج الدراسة التحليلية:

 .التحلي  أشه رهاب التي تر تناولها في البرامج عينة الدراسة خالل قضايا اإل( 3جدول رقر )

 اسر البرنامج 
 االجمالي ديسمبر نوفمبر اتتوبر

   % ك % ك % ك

ا38.8ا33ا16.7ا1 34 16 51.6 16 هنا العاصمة

ا31.8ا27ا33.3ا2ا36.2ا17ا22.6ا7 مساء دى تم سى

ا29.4ا25ا50ا3ا29.8ا14ا25.8ا8 ت  يوم

ا100ا85ا100ا6ا100ا47ا100ا31ااقمضم  

ام مااقتتااماان لقه ا تااقز اج،اإلر   اا عدرا تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي اااااا

لقداي ن ج،ا"من احبثاة ءا تاااقم از ااألعبن ااقدااا ار لا ت اااقتح ب ,اااقح اا  

"ا dmc,ا ماي ن ج،ا"جس ء%33ينسز ااإلرب ا33عدراإلر   اي غاايضةم قتااقة صم "

ااقث نب  ااقم از  اايضةم قتا ت اي غ اإلر    ااإلرب ا27عدر ااقم از ا%27ينسز  ا ت ا م ,

ا.%25ينسز اإلرب ا25عدراإلر   اايضةم قتك ا   "اا"اي ن ج،اقث قث ا

التي تناولتها البرامج عينة الدراسة خالل  التفصيليةرهاب قضايا اإل (4جدول رقر )

 .شهر التحلي ت

 اسر البرنامج 
 جمالياإل dmcمساء  ت  يوم هنا العاصمة

   % ك % ك % ك

ا52.9ا45ا63ا17ا48ا12ا48.5ا16 كادث مسجد الروضة اإلرهابي 

من ضباط الشرطة 17واقعة استشهاد

 بي في كادث الواكات اإلرها
ا43.4ا36ا33.3ا9ا44ا11ا48.5ا16

ا4.7ا4ا3.7ا1 8 2 3 1 االعتداء اإلرهابي على تنيسة مارمينا

ا100ا85ا100ا27ا100ا25ا100ا33 المجموع

ااقت صب ب ااقمتة ق اي ألحداثاا ام يب اااااا  تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي ااققر   

 ااأللقدا"ح رثاجسضدااق لض ا,احبثاة ءظا تااقم ازاقتح ب اقتتالإلةتاأ ن ءا ت اا

األكز اجنااقتغطب اا ع جب األنه اجنااايمتم  ,احبثاح ما%52.9ا ام يت"اينسز ا

ااإام يب ااقم اظااقق ب  ااقتتا تماااتهداياجسضد قزش ع اا ز  ض   لإلت اك اجنا بع,

اا,اقح رث اام اأنع ااايمتم  إي اا اق ت كبدايتن لقه  اأت اجع د ايبن ا   ق اي س ماام م

ا اااتشه رإلجسبحت, ا"لاإلة  ااقث نب  ال تااقم از  اي ألا س, ا ستهدياجص  جنا17نم 

ااق ا تاح رثضز ا ااا ام يت"اق اح ظااش ا  ااقث قث اا,%43.4ينسز  ااقم از  ل ت

ا.%4.7ع داكنبس اج اجبن "اينسز ااا ام يتا"ايعتداء
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ناولتها البرامج رهاب التفصيلية التي تلقضايا اإل ( تسلوب المعالجة5جدول رقر )

 .شهر التحلي تعينة الدراسة خالل 

 رهابقضايا اإل 

عر  الجوانب 

 السلبية

عر  الجوانب 

 اإليجابية 

عر  

 معلوماتي 

 جمالياإل

   % ك % ك % ك

ا52.9ا45ا46.7ا8ا43.8ا7 55.6ا30 كادث مسجد الروضة اإلرهابي 

من ضباط 17واقعة استشهاد

الشرطة في كادث الواكات 

 بي اإلرها

ا42.3ا36ا53.3ا7ا50ا8ا38.9ا21

ا4.7ا4ا0ا- 6.3 1 5.6 3 االعتداء على تنيسة مارمينا

ا100ا85ا100ا15ا100ا16ا100 54 المجموع

ام مااقت صب ب ااقتتاققر   اا ا تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي اأا  مااقمة قض ااااا

ااقز اج، اااقح اا  اان لقته  ار ل ااقدااا  اعبن  ا تة  احبثاااقتح ب ,أشه  ا بم  ك ت

ا اينسز  اا زب  اع ض  اا ام يت" ااق لض  اجسضد اجةظما%55.6"يح رث الا ك ظ ,

ألةعااقة ضااقس زتا تامب مااقت اةدااألجنتااقذياام اقمث امذهااقح ر  اق  إل  ,ا

اليش عته , ااقح ر   الحشب  اانتق ر اإقد اقل إض    ااألمم  اجخاس  اااخ ذاانتق ر ةد 

خط مااقد نتا تاه ااح أاا ام مايق االا ع الاضنبدارط اظاة راانح ااضد دااق

الانتق رااقشز مالاقم امقبن ااققرب , ايت ك اايمتم   اكذقكاقةد  ااقز قم ت ارلا الانتق ر ,

اانمب احقبقب ا تاابن ء, اقةد الة ر اااقدلق  اينسز  اإ ض يب  اك تاع ض  ,ا%43.8يبنم 

  اجناإلز ااقم اانبن,الا ك ظاجةظماألةعااقة ضااي ض يتا تااقتة افاج ااقرح 

كم ااماا ش رااي   اااشبخاالاقت    ايبناأعر ءااقق   ايةرهمااقزةضايةدااقح ر  ,

األمم العدراجناع م ءااألمم ااقش  فاقمسضدااق لض ايشم لاابن ءالأراءاص اا

ا اإلن ه اج  ااقخ اةب  الم   ايح اا اا ش را الكذقك امن أ  ا رز ا  ,ااCNNاقضمة 

ااالاقمخام  اقت ضب ااقصح ت ااقح رث اعقب ااياتة ج ظ امبئ  اائبس اعقده قذي

ااقة قمب  الا ئ اا ع   اقإلام مايق ااا,اقمة  ج ظاأج   ااا ق  لاقتتااعتز ظايمث ي 

,الا ك ا تاش حاج يس ظااقح ر  ا%46.7يبنم اك تاع ض اجة  ج اب اينسز ااقدلق ,

اا ام يببن, اإلز  اجن اان بذم  اق ب ب  الش ح الإل ع م , ا"االكب ب  ايح ر   ا تة   ل بم 

اااتشه ر اح رثا17لاإلة  ا ت ااقش ا  اضز ا ا"اق اح ظاجن اا ام يت اع ض ا, ك ت

,الا ك ظاأي مااقنق اااقس زب ااقتتااماع ضه ا تامب مااقتنسب ا%38.9ا زب اينسز ا

اارت اقا ااس  باأل الاحتم قب  اا ام يب , اأرعاقحدلثااقح ر   اج  ااق  ج  اقمة  ج ات

ظااقش ا اج ااسزبا تاحدلثااقح ر  اا ام يب ,الك تاع ض اجة  ج ظااح أاإل ا

,احبثاامااقت كب اع دااقتة افااقمضتمةتاج ااقح ر  ,ا%50ق ض انبااي ض يب اينسز ا

ا ااق ان, احم    اازب  ا ت ااقش ا  اارحب ظ ااقشةزتااي  ض   لا ضب  ااقدعم إقد
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ا ا ت ااقش ا  اجص ,اج اةهتعققط   ا ت اااقإلام م ااققص صاجن اقمةتد ن,لا ع 

,الاك اع داج يس ظالإل  ااقح ر  الإعط ءا%53.3لك تاع ض اجة  ج اب اينسز ا

ل بم ا تة  ايح ر  ا"اايعتداءاع داكنبس اج اجبن ",اك تااجة  ج ظاعناعدرااقرح   ,

ا ااقت جبن%5.6ينسز اق ض انبااقس زب ع ض  ااقة ضاع داعد  احبثااك ظانق ا ا,

الاب اا   ت ااا    ارلتااقس حعام يتا تااقش ا اح ج ااألجنتااقش ج اق  نبس ,

انتق رااقح ر  ان سه ,الك تاع ضااقض انبااإقداي  ض   أياإل ااأجنبعاقع,اااعت اض

ااا  ض يب  الأممب اا%6.3ينسز  ااقشةزت ااقت  اف ااقة ضاع د انق ا ااك ظ حبث

يةداأتاااقمش اك ااق ة ق اق م اانبنا تاحم   ااق انايت  ا هماج اإل اظااألجنار ص 

امتااقسبط ااع داجن ذااقةم ب اجناإلز اأحدااقم اانبنااقذياإل  اير ي الأرذاا حعا

ااقشهداءااجنع, األم قت الاة  تع ااقث نت اا اض لس ااقز ي  ايتص  ح ظ اا ش را لكذقك

 يبنم اقما  نامن أاع ض اجة  ج اب اق ح رث.لاق نبس ,ا

الحوارية عينة الدراسة ال ي عرضته البرامج  البرامجيشك  ال( 6جدول رقر  )

 .شهر التحلي تخالل 
 البرامج

 

 

 الشك   

هنا 

 العاصمة
 ت  يوم

مساء 

dmc 
 اإلجمالي

 % ك % ك % ك % ك

ا37.6ا32ا11.1ا3ا72ا18ا33.3ا11 يجمع  تتثر من شك 

كواري وصور 

 ترشيفية
ا18.8ا16ا22.2ا6ا0ا0ا30.3ا10

 14.6 15 25.9 7 0 0 24.2 8 كواري واتصال هاتفي

ا12.9ا11 22.2 6ا16ا4 3 1 كواري فقط

ا8.2ا7ا7.4ا2ا8ا2ا9.1ا3 مقابلة

ا4.7ا4 11.1 3ا4ا1 0 0 كواري وتقرير خارجي

كواري وفيلر وثائقي 

 عن الحدث
0 0 0 0 0 0 0 0 

ا33ا85 100 27ا100ا25 100 33 اإلجمالي

 مستوي الداللة = دالة 0.001=  مستوي المعنوية0.690معام  التوافق =16درجة الحرية =100.156 =  2قيمة تا

ااقس ي ااااا ااقضدلل ايب ن ظ اجن ااقز اج،اا تر  اع ضتع ااقذي ااقز اجضت اقش  

ا ار ل ااقدااا  اعبن  ااقتح ب أاقح اا   اا ام ماشه  اإلر    اان لقه  احبثاأ ن ء ,

ا اع د اا ام يب  اع ضااقح ارث ا ت ااقح اا   ااقز اج، اش  "اعتمدظ اجن ا"أكث 

ا%37.6ينسز  ايبنم  ا, اينسز  اأاشب ب " الص ا اح ااي ا" اك تا%18.8ك ت ايبنم  ,

اا"ح اايالااص لام ا تا" ا%ا14.6ينسز  اينسز  ا"ح اايا ق " ا م ا ما12.9%, ,
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اينسز  ا"%8.2"جق ي  " اينسز  ار اةت" الاق    ا"ح ااي ا م ا4.7, ااصداا", ل ة ر

قدارثاا ام ماإاايعتم راع داأكث اجناش  ا تااقز اج،ااقح اا  اأ ن ءاان للاح 

ااقتتااتط با  تااقش  ااقز اجضتاجناأة ااقق ءااقر ءاااقتن  ازبة ااألحداثان سه 

اع به الا سب م الا ضبحه اق مت قبناي قش  ااألجث .

 .التحلي  أشه البرامج الحوارية عينة الدراسة خالل  األطر البارزة في( 7جدول رقر )

 البرامج

 

 األطر 

هنا 

 العاصمة
 يجمالاإل dmcمساء  ت  يوم

 % ك % ك % ك % ك

ا52.9ا45 59.3 16ا56ا14 45.5 15 اإلطار اإلنساني

ا29.4ا25 25.9 7ا28ا7 33.3 11 إطار الصراع

 28.2 24 22.2 6 32 8 30.3 10 اإلطار االقتصادي

ا8.2ا7ا11.1ا3ا16ا4ا0ا0 إطار المسئولية

ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0 اإلطار األخالقي

ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0 إطار المصلحة

ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0 إطار المقارنة

ا100ا85 100 27ا100ا25 100 33 اإلجمالي

اعبن اااااا ااقح اا   ااقز اج، ا ت ااقز اما ااألا  ااقس ي  ااقضدلل ايب ن ظ اجن  تر 

ا ار ل ااقث ثاأاقدااا  اا ام يب  ااقح ارث ار قه  اجن اان لقت الاقتت ااقتح ب , شه 

ا ااقتح ب , ا"ا احبثاعبن  اع د ااقت كب  اا نس نت"ام اا ا اجقدج اا%52.9ينسز   ت

األا ااقتتاان لقتاجنار قه ااقز اج،ااقح اا  اإلر   اا ام ماعبن ااقتح ب ,انتبض ا

ا ااتة اضاج  اا نس تاأتاعم ب ظاا ام مايش  اع   ااهد  األنه  ااينس نب  ااققبم ك 

نظ ااا%29.4ينسز اع دا"إا اااقص ا ",ااماايعتم ران سع,ايبنم ا تااقم از ااقث نب ا

ا تاج إلفا ا تااقمضتمة ظا رةه  الاقق انبنااقس ئدا ألتاا ام ما تة اضاج ااققبم

ا"ا ا اا اع د اايعتم ر اام ااقث قث  ااقم از  ا ت ا م ااقمضتم , اج  اجستم  ص ا 

ااايإلتص ري" اا%28.2ينسز  اع د اا ام م اجخ ا  اا ضب  اام اق ض احبث

  ق ض ااألجنتا نة سايدلاهاع دااايإلتص ريالا  ب ااعااقتتاانة ساع دااقمضتم ,

ااق ض اايإلتص ري.

ا

                                                           
ق ارتب االاحداادلقبساع ايرتب ااظااخالاجتةدرا  . 
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 أشه في البرامج الحوارية عينة الدراسة خالل ( القوي الفاعلة  8جدول رقر)

 .)الجهات( التحلي 

 البرامج

 

 القوي الفاعلة 

 جمالياإل dmcمساء  ت  يوم هنا العاصمة

ا%اأا% أا%اأ % أ

ا25.9ا22ا33.3ا9ا32ا8ا15.2ا5 القوات المسلحة

ا21.2ا18 14.8 4ا32ا8 18.2 6 وزارة الداخلية

ا17.6ا15ا22.2ا6ا20ا5ا12.1ا4 الحكومة

ا15.3ا13 3.7 1ا28ا7 15.2 5 مجلس النواب

ا14.5ا14ا22.2ا6ا20ا5ا9.1ا3 المجلس القومي لمكافحة اإلرهاب والتطرف

ا14.1ا12ا11.1ا3ا8ا2ا21.2ا7 األزهر الشريف

ا10.6 9ا14.8ا4ا12ا3ا6.1ا2 قرارمرتز المعلومات ودعر اتخاذ ال

ا9.4ا8ا14.8ا4ا12ا3ا3ا1 الهيئة العامة لالستعالمات

 9.4 8 7.4 2 20 5 3 1 وزارة الصحة 

ا3.5ا3ا3.7ا1ا4ا1ا3ا1 وزارة االوقاف

ا100ا85 100 27ا100ا25 100 33 اإلجمالي

،ااقح اا  ا تااقز اججنااقضه ظااقق عااق  ع  ا تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي اااااا

ااقتح ب  ا ت ا اا ام مار ل اان لقتاإلر    الاقتت ااقدااا  ا تاجقدجته اعبن  الة ء ,

ا اينسز  ااقمس ح " ا%25.9"اقق اظ اينسز  ااقدار ب " ا"لمااا ا م ا ما21.2%, ,

ا اينسز  ا17.6"اقح  ج " اينسز  ا"جض سااقن ام" ا م ا15.3%, ا م قمض سااقق جتا"ا,

اا.14.1,ا ما"األمم ااقش  ف"اينسز ا%14.5"اينسز اقم   ح اا ام مالاقتط ي

 أشه ( القوي الفاعلة  في البرامج الحوارية عينة الدراسة خالل 9جدول رقر )

ا.)الشخصيات( التحلي 

 البرامج
 القوي الفاعلة 

هنا 
 العاصمة

 ت  يوم
مساء 
dmc 

 جمالياإل

 % ك % ك % ك % ك

ا21.2ا18 18.5 5ا24ا6 21.2 7  رئيس الجمهورية

ا16.5ا14ا11.1ا3ا16ا4ا21.2ا7 زهرشيخ األ

ا10.6ا9ا3.7ا1ا8ا2ا18.2ا6 وزير الداخلية

ا7.1ا6 3.7 1ا4ا1 12.1 4 وزير الصحة

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية 
 األرثوذتسية

ا7.1ا6ا3.7ا1ا8ا2ا9.1ا3

                                                           
ق ارتب االاحدالقبساع تاايرتب ااظااخالاجتةدرا  . 
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 4.7 4 0 0 4 1 9.1 3 وزير الدفاع

ا2.4ا2ا0ا0ا4ا1ا3ا1 الناب العام

ا2.4 2ا0ا0ا8ا2ا0ا0 امن االجتماعيوزيرة التض

ا2.3ا2ا0ا0ا4ا1ا3ا1 مفتي الديار المصرية

ا1.2ا1ا0ا0ا0ا0ا3ا1 رئيس المخابرات المصرية

ا100ا85 100 27ا100ا25 100 33 اإلجمالي

ااقز اج،ااااا ا ت ااقشخصب ظ اجن ااق  ع   ااقق ع ااقس ي  ااقضدلل ايب ن ظ اجن  تر 

الة ءا تااقح اا  اعبن ااقدااا الاقتتاان لق ااقتح ب , اا ام مار لا ت ا تاإلر   

ااجقدجته  اينسز  اينسز ا%21.2"ائبسااقضمه ا  " ا"شبخااألمم " ا م ا ما16.5%, ,

ا ما"لم  ااقصح "ال%10.6"لم  ااقدار ب "اينسز ا اا ا ندا  اليط   أا"ا, ي ي 

ا.%4.7,ا ما"لم  ااقد   "اينسز ا%7.1اق نبس ااققزطب ااألا  ذكسب "اينسز ا

برز الكيانات اإلرهابية التي تر الترتيز عليها في البرامج الحوارية ت (10دول رقر )ج

 عينة الدراسة.

 اسر البرنامج 
 جمالياإل مساء دى تم سى ت  يوم هنا العاصمة

   % ك % ك % ك

ا41.2ا35ا40.7ا11ا24ا6ا54.5ا18 تنظير داعش

ا23.5ا20ا25.9ا7ا28ا7ا18.2ا6 تنظير واليه سينا

ا17.6ا15ا14.8ا4 16 4 21.2 7 ر الدولة اإلسالميةتنظي

ا17.6ا15ا18.5ا5ا32ا8ا6.1ا2 تنظير بيت القدس

ا100ا85ا100ا27ا100ا25ا100ا33 المجموع

ي مااق ب ن ظاا ام يب ااقتتاامااقت كب اع به اأ تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي ااااااا

   اا ام مار لا ت اااقتح ب ,ا تااقز اج،ااقح اا  اعبن ااقدااا الاقتتاان لقتاإلر

ا اينسز  اراعش" ا"انظبم ااقمقدج  ا ت اينسز ا%41.2لة ء اابن ء الي   اانظبم ا م ,

,المتا%17.6,ا ما"انظبمااقدلق اا ا جب ",الانظبما"يبتااقمقدس"اينسز ا23.5%

ااق ب ن ظااقتتاش اكتا تااقةم ب ظاا ام يب األاج ازط ايه .

 ب ب ايش  اع  اأتااقز اج،ااقح اا  اعبن ااقدااا اأ ن ءال تر اجنااقدااا ااقتحااااا

ان لقه اق قر   اا ام يب اعبن ااقدااا اأ ن ءا ت اااقتح ب ااعتمدظاع داإلبم:ااينتق ئب ا

ااقتح ب ا ا ت ا ار صاأ ن ء ايش   اا ام م اإلر    اع د ااقت كب  ار ل اجن لاقز لم

يث,ايم اعم اع دالض ااققرب ااا ع ا44لإعط ءم ااقحب ااألكز ا تااقتن لل,اي اإل ا

ااقة ا ب ,ا ااقتغطب  انز ا اع د ااعتمدظ اكم  اا ع جب , ااقمت قببن اامتم   ايخاا  ت

                                                           
ق ارتب االاحدالقبساع تاايرتب ااظااخالاجتةدرا  . 
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اع داا ااعتمدظ اكم  ااقتن لل, ا ت ااقةق ب  ااقتغطب  اجن اأكث  ااقمت قبن اجش ع  قمخ از 

ااياتة ااظالاق  م ظااقديقب اق ته   الاقترخبما تايةضااألحب ت.

 سة الميدانية:ثانيا نتائج الدرا

مدى مشاهدة تفراد العينة للبرامج الحوارية التي تقدم عبر ( 11جدول رقر )

   .وفقاً للنوع المصريةالفضائيات 

 النوع                   

 مدى المشاهدة

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ا48.8ا195ا60.3ا126 36.1 69 تكيانا

ا39.5ا158ا28.7ا60ا51.3 98 دائما

ا11.8ا47ا11ا23ا12.6ا24 ال

 100 400 100 209 100 191 المجموع

 مستوي الداللة = دالة 0.001مستوي المعنوية = 0.243معام  التوافق = 2درجة الحرية = 25.063=  2قيمة تا

 تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي اجدعاجش مدااأ  ارااقةبن اق ز اج،ااقح اا  ااقتتاااااا

ااق ر ئب ظا اعز  اص   اقماقد  اينسز  ااأللقد ااقم از  ا ت احبثاة ء "جناا48.8%,

ةم قتاج  راظاعبن ااقذك ا,ا تاجق ي اإجناا36.1 ش مدلنه اأحب ن ",اج مع ايبنا%

ا% ا60.3 اجن ارائم "اإةم قت ا ش مدلنه  ا"جن انسز  الي غت اا ن ث, اعبن  ج  راظ

ا28.7%ج  راظاعبن ااقذك ا,ا تاجق ي اإةم قتاجنا 51.3% ,اج مع ايبن39.5%

,اج مع ا11.8%ج  راظاعبن اا ن ث,الي غتانسز اجنا"يا شهدلنه "اإةم قتاجنا

ج  راظاإةم قتاجناا11ج  راظاعبن ااقذك ا,ا تاجق ي ا%إةم قتاجناا%ا12.6يبن

اعبن اا ن ث.

( معدل مشاهدة تفراد العينة  للبرامج الحوارية التي تقدم عبر 12جدول رقر ) 

   .وعوفقاً للن المصريةالفضائيات 

 النوع                   

 معدل المشاهدة

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ا48.4ا171ا46.2ا86ا50.9ا85 تيام تسبوعيا  3تق  من 

ا36ا127ا41.4ا77 29.9 50 تيام تسبوعيا  4-3من 

ا15.6ا55ا12.4ا23ا19.2 32 يوميا 

 100 353 100 186 100 167 المجموع

 مستوي الداللة = دالة 0.045مستوي المعنوية = 0.132معام  التوافق = 2رجة الحرية =د 6.214=  2قيمة تا
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 تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي اجةدلاجش مدااأ  ارااقةبن اق ز اج،ااقح اا  ااقتتااااا

"ا تاجقدج اأ   اأاز عب ا3,احبثاة ءظانتبض ا"أإل اجنااقمص   اقد اعز ااق ر ئب ظا

ا اينسز  اج%48.4اقنت ئ، ا, ايبن اا%50.9 مع  اجن اجق ي اإةم قت ا ت ااقذك ا, عبن 

اا46.2% اجن اإةم قت ا"جن اا م  اا ن ث, اا4-3عبن  اينسز  اأاز عب " ,ا%36أ   

ايبنا ا تاجق ي ا%29.9ج مع  ااقذك ا, عبن اإةم قتاجناا%41.4جناإةم قتاعبن 

ا"يص اا ااقح اا   اق ز اج، ااقدااا  اعبن  اجش مدا ااألرب ا ااقم از  ا ت ا م اا ن ث,

ا اينسز  ا%15.6  جب " ايبن اج مع  اجق ي اا19.2%, ا ت ااقذك ا اعبنع اإةم قت جن

جنااةم قتاعبن اا ن ث,المدااقنت ئ،ااقتتااشب اإقدااياا   ااقنسزتاقمش مداا12.4%

ا.اقمص   عبن ااقدااا اق ز اج،ااقح اا  ااقمقدج اعز ااق ر ئب ظا

 .مج الحوارية وفقاً للنوعتسباب عدم مشاهدة تفراد العينة للبرا (13جدول رقر )

 النوع                   

 سباباأل

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 48.9 23 72.7 8 62.5 15 عدم تخصص الضيوف ال ي يتر سؤالهر

ا38.3ا18ا72.7ا8ا41.7 10 تتبني وجهة نظر القناه وسياستها التحريرية

ا34ا16ا0ا0ا66.7ا16 خروج الضيوف عن صلب الموضوع ال ي يتر مناقشته

ا25.5ا12ا63.6ا7 20.8 5 اشياء غير مهمه ىيتر الترتيز عل

 23.4 11 0 0 45.8 11 تفتقد الحيادية في تناول الموضوعات

 23.4 11 0 0 45.8 11 تتناول موضوعات ال تتوافق مع مجاالت اهتمامي

 100 *47 100 11 100 24 المجموع

ااقس ي اااا ااقضدلل ايب ن ظ اجن اق ز اج،اا تر  ااقةبن  اأ  ار اجش مدا اعد  أاز م

اقح اا  ,احبثاة ءا تاجقدج ااألاز ما"عد ااخصصااقرب يااقذيا تمااخاقهم"ا

جنا%72.7عبن ااقذك ا,ا تاجق ي اإةم قتاجناا%62.5,اج مع ايبنا%48.9ينسز ا

اينسز ا ااقتح     " الاب اته  ااققن ه انظ  الةه  ا"اتزنت ا م اا ن ث, اعبن  اةم قت

جنااةم قتاا%72.7جنااةم قتاعبن ااقذك ا,اجق ي اا%41.7ج مع ايبنا,ا38.3%

اينسز ا اجن إلشتع" ا تم ااقذي ااقم ض   اص ب ااقرب ياعن ا"ر لج ا م اا ن ث, عبن 

جناإةم قتاعبن اا%16جناإةم قتاعبن ااقذك ا,اجق ي اا%66.7,اج مع ايبنا34%

ا%20.8 مع ايبنا,اج%25.5ا ن ث,ا ما" تمااقت كب اع داأشب ءامب اجهم "اينسز ا

عبن اا ن ث,المدااقنت ئ،ااقتتاإةم قتاجناا%63.6عبن ااقذك ا,اجق ي اإةم قتاجنا

ارلتالض ا اشب اإقداانض ايااقز اج،ااقح اا  انح ااقذااب الاق أيااقشخصتا ق ,

ق مة   اا ع جب ااقم ض عب ,الم اج ا ضباايمتم  ايعاجناإلز ااقز اج،ااقح اا  ,ا

اا اقت  ب ااه  الاقتتااتط باجةه ااقم ض عب الايحت ا ب اقمحتم  اع داااقمت قبن,نظ ا

ا تااقتن لل.
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عدد الساعات التي يشاهدها تفراد العينة  للبرامج الحوارية في ( 14جدول رقر )

 .اليوم الواكد  وفقاً للنوع

 النوع                   

 عدد الساعات

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ا45.3ا160ا40.3ا75ا50.9 85 تق  من ساعة

ا31.7ا112ا38.2ا71 24.6 41 من ساعة الى اق  من ساعتين

ا16.7ا59ا17.7ا33ا15.6ا26 من ساعتين الى ثالث ساعات

 6.2 22 3.8 7 9 15 اتثر من ثالث ساعات

 100 353 100 186 100 167 المجموع

 مستوي الداللة = دالة 0.010ي المعنوية = مستو0.177معام  التوافق =3درجة الحرية = 11.411=  2قيمة تا

ااقةبن ااااااا اأ  ار ا ش مدم  ااقتت ااقس ع ظ اعدر ااقس ي  ااقضدلل ايب ن ظ اجن  تر 

ااأللقدا ااقم از  ا ت اا ع " اجن ا"أإل  الة ءظ ااق احد, ااقب   ا ت ااقح اا   ق ز اج،

ايبنا%45.3ينسز  اج مع  اا50.9%, اجق ي  ااقذك ا, اعبن  اإةم قت جناا%40.3جن

اينسز اتاإةم ق ااقث نب  ا تااقم از  اإقداأإل اجناا عتبن" ا"جناا ع  ا م اا ن ث, عبن 

ايبنا31.7% اج مع  اا24.6%, اإةم قتاجن اجق ي  ااقذك ا, ااةم قتاا38.2عبن  جن

ا اينسز  ااقث قث  ا"جناا عتبناإقدا  ثاا ع ظا تااقم از  ا م اا ن ث, ,ا%16.7عبن 

عبن اا ن ث,اإةم قتاجناا17.7اعبن ااقذك ا,اجق ي إةم قتاجناا%16.6ج مع ايبنا

إةم قتاجناا%9,اج مع ايبنا%6.2لأرب ااة ءظا"أكث اجنا  ثاا ع ظ"اينسز ا

ا اجق ي  ااقذك ا, اا%3.8عبن  اعبن  ااةم قت اا ض اجن ااقتت ااقنت ئ، المت  ن ث,

ااقز اج،اااينخ  ض اجش مدا ا ت ااقمزح  بن ا قربه  ااقتت ااقس ع ظ اعدر ا ت اقنسزت

ا احد.اقح اا  ا تااقب  ااق

 .عدد البرامج الحوارية التي يشاهدها تفراد العينة في األسبوع  وفقاً للنوع( 15جدول رقر )

 النوع                   

 عدد البرامج

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ا75.4ا266ا71ا132 80.2 134 برنامجا 

ا10.5ا37ا13.4ا36ا7.2 12 برنامج

ا7.9ا28ا8.6ا16ا7.2ا12 ثالث برامج

 6.2 22 7 13 5.4 9 اتثر من ذلك

 100 353 100 186 100 167 المجموع

 دالةغير مستوي الداللة =  0.181مستوي المعنوية =  3درجة الحرية = 4.873=  2قيمة تا
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 تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي اعدرااقز اج،ااقح اا  ااقتتا ش مدم اأ  ارااقةبن ااااااا

األضحتا الاقتت ااألاز  , ا ت اي ن جض ت" ا ش مد ا"جن انسز  ة ءظا تاا%75.4أت

إةم قتاجناا%71عبن ااقذك ا,اجق ي إةم قتاجنا%80.2اقم از ااأللقد,اج مع ايبنا

ا7.2,اج مع ايبنا%10.5عبن اا ن ث,ا ما"ي ن ج،الاحد"ا تااقم از ااقث نب اينسز ا

اا% اجن اإةم قت اجق ي  ااقذك ا, اا%13.4عبن  اجن ا" إةم قت ا م اا ن ث,  ثاعبن 

عبن ااقذك ا,اإةم قتاجناا%7.2,اج مع ايبنا%7.9ي اج،"ا تااقم از ااقث قث اينسز 

جنااةم قتاعبن اا ن ث,ا ما"أكث اجناذقك"ا تااقم از ااق اية الاألرب ااا8.6جق ي ا

اجق ي اإةم قتاجناا%5.4,اج مع ايبنا%6.2ينسز ا جنااةم قتاا%7عبن ااقذك ا,

اعبن اا ن ث.

 .اب مشاهدة تفراد العينة للبرامج الحوارية وفقاً للنوع( تسب16جدول رقر )

 النوع                   

 االسباب

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ أ ٪ أ ٪ أ

ا38.3ا205ا48.9ا91ا68.3ا114 تساعدني في تكوين ترائي تجاه القضايا المختلفة 

ا29.5ا158ا41.4ا77 48.5 81 تقدم تغطيات شاملة للموضوعات واألكداث

ا27.7ا148ا36ا67ا48.5 81 تعر  قضايا تهر المواطنين

تستضيف شخصيات متميزة استفيد من آرائها ووجهات 

 نظرها 
59 35.3 41 22 100 18.7 

 17.2 92 28.5 53 23.4 39 تعر  الرتي والرتي األخر بما يدعر ثقافة الحوار 

 14.6 78 15.6 29 29.3 49 الشفافية والموضوعية التي تتميز بهه تلك البرامج 

 13.6 73 23.7 44 17.4 29 لقضاء وقت الفراغ 

 12.3 66 16.1 30 21.6 36 تجعلني تتثر اهتماما بقضايا الوطن 

 12.3 66 19.4 36 18 30 لتميز وتفاءة مقدمي البرامج

 6.7 36 6.5 12 14.4 24 ألني تعودت على مشاهدة تلك البرامج 

التي ال تعر  في  انفرادها ببعض الحقائق والمعلومات

 المصادر األخرى 
20 12 10 5.4 30 5.6 

 100 *353 100 186 100 167 المجموع

ااقح اا  اااااا اق ز اج، ااقةبن  اأ  ار ااقس ي اأاز ماجش مدا ايب ن ظااقضدلل  تر اجن

ااض ها اأاائت اا   ن ا ت ا"اس عدنت اازب ااأللقد ااقم از  ا ت اة ء احبث اق ن  , ل ق  

اي ااقمخت   " ااققر    ا ايبن%38.3نسز  اج مع  اا68.3%, اجن ااقذك ا,اإةم قت عبن 

اا%48.9جق ي  اجن اإةم قت اا ن ث, ااغطب ظاعبن  ا"اقد  اازب ااقث نب  ااقم از  ا ت  م

ا اينسز  الاألحداث" اق م ض ع ظ ايبنا%29.5ش ج   اج مع  اا48.5%, إةم قتاجن

ا اجق ي  ااقذك ا, اا41.4عبن  اجن ااإةم قت ا"اة ضاإلر    اازب ا م اا ن ث, هماعبن 

جنااةم قتاعبن اا%48.5,اج مع ايبنا%ا27.7اقم اانبن"ا تااقم از ااقث قث اينسز ا
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عبن اا ن ث,ا ما تااقم از ااق اية اازبااستربفاإةم قتاجناا%36اقذك ا,اجق ي ا

ج مع ايبناا,%18.7"شخصب ظاجتمب اااات بداجناآاائه اللةه ظانظ م "اينسز ا

اا35.3% اجن اإةم قت اجق ي  ااقذك ا, اا%22عبن  اجن اا ن ث,إةم قت ا تااعبن   م

ااقح اا"اينسز ا ا ق    ا دعم ااقخ جس اازبا"اة ضااق أيالاق أيااألر ايم  اقم از 

إةم قتاجناا%28.5جنااةم قتاعبن ااقذك ا,اجق ي اا%23.4ج مع ايبنا,ا17.2%

لمتااقنت ئ،ااقتتااشب اإقداااا   احضماايات  رااجنااقز اج،ااقح اا  اعبن اا ن ث,ا

اش  اع  .ي

تهر البرامج الحوارية التي يحرص تفراد العينة لمشاهدة القنوات ( 17)جدول رقر

 .وفقاً للنوع المصريةالفضائية 

 النوع                   

 اهر البرامج 

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ON T.V 95 57.9 76 44.7 171 31.9ت  يوم بقناة 

 28.6 153 50 85 41.5 68 العاشرة مساًء بقناة درير

ا29ا155ا61.2ا104اCBC 51 31.1هنا العاصمة بقناة 

 dmc 61 37.2 60 35.3 121 22.6 بقناة dmc مساء

ا13.3ا71ا21.8ا37 20.7 34 على مسئوليتي بقناة صدي البلد

 17.9 96 28.2 48 29.3 48 الحياة اليوم بقناة الحياة

 15.9 85 22.9 39 28 46 دقيقة قناة المحور  90برنامج 

 ten 23 14 29 17.1 52 9.7رتي عام بقناة 

 9.3 50 16.5 28 13.4 22 تخر النهار بقناة النهار

 ON Live 30 18.3 14 8.2 44 8.2كلقة الوص  بقناة 

ا6.5ا35ا5.9ا10ا15.2اon live 25بين السطور بقناة 

ا6.4 34 17.1 29 3 5 المصري تفندي بقناة القاهرة والناس

 Extra News 12 7.3 14 8.2 26 4.9مواجهة بقناة ال

 ltc 6 3.7 17 10 23 4.3صح النوم بقناة 

 4.1 22 12.9 22 0 0 نظرة بقناة صدى البلد

 2.4 13 4.1 7 3.7 6 كقائق وتسرار بقناة صدي البلد

 100 *353 100 186 100 167 المجموع

ا ااقس ي  ااقضدلل ايب ن ظ اجن ااقح اا تر  ااقز اج، ااقةبن اأمم ا ح صاأ  ار ااقتت   

,احبثاة ءا تااقم از ااأللقدا"ي ن ج،اك ااقمص   اق ر ئب اجش مداه اعز ااققن اظا

عبن ااقذك ا,اإةم قتاجنا%ا57.9,اج مع ايبنا%31.9"اينسز اON T.V   ايقن اا

الم ااقت اببااقذياإلدا ة راقشخصب اجقد اإةم قتاجنا%ا44.7جق ي ا اا ن ث, عبن 
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ااقضد داااقز ن ج،)عم  ااير اج ااقتاع اج  اإض    ااقتق بد  , المب  ااقممب ا اأر ب( ل

ايقن اا ااقة صم  ا"ي ن ج،امن  ااقث نب  ا تااقم از  ا م اي قز ن ج،, اع به  اايعتم ر اام اقتت

"CBCا%ا61.2جنااةم قتاعبن ااقذك ا,اجق ي اا%ا31.1,اج مع ايبنا%29ينسز ا

ااقث ق ا تااقم از  ا م اا ن ث, ارا م"جنااةم قتاعبن  ايقن ا اجس ء  ا"ي ن ج،ااقة ش ا ا ث 

ا ا%28.6ينسز  ايبن اج مع  اا41.5%, اجن اإةم قت اجق ي  ااقذك ا, جناا%50عبن 

ااdmcعبن اا ن ث,ال تااقم از ااق اية ا"ي ن ج،اجس ءاإةم قتا "اينسز ااdmcيقن ا

عبن اإةم قتاجناا35.2عبن ااقذك ااجق ي اإةم قتاجناا%37.2ج مع ايبناا22.6%

ااقز اج،ا تاجقدج اا رب ظاعبن ااقدااا انتبض اا نت جالا عداراا ن ث,ا لأاتامذا

اقمتمب اقت كااقز اج،,اج ا نة ساع دان عب اايش  لااقتتا تمااقد مه ,الان لااعض ما

ااقمش مد ن.

متابعتها في  ى( تبرز الموضوعات التي يحرص تفراد العينة عل18جدول رقر )

 .وفقاً للنوع المصريةفضائية البرامج الحوارية بالقنوات ال

 النوع                   

 الموضوعات 

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ا53.6ا287ا72ا134ا91.6 153 الموضوعات السياسية واألمنية

 25.2 135 39.2 73 37.1 62 الموضوعات االقتصادية

ا24.5ا131ا43.5ا81ا29.9ا50 الموضوعات الثقافية

 13.5 72 26.9 50 13.2 22 فنيةالموضوعات ال

ا16.3ا87ا11.8ا22 38.9 65 الموضوعات الرياضية

 6.7 36 13.4 25 6.6 11 الموضوعات الدينية

 100 *353 100 186 100 167 المجموع

ااقةبن ا تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي ااااااا أي مااقم ض ع ظااقتتا ح صاأ  ار

ل ق  اق ن  ,احبثاأاداااقمص    ققن اظااق ر ئب اع داجت يةته ا تااقز اج،ااقح اا  اي

ا ااأللقد ااقم از  الاألجنب " ت ااقسب اب  اا"اقم ض ع ظ ايبنا%53.6ينسز  اج مع  ,

عبن اا ن ث,ال تااقم از اإةم قتاجناا%72عبن ااقذك ا,اجق ي اإةم قتاجناا91.6%

ا اايإلتص ر  "اقث نب  اا"اققر    ا%25.2ينسز  ايبن اا37.1ج مع  ااةم قت عبن اجن

ا اجق ي  اا39.2اقذك ا, اجن ااقسب اب اإةم قت ااققر    ااصدا ال  ات اا ن ث, عبن 

اج ا ااقسب إل ظالاألحداثا تاجص انتبض  اقطزبة  ااقةبن  اقت رب ظاأ  ار لايإلتص ر  

ااقسب اب الايإلتص ر  ا تاا25ام ايعاجنااح يظاأعقزتا  ااا  ن   اةة تااققر   

اع  , ايش   ااقم اانبن اامتم   ااجقدج  ااقث قث  ااقم از  ااقثق  ب "ل ت ينسز اا"اققر   

جنااةم قتاا%43.5عبن ااقذك ا,اجق ي اإةم قتاجناا%29.9,اج مع ايبنا24.5%

 عبن اا ن ث.
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كرص تفراد العينة متابعة موضوعات الكيانات اإلرهابية  ىمد( 19جدول رقر )

 .وفقاً للنوع المصريةالقنوات الفضائية  ىبالبرامج الحوارية عل

 النوع                   

 الحرص ىمد

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ا62.3ا220ا64.5ا120ا59.9 100 اكرص بشك  دائر

ا35.7ا126ا31.7ا59ا40.1ا67 نادرا ما تكرص

ا2ا7ا3.8ا7ا0 0 اكرص تكيانا

 100 353 100 186 100 167 المجموع

 مستوي الداللة = دالة 0.016مستوي المعنوية = 0.152= معام  التوافق2درجة الحرية = 8.328=  2قيمة تا

اجدااااا ااقس ي  ااقضدلل ايب ن ظ اجن اج ض ع ظااع تر  اجت ية  ااقةبن  ح صاأ  ار

اع  ااقح اا   اي قز اج، اا ام يب  ااداق ب ن ظ ااق ر ئب  اق ن  ,اااقمص   اققن اظ ل ق  

ا59.9ج مع ايبنا,ا%62.3حبثاأادا تااقم از ااأللقدا"اح صايش  ارائم"اينسز ا

عبن اا ن ث,المتااقنتبض ااقتتاإةم قتاجناا%64.5عبن ااقذك ا,اجق ي اإةم قتاجنا

ااقتتا ااقمص ي ااقمضتم  ا ت اا ام يب  ااق ب ن ظ ايقر    اايمتم   اااا    اإقد اشب 

هه ظاقتن بذاجضم ع اجنااألمدايااقتتااخد اجص ق اإل عارار ب الر اةب ,الن ذظا

اأ  اع داازبة احب ااعدراجنااقةم ب ظاا ا اج  ااقدج   ا تااقمضتم ااقمص ي, م يب 

اقم اانبنالم  راااقخ ياقد هماج رعاق   رااايمتم  ايقر   ااق ب ن ظاا ام يب ,ال تا

ا اينسز  اأح ص" اج  ا"ن راا ااقث نب  ا%37.7اقم از  ايبن اج مع  اا59%, إةم قتاجن

اجق ي ا اقم از ااقث قث ا"اح صااعبن اا ن ث,ال تإةم قتاجناا%31.7عبن ااقذك ا,

إةم قتاجناا%7عبن ااقذك ا,اجق ي اإةم قتاجناا%0,اج مع ايبنا%2احب ن "اينسز ا

اعبن اا ن ث.

متابعة موضوعات الكيانات  ىتسباب كرص تفراد العينة عل( 20جدول رقر )

 .وفقاً للنوع المصريةالقنوات الفضائية  ىاإلرهابية بالبرامج الحوارية عل

 النوع                   

 االسباب

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ا43.6ا154ا40.3ا75 47.3 79 التعرف على موضوع الكيانات اإلرهابية وابعادها

ا43.6ا154ا43.5ا81ا43.7ا73 اهتمامي بالقضية التي تؤثر على مستقب  الوطن

 22.9 81 21.5 40 24.6 41 بعاد قضية الكيانات اإلرهابيةتتزيد من قدرتي على مناقشة 

ا11.9ا42ا8.1ا15ا16.2 27 معالجة قضية الكيانات اإلرهابية بشك  متميز بالبرامج الحوارية

 11.6 41 11.8 22 11.4 19 الثقة في المعلومات المقدمة كول تلك القضية

 5.7 20 3.2 6 8.2 14 اتباع تعالير الدين التي تامرني باالهتمام بجميع شئو  البالد

 100 *353 100 186 100 167 عالمجمو
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اع ااااا ااقةبن  اأ  ار اح ص اأاز م ااقس ي  ااقضدلل ايب ن ظ اجن جت ية ااد تر 

اع  ااقح اا   اي قز اج، اادج ض ع ظااق ب ن ظاا ام يب  ااقمص   اققن اظااق ر ئب 

ل ق  اق ن  ,احبثاأادا تااقم از ااأللقدا"اقتة ياع داج ض  ااق ب ن ظاا ام يب ا

ق  اا%43.6"لامتم جتاي ققرب ااقتتااخ  اع داجستقز ااق ان",اينسز االاية رم ",

عبن اإةم قتاجناا%40.3عبن ااقذك ا,اجق ي اإةم قتاجناا47.3جنهم ,اج مع ايبنا

عبن اا ن ثاإةم قتاجناا%43.5عبن ااقذك ا,الإةم قتاجناا47.3ا ن ثاقأللقد,ال

اع د اإلداات اجن ا"ا  د ااقث نب  ااقم از  ال ت ااق ث نب , ااق ب ن ظاأجن إلش  اإلرب  ية ر

ا اجنا%22.9ا ام يب "اينسز  اجق ي اإةم قتا, ااقذك ا, عبن اإةم قتاجناا21.5عبن 

ا ن ث,ال تااقم از ااقث قث ا"جة قض اإلرب ااق ب ن ظاا ام يب ايش  اجتمب اي قز اج،ا

ا اينسز  ا%11.9اقح اا  " ايبن اج مع  اا16.2%, اجن اجق ي اإةم قت ااقذك ا عبن 

اعبن اا ن ث.إةم قتاجناا8.1%

طريقة تناول البرامج الحوارية عند تناول قضايا اإلرهاب من ( 21جدول رقر )

 .وجهة نظر تفراد العينة وفقاً للنوع

 النوع                   

 الطريقة 

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

البرامج الحوارية تساهر في تعدي  المفاهير واالتجاهات تجاه 

 ات اإلرهابيةالكيان
ا52.9ا187ا52.7ا98 53.3 89

ا39.4ا139ا43.5ا81ا34.7 58 البرامج الحوارية تعبر عن وجهة نظر المتخصصين

البرامج الحوارية تعتبر مصدرا مهما لدى الجمهور المهتر 

 بموضوع الكيانات اإلرهابية
72 43.1 55 30 127 36 

 14.2 127 32.8 61 39.5 66 البرامج الحوارية تعكس واقع الكيانات اإلرهابية

البرامج الحوارية تلقى الضوء على القوانين والتشريعات التي 

 تجرم العمليات اإلرهابية
ا30ا106ا28ا52ا32.3ا54

البرامج الحوارية تقدم كلوال بناءة لموضوع الكيانات 

 اإلرهابية
21 12.6 29 15.6 50 6.2 

 100 *353 100 186 100 167 المجموع

اي اان للاإلر   ا تر اجن اعند ااقح اا   ااقز اج، اان لل ااقسز قاا  ق  ب ن ظااقضدلل

ااأللقدا ااقم از  ا ت اأاد احبث اق ن  , ال ق   ااقةبن  اأ  ار انظ  الةه  اجن ا ام م

ااق ب ن ظاا ام يب "ا ااض ه الاياض م ظ ااقم  مبم ااةد   ا ت ااس مم ااقح اا   "اقز اج،

ا اا%52.9ينسز  ايبن اا%53.3ج مع  اجن اجق ي عبنإةم قت ااقذك ا, جناا52.7% 

ا انظ اإةم قت الةه  اعن ااةز  ااقح اا   ا"اقز اج، ااقث نب  ااقم از  ال ت اا ن ث, عبن 

عبن ااقذك ا,اجق ي اإةم قتاجناا%34.7,اج مع ايبنا%39.4اقمتخصصبن"اينسز ا

اا43.5% اجن ااةتز اإةم قت ااقح اا   ا"اقز اج، ااقث قث  ااقم از  ال ت اا ن ث, عبن 
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ا اقدع اجهم  اجصداا اينسز  اا ام يب " ااق ب ن ظ ايم ض   ااقمهتم ,ا%36اقضمه ا

اعبن اا ن ث.ااإةم قتاجناا%30عبن ااقذك ا,اجق ي اإةم قتاجناا%43.1ج مع ايبنا

مناقشة  تفراد العينة ما تتابعه من موضوعات كول الكيانات  ى( مد22جدول رقر )

 .اإلرهابية بالبرامج الحوارية مع االخرين وفقاً للنوع

 النوع                   

 المناقشة ىمد

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ا63.7ا225ا65.6ا122 61.7 103 دائما

ا25.2ا89ا21ا39ا29.9 50 تكيانا

ا11ا39ا13.4ا25ا8.4ا14 ال

 100 353 100 186 100 167 المجموع

 اللة =غير دالةمستوي الد 0.080مستوي المعنوية =    2درجة الحرية = 5.059=  2قيمة تا

اجدااااا ااقس ي  ااقضدلل ايب ن ظ اجن اجنااع تر  اات يةع اج  ااقةبن  اأ  ار جن إلش 

ج ض ع ظاح لااق ب ن ظاا ام يب اي قز اج،ااقح اا  اج ااير  نال ق  اق ن  ,احبثا

عبن اإةم قتاجناا61.7,اج مع ايبنا%63.7ة ءا تااقم از ااأللقدا"رائم "اينسز ا

ا اجق ي  اجا65.6اقذك ا, ان اينسز اإةم قت ا"أحب ن " ااقث نب  ااقم از  ال ت اا ن ث, عبن 

ايبنا25% اج مع  اجق ي اا29.9, ااقذك ا, عبن اإةم قتاجناا%21جنااةم قتاعبن 

ا اينسز  ا"ي" ااقث قث  ال تااقم از  ايبنا%11ا ن ث, المع  عبن اإةم قتاجناا8.4%,

ا اجق ي  اا13.4اقذك ا, اجن ااقتتإةم قت ااقنت ئ، المد اا ن ث, اأممب ااعبن  اإقد اشب 

ج ض  ااق ب ن ظاا ام يب ايش  ار ص,الا ام مايش  اع  ا تااقمضتم ااقمص يا

انتبض اا  ب ااعاع دااا  مالازبة احب اهم.

درجة مصداقية تفراد العينة في معالجة البرامج الحوارية ( 23جدول رقر )اا

 .بالقنوات الفضائية لموضوع الكيانات اإلرهابية وفقاً للنوع

 النوع                   

 درجة المصداقية

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ا78.2ا276ا73.7ا137 83.2 139 مصداقية متوسطة 

ا14.4ا51ا12.4ا23ا16.8 28 مصداقية تبيرة

ا7.4ا26ا14ا26ا0ا0 ال تتمتع بالمصداقية

 100 353 100 186 100 167 المجموع

 مستوي الداللة = دالة0.001مستوي المعنوية = 0.260معام  التوافق =2درجة الحرية = 25.556=  2قيمة تا

 تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي اراة اجصداإلب اأ  ارااقةبن ا تاجة قض ااقز اج،اااااا

ا تا الا ات اق ن  , ال ق   اا ام يب  ااق ب ن ظ اقم ض   ااق ر ئب  اي ققن اظ اقح اا  
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إةم قتاجناا%83.2,اج مع ايبنا%78.2اقم از ااأللقدا"جصداإلب اجت اط "اينسز ا

جنااةم قتاعبن اا ن ث,ال تااقم از ااقث نب ا"جصداإلب اا%73.7عبن ااقذك ا,اجق ي ا

ا%12.4عبن ااقذك ا,اجق ي اإةم قتاجناا%16.8,اج مع ايبنا%14.4كزب اا"ينسز ا

ا اينسز  ا" ايمصداإلب  ااتمت  ا"ي ااقث قث  ااقم از  ال ت اا ن ث, ااةم قتاعبن  ,ا%7.4جن

ا ايبن اا%0ج مع  اإةم قتاجن اجق ي  ااقذك ا, اا ن ث,اا%14عبن  اعبن  ااةم قت جن

ااقح اا  ,ا ااقز اج، ا ت ااقمصداإلب  اقداة  ااقنسزت ااياا    اإقد ااقنتبض  امذه لاشب 

ر ص ا بم ا تة  اية ضه اقألحداثااقمخت   ,الاة راأي ماأاز ماانخ  ضاجصداإلب ا

ا ا تايةضااألحب تالعد اج ض عته .أ  ارااقةبن ا تااقز اج،ااقح اا  اقتحب م

مساهمة البرامج الحوارية في إمداد تفراد العينة بالمعلومات  ىمد( 24جدول رقر )

 .كول الكيانات اإلرهابية وفقاً للنوع

 النوع                   

 المساهمة ىمد

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ا60.9ا215ا62.4ا116 59.3 99 مساهمه بشك  متوسط

ا24.4ا86ا21ا39ا28.1 47 مساهمه بشك  تبير

ا14.7ا52ا16.7ا31ا12.6ا21 مساهمه بشك  ضعيف

 100 353 100 186 100 167 المجموع

 مستوي الداللة =غير دالة0.223مستوي المعنوية = 2درجة الحرية = 2.997=  2قيمة تا

جداراأ  اراإ  ا تاجدعاجس مم ااقز اج،ااقح ااا تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي اااااا

ايش  ا احبثاك نتا"جس مم  اق ن  , ال ق   ااق ب ن ظاا ام يب  اي قمة  ج ظاح ل اقةبن 

ا اينسز  ا%60.9جت ا " ايبن اج مع  اجق ي اا59.3%, ااقذك ا, اعبن  ااةم قت جن

اينسز ا62.4% اكزب " ايش   اك نتا"جس مم  ا م اا ن ث, اعبن  ااةم قت ,ا%24.4جن

عبن اا ن ث,اإةم قتاجناا%21 ااقذك ااجق ي جنااةم قتاعبنا%28.1ج مع ايبنا

جنااةم قتاعبن اا%12.6,اج مع ا%14.7لك نتا"جس مم ايش  اضةبف"اينسز ا

اجق ي ا ااقنتبض اإقداأتااقز اج،اإةم قتاجناا%16.7اقذك ا, عبن اا ن ث,الاة رامذه

 ية ظااقح اا  امتاقبستااقمصداااق حبدااقتتا ت قداجنعاأ  ارااقةبن اق مة  ج ظالاقمت

اشز  ظااقت اص ا اي اا ةداجص رااأر عاأي مم  ح لاج ض  ااق ب ن ظاا ام يب 

اجنا ااقشخصب  ااقتح ب ظ اإقد اي  ض    اع  , ايش   اا نت نت الشز   ايةتم عت

ااقخز اءالج ا ة ضا تااقصحفالمب م .

ا

ا
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استفادة تفراد العينة من المعلومات التي تطركها البرامج  ىمد( 25جدول رقر )

 .ارية عن الكيانات اإلرهابية وفقاً للنوعالحو

 النوع                   

 االستفادة ىمد

 اإلجمالي تناث ذتور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 52.2 181 54.8 102 49.1 79 اتتفي بالحصول على المعلومات فقط للمعرفة الشخصية

بدتت بالنقاش مع االصدقاء والمعارف كول ه ه القضايا 

 لعالجهاومحاولة ايجاد سب  
54 33.5 68 36.6 122 35.2 

بدتت في المشارتة مع مؤسسات الدولة في تقدير كلول له ه 

 المشكالت
28 17.4 16 8.6 44 12.7 

 100 353 100 186 100 167 المجموع

 مستوي الداللة = دالة0.049مستوي المعنوية = 0.131معام  التوافق = 2درجة الحرية = 6.032=  2قيمة تا

ااقةبن اجنااقمة  ج ظااقتتا تاااااا اأ  ار ر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي اجدعااات  را

ااقز اج،ااقح اا  اعنااق ب ن ظاا ام يب ال ق  اق ن  ,احبثاة ءظانسز اجنا اط حه 

ا ااقشخصب " اق مة    ا ق  ااقمة  ج ظ اع د اي قحص ل ايبنا%52.2"  ت ت اج مع  ,

عبن اا ن ث,الك نتانسز اإةم قتاجناا54.8جنااةم قتاعبن ااقذك ا,اجق ي اا49.1%

ااز ا اا ض ر الجح لق  ااققر    امذه اح ل الاقمة اي اايصدإل ء اج  اي قنق ش "يدأظ

جناا%36.6عبن ااقذك ا,اجق ي اإةم قتاجناا%33.5ج مع ايبناا%35.2قة ةه "ا

اك نتانسز ا"يدأظا تااقمش اك اج اجخاس ظااقدلق ا تا ايبنم  اا ن ث, اةم قتاعبن 

عبن ااقذك ا,اإةم قتاجناا%17.4,اج مع ايبنا%12.7ذهااقمش  ظ"ااقد ماح  لاقه

اجنااةم قتاعبن اا ن ث.ا%8.6جق ي ا

( وجهة نظر تفراد العينة فيما يتعلق بالكيانات اإلرهابية والتي يتر 26جدول رقر )

 353تداولها بالبرامج الحوارية    =
 وجهة النظر

 العبارات

 معار   محايد موافق

ت 
قم
ا

 
ا

ا

ح
ين
ا

 ا
يا ا
ب 
مة
اق

ي
ا  % أ % أ % أ

ا0.384ا2.89ا2.5ا9ا5.7ا20ا91.8ا324 اإلرهاب بكافة اشكاله مرفو  تيا تا  القائر عليه

ا0.393ا2.88ا2.5ا9ا6.5ا23ا90.9ا321 اإلرهاب ظاهره ال وطن لها وال دين وال ثقافة

اسباب ه ه  ىمحاربة اإلرهاب تبدت بالوقوف عل
 الظاهرة

ا0.401ا2.87ا19ا67ا37.4ا132ا43.6ا314

االعتماد على القوه فقط لن يح  مشكلة اإلرهاب 
 ولن يخلصنا منه

ا0.513ا2.79ا4.8ا17ا11.3ا40ا83.9ا296

زعزعة االمن الداخلي للبالد في نطاق االعمال 
 اإلرهابية

ا0.595ا2.71ا7.4ا26ا14.2ا50ا78.5ا277

ا0.568ا2.75 6.8 24 11 39 82.2ا290 ال يمكن اعتبار اإلرهابين اصحاب عقيده تو دين

 0.572 2.73 6.5 23 13.6 48 79.9 282 ال يمكن للدولة بمفردها مواجهة اإلرهاب
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 وجهة النظر
 العبارات

 معار   محايد موافق
ت 
قم
ا

 
ا

ا

ح
ين
ا

 ا
يا ا
ب 
مة
اق

ي
ا  % أ % أ % أ

الفقر والبطالة من تهر اسباب اإلرهاب في 
 المجتمع

ا0.556ا2.73ا5.7ا20ا15.3ا54ا79ا279

ا0.449ا2.69ا1.7ا6ا27.8ا98ا70.5ا249 فهر االخر والحا على التسامح إلىيؤدي الحوار 

ا0.761ا2.47ا16.4ا58ا20.4ا72ا63.2ا223 اإلرهاب والعنف مرادفا  لمعنى واكد

ا0.725ا2.45ا13.9ا49ا27.2ا96ا58.9ا208 السلطة شك  من اشكال اإلرهاب ىالصراع عل

ا0.753ا2.25ا19ا67ا37.4ا132ا43.6ا154 اإلرهاب إلىعدم المشارتة السياسية تؤدي 

ايب ن ظااقضدللااقس اااااا ا تة  اي ق ب ن ظا تر اجن ا بم  ااقةبن  انظ اأ  ار ي الةه 

ااأللقدا ااقم از  ا ت اة ء احبث ااقح اا  , اي قز اج، اادالقه  ا تم الاقتت ا ام يب 

اك تااقق ئماع بع"ايمت ا اا ,ال تااقم از ا2.89"ا ام ماي    ااش  قعاج   ضاأ  

,ال تااقم از ا2.88اقث نب ا"ا ام ماه م هايالاناقه اليار ناليا ق   "ايمت ا ا

ا ايمت ا  ااقظ م ا" اأاز مامذه اي ق إل ياع د اازدأ اا ام م ا"جح اي  ,ا2.87اقث قث 

ل تااقم از ااق اية ا"ايعتم راع دااقق ها ق اقنا ح اجش   اا ام مالقنا خ صن ا

جنااقدار تاق ز را تانط قااألمع ع ا,ال تااقم از ااقخ جس ا"2.79جنع"ايمت ا ا

يا م نااعتز ااا ام يبنا",ال تااقم از ااقس را ا2.71يمت ا اا"األعم لاا ام يب 

يا م ناق دلق ايم  رم ا",ال تااقم از ااقس ية ا2.75يمت ا اا"اصح ماعقبدهاألار ن

از ماأاق ق الاقزط ق اجناأمما",ال تااقم از ااقث جن ا2.73يمت ا اا"ج اةه اا ام م

 خريااقح اااإقدا هما" از ااقت اة ا,ال تااقم2.73 تااقمضتم ايمت ا اا"ا ام م

ا ام مالاقةنفا",ال تااقم از ااقة ش اا2.69يمت ا اا"األر الاقحثاع دااقتس ج 

الاحد اقمةند اا"ج ار  ت ا2.47يمت ا  اعش  ااقح ر   ااقم از  ال ت اع ", اداقص ا 

,ال تااقم از ااقث نب اعش الاألرب اا2.45يمت ا اا"ش  لاا ام مأاقس ط اش  اجنا

اا ام ماعد " اإقد ااخري ااقسب اب  اا"اقمش اك  ااقنت ئ،ا2.25يمت ا  اجن ال تر  ,

اا ضاأ  ارااقةبن اق  اأش  لاا ام ماجهم اك ت.

متابعة تفراد العينة لموضوعات الكيانات  ىثار المترتبة علاأل( 27جدول رقر )

 353 = .اإلرهابية بالبرامج الحوارية

 االثار  
 العبارات

درجة  درجة ضعيفة
 سطةمتو

 درجة تبيرة

 
 ا
مت
اق

يا 
 ا
ح
ين
ا

ي
 ا
ةب
قم
ا

ا  % ك % ك % ك

ا0.438ا2.86ا3.4ا12ا7.6ا27ا89ا314 ات والكيانات اإلرهابيةذ1 المنظم تراهية

تأييد اجراءات الحكومة ضد الكيانات 
 اإلرهابية

ا0.428ا2.84ا2.5ا9ا10.5ا37ا87ا307

تدعير موقفي تجاه خطورة ظاهره 
 اإلرهاب

ا0.958ا2.71ا4.8ا17ا19ا67ا76.2ا269
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 االثار  
 العبارات

درجة  درجة ضعيفة
 سطةمتو

 درجة تبيرة
 
 ا
مت
اق

يا 
 ا
ح
ين
ا

ي
 ا
ةب
قم
ا

ا  % ك % ك % ك

ا0.543ا2.61ا2.8ا10ا32.9ا116ا64.3ا227 الوعي بأبعاد ظاهره اإلرهاب

التعاطف مع اسر ضحايا العمليات 
 اإلرهابية

ا0.790ا2.47ا18.7ا66ا15.6ا55ا65.7ا232

وجهتني لتوعية االخرين بخطورة 
 اإلرهاب

ا0.634ا2.41ا7.9ا28ا43.1ا152ا49ا173

ا0.524ا2.29ا32.3ا114ا64.3ا227ا3.4ا12 رهابزيادة معرفتي بقضة اإل

المشارتة في مسيرات نب  العنف 
 واإلرهاب

ا0.874ا2.01ا37.4ا132ا23.8ا84ا38.8ا137

ا0.441ا1.15ا88.7ا313ا7.9ا28ا3.4ا12 التعاطف مع الكيانات اإلرهابية

اااااا ااقس ي  ااقضدلل ايب ن ظ اجن اع األ تر  ااقمت از  ااقةبن اد  ا اأ  ار اجت ية 

ااأللقدا"ا ا تااقم از  احبثاة ء اي قز اج،ااقح اا  , قم ض ع ظااق ب ن ظاا ام يب 

,ال تااقم از ااقث نب ا"اا  بدا2.86ك امب ااقمنظم ظالاق ب ن ظاا ام يب ا"ايمت ا ا

ا ايمت ا  ا" اا ام يب  ااق ب ن ظ اضد ااقح  ج  ااقث قث ا2.84اة اءاظ ااقم از  ال ت ,

اه م  ارط اا اا ام م"ايمت ا ا"ادعبماج إل تااض ه ااق اية ا2.71ه ال تااقم از  ,

,ال تااقم از ااقخ جس ا"اقتة افاج ا2.61"اق عتاي ية راه م هاا ام م"ايمت ا ا

ا ايمت ا  اا ام يب " ااقةم ب ظ اضح    ا"لةهتنتا2.47أا  ااقس را  ااقم از  ال ت ,

ايمت اا ام ما" ايخط اا ااير  ن اقت عب  ا"2.41 ا  ااقس ية  ااقم از  ال ت   راام,

,ال تااقم از ااقث جن ا"اقمش اك ا تاجسب اظا2.29جة  تتايقر اا ام م"ايمت ا ا

ايمت ا ا ااقةنفالايام م" ااق ب ن ظا2.01نزذ ا"اقتة افاج  ااقت اة  ال تااقم از  ,

ا ايمت ا  ايعا1.15ا ام يب " ااق   ااقذي ااقدلا اأممب  اع   ايش   ااقنت ئ، الا ض  ,

اقةبن ا بم ا تة  ايم ض ع ظااق ب ن ظاا ام يب ,اااقز اج،ااقح اا  ا تاا عب اأ  ار

ع داأي مااقسب إل ظااقمتة ق ايه ,ال بم ا تة  ااءجنار لااقش حالاقتح ب الاقق ءااقر 

اجنااقمم ناأتا ااة افاج ايةضااق ب ن ظاا ام يب , ااقت اة اي ة ر ااقم از  ينتبض 

انتبض الة رايةض اتااقمس مبنااقمحظ ااار اقمنتمبناألااقمخ د ناقضم ع اا ااة ر

اجنا اع دااق مم اجضتمةب , اجظ  ج  ااقضم ع  اا ك اأت ا  لا ااقذ ن ااقةبن  ايبناأ  ار جن

اقث ايتااقد ناقتحقب اجص قحه ااقشخصب اع داحس ماجص ح ا ااق اض الإل زه  عن ه 

ااقمضتم .

ا

ا

ا
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 400 = .توجه الشباب عينة الدراسة نحو تبرز الكيانات اإلرهابية( 28جدول رقر )

 وجهالت

 العبارات

 موافق ال اعرفهر معار 

ا
ت 
قم
ا

ا
 % ك % ك % ك 

ا3ا-ا-ا19.8ا79ا80.3ا321 تنظير داعش

ا2.8ا6ا24ا15.5ا62ا78.5ا314 التنظير الدولي لإلخوا 

ا3ا-ا-ا27.3ا109ا72.8ا291 مجلس شورى المجاهدين في تتناف بيت المقدس

ا3ا-ا-ا30.8ا123ا69.3ا277 جماعة تنصار بيت المقدس

ا3 - - 35.5 142 64.5 258 جبهة النصرة

ا3ا-ا-ا37.8ا151ا62.3ا249 تنظير تجناد األر 

ا3ا-ا-ا38.5ا154ا61.5ا246 الجماعة اإلسالمية

ا3 - - 39.5ا158 60.5ا242 جماعة التوكيد والجهاد

 3 - - 28 112 57.8 231 تنظير تتائب تنصار الشريعة في تر  الكنانة

ا3 - - 44.3 177 55.8ا223 جماعة التكفير والهجرة

ا3ا-ا-ا47.3ا189ا52.8ا211 جماعة تصحاب الرايات السوداء

ا3ا-ا-ا49.8ا199ا50.3ا201 تنظير تتائب الفرقا 

 تر اجنايب ن ظااقضدللااقس ي اا ةعااقشز ماعبن ااقدااا انح اأي مااق ب ن ظاااااا

ااق ب  اجة اضاقت ك ايبن ااقنت ئ، احبثاة ءظام قزب  األياا ام يب , اك ج  ن ظايش  

الا اةدا ايش  اع  , اق مم اا ظاا ام يب  ااقةبن  اا ضاأ  ار ا خكد اج  الم   ة  هم,

اايإلتص ريا ااقمست ع اع د ااقس زب  اقت  ب ااه  انظ ا ار ص, ايش   اا ام يب  اق ب ن ظ

لايةتم عت,الا  ب م ااقمز ش اع داجةديظااقخ يااقمضتمةت,اج ا نة ساا ز اع دا

ا ا  اع داا,2.8ج  رااجنااقةبن ايمت ا اا24ضتم ايش  اع  ,اإياأتاأا  ماحب اااقم

اضمنا اإرااةه  اجن ااق مم اع د ااقمس مبن اا ر ات اةم ع  اعم  الازبة  ا اةد

اقضم ع ا ااق   ي ااقت اةد ارط اا ا  ض  ااقذي ااألج  الم  اا ام يب , اقضم ع ظ

ا ايبن ار ص  ا اإلط ع اع ايمخت ف ااقمص ي ااقمضتم  ا ت ااقمس مبن ا-اقشز ما ر ات

اجنا ا تط باجضم ع  ااقذي ااألج  اجخت فااققط ع ظ, ايبن اقه  اا  بد اا اةد لااتم اا

أقب ظااقم اةه ااق     اقت  تا تاجقدج اأقب ظاج اةه ااق   اا ر انتا تااقمضتم ا

ااقمص ي.

ا

ا

ا

ا
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 ثالثا نتائج اختبارات الفرو :

للبرامج الحوارية  ة اكصائية بين تثافة التعر لالفر  االول: توجد عالقه ذات دال

 رهابية.اإلواتجاه الشباب عينة الدراسة نحو الكيانات 

اب بين تثافة التعر  للبرامج الحوارية واتجاه الشبيوضح العالقة ( 29جدول رقر ) 

 رهابية.عينة الدراسة نحو الكيانات اإل

 المتغيرات

 رهابيةاب عينة الدراسة نحو الكيانات اإلاتجاه الشب

 القوة االتجاه طمعام  االرتبا
مستوى 

 الداللة

 متوسطة طردي **0.482 تثافة التعر  للبرامج الحوارية
 داله 

0.001   

ا ااقمة ج ظاا حص ئب  انت ئ، اادقإاشب  اإحص ئب   اراق  ااااز ا اع إل  اكث   الة ر يبن

ااقشز الااض ه ااقح اا   اا اقتة ضاق ز اج، ااق ب ن ظ انح  ااقدااا  اعبن   اام يب  م

اك نت ايب ا تاحبث اجة ج  اعندا0.482إلبم  اإحص ئب   اراقع اإلبم  المت  **

 ا0.001جست ي

وعلى ه ا يمكن القول  بثبوت صحة الفر  القائ  بوجود عالقة ذات داللة 

إكصــائية بين تثافة التعر  للبرامج الحوارية واتجاه الشباب عينة الدراسة نحو 

 .الكيانات اإلرهابية

داللة اكصائية بين تثافة التعر  للبرامج الفر  الثاني: توجد عالقة ذات 

رهابية باختالف المتغيرات صول على معلومات كول الكيانات اإلالحوارية في الح

المستوى االقتصادي( وذلك  -االنتماء الحزبي –نوع التعلير  -الديموغرافية )النوع

اعلى النحو التالي:
 تاااقمص   ب ظائ خت فاجست عاايعتم راع دااقز اج،ااقح اا  ا تااق ر  -أ

اا  اإلر    اجت ية  ا)ذك ا اأن ا  اي رت ي اجدعا، أن ث(ا-ام م ليرتز ا

 وال ي يوضحه الجدول التالي: اا2صح ااق  ضاأة يااقز حثاارتز ااك 

ت مستوى االعتماد على البرامج الحوارية في الفضائيا (30جدول رقر )

 .في ظ  متغير النوعرهاب في متابعة قضايا اإل المصرية
في متابعة  المصريةئيات توى االعتماد على البرامج الحوارية في الفضامس

 رهابقضايا اإل
 تنثي ذتر

 **80.711ا**46.865 2قيمة تا

 4 4 درجات الحرية

 0.001 0.001 مستوى المعنوية

ايبنا اإحص ئب  اذاظاريق  ااااز اب  اع إل  اع داازبنالة ر جست عاايعتم ر

 تاه ااقمتغب اام ما تاجت ية اإلر   اا ااقمص    ظائباقز اج،ااقح اا  ا تااق ر 
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ا) اجةن    ايمست ي الذقك ا"ذك "  ا"اقن  " ايتطزب اا.(0.001اق ابطت لذقك

ا2ارتز ا)ك  ايبن اإحص ئب  اريق  اذاظ ااااز اب  اع إل  الة ر ا اازبن اكم  جست عا( 

اا ااقمص   ئب ظاايعتم راع دااقز اج،ااقح اا  ا تااق ر  ماام  تاجت ية اإلر   

ا) الذقكايمست ياجةن    ا"أنثت"  ااق ابطتا"اقن  " ااقمتغب  لذقكاا(0.001 تاه 

ااااز اب ا2يتطزب اارتز ا)ك  اع إل  ااز ا قز ااق  ضااق  عتاجنالة ر اقم  ال ق    )

ااقمص   ئب ظاجست عاايعتم راع دااقز اج،ااقح اا  ا تااق ر ريق اإحص ئب ايبنا

امتغب ااق ابطتا"اقن  ". تالة رااقام ما تاجت ية اإلر   اا 

 تاااقمص   ئب ظا خت فاجست عاايعتم راع دااقز اج،ااقح اا  ا تااق ر  -م

اة بمار صاا–ام ماي رت يان  ااقتة بما)ااة بماح  جتاجت ية اإلر   اا 

 اا2اة بمارلقت(ا اليرتز ااجدعاصح ااق  ضاأة يااقز حثاارتز ااك ا–

 لاقذيا  ضحعااقضدللااقت قت:

ئيات مستوى االعتماد على البرامج الحوارية في الفضا( 31)جدول رقر 

 .رهاب باختالف نوع التعليرفي متابعة قضايا اإل المصرية
مستوى االعتماد على البرامج الحوارية في 

رهاب في متابعة قضايا اإل المصريةئيات الفضا

 نوع التعلير باختالف

 تعلير دولي  تعلير خاص تعلير ككومي

 109.792ا8.183ا156.105 2قيمة تا

 4 4 4 درجات الحرية

 0.001 0.017 0.001 مستوى المعنوية

اع دا اايعتم ر اجست ع اإحص ئب  اريق  اذاظ ااااز اب  اع إل  الة ر ازبن

اااقمص   اقز اج،ااقح اا  ا تااق ر ئب ظا ام ماي رت يان  اا  تاجت ية اإلر   

(.ا0.001قكايمست ياجةن   ا)اقتة بما تاه ااقمتغب ااق ابطتا"اة بماح  جت" الذ

( اكم اازبناالة راع إل ااااز اب اذاظاريق اإحص ئب ايبنا2لذقكايتطزب اارتز ا)ك 

ااق ر ئب ظا ا ت ااقح اا   ااقز اج، اع د اإلر   اااقمص   جست عاايعتم ر  تاجت ية 

الذقكاا  ار ص"  ا"اة بم ااق ابطت ااقمتغب  اه  ا ت ااقتة بم ان   اي رت ي ام م

اجةن   ا)يمست ي اارتز ا)ك ا(0.017  ايتطزب  اع إل ا2لذقك الة ر ا اازبن اكم   )

اااز اب اذاظاريق اإحص ئب اجست عاايعتم راع دااقز اج،ااقح اا  ا تااق ر ئب ظا

اااقمص    ام ماي رت يان  ااقتة بما تاه ااقمتغب ااق ابطتاا  تاجت ية اإلر   

ا( 2قكايتطزب اارتز ا)ك لذا(0.001اة بمارلقت" الذقكايمست ياجةن   ا)"ا""اقسن

ايبنا اإحص ئب  اريق  ااااز اب  اع إل  الة ر اجن ااق  ضااق  عت ا قز  ااز  اقم  ل ق  

ااق ر ئب ظا ا ت ااقح اا   ااقز اج، اع د اإلر   اااقمص   جست عاايعتم ر  تاجت ية 

اام ماي رت يان  ااقتة بما تالة رااقمتغب ااق ابطتا"ن  ااقتة بم".ا 
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 تاااقمص   ئب ظاراع دااقز اج،ااقح اا  ا تااق ر  خت فاجست عاايعتم ا -ظ

أح اماا–نتم ءااقح يتا)أح امااقبمبنات ياا ام ماي رجت ية اإلر   اا 

اك  ااق  ضاأة يااقز حثاارتز ا اليرتز ااجدعاصح  الاقذيا2اقبس ا(.  

   ضحعااقضدللااقت قت:

 اقمص   يات مستوى االعتماد على البرامج الحوارية في الفضائ( 32جدول رقر )

تكزاب  –في متابعة قضايا اإلرهاب باختالف االنتماء الحزبي )تكزاب اليمين 

 ظ  متغير االنتماء الحزبي. اليسار(
ئيات مستوى االعتماد على البرامج الحوارية في الفضا

باختالف االنتماء  رهابفي متابعة قضايا اإل المصرية

 الحزبي

 تكزب اليمين تكزاب اليسار

 154.950ا19.069 2قيمة تا

 1 1 درجات الحرية

 0.001 0.001 مستوى المعنوية

اع دا اايعتم ر اجست ع اإحص ئب  اريق  اذاظ ااااز اب  اع إل  الة ر ازبن

ام ما تاه ااقمتغب ا تاجت ية اإلر   اا ااقمص   ئب ظااقز اج،ااقح اا  ا تااق ر 

لذقكاا.(0.001  ا)اقح يتا"أح مااقبس ا" الذقكايمست ياجةن ااينتم ءاق ابطتا"

اجست عا2يتطزب اارتز ا)ك  اإحص ئب  اذاظاريق  ااااز اب  اع إل  الة ر اازبنا اكم   )

اا ااقمص   ئب ظاايعتم راع دااقز اج،ااقح اا  ا تااق ر  ام ما تاجت ية اإلر   

" الذقكايمست ياجةن   اأح مااقبمبن"ا, تاه ااقمتغب ااق ابطتا"اينتم ءااقح يت"

ال ق  ا0.001) ا ا اريق اا(  ااااز اب  اع إل  الة ر اجن ااق  ضااق  عت ا قز  ااز  قم 

ااق ر  ا ت ااقح اا   ااقز اج، اع د اجست عاايعتم ر ايبن  تاااقمص   ئب ظاإحص ئب 

اام ما تالة رااقمتغب ااق ابطتا"اينتم ءااقح يت".جت ية اإلر   اا 

ا -ث ااق ر ئب ظ ا ت ااقح اا   ااقز اج، اع د اايعتم ر اجست ع ا تااقمص    خت ف

اا  اإلر    اجت ية  ا)ج ا   اايإلتص ري ااقمست ع اي رت ي اا–ام م ا-جت ا 

اك  اارتز ا ااقز حث ااق  ضاأة ي اصح  اجدع اليرتز ا ا  الاقذيا2جنخ ض(  

   ضحعااقضدللااقت قت:

ا
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مستوى االعتماد على البرامج الحوارية في الفضائيات ( 33جدول رقر )

ظ  متغير  لمستوى االقتصاديرهاب باختالف اة قضايا اإلفي متابع المصرية

 .المستوي االقتصادي
 اقمص   المصري للفضائيات  الشبابتعر  

 .باختالف المستوى االقتصادي
 مرتفع متوسط منخفض

 41.313ا46.498ا87.855 2قيمة تا

 4 4 4 درجات الحرية

 0.001 0.001 0.001 مستوى المعنوية

ا اإحص ئب  اذاظاريق  ااااز اب  اع إل  اع داازبنالة ر يبناجست عاايعتم ر

ااق ر  ا ت ااقح اا   ااقز اج، اا ااقمص   ئب ظ اإلر    اجت ية  اي رت يا ت ام م

ااق ابطتا"اقمست ياايإلتص ريا"جنخ ضا" ا اقمست عاايإلتص ريا تاه ااقمتغب 

( اكم اازبناالة راع إل ا2لذقكايتطزب اارتز ا)ك ا.(0.001لذقكايمست ياجةن   ا)

اإ اريق  اذاظ ا تااااز اب  ااقح اا   ااقز اج، اع د اايعتم ر اجست ع ايبن حص ئب 

ااق ر  اا ااقمص   ئب ظ اإلر    اجت ية  ا تا ت اايإلتص ري ام ماي رت يااقمست ع

ه ااقمتغب ااق ابطتا"اقمست ياايإلتص ريا"ا"ااجت ا ا" الذقكايمست ياجةن   ا

اارتز ا)ك ا(0.001) ايتطزب  اذ2لذقك ااااز اب  اع إل  الة ر ا اازبن اكم  اريق ا(  اظ

ااق ر  ا ت ااقح اا   ااقز اج، اع د اجست عاايعتم ر ايبن  تاااقمص   ئب ظاإحص ئب 

اا  اإلر    ااق ابطتاجت ية  ااقمتغب  اه  ا ت اايإلتص ري ااقمست ع اي رت ي ام م

ا) اجةن    ايمست ي الذقك اج ا  "  ا" اايإلتص ري" ايتطزب اا(0.001"اقمست ي لذقك

ااق  2ارتز ا)ك  ا قز  ااز  اقم  ال ق   ا اريق ا(  ااااز اب  اع إل  ضااق  عتاجنالة ر

ااق ر ئب ظا ا ت ااقح اا   ااقز اج، اع د اجست عاايعتم ر ايبن  تاااقمص   إحص ئب 

ا اإلر    ااق ابطتااا ام مجت ية  ااقمتغب  الة ر ا ت اايإلتص ري ي رت يااقمست ع

ا"اقمست ياايإلتص ري".ا

 :ملخص الدراسةا

ن ظاا ام يب اقدعااقشز مااقمص ي,الكب ب ااةتااقدااا اإقداجة   اازبة ااق ب ااااا

ااقح اا   ااقز اج، ار ل اجن ااقمص   اان لقه  ااق ر ئب ظ اع د ار لااقمقدج  اجن ,

ااح ب ب اقمة   اازبة اان للاعبن اجناأكث ااقز اج،اا لاقتتاا,قح اا  اجش مدارااا 

 اأشه ا(,احبثاامااح ب اجداا   dmcجس ءاا–من ااقة صم اا–)ك ا   اك نتاي اج،ا

ا) اجن ااق جنب  ااق ت ا ا)1/10/2017 ت اإقد اجبدانب ا1/12/2017( ارااا  الاطزب   )

ا اإل اجه  ااقشز م اجن اعبن  ا  ثاا400ع د اعز  الا ن ث, ااقذك ا اجن اجقسم  ج  را

 تالتالي:جح  ظ ظامتااقق م االا ا ندا  الإلن الة ءظااقنت ئ،ا
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ااققر ا- اجقدج  ا ت اا ام يب  ااق لض  اجسضد ااقز اج،اة ءظاح ر   اان لقته  ااقتت   

ا اينسز  ااقتح ب  ا ت ا اأ ن ء ا%52.9اقح اا   اجس ء اي ن ج، الك ت ,dmcااألكث اا م 

اا كب ااع دااققرب اجق ان اي قز اج،ااألر ع.

اا- اجة قض  ااا  م اع د ااقتح ب  اعبن  ااقح اا   ااقز اج، باع ضااقض ان"اعتمدظ

اا ا"اقس زب  اق قر    ااقتح  تاان لقه  ب ا تااقم از اايلقدايمةدلاان للاام يب اعبن 

اا54 اع د ااقت كب  ار ل اجن اجق ي اأج ا, ااقح ر  , اليش ع  ااألجنت ااققص ا لةع

الاقذياك تا  ك اا16يمةدلاان للاا" ض يتأا  مااقمة قض ا"ا ايعتم راع دا ج ا,

الاقت  ا ااقرح    اج  ااقشةزت ااقتة اف اج اةه اع د ا ت ااقدلق  اجخاس ظ ا ت ف

ايبنم ا  اان للاا"اقمة  ج ات"ك تااقة ضااام م, الاقذياك تا  ك اا15يمةدل ج ه

اع داكب ب الإل  ااقح ر  الأية رم ااقمخت   .

ااقز اا- اع ب  ااعتمدظ ااقذي ااقز اجضت ااقش   ااقح ارثاة ء اان لل ا ت ااقح اا   ج،

اا  اي يعتم ر ااقدااا , اعبن  ا"ام يب  اش  ع د اجن ااألا"أكث  ااقم از  لقدا ت

ايبن%37.6نسز  ا", اك ت ام  اينسز  اأاشب ب " الص ا اك تا%18.8ح ااي ايبنم  ,

ام ا ت الااص ل اا""ح ااي ا%14.6ينسز  اينسز  ا ق " ا"ح ااي ا م ا ما12.9%, ,

ا".4.7,ا ما"ح اايالاق   ار اةت"اينسز ا"%8.2ا"جق ي  "اينسز 

اا- اينسز  اا نس نت" اع دا"ا ا ا ااقت كب  اان لقتاجناا%52.9ام ااقتت ااألا   تاجقدج 

ااقز اج،ااقح اا  اإلر   اا ام ماعبن ااقتح ب ,ا ما تااقم از ااقث نب اع دا"إا اار قه  

ا اينسز  اايإلتص ري"ا%29.4اقص ا ", اع دا"ا ا ا اايعتم ر اام ااقث قث  ا تااقم از  ا م ,

ا(34)ا.(2017,الم اج ا ت  اج ارااا ا)جحمداع داأحمداعزبديا%28.2ينسز ا

 ن ءاأا اعبنعااقدااااقح اا  اك ظاع به ااقز اج،ااك نتاأي مااقق عااق  ع  ااقتتاا-

"اقق اظااام يب اعبن ااقدااا اك قت قت:ا بم ا تة  اي قضه ظاقت كب اع دااقح ارثاا 

,ا ما"اقح  ج "اينسز ا%21.2,ا ما"لماااااقدار ب "اينسز ا%25.9اقمس ح "اينسز ا

ا17.6 اينسز  ا"جض سااقن ام" ا م ا"اقمض سااقق جتاق15.3%, ا م اا ام ما, م   ح 

اااااا.ا14.1,ا ما"األمم ااقش  ف"اينسز ا%14.5لاقتط ي"اينسز ا

 ن ءاأا اعبنعااقدااااقح اا  ك نتاأي مااقق عااق  ع  ااقتتااك ظاع به ااقز اج،ااا-

ة ءااام يب اعبن ااقدااا اك قت قت:ا بم ا تة  اي قشخصب ظاقت كب اع دااقح ارثاا 

,ا ما%16.5,ا ما"شبخااألمم "اينسز ا%21.2 اينسز ا"ائبسااقضمه ا  "ا تااقمقدج

ا ما"لم  ااقصح "ال%10.6"لم  ااقدار ب "اينسز ا اا ا ندا  اليط   أا"ا, ي ي 

ا.%4.7,ا ما"لم  ااقد   "اينسز ا%7.1اق نبس ااققزطب ااألا  ذكسب "اينسز ا
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احألضا-ا اقمش مدا ااقنسزت ااياا    ااقمبدانب  ااقدااا  انت ئ، ااقةباأ  ارت اق ز اج،ن 

ااقح اا   ا ش مدلنه  اجن انسز  اي غت احبث اجنا48.8%ا"أحب ن ", انسز  الي غت ,

ا ايبنم39.5%ا"ئم ار" ش مدلنه  ا, اجن اي غتانسز  ا ش مدم "  اج ا%11.8ا"ي الم  ,

ا.(35)(ا2016 ت  اج ارااا ا)ج ب  اع لا,اا جب احمبديا

لاجةدلاجش مدااأ  ارا تاجقدج ااقنت ئ،اح ا"أ   اأاز عب ا3أإل اجنا"ة ءظانتبض اا-

ااق ر ئب ظا اعز  ااقد  ااقتت ااقح اا   اق ز اج، اااقمص   اقةبن  اا م ا%48.4ينسز  ,

اأاز عب ا4-3جنا" اعبن ااقدااا ا%36ينسز اا"أ    اجش مدا ا ما تااقم از ااألرب ا ,

ا ااقح اا   ا  جب "ق ز اج، اا"يص اا ارااا ا%15.6ينسز  اج  ا خت ف اج  الم  ,

(2015 rAlmago-Cohen)ااقةبن ا  جب اأاقتتااش اظاإقداا اأ  ار تانتبض اجش مدا

ا(36) تااقم از ااأللقد.

  ارااقةبن اق ز اج،ااقح اا  ا"عد ااخصصااقرب ياأة ءظاأاز ماعد اجش مدااا-

ااقتح     "ا%48.9"اينسز ااقذيا تمااخاقهم ا ما"اتزنتالةه انظ ااققن هالاب اته  ,

,ا ما"ر لجااقرب ياعناص بااقم ض  ااقذيا تماجن إلشتع"اينسز ا%38.3ينسز ا

ا.%25.5ينسز اا"اشب ءامب اجهمعاد تمااقت كب اع ",ا ما34%

ااقب  ا- ا ت ااقح اا   اق ز اج، ااقةبن  اأ  ار ا ش مدم  ااقتت ااقس ع ظ اعدر اأت ا تر 

ا ما%45.3اق احد,اك نتا"أإل اجناا ع "ا تااقم از ااأللقداينسز  قداإجناا ع ا",

اا عتبنأ اجن اا"إل  اينسز  ااقث نب  ااقم از  ا%31.7 ت ا م ا", اا عتبن ا  ثاإجن قد

ا"كث اجنا  ثاا ع ظأ",الأرب ااة ءظا%16.7 تااقم از ااقث قث اينسز اا"ا ع ظ

ا.%6.2ينسز ا

ااقح ااا- ااقز اج، اعدر اأت اجنا تر  اأت ا تااألاز  , ااقةبن  اأ  ار ااقتتا ش مدم    

 تاا"ي ن ج،الاحد",ا ما%75.4ة ءظا تااقم از ااأللقداينسز اا" ش مداي ن جض ت"

ااقث نب اينسز ا ا ما%10.5اقم از  ا ما%7.9 تااقم از ااقث قث اينسز ا"  ثاي اج،", ,

ا.%6.2 تااقم از ااق اية الاألرب ااينسز اا"أكث اجناذقك"

اس عدنتا تاا   نا"ءاا ابباأاز ماجش مدااأ  ارااقةبن اق ز اج،ااقح اا  اازباة ا-

,ا ما تااقم از ااقث نب ا%38.3ينسز اااأللقدا تااقم از ا"أاائتااض هااققر   ااقمخت   

ا الاألحداث"ازب اق م ض ع ظ اش ج   ااغطب ظ اا"اقد  اازبا%29.5ينسز  ا م ,

ااقم اانبن" ااهم اا"اة ضاإلر    ا تااقم از  اينسز  ا تااقم از ا%ا27.7اقث قث  ا م ,

ينسز اا"استربفاشخصب ظاجتمب اااات بداجناآاائه اللةه ظانظ م "اق اية اازبا

اة ضااق أيالاق أيااألر ايم ا دعما ق   ا",ا ما تااقم از ااقخ جس اازبا18.7%

ا.(37)(2010م اج ا ت  اج ارااا ا)  امبنااةدا,ل%17.2ينسز اا"اقح اا

https://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/1579/1734
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ع داجت يةته اأ  ارااقةبن اا ح ص ئ،اأتاأي مااقز اج،ااقح اا  ااقتتاألضحتااقنتا-

ا اي ن ج، ا"مت ايقن ا ا    ااON T.V"ك  اينسز  ااأللقد ااقم از  ا تا%31.9 ت ا م ,

,ا ما تااقم از ااقث قث ا%29ينسز اCBC"ي ن ج،امن ااقة صم ايقن اا"اقم از ااقث نب ا

ا ارا م"ي ن ج، ايقن ا اجس ء  اا"اقة ش ا ا%28.6ينسز  ااق اية  ااقم از  ال ت ي ن ج،ا,

ا.%22.6ينسز ااdmc"يقن اااdmcجس ءا"

 تاجقدج ااقم ض ع ظااقتتااح صاعبن اا"اقسب اب الاألجنب "اقم ض ع ظااة ءظا-

,ال تااقم از ااقث نب ا%53.6جنار لااقز اج،ااقح اا  اينسز ااجت يةته اقدااا اع دا

اايإلتص ر  " اا"اققر    ااقم%25.2ينسز  ال ت ا, ااقث قث  ااقثق  ب " از  ينسز اا"اققر   

ا.(38)(اQamar Fatima 2014,الم اج ا ت  اج ارااا ا)24.5%

اا- اج ض ع ظ اجت ية  اع د ااقةبن  اح صاأ  ار اي قز اج،اااق ب ن ظاار  ا ام يب 

اع  ااداقح اا   ااق ر ئب  ااح صااقمص   اققن اظ ااأللقد ااقم از  ا ت اأاد احبث ,

ا اينسز  ارائم ا%62.3يش   ا, اينسز  اأح صا اج  ان راا ااقم از ا%37.7اقث نب  ال ت ,

ا اينسز  ااح صااحب ن  اعم ااا%2اقث قث  اح مت ا)جحم ر ارااا  اج  ا ت   اج  الم  ,

ا.(39)(2016

ا ام يب اااق ب ن ظجت ية اج ض ع ظاادل بم ا تة  اي از ماح صاأ  ارااقةبن اع ا-

اقتة يا"تااقم از ااأللقداأادا ااقمص   ااققن اظااق ر ئب ادي قز اج،ااقح اا  اع 

ا اج ض   الاية رم ا ااق ب ن ظع د ا"ام يب  اع دا", ااخ   ااقتت اي ققرب  لامتم جت

اينسز ا"جستقز ااق ان ااقث نب ا43.6%, ال تااقم از  ا  داجناإلدااتاع داجن إلش ا",

ال تااقم از ا%22.9ينسز اا"ام يب ا ااق ب ن ظاية راإلرب ا جة قض اإلرب ا"اقث قث ا,

ا.%11.9ينسز اا"ام يب ايش  اجتمب اي قز اج،ااقح اا  ا ااق ب ن ظ

اا ام ماجنالةه اا- اان للاإلر    اعند اان للااقز اج،ااقح اا   ا تة  ايط  ق   بم 

مبمااقز اج،ااقح اا  ااس مما تااةد  ااقم  "نظ اأ  ارااقةبن ,اأادا تااقم از ااأللقدا

ااق ب ن ظاا  اا"ام يب لاياض م ظااض ه ااقث نب ا%52.9ينسز  ال تااقم از  اقز اج،ا",

ااقمتخصصبن انظ  الةه  اعن ااةز  اا"اقح اا   ااقث قث ا%39.4ينسز  ااقم از  ال ت ,

ااق ب ن ظا" ايم ض   ااقمهتم ااقضمه ا اقدع اجهم  اجصداا ااةتز  ااقح اا   اقز اج،

ا.(40)ا(2016Butt, A. A.,الم اج ا ت  اج ارااا ا)%36ينسز اا"ام يب ا 

اات يةعاجناج ض ع ظاح لاألضحتااقنت ئ،اا- ااقةبن اج  ااا   اجةدلاجن إلش اأ  ار

ااأللقدا ااقم از  ا ت اة ء احبث ااير  ن, اج  ااقح اا   اي قز اج، اا ام يب  اق ب ن ظ

,ال تااقم از ااقث قث ا%25ينسز اا"أحب ن ",ال تااقم از ااقث نب ا%63.7ينسز اا"رائم "

ا.%11ينسز اا"ي"



 معالجة البرامج الحوارية لقضايا اإلرهاب عبر القنوات الفضائية وعالقاتها بتوجه الشباب المصري نحو الكيانات اإلرهابية

 190                              عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

اايااا- ااقدااا  األضحتانت ئ، اجصداإلب  ااقنسزتاراة  ا تاجة قض اأ    ااقةبن    ار

ا تا اأاد احبث اا ام يب , ااق ب ن ظ اقم ض   ااق ر ئب  اي ققن اظ ااقح اا   اقز اج،

ااأللقدا اجت اط "اقم از  اا"جصداإلب  ااقث نب ا%78.2ينسز  ال تااقم از  جصداإلب ا",

ا.%7.4سز اينا"يااتمت ايمصداإلب ",ال تااقم از ااقث قث ا%14.4ينسز اا"كزب ا

  ارااقةبن اي قمة  ج ظاأألضحتانت ئ،ااقدااا اأتاجس مم ااقز اج،ااقح اا  ا تااجداراا-

جس مم ا",ا ماك نتا%60.9ينسز اا"جس مم ايش  اجت ا "ح لااق ب ن ظاا ام يب اك نتا

ا.%14.7ينسز اا"جس مم ايش  اضةبف",الك نتا%24.4ينسز ا"يش  اكزب 

ااقز اج،اأاات  راااعألضحتانت ئ،ااقدااا اجدا-   ارااقةبن اجنااقمة  ج ظااقتتااط حه 

  ت تاي قحص لاع دااقمة  ج ظا"اقح اا  اعنااق ب ن ظاا ام يب ,احبثاة ءظانسز اجنا

ااقشخصب  الك نتانسز ا%52.2ا" ق اق مة    الاقمة ايا", اايصدإل ء يدأظاي قنق شاج 

اقة ةه  ااز  اا ض ر الجح لق  ااققر    امذه ا%35.2ا"ح ل ال, انسز  ا تا"ك نت يدأظ

ا.%12.7ا"اقمش اك اج اجخاس ظااقدلق ا تااقد ماح  لاقهذهااقمش  ظ

اا- ا تة   اع األ بم  ااقمت از  ااد  ا اقم ض ع ظ ااقةبن  اأ  ار ا ام يب اااق ب ن ظجت ية 

ا ا" ااأللقد ااقم از  ا ت اة ء ااقح اا  , الاق ب ن ظااك امب ي قز اج، ا"اا اقمنظم ظ ام يب 

ااق ب ن ظاا,2.86يمت ا ا ااقث نب ا"اا  بدااة اءاظااقح  ج اضد ام يب ا"اا ل تااقم از 

ا ا2.84يمت ا  اه م ه ارط اا ااض ه اج إل ت اادعبم ا" ااقث قث  ااقم از  ال ت ا"اا , ام م

ا2.71يمت ا ا اه م ه اي ية ر ااق عت ا" ااق اية  ااقم از  ال ت ايمت ا اا , ,ا2.61ام م"

ا.2.47ام يب "ايمت ا اح   ااقةم ب ظاا أا اضل تااقم از ااقخ جس ا"اقتة افاج ا

اقشز ماعبن ااقدااا انح اأي مااق ب ن ظاا ام يب ااا ةعألضحتانت ئ،ااقدااا اأتاا-

ا انت ئ،اك نت اهه ظ ااقمس مبن اا ر ات اةم ع  اكب ت انح  ااقت ةع اج عدا اا زب  ك ه 

اجخ دهاقع.

اا- ااقتة ضاق ز اج، اكث    ايبن اإحصــ ئب  اريق  اذاظ اع إل  الااض هالة ر اقح اا  

اا ام يب .اقشز ماعبن ااقدااا انح ااق ب ن ظا

اا- ااااز اب  اع إل  الة ر ااقز اج،اذاظ اع د اايعتم ر اجست ع ايبن اإحص ئب  ريق 

ااق ر  ا ت ااقح اا   اا ااقمص   ئب ظ اإلر    اجت ية  ااقمتغب ا ت الة ر ا ت ام م

ااق ابطتا"اقن  ".

اا- ااااز اب  اع إل  الة ر اإحص ئبذاظ ااقز اج،اريق  اع د اايعتم ر اجست ع ايبن  

ام ماي رت يان  ااقتة بما تاا  تاجت ية اإلر   اااقمص   اقح اا  ا تااق ر ئب ظا

الة رااقمتغب ااق ابطتا"ن  ااقتة بم".
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اا- ااااز اب  اع إل  الة ر ااقز اج،اذاظ اع د اايعتم ر اجست ع ايبن اإحص ئب  ريق 

ااق ر  ا ت ااقح اا   اجت ية ااقمص   ئب ظ اا ا ت ااقمتغب اإلر    الة ر ا ت ام م

ااقح يت".ااينتم ءاق ابطتا"

اا- ااااز اب  اع إل  الة ر ااقز اج،اذاظ اع د اايعتم ر اجست ع ايبن اإحص ئب  ريق 

ا ااق ر ئب ظ ا ت اا ااقمص   اقح اا   اإلر    اجت ية  ااقمست عا ت اي رت ي ام م

اايإلتص ريا تالة رااقمتغب ااق ابطتا"اقمست ياايإلتص ري".ا

 وصيات الدراسةت

ااقنت ئ،ااااا اإقبع اا ص ت اجم  ااقدااا  اا صب ظ اجناا,انط   اجضم عع ااثب  يحبث

افي التالي:األ   اااقزحثب ااقمتة ق اي قم ض ع ظاذاظااقص  الم اج ا م ناإةم قعا

اقةم اانظبماحم ظاا عب ايطزبة ااق ب ن ظاا ام يب ا تااقمضتم ااقمص ي,اق ةم اا-

ااقتتا تماا حه اق شز مار ص اعز الا ئ اا ع  ااقضد د.ع داج اةه اأ   ام ا

  ع ب ار ص اع دااقمست عااق   ياقم اةه ااقتنظبماا قب ظاأكثأاقةم اع دالض اا-

ا ااققط ع ظاقإلر اتاقة قمت ايبن اقع اا  بد األضحتايةضااقنت ئ،الة ر ااقتت ااقش ي ,

الاقنظ اإقبعاع داأنعاقبسا صب اإام يت.

ا  ب اظالا ئ اا ع  ااقمة  ب الاقس  كب ,ار ص ا تااألش  لااقت ا ا تارااا اا-

ااقز اجضب ااقحد ث ااقتتااظه اي اتم اا.

اعناا- ايةبدا ااقم ض عت ااقت سب ي ااقمة  ج ات اي قش  ااقح اا   ااقز اج، امتم  

ا ااقز ن ج، اجقد  اازبة االآااءهشخصب  اع د ااألحب ت اجن اكثب  ا ت ااطغد اقتت

اتا تمااقد مه اي قز اج،ااقح اا  .اقمة  ج ظالاقم ض ع ظااقت

ا

ا

ا
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ا تااش ب -9 ارلااايع   احمبدي, اا جب  اا اج ب  اع ع ا, ا)اق عتاايةتم عتاحب لاجح اي   مجلةام م,

ا(.2016,ااقض ءاايلل,ا  قب ا1البحوث والدراسات اإلعالمية  ع

ااقسبداأاج  ارلاااقصح   اا ق ت لنب ا تااش ب اااض م ظالجة ايااقشز مااقض جةتانح اا-10 امك    اانب 

,اة جة ااقمنص اا اك ب ااآلرام ارسالة دتتوراه غير منشورةا ام ما تاجص  ارااا ااح ب  اجبدانب  ا

ا.2016 ااإلسمااع  

ام ما   الرلام ا تااقت عب ايقر   اا اقصحادأجضداجحمدار ب اأي اة يا اعتم رااقشز مااألارنتاع ا-11

إلسمااقدااا ظااجةهدااقزح ثالاقدااا ظااقة يب  ا ة جة ااقدللااقة يب  ارسالة دتتوراه غير منشورة" ا

ا.2011ايع جب ا 

-12 Babikir F. Babikir: Islamic Religious Curricula And Terrorism, A Case Study of 

The Azherite Schools In Egypt, Electronic Theses, Faculty of the, Digital 

Commons, University of Denver, 2008. 

-31  Molly Loiler, The Role of The School in Responding toاand Educating About 

Terrorism, unpublished phd, University of Southern California, 2006. 

ااقمص   ,اا-14 اي ققن اظ ااقت ب    نب  ااق اي اي اج، اقض را ااقمص ي ااقضمه ا ااقببم اعم اا, اح مت جحم ر

اأي   /  نب االمجلة العلمية لبحوث االذاعة والتليفزيو ) ااقس رس ااقةدر ااقق م ا, اة جةع اايع   اك ب  ,

2016.) 

اح م ا-15 ااقمش اك ااجضبباأحمد اادعبم ا ت ااقة يب  ااق ر ئب ظاايرز ا   ا ت ااق أي اي اج، ارلا اقشبم ي,

ا2011.,اة جة ااقق م ا,اك ب اايع  ,رسالة دتتوراه غير منشورهاقسب اب اقدعاا مااقض جة ظ,ا

اقضمه ااجحمداعزدهاجحمدايدلي,ارلااي اج،ااق أياي ققن اظااق ر ئب ااقة يب ا تاادعبما ق   ااقح ااايبناا-16

ا2010.,اة جة ااقق م ا,اك ب اايع  ,رسالة ماجستير غير منشورهاقة يت,ا
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  امبنااةد,ارلااي اج،ااق أيايقن ااجص اا رز ا  ا تاا   نااقمة   اعنااققر   ااقة ج اقدعااقضمه ااا-ا17

ا ااياص لاارسالة ماجستير غير منشورهاقمص ي, اع    اإلسم ااآلرام, اك ب  اشمس: اعبن اة جة  ,

ا.2010لايع  ,

ا18 - Michael parkin, talking late night comedy seriously: how candidate appearance 

on late night television can engage viewrs, political research quarterly, 

vol.63.n1,2010. 

ن للاايراءااقح  جتاا تاااقب جب ا نب اقت ب   اقح اا  ااق ز اج،ايةتم عب اااقمسئ قب اج لاحسنااقغ الي,اا-19

اارااا  امجلة المصرية لبحوث الرتي العامال)اح ب ع, ا, ااقق م اة جة  ا  اا ع   اك ب    نب اا- ن   ا11:

ا.(2009

اا,نهداع افااقةزدا-20 ايبن ااجست   ظاقة إل  ا تااق ر ئب ظااقة يب  ااقح اا   الجست   ظاقتة ضاق ز اج،

ايقر   ااق أيااقة   اجة    اايص حااقسب اتا تاجص ,  الخامسبحا مقدم للمؤتمر العلمي السنوي ) 

اعشر: االعالم وقضايا االصالح في المجتمعات العربية: الواقع والتحديات اة جة  اك ب ااقق م ا, :

ا.(2009ايع  ,

ا تا-21 ااقمقدج  ااقة ج  ااققر    اأةندا اين ء اجة  ب  اش مبن, اي ققن اظااقت ب   امزع ااق اي ااقمص   اي اج،  نب 

ا  ارااا  الاقخ ص : ا)اقح  جب  اي ياص ل, ااقق ئم بحا مقدم للمؤتمر العلمي السنوي اخامس عشر: ت

ا.(2009:اك ب اايع  ,اقق م اة جة اااالعالم وقضايا االصالح في المجتمعات العربية: الواقع والتحديات 

23- Entman, R. M, Framing: Toward clarification of a fractured paradigm, Journal 

of Communication, Vol.43, (1993).   

24- De Vreese, C. H, Framing Europe: Television news and European 

integration, (Amsterdam, Netherlands: Aksant Academic, 2002). 

25- Vincent Price & David Tewksbury& Elizabeth Powers, Switching Trains of 

thought: The impact of news frames on readers, cognitive responses, 

Communication Research, Vol. 24, No. 5, 1997. 

26- Maxwell McCombs. Candidate Images in Spanish election: second level 

Agendasetting effects, Journalism and mass communication Quarterly, Vol. 

4, No. 40, Winter 1997. 

جحمداة رااقم قداح  ظاع  س:اااض م ظااقتغطب اا رز ا  اق شئ تااقخ اةب ا تااقصحفااقمص   اا-27

اي قصحفا اي قمتغب اظااقخ ص  الاقح يب اا–لع إلته  اجنااقصحفااقق جب  اع داعبن  ااطزبقب  راا 

ا اع جت ار ل ا2006-2005لاقخ ص  اانشورةرسالة ماجستير غير م   اك ب ا, ااق إل م  : ة جة 

ا.2008اآلرام اإلسماا ع   ا

ا.(ا2004)اقق م ا:ااقمد ن اي س اا,دراسات في نظريات الرتي العامأ مناجنص ااندا اشبم ءاذلااق ق ا:اا-28

29- Robert M. Entman, "Framing U.S. Coverage of International News: Contrasts in 

Narratives of the KAL and Iran Air Incidents,Journal of Communication, Vol. 

41, December 1991. 

30- Lum Silverstein, Framing The Game: How Three News Papers Coverage The 

Mam's and Women's NCAA Basaket ball Tournaments, 1994-1996, Presented 

to The Inaugurl Conference, USA, University of South Carolina, October. 

31- Linda Jean Kensicki. A second level agenda- setting: Steady of integration and 

progress, Egyptian journal of public opinion research, Vol. 1, No. 3, 2000. 

32- 1 ا- Robert Entman. Framing US Coverage of International News: Contrasts in 

Narratives of Kal&Iran Air Incident, Journal of Communication, Vol. 73, 
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م اكمبنان ذهاانظبماراعشا تالي  اابن ءاضداإل اظااألجنااقمص   ا تاا   ااكادث طريق الواكات: -33

ا ااقم ا   ااقضمة  ا    ااألحداث الإلةت ااقضب ا  اجح  ظ  ا ت اأكت يا20اق اح ظ اجصداا2017  الأع ن .

 الأا  ااقتة ج اج ا13جناإل اظااألجنااقمص    الإص ي اا16ح  جتاأتااقةم ب اأا  ظاعناجقت اعدرا

اشخص  .ا15اقةن ص اا ام يب اعناإص ي ا

ااق لض الاقتتاازةداعنااقة  شاكادث  مسجد الروضة:  - ا ق ايق    م امض  اجس  اااتهدياجسضدا 

الازةداعنايئ ا50جس   ا ااكم  اإل اي  الأا  اعنااق ااا40اقةزد ايمح  ظ اشم لاابن ء  إلتب اا305كم

يهض  ا ل ة ياا ر اال مث امذاااقهض  اأكث ااقح ارثاا ام يب ارج   ا تاا ا خاجص ا.جص ي ا128ل

ا مض  ايئ ااقةزد أل مض  اشم لاابن ء أل جسضدااق لض 

اااتهدياكادث تنيسة مارمينا: - اإام يت اإلز  اجن اجس   امض   ايمد ن ام  اج اجبن  إحدعا ح  ات كنبس 

زضا بم اإل ,آر  نا5لإص ي اا9أا  ااقهض  اعناجقت ا 2017 ر سمز   29 ت جح  ظ ااقق م ا ض احت

ا .لأع ناانظبماراعشاجسئ قبتعاعنااقح رث ع داجن ذااقهض  ,

 تسماء السادة المحكمين الستمارتي تحلي  المضمو   واالستقصاء:* 

ا.ك ب اا ع  اة جة ااقق م ا–أ.اراي ك ظاعزدااقة   اأات ذاا ذاع الاقت ب    تاا-

ا.ة جة ااقق م اك ب اا ع  ا–أر.اجحمدااقم اداأات ذاا ذاع الاقت ب    تاا-

اة جة اينه .ا-اآلرامك ب ا–أ.اراع يتااقط رتاائبساإلسماا ع  اا-

اا.ة جة اينه ا–ك ب ااآلراما–يقسماا ع  اا–أ.ار.ا اامب اع   ظاايات ذااقمس عداا-

ا.2017امرجع سابق جحمداع داأحمداعزبدي,اا-34

ا2016.مرجع سابق  سامية كميدي   ج ب  اع لا,ا-35

36- Cohen-Almagor,Media Coverage of Acts of Terrorism: Troubling Episodes and 

Suggested Guidelines, Canadian Journal of Communication,  Vol 35, No. 3 

,2015. 

ا.2010,امرجع سابق,ا  امبنااةدا-36

38- Qamar Fatima, Role of Talk Shows Raising Political Awareness among Youth, 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies,2014. 

ا2016.,امرجع سابقجحم راح متاعم اا,اا-39

40- Butt, A. A, Role of News Talk Shows in Political Orientation of Youth of 

Lahore, Pakistan. Unpublished M.S. Thesis, University of the Punjab, 

Lahore,2016.  
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