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ســعت الدراســة إلــى رصــد معاجلــة قضيــة العنــف السياســي بصحــف الدراســة عقــب ثــورة 30يونيــو، واجتاهــات 
الشــباب اجلامعــي نحوهــا، وذلــك عــن طريــق التعــرف علــى شــكل املعاجلــة الصحفيــة الكميــة والكيفيــة لقضيــة 
العنــف السياســي بصحــف الدراســة عقــب ثــورة 30 يونيــه، رصــد أكثــر مؤشــرات العنــف السياســي يف مصــر والتــي 
مت عرضهــا يف صحــف الدراســة، والتعــرف علــى نوعيــة قضايــا العنــف السياســي يف مصــر كمــا رصدتهــا صحــف 

الدراســة، واجتاهــات الشــباب نحــو قضيــة العنــف السياســي.

واســتخدمت الدراســة: منهــج املســح اإلعالمــي بالعينــة، ومنهــج املســح، ومتثلــت عينــة الصحــف يف األعــداد 
الصــادرة مــن صحيفــة )اجلمهوريــة- اليــوم الســابع- الوفــد( خــالل الفتــرة  مــن2013/8/1 حتــى2014/8/1؛ 

ــر الشــيخ(. ــي )القاهــرة- كف ــي بجامعت ــن الشــباب اجلامع ــردة م ــة: يف 400 مف ــة امليداني ــت العين ومتثل

ومــن أهــم النتـــائج: جــاءت نســبة قضايــا العنــف الشــعبي باملرتبــة األولــى يف الصحــف الثالثــة بإجمالــي بلــغ 
ــة بلغــت  ــة بنســبة إجمالي ــة الثاني ــا العنــف السياســي، وجــاء العنــف الرســمي باملرتب %82.45 مــن إجمالــي قضاي
%17.55. كمــا جــاءت »أحــداث الشــغب وتخريــب املمتلــكات العامــة واخلاصــة« يف املرتبــة األولــى بــن مؤشــرات 
العنــف السياســي بإجمالــي بلــغ %57.62. واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتغيــرات )نــوع 
ــة العنــف  ــوع –محــل اإلقامــة- املســتوى االقتصــادي(، وبــن اجتاهــات الشــباب اجلامعــي نحــو قضي اجلامعــة– الن
السياســي. كمــا اتضــح وجــود عالقــه طرديــة متوســطة بــن قــراءة صحــف الدراســة وبــن اجتاهــات الشــباب نحــو 

ــف السياســي.  ــة العن قضي

الكلمات املفتاحية: الصحافة املصرية، العنف السياسي، ثورة 30 يونيه، الشباب اجلامعي.

Study objectives:  Knowing the form of quantitative and qualitative journalistic treatment of 
the issue of political violence in Egypt after the June 30 Revolution, Monitoring most indicators 
of political violence in Egypt, which were dealt with in the study newspapers, Knowing about 
the types of political violence issues in Egypt as monitored by the study newspapers and 
Knowing the youth attitudes towards the issue of political violence.

The study uses the media survey methodology. The sample of newspapers was represented 
in the issues published by Al-Gomhoria newspaper, Al-Youm Al-Sabea newspaper and Al-
Wafd newspaper during the period from 12013/8/ to 12014/8/
- The field sample: 400 individuals from university youth at Cairo University and Kafr El 

Sheikh University were represented.
Study tools: consisted of a content analysis form and a questionnaire form.
The most important results: 

 1- The percentage of popular violence issues ranked first in the three newspapers, but at a 
different rate, with a total of 82.45% of the total political violence cases presented by the 
three newspapers, while official violence ranked second with a total rate of 17.55%. In the 
first place in the three sub-sectors, with a total rate of 57.62%

2- It was evident that there were statistically significant differences between the variables 
(university type, gender, residence, economic level) , and the attitudes of university youth 
towards the issue of political violence. It was also evident that there was an average direct 
relationship between reading study newspapers and youth attitudes towards the issue of 
political violence.

Keywords: Egyptian press, Political violence , 30th June Revolution, University youth 
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شــهدت مصــر يف الســنوات القليلــة املاضــية كثيــًرا مــن األحــداث املتالحقــة واملتشــابكة،    
والظـواهر التـي أثـرت يف املجتمـع ظهـر العديـد مـن القضـايا  2011ينـاير  25فمنذ ثورة  

خر، بعــض هــذه القضــايا والظــواهر جديــدة علــى املجتمــع املصــري، آاملصــري بشــكٍل أو بــ
  الذي وصلنا إليه. ، ولكنه لم يكن بارًزا ومؤثًرا إلي هذا احلدوالبعض اآلخر ليس بجديد
املالمـح  يونيه قد أظهرتا العديد مـن  30يناير ويليها ثورة    25فعلى الرغم من أن ثورة  

اإليجابية يف املجتمع املصري مثل االنتماء والوطنية واملثابرة والـروح املصـرية األصـيلة، إال 
قضايا والظواهر السلبية األخرى. ومـن أهـم هـذه القضـايا أنهما قد أظهرتا أيًضا بعض ال

  قضية العنف السياسي.
بصـفٍة شـبه مسـتمرة    فقضية العنف السياسي هي تعد من القضايا املتجددة، والتـي تتواجـد 

يف احلياة السياسية، وخاصة يف الدول النامية خالل أوقات عـدم االسـتقرار السياسـي وانتقـال  
العنف إذا كان هذا االنتقال والتحول جاء نتيجة ثورات كما هـو احلـال  السلطة، وتزداد حدة هذا  
  يف مصر والوطن العربي. 

وقتنا احلالي وخاصـة بعـد ثـورة ولهذا أصبح دراسة العنف السياسي أهمية قصوى يف  
يونيه، حيث استخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية يف الوصول إلي السلطة أو علـى   30

هنا نكـون إزاء عنـف مـنظم مـن جانـب املعارضـة، أمـا إذا كـان هـدف األقل التأثير عليها، و
ا مــن العنــف هــو ضــمان الســيطرة علــى الســلطة السياســية والتثبيــت بهــا يكــون العنــف هنــ

  انب النظام نفسه.ج
ــدين بالسياســية والتــي ظهــرت بقــوة  ــط ال ــى خل ــي العنــف القــائم عل هــذا باإلضــافة إل

التصــدي ملثــل هــذه القضــايا والوقــوف علــى  مــؤخًرا، وهنــا يظهــر دور وســائل اإلعــالم يف
عــن آمــال  إبعادهــا، وهنــا يظهــر حجــم املســؤولية امللقــاة علــى عــاتق اإلعــالم باعتبــاره يعبــر

، كما أنه وسيلة من وسائل الكفاح وذراع مـن أذرع النضـال، فـإن اإلعـالم وتطلعات الشعوب
  ).1( احلر والنزيه يكون احلقيقة غايته واملوضوعية أسلوبه يف األداء

ينـاير عبــر  25ولقـد قـدمت الصـحف اخلاصـة واحلزبيــة دورًا بـارًزا يف التمهيـد لثـورة 
القـائم، عبـر التأكيـد املسـتمر علـى اسـتبداد عدة آليـات مـن بينهـا زعزعـة شـرعية النظـام  
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  ).2(  النظام، وتأكيد فكرة انفصاله عن املواطنني
ا عقـب ثـورة   ه ملواجهـة العنـف السياسـي يونيـ 30ينـاير وثـورة   25كما برز دورهـا أيضـً

بعواقـب هـذا   -الفئة املعنية بهذه القضية-، وتوعية الشباب  الذي ظهر بقوة يف هذه الفترة
  جتمع والدولة يف نفس الوقت.العنف على امل

ــة ضــرورة دراســة معاجلــة الصــحف املصــرية لقضــية العنــف  ــا وجــدت الباحث ومــن هن
ذه القضية باعتبارهم أهم فئة معنية السياسي ودراسة اجتاهات الشباب اجلامعي جتاه ه

  مبثل هذه القضايا.
  الدراسات السابقة: 

حدث وذلك من خالل محـورين سوف يتم تناول الدراسات السابقة من األقدم إلي األ
  رئيسن:  

  : يتناول ظاهرة العنف يف مصر والوطن العربي بصفٍة عامة.املحور األول
ائل اإلعـالم وفيمـا سـي مـن خـالل تناولهـا يف وسـيتناول ظاهرة العنف السيااملحور الثاني:  

  يلي عرض للدراسات السابقة.
  املحور األول: ظاهرة العنف السياسي يف مصر والوطن العربي: 

  الدراسات العربية:    -أ
هناك العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت ظـاهرة العنـف السياسـي يف الـوطن العربـي 

يدة والتي ظهـرت بقـوة مـع ثـورات العـالم العربـي، نظًرا ألهمية القضية التي القدمية اجلد
  ومن هذه الدراسات: 

والتي طبقت يف اجلزائر أوضحت أنه يوجد شـبه اتفـاق )  3()  2002راسة (قبي آدم  أما د
بــني أغلــب الدارســني للظــاهرة علــى أن العنــف يصــبح سياســًيا، عنــدما يكــون أهدافــه أو 

ا كا النقالبــات وعمليــات االغتيــال أو غيــر دوافعــه سياســية، وقــد يكــون هــذا العنــف منظمــً
، وقد يكون فردًيا كاالغتيـاالت أو االختطـاف، أو منظمة كأحداث الشغب وأعمال التخريب

جماعًيا كاملظاهرات، اإلضـرابات وأحـداث الشـغب، وعلينـا كاملظـاهرات أو سـرًيا كاغتيـال 
  العناصر املعارضة.

ة العنــف السياســي يف اولــت ظــاهروالتــي تن ).4() 2004أمــا دراســة (صــالح عبــد اخلــالق 
ــدماج  ــاب االن ــأثير غي ــدى ت ــى م ــرف عل ــى التع النظــام السياســي الفلســطيني، وهــدفت إل
السياسي على العنـف السياسـي يف النظـام السياسـي الفلسـطيني، كمـا رصـدت مؤشـرات 
العنف السياسي يف فلسطني وحتليلها، وتوصلت إلى وجود مجموعـة مـن املؤشـرات الدالـة 

  تسجل مستويات عالية من حيث شدتها.  ة ولكن لملى الظاهرع
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علــى دراســة ظــاهرة العنــف السياســي يف  ).5() 2009دراســة (نــاظم نــواف كمـا ارتكــزت 
، وأوضـحت الدراسـة 2009وحتـى    2003العراق املعاصر منـذ االحـتالل األمريكـي عـام  

ا مـن أن العنف السياسي ليس وليد الصـدفة يف املجتمـع العراقـي، فهـو مخطـط لـه مسـبقً 
احليـاة قبل املنـاوئني للعـراق، إذ لـم تكـن اإلدارة األمريكيـة وخططهـا مبعـزٍل عمـا يـدور يف  

ــالعنف  ــة بـ ــات املتعلقـ ــناعة األزمـ ــر يف صـ ــرك األكبـ ــت املحـ ــي كانـ ــة فهـ ــية العراقيـ السياسـ
  السياسي.

والتي تناولـت ظـاهرة العنـف السياسـي  ).6() 2013دراسة (إلهام البوادي كما أوضحت  
م املجتمـع التـي هـي األساسـي ر من ناحيتني األولـى يعتمـد فيهـا علـى دراسـة قـييف اجلزائ

نظام سياسي، والثانية تفسـير يعتمـد علـى اخـتالل النظـام السياسـي ألسـباب املعنوي ألي  
عديدة كوجـود خلـل يف عملـة كتهمـيش فئـات عديـدة يف املجتمـع لعـدم وجـود آليـة إلدخـال 

وهي الفترة التي   1999  -1988اسة خالل الفترة  املطالب بشكٍل فعاٍل، وقد طبقت الدر
  .1962فه منذ استقاللها عام عرفت فيها اجلزائر اضطرابات وعنف لم تعر

والتـــي هـــدفت إلـــى محاولـــة الوقـــوف إلـــى بعـــض  ).7() 2013أمـــا دراســـة (طـــه مبـــروك 
املتغيـــرات النفســـية واالجتماعيـــة (املعتقـــدات السياســـية الســـلبية، االغتـــراب السياســـي، 

حباط، والعدائية) يف تشكيل سلوك العنف السياسي لدى عينة من طالب اجلامعة من واإل
ــريفي ــا يف ال ــي جــرت وقائعه ــف الت ني واحلضــر واستعرضــت الدراســة بعــض أحــداث العن

مثل حادث مسرح البالون، وأحـداث   2011يناير    25املجتمع املصري وخاصة عقب ثورة  
أحــداث العباســية، وحصــار املحكمــة شــارع محمــد محمــود، وأحــداث مجلــس الــوزراء، و

لدراسة على أهميـة املتغيـرات الدستورية، وأحداث جمعة اخلالص وغيرها..، وقد أكدت ا
النفسية يف تفسير ظاهرة العنف السياسي وأهمية اتخـاذ إجـراءات عاجلـة ملحاصـرة هـذه 
 الظــاهرة واحلــد منهــا، كمــا عرضــت الدراســة بعــض االســتراتيجيات التــي ميكــن االعتمــاد

  عليها يف سبيل التصدي لهذه الظاهرة.
أشــكال العنــف السياســي وأســبابه يف  ).8() 2015دراســة (رودينــا عبــد املــنعم وأوضــحت 

ــرة  ــة الســياحية يف مصــر والقــوى  2013 -2011مصــر خــالل الفت ــى التنمي ــأثيره عل وت
املمارســة للعنــف السياســي يف مصــر وأشــكال العنــف السياســي الرســمي وغيــر الرســمي 

ه املختلفــة ونتــائج العنــف السياســي، وآثــاره علــى املســتوى السياســي واالقتصــادي ومظــاهر
عي وأثره على التنمية السياسية يف مصـر ومـدى تـأثيره علـى االقتصـاد املصـري، واالجتما

والقــوى املمارســة لــه يف مصــر كاجلماعــات اإلرهابيــة، واحلركــات االحتجاجيــة والعماليــة، 
  ة يف مدينة اإلسكندرية.وطبقت الدراسة على قطاع السياح
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  الدراسات األجنبية:  -ب
هنــــــــــاك العديــد مــن الدراســـــات األجنبيــة التــي تناولــت ظــاهرة العنــف السياســي، 

والتي قدمت طريقة موحدة لدراسـة العنـف ) Timothy Besley 2011 ()9دراسة (ومنها 
منــوذج ميكــن بــه  السياســي، ومــا إذا كــان ينشــأ نتيجــة كبــت أو حــرب، العمــل علــى صــياغة

للحفـاظ علـى السـلطة أو العمـل علـى إكسـابها، وذلـك بدراسـة للمعارضة استخدام العنف  
العناصر السياسية واالقتصادية املـؤثرة، والتـي حتـرك العنـف مـن جانـب واحـد أو جـانبني 
(التمــرد أو احلــرب األهليــة)، وهــذا النمــوذج يتنبــأ بالتسلســل الهرمــي حلــاالت العنــف مــن 

األهليـة، واتضـح أن العنـف يـرتبط م عن طريق القمع املدني إلى حالـة احلـرب  حالة السال
بالصدمات التي ميكـن أن تـؤثر علـى األجـور واملسـاعدات، وكمـا تقـول النظريـة، فـإن هـذه 

  اآلثار توجد فقط يف احلالة التي تكون فيها املؤسسات السياسية غير متماسكة.
والتقدم الذي طرأ علـى ظـاهرة  طورالت) Michael 2012 ()10دراسة (كما تناولت 

السياســي علــى مــدى الســنوات العشــرين املاضــية، ودراســة األنــواع املختلفــة للعنــف العنــف 
السياسي، مثل اإلبادة اجلماعيـة والتطهيـر العرقـي واحلـرب بـني الـدول والتمـرد واحلـرب 

نوع مـن األهلية والقمع. واستخدمت الدراسة استمارة استقصاء عن العنف السياسي لكل  
ذلك بكبـار العلمـاء يف هـذا املجـال لتحديـد االجتاهـات أنواع العنف السياسـي، مسـتعينة بـ

  املستقبلية للعنف السياسي.
فقــد تناولــت العالقــة بــني الصــراع ) Hosam Ibrahim 2019 ()11دراســة (أمــا 

يـد السياسي الداخلي والشباب يف املجتمعات الراكدة اقتصـادًيا، بـالنظر إلـى اجلـدل املتزا
وتأثير ذلك على العنف، ويف هذا السـياق تهـتم هـذه   حول الضغوط السكانية وندرة املوارد

الدراسة االقتصادية لفئات الشـباب علـى احتمـال املظـاهرات املناهضـة للحكومـة وأعمـال 
  الشغف، وحرب العصابات، واالنقالبات، واحلروب األهلية.

ا  للتكــتالت الشــبابية علــى مختلــف وتوصــلت الدراســة إلــى أن هنــاك تــأثيًرا إيجابيــً
عنــف السياســي، وخاصــة العنــف الــذي ينطــوي علــى مشــاركة جماهيريــة واســعة أشــكال ال

  النطاق ويزداد هذا التأثير بزيادة شدة نتائج العنف.
بدراســة مجموعــة مــن ) David and others 2020 ()12دراســة (كمــا اهتمــت 

ن األحيــان لتعزيــز أو تبريــر العنــف التــي تســتخدمها األيــديولوجيات يف كثيــر مــ التكنيكــات
ــ ــدد السياسـ ــذي يحـ ــاعي الـ ــي االجتمـ ــار النفسـ ــة اإلطـ ــى مراجعـ ــة إلـ ــتند الدراسـ ي، وتسـ

االحتياجــات الوجوديــة واملعرفيــة املهمــة التــي حتفــز األفــراد علــى أن يصــبحوا متطــرفني 
واسـعني يعـززان العنـف السياسـي وهمـا سياسـيني، وتوصـلت الدراسـة إلـى حتديـد نـوعني 
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ديولوجيات لــديها هياكــل فرعيــة أكثــر واملحافظــة)، كمــا أوضــحت أن بعــض األيــ -نيــة(الدي
  فاعلية يف الترويج للعنف السياسي.

  املحور الثاني: ظاهرة العنف السياسي من خالل تناولها يف وسائل اإلعالم: 
  الدراسات العربية:    -أ

ف السياســي يوجــد العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت تنــاول وســائل اإلعــالم للعنــ
العنـف السياسـي وفيمـا يلـي وأشكاله واستمرت هـذه الدراسـات باسـتمرار تواجـد ظـاهرة  

  عرض لبعض هذه الدراسات: 
وهـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة طبيعـــة املعاجلـــة  ).13() 2009دراســـة (وســـام الســـبع 

الصــحفية للصــحف اليوميــة يف مملكــة البحــرين ملوضــوعات العنــف السياســي يف صــحيفة 
ا يف درجـة اهتمـام أخبار اخل ليج وصحيفة الوسط، وتوصلت الدراسـة إلـى أن هنـاك تفاوتـً

ًيا ودرجة اث اجلارية ميدانصحف العينة مبوضوعات العنف السياسي تبًعا لسخونة األحد
خطورتها والتي تشتد يف أوقات معينة وتضعف أو تغيب بشكٍل شبه كلي يف أوقـات أخـرى، 

تي تتعامل مع أحداث اللحظـة أوًال بـأول يف حـني قـد وهذا التفاوت ينعكس على األخبار ال
  تعالج األشكال الصحفية األخرى قضايا مر على حدوثها أيام وأسابيع ورمبا أشهر.

والتي تناولت املعاجلة اإلجبارية لبعض قضايا )  14()  2014الرحمن    دراسة (والء عبد
، وكانــت مــن أهــم هــذه الــدول الناميــة يف الفضــائيات األوروبيــة املوجهــة باللغــة العربيــة

القضـايا هـي قضـية الالجئـني، العنـف السياسـي، املشـاركة السياسـية للمـرأة وغيرهـا مـن 
ــا ، وقــد أوضــحت الدراســة أن العنــف السيالقضــايا ــي تناولته اســي مــن أهــم القضــايا الت

  الفضائيات األوروبية كأبرز القضايا يف الدول النامية.
ســـة بدراســـة أحـــداث العنـــف الدرا اهتمـــت ).15() 2014دراســــة (محمــــد القعــــاري 

السياســي يف املجتمــع اليمنــي ومعاجلــة الصــحافة لهــذه األحــداث، وأوضــحت أن أحــداث 
مـن أبـرز األحـداث التـي    2012و    2011خالل عامي    بها اليمن األزمة السياسية التي مرت  

ذه  شغلت وسائل اإلعالم بشكٍل عاٍم والصحافة بشكٍل خاٍص خالل هذه الفتـرة، حيـث احتلـت هـ
األحــداث بــؤرة اهتمــام وســائل اإلعــالم رغــم تبــاين وجهــات النظــر حيالهــا، وتفــاوت ردود الفعــل  

اعـل مـع هـذه األحـداث علـى تقـدمي  ر سـعيها للتف جتاهها وقـد عملـت الصـحف اليمينيـة يف إطـا 
  معاجلات صحفية متعددة تناولت مختلف جوانب األحداث. 

معاجلـة الصـحافة  دراسـة كيفيـةوتناولت ال ).16()  2015دراسة (دعاء محمد شاهني  
اإللكترونية لصور املعارضة يف املجتمع املصري وانعكاسها على اجتاهات الشـباب نحوهـا، 

الدراسة أن (محاكمة رموز األنظمة السـابقة) جـاءت يف مقدمـة األحـداث  وقد أظهرت نتائج  
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جـــاءت    نيـــة، ويليهـــا السياســـية التـــي يحـــرص املبحوثـــون علـــى متابعتهـــا يف الصـــحف اإللكترو 
ــة، وجــاءت (العنــف السياســي) يف املرتبــة  (التظــ اهرات)، ثــم (االعتصــامات) يف املرتبــة الثالث

  الرابعة يليها جاءت اإلضرابات ثم االحتجاجات. 
وهــدفت هــذه الدراســة إلــى دور وســائل اإلعــالم يف ) 17() 2017دراســة (آالء شــنطي 

قـد خلصـت سي يف مصر، ولتغيير السياتعزيز مظاهر العنف السياسي وذلك يف عمليات ا
الدراسة إلى أن هناك اهتماًما كبيًرا من القنـوات الفضـائية املصـرية بالقضـايا السياسـية 
يف برامجها، وقـد اسـتخدمت منـاذج (العنـف غيـر املـنظم) كمرتبـة أولـى يف عـرض قضـايا 
ــاظر ومشــاهد ــا اســتخدام أســلوب عــرض من ــب عليه ــر السياســي، كمــا غل ــف والتغيي  العن

بشـكٍل مبــالٍغ فيــه ومتكـرٍر، كمــا غلــب اسـتخدام أطــر (التركيــز وير األضــرار مأسـاوية وتصــ
  على بنية وتركيب احلدث وهذا كله سعًيا لزيادة العنف السياسي.

ــى أطــر معاجلــة  ).18() 2017دراســة (ســمر الطــبالوي  ــي اســتهدفت التعــرف عل والت
لعنــف ف أهــم قضــايا اقضــايا العنــف السياســي يف الصــحافة املصــرية، ورصــد وتوصــي

املعروفــة يف معاجلــات الصــحف املصــرية، وتوصــلت الدراســة إلــى أن اجتاهــات السياســي 
األطر السلبية قد طغت على اجتاهات األطر اإليجابية يف معاجلـة هـذه الصـحف لقضـايا 
العنف السياسي، وهو ما يـدل علـى تفـاقم وتيـرة أحـداث العنـف وضـخامتها وكثرتهـا، كمـا 

روًزا من قبل صحف الدراسة يف معاجلة قضايا كان األكثر ب  اإلطار املحددتوصلت إلى أن  
  العنف السياسي.

  الدراسات األجنبية:  -ب
هناك العديد من الدراسات األجنبية التـي تناولـت ظـاهرة العنـف السياسـي يف وسـائل 

والتي هدفت إلى تطـوير ) Mudgal. V. 1995 ()19دراسة (اإلعالم، ومن هذه الدراسات 
(بنجاب الهندية)، حيث جتمع بـني  ني وسائل اإلعالم واإلرهاب والدولة يفمفهوم العالقة ب

ــاج منــوذج الدعايــة لــدى "هيرمــا ن ونشومســكي" مــع املــنهج اإلنشــائي والتنظيمــي عنــد إنت
ا، وشــملت أحــد االفتراضــات  وتقــدمي األخبــار، وذلــك يف إطــار انتقــادي ولكــن يــتم اختياريــً

جزء من هيكل السلطة االجتماعية لكنهـا ليسـت األساسية لهذه الدراسة هو أن الصحافة  
لقة بالعنف يف ثمانية من الصحف املحرك األساسي لها. وشمل البحث حتليل األخبار املتع

ا، وظهـر  اإلقليمية والوطنية والبريطانية على مدار فترتني زمنيتني كل منهما تسـتغرق عامـً
ا" حيـث التحليل أن الصحافة تتقبل دون تأكيد أن احلملة ضد العن ف السياسـي تعـد "حربـً

  .تكون فيها التجاوزات ضرورة مؤملة لتساعد على نزع شرعية أعداء الدولة
فقـد تناولـت العنـف السياسـي والصـحافة يف ) Lisa Brooten 2006 ()20دراسة (أما 
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ــى بورمــا (ميــا منــار)، وتســاءلت الدراســة عــن دور  ــالتطبيق عل ــددة األعــراق ب ــدول متع ال
العنــف السياســي، ومــا إذا كــان ينبغــي علــى الصــحفيني التركيــز علــى اإلعــالم يف حــاالت 

تسهيل الصراع. وبالتركيز على الصـحيفتني مـن بورمـا الـذين التقارير املوضوعية بدًال من  
يعيشون يف املنفى يف تايالند، يتضح أن العنف السياسي له عواقـب يف التـأثير علـى تنميـة 

الرغم مـن أن هـؤالء الصـحفيني يتـأثرون بالتمويـل   املجتمعات ذات األعراق املتعددة، وعلى
ــدد ــوذج محـ ــوير منـ ــاولون تطـ ــم يحـ ــارجي إال أنهـ ــم  اخلـ ــحفيني يتسـ ــم كصـ ــياق لعملهـ السـ

باملوضوعية، ومن هنا افترضت هذه الدراسة احلاجـة إلـى تطـوير منـوذج لوسـائل اإلعـالم 
  أكثر قدرة على التعامل على سياقات العنف السياسي.

ــا  ــى التنظــيم ) n BobertStephe ()21, 2017دراســة (أم ــالتركيز عل فقــد اهتمــت ب
يف   1842  -1834واسـتخدامهم للصـحافة خـالل الفتـرة  التطوعي عن طريـق الـوطنيني  

دولتي كندا والواليات املتحدة، وتناقش الدراسة أنه ينبغـي فهـم التمـرد والعصـيان والعنـف 
جديــد مــن خــالل الصــحافة السياســي علــى أنــه محاولــة مــن قبــل املــواطنني؛ إلقامــة نظــام 

ف علــى حــد ســواء، جــاء واجلمعيــات التطوعيــة، قبــل وبعــد انــدالع العصــيان وأعمــال العنــ
الدستوريون أوًال ومن بعدهم الوطنيون الذين انضموا إلى تنظيم عسـكري باعتبـاره نتيجـة 
ا يف هـذا التنظـيم  طبيعية للقيم التطوعية التي يؤمنون بها. وكانت الصـحافة عنصـًرا مهمـً

  الذي شهد صعوًدا للصحافة الوطنية. 1836ابتداًء من عام 
ــا هـــدفت  ــة (كمـ ــا ) 2020Samson  ()22دراسـ ــيم العنـــف السياســـي يف غانـ ــى تقيـ إلـ

والتحديات التي تواجه اإلعالم يف هذا اإلطار، ويف هذه الدراسة مت إبراز ثالث فترات يف 
مهورية األول إلى الثالـث، التاريخ السياسي لغانا، وهم عصر ما قبل االستقالل، عصر اجل

نتشــار وســائل اإلعـــالم دور وعصــر اجلمهوريــة الرابعــة، وأوضــحت الدراســـة أنــه كــان ال
ا) التـي كانـت حتـت قيـادة الصـفوة مـن  أساسي يف حترير ساحل الذهب سابًقا (غانا حاليـً
املتعلمـــني، ويف مرحلـــة مـــا بعـــد االســـتقالل خلقـــت الصـــحافة ثقافـــة التعصـــب السياســـي 

مما جعل بعض القادة يف ذلك الوقت للـتخلص مـن رؤسـاء صـحف املعارضـة، ويف والعنف،  
لــة احتكــر اجلــيش الغــاني صــحافة الدولــة وســخرها ملنــافع االنقــالب العســكري هــذه املرح

، ومــع تنصــيب اجلمهوريــة الرابعــة واجهــت وســائل 1992ونشــر ثقافــة الصــمت، ويف عــام 
  من بينها العنف االنتخابي.اإلعالم حتدًيا أخًرا، وهو منع سياسة العنف و

  أهمية الدراسة:  
ــة هــذه الدراســة مــن  -1 ــا، القضــية تســتمد أهمي ــف السياســي ذاته ــة قضــية العن أهمي

املتجــددة، خاصــة يف الــدول الناميــة بصــفٍة عامــة ويف الــوطن العربــي ومصــر بصــفٍة 
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خاصـــة، حيـــث بـــرزت مجـــدًدا هـــذه القضـــية بعـــد الثـــورات العربيـــة ومرحلـــة عـــدم 
  ياسي الذي مرت به مصر والدول العربية عقب تلك الثورات.االستقرار الس

تقوم به وسائل اإلعالم بصفٍة عامة، والصحافة بصـفٍة خاصـة يف   أهمية الدور الذي -2
معاجلــة قضــية العنــف السياســي، والتــي بــرزت مــرة أخــرى علــى الســاحة السياســية 

 املصرية.
قـوم الشـباب بـدور مهـم أهمية الفئة التي تطبق عليها الدراسة وهي الشباب، حيـث ي -3

ينـــاير  25ولـــى لثـــورة أشـــعل الشـــرارة األ يف احليـــاة السياســـية، فالشـــباب هـــو مـــن
 يونيه، فهو يقوم بدورًا مهًما يف احلياة السياسية يف مصر. 30، وأيًضا ثورة  2011

ا ملعرفــة التغييــر الــذي طــرأ علــى قضــية العنــف  -4 تــأتي أهميــة هــذه الدراســة أيضــً
اد الذين ميارسون هذا العنف يف الفترة األخيـرة بعـد ثـورة السياسي واجلهات واألفر

 يونيه. 30
 .2013يونيه   30شكل احلياة السياسية يف مصر عقب ثورة  تغير   -5

  مشكلة الدراسة:  
نظًرا ألهمية قضية العنف السياسي بالنسبة للمجتمع بصفٍة عامـة، ولفئـة الشـباب 

يونيــه، فقــد تبلــورت مشــكلة  30بصــفٍة خاصــة، وظهــور هــذه القضــية بوضــوح عقــب ثــورة 
الصـحف محـل الدراسـة واجتاهـات الدراسة يف "رصد معاجلة قضية العنف السياسي يف  

معاجلة الصحف لهذه القضية، واجتاهات الشباب اجلامعي نحـو قضـية العنـف السياسـي 
  واجتاهاتهم جتاه معاجلة الصحف لها.

  أهداف الدراسة:  
  لية:  أوًال: األهداف اخلاصة بالدراسة التحلي

العنــف السياســي يف مصــر التعــرف علــى شــكل املعاجلــة الصــحفية الكميــة والكيفيــة لقضــية  -1

  يونيه. 30عقب ثورة 

ــحف  -2 ــا يف صـ ــي مت معاجلتهـ ــر والتـ ــي يف مصـ ــف السياسـ ــرات العنـ ــر مؤشـ ــد أكثـ رصـ
  الدراسة.

  التعرف على نوعية قضايا العنف السياسي يف مصر كما رصدتها صحف الدراسة. -3
ف خبارية التي كانت األبـرز يف عـرض قضـية العنـف السياسـي يف صـحلقيم اإلرصد ا  -4

  الدراسة.
  التعرف على هدف املحتوى اخلاص بقضية العنف السياسي يف صحف الدراسة. -5
رصــد املجــال اجلغــرايف لقضــية العنــف السياســي، كمــا أوضــحته املعاجلــة الصــحفية  -6
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  لقضية العنف السياسي يف صحف الدراسة.
ثـورة    ى اجتاه معاجلة صحف الدراسـة لقضـية العنـف السياسـي يف مصـر عقـب عرف عل الت   - 7

  يونيه.   30
  التعرف على أسباب العنف السياسي يف مصر كما رصدتها صحف الدراسة. -8
التعرف على احللول املقترحة لقضية العنف السياسي كمـا عرضـتها صـحف الدراسـة   -9

  إن وجدت.
لسياســي يف املســتخدمة يف عــرض قضــية العنــف ا التعــرف علــى األشــكال الصــحفية -10

  يونيه يف صحف الدراسة. 30مصر عقب ثورة  
  ثانًيا: األهداف اخلاصة بالدراسة امليدانية: 

التعرف على مدى قراءة الشـباب اجلـامعي لألخبـار اخلاصـة بقضـية العنـف السياسـي -1
  يف صحف الدراسة. 

  اجلامعي. التعرف على مفهوم العنف السياسي لدى الشباب -2
ص الشــباب اجلــامعي علــى رصـد أهــم مؤشــرات ومظــاهر قضــية السياسـي التــي يحــر -3

  قراءتها .
التعــرف علــى أهــم مصــادر معلومــات الشــباب اجلــامعي عــن قضــية العنــف السياســي  -4

  وترتيب الصحف بينها.
التعرف على آراء الشباب اجلامعي يف التغطية الصحفية لقضـية العنـف السياسـي يف   -5

  الدراسة.صحف  
لقضــية العنــف السياســي يف التعــرف علــى أهــم عيــوب ومميــزات التغطيــة الصــحفية  -6

  صحف الدراسة من وجهة نظر الشباب اجلامعي.
  رصد أهم أسباب قضية العنف السياسي يف مصر من وجهة نظر الشباب اجلامعي. -7
ر الشـباب التعرف على احللول املقترحة حلل قضية العنف السياسي يف من وجهـة نظـ  -8

  اجلامعي.
تشــكيل اجتاهــات الشــباب نحــو قضــية  التعــرف علــى أكثــر الصــحف التــي أســهمت يف -9

  العنف السياسي.
  تساؤالت الدراسة: 

يتمثــل التســاؤل الــرئيس للدراســة يف: "مــا طبيعــة املعاجلــة الصــحفية يف الصــحف 
جتاهـات يونيـو ومـا هـي ا30املصرية (محل الدراسة) لقضية العنف السياسي عقـب ثـورة  

  الشباب اجلامعي نحوها؟"
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  -األسئلة الفرعية التالية:  ويتفرع من التساؤالت الرئيس
  أوًال: التساؤالت املتعلقة بالدراسة التحليلية: 

 (ماذا قيل)   -
ما شكل املعاجلة الصحفية الكمية والكيفيـة لقضـية العنـف السياسـي يف مصـر عقـب   -1

  يونيه يف صحف الدراسة؟ 30ثورة  
املعاجلــة الصــحفية  العنــف السياســي يف مصــر والتــي مت رصــدها يف  ر مؤشــرات  مــا أكثــ  - 2

  بصحف الدراسة؟ 
  ما نوعية قضايا العنف السياسي التي مت معاجلتها بصحف الدراسة؟ -3
ــف السياســي بصــحف  -4 ــرز يف عــرض قضــية العن ــت األب ــي كان ــة الت ــيم اإلخباري ــا الق م

  الدراسة؟
  عنف السياسي بصحف الدراسة؟ما هدف املحتوى املقدم عن قضية ال -5
لقضية العنف السياسي كما أوضـحته املعاجلـة الصـحفية لقضـية ما املجال اجلغرايف    -6

  يونيه بصحف الدراسة؟ 30العنف السياسي يف مصر عقب ثورة  
  ؟يونيه   30اجتاه معاجلة صحف الدراسة لقضية العنف السياسي يف مصر عقب ثورة  ما  -7
  الدراسة؟ي يف مصر كما رصدتها صحف  ما أسباب العنف السياس -8
  احللول املقترحة لقضية العنف السياسي كما عرضتها صحف الدراسة؟ما  -9

مــا األشــكال الصــحفية املســتخدمة يف عــرض قضــية العنــف السياســي يف صــحف  -10
  كيف قيل) الدراسة؟ (

  ثانًيا: التساؤالت املتعلقة بالدراسة امليدانية:  
اسـي يف صـحف بقضية العنف السياجلامعي لألخبار اخلاصة  ما مدى قراءة الشباب    -1

  الدراسة؟
  ما مفهوم قضية العنف السياسي لدى الشباب اجلامعي؟ -2
ما أهم مؤشرات ومظاهر قضية العنف السياسي التي جتذب انتباه الشباب اجلـامعي   -3

  لقراءتها وما أسباب تفضيلها؟
ضية العنف السياسي وما ترتيـب الصـحف  ما أهم مصادر معلومات الشباب اجلامعي عن ق   - 4

  ؟ بينها 
  ما رأي الشباب اجلامعي يف التغطية الصحفية لقضية السياسي يف صحف الدراسة؟ -5
مــا أهــم عيــوب ومميــزات التغطيــة الصــحفية لقضــية العنــف السياســي يف صــحف  -6

  الدراسة من وجهة نظر الشباب اجلامعي؟
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  وجهة نظر اجلامعي؟ما أسباب العنف السياسي يف مصر يف من   -7
احللــول املقترحــة ملواجهــة قضــية العنــف السياســي يف مصــر مــن وجهــة نظــر مــا أهــم  -8

  الشباب اجلامعي؟
مــا أكثــر الصــحف التــي أســهمت يف تشــكيل اجتاهــات الشــباب اجلــامعي نحــو قضــية  -9

  العنف السياسي؟
صــحف مــا اجتاهــات الشــباب نحــو املعاجلــة الصــحفية لقضــية العنــف السياســي يف  -10

  الدراسة؟
  اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي يف مصر؟ما  -11

  فروض الدراسة: 
  -أوًال: فروض الدراسة التحليلية:

األول:   وبني  الفرض  الدراسة  صحف  ملكية  بني منط  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد 
  نوعية قضايا العنف السياسي التي مت عرضها.  

الثاني:   دالفرض  ذات  فروق  بني يوجد  إحصائية  وبني    اللة  الدراسة  ملكية صحف  منط 
  مظاهر ومؤشرات العنف السياسي التي مت عرضها. 

الثالث:   وبني  الفرض  الدراسة  ملكية صحف  إحصائية بني منط  داللة  ذات  يوجد فروق 
  اجتاه معاجلة قضية العنف السياسي. 

  ثانًيا: فروض الدراسة امليدانية: 
حضرية، وبني   –وع اجلامعة إقليمية  لة إحصائية بني نيوجد عالقة ذات دالالفرض األول:  

  اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي.
ــورالفـــرض الثـــاني:  ــائية بـــني اجلـــنس (ذكـ ــة إحصـ ــة ذات داللـ ــاث) وبـــني  -توجـــد عالقـ إنـ

  اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي.
 حضـر) وبـني  -ة (ريـفتوجد عالقة ذات داللة إحصـائية بـني محـل اإلقامـالفرض الثالث:  

  اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي.
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بـني املسـتوى االقتصـادي وبـني اجتاهـات الفرض الرابع:  

  الشباب نحو قضية العنف السياسي.
يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني قــراءة الصــحف وبــني اجتاهــات الفــرض اخلــامس: 

 عنف السياسي.الشباب نحو قضية ال
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  ار املنهجي للدراسة:  اإلط
  منهج الدراسة:  

حيـث تطبـق ،  منهج املسـح اإلعالمـي بالعينـة بشـقيه الكمـي والكيفـيتستخدم الدراسة  
ا تسـتخدم مـنهج املسـح  علـى  surveyالدراسة على عينة من الصحف املصرية، وأيضـً

  عينة من قراء هذه الصحف من الشباب اجلامعي. 
  نوع الدراسة: 

ــل  ــى وصــف وحتلي ــة إل ــى الدراســات الوصــفية التحليلي ــة إل تنتمــي الدراســة احلالي
  املحتوى اخلاص بقضية العنف السياسي يف صحف الدراسة.

  : يتمثل مجتمع الدراسة يف:  مجتمع الدراسة
ــداد مجتمـــع وثـــائقي: (العينـــة التحليليـــة) :  -1 ــة، األعـ ــة التحليليـ ــة الدراسـ ــملت عينـ شـ

(الوفـد ممثلـة للصـحف احلزبيـة، واليـوم السـابع ممثلـة الصحفية الورقيـة مـن صـحف  
  ، واجلمهورية ممثلة للصحف القومية). للصحف اخلاصة

  
امعي يف كـٍل مفـردة مـن الشـباب اجلـ 400وتشـمل مجتمع بشري: (العينة امليدانية) :   -2

ــاهرة ــة  -مــن جــامعتي (الق ــى أن تشــمل العين ــة عل ــر الشــيخ). وقــد حرصــت الباحث كف
  ل جامعة على طالب كلية نظرية وعملية بالتساوي.امليدانية من ك
  عينة الدراسة: 

  تتمثل عينة الدراسة يف: 
ــد العينـــة التحليليـــة:   .أ ــة مـــن صـــحف (الوفـ ــمل األعـــداد الصـــحفية الورقيـ ــوم  –تشـ اليـ

  .1/1/2014حتى  1/8/2013اجلمهورية) خالل الفترة من  -السابع
  مبررات اختيار العينة التحليلية:  

ــار هــذه -1 ــ مت اختي ــف، الصــحف الثالث ــة مختل ــل صــحيفة منــط ملكي ــل ك ــث متث ة، بحي
ــا مــن الصــحف  ــة، ومت اختيارهــا لكونه ــل الصــحف القومي ــة متث فصــحيفة اجلمهوري

قــراء الصــحف القوميــة، أمــا صــحيفة العريقــة، والتــي تتمتــع بجماهيريــة كبيــرة بــني 
الوفـد فــتم اختيارهــا لتمثــل الصــحف احلزبيــة حيـث تعــد مــن أقــدم وأعــرق الصــحف 
احلزبيــة والتــي تتميــز بدوريــة الصــدور، أمــا صــحيفة اليــوم الســابع فتمثــل الصــحف 

يف حتقيــق قاعــدة جماهيريــة كبيــرة واكتســبت ثقــة  اخلاصــة ومت اختيارهــا لنجاحهــا
كما أنها تتميز بدورية الصـدور علـى عكـس غيرهـا مـن الصـحف  قراءها بشكٍل كبيٍر،

  اخلاصة.
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ف راســة التحليليــة نظــًرا لتزايــد حــدة العنــاختــارت الباحثــة هــذه الفتــرة لتطبيــق الد -2
يونيــه مباشــرة، حيــث  30السياســي يف هــذه الفتــرة بشــكٍل واضــٍح، وهــي عقــب ثــوره 
 د حدة العنف.ظهرت يف هذه الفترة العديد ممن األحداث التي تؤكد تزاي

مفــردة مــن الشــباب اجلــامعي يف كــٍل مــن جــامعتي  400تتمثــل يف العينــة امليدانيــة:  -ب
  .ثلة للجامعة احلضرية، وجامعة كفر الشيخ ممثلة للجامعات اإلقليميةالقاهرة مم

  
  مبررات اختيار العينة امليدانية:  

ا  -1 بقضـــية العنـــف اختيــار العينـــة مـــن الشـــباب اجلـــامعي ألنهـــم الفئـــة األكثـــر اهتمامـــً
  السياسي.

 وأكثرها تأثيًرا. املصري املجتمع أكبر شرائح  اجلامعي من الشباب شريحة -2
جلامعي مـن جامعـة القـاهرة لتمثـل اجلامعـات احلضـرية؛ لكونهـا الشباب ا  مت اختيار - 3

أكبر وأعرق اجلامعات احلضرية، ولسهولة التطبيق بها، أما جامعة كفـر الشـيخ فقـد 
لتمثــل اجلامعــات اإلقليميــة؛ ألنهــا مــن اجلامعــات الواعــدة، كمــا أنهــا مت اختيارهــا 

 .طبيق بها بالنسبة للباحثةاجلامعة التي تنتمي إليها الباحثة ولسهولة الت

  وفيما يلي جدول يوضح خصائص العينة امليدانية
  

  يوضح وصف عينة الدراسة امليدانية ) 1جدول (
  إجمالي   املتغيرات

  %  ك

  النوع 

  50  200  ذكور

  50  200  إناث 

  100  400  جملة

  السن 

  7.8  31  سنة 18

  22  88  سنة 19

  60.5  242  سنة 20

  9.8  39  سنة 21

  100  400  ةجمل

  اجلامعة 

  50 200  جامعة إقليمية

  50 200  جامعة حضرية 

  100 400  جملة

  الكلية 

  50  200  نظرية

  50  200  عملية

  100  400  جملة
  57  228  ريف  اإلقامة 
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  43  172  حضر 

 100  400  جملة

 السكن 

  2.5  10  شقة إيجار

  25.5  102  شقة متليك 

  67.8  271  منزل متليك

  4.2  17  فيال

 100  400  جملة

 الدخل الشهري 

  5 20  جنيه 800جنيه إلى أقل من  400من 

  14.2 57  جنيه 1200جنيه إلى أقل من  800من  

  1.2 5  جنيه  1600جنيه إلى أقل من  1200من 

  21.2 85  جنيه  2000جنيه إلى أقل من  1600من 

  58.2 233  جنيه فأكثر 2000من 

  100  400  جملة

  األجهزة 

  94  376  ون تليفزي

  56.2  225  دش 

  25.8  103  سيارة 

  85.5  342  موبايل 

  63.2  253  كمبيوتر 

  35  140  كمبيوتر محمول

املستوى 
  االقتصادي 

  15.5  62  منخفض 

  56.2  225  متوسط 

  28.2  113  مرتفع 

  100  400  جملة

   :منهم إناث.50% من أفراد العينة ذكور ونسبة، 50نسبة من حيث النوع %  
  مــنهم 50ونســبة ,% مــن أفــراد العينــة بجامعــة إقليميــة50: نســبةامعــةث اجلمــن حيــ %

  بجامعة حضرية.
   :19% منهم 22ونسبة  ,سنة20% من أفراد العينة عمرةم  60.5نسبة  من حيث السن 

  سنة. 18% منهم  7.8ونسبة   ,سنة 21% منهم  9.8ونسبة   ,سنة
  :ينــة بالكليــات النظريــة% مــن أفــراد الع50نســبة مــن حيــث الكليــة التــي ينتمــي إليهــا, 

  % منهم بالكليات العلمية.50ونسبة 
 مــنهم 43ونســبة  ,ينــة مقيمــون بــالريف% مــن أفــراد الع57: نســبة مــن حيــث اإلقامــة %

  مقيمون باحلضر.
  :ونســـبة  ,% مـــن أفـــراد العينـــة يســـكنون مبنـــزل متليـــك67.8نســـبة مـــن حيـــث الســـكن

% 2.5ونسـبة    ,كنون بفـيال% منهم يسـ4.2ونسبة    ,% منهم يسكنون بشقة متليك25.5
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  منهم يسكنون بشقة إيجار.
 جنيـه فـأكثر   2000نة دخلهم من % من أفراد العي 58.2نسبة  :  من حيث الدخل الشهري ,  

% دخلهـم  14.2ونسـبة   , جنيـه   2000جنيه إلى أقل مـن  1600% دخلهم من 21.2ونسبة 
ن  جنيـه إلـى أقـل مـ  400% دخلهـم مـن 5ونسبة    , جنيه   1200جنيه إلى أقل من   800من  

  جنيه.   800
   :مـنهم 85.5ونسبة    ,% من أفراد لديهم تليفزيون94نسبة  من حيث امتالك األجهزة %

 ,% مـنهم لـديهم دش56.2ونسـبة    ,% منهم لديهم كمبيـوتر63.2ونسبة    ,لديهم موبايل
  % منهم لديهم سيارة.25.8ونسبة    ,% منهم لديهم كمبيوتر محمول35ونسبة 

ــبة مـــن حيـــث املســـتوى االقتصـــادي:  ــادي  %15.5نسـ مـــن أفـــراد العينـــة ذو مســـتوى اقتصـ
% منهم ذو 28.2ونسبة    ,متوسط% منهم ذو مستوى اقتصادي  56.2ونسبة    ,منخفض

  مستوى اقتصادي مرتفع.
  متثلت حدود الدراسة احلالية فيما يلي: حدود الدراسة: 

وتقتصر حتليل ودراسة الـنص اخلـاص بقضـية العنـف السياسـي يف احلدود املوضــوعية:    -
ــةصــح ــوم الســابع)، وقــد مت التوضــيح فيمــا  -الوفــد -ف (اجلمهوري ــررات الي ســبق مب

  دراسة.اختيار صحف ال
متثلت باحلدود الزمنية املتعلقة بالدراسة التحليلية وذلك خـالل الفتـرة احلدود الزمنية:    -

م وذلــك باســتخدام أسـلوب احلصــر الشــامل، أمــا 1/1/2014م إلــى 1/8/2013مـن 
علقة بالدراسة امليدانية والتي شملت زمـن التطبيـق امليـداني للدراسـة احلدود الزمنية املت

  م.5/2/2014م إلى 5/1/2014الفترة من وذلك خالل  
  مبررات اختيار احلدود الزمنة للدراسة:  

  أن هذه الفترة من أكثر الفترات التي زادت فيها حدة العنف السياسي يف مصر.  -
ية فارقـة، قرار السياسي وتعد فترة انتقالية سياسأن هذه الفترة كانت تتسم بعدم االست  -

ــرات عــدم اال ا خصــبة لظهــور العنــف ومــن املعــروف أن فت ســتقرار السياســي تعــد أرضــً
  السياسي. 

  وشملت:  احلدود املكانية:   -
كليـات التربيـة النوعيـة والصـيدلة بجامعـة   -كليات الطب والتجارة بجامعـة القـاهرة.     -

 كفر الشيخ.
 
  



 

 
1098 1098 

  سة:  أدوات الدرا
العنـف السياسـي يف وذلك لتحليل املضمون اخلاص بقضية  أوًال: استمارة حتليل املضــمون:  

  صحف الدراسة ورصد الفروق بني تلك املعاجلات إن وجدت.
  حتديد فئات التحليل: 

ا لنوعيــة  يقصــد بفئــات التحليــل مجموعــة مــن التصــنيفات التــي يــتم إعــدادها وفقــً
يتــيح إمكانيــة اســتخراج النتــائج بــأكثر موضــوعية  املضــمون ومحتــواه وهدفــه، وذلــك مبــا

وميســوٍر. وفيمــا يلــي حتديــد للفئــات التــي تضــمنها اســتمارة  وبــأكثر دقــة وبأســلوب ســهلٍ 
  حتليل املضمون.

  فئات املضمون (ماذا قيل) :  -أ
ويقصد بها نوعية املوضوعات اخلاصة بقضـية العنـف السياسـي وقـد مت فئة املوضــوع:    -1

(عنـف سياســي رسـمي: وهــو العنـف املوجــه مـن الدولــة إلـى الشــعب، تصـنيفها لنــوعني 
العنـف املوجـه مـن أفـراد الشـعب إلـى الدولـة أو بـني أفـراد   وعنف سياسي شعبي: وهو

  الشعب املعارضني يف الرأي).
ويقصد بها الفعل الذي يدل على وجود عنف سياسي وقـد مت :  فئة املؤشرات أو املظــاهر  -2

  تقسيمه إلي:  
ــبة  -االعتـــداء علـــى اجلمـــاهير -االعتقـــاالتلسياســـي الرســـمي: العنـــف امؤشـــرات  - نسـ

  القوات املسلحة لكل شخص.
وتخريــب املمتلكــات  -أحــداث الشــغب -اعتــداءات: مؤشــرات العنــف السياســي الشــعبي -

اإلضـرابات   –املظـاهرات  -محـاوالت االغتيـال والقتـل  -تاملظاهرا  -العامة واخلاصة
  واالعتصامات.

ويقصـد بهـا التعـرف علـى القيمـة اخلبريـة التـي كانـت األبـرز يف  اإلخباريــة:فئة القــيم    -3
الغرابـة   -االهتمامـات اإلنسـانية  -اإلثـارة  -الفخامـة  -عرض األخبـار وشـملت (الشـهرة

  الصراع.. أخرى). -التوقع  -والطرافة
ويقصــد بهــا أهــداف املحتــوى املقــدم عــن قضــية العنــف السياســي ة أهــداف الــنص: فئــ  -4

 -هدف حتذيري  -هدف نقدي  -هدف قيمي  -هدف تفسيري  -دف إخباريويشمل (ه
  أهداف أخرى). -هدف نقدي -هدف إرشادي -ائيهدف وق

ويقصـــد بهـــا مكـــان وقـــوع العنـــف السياســـي ويشـــمل فئـــة املجـــال اجلغـــرايف للقضـــية:  -5
ــة ــاكن راقيـ ــمل أمـ ــرية وتشـ ــات حضـ ــطة -(محافظـ ــاكن متوسـ ــوائية)،  -أمـ ــاكن عشـ أمـ

أمـــاكن عشـــوائية)،  -أمـــاكن متوســـطة –مل (أمـــاكن راقيـــة ومحافظـــات إقليميـــة وتشـــ
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  ف.وموضوعات لم يحدد فيها مكان وقوع العن
ويقصــد بهــا الفئــة التــي توضــح التأييــد والــرفض أو احليــاد يف فئــة اجتــاه املعاجلــة:  -6

  بقضية العنف السياسي ويشمل: املضمون  
حــل الســبب وراء  -يعكــس اجلوانــب اإليجابيــة مثــل (الســيطرة علــى العنــفإيجــابي:  -

  .اجلهود األمنية.. وغيرها)  -العنف
وجــود  -وجــود خســائر ماديــة -يعكــس اجلوانــب الســلبية مثــل (القصــور األمنــيســلبي:  -

  وغيرها)    -فشل السيطرة على العنف  -خسائر بشرية
ويقصـد بهـا تلـك املوضـوعات التـي يصـعب حتديـد اجتاههـا أو حتمـل السـلبي محايد:    -

  واإليجاب مًعا.
أثنـاء عرضـها  ويقصد بها سبب العنف السياسي الذي عرضـته الصـحفاألسباب:  ئة  ف  -7

 -أسـباب اجتماعيـة  -للموضوعات اخلاصة بالعنف السياسي وتشمل (أسباب سياسـية
أسـباب تتعلـق بالتبعيـة   -أسـباب ثقافيـة وقيمـة  -أسـباب اقتصـادية  -أسباب اقتصـادية

  لم يذكر السبب). -السياسية
ا احللــول التــي عرضــتها الصــحف لقضــية العنــف السياســي د بهــويقصــفئــة احللــول:  -8

حلــول  -(حلــول سياســية مثــل إعطــاء احلريــات واالســتجابة ملطالــب اجلمــاهير وتشــمل
حلــول اقتصــادية مثــل زيــادة الرواتــب  -اجتماعيــة مثــل العدالــة االجتماعيــة وغيرهــا

وغيرهــا.  حلــول ثقافيــة وقيميــة مثــل زيــادة الــوعي لألفــراد -وخفــض األســعار وغيرهــا
موضــوعات لــم يــذكر بهــا  -رجيــةحلــول تتعلــق باالســتقاللية وعــدم التــأثر بــالقوى اخلا

  حلول).
  فئات الشكل (كيف قيل) :  -ب
ويقصـد بـه الشـكل الفنـي أو القالـب الصـحفي املسـتخدم مـن فئة األشــكال الصــحفية:   -1

  قبل كل صحيفة يف عرض املضمون اخلاص بقضية العنف السياسي.
ن إبــداء ويقصــد بهــا األشــكال الصــحفية التــي توضــح املوضــوع دو إلخباريــة:األشــكال ا -

  تقرير إخباري.  -قضية خبرية  –الرأي فيه من قبل املحرر وتشمل: خبر
ــي بتفســير األحــداث األشــكال التفســيرية:  - ــي تعن ويقصــد بهــا األشــكال الصــحفية الت

نتــائج وتقــدمي وتقــدمي جوانــب عديــدة حــول احلــدث مــع إبــراز األســباب والــدوافع وال
موضـوع  -دراسـة صـحفية -ديثح -احلدث بالعرض والتفسير وتنقسم إلي: (حتقيق

  املعالم).
ويقصـد بهـا املوضـوعات التـي تعبـر عـن وجهـة نظـر األشكال التــي تعــرض مــواد الــرأي:    -
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كاتبها والصحيفة جتاه املوضوعات املختلفة بهدف التأثير على القرار وتشمل: املقـال 
عـرض  -الكاريكـاتير  -رسائل القرار  -املقال التحليلي  -عمود الصحفيال  –االفتتاحي  

  أخرى. -وحتليل الكتب
  ثانًيا: استمارة االستبيان: 

اســتخدمت الباحثــة اســتمارة اســتبيان لتطبيقهــا علــى عينــة الدراســة امليدانيــة وقــد 
  تضمنت االستمارة عدة محاور وذلك كما يلي:  

  ).قراءة الصحف املصرية (صحف الدراسة -
  قراءة املوضوعات اخلاصة بقضية العنف السياسي. -
  اجتاهات عينة الدراسة نحو املوضوعات اخلاصة بقضية العنف السياسي. -

  إجراءات الصدق والثبات: 
للتأكـــد مـــن صـــدق األداة وصـــالحيتها لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة قامـــت الباحثـــة   -

د قامـت الباحثـة وقـ،  23بعرضها على عدد من أساتذة التخصص إلبـداء الـرأي فيهـا
  حكمون لتكون االستمارة جاهزة للتطبيق.بعمل التعديالت التي أشار إليها امل

وللتـــأكد مــن ثبــات االســتمارة ومــدى صــالحيتها ومــدى حتقيــق التــوازن يف نتــائج  -
االستمارة عند إعادة تطبيق االستمارة، حيث قامـت الباحثـة بتطبيـق اختبـار الثبـات 

مفــردة، و بعــد مــرور  40ينــة األصــلية أي مــا يعــادل % مــن الع10علــى عينــة متثــل 
ني من التطبيق األول، مت إعادة تطبيقها مرة أخرى على نفس النسـبة، ووجـد أسبوع

 % وهي نسبة ثبات عالية مما يدل على ثبات أداة الدراسة. 91.1أن معامل الثبات 
  املعاجلات اإلحصائية للبيانات: 

  دخالها إلى احلاسـب ة امليدانية، مت ترميز البيانات وإ بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراس 
اآللـــي، ثـــم معاجلتهـــا وحتليلهـــا واســـتخراج النتـــائج اإلحصـــائية باســـتخدام برنـــامج " احلزمـــة  

    SPSS   " Statistical Package for the Social Scienceاإلحصائية للعلوم االجتماعية   
  ة التالية يف حتليل بيانات الدراسة:  ومت اللجوء إلى املعامالت واالختبارات اإلحصائي

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات  -    التكرارات البسيطة والنسب املئوية. -
  املعيارية.

 معامل ارتباط بيرسون للعالقة اخلطية بني متغيرين. -
لدراسـة مسـتوى الداللـة اإلحصـائية للعالقـة بـني ) Chi Square Test( 2اختبـار كـا -

  )  Nominalت االسمية (غيرااملتمتغيرين من 
ــار ( - ــروق بـــني املتوســـطات T- Testاختبـ ــائية للفـ ــة اإلحصـ ــتوى الداللـ ــة مسـ ) لدراسـ
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 Interval Orاحلسابية ملجموعتني من املبحوثني يف أحد متغيرات الفئة أو النسـبة (
Ratio  (  

) املعـروف اختصـارًا One Analysis of Varianceالتباين ذي البعد الواحد (حتليل  -
لدراسة مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بني املتوسطات احلسـابية   ANOVAباسم  

 Interval Orألكثر من مجموعتني من املبحوثني يف أحد متغيرات الفئـة أو النسـبة (
Ratio  (  

ــة ( - ــارات البعديـ ــل فـــرق معنـــوي (Post Hoc Testsاالختبـ ــة أقـ  Least) بطريقـ
Significance Difference( ختصــارًا باســم) واملعــروف اLSD ملعرفــة مصــدر (

وجـود فــروق  ANOVAالتبـاين وإجـراء املقارنـات الثنائيـة بـني املجموعـات التـي يثبـت 
  دالة إحصائًيا بينها.

  اإلطار املعريف للبحث: 
نتشرة يف الدول الناميـة والتـي ترجـع تعد قضية العنف السياسي إحدى الظواهر امل

ل عن تلك الـدول، فهـي ظـاهرة ذات طـابع عـاملي، جذورها عبر عقود ما بعد جالء االحتال
 ).24(  ة وأشـكال مختلفـة، ولكنهـا ظلـت أحـد أسـاليب التغييـرولكن تتواجـد بـدرجات متفاوتـ

ولكي ميكن حتديد أبعاد قضية العنف السياسي البد من إلقاء الضـوء علـى مفهـوم العنـف 
  السياسي ودوافعه وأسبابه وتأثيره على املجتمعات.

  نف السياسي: مفهوم الع -1
ا للمــدخل الــذي يــتم تناولــه للتعريــف مــن  اختلفــت تعريفــات العنــف السياســي وفقــً

بأنــه: "الرغبــة يف حتقيــق أهــداف سياســية خاللــه، ولكــن ميكــن تعريــف العنــف السياســي 
ا )، 25( وذلك باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلحلـاق األذى بـاألخرين" ويعـرف أيضـً

كمــا يعــرف العنــف السياســي ) 26( املاديــة لتحقيــق أهــداف سياســية" بأنــه "اســتخدام القــوة
ا للقــوة، أو ــً ــوي فعلي ــي حتت ــه الســلوكيات املختلفــة الت ــى أن ا عل ــد باســتخدامها  أيضــً التهدي

إلحلاق األذى والضرر باألشخاص وإتالف املمتلكات، لتحقيق أهـداف سياسـية مباشـرة أو 
ومـن هنـا يجـب التمييـز بـني   ).27(  سياسـية  أهداف اقتصـادية أو ثقافيـة لهـا دالالت وأبعـاد

نوعني من العنـف السياسـي، النـوع األول يسـتخدم العنـف بهـدف حتقيـق أهـداف سياسـية 
وصول إلى السلطة أو على األقل التأثير عليها، وهذا ما يسمى (عنف غير حكومي) مثل ال

لضــمان أو عنــف شــعبي مــن جانــب املعارضــة. أمــا النــوع الثــاني مــن العنــف فهــو يســتخدم 
السيطرة على السلطة السياسـية أو التثبـت بهـا، وهنـا يسـمى عنـف سياسـي (حكـومي) أو 

تعـدد القـوى التـي متـارس العنـف السياسـي،   رسمي من جانب النظام نفسه. وبهـذا يتضـح
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كما تتباين أيًضا األهداف السياسية التي تسعي إلى حتقيقها من وراء هذا العنف. وميكن 
سي بني القوى التي ميكن أن متارسه والقوى املستهدفة به وذلك تصور حركة العنف السيا

  ) 28على النحو التالي: (
واطنني أو إلى جماعات وعناصر معينـة مـنهم. بهـدف العنف املوجهة من النظام إلى امل  -1

ضــمان اســتمراره وحتجــيم دور القــوى املعارضــة للنظــام، وميــارس النظــام العنــف مــن 
ة واملخابرات والقـوانني االسـتثنائية، ويعـرف العنـف يف خالل أجهزته كاجليش والشرط

  هذه احلالة باسم العنف الرسمي أو احلكومي.
 -األقليـات -الفالحـني -الطلبـة -املـواطنني أو فئـات معينـة (العمـالالعنف املوجـه مـن    -2

األحزاب والتنظيمات السياسية ..إلخ) إلى النظام ورموزه وهـو يظهـر لالعتـراض علـى 
دولة وأجهزتها التنفيذية للمطالبة ببعض احلقوق التي تـرى فئـات معينـة مـن قرارات ال

ا مـا   ).29(  منها  الشعب بأنها محرومة منها ومحاولة نزع الشرعية ويف هـذه احلالـة غالبـً
تكون الدولة هي املسيطرة على اإلعالم، أو مالك وسائل اإلعالم، وفيها يـتم اسـتخدام 

أحـداث مؤسـفة غيـر مقصـودة والفـاعلون فيهـا   كلمة عنف وتصفها بأوصاف مثـل أنهـا
  ).30( يصفون بأنهم مسلحون، مهاجمون

ة النخبــة احلاكمــة إلــى بعــض العناصــر أو العنــف املوجهــة مــن بعــض عناصــر أو أجنحــ -3
أجنحتها األخرى. وهذا النوع من العنف السياسي يندرج حتت إطـار الصـراعات داخـل 

جلسـدية، واالعتقـاالت وانقالبـات القصـر، النخبة ويتخذ عدة أشكال منها التصفيات ا
  وقد يصل أحياًنا إلى حد الصدامات املسلحة.

و اجلماعــات ضــد جماعــات أخــرى داخــل املجتمــع العنــف املوجهــة مــن بعــض القــوى أ -4
نتيجة أسـباب سياسـية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة أو دينيـة. ويطلـق الـبعض علـى هـذه 

  .احلالة اسم "العنف السياسي املجتمعي"
  العنف السياسي واإلرهاب السياسي: 

كثيـًرا مـا يــتم اخللـط بـني مفهــوم العنـف السياسـي واإلرهــاب وفيمـا يلـي نحــاول أن 
ضح هذا اخللط وذلـك مـن خـالل توضـيح مفهـوم اإلرهـاب السياسـي ونقـاط االخـتالف نو

  واالتفاق بني املفهومني.
لتحقيـق أهـداف  اإلرهاب يعرف على أنه استخدام عنف غير عادي أو غيـر مـألوف

كما يعرف أيًضا على أنه العنـف املـنظم مبختلـف أشـكاله واملوجـه ملجتمـع مـا   ).31(  سياسية
أو التهديد به، سواء كان هذا املجتمع دولة أو مجموعـة دول سياسـية أو عقائديـة علـى يـد 
جماعــات لهــا طــابع تنظيمــي، وذلــك لهــدف محــدد وهــو إحــداث حالــة مــن التهديــد أو 
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(العنف املنظم) بهـدف سياسـي فـنحن نكـون هنـا وإذا مت هذا اإلرهاب    ).32(  السيطرة عليه
  بصدد (إرهاب سياسي).

وميكن رصد جوانـب االتفـاق بـني مصـطلحي "العنـف السياسـي" و "اإلرهـاب" أنهمـا 
ا عـن املضـمون نفسـه للسـلكيات التـي تسـتخدم القـوة أو التهديـد بهـا، بهـدف  يعبـران متامـً

معينـة تتخـذ هـذه األفعـال   قيـق أهـداف سياسـية جلماعـةإحلاق األذى والضـرر بهـدف حت
ا للتخويـــف حيـــث تنـــتهج هـــذه اجلماعـــات العنـــف بـــاختالف أشـــكاله وأنواعـــه  ).33( طريقـــً

والسلوكيات التي تعبر عنه. ويرتكـز اإلرهـاب السياسـي علـى االسـتخدام املـنظم للعنـف أو 
اإلرهـابي فهـو لـم ميثـل التهديد به، ويعـد اسـتخدام العنـف مـن العناصـر األساسـية للفعـل  

  ).34( صًرا عابًرا أو طارًئا فيهعن
ا، فـإن اإلرهـاب ميكـن أن يكـون لـه آثـار سـلبية،  ا إجراميـً إذا كان العنف ال ميثـل إثمـً
والشــخص قــد يلجــأ إلــى اإلرهــاب عنــدما يتعــرض بشــكٍل وعلــى مــدار الوقــت إلــى أحــداث 

رهــاب يســتلزم اخــتالف ســلبية مــن جانــب أحــد األشــخاص أو أكثــر، باإلضــافة إلــى أن اإل
ازن القــوة مــع الســلطة بحيــث يتــرك الضــحية وهــي غيــر قــادرة علــى الــدفاع عــن نفســها تـو

بشكٍل فعاٍل ضد هذا السلوك السلبي، وعلى النقيض من األعمال العدوانيـة األخـرى التـي 
تتضمن هجوًما فردًيا أو هجوًما قصير األمد، مما يتـرك الضـحية مـن حالـة تعزيـز سـلبي 

أخذ اإلرهاب غالًبا النطاق الـدولي علـى عكـس العنـف الـذي كما ي  ).35(  ق والتهديدمن القل
  ).36( يكون مجاله داخلًيا يتثنى من ذلك بعض احلاالت

  أسباب العنف السياسي يف مصر والوطن العربي: 
بصفٍة عامة ميكن القول إن هناك العديد من العوامل التي تساعد يف تواجد العنف 

ذه العوامــل بالتــداخل واالرتبــاط، وذلــك ألن لــة أو خارجهــا وتتســم هــالسياســي داخــل الدو
ظاهرة العنف السياسي يف حـد ذاتهـا هـي ظـاهرة مركبـة. وسـوف نحـاول إبـراز أهـم هـذه 

  العوامل: 
  أسباب سياسية:  -1

وتشمل األسباب السياسية كل ما يتعلق باحلياة السياسـية داخـل املجتمـع. فالنظـام 
لعنـف السياسـي مثـل كبـت احلريـات وعـدم ت التي قد تؤدي إلـى اقد يقوم ببعض املمارسا

إفساح املجال أمام حرية الرأي فتتولد القناعة لدى اجلماعات أو احلركات السياسية بـأن 
احللول السلمية أو التغيرات ذات الطـابع السـلمي غيـر العنيـف مسـتحيلة، ممـا ينـتج عنهـا 

بغــرض إخضــاع نفيــذ خططهــا السياســية اللجــوء إلــى العنــف السياســي لتبريــر دوافعهــا وت
ا "تشــارلز تيلــي" أن العنــف قــد ينــتج عنــدما تصــبح  ).37( اآلخــر ملطالبهــا وقــد أوضــح أيضــً



 

 
1104 1104 

ــة السياســة ؛هــدًفا ملطالــب  احلكومــة والتــي كانــت خاضــعة ســابًقا لســيطرة ســلطة أحادي
متعارضــة ومتناقضــة علــى نحــو فعــاٍل مــن قبــل ســلطتني متميــزتني أو أكثــر، تنتهــي عنــدما 

وبـذلك يكـون   ).38(  دة منفـردة أن تسـتعيد السـيطرة علـى احلكومـةتستطيع سلطة ذات سيا
العنــف السياســي رد فعــل لــبعض املمارســات الســلوكية املتطرفــة مــن بعــض رجــال األمــن، 

  وأيًضا قد ينتج عن نقص مشاركة األفراد.
ا بســبب خلــط الــدين بالسياســة ودخــول مــا يطلــق  وقــد ينــتج العنــف السياســي أيضــً

ة الثمانينات هم اجلماعات اإلسالمية يف منظومة العمل السياسي حيث برزت منذ نهايعلي
وبداية التسـعينات بعـض اجلماعـات اإلسـالمية املتطرفـة التـي مارسـت العنـف السياسـي، 
ومن أهمهـا اجلماعـة اإلسـالمية، وتنظـيم اجلهـاد وجماعـة اإلخـوان املسـلمني. ويف الفتـرة 

خــوان املســلمني. ومــن ثــم يــرتبط العنــف السياســي بوجــٍه األخيــرة عــاود ظهــور جماعــة اإل
  السياسية الشرعية واحلادة التي قد تطرأ على املجتمعات.  خاٍص بالتغيرات

  ).39أسباب اقتصادية واجتماعية: ( -2
وتتمثل باألساس يف أزمة التنمية مبؤشراتها، ومن أبرزها: التضخم والبطالة وتدني 

ة مــن املــواطنني، واتســاع الهــوة بــني الطبقــات وبــروز مســتوى املعيشــة لــدى قطاعــات كبيــر
لدى قلة من املجتمع يف الوقت الـذي تعـاني فيـه األغلبيـة، وتزايـد موجـة   أمناط استفزازية

الهجــرة مــن األريــاف إلــى القــاهرة، إلــى جانــب استشــراء الفســاد السياســي واإلداري، ويف 
، بـرزت بعـض أشـكال االنحـراف إطار األزمة املجتمعية والتـي تشـمل العديـد مـن املجـاالت

الدينية والفضائل األخالقية، كل هـذه العوامـل أدت االجتماعي التي تشكل حتدًيا للتعاليم  
  إلى تكون كتلة قابلة لالشتعال وحتولت إلى دوافع قوية الستخدام العنف بكافة أشكاله.

  أسباب ثقافية وقيمية:  -3
ل املجتمعـات إلـى تغييـر يف منظومـة نتج عن التغيرات االجتماعية واالقتصادية داخ

داخـل املجتمـع، وحـدث اخـتالل يف القـيم األصـيلة التـي كانـت تعـد قافة السائدة  القيم والث
ثوابت حيث تزعزعت قيم كثيرة مثـل احتـرام العمـل واألمانـة، وبـرزت قـيم دخيلـة ومبتذلـة 

ى إلـى تبنـي تبنتها بعض الفئـات االجتماعيـة وأكـدت عليهـا بعـض وسـائل اإلعـالم. ممـا أد
  نة.بعض هذه الفئات للعنف كوسيلة لتحقيق أهداف معي

ويظهـــر العنـــف عنـــد أنصـــار "نظريـــة املجتمـــع اجلمـــاهيري" عنـــد انهيـــار الـــروابط 
االجتماعيــة للمجتمــع بشــكٍل مفــاجئ وظهــور الفوضــى والتســيب، ممــا يترتــب عليــه غيــاب 

التي تقوم بعملية الضـبط اجلماعات الوسيطة التي تتوسط العالقة بني القادة واجلماهير  
ممـا ينـتج عـن ذلـك   ).40بـات اجلمـاهير والقـادة، (االجتماعي وتكـون كحلقـة وصـل بـني رغ
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  ظهور العنف السياسي كطريقة لتحقيق رغبات اجلماهير.
  أسباب تتعلق بالتبعية السياسية:  -4

ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــة السياســية ت ــادة التبعي ــى أن زي ــد مــن الدراســات إل أشــارت العدي
عالقـات التبعيـة تسـهم يف خلـق االت حدوث العنف السياسي؛ وذلـك اسـتناًدا إلـى أن احتم

مجموعة من اآلثار االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة السـلبية والتـي تتسـبب 
  ).41( يف تعميق بعض االختالالت يف املجتمع وخلق بيئة مالئمة حلدوث العنف السياسي

ى الشـعوب والتـي قـد تشـير بعـض مشـاعر الغضـب لـدفالعالقات اخلارجية للدولة  
ؤدي إلى ردود فعل عنيفة. فعلى سبيل املثال: لوحظ أن بعض أعمال العنف السياسي قد ت

يف مصــر قــد ارتبطــت بــبعض املســائل ذات الصــلة بعالقــات مصــر اخلارجيــة الســيما إزاء 
  ).42( إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية
ــــ  يوليـــــو  30وثـــــورة ، 2011ينـــــاير  25ب ثـــــورتي العنـــــف السياســـــي يف مصـــــر عقـ

2013  :  
بعد سقوط نظام مبارك بدأ احلوار حول أطـراف ومكونـات املجـال السياسـي وبـدأ 
واضـًحا أن هنــاك تيــارًا يضــغط مــن أجــل اسـتبعاد احلــزب الــوطني، بينمــا بــدا واضــًحا أن 

وجيـزة، بـدأ   األحزاب الدينية، بصـفٍة عامـة، قـد أصـبحت أحـد املكونـات الرئيسـة، ولفتـرة
ا وكأن املجال السياسـي اآلخـذ يف الت شـكيل سيضـم إلـى جـوار اإلخـوان والسـلفيني، أحزابـً

ا مـن أنصـار الدولـة  ليبرالية ويسارية وقومية ودميقراطية اجتماعية. لكنه لـن يضـم أحزابـً
وبهذا اتضح املشهد السياسي   ).43(  القدمية وأيًضا لن يضم أحزابًا دينية راديكالية مسلحة

تراجعـت وتيـرة العنـف السياسـي   ويف هـذه الفتـرةى حد ما عقـب سـقوط نظـام مبـارك.  إل
الذي بدأ مع بداية الثـورة واملسـتخدم مـن قبـل السـلطة يف ذلـك الوقـت والـذي كـان هدفـه 

  حينها التمسك بالسلطة من قبل نظام مبارك.
يناير ومع ظهور أكثر من طرف يف املجال السياسـي وعقـب وصـول   25وعقب ثورة  

ــولي محمــد مرســي  ــى احلكــم وت ا ملصــر. أصــبح هــم الطــرف اإلخــوان املســلمون إل رئيســً
املسيطر على األمور حيـث تركـزت السـلطات التنفيذيـة والتشـريعية يف أيـدي اإلخـوان، ثـم 
إقالــة النائــب العــام، وإقصــاء املشــير طنطــاوي مــن منصــب وزيــر الــدفاع، ممــا أثــار غضــب 

 بية اإلخـوان والـذي انتهـى بثـورة جديـدة هـي ثـورةاألطراف السياسية األخرى وتراجع شـع
يونيه، والتي تزايدت بعدها وتيرة العنـف السياسـي يف مصـر يف محاولـة مـن اإلخـوان   30

  والتيارات الدينية بالوصول إلى السلطة مرة أخرى.
، 2013يونيــه  30وقــد كانــت هنــاك مجموعــة مــن اإلرهاصــات التــي ســبقت ثــورة 
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السياســي عقــب ام محمــد مرســي، مــن بينهمــا تــأزم املشــهد وتــدل علــى انهيــار شــرعية نظــ
، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن 2012إصــدار محمــد مرســي اإلعــالن الدســتوري يف نــوفمبر 

أزمــات سياســية.. والتــي كــان أبرزهــا حالــة االســتقطاب السياســي بــني املــواطنني وزيــادة 
ة التـي أدت معدالت السـخط السياسـي واالجتمـاعي، خاصـة بعـد تفـاقم األزمـات احلياتيـ

ــة، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور بعــض احلركــات إلــى تــردي األوضــاع االقتصــاد ية واالجتماعي
  ).44( االحتجاجية التي طالبت بإسقاط النظام

يونيه من تدفق أمـوال علـى تنظـيم   30واألخطر من كل ما سبق هو ما مت بعد ثورة  
ة مـن قبـل أعضـاء اإلخوان لتقويض وهـدم الدولـة، وذلـك لتسـهيل أعمـال تخريبيـة ممنهجـ

ذلك محاوالت اإلضرابات وبعض املطالب الفئويـة التـي كـان وراءهـا التنظيم ومن والهم، ك
واحلقيقـة أن موقـف ).45(  يونيـه  30أموال التنظـيم التـي مت ضـخها لهـدم الدولـة بعـد ثـورة  

اإلخوان متثل يف رفض كل مبادرات ومواقف القوى احلقيقية للثورة طوال الفترة املنقضية 
صــــامات واإلضــــرابات ومــــا يســــمى إقصــــاء مبــــارك (رفــــض املظــــاهرات واالعت منــــذ

باالحتجاجات الفئويـة، أي ممارسـة الوسـائل النضـالية هـي حقـوق يكفلهـا الدسـتور، وكـان 
من املنطقي متاًما أن تؤدي املواقف السياسية املتخاذلة من جانب قيادة اإلخـوان املسـلمني 

  ).46( إلى اخلالفات واالنقسامات الداخلية
د مـن أحـداث العنـف وكـان مـن أهمهـا أحـداث مكتـب  يونيه بـرزت العديـ  30وعقب ثورة  

  8، يليهـا أحـداث احلـرس اجلمهـوري يف  2013يوليـو    2اإلرشاد" و"أحداث بني السـرايات" يف  
والتي وقعت بـني اإلخـوان وقـوات اجلـيش املكلـف بتـأمني دار احلـرس اجلمهـوري    2013يوليو  

  2013يوليــو    26ملنصــة" يف  داث "شــارع البحــر األعظــم، "وأحــداث ا واملنشــآت العســكرية، وأحــ
وأحــداث املنيــل"، وتعــذيب ضــابط رابعــة"، وغيرهــا مــن أحــداث العنــف التــي شــهدها املشــهد  

ولم تكن وسائل اإلعالم بعيًدا عن كل ما طرحه املجال العام يونيه.    30السياسي عقب ثورة  
ــورة  ــل ث ــاير، أو  25ســواء قب ــه أو ب 30ين ــق بسياســةيوني  عــدها مــن قضــايا وأحــداث تتعل

النظــامني احلــاكمني، فاملتــابع ألداء وســائل اإلعــالم ومــن بينهــا الصــحف خــالل املــرحلتني 
 ).47(  السابق اإلشارة إليهما، ومن بينها الصـحافة قـد أدت دورًا كبيـًرا يف التمهيـد للثـورتني

ر العنـف املختلفـة والتـي وأيًضا رصد مالمح املشهد العام بعد الثورتني. كما رصدت مظاه
إرهاص الثورتني. حيـث حـدث تطـور كبيـر يف عـرض املشـهد السياسـي واتسـم   كان هدفها

 هذا العرض بالتحرر واحليادية ونقل الوقائع دون جتميل.
 
  



               1107 

  اإلطار التطبيقي للدراسة (نتائج الدراسة) : 
  أ: فئات املضمون (ماذا قيل) : أوًال: نتائج الدراسة التحليلية: 

  ة قضايا العنف السياسي كما عرضتها صحف الدراسة:  عينو -1
  ) يوضح نوعية قضايا العنف السياسي كما عرضتها صحف الدراسة 2جدول رقم (

  الصحيفة 
  نوعية العنف 

  اإلجمالي   اليوم السابع   الوفد   اجلمهورية  

  ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك

  17.55  581  18.41  204  22.04  287  9.99  90  عنف رسمي 

  82.45  2730  81.59  904  77.96  1015  90.01  811  عنف شعبي

  100  3311  100  1108  100  1302  100  901  اإلجمالي

  يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 
احتلــت نســبة قضــايا العنــف الشــعبي املرتبــة األولــى يف الصــحف الثالثــة، ولكــن بنســبة  -

رضــتها % مـن إجمــالي قضـايا العنـف السياســي التـي ع82.45مختلفـة وبإجمـالي بلــغ 
ــة  ــث بلغــت نســبتها يف صــحيفة اجلمهوري ــة، حي ــا بلغــت 90.01الصــحف الثالث %، كم

 صـحيفة الوفـد. كمـا احتلـت % يف77.96% يف صحيفة اليـوم السـابع، وبلغـت 81.59
نسبة قضايا العنف الرسمي الترتيب الثاني يف الصـحف الثالثـة بنسـبة إجماليـة بلغـت 

%، ثــم يليهــا 22.04وفــد حيــث بلغــت %، وكانــت أعلــى نســبة لهــا يف صــحيفة ال17.55
% يف صـحيفة 9.99%، ثـم جـاءت بنسـبة 18.41جاءت صـحيفة اليـوم السـابق بنسـبة 

ر ذلك بأن صحيفة الوفد هي صحيفة حزبيه من أهدافها نقـد اجلمهورية وميكن تفسي
األوضـاع املختلفـة وخاصــة احلكومـة وبالتــالي فقـد أظهـرت اجلانــب السـلبي يف قضــية 

  لدولة أكثر من الصحف األخرى.العنف من جانب ا
ويتضح من العرض السابق أن العنف السياسي السائد يف هذه الفترة كان معظمه عنـف   -

س الوضع السياسـي آن ذاك، وهـو محاولـه أنصـار النظـام املعـزول مـن شعبي، مما يعك
 الوصول للسلطة مرة أخرى.  
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  ة:  مظاهر ومؤشرات العنف السياسي كما عرضتها صحف الدراس  -2
  ) يوضح مظاهر ومؤشرات العنف السياسي كما عرضتها صحف الدراسة 3جدول رقم (

  الصحيفة 
  مظاهر ومؤشرات العنف 

  اإلجمالي   اليوم السابع   الوفد   اجلمهورية  
  ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك

مي
رس

 ال
ف

عن
ال

  

  81.41 473  79.41 162  81.53 234  85.56  77  االعتـقــــاالت 

االعتـــــــــــداء علـــــــــــى 
 اجلماهير 

9  10.00  45 15.68  36 17.65  90 15.49  

نســـــــــــــبة القـــــــــــــوات 
املســـــــــــــلحة لكـــــــــــــل 

 شخص  
-  -  -  -  - -  - -  

  3.10 18  2.94 6  2.79 8  4.44  4 أخرى

 100.00 581 100.00  204  100  287  100  90 اإلجمالي

بي 
شع

 ال
ف

عن
ال

 

  18.21 497  21.46 194  20.00 203  12.33  100  االعتداءات

أحـــــــــداث الشـــــــــغب 
وتخريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

لكــــات العامــــة املمت
 واخلاصة

521  64.24  581 57.24  471 52.10  1573 57.62  

محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوالت 
 االغتيال والقتل 

27  3.33  45 4.43  50 5.53  194 7.11  

  20.29 554  14.49 131  11.82 120  13.44  109 املظاهرات 

اإلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرابات 
 واالعتصامات  

39  4.81  45 4.43  40 4.42  124 4.54  

  1.98 54  1.99 18  2.07 21  1.85  15 أخرى  

  100.00 2730  100.00 904  100.00 1015  100.00  811 اإلجمالي  

  100  3311  100  1108  100  1302  100  901 إجمالي مظاهر العنف

  يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 
ــة - ــات العامـ ــبة املوضـــوعات التـــي تناولـــت "أحـــداث الشـــغب وتخريـــب املمتلكـ ــاءت نسـ جـ

موضوعات العنف السياسـي الشـعبي يف الصـحف الثالثـة   واخلاصة الترتيب األول بني
%، 64.24فة اجلمهوريـة  %، حيث بلغت نسـبتها يف صـحي57.62بنسبة إجمالي بلغت  

هذه الدراسة مـع دراسـة (سـمر  %، وتتفق27.24يليها جاءت يف صحيفة الوفد بنسبة 
ومـــن أمثلـــة هـــذه %. 52.10ثـــم يف صـــحيفة اليـــوم الســـابع بنســـبة  48) 2017حســـن 

  وضوعات: امل
  ).49(  "متظاهرو اإلخوان يحرقون سيارة شرطة باملهندسني" -
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ــق  - ــة بســيارة مفخخــة بطري ــر محطــة وقــود وطني ــاط تفجي "الوفــد تكشــف تفاصــيل إحب
  ).50( السويس

املوضــوعات التــي تناولــت "االعتــداءات" الترتيــب الثــاني بــني موضــوعات العنــف احتلــت  -
% لألولى، 20واليوم السابق وذلك بنسبة    السياسي الشعبي يف كٍل من صحيفتي الوفد

صــحيفة % للثانيــة، بينمــا احتلــت هــذه املوضــوعات الترتيــب الثالــث يف 21.46وبنســبة 
  %.12.33اجلمهورية وذلك بنسبة 

املوضـوعات التـي تناولــت "املظـاهرات" يف الترتيـب الثالـث بـني موضــوعات  جـاءت نسـبة -
ــٍل مــن صــحيفتي ال ــف السياســي الشــعبي يف ك ــك بنســبة العن ــوم الســابع وذل ــد والي وف

% للثانية، أما يف صحيفة اجلمهورية فقد جاءت يف 14.49% لألولى، وبنسبة  11.82
يجـة مـع نتـائج دراسـة "دعـاء %، وتختلـف هـذه النت13.44رتيب الثاني وذلك بنسـبة  الت

والتــي أوضــحت أن (املظــاهرات) جــاءت يف مقدمــة الكلمــات التــي  ).51( محمــد شــاهني"
  %.26.7 املوضوعات السياسية يف صحف الدراسة وذلك بنسبة بلغت  استخدمت يف

احتلــت "محــاوالت االغتيــال والقتــل" الترتيــب الرابــع يف كــٍل مــن صــحيفتي الوفــد واليــوم  -

% لألولـى، 4.43وضـوعات العنـف السياسـي الشـعبي وذلـك بنسـبة بلغـت السابع بني م

ــة، بينمــا جــاءت نســبتها 5.53وبنســبة بلغــت  ــة 3.33% للثاني % يف صــحيفة اجلمهوري

  محتلة بذلك الترتيب اخلامس موضوعات العنف السياسي الشعبي.

يفتي أما "اإلضرابات واالعتصـامات فقـد احتلـت الترتيـب الرابـع والرابـع مكـرر يف صـح  -
% للثانيـة، 4.43% لألولـى، وبنسـبة بلغـت  4.81اجلمهورية والوفد وذلك بنسـبة بلغـت  

  %.4.42س يف صحيفة اليوم السابع بنسبة بلغت  بينما جاءت يف الترتيب اخلام
أما على مستوى مظـاهر ومؤشـرات العنـف السياسـي الرسـمي فقـد جـاءت املوضـوعات   -

ول على مسـتوى الصـحف الثالثـة وذلـك بنسـبة التي تتناول "االعتقاالت" يف الترتيب األ

% يف صـــحيفة الوفـــد، وبنســـبة 81.53% يف صـــحيفة اجلمهوريـــة، وبنســـبة 85.56

  % يف صحيفة اليوم السابع.79.41

احتلت املوضوعات التي تتناول "االعتداء على اجلماهير" الترتيب الثاني بني موضوعات   -
ثة، حيث بلغت نسبتها يف صحيفة العنف السياسي الرسمي على مستوى الصحف الثال

% يف صــحيفة الوفــد، أمــا يف صــحيفة اليــوم الســابع 15.68%، وبلغــت 10اجلمهوريــة 
  %.17.56ت نسبتها فقد بلغ

جاءت نسبة املوضوعات األخـرى يف الترتيـب الثالـث يف الصـحف الثالثـة بنسـب تتـراوح   -
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لحة لكـل شـخص %، أما املوضوعات اخلاصة بنسـبة القـوات املسـ2.79% و  4.44بني  

  فلم تسجل أي نسبة يف الصحف الثالثة.

السياســي يف صــحف  القــيم اإلخباريــة التــي تعكســها املعاجلــة الصــحفية لقضــية العنــف -3
  الدراسة:  

ــم ( ــدول رقـ ــي يف 4جـ ــف السياسـ ــية العنـ ــة الصـــحفية لقضـ ــها املعاجلـ ــي تعكسـ ــة التـ ــيم اإلخباريـ ــح القـ ) يوضـ
  صحف الدراسة 

 الصحيفة 
  القيم اإلخبارية 

  اإلجمالي   اليوم السابع   الوفد   اجلمهورية  

  ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك

  4.20  139  4.42 49  4.99 65 2.77  25  الشهـــــــــــرة

  15.77  522  15.25  169  14.75  192  17.87  161  الضخـــــــامــــة

  26.03  862  26.16  290  27.11  353  24.31  219  اإلثـــــــــــــارة

ــات  االهتمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اإلنسانية

111  12.32  181  13.90  162  14.62  454  13.71  

  2.05  68  2.08  23  2.00  26  2.11  19  الغرابة والطرافة

  8.73  289  8.94  99  8.06  105  9.43  85  ـعالتــــــــوقــــ

  29.51  977  28.52  316  29.19  380  31.19  281  الصـــــــــــراع

  -  -  -  -  -  -  -  -  أخرى  

  100  3311  100  1108  100  1302  100  901  اإلجمـــــــــالي

  يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 
الثالثـة حيـث جـاءت بنسـبة   احتلت قيمة "الصراع" الترتيب األول على مسـتوى الصـحف  -

%، أمـا يف 29.19يليها جاءت صحيفة الوفد بنسبة % يف صحيفة اجلمهورية، 31.19
%، وميكـن تفسـير احـتالل قيمـة الصـراع 28.52صحيفة اليوم السابع فجـاءت بنسـبة  

املركز األول يف الصحف الثالثة وذلك نظًرا لطبيعـة املوضـوعات املنشـورة والتـي تتسـم 
ف والتـــي تالئـــم طبيعـــة قضـــية العنـــف السياســـي علـــى ســـبيل املثـــال: بالصـــراع والعنـــ

باملهندســني وإصــابة شــاب وطفــل بطلقــات "متظــاهرو اإلخــوان يحرقــون ســيارة شــرطة 
  ).52(  الشرطة مبدينة نصر" إخوانًيا هاجموا 119نارية يف الفيوم وضبط  

  

مهوريـة والوفـد احتلت قيمة "اإلثـارة" الترتيـب الثـاني علـى مسـتوى الصـحف الثالثـة اجل  -
% للثانيـــة وبنســـبة 27.11% لألولـــى، وبنســـبة 24.31واليـــوم الســـابع، وذلـــك بنســـبة 
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ا تـتالءم مـع طبيعـة موضـوعات العنـف السياسـي 26.16 % للثالثة، وهـذه القيمـة أيضـً
  م باإلثارة.التي تتس

ا وذلــك  - جــاءت قيمــة "الضــخامة" يف الترتيــب الثالــث علــى مســتوى الــثالث صــحف أيضــً
% يف صحيفة الوفد، وبنسـبة 14.75% يف صحيفة اجلمهورية، وبنسبة  17.87بنسبة  

اليــوم الســابع، يليهــا جــاءت قيمــة "االهتمامــات اإلنســانية" يف % يف صــحيفة 15.25
الثالثـة، أمـا قيمـة الغرابـة والطرافـة وقـد جـاءت يف املركـز الترتيب الرابع يف الصحف  
  األخير يف الصحف الثالثة.

  سياسي يف صحف الدراسة:  اص بقضية العنف الأهداف النص اخل  -4
  ) يوضح أهداف النص اخلاص بقضية العنف السياسي يف صحف الدراسة 5جدول رقم (

  الصحيفة 
  هدف النص

  اإلجمالي   اليوم السابع   الوفد   اجلمهورية  
  ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك

  39.74 1316 39.71 440 41.40 539 37.40  337  هــدف إخباري

  34.61 1146 36.91 409 32.03 417 35.52  320  هـدف تفسيري

  3.81 126 4.42 49 4.15 54 2.55  23  هـــــدف قيمـي

  3.38 112 3.70 41 3.00 39 3.55  32  هــدف حتذيري

  2.81 93 2.17 24 2.68 35 2.66  24  هــــدف وقائـي

  2.92 97 3.07 34 3.00 39 2.66  24  هدف إرشادي

  11.80 391 10.02 111 13.74 179 11.21  101  هـــــدف نقـدي

  - - - - - - -  - أهـــداف أخرى

    3311  100.00  1108  100.00  1302  100.00  901  اإلجمالي  

  يتضح من اجلدول السابق ما يلي:  
احتـــل الهـــدف "اإلخبـــاري" الترتيـــب األول بـــني أهـــداف الـــنص اخلـــاص بقضـــية العنـــف -

ف الثالثـة حيـث جـاء بنسـبة السياسي يف صحف الدراسـة، وذلـك علـى مسـتوى الصـح
ــبة 37.40 ــة وبنســ ــحيفة اجلمهوريــ ــبة 41.40% يف صــ ــد وبنســ ــحيفة الوفــ % يف صــ
اليــوم الســابع، وهــذا يرجــع إلــى أن معظــم املوضــوعات املنشــورة % يف صــحيفة 39.71

كانت موضوعات إخبارية تهدف إلى نشر األخبار فقط أكثر مـن تفسـيرها، ولكـن هـذا 
اول هـذه األخبـار بالتفسـير والتحليـل فيمـا يلـي، وهـذا لم مينع الصحف الثالثـة مـن تنـ

ى الصــحف الثالثــة، يتضــح مــن احــتالل الهــدف التفســيري الترتيــب الثــاني علــى مســتو
% يف 32.03% يف صـــحيفة اجلمهوريـــة، وجـــاء بنســـبة 35.52حيـــث بلغـــت نســـبته 

% يف صحيفة اليوم السابع، ومن أمثلة املوضوعات التي 36.91صحيفة الوفد وبنسبة  
)، 53( حتمــل الهــدف التفســيري موضــوع بعنــوان "مــؤامرة وراء اقتحــام اإلخــوان للتحريــر"
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ترتيب الثالـث علـى مسـتوى الصـحف الثالثـة اجلمهوريـة، كما جاء الهدف النقدي يف ال
% للثانيـة، وبنسـبة 13.74% لألولى، وبنسبة  11.21الوفد، اليوم السابع وذلك بنسبة  

  % للثالثة.10.02
"الوقــائي" والهــدف "التحــذيري" والهــدف "اإلرشــادي" يف لقيمــي" والهــدف جــاء الهــدف "ا -

  ة بنسب متقاربة يف الصحف الثالثة.املراتب األخيرة على مستوى الصحف الثالث

  املجال اجلغرايف للعنف السياسي كما أوضحته صحف الدراسة:    -5
  ف الدراسة) يوضح املجال اجلغرايف للعنف السياسي كما أوضحته صح6جدول رقم (

  الصحيفة         
  

  املجال اجلغرايف

  اإلجمالي   اليوم السابع  الوفد  اجلمهورية 
  ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك

ية 
ضر

ح
ت 

ظا
حاف

م
  

  39.59  1311  35.20  390  39.94  520  44.51  401  أماكــــــن راقية

  17.31  573  18.23  202  12.29  160  23.42  211  أماكـن متوسطة

  1.57  52  1.08  12  1.92  25  1.67  15  أماكن عشوائية

ية
يم

قل
ت إ

ظا
حاف

م
  

  27.39  907  27.08  300  31.64  412  21.64  195  أماكــــــن راقية

  11.72  388  16.79  186  10.52  137  7.21  65  أماكـن متوسطة

  1.39  46  0.72  8  2.15  28  1.11  10  أماكن عشوائية

  1.03  34  0.90  10  1.54  20  0.44  4  غيـــــر محــــــــــدد

  100  3311  100  1108  100  1302  100  901  مـــــالـــــــــــيجاإل

  يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 
جاءت األماكن الراقية يف الترتيب األول يف املحافظات احلضـرية واملحافظـات اإلقليميـة -

% للثانيـــــة يف صـــــحيفة 21.64% لألولـــــى، وبنســـــبة 44.51حيـــــث جـــــاءت بنســـــبة 
% 31.64ضـرية، وبنسـبة  % يف املحافظـات احل39.94ة  اجلمهورية، كمـا جـاءت بنسـب

يف املحافظــات اإلقليميــة ذلــك يف صــحيفة الوفــد، أمــا يف صــحيفة اليــوم الســابع فقــد 
% يف املحافظـــات 27.08% يف املحافظــات احلضــرية وبنســبة 35.20جــاءت بنســبة 

  اإلقليمية.
احلضـرية واملحافظـات اني يف كـٍل مـن املحافظـات  احتلت األماكن املتوسطة الترتيـب الثـ  -

% للثانيــة يف صــحيفة 7.21% لألولــى، وبنســبة 23.42يميــة حيــث جــاءت بنســبة اإلقل
% يف املحافظـــات 12.29اجلمهوريـــة، أمـــا يف صـــحيفة الوفـــد فقـــد جـــاءت بنســـبة 

  % يف املحافظات اإلقليمية.10.52احلضرية، وبنسبة  
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 افظــات احلضــرية واإلقليميــةلــت املركــز الثالــث يف املحأمــا األمــاكن العشــوائية فقــد احت -
% يف املحافظات احلضرية وبنسـبة 1.67بالنسبة للصحف الثالث، حيث جاءت بنسبة  

% يف املحافظــات اإلقليميــة وذلــك يف صــحيفة اجلمهوريــة، كمــا جــاءت بنســبة 1.11
ــك  2.15% يف املحافظــات احلضــرية وبنســبة 1.92 ــة وذل يف يف املحافظــات اإلقليمي

% يف املحافظـات 1.08ءت بنسبة  حيفة اليوم السابع فقد جاصحيفة الوفد. أما يف ص
  % يف املحافظات اإلقليمية.  0.90احلضرية وبنسبة  

أما املوضـوعات التـي لـم يحـدد فيهـا املجـال اجلغـرايف للعنـف السياسـي فقـد جـاءت يف   -
% يف 0.44ت نسـبتها الترتيب الثالث وبنسبة قليلة جـًدا يف الصـحف الثالثـة حيـث بلغـ

% يف صــحيفة 0.90صــحيفة الوفــد، وبنســبة  % يف1.54مهوريــة، وبنســبة صــحف اجل
 اليوم السابع.

ويتضــح مـــن العـــرض الســـابق زيـــادة نســـبة العنـــف السياســـي بشـــكٍل عـــاٍم يف املحافظـــات 
احلضرية عنها يف املحافظات اإلقليمية، وأيًضا يتضح زيادة نسبة أعمال العنف السياسـي 

ــ ــة واملتوســطة يف املن ــاعناطق الراقي ــاطق  ه ــن تفســيره نظــًرا  ،العشــوائيةيف املن وهــذا ميك
الختالف الوعي السياسي واملستوى الثقايف واالجتماعي يف كـٍل مـن هـذه املنـاطق، كمـا أن 
ــال  ســـكان املنـــاطق العشـــوائية قـــد ال يهتمـــون باملشـــاركة يف أي شـــكل مـــن أشـــكال األعمـ

  السياسية.

  راسة:  العنف السياسي يف صحف الداجتاه معاجلة قضية    -6
  ) يوضح اجتاه معاجلة قضية العنف السياسي يف صحف الدراسة 7جدول رقم (

  الصحيفة 
  اجتاه املعاجلة 

  اإلجمالي   اليوم السابع   الوفد   اجلمهورية  

  ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك

 3.26 108 2.17 24 4.38 57 3.00  27  إيجابي

 69.19 2291  79.69 883  72.81 948  551.0  460 سلــــــــــبي

  27.54 912  18.14 201  22.81 297  45.9  414 ـــــــــايدمح
  100.00 3311  100.0 1108  100.00 1302  100.0  901 اإلجمالي

 يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 
جاء اجتاه املعاجلة "سلبًيا" يف الترتيب األول على مستوى الصحف الثالثة وذلـك بنسـبة   -

% يف صـــحيفة الوفـــد، وبنســـبة 72.81 % يف صـــحيفة اجلمهوريـــة، وبنســـبة51.05
ــو 79.69 ــة نحـ ــحف الثالثـ ــاه الصـ ــح اجتـ ــذا يوضـ ــابع. وهـ ــوم السـ ــحيفة اليـ % يف صـ

ض ملثل هذه األعمال التـي متثـل موضوعات العنف السياسي وهو االجتاه السلبي الراف
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  العنف السياسي داخل مصر.
الثــة حيــث جــاء بنســبة  "املحايــد" يف الترتيــب الثــاني علــى مســتوى الصــحف الث   االجتــاهجــاء    - 

% يف صحيفة الوفد، أما يف صحيفة اليوم  22.81اجلمهورية، وبنسبة    صحيفة% يف  45.9
  %. 18.14السابع جاء بنسبة  

اإليجابي الترتيب الثالـث علـى مسـتوى الصـحف الثالثـة حيـث جـاء احتل اجتاه املعاجلة    -
% 2.17بنسبة % يف صحيفة الوفد، و4.38% يف صحيفة اجلمهورية، وبنسبة  3بنسبة  

يف صحيفة اليوم السابع، ومتثلت هذه املوضـوعات يف العنـف احلكـومي والـذي كـان رد 
  فعل للعنف من اجلمهور.

  ا عرضتها صحف الدراسة:  أسباب قضية العنف السياسي كم  -7
  ) يوضح أسباب قضية العنف السياسي كما عرضتها صحف الدراسة8جدول رقم (

  الصحيفة 
  أسباب العنف 

  اإلجمالي   اليوم السابع   الوفد   ورية  اجلمه
  ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك

 43.34 1435 53.79 596  48.46 631  23.00  208  أسباب سياسية 

  7.76 257  8.75 97  7.76 101  6.55  59 أسباب اجتماعية  

  11.60 384  11.01 122  12.44 162  11.10  100 أسباب اقتصادية  

  4.20 139  3.88 43  4.84 63  3.66  33 أسباب ثقافية وقيمية  

أسباب تتعلق بالتبعية 
 السياسية  

-  -  8 0.61  6 0.54  14 0.42  

  32.68 1082  22.02 244  25.88 337  55.83  503 لم يذكر السبب 

  100.00 3311  100.00 1108  100.00 1302  100.00  901 اإلجمالي  

 يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 
ــك  جــاءت "األســباب السياســية" يف الترتيــب  ــوم الســابع وذل األول يف صــحيفة الوفــد والي

% للثانية، أما يف صحيفة اجلمهورية فقـد جـاءت 53.79% لألولى، وبنسبة  48.46بنسبة  
صالح الـدين العبـادي النتيجة تتفق مع نتائج دراسة (  وهذه%،  23يف الترتيب الثاني بنسبة  

عنـف السياسـي ضـد والتي أوضحت أن الدوافع السياسية كانت أهم أسـباب ال  54)  2012
ــي  ــف السياســي الت ــائج الدراســة أن جــرائم العن ــث أوضــحت نت ــانيني، حي الصــحفيني اللبن
ارتكبت ضد الصحفيني يف لبنان كان دافعها الرئيس سياسي محض. أما املوضوعات التـي 

سـباب" العنـف فقـد جـاءت يف الترتيـب األول يف صـحيفة اجلمهوريـة وذلـك "لم يذكر فيها أ
هذا يوضح عدم اهتمام الصحيفة بذكر أسباب أعمال العنف السياسـي %، و55.83بنسبة  

وتفسيرها. أما يف صحيفتي الوفد واليوم السابع فقد جـاءت هـذه املوضـوعات يف الترتيـب 
  % للثانية.22.02% لألولى، وبنسبة 25.88الثاني وذلك بنسبة  
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لثالثة وذلك بنسـبة أما األسباب االقتصادية فقد جاءت يف الترتيب الثالث يف الصحف ا  -
% يف صــــحيفة الوفــــد وبنســــبة 12.44% يف صــــحيفة اجلمهوريــــة، وبنســــبة 11.10
% يف صحيفة اليوم السابع، ويف الترتيـب الرابـع جـاءت "األسـباب االجتماعيـة" 11.01

جـاءت "األسـباب الثقافيـة والقيميـة" علـى مسـتوى الصـحف   يف الصحف الثالثة، يليهـا
تعلق بالتبعية السياسية، فقـد جـاءت يف املسـتوى األخيـر يف الثالثة، أما األسباب التي ت

  الصحف الثالثة ولم تسجل أي نسبة يف صحيفة اجلمهورية.

  احللول املقترحة لقضية العنف السياسي كما عرضتها صحف الدراسة:    -8
  ) يوضح احللول املقترحة لقضية العنف السياسي كما عرضتها صحف الدراسة 9جدول رقم (

  الصحيفة 
  احللول  

  اإلجمالي   اليوم السابع   الوفد   اجلمهورية  
  ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك

  34.46 1141  31.41 348  46.24 602  21.21  191  حلول سياسية 

  5.80 192  6.32 70  5.99 78  4.88  44 حلول اجتماعية  

  5.89 195  7.04 78  4.92 64  5.88  53 حلول اقتصادية  

  1.15 38  1.35 15  0.84 11  1.33  12 حلول ثقافية وقيمية  

حلول تتعلق بالتبعية  
 السياسية  

-  -  3 0.23  - -  3 0.09  

  52.61 1742  53.88  597  41.78 544  66.70  601 لم يذكر حلول  

  100.00 3311  100.00 1108  100.00 1302  100.00  901 اإلجمالي  

 يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 
يف الترتيــب األول علــى مســتوى الصــحف احتلــت املوضــوعات التــي لــم يــذكر بهــا حلــول  -

% يف صــحيفة 41.78% يف صــحيفة اجلمهوريــة، وبنســبة 66.70الثالثــة وذلــك بنســبة 
% يف صـحيفة اليـوم السـابع، وميكـن تفسـير ذلـك إلـى أن أشـكال 53.88الوفد، وبنسـبة  

ــا األشــكال عــرض  ــان معظمه ــة املتعلقــة مبوضــوعات العنــف السياســي ك ــادة التحريري امل
والتي تكتفي بذكر التفاصيل األساسية عـن اخلبـر دون التحليـل والتفسـير كمـا   اإلخبارية

  هو يف األشكال التفسيرية.
ــة  - ــتوى الصـــحف الثالثـ ــاني علـــى مسـ ــية" يف الترتيـــب الثـ ــول السياسـ ــاءت "احللـ ــا جـ كمـ

ــة وال % 46.24% لألولــى، وبنســبة 21.21وفــد واليــوم الســابع وذلــك بنســبة اجلمهوري
% للثالثـة، بينمـا جـاءت "احللـول االقتصـادية" يف الترتيـب الثالـث 31.41للثانية، وبنسبة  

% 7.04% لألولــى، وبنســبة 5.88يف صــحيفتي اجلمهوريــة واليــوم الســابع وذلــك بنســبة 
  %.4.92ة الوفد وذلك بنسبة  للثانية، بينما جاءت يف الترتيب الرابع يف جريد

بع يف كـٍل مـن صـحيفتي اجلمهوريـة أما "احللول االجتماعية" فقد جاءت يف الترتيب الرا  -
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% للثانيــة، بينمــا جــاءت يف 6.32% لألولــى، وبنســبة 4.88واليــوم الســابع وذلــك بنســبة 
  %.5.99الترتيب الثالث يف صحيفة الوفد وذلك بنسبة  

والقيمية" الترتيب اخلامس يف الصحف الثالثة بنسـبة ضـعيفة، احتلت "احللول الثقافية    -
لتي تتعلق بالتبعيـة السياسـية أي نسـبة يف صـحيفتي اجلمهوريـة بينما لم تسجل احللول ا

  % يف صحيفة الوفد.0.23واليوم السابع بينما سجلت بنسبة  

  ب: فئات الشكل (كيف قيل) : 
ضــوعات اخلاصــة بقضــية العنــف السياســي األشــكال اإلخباريــة املســتخدمة يف عــرض املو -1

  بصحف الدراسة:  
خبارية املستخدمة يف عرض املوضوعات اخلاصة بقضية العنف ) يوضح األشكال اإل10جدول رقم (

  السياسي بصحف الدراسة: 
  الصحيفة                    

  
  األشكال الصحفية

  اإلجمالي   اليوم السابع  الوفد   اجلمهورية  

  ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك

خبارية
األشكال اإل

  

  43.97  1456  44.95  498  42.01  547  45.62  411  خبر  

  1.09  36  0.72  8  1.46  19  1.00  9  ة  قصة خبري 

  15.01  497  12.82  142  17.28  225  14.43  130  تقرير إخباري

األشكال التفسيرية 
  16.16  535  16.97  188  15.13  197  16.65  150  حتقيق   

  6.10  202  7.13  79  5.30  69  5.99  54  حديث 

  4.98  165  4.96  55  4.53  59  5.66  51  دراسة صحفية 

  0.06  2  -  -  0.15  2  -  -  موضوع معالم 

ض مواد الرأي
األشكال التي تعر

  2.39  79  2.53  28  2.23  29  2.44  22  مقال افتتاحي   

  5.59  185  4.24  47  7.60  99  4.33  39  مقال حتليلي  

  4.17  138  5.32  59  3.76  49  3.33  30  عمود صحفي 

  -  -  -  -  -  -  -  -  رسائل قراء

  0.09  3  -  -  0.23  3  -  -  كاريكاتير

  -  -  -  -  -  -  -  -  رض وحتليل الكتبع

  0.39  13  0.36  4  0.31  4  0.55  5  الصورة والتعليق 

  100  3311  100  1108  100  1302  100  901  اإلجمالي

  يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 
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جاء "اخلبر" الصحفي يف مقدمـة األشـكال الصـحفية املسـتخدمة يف عـرض املوضـوعات   -
علــــى مســــتوى الصــــحف الثالثــــة، حيــــث جــــاء اخلاصــــة بقضــــية العنــــف السياســــي 

% يف صحيفة اليوم السـابع . 44.95% يف صحيفة اجلمهورية، وبنسبة    45.62بنسبة
نظـًرا ملـا يتميـز بـه   وميكن تفسير ذلك إلى أن اخلبر الصـحفي يسـتهدف جميـع القـراء

من إيجاز وتقدمي أهم املعلومات عن املوضوع بشكل موجز وسهل. وتتفـق هـذه النتيجـة 
والتـــي أوضـــحت أن اخلبـــر الصـــحفي جـــاء يف  55) 2017دراســـة (ســـمر حســـن مـــع 

الترتيب األول بني األشكال الصحفية املستخدمة يف عرض قضية العنـف السياسـي يف 
  ي اليوم).  صحف (األهرام والوفد واملصر

جاء "التحقيق الصحفي" يف الترتيب الثاني علـى مسـتوى الصـحف الثالثـة وذلـك بنسـبة   -
% يف صـــحيفة الوفـــد، وبنســـبة 15.13يفة اجلمهوريـــة، وبنســـبة % يف صـــح16.65
ــر 16.17 ــاء "التقريـ ــد جـ ــث فقـ ــب الثالـ ــا يف الترتيـ ــابع. أمـ ــوم السـ ــحيفة اليـ % يف صـ

ــتوى  ــى مســ ــاري" علــ ــحفاإلخبــ ــة وذ الصــ ــبة الثالثــ ــك بنســ ــحيفة 14.43لــ % يف صــ
% يف صـحيفة اليـوم 12.82% يف صـحيفة الوفـد، بنسـبة  17.28اجلمهورية، وبنسـبة  

  ع. الساب
أما الترتيب الرابع فقد كان مـن نصـيب "احلـديث" وذلـك يف كـٍل مـن صـحيفتي اجلمهوريـة 

% للثانية، بينمـا جـاء يف 7.13% لألولى، وبنسبة  5.99جاء بنسبة    حيثواليوم السابع  
%. أمـا بالنسـبة لألشـكال التـي 5.30الترتيب اخلامس يف صحيفة الوفد وذلك بنسبة  

مقدمتها "املقال التحليلي" حيث جاء يف الترتيب الرابـع   تعرض مواد الرأي فقد جاء يف
%، بينمـا جـاء يف الترتيـب السـادس يف صــحيفة 7.60يف صـحيفة الوفـد وذلـك بنسـبة 

ــك بنســبة  ــة وذل ــا 4.33اجلمهوري ــب الســابع يف صــحيفة اليــوم %، بينم جــاء يف الترتي
 %.4.24السابع وذلك بنسبة  

 اختبار فروض الدراسة التحليلية: 
الدراسة يف األول:    الفرض ملكية صحف  بني منط  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد 

  نوعية قضايا العنف السياسي التي مت عرضها . 
  ة قضايا العنف السياسي التي مت عرضها ) يوضح الفروق بني صحف الدراسة يف نوعي11جدول رقم (

  الصحيفة   
 نوعية العنف  

 2د. ح  ي اإلجمال  اليوم السابع  الوفد  اجلمهورية  
 الداللة  2كا ن ك  ن ك ن ك ن ك

 17.6 581 18.4 204  22 287 10 90 عنف رسمي  

 82.4 2730 81.6  904 78 1015 90  811 عنف شعبي  0.001 54.337

 100 3311 100 1108 100 1302 100 901 اإلجمـــــــــالي 
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حليـل يف نوعيـة السابق وجود فروق بني الصحف الثالثة مجال الت  اجلدوليتضح من  
وهـي دالـة عنـد أي مسـتوى  54.337=  2، حيث كانـت قيمـة كـاالسياسيقضايا العنف  

  . 0.001داللة  
مما يدل على حتقق الفرض األول. مما يؤكــد تــأثير منــط ملكيــة الصــحف علــى نوعيــة 

  القضايا التي مت عرضها .
الثاني:  الفر الض  ملكية صحف  بني منط  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وبني  يوجد  دراسة 

  .مظاهر ومؤشرات العنف السياسي التي مت عرضها

  
مظاهر ومؤشرات لداللة الفروق بني صحف الدراسة التحليلية يف   2) يوضح قيم كا12جدول (

  العنف السياسي 
  الصحيفة

 مضمون املادة  
 4د ح اإلجمالي   اليوم السابع  الوفد  اجلمهورية  

 الداللة  2كا % ك  % ك % ك % ك

عن
مي 

رس
ف 

 

 81.4 473 79.4 162 81.5 234 85.6 77 االعتـقـــــــاالت  

395.209 0.001 
 15.5 90 17.7 36 15.7 45 10 9 االعتداء على اجلماهير 

 - - - - - - - - نسبة القوات املسلحة لكل شخص  

 3.1 18 2.9 6 2.8 8 4.4 4 اخـــــــــــرى 

 10د.ح  100 581  100 204 100 287 100 90 اإلجمالي 

بي 
شع

ف 
عن

 

 18.2 497  21.5 194 20 203 12.3 100  االعتداءات

40.978 0.001 

أحداث الشغب وتخريب 
 املمتلكات العامة واخلاصة 

521 64.2 581 57.2 471 52.1 1573 57.6 

 7.1 194 5.5 50 4.4 45 3.3 27 محاوالت االغتيال والقتل  

 20.3 554 14.5 131 11.8 120 13.4 109 املظاهرات  

 4.5 124 4.4 40 4.4 45 4.8 39 االضرابات واالعتصامات 

 2 54 2 18 2.1 21 1.9 15 أخرى  

 100 2730  100 904 100 1015 100 811 اإلجمالي  

ــل يف  ــة مجــال التحلي يتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود فــروق بــني الصــحف الثالث
وهـي دالـة عنـد   395.206=    2، حيث كانت قيمـة كـامظاهر ومؤشرات العنف الرسمي

 .0.001أي مستوى داللة  
  

د فروق بـني الصـحف الثالثـة مجـال التحليـل يف مظـاهر ومؤشـرات العنـف وجو  يتضحكما  
  . 0.001وهي دالة عند أي مستوى داللة   40.978=   2الشعبي، حيث كانت قيمة كا

  على حتقق الفرض الثاني. يدلمما  
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وجد فروق ذات داللة إحصائية بني منط ملكية صحف الدراسة وبني  يالفرض الثالث: 

  اجتاه معاجلة قضية العنف السياسي. 

  ) يوضح الفروق يف اجتاه معاجلة قضية العنف السياسي يف صحف الدراسة 13جدول رقم (
  الصحيفة  

  نوعية العنف 
  4د.ح اإلجمالي  اليوم السابع  الوفد  اجلمهورية  

 الداللة  2اك ن  ك  ن ك ن  ك ن ك

 3.3 108 2.2 24 4.4 57 3 27 إيجابي 

229.165 0.001 
 69.2 2291 79.7 883  72.8 948 51.1 460 سلــــــــــبي  

 27.5 912 18.4 201 22.8 297 45.9 414 محـــــــــايد

 100 3311 100 1108 100  1302 100 901 اإلجمـــــــــالي 

روق بني الصحف الثالثة مجـال التحليـل يف اجتـاه يتضح من اجلدول السابق وجود ف
وهـي دالـة عنـد أي  229.165=   2معاجلة قضية العنف السياسي، حيث كانت قيمة كا

 .0.001مستوى داللة 
ممــا يــدل علــى حتقــق الفــرض الثالــث. حيــث يتضــح تــأثير منــط ملكيــة الصــحف علــى اجتــاه 

  معاجلة قضية العنف السياسي يف هذه الصحف.
  ائج الدراسة امليدانية: ثانًيا: نت

  املحور األول: قراءة الصحف املصرية (صحف الدراسة) : 
  اليوم السابع) :   - الوفد -(اجلمهوريةمدى قراءة عينة الدراسة للصحف املصرية  -1

  اليوم السابع)  -الوفد -) يوضح مدى قراءة عينة الدراسة الصحف املصرية (اجلمهورية14جدول (

اسة الصحف املصرية مدى قراءة عينة الدر
  اليوم السابع)  -الوفد -(اجلمهورية

  اإلجمالي 
  2كا

مستوى  
 الداللة 

 % ك 2د ح 

 12.2  49  دائًما

461.615 0.001  
 83.8  335  أحياًنا

 4 16 ال 

 100 400 جملة 

ــة يقــرءون الصــحف 12.2يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن نســبة  % مــن أفــراد العين
ا، ونســـبة الســـابعاليـــوم  -الوفـــد -املصـــرية (اجلمهوريـــة % مـــنهم يقرءونهـــا 83.8) دائمـــً

 % منهم ال يقرءونها.4أحياًنا، ونسبة 
اليــوم  -الوفــد -ويتضــح وجــود فــروق يف مــدى قــراءة الصــحف املصــرية (اجلمهوريــة

، مما يعني 0.001وهي دالة عند مستوى    461.615=    2السابع)، حيث كانت قيمة كا



 

 
1120 1120 

اليــوم  -الوفــد -لــذين يقــرءون الصــحف املصــرية (اجلمهوريــةارتفــاع عــدد أفــراد العينــة ا
  السابع).

  اليوم السابع) :  - الوفد  - أسباب قراءة عينة الدراسة للصحف املصرية (اجلمهورية -2
  اليوم السابع)  -الوفد -قراءة عينة الدراسة الصحف املصرية (اجلمهورية) يوضح أسباب 15جدول (

  املصرية  أسباب قراءة عينة الدراسة الصحف
  اليوم السابع)  -الوفد -(اجلمهورية

اإلجمالي  
  مستوى الداللة   2كا ترتيب 384ن=

  1د ح 
 %  ك

  0.001  38.760  1 65.9 253 للتعـرف على األخبـار 

غير    0.052  3.760 2 45.1  173 التسلية وقضاء وقت الفراغ ملجـرد 
  دالة 

  0.05  5.042 3 44.3  170  للتعرف على قضايا ومشكالت املجتمع
  0.001  28.167  4  36.5  140 لقــراءة األخبار السيـاسيــة

  0.001  145.042  5  19.3  74  ملتـــابعة اإلعــالنات واخلدمات

ــة يقــرءون الصــحف 65.9يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن نســبة  % مــن أفــراد العين
ــة  ــار، ونســبة    - الوفــد   - املصــرية (اجلمهوري ــى األخب ــوم الســابع) للتعــرف عل % مــنهم  45.1الي

% مــنهم يقرءونهــا للتعــرف علــى  44.3وقــت الفــراغ، ونســبة    وقضــاءيقرءونهــا ملجــرد التســلية  
  نهم يقرءونها لقراءة األخبار السياسية. %م 36.5قضايا ومشكالت املجتمع، ونسبة  

اليـوم   -الوفـد  -ويتضح وجود فروق يف أسـباب قـراءة الصـحف املصـرية (اجلمهوريـة
، بينما لم يكن بيـنهم 0.05دالة عند مستوى داللة أقل من    2السابع)، حيث كانت قيم كا

مسـتوى غيـر دالـة عنـد  2فروق يف ملجرد التسلية وقضاء وقت الفراغ حيث كانـت قـيم كـا
0.05.  

(اجلمهورية-3 املصرية  الصحف  قراءة  الدراسة  عينة  تفضيل  اليوم   - الوفد   - أسباب 
  :  السابع)

اليوم   -الوفد -ة قراءة الصحف املصرية (اجلمهورية) يوضح أسباب تفضيل عينة الدراس16جدول (
  السابع) 

أسباب تفضيل عينة الدراسة قراءة الصحف 
  اليوم السابع)   -الوفد -املصرية (اجلمهورية 

 384ن=اإلجمالي 
  1مستوى الداللة د ح    2كا ترتيب 

 %  ك
  0.001  58.594 1 69.5  267 تنوع املوضوعات التي تنشرها

  0.01  8.167 2  57.3  220 جديدة تكسبني معارف 

  0.001  48.167 3 32.3 124  واملوضوعية التزامها الدقة 

  0.001  110.510  4  23.2  89 جلرأتها يف عرض األفكار واملوضوعات 

% مـــن أفـــراد العينـــة يفضـــلون قـــراءة 69.5يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن نســـبة 
املوضـوعات التـي تنشـرها،   اليـوم السـابع) لتنـوع  -الوفـد  -الصحف املصـرية (اجلمهوريـة
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% 32.3يفضــلون قراءتهــا ألنهــا تكســبني معــارف جديــدة، ونســبة % مــنهم 57.3ونســبة 
ــا الدقــة واملوضــوعية. ويتضــح وجــود فــروق يف أســباب  مــنهم يفضــلون قراءتهــا اللتزامه

 2اليوم السابع)، حيث كانت قيم كـا  -الوفد  -تفضيل قراءة الصحف املصرية (اجلمهورية
  .0.01وى داللة أقل من دالة عند مست

  اليوم السابع) :  -الوفد  - ينة الدراسة للصحف املصرية (اجلمهوريةأسباب عدم قراءة ع-4
  اليوم السابع)  -الوفد -) يوضح أسباب عدم قراءة عينة الدراسة للصحف املصرية (اجلمهورية17جدول (

  أسباب عدم قراءة عينة الدراسة للصحف املصرية 
  اليوم السابع)  -الوفد  -(اجلمهورية  

  مستوى الداللة    2كا ترتيب  16ن=اإلجمالي 
 %  ك  1د ح 

  غير دالة  0.317  1.00 1  62.5 10 أفضل قراءة صحف أخرى 
  غير دالة  0.617  0.250 2  56.2  9 ألننـــي ال أستطيع شراءها 

  غير دالة  0.617  0.250  3  43.8  7 ألني ال أهتم بالصحف وأهتم باملواقع اإللكترونية 

  غير دالة  0.317  1.00  4  37.5  6 ألني أهتم بالفضائيات وأتعرف على األخبار منها 

  غير دالة  0.317  1.00  4  37.5  6 ليس لدي وقت
  غير دالة  0.134  2.250 5  31.2  5 أنهــــــا غيـــــــر مشــوقة 

  0.05  4.00  6  25  4 ألني ال أثق فيما تنشره 

ــرءون  %62.5يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن نســبة  ــذين ال يق ــة ال ــراد العين مــن أف
ــة ــد -الصــحف املصــرية (اجلمهوري ــراءة صــحف  -الوف ــوم الســابع) بســبب تفضــيل ق الي

% مـنهم 43.8% منهم ال يقرءونها ألنني ال أستطيع شراءها، ونسـبة 56.2أخرى، ونسبة  
 قع اإللكترونية. ويتضـح عـدم وجـود فـروقال يقرءونها ألني ال أهتم بالصحف وأهتم باملوا

اليوم السابع)، حيث كانـت -الوفد    -(اجلمهورية    املصريةيف أسباب عدم قراءة الصحف  
، بينما كانت هناك فروق بني أفراد العينـة يف عـدم 0.05غير دالة عند مستوى   2قيم كا

  .0.05ى  دالة عند مستو 2قراءة الصحف ألني ال أثق فيما تنشره حيث كانت قيم كا

  عات اخلاصة بقضية العنف السياسي: املحور الثاني: قراءة املوضو
مدى قراءة عينة الدراسة للموضوعات اخلاصة بأخبار العنف السياسي يف مصر (التي    -1

  اليوم السابع) :   -الوفد  -تنشرها صحف اجلمهورية 
) يوضح مدى قراءة عينة الدراسة للموضوعات اخلاصة بأخبار العنف السياسي يف مصر 18جدول (

  اليوم السابع)  -الوفد - اجلمهورية(التي تنشرها صحف 
مدى قراءة عينة الدراسة للموضوعات اخلاصة بأخبار العنف 

اليوم  -الوفد -السياسي يف مصر (التي تنشرها صحف اجلمهورية
  السابع) 

  اإلجمالي 
  مستوى الداللة  2كا

 % ك 2د ح 

  14.1  54  دائًما

374.812 0.001  
  79.7  306  أحياًنا 

  6.2 24 ال 

 100 384 جملة 
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% مـن أفـراد العينـة يقـرءون املوضـوعات 14.1يتضح مـن اجلـدول السـابق أن نسـبة  
 -الوفــد -اخلاصـة بأخبــار العنــف السياســي يف مصــر (التـي تنشــرها صــحف اجلمهوريــة

ا، ونســـبة  ا، ونســـبة 79.7اليـــوم الســـابع) دائمـــً % مـــنهم ال 6.2% مـــنهم يقرءونهـــا أحيانـــً
وضـــوعات اخلاصـــة بأخبـــار العنـــف يف مـــدى قـــراءة امل يقرءونهـــا. ويتضـــح وجـــود فـــروق

اليوم السابع)، حيـث كانـت   -الوفد  -اجلمهوريةالسياسي يف مصر (التي تنشرها صحف  
، ممـا يعنـي ارتفـاع عـدد أفـراد 0.001وهي دالة عند مسـتوى    374.812=    2قيمة كا

لتــي العينــة الــذين يقــرءون املوضــوعات اخلاصــة بأخبــار العنــف السياســي يف مصــر (ا
 اليوم السابع). -الوفد  -جلمهوريةتنشرها صحف ا

املصرية    -2 للصحف  قراءتهم  خالل  من  الدراسة  عينة  لدى  السياسي  العنف  مفهوم 
  اليوم السابع) :  -الوفد -(اجلمهورية 

) يوضح مفهوم العنف السياسي لدى عينة الدراسة من خالل قراءتهم للصحف املصرية 19جدول (
 ليوم السابع) ا -الوفد -(اجلمهورية
مفهوم العنف السياسي لدى عينة الدراسة من خالل  

اليوم   -الوفد  –قراءتهم للصحف املصرية (اجلمهورية  
  السابع) 

 اإلجمالي 
 مستوى الداللة  2كا

 % ك 2د ح 

 42.2 152 استخدام العنف والترهيب لتحقيق أهداف سياسية

12.867 0.01 

قبل بعض اجلماعات استخدام متعمد للعنف والتهديد من 
 29.4  106 لتحقيق أهداف استراتيجية

اســــــــتخدام مــــــــنظم للخــــــــوف والعنــــــــف غيــــــــر املتوقــــــــع ضــــــــد 
 28.3 102  احلكومات أو األفراد بغرض حتقيق أهداف سياسية

 100 360 جملة 

% من أفراد العينة يـرون أن مفهـوم العنـف 42.2يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
اليــوم الســابع) هــو  -الوفــد -اءة للصــحف املصــرية (اجلمهوريــةالسياســي مــن خــالل قــر

% مــنهم يــرون أنــه 29.4اســتخدام العنــف والترهيــب لتحقيــق أهــداف سياســية، ونســبة 
ماعات لتحقيـق أهـداف اسـتراتيجية، استخدام متعمد للعنف والتهديد من قبل بعض اجل

توقـــع ضـــد % مـــنهم يـــرون أنـــه اســـتخدام مـــنظم للخـــوف والعنـــف غيـــر امل28.3ونســـبة 
احلكومــات أو األفــراد بغــرض حتقيــق أهــداف سياســية، ويتضــح وجــود فــروق يف مفهــوم 

اليـوم السـابع)، -الوفـد -السياسي من خالل قـراءة للصـحف املصـرية (اجلمهوريـة  العنف
، مما يعني ارتفـاع عـدد 0.01وهي دالة عند مستوى    12.867=    2ة كاحيث كانت قيم

وم العنـف السياسـي مـن خـالل قـراءة للصـحف املصـرية أفراد العينة الذين يرون أن مفهـ
ــة ــق أهــداف  -الوفــد -(اجلمهوري ــب لتحقي ــوم الســابع) هــو اســتخدام العنــف والترهي الي

 سياسية.
 



               1123 

  أهم مصادر معلومات عينة الدراسة عن قضية العنف السياسي:  -3
  ) يوضح أهم مصادر معلومات عينة الدراسة عن قضية العنف السياسي 20جدول (

صادر املعلومات عينة الدراسة عن  أهم م
  قضية العنف السياسي 

 360ن=اإلجمالي 
  مستوى الداللة    2كا  ترتيب 

 %  ك   1د ح 

  0.001  246.678 1 91.4  329  اليومية الصحف 

  0.001  162.678  2  83.6  301 اإلنترنت

  0.001  149.511  3 82.2 296 التليفزيون

  ة غير دال 0.399  0.711  4 47.8  172 الراديو

  0.001  227.211  5  10.3  37 األصدقاء واملعارف

مصـادر % مـن أفـراد العينـة يـرون أن أهـم  91.4يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
% مـنهم 83.6املعلومات عن أخبار قضية العنف السياسي هي الصحف اليوميـة، ونسـبة  

فـروق يف   % مـنهم يـرون أنـه التليفزيـون. ويتضـح وجـود82.2، ونسـبة  اإلنترنـتيرون أنـه  
حيـث كانـت   ,اليـوم السـابع)    -الوفـد  -أسباب عدم قراءة الصحف املصـرية (اجلمهوريـة  

، بينمــا لــم يكــن هنــاك فــروق بــني أفــراد العينــة يف 0.001دالــة عنــد مســتوى  2قــيم كــا
غيـر   2الراديو كمصدر للمعلومات عن أخبار قضية العنف السياسـي حيـث كانـت قـيم كـا

  .0.05دالة عند مستوى  

  تيب الصحف لدى عينة الدراسة كمصدر للمعلومات عن قضية العنف السياسي: تر -4
  الدراسة كمصدر للمعلومات عن قضية العنف السياسي) يوضح ترتيب الصحف لدى عينة 21جدول (

ترتيب الصحف لدى عينة الدراسة كمصدر للمعلومات  
  عن قضية العنف السياسي

 اإلجمالي 
 مستوى الداللة  2كا

 % ك  3د ح 

 33.3 120 املصدر األول 

70.200 0.001 

 31.9 115  املصدر الثاني

 28.6 103  املصدر الثالث

 6.1 22  الرابعاملصدر 

 100 360 جملة 

% مـــن أفـــراد العينـــة يـــرون أن ترتيـــب 33.3يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن نســـبة 
املصـدر األول، الصحف بني تلك املصادر كمصدر للمعلومات عن قضية العنف السياسـي  

% مـنهم يـرون أنهـا املصـدر 28.6الثـاني، ونسـبة    املصـدر% منهم يرون أنها  31.9ونسبة  
% مــنهم يــرون أنهــا املصــدر الرابــع. ويتضــح وجــود فــروق يف ترتيــب 6.1الثالــث، ونســبة 

الصحف بني تلك املصادر كمصدر للمعلومات عـن أخبـار قضـية العنـف السياسـي، حيـث 
، ممــا يعنــي ارتفــاع عــدد 0.001وهــي دالــة عنــد مســتوى  70.200=  2كانــت قيمــة كــا

تلـك املصـادر كمصـدر للمعلومـات عـن   أفراد العينـة الـذين يـرون أن ترتيـب الصـحف بـني
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 أخبار قضية العنف السياسي املصدر األول.

العنف   -5 بقضية  اخلاصة  املوضوعات  لقراءة  العينة  أفراد  يفضلها  التي  الصحف  أي 
  السياسي: 

ضح أي الصحف التي يفضلها أفراد العينة لقراءة املوضوعات اخلاصة بقضية العنف ) يو22جدول (
  السياسي 

  يفضل أفراد العينة قراءة أخبار قضية العنف السياسيأين 
  اإلجمالي 

 مستوى الداللة  2كا
 % ك  2د ح 

 66.7 240 األخبار)  –اجلمهورية –يف الصحف اليومية القومية مثل (األهرام

209.400 0.001 
  5 18  الدستـــور)   –فــي الصحــف احلزبية مثل (الوفـــد

 28.3  102 النبــأ)   –فــي الصحــف اخلاصة مثل (اليــوم الســابع

 100 360 جملـــة 

% مـن أفـراد العينـة يفضـلون قـراءة أخبـار 66.7يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
 –اجلمهوريـــة –ميـــة مثـــل (األهـــرامقضـــية العنـــف السياســـي يف الصـــحف اليوميـــة القو

% مـــنهم يفضـــلون قراءتهـــا يف الصـــحف اخلاصـــة مثـــل (اليـــوم 28.3األخبـــار)، ونســـبة 
 –الصــحف احلزبيــة مثــل (الوفـــد قراءتهــا يف يفضــلون% مــنهم 5النبــأ)، ونســبة  –الســابع

ويتضح وجود فروق يف أٍي تفضل قراءة أخبار قضية العنف السياسي، حيث كانـت  الدستـور).  
، ممـا يعنـي ارتفـاع عـدد أفـراد العينـة  0.001وهي دالة عند مسـتوى    209.400=    2كا ة  قيم 

الذين يفضلون قراءة أخبار قضية العنف السياسي يف الصحف اليومية القومية مثل (األهـرام،  
 اجلمهورية، األخبار). 

من    -6 السياسي  العنف  قضية  وأخبار  ملوضوعات  الكافية  بالتغطية  الصحف  قيام  مدى 
  نظر عينة الدراسة:   وجهة

) يوضح مدى قيام الصحف بالتغطية الكافية ملوضوعات وأخبار قضية العنف السياسي من وجهة نظر  23جدول (
  عينة الدراسة

مدى قيام الصحف بالتغطية الكافية ملوضوعات  
العنف السياسي من وجهة نظر عينة   وأخبار قضية

  الدراسة

  اإلجمالي 
 مستوى الداللة  2كا

 % ك  2د ح 

 25  90 نعم

171.317  0.001 
 64.7  233  إلى حد ما 

 10.3 37 ال 

 100 360  جملة 

% مــن أفــراد العينــة يــرون قيــام الصــحف 25يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن نســبة 
% مـنهم يـرون 64.7بالتغطية الكافية ملوضوعات وأخبار قضية العنف السياسي، ونسـبة  

% مـنهم يـرون عـدم قيـام الصـحف 10.3مـا، ونسـبة    أنها تقوم بالتغطية الكافية إلى حـد
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ويتضح وجـود فـروق يف مـدى  عنف السياسي. بالتغطية الكافية ملوضوعات وأخبار قضية ال
قيام الصحف بالتغطية الكافية ملوضوعات وأخبار قضـية العنـف السياسـي، حيـث كانـت قيمـة  

أفراد العينـة الـذين  ، مما يعني ارتفاع عدد  0.001وهي دالة عند مستوى    171.317=    2كا 
  ياسي. يرون قيام الصحف بالتغطية الكافية ملوضوعات وأخبار قضية العنف الس 

  أهم مظاهر العنف السياسي يف مصر من وجهة نظر عينة الدراسة:   -7
  ) يوضح أهم مظاهر العنف السياسي يف مصر من وجهة نظر عينة الدراسة24جدول (

هه نظر عينة  أهم مظاهر العنف السياسي يف مصر من وج
  الدراسة

اإلجمالي  
  2كا ترتيب  360ن=

مستوى  
  الداللة  

 %  ك  1د ح 
العنف املرتبط بحالة االضطراب مثل املظاهرات املعادية 

 للحكومة وأحداث الشغب
205 56.9 1 6.944  0.01  

  0.05  4.900 2 44.2  159  أعمال التآمر والتخريب كاالغتياالت واالنقالبات  

  0.001  56.011  3  30.3  109 لتخريب يف املمتلكات العامة واخلاصة  أعمال الشغب وا

  0.001  108.900  4  22.5  81 اإلضرابات واالعتصامات

العنف املرتبط باألعمال العنيفة املنظمة كالثورات وحمالت  
  التطهير  

79  21.9 5 113.344  0.001  

ن أهم مظـاهر العنـف  % من أفراد العينة يرون أ 56.9يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
  للحكومـةالسياسي يف مصر هو "العنف املرتبط بحالة االضـطراب مثـل املظـاهرات املعاديـة  

% مــنهم يــرون أنهــا "أعمــال التــآمر والتخريــب كاالغتيــاالت  44.2وأحــداث الشــغب"، ونســبة 
منهم يرون أنها "أعمال الشغب والتخريب يف املمتلكـات العامـة    % 30.3واالنقالبات"، ونسبة  

ويتضح وجـود فـروق يف أهـم مظـاهر العنـف السياسـي يف مصـر، حيـث كانـت واخلاصة".  
 .0.05دالة عند مستوى داللة أقل من  2قيم كا

  أسباب العنف السياسي يف مصر من وجهة نظر عينة الدراسة:   -8
  ) يوضح أسباب العنف السياسي يف مصر من وجهة نظر عينة الدراسة 25جدول (

يف مصر من وجهة   أسباب العنف السياسي
  نظر عينة الدراسة 

  360ن=اإلجمالي 
  مستوى الداللة    2كا ترتيب 

 %  ك  1د ح 
  0.001  28.900 1 64.2 231 قلة الوعي السياسي  

  غير دالة  0.399  0.711  2  52.2  188 الفقر والبطالة 

  0.01  10.000  3  41.7  150  غياب العدالة وانتشار املظالم 

  0.001  10.678 4 41.4  149 وسيلة محاولة فرض الرأي بأي 

  0.05  104.544 5 23.1  86 اختالط الدين مع السياسية

  0.001  202.500  6  12.5  45 سوء األحوال االقتصادية 

% من أفراد العينة يرون أن أسباب العنـف 64.2نسبة  يتضح من اجلدول السابق أن  
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يـرون أن السـبب هـو  % مـنهم52.2السياسي يف مصر هو "قلة الوعي السياسي"، ونسبة  
ــة"، ونســبة  ــة وانتشــار 41.7"الفقــر والبطال ــاب العدال ــرون أن الســبب هــو "غي % مــنهم ي

يلة". ويتضـح يرون أن السبب هـو "محاولـة فـرض الـرأي بـأي وسـ  41.4املظالم"، ونسبة  
دالـة عنـد مسـتوى  2وجود فروق يف أسباب العنف السياسي يف مصر، حيث كانت قيم كا

، فيمـا عـدا الفقـر والبطالـة لـم يكـن هنـاك فـروق بـني أفـراد العينـة 0.05داللة أقل مـن  
  .0.05غير دالة عند مستوى   2حيث كانت قيم كا

العنف السياسي يف الصحف املصرية (اجلمهورية  -9 اليوم   -الوفد  -اجتاه معاجلة قضية 
  السابع) من وجهة نظر عينة الدراسة:  

  -الوفد -ياسي يف الصحف املصرية (اجلمهورية) يوضح اجتاه معاجلة قضية العنف الس26جدول (
  اليوم السابع) من وجهة نظر عينة الدراسة 

اجتاه معاجلة قضية العنف السياسي يف الصحف  
  اليوم السابع)   -الوفد -املصرية (اجلمهورية 

  اإلجمالي 
 مستوى الداللة  2كا

 % ك 2د ح 
 26.7  96 إيجابي

7.800 0.05  
  38.3  138  محايد 

  35 126 سلبي 

 100  360 جملة 

% من أفـراد العينـة يـرون اجتـاه معاجلـة قضـية  26.7يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
اليــوم الســابع) إيجــابي، ونســبة    - الوفــد   - العنــف السياســي يف الصــحف املصــرية (اجلمهوريــة 

  % مــنهم يــرون أن اجتــاه املعاجلــة 35% مــنهم يــرون أن اجتــاه املعاجلــة محايــد، ونســبة  38.3
اجتاه معاجلة قضية العنف السياسي يف الصحف املصرية   ويتضح وجود فروق يفسلبي.  

وهــي دالــة عنــد  7.800=  2اليــوم الســابع)، حيــث كانــت قيمــة كــا -الوفــد -(اجلمهوريــة
، ممــا يعنــي ارتفــاع عــدد أفــراد العينــة الــذين يــرون اجتــاه معاجلــة قضــية 0.05مســتوى 

 ابع) محايد.اليوم الس -الوفد  -مهوريةالعنف السياسي يف الصحف املصرية (اجل

  مدى وجود فرق بني العنف السياسي واإلرهاب السياسي من وجهة نظر عينة الدراسة:   -10
) يوضح مدى وجود فرق بني العنف السياسي واإلرهاب السياسي من وجهة نظر عينة  27جدول (

  الدراسة  
مدى وجود فرق بني العنف السياسي واإلرهاب  

  وجهة نظر عينة الدراسة السياسي من 
  اإلجمالي 

  مستوى الداللة   2كا
 % ك  1د ح 

 78.6  283 نعم

 21.4 77 ال  0.001 117.878

 100  360 جملة 
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% مـن أفـراد العينـة يـرون وجـود فـرق بـني 78.6يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
ــف السياســي واإلرهــاب ــني ال21.4ونســبة ,العن ــرق ب ــرون عــدم وجــود ف ــنهم ي ــف % م عن

ــني العنــف السياســي  فــروقالسياســي واإلرهــاب. ويتضــح وجــود  يف مــدى وجــود فــرق ب
 .0.001وهي دالة عند مستوى   117.878=  2واإلرهاب، حيث كانت قيمة كا

الصحف  -11 بها  قامت  التي  الصحفية  التغطية  من  الدراسة  عينة  استفادة  مدى 
  للموضوعات اخلاصة لقضية العنف السياسي: 

  مدى استفادة العينة الدراسة من التغطية الصحفية التي قامت بها الصحف   ) يوضح28جدول (
  للموضوعات اخلاصة لقضية العنف السياسي 

مدى استفادة عينة الدراسة من التغطية الصحفية التي قامت بها 
  الصحف للموضوعات اخلاصة لقضية العنف السياسي

  اإلجمالي 
 2كا

مستوى  
 الداللة 

 % ك  2د ح 

 18.1  65 إلى حد كبيراستفدت 

241.317  0.001  
 71.7  258 استفدت إلى حد متوسط

 10.2 37 لـــــم أستفــد 

 100 360  جملة 

% من أفراد العينة استفادوا إلى حـد كبيـر 18.1يتضح من اجلدول السابق أن نسبة 
اخلاصــة لقضــية العنــف مــن التغطيــة الصــحفية التــي قامــت بهــا الصــحف للموضــوعات 

% مـنهم اسـتفادوا 71.7ونسـبة    ,قضـية العنـف السياسـي  وأخبـارسي للموضوعات  السيا
% مـنهم لـم يسـتفيدوا مـن التغطيـة 10.2إلى حد متوسط من التغطية الصحفية، ونسبة  

الصحفية. ويتضح وجود فروق يف مدى االستفادة من التغطية الصحفية التـي قامـت بهـا 
=  2، حيـــث كانـــت قيمـــة كـــااصـــة لقضـــية العنـــف السياســـيالصـــحف للموضـــوعات اخل

، مما يعني ارتفـاع عـدد أفـراد العينـة الـذين 0.001وهي دالة عند مستوى    241.317
استفادوا إلى حد متوسط من التغطية الصـحفية التـي قامـت بهـا الصـحف للموضـوعات 

 اخلاصة لقضية العنف السياسي للموضوعات وأخبار قضية العنف السياسي.

عينة  -12 استفادة  عدم  الصحف   أسباب  بها  قامت  التي  الصحفية  التغطية  من  الدراسة 
  للموضوعات اخلاصة بقضية العنف السياسي: 

) يوضح أسباب عدم استفادة عينة الدراسة من التغطية الصحفية التي قامت بها الصحف 29جدول (
 للموضوعات اخلاصة بقضية العنف السياسي

ت بها االستفادة من التغطية الصحفية التي قامأسباب عدم 
  الصحف للموضوعات اخلاصة بقضية العنف السياسي

 37ن=اإلجمالي 
  مستوى الداللة  2كا ترتيب 

 %  ك   1د ح 

  0.001  19.703 1  86.5  32 لعــــــــــدم وجــود تفاصيل كافية

  دالة غير  0.869  0.027 2  51.4 18 لسطحية معاجلة تلك املوضوعات 

  غير دالة  0.622  0.243  3  45.9  17  احليادية ألنهـــــــا ال تتمتع باملصداقية و
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  غير دالة  0.250  1.324  4  40.5  15  ألنها ال تركز على جميع جوانب القضية

  0.05  4.568  5  32.4  12  ألنها ال تتابع القضايا حتى نهايتها

  0.001  16.892 6 16.2  6  األسلـــــــــــــــوبلضعــــــــــف 

% مـن أفــراد العينـة الــذين لـم يســتفيدوا 86.5 يتضـح مـن اجلــدول السـابق أن نســبة
ــا الصـــحف  التغطيـــةيـــرون أن أســـباب عـــدم االســـتفادة مـــن  الصـــحفية التـــي قامـــت بهـ

ــة"،  ــيل كافيـ ــود تفاصـ ــدم وجـ ــو "لعـ ــي هـ ــف السياسـ ــية العنـ ــة بقضـ ــوعات اخلاصـ للموضـ
ملوضــــوعات"، % مــــنهم يــــرون أن الســــبب هــــو "لســــطحية معاجلــــة تلــــك ا51.4ونســــبة
ون أن السبب هو "ألنهـا ال تتمتـع باملصـداقية واحلياديـة". ويتضـح % منهم ير45.9ونسبة

وجود فروق يف أسباب عـدم االسـتفادة مـن التغطيـة الصـحفية التـي قامـت بهـا الصـحف 
دالـة عنـد مسـتوى   2للموضوعات اخلاصة بقضية العنـف السياسـي، حيـث كانـت قـيم كـا

ات" و"ألنها ال تركـز علـى دا "لسطحية معاجلة تلك املوضوع، فيما ع0.05داللة أقل من  
جميع جوانب القضية" و "ألنها ال تتمتع باملصداقية واحلياديـة" لـم يكـن هنـاك فـروق بـني 

 .0.05غير دالة عند مستوى   2أفراد العينة حيث كانت قيم كا

 أهــم احللــول املقترحـــة ملواجهــة ظــاهرة العنـــف السياســي مــن وجهـــة نظــر عينـــة -13
  الدراسة:  

  ول املقترحة ملواجهة ظاهرة العنف السياسي من وجهة نظر عينة الدراسة ) أهم احلل30جدول (
أهم احللول املقترحة ملواجهة ظاهرة العنف 

  السياسي من وجهة نظر عينة الدراسة 
  360ن=اإلجمالي 

  مستوى الداللة   2كا ترتيب 
 %  ك   1د ح 

  0.001  100.278 1 76.4 275 الوسائل املختلفةزيادة الوعي السياسي من خالل 

  0.544  2  48.1  173  زيادة الوعي الديني 
غير  0.461

  دالة 

  0.001  21.511 3 37.8  136  إعطاء فرصة للجميع للتعبير عن الرأي والرأي اآلخر 

  0.001  120.178 4 21.1  76  عدم اخللط بني الدين والسياسة

  0.001  134.444  5  19.4  70 نسبة البطالةخلق فرص عمل ومحاولة تقليل 

% مـن أفـراد العينـة يـرون أن أهـم احللـول 76.4من اجلدول السابق أن نسـبة   يتضح
التي ميكن من خاللها مواجهة ظـاهرة العنـف السياسـي هـو" زيـادة الـوعي السياسـي مـن 

الـديني"، ونسـبة % مـنهم يـرون أنـه "زيـادة الـوعي  48.1  ونسـبةخالل الوسائل املختلفـة"،  
ع للتعبير عن الرأي والـرأي اآلخـر". ويتضـح % منهم يرون أنه "إعطاء فرصة للجمي37.8

وجود فروق يف األساليب التي ميكن من خاللها مواجهـة ظـاهرة العنـف السياسـي، حيـث 
، فيمـا عـدا زيـادة الـوعي الـديني لـم يكـن 0.001دالة عند مسـتوى داللـة   2كانت قيم كا

  .0.05غير دالة عند مستوى   2أفراد العينة حيث كانت قيم كاهناك فروق بني  
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السياسي   -14 العنف  بقضية  اخلاصة  املختلفة  التفاصيل  بعرض  متيزت  التي  الصحف 
  من وجهة نظر عينة الدراسة: 

) الصحف التي متيزت بعرض التفاصيل املختلفة اخلاصة بقضية العنف السياسي من وجهة نظر عينة 31جدول (
  الدراسة

الصحف التي متيزت بعرض التفاصيل املختلفة 
العنف السياسي من وجهة  اخلاصة بقضية 

  نظر عينة الدراسة 

  اإلجمالي 
 مستوى الداللة  2كا

 % ك  2د ح 

 38.1  137 اجلمهورية 

72.950 0.001 
 13.1 47  الوفد

 48.9 176 اليوم السابع

 100 360 جملة 

% من أفراد العينة يرون أن صـحيفة اليـوم 48.9السابق أن نسبة يتضح من اجلدول  
بعـــرض التفاصـــيل املختلفـــة اخلاصـــة بقضـــية العنـــف السياســـي، ونســـبة  الســـابع تتميـــز

% مـنهم يـرون أنهـا صـحيفة 13.1% منهم يـرون أنهـا صـحيفة اجلمهوريـة، ونسـبة  38.1
املختلفـة اخلاصـة الوفد. ويتضح وجود فروق يف أي من الصحف تتميز بعرض التفاصيل 

الــة عنــد مســتوى وهــي د 72.950=  2حيــث كانــت قيمــة كــا ,السياســي العنــفبقضــية 
، مما يعني ارتفاع عدد أفراد العينة الذين يرون أن صحيفة اليـوم السـابع تتميـز 0.001

 بعرض التفاصيل املختلفة اخلاصة بقضية العنف السياسي.

العنف   -15 قضية  نحو  الدراسة  عينة  اجتاه  تشكيل  يف  أسهمت  التي  الصحف  أكثر 
  السياسي: 

همت يف تشكيل اجتاه عينة الدراسة نحو قضية العنف  ) يوضح أكثر الصحف التي أس32جدول (
  360السياسي ن=

  الصحف 
 ضعيفة  متوسطة   بدرجة كبيرة 

  االجتاه املتوسط املرجح 
  %  ك   %  ك   %  ك 

  متوسطة   2.19  14.4  52  51.4  185 34.2  123  اجلمـــهورية 

  ضعيفة   1.65  41.1  148  53.1  191  5.8 21 ـــــــــد الوف

  كبيرة  2.39  18.6  67  23.9  86  57.5  207 السابعاليوم 

أن أكثـر الصـحف التـي أسـهمت يف   يـرونيتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينـة  
 تشكيل اجتاههم نحو قضية العنف السياسي: 

.، صـــحيفة اجلمهوريـــة بدرجـــة 2.39صــحيفة اليـــوم الســـابع بدرجـــة كبيـــرة مبتوســـط  -
.؛ وميكــن 1.65وســط بدرجــة ضــعيفة مبت، صــحيفة الوفــد 2.19متوســطة مبتوســط 

ا يف  ا وحرصـً تفسير ذلـك بـأن كـًال مـن صـحيفتي اجلمهوريـة والوفـد كانتـا أكثـر التزامـً
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عرض املوضوعات اخلاصة بقضـية العنـف السياسـي نظـًرا لكونهمـا صـحيفتني قوميـة 
وحزبيــة ممــا يجعــل لكــل منهمــا القيــود والسياســات التحريريــة التــي تلتــزم بهــا، بعكــس 

هي صحيفة خاصة فلم يكن لديها قيود يف عرض هذه القضـية اليوم السابع و  صحيفة
  مما جعلها أكثر فاعلية وتأثيًرا وأكثر مصداقية بالنسبة للشباب.

  رأي عينة الدراسة حول معاجلة صحف الدراسة لقضية العنف السياسي:  -16
  360) يوضح رأي عينة الدراسة حول معاجلة صحف الدراسة لقضية العنف السياسي ن=33جدول (

  العبارات
املتوسط   معارض  محايد   موافق

  %  ك   %  ك   %  ك   االجتاه  املرجح 
العنف   قضية  عن  معلومات  على  للحصول  جيد  وسيلة  الصحف  تعد 

  موافق  2.63  2.8  10  31.9  115 65.4 236  السياسي

  قمواف  2.41  12.8  46  33.3  120  53.9  194  الصحف متابعة جيدة عن أحداث العنف السياسي يف مصر تقدم  

  موافق  2.71  3.9  14  21.7  78  744 268 ما تقدمه الصحف يساعد يف تعريفي بقضية العنف السياسي 
للتعرف   األخرى  اإلعالمية  الوسائل  عن  الصحف  متابعة  أفضل 

  محايد  2.11  25.3  91  38.1  137  36.7 132 على أخبار قضية العنف السياسي

بقضية   املتعلقة  للموضوعات  تغطية  أفضل  قدمت  العنف  الصحف 
  محايد  2.27  10  36  53.1  191  36.9 133 السياسي

الت  شملت  ومؤشرات قد  مظاهر  كل  للصحف  الصحفية  غطية 
  موافق  2.44  4.7  17  46.7  168  48.6  175 العنف السياسي يف مصر 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن أفــراد العينــة كــانوا مــوافقني علــى معاجلــة صــحف 

 الدراسة لقضية العنف السياسي: 

  .2.71تقدمه الصحف يساعد يف تعريفي بقضية العنف السياسي مبتوسط   ما -
تعد الصحف وسيلة جيد للحصول على معلومات عن قضية العنـف السياسـي مبتوسـط   -

2.63.  
قد شملت التغطية الصحفية للصحف كل مظاهر ومؤشرات العنـف السياسـي يف مصـر   -

  .2.44مبتوسط  
  .2.41لعنف السياسي يف مصر مبتوسط  تقدم الصحف متابعة جيدة عن أحداث ا -

  الدراسة لقضية العنف السياسي:   وكانوا محايدين على معاجلة صحف
الصحف قدمت أفضل تغطيـة للموضـوعات املتعلقـة بقضـية العنـف السياسـي مبتوسـط   -

2.27.  
أفضل متابعة الصحف عن الوسائل اإلعالمية األخرى للتعرف على أخبار قضية العنـف   -

  . 2.11وسط  السياسي مبت

  اجتاه عينة الدراسة نحو قضية العنف السياسي:   -17
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  360) يوضح اجتاه عينة الدراسة نحو قضية العنف السياسي ن=34جدول (

  العبارات 
املتوسط    معارض   محايد   موافق 

  %   ك   %   ك   %   ك   االجتاه   املرجح 
  موافق   2.74  2.5  9  20.8  75 76.7  276  يعد العنف السياسي نتيجة حتمية ملا مرت به مصر منذ عقود 

نشر التوعية السياسية يحد من انتشار العنف السياسي بشكل  
  موافق   2.68  5.6  20  21.4  77  73.1 263 كبير 

يعد العنف السياسي الشعبي يف مصر رد فعل للعنف السياسي  
  موافق   2.56  2.8  10  38.9  140  58.3 210 الرسمي 

نف السياسي  يعد العنف السياسي الرسمي يف مصر رد فعل للع 
  محايد   2.14  24.4  88  36.9  133  38.6 139 الشعبي 

  محايد   2.27  1.9  7  23.9  86  54.7 197 قضية العنف السياسي تعد قضية متجددة 
  موافق   2.39  20.3  73  20.3  73  59.4 214 وجود حريات ظهور العنف السياسي يف مصر يعبر عن عدم  
  محايد   1.79  48.3  174  23.9  86  27.8 100 العنف السياسي يظهر فقط يف الدول النامية 

أعمال الشغب وتدمير املمتلكات العامة من أكثر مظاهر العنف  
  موافق   2.62  5  18  27.8  100  67.2 242 السياسي انتشاًرا يف مصر 

األسباب السياسية هي السبب الرئيس للعنف السياسي  تعتب  
  موافق   2.60  7.8  28  24.4  88  67.8 244 يف مصر 

السياس  الوقت  العنف  يف  حلها  يصعب  التي  القضايا  من  ي 
  موافق   2.41  20.6  74  17.8  64  61.7 222 احلالي 

  موافق   2.47  10  36  33.3  120  56.7 204 الشباب هم أكثر فئة مهتمة بقضية العنف السياسي يف مصر 
البد من التوعية السياسية للشباب للحد من العنف السياسي  

  موافق   2.79  5.8  21  9.4  34  84.7 305 يف مصر 

  محايد   1.81  39.2  141  40.8  147  20 72 احلكومات فقط هي املعنية بحل قضية العنف السياسي 
أو   السلط  على  الضغط  بغرض  يستخدم  السياسي  العنف 

  موافق   2.54  13.9  50  18.1  65  68.1 245 عليها احلصول  

االستقرار   عدم  ملرحلة  مالزمة  ظاهرة  هو  السياسي  العنف 
  موافق   2.85  2.8  10  9.2  33  88.1 317 السياسي 

يتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة كانوا موافقني على االجتاه نحو قضية العنــف 
 السياسي كما يلي: 

  .2.85العنف السياسي هو ظاهرة مالزمة ملرحلة عدم االستقرار السياسي مبتوسط   -
ــف السياســي يف م - ــة السياســية للشــباب للحــد مــن العن ــد مــن التوعي صــر مبتوســط الب

2.79.  
  .2.74نف السياسي نتيجة حتمية ملا مرت به مصر منذ عقود مبتوسط  يعد الع -
  .2.68نشر التوعية السياسية يحد من انتشار العنف السياسي بشكل كبير مبتوسط   -
أعمال الشغب وتـدمير املمتلكـات العامـة مـن أكثـر مظـاهر العنـف السياسـي انتشـارًا يف   -

  .2.62مصر مبتوسط  
ــب األســباب السياســية هــي  - ــف السياســي يف مصــر مبتوســط تعت ــرئيس للعن الســبب ال

2.60.  
يعــد العنــف السياســي الشــعبي يف مصــر رد فعــل للعنــف السياســي الرســمي مبتوســط  -

2.56.  
  . 2.47الشباب هم أكثر فئة مهتمة بقضية العنف السياسي يف مصر مبتوسط   -
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 لط أو احلصــول عليهــا مبتوســطالعنــف السياســي يســتخدم بغــرض الضــغط علــى الســ -
2.54 .  

  .2.41العنف السياسي من القضايا التي يصعب حلها يف الوقت احلالي مبتوسط   -
  . 2.39ظهور العنف السياسي يف مصر يعبر عن عدم وجود حريات مبتوسط   -

عينة    -18 نظر  وجهة  من  الصحف  يف  السياسي  العنف  لقضية  الصحفية  املعاجلة  عيوب  أهم 
  الدراسة: 

عيوب املعاجلة الصحفية لقضية العنف السياسي يف الصحف من وجهة نظر ) يوضح أهم 35جدول (
  عينة الدراسة 

  أهم عيوب املعاجلة الصحفية لقضية العنف السياسي يف الصحف 
  اإلجمالي 

 2كا
مستوى  
 الداللة 

 % ك   4د ح 

 31.1 112 املبالغة والتهويل واالعتماد على العناوين اجلذابة فقط 

62.222 0.001 

 21.1  76  عـــــدم ذكــــر تفــــــاصيل كافية

 5.6 20 عدم متابعة النشــــر فــــــي القضية 

  23.3  84 إغفال بعـــــــض جــــــوانب القضية

  18.9 68  سطحية املعاجلة لتلك املوضوعات 

 100 360  جملـــة 

 

اد العينـة يـرون أن أهـم عيـوب املعاجلـة  % من أفـر 31.1يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
الصحفية لقضية العنف السياسي يف الصـحف هـي "املبالغـة والتهويـل واالعتمـاد علـى العنـاوين  

%  21.1% منهم يرون أنها "إغفال بعـض جوانـب القضـية"، ونسـبة  23.3اجلذابة فقط"، ونسبة  
هــم عيــوب املعاجلــة ويتضــح وجــود فــروق يف أدم ذكــر تفاصــيل كافيــة".  مــنهم يــرون أنهــا "عــ

وهـي  62.222=  2الصحفية لقضية العنف السياسي يف الصحف، حيـث كانـت قيمـة كـا
، مما يعني ارتفاع عدد أفراد العينة الـذين يـرون أن أهـم عيـوب 0.001دالة عند مستوى  

ملبالغـة والتهويـل واالعتمـاد املعاجلة الصحفية لقضـية العنـف السياسـي يف الصـحف هـي ا
 ذابة فقط.على العناوين اجل
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مقترحات تطوير أسلوب عرض املوضوعات اخلاصة بأخبار العنف السياسي يف الصحف    - 19
  من وجهة نظر عينة الدراسة:  

  ) يوضح مقترحات تطوير أسلوب عرض املوضوعات اخلاصة بأخبار العنف السياسي 36جدول (
  يف الصحف من وجهة نظر عينة الدراسة  

أخبار العنف السياسي يف ات اخلاصة بمقترحات تطوير أسلوب عرض املوضوع
  الصحف 

  اإلجمالي 
  2كا

مستوى  
 الداللة 

 % ك  3د ح 

 31.4 113 تخصيص مساحات أكبر بأخبار العنف السياسي

19.778  0.001 

 30.3 109  مناقشة القضايا مع املتخصصني من رجال القانون والسياسة

  18.6 67 عرض النتائج التي تترتب على مثل تلك القضايا

 19.7 71  عرض تفاصيل أكثر عن تلك املوضوعات 

 100  360  جملة 

% من أفراد العينة يقترحون لتطـوير أسـلوب 31.4يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
عــرض املوضــوعات اخلاصــة بأخبــار العنــف السياســي يف الصــحف "تخصــيص مســاحات 

ن "مناقشــة القضــايا مــع يقترحــو% مــنهم 30.3"، ونســبة السياســي أكبــر بأخبــار العنــف 
ــبة  ــة"، ونسـ ــانون والسياسـ ــال القـ ــن رجـ ــني مـ ــرض 19.7املتخصصـ ــون عـ ــنهم يقترحـ % مـ

"تفاصيل أكثر عـن تلـك املوضـوعات". ويتضـح وجـود فـروق يف مقترحاتـك لتطـوير أسـلوب 
=  2عرض املوضوعات اخلاصة بأخبار العنف السياسي يف الصحف، حيث كانت قيمـة كـا

، ممــا يعنــي ارتفــاع عــدد أفــراد العينــة الــذين 0.001 مســتوى وهــي دالــة عنــد19.778
يقترحون لتطوير أسلوب عرض املوضوعات اخلاصة بأخبار العنف السياسي يف الصـحف 
تخصيص مساحات أكبر بأخبار العنف السياسـي ومناقشـة القضـايا مـع املتخصصـني مـن 

  رجال القانون والسياسة.

  لعنف السياسي يف الصحف:  خبار اسبب عدم قراءة املوضوعات اخلاصة بأ -20
  ) يوضح سبب عدم قراءة املوضوعات اخلاصة بأخبار العنف السياسي يف الصحف37جدول (

سبب عدم قراءة املوضوعات اخلاصة بأخبار 
  العنف السياسي يف الصحف 

  24ن=اإلجمالي 
  مستوى الداللة    2كا  ترتيب 

 %  ك   1د ح 

  0.001  13.500  1 87.5  21  املعـــــاجلة غيـــر كافية

  0.05  4.167  2  70.8  17  ألنها تؤدي إلى التشاؤم

  غير دالة  0.102  2.667  3  66.7  16  ال أثـــــق فيمــــــا تقدمه 

  غير دالة  0.102  2.667  3  66.7  16  تركز على الصورة السلبية للمجتمع 

  غير دالة  0.414  0.667 4 41.7  10  لضعــــــــف األسلــــوب 

  غير دالة  0.221  1.500  5 37.5 9  ياء جديدة تقـــــــدم أشـال 

  0.05  6.000  6  25  6  ألنني ال أستفيد من قراءتها 
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% مـن أفـراد العينـة ال يقـرءون املوضـوعات 87.5يتضح من اجلـدول السـابق أن نسـبة  
% 70.8ونســبة  ,غيــر كافيــة املعاجلــة اخلاصــة بأخبــار العنــف السياســي يف الصــحف ألن 

% مــنهم ال يقرءونهــا ألنهــا تركــز 66.7ؤدي إلــى التشـاؤم، ونســبة مـنهم ال يقرءونهــا ألنهــا تــ
% مــنهم ال يقرءونهــا ألنهــم ال يثقــون فيمــا 66.7ســبة علــى الصــورة الســلبية للمجتمــع، ون

تقدمه. ويتضح عدم وجود فروق يف سبب عدم قراءة املوضـوعات اخلاصـة بأخبـار العنـف 
، فيما عـدا 0.05مستوى داللة  غير دالة عند    2السياسي يف الصحف، حيث كانت قيم كا

دالـة عنــد  2قــيم كـااملعاجلـة غيـر كافيـة كانــت هنـاك فـروق بـني أفــراد العينـة حيـث كانـت 
، ويف ألنها تؤدي إلى التشاؤم وألننـي ال أسـتفيد مـن قراءتهـا كانـت هنـاك 0.001مستوى  

  .0.05دالة عند مستوى   2فروق بني أفراد العينة حيث كانت قيم كا

  دراسة امليدانية: اختبار فروض ال
  حتاول الدراسة اختبار الفروض اآلتية: 

يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني طـالب اجلامعـات اإلقليميـة وطــالب الفــرض األول: 

  اجلامعات احلضرية يف اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي.

نحو قضية  يف اجتاهات الشباب ) يوضح الفروق بني طالب اجلامعات اإلقليمية واجلامعات احلضرية38جدول (
 العنف السياسي 

  اجلامعة 
  املتغير

 )  181حضرية (ن=  ) 179إقليمية (ن=
 مستوى املعنوية  ت

  ع  م ع م  358د.ح

اجتاهات الشباب نحو قضية العنف  
 السياسي

35.2  4.989  38.2  3.173  
-

6.824  
0.001  

توســطي درجــات يتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني م
اإلقليمية واجلامعات احلضرية يف اجتاهـات الشـباب نحـو قضـية العنـف   اجلامعات طالب  

السياســي لصــالح طــالب اجلامعــات احلضــرية، حيــث كانــت قيمــة (ت) دالــة عنــد مســتوى 
 كلًيا.مما سبق يتضح حتقق الفرض األول  . 0.001
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اإلنـاث يف اجتاهـات الشـباب توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور والفرض الثاني:  

  نحو قضية العنف السياسي.

 ) يوضح الفروق بني الذكور واإلناث يف اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي39جدول (
  اجلنس

  املتغير
 ) 175إناث (ن=  )  185ذكور (ن=

 املعنوية مستوى  ت
 ع م ع م  358د.

  3.638  37.8  4.827  35.6 اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي
-

5.021  
0.001  

درجات   متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  يتضح 
يف   واإلناث  حيث    اجتاهات الذكور  اإلناث،  لصالح  السياسي  العنف  قضية  نحو  الشباب 

  مما سبق يتضح حتقق الفرض الثاني كلًيا. . 0.001كانت قيمة (ت) دالة عند مستوى 
حضــر) يف  -إحصــائية بــني محــل اإلقامــة (ريــفتوجــد فــروق ذات داللــة الفــرض الثالــث: 

  اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي.

 ) يوضح الفروق بني املقيمني بالريف واملقيمني باحلضر يف اجتاهات الشباب 40جدول (

  نحو قضية العنف السياسي
  اإلقامة 

  املتغير
 )  167حضر (ن=  ) 193ريف (ن=

  مستوى املعنوية  ت
 ع م  ع م  358د.ح 

  3.469  38.3  4.695  35.3 اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي
-

6.880  
0.001  

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات  
باحلضر يف اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي   واملقيمني  بالريف املقيمني 

مما سبق . 0.001ضر، حيث كانت قيمة (ت) دالة عند مستوى لصالح املقيمني باحل 
  يتضح حتقق الفرض الثالث كلًيا. 

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املستوى االقتصادي وبـني اجتاهـات الفرض الرابع:  

  الشباب نحو قضية العنف السياسي.

  ) يوضح الفروق يف اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي 41جدول (
  اختالف املستوى االقتصاديب

  مستوى معنوية   ف  متوسط   د . ح  مجموع الدرجات   البيان  الفروق تبعا إلى

اجتاهات الشباب  
نحو قضية العنف  

  السياسي

  87.875  2  175.749  بني مجموعات 

  19.269  357  6878.906  داخل   0.05  4.560

    359  7054.656  مجموع
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فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات : وجــود يتبــني مــن خــالل اجلــدول الســابق 
االقتصادي يف اجتاهات الشباب نحو قضية العنف درجات أفراد العينة باختالف املستوى  

  . 0.05السياسي، حيث كانت قيمة (ف) وهي دالة عند مستوى 

  للمقارنات الثنائية اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي  LSD) يوضح نتائج اختبار42جدول (

  ني املستويات االقتصادية املختلفةب
  مرتفع   متوسط   منخفض   انحراف معياري   متوسط   ن  املستوى االقتصادي

اجتاهات الشباب نحو 
قضية العنف  

  السياسي

  * 1.7277-  0.2375-  4.497 36.0  54 منخفض 

  * 1.4902-      4.282  36.3 204  متوسط 

        4.542  37.8  102  مرتفع 

        4.432  36.7  360  جملة 

ود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات أفــراد العينــة ذوي املســـتوى  وجــ
املسـتوى االقتصـادي املرتفـع يف اجتاهـات الشـباب   ذوي االقتصادي املـنخفض، وأفـراد العينـة 

نحو قضية العنف السياسي لصالح أفراد العينة ذوي املستوى االقتصادي املرتفع عند مستوى  
0.05 .  

فروق   دالل وجود  املستوى  ذات  ذوي  العينة  أفراد  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  ة 
ذوي املستوى االقتصادي املرتفع يف اجتاهات الشباب نحو    العينة االقتصادي املتوسط، وأفراد  

مستوى   عند  املرتفع  االقتصادي  املستوى  ذوي  العينة  أفراد  لصالح  السياسي  العنف  قضية 
  ا.رابع كليً مما سبق يتضح حتقق الفرض ال.  0.05

يوجد عالقة ذات داللـة إحصـائية بـني قـراءة الصـحف وبـني اجتاهـات الفرض اخلــامس:  

  الشباب نحو قضية العنف السياسي.

  ) يوضح العالقة بني قراءة الصحف وبني اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي 43جدول (

  املتغير
  اجتاهات الشباب نحو قضية العنف السياسي

  مستوى الداللة   القوة  اهاالجت  االرتباط معامل 

  0.001  متوسط   طردي   ** 0.496  قراءة الصحف  

وجــود عالقــة طرديــة متوســطة بــني قــراءة الصــحف وبــني يتضــح مــن اجلــدول الســابق: 
) وهـي دالـة 0.7< ر<0.3اجتاهات الشـباب نحـو قضـية العنـف السياسـي، حيـث كانـت (

هات الشباب نحو قضية ، أي أنه كلما زادت قراءة الصحف كان اجتا0.001عند مستوى  
 مما سبق يتضح حتقق الفرض اخلامس كلًيا.العنف السياسي أكثر إيجابية.  

  



               1137 

  الدراسة احلالية إلى مجموعة من النتائج أهمها:   توصلت هم نتائج الدراسة: أ
  نتائج الدراسة التحليلية:  

بة جاءت نسبة قضايا العنف الشعبي يف املرتبة األولى يف الصحف الثالثة، ولكن بنس -
% من إجمالي قضـايا العنـف السياسـي التـي عرضـتها 82.45مختلفة وبإجمالي بلغ  

ــة،  ــة الصــحف الثالث ــة يف الصــحف الثالث ــة الثاني ــف الرســمي املرتب ــل العن بينمــا احت
  %.17.55بنسبة إجمالية بلغت  

جــاءت "أحــداث الشــغب وتخريــب املمتلكــات العامــة واخلاصــة" يف املرتبــة األولــى بــني  -
 %.57.62السياسي يف الصحف الثالث بنسبة إجمالية بلغت  مظاهر العنف  

ــني  - ــب األول بــ ــراع" يف الترتيــ ــاء "الصــ ــرض جــ ــتخدمة يف عــ ــة املســ ــيم اإلخباريــ القــ
املوضوعات اخلاصة بقضية العنف السياسي على مستوى الصحف الثالثة، كما جـاء 

لـى "الهدف اإلخباري" يف األول بني أهداف النص اخلاص بقضية العنف السياسـي ع
 مستوى الصحف الثالثة.

جــاء اجتــاه معاجلــة صــحف الدراســة لقضــية العنــف السياســي " ســلبًيا " يف املرتبــة  -
األولــى علــى مســتوى الصــحف الثالثــة. كمــا جــاءت "األســباب السياســية" يف الترتيــب 
األول بــني أســـباب العنــف السياســـي يف مصــر يف كـــٍل مــن صـــحيفتي الوفــد واليـــوم 

ي يف صحيفة اجلمهورية، أمـا عـن األسباب يف الترتيب الثانالسابع، بينما جاءت تلك  
احللول املقترحة لقضية العنـف السياسـي فلـم حتـرص الصـحف الثالثـة علـى تقـدمي 
احللول بشكٍل كبيٍر أثناء عرضها للقضية حيث جاءت املوضـوعات التـي لـم يـذكر بهـا 

 حلول يف الترتيب األول على مستوى الصحف الثالثة.
لـى مسـتوى الصـحف الثالثـة بـني األشـكال صحفي" يف الترتيب األول عجاء "اخلبر ال -

 الصحفية املستخدمة يف عرض املوضوعات اخلاصة بقضية العنف السياسي
 نتائج الدراسة امليدانية: 

ــرى  - ــف 42.2ي ــف السياســي هــو "اســتخدام العن ــوم العن ــة أن مفه ــراد العين ــن أف % م
ة أن % من أفـراد عينـة الدراسـ64.7والترهيب لتحقيق أهداف سياسية". كماي يرى 

الصحف قد قامت بتغطية كافية "إلى حـد مـا" للموضـوعات اخلاصـة بقضـية العنـف 
  السياسي.

% من أفراد عينة الدراسة يرون أن أهـم مظـاهر العنـف السياسـي يف 56.9أن نسبة   -
مصـــر هـــو "العنـــف املـــرتبط بحالـــة االضـــطراب مثـــل املظـــاهرات املعاديـــة للحكومـــة 

 ب"وأحداث الشغ
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راســة أن "األســباب السياســية" هــي أهــم أســباب العنــف % مــن عينــة الد64.2يــرى  -
 السياسي يف مصر.

بلغت نسـبة أفـراد عينـة الدراسـة الـذين يـرون أن "زيـادة الـوعي السياسـي مـن خـالل  -
 %.76.4الوسائل املختلفة "من أهم حلول قضية العنف السياسي يف مصر

ــ - ــل واالعتمــاد عل ــة فقــط" جــاءت "املبالغــة والتهوي ــاوين اجلذاب مــن أهــم عيــوب ى العن
املعاجلــة الصــحفية للموضــوعات اخلاصــة بقضــية العنــف السياســي مــن وجهــة نظــر 

 %.31.1عينة الدراسة وذلك بنسبة  
ا، حيـث اتضـح وجـود فـروق  - أثبتت نتائج الدراسة صحة فروض الدراسة امليدانية كليـً

وى املسـت -محـل اإلقامـة   –وع  النـ  –ذات داللة إحصائية بني املتغيرات (نوع اجلامعـة  
االقتصــادي)، وبــني اجتاهــات الشــباب اجلــامعي نحــو قضــية العنــف السياســي. كمــا 
ــني قــراءة صــحف الدراســة وبــني اجتاهــات  ــة متوســطة ب اتضــح وجــود عالقــه طردي
الشباب نحو قضية العنف السياسي، أي أنه كلما زادت قراءة الصحف كان اجتاهات 

 ياسي أكثر إيجابية.  الشباب نحو قضية العنف الس
  ات الدراسة:  توصي

االهتمام بالدراسات التي تهـتم بزيـادة الـوعي السياسـي لـدى األفـراد يف مصـر ألنهـا  -
  املدخل الرئيس للحد من مظاهر العنف السياسي.

محاولــة إشــراك جميــع فئــات املجتمــع وخاصــة الشــباب يف العمــل السياســي حتــى ال  -
 تشعر أي فئة بالتهميش واالستبعاد.

ــول لقضــية العنــف السياســي ألن هــذه االهتمــام  - ــد حل ــي تهــتم بتحدي بالدراســات الت
 القضية من شأنها زعزعه استقرار والشعوب.

العمــل علــى حتديــد اســتراتيجية ومــنهج لوســائل اإلعــالم مبختلــف أشــكالها لطريقــة  -
معاجله قضية العنف السياسي مبـا يضـمن عـدم زيـادة حـدة العنـف السياسـي داخـل 

 املجتمعات.
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