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اجتاهات جمهور محافظة شمال سيناء نحو وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية املحلية ...
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هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى کثافــة ودوافــع تعــرض املبحوثــن لوســائل اإلعــام التقليديــة والرقميــة املحليــة، 
واجتاهاتهــم نحوهــا، يف مواجهــة الفکــر املتطــرف، کمــا ســعت إلــى التعــرف علــى درجــة اعتمادهــم علــى تلــك الوســائل 
يف مواجهــة الفکــر املتطــرف، والعوامــل التــي تدفعهــم ملتابعــة موضوعــات التطــرف يف تلــك الوســائل، والتعــرف أيًضــا 

علــى مــدى اهتمــام القائــم باالتصــال بتغطيــة أخبــار التطــرف وموضوعاتــه.

اعتمــدت الدراســة علــى نظريتــي االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام واالتصــال احلــواري کإطــار نظــري لهــا، ومتثلــت 
عينــة الدراســة امليدانيــة يف 400 مفــردة مــن اجلمهــور الســيناوي، إضافــة إلــى عمــل حصــر شــامل للقائمــن 

ــردة. ــغ عددهــم 35 مف ــي، وبل ــدي والرقم ــي التقلي باالتصــال يف اإلعــام املحل

وتوصلــت الدراســة إلــى أن کثافــة اســتماع املبحوثــن إلذاعــة شــمال ســيناء کانــت ضعيفــة؛ بينمــا أوضحــت النتائــج 
أن کثافــة اســتخدام املبحوثــن للصفحــات علــى الفيــس بــوك کانــت متوســطة، کمــا أن أبــرز دوافــع تعــرض املبحوثــن 
إلذاعــة شــمال ســيناء کانــت لســهولة التعــرض لهــا واإلعتيــاد علــى ســماعها؛ بينمــا متثلــت أبــرز الدوافــع يف الصفحــات 
اإلخباريــة الفوريــة يف نقــل احلــدث، يليــه ســهولة اســتخدامها والتعــرض لهــا، وأوضحــت النتائــج أن مســتوى االعتمــاد 
علــى إذاعــة شــمال ســيناء يف متابعــة أخبــار التطــرف وموضوعاتــه »ضعيــف«، يف حــن أن اعتمــاد املبحوثــن علــى 

صفحــات الفيــس بــوك يف متابعــة أخبــار التطــرف وموضوعاتــه »متوســط«.

 الکلمات املفتاحية: االجتاه - اإلعام املحلي- التطرف

The study aimed to identify the intensity and motives of the respondents’ expo-
sure to traditional and digital local media, and their attitudes towards it, in the face 
of extremist thought. It also sought to identify the degree of their dependence on 
those means in the face of extremist thought and the factors that push them to pur-
sue issues of extremism in those means, and also to identify The contact person’s 
interest in covering extremism news and topics.

The study relied on the two theories of dependence on the media and the theory 
of dialogue communication as a theoretical framework for it, and the sample of the 
field study consisted of 400 members of the Sinaitic audience, and a comprehensive 
inventory of the communicators in the traditional and digital local media was made, 
which reached 35 individuals.

The study found that the density of the respondents’ listening to North Sinai Ra-
dio was weak, while the results indicated that the intensity of the respondents’ use 
of Facebook pages was moderate and that the most prominent motives of the re-
spondents’ exposure to North Sinai Radio were due to the ease of exposure to it 
and getting used to hearing it, while the most prominent motives were in the news 
pages. The immediate effect of reporting the event, followed by its ease of use and 
exposure to it, and the results indicated that the level of reliance on North Sinai 
Radio in following up on extremism news and topics was weak, while the respon-
dents ’reliance on Facebook pages in following up on extremism news and topics 
was moderate.

Keywords: Attitude- local media- extremism
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تؤدي وسائل اإلعالم دورًا مهًما يف حياة اجلمهور؛ خاصة أنه لم يعد هناك منزل يخلو من  
راديو   من  تقليدية،  إعالم  وسائل  ميتلك  قد  الناس  فبعض  اإلعالمية؛  الوسائل  من  أي 

إعالم وصحف وتليفزيون، إضافة إلى دور االتصال الشخصي، وبعض آخر ميتلك وسائل  
كلتا   من ميتلك  وهناك  (اإلنترنت)،  الدولية  املعلومات  وشبكة  قنوات فضائية  من  رقمية، 
الوسيلتني مًعا؛ مما ينتج عنه اختالف يف اجتاهات اجلمهور نحو تلك الوسائل يف تناولها  

  للقضايا املختلفة، وذلك نتيجة االختالف يف أمناط تعرضهم لتلك الوسائل. 
صل االجتماعي، ومنها موقع "الفيس بوك"، خدمة إنشاء صفحات  كما أوجدت مواقع التوا

حولهم،   يدور  ما  معرفة  من  املتلقني  ُمتكِّن  وفيديوهات  وصورًا  معلومات  تقدم  إخبارية 
وإدراكهم لبعض القضايا والظواهر، وتشكيل اجتاهاتهم نحوها بَناًء على ما ُينشر يف تلك  

  الصفحات. 
ل اإلعالم املحلي بشكل خاص؛ كونه أكثر قربًا من الناس،  وترّكز الدراسة احلالية على تناو

التي تواجههم، فهو املتحدث   وأكثر دراية بواقع األحداث والقضايا والظواهر واملشكالت 
عنهم، وهو القادر على تشكيل معارفهم واجتاهاتهم نحو بعض القضايا واملوضوعات التي 

  .وبذلك تؤثر سلًبا على املجتمع ككل قد تؤثر تأثيًرا سلبًيا على أفكارهم وتوجهاتهم،
  مشكلة الدراسة:

سيناء   شمال  محافظة  الراهن  -تعيش  الوقت  واألمان؛   -يف  االستقرار  عدم  من  حالة 
األحداث  منها  واستقرارها؛  أمنها  على  أثَّرت  متالحقة  أحداث  من  شهدته  ملا  نتيجة 
يتجهون   الذين  الشباب  املعتدلة، وظهور  املتطرفة غير  األفكار  األخيرة، وظهور  اإلرهابية 

مبكرة بزعم نصرة الدين اإلسالمي، ويف ضوء ذلك، كان ال بدَّ  للعمليات االنتحارية يف سن  
بخطورة   السيناوي  اجلمهور  بتوعية  سيناء  شمال  املحلي مبحافظة  اإلعالم  يقوم  أن  من 
الفكر املتطرف والتصدي له. وللتعرف على ما إذا كان اإلعالم املحلي يقوم بدور فعَّال يف  

اجتاهات   قياس  من  بدَّ  ال  كان  الشأن،  اإلعالم هذا  وسائل  نحو  السيناوي  اجلمهور 
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التقليدية والرقمية املحلية (إذاعة شمال سيناء كنموذج لإلعالم التقليدي املحلي)، وأيًضا  
التواصل االجتماعي فيس بوك كنموذج   املتعلقة بسيناء على موقع  (الصفحات اإلخبارية 

 الوسائل.لإلعالم الرقمي املحلي)، وكذلك دراسة القائم باالتصال يف هذه 
جمهور  اجتاهات  ما  اآلتي:  التساؤل  عن  اإلجابة  يف  الدراسة  مشكلة  تتحدد  هنا  ومن 
الفكر  مواجهة  املحلية يف  والرقمية  التقليدية  اإلعالم  نحو وسائل  محافظة شمال سيناء 

  املتطرف؟
  وذلك من خالل دراسة ميدانية على القائم باالتصال واجلمهور.

  أهمية الدراسة:
  لدراسة من خالل النقاط اآلتية:تتضح أهمية ا 

اجتاهات    -1 بدراسة  اهتمت  التي  اإلعالمية  الدراسات  مجال  يف  العلمي  التراث  قلَّة 
وكذلك  بسيناء،  املحلية  اإلعالم  وسائل  خاصة  اإلعالم،  وسائل  نحو  السيناوي  اجلمهور 

 القائم باالتصال يف هذه الوسائل. 
ر نحو قيام وسائل اإلعالم املحلية يف التعرف على درجة االختالف يف وجهات النظ  -2

  سيناء مبواجهة الفكر املتطرف لدى اجلمهور السيناوي.
تساعد نتائج هذا البحث القائمني باالتصال على وضع خطط وإستراتيجيات جيدة   -3

اتباع   عن  الناجتة  املخاطر  تقليل  إلى  يؤدي  مما  أفضل؛  بشكل  التطرف  ظاهرة  لتغطية 
ونتي املتطرفة،  سيناء األفكار  شمال  ومحافظة  ككل،  املصرية  الدولة  استقرار  لذلك  جة 

  خاصة. 
حيث    -4 من  طبيعية،  غير  ظروف  من  سيناء  شمال  محافظة  يف  يحدث  مبا  اإلحاطة 

اإلرهاب والتطرف والصراعات التي تنعكس سلًبا على املحافظة يف جميع النواحي، ومن  
  ظاهرة يف ظل تلك الظروف.هنا تبرز أهمية تناول وسائل اإلعالم املحلية لهذه ال

  أهداف الدراسة:
  إلى: -حسب طبيعتها- تنقسم أهداف الدراسة 

 أوًال: بالنسبة للجمهور: 
التعرف على كثافة ودوافع تعرض عينة الدراسة لوسائل اإلعالم التقليدية والرقمية    -1

  املحلية. 
اإلعالم    -2 وسائل  على  الدراسة  عينة  اعتماد  درجة  على  والرقمية  التعرف  التقليدية 

  املحلية يف متابعة أخبار التطرف وموضوعاته. 
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التعرف على العوامل التي تدفع عينة الدراسة ملتابعة أخبار والتطرف وموضوعاته يف   -3
  وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية املحلية. 

ملحلية  التعرف على اجتاهات عينة الدراسة نحو وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية ا  -4
  يف مواجهة الفكر املتطرف.

  ثانًيا: بالنسبة للقائم باالتصال:
  التعرف على مدى اهتمام القائم باالتصال بتغطية أخبار التطرف وموضوعاته.  -1
التعرف على أهم املصادر التي يعتمد عليها القائم باالتصال يف تناوله لظاهرة   -2

  التطرف.
رًا يف اآلونة األخيرة من وجهة نظر القائم  التعرف على أكثر أنواع التطرف ظهو  -3

  باالتصال. 
  تساؤالت الدراسة: 

  إلى:  -حسب طبيعتها-تنقسم تساؤالت الدراسة  
 أوًال: بالنسبة للجمهور:

  ما كثافة تعرض عينة الدراسة لوسائل اإلعالم التقليدية والرقمية املحلية؟  -1
  اإلعالم التقليدية والرقمية املحلية؟ ما دوافع تعرض عينة الدراسة لوسائل  -2
ما درجة اعتماد عينة الدراسة على وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية املحلية يف  -3

  متابعة أخبار التطرف وموضوعاته؟ 
ما العوامل التي تدفع عينة الدراسة ملتابعة أخبار التطرف وموضوعاته يف وسائل  -4

  ة؟ اإلعالم التقليدية والرقمية املحلي
ما اجتاهات عينة الدراسة نحو وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية املحلية يف مواجهة   -5

  الفكر املتطرف؟
  ثانًيا: بالنسبة للقائم باالتصال يف وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية املحلية:

  إلى أي مدى يهتم القائم باالتصال بتغطية أخبار التطرف وموضوعاته؟  -1
  صادر التي يعتمد عليها القائم باالتصال يف تناوله لظاهرة التطرف؟ ما أهم امل  -2
  ما أكثر أنواع التطرف ظهورًا يف اآلونة األخيرة من وجهة نظر القائم باالتصال؟  -3

  فروض الدراسة:
وسائل   -1 نحو  واالجتاهات  التعرض  كثافة  بني  إحصائًيا  دالة  ارتباط  عالقة  توجد 

  والرقمية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف.اإلعالم التقليدية 
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وسائل    -2 نحو  واالجتاهات  التعرض  دوافع  بني  إحصائًيا  دالة  ارتباط  عالقة  توجد 
  اإلعالم التقليدية والرقمية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف.

  الدراسات السابقة:
كل محور عدًدا تصنف الباحثة الدراسات السابقة وتعرضها من خالل ثالثة محاور، يضم 
 من الدراسات التي رُتبت تنازلًيا من األحدث إلى األقدم، وهذه املحاور هي:

  : دراسات تناولت اجتاهات اجلمهور نحو وسائل اإلعالم التقليدية.املحور األول
  : دراسات تناولت اجتاهات اجلمهور نحو وسائل اإلعالم اجلديدة.املحور الثاني
  لت وسائل اإلعالم وظاهرة التطرف. : دراسات تناواملحور الثالث

  املحور األول: دراسات تناولت اجتاهات اجلمهور نحو وسائل اإلعالم التقليدية: 
  :1) 2020دراسة ياسمني محمد شفيق ( -1

أنواعها  اختالف  املصرية على  الصحف  اهتمام  التعرف على درجة  إلى  الدراسة  هدفت 
والتعرف على اجتاهات املبحوثني نحو الصحافة املصرية يف  بالقضايا اإلفريقية وترتيبها،  

تناولها للقضايا اإلفريقية من حيث درجة التعرض واملتابعة، واملوضوعات التي يتابعونها،  
وتقسيمهم لتلك الصحف، والوقوف على مدى تأثير اخلصائص الدميوجرافية للمبحوثني  

هذه وتنتمي  اإلفريقية،  للقضايا  متابعتهم  درجة  الدراسات   يف  بحوث  إلى  الدراسة 
عينة   ُسحبت  حيث  املسح،  أسلوب  على  تعتمد  إذ  وامليداني؛  التحليلي  بشقيها  الوصفية، 
عشوائية ممن يقرؤون الصحف من محافظة القاهرة فيما فوق سن العشرين، بلغ قوامها 

  مبحوًثا. 240
للقضايا  تناوًال  الصحف  أعلى  األهرام"  "جريدة  أن  إلى  الدراسة  اإلفريقية،    وتوصلت 

معاجلة  مستوى  على  الصحيفة  أن  ترى  املبحوثني  من  فئة  أعلى  أن  الدراسة  وأثبتت 
% من املبحوثني اجتاههم "محايد"، وهي 43.3%، وأن  53.7متوسطة للموضوعات بنسبة  

بني    0.01أعلى فئة من املبحوثني، كما أثبتت الدراسة وجود عالقة معنوية عند مستوى  
 للقضايا يف الصحف املصرية وكل من املستوى التعليمي، واحلالة درجة متابعة املبحوثني

  املهنية واالجتماعية؛ بينما لم توجد عالقة معنوية بالنسبة لنوع املبحوثني وأعمارهم. 
  :2) 2019دراسة سوزان يوسف أحمد القليني ( -2

طبيعته هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم الدور الذي يقوم به التليفزيون احلكومي و
يف تشكيل اجتاهات الرأي العام وإمداده باملعلومات املناسبة من أجل احلفاظ على الوحدة  
الوطنية للمجتمع العراقي، واعتمدت هذه الدراسة بشقيها التحليلي وامليداني على منهج  



 

                1629 

املسح، حيث ُسحبت عينة عشوائية بسيطة متثل املجتمع األصلي من جمهور مدينة بغداد،  
  مفردة.  400ا بلغ قوامه

نحو   املبحوثني  اجتاهات  بني  موجبة  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت 
والسلوكية  املعرفية  التأثيرات  ومدى  الوطنية  للقضايا  احلكومي  التليفزيون  معاجلة 
بنسبة  العراقي  احلكومي  التليفزيون  على  املبحوثني  اعتماد  درجة  جاءت  كما  ملشاهدته، 

71.%  
  :3) 2018دراسة مجيب الشمري ( -3

املحلية   اإلذاعات  نحو  اليمنى  اجلمهور  اجتاهات  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
يف اليمن، وإجراء مسح الجتاهات اجلمهور نحو أداء هذه املحطات اإلذاعية   FMاخلاصة

أسلوب   باستخدام  الوصفي  املنهج  على  الدراسة  هذه  واعتمدت  املجتمع،  على  اجلديدة 
العاصمة  ا محيط  يف  العام  اجلمهور  من  حصصية  عشوائية  عينة  ُسحبت  حيث  ملسح، 

  مفردة.  300صنعاء قوامها  
وتوصلت الدراسة إلى وجود اجتاهات إيجابية وسليبة متباينة لدى اجلمهور اليمني نحو  
أداء هذه اإلذاعات حديثة التجربة، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية بني  

وى التعرض ودوافعه وإشباعاته واالجتاهات نحو اإلذاعات املحلية اخلاصة، وكشفت  مست
بناء على    -أيًضا   -النتائج اإلذاعات  نحو هذه  اليمني  وجود فروق يف اجتاهات اجلمهور 

  متغيرات النوع واملستوى التعليمي. 
  اجلديدة.املحور الثاني: دراسات تناولت اجتاهات اجلمهور نحو وسائل اإلعالم 

  :4) 2020دراسة املنتظر أحمد العيدان ( -1
االجتماعي،   التواصل  ملواقع  اجلمهور  استخدام  معدل  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  اجلمهور  يتابعها  التي  املوضوعات  على  والتعرف 

الدينية الصفحات  على  الدينية  للقضايا  التعرض  دوافع  على  التواصل   والتعرف  مبواقع 
االجتماعي  التواصل  مواقع  نحو  العراقي  اجلمهور  اجتاهات  عن  والكشف  االجتماعي، 
املهتمة بالفتاوى الدينية، واعتمدت الدراسة على منهج املسح بشقه امليداني، حيث ُسحبت  

  مفردة من اجلمهور العراقي.  400عينة عشوائية قوامها 
يومي الستخدام مواقع التواصل االجتماعي، وكثافة  وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع املعدل ال

أثناء   املبحوثون  يقضيه  الذي  املعدل  ارتفاع  النتائج  وأوضحت  لها،  اجلمهور  استخدام 
االجتماعي  التواصل  مواقع  أكثر  بوك"  "الفيس  وجاء  االجتماعي،  التواصل  مواقع  تصفح 

و "اليوتيوب"،  ثم  "انستجرام"،  يليه  املبحوثون،  فيها  دوافع املشترك  أن  النتائج  كشفت 
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كانت   االجتماعي  التواصل  مبواقع  الدينية  الصفحات  على  الدينية  للقضايا  التعرض 
متوسطة، كما أوضحت النتائج قوة اآلثار املعرفية الناجتة عن التعرض للصفحات الدينية  
مواقع  تنشر على  التي  بالفتاوى  املبحوثني  ثقة  االجتماعي، وضعف  التواصل  مواقع  على 

  اصل االجتماعي، وقلة قبولهم طلبات ملجموعات تناول فتاوى دينية.التو
  :5)2019دراسة فالح بن عامر الدهمشي ( -2

التواصل   وسائل  على  السعودي  الشباب  اعتماد  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
اعتماد  يف  املؤثرة  العوامل  ورصد  احلزم،  عاصفة  حول  للمعلومات  كمصدر  االجتماعي 

وسائل الشباب   تناول  عن  السعودي  الشباب  رضا  مدى  وقياس  الوسائل،  هذه  على 
وسائل  تنشره  ما  نحو  الشباب  اجتاهات  ورصد  احلزم،  لعاصفة  االجتماعي  التواصل 
حيث   املسح،  منهج  على  الدراسة  واعتمدت  احلزم،  عاصفة  عن  االجتماعي  التواصل 

  مفردة.  151ُسحبت عينة عشوائية حصصية قوامها  
الدر  يعتمد وتوصلت  التي  املصادر  مقدمة  االجتماعي  التواصل  وسائل  تصدر  إلى  اسة 

بنسبة   لعاصفة احلزم  متابعته  السعودي يف  الشباب  تبرزه  64عليها  ما ال  تبرز  %، حيث 
وسائل اإلعالم التقليدية، كما توصلت إلى وجود عالقة بني املستوى التعليمي واالعتماد  

ا ارتفع  فكلما  للمعلومات؛  كمصدر  مصدرًا  عليها  عليها  االعتماد  قلَّ  التعليمي  ملستوى 
من   تقدمه  ما  نحو  سلبًيا  االجتماعي  التواصل  وسائل  نحو  االنطباع  وكان  لألخبار، 

  معلومات مغلوطة وأخبار زائفة. 
  :6) 2019دراسة زياد بن محمد بن صالح احلديثي ( -3

مدي يف  احلكومية  اجلامعات  استخدامات طالب  معرفة  إلى  الدراسة  الرياض  هدفت  نة 
والكيك)،  وتويتر،  بوك،  والفيس  (اليوتيوب،  يف:  املتمثلة  االجتماعي  التواصل  لوسائل 
املسح  منهج  على  الدراسة  هذه  واعتمدت  لهم،  بالنسبة  أهمية  املوضوعات  أكثر  ومعرفة 
اجلامعات  من  عدد  على  موزعة  متاحة  عينة  على  الدراسة  هذه  وُطبقت  اإلعالمي، 

  مفردة.  1046نة الرياض، قوامها احلكومية السعودية مبدي
بشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل  يستخدمون  الدراسة  عينة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 

ساعات يومًيا يف احلصول على املعلومات، كما أن النساء    3دائم، ويقضون من ساعة إلى  
كا املستخدمة،  الوسائل  أهمية  حيث  ومن  الرجال،  من  الوسائل  لتلك  استخداًما  ن أكثر 

التفضيالت   حيث  ومن  بوك"،  "الفيس  ثم  "الكيك"،  يليه  العينة،  لدى  وسيلة  أهم  "تويتر" 
الوسائل املستخدمة من قبلهم   "اليوتيوب" أفضل  التواصل االجتماعي، اتضح أن  لوسائل 
باملوضوعات  أكثر  يهتمون  الرجال  أن  النتائج  من  واتضح  املعلومات،  على  احلصول  يف 
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وال واالقتصادية  املتعلقة  السياسية  املوضوعات  على  اإلناث  اهتمام  يتركز  بينما  رياضية؛ 
  بشؤون املرأة. 

  املحور الثالث: دراسات تناولت وسائل اإلعالم وظاهرة التطرف:
  :Bharath Ganesh & Jonathan Bright )2020 (7دراسة   -1

التواصل  لوسائل  املتطرف  االستغالل  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
والقطاع اخلاص يف مواجهة هذا االستغالل   املدني  واملجتمع  االجتماعي، ودور احلكومة 

  املتطرف، حيث اعتمدت الدراسة على منهج املسح بشقيه التحليلي والوصفي.  
اإلنت  يستغلون  املتطرفني  أن  إلى  الدراسة  منصات  وتوصلت  وخصوًصا  عام،  بشكل  رنت 

والدعاية  الروايات  نشر  منها  األسباب،  من  ملجموعة  أكبر،  بشكل  االجتماعي  التواصل 
أكبر ممن   أعداد  وحشد  اجلهات،  تلك  الدعاية يف متويل  تلك  لتوظيف  وذلك  البغيضة، 

القابلية ملثل هذه األفكار لتحقيق سيطرتهم ونشر أفكارهم املغلوطة، كما توصل ت  لديهم 
هو   االجتماعي  التوصل  وسائل  عبر  التطرف  على  للرد  طريقة  أفضل  أن  إلى  الدراسة 
إيجاد التوازن بني املجتمع املدني واحلكومة واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، والتوازن 

  يف تنظيم املحتوى وإدارته على منصات التواصل.
  :Jonathan Bright)2018 (8دراسة   -2

ظهور   يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
األيديولوجية   دور  علي  والتعرف  املختلفة،  األيديولوجيات  ذات  السياسية  اجلماعات 
االجتماعي،   التواصل  وسائل  عبر  السياسي"  بـ"التفتت  يعرف  ما  ظهور  يف  والتطرف 

ق حيث  املقارن،  املنهج  على  الدراسة  أنشطة  واعتمدت  محتوى  بني  جماعة    115ارنت 
  دولة.  26سياسية على موقع "تويتر" يف 

ال عبر وسائل التواصل االجتماعي ُينتج ما يسمي  وتوصلت الدراسة إلى أن التواصل الفعَّ
أحزاب   فهناك  املختلفة،  األيديولوجية  اخلطوط  ذات  "األحزاب"  السياسية  باجلماعات 

اليس وأحزاب  اليمني،  وأحزاب  لوجهات  الوسط،  التعرض  أن  كما  متطرفة،  وأحزاب  ار، 
نظر بديلة واحدة من املخاوف الرئيسية حلدوث التفتت السياسي، كما توصلت الدراسة 
حلدوث  الرئيسي  السبب  األحزاب  تلك  بني  واأليديولوجية  النوعية  االختالفات  أن  إلى 

  التفتت السياسي.
  :9)2018دراسة عبد احلليم موسى يعقوب ( -3

ال واملنحرفني  هدفت  دينًيا  للمتطرفني  الدراسة  مجتمع  رؤية  على  التعرف  إلى  دراسة 
أخالقًيا، ومعرفة الدور اإليجابي ملستخدمي مواقع التواصل جتاه مواجهة التطرف الديني  
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واالنحراف األخالقي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، واجتاهات مستخدمي مواقع 
بجامع اآلداب  كلية  طالب  من  الديني  التواصل  التطرف  مواجهة  يف  فيصل  امللك  ة 

اجلمهور،   استمارة  بأسلوب  املسح  منهج  على  الدراسة  واعتمدت  األخالقي،  واالنحراف 
مفردة، وأسلوب    70التي طرحت على عينة اخلبراء من أعضاء هيئة التدريس وعددهم  

االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي  من  الطالب  من  عينة  على  املضمون  حتليل 
  تخدام أسلوب املجموعات البؤرية. باس

التطرف   لظاهرتي  وطالبها  فيصل  امللك  جامعة  أساتذة  رفض  إلى  الدراسة  وتوصلت 
الديني واالنحراف األخالقي، بوصفهما أفكارًا وقيًما تصادم وسطية اإلسالم، كما أجمع 
األمن  تهدد  متطرفة  جماعة  داعش  تنظيم  أن  على  الدراسة)  (عينة  واألساتذة  الطالب 

سالبة جتاه ا جاءت  التدريس  هيئة  أعضاء  اجتاهات  أن  إلى  وتوصلت  السعودي،  لوطني 
مستخدمي مواقع التواصل من الطالب يف مواجهة التطرف الدينى واالنحراف األخالقي،  
نحو   سالبة  أدوارهم  جاءت  اآلداب  كلية  طالب  من  التواصل  مواقع  مستخدمي  أن  كما 

  قي.مواجهة التطرف الديني واالنحراف األخال 
  نوع الدراسة: 

إلى الدراسات والبحوث الوصفية،    -من حيث املنهج والقياس    - تنتمي الدراسة احلالية  
التي تسعى إلى دراسة ظاهرة معينة، ومعرفة جوانبها كافة؛ وذلك بهدف احلصول على  
معلومات كافية ودقيقة عنها، حيث تسعى الدراسة إلى رصد وتوصيف اجتاهات جمهور  

شمال سيناء نحو وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية املحلية، ودور تلك الوسائل محافظة  
  يف مواجهة ظاهرة التطرف. 

  منهج الدراسة:
أسلوب   الدراسة  تستخدم  املنهج  هذا  إطار  ويف  املسح،  منهج  على  الدراسة  هذه  تعتمد 

اس استمارة  خالل  من  امليداني،  الوصفي  بشقه  باالتصال  والقائم  اجلمهور  تقصاء مسح 
اإلعالم  يف  باالتصال  القائمني  وحصر  سيناء،  شمال  محافظة  جمهور  من  عينة  على 

  السيناوي. 
  مجتمع الدراسة:

التقليدية  اإلعالم  لوسائل  يتعرض  الذى  السيناوي  اجلمهور  يف  الدراسة  مجتمع  يتمثل 
ة،  عاًما فأكثر؛ لقدرتهم على اإلدالء مبعلومات سليم  18والرقمية املحلية ممن أعمارهم  

واحلكم على عبارات املقاييس املستخدمة، حيث ركَّزت الدراسة على تناول اجلمهور الذي  
الوسيلة  أنها  والسبب  املحلي)،  التقليدي  لإلعالم  (منوذًجا  سيناء  شمال  إلذاعة  يتعرض 
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اإلعالمية التقليدية الوحيدة املوجودة باملحافظة، إضافة لعدم وجود وسيلة تقليدية محلية  
تعبر   اإلخبارية  أخرى  للصفحات  يتعرض  الذي  السيناوي  اجلمهور  تناول  وأيًضا  عنهم، 

الرقمي   لإلعالم  (منوذًجا  بوك  فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  على  بسيناء  املتعلقة 
نشطة   إخبارية  تضم صفحات  التي  املواقع  أكثر  من  بوك"  "الفيس  أن  والسبب  املحلي)، 

  موجهة ألهالي سيناء.
الدرا مجتمع  يتمثل  (كما  عددهم  وبلغ  الوسائل،  هذه  يف  باالتصال  القائم  يف  )  35سة 

بناء شخصية   دور يف  وله  االتصال،  رئيسي من عناصر عملية  ألنه عنصر  نظًرا  مفردة؛ 
نحو   اجلمهور  اجتاهات  تشكيل  يف  تسهم  وآراء  أفكار  من  ُينشر  ما  خالل  من  املتلقي 

  موضوعات معينة.
  :  عينة الدراسة

اختيا يف  الدراسة  من اعتمدت  أسلوب  وهي  امليسرة،  أو  املتاحة  العينة  على  العينة  ر 
أساليب العينات غير االحتمالية، يجري اختيار العينات فيها من مجتمع الدراسة بسبب  

قوامها   يبلغ  بحيث  توظيفها  إلى سهولة  إضافة  الباحث،  لدى  متوافرة  مفردة    400أنها 
يفضل   الكبيرة  األعداد  ذات  املجتمعات  ألنه يف  بحيث متثل  نظًرا  كبيرة  العينة  تكون  أن 

املجتمع متثيًال صحيًحا، إضافة إلى أنه طبًقا للدراسات السابقة كانت العينات تتراوح من 
مفردة، كما مت عمل حصر شامل للقائمني باالتصال يف وسائل اإلعالم   400إلى    200

التصال يف أكثر  املحلية بنوعيها التقليدية والرقمية، حيث مت عمل حصر شامل للقائمني با
) مفردة طبًقا  15الصفحات اإلخبارية تفاعًال ونسب إعجاب وعدد متابعني، بلغ عددهم (

املتابعني   عدد  حيث  من  سيناء  بأخبار  متعلقة  إخبارية  صفحة  عشرة  خمس  ألعلى 
) 20والتفاعالت، كما مت عمل حصر شامل للقائمني باالتصال يف اإلذاعة، بلغ عددهم ( 

  مفردة. 
  البيانات: أدوات جمع  

اعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان، بوصفها إحدى أدوات جمع البيانات يف إطار  
احلقائق  على  الدراسة  حتصل  بحيث  امليدانية،  الدراسة  بيانات  جلمع  املسح  أسلوب 
البيانات  جمع  يف  اإللكتروني  االستبيان  باستخدام  العينة  مبفردات  اخلاصة  واآلراء 

  ائم باالتصال. اخلاصة باجلمهور والق
  اإلطار النظري للدراسة: 

وصياغة  واجتاهاته،  العام  الرأي  توجهات  يف  ومؤثًرا  مهًما  دورًا  اإلعالم  وسائل  تؤدي 
مواقفه وسلوكياته، من خالل األخبار واملعلومات التي تزوده بها وسائل اإلعالم املختلفة؛  
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ال من خالل املعلومات إذ ال يستطيع الشخص تكوين موقف معني، أو تبني فكرة معينة إ
 والبيانات التي ُتوفَّر. 

  :أوًال: دور وسائل اإلعالم يف تنمية الفكر املتطرف
تزرع قد  اإلعالم  وسائل  مباشر  -إن  غير  أو  مباشر  فكر    -بشكل  وتنمية  العنف  ثقافة 

ومن   السوية،  أساس احلياة  الذي هو  واالعتدال  الوسطية  البعد عن  كل  البعيد  التطرف 
  إلعالم قد تقوم بدور يف تنمية هذا الفكر من خالل: هنا فوسائل ا

  مساحة احلرية املطلقة: -1
تلك   ملعتنقي  (اإلنترنت)  الدولية  املعلومات  شبكة  ومنحتها  أعطتها  التي  احلرية  مساحة 
للجماعات  اإلجرامية  اخلطورة  زادت  حيث  لها،  والترويج  نشرها  يف  الهدامة  األفكار 

وظِّف طاقتها لالستفادة من تلك التقنية، واستغاللها يف  واملنظمات اإلرهابية، فأصبحت ت
  .10نشر أفكارهم املتطرفة 

  اتباع سياسة التهويل والتضخيم: -2
اإلثارة   لتحقيق  وذلك  لألحداث،  والتضخيم  التهويل  سياسة  اإلعالم  وسائل  بعض  تتبع 

  .11الصحفية واإلقبال اجلماهيري؛ بغرض حتقيق الربح املادي يف ظل املنافسة الشرسة 
  احلرية املغلوطة:  -3

هذا  تنمي  ومقاالت  وصور  أخبار  من  اإلعالم  ووسائل  الصحف  بعض  وتنشره  تبّثه  ما 
  .12بطريق غير مباشر حتت غطاء احلرية املغلوطةالفكر، ولو  

  هيمنة الطابع اإلخباري على التغطية اإلعالمية: -4
املعاجلة   إبقاء  إلى  يؤدي  الذي  األمر  والتفسيري؛  التحليلي  الطابع  ذات  التغطية  تغيب 

  اإلعالمية على 
الفاعل  سطح احلدث أو الظاهرة؛ مما قد يضعف قدرتها على اإلقناع، ويفقدها التأثير  

  .13وامللموس 
  االفتقار إلى اخلبراء واملتخصصني:  -5

واالجتماعية  األمنية  املجاالت  يف  واملختصني  اخلبراء  إلى  اإلعالم  وسائل  بعض  تفتقر 
وراء   والسير  االنسياق  وعدم  التطرف،  بحقيقة  املشاهد  إلقناع  والتربوية  والنفسية 

  .14تائج عكسية التضخيم اإلعالمي الذي يؤدي يف معظم األحيان إلى ن
  ثانًيا: دور وسائل اإلعالم يف مواجهة الفكر املتطرف:

إن من أبرز األدوار التي يجب أن تتصدى لها وسائل اإلعالم، وتقف يف وجهها يف الدول 
والفتاوى   الكبرى،  واالفتراءات  الكاذبة،  املزاعم  على  الوقوف  واإلسالمية،  العربية 
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ا الفكر  أصحاب  ينشرها  التي  الطبيعة واخلرافات  تخالف  ألنها  وتفنيدها؛  ملتطرف، 
  . 15البشرية، وتتعارض مع جميع املبادئ الدينية واإلنسانية

التطرف،   التسامح، ومكافحة  ثقافة  القيام بنشر  آليات لدور اإلعالم يف  كما يجب وضع 
التعددية   وتقدير  باآلخر،  االعتراف  على  حتفز  التي  األخالقية  القيم  وإحياء  وبّث 

ب للتضامن  واالختالف  فرص  إلى  وحتويلها  احترامها  من  بدَّ  ال  طبيعية  ظاهرة  وصفها 
  : 16والتكاتف بني الثقافات املختلفة، وذلك من خالل

تصحيح الكثير من املفاهيم املغلوطة لدى العامة يف أمور السياسة والدين والعالقات    -1
  جتمع. االجتماعية، وبناء رأي عام مساند لقيم التسامح على مستوى أفراد امل 

التطرف    -2  ونبذ  التسامح  على  احلضِّ  يف  ومفكريه  املجتمع  رموز  آراء  استثمار 
والكراهية، وإعادة بناء املنظومة الفكرية والثقافية ألفراد املجتمع، عن طريق زيادة الوعى  
الوسطية  قيم  إبراز  خالل  من  املجتمع،  أبناء  لدى  والديني  واالجتماعي  السياسي 

  واالعتدال. 
  الدراسة:نتائج 

  أوًال: النتائج اخلاصة باجلمهور

  ) 1جدول (

  مستوى استماع املبحوثني إلذاعة شمال سيناء 

  التكرار

  البدائل 

  ت  املجموع   أنثى  ذكر 

    %  ك  %  ك  %  ك

  3  7.0  28  5.8  16  9.8 12  دائًما 

  2  40.0  160  41.5  115  36.6 45  أحياًنا

  1  53.0  212  52.7  146  53.7  66  نادرًا 

    100.0  400  100.0  277  100.0  123  املجموع 

  . غير دالة 292مستوى الداللة=   2. درجة احلرية =078معامل التوافق=  2.460= 2كا

بيانات اجلدول (  ) إلى مستوى استماع املبحوثني إلذاعة شمال سيناء، وجاء يف 1تشير 
" األول  "53.1بنسبة    نادرًا"الترتيب  يليها  بلغت  أحياًنا%،  بنسبة  الترتيب  40"  ويف   ،%
" بلغت  دائًما"  األخير جاءت  استماع اجلمهور  7بنسبة  إلى ضعف  النتيجة  تلك  %، وتشير 

نظرً  سيناء  (اإلنترنت)،  إلذاعة شمال  الدولية  املعلومات  وشبكة  الرقمي  اإلعالم  لظهور  ا 
دراسة   نتيجة  أكدت  املصيلحيحيث  اإلذاعية  2020(  عنتر  اإلعالنات   للمؤسسات ) 
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املسئولية   إطار  يف  للمستمعني  الشرائي  بالسلوك  وعالقتها  الربحية  غير  واملنظمات 
بنسبة    17االجتماعية متوسط  بشكل  جاء  اإلذاعية  للقنوات  املبحوثني  تعرض  %، 44أن 

  %.16% ونادرًا بنسبة 40يليها دائًما بنسبة 
  )2جدول (

  رض فيها املبحوثون إلذاعة شمال سيناء أسبوعًياعدد األيام التي يتع 

  التكرار

  البدائل 
  ت  %  ك

  1  69.5 278  من يوم إلى يومني 

  2  16.5 66  من ثالثة أيام إلى أربعة أيام

  3  7.0 28  من خمسة أيام إلى ستة أيام 

  3  7.0  28  طوال أيام األسبوع 

    100.0  400  املجموع 

 ) اجلدول  بيانات  شمال 2تشير  إلذاعة  املبحوثون  فيها  يتعرض  التي  األيام  عدد  إلى   (
من  %، يليها  69.5بنسبة بلغت    من يوم إلى يومني  الترتيب األولسيناء أسبوعًيا، وجاء يف  

جاءت من خمسة أيام %، ويف الترتيب األخير  16.5بنسبة بلغت    ة أيام إلى أربعة أيامثالث
أيام األسبوع،  إلى ستة  أيام  بلغت    وطوال  إلى  7بنسبة  النتيجة  تلك  % لكل منهما، وتشير 

ضعف كثافة تعرض املبحوثني إلذاعة شمال سيناء نظًرا الفتقارها للتفاعلية التي يوفرها  
 لة به. اإلعالم الرقمي التي يجعل اجلمهور أكثر ص
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  ) 3جدول (

  دوافع تعرض املبحوثني إلذاعة شمال سيناء.
  التكرار

  البدائل 
الوسط    معارض  محايد  موافق 

  املرجح
االنحراف  

  املعياري 
  ت  االجتاه

  %  ك  %  ك  %  ك
الفورية يف نقل  

  احلدث.
 3  محايد  . 739  2.1  21.0  84  43.3  173  35.8 143

تقدم لي  

املعلومة التي  

  أحتاجها.

 4  محايد  . 632  2.0  16.3  65  59.5  238  24.3 97

سهولة التعرض  

  لها. 
  1  موافق   . 696  2.3  12.5  50  37.8  151  49.8 199

االعتياد على  

  سماعها.
 2  محايد  . 660  2.2  16.8  67  50.5  202  32.8 131

تتسم  

باملوضوعية  

  والصدق أكثر. 

 5  محايد  . 718  1.8  12.5  50  50.5  202  37.0 148

ومسلية  شيقة 

  أكثر 
 3  محايد  . 685  2.1  33.8  135  46.5  186  19.8 79

  .452واالنحراف املعياري  2.1الوسط املرجح للمقياس 

) اجلدول  بيانات  يف 3تشير  وجاء  سيناء،  شمال  إلذاعة  املبحوثني  تعرض  دوافع  إلى   (
دافع   األول  لها،الترتيب  التعرض  املرجح    حيث  سهولة  الوسط  نسبة  ، 2.3بلغت 

  .، واجتاه عام موافق.696واالنحراف املعياري 
دافع    يفوجاء   الثاني  سماعهاالترتيب  على  الوسط  االعتياد  نسبة  بلغت  حيث  املرجح  ، 
  .، واجتاه عام محايد.660، واالنحراف املعياري 2.2

حيث بلغت    الفورية يف نقل احلدث،  ودافعشيقة ومسلية أكثر،    وجاء يف الترتيب الثالث دافع 
  .، واجتاه عام محايد، لكل منهما.739، واالنحراف املعياري 2.1 املرجح نسبة الوسط 

الرابع دافع   الترتيب  املعلوجاء يف  لي  أحتاجها،تقدم  التي  الوسط    ومة  حيث بلغت نسبة 
  .، واجتاه عام محايد.632املعياري  واالنحراف،  2.0املرجح 

حيث بلغت نسبة الوسط    تتسم باملوضوعية والصدق أكثر،وجاء يف الترتيب اخلامس دافع  
أكدت  718املعياري    واالنحراف،  1.8املرجح   وقد  عام محايد،  واجتاه  محمد  .،  دراسة 

كاظم،و ( رشك  التميميم  قرارات 2019عمران  تعزيز  يف  اإلذاعي  اإلعالن  دور  بعنوان   ،(
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، أن اإلذاعة تعد مصدر ثقة لدى اجلمهور العراقي؛ ألنها 18الشراء لدى املواطن العراقي
شراء  يف  وكذلك  عنها،  املعلن  السلع  عن  املعلومات  إيصال  يف  وتسهم  مضللة،  غير 

اإل البرامج  عرض  مدة  وأن  منها،  اإلعالن الضروري  لبث  األوقات  أفضل  هي  ذاعية 
اإلذاعي لكثرة االستماع إليها، وأن قرار الشراء يرتبط باحلاجات التي يحتاجها، وقد بلغ  

  ، واالجتاه العام محايد.452االنحراف املعياري وبلغ، 2.1الوسط املرجح للمقياس ككل 

  ) 4جدول (

  متابعة أخبار التطرف وموضوعاته وفًقا للعمرمستوى االعتماد على إذاعة شمال سيناء يف 
  التكرار

  البدائل 

ألقل من   18من 
  سنة  30

ألقل من   30من 
  سنة  40

ألقل   40من 
  سنة  50من 

سنة   50من 
  ت  املجموع  فأكثر

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

أعتمد عليها 

  بدرجة كبيرة
19  8.2  6  5.9  2  4.8  1  4.2  28  7.0  3  

أعتمد عليها 

  متوسطةبدرجة 
104 44.6  42  41.6  18  42.9  19  79.2  183  45.8  2  

أعتمد عليها 

  بدرجة ضعيفة 
110 47.2  53  52.5  22  52.4  4  16.7  189  47.3  1  

    100.0  400  100.0  24  100.0  42  100.0  101  100.0  233  املجموع

  . دالة 04مستوى الداللة   6. درجة احلرية=178معامل التوافق = 13.131=2كا  

) إلى مستوى االعتماد على إذاعة شمال سيناء يف متابعة أخبار 4تشير بيانات اجلدول ( 
األول الترتيب  يف  وجاء  للعمر،  وفًقا  وموضوعاته  ضعيفة   التطرف  بدرجة  عليها    أعتمد 

بلغت   يليها  47.3بنسبة  متوسطة    عليهاأعتمد  %،  بلغت  بدرجة  ويف 45.8بنسبة   ،%
%؛ مما يدل على ضعف  7بنسبة بلغت    ها بدرجة كبيرةأعتمد علي  الترتيب األخير جاءت

تلك   وتختلف  التطرف،  موضوعات  متابعة  يف  سيناء  شمال  إذاعة  على  اجلمهور  اعتماد 
نتائج   مع  وسائل  Mathew Loveless  )2008دراسة  الننتيجة  على  االعتماد  حول   ،(

  حيث أكدت؛  19اإلعالم مصدرًا للمعرفة يف املجتمعات الدميقراطية يف شرق ووسط أوروبا
اإلعالم  وسائل  على  واعتمادهم  اإلعالم  لوسائل  املواطنني  استخدامات  بني  فروق  وجود 

بدون هدف، يف   أو  بهدف  يكون  قد  االستخدام  إن  املعلومات؛ حيث  على  حني  للحصول 
املعرفة بأصول   وزيادة  الدميقراطية،  والفهم إلدارة أصول  التوجيه  يكون بهدف  االعتماد 
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زاد   كلما  الدميقراطية  حديثة  البلدان  شعوب  لدى  السياسية  واملعلومات  الدميقراطية 
إذ أن االنتقال    -التليفزيون  -اعتمادهم على أي من وسائل اإلعالم (اإلذاعة الصحافة)؛ 

ة غير مستقرة من النواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وهنا  السياسي يخلق بيئ
يزداد االعتماد على تلك الوسائل على اعتبار أن االعتماد عليها يقلل حالة عد االستقرار  

  من خالل املعلومات.
  )5جدول (

  سيناءالعوامل التي تدفع املبحوثني ملتابعة أخبار التطرف وموضوعاته عبر إذاعة شمال 

  التكرار

  البدائل 
  ت  %  ك

احلصول على معلومات تفيدني شخصًيا وأفراد أسرتي يف جتنب مخاطر  
  1  62.7 251  التطرف. 

  3  24.5 98  معرفة وجهة نظر الدول ومنظمات املجتمع املدني حول التطرف واملتطرفني. 

  5  20.5 82  احلصول على معلومات أناقش بها اآلخرين حول الوسطية. 

  2  25.0 100  مشاركة اآلخرين معلومات حول الفكر املتطرف. 

  7  11.7 47  التعرف على مؤسسات تعمل على تعزيز الوسطية. 

  4  23.5 94  تكوين رأي موضوعي عن قضايا التطرف. 

  6  17.5 70  اإلسهام يف احلد من الفكر املتطرف. 

 ) اجلدول  بيانات  إلى5تشير  تدفع    )  التي  التطرف العوامل  أخبار  ملتابعة  املبحوثني 
سيناء  عبروموضوعاته   شمال  الترتيب  إذاعة  يف  وجاء  معلومات    األول،  على  احلصول 

التطرف مخاطر  جتنب  يف  أسرتي  وأفراد  شخصًيا  بلغت    تفيدني  حيث  62.7بنسبة   ،%
من  معلومات متكّنهم  األفراد  ومتنح  واألنباء،  كاألخبار  املعلومات  نقل  على  اإلذاعة    تعمل 

التي   للمواد  الفقري  العمود  متثل  اإلخبارية  البرامج  أو  فاألخبار  مناسبة؛  قرارت  اتخاذ 
اقتصادية،   نوعها  كان  مهما  األخبار  بنقل  تعنى  التي  اإلخبارية  والوظيفة  اإلذاعة،  تبثها 

الثاني   الترتيب  ويف  إلخ.  اجتماعية...  الفكر سياسية  حول  معلومات  اآلخرين  مشاركة 
معرفة وجهة نظر الدول ومنظمات   جاءت%، ويف الترتيب الثالث  25غت  بنسبة بل  املتطرف

%، ويف الترتيب الرابع جاءت 24.5بنسبة بلغت    املجتمع املدني حول التطرف واملتطرفني
التطرف  رأي موضوعي عن قضايا  %، حيث تعمل اإلذاعة على  23.5بنسبة بلغت    تكوين 
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تهي تعمل على  كما  املجتمع،  وتنمية  املعرفة  املستمع،  نشر  مناخ احلوار وسط اجلمهور  ئة 
الترتيب اخلامس جاءت الوسطية   ويف  اآلخرين حول  بها  أناقش    احلصول على معلومات 

بلغت   التطرف،  20.5بنسبة  التوعية مبشكالت  أساسيا يف  دورًا  اإلذاعة  تؤدي  %، حيث 
اإلسهام   وحثِّ املواطنني على الوسطية، وتهيئة مناخ احلوار، ويف الترتيب السادس جاءت

املتطرف الفكر  من  احلد  بلغت    يف  أفكار 17.5بنسبة  من  اإلذاعة  تبثه  ما  من خالل   ،%
سليم   بشكل  أفراده  تنشئة  على  وتساعده  وكيانه،  املجتمع  على  حتافظ  وقيم  ومعلومات 

الترتيب األخير   التي تسود داخل املجتمع املحلي، ويف  القومية  املبادئ  التعرف على على 
%، من خالل حتقيق الترابط بني  11.7بنسبة بلغت    تعزيز الوسطية  مؤسسات تعمل على

استجابة املجتمع جتاه بيئته، وهو ما يعني إيجاد الرأي العام، ومن الضروري وجود قدر  
  من الترابط يف املجتمع املحلي باألحداث عن طريق اإلذاعة املجتمعية. 

  )6جدول (

  لظاهرة التطرفاجتاهات اجلمهور نحو معاجلة اإلذاعة 

  العبارة 
الوسط   معارض  محايد  موافق

  املرجح 
االنحراف 

  ت  االجتاه  املعياري 
  %  ك   %  ك   %  ك 

تفسر لي اإلذاعة كثيًرا من  
املفاهيم املتعلقة 

  بالتطرف.
  4  محايد  . 803  2.0  31.5  126  35.5  142  33.0  132

تقدم لي معلومات حول  
الوسطية باألدلة الدينية 

  املثبتة. 
  2  محايد  . 616  2.2  9.3  37  55.3  221  35.5  142

تساعدني يف التعرف على  
تأثير التطرف على الفرد  

  واملجتمع. 
  1  موافق  . 659  2.3  10.3  41  44.3  177  45.5  182

متكنني من التعرف على  
وجهات نظر رجال  

السياسة والدين جتاه 
  الفكر املتطرف.

 2  محايد  . 675  2.2  13.8  55  49.0  196  37.3  149

تساعدني يف البحث  
والتحري اإليجابي عن أي 

معلومة قبل الوثوق بها 
سواء معلومة دينية أو 
  اجتماعية أو سياسية.

 3  محايد  . 769  2.1  24.8  99  39.8  159  35.5  142

تزرع فينا قيم التسامح  
  والسالم والعيش املشترك.

  1  موافق  . 666  2.3  11.3  45  45.3  181  43.5  174

تساعدني يف النظر   
لألحداث واملشكالت بنظرة  
واقعية ال مثالية من خالل  

زيادة الوعي السياسي  
  واالجتماعي والديني. 

  2  محايد  . 729  2.2  17.8  71  41.8  167  40.5  162
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استعراض آراء علماء 
الدين والسياسة 

واالجتماع حول املغالطات 
واملزاعم واألباطيل التي  

يروجها أصحاب الفكر  
  املتطرف.

 2  محايد  . 697  2.2  14.8  59  45.0  180  40.3  161

عززت من موقفي الرافض  
  للفكر املتطرف.

 2  محايد  . 739  2.2  18.5  74  41.5  166  40.0  160

زادت من خويف وقلقي من   
  اتباع األفكار املتطرفة.

 3  محايد  . 762  2.1  23.5  94  40.5  162  36.0  144

جعلتني أشعر بوسطية  
الدين اإلسالمي  

  وسماحته. 
  1  موافق  . 681  2.3  11.8  47  41.3  165  47.0  188

دعمت انتمائي وحبي  
  لوطني. 

  1  موافق  . 670  2.3  11.0  44  42.5  170  46.5  186

أسهمت يف تكريس مشاعر  
اإلهتمام مبتابعة كل 

  جديد يخص هذا الفكر.
  2  محايد  . 704  2.2  16.0  64  45.5  182  38.5  154

أشعر بالثقة فيما تقدمه   
اإلذاعة من معلومات حول  

  الفكر املتطرف.
  2  محايد  . 652  2.2  12.3  49  52.0  208  35.8  143

جعلتني أشارك يف  
نقاشات وحوارات حول  
التطرف معتمًدا على  

  املعلومات التي تقدمها.

  4  محايد  . 676  2.0  21.3  85  54.3  217  24.5  98

جعلتني أقوم بتوعية 
أصدقائي وأقاربي مبخاطر  

  الفكر املتطرف.
  3  محايد  . 724  2.1  18.3  73  43.8  175  38.0  152

جعلتني أشارك اآلخرين 
  معلومات حول الوسطية.

 3  محايد  . 744  2.1  21.5  86  42.8  171  35.8  143

جعلتني أشارك يف ندوات  
علمية ودينية حول  

  التطرف.
 3  محايد  . 744  2.1  36.3  145  43.5  174  20.3  81

جعلتني ال أصدر أحكاًما 
متسرعة على اآلخرين 

  وأكثر تقبًال لرأي اآلخر. 
 5  محايد  . 735  1.8  19.8  79  41.0  164  39.3  157

  . 743االنحراف املعياري= 2.1الوسط املرجح للمقياس ككل=   

) إلى اجتاهات اجلمهور نحو معاجلة اإلذاعة لظاهرة التطرف،  6تشير بيانات اجلدول (
عبارات:   األول  الترتيب  يف  الفرد  وجاء  على  التطرف  تأثير  على  التعرف  يف  تساعدني 

بوسطية   أشعر  وجعلتني  املشترك،  والعيش  والسالم  التسامح  قيم  فينا  وتزرع  واملجتمع، 
ودع وسماحته،  اإلسالمي  لوطنيالدين  وحبي  انتمائي  حيثمت  الوسط    ،  نسبة  بلغت 

  ، واجتاه عام موافق.2.3املرجح 
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تقدم لي معلومات حول الوسطية باألدلة الدينية املثبتة،  وجاء يف الترتيب الثاني عبارات:  
املتطرف،  الفكر  جتاه  والدين  السياسة  رجال  نظر  وجهات  على  التعرف  من  ومتكنني 

و  وتساعدني لألحداث  النظر  الوعى يف  زيادة  خالل  من  مثالية  ال  واقعية  بنظرة  املشكالت 
حول  واالجتماع  والسياسة  الدين  علماء  آراء  واستعراض  والديني،  واالجتماعي  السياسي 
موقفي  من  وعززت  املتطرف،  الفكر  أصحاب  يروجها  التي  واألباطيل  واملزاعم  املغالطات 

االهتم مشاعر  تكريس  يف  وأسهمت  املتطرف،  للفكر  يخص  الرافض  جديد  كل  مبتابعة  ام 
املتطرف الفكر  حول  معلومات  من  اإلذاعة  تقدمه  فيما  بالثقة  وأشعر  الفكر،  حيث  هذا   ،

  ، واجتاه عام محايد.2.2بلغت نسبة الوسط املرجح 
تساعدني يف البحث والتحري اإليجابي عن أي معلومة وجاء يف الترتيب الثالث عبارات:  

دينية  معلومة  بها سواء  الوثوق  من   قبل  وقلقي  خويف  من  وزادت  أو سياسية،  اجتماعية  أو 
املتطرف،  الفكر  مبخاطر  وأقاربي  أصدقائي  بتوعية  أقوم  وجعلتني  املتطرفة،  األفكار  اتباع 
علمية  ندوات  يف  أشارك  وجعلتني  الوسطية،  حول  معلومات  اآلخرين  أشارك  وجعلتني 

  اه عام محايد.، واجت2.1حيث بلغت نسبة الوسط املرجح  ودينية حول التطرف،
الرابع عبارات:   الترتيب  بالتطرف، وجاء يف  املتعلقة  املفاهيم  كثيًرا من  اإلذاعة  لي  ر  تفسِّ

، وجعلتني أشارك يف نقاشات وحوارات حول التطرف معتمًدا على املعلومات التي تقدمها
  .محايد، واجتاه عام 2.0حيث بلغت نسبة الوسط املرجح 
الترتيب اخلامس عبارة وأكثر    :وجاء يف  أحكاًما متسرعة على اآلخرين  جعلتنى ال أصدر 

اآلخر لرأي  املرجح  تقبًال  الوسط  نسبة  بلغت  حيث  املعياري  1.8،  واالنحراف   ،735 ،.
  واجتاه عام محايد.

.، واالجتاه عام  743، وبلغ االنحراف املعياري  2.1وقد بلغ الوسط املرجح للمقياس ككل  
 محايد.

 
 
 
 
 
 
 
  



 

                1643 

  )7جدول (

  ني للصفحات اإلخبارية املتعلقة بسيناء على الفيس بوك وفًقا للسنمدى تعرض املبحوث
  التكرار

  البدائل 
ألقل من   18من 

  سنة 30
ألقل من   30من 

  سنة  40
ألقل من   40من 

  ت  املجموع  سنة فأكثر  50  سنة  50

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

  2  43.8  175  16.7  4  35.7  15  47.5  48  46.4 108  دائًما 

  1  47.0  188  62.5  15  45.2  19  48.5  49  45.1 105  أحياًنا 

  3  9.2  37  20.8  5  19.0  8  4.0  4  8.6  20  نادرًا

    100.0  400  100.0  24  100.0  42  100.0  101  100.0  233  املجموع

    . 007مستوى الداللة   6. درجة احلرية =207معامل التوافق =  17.830= 2كا

  ) بيانات اجلدول رقم  إلى 7تشير  الفيس   )  لتلك الصفحات على  املبحوثني  مدى تعرض 
الترتيب األول   %، ويف  43.8بنسبة    دائًما  %، يليها47بنسبة بلغت    أحياًنابوك، وجاء يف 

جاءت   األخير  بلغت  نادرًا  الترتيب  استخدام %،  9.2بنسبة  كثافة  النتيجة  تلك  وتؤكد 
جتماعي؛ نظًرا لسهولة استخدامها وإتاحتها التفاعلية على  الشباب لشبكات التواصل اال

،  املنشورات واألحداث املختلفة، والتواصل مع مختلف األصدقاء على مستوى أنحاء العالم
لتلك   املبحوثني  تعرض  مدى  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  النتائج  وتشير 

كا قيمة  وبلغت  للسن،  وفًقا  بوك  الفيس  على  التوافق  17.830  2الصفحات  ومعامل   ،
.، وهي قيمة دالة إحصائًيا، وقد أكدت 007، ومستوى الداللة  6.، ودرجة احلرية  207

) بعنوان "دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل 2019دراسة أمل عبداهللا العبدولي (
القومي" األمن  قضايا  نحو  الشباب  مبحوثي،  20اجتاهات  غالبية  الدراسة   أن  عينة 

 %.52,8بنسبة  أحياًنايستخدمون شبكات التواصل االجتماعي 
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  )8جدول (

عدد األيام التي يتعرض فيها املبحوثون للصفحات اإلخبارية املتعلقة بسيناء على الفيس بوك أسبوعًيا 

  وفًقا للنوع 
  ت  املجموع  أنثى  ذكر  

    %  ك  %  ك  %  ك  

  2  29.2  117  33.2  92  20.3  25  من يوم إلى يومني 

  3  26.8  107  22.7  63  35.8  44  من ثالثة أيام إلى أربعة أيام 

  4  10.5  42  10.1  28  11.4 14  من خمسة أيام إلى ستة أيام

  1  33.5  134  33.9  94  32.5  40  طوال أيام األسبوع 

    100.0  400  100.0  277  100.0  123  املجموع 

    . 01مستوى الداللة= 3. درجة احلرية =159معامل التوافق= 10.424= 2كا

) اجلدول  بيانات  للصفحات  8تشير  املبحوثون  فيها  يتعرض  التي  األيام  عدد  إلى   (
األول   الترتيب  وجاء يف  أسبوعًيا،  بوك  الفيس  على  بسيناء  املتعلقة  أيام اإلخبارية  طوال 

من  %، ويف الترتيب الثالث  29.2بنسبة    يوم إلى يومني% يليها من  33.5بنسبة    األسبوع
من خمسة أيام إلى ستة  %، ويف الترتيب الرابع  26.8بنسبة بلغت    ثالثة أيام إلى أربعة أيام

سعود عيد فالح العجمي تتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة  و   %،10.5بنسبة بلغت    أيام
النقا 21) 2016( بناء  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  دور  بعنوان:  القضايا ،  حول  ش 

الكويت،   بدولة  واالجتماعية  أكدت  السياسية  لشبكات التي  املبحوثني  استخدام  كثافة 
  االجتماعي.التواصل 

فيها    يتعرض  التي  األيام  عدد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  النتائج  وتشير 
كا  قمة  بلغت  حيث  للنوع،  وفًقا  أسبوعًيا  بوك  الفيس  على  للصفحات    2املبحوثون 

.، وهي قيمة  01، ومستوى الداللة  3.، ودرجات احلرية  159، ومعامل التوافق  10.424
  دالة إحصائًيا.
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  )9جدول (

  دوافع تعرض املبحوثني للصفحات اإلخبارية على الفيس بوك 
  التكرار

  البدائل 
الوسط   معارض  محايد   موافق

  املرجح 
االنحراف 

  ت  االجتاه  املعياري 

          %  ك  %  ك  %  ك  

 1  موافق  .469  2.7  1.8  7  21.0  84  77.3  309  الفورية يف نقل احلدث.

تقدم لي أخبارًا ومعلومات  
 3  موافق  .542  2.5  2.5  10  37.3  149  60.3  241 محدثة باستمرار.

سهولة استخدامها والتعرض  
 2  موافق  .531  2.6  3.5  14  23.5  94  73.0  292  لها.

 4  موافق  .613  2.4  6.3  25  38.0  152  55.8  223  االعتياد على استخدامها.

تتسم بقدر كبير من الصدق  
  6  محايد   .617  2.2  9.5  38  55.5  222  35.0  140  واملوضوعية. 

  6  محايد   .661  2.2  12.5  50  50.3  201  37.3 149  شيقة ومسلية أكثر. 

القدرة على التفاعل مع  
 3  موافق  .582  2.5  4.5  18  37.8  151  57.8 231  األحداث والتعليقات.

مشاهدة األخبار واألحداث  
 3  موافق  .558  2.5  3.5  14  33.8  135  62.8 251  صوت وصورة. 

وجود روابط ملواقع خارجية  
تعرض األخبار واألحداث  

  بشكل كامل. 
 5  موافق  .696  2.3  13.3  53  41.0  164  45.8 183

القدرة على حفظ األخبار  
واألحداث والتعرض لها يف 

  وقت الحق. 
 4  موافق  .601  2.4  5.8  23  44.8  179  49.5 198

    .337االنحراف املعياري=  2.4الوسط املرجح=

دوافع تعرض املبحوثني للصفحات اإلخبارية على الفيس   ) إلى9تشير بيانات اجلدول ( 
، وانحراف  2.7بوسط مرجح    الفورية يف نقل احلدث  دافع  بوك، وجاء يف الترتيب األول

  .، واجتاه عام موافق.469معياري 
، حيث بلغت نسبة الوسط  سهولة استخدامها والتعرض لهايف الترتيب الثاني دافع    وجاء

  .، واجتاه عام موافق.531، واالنحراف املعياري2.6املرجح 
القدرة  دافع  ، وتقدم لي أخبارًا ومعلومات محدثة باستمراروجاء يف الترتيب الثالث دافع  

والتعليقات،   األحداث  مع  التفاعل  وصورة،   ودافععلى  صوت  واألحداث  األخبار    مشاهدة 
   ، واجتاه عام موافق.2.5حيث بلغت نسبة الوسط املرجح 
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القدرة على حفظ األخبار   ودافعاالعتياد على استخدامها،  وجاء يف الترتيب الرابع دافع  
والتعرض لها يف وقت الحق ذلك عدم التقييد بساعات معينة، حيث ميكن  ، وك واألحداث 

احلصول   اإلنترنت  عبر  املختلفة  العالم  أنحاء  يف  املتابعني  واجلمهور  والشباب  لألطفال 
املرجح   الوسط  نسبة  بلغت  حيث  وقت،  أي  ويف  مكان  أي  يف  عام 2.4عليها  واجتاه   ،

  موافق.
دافع اخلامس  الترتيب  يف  خارجية    وجاء  ملواقع  روابط  واألحداث  وجود  األخبار  تعرض 

كامل، املرجح    بشكل  الوسط  بلغت نسبة  املعياري  2.3حيث  .، واجتاه 696، واالنحراف 
  عام موافق.

دافع   السادس  الترتيب  يف  واملوضوعية،  وجاء  الصدق  من  كبير  بقدر  شيقة    ودافعتتسم 
أكثر املرجح  ومسلية  الوسط  نسبة  بلغت  حيث  موافق،  2.2،  عام  واجتاه  تلك  ،  وتتفق 

نتيجة مع  بعنوان:  Monica Munjial Singh & Others)2017دراسة    النتيجة   ،(
"استخدام وسائل التواصل االجتماعي: اآلثار اإليجابية والسلبية علي منط حياة الشباب 

التواصل 22  الهندي" وسائل  يستخدمون  اختيروا  الذي  الشباب  غالبية  أن  أكدت  التي   ،
وأكدت   والترفيه،  والدردشة  املوقع  تصفح  لغرض   Schwarzدراسة  االجتماعي 

Elizabeth) ،(    عبر االجتماعية  الشبكات  عبر  للطالب  السياسية  التعبئة  بعنوان: 
االج  23اإلنترنت التواصل  شبكات  تؤديه  الذي  الدور  العام أهمية  الرأي  تعبئة  يف  تماعي 

  لطالب اجلامعة نحو القضايا السياسية. 
.، واالجتاه عام  337، وبلغ االنحراف املعياري  2.4وقد بلغ الوسط املرجح للمقياس ككل  

 موافق.
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  مدى اعتماد املبحوثني على صفحات الفيس بوك يف متابعة أخبار التطرف وموضوعاته 
  التكرار

  البدائل 
ألقل من   18من 

  سنة 30
ألقل من   30من 

  سنة  40
ألقل من   40من 

  ت  االجمالي   سنة فأكثر  50  سنة  50

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
أعتمد عليها 

  بدرجة كبيرة.
65  27.9  31  30.7  14  33.3  3  12.5  113  28.2  2  

أعتمد عليها 

بدرجة 

  متوسطة. 

129  55.4  59  58.4  16  38.1  12  50.0  216  54.0  1  

عليها أعتمد 

بدرجة 

  ضعيفة. 

39 16.7  11  10.9  12  28.6  9  37.5  71  17.8  3  

   100.0  400  100.0  24  100.0  42  100.0  101  100.0  233  املجموع 
  . 013. مستوى الداللة =196معامل التوافق=  6درجة احلرية  16.055=  2كا

 ) اجلدول  بيانات  يف  10تشير  بوك  الفيس  على صفحات  املبحوثني  اعتماد  مدى  إلى   (
  أعتمد عليها بدرجة متوسطة متابعة أخبار التطرف وموضوعاته، وجاء يف الترتيب األول  

بلغت   يليها  54بنسبة  كبيرة%،  بدرجة  عليها  بلغت    أعتمد  الترتيب  28.2بنسبة  ويف   ،%
%، وتشير النتائج إلى وجود  17.8بنسبة بلغت    ضعيفة  أعتمد عليها بدرجة  األخير جاءت

فروق ذات داللة إحصائية بني مدى اعتماد املبحوثني على صفحات الفيس بوك يف متابعة  
كا قيمة  بلغت  حيث  للسن،  وفًقا  وموضوعاته  التطرف  ودرجات  16.055=  2أخبار   ،

 .013.، ومستوى الداللة 196، ومعامل التوافق 6احلرية =
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  العوامل التي تدفع املبحوثني ملتابعة أخبار التطرف وموضوعاته عبر تلك الصفحات على الفيس بوك
 ت % ك   التكرار                                                                           البدائل                              

  1  73.2 293 احلصول على معلومات تفيدني شخصًيا وأفراد أسرتي يف جتنب مخاطر التطرف.

  5  23.5 94 معرفة وجهة نظر الدول ومنظمات املجتمع املدني حول التطرف واملتطرفني.

  4  24.2 97 احلصول على معلومات أناقش بها اآلخرين حول الوسطية. 

  2  27.7 111 املتطرف.مشاركة اآلخرين معلومات حول الفكر 

  7  18.2 73 التعرف على مؤسسات تعمل على تعزيز الوسطية.

  3  26.7 107 تكوين رأي موضوعي عن قضايا التطرف.

  6  19.5 78 اإلسهام يف احلد من الفكر املتطرف.

 ) اجلدول  بيانات  التطرف  11تشير  أخبار  ملتابعة  املبحوثني  تدفع  التي  العوامل  إلى   (
احلصول على  وموضوعاته عبر تلك الصفحات على الفيس بوك، وجاء يف الترتيب األول  

%، 73.2بنسبة بلغت    معلومات تفيدني شخصًيا وأفراد أسرتي يف جتنب مخاطر التطرف
املتطرفمشاركة اآلخرين معلومات حيليها   الفكر  الترتيب  27.7بنسبة بلغت    ول  %، ويف 

%، ويف الترتيب الرابع  26.7بنسبة بلغت    تكوين رأي موضوعي عن قضايا التطرفالثالث  
فئة   الوسطيةجاءت  حول  اآلخرين  بها  أناقش  معلومات  على  بلغت    احلصول  بنسبة 

الترتيب اخلامس  24.2 املجتمع  %، ويف  ومنظمات  الدول  نظر  وجهة  حول معرفة  املدني 
واملتطرفني بلغت    التطرف  السادس23.5بنسبة  الترتيب  ويف  من    %،  احلد  يف  اإلسهام 

املتطرف   بلغت  الفكر  السابع19.5بنسبة  الترتيب  ويف  تعمل    %،  مؤسسات  على  التعرف 
 %. 18.2بنسبة بلغت على تعزيز الوسطية 
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  اإلخبارية املتعلقة بسيناء على فيس بوك لظاهرة التطرفاجتاهات اجلمهور نحو تناول الصفحات 
الوسط   معارض   محايد  موافق  العبارة 

  املرجح
االنحراف  

  %  ك  %  ك  %  ك    ت  االجتاه  املعياري
الصفحات    تلك  لي  تفسر 

كثيًرا من املفاهيم املتعلقة 
  التطرف. 

  4  محايد  . 798  2.1  27.0  108  35.3  141  37.8  151

لى حول   تقدم  معلومات 
الدينية   باألدلة  الوسطية 

  املثبتة.
  4  محايد  . 614  2.1  11.0  44  58.5  234  30.5  122

الصفحات    تلك  تساعدني 
تأثير  على  التعرف  يف 
الفرد  على  التطرف 

  واملجتمع.

  2  موافق  . 663  2.3  11.0  44  45.5  182  43.5  174

على  التعرف  من  متكنني 
رجال   نظر  وجهات 

جتاه السياسة   والدين 
  الفكر املتطرف.

  2  موافق  . 625  2.3  8.8  35  51.0  204  40.3  161

البحث   يف  تساعدني 
والتحري اإليجابي عن أي 
بها   الوثوق  قبل  معلومة 
أو  دينية  معلومة  سواء 

  اجتماعية أو سياسية. 

  3  محايد  . 708  2.2  16.5  66  45.3  181  38.3  153

التسامح  قيم  فينا  تزرع 
  2  موافق  . 643  2.3  9.5  38  47.5  190  43.0  172  والسالم والعيش املشترك.

يف   النظر تساعدني 
لألحداث واملشكالت بنظرة 
واقعية ال مثالية من خالل  
السياسي   الوعي  زيادة 

  واالجتماعي والديني. 

 3  محايد  . 676  2.2  13.0  52  47.0  188  40.0  160

علماء  آراء  استعراض 
والسياسة  الدين 
املغالطات   حول  واالجتماع 
التي  واألباطيل  واملزاعم 
الفكر  أصحاب  يروجها 

  املتطرف. 

 3  محايد  . 688  2.2  13.3  53  44.0  176  42.8  171

الرافض  موقفي  من  عززت 
  2  موافق  . 679  2.3  12.5  50  45.0  180  42.5  170  للفكر املتطرف.

زادت من خويف وقلقي من  
  3    . 718  2.2  17.0  68  43.5  174  39.5  158  اتباع األفكار املتطرفة.

بوسطية   أشعر  جعلتني 
اإلسالمي  الدين 

  وسماحته.
 2  موافق  . 635  2.3  8.5  34  46.0  184  45.5  182

وحبي  انتمائي  دعمت 
 2  موافق  . 635  2.3  7.3  29  46.0  184  46.8  187  لوطني.

مشاعر  تكريس  يف  أسهمت 
كل   مبتابعة  االهتمام 

  جديد يخص هذا الفكر.
 1  موافق  . 658  2.4  9.5  38  40.0  160  50.5  202

تقدمه  فيما  بالثقة  أشعر 
من  الصفحات  تلك 
الفكر  حول  معلومات 

  املتطرف. 

  3  محايد  . 633  2.2  11.8  47  55.5  222  32.8  131
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يف    أشارك  جعلتني 
حول  وحوارات  نقاشات 
على  معتمًدا  التطرف 

  املعلومات التي تقدمها.

  4  محايد  . 669  2.1  15.3  61  49.8  199  35.0  140

بتوعية  أقوم  جعلتني 
وأقاربي  أصدقائي 

  مبخاطر الفكر املتطرف.
  2  موافق  . 661  2.3  11.5  46  48.0  162  40.5  162

اآلخرين   أشارك  جعلتني 
 4  محايد  . 669  2.1  14.8  59  51.8  207  33.5  134  معلومات حول الوسطية.

ندوات    يف  أشارك  جعلتني 
حول  ودينية  علمية 

  التطرف واإلرهاب. 
 5  محايد  . 719  1.9  27.5  110  48.3  193  24.3  97

أحكاًما  أصدر  ال  جعلتني 
اآلخرين   على  متسرعة 

  وأكثر تقبًال لرأي اآلخر.
 3  محايد  . 679  2.2  13.0  52  46.3  185  40.8  163

  . 442االنحراف املعياري=        2.2الوسط املرجح=   

) اجلدول  بيانات  فيس 12تشير  على  بسيناء  املتعلقة  اإلخبارية  الصفحات  تناول  إلى   (
سهمت يف تكريس مشاعر االهتمام بوك لظاهرة التطرف، وجاء يف الترتيب األول عبارة: أ

هذا   الوسط املرجح    ، حيثالفكرمبتابعة كل جديد يخص  ، واالنحراف  2.4بلغت نسبة 
  .، واجتاه عام موافق.658املعياري 

تساعدني تلك الصفحات يف التعرف على تأثير التطرف   وجاء يف الترتيب الثاني عبارات:
والدين جتاه  السياسة  التعرف على وجهات نظر رجال  واملجتمع، ومتكنني من  الفرد  على 

وتزر املتطرف،  موقفي الفكر  من  وعززت  املشترك،  والعيش  والسالم  التسامح  قيم  فينا  ع 
ودعمت   وسماحته،  اإلسالمي  الدين  بوسطية  أشعر  وجعلتني  املتطرف،  للفكر  الرافض 

، انتمائي وحبي لوطني، وجعلتني أقوم بتوعية أصدقائي وأقاربي مبخاطر الفكر املتطرف
  .، واجتاه عام موافق2.3حيث بلغت نسبة الوسط املرجح 
تساعدني يف النظر لألحداث واملشكالت بنظرة واقعية ال   وجاء يف الترتيب الثالث عبارات:

البحث   يف  وتساعدني  والديني،  واالجتماعي  السياسي  الوعي  زيادة  خالل  من  مثالية 
أو   اجتماعية  أو  دينية  معلومة  سواء  بها  الوثوق  قبل  معلومة  أي  عن  اإليجابي  والتحرى 

آراء  واستعراض  واملزاعم   سياسية،  املغالطات  حول  واالجتماع  والسياسة  الدين  علماء 
اتباع األفكار  وزادت من خويف وقلقى من  املتطرف،  الفكر  التي يروجها أصحاب  واألباطيل 

وجعلتني ال أصدر أحكاًما متسرعة على اآلخرين وأكثر تقبًال لرأي اآلخر، وأشعر   املتطرفة،
الصفحات من معلو تلك  تقدمه  فيما  املتطرفبالثقة  الفكر  ، حيث بلغت نسبة  مات حول 

  ، واجتاه عام محايد.2.2الوسط املرجح 
عبارات:   الرابع  الترتيب  يف  املتعلقة  وجاء  املفاهيم  من  كثيًرا  الصفحات  تلك  لي  تفسر 

يف   أشارك  وجعلتني  املثبتة،  الدينية  باألدلة  الوسطية  حول  معلومات  لي  وتقدم  التطرف، 



 

                1651 

التطرف حول  وحوارات  أشارك    نقاشات  وجعلتني  تقدمها،  التي  املعلومات  على  معتمًدا 
الوسطية حول  معلومات  املرجح  اآلخرين  الوسط  نسبة  بلغت  حيث  عام 2.1،  واجتاه   ،

  محايد.
الترتيب اخلامس عبارة:   التطرف وجاء يف  ودينية حول  ندوات علمية  أشارك يف  جعلتني 

الوسط املرجح  واإلرهاب بلغ نسبة  .، واجتاه عام 719املعياري  ، واالنحراف  1.9، حيث 
  محايد.

.، واالجتاه عام 442، وبلغ االنحراف املعياري  2.2وقد بلغ الوسط املرجح للمقياس ككل
  محايد.

  ثانًيا: نتائج القائم باالتصال يف إذاعة شمال سيناء:

  ) 13جدول (

  وموضوعاتهمستوى اهتمام القائم باالتصال يف إذاعة شمال سيناء بتغطية أخبار التطرف 

  التكرار
  البدائل 

ألقل من   30من 
  سنة 40

ألقل من   40من 
  ت  املجموع   فأكثر  50من   سنة  50

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

  2  30.0  6  0.0  0  26.7  4  66.7 2  دائًما

  1  55.0  11  0.0  0  66.7  10  33.3 1  أحياًنا

  3  15.0  3  100.0  2  6.7  1  0.0 0  نادرًا

    100.0  20  100.0  2  100.0  15  100.0  3  املجموع 

  . 00مستوى الداللة      4.     درجة احلرية =648معامل التوافق        14.505= 2كا

مستوى اهتمام القائم باالتصال يف إذاعة شمال سيناء   ) إلى13تشير بيانات اجلدول ( 
األول الترتيب  يف  وجاء  وموضوعاته،  التطرف  أخبار  ثم  55بنسبة    "أحياًنا"  بتغطية   ،%

"30بنسبة    دائًما" " األخير  الترتيب  ويف  إلى  15بنسبة    نادرًا"%،  النتيجة  تلك  وتشير   ،%
اهتمام القائم باالتصال يف إذاعة شمال سيناء بتغطية أخبار التطرف وموضوعاته؛ وذلك 
باألخص،   سيناء  شمال  ومحافظة  مصر،  بها  متر  التي  األمنية  األوضاع  خلطورة  نظًرا 

أكد (  تحيث  القشطي  حسنني  الفتاح  عبد  نبيلة  يف  2018دراسة  اإلعالم  دور  حول   (
التطرف من  أن   24الوقاية  فبجانب  للتطرف،  إستراتيجًيا  تعد سالًحا  اإلعالم  وسائل  أن 

وسائل اإلعالم تؤدي دورًا مهًما يف توجهات الرأي العام واجتاهاته، وإلى جانب هذا الدور 
العنف وتنمية الفكر املتطرف من خالل منحها مساحة   اإليجابي فقد تسهم يف زرع ثقافة

احلرية املطلقة واتباع سياسة التهويل والتضخيم واحلرية املغلوطة، كما كشفت أن اإلعالم 
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ر أدواته للترويج لفكر التنظيمات اإلرهابية، والتركيز على الدور التنويري   يجب أال يسخِّ
  لإلعالم يف مواجهة التطرف.

  )  14جدول (

  ادر التي يعتمد عليها القائم باالتصال يف اإلذاعة يف تناول ظاهرة التطرفاملص

  التكرار

  البدائل 
  ت  %  ك

  3  40.0 8  شبكة اإلنترنت 

  2  50.0 10  العلماء املتخصصني

  1  75.0 15  وسائل اإلعالم الوطنية

  4  25.0 5  الوثائق والدراسات األكادميية 

  4  25.0 5  التقارير الدورية عن الظاهرة 

  5  10.0 2  اجلمهور 

  4  25.0 5  املراسلون 

    قائم باالتصال  20القائمني باالتصال: 

بيانات اجلدول (  القائم باالتصال يف اإلذاعة  14تشير  التي يعتمد عليها  ) إلى املصادر 
األول   الترتيب  التطرف، وجاء يف  تناول ظاهرة  الوطنيةيف  اإلعالم  %؛ 75بنسبة    وسائل 

يليها ملوثوقيتها،  املتخصصني   نظًرا  وجهة  50بنسبة    العلماء  وعمق  تخصصاتهم  لنوع   %
%، 40بنسبة بلغت    شبكة اإلنترنتلمية، ويف الترتيب الثالث جاءت  نظرهم األكادميية والع

ألنشطتهم   ترويجية  منصة  اإلنترنت  اإلرهابية  التنظيمات  من  عديد  تستخدم  حيث 
جاءت   الرابع  الترتيب  ويف  استخدامها،  بسرعة  اإلنترنت  تتميز  كما  الوثائق اإلرهابية، 

الظا الدورية عن  والتقارير  األكادميية،  لتناولها تاريخ تلك الظاهرة  هرةوالدراسات  ، وذلك 
.% لقدرتهم على إعطاء صورة  25بنسبة بلغت    املراسلونوأسباب وجودها وبيانات عنها، و

%  10بنسبة    اجلمهورحقيقية للحدث على أرض الواقع، ويف الترتيب األخير جاءت فئة  
 من خالل االستعانة بشهود عيان يف موقع احلدث.
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  ) 15جدول (

  لتطرف ظهورًا على الساحة يف اآلونة األخيرة أكثر أنواع ا

  التكرار

  البدائل 
  ت  %  ك

  3  20.0 4  التطرف الديني 

  2  30.0  6  التطرف السياسي 

  1  50.0 10  التطرف االجتماعي

    100.0  20  املجموع 

 ) اجلدول  بيانات  إلى 15تشير  اآلونة    )  يف  الساحة  على  ظهورًا  التطرف  أنواع  أكثر 
الترتيب األول   االجتماعياألخيرة، وجاء يف  %؛ نظًرا لظهور ظواهر  50بنسبة    التطرف 

يليها   وغيرها،  األسري،  التصدع  وحاالت  الكروي،  والتعصب  التنمر،  التطرف مثل: 
أفكار س30بنسبة    السياسي أو  لظهور جماعات متشددة ألحزاب  نظًرا  معينة،  %  ياسية 

جاء  األخير  الترتيب  ويف  كافة،  بالوسائل  ومحاربته  ومعاداته  اآلخر  لرأي  تقبلهم  وعدم 
  % إلدخال ما ليس من اإلسالم فيه باسم الدين.20بنسبة التطرف الديني 

  ثالًثا: نتائج القائم باالتصال يف الصفحات اإلخبارية املتعلقة بسيناء على الفيس بوك:

  ) 16جدول (

مستوى اهتمام القائم باالتصال يف الصفحات اإلخبارية املتعلقة بسيناء على الفيس بوك بتغطية أخبار  

  التطرف وموضوعاته 
  التكرار

  البدائل 

  ت  املجموع  أنثى  ذكر

    %  ك  %  ك  %  ك

  2  26.7  4  20.0  1  30.0 3  دائًما

  1  53.3  8  20.0  1  70.0 7  أحياًنا 

  3  20.0  3  60.0  3  0.0  0  نادرًا 

    100.0  15  100.0  5  100.0  10  املجموع

  . دالة 02مستوى املعنوية=                2.            درجة احلرية= 582معامل التوافق=              7.688= 2كا
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) إلى مستوى اهتمام القائم باالتصال يف الصفحات اإلخبارية  16تشير بيانات اجلدول ( 
الترتيب   يف  وجاء  وموضوعاته،  التطرف  أخبار  بتغطية  بوك  الفيس  على  بسيناء  املتعلقة 

ثم 53.3بنسبة    أحياًنااألول   األخير  26.7بنسبة    دائًما   %،  الترتيب  بنسبة   نادرًا %، ويف 
الن20 تلك  وتشير  على  %،  اإلخبارية  الصفحات  باالتصال يف  القائمني  اهتمام  إلى  تيجة 

املتطرفة   اجلماعات  الستخدام  نظًرا  وموضوعاته؛  التطرف  أخبار  بتغطية  بوك  فيس 
اإلنترنت وسيلة لبث أفكارهم املتطرفة، وحشد املزيد من األفراد لالنضمام إليهم، وترويج  

خبارية أساليبهم، والنتائج املترتبة على  أفكارها الهدامة، وبذلك تعرض تلك الصفحات اإل
  اتباع أفكارهم، إضافة لعرض مذابحهم وعنفهم جتاه البشرية. 

  ) 17جدول (

  ملصادر التي اعتمد عليها القائم باالتصال يف تناول ظاهرة التطرفا
  التكرار

  البدائل 

  ت  %  ك

  1  93.3  14  شبكة اإلنترنت 

  3  26.6  4  العلماء املتخصصني

  2  60.0  9  اإلعالم الوطنيةوسائل 

  2  60.0 9  اجلمهور 

  4  20.0  3  املراسلون 

    قائم باالتصال  15القائمني باالتصال:

 ) اجلدول  بيانات  تناول  17تشير  يف  باالتصال  القائم  عليها  اعتمد  التي  املصادر  إلى   (
الترتيب األول  اإلنترنت  ظاهرة التطرف، وجاء يف  %، حيث استفادت  93.3بنسبة    شبكة 

احلديثة، املعلومات  تقنيات  من  اإلعالمي  العمل  قطاعات  االستفادة    جميع  هذه  وتظهر 
ن سرعة  عمليات  يف  واضح  احلفظ بشكل  وتقنيات  املعلومات،  اإلعالم يليها    ،قل  وسائل 

العلماء %؛ نظًرا الرتفاع املصداقية بهم، ويف الترتيب الثالث 60بنسبة  الوطنية واجلمهور
بلغت    املتخصصني  األخير  26.6بنسبة  الترتيب  ويف  وانعدم %،  20بنسبة    املراسلون% 

 عن الظاهرة. الوثائق والدراسات األكادميية، والتقارير الدورية االعتماد على  
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  ) 18جدول (

  أكثر أنواع التطرف ظهورًا على الساحة يف اآلونة األخيرة  

 التكرار

  البدائل 
  ت  %  ك

  1  73.3 11  التطرف الديني 

  2  20.0 3  التطرف السياسي 

  3  6.7  1  التطرف االجتماعي

    100.0 15  املجموع 

) إلى أكثر أنواع التطرف ظهورًا يف اآلونة األخيرة، وجاء يف 18تشير بيانات اجلدول ( 
األول   الدينيالترتيب  السياسي بنسبة  73.3بنسبة    التطرف  التطرف  ثم  %، ويف  %20، 

األخير   االجتماعيالترتيب  دراسة  6.7بنسبة    التطرف  أشارت  حيث  احلليم %،  عبد 
) يعقوب  اجتاهات  2018موسى  حول  نحو )  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 

األخالقي واالنحراف  الديني  امللك فيصل وطالبها    25التطرف  أساتذة جامعة  إلى رفض 
، اللتان انتشرتا بكثرة على مواقع التواصل لظاهرتي التطرف الديني واالنحراف األخاليف

االجتماعي؛ بوصفهما أفكارًا وقيًما تصادم وسطية اإلسالم، كما أجمع الطالب واألساتذة 
السعودي،   الوطني  األمن  تهدد  متطرفة  جماعة  داعش  تنظيم  أن  على  الدراسة)  (عينة 

اه مستحدمي وتوصلت الدراسة إلى أن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جاءت سالبة جت
أن  كما  األخالقي،  واالنحراف  الديني  التطرف  مواجهة  يف  الطالب  من  التواصل  مواقع 
مواجهة   نحو  سالبة  أدوارهم  جاءت  اآلداب  كلية  طالب  من  التواصل  مواقع  مستخدمي 

  التطرف الديني واالنحراف األخالقي.
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  رابًعا: نتائج فروض الدراسة 
  الفرض األول: 

لة إحصائًيا بني كثافة التعرض واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم .توجد عالقة ارتباط دا1

  التقليدية والرقمية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف.

  ) 19جدول (

معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بني كثافة التعرض واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم التقليدية  

  املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف

  مستوى الداللة  بيرسون معامل 

270**.  000 .  

بني   العالقة  لداللة  بيرسون  ارتباط  معامل  وباستخدام  السابق،  اجلدول  بيانات  تشير 
كثافة التعرض    متغيرين كميني، حيث يتضح لنا أن هناك عالقة ارتباط طردية ضعيفة بني 

واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم التقليدية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف، حيث بلغت  
بيرسون   ارتباط  معامل  داللة  270قيمة  مستوى  عند  دالة  000.**،  قيمة  وهي   .

  إحصائًيا.
ذات داللة إحصائية بني ارتباطية  بوجود عالقة  القائل  الفرض  تثبت صحة  كثافة    وبذلك 

  واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم التقليدية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف.التعرض  

  ) 20جدول (
معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بني كثافة التعرض واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم الرقمية  

  املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف
  مستوى الداللة  معامل بيرسون 

270 **  000 .  

بني   العالقة  لداللة  بيرسون  ارتباط  معامل  وباستخدام  السابق،  اجلدول  بيانات  تشير 
بني ضعيفة  طردية  ارتباط  عالقة  هناك  أن  لنا  يتضح  حيث  كميني،  كثافة    متغيريني 

املتطرف،   الفكر  مواجهة  يف  املحلية  الرقمية  اإلعالم  وسائل  نحو  واالجتاهات  التعرض 
. وهي قيمة  000.** عند مستوى داللة  270ون  حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرس

  دالة إحصائًيا.
التعرض  كثافة  بني  احصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرض  صحة  تثبت  وبذلك 

  واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم الرقمية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف. 



 

                1657 

  الفرض الثاني:

دوافع التعرض واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم .توجد عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بني  2

  التقليدية والرقمية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف.

  ) 21جدول (

معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بني دوافع التعرض واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم التقليدية 

  املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف

  مستوى الداللة  معامل بيرسون 

743**.  000 .  

بني   العالقة  لداللة  بيرسون  ارتباط  معامل  وباستخدام  السابق،  اجلدول  بيانات  تشير 
متغيرين كميني، حيث يتضح لنا أن هناك عالقة ارتباط طردية قوية بني دوافع التعرض  
واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم التقليدية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف، حيث بلغت  

  .، وهي قيمة دالة إحصائًيا. 000.، عند مستوى داللة 743مل ارتباط بيرسون قيمة معا
دوافع   ذات داللة إحصائية بني  ارتباطية  بوجود عالقة  القائل  الفرض  تثبت صحة  وبذلك 

  التعرض واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم التقليدية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف.

  ) 22جدول (
بيرسون الختبار العالقة بني دوافع التعرض واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم الرقمية  معامل ارتباط 

  املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف
  مستوى الداللة  معامل بيرسون 

473 .  000 .  

بني   العالقة  لداللة  بيرسون  ارتباط  معامل  وباستخدام  السابق،  اجلدول  بيانات  تشير 
بني متوسطة  طردية  ارتباط  عالقة  هناك  أن  إلى  كميني،  التعرض    متغيريني  دوافع 

واالجتاهات نحو وسائل اإلعالم الرقمية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف، حيث بلغت  
بيرسون   ارتباط  معامل  داللة  .*473قيمة  مستوى  عند  دالة  000*  قيمة  وهي   ،.

  إحصائًيا.
وبذلك تثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية بني دوافع التعرض واالجتاهات 

  نحو وسائل اإلعالم الرقمية املحلية يف مواجهة الفكر املتطرف. 
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  خالصة الدراسة والتوصيات: 
  النتائج، أبرزها: حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من 

  أوًال: اجلمهور: 

ضعيفة؛  1 كانت  سيناء  شمال  إلذاعة  املبحوثني  استماع  كثافة  أن  إلى  النتائج  أشارت   .
جاءت  بوك  الفيس  على  للصفحات  املبحوثني  استخدام  كثافة  أن  النتائج  أوضحت  بينما 

  متوسطة.
ك  .2 سيناء  شمال  إلذاعة  املبحوثني  تعرض  دوافع  أبرز  أن  النتائج  لسهولة  كشفت  انت 

أكثر، والفورية يف نقل   لها واالعتياد على سماعها، وألنها وسيلة شيقة ومسلية  التعرض 
الفيس  على  للصفحات  املبحوثني  تعرض  دوافع  قوة  إلى  النتائج  أشارت  بينما  احلدث، 
بوك، وجاء يف الترتيب األول الفورية يف نقل احلدث، يليها سهولة استخدامها والتعرض  

 لها.
أوض3  أخبار  .  متابعة  يف  سيناء  شمال  إذاعة  على  االعتماد  مستوى  أن  النتائج  حت 

الفيس بوك   املبحوثني على صفحات  التطرف وموضوعاته "ضعيف"، يف حني أن اعتماد 
  يف متابعة أخبار وموضوعات التطرف "متوسط". 

أكدت النتائج أن أبرز العوامل التي تدفع املبحوثني ملتابعة أخبار التطرف وموضوعاته    .4
عبر إذاعة شمال سيناء كانت احلصول على معلومات تفيدني شخصًيا وأفراد أسرتي يف 

بلغت   بنسبة  التطرف  مخاطر  تدفع 62.7جتنب  التي  العوامل  أبرز  أن  حني  يف   ،%
موضوعاته عبر الصفحات اإلخبارية على الفيس بوك  املبحوثني ملتابعة أخبار التطرف و

كانت احلصول على معلومات تفيدني شخصًيا وأفراد أسرتي يف جتنب مخاطر التطرف  
  %.73.2بنسبة بلغت 

التطرف جاءت   .5 اإلذاعة لظاهرة  أن اجتاهات اجلمهور نحو معاجلة  النتائج  أوضحت 
تناول الصفحات اإلخبارية املتعلقة  متوسطة، كما أشارت النتائج إلى أن االجتاهات نحو  

  بسيناء على فيس بوك لظاهرة التطرف كانت متوسطة أيًضا.  
  ثانًيا: القائم باالتصال:

. أوضحت النتائج أن اهتمام القائم باالتصال يف إذاعة شمال سيناء، والقائم باالتصال  1
  ط. يف الصفحات اإلخبارية بتغطية أخبار التطرف وموضوعاته جاء بشكل متوس
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باالتصال يف  2 القائم  نظر  وجهة  من  التطرف  أسباب ظهور  أبرز  أن  النتائج  أوضحت   .
بنسبة   الدين  فهم  سوء  كانت:  الصفحات  90اإلذاعة  يف  باالتصال  القائم  بينما  %؛ 

 .%58.3كانت: فكر ديني عقائدي متشدد بنسبة اإلخبارية ف
موضوعا 3 كأبرز  واالجتماعي،  الديني  بني  التطرف  نسب  تساوي  وأهمها،  .  التطرف  ت 

التي يحرص على تغطيتها القائم باالتصال باإلذاعة، يف حني يحرص القائم باالتصال يف  
الترتيب األخير   السياسي، ويف  التطرف  يليه  الديني،  التطرف  الصفحات اإلخبارية على 

 التطرف االجتماعي.

  التوصيات:
اخلبراء  1 على  اإلعالم  وسائل  اعتماد  ضرورة  األمنية .  املجاالت  يف  املتخصصني 

واالجتماعية والنفسية والتربوية والدينية يف تناولها ملوضوعات التطرف واإلرهاب؛ كونهم  
األقدر على تقدمي رؤية عميقة مبوضوعات التطرف، فضًال عن قدرتهم على الوصول إلى  

 الشرائح املختلفة من اجلمهور. 
اإلعالم  2 وسائل  تعتمد  أن  يجب  يف  .  متمثلة  والرقمية  اإلذاعة،  يف  متمثلة  التقليدية 

تغطية  واملؤهل يف  املدرب  اإلعالمي  الكادر  على  بوك،  الفيس  على  اإلخبارية  الصفحات 
قضايا التطرف ومعاجلتها؛ من أجل النهوض باإلعالم ليكون قادرًا على معاجلة الظواهر  

  الدخيلة على املجتمع.
اإلخب3 الصفحات  من  أكثر  اهتمام  وتلبية  .  والتحديث،  بالتجديد  بوك  الفيس  على  ارية 

ومعاجلة   وحتليل  بتفسير  الساعة،  مدار  على  اليومية  األحداث  تغطية  يف  راء  القَّ ميول 
من   أكثر  فيه  موثوًقا  مصدرًا  وجعلها  الصفحات  هذه  متابعي  عدد  لزيادة  وذلك  أوسع، 

  صفحات أخرى. 
العريش، بصفت 4 أو كلية إعالم يف جامعة  ها مؤسسة علمية وبحثية لتخريج  . فتح قسم 

 أجيال مدربني على أسس التغطية اإلعالمية احلديثة وقواعدها. 
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