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إستراتيجيات املؤسسات الصحفية املصرية يف توظيف منصاتها الرقمية على مواقع التواصل االجتماعي ...

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 1904

ســعت الدراســة إلــى معرفــة تأثيــر املنصــات اإلرهابيــة الرقميــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى اجتاهــات 
ــكار  ــة األف ــا، ومحارب ــة ملواجهته ــواد مختلف ــة نحــو وضــع إســتراتيجيات واســتخدام م ــة املصري املؤسســات الصحفي
ــق اســتمارة اســتبيان  ــج املســح، مــن خــال تطبي ــك الصفحــات، ودحــض الشــائعات، مســتخدمة منه ــا تل ــي تبثه الت
ــوم الســابع«،  ــوم« و«الي ــار الي ــي »أخب ــة جريدت ــة اإللكتروني ــن يف البواب ــردة( مــن العامل ــا )91 مف ــة قوامه ــى عين عل
ــن،  ــة للجريدت ــى منصــات التواصــل االجتماعــي التابع ــة عل ــاإلدارة والنشــر يف الصفحــات اإللكتروني واملختصــن ب
وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أن الســبب األول إلنشــاء منصــات إلكترونيــة علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي لصحــف الدراســة كان مواكبــة التطــور والتقــدم التكنولوجــي بنســبة %89 ودرجــة اســتجابة 
%19.5، ويفســر ذلــك أن عنصــر املنافســة يفــرض دائًمــا علــى املؤسســات الصحفيــة مواكبــة التطــور التكنولوجــي، 
اء واهتماماتهــم يفــرض عليهــا املواكبــة، يليــه مباشــرة محاربــة الشــائعات املنتشــرة  والتغيــر الســريع يف تفضيــات القــرَّ
ــدم الصحــف  ــي يجــب توفرهــا يف أي إســتراتيجية تق ــة الت ــات الضروري ــج أن املتطلب ــت النتائ ــت، وأثبت ــى اإلنترن عل
اء  ــك املنصــات إلــى عقــول القــرَّ ــك املنصــات هــي: االهتمــام بالوســائل التــي تصــل بهــا تل ــة تل ــى تنفيذهــا ملحارب عل
اء واملســتخدمن،  ــرَّ ــدر مــن الق ــر ق ــى أكب ــة للوصــول إل ــة املقدم ــواد الصحفي ــوع يف امل ــى التن ــة إل ــا، إضاف ومحاربته
كذلــك توصلــت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة جديــة املؤسســات محــل الدراســة يف مواجهــة 
الشــائعات وفًقــا لنــوع الصحيفــة، وذلــك عنــد مســتوى معنويــة 0.05، والفــروق لصالــح جريــدة اليــوم الســابع التــي 

لهــا أعلــى متوســط رتبــي.

الكلمات املفتاحية: اإلرهاب، الشائعات، املنصات الرقمية، التواصل االجتماعي.

The study sought to know the impact of the digital terrorist platforms on social me-
dia sites on the Egyptian press institutions’ attitudes towards developing strategies 
and using different materials to confront them and fight the ideas that these pages 
spread and refute the rumors using the survey method by applying a questionnaire 
form on a sample of 91 individuals working in The electronic portal and the spe-
cialists in management and publishing in the electronic pages of the social media 
platforms in Akhbar Al-Youm and Al-Youm newspaper, the study reached a set of 
results, the most important of which are: - The first reason for creating electronic 
platforms on social networking sites for study newspapers was to keep pace with 
technological development and progress by 89% and the degree of response is 19.5 
% This is explained by the fact that the element of competition always forces press 
institutions to keep pace with the technological development and the rapid change 
in the preferences and interests of readers requires them to keep pace, immediately 
followed by fighting rumors spread on the Internet. With how these platforms reach 
the minds of readers and fight them, in addition to the diversity of the press mate-
rials provided to reach the largest number of readers and users, in addition to the 
presence of statistically significant differences in the degree of seriousness of the 
institutions under study in facing rumors according to the type of newspaper, at a 
level of significance of 0.05 and the differences in favor of Al-Youm Alsabea newspa-
per with the highest average salary.

Keywords: - terrorism, rumors, digital platforms, social media
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أساسية  وسيلة  نفسها  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اإللكترونية  املنصات  تقدم 
حالًيا   املعلومات  على  البعض    -للحصول  نظر  وجهة  أعداد    -من  تزايد  مع  خاصة 

وأصبح   كبير،  بشكل  األخيرة  اآلونة  يف  أجبر املستخدمني  منفًذا  االجتماعي  التواصل 
به   االهتمام  على  املختلفة  العالم  دول  يف  الصحفية  واملؤسسات  الصحف  من  عديًدا 
ودخوله، حتى تكون هناك حلقة وصل بني العالم االفتراضي والعالم الواقعي، ومع تزايد  

جديد نافذة  والغريبة  واملتطرفة  اإلرهابية  األفكار  أصحاب  وجد  املستخدمني  ة أعداد 
للوصول إلى أكبر عدد ممكن من األفراد، سواء كان بغرض التجنيد، أو بث أفكار وآراء 
انتمائهم لوطنهم   النيل من وعي املواطنني وتقلل من  مغلوطة، ونشر مواد مفبركة حتاول 

  أًيا كان، سواء كان عربًيا أو أجنبًيا.
و عقيدة  من  تنال  التي  األفكار  من  مجموعة  هو  عام  بشكل  أشخاص  فاإلرهاب  إميان 

وهم   واملراهقني  األطفال  أو  هو صحيح،  ملا  واإلدراك  الوعي  قليلي  أو  النفوس،  ضعيفي 
إفساد  أو  أرواح،  إزهاق  أو  املجتمع،  تلفيات يف  إحداث  بغرض  لديهم؛  طلًبا  األكثر  الفئة 
ممتلكات، بهدف تسويد أفكارهم وتطبيقها بالقوة اجلبرية، وباستخدام أنواع العنف كافة  

ل على  بهدف  اآلخرين  وإجبار  الرعب  بث  يف  منهم  ورغبة  لوجودهم،  املجتمع  انتباه  فت 
  اتباعهم عنوة. 

مت   أشخاص  استخدام  إلى  اإلرهابية  اجلماعات  اجتاه  األخيرة  الفترة  يف  ظهر  وقد 
جتنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية عن طريق اإلنترنت؛ فقد يكون اإلرهابي يف دولة ويوجه  

عملية إرهابية يف دولة أخرى، مع العلم أنهم قد ال يعرف بعضهم  آخر مت جتنيده لتنفيذ  
بعًضا بشكل حقيقي، وال حتى بأسماء حقيقية، وإذا تغاضينا عن التجنيد لعمل عمليات  
إرهابية، سنجد أن هناك جتنيًدا لبث أفكار ونشر معلومات مغلوطة، ويطلق عليهم بعض  

إرهابية   "جلان  إرهابية    –املتخصصني  كتائب  معينه أو  معلومة  نشر  هدفها  إلكترونية"، 
مواقع  يف  وينشروها  ذاته،  للفكر  املنتمني  األشخاص  من  عديد  يأخذها  موحدة  تكون 
أو   املنشورة،  واملوضوعات  لألخبار  املصاحبة  التعليقات  يف  سواء  االجتماعي،  التواصل 
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جزء  كمنشورات وأخبار موثقة بصور مفبركة، أو أجزاء من صور تخبر نصف القصة، أو  
  منها والبقية مؤلفة، وهكذا إلى أن تصل إلى أكبر عدد من الناس. 

املعلوماتي   الفساد  لدرء  درًعا  تكون  أن  لها  بدَّ  ال  التي  الصحفية  املؤسسة  دور  يأتي  هنا 
أو   املواطن  لدى  فهم  سوء  يف  تتسبب  التي  املتراكمة  الشائعات  ودحض  اإللكتروني، 

  مستخدم اإلنترنت.  
وكان لزاًما على الباحثة أن ترى إلى أي مدى وصلت تلك املؤسسات الصحفية يف مجال 

فالغرض  دحض   العنف؛  تثير  التي  والقضايا  كافة،  بأشكاله  اإلرهاب  ومحاربة  الشائعات 
من املنصة اإللكترونية هو جمع أكبر عدد ممكن من األشخاص يف مكان واحد، وبث فكرة  
واحدة بهدف التأثير والتوجيه، وألن حرب اإلرهاب حرب على األصعدة كافة، كان ال بدَّ  

نصات تواجه بها تلك الهجمات املعلوماتية املغلوطة التي  أن تتجه تلك الصحف إلى عمل م
تؤثر سلًبا، إضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي لتكون صحًفا منافسة ومتطورة، وتبحث  
الدراسة عن أسباب إنشاء تلك املنصات، وأهم األسباب التي جعلتها تتخذ تلك اخلطوة،  

تائب اإللكترونية املنظمة لبث الفساد إضافة إلى درجة جديتها يف مواجهة ما يسمى بالك
  واإلرهاب.

 الدراسات السابقة: 

املتميزة   العلمية  املكانة  إلى  تستند  خاصة  أهمية  السابقة  الدراسات  استعراض  يكتسب 
التي يضيفها هذا العمل إلى الباحثة، حيث تسهم إلى حد كبير يف حتديد معالم املشكلة،  

عليها،   ترتكز  التي  املفاهيم  الدراسة  وبلورة  كينونة  على  أكثر  الضوء  تلقي  أنها  كما 
مسحية  دراسة  أجرت  البحثية،  املشكلة  يف  التعمق  على  الباحثة  من  وحرًصا  وماهيتها، 
من   عدًدا  فوجدت  الدراسة،  مبوضوع  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  للدراسات 

إعالم   موضوع  تناولت  العام،  إطاره  يف  للموضوع  تتعرض  التي  التنظيمات الدراسات 
األفكار  مواجهة  يف  اإلعالم  وسائل  دور  الدراسات  من  مجموعة  تناولت  كما  اإلرهابية، 
املتطرفة واإلرهابية، وفيما يلي عرض للدراسات السابقة، ُقسمت إلى محورين رئيسيني 

 كما يلي: 
  األول: دراسات تتعلق بإعالم التنظيمات اإلرهابية على شبكات التواصل.

  ل اإلعالم والقائم باالتصال يف مواجهة األفكار املتطرفة واإلرهابية. دور وسائ الثاني:
  أوًال: دراسات تتعلق بإعالم التنظيمات اإلرهابية على شبكات التواصل:

دراسـة   تؤديـه    al Mohammed-Jarman(1), (2018)أشـارت  الـذي  الـدور  إلـى 
جلماعـات   قنـاة ودعمهـا  القاعـدة،  تنظيـم  مـن  بقربهـا  يتعلـق  فيمـا  القطريـة،  اجلزيـرة 
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اإلسـالم السياسـي فـي املنطقـة العربيـة بعـد ثـورات الربيـع العربـي،   اإلرهـاب وجماعـات
عـام مطلـع  فـي  اندلعـت  املتحـدة  2011 التـي  بالواليات  عالقتها  علـى  ذلـك  وتأثيـر  م، 

أحـد أبـرز األسباب فـي اندالع األزمة اخلليجيـة   مـن جانـب، إضافـة إلـى كونهـا  األمريكيـة
،  Sharma Anu   (2), (2017)إليه أيًضا دراسـة   م، وهـو مـا توصلـت2017فـي يونيـو  

الذي شـنته قناة اجلزيرة القطرية على دول اجلوار،   التي أشـارت إلى أن الهجوم املتواصل
الرئيسـية يف اندالع األزمة اخلليجيـة،   الداخلية، كان أحد األسـباب  وتدخلها يف شـئونها

للجماعـات  قطـر  دعـم  مثـل  األخرى،  األسباب  بعـض  إلـى  وجماعـة   إضافـة  اإلرهابية 
  .اإلخوان املسـلمني، وكذلـك العالقـات القطريـة اإليرانيـة

) محمد  أمين  دراسة  املصرية    )3()2017واستهدفت  الصحف  توظيف  مظاهر  رصد 
م، وذلك من خالل التعرف على أبرز  2017ملنصاتها اإللكترونية يف تغطيتها ألزمة قطر  

نظرية   إطار  يف  وذلك  عليها،  التركيز  مت  التي  واملوضوعات  املستخدمة،   املنصات 
Mediamorphosis،  ومفهوم الصحافة التكاملية، يف إطار ما بات يعرف باإلعالم عبر  

التابعة   القائمني باالتصال باملنصات اإللكترونية  بالتطبيق على  املتشابكة، وذلك  الوسائل 
لعدد من املؤسسات الصحفية املصرية احلكومية واحلزبية واخلاصة، واعتمد الباحث يف 
هذه الدراسة على منهج املسح وأداة االستبيان، حيث أجريت الدراسة على عينة قوامها 

القائمني    214 املؤسسات من  من  لعدد  التابعة  اإللكترونية  املنصات  يف  باالتصال 
الصحفية املصرية على اختالف توجهاتها، خالل الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس 

بني  2018 التكامل  عملية  تواجه  التي  املعوقات  أبرز  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  م، 
انعدام   يف  متثلت  املختلفة  اإللكترونية  بنسبة املنصات  املختلفة  املنصات  بني  التنسيق 

القائمني   86.1 بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  الدراسة  أشارت  كما   ،%
ألزمة   تناولها  يف  اإللكترونية  املنصات  تكامل  مستوى  نحو  اجتاههم  حيث  من  باالتصال 

  . قطر وفًقا لنوع املؤسسة الصحفية التي ينتمون إليها
اإلع  وسائل  دور  املتطرفة ثانًيا:  األفكار  مواجهة  يف  باالتصال  والقائم  الم 

  واإلرهابية 
إلى معرفة دور القائم باالتصال جتاه قضيتي    ) 4()2018سعت دراسة صالح احلراري (

اإلرهاب والالجئني، واستخدمت نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم للتعرف على مدى  
الليبيني على وسائل اإلعالم يف   الالجئني  الدراسة على  اعتماد  أوقات األزمات، وطبقت 

من   إلى    420عينة  الدراسة  وتوصلت  وتونس،  مصر  يف  الالجئني  على  موزعة  مفردة 
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اإلرهاب  لقضيتي  اإلعالمية  التغطية  على  اإلعالم  وسائل  ملكية  لنمط  تأثير  وجود 
 والالجئني، كما أن درجة احليادية يف هذه الوسائل كانت ضعيفة. 

دراسة بني    )Mary Lynn Young )5, (2018) وهدفت  العالقة  إلى وصف وحتليل 
القائمني عمل  يف  والتأثير  العمل  اإللكترونيـة،   بيئة  األنبـاء  وكاالت  مواقع  يف  باالتصال 
قـد التــي  القيــود  رصـد  إلـى  باالتصــــال،   إضافــة  القـائميــن  علـى  العمـل  بيئـة  تفرضهــا 

أهمه نتائج  عدة  إلى  ت اوتوصلت  عمل :  يف  تؤثر  التي  العوامل  الداخلية  العوامل  صدرت 
بيئة يليها  املؤسسة، القائم باالتصال،  املبحوثني يف صنع    ٪54شارك  و  العمل داخل  من 

الوكالة التحريرية داخل  أن تدخلهم يف مضمون    ٪21أكد  ، كما  القرارات  املبحوثني  من 
  .م متوسط% أكدوا أن تدخله 8.46املادة قبل النشر جوهري، بينما 

إلى حتليل خصائص وسمات شكل ومضمون    )7()  2017بينما هدفت دراسة مرمي عادل (
املصري اليوم)   –املعاجلة اإلخبارية مبواقع الصحف اإللكترونية محل الدراسة (األهرام  

واألبعاد   بالعناصر  التزامها  مدى  عن  والكشف  مصر،  يف  اإلرهابية  األحداث  ألخبار 
عينة   مسح  خالل  من  اإلعالمي،  املسح  منهج  على  الدراسة  واعتمدت  من  املكونة، 

حتليل   وكذلك  املصري،  اجلمهور  من  املصرية  اإللكترونية  الصحف  مواقع  مستخدمي 
إلى   الدراسة  وتوصلت  الدراسة،  صحف  مبوقعي  مصر  يف  اإلرهابية  األحداث  أخبار 
اعتماد موقعي الدراسة على املصادر األمنية والعسكرية يف الترتيب األول لقائمة مصادر  

 الدراسة يف تغطية لألحداث اإلرهابية يف مصر.  املعلومات التي استعان بها موقعا
) ممدوح  عمر  دراسة  نحو    )8()2017وسعت  املصري  الشباب  اجتاهات  معرفة  إلى 

املعلومات   كفاية  ومدى  وموضوعيتها،  وحياديتها  اإللكترونية  املصرية  الصحف  مصداقية 
ائج أهمها:  وثرائها يف عرض األخبار عن اإلسالم السياسي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نت

عاًما نحو اإلسالم السياسي   25إلى    18أن اجتاه الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني  
عاًما، كما أظهرت النتائج    35إلى    31عاًما ومن    30إلى    25أكبر من فئتي الشباب من  

املتوسط   فوق  التعليم  فئة  من  أكبر  السياسي  اإلسالم  جتاه  املتوسط  التعليم  فئة  اجتاه 
  العالي. والتعليم

دراسة   مواقع )Kwak)9, (2017)ويف  لدور  املتوقعة  التصورات  معرفة  إلى  سعى   ،
السياسية لدى عينة قوامها   التواصل االجتماعي املشاركة  تعزيز   مفردة، وقد  900يف 

 توصلت إلى أنه كلما زادت التصورات اإليجابية لوسائل التواصل االجتماعي زادت رغبة
 ياسي، وأن وسائل التواصل االجتماعي تعد وسيلة سهلة ومؤثرةاالنخراط يف التعبير الس

  .لالنخراط يف السياسة
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دراسة التعرف    )Ocando-Jairo Lugo ,An Nguyen  )6, (2016)  وهدفت  إلى 
بناء أجندة قضايا املواطن،   على دور القائم باالتصال يف املواقع اإللكترونية اإلخبارية يف

نتائج   عدة  إلى  بنسبة  وتوصلت  األولى  املرتبة  السياسية  املوضوعات  احتلت  أهمها: 
يليها املوضوعات98.4٪ التزامهم  و،  ٪92.16األمنية بنسبة   ،  القائمون باالتصال  أكد 

الذي اإلخباري  للموقع  التحريرية  هناك   بالسياسة  أن  جميعهم  أكدوا  كما  به،  يعملون 
لتحريرية للمواقع التي يعملون بها،  والسياسة ا تواًفقا بني التوجهات الفكرية اخلاصة بهم 

تناول قضايا  ٪96.62رأى  و دائًما يف  يؤثر  السياسي  الواقع  أن  املبحوثني    املواطنة  من 
  .واإلرهاب

إلـى التعـرف على دور وسـائل اإلعـالم   )10()  2016وهـدفت دراسة حتسني محمد أنيس (
مـن   وذلـك  والتطـرف،  اإلرهـاب  ظـاهرة  مكافحـة  تبصـيرفـي  العربي   خـالل  العام  الرأي 

فـي  الباحث  واتبع  األبريـاء،  دمـاء  وسـفك  اآلمنـني  ترويـع  يستهدف  اإلرهاب  هـذه  بأن 
الدراسـة املـنهج الوصـفي التحليلـي، حيـث رصـد دور وسـائل اإلعـالم فـي مكافحـة ظـاهرة  

مـن والتطـرف،  فـي اإلرهـاب  التـدريس  هيئـة  أعضـاء  نظـر  اجلامعـات   وجهـة  بعـض 
الدراسـة مـن عينـة عمديه مؤلفـة مـن عضو هيئة تدريس،     25األردنيـة، وتكونـت عينـة 

بـني   إحصـائية  داللـة  ذات  فـروق  وجـود  عـدم  مفادهـا:  نتـائج  إلـى  الدراسـة  وتوصلت 
،  اسـتجابات املبحوثني نحـو دور وسـائل اإلعـالم فـي مكافحـة ظـاهرة اإلرهـاب والتطـرف 

التي ينطلق منها جميع أعضاء هيئة  الرؤية الفكرية اإلسالمية احلقة  إلى  وأرجعت ذلك 
إلى  إلى رفضهم كل أشكال  التدريس يف سعيهم  والتطرف واإلرهاب، إضافة  العنف  نبذ 

  التدمير التي جتلب اخلراب والهالك للمجتمعات. 
تقطاب السياسي  إلى الوقوف على مالمح االس  )11()  2016وسعت دراسة سارة طلعت (

معاجلتها   يف  الفضائية  بالقنوات  احلوارية  والبرامج  اإللكترونية  الصحف  توظفه  الذي 
ألحداث العنف السياسي، وانعكاس ذلك على اجتاهات املراهقني نحو تلك األحداث، كما  
وعالقة   السياسي،  العنف  أحداث  نحو  املراهقني  لدى  تشكلت  التي  االجتاهات  رصدت 

قطاب الذي متارسه الصحف اإللكترونية والبرامج احلوارية بالقنوات  ذلك مبستوى االست
املصري   املجتمع  تنتاب  التي  القلق  من  امليدانية حالة  الدراسة  نتائج  وعكست  الفضائية، 

إلى حالة من عدم االستقرار    30عامة واملراهقني خاصة بعد أحداث   التي أدت  يونيو، 
  السياسي. 
لتعرف على مدى اعتماد اجلمهور املصري  ا  )12()4201دراسة هبة شاهني (  واستهدفت

اإلعالم وسائل  املسئولية  على  ورصد  اإلرهابية،  باألحداث  املتعلقة  لألخبار  كمصادر 
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لوسائل واألمنية  إلى  االجتماعية  إضافة  اإلرهاب،  قضايا  تناول  يف  املصرية  اإلعالم 
ضوء يف  مستقبلية  رؤية  اإلعالم   استخالص  خبراء  معاجلة  مقترحات  لتطوير  واألمن 

لألحداث املصرية  اإلعالم  االجتماعية اإلرهابية،   وسائل  املسئولية  نظرية  باستخدام 
وخلصت الدراسة إلى ارتفاع نسبة اعتماد املبحوثني على وسائل اإلعالم لوسائل اإلعالم،  

  %.92املصرية للحصول على األخبار املتعلقة باألحداث اإلرهابية بنسبة 
إلى التعرف على    )Eric Dagiral & Sylvain Parasie)13,  (2013)دراسةوهدفت  

كاملصداقية اإلنترنت،  على  األخبار  العلمية   معايير جودة  املحاوالت  واستعراض  واملنفعة، 
وتوصلت اإلنترنت،  على  الصحفية  اجلودة  أن   لتحديد  أهمها:  نتائج  عدة  إلى  الدراسة 

من األولى  املرتبة  يف  جاءت  اإلنترنت،   املصداقية  على  املحتوى  جودة  يزال  و  معايير  ال 
األخبار، وبدرجة أقل   ارتكاز املحررين على اإلنترنت ينصب على الوظيفة التقليدية لتوفير

  .على املناقشة التفاعلية للقضايا واألحداث
دراسة   فريق  )  14(John Russial, )(2009وأجريت  الصحف  لدى  كان  إذا  ما  ملعرفة 
قسم   أو  يعملعمل  الصحف   مستقل  إنتاج  كيفية  ومعرفة  فقط،  اإللكتروني  لإلصدار 

وعروض  والفيديو  عن   للصوت  األول  املقام  يف  املسئول  معرفة  إلى  سعت  كما  الشرائح، 
وقد املتعددة،  الوسائط  محتوى  وحترير  الصحف   جمع  من  عينة  على  الدراسة  أجريت 
دارات النسخ اإللكترونية على  إدارات إلص األمريكية، وكشفت نتائجها أن الصحف لديها

متوسط فإن  ذلك  ومع  األخبار،  الواحد ال  اإلنترنت إلنتاج  اليوم  للنشر يف  الفيديو  إنتاج 
الصوتية، وأظهرت النتائج أن املصورين هم يف   عروض الشرائح وكذلك  يزال قلًيال نسبًيا،  

  .يقوم به املحررون بأنفسهم األغلب من يقومون بتصوير الفيديو، وبعضها
التي    )15(S.P ,Orien, )(1998وسعت دراسة   العالقة بني اإلستراتيجيات  إلى دراسة 

العام نحو اإلرهاب واإلرهابيني،   الرأي  تستخدمها الدول يف مواجهة اإلرهاب واجتاهات 
قمع   مواجهة  إجراءات  يف  التمييز  عدم  إلستراتيجيات  الدول  إتباع  إلى  وتوصلت 

مواجهة الرسائل التنظيمات واجلماعات اإلرهابية، سواء من خالل املواجهات األمنية أو  
بعض   مع  وتعاطفه  العام  الرأي  تأييد  تزيد  التي  املسموعة  أو  املقروءة  اإلعالمية، 

أخرى   ناحية  من  العنف  أعمال  تزايد  وبالتالي  اإلرهابية  الدول   ,اجلماعات  تلك  وتتبع 
  سياسة الرسائل املضادة والتي تواجه املعلومات املغلوطة التي تبث على الوسائل املختلفة.

  قيب على الدراسات السابقة وأوجه اإلفادة منها:التع
  املنصات تأثير  طبيعة  أبعاد  تكشفت  السابقة،  الدراسات  استعراض  خالل    من 

الرقمية املؤسسات    اإلرهابية  اجتاهات  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
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اجلوانب تعددت  ملواجهتها، حيث  إلكترونية  منصات  إنشاء  نحو  املصرية   الصحفية 
مثل:   الدراسات،  هذه  عليها  ركَّزت  التواصل التي  ملواقع  التعرض  بني  الَعالقة 

السياسي االغتراب  ومستوى  املحتوى  االجتماعي  إنتاج  يف  حديثة  اجتاهات  وظهور   ،
  الصحفي وتقدميه. 

  املعلومات على  للحصول  األدوات  من  مجموعة  السابقة  الدراسات  استخدمت 
على املطلوبة، أغلبها  اعتماد  وأداة   وكان  الصحفيني،  على  امليدانية  االستبانة  أداة 

املضمون، عن   حتليل  املباشرين  املسئولني  مع  املقننة  املقابالت  بعضها  استخدم  كما 
  املواقع اإللكترونية.

  لها تتطرق  التي  واملداخل  النظريات  عن  املعلومات  من  عديًدا  الدراسات  وفَّرت 
  الدراسة.

   الدراسات على  الباحثة  إطالع  للدراسة أفاد  البحثية  املشكلة  صياغة  يف   السابقة 
واألدوات بصورة منهجية  املنهج  اختيار  بدقة، ويف  أبعادها  وبلورتها وحتديد  الراهنة 
الدراسة  موضوع  للقضية  تطرق  وأن  سبق  بحث  تكرار  خطأ  الوقوع يف  دون  سليمة 

  .يفقد البحث قيمة اجلدة واالبتكار  حتى ال
 التي تبلورت على إثرها مشكلة كانت نتائج الدراسات السابقة مب  ثابة نقطة الضوء 

 الدراسة الراهنة، كما اعتمدت عليها الباحثة يف تصميم استمارة االستبانة اخلاصة 
  .بالدراسة

   مما سبق يتضح أن الدراسة احلالية جديدة من حيث موضوعها، وهو تأثير املنصات
اجت على  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرقمية  املؤسسات  اإلرهابية  اهات 

التي  العينة  وكذلك  ملواجهتها،  إلكترونية  منصات  إنشاء  نحو  املصرية  الصحفية 
العاملني املصريني  الصحفيني  عبارة عن  وهي  الدراسة،  عليها  املنصات   ستجرى  يف 

أداة  تصميم  يتطلب  وهذا  مصر،  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  اإللكترونية 
  تتناسب مع الهدف الرئيس.

  الدراسة:  مشكلة 
مجال التكنولوجيا والتواصل بني املجتمعات،    يف ظل ما يشهده العالم من تطور كبير فى

من   العديد  به  تستقطب  أن  تستطيع  مدخًال  لنفسها  اإلرهابية  التنظيمات  وجدت 
لبث  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  إلكترونية  منصات  إنشاء  خالل  من  األشخاص، 

املستخدم ومقاالت من شأنها زعزعة حب  أخبار  بث  األقل  أو على  املتطرفة،  ني األفكار 
هناك   أن  فكرة  ونشر  بالدهم،  يف  يتم  ما  كل  على  الدائم  السخط  على  وحثهم  لوطنهم، 
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بوطنهم   عالقتهم  صفو  وتعكر  تهددهم  ومؤامرات  مشينة  أحداًثا  اخلبر  خلف  دائًما 
الصحفية   للمؤسسات  متعددة  منصات  وجود  ومع  املنصات،  تلك  ظهور  ومع  وأرضهم، 

وخارجها، البالد  داخل  القوية  على    واإلعالمية  لزاًما  كان  مؤهلة،  كوادر  بالفعل  متتلك 
املنصات،   تلك  ملواجهة  وحمالت  وبرامج  إستراتيجيات  تضع  أن  الصحفية  املؤسسات 
ومحاربة الشائعات التي تطلقها، وتصحيح أي مفاهيم تفسرها تلك الصفحات؛ بل وعمل 

األخبار واملواد   حمالت لزيادة وعي املواطنني بفئاتهم كافة، ملنعهم من االنصياع ملثل هذه
التي تقدمها تلك املنصات، سواء كانت لقنوات معادية للدول، أو صحف، أو حتى صفحات  

  لتنظيمات إرهابية متطرفة معروفة أو مجهولة الهوية. 
: معرفة إستراتيجيات املؤسسات الصحفية املصرية يف توظيف  وتتبلور مشكلة الدراسة يف 

ا التواصل  مواقع  على  الرقمية  التنظيمات منصاتها  منصات  مواجهة  يف  الجتماعي 
اإلرهابية، ومحاربة األفكار التي تبثها تلك الصفحات، ودحض الشائعات التي تستخدمها 
من   العديد  وجذب  املجتمعات،  يف  وتفكك  بلبلة  إلحداث  كطريقة  اجلماعات  تلك 

  األشخاص الصاحلني للتجنيد، وإحداث فساد داخل الدول املستهدفة. 
    أهداف الدراسة:

هو: رئيسي  هدف  حتقيق  إلى  الدراسة  هذه  اإلرهابية    تهدف  املنصات  تأثير  معرفة 
الرقمية على مواقع التواصل االجتماعي على اجتاهات املؤسسات الصحفية املصرية نحو  
ودحض   الدعاية  تلك  تبثها  التي  األفكار  ومحاربة  ملواجهتها  إلكترونية  منصات  إنشاء 

  ما يلي: ويندرج حتت هذا الهدفالشائعات، 
  رصد إستراتيجيات التنظيمات اإلرهابية يف نشر األفكار املتطرفة.  -أ

  التعرف على:  -ب
  أهم السمات االتصالية ملنصات التنظيمات اإلرهابية من وجهة نظر املبحوثني.  -1
  أهم املواد املستخدمة إلقناع املستخدمني. -2
عليها منصات الصحف واملواقع يف الرؤية السياسية واالجتماعية واألمنية التي ترتكز    -3

  املواجهة. 
  العيوب التي يراها املبحوثون واضحة يف تعامل اجلريدة مع املنصات اإلرهابية.  -4
  مميزات استخدام منصة إلكترونية.  -5
أكثر مواقع التواصل االجتماعي التي تهتم اجلريدة بالوجود فيها وجتد فيها استجابة    -6

اء.  من القرَّ
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  أهمية الدراسة:  
  تكمن أهمية هذه الدراسة يف:

  اإلشارة إلى خطورة التنظيمات اإلرهابية وتأثيراتها، وأهمية حماية الشباب، خاصة
الفئات العمرية األصغر سًنا من مخاطرها ودعاياتها، حيث إن الدولة يف حالة حرب مع 

 هذه التنظيمات وما تبثه من شائعات وأفكار مضللة. 
 ى تطوير أساليب مواجهة الشائعات التي تصدر من اجلماعات اإلرهابية أنها تسعى إل

إيجابيات إنشاء منصات   الوقوف على  بغية  املؤسسات الصحفية املصرية؛  املعادية داخل 
رقمية من شأنها رد الشائعات ومكافحة الرسائل املسمومة التي تدسها تلك املنصات عبر  

ع أكبر  وجذب  الشكوك  إثارة  بهدف  على  صفحاتها  للحفاظ  املناصرين،  من  دد 
  استمراريتهم ولتحقيق أهدافهم من إنشاء تلك املنصات. 

  دائًما تصدر  مغلوطة  مفاهيم  وتصحيح  املنصات  بتلك  إجنازه  ما ميكن  أهم  توضيح 
  دون رد. 

   مكافحة بحقل  واملهتمني  للعاملني  خصوًصا  العلمية  لإلفادة  أهمية  الدراسة  تضفي 
 الشائعات.

   على أهم القضايا التي تهتم الصحف مبواجهتها وتسليط الضوء عليها  إلقاء الضوء
  وجنحت بالفعل يف حتقيق هدف حمالتها. 

  تساؤالت الدراسة: 
توجه الدراسة العديد من التساؤالت التي حتتاج إلى إجابة من خالل عملية جمع البيانات  

  واملعلومات وعمل االستبيان، هي: 
 اإللكترونية؟ ما أسباب إنشاء املنصة  -1
  ؟ما األشكال الصحفية األكثر استخداًما يف مواجهة الشائعات -2
عن   -3 املبحوثني  رضا  درجة  إلى ما  تهدف  التي  الشائعات  مع  اجلريدة  تعامل 

 ؟ الفساد يف املجتمع
واضحة   -4 املبحوثون  يراها  التي  العيوب  املنصات  ما  مع  اجلريدة  تعامل  يف 

 ؟اإلرهابية
 ؟إلكترونية للمؤسسات محل الدراسةاستخدام منصة ما مميزات  -5
 ؟ لضمان فاعلية مواجهة اإلرهابما التغييرات التي يراها املبحوثون ضرورية  -6
إلنشاء منصة  ما درجة احتياج العمل داخل املؤسسات الصحفية محل الدراسة   -7

 ؟ متطورة
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ما أهم القضايا التي واجهتها اجلريدة من خالل منصتها اإللكترونية وجنحت    -8
 هدفها؟ يف حتقيق 

  فروض الدراسة:  
بناء على مشكلة الدراسة املحددة بجوانبها املختلفة، ويف إطار األهداف السـابقة، صـاغت 

  الباحثة عدة فروض تسعى الدراسة الختبارها، وتتمثل الفروض األساسية للدراسة يف:
   :األول املنصات ال  الفرض  انتشار  بني  إحصائية  داللة  ذات  اقتران  عالقة  توجد 

  .اإلرهابية الرقمية واجتاه املؤسسات الصحفية نحو إنشاء منصة إلكترونية
   :الثاني محل  ال  الفرض  املؤسسات  اجتاه  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

  .الدراسة يف إنشاء منصات إلكترونية ودرجة جديتها يف مواجهة الشائعات
   اجتاهات بني  اقتران  توجد عالقة  ال  الثالث:  مواجهة قضايا الفرض  نحو  الصحف 

 .اإلرهاب وإنشاء منصة على مواقع التواصل االجتماعي
   الفرض الرابع: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة جدية املؤسسة يف دحض

 . الشائعات واالستمرار يف متابعة قضايا اإلرهاب
  املؤسسات محل  الفرض اخلامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة جدية 

 . الدراسة يف مواجهة الشائعات وفًقا لنوع الصحيفة
 

  اإلطار النظري للدراسة: 
تني: األولى اعتمدت الدراسة يف إطارها النظري، ويف بناء فروضها وتساؤالتها، على نظري

  نظرية ثراء وسائل اإلعالم، والثانية نظرية املسئولية االجتماعية.
اإلعالم وسائل  ثراء  نظرية  وضع  أوًال:  دافت" :  "ريتشارد  من  كل    Daft.Lالنظرية 

Richard   "لينجل وسائل   Lengel.H Robertو"روبرت  لتصنيف  واستخدمت   ،
وتقييمها، حيث تهدف نظرية ثراء وسائل اإلعالم إلى التغلب على حتديات  اتصالية معينة 

ات  االتصال التي تواجه املنظمات، مثل: الرسائل غير الواضحة، أو الرسائل ذات التفسير
خارج  )16(املتناقضة سياقات  على  تقدميها  منذ  اإلعالم  وسائل  ثراء  نظرية  ُطبقت  وقد   ،

أنها:   على  املعلومات  ثراء  و"لينجيل"  "دافت"  عرَّف  حيث  االتصالية،  واألعمال  املنظمات 
زمنية  فترة  خالل  الفهم  تغيير  على  املعلومات  وسائل  )17(""قدرة  ثراء  نظرية  وصممت   ،

ا يف  لتخص  يف  اإلعالم  والدراسات  املنظمات)  داخل  (أي  التنظيمية  االتصاالت  ألساس 
أقل  وسيلة  اإللكتروني  البريد  أن  املنظمات  جتد  قد  املثال،  سبيل  على  األعمال،  مجال 

  ثراًء، فتلجأ لالتصال وجًها لوجه مع زمالء العمل التخاذ قرارات مهمة.
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تقنيات  ات املختلفة باستخدامكما أنها تتميز بسرعة رد الفعل، وقدرتها على نقل اإلشار
، وطبًقا )18(تكنولوجية حديثة، والتركيز الشخصي على الوسيلة واستخدام اللغة الطبيعي

أكثر   تكون  صدى  رجع  توفر  التي  اإلعالمية  الوسائل  فإن  اإلعالم،  وسائل  ثراء  لنظرية 
  .)19(ثراء

 ي منظمة هي تقليلوقد أشار "دافت" و"لينجل" و"تريفينو" إلى أن األهداف الرئيسية أل
مع التفاعل  التي حتقق درجة من  الرسائل  اختيار  الرسالة عن طريق  اجلمهور،   غموض 

االتصال على أساس  وهو ما تذهب إليه نظرية ثراء وسائل اإلعالم، التي تفرق بني وسائل
  ).20(درجة ثرائها يف حتقيق أكبر قدر من التفاعل بني الوسيلة واجلمهور

بتفاعل  وتستخدم   الدراسة  محل  املؤسسات  اهتمام  مدى  ملعرفة  النظرية  هذه  الباحثة 
اء إليصال   والقرَّ املتابعني  من  أكبر عدد  إلى  الوصول  ودرجة جديتها يف  لديها،  اجلمهور 
جتاه  وعيهم  ويزيد  أفضل،  بشكل  باخلبر  ويقنعهم  منها،  الهدف  يحقق  بشكل  الرسالة 

املنص منها  تتخذ  التي  الشائكة  عقول  القضايا  إلى  للوصول  ذريعة  اإلرهابية  ات 
  املستخدمني لتلك املواقع بشكل سهل يضمن لهم التأثير. 

االجتماعية: املسئولية  نظرية  املتحدة    ثانًيا:  الواليات  مرة يف  ألول  النظرية  هذه  ظهرت 
األمريكية بعد نهاية احلرب العاملية الثانية، حيث قدمت جلنة حرية الصحافة تقريرها يف 

م بعنوان "صحافة حرة مسئولة"، ويرى أصحاب هذه النظرية أن احلرية  1947ام  كتاب ع
حق وواجب ومسئولية يف الوقت نفسه، ويجب على وسائل اإلعالم أن تعمل وفق مستويات  
ومعايير مهنية، مثل: الصدق، واملوضوعية، والتوازن، كما يجب عليها أن تعكس تنوع اآلراء 

حيـث  إتاحة الفرصة للجميع يف التعبير والنشر والعرض،  واألفكار يف املجتمع من خالل  
مببـادئ   تـدافعت لتخـل  ومهنيـة  وفكريـة  واجتماعيـة  وسياسـية  اقتصـادية  عوامـل  عـدة 

احلــرب العامليــة الثانيــة نتيجة لتزايد ظاهرة االحتكار والتركيز  د  الصـحافة الليبراليـة بع
الوســـائل لزيـــادة معـــدالت  ومـا نـتج عنهـا مـن سـباقيف ملكية وسائل اإلعـالم الغربيـة،  

  . التوزيـــع بـــالتركيز علـــى اجلـــنس والفضـــائح
االجتماعية، الذي يرى أن حرية الصحافة ال ميكن أن تسـتمر   ظهـــر مفهـــوم املســـئولية 

بادئ النظام الليبرالي  إال إذا كانـت حريـة مسـئولة، وأضافت املسئولية االجتماعية إلى م
الصحافة مبجموعة املواثيق األخالقية التي تستهدف  ضرورة وجود التزام ذاتي من جانب

املجتمع، ومصالح  الفرد  حرية  بني  املسئولية   التوازن  لنظرية  الرئيسية  املبادئ  وتنص 
  : االجتماعية على الركيزتني اآلتيتني

  .)21( الوسيلة التزام نحو املجتمععلى  -
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  .)22(نظم ذاتًياالتنظيم املهني الذاتي لوسائل اإلعالم، بحيث تكون الوسيلة حرة وت -
حتـدده    الذي  القانوني  اإلطار  فهناك  االجتماعية؛  للمسئولية  مستويات  عدة  وتوجد 

ملسئوليات الصحافـة، وهنـاك اإلطـار املهنـي الـذي حتـدده الصـحافة مـن خـالل   احلكومـة
وهنـاك  مسـتوى   مسئوليتهــا،  األفـراد  الصـحفيون  فيـه  يحـدد  الـذي  الـذاتي  اإلطـار 

   .)23(املمارسـة املهنيـة الرفيعـة
وتستخدمها الباحثة يف قياس درجة التزام املؤسسة بأداء واجبها نحو محاربة الشائعات،  
ومواجهة املؤسسات الصحفية، وحماية املجتمع من الشائعات التي تهدف إلى بث التفكك 

اد فيه، ومعرفة املؤثرات التي حتول دون حتقيق ذلك، من خالل التحقق من درجة  والفس
القرار نحو إنشاء منصة إلكترونية، والوقوف على   حتكم املؤسسة والصحفيني يف اتخاذ 

  األسباب احلقيقية لتحقيق ذلك.

  اإلجراءات املنهجية للدراسة: 
  نوع الدراسة: 

الدراسات الوصفية التي ال تقف عند حد جمع البيانات، وإمنا  تنتمي هذه الدراسة إلى  
وتفسيرها  البيانات  هذه  وتسجيل  ُجتمع،  التي  واحلقائق  البيانات  تصنيف  إلى  متتد 
وحتليلها حتليًال شامًال، وعرضها على املجتمع املختار، واستخالص نتائج ودالالت مفيدة 

ات والبيانات التي ُجتمع من املبحوثني بعد ، وهذه الدراسة ستعنى مبقارنة املعلوم)24(منها
واآلراء  واملعلومات  النتائج  واستخالص  الدراسة،  محل  املؤسسات  يف  االستقصاء  تنفيذ 
منها؛ ملعرفة تأثير املنصات اإلرهابية الرقمية يف اجتاه املؤسسات الصحفية املصرية نحو  

تب التي  األفكار  ومحاربة  ملواجهتها  إلكترونية  منصات  ودحض  إنشاء  الدعاية،  تلك  ثها 
الشائعات، وتتيح هذه النوعية من الدراسات وجود بيانات قابلة للقياس الكمي،  وتسمح 
وإن   الكيفية،  األساليب  على  اعتمادها  عن  فضًال  اإلحصائي،  للتحليل  البيانات  بخضوع 

  .)25(بؤكانت الصدارة لألساليب الكمية؛ وهو األمر الذي ُيْسِهُم يف إمكانية التعميم والتن
 منهج الدراسة: 

"، الذي يعد من أنسـب املنـاهج Surveyمنهج املسح "تعتمد الباحثة يف هذه الدراسة على  
، حيث يعد ُجْهًدا علمًيا منظًما يساعد )30(العلمية مالءمةً للدراسات الوصفية بصفة عامة

ــى املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بالظــاهرة أو مجموعــة  الظــاهرات التــي يف احلصــول عل
  ).26(ُتدرس

مجموعة   إنه  للدراسة، حيث  الالزمة  واملعلومات  البيانات  املنهج يف جمع  هذا  وُيستخدم 
بأنه   املنهج  هذا  ويعرف  ذاتها،  العلمية  الظاهرة  تستهدف  التي  واملعلومات  الظواهر 



                1917 

ة  مجموعة الظواهر موضوع البحث، تضم عدًدا من املفردات املكونة ملجتمع البحث، وملد 
زمنية كافية؛ بهدف تكوين القاعدة األساسية من البيانات واملعلومات يف مجال تخصص  

  ).27(معني ومعاجلتها
  أدوات جمع البيانات:

ا لنــوع الدراســة، صـممت اســتمارة استقصــاء جلمــع البيانـات،  علــى املبحــوثني  ووزعــتوفقـً
  لقياس متغيرات الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها.

  عينة الدراسة:
ا مـن مشـكلتها، وسـعًيا مـن الباحثـة للوصـول إلـى أقصــى  نظـًرا لطبيعـة الدراسـة، وانطالقـً

  درجة من درجات املوضوعية يف النتائج، حتددت عينة صحف الدراسة يف: 
  أخبار اليوم (صحيفة قومية):

م بإصدار أخبار اليوم األسبوعية، وتوالت  1954أسسها مصطفي أمني وعلي أمني سنة  
منذ اليوم  إصداراتها  (أخبار  هي:  اإلصدارات  من  متنوعة  باقة  لتشمل  احلني   -ذلك 

ساعة  -األخبار احلوادث  -آخر  النجوم  -أخبار  الرياضة  - أخبار  األدب  -أخبار    -أخبار 
  املسائية).  -أبطال اليوم -اللواء اإلسالمي  -كتاب اليوم -أخبار السيارات

  اليوم السابع (صحيفة خاصة):
إخبارية   والنشر  صحيفة  للصحافة  املصرية  "الشركة  يومية شاملة، تصدر عن  إلكترونية 

يومًيا،  تصدر  التي  املطبوعة  السابع"  "اليوم  لصحيفة  الناشرة  الشركة  وهي  واإلعالن"، 
  . م2011مايو  31م، وصدرت يومًيا ابتداء من 2008وكانت تصدر أسبوعًيا منذ أكتوبر 

  أسباب اختيار مجتمع الدراسة:
ال - صحف  قومية  تنوع  بني  ما  الصحف  أنواع  جميع  بدراسة  يسمح  بشكل   - دراسة 

 خاصة. 
الفروق تباين تاريخ نشأة الصحف املختارة يف املجال الصحفي يسمح للباحثة مبعرفة   -

 .بني كل صحيفة يف التعامل مع القضايا اإلرهابية
  عينة املبحوثني داخل مؤسسات الدراسة:

مؤسســة دار أخبــار  واملنصــات اإللكترونيــة والبوابــة يفالصــحفيني يف املواقــع عينــة مــن  -
  .اليوم للطبع والنشر، ورؤساء األقسام لهذه اإلدارات، ورؤساء التحرير

جريـدة اليـوم السـابع، الصحفيني يف املواقع واملنصـات اإللكترونيـة والبوابـة يف  عينة من    -
  .ورؤساء األقسام لهذه اإلدارات، ورؤساء التحرير



 

 
1918 1918 

العـاملني % مـن إجمـالي الصـحفيني 10ردات العينة عن طريق اختيار نسبة ُحدد عدد مفو
  .املوجودين بكل جريدةبالبوابة اإللكترونية  

  :وعينة املبحوثني مجتمع البحث
  مجتمع الدراسة: -1
  يشمل مجتمع الدراسة جريدة أخبار اليوم وجريدة اليوم السابع يف مصر.   
  عينة الدراسة: -2

  صحفًيا مت اختيارهم باستخدام العينة العشوائية البسيطة. 91الدراسة من تتكون عينة  

  ) توزيع عينة الدراسة1جدول رقم (

عدد القوائم  

 املسلمة 

عدد القوائم  

 املستلمة 

عدد القوائم  

 الصاحلة للتحليل

مفردات أخبار  

  اليوم  

مفردات اليوم  

  السابع  

100 95 91 60  31  

السابق   ل يوضح اجلدول  وفًقا  الدراسة  بلغ  نوع اجلريدةتوزيع عينة  عدد مفردات  ، حيث 
اليوم   ألخبار  عينة  مفردة    60العينة  بلغت  بينما  العينة،  إجمالي  السابع  من   31اليوم 

العينة،مفردة   إجمالي  من   من  أكبر  اليوم  أخبار  يف  املبحوثني  عدد  أن  إلى  ذلك  ويعود 
يف مؤسسات   1:3العاملني يف املنصات اإللكترونية بنسبة  املبحوثني يف اليوم السابع من  

  الدراسة.
  اإلطار الزمني للدراسة:

د املجال الزمني ملسح جمهور العاملني باملؤسسات الصحفية محل الدراسة يف الفترة   َحتدَّ
  م.2021م حتى بداية يناير 2020من بداية شهر ديسمبر 

  االستبيان":اختبار الصدق والثبات الستمارة "
استمارة   الباحثة  عرضت  لقياسه،  ُوِضَع  ما  قياس  يف  االستبيان  أداة  صدق  من  للتأكد 
االستبيان على مجموعة من اخلبراء واملتخصصني يف مجال اإلعالم، وقد أَْجَرت الباحثة  

  . (*)التعديالت الالزمة يف ضوء مالحظاتهم
إعادة االخت "الثبات" على  الباحثة يف مقياس  على عينة    Test – Retestبار   واعتمدت 

%) من حجم العينة بعد فترة أسبوع من جتميع بيانات 10) مفردات، بواقع (10قوامها (
ألفا   معامل  باستخدام  الداخلي  التناسق  بطريقة  الثبات  معامل  قياس  ثم  االستمارة، 

الثبات Alpha  cronpachكرونباخ   ألسئلة  بالنسبة  الثبات  معامل  قيمة  بلغت  حيث   ،



                1919 

(الك اقتربت  0.92لي  كلما  أنه  إذ  ودقته؛  املقياس  ثبات  على  تدل  عالية  قيمة  وهي   ،(
  النسبة إلى واحد صحيح دل على ثبات االستبيان. 

  املعاجلة اإلحصائية للبيانات:
الباحثة   استخدمت  اآللي،  احلاسب  إلى  وإدخالها  وتفريغها  البيانات  ترميز  بعد 

) اإلحصائي  إجراء  SPSSالبرنامج  يف  الدراسة  )  لبيانات  اإلحصائي  التحليل 
  التطبيقية.

" داخل هذه الدراسة،   Descriptiveومتت االستفادة من معامالت "اإلحصاء الوصفي  
 ) ببرنامج  الدراسة  بيانات  معاجلة  يف  الباحثة  استعانت  وقد  SPSS / Pcحيث   ،(+

الوصف  املستوى  فعلى  مستويات،  عدة  على  البرنامج  هذا  من  الباحثة  مت  استفادت  ي، 
  حساب: التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسط احلسابي، واالنحراف املعياري.

االرتباطية  العالقات  لرصد  املعامالت  من  استخدمت مجموعة  التحليلي،  املستوى  وعلى 
"، وذلك بغرض اختبار فروض  Cross Tablesبني املتغيرات فى إطار اجلداول املَُركَّبة " 

  جلمهور، وقد شملت هذه املعامالت: الدراسة املتعلقة مبسح ا
(ت)    - بني  T-Testاختبار  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة  املستقلة  للمجموعات   :

  متوسطني حسابني لعينتني معروف انحرافهما املعياري. 
األحادي    - التباين  املتوسطات :  One Way Anovaحتليل  بني  الفروق  داللة  الختبار 

 مجموعتني. ألكثر من 
  التعريفات اإلجرائية للدراسة:

 : Digital Platformاملنصات الرقمية تعريف   -
أو  املنصة عتاًدا  البرمجيات، وقد تكون  يتم فيها تشغيل  التي  البيئة  الرقمية هي  املنصة 
فيه  تعمل  الذي  املوقع  أّنها  أي  أخرى؛  برمجية  أو  ويب،  متصفح  حتى  أو  تشغيل،  نظام 
البرمجيات، وتستخدمه عديد من املؤسسات، سواء جتارية، أو خدمية، أو معلوماتية، أو  

مجموعة املستهدفني لديها؛ فهي تعرف بأنها البيئة التفاعلية التي  عامة، يف التواصل مع  
بني   اإللكترونية  املنصة  جتمع  كما  بالويب،  املرتبطة  املختلفة  التقنيات  جميع  توظف 
وفيسبوك،   تويتر،  مثل:  املختلفة،  االجتماعي  التواصل  وشبكات  املحتوى  أنظمة  مميزات 

  ).28(وغيرهما

  اإلرهاب: تعريف  - 
يف اللغة: تشتق كلمة «إرهاب» من الفعل املزيد (أرَهَب)، ويقال أرهب فالًنا: أي  اإلرهاب  

عه، وهو املعنى نفسه الذي يدل عليه الفعل املضعف (رَّهَب). أما الفعل املجرد   خوَّفه وفزَّ



 

 
1920 1920 

ء من املادة نفسها وهو (رَِهَب)، َيْرهُب رَْهَبةً ورَْهًبا ورََهًبا فيعني خاف، فيقال: رَِهَب الشي
يف   للعبادة  انقطع  فيعني  (َتَرهََّب)  وهو  بالتاء  املزيد  الفعل  أما  خافه.  أي  ورهبة  رهًبا 
صومعته، ويشتق منه الراهب والراهبة والرهبنة والرهبانية... إلخ، وكذلك يستعمل الفعل 
َبه   ورهَّ وأرَهَبه  توعده  أي  فالًنا:  ترهب  فيقال  متعدًيا  كان  إذا  توعد  مبعنى  تَرهََّب 

عهواسَترْ     .)29( َهَبه: أخاَفه وفزَّ
وحتقيق  سلطته،  إلقامة  اإلرهاب  إلى  يلجأ  من  اإلرهابي،  واملنجد:  الوسيط  املعجم  ويف 
أهدافه السياسية. واحلكم اإلرهابي هو نوع من احلكم يقوم على اإلرهاب والعنف تعمد 
أعمال   حتدثه  رعب  هو  اإلرهاب  الرائد:  معجم  ويف  ثورية.  جماعات  أو  حكومات  إليه 

ت أو التخريب. واإلرهابي هو َمْن يلجأ إلى اإلرهاب بالقتل، عنف، كالقتل وإلقاء املتفجرا
أو إلقاء املتفجرات، أو التخريب؛ إلقامة سلطة أو تقويض أخرى. أما احلكم اإلرهابي فهو  
بغية   والعنف  بالشدة  الشعب  يقوم على سياسة معاملة  الذي  االستبدادي  نوع من احلكم 

التحررية واال النزعات واحلركات  ستقاللية. ويجدر اإلشارة إلى أن املعاجم  القضاء على 
احلديثة   الكلمات  من  ألنهما  واإلرهابي  اإلرهاب  كلمتي  من  خلت  قد  القدمية  العربية 

   .)30(االستعمال، ولم تعرفهما األزمنة القدمية
، بحسب معناه االشتقاقي، إما إلى منهج ُحكم، وإما إلى (terrorisme)ويشير اإلرهاب  

تر مباشر  عمل  »  طريقة  «الرهبة  إثارة  إلى  من la terreur مي  مناخ  إيجاد  إلى  أي  ؛ 
اخلوف والرعب والهلع بني السكان، كما يشير اإلرهاب، إلى تقنية عمل عنيفة تستعملها  
إضافة   معينة،  سياسية  مطالب  على  الضوء  تسليط  بهدف  مدنيني  ضد  يةٌ  سرِّ مجموعةٌ 

ة واملعادية للمجتمع لتحقيق تلك  إلى العمل ضمن أجندات ممنهجة لبث األفكار التطرفي
 . (31)املطالب
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  نتائج الدراسة امليدانية 
  ) توزيع العينة فيما يتعلق بأسباب إنشاء اجلريدة لصفحة إلكترونية 2جدول رقم (

 العبارة 
 التكرار 

النسبة 

 املئوية  

 78.00 71 ملحاربة الشائعات املنتشرة على اإلنترنت -1

 89.0 81 التقدم التكنولوجيملواكبة  -2

اء بشكل أفضل -3  71.4 65 للتواصل مع القرَّ

 76.9 70 ملواجهة منصات اجلماعات اإلرهابية ومحاربة أفكارهم -4

 41.8 38 لتغيير أفكار ومعتقدات سائدة -5

 17.6 16 النتقاد احلكومة بشكل أكبر -6

 36.3 33 بالعدد الورقيلنشر العديد من املواد التي ال ميكن نشرها  -7

 28.6 26 ملتابعة تطورات األحداث حلظة بلحظة عوًضا عن االنتظار للنشر يف اليوم التالي -8

 16.5 15 قرار من مجلس اإلدارة دون بيان األسباب -9

 91 جمالي اإل

الثانية     ويتضح  العبارة  هي  االستجابة  يف  أهمية  العبارات  أكثر  أن  السابق  اجلدول  من 
% ، ويفسر ذلك أن عنصر املنافسة يفرض  89اخلاصة مبواكبة التقدم التكنولوجي بنسبة  

دائًما على املؤسسات الصحفية مواكبة التطور التكنولوجي، وهو ما يكفل لهم السرعة يف  
س، ومتابعة األخبار بشكل سريع ومتميز يضمن توصيل اخلبر  اإلجناز والتقدم بشكل مناف

ما  وهو  اإلنترنت"،  على  املنتشرة  الشائعات  "محاربة  مباشرة  يليه  الناس،  من  ألكبر عدد 
يوضح اهتمام مؤسسات الدراسة بهذا اجلانب املهم لتوضيح األمور املهمة واملبهمة التي  

والقرَّ  املتابعني  عند  وتشويًشا  خلًطا  حتدث  املعادية  قد  الصفحات  بعض  بّث  نتيجة  اء 
اإلرهابية  اجلماعات  منصات  "ملواجهة  عبارة  جاءت  الثالثة  املرتبة  ويف  زائفة،  ألخبار 
من   عبارة  من  أكثر  اختيار  املبحوث  حق  من  أن  إلى  الباحثة  وتشير  أفكارهم"،  ومحاربة 

اإلخبارية من أجل اهتمام املبحوثني بسرعة صياغة املادة    العبارات املقترحة، إضافة إلى
الصحفي، قبل   السبق  اخلبر  فنشر  ذلك؛  على  تساعدهم  اإللكترونية  واملواقع  واملنصات 

جذب أكبر عدد    اجلرائد األخرى بدقائق يحدث فارًقا كبيًرا يف املتابعة، وذلك يساعد يف
واألزما احلروب  أوقات  يف  جلًيا  يظهر  وهذا  واملستخدمني،  اجلمهور  مجال من  ويف  ت، 

  الشائعات بشكل خاص.مواجهة 



 

 
1922 1922 

) توزيع العينة فيما يتعلق املنصات اإللكترونية التي تهاجم الدولة وتهتم 3جدول رقم (

  اجلريدة مبتابعتها للرد واملواجهة 

 النسبة املئوية التكرار  العبارة 

 53.84 49 صفحة الفيس بوك وموقع قناة الشرق  -1

 84.6 77 الفيس بوك وموقع قناة اجلزيرة  صفحة  -2

 BBC 59 64.83صفحة الفيس بوك وموقع قناة  -3

 39.46 35 صفحة الفيس بوك وموقع قناة العربية -4

 59.34 54 صفحة قناة مكملني على الفيس بوك -5

 42.85 39 صفحات املذيعني على القنوات املعارضة للدولة املصرية -6

 63.73 58 القنوات التابعة للدول املعادية ملصر صفحات  -7

 91 جمالي اإل

ويتضح من اجلدول السابق أن أكثر العبارات أهمية هي االختيار الثاني اخلاص مبتابعة  
صفحة الفيس بوك وموقع قناة اجلزيرة، حيث القت قناة اجلزيرة اهتماًما كبيًرا من عينة  
أخبار  تبث  التي  اإللكترونية  املنصات  أكثر  بأنها من  لها  اختيارهم  الدراسة، وقد فسروا 

مغلوطة   على  وتقارير  واعتراض  شغب  وإحداث  واستقرارها،  الدول  أمن  زعزعة  هدفها 
يليها صفحة   والدول األخرى مصالح مشتركة،  الدولة طاملا ال توجد بني دولتهم  سياسة 

%، ثم صفحة الفيس بوك وموقع قناة  20.80الفيس بوك وقناة الشرق بنسبة استجابة  
BBC    استجابة اال15.90بنسبة  أن  إلى  الباحثة  وتشير  متاًحا %،  كان  املتعدد  ختيار 

 للمبحوثني. 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



                1923 

  ) توزيع العينة فيما يتعلق باألشكال الصحفية األكثر استخداًما يف مواجهة الشائعات 4جدول رقم (

 النسبة املئوية التكرار  العبارة 

   61.50 56 األخبار القصيرة -1

   24.20 22 األخبار الطويلة -2

   56.00 51 املقاالت -3

   86.80 79 التقارير الرسمية الصادرة عن احلكومة -4

   81.30 74 التحقيقات -5

   38.50 35 الصور -6

   54.90 50 الكاريكاتير -7

   33.00 30 اإلنفوجراف -8

   16.50 15 الفيديو جراف  -9

 91 جمالي اإل

الرابعة   العبارة  هي  أهمية  العبارات  أكثر  أن  السابق  اجلدول  من  اخلاصة  ويتضح  
بنسبة   األعلى  كان  بها  االهتمام  أن  واتضح  احلكومة،  عن   الصادرة  الرسمية  بالتقارير 

%، وتفسر الباحثة ذلك بأن التقارير الرسمية أكثر أماًنا ومصداقية بالنسبة لتلك  86.80
اء،   القرَّ من  كبيًرا  اهتماًما  وتلقى  واقعية  أكثر  الرسمية  األرقام  تكون  ما  فغالًبا  اجلرائد، 

إليه دراسة  وظ النتيجة مع ما توصلت  هر ذلك جلًيا يف ظل جائحة كورونا، واتفقت تلك 
، حيث أشارت إلى اعتماد موقعي الدراسة على املصادر األمنية )32()2017مرمي عادل ( 

موقعا  بها  استعان  التي  املعلومات  لقائمة مصادر  األول  الترتيب  الرسمية يف  والعسكرية 
لألحد  تغطيتها  بنسبة  الدراسة يف  التحقيقات  يليها   اإلرهابية يف مصر،  %؛ 81.30اث 

تقارير   واملتضمنة  املصورة  احلقائق  لعرض  موسع  حتقيق  إجراء  أن  ترى  فالصحف 
وإحصاءات وسرًدا قصصًيا وآراء من اخلبراء أكثر املواد الصحفية املناسبة ملواجهة تلك  

اطنني جتاهها، ثم األخبار املنصات العتراض الشائعات التي تطلقها بهدف رفع وعي املو
من  وتعد  الساعة،  مدار  على  يطلق  ما  كل  على  بشكل حلظي  ترد  التي  وهي  القصيرة، 
املواد املهمة ملتابعة كل القضايا الشائكة، وتتجه صحف الدراسة يف تطبيق إستراتيجيتها 

اجهها  ملكافحة املنصات اإلرهابية إلى معرفة نوع املواد املقدمة لدى تلك املنصات حتى تو
  مبواد أكثر قوة وتأثيًرا. 

  



 

 
1924 1924 

مع   ) توزيع العينة فيما يتعلق بالعيوب التي يراها املبحوثون واضحة يف تعامل اجلريدة5جدول رقم (

  املنصات اإلرهابية

 النسبة املئوية التكرار  العبارة 

 12.08 11 ال تهتم بوجود تلك املنصات -1

 6.59 6 تطلقها تلك املنصاتال تهتم بالرد على الشائعات التي  -2

 17.58 16 ال تبحث عن أسباب وجود تلك املنصات وحتاول القضاء عليها -3

 13.18 12 ال تطلق حمالت مضادة باستمرار ملواجهتها  -4

 35.16 32 ال تتابعها بشكل مستمر -5

 91 جمالي اإل

العبارة اخلامسة   أهمية هي  العبارات  أكثر  أن  السابق  بـ"ال    اخلاصةويتضح من اجلدول 
بنسبة   مستمر"  بشكل  تلك  35.16تتابعها  وجود  أسباب  عن  تبحث  "ال  عبارة  يليها   ،%

بنسبة   عليها"  القضاء  وحتاول  مضادة  17.58املنصات  حمالت  تطلق  "ال  عبارة  ثم   ،%
بنسبة   ملواجهتها"  التي    13.18باستمرار  الشائعات  على  بالرد  تهتم  "ال  عبارة  ثم   ،%
  %.6.59تطلقها تلك املنصات" بنسبة  

  

  ) توزيع العينة وفًقا ملميزات استخدام منصة إلكترونية للجريدة محل الدراسة 6جدول رقم (

  التكرار  العبارة 

 

 النسبة املئوية

   79.10 72 محاربة الشائعات املنتشرة على اإلنترنت -1

   89.00 81 مواكبة التقدم التكنولوجي -2

اء بشكل أفضل -3    74.70 68 التواصل مع القرَّ

   63.70 58 مواجهة منصات اجلماعات اإلرهابية ومحاربة أفكارهم -4

   33.00 30 مواكبة الواقع السياسي السائد بالدولة -5

   22.00 20 بالعدد الورقينشر العديد من املواد التي ال ميكن نشرها  -6

ا عــن االنتظــار  -7 عــة تطــورات األحــداث حلظــة بلحظــة عوضــً متاب

 للنشر يف اليوم التالي
14 15.40   

   91 جمالي اإل

ويتضح  من اجلدول السابق أن أكثر العبارات أهمية هي العبارة الثانية اخلاصة مبواكبة 
)،  2%، وأكد ذلك إجابات املبحوثني يف اجلدول رقم ( 23.60التقدم التكنولوجي بنسبة  



                1925 

وأشارت الباحثة إلى أن  عنصر املنافسة يفرض دائًما على املؤسسات الصحفية مواكبة 
و ما يكفل لهم السرعة يف اإلجناز والتقدم بشكل منافس، ومتابعة  التطور التكنولوجي، وه

محاربة   يليها  الناس،  من  عدد  ألكبر  اخلبر  توصيل  يضمن  ومتميز  بشكل سريع  األخبار 
اء بشكل أفضل بنسبة  21الشائعات املنتشرة على اإلنترنت بنسبة   %، ثم التواصل مع القرَّ

%، ثم  16.90ومحاربة أفكارهم بنسبة    %، ومواجهة منصات اجلماعات اإلرهابية19.80
دراسة  مع  يختلف  ما  وهو  بالدولة،  السائد  السياسي  الواقع    ) An Nguyen  )33مواكبة 

الواقع السياسي يؤثر يف تناول القضايا املهمة كاإلرهاب واملواطنة بنسبة  التي أثبتت أن 
بنسبة  96.62٪ الدراسة  نتائج  من  الرابعة  املرتبة  يف  أتى  أنه  حني  يف  من  8.30،   %

  استجابة العينة.
  

) توزيع العينة وفًقا للتغييرات التي يراها املبحوثون ضرورية لضمان فاعلية 7جدول رقم (

  مواجهة اإلرهاب

 نسبة االستجابة  التكرار  العبارة 

اء   -1 االهتمام بالوسائل التي تصل بها تلك املنصات إلى عقول القرَّ

 ومحاربتها 
73 23.90 

 10.10 31 منصات إضافية كإعالم مضاد ومحارب لتلك املنصات عمل  -2

اء للمواد املقدمة خاصة فئة الشباب عن طريق تقدمي   -3 االهتمام بجذب القرَّ

 أشكال مبتكره وخفيفة للقراءة كالفيديوهات والصور
41 13.40 

 15.70 48 االهتمام الدائم بالتجديد يف شكل املنصة واملواد املقدمة  -4

اء عن طريق تكليف فريق عمل  -5 زيادة درجة تواصل اجلريدة مع القرَّ

 للرد وتلبية الطلبات 
67 21.90 

االستعانة بكبار العلماء للرد بشكل علمي وديني على األفكار  -6

 املتطرفة وقتل الشائعات املنتشرة 
46 15.00 

  % 100 306 جمالي اإل

األولى   العبارة  هي  االستجابة  يف  أهمية  العبارات  أكثر  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
ومحاربتها   اء  القرَّ عقول  إلى  املنصات  تلك  بها  تصل  التي  بالوسائل  باالهتمام  اخلاصة 

اء عن طريق تكليف فريق عمل  23.9بنسبة   %، يليها زيادة درجة تواصل اجلريدة مع القرَّ
%، ثم االهتمام الدائم بالتجديد يف شكل املنصة واملواد  21.9سبة  للرد وتلبية الطلبات بن



 

 
1926 1926 

%، ثم االستعانة بكبار العلماء للرد بشكل علمي وديني على األفكار 15.70املقدمة بنسبة  
  %.15املتطرفة وقتل الشائعات املنتشرة بنسبة 

  

تم اجلريدة ) توزيع العينة وفًقا ألكثر مواقع التواصل االجتماعي التي ته 8جدول رقم (

  بالوجود فيه 

 نسبة االستجابة  التكرار  العبارة 

   31.00 86 فيس بوك -1

   28.88 80 تويتر  -2

   6.13 17 انستجرام -3

   22.00 61 يوتيوب  -4

   4.69 13 واتساب -5

 3.97 11 تليجرام -6

   3.20 9 لينكد إن -7

  % 100 277 جمالي اإل

األولى   العبارة  هي  االستجابة  يف  أهمية  العبارات  أكثر  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
وجذبًا   انتشارًا%، وذلك ألن الفيس بوك من أكثر املواقع  31اخلاصة بالفيس بوك بنسبة  

التطبيقات   جميع  تتجاوز  اجلماهيرية  فقاعدته  اإلنترنت؛  شبكة  على  للمستخدمني 
الوص السهل  من  أنه  كما  ومرونة  األخرى،  به،  األفعال  ردود  ومتابعة  فيه،  اء  القرَّ إلى  ول 

أكده   كبيرة، وهو ما  به تسمح بنشر مواد صحفية  يف دراسته، حيث   )Kwak  )34النشر 
لالنخراط يف السياسة،    أشار إلى أن وسائل التواصل االجتماعي تعد وسيلة سهلة ومؤثرة 

والفيس بوك أكبر دليل على ذلك، أكثر من تويتر مثًال املحدد بعدد كلمات معينة، كما أن 
املوقع  وروابط  والفيديوهات  كالصور  األخرى  الصحفية  املواد  من  العديد  نشر  مرونة 

من    والصفحاتاإللكتروني   أكبر  تفاعًال  للمستخدمني  تتيح  الفيس  على  للجريدة  التابعة 
  %.22%، ثم يوتيوب بنسبة  88. 28التطبيقات األخرى، يليه تويتر بنسبة 

 

 

 



                1927 

) توزيع العينة وفًقا لكيفية التعرف أن القائم باالتصال قد حقق الهدف من 9جدول رقم (

  نشر املادة اإلعالمية املواجهة لألخبار والشائعات

 نسبة االستجابة  التكرار  العبارة 

اءمن خالل تعليقات   -1    20.11 68 القرَّ

   10.65 36 من عدد املشاركات للخبر املنشور -2

   17.15 58 ردود أفعال املحيطني بي يف العمل واملجتمع -3

   14.79 50 محاربة املنصات اإلرهابية لتلك األخبار  -4

   19.52 66 عدد مشاهدات الفيديوهات املقدمة -5

اء على صفحة  -6    17.75 60 املنصةمن رسائل القرَّ

  % 100 338 جمالي اإل

األولى   العبارة  هي  االستجابة  يف  أهمية  العبارات  أكثر  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
بنسبة   اء  القرَّ بتعليقات  الذي 20.10اخلاصة  السابق،  اجلدول  نتائج  يفسر  ما  وهو   ،%

اء جتبرهم على الوجود يف  أشارت فيه الباحثة إلى أن رغبة اجلرائد يف التواصل مع القرَّ
ألن أكبر  بشكل  بوك  واملواقع   فيس  التطبيقات  لبقية  بالنسبة  كبيرة  مستخدميه  قاعدة 

بنسبة   املقدمة  الفيديوهات  مشاهدات  عدد  يليه  هذا  19.50األخرى،  اختيار  ومت   ،%
املسجلة   املواد  بنشر  تهتم  ألنها  السابع  اليوم  جريدة  مبحوثي  من  أكبر  بشكل  اخليار 

"تلي تسمى  اليوتيوب حتت  على  قناة  وأنشأت  وتتابع  والفيديوهات،  السابع"،  اليوم  فزيون 
  دائًما درجة االستجابة من خالل مشاهدات الفيديوهات املقدمة.

 

 

 

 

 

 

  



 

 
1928 1928 

) توزيع العينة وفًقا لدرجة جدية اجلريدة يف التعامل مع الشائعات التي  10جدول رقم (

  تهدف إلى الفساد يف املجتمع

 العبارة 
جدية  

 كبيرة

جدية  

 متوسطة 

جدية  

 ضعيفة

ال توجد  

 جدية

املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري

األهمية  

 النسبية

اجتاه  

 ليكرت

درجة جدية  

اجلريدة يف  

التعامل مع  

الشائعات  

التي تهدف  

إلى الفساد  

 يف املجتمع 

 - 14 38 39 التكرار 

  

2.27  

 

0.716 75 
جدية  

النسبة   متوسطة 

 املئوية 
42.9 41.8 15.4 - 

اجلريدة   جدية  درجة  أن  هو  الدراسة  عينة  آراء  اجتاه  أن  السابق  اجلدول  من  ويتضح 
اجتاه   أشار متوسطة يف التعامل مع الشائعات التي تهدف إلى الفساد يف املجتمع، حيث  

هي  نسبة  أعلى  أن  إلى  أشارت  التكرارات  أن  حني  يف  املتوسطة،  اجلدية  إلى  ليكرت 
  %.42.9اجلدية الكبيرة بواقع 

  

) توزيع العينة وفًقا لدرجة جدية اجلريدة يف متابعة قضايا اإلرهاب التي  11جدول رقم (

  تهدف إلى الفساد يف املجتمع

 العبارة 
جدية  

 كبيرة

جدية  

 متوسطة 

جدية  

 ضعيفة

ال توجد  

 جدية

املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري

األهمية  

 النسبية

اجتاه  

 ليكرت

درجة جدية  

اجلريدة يف  

متابعة  

قضايا  

 اإلرهاب 

   2 6 38 45 التكرار 

2.38  

 

0.711 79.33 
جدية  

النسبة   كبيرة

 املئوية 
49.5 41.8 6.6 2.2 

يتضح من اجلدول السابق أن اجتاه آراء عينة الدراسة هو أن درجة جدية اجلريدة كبيرة  
مئوية   بنسبة  اإلرهاب  قضايا  متابعة  بـ  49.5يف  مقارنة  املتوسطة،  %41.8،  للجدية   %

ومتابعتها، وهذا    اإلرهابوهي نتيجة تدل على ارتفاع درجة اجلدية يف التعامل مع قضايا  
  يرجع إلى اهتمام مؤسسات الدراسة بتلك القضايا ومحاربتها. 

  



                1929 

) توزيع العينة حول إذا قامت اجلريدة بعمل حملة مضادة ألفكار متطرفة  12جدول رقم (

  أو إرهابية 
  العبارة 

 
 ال نعم

املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري

األهمية  

 النسبية

املقياس  

 الثنائي 

باجلريدة لعمل  العمل 

حملة مضادة ألفكار 

 متطرفة أو إرهابية

   57 34 التكرار 

0.37  

 

 ال 37.00 0.486
النسبة  

 املئوية 
37.4 62.6 

  ويتضح من اجلدول السابق أن اجتاه آراء عينة الدراسة هو عدم االجتاه للعمل باجلريدة 
بنسبة   إرهابية  أو  متطرفة  ألفكار  مضادة  حملة  مقابل  62.6لعمل  بالفعل  %37.4،   %

عن   آخر  سؤاًال  الباحثة  طرحت  وقد  إرهابية،  أو  متطرفة  ألفكار  مضادة  نفذوا حمالت 
هو  ما  كل  مبحاربة  تتعلق  التي  احلمالت،  تلك  وتنوعت  وتباينت  احلمالت،  تلك  أهم 
يف   الباحثة  توجزها  املصري،  الشارع  يف  والبلبلة  الفساد  إلى  ويهدف  وإرهابي  متطرف 

  ت اآلتية: احلمال
حملــــة القضــــاء علــــى شــــائعات جماعــــة اإلخــــوان اإلرهابيــــة باالختفــــاء القصــــري،  -

ــن الفتيــــات املتغيبــــات وإثبــــات  ــية، والبحــــث عــ ــائق حــــول تلــــك القضــ ــار احلقــ وإظهــ
ــد  ــم تعـ ــذلك لـ ــة لـ ــايا، ونتيجـ ــك القضـ ــن تلـ ــة يف أي مـ ــزة احلكوميـ ــورط األجهـ ــدم تـ عـ

تـــورطهم يف تلفيـــق االتهامـــات هـــذه القضـــايا مـــن اهتمـــام تلـــك اجلماعـــات لثبـــوت 
  وتأليف القصص املفبركة حول هذا الشأن.

ــب  - ــار جوانـــ ــا، وإظهـــ ــة كورونـــ ــل جائحـــ ــحة يف ظـــ ــود وزارة الصـــ ــار جهـــ ــة إلظهـــ حملـــ
  القصور واملميزات.

ــة - ــات اإلرهابيـــ ــجعني للجماعـــ ــيوخ املشـــ ــن الشـــ ــف عـــ ــة للكشـــ ــاوي -حملـــ  -كالقرضـــ
اء.   وكشف مخططاتهم للقرَّ

املخــــدرات، وجهــــود وزارة الداخليــــة للكشــــف عــــن منــــاطق الســــحر حملــــة عــــن آثــــار  -
  واجلمال.

ــات واحلمــــالت  ــة التحقيقــ ــون يف نوعيــ ــم املتحكمــ ــوثني أنهــ ــات املبحــ ــن إجابــ ــح مــ واتضــ
التــــي قــــدموها إلــــى اجلمهــــور، ويــــرى أغلــــب املبحــــوثني أن حمالتهــــم قــــد أظهــــرت 

اء مــــع تلـــك احل مــــالت نتـــائج رائعــــة، وقـــد اكتشــــفوا ذلـــك مــــن خـــالل تفاعــــل القـــرَّ
  ومراسلة اجلرائد وجتاوب الدولة مع تلك احلمالت والتحقيقات. 
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ــائكة -  -وأكـــد املبحوثـــون الـــذين نفـــذوا حمـــالت مضـــادة أن عمـــل ملفـــات للقضـــايا الشـ
يونيـــو،  30كـــان مـــن ضـــمن األولويـــات، خاصـــة يف الفتـــرة التاليـــة لثـــورة  -كاإلرهـــاب

ــم تكــــف عــــن كشــــف ال ــرية، ولــ ــة للصــــحف املصــ ــيح التــــي كانــــت انطالقــ ــه القبــ وجــ
للجماعـــات اإلرهابيـــة التـــي تســـتخدم الـــدين ذريعـــة ألفعـــالهم، وبقيـــام الثـــورة وســـعت 
اء مباهيـــة  الصـــحف مـــن تغطيانهـــا، وكثـــرت احلمـــالت التـــي تقـــوم بهـــا لتعريـــف القـــرَّ

  تلك اجلماعات وأهدافها، والتدمير الذي أحلقوه باملجتمع أثناء فترة حكمهم.
  

  اختبارات الفروض:نتائج 
 األ املنصات ال  :  ولالفرض  انتشار  بني  إحصائية  داللة  ذات  اقتران  عالقة  توجد 

 .اإلرهابية الرقمية واجتاه املؤسسات الصحفية نحو إنشاء منصة إلكترونية
  

) يوضح عالقة االرتباط بني انتشار املنصات اإلرهابية الرقمية واجتاه 13جدول رقم (

  إلكترونية املؤسسات الصحفية نحو إنشاء منصة 
 

 2إحصاء كا
درجة  

 احلرية 

P –

value 

نتيجة  

 االختبار 

معامل كرامر  

 لالقتران 

 0.559 معنوي  0.039 49 67.823 جريدة اليوم السابع فقط -1

 - غير معنوي  0.244 20 23.956 جريدة أخبار اليوم فقط-2

 0.353 معنوي  0.004 49 79.240 اجلريدتان مًعا   -3

توجد عالقة اقتران ذات داللة  تثبت الدراسة صحة الفرض املقترح، حيث إنه ال  سبق    مما
إحصائية بني انتشار املنصات اإلرهابية الرقمية واجتاه املؤسسات الصحفية نحو إنشاء 

قيمته   وسط  اقتران  مبعامل  السابع"،  "اليوم  جلريدة  بالنسبة  إلكترونية   0.559منصة 
لى العكس، ال نرفض هذا الفرض بالنسبة جلريدة  ، وع0.05وذلك عند مستوى معنوية  

"أخبار اليوم"؛ لكن نرفض الفرض نفسه مع اجلريدتني مًعا مبعامل اقتران ضعيف قيمته  
كان الربط هنا بني إجابات املبحوثني حول أسباب اجتاه املؤسسات الصحفية  ، و0.353

واألفكا واجلماعات  الشائعات  ملحاربة  إلكترونية  منصة  إنشاء  وانتشار  نحو  اإلرهابية  ر 
أن   إلى  النتائج  وأشارت  الهدامة،  األفكار  تلك  تبث  التي  والصفحات  اإلرهاب  منصات 
هناك اجتاهات أخرى إلنشاء املنصات اإللكترونية غير انتشار تلك املنصات، فكما ذكرت  
إلى   لالجتاه  الصحفية  املؤسسات  تدفع  كثيرة  أخرى  أسباب  فهناك  املبحوثني  إجابات 

اء، ومتابعة تطورات األحداث حلظة  إنشاء تل ك املنصات مثل: رغبتها يف التواصل مع القرَّ
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التالي، ونشر العديد من املواد التي ال ميكن   بلحظة عوًضا عن االنتظار للنشر يف اليوم 
  نشرها بالعدد الورقي، كالفيديوهات، وتغيير أفكار ومعتقدات سيئة سائدة.

 ذات داللة إحصائية بني اجتاه املؤسسات محل الدراسة  توجد عالقة  ال  :  الفرض الثاني
  .يف إنشاء منصات إلكترونية ودرجة جديتها يف مواجهة الشائعات

  

) يوضح عالقة االقتران بني إنشاء املؤسسات الصحفية ملنصات  14جدول رقم (

  إلكترونية ودرجة جدية املؤسسة يف مواجهة الشائعات 
 

 2إحصاء كا
درجة  

 احلرية 

P –

value 
 معامل كرامر لالقتران  نتيجة االختبار

 - غير معنوي  0.283 14 16.522 جريدة اليوم السابع فقط -1

 - غير معنوي  0.191 8 11.201 جريدة أخبار اليوم فقط-2

 - غير معنوي  0.078 14 22.011 اجلريدتان مًعا   -3

املؤسسات  ،سبقمما   اجتاه  بني  عالقة  وجود  عدم  اجلدول  نتائج  محل   -أوضحت 
وأظهرت    -الدراسة الشائعات،  مواجهة  يف  جديتها  ودرجة  إلكترونية  منصات  إنشاء  يف 
الصحفية  أنه    النتائج املؤسسات  إنشاء  بني  إحصائية  داللة  ذات  اقتران  عالقة  توجد  ال 

مواجهة  يف  املؤسسة  جدية  ودرجة  إلكترونية  اليوم   ملنصات  جلريدة  بالنسبة  الشائعات 
، وهو ما 0.078السابع وجريدة أخبار اليوم واجلريدتني مًعا، وذلك عند مستوى معنوية  

اجتاه  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  بعدم  اخلاص  الثاني،  الفرض  صحة  يثبت 
مواجهة   يف  جديتها  ودرجة  إلكترونية  منصات  إنشاء  يف  الدراسة  محل  املؤسسات 

  ئعات.الشا
 الثالث مواجهة قضايا الفرض  الصحف نحو  بني اجتاهات  اقتران  عالقة  توجد  : ال 

  .اإلرهاب وإنشاء منصة على مواقع التواصل االجتماعي
) يوضح عالقة االقتران بني اجتاهات الصحف نحو مواجهة  15جدول رقم (        

  قضايا اإلرهاب وإنشاء منصة على مواقع التواصل االجتماعي 

 2إحصاء كا 
درجة  

 احلرية 

P –

value 
 معامل كرامر لالقتران  نتيجة االختبار

 - غير معنوي  0.129 14 20.022 جريدة اليوم السابع فقط -1

 - غير معنوي  0.233 12 15.163 جريدة أخبار اليوم فقط-2

 - غير معنوي  0.516 21 20.079 اجلريدتان مًعا   -3
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سبق، املؤسسات  مما  اجتاه  بني  عالقة  وجود  عدم  اجلدول  نتائج  محل   -أوضحت 
التواصل    -الدراسة مواقع  على  منصة  وإنشاء  اإلرهاب  مواجهة قضايا    ،االجتماعينحو 

فيرى املبحوثون أنه من املمكن مواجهة قضايا اإلرهاب والتصدي لها من خالل اجلريدة  
والوصول ألكبر عدد ممكن  التكنولوجي  التطور  مواكبة  األكبر هو  الهدف  وإمنا  الورقية، 

الش محاربة  إلى  إضافة  اء،  القرَّ يجعل  من  ال  األسباب  فتباين  املتطرفة؛  واألفكار  ائعات 
مواقع  على  املنصة  إنشاء  رئيسًيا يف  سبًبا  اإلرهاب  قضايا  مواجهة  نحو  الصحف  اجتاه 

توجد عالقة اقتران  التواصل االجتماعي، ومن هنا ثبتت صحة الفرض الثالث القائل: "ال  
التواصل بني اجتاهات الصحف نحو مواجهة قضايا اإلرهاب وإنشاء من صة على مواقع 

عند  وذلك  مًعا،  واجلريدتني  اليوم  وأخبار  السابع  اليوم  جلريدة  بالنسبة  االجتماعي" 
  .0.05مستوى معنوية 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة جدية املؤسسة يف دحض  الفرض الرابع :
 . الشائعات واالستمرار يف متابعة قضايا اإلرهاب

  

القة االرتباط بني درجة جدية املؤسسة يف دحض الشائعات  ) يوضح ع16جدول رقم (

  واالستمرار يف متابعة قضايا اإلرهاب
 P –value معامل سبيرمان  نتيجة االختبار 

 0.866 معنوي  0.00 جريدة اليوم السابع فقط -1

 0.514 معنوي  0.00 جريدة أخبار اليوم فقط-2

 0.638 معنوي  0.00 اجلريدتان مًعا   -3

بأنهمن   املقترح  الفرض  الدراسة  السابق، ترفض  ارتباط   خالل اجلدول  ال توجد عالقة 
يف متابعة    واالستمرارذات داللة إحصائية بني درجة جدية املؤسسة يف دحض الشائعات  

قيمته   وطردي  مرتفع  ارتباط  مبعامل  السابع  اليوم  جلريدة  بالنسبة  اإلرهاب  قضايا 
، واجلريدتني مًعا  0.514باط وسط وطردي قيمته  ،   وأخبار اليوم مبعامل ارت0.866

، ومن هنا 0.05، وذلك عند مستوى معنوية  0.638مبعامل ارتباط وسط وطردي قيمته  
بني درجة جدية  تظهر النتائج صحة الفرض القائل بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية  

 .املؤسسة يف دحض الشائعات واالستمرار يف متابعة قضايا اإلرهاب 
 
  
 



                1933 

 محل الفرض اخلامس املؤسسات  جدية  درجة  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   :
 الدراسة يف مواجهة الشائعات وفًقا لنوع الصحيفة. 

  

) يوضح وجود الفروق يف درجة جدية املؤسسات محل الدراسة يف 17جدول رقم (

  مواجهة الشائعات وفًقا لنوع الصحيفة 
 

 P –value املتوسط الرتبي  العدد
نتيجة  

 االختبار 

إحصاء مان  

 هويتني 

 61.23 31 جريدة اليوم السابع فقط -1
 458 معنوي  0.00

 38.13 60 جريدة أخبار اليوم فقط-2
  

مواجهة    مما سبقيتضح   الدراسة يف  املؤسسات محل  أن هناك عالقة بني درجة جدية 
اجلريدة؛ لنوع  وفًقا  بأنه    الشائعات  الفرض  اجلدول صحة  يوضح  ذات لذا  فروق  توجد 

وفًقا لنوع    الشائعاتداللة إحصائية يف درجة جدية املؤسسات محل الدراسة يف مواجهة  
والفروق0.05الصحيفة، وذلك عند مستوى معنوية   التي    ،  السابع  اليوم  لصالح جريدة 

التي    )35()2018صالح احلراري (وهو ما يتفق مع نتيجة دراسة    لها أعلى متوسط رتبي،
نتائجها  أهم  من  اإلعالمية   كان  التغطية  على  اإلعالم  وسائل  ملكية  لنمط  تأثير  وجود 

  لقضيتي اإلرهاب والالجئني. 

  النتائج العامة للدراسة:
  وعة من النتائج أهمها: توصلت الدراسة إلى مجم

أن   -1 إلى  الدراسة  مواقع  خلصت  على  إلكترونية  منصات  إلنشاء  األول  السبب 
أن عنصر  و كان مواكبة التقدم التكنولوجي،  التواصل االجتماعي لصحف الدراسة  

التكنولوجي،   التطور  مواكبة  الصحفية  املؤسسات  على  دائًما  يفرض  املنافسة 
اء واهتماماتهم يفرض عليهم املواكبة مع تلك  والتغير السريع يف   القرَّ تفضيالت 

يليه مباشرة محاربة الشائعات املنتشرة على اإلنترنت، وهو ما يوضح  ،  التغيرات
اهتمام مؤسسات الدراسة بهذا اجلانب املهم لتوضيح األمور املهمة واملبهمة التي  

نتيجة اء  والقرَّ املتابعني  عند  وتشويًشا  خلًطا  حتدث  الصفحات    قد  بعض  بث 
املعادية أخبارًا زائفة، ويف املرتبة الثالثة جاءت عبارة "ملواجهة منصات اجلماعات 

  .اإلرهابية ومحاربة أفكارهم" 
أن   -2 الدراسة  نتائج  بوك  أوضحت  الفيس  صفحة  مبتابعة  تهتم  الدراسة  صحف 

املنصات   أكثر  من  بأنها  لها  اختيارهم  فسروا  حيث  اجلزيرة،  قناة  وموقع 
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الدول اإللك أمن  زعزعة  هدفها  مغلوطة  وتقارير  أخبارًا  تبث  التي  ترونية 
بني   توجد  ال  طاملا  الدولة  سياسة  على  واعتراض  شغب  وإحداث  واستقرارها، 
ومن   الشرق،  قناة  وموقع  يليها صفحة  األخرى مصالح مشتركة،  والدول  دولتهم 

الصفحات  أهم بنود إستراتيجية املؤسسات يف مكافحة اإلرهاب هو متابعة تلك  
 ملعرفة املواد املقدمة ومكافحتها بشكل مناسب.

قبل    -3 من  واهتماًما  رواًجا  األكثر  املواد  احلكومة  عن  الصادرة  الرسمية  التقارير 
%، وتفسر الباحثة ذلك 86.80صحف الدراسة، فكانت أعلى اختياراتهم بنسبة  

لتلك اجلرا بالنسبة  أماًنا ومصداقية  األكثر  الرسمية  التقارير  ما  بأن  فغالًبا  ئد، 
يليها   اء،  القرَّ من  كبيًرا  اهتماًما  وتلقى  واقعية  أكثر  الرسمية  األرقام  تكون 

بنسبة   لعرض  81.30التحقيقات  موسع  حتقيق  إجراء  أن  ترى  فالصحف  %؛ 
احلقائق املصورة واملتضمنة تقارير وإحصاءات وسرًدا قصصًيا وآراء من اخلبراء 

ملواج املناسبة  الصحفية  املواد  التي  أكثر  الشائعات  العتراض  املنصات  تلك  هة 
تطلقها، بهدف رفع وعي املواطنني جتاهها، ثم األخبار القصيرة، وهي التي ترد  
بشكل حلظي على كل ما يطلق على مدار الساعة، وتعد من املواد املهمة ملتابعة  

 كل القضايا الشائكة.
تلك -4 ملحاربة  الصحف  توفرها يف  يجب  التي  الضرورية  املنصات هي:    املتطلبات 

ومحاربتها   اء  القرَّ عقول  إلى  املنصات  تلك  بها  تصل  التي  بالوسائل  االهتمام 
اء عن طريق تكليف فريق  23.9بنسبة   %، ثم زيادة درجة تواصل اجلريدة مع القرَّ

بنسبة   الطلبات  وتلبية  للرد  شكل  21.9عمل  بالتجديد يف  الدائم  واالهتمام   ،%
بنسبة   املقدمة  واملواد  بشكل 15.70املنصة  للرد  العلماء  بكبار  االستعانة  ثم   ،%

 %.15علمي وديني على األفكار املتطرفة وقتل الشائعات املنتشرة بنسبة 
بعدم   -5 املقترح  الفرض  صحة  النتائج  داللة  أكدت  ذات  اقتران  عالقة  وجود 

إحصائية بني انتشار املنصات اإلرهابية الرقمية واجتاه املؤسسات الصحفية نحو  
منص  إلكترونية؛  إنشاء  اإللكترونية  ة  املنصات  إلنشاء  أخرى  اجتاهات  هناك  ألن 

 غير انتشار تلك املنصات. 
ذات داللة إحصائية بني   -6 بعدم وجود عالقة  القائل  الفرض  النتائج صحة  أثبتت 

يف   جديتها  ودرجة  إلكترونية  منصات  إنشاء  يف  الدراسة  محل  املؤسسات  اجتاه 
 مواجهة الشائعات.
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صحة -7 النتائج  ب  أثبت  القائل  الثالث  اجتاهات  الفرض  بني  اقتران  عالقة  وجود 
التواصل   مواقع  على  منصة  وإنشاء  اإلرهاب  قضايا  مواجهة  نحو  الصحف 
وذلك  مًعا،  واجلريدتني  اليوم  وأخبار  السابع  اليوم  جلريدة  بالنسبة  االجتماعي 

 .0.05عند مستوى معنوية 
بني درجة  داللة إحصائية  أثبتت النتائج صحة الفرض القائل بوجود عالقة ذات   -8

 .جدية املؤسسة يف دحض الشائعات واالستمرار يف متابعة قضايا اإلرهاب
ب -9 القائل  الفرض  النتائج صحة  درجة  أكدت  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  وجود 

جدية املؤسسات محل الدراسة يف مواجهة الشائعات وفًقا لنوع الصحيفة، وذلك  
لصالح جريدة اليوم السابع التي لها أعلى  ، والفروق  0.05عند مستوى معنوية  

  متوسط رتبي. 

  توصيات الدراسة ومقترحاتها:
  خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات واملقترحات، على النحو اآلتي: 

املواكبة والتطور املستمر بني جميع العاملني باملجال الصحفي بال استثناء؛ نشر ثقافة    -
والفئات   الشباب  اجنذاب  يستغلون  الهدامة  األفكار  وذوو  مستمر،  تطور  يف  فالعالم 
العمرية املختلفة نحو اجلديد إلفساد معتقداتهم وزعزعة وطنيتهم والتقليل من حبهم  

  .للمجتمع الذين يعيشون فيه 
وجعل محاربة الشائعات واملنصات اإلرهابية التي  مهام ومسؤوليات األقسام،  توضيح    -

  . تطلقها هدًفا رئيسًيا من أهداف املؤسسات الصحفية
اخلطط    - أفضل  على  للوقوف  للشائعات  الصحف  مواجهة  إستراتيجيات  دراسة 

  اإلعالمية والصحفية التي تؤثر يف ردعها. 
التعامال  - على  للصحفيني  الدائم  االبتكار جلذب تدريب  على  وحثهم  املواد،  تلك  مع  ل 

اء واملتابعني واملشاهدين للمواد املقدمة إلكترونًيا وورقًيا   .أكبر عدد من القرَّ
بدراسة    - تعنى  التي  بالدراسات  االهتمام  فمنها  ضرورة  ومواجهتها،  الشائعات  بجانب 

  اء لوطنه. يخلق مجتمع مزعزع وغير واثق فيما يقدم له من مواد، وعدمي االنتم
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alsiyasii waineikasih ealaa almusharakt alsiyasiat ladaa alshabab almisrii", bahath 
manshur bimajalat buhuth al'iielam bijamieat Al'azhar, 54(4), 4632. 
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