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مقدمة:

كان األمن ولم يزل مطلًبا حيوًيا على المستويين الفردي واالجتماعي، ويرتبط هذان المستويان 
ارتباًطــا ال انفصــام لــه خاصــة فــي ظــروف التحــول التــي تمــر بهــا المجتمعــات، إذ تتصــف مهــددات 
األمــن بالتعقيــد والتشــابك علــى غــرار واقــع المجتمــع المصــري فــي الفتــرة التــي تلــت ثــورة ينايــر وحتــى 
ثــورة 30 يونيــو ومــا بعدهــا، حيــن تزايــدت التهديــدات التــي تعرضــت لألمــن المصــري مــن خــال 
ن كانــت تلــك التهديــدات أكثــر وضوًحــا فــي ســيناء  العمليــات اإلرهابيــة فــي القاهــرة والمحافظــات، واإ
ومــا ارتبــط بذلــك مــن التطــرف الدينــي واالســتقطاب السياســي بالتفاعــل مــع التهديــدات اإلرهابيــة 

الخارجية. 
وقــد امتــد المفهــوم إلــى حــد القــول بــأن األمــن القومــي يســمح للدولــة بالتدخــل فــي شــئون الــدول 
األخــرى بغــرض توســيع النفــوذ وتغييــر الســلوك وامتــاك القــدرة علــى التأثيــر بمــا يعنــي اإلقــرار للــدول 

التــي تمتلــك قــدرات عســكريه كبيــره بالتدخــل فــي الشــئون الداخليــة للــدول األخــرى.
يعتبــر األمــن القومــي هــو قــدرة المجتمــع علــى مواجهــة ليــس فقــط األحــداث أو الوقائــع الفرديــة 
نمــا كافــة المظاهــر المتعلقــة بالطبيعــة المركبــة والحــادة للعنــف، ومــدى تأثيــره علــى حــدة  للعنــف واإ
االنقســام االجتماعــي والسياســي فــي المجتمــع المصــري، وحمايــة الدولــة مــن جميــع أنــواع االعتــداء 

الخارجــي والتجســس واالســتطاع المعــادي وأعمــال التخريــب وللتأثيــرات المعاديــة األخــرى.
ومنــذ نهايــات العــام 2010م وبدايــات العــام 2011م شــهدت مصــر، وبعــض الــدول العربيــة 
ثــورات وقاقــل واضطرابــات غذتهــا عوامــل داخليــة وخارجيــة، ونتــج عنهــا تغيــرات عنيفــة وتطــورات 
متعــددة الجوانــب عميقــة األبعــاد انعكســت علــى حيــاة المواطنيــن، وأذلــت بعــض الشــعوب وفككــت 
أوصالهــا علــى غــرار مــا حــدث ومــازال يحــدث فــي ليبيــا وســوريا واليمــن- لكــن مصــر – رغــم 
ضخامــة الحالــة الثوريــة وتداعياتهــا فــي ينايــر 2011م ويونيــو 2013م إال أنهــا »مصــر« ظلــت 
متماســكة ألنهــا تمتلــك األســاس القاعــدي للحفــاظ علــى األمــن، كمــا أن األجهــزة األمنيــة فــي حالــة 
يقظــة متوثبــة للتعامــل مــع مخاطــر وتهديــدات داخليــة وخارجيــة، وهــذه المخاطــر لهــا أذرع إعاميــة 
متعــددة الوســائط عابــرة الحــدود، وهنــا مكمــن الخطــر ألن هــذه الوســائط تتوجــه إلــى الشــعب، فــي 

الوقــت الــذي يعتمــد االســتقرار علــى الوعــي األمنــي لــدى الجمهــور.
ومــن منطلــق الــدور الحيــوي الــذي تقــوم بــه القنــوات الفضائيــة فــي تشــكيل الــرأي العــام، فــإن 
مشــكلة الدراســة الحالية تتمثل في تقصي دور القنوات الفضائية المصرية – الحكومية والخاصة- 
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فــي تشــكيل الوعــي األمنــي لــدى الجمهــور المصــري. بمعنــى آخــر: مــا مامــح هــذا الــدور مــن حيــث 
تنــاول هــذه القنــوات للقضايــا األمنيــة ؟ 

أواًل: مشكلة الدراسة:-
تأتــي القنــوات الفضائيــة فــي مقدمــة الوســائط اإلعاميــة التــي تتوجــه إلــى الجماهيــر بممارســات 
ذات زخــم إعامــي ودعائــي كثيــف ومســتمر، فهنــاك قنــوات فضائيــة تلتــزم بالموضوعيــة فــي تنــاول 
القضايــا المختلفــة بمــا فــي ذلــك القضايــا األمنيــة ذات األهميــة المفصليــة، وهنــاك فضائيــات تعبــر 
عــن القــوى السياســية المتصارعــة سياســًيا، وقــد يتطــور الصــراع السياســي إلــى صــراع فكــري ثــم إلــى 
صــراع شــخصي تتســع دوائــره ثــم يتقلــص إلــى قــرب النهايــة، ثــم يتصاعــد مــن جديــد فــي مســارات 

عبثيــة تعكــس الصــراع والتناقــض فــي تنــاول قضايــا حيويــة خاصــة القضايــا األمنيــة. 
فــي الوقــت نفســه هنــاك التليفزيــون المصــري الحكومــي بقنواتــه األرضيــة والفضائيــة، وعلــى 
الرغــم مــن اهتمامــه المكثــف بالقضايــا األمنيــة والعمــل علــى نشــر الوعــي األمنــي بيــن الشــعب، إال 
أنــه مكبــل بصعوبــات اقتصاديــة وبيروقراطيــة إداريــة وتضخــم فــي قــوة العمــل، ممــا وضعــه فــي 
موقــف منافســة مــع القنــوات التليفزيونيــة الخاصــة، بعضهــا يمتلــك االحتــراف والمهنيــة، وينحــو إلــى 
الموضوعيــة فــي التنــاول، والبعــض اآلخــر مــن القنــوات الخاصــة تركــز علــى اإلثــارة حتــى فــي تنــاول 
قضايــا جوهريــة تمــس أمــن الفــرد والمجتمــع وتقــدم منتًجــا إعامًيــا عنيًفــا أو ســطحًيا مبتــذاًل فــي تنــاول 

القضايــا األمنيــة. 
أي أن القنــوات الفضائيــة المصريــة تعمــل فــي منــاخ يتصــف بالتناقضــات، والفوضــى والصــراع 
فــي التوجهــات، وعلــى الرغــم مــن وجــود ممارســات إعاميــة لهــذه القنــوات تنحــو إلــى نشــر وترســيخ 
الوعــي األمنــي للجماهيــر، إال أن هنــاك قنــوات أخــرى تــروج لألفــكار والســلوكيات العنيفــة وتكــرس 
الذهنيــة االنفعاليــة، والتصرفــات التــي تناقــض األمــن والســام واألخــاق والقيــم اإلنســانية، وبهــذا 
فإنهــا تناقــض »الوعــي األمنــي« ألن دورهــا ابتعــد عــن البنــاء والعقانيــة والتهدئــة ونشــر الحقيقــة 
وااللتــزام بــأدب الحــوار وانغمــس فــي ممارســات تتناقــض مــع متطلبــات »األمــن« مــن خــال التشــكيك 

ونشــر الشــائعات والترويــج للعنــف اللفظــي، وتبريــر التطــرف والعمليــات اإلرهابيــة.
العــام،  الــرأي  تشــكيل  فــي  الفضائيــة  القنــوات  بــه  تقــوم  الــذي  الحيــوي  الــدور   ومــن منطلــق 
فــإن مشــكلة الدراســة الحاليــة تتمثــل فــي تقصــي التأثيــرات المعرفيــة والســلوكية لبرامــج الفضائيــات 

المصريــة – الحكوميــة والخاصــة- فــي القضايــا األمنيــة. 
• ومــا مــدى معرفــة الجمهــور بهــذه القضايــا ومــا يرتبــط بهــا مــن مخاطــر وتهديــدات 	

داخليــة وخارجيــة جــراء التعــرض للقنــوات الفضائيــة المصريــة؟ 
• القنــوات الفضائيــة المصريــة مــن أخبــار وبرامــج 	 إلــى أي حــد يســهم مــا تقدمــه 

المصــري؟  الجمهــور  لــدى  األمنــي  الوعــي  تشــكيل  فــي  وثائقيــة  وأفــام  وتنويهــات 
• وما المتغيرات التي تؤثر في هذه المساهمة؟. 	
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ثانيًا: الدراسات السابقة: 
وخاصــة  الوعــي،  تتنــاول  التــي  واألجنبيــة  العربيــة  الدراســات  أهــم  باســتعراض  الباحــث  قــام 
الدراســات المتعلقــة باإلعــام والوعــي األمنــي، ومــن خــال مســح التــراث العلمــي فــي الدراســات 

كاآلتــي: وجــاءت  الســابقة، 
ــة  ــوات الفضائي ــي القن ــة ف ــح«)2015( )1(: »دور البرامــج األمني ــرزان منعــم صال دراســة »ب
العراقيــة فــي تنميــة الوعــي األمنــي لــدى الجمهــور«، وقــد اتجهــت الدراســة إلــى قيــاس دور 
البرامــج األمنيــة فــي التليفزيــون العراقــي فــي نشــر الوعــي بالقضايــا األمنيــة التــي تخــص المواطــن 
والمجتمــع العراقــي ككل، وذلــك مــن خــال دراســة تحليليــة للبرامــج األمنيــة فــي القنــوات الفضائيــة 
العراقيــة، ودراســة العاقــة بيــن المضاميــن األمنيــة ومســتوى الوعــي لــدى الجمهــور العراقــي، وجــاءت 
نتائــج الدراســة لتؤكــد أن التليفزيــون العراقــي يقــوم بــدور كبيــر فــي نشــر الوعــي األمنــي، مــن خــال 
المضاميــن األمنيــة التــي يتــم تقديمهــا مــن خــال القنــوات الفضائيــة العراقيــة، وأن القنــوات الفضائيــة 
العراقيــة الحكوميــة تركــز علــى الجانــب اإليجابــي إلظهــار هيبــة الحكومــة، فــي حيــن ركــزت القنــوات 

الخاصــة علــى الجوانــب الســلبية التــي يعشــها المجتمــع العراقــي.
ســعت دراســة »محمــد حســين المهان)2013(«)2(إلــى التعــرف علــى )دور وســائل اإلعــالم 
فــي نشــر الوعــي األمنــي لــدى الجمهــور الكويتــي( وذلــك خــال اســتمارة اســتبانة، واســتمارة تحليــل 
المضمــون لوســائل اإلعــام الكويتيــة، وذلــك باســتخدام منهــج المســح اإلعامــي علــى عينــة قوامهــا 
)240( مواطًنــا كويتًيــا، وعــدد )16( صحيفــًة، و)5( قنــوات فضائيــة لتحليــل مضمونهــا، وأشــارت 

النتائــج إلــى اهتمــام أكثــر مــن )80%( مــن أفــراد العينــة بمتابعــة القضايــا األمنيــة ســواًء بشــكل 
مؤقــت أم دائــم، ونســبة كبيــرة مــن أفــراد العينــة تشــعر بالحاجــة إلــى وجــود التوعيــة األمنيــة وتبلــغ 
نســبتهم)97,9%(، ووجــود اختــاف بيــن أفــكار عينــة الدراســة بشــأن التوعيــة األمنيــة عــن األفــكار 

التــي تطرحهــا الحكومــة ممثلــة فــي وزارة الداخليــة. 
ســعت دراســة »صفــاء علــى جبــار الربيعــى)2013(« )3( إلــى التعــرف علــى )اعتمــاد الصفــوة 
العراقيــة فــي العــراق علــى الفضائيــات العراقيــة، ومواقــع التواصــل االجتماعــي أثنــاء األزمــات 
األمنيــة( وذلــك مــن خــال رصــد التأثيــرات المعرفيــة والوجدانيــة للمبحوثيــن؛ نتيجــة العتمادهــم علــى 
القنــوات الفضائيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي أثنــاء األزمــات األمنيــة، ومــدى اعتبــار الصفــوة 
العراقيــة – القنــوات الفضائيــة العراقيــة، ومواقــع التواصــل االجتماعــي – مصــدًرا أساســًيا للحصــول 
ــى أن أكثــر األزمــات العراقيــة  ــج إل علــى المعلومــات عنــد حــدوث األزمــة األمنيــة، وأشــارت النتائ
بــروًزا علــى القنــوات التليفزيونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي هــي العمليــات والتفجيــرات اإلرهابيــة، 
ومــن أهــم أســباب متابعــة المبحوثيــن للقنــوات الفضائيــة العراقيــة: أنهــا تقــدم تغطيــة حيــة لألحــداث 
فــور وقوعهــا، وأنهــا تتفــق مــع اهتماماتهــم، وتقــدم معلومــات صادقــة، وتتســم بالموضوعيــة فــي تنــاول 

القضايــا واألحــداث. 
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بينمــا دراســة »خالــد عبــد الحميــد«)2012( )4( حــول )األطــر الخبريــة لإلعــالم األمنــي فــي 
الصحافــة المصريــة، وعالقتهــا باتجاهــات الجمهــور نحــو القضايــا القوميــة( ســعت إلــى التعــرف 
علــى األطــر الخبريــة لإلعــام األمنــي فــي الصحافــة المصريــة، وعاقتهــا باتجاهــات الجمهــور نحــو 
القضايــا، وجــاءت النتائــج لتؤكــد وجــود عاقــة دالــة علــى مســتويات تعــرض المبحوثيــن للصحــف، 
وبيــن المســتوى االجتماعــي، واالقتصــادي، ووجــود عاقــة دالــة بيــن مســتويات تعــرض المبحوثيــن 

للصحــف، وبيــن اتجاهاتهــم نحــو القضايــا القوميــة. 
بينمــا دراســة »خلــف كريــم كيــوش علــى التميمــي«) 2012( )5( بعنــوان )العالقــات العامــة 
فــي وزارة الداخليــة ومعالجــة األزمــات األمنيــة( ســعت إلــى التعــرف علــى األزمــات األمنيــة ودور 
العاقــات العامــة فــي معالجتهــا، وكذلــك معرفــة الــدور الــذي تقــوم بــه الصحافــة المتخصصــة عبــر 
قنواتهــا المختلفــة فــي معالجــة األزمــة األمنيــة، وذلــك مــن خــال تناولهــا لألزمــات األمنيــة عبــر 
مضامينهــا المختلفــة؛ ممــا يعطــى مؤشــًرا مســتقبلًيا لمكانــة العاقــات العامــة واإلعــام فــي معالجــة 
األزمــة األمنيــة، وجــاءت النتائــج لتؤكــد أن دور النشــاط االتصالــي اإلعامــي مهــم جــًدا فــي 
معالجــة األزمــات األمنيــة، وجــاء التليفزيــون فــي المرتبــة األولــى، حيــث إنــه أكثــر الوســائل المرئيــة 

فــي معالجــة األزمــات األمنيــة. 
ســعت دراســة »خالــد بــن عبــد العزيــز الحرفــش«) 2012()6( بعنــوان )دور اإلعــالم األمنــي 
فــي نشــر الوعــي االجتماعــي ومكافحــة الجريمــة( تســتهدف الدراســة بيــان أبعــاد الــدور الــذي تقــوم 
بــه وســائل اإلعــام فــي نشــر الوعــي االجتماعــي ومكافحــة الجريمــة،، وجــاءت النتائــج لتؤكــد زيــادة 
االهتمــام بإعــداد مــواد وبرامــج إعاميــة توضــح تعــاون وتكاتــف الجمهــور مــع األجهــزة األمنيــة، 
وتكريــم المتعاونيــن تشــجيًعا لهــم وتحفيــًزا لغيرهــم مــن أجــل زيــادة تعــاون الجمهــور مــع األجهــزة 
األمنيــة فــي مكافحــة الجريمــة، وكذلــك إنشــاء وســائل إعاميــة متخصصــة فــي اإلعــام األمنــي 
لتغطيــة الحاجــات المجتمعيــة فــي التوعيــة األمنيــة، مــن خــال إذاعــات محليــة وقنــوات تليفزيونيــة 
متخصصــة محليــة وعربيــة، وكذلــك زيــادة االهتمــام بالتوعيــة األمنيــة واإلقنــاع األمنــي، مــن خــال 
حمــات التوعيــة الموضوعيــة الهادفــة إلــى نشــر الوعــي األمنــي، ومكافحــة الجريمــة بشــتى صورهــا.

التعليق على الدراسات السابقة، ومدى اإلفادة منها: -
خلصــت هــذه الدراســات إلــى عــدد مــن النتائــج حــول تأثيــر اعتمــاد األفــراد علــى وســيلة إعاميــة 
أو أكثــر- خصوًصــا التلفزيــون والصحــف كمصــدر للمعلومــات خاصــة األمنيــة منهــا – علــى حجــم 
المعرفــة المكتســبة لهــؤالء األفــراد، وتنوعــت عينــة الجمهــور فــي الدراســات الســابقة التــي تتنــاول 
القضايــا األمنيــة، فقــد اســتخدمت الكثيــر مــن الدراســات عينــة الدراســة الميدانيــة الجمهــور العــام، 
وبعــض الدراســات األخــرى اســتخدمت الجمهــور النوعــي المتمثــل فــي رجــال األمــن، واعتمــدت هــذه 
الدراســات علــى عينــة مــن البرامــج والنشــرات اإلخباريــة والصحــف والمجــات فــي تحليــل المضمــون.
والمؤسســات  األمنيــة  األجهــزة  بيــن  التنســيق  ضــرورة  الدراســات  مــن  الكثيــر  نتائــج  أظهــرت 
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مدادهــم بالمعلومــات  اإلعاميــة، وكذلــك ضــرورة التعــاون المشــترك بيــن الجمهــور ورجــال األمــن، واإ
مــن أجــل التصــدي للجرائــم ومكافحتهــا، والتــي تهــدد أمــن الوطــن والمواطــن، وأكــدت الكثيــر مــن 
الدراســات الســابقة علــى أن وســائل اإلعــام عامــة، والتليفزيــون علــى وجــه الخصــوص مــن خــال 
تقديمهــا للمضاميــن والبرامــج المتعلقــة بالقضايــا واألحــداث األمنيــة تقــوم بــدور كبيــر فــي زيــادة 
الوعــي األمنــي لــدى الجمهــور، فضــًا عــن إدراك الواقــع الحقيقــي مــن خــال الصــورة التــي يقدمهــا 
اإلعــام، وجــاء التليفزيــون فــي المرتبــة األولــى مــن بيــن وســائل االتصــال الجماهيريــة األكثــر تأثيــًرا 
فــي الجمهــور مــن حيــث التوعيــة، وأظهــرت الكثيــر مــن الدراســات أن القنــوات الفضائيــة الحكوميــة 
تركــز علــى الجوانــب اإليجابيــة لتدعيــم النظــام الحاكــم، فــي حيــن ركــزت القنــوات الفضائيــة الخاصــة 

علــى الجوانــب الســلبية التــي يعيشــها المجتمــع.
علــى ضــوء عرضنــا للدراســات الســابقة التــي تتعلــق بتأثيــرات وســائل اإلعــام فــي تشــكيل وعــي 
الجمهــور، وكذلــك تأثيراتهــا االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والمعرفيــة، واألمنيــة فقــد اســتفاد الباحــث 

مــن الدراســات الســابقة فــي الجوانــب األساســية اآلتيــة:-
االستفادة من المنهجيات المختلفة التي تناولتها هذه الدراسات.. 1
كيفية قياس الوعي والتأثيرات الثقافية والمعرفية لوسائل اإلعام السيما على الجمهور. . 2
االســتفادة مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســات فــي مزيــد مــن التعــرف علــى . 3

األبعــاد المختلفــة لمفهــوم الوعــي األمنــي وغيرهــا مــن المفاهيــم األساســية التــي تتناولهــا 
الدراســة.

بناء أدوات جمع البيانات المستخدمة في الدراسة )استمارة تحليل المضمون – االستبيان . 4
الخاص بالدراسة الميدانية(.

صياغــة مشــكلة الدراســة وأهدافهــا، والتســاؤالت التــي تحــاول اإلجابــة عنهــا، والتحقــق مــن . 5
فروضهــا العلميــة.
ثالثًا: أهمية الدراسة:-

تكمن أهمية الدراسة في تقصى دور التأثيرات المعرفية والسلوكية لبرامج الفضائيات المصرية 
– الحكوميــة والخاصــة -، وبنــاء عليــه تنطــوي هــذه الدراســة علــى أهميــة خاصــة حيــث يوجــد الكثيــر 
مــن المبــررات التــي تضيــف لهــا أهميــة خاصــة علــى مســتوى الفكر”العلمــي” وأخــرى علــى مســتوى 

الواقــع “ العملــي “ يتلخــص أبرزهــا فيمــا يلــي:
األهمية العلمية )على مستوى الفكر(:

تحليــل الواقــع اإلعامــي ووســائله فــي ضــوء التغيــرات التــي يشــهدها المجتمــع المصــري . 1
ورصــد الــدور الــذي تؤديــه القنــوات الفضائيــة، فــي تشــكيل الوعــي األمنــي لــدى الجمهــور 
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المصــري.
التعــرف علــى مســتوى معرفــة الجمهــور المصــري بالقضايــا األمنيــة، ومــدى اهتمامــه بمــا . 2

يــدور حولــه داخلًيــا، وخارجًيــا.
الكشــف عــن محتويــات الوعــي األمنــي لــدى الشــباب المصــري، وكــذا رصــد وتشــخيص . 3

توجهات الوعي األمني نحو الذات والموضوع “ القنوات الفضائية المصرية “ والوصول 
إلــي درجــه االلتــزام بالمصلحــة العامــة وأيًضــا درجــة التمحــور حــول المصلحــة الخاصــة.

األهمية العلمية )علي مستوى الواقع):
التأكيــد علــى أهميــة الوصــول إلــى اســتراتيجية واضحــة لتحقيــق الهــدف األساســي لإلعــام . 1

مــن خــال االســتغال الرشــيد لإلمكانــات الحاضــرة؛ مــن أجــل إمكانيــة الوصــول إلــى 
سياســة إعاميــة هادفــة تعمــل علــى تنميــة الفــرد، والمجتمــع، وتعمــل علــى صقــل وعيــه 

تجــاه قضايــاه األساســية.
وتأتــي أهميــة هــذه الدراســة تمشــًيا مــع حاجــه المجتمــع المصــري لمثــل هــذه النوعيــة مــن . 2

الدراســات.
وتأتــي أهميــة الدراســة للكشــف عــن الــدور الــذي تؤديــه القنــوات الفضائيــة المصريــة فــي . 3

تشــكيل الوعــي والقيــم واالتجاهــات، ممــا يســاعد القائميــن علــى وضــع السياســات، أو 
األخــذ بعيــن االعتبــار نتائــج الدراســة، حيــث إن القنــوات الفضائيــة المصريــة أصبحــت 
هــي المســئولة بشــكل كبيــر عــن صياغــة ونشــر وتوزيــع األخبــار والمعلومــات واألفــكار 
واآلراء األمنيــة، وبذلــك يتعاظــم دورهــا ليكــون مــن أهــم الوســائل الفعالــة فــي أي مجتمــع 
لنشــر الوعــي األمنــي، ولتعزيــز أي ســلوك إيجابــي، وتهميــش أي ســلوك ســلبي فــي نفــس 
المجتمــع، ولــذا تعتمــد الحكومــات واألجهــزة األمنيــة علــى القنــوات الفضائيــة بشــكل كبيــر 
فــي الوصــول إلــى الجمهــور المســتهدف وتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن ذلــك االتصــال.

لــذا تــزداد أهميــة إجــراء الدراســات العلميــة التــي تركــز علــى الــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه 
القنــوات الفضائيــة المصريــة فــي تنميــة الوعــي بالقيــم الوطنيــة والمجتمعيــة.

رابعًا: أهداف الدراسة:-
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:-

• التعــرف علــى معــدل وطبيعــة التعــرض للقنــوات الفضائيــة الحكوميــة والخاصــة، ومــدى االعتماد 	
عليهــا كمصــدر رئيــس للمعلومــات عــن القضايــا الحياتيــة والمصيرية.

• اســتقاء 	 فــي  المصريــة  الفضائيــة  القنــوات  علــى  المصــري  الجمهــور  اعتمــاد  مــدى   رصــد 
األمنيــة. المعلومــات 

• الجمهــور 	 لــدى  والجماعيــة  الفرديــة،  الذهنيــة  فــي  المختزنــة  األمنيــة  األزمــات  أهــم   رصــد 
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المصــري، ومــدى حيويــة تلــك القضايــا حســب مــدركات الجمهــور، مــع ربــط ذلــك بمعــدل 
المصريــة. للفضائيــات  التعــرض 

•  رصــد مســتويات الوعــي األمنــي لــدى الجمهــور عــن القضايــا األمنيــة األساســية وعاقــة هــذه 	
المســتويات بمعــدل التعــرض لــكل مــن الفضائيــات المصريــة الحكوميــة والخاصــة.

• الكشــف عــن مــدى إســهام القنــوات الفضائيــة المصريــة فــي نشــر مدعمــات األمــن علــى مســتوى 	
القيــم، والمعاييــر والتقاليــد االجتماعيــة، والســلوك.

جراءاتها:- خامسًا: منهجية الدراسة الميدانية واإ
إذا كانــت هــذه الدراســة تتقصــى التأثيــرات المعرفيــة والســلوكية لبرامــج الفضائيــات فــي القضايــا 
األمنيــة، فــإن هــذا التأثيــر تمــت دراســته مــن خــال دراســة ميدانيــة متعمقــة علــى عينــة مــن الجمهــور 

باســتخدام الطريقــة العلميــة المتعــارف عليهــا. 
جراءاتهــا المنهجيــة مــن حيــث التســاؤالت  وفــي الصفحــات اآلتيــة توضيــح لطريقــة الدراســة واإ

والفــروض، عينــة الدراســة، أداة الدراســة، جمــع البيانــات والمعالجــة اإلحصائيــة:
تساؤالت الدراسة:

مــا هــي التأثيــرات المعرفيــة والســلوكية للمــواد والبرامــج التــي تبثهــا الفضائيــات المصريــة . 1
عــن القضايــا األمنيــة؟ 

ما هي طبيعة االتجاهات نحو دور الفضائيات المصرية في الوعي األمني؟. 2
مــا هــي العاقــة بيــن الخصائــص الديموجرافيــة للمبحوثيــن وكل مــن متغيــرات التعــرض . 3

للفضائيــات ومتغيــرات الوعــي األمنــي؟
 فروض الدراسة:-

الفــرض األول: » يوجــد ارتبــاط طــردي موجــب بيــن )االســتغراق( فــي مشــاهدة البرامــج التــي 
دراك القضايــا األمنيــة ». تتنــاول القضايــا األمنيــة فــي الفضائيــات واإ

الفــرض الثانــي: » يوجــد ارتبــاط طــردي موجــب بيــن معــدل التعــرض للمــواد المعنيــة باألمــن عبــر 
الفضائيــات وتأثيــر هــذا التعــرض فــي الوعــي األمنــي ». 

الفــرض الثالــث: »يوجــد ارتبــاط طــردي موجــب بيــن االتجــاه نحــو دور الفضائيــات المصريــة فــي 
تشــكيل الوعــي األمنــي لــدى الجماهيــر مــن جهــة والمعرفــة بقضايــا األمــن الداخلــي والخارجــي مــن 

جهــة ثانيــة ». 
عينة الدراسة:

أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة عمديــة قوامهــا)600( مفــردة، وقــد تــم ســحب العينــة مــن مناطــق 
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مختلفــة بمحافظــات القاهــرة والجيــزة والقليوبيــة، بحيــث تمثــل العينــة كافــة المناطــق. 
تراوحــت أعمــار العينــة مــا بيــن )18( إلــى )73( ســنة، بمتوســط عمــري قــدره )35,4( ســنة 
وانحــراف معيــاري )14(، وروعــي فــي اختيــار العينــة ضوابــط واضحــة، تتمثــل فــي أن تتضمــن 

العينــة مفــردات متنوعــة مــن حيــث النــوع، والســن والتعليــم ومنطقــة اإلقامــة، والدخــل. 

جدول رقم )1( خصائص عينة الدراسة

%كالمتغيرات الديموجرافية

النوع: ذكور
        إناث

300
300

50.0
50.0

السن: 18	35
70 	36       

332
268

55.3
44.7

التعليم: أقل من المتوسط
         متوسط وفوق المتوسط

        جامعي أو أعلى

101
172
327

16.8
28.7
54.5

المحافظة: القاهرة
            الجيزة

            القليوبية

200
200
200

33.3
33.3
33.3

 المنطقة: حضر 
            ريف

510
90

85.0
15.0

الدخل: أقل من 2000
          2000 فأكثر

304
296

50.7
49.3

600100المجموع

يوضح هذا الجدول خصائص عينة الدراسة، حيث نجد أن عينة الدراسة قد تم تقسيمها بالتساوى 
المبحوثيــن  بالنســبة ألعمــار  أمــا  نســبة كل منهــا )%50(،  الذكــور واإلنــاث، حيــث كانــت  بيــن 
فحصلــت فئــة )مــن 18 إلــى 35 (علــى أعلــى نســبة )55,3%(، ثــم تلتهــا فئــة )مــن 36 إلــى 70 
عــام( بنســبة )44,7%(، أمــا بالنســبة للمؤهــل التعليمــي للمبحوثيــن، فنجــد أعلــى نســبة )%54,5( 
لفئــة مؤهــل جامعــى فأعلــى، وتلتهــا فئــة متوســط وفــوق المتوســط بنســبة )28,7%(، وأخيــًرا فئــة أقــل 
مــن المتوســط بنســبة )16,8%(، أمــا بالنســبة لمحــل اإلقامــة فقــد تــم تقســيم المبحوثيــن بالتســاوى بيــن 
محافظــات القاهــرة الكبــرى)200 مفــردة لمحافظــة القاهــرة – 200 مفــردة لمحافظــة الجيــزة – 200 
مفــردة لمحافظــة القليوبيــة(، وقــد تــم اختيــار محافظــات القاهــرة الكبــرى، وذلــك الن محافظتــى القاهــرة 
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والجيــزة تمثــل الحضــر، والقليوبيــة تمثــل محافظــات الريــف، أمــا منطقــة الســكن، فنجــد أن أعلــى 
نســبة كانــت للحضــر بنســبة )85%( مقابــل )15%(( للريــف، أمــا مســتوى الدخــل، جــاء فــي المرتبــة 

األولــى، )أقــل مــن 2000( بنســبة )50,7%(، ثــم )2000 فأكثــر( بنســبة )%49,3(.
أداة الدراسة:

 A specially Designed(  إعــداده خصيًصــا تــم  اســتبيان  الدراســة علــى  هــذه  اعتمــدت 
Questionnaire( لقيــاس دور التأثيــرات المعرفيــة والســلوكية لبرامــج الفضائيــات فــي القضايــا 

األمنيــة، وقــد تــم إعــداد االســتبيان حســب اإلجــراءات العلميــة والخطــوات المتعــارف عليهــا، مــع 
االســتعانة بالدراســات الســابقة ومــا فيهــا مــن أدوات جمــع البيانــات، وكذلــك مــع االلتــزام بموضــوع 
ــا عــدة محــاور  البحــث وأهدافــه وتســاؤالته وفروضــه. جــاء االســتبيان فــي صورتــه النهائيــة متضمًن

أساســية، وفيمــا يلــي توضيــح هــذه المحــاور بمــا تتضمنــه مــن أســئلة واختبــارات ومقاييــس:- 
المحــور األول: التأثيــرات المعرفيــة لبرامــج الفضائيــات فــي التوعيــة األمنيــة: يتضمــن 

هــذا المحــور مجــاالت القيــاس اآلتيــة:
- مــدى إســهام المــواد والبرامــج التــي تقدمهــا الفضائيــات عــن القضايــا األمنيــة فــي معرفــة النــاس 
بهــذه القضايــا، وتمثلــت اســتجابات المبحوثيــن علــى هــذا الســؤال فــي أربعــة اســتجابات: )إلــى 

حــد كبيــر، إلــى حــد مــا، يصعــب التحديــد، لــم تســاهم(. 
- مقيــاس التأثيــرات المعرفيــة: ويهتــم هــذا المقيــاس بقيــاس التأثيــرات المعرفيــة للبرامــج والمــواد التــي 

تقدمهــا الفضائيــات، ويضــم المقيــاس عشــرة بنــود، كل منهــا يتضمــن جانًبــا معرفًيــا معينــا.
أمــا االســتجابات علــى تلــك البنــود فتعبــر عــن مــدى إســهام الفضائيــات المصريــة فــي تحقيــق هــذه 
التأثيــرات المعرفيــة، وهــذه االســتجابات هــي: )إلــى حــد كبيــر(، )إلــى حــد مــا(، )يصعــب التحديــد(، 

)لــم تســاهم(، وتتخــذ هــذه االســتجابات أوزاًنــا ترجيحيــة، هــي علــى الترتيــب )4(، )3(، )2(، )1(.
 وتتــراوح الدرجــة علــى هــذا المقيــاس مــا بيــن )10( إلــى )40(، علــى أســاس أن درجــة كل بنــد 
تتــراوح مــا بيــن )1( إلــى )4(، وعلــى مســتوى المقيــاس ككل، فــإن الدرجــة المرتفعــة تــدل علــى تأثيــر 

معرفــي مرتفــع، بينمــا تــدل الدرجــة المنخفضــة علــى تأثيــر معرفــي منخفــض.
 المحور الثاني: التأثيرات السلوكية لبرامج الفضائيات في التوعية األمنية:

أ- قياس مدى إسهام المواد والبرامج التي تقدمها الفضائيات عن القضايا األمنية في 
التوعية السلوكية للجماهير بشأن هذه القضايا، وتمثلت استجابات المبحوثين على هذا 
السؤال في أربعة استجابات: )إلى حد كبير، إلى حد ما، يصعب التحديد، لم تساهم(.
ب- مقياس التأثيرات السلوكية التي تحدثها البرامج والمواد التي تقدمها الفضائيات في 
السلوكيات ذات الصلة باألمن، وهذا المقياس عبارة عن ثاثة عشر بندًا، كل منها 



التأثيرات املعرفية والسلوكية لبرامج الفضائيات  ...

276

يتضمن جانًبا سلوكًيا معينا.
أمــا االســتجابات علــى تلــك البنــود فتعبــر عــن مــدى إســهام الفضائيــات المصريــة فــي تحقيــق هــذه 
التأثيــرات مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن، وهــذه االســتجابات هــي: )إلــى حــد كبيــر(، )إلــى حــد مــا(، 
)يصعــب التحديــد(، )لــم تســاهم(،وتتخذ هــذه االســتجابات أوزانــا ترجيحيــة هــي علــى الترتيــب )4(، 
)3(، )2(، )1(، وتتــراوح الدرجــة علــى هــذا المقيــاس تتــراوح مــا بيــن )13( إلــى )52(، علــى أســاس 

أن درجــة كل بنــد تتــراوح مــا بيــن )1( إلــى )4(، وعلــى مســتوى المقيــاس ككل، فــإن الدرجــة المرتفعــة 
تــدل علــى تأثيــر ســلوكي مرتفــع، بينمــا تــدل الدرجــة المنخفضــة علــى تأثيــر ســلوكي منخفــض.

المحور الثالث: االتجاه نحو دور برامج الفضائيات في الوعي األمني:
يتكــون هــذا المقيــاس مــن عشــر عبــارات تــدور حــول دور برامــج الفضائيــات فــي نشــر الوعــي 

األمنــي.
أما االستجابات على تلك البنود فهي: )نعم(،)يصعب التحديد(، )ال(، وتتخذ هذه االستجابات 

أوزانا ترجيحية هي على الترتيب )3(، )2(، )1(. 
وتــدل االســتجابة )نعــم( علــى االتجــاه اإليجابــي نحــو دور برامــج الفضائيــات فــي الوعــي األمنــي، 
أمــا االســتجابة )يصعــب التحديــد( فتــدل علــى االتجــاه المحايــد أو غيــر المحــدد، فــي حيــن تــدل 
االســتجابة )ال( علــى االتجــاه الســلبي نحــو دور برامــج الفضائيــات فــي الوعــي األمنــي، وتتــراوح 
الدرجــة علــى هــذا المقيــاس مــا بيــن )10( إلــى )30(، وعلــى مســتوى المقيــاس ككل فــإن الدرجــة 

المرتفعــة تــدل علــى اتجــاه إيجابــي بينمــا تــدل الدرجــة المنخفضــة علــى اتجــاه ســلبي
البرامــج  دور  تفعيــل  مقترحــات  معرفــة  فــي  تمثلــت  االســتبيان  محتــوى  فــي  األخيــرة  الجزئيــة 
التليفزيونيــة فــي نشــر الوعــي األمنــي حســب مــدركات المبحوثيــن، حيــث تمــت صياغــة مجموعــة 
بدائــل تعبــر عــن جوانــب تفعيــل هــذا الــدور، وكان المطلــوب مــن المبحــوث وضــع عامــة مميــزة أمــام 
المقتــرح الــذي يــراه الزًمــا لتفعيــل دور الفضائيــات المصريــة فــي نشــر الوعــي األمنــي بيــن الجماهيــر. 
كمــا تضــن االســتبيان الخصائــص الديموجرافيــة للمبحــوث، باعتبــار أن هــذه الخصائــص تمثــل 
متغيرات مســتقلة )Independent Variables( يمكن أن تختلف وفًقا لها اســتجابات المبحوثين 

علــى بنــود/ أســئلة التعــرض للفضائيــات، وكذلــك بنــود /أســئلة الوعــي األمنــي. 
وتتمثــل هــذه المتغيــرات فــي: النــوع، الســن، التعليــم، محافظــة اإلقامــة، منطقــة المعيشــة )ريــف 

& حضــر(، متوســط الدخــل الشــهري بالجنيــه المصــري. 
التحقق من كفاءة االستبيان:

 )Validity( تــم التحقــق مــن كفــاءة االســتبيان مــن حيــث الصــدق والثبــات، ففيمــا يخــص الصدق
تــم اســتخدام طريقــة الصــدق الظاهــري )Face Validity( مــن خــال الفحــص المدقــق للبنــود 
وأنمــاط االســتجابات علــى كل منهــا، والتأكــد مــن وضوحهــا مــن حيــث اللغــة والمحتــوى، وأنهــا 
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)تقيــس المطلــوب( قياســه بمــا يتفــق مــع موضــوع الدراســة وأهدافهــا، كمــا تــم عــرض االســتبيان علــى 
مجموعــة مــن األكاديمييــن ذوي االختصــاص للتأكــد مــن كفــاءة االســتبيان فــي قيــاس الموضــوع 

المطلــوب قياســه. 
 Cronbach Alpha فقــد تــم التحقــق منــه بطريقــة ألفــا- كرونبــاخ Reliability أمــا الثبــات
 Alpha وذلــك للمقاييــس الفرعيــة كل علــى حــدة، وهــذه المقاييــس مجتمعــة، وقــد تراوحــت قيــم
Coefficient مــا بيــن )0,83( إلــى )0,84(، أمــا علــى مســتوى المقاييــس الفرعيــة مجتمعــة فقــد 

بلغــت قيمــة معامــل »ألفــا« مــا قيمتــه )0,87( وهــذه قيمــة ثبــات مرتفعــة إلــى حــد كبيــر. 
جمع البيانات والمعالجة اإلحصائية:

ن - فــي  تــم جمــع بيانــات هــذه الدراســة مــن خــال المقابــات الفرديــة المباشــرة مــع المبحوثيــن، واإ
بعــض الحــاالت - تــم تطبيــق االســتبيان مــن خــال المقابلــة الجماعيــة )بمعنــى وجــود أكثــر مــن 
مبحــوث فــي مــكان واحــد( لإلجابــة علــى بنــود وأســئلة االســتبيان، وقــد خضعــت جميــع االســتبيانات 
اإلحصائيــة  الحزمــة  باســتخدام  البيانــات،  إدخــال  قبــل  أو  المقابلــة  أثنــاء  ســواء  مدققــة  لمراجعــة 
للعلــوم االجتماعيــة )SPSS(، وقــد عولجــت البيانــات وفــق خطــة إحصائيــة تقابــل أهــداف الدراســة 

واإلجابــة علــى التســاؤالت والتحقــق مــن الفــروض. 
سادسًا: اإلعالم والوعي األمني:-

يحقــق العاقــة القائمــة بيــن هيئــات الدولــة وبيــن الوســائل اإلعاميــة األمنيــة، مــا كانــت تعتمــد 
عليــه المجتمعــات القديمــة عنــد معاقبتهــا لمــن يخــرج عــن القانــون أو يخالفــه مــن تجميــع النــاس فــي 
ســاحة تحددهــا الجهــة األمنيــة المنــوط بهــا أن تتولــي العقــاب ليكــون علــى مــرأى مــن الموجوديــن.)7(

رشــاده،  إن جميــع وســائل االتصــال بالجماهيــر لتضطلــع لوظيفتيــن؛ همــا: تكويــن الــرأي العــام، واإ
ويمكــن القــول بصفــة عامــة: إن هاتيــن الوظيفتيــن تؤديــان بطريقــة مســتمرة، وبصفــة عامــة فــإن 

هاتيــن الوظيفتيــن تغيبــان عــن انتباهنــا الواعــي، وهــذا مــن أهــم النقــاط.)8(
ونظــًرا لحداثــة اإلعــام األمنــي، ورغــم تعــدد وظائفــه لكونــه إعاًمــا متخصًصــا، فيتطلــب فيــه أن 
ينبنــي علــى المصداقيــة والشــفافية وعــدم حجــب الحقائــق، تزيــد عليــه وظائــف أخــري مــن الوظائــف 
التــي تتكشــف وال تنقطــع لإلعــام عامــة، واإلعــام األمنــي خاصــة، هــذه الوظيفــة هــي ترســيخ 
المبــادئ والقيــم فــي أذهــان جمهــور المتلقيــن، ويحتــاج هــذا مــن اإلعــام األمنــي بــذل مجهــود فــي 
أن تركــز وســائله اإلعاميــة علــى العوامــل المشــتركة بينــه وبيــن اإلعــام إلمكانيــة تحديــد وتوضيــح 

الوظائــف.
تحديــد الوظائــف التــي تقدمهــا وســائل اإلعــام فــي منهــج الحيــاة البشــرية إنمــا يمكــن فــي المفاهيــم 
المتعلقــة باألمــن النفســي واالجتماعــي، مثــل: تســهيل االندمــاج المجتمعــي، التخلــص مــن القيــود 

المتحكمــة فــي العاطفــة، االنســاخ مــن التوتــر والوحشــة، الشــعور باألمــن والنظــام.
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إن المســاعي التــي قــام بهــا الباحثــون والمختصــون والخبــراء اإلعاميــون لوضــع معنــي ومفهــوم 
وتعريــف لإلعــام األمنــي لتحديــد ماهيتــه، جــاءت كلهــا مــن منعطــف واحــد ال آخــر لــه، ظهــر جلًيــا 
فــي تركيــز العمــل اإلعامــي األمنــي علــى الجريمــة وطــرق مكافحتهــا والحــد منهــا، بمعنــي أنــه يمكــن 
وضــع توضيــح أو شــرح لمفهــوم اإلعــام األمنــي بتعريفــه، مــن خــال نظريــات خاصــة باإلعــام، 
عكــس مــا هــو عليــه عنــد تعريفــه بوصفــه مصطلًحــا أمنيــًا، يتفــرع منــه عناصــر وجوانــب، تضــم 

مضمــون اإلعــام األمنــي تحــت عباءتهــا وتظلــه بظلهــا.
أ- أهداف اإلعالم األمني:
1- تحريك مشاعر الناس:

اإلعام هو عملية اتصال موضوعية مجردة وحيادية بشــكل عام، تســتهدف مشــاعر الجماهير 
عــن طريــق إعامهــا بالحقائــق كمــا هي.)9( 

والــذي يعنينــا هنــا أن نؤكــد أن اإلعــام فــي كل مجتمــع رســالة شــاملة تنحصــر تحــت ثاثــة 
عناويــن رئيســية هــي: اإلعــام، األخبــار أو األنبــاء والتثقيــف، والترفيــه. 

وتحــت هــذه النقــاط الثــاث تنــدرج كل اهتمامــات اإلنســان والمجتمــع أو اإلنســان فــي المجتمــع، 
ذاعــة  أو المجتمــع باعتبــاره خليــة إنســانية متكــررة وناميــة، فرســالة أجهــزة اإلعــام مــن صحافــة واإ
وتلفــاز تعمــل علــى تحقيــق الرابطــة العقديــة واالجتماعيــة والقوميــة، واإلنســانية خــال هــذه المهمــات 
الثــاث: اإلعــام بالحقائــق واألحــداث واألخبــار فيتســاوى بذلــك كل أفــراد المجتمــع أو األمــة أو 
العالــم بحيــث الفرديــة الخبريــة، بحيــث إن كل فــرد تتــاح لــه فرصتــه للعلــم بالحــدث؛ فتنشــأ بذلــك 
رابطــة خبريــة - إن جــاز هــذا التعبيــر - بيــن كل أفــراد المجتمــع أو األمــة أو العالــم، وهــذا ليــس 

باألمــر الهيــن األثــر فــي تشــكيل الرابطــة االجتماعيــة أو القوميــة أو اإلنســانية.)10(
2- االستقرار األمني لحماية المجتمع:

إذا كان االســتقرار األمني وحماية المجتمع من الجرائم بشــتى أنواعها يعتبر هدًفا قديًما تســعي 
إليــه مؤسســات الدولــة واألفــراد، فمــن الضــروري أن تتنســق الجهــود وتتكامــل اإلمكانيــات لتحقــق 
ذا كان اإلعــام األمنــي  هــذا الهــدف األساســي الــذي يأتــي فــي مقدمــة األهــداف العامــة للمجتمــع، واإ
هــو فــي األســاس عــدة شــرائح تهــم المجتمــع بأكملــه، والتــي يجــب أن تؤديهــا وســائل اإلعــام باقتــدار 
وكفــاءة عاليــة، فــإن قيــام األجهــزة األمنيــة فــي المجتمعــات المختلفــة بالتنســيق والتعــاون مــع اإلعــام 

فــي تحقيــق هــذا الــدور يأتــي فــي مقدمــة أولويــات التعامــل بيــن الطرفيــن.)11(
2- يحدث تأثيرات معرفية:

ــا مــا يســعى عبــر رســائله المختلفــة إلــى إحــداث تأثيــرات معرفيــة، ولذلــك  اإلعــام األمنــي غالًب
يتعامــل مــع تنميــة المعرفــة والوعــي واإلدراك والتذكــر واالنتبــاه والتغيــرات وغيرهــا مــن العمليــات 
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المعرفيــة ذات التأثيــر المباشــر فــي الســلوك، وهــو بهــذا المعنــي ينبغــي أن يرتكــز تصميًمــا وتنفيــًذا 
علــى اإلســهامات العلميــة التراكميــة فــي هــذا المجــال، والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة.
اإلعــام األمنــي نشــاط متصــل ومســتمر فاالســتمرارية إحــدى الســمات األساســية مــن اإلعــام 

ــا أو موســميًا.)12( األمنــي الــذي يبــدو علــى صفحــات الصحــف وشاشــات التليفزيــون، إمــا دورًي
تعــد التنميــة فــي حياتنــا فرًصــا قــد يكــون حظهــا أوفــر لــدى بعــض األفــراد بالمجتمــع، بينمــا تكــون 

عنــد البعــض األخــر منهــم أقــل حًظــا فــي فتــرة زمنيــة واحــدة وداخــل مجتمــع واحــد.
نخلــص إلــى أن اإلعــام األمنــي يعمــل علــى البنــاء والترابــط االجتماعــي، مــن حيــث الموروثــات 
التــي يعتــز المجتمــع بهــا،  إضافــة إلــى مــا يقدمــه للمجتمــع مــن أخبــار صحيحــة ومعلومــات ســليمة 
وحقائــق ثابتــة وأن اإلعــام األمنــي يتعامــل مــع األجهــزة والمؤسســات اإلعاميــة وغيرهــا ويتشــارك 

أيًضــا فــي تدعيــم وتوثيــق النواحــي األمنيــة خــارج حــدود الدولــة.
وقــد وصلــت العلــوم األمنيــة مــن تقــدم واســتخدام للتقنيــات الحديثــة، بحيــث أصبحــت أجهــزة األمــن 
تتعامــل مــع أكثــر التقنيــات الحديثــة إتقاًنــا وتعقيــًدا، وأصبحــت المعــارف العلميــة والمهــارات التقنيــة 
واألجهــزة والمعــدات الخاصــة بهــا، ابتــداًء مــن وســائل االتصــال ومــروًرا بوســائل الدفــاع والمهــارة 
التدريبيــة للتعامــل مــع المعــدات الحديثــة وبشــبكة اتصــاالت متقدمــة، كل ذلــك جعــل الجهــاز األمنــي 
يتســلح بالمعرفــة والتقنيــة والتأهيــل والتدريــب فــي أرقــى الجامعــات والكليــات فــي األجهــزة األمنيــة، فــي 
مختلــف المجــاالت، ســواء فــي المجــاالت التقليديــة التــي تتمثــل فــي ضبــط الجريمــة بعــد وقوعهــا، أو 

فــي الجانــب الوقائــي المتمثــل فــي منــع الجريمــة قبــل وقوعهــا.
 والتحقيق الجنائي يعني كشف الحقيقة، وهو ما يعني أيًضا استخدام كافة الوسائل المشروعة 
التــي ال تتناقــض مــع حقــوق اإلنســان وحفــظ كرامتــه مــن أجــل الوصــول إلــى الحقيقــة لكشــف الجرائــم 

وشــبكات التخطيط لهذه الجرائم.
 كذلــك فــإن العمــل أمنًيــا مــع جمهــور مثقــف ومتعلــم يعــرف مالــه ومــا عليــه، أمــر غايــة األهميــة 
وبغيابــه يعجــز الجهــاز األمنــي عــن تحقيــق أهدافــه، فبوجــود المواطــن الواعــي المــدرك يســتطيع رجــل 
ــا ويــًدا أخــرى لألمــن  األمــن أن يتحــرك بفعاليــة أثنــاء قيامــه بعملــه األمنــي، ويصبــح المواطــن عوًن
عــن طريــق وعيــه وحســه األمنــي الــذي خلقــه التعلــم، ومشــاركة الجماهيــر فــي تحقيــق األمــن الشــامل 

مــن خــال التاحــم مــع أجهــزة األمــن وتأصيــل الوعــي األمنــي لــدى المواطــن.
إقحــام الجماهيــر والمنظمــات والجمعيــات  الــذي يســتهدف  الشــامل،  ووفًقــا لمضاميــن األمــن 
والهيئــات األهليــة لتعمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع األجهــزة األمنيــة المنــاط بهــا العمــل األمنــي بمختلــف 
رشــادهم إلــى المخاطــر الناجمــة عــن اإلجــرام  مســمياته، فــإن األمــر يحتــاج إلــى توعيــة األفــراد واإ
واالنحــراف، وبيــان حجــم التعديــات واألضــرار وتأثيراتهــا فــي مجــاالت التنميــة وتطــور المجتمــع، 
وبيــان الجهــود األمنيــة المبذولــة، ومــا توصلــت إليــه مــن نتائــج إيجابيــة ومــا تحتاجــه مــن دعــم 
ومــؤازرة حتــى تتحقــق الفاعليــة فــي عمليــات الوقايــة والمكافحــة بجهــود جماعيــة ومجتمعيــة، قــادرة 
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علــى تحقيــق مــا نصبــوا إليــه مــن أمــن وأمــان واســتقرار. ))13
 كمــا أن الوعــي األمنــي يتطلــب توضيــح كافــة ســبل الوقايــة مــن الجريمــة علــى مســتوى الفــرد 
والجماعــة، مــن خــال ترشــيد المواطنيــن ألســاليب الوقايــة الذاتيــة وطــرق وأســاليب تأميــن ممتلكاتهــم 
وكيفيــة التنســيق، فــي إطــار الحــي أو المنــزل أو المحيــط الســكني مــع جيرانهــم ومــع المنظمــات 
األهليــة، وبيــن هــذه جميعــًا، وبيــن األجهــزة األمنيــة، وكذلــك يتطلــب تفعيــل جهــود كافــة الجهــات 
الرســمية والمؤسســات الوطنيــة بتحقيــق مضاميــن األمــن الشــامل، كــي يكــون لهــا دور فــي علميــات 
التوعيــة األمنيــة وعلــى وجــه الخصــوص، التعليــم والصحــة والمرافــق واإلعــام والمســاجد واالتحــادات 
المهنيــة والنــوادي الرياضيــة والملتقيــات الشــبابية والثقافيــة، وكلهــا يمكــن أن تتعــاون فــي إطارهــا لخلــق 
وعــي جماهيــري، إلحيــاء الضوابــط التقليديــة وتحســين العاقــة مــع الشــرطة وتشــكيل الجمعيــات 

األهليــة والشــبابية للوقايــة مــن الجريمــة. 
وتشجيع االشتراك في برامج الشرطة المجتمعية، وتعميق كراهية المواطن للجريمة والمجرمين، 
وتحفيزهــم علــى مقاومتهــا والتعــاون مــع الســلطات لــإلدالء بالشــهادة، وعــدم التســتر علــى الفاريــن 
بــاغ رجــال األمــن عــن الجرائــم ومرتكبيهــا، واالبتعــاد عــن اســتعمال القــوة لحــل  مــن العدالــة، واإ
المشــكات واالحتــكام إلــى القضــاء، والســعي لرعايــة المســجونين ومتابعــة أحوالهــم بعــد انتهــاء 
العقوبــة ومحاولــة إدماجهــم فــي المجتمــع، واإلســهام فــي برامــج التوعيــة والتثقيــف واإلرشــاد للشــباب 
وكافــة أفــراد المجتمــع، حتــى يقلعــوا عــن كل مــا يعكــر صفــو األمــن، ويكونــوا معــاول بنــاء للمجتمــع 

ال معــاول هــدم.
ب- تفعيل الوعي األمني من قبل رجال األمن:

مــن خــال الســعي إلــى تطويــر مســتوى الخدمــة األمنيــة المقدمــة حتــى تحــوز علــى رضــا . 1
المواطنيــن والهيئــات والجمعيــات األهليــة، وبالتالــي تعاطفهــم وتجاوبهــم مــع رســالة األمــن.

تســخير كافــة اإلمكانيــات البشــرية والماديــة المتاحــة لتحقيــق أداء أفضــل وحلــول ناجحــة . 2
لمواجهــة اإلجــرام، بمــا فــي ذلــك تبنــي مشــروعات المســاهمة األهليــة لتحقيــق األمــن 

الشــامل.
الحــرص علــى تنقيــة األجــواء وتحســين الصــات بيــن رجــال األمــن والمواطنيــن مــن خــال . 3

االرتقــاء بالعمــل األمنــي وأدائــه.
توعيــة المواطنيــن لتحقيــق مضاميــن االلتــزام والتحصيــن الذاتــي وتحفيزهــم للمشــاركة فــي . 4

األنشــطة الوطنيــة لدعــم مســيرة األمــن.
إعــادة االعتبــار إلــى الضوابــط التقليديــة النابعــة مــن ديننــا وأخاقنــا وقيمنــا االجتماعيــة، . 5

بحيــث نطــور دور المســجد والكنيســة والمدرســة والمجتمــع المحلــي.
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تطويــر برامــج اإلعــام العــام واإلعــام األمنــي، حتــى يكــون أكثــر قــدرة علــى تحقيــق . 6
أهدافــه ومتــى يســتطع أن يخلــق رأًيــا عاًمــا مســتنيًرا معادًيــا لإلجــرام واالنحــراف، ويتجــاوب 
مــع مــا ندعــو إليــه مــن إســهام ومشــاركة المواطنيــن لمــؤازرة ومســاندة األجهــزة األمنيــة 

المختصــة بالوقايــة والمكافحــة.
األساليب اإلعالمية لنشر الوعي األمني:

أ- التوعية بنشر الثقافة األمنية: 
وهــي التــي تتــم مــن خــال االهتمــام بالتثقيــف األمنــي، باســتخدام وســائل اإلعــام المختلفــة، 
والــذي يقــوم علــى أســاس تدعيــم إســهام الجمهــور لرجــال األمــن فــي بعــض األحــوال لتحقيــق األمــن 
االجتماعــي، وهــو مــا أكــد عليــه المشــرع: علــى الفــرد العــادي تقــع مســئولية وواجــب اإلبــاغ عــن 
الجرائــم، وال شــك أن التوعيــة األمنيــة فــي المناهــج الدراســية تمكــن مــن تأديــة الواجــب الــذي يســهم 

بــدون شــك فــي تحقيــق األمــن االجتماعــي.
ب- الوعي األمني التحذيري:

ويعنــي تحذيــر النــاس مــن أســاليب المجرميــن، وهــي تقــوم فــي مضمونهــا علــى نقــد وتقييــم مــا 
يشــاهدون، وبــث القيــم األخاقيــة واالجتماعيــة، وبمــا يؤثــر فــي تصرفاتهــم، وتحميهــم مــن االنحــراف، 

مــع تضميــن المناهــج الدراســية فــي مختلــف مراحــل التعليــم مــن النواحــي األمنيــة والوقائيــة.
اإلعــام وطلــب  وســائل  خــال  مــن  والهاربيــن،  المتهميــن  وأوصــاف  الصــور  نشــر  أن  كمــا 
المعاونــة مــن الجمهــور فــي البحــث عنهــم، واإلدالء بــأي معلومــة لديهــم لــه فائــدة مزدوجــة، حيــث 
يســاعد ذلــك فــي ســرعة القبــض علــى المتهميــن، مــن خــال مــا يدلــي بــه الجمهــور مــن معلومــات أو 
اقتنــاع المتهــم بتســليم نفســه للعدالــة أو اهتــزاز أعصابــه وتخبــط قراراتــه عندمــا يعلــم بــأن أوصافــه أو 

اســمه معلــن مــن خــال وســائل اإلعــام.)14(
ظهــار التواصــل األمنــي مــن خــال  ويكمــن دور اإلعــام اإليجابــي فــي توعيــة الجماهيــر واإ
قبــل وبعــد الدخــول  فــي األعمــال اإلجراميــة وأوضاعهــم  عــرض الخلفيــة عــن حيــاة المتورطيــن 
إلــى دائــرة الجريمــة، حتــى تتضــح لــكل أســرة ولــكل األجهــزة المعنيــة األســباب واألوضــاع الحياتيــة 
المختلفــة التــي كانــت وراء تــورط هــؤالء الشــباب، ومــن ثــم نضــع أيدينــا علــى األســباب والنتائــج 
عــادة المضلليــن  بقصــد الوصــول إلــى خطــط ســليمة فــي مواجهــة ومكافحــة والوقايــة مــن الجريمــة واإ

إلــى رشــدهم، ودخولهــم كأعضــاء صالحيــن لتدعيــم المجتمــع مــن جديــد.)15(
سابعًا: نتائج الدراسة 

التأثيرات المعرفية لبرامج الفضائيات المصرية في القضايا األمنية
 يقصــد بالتأثيــرات المعرفيــة كل تغييــر فــي المعلومــات التــي يكتســبها المبحوثــون عــن القضايــا 



التأثيرات املعرفية والسلوكية لبرامج الفضائيات  ...

282

األمنيــة جــراء تعرضهــم للفضائيــات المصريــة. 
وقــد تقصــت الدراســة الحاليــة التأثيــر المعرفــي مــن منظــور مــدى وجــود هــذا التأثيــر، وكذلــك 

جوانــب هــذا التأثيــر. 
فيمــا يخــص مــدى حــدوث هــذا التأثيــر، كشــف تحليــل البيانــات عــن النتيجــة الموضحــة بالجــدول 

اآلتي:
جدول رقم )2(

التأثير المعرفي لبرامج القنوات الفضائية في الوعي األمني

النسبةالتكرارمعدل التأثر

25447.9إلى حد ما

19236.2إلى حد كبير

8015.1يصعب التحديد

40.8ال يوجد تأثير

530100المجموع

يوضح الجدول معدل التأثير المعرفي للمبحوثين بالقضايا األمنية من خال التعرض للبرامج 
التليفزيونية، فجاء ارتفاع نسبة التأثير إلى حد ما بنسبة )47,9%(، ثم يليها معدل التأثير إلى 
حد كبير بنسبة )36,2%(، ثم صعوبة تحديد معدل التأثير بنسبة )15,1%(، وأخيًرا )%0,8( 
من المبحوثين أقروا بعدم وجود تأثير معرفي بالقضايا األمنية من خال البرامج التليفزيونية. 

ومن خال تلك النتائج يتبين ارتفاع نســبة التأثير المعرفي لدى المبحوثين بالقضايا واألحداث 
األمنيــة التــي يتــم تناولهــا مــن خــال البرامــج التليفزيونيــة بالقنــوات الفضائيــة المصريــة الحكوميــة 
والخاصــة. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع الكثيــر مــن الدراســات التــي تناولــت عاقــة الدوافــع بالتأثيــرات 
االتصاليــة، مــن خــال وجــود متغيــر وســيط فــي العاقــة بيــن التعــرض لوســائل اإلعــام والتأثيــر، 
وهــى دوافــع المشــاهدة، وهــو فــي دراســتنا الحاليــة )دافــع الحاجــة إلــى األمــن(، وبذلــك يؤثــر ذلــك علــى 

التأثيــرات االتصاليــة لهــذه المضاميــن األمنيــة علــى الجمهــور المصــري.
وعنــد تقصــي العاقــة بيــن حــدوث التأثيــر والخصائــص الديموجرافيــة لعينــة الدراســة، كشــف 

تحليــل البيانــات عــن النتيجــة الموضحــة بالجــدول اآلتــي:
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جدول رقم )3(
العالقة بين التأثير المعرفي لبرامج القنوات الفضائية في الوعي األمني والخصائص الديموجرافية

نالخصائص الديموجرافية

التأثر المعرفي للبرامج األمنية 
)نسبة مئوية(

الداللةكاى2
إلى حد
 كبير

إلى حد
 ما

يصعب
التحديد

ال يوجد
 تأثير

النوع: ذكور
        إناث

264
266

31.0
41.5

56.5
39.0

11.5
18.5

1.0
1.017.400.001

السن: 18	35
70 	36       

280
250

32.0
41.0

50.5
44.5

16.5
13.5

1.0
1.04.400.221

التعليم: أقل من المتوسط
         متوسط وفوق 

المتوسط
        جامعي أو أعلى

86
146
298

30.0
33.0
39.5

50.0
51.5
45.5

17.5
15.5
14.0

2.5
0.0
1.0

7.500.277

المحافظة: القاهرة
            الجيزة

            القليوبية

177
176
177

32.0
38.5
38.0

51.5
45.5
47.0

16.0
15.0
14.5

0.5
1.0
0.5

2.500.867

 المنطقة: حضر 
            ريف

453
77

35.0
43.0

48.5
45.5

15.5
11.5

1.0
0.02.600.461

الدخل: أقل من 2000
          2000 فأكثر

261
269

30.0
42.0

51.5
44.5

18.5
12.0

0.0
1.513.800.003

53036.048.015.01.0المجموع

يتضــح مــن الجــدول عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن التأثيــر المعرفــي لــدى المبحوثيــن، 
وتنــاول القضايــا األمنيــة مــن خــال البرامــج التليفزيونيــة، حســب متغيــرات الســن، ومســتوى التعليــم، 
والمحافظــة، المنطقــة، )P<0,05( ومــن الواضــح أن أكثريــة المبحوثيــن )48%( يتأثــرون معرفًيــا 
)إلــى حــد مــا( بتنــاول القضايــا األمنيــة عبــر البرامــج التليفزيونيــة، وهــذا علــى مســتوى مجمــل العينــة، 
أمــا حســب مجموعــات العينــة كل علــى حــدة، فــإن نســبة التأثيــر )إلــى حــد كبيــر( تتــراوح بيــن )%30( 

إلــى )%45(. 
فــي الوقــت نفســه يوضــح الجــدول وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن معــدل التأثيــر المعرفــي لــدى 
المبحوثيــن، وتنــاول القضايــا األمنيــة مــن خــال البرامــج التليفزيونيــة حســب متغيــر النــوع، ومتغيــر 
مســتوى الدخــل، )P>0,05(، فحســب متغيــر النــوع يوضــح الجــدول ارتفــاع نســبة التأثيــر المعرفــي 
إلــى حــد كبيــر بيــن المبحوثــات اإلنــاث )41,5%(، بينمــا تنخفــض هــذه النســبة إلــى )31%( بيــن 

المبحوثيــن الذكــور.
أمــا فيمــا يخــص متغيــر مســتوى الدخــل، فــإن الجــدول يوضــح ارتفــاع نســبة التأثيــر المعرفــي إلــى 
حــد كبيــر بيــن المبحوثيــن أصحــاب الدخــل )2000 فأكثــر( حيــث تصــل إلــى )42%( بينمــا تقــل 

هــذه النســبة إلــى )30%( بيــن المبحوثيــن األقــل دخــًا )أقــل مــن 2000(.
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أي أن التأثير المعرفي لدى المبحوثين، تزداد بين المبحوثات اإلناث واألكبر دخًا.
جدول رقم )4(

جوانب التأثيرات المعرفية لبرامج الفضائيات في الوعي األمني

التأثيرات
مدى انطباقها على المبحوثين

إلى حٍد
كبير

إلى حٍد
ما

يصعب
الالتحديد

44.048.05.52.5اإلمداد بالمعرفة حول األحداث والقضايا األمنية.

35.055.06.04.0المساعدة على معرفة ما يدور على الساحة األمنية.

30.050.511.58.0المساعدة في تكوين أرائي ومواقفي األمنية.
28.054.013.05.0التزود بوجهات نظر مختلفة حول مختلف القضايا األمنية.

27.057.58.57.0اإلفادة في تحليل وتفسير القضايا والمشاكل األمنية.

26.559.08.56.0المساعدة على معرفة أسباب القضايا واألحداث األمنية.

22.552.012.513.0العمل على إشباع اهتماماتي األمنية.

20.556.013.010.5المساعدة في المناقشات ذات الطابع األمني مع اآلخرين.

19.061.014.06.0المساعدة في التفاعل مع ما يجرى من قضايا وأحداث أمنية.

19.056.013.511.5المساعدة في اتخاذ مواقف نحو أطراف الصراع في القضايا األمنية.

ن = )530(
يوضــح الجــدول جوانــب التأثيــر المعرفــي لبرامــج الفضائيــات فــي الوعــي األمنــي لــدى المبحوثيــن، 
ويتضــح منــه ارتفــاع نســبة القائليــن بالتأثيــر )إلــى حــد كبيــر( فيمــا يخــص )اإلمــداد بالمعرفــة حــول 
األحــداث والقضايــا األمنيــة( حيــث أفــاد بذلــك )44%( مــن العينــة، يلــي ذلــك: )المســاعدة علــى 
معرفــة مــا يــدور علــى الســاحة األمنيــة( بنســبة )35%(، ثــم المســاعدة فــي تكويــن الــرأي والمواقــف 
تجــاه القضايــا األمنيــة بنســبة )30%(، فالتــزود بوجهــات النظــر المختلفــة حــول األحــداث األمنيــة 

بنســبة )28%(، ثــم اإلفــادة فــي تحليــل وتفســير القضايــا والمشــكات األمنيــة بنســبة )%27(.
 كمــا نتبيــن مــن الجــدول انخفــاض نســبة التأثيــر المعرفــي فيمــا يخــص )المســاعدة فــي اتخــاذ 
مواقــف نحــو أطــراف الصــراع فــي القضايــا واألحــداث األمنيــة(، وكذلــك )المســاعدة فــي التفاعــل مــع 

مــا يجــرى مــن قضايــا وأحــداث أمنيــة إلــى )%19(.
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وعلــى مســتوى مجمــل جوانــب التأثيــر المعرفــي لبرامــج الفضائيــات فــي الوعــي األمنــي لــدى 
 )30,8( بمتوســط  جــاءت  المبحوثيــن  اســتجابات  أن  عــن  البيانــات  تحليــل  كشــف  المبحوثيــن، 
وانحــراف معيــاري )5,8(، وتختلــف قيمــة هــذا المتوســط باختــاف خصائــص العينــة، علــى النحــو 

الموضــح بالجــدول اآلتــي:
جدول رقم )5( معنوية الفروق بين مجموعات العينة من حيث مجمل التأثرات المعرفية

لبرامج الفضائيات في الوعي األمني حسب الخصائص الديموجرافية

االنحراف المتوسطنالمتغيرات الديموجرافية
المعياري

قيمة 
الداللةالمعامل

النوع: ذكور
        إناث

264
266

30.6
29.8

5.6
6.0

=.T

1.570.289

السن: 18	35
70 	36       

280
250

29.9
30.5

6.0
5.5

=.T

1.220.543

التعليم: أقل من المتوسط
         متوسط وفوق المتوسط

        جامعي أو أعلى

86
146
298

30.9
31.1
29.5

5.7
5.1
6.0

=.F

5.190.006

المحافظة: القاهرة
            الجيزة

            القليوبية

177
176
177

30.3
29.6
30.6

5.8
6.2
5.4

=.F

1.200.302

 المنطقة: حضر 
            ريف

453
77

30.2
30.0

5.7
6.5

=.T

0.360.185

الدخل: أقل من 2000
          2000 فأكثر

261
269

30.20
30.16

5.8
5.8

=.T

0.090.791

53030.185.8المجموع

يتضــح مــن الجــدول عــدم وجــود فــروق جوهريــة دالــة إحصائًيــا مــن حيــث التأثيــرات المعرفيــة لبرامــج 
الفضائيــات فــي الوعــي األمنــي، وذلــك حســب متغيــرات النــوع، والســن، والمحافظــة، والمنطقــة، 
ومســتوى الدخــل )P<0,05(، وفــى الوقــت نفســه يوضــح الجــدول وجــود فــروق جوهريــة بيــن تأثيــرات 

.)50,0<P(برامــج الفضائيــات المعنيــة باألمــن القومــي، ومتغيــر مســتوى التعليــم
فحســب متغيــر التعليــم فــإن الجــدول يوضــح ارتفــاع تأثيــرات برامــج الفضائيــات المعنيــة باألمــن 
القومــي بيــن المبحوثيــن ذوى مســتوى التعليــم المتوســط وفــوق المتوســط بمتوســط )1,13(، وانحــراف 
معيــاري )1,5(، يليهــا مســتوى التعليــم أقــل مــن المتوســط بمتوســط )9,03(، وانحــراف معيــاري 
)1,5(، وينخفــض مســتوى تأثيــرات برامــج الفضائيــات المعنيــة باألمــن القومــي لــدى المبحوثيــن ذوى 
 =F( ،)6( وانحــراف معيــاري ،)المســتوى التعليمــي الجامعــي وفــوق الجامعــي بمتوســط )5,92

 .)50,0<600,0=P( ومســتوى معنويــة ،)91,5
 )son TestirapmoC itluM eeffahC( وباســتخدام اختبــار »شــيفيه« للمقارنــات المتعــددة
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تبيــن أن الفــروق الجوهريــة توجــد بيــن مجموعــة المبحوثيــن ذوي التعليــم المتوســط وفــوق المتوســط 
مــن جهــة، ومجموعــة المبحوثيــن ذوي التعليــم الجامعــي فأعلــى مــن جهــة ثانيــة. 

أي أن التأثيــرات المعرفيــة لبرامــج الفضائيــات المعنيــة فــي الوعــي األمنــي تــزداد بيــن المبحوثيــن 
ذوي التعليــم المتوســط وفــوق المتوســط مقارنــة بالمبحوثيــن ذوي المســتويات التعليمــة األخــرى.

ب- التأثيرات السلوكية للبرامج التي تبثها الفضائيات المصرية عن القضايا األمنية
جدول رقم )6( جوانب تأثير البرامج المعنية باألمن عبر الفضائيات

تؤثر إلىالجوانب
حٍد كبير

تؤثر إلى
حٍد ما

يصعب 
الالتحديد

37.549.59.04.0التعريف بأهم المخاطر التي تواجه المجتمع.

35.549.011.54.0التعريف بدور األجهزة األمنية.

33.048.511.57.0التوعية بالمخاطر الخارجية على األمن.

32.552.510.05.0التوعية بعدم التعاون مع الخارجين على النظام والقانون.

32.053.010.05.0التعريف بأنواع الجرائم وطرق الحد منها.

31.553.59.06.0التوعية باإلبالغ عن أي محاولة لزعزعة استقرار المجتمع.

29.555.510.54.5المساهمة في معرفة الفرد في القضايا األمنية.

29.555.010.55.0التعريف بأساليب األشخاص الخارجين على القانون.

28.555.510.55.5التوعية بضرورة المحافظة على ممتلكات الدولة.

27.559.07.56.0استثارة اهتمام الناس بالقضايا األمنية.

27.050.513.59.0التوعية بكيفية حماية النفس أثناء وقوع العمليات اإلرهابية.

26.050.516.57.0التشجيع على التصرف بما يتفق مع مبدأ األمن للجميع.

25.554.514.06.0التوعية بعدم التستر على األجانب والمخالفين والدخالء.

ن = )530(
يوضــح الجــدول مــدى إســهام المــواد والبرامــج التــي تقدمهــا الفضائيــات عــن القضايــا األمنيــة 
فــي التوعيــة الســلوكية للجماهيــر بشــأن تلــك القضايــا، وجــاء مــن أهــم الجوانــب التأثيريــة، والتــي 
تــدل علــى معــدل تأثيــر ســلوكي مرتفــع، التعريــف بأهــم المخاطــر التــي تواجــه المجتمــع بنســبة 
تأثيــر )37,5%(، تليهــا تعريــف النــاس بــدور األجهــزة األمنيــة بنســبة تأثيــر )5,53%(، ثــم التوعيــة 
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بالمخاطــر الخارجيــة علــى األمــن بنســبة تأثيــر إلــى حــد كبيــر )33%(، فالتوعيــة بعــدم التعــاون مــع 
الخارجيــن علــى النظــام والقانــون بنســبة تأثيــر )5,23%(، ثــم التعريــف بأنــواع الجرائــم، وطــرق الحــد 
منهــا بنســبة تأثيــر )23%(، تليهــا التوعيــة باإلبــاغ عــن أي محاولــة لزعزعــة اســتقرار المجتمــع 

بنســبة تأثيــر )%5,13(.
أمــا فيمــا يخــص جوانــب التأثيــر التــي تحــدث تأثيــر ســلوكي منخفــض لــدى المبحوثيــن، فــكان 
أبرزهــا التوعيــة بعــدم التســتر علــى األجانــب والمخالفيــن والدخــاء بنســبة تأثيــر )5,52%(، يليهــا 
علــى التشــجيع علــى التصــرف بمــا يتفــق مــع مبــدأ األمــن للجميــع بنســبة تأثيــر )26%(، ثــم التوعيــة 
بكيفيــة حمايــة النفــس وقــت وقــوع العمليــات اإلرهابيــة بنســبة تأثيــر )27%(، ثــم اســتثارة اهتمــام النــاس 

بالقضايــا األمنيــة بنســبة تأثيــر )%27,5(.
المصريــة  الفضائيــة  القنــوات  عبــر  تبــث  التــي  باألمــن  المعنيــة  التليفزيونيــة  للبرامــج  أن  أي 
الحكوميــة والخاصــة، لهــا تأثيــر ســلوكي مرتفــع علــى الجماهيــر، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع اإلطــار 
النظــري للدراســة، الــذي يفتــرض أن أنمــاط النشــاط التــي يمارســها األفــراد أثنــاء التعــرض لوســائل 
اإلعــام يمكــن أن تدعــم التأثيــرات االتصاليــة، أمــا البعــض األخــر يمكــن أن يعــوق تلــك التأثيــرات، 
وقــد أختبــر نمــوذج »روبيــن وكيــم« لاســتخدامات والتأثيــرات ثاثــة تأثيــرات اتصاليــة هــي )تأثيــرات 

الرضــا، وتأثيــرات التفاعــل شــبه االجتماعــي، وتأثيــرات الغــرس(.
جدول رقم )7( معنوية الفروق بين مجموعات العينة، 

من حيث جوانب تأثير البرامج المعنية باألمن عبر الفضائيات حسب الخصائص الديموجرافية

االنحراف المتوسطنالمتغيرات الديموجرافية
المعياري

قيمة 
الداللةالمعامل

النوع: ذكور
        إناث

264
266

41.1
39.0

6.7
7.3

=.T

3.300.757

السن: 18	35
70 	36       

280
250

40.0
40.1

7.2
6.9

=.T

0.080.595

التعليم: أقل من المتوسط
         متوسط وفوق المتوسط

        جامعي أو أعلى

86
146
298

40.8
41.4
39.2

5.8
6.1
7.7

=.F

5.420.005

المحافظة: القاهرة
            الجيزة

            القليوبية

177
176
177

40.0
39.6
40.5

6.7
7.8
6.8

=.F

0.740.477

 المنطقة: حضر 
            ريف

453
77

40.0
41.0

7.0
7.7

=.T

1.320.700

الدخل: أقل من 2000
          2000 فأكثر

261
269

40.0
40.0

6.8
7.4

=.T

0.200.728

53040.07.12المجموع
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برامــج  تأثيــرات  مــن حيــث  دالــة إحصائًيــا  فــروق جوهريــة  عــدم وجــود  الجــدول  مــن  يتضــح 
والمنطقــة،  والمحافظــة،  والســن،  النــوع،  متغيــرات  حســب  القومــي،  باألمــن  المعنيــة  الفضائيــات 

.)0,05>P( الدخــل  ومســتوى 
فــي الوقــت نفســه يوضــح الجــدول وجــود فــروق جوهريــة بيــن تأثيــرات برامــج الفضائيــات المعنيــة 

.)50,0<P(باألمــن القومــي، ومتغيــر مســتوى التعليــم
فحســب متغيــر التعليــم فــإن الجــدول يوضــح ارتفــاع تأثيــرات برامــج الفضائيــات المعنيــة باألمــن 
القومــي بيــن المبحوثيــن ذوى مســتوى التعليــم المتوســط وفــوق المتوســط بمتوســط )4,14(، وانحــراف 
معيــاري )1,6(، يليهــا مســتوى التعليــم أقــل مــن المتوســط بمتوســط )8,04(، وانحــراف معيــاري 
)8,5(، وينخفــض مســتوى تأثيــرات برامــج الفضائيــات المعنيــة باألمــن القومــي لــدى المبحوثيــن ذوى 
المســتوى التعليمــي الجامعــي وفــوق الجامعــي بمتوســط )2,93(، وانحــراف معيــاري )7,7(، حيــث 

.)50,0<500,0=P( ومســتوى معنويــة ،)24,5 =F(
يــزداد بيــن المبحوثيــن  أي أن جوانــب تأثيــرات البرامــج الفضائيــات المعنيــة باألمــن القومــي 
أصحــاب  المبحوثيــن  بيــن  وينخفــض  المتوســط،  وفــوق  المتوســط  التعليمــي  المســتوى  أصحــاب 

الجامعــي. وفــوق  الجامعــي  التعليمــي  المســتوى 
تقييم دور الفضائيات في الوعي األمني:

إذا كانــت القنــوات الفضائيــة تؤثــر فــي الجوانــب المعرفيــة والســلوكية ذات الصلــة باألمــن علــى 
النحــو الســابق توضيحــه، فمــا هــو تقييــم المبحوثيــن لــدور هــذه القنــوات فــي تنميــة الوعــي األمنــي 
بوحــه عــام لــدى الجمهــور؟ لقــد بحثــت الدراســة الحاليــة هــذا الموضــوع مــن خــال ســؤال مباشــر 
تضمنتــه أداة الدراســة، وهــو إلــى أي حــد ســاهمت القنــوات الفضائيــة فــي تنميــة الوعــي األمنــي لــدى 

الجمهــور.
وقــد كشــف تحليــل البيانــات عــن أن اســتجابات عينــة الدراســة علــى هــذا الســؤال علــى النحــو 

المبيــن بالجــدول التالــى:-
جدول رقم )8( إسهام القنوات الفضائية في الوعي األمني

النسبةالتكرارمعدل المساعدة

30457.40ساعده إلى حد ما
13024.50ساعده إلى حد كبير

9618.10ال تساعد
530100المجموع

يوضــح الجــدول معــدل مســاعدة القنــوات الفضائيــة المصريــة فــي تنميــة الوعــي األمنــي حســب 
مــدركات عينــة الدراســة، ونتبيــن منــه ارتفــاع معــدل المســاعدة إلــى حــد مــا )04,75%(، يليهــا معــدل 
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المســاعدة إلــى حــد كبيــر )5,42%(، وأخيــًرا يــرى )01,81%( مــن المبحوثيــن أن القنــوات الفضائيــة 
ال تســاعد فــي تنميــة الوعــي األمنــي.

ومــن هنــا يتبيــن ارتفــاع نســبة القائليــن بــأن القنــوات الفضائيــة تســاعد فــي تنميــة الوعــي األمنــي 
بنســبة )09,18%(، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة »بــرازان منعــم صالــح«، التــي أشــارت نتائجهــا 
إلــى أن التليفزيــون العراقــي يقــوم بــدور كبيــر فــي نشــر الوعــي األمنــي، مــن خــال المضاميــن األمنيــة 

التــي يتــم تقديمهــا مــن خــال البرامــج التليفزيونيــة، التــي تبــث علــى القنــوات الفضائيــة العراقيــة.
أمــا عــن العاقــة بيــن إســهام القنــوات الفضائيــة المصريــة فــي تنميــة الوعــي األمنــي والمتغيــرات 

الديموجرافيــة للمبحوثيــن، فقــد كشــف تحليــل البيانــات عــن النتيجــة المبينــة فــي الجــدول اآلتــي:-
جدول رقم )9( العالقة بين إسهام القنوات الفضائية في تنمية الوعي األمني والخصائص  الديموجرافية

نالخصائص الديموجرافية

مساعدة الفضائيات في تنمية 
الوعي األمني )نسب مئوية(

الداللةكاى2
إلى حد 

كبير
إلى حد 

ما
ال يوجد 

تأثير
النوع: ذكور
        إناث

264
266

25.0
24.0

56.0
58.5

19.0
17.50.400.819

السن: 18	35
70 	36       

280
250

20.0
29.5

58.5
56.0

21.5
14.58.700.013

التعليم: أقل من المتوسط
         متوسط وفوق المتوسط

        جامعي أو أعلى

86
146
298

21.0
27.5
24.0

57.0
61.0
56.0

22.0
11.5
20.0

6.200.182

المحافظة: القاهرة
            الجيزة

            القليوبية

177
176
177

24.5
25.0
24.5

56.5
58.0
57.5

19.0
17.0
18.0

0.290.991

 المنطقة: حضر 
            ريف

453
77

25.0
20.5

57.5
56.0

17.0
23.51.930.381

الدخل: أقل من 2000
          2000 فأكثر

261
269

20.0
29.0

61.0
53.5

19.0
17.55.900.051

53024.557.518.0المجموع

يتضــح مــن الجــدول عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن الــرأي فــي أن الفضائيــات تســاعد فــي 
تنميــة الوعــي األمنــي وكل مــن متغيــرات النــوع، ومســتوى التعليــم، والمحافظــة، المنطقــة، ومســتوى 
الدخــل )P<50,0( ومــن الواضــح أن أكثريــة المبحوثيــن )5,75%( أفــادت بــأن الفضائيــات تســاعد 
فــي تنميــة الوعــي األمنــي )إلــى حــد مــا( وذلــك علــى مســتوى مجمــل العينــة، أمــا حســب مجموعــات 
العينــة كل علــى حــدة، فــإن القائليــن بــأن الفضائيــات تســاعد فــي تنميــة الوعــي األمنــي )إلــى حــد مــا( 

تتــراوح نســبتهم مــا بيــن )5,35%( إلــى )%16(. 
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وفــى الوقــت نفســه يوضــح الجــدول وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن متغيــر الســن ومســاعدة 
الفضائيــات فــي تنميــة الوعــي األمنــي لــدى المبحوثيــن )P>50,0(، حيــث نتبيــن مــن الجــدول 
ارتفــاع مســتوى تنميــة الوعــي األمنــي )إلــى حــد كبيــر( بيــن المبحوثيــن األكبــر ســًنا )5,92%(، بينمــا 

تنخفــض هــذه النســبة إلــى )20%( بيــن المبحوثيــن األصغــر ســنًا.
أي أن نســبة إســهام الفضائيــات فــي تنميــة الوعــي األمنــي تــزداد بيــن المبحوثيــن األكبــر ســًنا 

مقارنــة بالمبحوثيــن األصغــر ســنًا.
االتجاهات نحو دور الفضائيات المصرية في الوعي األمني:

بحثــت الدراســة الحاليــة االتجــاه نحــو دور برامــج الفضائيــات فــي الوعــي األمنــي مــن خــال 
مقيــاس مــن عشــر عبــارات، تــدور حــول تقييــم دور برامــج الفضائيــات فــي نشــر الوعــي األمنــي:
وقــد كشــف تحليــل البيانــات عــن أن اســتجابات المبحوثيــن علــى هــذه العبــارات كانــت علــى النحــو 

الموضــح فــي الجــدول اآلتي:
جدول رقم )10( اتجاهات المبحوثين نحو دور البرامج التليفزيونية في الوعي األمني

جوانب الوعي
االتجاه

الوزن 
النسبى سلبيغير محددإيجابي

58.029.013.0245تعد مصدًرا مهًما لمعرفة ما يدور في مصر من قضايا أمنية.

51.534.514.0237.5الدعوة إلى تكاتف الدول في مواجهة اإلرهاب.

50.037.013.0237الدعوة إلى وقف ومنع الدول عن دعم المنظمات اإلرهابية.

47.041.511.5235نشر الوعي األمني لدى الجماهير.

49.035.016.0233تساهم بدور مهم في توعية الجمهور بالقضايا األمنية.

44.541.514.0230تزود الناس بالمعلومات األمنية.

49.532.018.5229.5التعبير عن وجهات النظر المختلفة بشأن القضايا األمنية.

44.041.514.5229.5إقناع الناس بالتعاون مع أجهزة األمن المختلفة.

27.040.532.5194.5العمل على تقوية الوازع الدينى.

29.039.531.5179.5الحياد والموضوعية في تناول القضايا األمنية.

ن = )600(
يوضــح الجــدول اتجاهــات المبحوثيــن حــول دور البرامــج التليفزيونيــة فــي نشــر الوعــي األمنــي، 
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وحســب محتــوى االتجــاه، فــإن القائليــن بــأن البرامــج التليفزيونيــة تعــد مصــدًرا مهًمــا لمعرفــة مــا يــدور 
فــي مصــر مــن أحــداث وقضايــا أمنيــة يشــكلون الترتيــب األول بــوزن نســبى)542 درجــة( علــى 
مقيــاس االتجــاه، تليهــا أن القنــوات الفضائيــة تدعــو إلــى تكاتــف الــدول فــي مواجهــة اإلرهــاب بــوزن 
نســبى )5,732درجــة(، ثــم الدعــوة إلــى وقــف ومنــع الــدول والمنظمــات اإلرهابيــة بــوزن نســبى )732 

درجــة(، ثــم نشــر الوعــي األمنــي لــدى الجمهــور بــوزن نســبى )532 درجــة(.
وجــاء جانــب أن القنــوات الفضائيــة تســاهم بــدور كبيــر ومهــم فــي توعيــة الجمهــور بالقضايــا 

األمنيــة بــوزن نســبى )332درجــة( علــى مقيــاس االتجــاه.
أمــا فيمــا يخــص تزويــد النــاس بالمعلومــات األمنيــة فقــد حقــق وزًنــا نســبًيا )032 درجــة(، وجــاء 
جانــب التعبيــر عــن وجهــات النظــر المختلفــة بشــأن القضايــا األمنيــة، وجانــب إقنــاع النــاس بالتعــاون 
مــع أجهــزة األمــن المختلفــة بــوزن نســبى )229,5 درجــة(، وجانــب العمــل علــى تقويــة الــوازع الدينــى 
حصــل علــى وزن نســبى )5,491 درجــة(، وأخيــًرا جــاء جانــب الحيــاد والموضوعيــة فــي تنــاول 

القضايــا األمنيــة بــوزن نســبى )5,971 درجــة( علــى مقيــاس االتجــاه.
ويتضــح مــن تلــك النتائــج ســيطرة االتجــاه اإليجابــي لــدى المبحوثيــن عــن دور البرامــج التليفزيونيــة 
فــي تشــكيل الوعــي األمنــي، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع االطــار النظــرى للدراســة الــذي يؤكــد أن وســائل 
اإلعــام تكتســب قدرتهــا علــى تدعيــم االتجاهــات القائمــة بالفعــل؛ ألنهــا ســوف تقــدم معلومــاٍت وأفــكاًرا 
يتفــق محتواهــا مــع البنــاء المعرفــي للفــرد ممــا يجعلــه يهتــم بهــا، وتــزداد احتماليــة تأثيرهــا على ســلوكه.

جدول رقم )11( معنوية الفروق بين مجموعات العينة،
 من حيث اتجاهاتهم نحو دور البرامج الفضائية في تشكيل الوعي األمني حسب الخصائص الديموجرافية

االنحرافالمتوسطنالمتغيرات الديموجرافية
 المعياري

قيمة 
الداللةالمعامل

النوع: ذكور
        إناث

288
292

22.77
22.69

4.57
4.17

=.T

0.220.205

السن: 18	35
70 	36       

316
264

22.62
22.86

4.19
4.58

=.T

0.670.916

التعليم: أقل من المتوسط
         متوسط وفوق المتوسط

        جامعي أو أعلى

98
162
320

22.87
22.96
22.56

4.06
4.88
4.19

=.F

0.500.606

المحافظة: القاهرة
            الجيزة

            القليوبية

193
195
192

22.23
22.98
22.96

4.66
4.20
4.21

=.F

1.840.160

 المنطقة: حضر 
            ريف

491
89

22.61
23.34

4.38
4.29

=.T

1.440.549

الدخل: أقل من 2000
          2000 فأكثر

294
286

22.82
22.63

4.34
4.40

=.T

0.510.943

60022.734.37المجموع
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العينــة مــن حيــث  بيــن مجموعــات  فــروق جوهريــة دالــة إحصائًيــا  الجــدول عــدم وجــود  يوضــح 
اتجاهاتهــم نحــو دور البرامــج التليفزيونيــة الفضائيــة الحكوميــة والخاصــة فــي تشــكيل الوعــي األمنــي 
وفًقــا للخصائــص الديموجرافيــة ممثلــة فــي النــوع، الدخــل )P<0,05(. فــا توجــد فــروق بيــن الذكــور 
واإلنــاث، وال بيــن األكبــر ســًنا واألصغــر ســنًا،،،،،الخ، ومعنــى ذلــك أن االتجــاه نحــو دور البرامــج 
التليفزيونيــة فــي الفضائيــات المصريــة فــي تشــكيل الوعــي األمنــي هــو اتجــاه عــام، فهــو ال يختلــف 
باختــاف أي مــن الخصائــص الديموجرافيــة للعينــة، األمــر الــذي يفســر بعموميــة الحاجــة إلــى األمــن 
لــدى جميــع النــاس بصــرف النظــر عــن االختافــات بينهــم، وبالتالــي يتعيــن علــى وســائل اإلعــام 

أن تنحــو ممارســاتها إلــى المســاهمة فــي إشــباع تلــك الحاجــة.
 يتصــل بهــذه الجزئيــة التعــرف علــى مقترحــات المبحوثيــن لتفعيــل دور البرامــج التليفزيونيــة 
بالفضائيــات المصريــة فــي نشــر الوعــي األمنــي، وقــد جــاءت النتيجــة علــى النحــو المبيــن بالجــدول 

اآلتــي:
جدول رقم )12( مقترحات المبحوثين لتفعيل دور البرامج التليفزيونية في نشر الوعي بالقضايا األمنية

النسبةالتكرارالمقترحات

37462.3استضافة متخصصين بالقضايا األمنية.

34457.3إعداد برامج حوارية خاصة بالقضايا األمنية.

31652.7عرض القضايا األمنية أواًل بأول والتعليق عليها. 

27646.0تخصيص برنامج لتقديم الشكاوى األمنية من الجمهور.

23839.7فتح أبواب االتصال للمشاركة بالبرنامج وإبداء اآلراء.

10417.3تنظيم مسابقات تليفزيونية لمشاركة الجماهير بالقضايا األمنية.

549.0أخرى تذكر.

الجــدول مقترحــات تفعيــل دور البرامــج التليفزيونيــة فــي تشــكيل الوعــي األمنــي، حســب مــدركات 
المبحوثيــن، ولقــد جــاء مقتــرح اســتضافة المتخصصيــن فــي القضايــا األمنيــة فــي البرامــج التليفزيونيــة 
بنســبة  األمنيــة  بالقضايــا  خاصــة  حواريــة  برامــج  إعــداد  ثــم   ،)%3,26( بنســبة  باألمــن  المعنيــة 
)3,75%(، ثــم عــرض القضايــا األمنيــة أواًل بــأول والتعليــق عليهــا بنســبة )7,25%(، ثــم تخصيــص 
برامــج لتقديــم الشــكاوى األمنيــة للجمهــور بنســبة )64%(، ثــم مقتــرح فتــح أبــواب االتصــال للمشــاركة 
الجماهيــر  لمشــاركة  تليفزيونيــة  مســابقات  تنظيــم  ثــم  بنســبة )%7,93(،  اآلراء  وأبــداء  بالبرنامــج 
تدريــب  مثــل  أخــرى  المبحوثــون مقترحــات  بنســبة )3,71%(، وأخيــًرا أضــاف  األمنيــة  بالقضايــا 
وتأهيــل القائــم باالتصــال فــي القضايــا األمنيــة، والعمــل علــى طــرح جميــع اآلراء والبعــد عــن التحيــز 

بنســبة )%9(.
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طارهــا النظــرى )نمــوذج روبيــن  هــذه المقترحــات توضــح مــدى االرتبــاط بيــن هــذه الدراســة واإ
وكيــم لاســتخدامات والتأثيــرات( الــذي يدعــم فكــرة الجمهــور النشــط أو الفعــال الــذي يختــار وينتقــى 
المضمــون اإلعامــي بطريقــة واعيــة؛ وذلــك للحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن اإلشــباعات، 
حيــث إن الفــرد يســتطيع أن يتوجــه الســتخدام الوســيلة التــي تحقــق لــه أهــداف، يســعى للوصــول إليهــا 
مــن أجــل إشــباع حاجــات معينــه لديــه، وفــى دراســتنا هــذه يريــد الفــرد إشــباع الحاجــة إلــى األمــن.

عرض نتائج اختبارات الفروض العلمية للدراسة:-
فيمــا يلــي عــرض النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة بشــأن التحقــق مــن الفــروض التــي تســعى 

للتحقــق منهــا:
الفــرض األول: » يوجــد ارتبــاط طــردي موجــب بيــن )االســتغراق( فــي مشــاهدة البرامــج التــي 

دراك القضايــا األمنيــة ». تتنــاول القضايــا األمنيــة فــي الفضائيــات واإ
التعــرف علــى  تــم  الفــرض متغيريــن، األول )االســتغراق(، والثانــي )اإلدراك(،  هــذا  يتضمــن 
البدايــة حتــى  التليفزيوني:)مــن  البرنامــج  يشــاهد حلقــة  المبحــوث  إذا كان  مــا  بداللــة  االســتغراق 
النهايــة، يشــاهد معظــم الحلقــة، يشــاهد بعــض فقــرات الحلقــة، ال يشــاهد الحلقــة(، أمــا اإلدراك فقــد 
تــم التعــرف عليــه مــن خــال قيــاس معرفــة المبحــوث بــكل مــن األســباب، اآلثــار، النتائــج وذلــك 
فيمــا يخــص قضايا:اإلرهــاب، الفســاد، تدنــي مســتوى التعليــم، األزمــة االقتصاديــة، تدنــي الخدمــات 

الصحيــة. 
وقد كشف تحليل البيانات عن النتيجة الموضحة بالجدول اآلتي:

دراك القضايا األمنية جدول رقم )13( االرتباط بين االستغراق في مشاهدة حلقات البرامج التليفزيونية واإ

معرفة كيفية المواجهةمعرفة اآلثارمعرفة األسبابجوانب اإلدراك

معاملالقضايا
 االرتباط

مستوى 
الداللة

معامل
 االرتباط

مستوى 
الداللة

معامل
 االرتباط

مستوى 
الداللة

0.1140.0060.2090.0010.1720.001اإلرهاب

0.1190.0010.1320.0010.2600.001الفساد

0.0880.0340.0860.0400.1000.016تدنى مستوى التعليم

0.2160.0010.0570.1680.0830.045األزمة االقتصادية

0.1070.0100.0900.0310.1010.015تدنى الخدمات الصحية

يتضح من هذا الجدول وجود ارتباط طردي موجب بين االستغراق في مشاهدة البرامج التليفزيونية 
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دراك القضايــا األمنيــة مــن حيــث معرفــة اآلثــار وكيفيــة المواجهــة، واألســباب التــي  المعنيــة باألمــن واإ
أدت إليهــا، وينطبــق ذلــك علــى القضايــا الخمــس )اإلرهــاب، الفســاد، تدنــي مســتوى التعليــم، األزمــة 

.)50,0<p( واالرتبــاط هنــا ذو داللــة إحصائيــة ،)االقتصاديــة، تدنــي الخدمــات الصحيــة
 فبالنســبة لقضيــة اإلرهــاب، يوضــح الجــدول وجــود ارتبــاط طــردي موجــب بيــن االســتغراق فــي 
دراك قضيــة اإلرهــاب مــن حيــث: معرفــة  مشــاهدة حلقــات البرامــج التليفزيونيــة المعنيــة باألمــن واإ
األســباب )ر= 411,0(، معرفــة اآلثــار )ر=902,0(، معرفــة كيفيــة المواجهــة )ر= 271,0(، 
هــذا يعنــي أن المبحوثيــن األكثــر اســتغراًقا فــي مشــاهدة حلقــات البرامــج التليفزيونيــة المعنيــة باألمــن 
هــم األكثــر إدراًكا لقضيــة اإلرهــاب، وياحــظ مــن الجــدول ارتفــاع قيمــة االرتبــاط بيــن االســتغراق 
والمعرفــة )بآثــار( اإلرهــاب، مقارنــة بقيمــة االرتبــاط بيــن االســتغراق والمعرفــة )بأســباب( اإلرهــاب، 
والمعرفــة )بكيفيــة( المواجهــة، ويمكــن تفســير ذلــك بتركيــز البرامــج التليفزيونيــة وغيرهــا مــن وســائل 
اإلعــام علــى مــا تســفر عنــه الحــوادث اإلرهابيــة مــن ضحايــا بيــن قتلــى ومصابيــن، وكذلــك مــا 
تســفر عنــه تلــك األحــداث مــن خســائر ماديــة تمثــل اســتنزاًفا لمــوارد الدولــة، بمــا ينعكــس علــى حيــاة 
المواطنيــن اليوميــة، كمــا أن الجمهــور – مــن الناحيــة الســيكولوجية- يكــون اهتمامــه منصًبــا علــى 

معرفــة مــا أســفرت عنــه األحــداث اإلرهابيــة الخسيســة.
بيــن االســتغراق  الجــدول وجــود ارتبــاط طــردي موجــب  الفســاد، يوضــح  وبخصــوص قضيــة 
دراك قضيــة الفســاد مــن حيــث: معرفــة  فــي مشــاهدة حلقــات البرامــج التليفزيونيــة المعنيــة باألمــن واإ
األســباب )ر= 0,119(، معرفــة اآلثــار )ر=0,132(، معرفــة كيفيــة المواجهــة )ر= 0,260(، 
هــذا يعنــي أن المبحوثيــن األكثــر اســتغراًقا فــي مشــاهدة حلقــات البرامــج التليفزيونيــة المعنيــة باألمــن 

هــم األكثــر إدراًكا لقضيــة الفســاد.
وياحــظ مــن الجــدول ارتفــاع قيمــة االرتبــاط بيــن االســتغراق والمعرفــة )بكيفيــة المواجهــة( لقضيــة 
الفســاد، مقارنــة بقيمــة االرتبــاط بيــن االســتغراق والمعرفــة )بأســباب( الفســاد، والمعرفــة )بآثــار( قضيــة 
الفســاد، ويمكــن تفســير ذلــك بتركيــز البرامــج التليفزيونيــة وغيرهــا مــن وســائل اإلعــام علــى مــا تســفر 
عنــه قضايــا الفســاد المالــي واإلداري فــي كونــه إســاءة اســتعمال الســلطة العامــة أو الوظيفــة العامــة 
للكســب الخــاص، وكمــا يمكــن للفســاد أن يحــدث عــن طريــق اســتغال الوظيفــة العامــة مــن دون 
اللجــوء إلــى الرشــوة، وذلــك بتعييــن األقــارب ضمــن منطــق )المحســوبية(، أو ســرقة أمــوال الدولــة 
مباشــرة، وهــذا ناتــج عــن درجــة التخلــف وازديــاد معــدالت البطالــة، فالفســاد قــد ينتشــر فــي البنــى 
التحتيــة للدولــة والمجتمــع، وفــي هــذه الحالــة يتســع وينتشــر فــي الجهــاز الوظيفــي ونمــط العاقــات 

المجتمعيــة فيبطــئ مــن حركــة تطــور المجتمــع، ويقيــد حوافــز التقــدم االقتصــادي.
أمــا فيمــا يخــص قضيــة تدنــى مســتوى التعليــم، يوضــح الجــدول وجــود ارتبــاط طــردي موجــب بيــن 
دراك قضيــة تدنــى مســتوى  االســتغراق فــي مشــاهدة حلقــات البرامــج التليفزيونيــة المعنيــة باألمــن واإ
التعليــم مــن حيــث: معرفــة كيفيــة المواجهــة )ر= 001,0(، معرفــة األســباب )ر=880,0(، معرفــة 
اآلثــار )ر= 680,0(، هــذا يعنــي أن المبحوثيــن األكثــر اســتغراًقا فــي مشــاهدة حلقــات البرامــج 
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التليفزيونيــة المعنيــة باألمــن هــم األكثــر إدراًكا لقضيــة تدنــى مســتوى التعليــم.
وياحــظ مــن الجــدول ارتفــاع قيمــة االرتبــاط بيــن االســتغراق والمعرفــة )بكيفيــة المواجهــة( لقضيــة 
تدنــى مســتوى التعليــم، مقارنــة بقيمــة االرتبــاط بيــن االســتغراق والمعرفــة )بأســباب( تدنــى مســتوى 
البرامــج  بتركيــز  ذلــك  تفســير  ويمكــن  التعليــم،  مســتوى  تدنــى  )بآثــار( قضيــة  والمعرفــة  التعليــم، 
التليفزيونيــة وغيرهــا مــن وســائل اإلعــام علــى مــا تســفر عنــه مــن فصــول مكتظــة، ومناهــج قديمــة 
ومبــان متهالكــة فــي مصــر تفــرض علــى العائــات الميســورة والمتوســطة الحــال اللجــوء إلــى المــدارس 
الخاصــة، هرًبــا مــن تدنــي مســتوى التعليــم الحكومــي، الــذي يعانــي منــذ عقــود مــن إهمــال الحكومــات 
المتعاقبــة. وبســبب هــذه األوضــاع احتلــت مصــر المرتبــة األخيــرة فــي تقريــر التنافســية العالميــة 
للتعليــم األساســي، الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي، ممــا أدى إلــى وجــود حالــة مــن عــدم 
الرضــى المجتمعــي مــن ســوء مســتوى التعليــم فــي البــاد، ممــا دعــى الفضائيــات المصريــة بالتنســيق 
مــع المســؤولين عــن التعليــم فــي مصــر إلــى القيــام بوضــع خطــة اســتراتيجية لتطويــر التعليــم هدفهــا 

أساســا جــودة التعليــم.
وبالنسبة لقضية األزمة االقتصادية، يوضح الجدول وجود ارتباط طردي موجب بين االستغراق 
دراك قضيــة األزمــة االقتصاديــة مــن  فــي مشــاهدة حلقــات البرامــج التليفزيونيــة المعنيــة باألمــن واإ
حيــث: معرفــة األســباب )ر= 0,083(، معرفــة كيفيــة المواجهــة )ر=0,216(، معرفــة اآلثــار )ر= 
0,057(، هــذا يعنــي أن المبحوثيــن األكثــر اســتغراًقا فــي مشــاهدة حلقــات البرامــج التليفزيونيــة 

المعنيــة باألمــن هــم األكثــر إدراًكا لقضيــة األزمــة االقتصاديــة.
وياحــظ مــن الجــدول ارتفــاع قيمــة االرتبــاط بيــن االســتغراق والمعرفــة )بأســباب( قضيــة األزمــة 
االقتصادية، مقارنة بقيمة االرتباط بين االستغراق والمعرفة )بكيفية المواجهة( األزمة االقتصادية، 
والمعرفة )بآثار( قضية األزمة االقتصادية، ويمكن تفســير ذلك بتركيز البرامج التليفزيونية وغيرها 
مــن وســائل اإلعــام التــي تســعى إلــى إيجــاد حلــول صارمــة إلنقــاذ االقتصــاد فــي بعــد تزايــد ســعر 
غــاق شــركة الصرافــة التــي تتعامــل مــع األســواق الســوداء، وكشــف أســباب تراجــع الجنيــه  الــدوالر، واإ
المصــري، وتدهــور الحالــة الماليــة للبــاد، وأبرزهــا اإلقبــال علــى المنتجــات المســتوردة وتــرك المنتــج 
المحلــي، وقدمــت البرامــج التليفزيونيــة عــدًدا مــن الحلــول للنهــوض باالقتصــاد والحــد مــن ارتفــاع 

ســعر الــدوالر، ومســاعدة الحكومــة فــي اتخــاذ خطــوات إصاحيــة لحــل أزمــة االقتصــاد المصــري.
وأخيــًرا قضيــة تدنــى مســتوى الخدمــات الصحيــة، يوضــح الجــدول وجــود ارتبــاط طــردي موجــب 
دراك قضيــة تدنــى  المعنيــة باألمــن واإ التليفزيونيــة  البرامــج  فــي مشــاهدة حلقــات  بيــن االســتغراق 
مســتوى الخدمــات الصحيــة مــن حيــث: معرفــة األســباب )ر= 701,0(، معرفــة كيفيــة المواجهــة 
فــي  اســتغراًقا  األكثــر  المبحوثيــن  أن  يعنــي  هــذا  )ر= 090,0(،  اآلثــار  معرفــة  )ر=101,0(، 
مشــاهدة حلقــات البرامــج المعنيــة باألمــن هــم األكثــر إدراًكا لقضيــة تدنــى مســتوى الخدمــات الصحيــة.

وياحــظ مــن الجــدول ارتفــاع قيمــة االرتبــاط بيــن االســتغراق والمعرفــة )بأســباب( لقضيــة تدنــى 
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مســتوى الخدمــات الصحيــة، مقارنــة بقيمــة االرتبــاط بيــن االســتغراق والمعرفــة )بكيفيــة المواجهــة( 
تدنــى مســتوى الخدمــات الصحيــة، والمعرفــة )بآثــار( قضيــة تدنــى مســتوى الخدمــات الصحيــة، 
ويمكــن تفســير ذلــك بتركيــز البرامــج التليفزيونيــة وغيرهــا مــن وســائل اإلعــام التــي تعــرض صــوًرا 
صارخــة لمعانــاة المصرييــن فــي الحصــول علــى العــاج والرعايــة الصحيــة مــن نقــص األدويــة، 
اختفــاء لبــن األطفــال، إغــاق أبــواب المستشــفيات فــي وجــوه المرضــى، قلــة األســّرة بالمستشــفيات، 
وطــول فتــرات انتظــار المرضــى علــى أبــواب المستشــفيات الحكوميــة، ناهيــك عــن ســوء أحــوال 
األطبــاء وهيئــات التمريــض ومعاناتهــم فــي تمريــر الموافقــة الحكوميــة علــى بــدل العــدوى وغيــره مــن 
الميــزات المتواضعــة فــي مقابــل مــا يبذلونــه مــن جهــود ومــا يتعرضــون لــه مــن مخاطــر وصلــت إلــى 
االعتــداء الجســدي عليهــم، ونــادت البرامــج التليفزيونيــة بالقنــوات الفضائيــة الحكوميــة والخاصــة 
بالبــدء بتوُســعات كبــرى فــي مجــال المنشــآت الطبيــة مــن مستشــفيات ومراكــز صحيــة وغيرهــا، مــع 
قانــون تأميــن صحــي يكفُــل عاًجــا فعــااًل وشــامًا، يســتهدف بصــورة مباشــرة تحســين جــودة الرعايــة 

الصحيــة للفــرد، ورفــع هــذا العــبء عــن محــدودي الدخــل تحســيًنا لمعيشــتهم.
وعلــى هــذا األســاس نقبــل الفــرض القائــل بوجــود ارتبــاط طــردي موجــب بيــن االســتغراق فــي 

دراك القضايــا األمنيــة. مشــاهدة البرامــج التليفزيونيــة المعنيــة باألمــن واإ
الفرض الثاني:

باألمــن عبــر  المعنيــة  للمــواد  التعــرض  بيــن معــدل  ارتبــاط طــردي موجــب  » يوجــد 
األمنــي«.  الوعــي  فــي  التعــرض  هــذا  وتأثيــر  الفضائيــات 

وللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط »بيرســون« لقيــاس قيمــة وشــدة االرتبــاط 
بيــن معــدل التعــرض للمــواد والبرامــج التــي تتنــاول القضايــا األمنيــة مــن جهــة، والتأثيــرات المعرفيــة 

والســلوكية ذات الصلــة باألمــن مــن جهــة ثانيــة. 
وقد كشف تحليل البيانات عن النتيجة الموضحة بالجدول اآلتي:

جدول رقم )14( االرتباط بين معدل التعرض للقضايا األمنية عبر الفضائيات وتأثيرات هذا التعرض
مستوى الداللةمعامل االرتباطالتأثيرات

0.3530.001التأثيرات الوجدانية

0.2430.001التأثيرات السلوكية

0.3220.001مجمل التأثيرات 

برامــج  عبــر  األمنيــة  للقضايــا  التعــرض  معــدل  بيــن  االرتبــاط  أن  الجــدول  هــذا  مــن  يتضــح 
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 ،)0,001 =p ,0,353=r( الفضائيــات والتأثيــرات الوجدانيــة هــو ارتبــاط موجــب ودال إحصائًيــا
ومــن حيــث التأثيــرات الســلوكية تبلــغ قيمــة معامــل االرتبــاط )p ,342,0=r= 100,0(، المنطــق 

.)100,0 = ,223,0 =r( نفســه فيمــا يخــص مجمــل التأثيــرات
وعلــى هــذا األســاس نقبــل الفــرض القائــل » يوجــد ارتبــاط طــردي موجــب بيــن معــدل التعــرض 

للمــواد المعنيــة باألمــن عبــر الفضائيــات وتأثيــر هــذا التعــرض فــي الوعــي األمنــي«. 
الفرض الثالث: 

»يوجــد ارتبــاط طــردي موجــب بيــن االتجــاه نحــو دور الفضائيــات المصريــة فــي تشــكيل الوعــي 
األمنــي لــدى الجماهيــر مــن جهــة والمعرفــة بقضايــا األمــن الداخلــي والخارجــي مــن جهــة 

ثانيــة«.
وكمــا هــو واضــح مــن هــذا الفــرض، فإنــه كلمــا ارتفــع االتجــاه اإليجابــي نحــو دور الفضائيــات 
المصريــة فــي تشــكيل الوعــي األمنــي، كلمــا ارتفعــت معرفــة المبحوثيــن بقضايــا األمــن الداخلــي 
والخارجــي. وللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس قيمــة وشــدة 
االرتبــاط بيــن االتجــاه نحــو دور الفضائيــات المصريــة فــي تشــكيل الوعــي األمنــي لــدى الجماهيــر 
مــن جهــة والمعرفــة بقضايــا األمــن الداخلــي والخارجــي مــن جهــة ثانيــة، وقــد كشــف تحليــل البيانــات 

عــن النتيجــة الموضحــة بالجــدول اآلتــي:
جدول رقم )15( االرتباط بين االتجاه نحو دور الفضائيات المصرية

 والمعرفة بقضايا األمن الداخلي وقضايا األمن الخارجي

مستوى الداللةمعامل االرتباطالقضايا األمنية 

0.0760.07قضايا األمن الداخلي

0.0330.43قضايا األمن الخارجي

0.0630.13مجمل القضايا األمنية

 يتضــح مــن هــذا الجــدول أنــه )االتجــاه( نحــو دور الفضائيــات المصريــة ال يرتبــط بالمعرفــة بــأي 
 ،)p0,05(مــن بقضايــا األمــن الداخلــي وقضايــا األمــن الخارجــي، ومجمــل المعرفــة بتلــك القضايــا
وبالتالــي نرفــض الفــرض القائــل بوجــود ارتبــاط طــردي موجــب بيــن االتجــاه نحــو دور الفضائيــات 
المصريــة فــي تشــكيل الوعــي األمنــي لــدى الجماهيــر مــن جهــة والمعرفــة بقضايــا األمــن الداخلــي 

والخارجــي مــن جهــة ثانيــة. 
ويمكــن تفســير ذلــك بحساســية القضايــا األمنيــة وارتباطهــا بحاجــة حيويــة لــدى اإلنســان )الحاجــة 
إلــى األمــن(، األمــر الــذي يجعلهــا فــي بــؤرة االهتمــام بمــا يشــكل دافًعــا للمعرفــة بهــذه القضايــا مــن 

مصــادر مختلفــة بصــرف النظــر عــن االتجــاه نحــو هــذه المصــادر.
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وقــد الحــظ الباحــث أن بعــض المبحوثيــن عبــروا عــن اتجــاه بالــغ الســلبية نحــو قنــوات فضائيــة 
معينــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يتعرضــون لبعــض برامجهــا المعنيــة بالقضايــا الحياتيــة أو التهديــدات، 
وهــذا ليــس غريًبــا علــى المشــاهدين بوجــه عــام، فقــد بــات مــن المعــروف أن قنــاة الجزيــرة هــي اللســان 
الناطــق بالكــذب، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يتعــرض لهــا بعــض المشــاهدين لمعرفــة كيــف تتنــاول 

الموضوعــات المختلفــة، وليــس للحصــول علــى معلومــات عــن تلــك الموضوعــات. 
خالصة النتائج :

فيمــا يلــي عــرض ألهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة الميدانيــة بمــا يجيــب علــى التســاؤالت 
التــي تســعى لإلجابــة عليهــا بشــأن دور القنــوات الفضائيــة المصريــة فــي تشــكيل الوعــي األمنــي لــدى 

الجمهــور، وتنــدرج أهــم النتائــج تحــت النقــاط اآلتيــة: 
1- التأثيرات المعرفية للبرامج الفضائيات المصرية في القضايا األمنية

كشــفت النتائــج ارتفــاع نســبة التأثيــر المعرفــي لــدى المبحوثيــن بالقضايــا واألحــداث األمنيــة التــي 
يتــم تناولهــا مــن خــال البرامــج التليفزيونيــة بالقنــوات الفضائيــة المصريــة الحكوميــة والخاصــة، وتتفــق 
تلــك النتيجــة مــع الكثيــر مــن الدراســات التــي تناولــت عاقــة الدوافــع بالتأثيــرات االتصاليــة مــن خــال 
وجــود متغيــر وســيط فــي العاقــة بيــن التعــرض لوســائل اإلعــام والتأثيــر، وهــى دوافــع المشــاهدة، 
وهــو فــي دراســتنا الحاليــة )دافــع الحاجــة إلــى األمــن( وبذلــك يؤثــر ذلــك علــى التأثيــرات االتصاليــة 

لهــذه المضاميــن األمنيــة علــى الجمهــور المصــري.
2-التأثيرات السلوكية للبرامج التي تبثها الفضائيات المصرية عن القضايا األمنية

كشــفت النتائــج مــدى إســهام المــواد والبرامــج التــي تقدمهــا الفضائيــات عــن القضايــا األمنيــة فــي 
التوعيــة الســلوكية للجماهيــر بشــأن تلــك القضايــا، وتوضــح النتائــج أن للبرامــج التليفزيونيــة المعنيــة 
باألمــن التــي تبــث عبــر القنــوات الفضائيــة المصريــة الحكوميــة والخاصــة، لهــا تأثيــر ســلوكي مرتفــع 

علــى الجماهيــر.
3- االتجاهات نحو دور الفضائيات المصرية في الوعي األمني:

كشــفت النتائــج ســيطرة االتجــاه اإليجابــي لــدى المبحوثيــن عــن دور البرامــج التليفزيونيــة فــي 
تشــكيل الوعــي األمنــي، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع االطــار النظــرى للدراســة الــذي يؤكــد أن وســائل 
اإلعــام تكتســب قدرتهــا علــى تدعيــم االتجاهــات القائمــة بالفعــل؛ ألنهــا ســوف تقــدم معلومــات وأفــكار 
تتفــق محتواهــا مــع البنــاء المعرفــي للفــرد ممــا يجعلــه يهتــم بهــا، وتــزداد احتماليــة تأثيرهــا على ســلوكه.

نتائج اختبارات الفروض:-
فيمــا يلــي عــرض النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة بشــأن التحقــق مــن الفــروض التــي تســعى 

للتحقــق منهــا:
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الفرض األول: 
تــم قبــول الفــرض القائــل » يوجــد ارتبــاط طــردي موجــب بيــن )االســتغراق( فــي مشــاهدة البرامــج 

دراك القضايــا األمنيــة » التــي تتنــاول القضايــا األمنيــة فــي الفضائيــات واإ
الفرض الثانى:

تــم قبــول الفــرض القائــل » يوجــد ارتبــاط طــردي موجــب بيــن معــدل التعــرض للمــواد المعنيــة 
باألمــن عبــر الفضائيــات وتأثيــر هــذا التعــرض فــي الوعــي األمنــي«. 

الفرض الثالث: 
تــم رفــض الفــرض القائــل يوجــد ارتبــاط طــردي موجــب بيــن االتجــاه نحــو دور الفضائيــات 
المصريــة فــي تشــكيل الوعــي األمنــي لــدى الجماهيــر مــن جهــة والمعرفــة بقضايــا األمــن الداخلــي 

والخارجــي مــن جهــة ثانيــة«.
مقترحات الدراسة:-

مقترحات على مستوى المؤسسات اإلعالمية:-
وجــوب قيــام اإلعــام المصــري بــدوره المهنــي والوطنــي، فــي حــث كافــة مؤسســات الدولــة . 1

الرســمية واألهليــة علــى مواجهــة التهديــدات األمنيــة لألمــن القومــي المصــري، باعتبــار ذلــك 
مــن مســؤوليات الفضائيــات، ولقــد ثبــت مــن تلــك الدراســة أن الفضائيــات لهــا دور فــي التوعيــة 
األمنيــة، ومــا لــم تتكاتــف كل مؤسســات الدولــة فــي هــذا االتجــاه ســيكون اختــال فــي الــدور 
المفتــرض الــذي يجــب أن تقــوم بــه تلــك المؤسســات فــي مســألة األمــن، خاصــة فــي ضــوء 
التهديــدات الداخليــة والخارجيــة لألمــن القومــي المصــري، ومثابــرة الســلطات المختصــة فــي 

محاصــرة تلــك التهديــدات.
تفعيــل دور اإلعــام فــي متابعــة ورصــد وتقييــم كافــة المؤسســات الدينيــة والتعليميــة والثقافيــة . 2

فــي مواجهــة الفكــر المتطــرف، حيــث إنــه مــن الماحــظ حــرص قــادة هــذه المؤسســات علــى 
الظهــور اإلعامــي المشــرف لهــا، وخشــيتها مــن ماحقــة اإلعــام لتقصيرهــا، ممــا يشــكل حافــًزا 

علــى التطويــر.
ال بــد أن يقــوم اإلعــام بــدوره الوطنــي فــي إطــار خطــة إعاميــة واحــدة، يتوحــد فيهــا اإلعــام . 3

الخــاص والرســمي لمواجهــة الخطــر والتهديــدات، الــذي تشــهده المرحلــة الدقيقــة التــي تمــر بهــا 
مصــر، ولقــد ثبــت مــن تلــك الدراســة ارتفــاع نســبة الوعــي باألســباب وباآلثــار الناجمــة عــن 

اإلرهــاب، وكيفيــة مواجهتــه، وذلــك بســبب متابعتهــم للفضائيــات.
الحاجة إلى تصميم كود مهني يرشد أداء اإلعام في التعامل مع القضايا األمنية. . 4
تغطيــة . 5 فــي  المصــري  المهنــي لإلعــام  األداء  إنشــاء مرصــد إعامــي حــول  إلــى  الحاجــة 
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األزمــات األمنيــة يرصــد نقــاط القــوة والضعــف فــي األداء اإلعامــي فــي معالجــة تلــك القضايــا، 
وتفعيــل دور اللجــان الرقابيــة لمحاســبة المتجاوزيــن.

توظيــف اإلعــام الجديــد وأدواتــه فــي نشــر الوعــي بيــن شــرائح المجتمــع، والســيما الشــباب . 6
بمخاطــر التعامــل مــع المواقــع التــي تشــجع علــى اإلرهــاب وتمويلــه واالنخــراط فــي صفوفــه.

تكثيف البرامج اإلعامية التي تؤكد وســطية اإلســام، وتعزز ثقافة التســامح والحوار، ويجب . 7
إعــادة النظــر فــي أوقــات بــث هــذه البرامــج علــى الفضائيــات المصريــة الحكوميــة والخاصــة، 
حيــث إن بعــض هــذه البرامــج يتــم بثــه فــي أوقــات مقتولــة مثــل قبــل صــاة الفجــر وبعــده، وفــى 
الصبــاح والظهيــرة، وذلــك يجعــل نســبة مشــاهدة البرامــج الدينيــة متراجعــة كمــا ثبــت مــن نتائــج 

تلــك الدراســة.
علــى اإلعامييــن أن يتحكمــوا فــي ردود أفعالهــم علــى الشاشــات، ليصبــح لهــم دور مقبــول لــدى . 8

المشــاهدين، وااللتــزام بالقواعــد المهنيــة خاصــة فــي عــرض المــواد المصــورة للقضايــا واألزمــات.
يجــب أن تعمــل البرامــج التليفزيونيــة علــى توضيــح خطــة الدولــة لمواجهــة األزمــات األمنيــة، . 9

حتــى يكــون للمواطــن دور فــي نبــذ اإلرهــاب والعنــف مــن خــال مــا تقدمــه لــه تلــك البرامــج.
قيــام اإلعــام بفتــح قنــوات تواصــل مــع كافــة أطيــاف المجتمــع لمتابعــة نمــو األفــكار التــي . 10

تتعــارض مــع األمــن القومــي ومناقشــتها وبخاصــة الشــباب ومــن هــم دون العاشــرة ولقــد ثبــت 
مــن الدراســة أن اإلعــام لــه دور فــي التوعيــة األمنيــة. 

مقترحات على مستوى مؤسسات الدولة:
 وضــع اســتراتيجية شــاملة تضمــن تخطيــط وتنســيق الجهــود، التــي يمكــن أن تســهم بهــا كافــة . 1

أجهــزة الدولــة والمجتمــع المدنــي؛ حتــى تتمكــن الدولــة مــن توفيــر األمــن للجميــع.
 تعزيــز التضامــن المؤسســي لمســاعدة الدولــة ومســاندتها فــي خططهــا االقتصاديــة للحــد مــن . 2

الفساد والبطالة باعتبارهما مما يزعزع االستقرار، ويشجع المنظمات اإلرهابية على استغال 
الظــروف الســيئة للشــباب.

 إنشــاء مراكــز أبحــاث متخصصــة فــي مكافحــة اإلرهــاب، تقــوم بجمــع المعلومــات عــن األفعــال . 3
اإلرهابيــة، وتحليلهــا وتبادلهــا بيــن األجهــزة المعنيــة باألمــن.

فســاح المجــال لهــا للقيــام بواجبهــا فــي توعيــة الشــباب، ونشــر . 4  دعــم المؤسســات الدعويــة، واإ
الوســطية، وعلــى رأس هــذه المؤسســات األزهــر الشــريف، ومــن ذلــك اإلســراع فــي إنشــاء قنــاة 

األزهــر الفضائيــة.
 مراجعــة مــا تتضمنــه مناهــج التعليــم مــن مضاميــن خاطئــة أو مغلوطــة عــن اإلســام والعمــل . 5

علــى تصحيحهــا، وذلــك عــن طريــق لجــان مــن خبــراء التعليــم ومــن علمــاء األزهــر، وال يتــرك 
األمــر لألدعيــاء والدخــاء الذيــن يفســدون أكثــر ممــا يصلحــون.

 تعزيــز الوعــي األســرى ومتابعــة األبنــاء فــي عاقاتهــم مــع أصدقائهــم، وفــى اســتخدامهم لوســائل . 6
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االتصــال واإلعــام الحديثــة، وذلــك لحمايــة األبنــاء والشــباب مــن المواقــع غيــر المســئولة التــي 
تمثــل ســبًبا رئيًســا فــي التطــرف الفكــري ونشــر التكفيــر الــذي يعقبــه التفجيــر.

 مشــاركة المؤسســات التعليميــة فــي خططهــا االســتراتيجية ببرامــج توعويــة وتثقيفيــة بالتعــاون مــع . 7
المؤسســات المعنيــة لمواجهــة نمــو األفــكار المتطرفــة داخــل المؤسســات التعليميــة.

 تفعيــل دور الهيئــة العامــة لاســتعامات فــي إجــراء االســتبيانات المجتمعيــة والخاصــة بمختلــف . 8
القضايــا األمنيــة واالقتصاديــة وقضايــا الفســاد والتعليــم، وعمــل التغذيــة الراجعــة المناســبة 

بالتعــاون مــع الجهــات اإلعاميــة والمؤسســات ذات الصلــة بمــا يخــدم األمــن القومــي. 
 تكثيــف البرامــج الموجهــة لــألم المصريــة فيمــا يتعلــق بالتدابيــر االقتصاديــة لمواجهــة األزمــة . 9

االقتصاديــة والحــث علــى التعــاون المجتمعــي إلعالــة األســر الفقيــرة .
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