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 :البحثمقدمة 

لتالي شيد أصبح اإلرىاب ظاىرة عالمية تجتاح معظم مناطق العالم بدرجات متفاوتة، وبا
العالم العربي تنامي لمعمميات اإلرىابية، ما أدى إلى زعزعة األمن واالستقرار وانتشار الرعب 
والخوف في نفوس األفراد؛ حيث تتسبب ىذه العمميات في سقوط عدد كبير من الضحايا 

دلياًل  األبرياء، وقد كانت األحداث اإلرىابية التي شيدتيا مصر وغيرىا من الدول العربية مؤخًرا
عمى انتشار بؤر اإلرىاب في العالم العربي، ووصول نشاط الجماعات اإلرىابية في المنطقة إلى 
مرحمة شديدة الخطورة بدأت تعمل فييا ىذه التنظيمات عمى مستوى إقميمي واسع النطاق، كما 
ر اتسعت وتنوعت أىدافيا بحيث تجاوزت عمميات التفجير إلى مخطط تخريبي يستيدف نشر الزع

 والدمار عمى أوسع نطاق.

وال شك أن وسائل اإلعالم تمعب دوًرا محوريًّا في تكوين االتجاىات والميول، وتؤثر عمى عممية 
اكتساب الجميور لممعارف والمعمومات السيما في وقت األزمات؛ حيث تزداد درجة اعتماد الجميور 

 ر أحداث العنف واإلرىاب.عمى ىذه الوسائل في ظل حاالت عدم االستقرار والصراع وانتشا

وىنا تثار إشكالية الجدل حول المفاىيم والمصطمحات المتعمقة باإلرىاب؛ إذ تعددت التفسيرات 
الخاصة بمفيوم العنف السياسي والفرق بين اإلرىاب ومقاومة االحتالل وغيرىا من المفاىيم التي 

اإلعالم ال ينحصر دوره في يجب أن تدفقيا وسائل اإلعالم في تعامميا مع قضايا اإلرىاب، ف
إمداد الجميور بالمعمومات الدقيقة حول األحداث اإلرىابية فحسب، بل يمتد إلى معالجة ىذه 
األحداث بمينية تسيم بدور فعال في لفت االنتباه إلى الطبيعة الخطرة والمتجددة ليذه الظاىرة 

وقبول اآلخر، ومن ىذا  والتصدي لمفكر المتطرف بالدعوة إلى نشر ثقافة السالم والتسامح
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المنطمق يصبح األسموب التكاممي في التصدي لإلرىاب أمًرا ضروريًّا ال يقتصر عمى األجيزة 
األمنية فقط بل تشارك في تحمل المسئولية جميع المؤسسات التعميمية والثقافية والفكرية المدنية 

وأنماط ممكياتيا؛ انطالًقا مما تمميو منيا والدينية وبالطبع وسائل االعالم بكمفة أنواعيا وتوجياتيا 
الوظائف المعنية واالجتماعية لوسائل اإلعالم من مسئولية تجاه المجتمع، لذا ال بد لوسائل 

 اإلعالم المصرية والعربية أن تكون مدركة ألبعاد ىذا الدور وممتزمة بو.

ومن ىنا ترى الباحثة أن موضوع اإلرىاب حظي بتناول العديد من الدراسات من جوانب 
مختمفة إال أن ىناك ندرة في الدراسات التي تبحث في ىذا الموضوع من زاوية عالقتو باإلعالم، 
وخاصة تحميل الخطاب اإلعالمي في البرامج اإلخبارية بالقنوات الفضائية اإلخبارية العربية 

ة الموجية بالعربية، يأتي ذلك رغم تأكيد بعض المتخصصين والميتمين أن لإلعالم واألجنبي
والدعاية في أحيان كثيرة أىمية قد تزيد رغم اىتمام كافة فئات الرأي العام بيذه القضية عمى 
اختالف خصائصو الديموجرافية، إال أن المرأة تعد القطاع األكثر تأثًرا عمى المستوى السمبي 

ا اإلرىاب والتطرف، فما يمحق بيا من أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية بسبب قضاي
 نتيجة تفشي اإلرىاب والتطرف يفوق ما يمحق بكافة قطاعات المجتمع األخرى. 

 :مشكمة البحث

تشيد المنطقة العربية في الفترة األخيرة تصاعًدا مستمًرا لألحداث اإلرىابية التي طالت كل الدول 
ة بشكل عام، وتواجو مصر أيًضا مخاطر ليذا اإلرىاب األسود بشكل خاص، والذي ييدد أمن العربي

مصر بل والعالم بأسره، وىو ما دفع الخطاب اإلعالمي المصري لمتحرك لمواجية قضايا اإلرىاب 
والتطرف التي تواجيو مصر؛ حيث ال تتوقف المخاطر عمى الوقت الحالي بل ىناك مشكالت 

كافة عناصر المجتمع وخصوًصا المرأة، وبالتالي كان ال بد من أخذ خطوات مستقبمية عمى 
استراتيجية حاسمة لمواجية اإلرىاب، مع الحاجة لالستعانة بوسائل اإلعالم كأحد أىم أدوات التصدي 

 لإلرىاب لتكوين جبية متماسكة ومساندة لدور الدولة في المواجية الشاممة لإلرىاب.

العديد من الخبراء أىمية الدور الذي تؤديو وسائل اإلعالم من خالل وفي ىذا اإلطار، يؤكد 
استراتيجيات مواجية األزمة بشكل عام وقضايا اإلرىاب بشكل خاص، وبالتالي فرضت قضية 
اإلرىاب نفسيا عمى أجندة اىتمامات وسائل اإلعالم والقنوات اإلخبارية العربية عمى وجو 

دور األطر الخبرية لممعالجة اإلعالمية لقضايا اإلرىاب الخصوص، وتتناول مشكمة ىذا البحث 
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والتطرف بالقنوات الفضائية اإلخبارية العربية واألجنبية الموجية بالمغة العربية لمعرفة أوجو 
التباين واالختالف فيما بينيما، وفًقا لسياسات الدول التابعة ليا واأليديولوجيات الكامنة وراء إنتاج 

وجياتيا، ودراسة تأثير مشاىدة ىذه القنوات عمى االنعكاسات السياسية كل فضائية وفًقا لت
واالقتصادية والنفسية لدى المرأة المصرية نحو قضايا اإلرىاب والتطرف، وبالتالي يكون السؤال 

 الرئيس لمبحث ىو:

 ما ىي أطر معالجة قضايا اإلرىاب بالقنوات الفضائية اإلخبارية العربية والموجو وانعكاساتيا
 المجتمعية عمى المرأة المصرية؟

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس عدد من التساؤالت الفرعية تشمل:

كيف يمكن الكشف عن العوامل النيابية واأليدولوجية والسياسية وراء إنتاج تمك البرامج  .1
 والمصالح التي تعكسيا القناة؟

ية العربية واألجنبية الناطقة ما دوافع واىتمامات عينة الدراسة من مشاىدة القنوات الفضائ .2
 بالعربية من وجية نظر عينة الدراسة؟

ما ىي األطر الخبرية التي تعالج قضايا اإلرىاب والتطرف في القنوات الفضائية اإلخبارية  .3
 العربية واألجنبية الموجية بالعربية؟

لعربية في المضامين ىل تراعي البرامج اإلخبارية بالقنوات الفضائية العربية واألجنبية الناطقة با .4
 المقدمة اآلثار المجتمعية لظاىرة اإلرىاب عمى المرأة المصرية من وجية نظر عينة الدراسة؟

 :أىمية البحث

تتوقع الباحثة أن يمثل ىذا البحث إسياًما جديًدا في واقع معالجة قضايا اإلرىاب، وذلك من 
صرية والعربية، مع التعرف عمى خالل دراسة تطبيقية عمى مجموعة من القنوات اإلخبارية الم

أطر المعالجة لقضايا اإلرىاب وانعكاساتيا عمى المرأة المصرية، وبالتالي يمكن االستفادة من ىذا 
 البحث من خالل األىمية العممية والتطبيقية كما يمي:
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 :األىمية التطبيقية (3)

 عربي مزيد من تسميط الضوء عمى خطورة مشكمة اإلرىاب والتطرف، عمى المستوى ال
 والمصري، وىي القضية األىم التي ال تخمو أي معالجة إخبارية من ذكرىا أو التطرق ليا.

  أىمية قطاع المرأة بين قطاعات المجتمع المختمفة؛ حيث يزداد االىتمام بالمرأة يوًما بعد يوم
عمى مستوى العالم والوطن العربي ومصر عمى وجو الخصوص، فالمرأة ليست نصف 

 ل ىي األم والبنت والزوجة واألخت.المجتمع فقط ب

  أىمية التعرف عمى االختالف واالتفاق في المعالجة اإلخبارية في القنوات الفضائية العربية
واألجنبية والمصرية فيما يخص قضايا اإلرىاب، ومن ثم التعرف عمى أثر تمك المعالجة عمى 

 المجتمع بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص.

 العمميةاألىمية  (4)

يتوقع أن يفيد البحث أيًضا المنشغمين والباحثين الميتمين بالدراسات واألبحاث ذات الصمة 
 بمعالجة قضايا اإلرىاب، وذلك من خالل ما يمي:

 .القيام بدراسات أخرى مماثمة في تحميل طبيعة معالجة قضايا اإلرىاب في مجتمعات أخرى 

 ت بحثية جديدة حول معالجة قضايا اإلرىاب؛ تزويد الباحثين برؤية جديدة في طرق موضوعا
وانعكاس دور المعالجات المختمفة عمى المرأة المصرية، ويتوقع أن يكون ىذا البحث استفادة 

 حقيقية ومرجًعا في ىذا المجال.

 :أىداف البحث

يعد تحديد أىداف البحث من الخطوات األساسية في سبيل الوصول إلى نتائج متكاممة 
 فإن ىذا البحث يسعى لتحقيق األىداف التالية:وصحيحة، لذا 

الكشف عن العوامل البنائية واأليدولوجية والسياسية وراء إنتاج تمك البرامج والمصالح التي  .1
 تعكسيا القناة.

التعرف عمى األطر الخبرية التي تعالج قضايا اإلرىاب والتطرف في القنوات اإلخبارية  .2
 العربية.العربية واألجنبية الموجية بالمغة 
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تحديد أوجو التباين واالختالف بين القنوات اإلخبارية العربية واألجنبية الموجية بالمغة العربية  .3
 في معالجة قضايا اإلرىاب والتطرف وانعكاساتيا المجتمعية عمى المرأة المصرية.

ثر ذلك تحديد دور القنوات اإلخبارية العربية واألجنبية في معالجة قضايا اإلرىاب والتطّرف وأ .4
 عمى المرأة المصرية. 

التعرف عمى دوافع واىتمامات عينة الدراسة من مشاىدة القنوات الفضائية اإلخبارية العربية  .5
 واألجنبية الموجية بالعربية من وجية نظر عينة الدراسة الميدانية.

 :الدراسات السابقة

واطالعيا لم تجد أي دراسة من خالل مراجعة الباحثة لمدراسات السابقة وفي حدود معرفتيا 
أجريت في مصر تتعمق بموضوع الدراسة مباشرة عالجت مشكمة قضايا اإلرىاب وانعكاساتيا 
المجتمعية عمى المرأة المصرية وكيفية معالجة القنوات الفضائية اإلخبارية العربية واألجنبية 

باحثة بالدراسات السابقة الموجو بالعربية لقضايا اإلرىاب بشكل مباشر، ومع ذلك سوف تستعين ال
التي عالجت موضوعات قريبة من موضوع الدراسة، وستستند إلييا في الجانب النظري والتطبيقي 

 وفي تفسير نتائج الدراسة الميدانية وتحميميا، وتم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور:

 المحور األول: دراسات خاصة باإلعالم واإلرىاب

( بعنوان: دور التمفزيون المصري في 4242عبد الرحمن ميدى ) دراسة حسام فاروق  .3
 م.4239-م4233مواجية ظاىرة اإلرىاب في الفترة من 

ىدفت الدراسة لمتعرف عمى دور وسائل التنشئة السياسية في مواجية ظاىرة اإلرىاب من خالل 
جة اإلعالمية لمبرامج دور التمفزيون المصري الرسمي كإحدى وسائل التنشئة السياسية وطبيعة المعال

التمفزيونية عينة الدراسة لظاىرة اإلرىاب، وطبيعة المضمون المقدم، واستخدمت الدراسة منيج المسح 
وانتيت  .االعالمي، ولجمع البيانات استخدم الباحث استمارة االستقصاء، وبطاقة تحميل المضمون 

داللة إحصائية بين التنشئة السياسية الدراسة إلى جممة من النتائج أىميا وجود عالقة معنوية ذات 
بوسائميا المختمفة وبين تشكيل ثقافة المبحوثين نحو ظاىرة اإلرىاب، مع وجود عالقة معنوية ذات 
داللة إحصائية بين االعتماد عمى البرامج التمفزيونية الحكومية والحصول عمى معمومات عن ظاىرة 
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ية، كما توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين قدرة اإلرىاب تأثيرات المعرفية والوجدانية والسموك
 البرامج التمفزيونية الحكومية وتبني رأي واتجاه حول ظاىرة اإلرىاب.

4. Rimsha Farooq, Salman Amin & Sidra Ahmed (2020): Terrorism 
is a Symbolic or Literal: Role of Media and Shaping Public 

Opinions Regarding Terrorism. 

تصور الجميور فيما يتعمق باإلرىاب والدور الذي تمعبو وسائل ىدفت الدراسة لمتعرف عمى 
اإلعالم في تشكيل ىذا التصور، وذلك في ضوء نظرية ترتيب األولويات، وركزت الدراسة عمى 

باإلرىاب، كما العالقة بين اإلعالم واإلرىاب لمعرفة كيفية تغير اآلراء بسبب اإلعالم فيما يتعمق 
ركزت عمى كيفية قيام وسائل اإلعالم بإثارة الخوف والقمق بين الناس من خالل تصوير أخبار مبالغ 
فييا عن اإلرىاب، وكيفية تأثر آراء الجميور الباكستاني وكذلك آراء الناس في جميع أنحاء العالم، 

جنس والتعميم، وتم تصميم استبيان وتم جمع البيانات من خالل مسح وعينة طبقية بناًء عمى العمر وال
بأسئمة واضحة، وأظيرت النتائج أن اإلرىاب ىو عمل من أعمال العنف، وأن اإلعالم واإلرىاب 
بينيما عالقة ارتباطية قوية، كما أن اإلعالم أداة قوية لجذب الجميور، وبالتالي فإن اإلرىابيين 

ة الناس ولتحقيق أىدافيم السياسية، كما يستخدمون اإلعالم كأداة لنشر موجة من الرعب بين عام
 أشارت الدراسة إلى أن اإلعالم يمعب دوًرا حيويًّا في تغيير الرأي العام بالمبالغة في األخبار.

( بعنوان: تحميل أبعاد الخطاب اإلعالمي لمجماعات ;423دراسة محمود سيد دمحم عمي ) .5
النخبة في كيفية التصدي لو:  اإلرىابية عبر مواقع التواصل االجتماعي واستشراف رؤى 

 سيميولوجية. -دراسة نقدية 

تحميل أبعاد الخطاب اإلعالمي لمجماعات اإلرىابية وبالتحديد تنظيم الدولة  إلي لدراسةاىدفت 
"داعش" تحمياًل نقديًّا من خالل رصد وتفسير األساليب المغوية، ودالالت األلفاظ وكذلك 
المرجعيات الفكرية، واألطراف الفاعمة واألفعال المنسوبة ليا، والعالقات النصية، وكيفية تقديم 

اآلخر، وتسميات الحدث، والحجج التي استند إلييا الخطاب محل الدراسة، وتحميل الذات وتمثيل 
دالالت الصور والكشف عن المعاني الكامنة والدالالت الضمنية التي تحمميا ىذه الصور 
بوصفيا خطاًبا بصريًّا، وكذلك رصد رؤى النخبة حول كيفية التصدي ليذا الخطاب، واعتمدت 

الخطاب والمنيج الكيفي في تحميميا لخطاب تنظيم الدولة "داعش"،  الدراسة عمى منيج تحميل
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ورصد رؤى النخبة في كيفية التصدي ليذا الخطاب، وتمثمت الفترة الزمنية لمتحميل في الفترة من 
، واعتمدت الدراسة عمى العينة العمدية في سحب العينة 31/12/2118وحتى  1/6/2114

مفردة، كما اعتمدت الدراسة عمى العينة الحصصية في  311المتعمقة بخطاب التنظيم وبمغت 
مفردة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى اعتماد التنظيم في خطابو  25سحب عينة النخبة وبمغت 

عمى استخدام األلفاظ والمفردات ذات الطابع الديني الحماسي لجذب الشباب والمراىقين المغامرين 
لتنظيم يحمل أفكاًرا يغمب عمييا الطابع الديني، أيًضا أعاد الباحثين عن اإلثارة من خالل االنتماء 

التنظيم من خالل اختياره واعتماده عمى بعض المفردات في خطاباتو نشر الطائفية والعنصرية 
بين أبناء الوطن الواحد، كما أكدت نتائج الدراسة عمى ضرورة إحداث ثورة في الفكر اإلسالمي 

 تعمل عمى تجديد فيم الدين.

( بعنوان: اإلعالم ;423سة محمود دمحم عبد الرحيم الصاوي، دمحم سعد الحداد )درا .6
 واإلرىاب: جدلية العالقة وضوابط المعالجة.

عمى العالقة بين اإلعالم واإلرىاب، والمعالجة اإلعالمية لقضايا  إلي التعرفىدفت الدراسة 
ور وسائل اإلعالم في مكافحة اإلرىاب، وضوابط المعالجة اإلعالمية لقضايا اإلرىاب، وكذلك د

اإلرىاب، مع محاولة توضيح عدد من اإلشكاليات واإلجابة عمى التساؤالت حول عالقة اإلعالم 
باإلرىاب، وكيف يجب أن تتعامل وسائل اإلعالم مع ىذه الظاىرة؟ بالتغطية أم بالتعتيم؟ وىل 

ئدة؟ وكيف يمكن لوسائل اإلعالم أن القيام بالتغطية يخدم الرأي العام أم اإلرىابيين؟ وما مدى الفا
تحدد متى يجب تغطية حادث أو واقعة ومتى يجب إىماليا؟ وكيف تحدد الخطورة المترتبة من 
تسريب ونشر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وتوصمت الدراسة إلى أنو ال بد من أن تيتم وسائل 

متعامل مع ظاىرة اإلعالم وخاصة الصحف بإيجاد خطة عممية مشتركة ومعالجة مستمرة ل
اإلرىاب، بحيث تقوم بتقديم وشرح ونقد وتفنيد األفكار اإلرىابية بشكل موحد وواضح ومتشابو 
ومستمر، وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبة ومينية لمعاممين في المؤسسات اإلعالمية عمى 

ي التغطية الصحفية أساسيات العمل اإلعالمي واحترامو، وااللتزام بالمعايير األخالقية والمينية ف
والمعالجة اإلعالمية لكل ما يتعمق بقضايا اإلرىاب لتفويت الفرصة عمى اإلرىاب لالستئثار 

 باإلضاءة اإلعالمية التي يسعى إلييا.

7. Jonathan S. Comer (2019): Media Literacy, Terrorism, and Fear. 
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د في جميع أنحاء العالم؛ حيث تأثير اإلرىاب عمى ماليين األفراىدفت الدراسة لمتعرف عمى 
ا من القمق والخوف  ُيظير األشخاص المعرضون بشكل مباشر لإلرىاب معدالت مرتفعة جدًّ
واالضطرابات التي يمكن تشخيصيا باضطراب ما بعد الصدمة أو حدوث اكتئاب شديد، وبالتالي 

ا من خالل في أعقاب أي عمل إرىابي يتعرض عدد كبير من األفراد لصور مروعة يتم نقمي
وسائل اإلعالم مما يشعر الكثير من المشاىدين بأن ىناك خطًرا قريًبا، مع وجود تيديد ليم 

وتوصمت الدراسة لوجود نتائج سمبية عمى الصحة العقمية ترتبط بالتناول الكبير لوسائل  <أيًضا
اإلرىاب  اإلعالم فيما يخص اإلرىاب، باإلضافة إلى أن تناول وسائل اإلعالم الجديد لقضايا

عمى اإلنترنت أصبح مقمًقا بشكل كبير أيًضا؛ حيث ال يتم تنظيم المحتوى الذي ُيبث عبر وسائل 
التواصل االجتماعي بنفس المعايير والضوابط الخاصة بالصحافة المطبوعة والتمفزيونية التقميدية، 

ة يمكن أن يخفف من كما أشارت النتائج إلى أن الترويج لمتثقيف اإلعالمي ومحو األمية اإلخباري
بعض اآلثار السمبية لمتعرض لإلرىاب القائم عمى وسائل اإلعالم، دون التقميل من شأن أي 
مخاطر فعمية، ويمكن لألفراد تعمم تقدير االحتمال الحقيقي )عمى عكس االحتمال( لتأثرىم مباشرة 

والنظر في الجوانب  باإلرىاب، ولمتعرف عمى الطبيعة الدرامية لمثل ىذه المقاالت اإلخبارية،
 اإليجابية والمفعمة باألمل في العالم لم يتم تناوليا في األخبار.

 المحور الثاني: دراسات خاصة باإلعالم والمرأة

( بعنوان: صورة المرأة في الدراما المدبمجة 4242دراسة سحر حسنى غريب أحمد ) .3
 اليندية نموذجا. وعالقتيا بإدراك الفتاة الجامعية لواقعيا االجتماعي: الدراما

ىدفت الدراسة لمتعرف عمى مالمح صورة المرأة المقدمة في الدراما المدبمجة وعالقتيا بإدراك 
الفتاة الجامعية لواقعيا االجتماعي، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وتعتمد عمى استخدام 

اليندية المدبمجة عمى قناتي المسح اإلعالمي، وتم تحميل مضمون عينة من األفالم والمسمسالت 
(ZEEأفالم و )MBC ( ساعة لألفالم 27( أفالم ومسمسل واحد بإجمالي )11بوليوود قواميا )
( دقيقة لممسمسل، كما تم تطبيق الدراسة الميدانية عمى عينة عمدية من 31( ساعة و)22و)

لنتائج إلى أن أبرز ( مفردة من جامعتي الدلتا ودمياط، وأشارت ا411فتيات الجامعات قواميا )
الموضوعات التي تتناوليا الدراما المدبمجة الصراع بين الخير والشر في المرتبة األولى بنسبة 

%(، تمييا الموضوعات الخيالية بنسبة 19.58%( تمييا المشكالت االجتماعية بنسبة )25.24)
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 %(، تمييا14.11%(، تمييا الموضوعات العاطفية من حب وجنس بنسبة )17.59)
%(، ثم في المرتبة األخيرة الموضوعات المرتبطة 13.22الموضوعات المرتبطة بالواقع بنسبة )

%(، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تعرض الفتاة 11.23بالعنف واالنتقام بنسبة )
دراكيا لمواقع االجتماعي، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  لمدراما اليندية المدبمجة وا 

دراك الواقع االجتماعي لمفتاة.المشا  ىدة النشطة وا 

4. Hailee Watson (2020): Women in Politics: Representation in Media. 

ىدفت الدراسة لمتعرف عمى الطريقة التي يتم بيا تصوير المرأة في السياسة في مصادر 
، Fox News و CNN إعالمية مختمفة بالواليات المتحدة، من خالل شبكات األخبار مثل

فضاًل عن المجالت والصحف التقميدية والصحف الشعبية، مع األخذ في االعتبار وسائل 
التواصل االجتماعي، نظًرا ألن الكثير من الشباب المشاركين في الحوار السياسي الحالي بأمريكا 
يحصمون عمى قدر كبير من معموماتيم حول الشخصيات السياسية عمى وسائل التواصل 

، وتوصمت الدراسة إلى أن تصوير المرأة في وسائل .Instagram  TikTok اعي مثلاالجتم
اإلعالم مرتبط بجنسيا، مع وجود مقارنة دائمة مع نظرائين من الرجال، كما توجد عالقة واضحة 
بين انتمائيم الحزبي وتصويرىم في وسائل اإلعالم المختمفة، كما يمكن معرفة ما إذا كانت ىناك 

 بية أو سمبية شاممة بين االنتماء الحزبي وتصويره اإلعالمي لتمك النساء.عالقة إيجا

( بعنوان: معالجة وسائل اإلعالم ;423دراسة نجمة بنت سعيد بن خميس السريري ) .5
 العمانية لقضايا المرأة ودورىا في تشكيل معارف واتجاىات الجميور نحوىا.

)الصحفية والتميفزيونية( لقضايا المرأة في  ىدفت الدراسة إلى رصد وتحميل المعالجة اإلعالمية
سمطنة ُعمان، من خالل الوقوف عمى أىم وأبرز األطر اإلعالمية التي وظفتيا وسائل اإلعالم 
الُعمانية خالل طرحيا لقضايا المرأة في السمطنة، وتأثير ذلك في معارف واتجاىات المواطنين 

عمى منيجي تحميل المضمون والمسح، وأجريت  الُعمانيين نحو قضايا المرأة، واعتمدت الدراسة
الوطن(، وعينة من برامج التميفزيون  -الدراسة التحميمية عمى عينة من الصحف العمانية )عمان 

وحتى  2116برنامج من عمان( في الفترة من األول من يناير  -العماني )برنامج قيوة الصباح 
اعي، وأجريت الدراسة الميدانية عمى عينة ، من خالل أسموب األسبوع الصن2116نياية ديسمبر 

 411عاًما، قواميا  61حتى  18عمدية من الجميور العام العماني في المرحمة العمرية 
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مبحوث، وتوصمت النتائج إلى: أن االحتفال بـ"يوم المرأة الُعمانية" جاء في مقدمة قضايا المرأة في 
ُعمانية في الترتيب الثاني، ثم قضية "المشاركة صحيفتي )عمان( و)الوطن(، وجاء "تكريم المرأة" ال

المجتمعية"، وقضية "التدريب وورش العمل الكتساب الخبرات"، ثم قضية "تعميم المرأة"، وجاءت 
قضية "اإلبداعات الثقافية والعممية" لممرأة الُعمانية في مقدمة القضايا التي ُطرحت ببرنامج )قيوة 

يا قضية "عمل المرأة في القطاع الخاص"، وجاءت "فنون الصباح( وبرنامج )من ُعمان(، يمي
الديكور واألزياء والموضة والتجميل" في المرتبة الثالثة، كما أكدت نتائج الدراسة الميدانية أن 
دافع "التعرف عمى اآلراء واألفكار المطروحة تجاه قضايا المرأة" جاء في مقدمة دوافع اعتماد 

إلعالم الُعمانية لمتابعة قضايا المرأة، يميو دافع "لمعرفة معمومات الجميور الُعماني عمى وسائل ا
جديدة حول قضايا المرأة"، ثم دافع "لفيم اىتمامات واحتياجات المرأة" في المرتبة الثالثة، وأشارت 
النتائج أيًضا إلى أن أغمب المبحوثين لدييم آراء إيجابية حول مدى إسيام وسائل اإلعالم 

 دة معموماتيم حول قضايا المرأة العمانية.العمانية في زيا

6. Kassa, Bruktawit Ejigu & Sarikakis, Katharine (2019): Social 
media trivialization of the increasing participation of women in 

politics in Ethiopia. 

( في Facebook ىدفت الدراسة لمتعرف عمى دور وسائل التواصل االجتماعي، وال سيما )
بناء ونشر الخطابات التي تسخر من دور المرأة المتزايد في السياسة اإلثيوبية؛ حيث أصبحت 
تمك الوسائل منصات بديمة لمناقشة السياسة في إثيوبيا مع تبادل اآلراء السياسية بشكل عام، 
 وتمت الدراسة من خالل تحميل عينة من نصوص فيسبوك التي تثير موجة تعيين النساء في
السمطة السياسية في إثيوبيا، وتم اعتماد المنيج البنائي في الدراسة ونظرية انتشار المستحدثات، 
وتوصمت الدراسة إلى المقاومة العميقة من المجتمع تجاه مشاركة المرأة في المجال العام، مع 

دة الحفاظ عمى الوضع الراىن األكثر توجو نحو الرجال، مع الحاجة لمعمل في اتجاىات عدي
 لتحصل المرأة عمى حقوقيا كاممة.

7. Kate T. Luong, Silvia Knobloch-Westerwick (2017): Can the 
Media Help Women Be Better at Math? Stereotype Threat, 
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Selective Exposure, Media Effects, and Women's Math 
Performance. 

لممرأة فيما يخص ميارات اإلعالم مساعدة ىدفت الدراسة لمتعرف عمى إمكانية تقديم وسائل 
الرياضيات، خصوًصا عندما تكون ىناك مقارنة في تمك الميارات بين الجنسين، وتم استخدام 
أكثر من نظرية في ىذا الشأن لمعرفة التأثير عمى أدائيا في الرياضيات من خالل نموذج اإلدارة 

إدارة الحالة المزاجية ونظرية المقارنة  ونظرية (SESAM) الذاتية لمتعرض االنتقائي والتأثير
االجتماعية، وتمت الدراسة عمى طالبات الكميات بشكل عشوائي، مع عرض نماذج نسائية في 
المجاالت النمطية )الجمال أو األسرة( والمجاالت النمطية المضادة )المينة أو العموم( قبل إجراء 

ين وقًتا أطول في المجالت المينية عندما اختبار الرياضيات، وأظيرت النتائج أن النساء يقض
يتعرضن لمقارنة فيما يخص ميارات الرياضيات، وقد تم تعديل تأثير ىذا العرض االنتقائي عمى 

 أدائين في الرياضيات من خالل تقديم قدوة نسائية.

 المحور الثالث: دراسات خاصة بالفضائيات اإلخبارية العربية واألجنبية الموجو بالعربية

( بعنوان: تأثير القنوات الفضائية الدولية الموجية :423دراسة أمجد بشير أحمد الطبال ) .3
 .4233بالمغة العربية في توجيات الرأي العام الميبي تجاه تداعيات أحداث الثورة الميبية 

ىدفت الدراسة لمتعرف عمى مدى تأثير التغطية اإلعالمية لمقنوات الفضائية الدولية الموجية 
الفرنسية( في تناوليا  24البريطانية، فرنسا  BBCبالمغة العربية، وىي قنوات )الحرة األمريكية، 

الوجداني ألحداث ثورة فبراير الميبية في توجيات المواطن الميبي وأبعاد ىذا التأثير )المعرفي و 
والسموكي( الناتج عن اعتماد الجميور الميبي عمى تمك القنوات، وتكونت عينة الدراسة من عينة 

حمقة من البرامج 131تحميمية وأخرى ميدانية، وتم تطبيق الدراسة التحميمية عمى عينة قواميا 
انية عمى عينة السياسية التي تعرضيا القنوات الفضائية محل الدراسة، وتم تطبيق الدراسة الميد

مفردة من الذكور واإلناث بمختمف فئاتيم العمرية  411متاحة من المواطنين الميبيين قواميا 
ومستوياتيم الثقافية ممن شاىدوا القنوات الفضائية الموجية )محل الدراسة( أثناء ثورة 

مية إلى أن ، وتم استخدام منيج المسح اإلعالمي، وأشارت أىم نتائج الدراسة التحمي2111فبراير
غالبية حمقات البرامج التي بثت خالل فترة الثورة كانت منحازة لعرض وجية نظر واحدة ألحد 

%، بينما ُأتيحت الفرصة لعرض وجيات نظر مختمف أطراف 72.5أطراف الصراع بنسبة 
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% من حمقات البرامج، وأشارت النتائج أيًضا إلى أن المسئولين الحكوميين 27.5الصراع فقط في 
ءوا في صدارة مصادر األخبار التي تم االعتماد عمييا من ِقبل القنوات الفضائية )محل جا

%، 91%، يمييا المراسمون بنسبة 95الدراسة( عند طرح القضية الميبية خالل فترة الثورة بنسبة 
 %.77.5ثم وكاالت األنباء كمصدر لألخبار بنسبة 

عالجة اإلخبارية لمقضايا السياسية العربية ( بعنوان: الم4234دراسة داليا عثمان إبراىيم ) .4
 في القنوات الفضائية الموجية بالمغة العربية.

ىدفت الدراسة لرصد وتحميل المعالجة اإلخبارية لمقضايا السياسية العربية في القنوات )الحرة 
التي تم  (، وذلك لموقوف عمى أىم القضايا السياسية العربية24األمريكية، العالم اإليرانية، فرنسا 

معالجتيا والتعرف عمى األطر الرئيسة والفرعية التي برزت عند معالجة ىذه القضايا، وقد 
اعتمدت الدراسة عمى نظرية األطر اإلخبارية كمدخل نظري لمدراسة، واستخدمت الدراسة منيجي 

ي، المسح اإلعالمي والمنيج المقارن، كما استخدمت أداة تحميل المضمون بشقيو الكمي والكيف
وذلك بتطبيق استمارتي تحميل مضمون عمى العينة محل الدراسة، والتي تمثمت في عينة من 
النشرات اإلخبارية وعينة من البرامج اإلخبارية المقدمة عمى القنوات محل الدراسة، وأشارت نتائج 

سية الدراسة إلى وجود توافق كبير بين القنوات عينة الدراسة فيما يخص عدد من القضايا السيا
 العربية.

( بعنوان: عالقة مشاىدة نشرات األخبار التي يقدميا 4234دراسة عادل عبد الغفار ) .5
 التمفزيون المصري في تشكيل معارف الجميور واتجاىاتو نحو األزمة

سعت الدراسة لمتعرف عمى مدى اعتماد الجميور المصري عمى القنوات اإلخبارية في متابعة 
مفردة من الجميور العام،  411تم تطبيق الدراسة عمى عينة قواميا أحداث الثورة وتطوراتيا، و 

وأشارت إلى أن قناة النيل لألخبار جاءت في المرتبة األخيرة من حيث اعتماد المبحوثين عمييا 
لمحصول عمى المعمومات واألخبار، بينما تصدرت قناتا الجزيرة والعربية قائمة القنوات الفضائية 

يناير  25د عمييا الجميور لمحصول عمى معمومات عن أحداث ثورة اإلخبارية التي اعتم
 باستخدام تحميل المضمون.
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( بعنوان: العالقة بين االعتماد عمى القنوات الفضائية واألخبار 4232دراسة إليام يونس ) .6
 العربية ومستوى المعرفة بالقضايا الداخمية لدى الجميور المصري واتجاىاتو نحوىا.

متعرف عمى العالقة بين االعتماد عمى القنوات الفضائية اإلخبارية العربية ىدفت الدراسة ل
ومستوى المعرفة بالقضايا الداخمية لدى الجميور المصري، وكذلك اتجاه المواطنين نحو أداء 
الحكومة في معالجة القضايا المثارة في المجتمع المصري، وتم استخدام تحميل المضمون من 

خبارية عمى قناتي الجزيرة والنيل لألخبار، كما تم تطبيق الدراسة الميدانية النشرات والبرامج اإل
مفردة من الجميور العام، وأوضحت الدراسة حرص قناة النيل لألخبار  45عمى عينة تتكون من 

عمى نقل وجية نظر الحكومة المصرية في تناول األحداث، كما أشارت الدراسة إلى وجود عالقة 
ائيًّا بين االعتماد عمى قناة النيل اإلخبارية وتكوين اتجاه إيجابي نحو القضايا ارتباطية دالة إحص
 السياسية المصرية.

( بعنوان: التعرف عمى تقيم الصفوة المصرية لمصداقية 4232دراسة ىبة عبد الوىاب ) .7
 القنوات اإلخبارية العربية واألجنبية.

 :االستفادة من الدراسات السابقة

عمى الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت متغير القنوات  بعد إطالع الباحثة
اإلخبارية وقضايا اإلرىاب؛ يمكن إجمال ذلك في اختيار الباحثة مجموعة من الدراسات كانت قد 
أجريت في بيئات مختمفة، وتوقفت كونيا أجريت عمى مجموعة من القنوات المختمفة الحكومية 

ية واألجنبية، وتوقف أيًضا من حيث عدد عينة المبحوثين في كل دراسة، والخاصة المحمية والعرب
وقد خرجت الباحثة من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة أنيا قد تحتوي عمى واحدة من 
المتغيرات وال توجد دراسة تحتوي عمى أكثر من متغير من المتغيرات التي سيقوم عمييا الدراسة، 

القنوات اإلخبارية فقط أو تحتوي عمى قضايا اإلرىاب، ولكن ال توجد فيناك دراسة تحتوي عمى 
رسالة تحتوي عمى القنوات الفضائية اإلخبارية وقضايا اإلرىاب، وأثر ذلك عمى المرأة المصرية 

 التي ستقوم بدراستيا الباحثة في البحث الحالي مجتمعة.

وصفي التحميمي واستعمال اإلضافة كما تتفق الدراسات السابقة جميعيا عمى استخدام المنيج ال
لجمع المعمومات، وفى حين ستقوم الباحثة باستعمال منيج المسح اإلعالمي لمسح عينة حد 
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النشرات اإلخبارية بالقنوات العربية واألرضية الموجية بالعربية واستعمال االستبانة كأداة لجمع 
 المعمومات.

قة أو تأثير أحد متغيرات البحث في المتغيرات وركزت الدراسات السابقة أىدافيا عمى إبراز عال
األخرى في حين يتضمن ىذا البحث التعرف عمى العالقات المباشرة وغير المباشرة بكل 
المتغيرات، وقد لوحع قمة البحوث المصرية التي تخص عينة المرأة وظاىرة اإلرىاب في مصر، 

 .وسيكون ىذا البحث من البحوث الجديدة في البيئة المحمية

وسوف تستفيد الباحثة من الوسائل اإلحصائية المستعممة في الدراسات السابقة والمحققة ألىداف 
تمك الدراسات، لذا ستستعمل الباحثة الوسائل اإلحصائية المناسبة لدراستيا والمحققة ألىداف تمك 

 البحث.

 :اإلجراءات المنيجية لمبحث

منيجية البحث التي سوف تتبعيا الباحثة ستقوم الباحثة بأىم إجراءات البحث من حيث 
جراءات بناء مقياس البعد النفسي، ومن ثم تحديد  وتحديد مجتمعو وتوصيفو وحجم عينتو وا 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة لمبحث سواء إجراءاتو أو تحميل نتائجو.

 وسوف يتم االعتماد في منيج البحث عمى:

رات اإلخبارية بالقنوات العربية واألجنبية الموجية منيج المسح اإلعالمي لمسح عينة من النش .1
 بالعربية، وعينة من جميور المرأة المصرية تجاه قضايا اإلرىاب والتطرف.

المنيج المقارن لممقارنة بين القنوات اإلخبارية العربية واألجنبية الموجية بالعربية في  .2
 معالجتيا لقضايا اإلرىاب والتطرف.

الدراسة الميدانية، فيشمل جميع محافظات مصر، وبالنسبة لمدراسة أما بالنسبة لمجتمع 
التحميمية تم تناول مجموعة من القنوات المصرية واألجنبية الناطقة بالمغة العربية خالل ثالثة 

 شيور.
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وبالنسبة لعينة الدراسة الميدانية، فقد تم إجراء دراسة ميدانية عمى عينة عشوائية من المرأة 
سنة فأكثر  18ختالف خصائصيا الديموجرافية واالجتماعية في الفئة العمرية المصرية عمى ا

 مفردة لدراسة تمثل جميع طوائف المجتمع المصري. 411قواميا 

أما عن سبب اختيار عينة الدراسة والتركيز فييا عمى المرأة المصرية فكان لمتأثير الكبير 
ر الخاص بوجود شييد أو مصاب في لقضية اإلرىاب عمييا، سواء من خالل التأثير لمباش

األسرة بسبس تمك االعمال اإلرىابية، أو التأثير الغير مباشر من خوف المرأة المصرية عمى 
أسرتيا ومجتمعيا وبمدىا، حيث ال تمثل المرأة نسبة من المجتمع بل ىي عنصر فعال تؤثر 

 وتتأثر بكل الظواىر التي تؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى ىذا المجتمع.

 دوات الدراسة:أ

يعد االستبيان أداة يتم استخداميا عمى نطاق واسع لمحصول عمى الحقائق من الظروف 
جراء البحوث التي تتعمق باالتجاىات واآلراء، ويعتبر االستبيان من  واألساليب القائمة بالفعل، وا 

المية؛ نظًرا أكثر طرق جمع البيانات األولية شيوًعا في العموم االجتماعية وفي الدراسات اإلع
لتنوعو وتعدد أشكالو مما يجعمو يخدم أغراًضا مختمفة في البحوث المختمفة، وفي ىذا البحث 
سيتم بناء استمارة االستبيان استناًدا إلى كل التساؤالت التي وضعيا الباحث في مشكمة البحث 

 واالطالع عمى األدبيات السابقة المتعمقة بموضوع البحث.

بيان، قامت الباحثة بعد تصميم أدوات البحث بعرضيا عمى مجموعة وبالنسبة لصدق االست
من الخبراء والمتخصصين في اإلعالم وعمم النفس، وفي ضوء مالحظاتيم وآرائيم ستجري 
الباحثة التعديالت الخاصة بالحذف واإلضافة وا عادة الصياغة، وإليجاد معامل الثبات، تم 

ر شيوًعا ودقة، وسوف يظير معامل الثبات لكل أداة استخدام معامل ارتباط بيرسون ألنو األكث
من أدوات البحث من خالل العالقة بين الدرجات في التطبيق األول والثاني، وأخيًرا سوف 

 تستعمل الباحثة الوسائل اإلحصائية المناسبة ألغراض البحث.
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 :مصطمحات البحث

 :األطر اإلخبارية (3)

 B.B.Cالتي قدمتيا قنوات النيل لألخبار والجزيرة  المقصود بيا إجرائيًّا المعالجة اإلخبارية
 لمعالم في معالجة قضايا اإلرىاب.

 :األطر الرئيسية لمتغطية الخبرية (4)

اإلطار الرئيسي ىو تمك الفكرة المحورية التي تنظم حوليا المعمومات الخاصة باألزمات 
إبراز جانب  السياسية، وخاصة ما يخص قضايا اإلرىاب والتطرف؛ حيث يتحدد في ضوئيا

معين لمقضية فضاًل عن استخدام أسموب محدد في توصيف األزمة أو القضية كصياغة الجمل 
 والعبارات بطريقة معينة واختيار مفردات لغوية معينة.

 :الفضائيات اإلخبارية (5)

المقصود بيا مجموعة القنوات اإلخبارية سواء في مصر مثل قناة النيل لألخبار، أو القنوات 
عربية(، وىي القنوات محل الدراسة التي جاءت كعينة  BBCالناطقة بالمغة العربية مثل )األجنبية 
 لمبحث.

 :القنوات اإلخبارية الناطقة بالعربية (6)

ويقصد بيا القنوات الفضائية اإلخبارية الممموكة لمؤسسات خاصة وحكومات عربية وتبث من 
أجنبية وتبث من خارج المنطقة العربية، وتقدم المنطقة العربية، أو التي تممكيا مؤسسات وحكومات 

برامج ونشرات إخبارية تتناول أحداث وقضايا الساعة في كافة المجاالت، ومن أىميا قضايا 
 اإلرىاب.

 :مفيوم اإلرىاب (7)

مفيوم اإلرىاب مفيوم نسبي متطور يختمف من مكان إلى آخر، ومن شخص إلى آخر ومن 
المتغيرة ورغم وجود بعض القواسم المشتركة، وليذا عقيدة أو فكر إلى آخر وحسب الظروف 

 نعترف أنو ليس ىناك تعريف محدد واضح أو دقيق لمفكر اإلرىابي ولألعمال اإلرىابية.



 

- 56: - 
  4242 يوليو –(34مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 التربية النوعيةمجمة دراسات وبحوث 

ويرى الفيمسوف األلماني ىيجل أن الظاىرة عند الكثيرين ىي بمثابة خارج قد يبدو ألول وىمة أنو 
م "حقيقة خارجية مستقمة عن كل من الظاىرة وباطن منفصل عن الباطن الذي يكمن وراؤه، وكان الفي

األشياء" لكنو يؤكد أن الفارق بين االثنين الظاىرة والباطن ىو مجرد فارق في الدرجة ال في الطبيعة 
 والحق أن معرفة الشيء في ذاتو "باطنو" إنما ىي المعرفة الكمية الشاممة بالظاىرة نفسيا.

ص في أغواره العميقة لتنقيتو عن الظواىر المشابية كحرب ومن ىنا تبدو غربمة اإلرىاب والغو 
العصابات وغيرىا خطوة ميمة إلدراك ماىيتو وتحديد المناىج التي تعمل عمى تعريفو لموصول 

 لتعريف جامع مانع لو، ومن ثم تعريف المواقف.

ليا إلى ( والتي ترجع في أصو Terrorأما تعريف اإلرىاب في المغة اإلنجميزية فنجد أن كممة )
( والتي تعني الترويع أو الرعب واليول ومشتقاتيا تدور معظميا حول ىذه Tersالفعل الالتيني )
 المعاني المحددة.

( تعني سياسة أو أسموب يعد إلرىاب Terrorismوفي قاموس أكسفورد نجد كممة إرىاب )
فزاع المناوئين أو المعارضين لحكومة ما، بينما كممة إرىابي ) ( فتستخدم لإلشارة إلى Terroristوا 

األسموب الذي مارسو إبان الثورة الفرنسية، كما أن ىذه الكممة تشير بوجو عام إلى أي شخص 
 يحاول أن يدعم آراءه باإلكراه أو التيديد والترويع.

يالحع أن تعريف اإلرىاب طبًقا لنص قاموس أكسفورد يتفق إلى حد كبير والتعريف الوارد في 
ن كان التعريف العربي لم يحدد الجية التي لسان العرب في مو  ضوع الخوف والفزع والتيديد، وا 

 تمارس اإلرىاب أو من يمارس ضدىا

 :اإلطار النظري لمبحث

( باعتبارىا نظرية إعالمية تتناول Framing Theoryيعتمد البحث نظرية األطر اإلخبارية )
في أطر تعكس السياسات اإلعالمية األطر التي تقدم بيا وسائل اإلعالم الموضوعات والقضايا 

والتحريرية التي تتبناىا وسائل اإلعالم بشأن القضايا المختمفة، ويترتب عمى ذلك أن تقوم وسائل 
اإلعالم بدور بارز في تشكيل معارف واتجاىات الجميور حول القضايا المختمفة بما يتوافق مع 

دراسة دور القنوات اإلخبارية العربية اتجاىات وسائل اإلعالم، وتناسب نظرية األطر الخبرية 
 واألجنبية الموجية بالعربية في تشكيل معارف المرأة المصرية واتجاىاتيا.
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ذا كانت نظرية وضع األولويات ) ( تبحث في المعارف والمعمومات Agenda-Seethingوا 
ية، ومن ( لدى الجميور عن القضايا التي ركزت عمييا الوسائل اإلخبار Cognationsالمكتسبة )

ثم يقوم بترتيبيا ضمن قائمة أولوياتو بدرجة تتوافق إلى حد كبير مع قائمة أولويات الوسائل 
اإلخبارية، وكذلك فإن نظرية األطر اإلخبارية تبحث في االتجاىات واألحكام التي تبناىا 

 الجميور من خالل األطر التي قدمتيا الوسائل اإلخبارية لتمك القضايا.

ألطر الخبرية أن اتجاىات الجميور عن القضايا المختمفة تتشكل في ضوء وتفترض نظرية ا
تأثره بالمعالجات التي تطرحيا الوسائل اإلخبارية لتمك القضايا، ومن ثم في السموكيات والقرارات 

 والمواقف التي كونيا نحو تمك القضايا.

ص الخبري، وبذلك يتم ويقصد باإلطار اختيار بعض جوانب الواقع وجعميا أكثر بروًزا في الن
تحديد المشكمة األساسية لمقضية وتقديم تفسيرات ليا وأحكام أخالقية حوليا وطرح حمول وبدائل 

 بشأنيا يتبناىا الجميور ويتأثر بيا.

ويتسع مفيوم األطر اإلخبارية لتصبح العممية التي يتم بمقتضاىا تعريف القضايا واألحداث 
ومبرراتيا، والتنبؤ بآثارىا المحتممة في المستقبل، وتقدم  وتقديميا لمجميور وتوضيح أسبابيا

وسائل اإلعالم القضايا من خالل مجموعة من األطر: اإلطار المحدد والمرتبط بوقائع ممموسة 
أو من خالل إطار عام يركز عمى السياق العام ويرتبط بأشياء مجردة أو بحسب طبيعة الصراع 

 ا يضعو القائم باالتصال.أو بحسب مدى بروز السمات أو بحسب م

 :أىداف الدراسة الميدانية

ىدفت الدراسة الميدانية الكشف عن انعكاس معالجة قضايا اإلرىاب والتطرف داخل عدد من 
القنوات اإلخبارية سواء العربية أو االجنبية عمى المرأة المصرية من خالل ثالث محاور، المحور 

لمعالجة قضايا اإلرىاب عمى المرأة المصرية، وىي األول يتناول االنعكاسات السياسية 
االنعكاسات التي ترتبط بالعالقة بين اإلرىاب والحياة السياسية بشكل عام، أما المحور الثاني 
فيتناول االنعكاسات النفسية لمعالجة قضايا اإلرىاب عمى المرأة المصرية حيث ال تخمو عائمة من 

وأعمال العنف وىو ما ينعكس عمى المرأة كزوجة وأم وجود شييد أو ضحية لمشكمة اإلرىاب 
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وأخت وبنت ليذا الشييد، المحور الثالث يتناول االنعكاسات المجتمعية لمعالجة قضايا اإلرىاب 
 عمى المرأة المصرية مع بروز دورىا من خالل ىذا المحور في عممية التوعية وفيم تمك الظاىرة.

 نة الدراسة(: البيانات الديموغرافية لعي3جدول )

 النسبة التكرار المتغيرات التصنيف

 المستوى العممي

 %5.9 37 أقل من متوسط
 %56 ;35 متوسط
 %59.4 374 عالي

 %47.4 325 ماجستير/دكتوراة

 السن
 %;.;7 467 57حتى  :3من 

 %62.3 386 57أكثر من 

 اإلقامة
 %3:.85 483 مدينة
 %;58.3 :36 ريف

 %322 ;62 اإلجمالي
من الجدول السابق يتضح أن تواجد عدد كبير من حممة الماجستير والدكتوراة فرغم أن نسبتيم 
كانت في الترتيب الثالث بعد المؤىل العالي والمتوسط لكنيم حصول عمى نسبة جاوزت ربع عينة 

الفئة الدراسة، وبالنسبة لممرحمة العمرية كان ىناك توازن بين المرحمتين العمريتين رغم تقدم 
%( لمفئة العمرية األكبر، 41%( مقابل )61العمرية األصغر سنًا حيث وصمت النسبة إلى )

%( وىو أمر 65وىي نسبة قريبة من الفرق بين الحضر والريف مع تقدم الريف بنسبة قاربت )
 مناسب حيث تزيد معدالت االستجابة بين االناث في الحضر عن الريف.

 في األسرة (: وجود مصاب أو شييد4جدول )

 ال نعم

117 292 

26.6% 71.4% 
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كما كان ىنالك سؤال عند مدى وجود مصاب أو شييد في األسرة ضمن عائمة النساء عينة 
 الدراسة، وكانت اإلجابة بنعم بنسبة تجاوزت الربع باإليجاب.

 :االنعكاسات السياسية

 المرأة المصرية(: االنعكاسات السياسية لمعالجة قضايا اإلرىاب عمى 5جدول )

 العبارات م
 موافق

 جدا
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما
 الترتيب المتوسط

درجة 
 الموافقة

3.  
تجعمك تفيم ما يدور 

 حولك من احداث
357 454 64 4.45 

 
 متوسطة السادس

55 78.9 32.5 

4.  
تمكنك من تكوين رأيك 

 تجاه قضايا االرىاب
476 349 4: 

 كبيرة األول 4.77
84.3 53.3 8.: 

5.  
تساعدك في ترتيب 

 القضايا وفقا ألىميتيا
353 43: 82 4.39 

 
 متوسطة السابع

54 75.5 36.9 

6.  
تجعمك تيتم بالمشاركة 

 في الحياه السياسية
346 438 8; 4.35 

 
 متوسطة العاشر

52.5 74.: 38.; 

7.  
تحفزك عمي المشاركة في 

 االحزاب السياسية
364 3:7 :4 4.37 

 
 متوسطة التاسع

56.9 67.4 42 

8.  
تدفعك الي الترشح 

 لالنتخابات
354 3;3 :8 4.33 

 
الثالث 
 عشر

 متوسطة
54.5 68.9 43 

9.  

تساعدك عمي تكوين رأي 
قبل االدالء بصوتك في 
االنتخابات البرلمانية 

 والشيوخ والمحميات

326 443 :6 
4.27 

 
الخامس 

 عشر
 متوسطة

47.6 76 42.7 

 متوسطة الخامس :4.4 78 3:3 394من تكوين رأيك تمكنك   .:
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 العبارات م
 موافق

 جدا
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما
 الترتيب المتوسط

درجة 
 الموافقة

  35.9 66.5 64.3 تجاه الجمعيات الخيرية

;.  

تساعدك في المشاركة 
بفاعمية في األنشطة 
السياسية المتعمقة 
 باألحداث والقضايا العربية

337 43; 97 
4.32 

 
الرابع 
 عشر

 متوسطة
4:.3 75.7 3:.5 

32.  
الثقة في الحكومة والدولة 

 ورموز الحكم
33; 446 88 4.35 

 
العاشر 

 مكرر
 متوسطة

4;.3 76.: 38.3 

33.  

مشاركو المرأة السياسية 
تسيم في وعي األسرة 
لمسيطرة عمي ظاىره 

 االرىاب

38: 422 63 
4.53 

 
 متوسطة الثالث

63.3 6:.; 32 

34.  

وجود احداث عنف 
وارىاب يؤدى الى عدم 
االستقرار السياسي داخل 

 الدولة

385 432 58 
4.53 

 
الثالث 
 مكرر

 متوسطة
5;.: 73.5 :.: 

35.  

تطور نسبو المشاركة 
السياسية لممرأة في 
مجمس النواب الحالي 
والوزارات السيادية بعد 

يناير  47احداث ثورتي 
 يونيو 52و

39; 3;2 62 

 كبيرة الثاني 4.56
65.: 68.7 ;.: 

 متوسطة الثامن 4.38 83 444 348 تنميو معموماتك السياسية  .36
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 العبارات م
 موافق

 جدا
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما
 الترتيب المتوسط

درجة 
 الموافقة

52.: 76.5 36.;  

37.  
تزيد من مشاركتك في 
االدالء بصوتك في 

 االنتخابات المتنوعة

337 455 83 
4.35 

العاشر 
 مكرر

 متوسطة
4:.3 79 36.; 

االنعكاسات السياسية الناتجة عن أطر معالجة قضايا اإلرىاب بالقنوات  (3ويوضح جدول )
الفضائية اإلخبارية العربية عمي المرأة المصرية، وجاء في الترتيب األول دور تمك البرامج في 
تمكين المرأة المصرية من تكوين رأي تجاه قضايا اإلرىاب بدرجة موافقة كبيرة وبمتوسط بمغ 

ل انعكاس إيجابي عمى المرأة المصرية حيث تكون البداية في مواجية أي (، وىو ما يمث2.55)
مشكمة أو قضية بالتعرف عمى تمك القضية، وىو ما تم مع وجود ىذه التغطية من القنوات 

 اإلخبارية.

وفي الترتيب الثاني جاءت عبارة "تطور نسبو المشاركة السياسية لممرأة في مجمس النواب 
يونيو" بدرجة موافقة مرتفعة ومتوسط  31يناير و 25يادية بعد احداث ثورتي الحالي والوزارات الس

( لتوضح انعكاس آخر إيجابي لمعالجة قضايا اإلرىاب، فال يمكن تصور 2.34إجابات بمغ )
وجود فجوة بين قضايا اإلرىاب والعنف وبين المرأة المصرية، حيث تروج العديد من القنوات 

مصرية بالقضايا المصيرية التي تواجو مصر في الفترات األخيرة، إال المصرية عدم وعي المرأة ال
أن قيام ثورتين خالل وقت بسيط والمشكمة الرئيسية خالل تمك الثورات ىو اإلرىاب داخل مصر 

 وخارجيا، وىو ما يؤكد عدم إمكانية الفصل بين المرأة المصرية والقضايا المصيرية.
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 :االنعكاسات النفسية

 االنعكاسات النفسية لمعالجة قضايا اإلرىاب عمى المرأة المصرية(: 6جدول )

 العبارات م
 موافق

 جدا
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما
 الترتيب المتوسط

درجة 
 الموافقة

3.  
تزيد من شعورك في 
 تحقيق أىدافك المستقبمية

364 429 82 4.42 
 

 متوسطة الثالث
56.9 72.8 36.9 

4.  
تجعمك أكثر قدرة عمى 

 التفكير في المستقبل
42: 388 57 

 كبيرة األول 4.64
72.; 62.8 :.8 

5.  
تجعمك أكثر مرونة في 

 مواجية المشاكل
337 46: 68 4.39 

 
 متوسطة الخامس

4:.3 82.8 33.4 

6.  
تجعمك تشعر بالقمق 

 والخوف من المستقبل
322 442 :; 

4.25 
الرابع 
 عشر

 متوسطة
46.6 75.: 43.: 

7.  
تزيد من استقرارك وثباتك 

 النفسي
347 43; 87 4.37 

 
 متوسطة السادس

52.8 75.7 37.; 

8.  
تزيد من شعورك باالنعزال 

 والوحدة النفسية
325 426 324 

4 
الخامس 

 عشر
 متوسطة

47.4 6;.; 46.; 

9.  
يمكنك تغيير وجيتك 
الذىنية حول المشكمة 

 التي تواجيك

348 439 88 
4.37 

 
السادس 

 مكرر
 متوسطة

52.: 75.3 38.3 

:.  

الحوارات والمناقشات حول 
موقف ما يجعمك اكثر 
قدرة عمى انتاج االفكار 

 المتنوعة

352 447 76 
4.3; 

 
 متوسطة الرابع

53.: 77 35.4 
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 العبارات م
 موافق

 جدا
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما
 الترتيب المتوسط

درجة 
 الموافقة

;.  
ال يزعجك الظروف 
الطارئة التي تواجيك في 

 المواقف المختمفة

335 445 95 
4.32 

 
 متوسطة العاشر

49.8 76.7 39.: 

32.  

تنوع االفكار حول 
المواقف التي تعرض 
تخرجك من الجمود 

 الفكري 

322 442 :; 
4.2: 

 
الحادي 

 عشر
 متوسطة

46.6 75.: 43.: 

33.  
تشعر بأن حياتك آمنة 
ومطمئنة وغير ميددة 

 بالخطر

335 437 :3 
4.2: 

 

الحادي 
عشر 

 )م(
 متوسطة

49.8 74.8 3;.: 

34.  

بالعنف الحياة ممموءة 
مما يجعمك تتوقع الخطر 
لنفسك ولغيرك في أي 

 وقت .

346 435 94 
4.35 

 
 متوسطة الثامن

52.5 74.3 39.8 

35.  
تشعر باالنتماء إلى وطنك 

 ومجتمعك
367 449 59 4.48 

 
 متوسطة الثاني

57.7 77.7 ; 

36.  

ما يعرض في القنوات 
يجعمك أكثر صالبة في 
مواجية االفكار السمبية 

 قضايا االرىاب نحو

334 459 82 
4.35 

 
الثامن 
 مكرر

 متوسطة
49.6 79.; 36.9 

37.  
تتطور في اساليب 
مواجية مشكالك في 

336 436 :3 
4.2: 

الحادي 
عشر 

 متوسطة
49.; 74.5 3;.: 
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 العبارات م
 موافق

 جدا
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما
 الترتيب المتوسط

درجة 
 الموافقة

 )م( المستقبل لموصول لحميا
االنتقال لالنعكاسات لمعالجة قضايا ااٍلرىاب بالقنوات الفضائية اإلخبارية  ( يوضح4جدول )

العربية واألجنبية عمي الجانب النفسي لممرأة المصرية نجد أن الصدارة كانت لعبارة "تجعمك أكثر 
(، وىي العبارة الوحيدة ضمن 2.42قدرة عمى التفكير في المستقبل" بدرجة موافقة كبيرة ومتوسط )

محور التي حصمت عمى تمك الدرجة من الموافقة، وىو ما ارجعتو الباحثة النعكاس حالة ىذا ال
االستقرار ومحاصرة عمميات اإلرىاب والعنف دعمت المرأة المصرية في تفكيرىا في المستقبل 

 ليس ليا فقط بل ىي تفكر في أسرتيا الصغيرة وكامل عائمتيا بل والوطن ككل.

تشعر باالنتماء إلى وطنك ومجتمعك" بدرجة موافقة  بارة "وفي الترتيب الثاني جاءت ع
(، وىو الجزء المكمل لمعبارة األولى مع ابراز نتيجة 2.26متوسطة ومتوسط إجابات بمغ )

انعكاس تمك المعالجة عمى المرأة المصرية ال يتوقف عمى دورىا داخل المنزل بل الحديث ينتقل 
دورىم ال يقل عن دور جنود مصر البواسل وأطباء عن دورىا الوطني كأحد رعاة الوطن، وأن 

 مصر.

 :االنعكاسات المجتمعية

 (: االنعكاسات المجتمعية لمعالجة قضايا اإلرىاب عمى المرأة المصرية7جدول )

 العبارات م
 موافق

 جدا
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما
 الترتيب المتوسط

درجة 
 الموافقة

3.  
تشارك في توعيو 

المترتبة االبناء باألثار 
 عمي االرىاب

467 368 3: 
 كبيرة األول 4.78

7;.; 57.9 6.6 

 متوسطة الرابع 4.48 59 :44 366اإلرىاب اثر عمي   .4
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 العبارات م
 موافق

 جدا
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما
 الترتيب المتوسط

درجة 
 الموافقة

العالقات االجتماعية 
 داخل األسرة الواحدة

57.4 77.9 ; 
 

5.  

االرىاب ادي الي تشوه 
البناء الطبقي في 
المجتمع بين االغنياء 
والطبقة الوسطي 

 والفقراء

358 454 63 

4.45 
 

 متوسطة السادس
55.5 78.9 32 

6.  
االسرة تعد أحد االسباب 
التي تخمق شخص 

 ارىابي

33; 439 95 
4.33 

 
الثالث 
 عشر

 متوسطة
4;.3 75.3 39.: 

7.  

ما تشاىده يدفعك 
لمتعاطف مع اسر 
الشيداء من ضحايا 

 االرىاب

387 3;; 67 
4.4; 

 
 متوسطة الثالث

62.5 6:.9 33 

8.  

االرىاب يؤدي الي 
العزلة بين فئات 
المجتمع عمي عكس 
البناء االجتماعي 

 الطبقي

356 429 8: 

4.38 
 

 متوسطة العاشر
54.: 72.8 38.8 

9.  
تحفزك لمتبرع المادي 
وتقديم المساعدات 

 ألسر الضحايا

36: 422 83 
4.43 

 
 متوسطة الثامن

58.4 6:.; 36.; 
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 العبارات م
 موافق

 جدا
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما
 الترتيب المتوسط

درجة 
 الموافقة

:.  
قدرتك عمى  تزيد من

التفاعل والتعايش مع 
 االخرين

348 42; 96 
4.35 

 
الثاني 
 عشر

 متوسطة
52.: 73.3 3:.3 

;.  

المجتمعات المغمقة 
كانت نتاج لشعورىم 
بالخوف من الفقر 

 واالرىاب.

326 455 94 
4.2: 

 
الرابع 
 عشر

 متوسطة
47.6 79 39.8 

32.  
الخوف عمي ابنائك من 

 احداث االرىاب
358 424 93 4.38 

 
العاشر 

 مكرر
 متوسطة

55.5 6;.6 39.6 

33.  

ىناك ترابط في النسيج 
الوطني داخل المجتمع 

 لمكافحو اإلرىاب
 

363 434 78 
4.43 

 
الثامن 
 مكرر

 متوسطة
56.7 73.: 35.9 

34.  

دعم الزوجات 
ألزواجين االرىابيين 
يؤثر عمي تربيو النشء 
واعداد جيل جديد من 

 المتطرفين

363 447 65 

4.46 
 

 متوسطة الخامس
56.7 77 32.7 

35.  
ىناك دور لممرأة 
واألسرة في مواجية 

 قضايا االرىاب

3;8 396 5; 
4.5: 

 
 كبيرة الثاني

69.; 64.7 ;.7 

 متوسطةالسادس  4.45 76 427 372يزيدك من الخوف عمي   .36
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 العبارات م
 موافق

 جدا
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما
 الترتيب المتوسط

درجة 
 الموافقة

جميع أفراد أسرتك من 
 احداث االرىاب

58.9 72.3 35.4 
 مكرر 

37.  

تتوقع المزيد من ضعف 
عالقاتك االجتماعية 
مستقباًل بسبب أفكارك 

 تجاه قضايا االرىاب

343 3;; :; 

4.2: 
الرابع 
عشر 
 مكرر

 متوسطة
4;.8 6:.9 43.: 

الصدارة داخل محور االنعكاسات المجتمعية لعبارة "تشارك في توعية  ( يوضح أن5وجدول )
(، وىي 2.56األبناء باآلثار المترتبة عمي اإلرىاب" بدرجة موافقة كبيرة ومتوسط إجابات بمغ )

العبارة الوحيدة داخل المحور التي تحصل عمى موافقة كبيرة، وىو ما ارجعتو الباحثة الشتمال 
وعي، حيث أن الوعي يمثل احد أىم انعكاسات المعالجة الخاصة بالقنوات العبارة عمى مصطمح ال

الفضائية لقضية اإلرىاب من خالل توضيح الحقائق بكل وضوح وعرض األكاذيب ايضًا بكل 
 صدق.

وفي الترتيب الثاني جاءت عبارة "ىناك دور لممرأة واألسرة في مواجية قضايا االرىاب" بدرجة 
(، وىذا االنعكاس الميم جدًا لمعالجة قضايا اإلرىاب 2.38وافقة بمغ )موافقة متوسطة ومتوسط م

ىو تحفيز وتشجيع المرأة المصرية عمى أن يكون ليا دور فعال ضمن مختمف مراحا مواجية تمك 
 القضية، سواء كان ىذا الدور داخل المنزل أو خارجو.
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 أىم النتائج:

 ل البحث إلى عدد من النتائج كالتالي:في ضوء ما قامت بو البحث من دراسة ميدانية، توص

تمعب القنوات اإلخبارية دوًرا كبيًرا في تمكين المرأة المصرية من تكوين رأي تجاه قضايا  -
اإلرىاب، األمر الذي يمثل انعكاًسا إيجابيًّا عمى المرأة المصرية حيث تكون البداية في مواجية 

 أي مشكمة أو قضية بالتعرف عمى تمك القضية.
يوجد فجوة بين قضايا اإلرىاب والعنف وبين المرأة المصرية، حيث تروج العديد من القنوات ال  -

المصرية عدم وعي المرأة المصرية بالقضايا المصيرية التي تواجو مصر في الفترات األخيرة، 
إال أن قيام ثورتين خالل وقت بسيط والمشكمة الرئيسية خالل تمك الثورات ىو اإلرىاب داخل 

 خارجيا، وىو ما يؤكد عدم إمكانية الفصل بين المرأة المصرية والقضايا المصيرية.مصر و 
لحالة االستقرار ومحاصرة عمميات اإلرىاب والعنف انعكاس إيجابي عمى الحالة النفسية لممرأة  -

المصرية؛ حيث ىذا االستقرار يجعل المرأة المصرية تفكر في المستقبل وأيًضا تفكر في 
 وكامل عائمتيا بل والوطن ككل.أسرتيا الصغيرة 

تجعل المعالجة اإلخبارية لمواجية قضايا اإلرىاب المرأة المصرية تشعر باالنتماء إلى الوطن  -
والمجتمع، فدور المرأة المصرية ال يتوقف عمى دورىا داخل المنزل بل ينتقل إلى دورىا 

 اسل وأطباء مصر.الوطني كأحد رعاة الوطن، وأن دورىم ال يقل عن دور جنود مصر البو 
تشارك المرأة المصرية في توعية األبناء باآلثار المترتبة عمى اإلرىاب؛ حيث إن الوعي يمثل  -

أحد أىم انعكاسات المعالجة الخاصة بالقنوات الفضائية لقضية اإلرىاب من خالل توضيح 
 الحقائق بكل وضوح وعرض األكاذيب أيًضا بكل صدق.

مواجية قضايا االرىاب؛ إذ إن معالجة قضايا اإلرىاب تعمل عمى ثمة دور لممرأة واألسرة في  -
تحفيز وتشجيع المرأة المصرية عمى أن يكون ليا دور فعال ضمن مختمف مراحل مواجية تمك 

 القضية، سواء كان ىذا الدور داخل المنزل أو خارجو.

 توصيات البحث:

 :في ضوء النتائج التي توصل إلى البحث، توصي الباحثة باآلتي
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يحب أن تضع الدولة استراتيجية لمحاربة جريمة العنف واإلرىاب من خالل تمكين المرأة  -
 لتعزيز السمم المجتمعي من خالل دورىا في تربية النشء وبناء األجيال.

مراعاة الجانب االقتصادي وتوفير الدعم لممرأة المصرية لحماية المجتمع من تمك الظواىر  -
ن لمكافحة اإلرىاب وتشكيل إدارة عممية معاونة لمجمس الخطيرة، وضرورة إصدار قواني

 مكافحة اإلرىاب يكون لممرأة دور فييا.
ضرورة إعطاء دور أكبر لممرأة المصرية من خالل عممية التنشئة السياسية واالجتماعية  -

 لألبناء، وضرورة العمل عمى أن تشارك في مجال التصويت االنتخابي والسياسي.
اسات العممية المتخصصة ألن تطرق الباب لتفسير مقتضيات الدور زيادة األبحاث والدر  -

السياسي والمشاركة السياسية والمجتمعية لممرأة المصرية وتييئة المناخ المالئم ليذا الدور 
 السياسي اليام في واقع المجتمع المصري.
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: تحميل أبعاد الخطاب اإلعالمي لمجماعات اإلرىابية عبر (;423محمود سيد دمحم عمى )
 -مواقع التواصل االجتماعي واستشراف رؤى النخبة في كيفية التصدي لو: دراسة نقدية 
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، يناير 51كمية اإلعالم بالقاىرة، العدد  -المعالجة، مجمة البحوث اإلعالمية، جامعة األزىر 

 32 – 9، ص2119
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 والتميفزيون 
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FRAMEWORKS FOR DEALING WITH TERRORISM ISSUES IN 
ARAB AND FOREIGN SATELLITE CHANNELS A 

COMPARATIVE STUDY 
Abstract: 

The issues of terrorism and extremism are of special importance due to 

the continuous escalation of terrorist events that have affected all Arab 

countries in general, and the dangers that Egypt is directing to this black 

terrorism in particular, which threatens the security of Egypt and even the 

entire world. The Egyptian media discourse enjoys special importance in 

light of the problem of opinion. The general public is facing the issue of 

terrorism with all its current and independent dangers, as well as its role in 

achieving a coherent front and support for the state's role in the 

comprehensive confrontation of terrorism. Therefore, it was necessary to 

take decisive strategic steps to confront terrorism. Hence the role of the 

media as one of the most important tools for managing to confront terrorism, 

or a number of experts stress the importance of The role played by the 

media and what are the components of the strategy to confront the crisis. 

Therefore, this issue imposed itself on the agenda of the interests of the 

media in general and the terrestrial Arab news channels in particular. The 

problem of this research dealt with the role of news frameworks for the 

media treatment of terrorism and extremism issues in the Arab and 

terrestrial satellite news channels directed in Arabic to know the aspects of 

Variation and difference between them according to the policies of the state 

to which it belongs The ideologies behind each satellite channel, according 

to their orientation. The importance of this study is deduced from the 

seriousness of the problem of terrorism and extremism.2.The importance of 

news treatment in Arab and foreign satellite channels in shaping public 

opinion regarding terrorism issues and their impact on Egyptian women. 3 .

The importance of the women's sector among the different sectors of public 

opinion. Determining the objectives of the research is one of the basic steps 

in order to reach integrated and correct results. Therefore, this research seeks 

to discover the following goals: 1 .Exposing the structural, ideological and 

political factors behind the production of those programs and interests that 

the channel reflects  . 2 .Learn about the news frameworks that deal with 

issues of terrorism and extremism in Arab and foreign news channels 
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directed in the Arabic language. 4 .Identify the differences and differences 

between Arab and foreign news channels directed in the Arabic language in 

dealing with issues of terrorism and extremism. 5 .Defining the role of Arab 

and foreign news channels in dealing with issues of terrorism and extremism 

6 .Identify the motives and interests of the study sample from watching the 

Arab and foreign news satellite channels directed in Arabic from the point 

of view of the study sample. Among the most prominent results of the study, 

first, are the news sources on which the study bulletins relied during its 

treatment of terrorism issues. The results are as follows: • The reporter 

ranked first with 21 recurrences, at a rate of 87.5%  •While the reports and 

statistical data came in second place, with 19 recurrences, with a rate of 79.2 

 •The TV delegate ranked third, with 10 recurrences, with a percentage of 

41.7.  •It is followed by a TV delegate, with 12 recurrences, at a rate of 32.4. 

 •And in the last place came each of the international news agencies and 

eyewitnesses, with 8 recurrences, 37, or 33%. Frameworks for dealing with 

terrorism issues are also evident in the bulletins, and the results are as 

follows •:The frameworks of conflict and the development of events come 

first with 37 recurrences and 100% •Responsibility frameworks came in 

second place, with a number of 26 recurrences and a rate of 70.3  •In the 

third place are the frameworks for external pressures and interventions, with 

11 recurrences, and a rate of 29.7.  •It is followed in the fourth place by the 

economic results frameworks, with 3 iterations, with a rate of 8.1 •.Then in 

fifth place each of the cooperation frameworks and the time frame, with 2 

iterations, with a ratio of 5.4 . And also the goals of dealing with the news 

releases presented in my study channels for terrorism issues .The previous 

table shows the goals of dealing with the news bulletins submitted to the 

terrorism issues, as the results came in the aim of the media, with 17 

recurrences and a percentage of 70.8; While it came in second place for the 

purpose of explanation and interpretation, with a number of 7 recurrences, at 

a rate of 29.2%. Hence the importance of the study to be a scientific addition 

to researchers. 

 

 

 


