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التغطية اإلخبارية ألزمة "سد النهضة" وتشكيل اإلحساس بالتهديد الجمعي
لدى أفراد الجمهور المصري :دراسة مسحية
األميرة سماح فرج عبدالفتاح

الملخص



رر

استهدفت الدراسة الحالية توسيع نطاق الدراسات ذات الصلة بشعور األفرراد برالرطر والتهد رد

فحررد دور التر ا ر الدسررتند إلررم دحترروا وسرراالم او ررة و ويررة الدجدو ررة Identification & self-

 categorizationفض ر نرة ررر تر ر ا ر ط ررم د ررر رر ط ررة تح ررو األفر رراد فطرن ررا و ش ررعورنا ل ررم الجدا ررات
الدرتلف ر ر ررة  Bias Mapودف ر ر ررا ي الهيدن ر ر ررة ا جتدا ي ر ر ررة  Social Dominanceوالنف ر ر ررور ا جتد ر ر ررا
...Social Aversionال ر

فر

ةقتهررا بشررعور األف رراد بالتهد ررد؛ وذلررب بضرررل فصررم ت ر ا ر دجدو ررة

الدتض رات النفسية والدجتدعية ذات الصلة بشعور األفراد بالتهد د الجدع

بدا ف ها وساالم او ة

رر

بعضها البعل در جهرة فض نرة رر ارتبرار ت ا ر را فر سرلوب األفرراد نحرو الجدا رات الرارجيرة الدرتلفرة
ف نهاية الدطاف در جهة ررا .وتعتدد الدراسة لم توظ ف نظر ة "التهد د ر الجدا ات" Group
إطار نظر ا و و دا دطر ترجدته إلم دجدو رة
ا
)Stephan and Stephan 2000( Threat Theory
دررر الفرررول والتسرراب ت البحايررة العادررة

دهررام دتررم نسرراق األفرراد لدررا ت ددرره وسرراالم او ررة دررر تهد ررد

ررتبج جدا ررة بع نه ررا ر ررارم الدجتد ررع ودت ررم ي رراودور ررذه الرس رراالم الدحف ررو ض ررد ررذه الجدا ررة ود ررا

الدتض رات ا جتدا ية والنفسية الدبار الت تتوسج العةقة ف طلتا الحالت ر

ا تت نتاالج الدراسة نه لم الرغ ددا ا ته الكا ر در األد يات الساب ة بش ر تح ق العةقة

الدباشر ر الشعور بالتهد د الجدع (ا قتصادي/األرةق /الجسدي )...الذي تشطله جدا ة رارجية دا
طدا تعرل له التضطية او ةدية وطم در العةقات الدتوتر والد ِ
هدد ر الدجدو ات در جهة
وا ستجابات العاطفية للجدهور (الضضب/الروف/ا شدالواو )...در جهة ررا فإر ذا ي ت

 -ف

الوقت نفسه  -الذي توصلت فيه دجدو ة ررا در ذه الدراسات إلم ر ا وت ذه العةقات يعتدد
لم ط يعة التهد د ذاته باألساس.



األستاذ الدسا د بطلية او ة جادعة ال ا ر قاال بعدم د د طلية او ة جادعة س ناء دصر.
التغطية اإلخبارية ألزمة "سد النهضة" وتشكيل اإلحساس بالتهديد الجمعي لدى أفراد الجمهور المصري

1

)Arab Media & Society (Issue 32, Summer/Fall 2021

مقدمــة
"سد النهضة" لم الن م األورق تكلفة ستة دليارات دو ر
ف ا  1122د ت إا وبيا ف ناء ّ
ودنررذ ذلررب التررار تتعاّررر الدفاوضررات ر ر دصررر والسررودار دواا وبيررا حرروا السررد ويفشررم دسرربولو الرردوا
سليررة دررمء وتشررض م ر روار السر ّرد بشررطم
الرراةت تبا ن ررا ف ر
التوصررم إلررم اتّفرراق ف ر دررا ررنه ؛ سرريدا لررم ّ
ّ
ونتاج ررا ل ررذلب تص ررا دت الت رروترات ر ر ر ررذه ال رردوا ساسر ر نة
يض ر ّرر بحص ررد دوا الدص ررب د ررر الدي رراه
ن
وبا.
وشع ن
لدا وااال نيرا قصر نار بعنروار "الن رم حياتنرا"
وف  12ون و  1111صدرت ووار الهجر الدصر ة ف ن
وصرحت وو ر الهجر وقتهرا لرم فيسر وب ر الفر ل الواراال سريطرع بسربع لضرات  -اونجل و رة والفرنسرية
واوسرربانية واويطاليررة والروسررية والص ر نية والعربيررة  -ود ررت الدصررر ر الدضت ررب ر إلررم نش رره لررم نطرراق

واسع(.)1

لدرا باللضرة األلدانيرة بعنروار "صروت دصرر" وصرفه جروءا
وطانت الوو ر قد نشرت لرم فيسر وب ف ن
دررر حدلررة ررررا طل تهررا و اورتهررا لررد ديرراه الن ررم ف ر دصررر بشررطم صررحي ( )2طدررا طل ررت الررووار لررم
فيسر ر وب الهاش ررتام العربر ر  #Support_Egypt_right_in_the_ Nileال ررذي ررد و جدي ررع الدص ررر ر
وغ ر الدصر ر للتوقيع لرم ر ضرة بعنروار "حرق الدصرر ر فر ديراه الن رم" لرم دوقرع change.org

األدر ط (.)3

وف األوا در ول و1111

لنت دجدو ة در الصحف ر الدصر ر إطرةق حدلرة لرد

دصرر

فر ر دفاوض ررات س ررد النهض ررة اوا رروب ()4؛ ح ررت نشر ر دس رربولو الحدل ررة ص ررفحات ل ررم وس رراالم التواص ررم
ا جتدررا

السد اوا وب

تحررت اسر "دل الن ررم ترردفق" لت ك ررد حررق دصررر فر ديرراه الن ررم ولتسررليج الضرروء لررم دررراطر
لم دصر وتفن د الدضالطات الت ِ
ترد در الجانب اوا وب والرد ل ها(.)5

و لررم الجانررب ا رررر رد وو ررر الديرراه اوا روب فر

حررد الدرربتدرات الصررحفية بالعاصرردة اوا وبيررة

دور ف ر
ديررس بابررا لررم سرباا ألحررد الصررحف ر حرروا دررا إذا طان رت دوا ررررا رررةف إا وبيررا قررد ترربدي نا

تشررض م السررد ح رزدق الرروو ر ف ر
( )1لدشا د الف ل الوااال
( )2لدشا د الف ل الوااال

ن ر الصررحف وقتهررا ل ج ررب بسرراطة "إنرره سرردي"( .)6وف ر

"الن م حياتنا" انظر

قررم دررر ا روار

الرابجhttps://bit.ly/3HWYYPm :

"صوت دصر" انظر الرابجم
https://www.facebook.com/572896202/posts/10158323462131203/?app=fbl
(3) “Egyptians Right to the Water of the Nile.” Change.org: https://bit.ly/3l5UGM4

( )4لدو د در التفاص م حوا الحدلة الصحفية "دل الن م تدفق" انظر الرابجم

https://bit.ly/3r6mELr

( )5صفحة حدلة " دل الن م تدفق" لم دوقع فيس وب /https://www.facebook.com/LetNileFlow
( )6الصفحة الراليسية للهاشتام اوا وب "إنه سدي"
https://twitter.com/EthioEmbassyUK/status/1290266446413537282
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بعرد ا انتشررر الوسر طدررا انتشررر تسرج م للد طررع لررم اونترنررت بشررطم واسرع وبررات البحررت ررر وسر "إنرره
سدي" ير ت

تعلي رات

نهايرة لهرا تشر د بالدشررول حترم إر دسربول ر إا روب ر قرادوا فر بعرل الفعاليرات

توو ع قدصار تحدم ذا الشعار لم الصحف ر اوا وب ر ل رتدو ا بفرر رةا تن له ف الدد نة.
و طذا بالتواوي دع ود طم درر دصرر دواا وبيرا والسرودار إلرم طاولرة الدفاوضرات تشرتعم وسراالم

او ة بحدةت دتبادلة ر دواطن الردوا الراةت؛ ردافع طرم درنه

رر دوقرف برةده وتحترد التعلي رات

داة
والتضر دات ر الدستردد ر وبشطم راد ر الدصر ر واوا وب ر تحت وسو درتلفة در نها ن
"#ح وق_دصر_الن لية" در الجانب الدصري ف د ا م "#ادأل_السد" در الجانب اوا وب .
يع دنا الدشهد السا ق ب و إلم صور النظا العالد

رافة
ب انتهاء الحرب البارد الرذي طرار ح ن

با ضررطرابات؛ ح ررت تضررا فت التحررديات الدارليررة والرارجيررة الت ر تواجههررا سررةدة الرردوا وحلررت دحررم

األفطررار الت ل ديررة حرروا األدررر جدلررة دررر العوادررم الرارجيررة دررر نهررا التلرروت ال ال ر

واور رراب الرردول

فضر نرة ررر تهد رردات ررررا ررا ر للحرردود

والتررن ةت السررطنية الواسررعة والنظررا الدررال العررالد الدترردا
دام دوجات الهجر والنووع وتفش األوبالة وتجار الدر ِرد ارت وا تجرار بالبشرر....ال  .و لرم الررغ درر
ر إ ررة األودررات يعررد حررد الدجررا ت البحايررة الت ر نالررت ا تدررا البرراحا ر والدترصص ر ر ف ر الجادعررات

ود اركررو البح ررت األوروبيررة واألدر طي ررة دنررذ كا ررر د ررر ربعررة

ررود دررر ال ررودر وت لررورت دفا يد رره النظر ررة

وتط ي اته العدلية فإر الدراسات العربية ف دجاا الحروب النفس/إ ةديرة ر ر الشرعوب و ةقرة او رة
ب رراألدر ال ررود لل رردوا واألود ررات ذات الص ررلة بدا ررم ررذه التهد رردات ذات البع ررد ال ررود

دشا ر األفراد بالرطر والتهد د ل تظهر بشطم دلحوظ إ بعد

وت ا راته ررا ل ررم

د الادان نيات در ال رر الداض

وحتم

بعد ظهور ذا النول درر الد ارسرات الدترصصرة فرإر درا رو دوجرود دنهرا درا واا لر تعررل بشرطم طراف
للدستويات الدرتلفة در الدتض رات النفسية والدجتدعية الدرتبطة بدشا ر األفراد وددرطاته لألحدات الدا ر

للجرردا وال لررق ف ر الدجتدعررات الدرتلفررة وذلررب ف ر
توصلت إل ها الدراسات الدرتلفة

ةقتهررا وسرراالم او ررة فضر نرة ررر ر النترراالج الت ر

ت دو حاسدة وطافية بال در الدطلوب.

فعلر رم سر ر م الدا رراا يط رررع السر رباا ا تر ر نفس ررهم لد رراذا يس ررود ا

ت رراد وج ررود ةق ررة ك ررد ر ر ر

التعرررل لوسرراالم او ررة دواحسرراس األف رراد بالتهد ررد وبع ر نردا ررر الح ي ررة الت ر تش ر ر إلررم ر األف رراد ر
نفسه در يضعور ذه الوساالم ف د ددة دصادر للحصوا لم الدعلودات بش ر الدراطر الدرتلفرة
و نها ر السر ب الرراليس فر سرياد ا

ت راد لرد ه وجرود درراطر فر الدجتدرع فرإر الكا رر درر األسرباب

الت ت دو دنط ية طذلب يدطر الرطرور إل هرا نرد تفسر ر رذه الدشرا ر بالتهد رد الجدعر

راة تر ا ر
ودنهرا د ن

قي الدجدو ة و األ راف ا جتدا ية لم تفسر رات األفرراد لرسراالم وسراالم او رة ودنهرا طرذلب الشرعور

"بالهيدنة ا جتدا ية"  Social Dominanceو دا يطلق ليه ف سرياقات رررا "الشريفونية" و"رر طرة
نتدررور لهررا فضر نرة ررر ط يعررة

تح ررو األف رراد فطرنررا و شررعورنا نحررو الجدا ررات الدضررا ر للدجدو ررة الت ر
الدصلحة الدجتدعية الت تتعرل للتهد د والر ر الشرصية لألفراد ها...ال ".
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وتكار ترصصات العلو ا جتدا ية الت قددت دراسات سعت إلرم فهر األسرباب التر ت رف وراء

يدررا سررل نيا
شررعور األف رراد بدشررا ر دعاديررة نحررو جدا ررة ررررا رارجيررة وتفس ر ر ا وت رري ررذه الدجدو ررة ت ن
يضررعها ف ر دنولررة "الدهرردد" لدصررلحة الدجدو ررة وبا سررتناد ف ر األسرراس إلررم ا ت رواو األف رراد بعضررو ته

وانتدررااله لجدررا ته األقرررب واألواررق صررلة و ررو الطرررع الررذي قررد لرره تعر ررف ط ارنررداا دوايشررلدار ()1112
رادا ل ررم ض رروية األفر رراد وانتد ررااله
للتح ررو ل ررم ن رره "ت رري س ررل لدجدو ررة اجتدا ي ررة و فر رراد ا تد ر ن
لدجدو رة رررا درا تردرب لرم نهرا دعاديرة" ( (Crandall and Eshelman 2003, 414طدرا قرددت

الكا ر در الدراسات األررا دحاو ت ستنتام العوادم النفسية التر تتوسرج العةقرة ر ر الشرعور بالتهد رد
الجدع وا ستجابات السلوطية الت يظهر ا األفراد وصفها رد فعم تجاه الدجدو ة الد ِ
هدد وارتبار ا.
وتتداررم ن طررة انطررةق الد ارسررة الحاليررة دررر الفرررل ال رراليس الررذي ت ررو

ليرره نظر ررة "التهد ررد ر ر

الجدا ر ررات"  Group Threat Theoryو ر ررو الفر رررل الر ررذي سسر ررت لر رره د ارسر ررتار دبارتر ررار لر ر ر طوالير ررار
 )2992-2991( Quillianوف هدر ر ررا طر ر رررع الباحر ر ررت دصر ر ررطل "الدجدو ر ر ررة ِ
الرطر /الدهر ر رردد " وصر ر ررفه

دصطلحا ادا رتبج بدجدو ة دتنو رة درر األطرر النظر رة ذات الصرلة بالح رم النفسرية وا جتدا يرة التر

يطور ا األفراد وصفها نو ا در ا نت االية والتح ق والدفال ر الذات الشرصية والدجتدعية ف دواجهرة

الشعور بالتهد د الجدع لدصالحه الردو ة دنها والدادية .وتكدرر السردة الدشرترطة التر تضر

رذه األطرر

ردنا و ص رراحة ب نرره "طلدررا واد إدراب دجدو ررة دررا لررم نهررا رطررر لررم دصررال
ف ر التصررور الشرراالع ضر ن
دجتدرع درا وادت ا تجا رات العدااليرة تجراه رذه الدجدو رة فررنادا وجدا رات" ( Mania and Gaertner
.)2006

وتستعرل الدراسة الحالية ف تسلسلها ا ت طة در الرلفية الدعرفية والنظر ة لدوضول الد ارسرة؛

ح ررت تعرررل لدجدو ررة األد يررات البحايررة ذات الصررلة بطررم دررر الدتض ررات الدفسررر لشررعور األفرراد بالتهد ررد
الجدع وذلب ضدر الدردارم والنظر رات التر تررطر إل هرا فض نرة رر األطرر النظر رة التر ت ِ
فسرر ط يعرة
الدور الذي تبديه وساالم او ة ف

ذا الصدد ووجهات النظر الدتبا نة فر توضري حجر تر ا ر رسراالم

ذه الوساالم وط يعتها دع تبا ر ط يعة الدهرددات التر تعتررل حيرا األفرراد والرلفيرات األرررا الدرتبطرة

دصدر للتهد د .ندا تعرل الجوء الاان در الدراسة لإلطار الدنهج الرذي يحطر
نا
بالدجدو ة الت تدام

دسررار ارتبررار العةقررات ف هررا و رربطر ألسرراس الدتض ررات الت ر قيسررت ويسررتعرل ال س ر الاالررت للد ارسررة

بالن د والتحل م النتاالج التر توصرلت إل هرا الد ارسرة بشر ر الدتض ررات التر تر قياسرها الدتضردنة فر إطار را

النظري.
أواًل :إدراك التهديد واًلتجاه العدائي نحو اآلخر :تفسيرات كثيرة ونتيجة واحدة
بعد درور طم ذه السنوات لم د ولة ل ورت "يطره الدرء طم دا درطه لم نه تهد رد" (Allport
)1954, 413
4

تواا الفطر صالحة لتفس ر التوتر ر الجدا ات الدرتلفة؛ ح ت واق الكا ر درر الد ارسرات
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طور الشعور بالتهد د ادة حاسدا ردفع العةقرات نحرو السرل ية والتروتر طالدرا ردو ر دجدو رة درا تتحردا

دصال

ودعت دات ورفا ية...جدا ة ررا )(Mania and Gaertner 2006, 336

طررا س ر نيا
وتكاررر الد اربررات النظر ررة الت ر تفترررل ر التهد ررد الد ردرب لرردا جدا ررة دررا ررتبج ارتبا ن

ردر لهررذا التهد ررد ودررر دالررة ررذه الد اربررات
بالدشررا ر الدعاديررة  /الدنا ضررة للدجدو ررة الت ر تداررم دصر نا
ندرروذم "دوقررف الجدا ررة"  The group positionالررذي صرراغه بةدررر  (1958) Blumerوطرروره طررم

د ررر وب ررو  (1999) Boboوطولي ررار  (1995) Quillianود رردرم "تهد ررد ال ررو  /التهد ررد ا قتص ررادي"
 The power/economic threat approachلبر ر ر ر ررالوب  (1967) Blalockو"الندر ر ر ر رروذم الر ر ر ر رروظيف

لصرال الجدا ات"  Instrumental model of group conflictلجاكسور و ردسترونج Jackson and
) Armstrong (1998ونظر رة التهد رد الدتكادرم  The integrated threat theoryلسرتيفر وسرتيفر

 .(Schlüter 2007, 8-9) (2000) Stephan and Stephanوترتكرو رذه الدردارم والنظر رات لرم

دنطل ررق تفسر ر ري واح ررد ت ر نب ررا لس ررلوب األفر رراد نح ررو التهد ررد دف رراده ن رره د ررر الدتوق ررع ر ت رربدي التهد رردات
الدتصور لدصال الدجدو ة إلم دفع ضاء ذه الدجدو ة للتع ر ر دواقف كار ِحد ضد الدجدو ة
الرارجية.
وبصور كار دقة تسرتند رذه الد اربرات لرم دنطرق واحرد درر رطروت ر؛ تفتررل الرطرو األولرم

ف هدررا ر التنررافس الفعل ر و /و الدتصررور ر ر الدجدو ررات لررم الد روارد النررادر الداديررة الدلدوسررة دنهررا

وغ ر الدادية و رد تصرورات األفرراد أليرة دجدو رة رارجيرة لرم نهرا تشرطم تهد نردا للدجدو رة سرواء طرار
التهد ر ررد واقعير ر را (الدنافس ر ررة فر ر ر دج ر ررا ت العد ر ررم و ر ر ررددات اوس ر ررطار وط ر ررذلب الدنافس ر ررة ل ر ررم النف ر رروذ
السياس ....ال ) و تهد ندا ردونا (لأل راف وال ي والت ال د والا افة واللضة....ال ).
فر ر الد ا ررم تعتد ررد الرط ررو الااني ررة ل ررم دنظ ررور نظر ررة "تهد ررد الدجدو ررة" التر ر تفت رررل ر

الجدهررور تل ررم رسرراالم وسرراالم او ررة تكررو ر اتجا ررات دتح ررو بالفعررم ضررد جدا ررة دررا وذلررب فر سر م
حدايررة دصررال يفترررل نهررا قررد تتعرررل للتهد ررد و ررو ا تجرراه الررذي د دره الكا ررر دررر الد ارسررات التجر يررة

راة حتررم ق ررم ر يدالروا دصرردر تهد ررد ح ي ر ألي دررر
التر ارت رررت سررباب اونحيرراو ضررد الدهرراجر ر در ن

دصال الدجدو ة الدارلية.

و لم الرغ در ش ول ا تجاه البحا السا ق رطوتيه الذي بطد العةقة السر ية حاديرة ا تجراه

ر ر دتض ررري الشررعور بالتهد ررد وا نحيرراو ضررد الدجدو ررة الرارجيررة الدعاديررة فررإر اتجا نررا حرردت ف ر
النو ية در الدراسات يضع ذه العةقة الس ية حادية ا تجاه دوضرع ا رتبرار درر رررا باوشرار إلرم
ر الوضع قد يطور طسيا؛ بدعنم ر نحاو األفراد ون ضد دجدو ة در الدجدو ات؛ ودرر ازر ي يدونهرا
ررذه

لررم س ر م

ردر للتهد ررد دالدررا الحرراا ف ر دررا ررت دررع الدهرراجر ر د رر صرروا دسررلدة
دودررا وصررفها دصر نا
ن
الداراا فر ضروء ظرا ر اوسرةدوفوبيا .ندرا يعت رد طررف االرت درر البراحا ر ر طرة الدتض رر ر قرد يسر ر
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تدادا لم حدوت وقاالع /حدات دهدد در ِق م جدا رة درر الجدا رات و رد حردواها
جنبا إلم جنب ا ن
ن
ي نهررا دشررا ر دبقتررة  Situational feelingsو ر طررة الدتض ررر ر تبررادا األدوار ف ر طررم دررر لررم
حسررب ال ضررية الداررار بح ررت يصررعب وقتهررا تحد ررد ي دنهدررا سر ب فر ا رررر و هدررا سر ق ا رررر فعر نرة

ف الحدوت.

تفصية لبعل نداذم الددارم النظر ة الت سعت إلم تفس ر ط يعة العةقة
وبا ستعرال األكار
ن

ر تعرل األفراد للتهد رد وطرم درر دردرطاته واسرتجاباته العاطفيرة ار سرلوطياته نحرو دصردر التهد رد
ت و نظر ة الصرال الفعل

ر الجدا رات الدرتلفرة  Realistic Group Threat Theoryلرم الفررل

الذي يش ر إلم ر شعور األفراد بالتهد رد الجدعر

لرم الدسرتوا الردارل

والتهد رد ا قتصرادي فر الد را

االيرا بالعرداء نحرو الدجدو رة (الرارجيرة) الدسر بة لهرذا التهد رد (Meeussen et al.
األوا ولرد ش نا
رعور تل ن
) 2013,147ندا تعتدد نظر ة الهيدنة ا جتدا ية لم الدنظور الذي يش ر إلم ر الدجتدعات تطور
د ولوجيات تعدم لم الحد در الصرال ر ر الجدا رات الدارليرة والرارجيرة ف هرا و ر فر الوقرت نفسره

تب ر وتحررافى لررم الفررروق ( نيررا طررار دصرردر ررذه الفررروق) ر ر ررذه الجدا ررات وتضررف الشررر ية لررم
التد و و لم د الدساوا ) . (Sidanius and Pratto 1999, 94واتسرانقا درع رذا التبرا ر فر التوجره
دنهجي را قيرراس درردا د ر األف رراد لدتض ر" يدنررة/
األ ررد ولوج لألف رراد تش ر ر الد ارسررات إلررم نرره دررر األدق
ن

ردية ررر ت نيرره وصررفه ندط را فطر را يعتن رره شررعب
سرريطر دجدو ررة لررم ررررا" لررم الدسررتوا الفررردي ر ن
ب كدل رره د ررر الش ررعوب تج رراه دجدو ررة ر رررا دض ررا ر و ررو د ررا طل ررق لي رره دتض ررر "ا تج رراه نح ررو الهيدن ررة
ا جتدا يررة" ) . Social Dominance Orientation (SDOو طررذا يفترررل -وفررق ررذا الدتض ررر -ر

األفر رراد ذوي التوج رره او ج ررا

نح ررو "الش ررعور بالهيدن ررة ا جتدا ي ررة" س رريظهرور درج ررات ل ررم د ررر الت ررد

للدواقررف والسياسررات الت ر تعرروو التسلسررم الهرد ر ا جتدررا

ذوي التوجرره السررل

حتررم دارررم الدجتدررع الواحررد وذلررب د ا ررم

الررذ ر يد لررور لت ر ررر الددارسررات ا جتدا يررة التر ت لررم ررد الدسرراوا

(Sidanius

).and Pratto 1999, 95
وتض ر ف النظر ررة ر األدوار ا جتدا يررة الت ر يشررضلها األف رراد ف ر الدجتدررع تعرروو و ت لررم ت ر ا ر

الشررعور بالهيدنررة ا جتدا يررة لرردا األفرراد؛ فعلررم سر م الدارراا يد ررم الطررةب الررذ ر ت نررور
توجهررا إ جا نيررا
ن
نحو الشعور بالهيدنة ا جتدا ية إلم البحت ر الترصصات األكاديدية والوظراالف التر تعروو التسلسرم
راة) وذلررب د ا ررم الطررةب الررذ ر
الهرد ر (الجهرراو الشرررط  /ال روات الدسررلحة در ن

ررد دور ررذا التوجرره

ويفضررلور ا نضرردا للترصصررات ذات الصررلة بدسررا د األف رراد ررر قرررب طاألرصرراال ر ا جتدررا

ر

والدحاد ر...ال ).(Halabi et al. 2008
وتدام ا فتراضات الت ت و

ل هرا نظر رة الهويرة ا جتدا يرة  Social Identity Theoryن را

ارتكاو تفس ر ة دهدة بدا تضيفه در بعاد جد رد للصرور السرا ية إلرم فهر الكيفيرة التر يطرور هرا األفرراد
6
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شررعور

تهد ررد ا رررر دررر رررارم الدجدو ررة الت ر

نتد ر لهررا الفرررد؛ ح ررت تش ر ر النظر ررة إلررم ر األف رراد

ددفو ور لحداية و ته وانتدااله در التهد د الدتصور سواء طار ح ي نيا و ردونا.

و لفت تاجفم  Tajfelا نتباه إلم الطرق الت ي ي ها األفرراد الدواقرف درر دنظرور ضرو ته فر
دجدو ة دا وتكو ر ا تجراه ار التصررف وفن را لرذلب وتشر ر النظر رة إلرم ر التح رو وال والرب /و الصرور

نتاجررا للعةقررات الد نيررة ر ر الدجدو ررات
الندطيررة ر نيررة اجتدا يررة فر األسرراس؛ ألنهررا تنشر بالت ارضر
ن
ا جتدا يررة الدتصررور ف ر سررياق دع ر ر تك ررف فيرره األف رراد دررع الررته ا جتدا يررة و ب رردور دررر دنظور ررا
الكا ر در األفعاا ذات الطابع الجدع

طدا نه يفسرور األحدات ا جتدا ية ذات النطاق الواسع بشطم

تدادا لم ذه الرربا الجدعيرة درر براب ت ل رم ال لرق واوب راء لرم األحرواا ال ار نرة فر الدجتدرع
س
ا ن
رر ررررور اوج رراءات الدسررت لية والداضررية ضررد الدجدو ررات الرارجيررة األررررا
د ا ررم التض ررر و ر ر ر نا
(دارليا) و رذه الدجدو رات (Bigazzi et al. 2019,
ويعووور بشطم دتح و ا رتةفات ر دجدو ته
ن
 .)2و ر تعر ف "در ا ررور" تدطر األفراد در تحد د وت ط ر رو ته ا جتدا يرة؛ هردف "تردج ر"

العال الدحيج ه دوا اد ناء ا رتةفات رنه وا ررر ر ) (Howarth 2002حسرب دجدو رة دعرا ر
التصررن ف وسرردات الجدا ررات الدعترررف هررا لررد ه وذلررب ف ر سررع داال ر للهيدنررة والسرريطر دواظهررار ال ررو .

( .(Bigazzi et al. 2019, 2و طذا تعوو فرضيات نظر ة الهوية الفطر الت تش ر إلرم ر إدراب األفرراد
الذات لتهد د الهوية و دا دفعه للتح و ضد ا رر دوابعاده.

ترتلررف الدشررا ر الجدعيررة التر يطور ررا الفرررد جرراء و تره و انتداالرره ررر الدشررا ر الددرطررة لررم
الدسررتوا الفررردي (التصررن ف الررذات فر د ا ررم التصررن ف الجدعر )؛ ودررر ار ز ترتلررف ا سررتجابات السررلوطية

راة ا ر ررت ديفر رريس وسر ررتيفار
الدترتبر ررة لر ررم طر ررم دنهدر ررا ( (Niedenthal and Brauer 2012, 269فدر ر ن

رارجيا دارم الضضرب لتحرذ ر ضراء
( )1122ر التهد د الجدع اد دا رتبج با ستجابات الدستهدفة
ن
الدجدو ة در تهد د رفا ة الدجدو ة و دوارد ا...ال وتحف و الجس لم العدرم ضرد دصردر التهد رد
ف ر ح ر ر ر التهد ررد لررم الدسررتوا الفررردي تنررتج نرره اسررتجابات دارليررة طررالروف الررذي يحررت سررلوطيات
الحدايرة الذاتيرة ضرد دصردر التهد رد طرالهروب ( )Iyer and Leach 2009, 97-8دوار توصرلت بحرات
رر ر ر ر رررا إلر ر ر ر ررم ر "نر ر ر ر ررول التهد ر ر ر ر ررد وط يعتر ر ر ر رره" ر ر ر ر ر العادر ر ر ر ررم الحاس ر ر ر ر ر ف ر ر ر ر ر التن ر ر ر ر ررب هر ر ر ر ررذه النتر ر ر ر رراالج"
( .(Cottrell and Neuberg 2005, 772وتتوسررج ا سررتجابات العاطفيررة للتهد ررد العةقررة ر ر الشررعور

بالتهد ررد وا سررتجابات السررلوطية لألف رراد ويفر ّررق البرراحاور ر ر ردررس اسررتجابات اطفيررة للشررعور بالتهد ررد
ِ
راء لررم بعررد ر ساس ر ر؛ ولهدررا "دوضررول
(الضضررب /الررروف /ا شرردالواو األرةق ر  /ال لررق /اوحبررا ) نر ن
ا ستجابات العاطفية" (درر الرذي تعررل للشرعور بالتهد رد طفررد دسرت م و وصرفه ض نروا فر دجدو رة)
ا بعد "الدفعوا به نت جة الشعور بالتهد د" ( لم در سي ع رد الفعم).

التغطية اإلخبارية ألزمة "سد النهضة" وتشكيل اإلحساس بالتهديد الجمعي لدى أفراد الجمهور المصري

7

)Arab Media & Society (Issue 32, Summer/Fall 2021

وتضر ف النظر ررة ر الصررال ر ر الدجدو ررات الدرتلفررة و ررد تح رو األفرراد ضررد طررم دررر ر رررارم

الجدا ررة و و ررد التضررادر ر ر فراد ررا ف ر الد ا ررم و ر النت جررة نفسررها التر
التجر ية الت

كررد ا الكا ررر دررر الد ارسررات

شارت إلم نه نددا نظر الناس إلم ضاء الدجدو ة الرارجيرة لرم نهر تهد رد (سرواء

طرا بدجدرو ته و نررطروا فر التد رو
اقعيا و ردونا) فإنه يد لور إلم ر يصربحوا كارر ارتبا ن
طار ذلب و ن
ضرد الدجدو رات األرررا و رو درا يعررف تر ا ر "التجدرع حروا العلر The rally around the flag
 .(Greenaway and Cruwys 2018, 5) effectوتضرب الد ارسرات دارا ن حر نفيرا لرذلب بدرا حردت فر
د ررا بع ررد ح رردات الح ررادي ش ررر د ررر سر ر تد ر ن ررددا ق ررا الدواطن ررور ب ررالرروم والتظ ررا ر ح ررادل ر األ ررة
األدر طيررة .و ررةو لررم ر التهد ررد و ررد قررو العةقررات ر ر ضرراء الدجدو ررة الواحررد فإنرره رردفعه طررذلب
إلررم تررد ي حرردود ررذه الدجدو ررة وت و تهررا لحدا تهررا دررر تهد رردات األ ضرراء الدعرراد ر دررر الدجدو ررات
األررررا وا س ررتادار فر ر الجهررد والدر روارد لتح ررق األ ررداف الدش ررترطة للدجدو ررة و ررو د ررا يشر ر ر إل ررم ر
دل ت التصن ف  Categorizationوتعر ف األنا وا رر Identificationأل ضاء الدجدو ة يس رار

جنب ررا إل ررم جن ررب وص ررفهدا اس ررتجابات تتر روادر د ررع ي تهد ررد ) (Benard 2012و در را فر ر الوق ررت نفس رره
ن
رتبطار و اد إنتاجية الدجدو ة وتحس ر األداء والتواصم فيدا ر ضاالها.
وفر الد ا ررم ا ررر اوجدررال ر ر ضرراء الدجدو ررة الواحررد ضررد دجدو ررة ررررا الدررراوف دررر

شر هة حرردوت رلررم و /و انرردفال فر اتررراذ ال ررار السياسر فر طا ررر دررر األحيررار؛ وذلررب بسر ب اوجدررال
العال ر ر فرراد الدجتدرع و رد وجرود دعارضرة ت ر نبرا و رو درا كدتره األد يرات الحد ارة باوشرار إلرم نره
غالبا دا تترذ الدجدو ات الدتداسطة والدتجانسة قر اررات سر الة وغ رر دوضرو ية حترم انراء دواجهرة صررال
ن
قم دية ف تهد ده لدصالحه (.(Galinsky et al. 2015
دليا وا ق الصلة بطم در نظر ت الهوية والهيدنة ا جتدا ية؛
وت د قضية البحت الحالية داا ن
ن
ح ت إر لهدا صدا ح ي يا ف طر ة تعاط شعوب ط ارف النوال الاةاة دع قضية السد التر ردت فر
جو ر ا ددفو ة بالنو ة ال ودية لدا الشعوب وراصة شع طم درر دصرر دواا وبيرا وتحد نردا بعرد سر و
نظا الراليس دبارب ف دصر ووفا راليس الووراء اوا وب د ليس و ناوي الذي رف ب وته حترم و ر
لم دستوا النوال ا فتراض

ر اونترنت.

فعلم الدستوا الدصري رسم نظا الراليس السيس شر ته لم درتكوات قودية باألساس طرار

الترط ررو ف ر جو ر ررا لررم األدررر ال ررود الدصررري و طررذا جرراء ا

تدررا بالدشررار ع ال وديررة العدةقررة داررم

توسررعة قنررا السررويس وبنرراء العاصرردة اودار ررة الجد ررد ا ر ب ررم نهررر الن ررم ف ر قلررب اوحسرراس بالهويررة
ر ي سع لتعو و الدشا ر ال ودية

د ر ي ت الردفال رر نهرر الن رم

الوطنية الدصر ة و و دا يعن
ف قلبه و طذا ز
حذر حد او ةنات الذي نتجته ووار الهجر وشبور الدضترب ر الدصرر ر درر ر كارر
در  01دل ور دصري واجهور رطر الجفاف والعطش و ر س ب ن د الديراه رو قيرا إا وبيرا نراء سرد
8
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ك ر ردسة ضعاف در احتياجاته؛ و و دا سا د لم حشرد التعراطف الدحلر والعرالد درع دصرر فر
حر ز
طرت إا وبيرا ل ضرية نراء السرد وصرفها نت جرة تفاقيرات الح برة ا سرتعدار ة غ رر العادلرة التر دازرم
ف ها الدستعدرور ال ر طان ور دصال دصر.

وفر ر الوقرررت نفس رره ل ر ر ررتدطر رالررريس ال ررووراء س ر ر

حد ررد درررر إدار الدش ررا ر ال وديرررة الدتنافسرررة

نتاجرا لدوجرة
والدتنادية ر الجدا ات العرقيرة الدرتلفرة فر إا وبيرا نرددا وصرم إلرم السرلطة فر 1122؛ ن
ا حتجاجررات التر ررد ت ر ر شررباب األورودررو وبعررد ررود دررر الهيدنررة لررم الرربةد دررر ِق ررم تجرراي التر

يعد ا النظا اوا روب

قليرة رقيرة تو رد الصردول وا ن سرادات العرقيرة فر الربةد و طرذا طرار ر رار النظرا

قاالدررا لررم غرررس دشررا ر الهويررة الوطنيررة الشررادلة وبرطروات حا اررة بعررددا ات ِه ر
اوا رروب فر نرراء السررد ن
النظرا درر ِق ررم دعارضريه كاررر درر دررر ب نره ترلررم رر ال ضررية .و طرذا دزالررت قضرية السررد وسر لة لتوح ررد
اوا وب ر الذ ر لم الرغ در الكا ر در ا ن سادات األ د ولوجية والعرقية وال لية والد نية فإنه د دوا
ناء السد ب غل ية ساح ة وتحد ندا

سر

ر نشاطه

ر دواقرع التواصرم ا جتدرا

؛ حترم ر بعرل دنت ردي

حدررد األكاررر ص رراحة داررم ناشررج األوورودررو البررارو ج روار دحر ردد الررذي يعررد حررد قطرراب او ررة

اوا وب

ار ر حق إا وبيا ف دمء السد ).(Mersie 2020
ار وتكرنا
قد نشر درنا
طتررب ج روار در رحدد لررم تررو تر ف ر

يعلد روا ر إا وبيررا سررت د دررمء السررد ف ر

ون ررو  /حو ررار  1111نرره جررب لررم دصررر ودا د ه را ر

ول ررو س رواء طررار نرراب اتفرراق

دوار ا ت ررم دحر ردد بعررد ررذا

الدنشور ب يا قل لة بعد اتهادات بالتحر ل لم التوترات العرقية وفر غضرور ذلرب واصرم الدسربولور

اوا وب ررور تش ررجيع اوا رروب ر ل ررم النش ررر ررر الس ررد

ررر دواق ررع التواص ررم ا جتد ررا

توظ ررف اشررتام "إنرره سرردي" وقررد د زط رر اسررتردا وسرراالم التواصررم ا جتدررا

يضا حوا قضية السد.
العال در ا لتفاف ن

الدرتلف ررة و ررر

الدضت ررب ر اوا رروب ر حرروا

دع تصا د نو ة الدشرا ر ال وديرة ر ر درواطن ال لرد ر ردا درر الصرعب دواف رة الدسرالول ر لرم
تسرروية دناسرربة ي ررم هررا الجدهررور لررم النرراح ت ر واسررتدرت طررذلب حررد الرطرراب الدسررت طب

التواصم ا جتدا

ر ر الدرواطن ر الرذ ر نتدرور لل ضرية وحترم ر ر درر

إلم دوقف دولة دور ررا.

ررر دواقررع

نتدرور لهرا ولكرنه يد لرور

و لم تعدد الددارم النظر ة سالفة العرل ونتاالجها التط ي ية ب م السباا حروا العادرم/الظرف

الذي دفع األفراد ستجابة سلوطية دا طالتح و وانت اد ا رر

رررو "التهد ررد الدرردرب" نررا وصررفه واح ردا دررر ر سررباب ررذا التحرروا لرردا األف رراد؛ ح ررت ا تررت

النترراالج التجر يررة للكا ررر دررر الد ارسررات ر ا سررتجابات السررل ية ضررد دجدو ررة دررر الدجدو ررات

ررر ت ررد

الع وبررات ضررد ا و حردانهررا دررر د ررو دررا طانررت تحررت ضررضج الشررعور بالتهد ررد؛ فعلررم س ر م الدارراا وجررد
ج لدور ورول نج ) Gilmore and Rowling (2017ر األشراد الذ ر تعرضوا للرساالم التر تتحردا
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رية للت ل رم دررر ش ر ر الرردوا
الشررعور بررالتفوق وا رررتةف األدر ط ر ( ي تهد ررد دطان رة الررذات) طررانوا كاررر در ن
األررا د ا م األفراد فر الدجدو رة التجر يرة الضرابطة .فض نرة رر ذلرب طرار الد رم إلرم ا نت راد درر
ش ر ر ال لرردار األررررا قرروا نررددا جرراء التحرردي دررر دوا دنافسررة د ارنررة بالرردوا غ ررر الدنافسررة و وض ر

ج لدررور ورول ررنج ر األشررراد الررذ ر حس روا بالتهد ررد دررالوا إلررم ا نر ر ار ف ر تعررداد د اويررا دولررته د ارنررة

بالدوا األررا فر دحاولرة سرتعاد فطرر يدنرة الو يرات الدتحرد ).(Gilmore and Rowling 2017
طدا ظهر تحل م يانات حد الدسوع الوطنيرة ر التهد رد درر الدجدو رة الرارجيرة و رد الد رم إلرم انت راد

الدجدو رة الرارجيرة

رر السرياقات السياسررية الدرتلفرة وت رد دسراحات الد اويررا الددنوحرة لهرا؛ فعلرم سر م

الدااا توصم ط ندر وطا ) Kinder and Kam (2009ف دراستهدا إلم نره نرددا تعرضرت الو يرات
الدتحررد للتهد ررد دررر ِق ررم دررر صررنفوا لررم نه ر ررداء طدررا حرردت ف ر حرردات الحررادي شررر دررر س ر تد ر

داة طانت نتاالج دسروع الرري العرا الرذي رد بشرد سياسرات الحررب وانت راد ا ررر طانرت قروا دبشرر
ن
لم السياسات ذات الصلة الت اترذتها الحطودة األدر طية فيدا بعرد وذلرب د ا رم نتراالج رذه الدسروع فر

ح رواا ررررا ل ر تعرررل ف هررا الشررعب لتهد ررد دباشررر و ررو دررا يعن ر

ر ا نت رراد دررر ش ر ر الدجدو ررة

الرارجية توسج العةقة ر الشعور بالتهد رد واسرتجابات األفرراد ودرواقفه تجراه دصردر التهد رد (Kinder
.)and Kam 2009

رديا فر زررق البرراحاور ر ر نررول التهد ررد الررذي تعرررل لرره األف رراد واسررتجاباته لهررذا التهد ررد وذلررب
تلر ن
لررم سرراس ر التهد ررد الواقع /الدررادي كاررر إاررار للدشررا ر الدعاديررة دررر التهد ررد الردرروي و طررذا رردو دا
دتض ررر ر دسررت ل ر وليسررا دتكررادل ر ف ر ت ا ر دررا لررم األف رراد ).(Mania and Gaertner 2006, 335
و لم الرغ در طار األسباب الدباشر وغ رر الدباشرر وراء التهد رد الدتصرور لدجدو رة درا ي رم البراحاور
ال و فطر تكادم سباب التهد د وتشابطها بدا بدي ف نهاية الدطاف إلم ت ن دواقرف دنا ضرة للجدا رة
الرارجي ررة؛ ود ررر ار ر ز ق ررا س ررتيفار وس ررتيفار ( )1111بص ررياغة نظر ررة دتكادل ررة ح رروا التهد رردات الواقعي ررة
والردو ة تستند إلم د د راليس يفترل ر طة النو ر در التهد د لم حد سواء يفسر الدواقف الدنا ضة

لدجدو ررة دررر الدجدو ررات و بطررد الباحاررار ر التهد ررد الجدع ر الدتصررور وال طيعررة الدترتبررة ليرره ر ر
طا واين ا ولكنهدا دفهودار دتدرا اور نظرنرا وتجر نيرا و نبضر
الدجدو ات الدرتلفة دفهودار درتبطار ارتبا ن
اكررا نليررا دعر نفيررا للظررروف الرارجيررة الت ر
ارتبار دررا لررم ررذا األسرراس؛ ح ررت يداررم التهد ررد الدتصررور إدر ن

رر ررر الدظررا ر الدوضررو ية والواقعيررة للتح ررو ضررد ررذه
تهرردد الفرررد و ررو دررا رتلررف ارتةنفررا نو نيررا ط ر نا
الدجدو ررة س رواء طررار ذلررب ف ر شررطم دواقررف إقصرراالية و سررلوطيات تد و ررة د صررود و فعليررة و يررة
شطاا ررا در التح و ضد الدجدو ة الرارجية ).(Stephan and Renfro 2002, 202
و تفرق الطررع السرا ق درع ا سرتنتام الكةسريط الرذي سراقه ل رورت ) Alport (2008حر ر شرار

إل ررم ر تض ررارب الدص ررال الدادي ررة وال رري و الا اف ررات يح رردت بالفع ررم ولك ررر الدش ررطلة
11
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التعارضررات ف ر حررد ذاتهررا فهر ف ر دطل هررا

تا ررر حالررة التح ررو إندررا األدررر يطدررر ساس را فر الدنظررور

الع ل الذي درب به األفراد دام ذه التعارضات (.)Allport 2008, 229
ثانيا :وسائل اإلعالم والتهديد الجمعي :إشكالية العالقة السببية مرة أخرى
ا

لررم الرررغ ددررا قددترره الد ارسررات والبحرروت الكا ررر دررر دلررة قويررة حرروا الرردور الررذي تدارسرره وسرراالم

او ة ف تشرط م الدواقرف نحرو ا ررر سرواء فر الردارم ( ر ر الدجدو رات فر الدجتدرع الواحرد) و فر

دحدودا بالنظر إلم د نواع؛ ولها التعادم دع
الرارم (الدجتدعات األررا) فإر ذا الترات العلد يعد
ن
دفهو "التهد د الددرب" لم نه دفهو دتجانس وذلب فر الوقرت الرذي تكارر فيره وجروه التهد رد درر ناحيرة
(تهد ررد اقتص ررادي/ا اف  /رةق ...ال ) طد ررا تتد ررا و وج رره ا س ررتجابة ل رره (اس ررتجابات دعرفي ررة /اطفي ررة/
سرلوطية) دررر ناحيررة اانيرة ودررع ذلررب

تروفر الد ارسررات الحاليررة نرددا تتعرررل لد ارسررة العةقرة ر ر وسرراالم

او ة والتهد د نيا طانت دظا ره تبعاته و األطراف الدنررطة فيه
طار /ط ف يدطر ر تجلم ت ط ر التهد د ف وسراالم او رة وصرفه تهد ردا للسرةدة العادرة  /لةقتصراد/
تهد د ردوي

توفر إجابرات طافيرة حروا درا إذا

واقع ..ال ف نتاالج بحاية دالة و دتدا و لكم دنها ساار دلدوسة لم طراف قضية درر

ال ضايا لم حرد سرواء .درا اران

سرباب وجره ال صرور فر د ارسرات العةقرة ر ر وسراالم او رة والتهد رد

فتتداررم فر طاررر الد ارسررات ( لررم دسررتوا الكر ) التر تعرضررت رتبررار تر ا ر التضطيررة او ةديررة للدررراطر
واألودررات لررم الجدهررور بشررطم ررا وذلررب د ا ررم الررن د ف ر الد ارسررات التجر يررة الت ر تعرضررت لت ر ا ر
ناصررر التضطيررة او ةديررة ط رة لررم حررد (الصرروت /الصور/الرسررو التوضرريحية...ال ) لررم جدهررور

الدتل ر؛ ح ت ل تحى با

تدا الكاف بعد.

و رررو إنتدررار ت ر ا ر الررة العدررم ف ر وسرراالم او ررة بشررطم ررراد لررم داررم ررذه النو يررة دررر
التضطيررات؛ ح ررت وضر

ر جديررع األطرراف فر دنظودررة العدررم او ةدر تعدررم فر ظررم حالررة دررر ررد

رادر دررا
الي ر ر والضررضج "جدرريعه رررةء دعر نفيررا يعدلررور وفن ررا للر رراالج والددارسررات الذ نيررة ال ارسرررة ونر نا
جرور دراجعة شادلة لجديع الح االق والريرارات ذات الصرلة ق رم األررذ والررد فر ال ضرية و ردو ر قلرة
در ال اد السياسر ر و /و الصرحف ر لرد ه الوقرت لل يرا رذلب وطدرا رو دتوقرع

إلم دليات الفحد والدراجعة طذلب ).(Entman 2003, 420-421

و لررم الرررغ ددررا رردو دررر ر الدعلودررات الدن ولررة إلررم الجدهررور

يد رم الجدهرور طرذلب

ررر وسرراالم او ررة قررد تكررور

فداة ل يطر تحوا األدر ط ر بع ندا
دن وصة و حتم راطالة فإر ذه الوساالم ليست الدرطالة حصرنا؛ ن
ررر التعرراطف دررع األحرواب السياسررية الديدوقراطيررة الددافعررة ررر ح رروق الدهرراجر ر نت جررة دباشررر للتضطيررة
اوربار ة الدتحادلة ضد

ف حد ذاتها إ

ر الح ي رة التر ت رف وراء رذه التضطيرة ر

بسراطة األطرر

الت صدرتها وطرحتها النرب السياسية در جهة والدتداشية درع رغبرات الجدهرور الدسرتهدف ود ولره درر
جهر رة ر رررا .و ط ررذا تد ررارس ال ررد ناديات ا جتدا ي ررة واأل ررد ولوجيات السياس ررية التر ر ت ررف وراء األود ررات
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الدرتلفررة دور ررا بشررطم طادررم ف ر الت ر ا ر لررم النرراس حتررم ق ررم ر نت ررم الن رراش و السررجاا إلررم سرراحة
او ة (. (Abrjano et al. 2017
وتفت ررر الد ارسررات الد عنيررة بررالتد و ضررد الدجدو ررات العرقيررة واوانيررة فر الدجتدعررات الدرتلفررة-
نتاجر ا للتضطي ررات او ةدي ررة الدتح ررو  -إل ررم تل ررب النو ي ررة د ررر البح رروت التر ر تبص ررم لط يع ررة
وص ررفها ن
العةقررات ر ر الدجدو ررات ف ر الدجتدررع الواحررد  Intergroup Relationsوذلررب د ا ررم الترط ررو لررم
سلي ررات تحسر ر ر ا تص رراا الدباش ررر واو ج ررا

ر ر ر فر رراد دجتد ررع د ررا د ررع ض رراء الدجدو ررات الرارجي ررة

 Outgroup relationsف الدجتدع نفسه دالدا ر ر و الحاا ف الدراسات الدعنيرة بالهر رجر والدهراجر ر
ربرر دالررت تلررب الد ارسررات إلررم الترط ررو لررم الكيفيررة التر ترربار
) .(Pettigrew and Tropp 2006ودر نا
هررا العةقررات الج ررد والتررابج ر ر فرراد الدجتدررع الواحررد لررم النظررر الدونيررة لض ررر دررر نرراء الدجتدعررات
األررا سواء ب ء الذ ر يعيشور دعه

وف

لدار رررا و رو درا يطررع التسراب ت بشر ر دور وسراالم

دصدر للت ا ر (غ ر الدباشر) لم تشرط م العةقرات ر ر الجدا رات الدرتلفرة؛ ح رت تن رم
ا
او ة ؛ طونها
األح رردات وش ررطم العةق ررات ر ر ر الدجدو ررات الدرتلف ررة د ررر ض رراء األقلي ررة واألغل ي ررة ل ررم س رراس ررود
) .(Crisp and Turner 2009ولد ر ررا طان ر ررت وس ر رراالم او ر ررة ترط ر ررو بط يعته ر ررا ل ر ررم الرس ر رراالم الس ر ررل ية
دودنررا للتهد ررد ر ر
والدشررطةت والدررراوف الدرتبطررة جدا ررة بع نهررا فإنه را بالتبعيررة رراد دررا تداررم دصر نا
ردر ن
طرا لرم
الدجدو ات؛ فعلم س م الدااا طار التعرل الدتكررر لت رار ر الجرراال العرقيرة فر الصرحف درتب ن
ددا ودن طو رم رإدراب ال رراء الدت او رد للتهد رد درر ِق رم األقليرات العرقيرة و ر النت جرة نفسرها التر ا تهرا
الكا ر در الدراسات التجر ية الت

زرضت األفراد لرساالم إ ةديرة ده ِردد تررتبج ب قليرة و جدا رة بع نهرا.

وبالدار ررم وادت التضطير ررة اوربار ر ررة الدتعل ر ر رة بالهج ر ر رر در ررر الر ررد

ا نترر ررا

لألح ر رواب الدنا ضر ررة للهجر ررر

(.)Boomgaarden and Vliegenthart 2007
ردر للتهد ررد تطرررع إشررطالية
وتطرررع العةقررة ر ر وسرراالم او ررة وت رري الدجدو ررات وصررفها دصر ا
نرددا تتعلرق ب ربرار الجر درة

الصور الندطية التر تعددهرا التضطيرة اوربار رة Perceived typicality
و العنف ر ِذطر الجدا رة التر نتدر إل هرا الفا رم حترم إر طرار دنطلرق الفعرم األساسر فرردا واحردا
ردر للتهد رد إلرم إدراب
ف الدجدو ة و و دا دفع العةقات إلم التحوا در إدراب الشرود وصفه دص ا
الدجدو ة ططم طذلب ".(Meeussen et al. 2013, 148( "They are all the same effect
لم س م الداراا ظهرر البراحاور ر الطرةب الهولنرد ر لرد ه دواقرف كارر إ جا يرة تجراه ترطيرا
بعد تجربة اتصاا شرصر إ جا يرة درع دجدو رة درر الطرةب األترراب ولكرر رذه الدواقرف او جا يرة نحرو
األتراب ططم ل تعد إ بعد ر حظ ت ترطيرا تضطيرة إ ةديرة إ جا يرة وبرارو رطروت لرم و تهرا الجد رد
دتوقعا ف ا تحاد األوروب .
ضوا
وصفها
ن
ن
12
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و طذا تفترل الدراسات نه لم الرغ در الترط و او ةد السل

لم السلوب الدسرتهجر درر

حررد ضرراء دجدو ررة رارجيررة دررا ف رإر انت رراا التعدرري دررر التصررورات السررل ية للشرررد إلررم التصررورات
السررل ية للدجدو ررة الرارجيررة ب كدلهررا سرريعتدد بشررطم حاسر ر

لررم الندطيررة الدتصررور الت ر ت رو ررا وس رراالم

او ة بش ر ضراء الدجدو رة الرارجيرة؛ ودرر ار تفتررل نظر رة ا تصراا ر ر الدجدو رات ر تجرارب
ا تص رراا او جا ي ررة د ررع ض رراء الدجدو ررة الرارجي ررة ت رربدي إل ررم دواق ررف كا ررر إ جا ي ررة تج رراه الدجدو ررة

الرارجي ررة ب كدلهر ررا و توسر ررج دتض ررر الصرررور الندطير ررة للدجدو ررات العةق ررة نهد ررا وص ررفه س ر ر با لتض ر ررر

لعضررو الدجدو ررة الرارجيررة نظررر إليرره رراد وصررفه

رر ألر السررلوب او جررا
الري/الدوقررف او جررا ؛ نظر نا
كار تن نبا بسلوب األ ضاء ا رر ر؛ ودر از يسهم تعديده ).(Meeussen et al. 2013, 148
ثال اثا :اإلحساس بالتهديد الجمعي :ثم ماذا بعد؟!

تصررف نظر ررة "العواطررف ر ر الدجدو ررات" )The Intergroup Emotion Theory (IET

سويا نددا نتدور لدجدو ة واحد ا تنعطس
ددا درطو ة الدشا ر لم نها استجابات رت ر ا األفراد ن
لم دواقفه درر الدجدو رات األرررا .وتفتررل النظر رة ر التح رو رو اطفرة اجتدا يرة رت ر را األفرراد

فر ةقرته ب نراء الدجدو رة التر نتدرور إل هرا ون طدرا رت رونهرا فر السرلوطيات التد و رة ضرد ا رررر
الدعادي لم نه فعم جدع نددا تعرضور للتهد د (.(Smith 1993

وترتلف استجابة دجدو ة در الدجدو ات بش ر تهد د دجدو ة ررا لدصالحها حسرب اررتةف

الدا ررر العرراطف الررذي ارت رترره بالفعررم نررد تعرضررها للتهد ررد سرواء ارت رررت ررذا التهد ررد بشررطم دباشررر و
درطترره

ررر الرسرراالم التر ت ررددها وسرراالم او ررة وفر الد ا ررم ترتلررف ررذه الدشررا ر/الدا رات العاطفيررة

بارتةف دجدو ة در الدحددات ي ت

لم رسها "الهوية ا جتدا ية" ودسرتوا "ت رد ر الرذات الجدعيرة"؛

ودر ا ز طلدا ا ت د فراد دجدو ة دا ر دجدرو ته صراحبة وضرع دد رو د ارنرة بالدجدو رة الرارجيرة ( ي

نظررر إل هررا لررم نهررا قررادر لررم التضلررب لررم التهد ررد) واد لررد ه الشررعور "بالضضررب و ا ودراء" تحد ر نردا

(دشا ر
إلررم ت ن ر
الدشر ر ِرطم

رذاء درر وجهرة نظرر الكا رر درر البراحا ر؛ ح رت إنهرا تردفع األفرراد
او ذاء) و كار العواطف إ ن
سياس ررات دااليررة و جودي ررة نحررو ا ر ررر الدعررادي؛ هرردف التضل ررب لررم التهد ررد دوا اولررة الدوق ررف
ر ررر الر ررترلد در ررر دصر رردره ) .(Smith 1993ف ر ر الد ا ر ررم يشر ررعر ضر رراء الدجدو ر ررات ذات

الدوقررف األضررعف و األقررم دطانرة بررالروف و ا شرردالواو و ر دررا يعرررف بدشررا ر "التجنررب" وصررفه رد

فعر ررم نفسر رريا لر ررم التهد ر ررد در ررر الجدا ر ررات الرارجير ررة ذات الدطانر ررة العالير ررة الت ر ر در ررر الدتوقر ررع ر ي ر ررو
فراد ا إ ذااله .

لم س م الدااا توصم سا ت وداسترو إلم ر الشعور بالتهد د فر تضطيرة ربرار الهجرر ربار

بشطم غ ر دباشر لم سلوطيات الدهاجر ر (جدا ة رارجية) ح ت ا ر لد ه الشعور با ودراء ( Seate

 .)and Mastro 2015aوفر ر د ارس ررة ر رررا توص ررم الباحا ررار نفسر ر هدا إل ررم ررروو الش ررعور ب ررال لق ر ر ر
التغطية اإلخبارية ألزمة "سد النهضة" وتشكيل اإلحساس بالتهديد الجمعي لدى أفراد الجمهور المصري

13

)Arab Media & Society (Issue 32, Summer/Fall 2021

طا لردا د ارسرة العةقرة ر ر التعررل لألربرار الراصرة جرراال الدهراجر ر
الدجدو ات وصفها دتض نار وسري ن
ودوقف الجدهور در سياسات الهجر ).)Seate and Mastro 2015b
وب ر ردور ا تض ر ف نظر ر رة الصر ر ررال ال رواقع

ر ر الدجدو ررات Realistic Group Conflict

) Theory (RGCTإلم الكيفية الت يدطر در رةلها الصرال لم الدروارد الط يعيرة الدحردود طراألرل
والطاقة والدياه ر نته إلم ر تصب دجدو ة واحد ف وضع فضم در غ ر ا و و الدوقف الذي قد
رربدي هر رب ء دد ررر ف رردوا ررذه الدر روارد إل ررم الش ررعور بالضر ر ق

ند ررا سيش ررعر الف رراالوور ب ررال لق د ررر ف رردار

دطتسباته ودطانته و ذه الدشا ر السل ية الساالد بشطم ا تدفع بالعداء ر الدجدو ات الدرتلفرة إلرم

راة إلررم الترط ررو
ذروترره فر صررور دتعرردد دنهررا التندرريج  Stereotypingالررذي قررد رردفع وسرراالم او ررة در ن
رديدا وحرد انا (Stephan
لرم الصرور الت ل ديرة لدجدو رة درا لرم دسرتوا الصرور الشراالعة رصوصرها ق ن
).and Stephan 1996

ابعا :اإلطار المنهجي للدراسة
را
مشكلة الدراسة:
ترطو الكا ر در الدراسات الدهتدة بالتهد د الددرب در ِق م فراد جدا ة دا  -حسب نظر رة رطرر

التهد ررد ر ر الدجدو ررات  -لررم الرردور الررذي تدارسرره الدشررا ر والعواطررف  -وصررفها دتض ررات وسرريطة -
الت ر تا ر ررا التضطيررة او ةديررة ل ضررية دررا تحدررم تهد ر نردا لدصررال الدجدو ررة الدارليررة  In-groupالداديررة
دنهررا و /و الدعنويررة وتتصررم بدجدو ررة ررررا رارجيررة  Out-groupتظهررر بدظهررر الدعررادي لدصررال
الجدا ة لدا الجدهور در دتابع

ذه التضطية.

ويد رو البرراحاور ر ر دافعر ر ساسر ر للشررعور بالتهد ررد؛ ودررر اّر التح ررو ر ر الدجدو ررات؛ ولهدررا

دافع البحت ر دطسب نس

للدجدو ة لم حساب ا رر ر و و دا يطلق ليره دافرع "دحابرا ا نتدراء

الجدع " In-group favoritismد ا م دافع الت ل م در ش ر/إلحاق الضرر با رر وصفه غاية ف حد

ذاتره و رو درا يعررف باسر دافرع "ا نت راد درر الدجدو رة" Struch and ( Out-group derogation
.)Schwarz 1989

دءا در التح و
طدا د وت ذه الدراسات ر استجابات الجدهور الدرتلفة والدتنو ة لهذا التهد د ن
راء بالت ررد الصررر لإلجرراءات والسياسررات
ضررد ررذه الدجدو ررة الرارجيررة بدرتلررف شررطاله ودظررا ره وانتهر ن
الع ا ية ضد الدجدو ة الد ِ
هدد م وا نر ار ف سلوب فعل ضد ا رر الدعادي.
وتعنررم الد ارسررة الحاليررة بارتب ررار ت ر ا ر الرسرراالم او ةدي ررة بش ر ر ودررة س ررد النهضررة لررم ش ررعور

الجدهررور الدصررري بالتهد ررد والرطررر الجدع ر
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نظر ة التهد د ر الجدا ات بدا تتضدنه در سلسلة در الدتض ررات الدسرت م والوسريج والترابع دنهرا طدرا

ستعرل لها الصفحات ا تية.
أهداف الدراسة:

تسررعم الد ارسررة إلررم تح رق رردف رالرريس تداررم فر تعد ررق نطرراق الد ارسررات الدعنيررة بشررعور األفرراد

بر ررالرطر والتهد ر ررد

ر ررر فحر ررد دور الت ر ر ا ر الدسر ررتند إلر ررم دحتر رروا وسر رراالم او ر ررة و وير ررة الدجدو ر ررة

(الدصررر ور)  Identification and self-categorizationفضر نرة ررر ت ر ا ر طررم دررر رر طررة تح ررو

األف رراد فطرنررا و شررعورنا لررم الجدا ررات الدرتلفررة  Bias Mapودفررا ي الهيدنررة ا جتدا يررة Social
 Dominanceوالنفور ا جتدا ...Social Aversionال ف ةقتها بشعور األفراد بالتهد د؛ وذلب
بضرل فصم ت ا ر ذه الدجدو ة در الدتض رات ر بعضها البعل بدرا يسرا د لرم ارتبرار هرا دربار

بالفعم لم شعور فراد الجدهور الدصري بالتهد د الجدع ا ارتبار ها كار تفس نار لهذا الشعور و ها
فضة ر ارتبار ت ا ر ا ف سلوب األفراد الدتوقع نحو الجدا ات الرارجية الدرتلفة نرددا تتوسرج
قم
ن
الدتض رات العاطفية العةقة ر دجدو ة الدتض رات الدست لة والشعور بالتهد د.

منهج الدراسة:
تنتد ر

ررذه الد ارسررة لدجدو ررة الد ارسررات التفس ر ر ة؛ ودررر ازر ف ررد وظفررت دررنهج الدس ر بالع نررة ا ر

ا تددت لم تكنيب تحل رم الدسرار )Path Analysis(1؛ و رو برار رر دجدو رة درر األسرال ب والطررق
الت ر تعتدررد ل رم دفررا ي ا نحرردار وا رتبررا الجوال ر وشرربه الجوال ر بض ررل الوصرروا إلررم تفس ر ر ظررا ر
دحرردد  .ويس ررتدد ررذا التكني ررب قوت رره دررر طون رره يس ررد للبرراحا ر د ارس ررة التر ر ا رات الدباشررر وغ ررر الدباش ررر

للعةقات ر الدتض رات الدست لة والتابعة فر ضروء دتض رر وسريج  Mediatorو ر تجررا فر سر واحرد.
طد ررا ن رره يس ررد للباح ررت رسر ر

الدنط ية بح ت يدطر ر تترج

رردد د ررر الدس ررارات الدفترض ررة فر ر ض رروء األد ي ررات والعةق ررات ا رتباطي ررة
ذه الدسارات إلم دعاد ت يحتاجها التحل م فر الوصروا لح ي رة التر ا ر

والت ار ر دتض رات الدراسة الدرتلفة.
سمات عينة الدراسة:
ا تدر رردت الد ارسر ررة لر ررم

نر ررة قوادهر ررا ( )222دفر رررد (بعر ررد اسر ررتبعاد ا سر ررتدارات غ ر ررر الصر ررالحة

للتحل ررم) .وقررد توو ررت الع نررة ب سررلوب التوو ررع الدتسرراوي لررم اررةت دحافظررات دصررر ة دالررت طررة دررر

دحافظات الوجه البحري (اوسطندر ة) ودحافظة ال ا ر والوجه ال ل ( ن سو ف).

( )1ا تددت الدراسة لم استردا رنادج  Amosاوصدار .12
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جدوا ( )2رصاالد

نة الدراسة
ك

%

خصائص العينة
ذطر

220

%12٬1

نام

199

%02٬2

در  22ألقم در  21سنة

170

%00٬7

در  21ألقم در  11سنة

122

%22٬1

 11سنة ف كار

212

%22٬2

دب م دتوسج

19

%9٬2

دب م فوق الدتوسج

92

%21٬1

دب م ال

102

%29٬2

دب م فوق العال

122

%21٬2

النوع

السن

المؤهل التعليمي

مقاييس الدراسة
راء لررم دررا رلصررت إليرره دراجعررة الد ارسررات
فر ال يرراس الد رردان  /اوج ارالر لدتض ررات الد ارسررة وبنر ن
ز
رددا دررر الد ررا يس التط ي يررة الت ر ا تدرردت
السرراب ة دررر ح ررت دنهجيررة قيرراس دتض راتهررا وظفررت الد ارسررة ر ن
ل ها و رلصت إل ها ذه الدراسات .وبالنظر إلم تعردد طررق ال يراس الدسرترددة فر رذه الد ارسرات تر
تصنيفها دوضو نيا بدا يةال دوضول الدراسة الحالية.
وتتس ر الد ررا يس الدسررترددة درجررة اليررة دررر الدقررة الدنهجيررة والكفرراء اوحصرراالية؛ ح ررت درررت
بدراحم طا ر ودتتالية للتح ق در صدقها (قياس دا ص ِّددت ل ياسه) واباتها (قياسها الدتض رات نفسها لم
ارررتةف الدبحرروا ر دررع درررور الوقررت) و شررارت النترراالج الدتعل ررة هررذا الش ر ر إلررم ر جديررع بررارات طررم
قيدا طدية درتفعة وبد لة إحصاالية ف ارتبار التحل م العادل لهرا طرذلب وادت قري
د ياس دنها قد ح ق ن
بحايا.
الابات لها باستردا دعادم لفا طرونباخ ر  1٬2دا يعن إدطانية ا تداد ل ها وتوظيفها ن
وقد رضعت الد ا يس دحم الدراسة لتحل م توط دي باستردا الصدق العادل

Confirmatory

قيدررا درتفعررة ت ررارب تلررب الت ر ح تهررا ف ر
) Factor Analysis (CFAوقررد ح ررت التشرربعات العادليررة ن
رااليا نررد دسررتوا دعنويررة 1٬12؛ دررا يعن ر نهررا تتس ر درجررة
الد ارسررات السرراب ة فطانررت جديعهررا دالررة إحصر ن
درتفعة در الصدق دع ارتفال درجاتها لم د ياس ابات لفا طرونباخ؛ وبالتال جرا توظيفها ضدر دا

ا ست يار .وقد وظفت الدراسة ( )21د ا يس ساسية

طا ت م

 -2التهديـد المـدرك :تضردر الد يراس ( )21برار ز
وظفهرا طرم درر ;(Cottrell and Neuberg 2005
د

 )Kuppens and Yzberyt 2012; Masuoka and Junn 2013ل يراس التهد رد الدردرب؛ وذلرب
ه رردف ت رري التص ررورات الراص ررة بدس ررتوا التهد ررد الدتوق ررع ونو ر ره (اقتص ررادي ا رراف

تهد ررد لألد ررر

والسةدة الراصة والعادة) للدصال الدصر ة جراء ناء سد النهضة.
16
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 -1الميـل نحـو اإلضـرار بـاآلخر :تضردر الد يراس ( )21برار ز
وظفهرا طرم درر( ;Brader et al. 2008
)Watson and Riffe 2013؛ هردف ت ري اتجا رات

نرة الد ارسرة الدتوقعرة بعرد التعررل للدحتروا

او ةدر ر ر ذي الص ر ررلة بس ر ررد النهض ر ررة والدتعل ر ررة ب ر ررالتفط ر فر ر ر إ ذاء/دهاجدر ر رة الجدا ر ررة الرارجي ر ررة
(اوا وب ر) وددا د

األفراد ألي إجراء حطود قد ترذ ضد إا وبيا.

 -2الميل نحو حماية المصالح وتجنب الصدامم تضدر الد ياس ( )21بار استرددها طم در
))Brader et al. 2008; Watson and Riffe 2013؛ وذلرب بضررل ارتبرار دردا د رم

نرة

الدراسة نحو تجنب التعادم دع األودة بشطم دباشر و د التفا رم درع اوا روب ر وجره را والرغبرة
ِ
دنعا للصدا الدباشر.
ف تح ق السل ن

 -0قيم ومعايير الجماعة الداعمة ًلستجابة األفراد للتهديد (نحو اإلضرار/البحث عن المصلحة العامة)م
طور ررا طررم درر (Watson and Riffe )Brader et al. 2008
تضردر الد يرراس ( )20برار ز

))Masuoka and Junn 2013) )2013؛ وذلب هدف قياس دستوا التدسب بال ي والدعا ر ذات

السدة العربية والدصر ة الرالصة.

 -1اًلستجابات العاطفية الجمعيةم تضدر الد ياس ( )11استجابة اطفية استرددها طم در ( Cottrell
 )and Neuberg 2005; Brader et al. 2008; Johnston and Glasford 2014لت ري

الدشا ر الت يظهر ا األفراد وصفها استجابة للتهد د طالضضب والعار وا شدالواو.

طور را ) (Leach et al. 2007لت ري دسرتوا تدسرب
 -2الهوية الجمعيـة :تضردر الد يراس ( )22برار ز
األف رراد هويررة الدجدو ررة وارت ررر الد يرراس طررة درررم ( )2درردا ررروو الهويررة الجدعيررة ف ر إدراب الفرررد

لذاته ( )1دستوا التدسب با نتداء/التضادر دع الدجدو ة ( )2الرضا ر العضوية ف الدجدو ة.
 -7البحــث عــن المعلومــاتم ا تدرردت الد ارسررة لررم بررارت ر ف ررج قرريس دررر رةلهدررا درردا سررع

نررة

الدراسة للبحت ر ربار وتطورات ودة السد.

 -2خريطة التحيز :تضدر الد ياس ( )9بارات ا تدد ل هرا ) )Fiske et al. 2002للتعررف لرم ندرج
تفا ر ر ررم

نر ر ررة الد ارسر ر ررة در ر ررع اوا ر ر رروب ر ف ر ر ر دصر ر ررر بشر ر ررطم رر ر رراد والتوجر ر رره نحر ر ررو

(التجا م/اوساء /التحرش.)..

وجر ر رره ر ر ررا

طور را ) (Pratto et al. 1994هردف
 -9مستوى الهيمنـة اًلجتماعيـةم تضردر الد يراس ( )21برارات ز
ت ي ددا د م الدبحوا ر نحو السيطر لم ا رر الدعادي وطم در درب لم نه ف درتبة " قرم"

بدا جعم األدور فضم حاا ارتفااله و ب االه در دور دواقف فا لة ف الواقع.

 -21الميــل للســلطوية واًلســتبدادم تضرردر الد يرراس ( )21بررار ز
وظفهررا ( )Zakrisson 2005للتعرررف
لم اتجا ات الدبحوا ر نحو السلطة والسيطر الحطودية وجه ا .
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بعد ا ستعرال السا ق لدجدو ة در األد يات البحاية ذات الصلة بدوضول الدراسة ودا ارت رته

د ررر دتض ر ررات (ط ررورت فر ر ش ررطم د ررا يس الد ارس ررة) تسر ر ق (دتض ر ررات دس ررت لة) و /و تع ررب (اس ررتجابات
سلوطية) و /و تتوسج (استجابات اطفية) العةقة ر ر التهد رد الدردرب لردا األفرراد ودجدو رة الدتض ررات

ار وبحصر الدتض رات الوارد ف ها والتفا ةت فيدا نها وتحد رد حجر ا تفراق
الت تتفا م دعه ت ا نار وت نا
وا رررتةف نهررا فر اتجرراه العةقررات والتر ا ر دطررر للد ارسررة وضررع تصررور ولر د ترررع للدتض ررات الدرربار
لررم الرطررر الدرردرب (دتض ررر تررابع رالرريس) ا ر

لررم تبعاترره السررلوطية الدتوقعررة دررر األف رراد (الد ررم لحدايررة

الدصال وتجنب الصدا  /الد م نحو اوضرار با رر) وذلب ف ندوذم نظري ت سيس

لم النحو الذي

يعرل له الشطم ال يان ا ت م
سيطرة المحتوى اإلعالمي
على مشاعر الفرد

الميل نحو

اًلتجاه نحو التغطية

حماية المصالح

اإلعالمية لألزمة

البحث عن

وتجنب الصدام

المعلومات

نمطية المعالجة اإلعالمية
لشئوون األفارقة
الهوية الجمعية

اًلستجابات

التحيز

التهديد المدرك

العاطفية

(الغضب/

الهوية المصرية

الخوف /القلق/

مستوى الهيمنة اًلجتماعية

اًلزدراء)

اًلشمئزاز/

الميل نحو

اإلضرار باآلخر

التصور النمطي لإلثيوبيين
السلطوية

شكل ()1

درك
الم َ
نموذج مقترح للمتغيرات المؤثرة على التهديد د
18
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رورت الد ارسررة دجدو ررة دررر الفرررول البحايررة التر تسررد
وانطةنقررا دررر الندرروذم الت سيسر السررا ق طر ز
بارتبار العةقات ا رتباطية الدرتلفة ر دتض رات الدراسة طا ت م
الفــرا الــرئيس األولم تر ار دسررتوا سررع الدبحرروا ر للبحررت ررر الدعلودررات ررر ودررة سررد النهضررة
بدجدو ة الدتض رات ا تيةم
 .2سيطر الوس لة او ةدية لم دشا ر األفراد
 .1ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة
 .2ندطية الدعالجة او ةدية لشالور األفارقة وجه ا
 .0ت ا ر قيدة الجدا ة/األ راف ا جتدا ية لم د وا األفراد
 .1التح و (ضد األفارقة ضد السودان ر ضد اوا وب ر)
 .2الهوية الدصر ة
 .7الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية
 .2التصور الندط العا لإلا وب ر بعد ودة سد النهضة
 .9السلطوية
الفـــرا الـــرئيس الثـــانيم تتر ر ار دجدو ررة ا س ررتجابات العاطفي ررة للدبح رروا ر نح ررو ود ررة س ررد النهض ررة
بالدتض رات ا تيةم
 .2سيطر الوس لة او ةدية لم دشا ر األفراد
 .1ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة
 .2ندطية الدعالجة او ةدية لشالور األفارقة وجه ا
 .0ت ا ر قيدة الجدا ة/األ راف ا جتدا ية لم د وا األفراد
 .1التح و (ضد األفارقة ضد السودان ر ضد اوا وب ر)
 .2الهوية الدصر ة
 .7الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية
 .2التصور الندط العا لإلا وب ر بعد ودة سد النهضة
 .9السلطوية
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الفرا الرئيس الثالث :تبار درجة قيا الدبحوا ر بالبحت رر الدعلودرات رر ودرة سرد النهضرة فر
الدتض رات ا تيةم
 .2د م الفرد نحو حداية الدصال وتجنب الصدا
 .1التهد د الددرب
 .2د م الفرد نحو اوضرار با رر
الفـــــرا الـــــرئيس الرابـــــ  :ت ر رربار ا س ر ررتجابات العاطفي ر ررة للدبح ر رروا ر نح ر ررو ود ر ررة س ر ررد النهض ر ررة فر ر ر
الدتض رات ا تيةم
 .2د م الفرد نحو حداية الدصال وتجنب الصدا
 .1التهد د الددرب
 .2د م الفرد نحو اوضرار با رر
خامسا :النتائج العامة للدراسة
ا
كدت النتاالج العادة للدراسة الت قيس ف ها دتض رات الد ارسرة الدوضرو ة دسربن ا برالندوذم الد تررع
راة ارتفعرت نسرربة التهد ررد الدرردرب
ف هرا تح ررق الكا ررر درر العةقررات ا رتباطيررة التر افترضرها الندرروذم؛ فدر ن
رر

نررة الد ارسررة واقررع ( )%01٬2طدررا ارتفررع دسررتوا الد ررم نحررو اوض ررار بررا رر واقررع ()%01٬2

ررةو ل رم ذلررب كررد دررا نس ر ته ( )%11٬2تدسررطه ب رري الجدا ررة نررددا تعلررق األدررر تهد ررد دجدو ررة

رارجي ررة و ر رزد ( )%21٬7ق رري الهيدنرررة والس رريطر الدصر ررر ة ل ررم األود ررة ف ر ر حر ر ر ظهر رررت النتررراالج ر
( )%02٬2در

نة الدراسة ذوو توجه سل

نحو إا وبيا وصفها جدا ة دعادية للدصال الدصر ة.

دفعت النتاالج العادة الساب ة إلرم ضررور التح رق درر قرو واتجراه العةقرات ا رتباطيرة ر ر بعضرها
البعل وب نهرا وبر ر دتض رر التضطيرة او ةديرة باألسراس والدتض ررات األرررا ذات الصرلة طدرا وردت فر
الندوذم الت سيس للدراسة.
و رتبررار صررحة الفرررول البحايررة ز
الدرسررة تكنيررب تحل ررم الدسررار طدررا سررب ت اوشررار ف ر
وظفررت ا
دررنهج الد ارسررة .وبررالرجول للندرروذم النظررري الت سيس ر للد ارسررة وحصررر الدتض ررات ال روارد فيرره والتفررا ةت
فيدا نها وتحد د حجر ا تفراق وا ررتةف نهرا فر اتجراه ةقرات التر ا ر والتر ار وبرالنظر إلرم النتراالج
العادة للدراسة سرالفة الرذطر دطرر اسرتررام نتراالج تحل رم دسرار العةقرات ر ر دجدو رة دتض ررات الد ارسرة
طدا يعرضها الجدوا ا ت م
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جدوا ( )1دعنوية الدسارات الدعيار ة وغ ر الدعيار ة ف الندوذم الد ترع (ر=)222
المسار
Path

المنبئة
المتغيرات د

متغيرات األثر

بيتا غير

الخطأ

قيمة ت

الدًللة
***

المعيارية

المعياري

1٬112

1٬122

2٬011

1٬227

1٬101

7٬202

***

1٬002

1٬112

0٬229

***

1٬297

1٬122

0٬112

***

1٬120

1٬121

1٬902

1٬11

الهوية الدصر ة

1٬122

1٬129

2٬710

***

الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية

1٬217

1٬102

1٬119

***

1٬170

1٬112

1٬217

1012

1٬111

1٬127

1٬079

1٬11

1٬222

1٬112

2٬217

***

1٬202

1٬101

7٬222

***

1٬112

1٬120

0٬922

***

1٬209

1٬02

1٬190

***

1٬292

1٬121

2٬212

***

الهوية الدصر ة

1٬122

1٬127

1٬907

***

الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية

1٬227

1٬102

0٬221

***

1٬119

1٬122

1٬297

***

1٬102

1٬122

1٬119

1٬172

سيطر الدحتوا او ةد

لم

دشا ر األفراد
ا تجاه نحو التضطية او ةدية
ألودة سد النهضة
ندطية الدعالجة او ةدية لشالور
األفارقة وجه ا
ت ا ر قيدة الجدا ة /األ راف
ا جتدا ية لم د وا األفراد
التح و (ضد األفارقة

ضد

البحت ر الدعلودات

السودان ر ضد اوا وب ر)

التصور الندط العا لإلا وب ر
بعد ودة سد النهضة
السلطوية
سيطر الدحتوا او ةد

لم

دشا ر األفراد
ا تجاه نحو التضطية او ةدية
ألودة سد النهضة
ندطية الدعالجة او ةدية لشالور
األفارقة وجه ا

ت ا ر قيدة الجدا ة /األ راف
ا جتدا ية لم د وا األفراد
التح و (ضد األفارقة

ضد

السودان ر ضد اوا وب ر)

التصور الندط العا لإلا وب ر
بعد ودة سد النهضة
السلطوية

ا ستجابات العاطفية
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المنبئة
المتغيرات د

المسار
Path

بيتا غير

متغيرات األثر

1٬112

1٬121

7٬190

التهد د الددرب

1٬221

1٬101

9٬222

***

الد م نحو اوضرار با رر

1٬107

1٬127

2٬112

***

1٬291

1٬121

2٬201

***

التهد د الددرب

1٬112

1٬122

7٬129

***

الد م نحو اوضرار با رر

1٬170

1٬129

1٬222

***

وتجنب الصدا

الد م نحو حداية الدصال

ا ستجابات العاطفية

***

المعيارية

المعياري

الد م نحو حداية الدصال
البحت ر الدعلودات

الخطأ

قيمة ت

الدًللة

وتجنب الصدا

** داا ند دستوا دعنوية 1٬112

تكشف النتائج الواردة في هذا الجدول ما يأتي:
 .2دعنوية ت ا ر دتض رات سيطر الدحتوا او ةد

لم دشا ر األفراد وا تجاه نحو التضطية او ةديرة

ألودررة سررد النهضررة وندطيررة الدعالجررة او ةديررة لشررالور األفارقررة وجرره ررا وت ر ا ر قيدررة الجدا ررة/
األ رراف ا جتدا يررة لررم د رروا األف رراد والهويررة الدصررر ة والد ررم نحررو الهيدنررة ا جتدا يررة

لررم

رااليا نرد دسرتوا دعنويرة
دتض ر البحرت رر الدعلودرات؛ ح رت طانرت قري ت لهرذه الدتض ررات دالرة إحص ن
قم در .1٬112
 .1عــدم معنويــة تــأثير متغي ـرات التحيــز (ضــد األفارقــةل ضــد الســودانيينل ضــد اإلثيــوبيين)ل والتصررور
الندط العا لإلا وب ر بعد ودة سد النهضة والسلطوية

لم دتض رر البحرت رر الدعلودرات؛ ح رت

إحصااليا (.)P>0.05
طانت قيدة ت غ ر دالة
ن
 .2دعنوير ررة ت ر ر ا ر دتض ر ررات سر رريطر الدحتر رروا او ةد ر ر

لر ررم دشر ررا ر األف ر رراد وا تج ر راه نحر ررو التضطير ررة

او ةديررة ألودررة سررد النهضررة وندطيررة الدعالجررة او ةديررة لشررالور األفارقررة وجرره ررا وت ر ا ر قيدررة
الجدا ررة /األ ر رراف ا جتدا ي ررة ل ررم د رروا األفر رراد والتح ررو (ض ررد األفارق ررة ض ررد الس ررودان ر ض ررد
اوا وب ر) والهوية الدصر ة والد م نحو الهيدنة ا جتدا ية والتصور الندط العا لإلا روب ر بعرد
رااليا
ودة سد النهضة لم دتض ر ا ستجابات العاطفية؛ ح ت طانرت قري ت لهرذه الدتض ررات دالرة إحص ن
ند دستوا دعنوية قم در .1٬112

 .4عدم معنوية تأثير متغير السلطوية على متغير اًلستجابات العاطفية؛ حيث كانت قيمة ت غير دالة
إحصائيا (.)P>0.05
ا

 .1دعنوي ررة تر ر ا ر دتض ررر البح ررت ررر الدعلود ررات ل ررم دتض ر ررات الد ررم نح ررو حداي ررة الدص ررال
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الصرردا والتهد ررد الدرردرب والد ررم نحررو اوض ررار بررا رر؛ ح ررت طانررت قرري ت لهررذه الدتض ررات دالررة

إحصااليا ند دستوا دعنوية قم در .10112
ن

 .2دعنويررة ت ر ا ر دتض ررر ا سررتجابات العاطفيررة لررم دتض ررات د ررم الفرررد نحررو حدايررة الدصررال وتجنررب

الصدا والتهد د الددرب ود رم الفررد نحرو اوضررار برا رر؛ ح رت طانرت قري ت لهرذه الدتض ررات دالرة

إحصااليا ند دستوا دعنوية قم در .1٬112
ن

رادت الباحارة رسر ندروذم الد ارسرة الد تررع بعرد

ناء لم نت جة تحل م الدسارات ر ر الدتض ررات
ن
رااليا واوب رراء ل ررم تلررب التر ر ا تررت دعنو ته ررا ويداررم الش ررطم ا تر ر
اسررتبعاد الدس ررارات غ ررر الدال ررة إحصر ن
الندوذم النهاال للدراسة بعد الت كد در ا وت دساراته بالتحل م اوحصاال .
سيطرة المحتوى اإلعالمي على
مشاعر الفرد
ميل الفرد نحو حماية

اًلتجاه نحو التغطية
اإلعالمية لألزمة

المصالح وتجنب
الصدام

نمطية المعالجة اإلعالمية
لشئون األفارقة

البحث عن
المعلومات

تأثير قيمة الجماعة
على ميول األفراد
التهديد ادلمدرك

التحيز
الهوية المصرية

اًلستجابات
العاطفية

التوجه نحو الهيمنة
اًلجتماعية

ميل الفرد نحو

اإلضرار باآلخر

التصور النمطي لإلثيوبيين
شكل ()2

(الم َّ
درك
الم َ
عدل) للمتغيرات المؤثرة على التهديد د
نموذج الدراسة د
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المعدل
اختبار جودة التوافق الكلية للنموذج د
يستلو الجو بدعنوية دسارات ندوذم الدراسة الدعدا تط رق ردد درر الدعرا ر الضررور ة للتح رق
در جود التوافق الكلية  .Overall Model Fitوقد دا تط ق رذه الدعرا ر إلرم الوصروا لل ري الكديرة
الت يعرضها الجدوا ا ت م
جدوا ( )2دبشرات جود التوافق الكلية للندوذم
مؤشرات جودة التوافق الكلية للنموذج

القيمة المحسوبة

القيمة المثالية

طاChi-Square 1

12٬207

وجد

درجات الحر ة df

22٬1

وجد

دستوا الدعنوية Sig.

1٬122

داا

دبشر طا 1الدعياري Normal Chi-Square

2٬721

>= 1

دبشر جود التوافق GFI

1٬991

<=1٬91

دبشر جود التوافق الدعدا AGFI

1٬911

<=1٬91

دبشر التوافق الدعياري NFI

1٬912

<1٬91

دبشر التوافق غ ر الدعياري NNFI

1٬912

<1٬91

دبشر التوافق الد ارر CFI

1٬972

وجد

الجذر التربيع لل واق RMR

1٬291

وجد

الجذر التربيع لدتوسج دربع رط الت د ر RMSEA

1٬11

1٬11

تش ر النت جة الساب ة الراصة بدبشرات جود التوافق الكلية للندوذم الد ترع إلم الكفاء الدرتفعة
لهذا الندوذم ف تفس رات العةقات الس ية ر الدتض رات الددروسة؛ وبالتال يدطر ا ستناد إليه ف فه
الظا ر دحم البحت وتفس ر ا.
وبا وت طفاء الندوذم الد ترع ي ت

دور الفرول اوحصاالية

رتبار طم دنها

لم حد

ويعرل الجدوا ا ت نتاالج ارتبار ددا وجود ةقات ت ا ر ر الدتض رات الدست لة والوسيطة والتابعة
دحم الدراسة.
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سادسا :نتائج اختبار فروا الدراسة
ا
جدوا ( )0دعنوية الدسارات الدعيار ة وغ ر الدعيار ة ف الندوذم الدرت ر (ر=)222
المسار
Path

المنبئة
المتغيرات د

متغيرات األثر

بيتا غير

بيتا

الخطأ

قيمة

الدًللة

المعيارية

المعيارية

المعياري

ت

1٬702

1٬221

1٬191

9٬912

***

1٬002

1٬021

1٬122

7٬129

***

1٬292

1٬120

1٬120

2٬222

***

1٬221

1٬027

1٬102

2٬121

***

الهوية الدصر ة

1٬007

1٬291

1٬171

9٬017

***

الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية

1٬221

1٬179

1٬121

2٬290

***

1٬722

1٬779

1٬122

7٬221

***

1٬102

1٬202

1٬129

0٬912

***

1٬222

1٬027

1٬102

1٬272

***

1٬029

1٬221

1٬102

9٬112

***

1٬002

1٬212

1٬119

2٬722

***

الهوية الدصر ة

1٬197

1٬211

1٬121

7٬722

***

الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية

1٬211

1٬009

1٬170

2٬229

***

1٬227

1٬012

1٬121

7٬721

***

سيطر الدحتوا او ةد

لم

دشا ر األفراد

ا تجاه نحو التضطية او ةدية

ألودة سد النهضة
ندطية

الدعالجة

او ةدية

لشالور األفارقة وجه ا

البحت ر
الدعلودات

ت ا ر قيدة الجدا ة /األ راف

ا جتدا ية لم د وا األفراد

سيطر الدحتوا او ةد

لم

دشا ر األفراد

ا تجاه نحو التضطية او ةدية

ألودة سد النهضة
ندطية

الدعالجة

او ةدية

لشالور األفارقة وجه ا

ت ا ر قيدة الجدا ة /األ راف

ا جتدا ية لم د وا األفراد
التح و (ضد األفارقة

السودان ر ضد اوا وب ر)

ضد

ا ستجابات
العاطفية

التصور الندط العا لإلا وب ر

بعد ودة سد النهضة

الد م نحو حداية
الدصال

البحت ر الدعلودات

الصدا

وتجنب

التهد د الددرب
الد م

نحو

اوضرار با رر

1٬111

1٬222

1٬112

2٬192

***

1٬270

1٬002

1٬1

7٬011

***

1٬191

1٬212

1٬1

7٬227

***
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المسار
Path

المنبئة
المتغيرات د

متغيرات األثر
الد م نحو حداية
الدصال

الصدا

ا ستجابات العاطفية

وتجنب

التهد د الددرب
الد م

نحو

اوضرار با رر

بيتا

بيتا غير

المعيارية

المعيارية

قيمة

الخطأ

المعياري

ت

الدًللة

1٬220

1٬212

101

2٬119

***

1٬102

1٬129

101

7٬190

***

1٬227

1٬011

101

7٬221

***

** داا ند دستوا دعنوية 10112

تض در الجدوا السا ق نه بعد استبعاد ت ا ر دتض رات التح و (ضد األفارقرة ضرد السرودان ر

ضد اوا وب ر) والتصور الندط العا لإلا وب ر بعرد ودرة سرد النهضرة والسرلطوية

لرم دتض رر البحرت

ر الدعلودات وطذلب استبعاد ت ا ر دتض ر السلطوية لرم دتض رر ا سرتجابات العاطفيرة صربحت جديرع

إحصااليا ند دستوا دعنوية .1٬112
ال ي الكدية الوارد فيه إ جا ية ودالة
ن
طدررا ظهررر ا رتبررار التفص ر ل للت ر ا رات (األا ررر الكل ر

سرريطر الدحترروا او ةد ر

واألاررر الدباش رر واألاررر غ ررر الدباش ررر)

لررم دشررا ر األف رراد وا تجرراه نحررو التضطيررة او ةديررة ألودررة سررد النهضررة

وندطيررة الدعالجررة او ةديررة لشررالور األفارقررة وجرره ررا وتر ا ر قيدررة الجدا ررة/األ راف ا جتدا يررة لررم

د رروا األف رراد والتح ررو (ضررد األفارقررة ضررد السررودان ر ضررد اوا رروب ر) والهويررة الدصررر ة والد ررم نحررو
الهيدنررة ا جتدا يررة والتصررور الندط ر العررا لإلا رروب ر بعررد ودررة سررد النهضررة والسررلطوية لررم دتض ررر

البحت ر الدعلودات طدا ف النتاالج الت يعرضها الجدوا ا ت م
جدوا ( )1ت ا رات الدتض رات الدست لة لم الدتض ر الوسيج األوا "البحت ر الدعلودات" (ر=)222
المنبئة
المتغيرات د

سيطر الدحتوا او ةد

لم دشا ر األفراد

األثر الكلي األثر المباشر األثر غير المباشر
1٬292

1٬292

-

ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة

1٬102

1٬102

-

ندطية الدعالجة او ةدية لشالور األفارقة وجه ا

1٬117

1٬117

-

ت ا ر قيدة الجدا ة /األ راف ا جتدا ية لم د وا األفراد

1٬127

1٬127

-

التح و (ضد األفارقة ضد السودان ر ضد اوا وب ر)
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استبعد األار

الهوية الدصر ة

1٬129

1٬129

-

الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية

1٬122

1٬122

-

التصور الندط العا لإلا وب ر بعد ودة سد النهضة

استبعد األار

السلطوية

استبعد األار
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تكشف يانات الجدول ر ( 0و )1دا ي ت م
 ا رروت ت ر ا ر الدتض ررر الدسررت م األوا (سرريطر الدحترروا او ةد ر

لررم دشررا ر األف رراد) لررم الدتض ررر

الوسرريج (البحررت ررر الدعلودررات) ف ر الفرررل األوا؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  9٬912و ر قيدررة دالررة

رااليا نررد دسررتوا دعنويررة قررم دررر  .1٬11وقررد لضررت قيدررة ررذا الت ر ا ر او جررا
إحصر ن
النترراالج ال روارد ف ر الجرردوا ( .1٬292 )1مــا يعنــي أنــه كلمــا زادت ســيطرة المحتــوى اإلعالمــي علــى
الدباشررر وفررق

مشاعر األفرادل ارتفعت بالتبعية معدًلت بحثهم عن المعلومات.

 ا وت ت ا ر الدتض ر الدست م (ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة) لم الدتض ر الوسيج
رااليا
(البحررت ررر الدعلودررات) فر الفرررل األوا؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  7٬129و ر قيدررة دالررة إحصر ن
ند دستوا دعنوية قم در  .1٬11وقد لضت قيدة ذا الت ا ر او جا

الدباشرر وفرق النتراالج السراب ة

 .1٬102مــا يعنــي أنــه كلمــا زادت إيجابيــة اتجاهــات المبحــوثين نحــو التغطيــة اإلعالميــة ألزمــة ســد
النهضةل ارتفعت بالتبعية معدًلت بحثهم عن المعلومات.

 ا رروت ت ر ا ر الدتض ررر الدسررت م (ندطيررة الدعالجررة او ةديررة لشررالور األفارقررة وجرره ررا ) لررم الدتض ررر
الوسرريج (البحررت ررر الدعلودررات) ف ر الفرررل األوا؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  2٬222و ر قيدررة دالررة

إحصااليا ند دستوا دعنوية قم در  .1٬11وقد لضت قيدرة رذا التر ا ر او جرا
ن
أنــه كلمـــا زاد إدراك المبحـــوثين لنمطيـــة المعالجـــة اإلعالميـــة لشـــئون األفارقـــة بوجـــه عـــامل ارتفعـــت
 .1٬117مـا يعنـي

بالتبعية معدًلت بحثهم عن المعلومات.

 ا رروت تر ر ا ر الدتض ررر الدس ررت م (تر ر ا ر قيد ررة الجدا ررة /األ ر رراف ا جتدا ي ررة) ل ررم الدتض ررر الوس رريج
رااليا
(البحررت ررر الدعلودررات) فر الفرررل األوا؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  2٬121و ر قيدررة دالررة إحصر ن
ند دستوا دعنوية قم در  .1٬11وقرد لضرت قيدرة رذا التر ا ر او جرا

الدباشرر  .1٬127مـا يعنـي

أنه كلما زاد تأثير قيمة الجماعة /األعراف اًلجتماعية علـى ميـول األفـرادل ارتفعـت بالتبعيـة معـدًلت

بحثهم عن المعلومات.

 ا رروت ت ر ا ر الدتض ررر الدسررت م (الهويررة الدصررر ة) لررم الدتض ررر الوسرريج (البحررت ررر الدعلودررات) ف ر

رااليا نررد دسررتوا دعنويررة قررم دررر
الفرررل األوا؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  9٬017و ر قيدررة دالررة إحصر ن
 .1٬11وقد لضت قيدة ذا الت ا ر او جا الدباشرر  .1٬129ما يعني أنه كلما زاد الشـعور بالهويـة
المصريةل ارتفعت بالتبعية معدًلت بحثهم عن المعلومات.

 ا رروت ت ر ا ر الدتض ررر الدسررت م (الد ررم نحررو الهيدنررة ا جتدا يررة) لررم الدتض ررر الوسرريج (البحررت ررر

رااليا نررد دسررتوا
الدعلودررات) ف ر الفرررل األوا؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  2٬290و ر قيدررة دالررة إحصر ن
دعنوية قم در  .1٬11وقد لضت قيدة ذا الت ا ر او جا الدباشر  .1٬122ما يعني أنه كلما ارتف
الميل نحو الهيمنة اًلجتماعيةل زادت بالتبعية معدًلت بحث األفراد عن المعلومات.
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جزئيا
من هذه النتيجة يمكن القول بثبوت صحة الفرا األول ا
جدوا ( )2ت ا رات الدتض رات الدست لة لم الدتض ر الوسيج الاان "ا ستجابات العاطفية" (ر=)222
المنبئة
المتغيرات د

سيطر الدحتوا او ةد

األثر الكلي األثر المباشر األثر غير المباشر
1٬110

1٬110

-

لم دشا ر األفراد

ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة

1٬292

1٬292

-

ندطية الدعالجة او ةدية لشالور األفارقة وجه ا

1٬112

1٬112

-

ت ا ر قيدة الجدا ة /األ راف ا جتدا ية لم د وا األفراد

1٬121

1٬121

-

التح و (ضد األفارقة ضد السودان ر ضد اوا وب ر)

1٬112

1٬112

الهوية الدصر ة

1٬192

1٬192

-

الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية

1٬227

1٬227

-

التصور الندط العا لإلا وب ر بعد ودة سد النهضة

1٬229

1٬229

السلطوية

استبعد األار

السلطوية

استبعد األار

تكشف يانات الجدوا السا ق دا ي ت م
 ا روت تر ا ر الدتض رر الدسرت م (سريطر الدحتروا او ةدر

لرم دشرا ر األفرراد) لرم الدتض رر الوسريج

إحصااليا ند
(ا ستجابات العاطفية) ف الفرل الاان ؛ ح ت لضت قيدة ت  7٬221و قيدة دالة
ن
دستوا دعنوية قم در  .1٬11وقد لضت قيدة ذا الت ا ر او جرا  .1٬110ما يعني أنـه كلمـا زادت

ســيطرة المحتــوى اإلعالمــي علــى مشــاعر األفـرادل ارتفـ بالتبعيــة مســتوى اســتجاباتهم العاطفيــة نحــو
األزمة.

 ا وت ت ا ر الدتض ر الدست م (ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة) لم الدتض ر الوسيج
إحصااليا ند
(ا ستجابات العاطفية) ف الفرل الاان ؛ ح ت لضت قيدة ت  0٬912و قيدة دالة
ن
دستوا دعنوية قرم درر  .1٬11وقرد لضرت قيدرة رذا التر ا ر او جرا الدباشرر  .1٬292مـا يعنـي أنـه
كلما زادت إيجابية اًلتجاه نحو التغطية اإلعالمية ألزمة سـد النهضـةل ارتفعـت بالتبعيـة اسـتجاباتهم

العاطفية نحو األزمة.

 ا رروت ت ر ا ر الدتض ررر الدسررت م (ندطيررة الدعالجررة او ةديررة لشررالور األفارقررة وجرره ررا ) لررم الدتض ررر
الوسرريج (ا سررتجابات العاطفيررة) ف ر الفرررل الارران ؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  1٬272و ر قيدررة دالررة

إحصااليا ند دستوا دعنوية قرم درر  .1٬11وقرد لضرت قيدرة رذا التر ا ر او جرا
ن
مـــا يعنـــي أنـــه كلمـــا زادت نمطيـــة المعالجـــة اإلعالميـــة لشـــئون األفارقـــةل ارتفـــ بالتبعيـــة مســـتوى

الدباشرر .1٬112

استجاباتهم العاطفية نحو األزمة.
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 ا رروت ت ر ا ر الدتض ررر الدسررت م (ت ر ا ر قيدررة الجدا ررة /األ رراف ا جتدا يررة لررم د رروا األف رراد) لررم
الدتض ر الوسيج (ا سرتجابات العاطفيرة) فر الفررل الاران ؛ ح رت لضرت قيدرة ت  9٬112و ر قيدرة
رااليا نررد دسررتوا دعنويررة قررم دررر  .1٬11وقررد لضررت قيدررة ررذا الت ر ا ر او جررا
دالررة إحصر ن
 .1٬121ما يعني أنه كلما زاد تأثير قيمة الجماعة /األعـراف اًلجتماعيـة علـى ميـول األفـرادل ارتفـ

الدباشررر

بالتبعية مستوى استجاباتهم العاطفية نحو األزمة.
 ا رروت تر ا ر الدتض ررر الدسررت م (التح ررو ضررد األفارقررة ضررد السررودان ر ضررد اوا رروب ر) لررم الدتض ررر
الوسرريج (ا سررتجابات العاطفيررة) ف ر الفرررل الارران ؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  2٬722و ر قيدررة دالررة
إحصااليا ند دستوا دعنوية قرم درر  .1٬11وقرد لضرت قيدرة رذا التر ا ر او جرا
ن
ما يعني أنه كلما زاد التحيز ضد األفارقةل ضد السودانيينل ضد اإلثيـوبيينل ارتفـ بالتبعيـة مسـتوى

الدباشرر .1٬112

استجاباتهم العاطفية نحو األزمة.
 ا رروت ت ر ا ر الدتض ررر الدسررت م (الهويررة الدصررر ة) لررم الدتض ررر الوسرريج (ا سررتجابات العاطفيررة) ف ر
رااليا نررد دسررتوا دعنويررة قررم دررر
الفرررل الارران ؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  7٬722و ر قيدررة دالررة إحصر ن
 .1٬11وقررد لضررت قيدررة ررذا الت ر ا ر او جررا الدباشررر  .1٬192مـــا يعنـــي أنـــه كلمـــا زاد اإلحســـاس
بالهوية المصرية لدى المبحوثينل ارتف بالتبعية مستوى استجاباتهم العاطفية نحو األزمة.
 ا رروت ت ر ا ر الدتض ررر الدسررت م (الد ررم نحررو الهيدنررة ا جتدا يررة) لررم الدتض ررر الوسرريج (ا سررتجابات
رااليا نررد دسررتوا
العاطفيررة) ف ر الفرررل الارران ؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  2٬229و ر قيدررة دالررة إحصر ن
دعنوية قم در  .1٬11وقد لضت قيدة ذا التر ا ر او جرا الدباشرر  .1٬227مـا يعنـي أنـه كلمـا زاد
الميل نحو الهيمنة اًلجتماعية لـدى المبحـوثينل ارتفـ بالتبعيـة مسـتوى اسـتجاباتهم العاطفيـة نحـو
األزمة.
 ا وت تر ا ر الدتض رر الدسرت م (التصرور الندطر العرا لإلا روب ر بعرد ودرة سرد النهضرة) لرم الدتض رر
الوسرريج (ا سررتجابات العاطفيررة) ف ر الفرررل الارران ؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  7٬721و ر قيدررة دالررة
إحصااليا ند دستوا دعنوية قرم درر  .1٬11وقرد لضرت قيدرة رذا التر ا ر او جرا
ن
ما يعني أنه كلما زاد التصور النمطي العام لإلثيوبيين بعد أزمة سد النهضةل ارتف بالتبعية مستوى

الدباشرر .1٬229

اًلستجابات العاطفية للمبحوثين نحو األزمة.
جزئيا
من هذه النتيجة يمكن القول بثبوت صحة الفرا الثاني ا
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جدوا ( )7ت ا ر الدتض رات الوسيطة لم الدتض ر التابع (ر=)222
الميل نحو حماية المصالح وتجنب
المتغيرات

البحت
ا ستجابات
العاطفية

األثر

ر

الدعلودات

الم َدرك
التهديد د

الصدام
األثر

األثر

الكلي

المباشر

األثر غير
المباشر

األثر

الكلي

المباشر

الميل نحو اإلضرار باآلخر

األثر غير
المباشر

األثر

األثر

األثر غير

الكلي

المباشر

المباشر

1٬122

1٬122

-

1٬122

1٬122

-

1٬120

1٬120

-

1٬112

1٬112

-

1٬270

1٬270

-

1٬111

1٬111

-

تكشف يانات الجدوا السا ق دا ي ت م
 ا وت ت ا ر الدتض ر الوسيج (البحت ر الدعلودات) لم الدتض ر التابع (الد رم نحرو حدايرة الدصرال

رااليا نررد
وتجنررب الصرردا ) ف ر الفرررل الاالررت؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  2٬192و ر قيدررة دالررة إحصر ن
دستوا دعنوية قرم درر  .1٬11وقرد لضرت قيدرة رذا التر ا ر او جرا الدباشرر  .1٬122مـا يعنـي أنـه
كلما زاد البحث عن المعلومةل ارتف بالتبعية الميل نحو حماية المصالح وتجنب الصدام .

 ا وت ت ا ر الدتض ر الوسيج (البحت ر الدعلودات) لم الدتض ر التابع (التهد د الددرب) فر الفررل

رااليا نررد دسررتوا دعنويررة قررم دررر .1٬11
الاالررت؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  7٬011و ر قيدررة دالررة إحصر ن
وقد لضت قيدة ذا الت ا ر او جا الدباشرر  .1٬122ما يعني أنـه كلمـا زاد البحـث عـن المعلومـاتل
ارتف إدراك التهديد بالتبعية.

 ا رروت تر ا ر الدتض ررر الوسرريج (البحررت ررر الدعلودررات) لررم الدتض ررر التررابع (د ررم الفرررد نحررو اوضررار

رااليا نررد دسررتوا
بررا رر) ف ر الفرررل الاالررت؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  7٬227و ر قيدررة دالررة إحصر ن
دعنوية قم در  .1٬11وقد لضت قيدة ذا التر ا ر او جرا الدباشرر  .1٬120مـا يعنـي أنـه كلمـا زاد
البحث عن المعلوماتل ارتف بالتبعية ميل الفرد نحو اإلضرار باآلخر.

 ا وت ت ا ر الدتض ر الوسريج (ا سرتجابات العاطفيرة) لرم الدتض رر الترابع (الد رم نحرو حدايرة الدصرال

رااليا نررد
وتجنررب الصرردا ) ف ر الفرررل الاالررت؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  2٬119و ر قيدررة دالررة إحصر ن
دسررتوا دعنويررة قررم دررر  .1٬11وقررد لضررت قيدررة ررذا التر ا ر او جررا الدباشررر  .1٬112مــايعني أنــه
كلما زادت اًلستجابات العاطفيةل ارتف بالتبعية الميل نحو حماية المصالح وتجنب الصدام.

 ا وت ت ا ر الدتض ر الوسيج (ا ستجابات العاطفيرة) لرم الدتض رر الترابع (التهد رد الدردرب) فر الفررل

رااليا نررد دسررتوا دعنويررة قررم دررر .1٬11
الاالررت؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  7٬190و ر قيدررة دالررة إحصر ن
وقد لضت قيدة ذا الت ا ر او جا الدباشر  .1٬270ما يعني أنه كلمـا زادت اًلسـتجابات العاطفيـةل
ارتف بالتبعية إدراك التهديد.
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 ا وت ت ا ر الدتض ر الوسيج (ا ستجابات العاطفية) لم الدتض ر التابع (الد م نحو اوضررار برا رر)

رااليا نررد دسررتوا دعنويررة قررم
فر الفرررل الاالررت؛ ح ررت لضررت قيدررة ت  7٬221و ر قيدررة دالررة إحصر ن
دررر  .1٬11وقررد لض ررت قيدررة ررذا الت ر ا ر او ج ررا  .1٬111مـــا يعنـــي أنـــه كلمـــا زادت اًلســـتجابات
العاطفية ارتف بالتبعية ميل الفرد نحو اإلضرار باآلخر.

من هذه النتيجة يمكن القول بثبوت صحة الفرضين الثالث والراب بشكل كلي.
سابعا :مناقشة نتائج الدراسة
ا

طار الهدف الراليس للدراسة الحالية و توف ر الدو د در التح رق حروا تر ا رات الدحتروا او ةدر

لم الكيفيرة التر

تشرطم هرا الشرعور بالتهد رد الجدعر لردا األفرراد وقرد فرادت ولرم الدشرا دات فر

رذا

الش ر ر نرره لررم الرررغ ددررا ا ت ره الكا ررر دررر األد يررات السرراب ة بش ر ر تح ررق العةقررة الدباشررر ر ر الشررعور
بالتهد ررد الجدعر ر (ا قتصادي/األرةق /الجس رردي - )...ال ررذي تشر رطله جدا ررة رارجي ررة د ررا طد ررا تعرض رره
التضطي ررة او ةدي ررة  -وط ررم د ررر العةق ررات الدت رروتر والده ر ِردد ر ر ر الدجدو ررات د ررر جه ررة وا س ررتجابات
العاطفية للجدهور (الضضب/الروف/اوشدالواو )...در جهة ررا إ

ر ذلب ي ت ف الوقت نفسه الرذي

توصلت فيه دجدو ة ررا در ذه الدراسات إلم ر ا وت ذه العةقات يعتدد لرم ط يعرة التهد رد ذاتره

باألساس.

فضة ر ذلب لفتت ذه األد يات النظر إلم دا تفرضه درطو رة الدجدو رة (الدارليرة) بالنسربة
و ن
لهوية الفرد در جهة والدجدو رة الده ِردد درر جهرة رررا؛ ح رت تررتبج جدا رات بع نهرا بر نوال دع نرة درر
راة)
التهد د (تهد د دصرال اقتصرادية د ن

ندرا تررتبج رررا بر ر تهد رد ا للدجتدرع رو تهد رد فطرري وا راف

و رةق باألساس؛ ودر ا ز ل يطر در السهم إابات دا إذا طرار يدطرر تض رر رذه التصرورات ا جتدا يرة

لجدا ة در الجدا ات و التة ب ها .بعبار ررا  -وف سياق األطر الت توظفها وساالم او ة ف

التعادم دع األودات  -إذا ظم سلوب التفط ر -ي التهد د الدتصور /الددرب الدرتبج جدا ة دا -اا تنرا
راة -ر
ف ح ر ارتلف شرطم التهد رد الدتوقرع دنهرا فإنره درر الدتوقرع ر يعت رد الجدهرور ر اوا روب ر د ن

دصدر للتهد د ف طم األحواا بصرف النظر رر تض رر شرطم رذا التهد رد و ر النت جرة ذاتهرا التر تبطرد
ر دتض ر الصور الندطية السل ية الدنسوبة لجدا ة در الجدا ات لر روا يحفرو الشرعور بالضضرب وربدرا

ا شدالواو والرغبة ف او ذاء حتم ف
وتل

حالة د التي ر در التهد د.

الدراسات الساب ة بدسالولية الحد در الشعور بالتهد د ر الجدا ات الدرتلفة لم دا يدطر

ر تدارسرره وسرراالم او ررة دررر ت ر ا ر إ جررا

نظررر دونيررة /دتح ررو ضررد جدا ررة دررا وذلررب

لررم األف رراد نررددا تعلررق األدررر ب ودررة دررا و تعلررق حتررم

ررر دسررتو ر؛ تصررم األوا دنهدررا بعرررل دحترروا دتعرردد

الدرردارم والتوجهررات لل ضررية الواحررد بدررا رردفع األفرراد إلررم إ رراد النظررر فر اسررتجاباته ا نفعاليررة الشررد د
للتهد ررد

ندررا تصررم الدسررتوا الارران

رفررع دسررتوا الررو

دررر رررةا ت رردي وجبررة دتكادلررة السررياق لط يعررة
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ربيررة الح رراالق الضاالبررة ررر الدشررهد جرراء دليررة التر ط ر او ةدر ؛ فررإذا طررار

األودررة؛ األدررر الررذي يسررد

داة ف رد
الدحتوا او ةد يظهر جدا ة دا بدا ا ر الحفيظة وصفها تدام تهد دا للدوارد و ا قتصاد ن
رردو دررر الدف ررد دواجهررة ذلررب

ال ود للبةد ططم و طذا.

ررر إ رراو اوسرهادات ا قتصررادية التر ت ررددها ررذه الجدا ررة فر ا قتصرراد

وتش ر النتاالج دجتدعة إلم ننا بحاجة للبحت فر تر ا رات الدو رد درر الدتض ررات الوسريطة وتبرادا
األدوار فيدا نها والدتض ررات الدسرت لة فر

حيرار رررا؛ ففر الوقرت الرذي رزد فيره دتض رر الهويرة الجدعيرة

رر وسريطا؛ األدرر ذاتره بالنسربة
دتض نار دست نة نا تدفع ا تجا ات الدست لية بضرور ارتبراره وصرفه دتض ا

لدجدو رة ا سررتجابات العاطفيررة نررددا تعلررق األدررر ت ا ر ررا لررم اتررراذ ال ررار السياسر ؛ ودررر ار ز يدطننررا
تفس ر سلوب الدولة والتن ب بالكيفية الت قد تتصرف ها دولة دا ف دواجهة تهد د قد يعتر ها.
و لم دستوا ت ا ر الدتض رات السياسية طذلب تض

نه در األ دية بدطار إ اد صياغة دفا ي

األطر او ةدية الدعنية ب ودة درا وفرق الط يعرة السياسرية لهرذه األودرة ووفرق "الدصردر السياسر " للرسرالة

او ةديررة وحسررب ا نتدرراء السياس ر لألف رراد طررذلب؛ الررذي

يسررد

توقررع تفضرريةته السياسررية فحسررب

ود ر رواقفه در ررر سياسر ررات الحطودر ررة تجر رراه التهد ر ررد ف ر ررج دواندر ررا قر ررا ل ته للت ر ر ار ب ر ر طر إ ةدير ررة بع نهر ررا در ررر
دور ررا.
دودررا إر النت جررة الكليررة للد ارسررة قررد ظهرررت ر تر ا ر رسرراالم التهد ررد /د ا ررم رسرراالم
يدطننرا ال رروا
ن
د التهد رد لرم الدواقرف السياسرية للحطودرات قرد يحردت رر سلسرلة درر الوسرطاء؛ ح رت تربدي الرسرالة
او ةدية الد ِ
هدد إلم الدو د در د م األفراد إلم اوضرار با رر دوا ذااله الت ردور ا تتنبر بسرع األفرراد
دصدر للتهد د و و دا يدطننا فر النهايرة درر التن رب
نا
نحو إقصاء واستبعاد الدجدو ة الرارجية الت تشطم

بدوقف ال يادات السياسية.

ودررع ررذا تفت ررر الد ارسررة الحاليررة للبعررد الد ررارر هرردف التعرررف لررم ط يعررة التهد ررد وحجدرره نررددا

تعلررق األدررر بدجدو ررة دارليررة ررررا (اورروار الدسررلدور دارراا) والبعررد الد ررارر ذاترره نررددا رتلررف نررول

التهد ررد (التهد ررد الترطر ر

الهن رردي الك رروري للهوي ررة الدص ررر ة دا ررا ن فر ر د ا ررم التهد ررد اوا رروب للدر روارد

وا قتصاد الدصري) .يدام د توظ رف الدرنهج التجر ر فر دارم رذه النو يرة درر البحروت وجره قصرور

سر ررر؛ ف ررالدحفوات التجر ي ررة التر ر ترت ررر التهد ررد الد ررد فر ر الدحت رروا او ةد /د ا ررم دجدو ررة ر رررا
تتعرل لذلب دفع لدو د در التن ر بش ر ت ا رات الدحتوا لم اررتةف ط يعتره طرذلب د ارسرة تهد رد

واحر ر ررد د ا ر ر ررم تهد ر ر ررد ر درتلف ر ر ر ر بصر ر رررف النظر ر ررر ر ر ررر نو هدر ر ررا ودر ر رردا وجر ر ررود تر ر ررار للتح ر ر ررو ر ر ر ر
الدجدو ت ر د ا م د وجوده  ...إل

بة.
دست ن
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