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 التغطية اإلخبارية ألزمة "سد النهضة" وتشكيل اإلحساس بالتهديد الجمعي

 لدى أفراد الجمهور المصري: دراسة مسحية

 األميرة سماح فرج عبدالفتاح

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

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

categorization الجدا رررات   لرررم  فضرررةن  رررر تررر ا ر طرررم درررر رر طرررة تح رررو األفرررراد فطر نرررا  و شرررعور نا
  والنفرررررررور ا جتدرررررررا    Social Dominance  ودفرررررررا ي  الهيدنرررررررة ا جتدا يرررررررة Bias Map الدرتلفرررررررة

Social Aversion...وذلررب بضرررل فصررم ترر ا ر دجدو ررة  ؛ ةقتهررا بشررعور األفررراد بالتهد ررد فرر   لرر ا
الدتض رات  النفسية والدجتدعية  ذات الصلة بشعور األفراد بالتهد د الجدع   بدا ف ها وساالم او ة    رر 

لفرة بعضها البعل در جهرة  فضرةن  رر ارتبرار ت ا ر را فر  سرلوب األفرراد نحرو الجدا رات الرارجيرة الدرت
 Groupوتعتدد الدراسة  لم توظ ف نظر ة "التهد د   ر الجدا ات"  . ررا هاية الدطاف  در جهة ف  ن

Threat Theory (Stephan and Stephan 2000)  و و دا  دطر ترجدته إلم دجدو رة انظر  اإطار  
  دررر تهد ررد   دهررام دتررم  نسرراق األفررراد لدررا ت ددرره وسرراالم او ررة  دررر الفرررول والتسرراب ت البحايررة العادررة

 ررررتبج  جدا رررة بع نهرررا ررررارم الدجتدرررع  ودترررم ي ررراودور  رررذه الرسررراالم الد حفرررو  ضرررد  رررذه الجدا رررة   ودرررا 
 الدتض رات ا جتدا ية والنفسية الدبار  الت  تتوسج العةقة ف  طلتا الحالت ر  

العةقة  در األد يات الساب ة بش ر تح ق كا ر لم الرغ  ددا  ا ته ال نه  ا تت نتاالج الدراسة 
 تشطله جدا ة رارجية دا الذي الدباشر    ر الشعور بالتهد د الجدع  )ا قتصادي/األرةق /الجسدي...(

طم در العةقات الدتوتر  والد هِدد    ر الدجدو ات در جهة  تعرل له التضطية او ةدية  و طدا 
ف   -ر  ذا ي ت  إف   ررا  شدالواو...( در جهةالروف/ا وا ستجابات العاطفية للجدهور )الضضب/

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

 
                                                           

 د طلية او ة   جادعة س ناء  دصراألستاذ الدسا د بطلية او ة   جادعة ال ا ر   قاال  بعدم  د . 
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 ةــمقدم

 د ت إا وبيا ف   ناء "سّد النهضة"  لم الن م األورق   تكلفة ستة دليارات دو ر   1122ف   ا  
ا وبيرررا حررروا السرررد  ويفشرررم دسررربولو الررردوا ودنرررذ ذلرررب الترررار      تتعاّرررر الدفاوضرررات  ررر ر دصرررر والسرررودار واد

ررا فرر  التوّصررم إلرررم اّتفرراق فرر  دررا   رررنه ؛  سرريدا  لررم سلّيررة درررمء وتشررض م ررروار السررّد بشرررطم  الرراةت تبا ن
رررا لرررذلب  تصرررا دت التررروترات  ررر ر  رررذه الررردوا ساسرررةن   يضرررّر بحصرررد دوا الدصرررب درررر الديررراه    ونتاجن

 . اوبن وشع

   صدرت ووار  الهجر  الدصر ة ف لدنا وااال ينرا قصر رنا بعنروار "الن رم حياتنرا"  1111 ون و  12ف  و 
اونجل و رة والفرنسرية  - لرم فيسر وب  ر الفر ل  الواراال   سري طرع بسربع لضرات  وو ر  الهجر  وقتهرا  وصرحت

  ر الدضترررب ر إلررم نشررره  لررم نطرراق ود ررت الدصررر  - اليررة والروسررية والصرر نية والعربيررةواوسرربانية واويط
 .(1)واسع

را با الوو ر  طانتو   اجروء وصرفه للضرة األلدانيرة بعنروار "صروت دصرر"  قد نشرت  لرم فيسر وب ف لدن
 طل ررت الررووار   لررم طدررا   (2)دررر حدلررة  ررررا  طل تهررا ووارتهررا لررد   ديرراه الن ررم فرر  دصررر بشررطم صررحي 

 رررد و جديرررع الدصرررر  ر  الرررذي  Support_Egypt_right_in_the_ Nile#فيسررر وب الهاشرررتام العربررر 
 change.org وغ ر الدصر  ر للتوقيع  لرم  ر ضرة بعنروار "حرق الدصرر  ر فر  ديراه الن رم"  لرم دوقرع

 .(3)األدر ط 

  لنت دجدو ة در الصحف  ر الدصر  ر إطرةق حدلرة لرد   دصرر   1111وف  األوا در  ول و
 نشررر  دسرررربولو الحدلررررة صررررفحات  لررررم وسرررراالم التواصررررم  ؛ ح ررررت(4)فررر  دفاوضررررات سررررد النهضررررة اوا رررروب 

ا جتدررا   تحررت اسرر  "دل الن ررم  ترردفق" لت ك ررد حررق دصررر فرر  ديرراه الن ررم  ولتسررليج الضرروء  لررم دررراطر 
 .(5)السد اوا وب   لم دصر  وتفن د الدضالطات الت  تِرد در الجانب اوا وب  والرد  ل ها

وب  فرر   حررد الدرربتدرات الصررحفية بالعاصرردة اوا وبيررة و لررم الجانررب ا رررر  رد وو ررر الديرراه اوا رر
دورنا فرر   ترربديت دوا  ررررا  رررةف إا وبيررا قررد  ديررس  بابررا  لررم سررباا ألحررد الصررحف  ر حرروا دررا إذا طانرر

 . وفرر   قررم دررر ارروار  (6)تشررض م السررد  حرردزق الرروو ر فرر    نرر  الصررحف  وقتهررا ل ج ررب  بسرراطة "إنرره سرردي"

                                                           

 https://bit.ly/3HWYYPm :الف ل  الوااال   "الن م حياتنا"  انظر الرابج دشا د ل( 1)
 ( لدشا د  الف ل  الوااال   "صوت دصر"  انظر الرابجم2)

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

 https://bit.ly/3r6mELr"دل الن م  تدفق"  انظر الرابجم  ص م حوا الحدلة الصحفية( لدو د در التفا4)
 /https://www.facebook.com/LetNileFlow  ( صفحة حدلة " دل الن م  تدفق"  لم دوقع فيس وب5)
  شتام اوا وب  "إنه سدي"االصفحة الراليسية لله (6)

 https://twitter.com/EthioEmbassyUK/status/1290266446413537282 

https://bit.ly/3HWYYPm
https://www.facebook.com/572896202/posts/10158323462131203/?app=fbl
https://bit.ly/3l5UGM4
https://bit.ly/3r6mELr
https://www.facebook.com/LetNileFlow/
https://twitter.com/EthioEmbassyUK/status/1290266446413537282
https://twitter.com/EthioEmbassyUK/status/1290266446413537282
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تسرج م للد طررع  لررم اونترنررت بشررطم واسرع  وبررات البحررت  ررر وسرر  "إنرره  بعرد ا انتشررر الوسرر   طدررا انتشررر
سدي" ير ت   تعلي رات   نهايرة لهرا تشر د بالدشررول  حترم إر دسربول ر إا روب  ر قرادوا فر  بعرل الفعاليرات 

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

او ة  بحدةت دتبادلة   ر دواطن  الردوا الراةت؛  ردافع طرم درنه   رر دوقرف برةده  وتحترد  التعلي رات 
 داةن   نها در   والتضر دات   ر الدستردد ر  وبشطم راد   ر الدصر  ر واوا وب  ر تحت وسو  درتلفة

 دأل_السد" در الجانب اوا وب .ا" در الجانب الدصري  ف  د ا م "#"#ح وق_دصر_الن لية
 الرذي طرار حرافةن   إلم صور  النظا  العالد    ب انتهاء الحرب البارد   ب و يع دنا الدشهد السا ق 

وحلررت دحررم با ضررطرابات؛ ح ررت تضررا فت التحررديات الدارليررة والرارجيررة الترر  تواجههررا سررةدة الرردوا  
واور رراب الرردول   األفطررار الت ل ديررة حرروا األدررر جدلررة دررر العوادررم الرارجيررة  دررر   نهررا التلرروت ال  الرر   

    فضررةن  ررر تهد رردات  ررررا  ررا ر  للحرردودوالنظررا  الدررال  العررالد  الدترردا   نية الواسررعة والتررن ةت السررط
و لرم الررغ  درر ت  وا تجرار بالبشرر....ال . دام دوجات الهجر  والنووع  وتفش  األوبالة  وتجار  الدررِدرا

 ر إ ررة  األودررات يعررد  حررد الدجررا ت البحايررة الترر  نالررت ا تدررا  البرراحا ر والدترصصرر ر فرر  الجادعررات 
ودراكرررو البحرررت األوروبيرررة واألدر طيرررة دنرررذ  كارررر درررر  ربعرررة   رررود درررر الرررودر  وت لرررورت دفا يدررره النظر رررة 

لعربية ف  دجاا الحروب النفس/إ ةديرة  ر ر الشرعوب  و ةقرة او رة  ر الدراسات اتط ي اته العدلية  فإو 
بررراألدر ال رررود  للررردوا  واألودرررات ذات الصرررلة بدارررم  رررذه التهد ررردات ذات الب عرررد ال رررود   وت ا راتهرررا  لرررم 
دشا ر األفراد بالرطر والتهد د ل  تظهر بشطم دلحوظ إ  بعد   د الادان نيات در ال رر الداض   وحتم 

 درا واا لر   تعررل بشرطم طراف   هور  ذا النول درر الدراسرات الدترصصرة  فرإر درا  رو دوجرود دنهرابعد ظ
لألحدات الدا ر  وددرطاته  الدتض رات النفسية والدجتدعية الدرتبطة بدشا ر األفراد للدستويات الدرتلفة در 

  ررر  ر النترراالج الترر  للجرردا وال لررق فرر  الدجتدعررات الدرتلفررة  وذلررب فرر   ةقتهررا  وسرراالم او ررة   فضررةن 
 توصلت إل ها الدراسات الدرتلفة   ت دو حاسدة وطافية بال در الدطلوب.

 ررر ر لدررراذا يسرررود ا  ت ررراد  وجرررود  ةقرررة  ك رررد     نفسرررهمترررم سررر  م الداررراا  يطررررع السرررباا ا فعلررر
حسرراس األفررراد بالتهد ررد التعرررل لوسرراالم او ررة   و  ا  ررر الح ي ررة الترر  تشرر ر إلررم  رو   اد األفررراد  رر   بع رردن

 ذه الوساالم ف  د ددة دصادر   للحصوا  لم الدعلودات بش ر الدراطر الدرتلفرة   ور  نفسه  در يضع
درر األسرباب  كا ررر الفرإالدجتدرع  فر  اد  ا  ت راد لرد ه   وجرود درراطر و نها  ر  السر ب الرراليس فر  سري

دنهرا دراةن تر ا ر و التهد رد الجدعر   الت  ت دو دنط ية طذلب يدطر الرطرور إل هرا  نرد تفسر ر  رذه الدشرا ر ب
دنهرا طرذلب الشرعور و قي  الدجدو ة  و األ راف ا جتدا ية  لم تفسر رات األفرراد لرسراالم وسراالم او رة   

 و دا يطلق  ليه ف  سرياقات  رررا "الشريفونية"  و"رر طرة Social Dominance "بالهيدنة ا جتدا ية" 
فضرررةن  رررر ط يعرررة   للدجدو رررة التررر   نتدررور لهرررا  لجدا رررات الدضرررا ر تح ررو األفرررراد فطر نرررا  و شرررعور نا نحررو ا

 . "الدصلحة الدجتدعية الت  تتعرل للتهد د  والر ر  الشرصية لألفراد  ها...ال 
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فهر  األسرباب التر  ت رف وراء  إلرمجتدا ية الت  قددت دراسات سعت ترصصات العلو  ا  كاروت
ررا سررل ينا  اوتفسرر ر  رارجيررة شررعور األفررراد بدشررا ر دعاديررة نحررو جدا ررة  ررررا    وت  رري   ررذه الدجدو ررة ت  يدن

لرررم ا ترررواو األفرررراد بعضرررو ته  إالدجدو رررة  وبا سرررتناد فررر  األسررراس يضرررعها فررر  دنولرررة "الد هررردد" لدصرررلحة 
يشررلدار ) وانتدررااله  لجدررا ته  األقرررب واألواررق صررلة  و ررو الطرررع الررذي قررد   لرره ( 1112تعر ررف طرانررداا واد

ا  لررررم  ضرررروية األفررررراد وانتدررررااله  للتح ررررو  لررررم  نرررره "ت  رررري   سررررل   لدجدو ررررة اجتدا يررررة   و  فررررراد  ا تدررررادن
  طدرا قرددت Crandall and Eshelman 2003, 414)) لدجدو رة  رررا درا ت ردر ب  لرم  نهرا دعاديرة"

 ر الشرعور بالتهد رد در الدراسات األررا دحاو ت  ستنتام العوادم النفسية التر  تتوسرج العةقرة  ر كا رال
 . اوارتبار   رد فعم تجاه الدجدو ة الد هِدد  وصفها السلوطية الت  ي ظهر ا األفراد  ا ستجاباتو جدع   ال

وتتداررم ن طررة انطررةق الدراسررة الحاليررة دررر الفرررل الررراليس الررذي ت ررو   ليرره نظر ررة "التهد ررد  رر ر 
طواليرررررار و رررررو الفرررررل الرررررذي  سسرررررت لرررره دراسرررررتار دبارتررررار لرررررر   Group Threat Theory الجدا ررررات"
Quillian (2991-2992 وف هدررررررا طرررررررع  )/ وصررررررفه الد هرررررردد " الباحررررررت دصررررررطل  "الدجدو ررررررة الرِطر 
ا جتدا يرة التر   رتبج بدجدو ة دتنو رة درر األطرر النظر رة ذات الصرلة بالح رم النفسرية و  ا اد ادصطلح

والدجتدعية ف  دواجهرة در ا نت االية  والتح ق  والدفال  ر الذات الشرصية  انو  وصفها يطور ا األفراد 
والدادية. وتكدرر السردة الدشرترطة التر  تضر   رذه األطرر   د الجدع  لدصالحه  الردو ة دنهاالشعور بالتهد

فررر  التصرررور الشررراالع ضررردننا  و صرررراحة ب نررره "طلدرررا واد إدراب دجدو رررة درررا  لرررم  نهرررا رطرررر  لرررم دصرررال  
ا وجدا رات"دجتدرع درا  وادت ا تجا رات العدااليرة تجراه  رذه الدجدو رة  فر  Mania and Gaertner) رادن

2006). 

در الرلفية الدعرفية والنظر ة لدوضول الدراسرة؛    طةتالدراسة الحالية ف  تسلسلها ا وتستعرل 
ح ررت تعرررل لدجدو ررة األد يررات البحايررة ذات الصررلة بطررم دررر الدتض رررات الد فسررر  لشررعور األفررراد بالتهد ررد 

 رات التر  تررطر إل هرا  فضرةن  رر األطرر النظر رة التر  ت فِسرر ط يعرة الجدع   وذلب ضدر الدردارم والنظر 
تر ا ر رسراالم ر الدتبا نة فر  توضري  حجر  الدور الذي تبديه وساالم او ة  ف   ذا الصدد  ووجهات النظ

تبا ر ط يعة الدهرددات التر  تعتررل حيرا  األفرراد  والرلفيرات األرررا الدرتبطرة دع وط يعتها  ذه الوساالم 
دو ة الت  تدام دصدرنا للتهد د.   ندا  تعرل الجوء الاان  در الدراسة لإلطار الدنهج  الرذي يحطر  بالدج

ويسررتعرل ال سرر  الاالررت للدراسررة    و رربطر ألسرراس الدتض رررات الترر  قيسررتدسررار ارتبررار العةقررات ف هررا  
الدتضردنة فر  إطار را ياسرها   تر  ق  توصرلت إل هرا الدراسرة بشر ر الدتض ررات الترتربالن د والتحل م  النتاالج ال

 النظري.
: إدراك التهديد واًلتجاه  ة ونتيجة واحدةكثير العدائي نحو اآلخر: تفسيرات  أوًلا

 Allport) بعد درور طم  ذه السنوات  لم د ولة  ل ورت "يطره الدرء طم دا  درطه  لم  نه تهد رد"

درر الدراسرات  كا رال الدرتلفة؛ ح ت واق لجدا ات   تواا الفطر  صالحة لتفس ر التوتر   ر ا(413 ,1954
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العةقرات نحرو السرل ية والتروتر  طالدرا   ردو  ر دجدو رة درا تتحردا  ردفع  احاسد طور الشعور بالتهد د  ادة
 (Mania and Gaertner 2006, 336) رفا ية...جدا ة  ررا و دعت دات  و دصال   

رر كاررروت ررا سرر  ينا در ب لرردا جدا ررة دررا   رررتبج ارتالد اربررات النظر ررة الترر  تفترررل  ر التهد ررد الد  باطن
الدنا ضرررة للدجدو رررة التررر  ت دارررم دصررردرنا لهرررذا التهد رررد  ودرررر  دالرررة  رررذه الد اربرررات  / بالدشرررا ر الدعاديرررة

  وطرروره طررم Blumer (1958)الررذي صرراغه بةدررر   The group position"دوقررف الجدا ررة" ندرروذم 
التهد رررد ا قتصرررادي"  / "تهد رررد ال رررو  ودررردرم  Quillian (1995)  وطوليرررار Bobo (1999) درررر  وبرررو

threat approach The power/economic (1967)  لبررررررررررالوب Blalock  و"الندرررررررررروذم الرررررررررروظيف  
 Jackson andردسترونج و  لجاكسور  Instrumental model of group conflictلصرال الجدا ات" 

Armstrong (1998) ونظر رة التهد رد الدتكادرم   The integrated threat theory وسرتيفر لسرتيفر 
 Stephan andStephan  )2000( 9)-8 ,(Schlüter 2007 . وترتكرو  رذه الدردارم والنظر رات  لرم

 نررره دررررر الدتوقررررع  ر ترررربدي التهد رررردات  دفرررراده  التهد ررررد لسرررلوب األفررررراد نحررررود نطلرررق تفسرررر ري واحررررد ت ر بنررررا 
الدتصور  لدصال  الدجدو ة إلم دفع   ضاء  ذه الدجدو ة للتع  ر  ر دواقف  كار ِحد  ضد الدجدو ة 

 الرارجية. 

ولرم وبصور   كار دقة  تسرتند  رذه الد اربرات  لرم دنطرق واحرد درر رطروت ر؛ تفتررل الرطرو  األ
وسررة دنهررا   و الدتصررور  رر ر الدجدو ررات  لررم الدرروارد النررادر   الداديررة الدلدو/ ف هدررا  ر التنررافس الفعلرر 

ا للدجدو رة  سرواء طرار وغ ر الدادية   و رد  تصرورات األفرراد أليرة دجدو رة رارجيرة  لرم  نهرا تشرطم تهد ردن
)الدنافسرررررة فررررر  دجرررررا ت العدرررررم   و ررررررددات اوسرررررطار  وطرررررذلب الدنافسرررررة  لرررررم النفررررروذ  االتهد رررررد واقعيررررر

ا ردو نا )لأل راف  السي  اللضة....ال (.و الا افة  و الت ال د  و ال ي   و اس ....ال (  و تهد دن

الترررر  تفترررررل  ر دنظررررور نظر ررررة "تهد ررررد الدجدو ررررة"   فرررر  الد ا ررررم  تعتدررررد الرطررررو  الاانيررررة  لررررم
الجدهررور  تل ررم رسرراالم وسرراالم او ررة   تكررو ر اتجا ررات دتح ررو  بالفعررم ضررد جدا ررة دررا  وذلررب فرر  سرر  م 

دررر الدراسررات التجر  يررة  كا ررره الل للتهد ررد  و ررو ا تجرراه الررذي د درردايررة دصررال  يفترررل  نهررا قررد تتعررر ح
الترر  ارت رررت  سررباب اونحيرراو ضررد الدهرراجر ر  درراةن  حتررم ق ررم  ر يدالرروا دصرردر تهد ررد ح ي رر  ألي دررر 

 دصال  الدجدو ة الدارلية.

العةقة السر  ية  حاديرة ا تجراه الذي  بطد ا تجاه البحا  السا ق  رطوتيه  و لم الرغ  در ش ول 
ر اتجا نررا  حرردت فرر   ررذه فررإارجيررة الد عاديررة  نحيرراو ضررد الدجدو ررة الر رر ر دتض ررري الشررعور بالتهد ررد  وا 

النو ية در الدراسات  يضع  ذه العةقة الس  ية  حادية ا تجاه دوضرع ا رتبرار درر   رررا  باوشرار  إلرم 
ودرر ازر  ي يدونهرا  ؛اد  و ن ضد دجدو ة در الدجدو اتبدعنم  ر  نحاو األفر ؛ ا ر الوضع قد يطور  طسي

ررا   ر  صررروا دسرررلدة   لرررم سررر  م درررا  رررت  درررع الدهررراجر ر دررر الحررراا فررر  ا للتهد رررد  دالدررراها دصررردرن وصرررفدودن
 احا ر  ر طرة الدتض رر ر قرد يسرر رفر  ضروء ظرا ر  اوسرةدوفوبيا.   ندرا يعت رد طررف االرت درر البرالداراا  
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ا  لم حدوت وقاالع/ا إلجنبن   حدات دهدد  در ِق م جدا رة درر الجدا رات  و  رد  حردواها  م جنب  ا تدادن
األدوار فرر  طررم دررر   لررم     و  ر طررة الدتض ررر ر  تبرراداSituational feelings ي  نهررا دشررا ر دبقتررة 

ا رررر فعررةن دررا سرر ق حسررب ال ضررية الداررار   بح ررت يصررعب وقتهررا تحد ررد  ي دنهدررا سرر ب فرر  ا رررر  و  ه
 الحدوت. ف 

وبا ستعرال األكار تفصيةن لبعل نداذم الددارم النظر ة الت  سعت إلم تفس ر ط يعة العةقة 
  ر تعرل األفراد للتهد رد وطرم درر دردرطاته   واسرتجاباته  العاطفيرة  ار  سرلوطياته  نحرو دصردر التهد رد  

 لرم الفررل  Realistic Group Threat Theoryت و  نظر ة الصرال الفعل    ر الجدا رات الدرتلفرة 
ا قتصرادي فر  الد را   الذي يش ر إلم  ر شعور األفراد بالتهد رد الجدعر   لرم الدسرتوا الردارل   والتهد رد

.Meeussen et al) د شرعورنا تل االينرا بالعرداء نحرو الدجدو رة )الرارجيرة( الد سر بة لهرذا التهد رد األوا   ولر

ندا تعتدد نظر ة الهيدنة ا جتدا ية  لم الدنظور الذي يش ر إلم  ر الدجتدعات تطور     147,2013( 
  د ولوجيات تعدم  لم الحد در الصرال  ر ر الجدا رات الدارليرة والرارجيرة ف هرا  و ر  فر  الوقرت نفسره  

لررم  رر ر  ررذه الجدا ررات  وتضررف  الشررر ية  ) ينررا طررار دصرردر  ررذه الفررروق( تب  رر  وتحررافى  لررم الفررروق 
ر فر  التوجره . واتسراقنا درع  رذا التبرا  (Sidanius and Pratto 1999, 94) التد  و  و لم  د  الدساوا 

  يدنررة/ا قيرراس درردا د رر  األفررراد لدتض ر" ررد ولوج  لألفررراد  تشرر ر الدراسررات إلررم  نرره دررر األدق دنهجينرراأل
يعتن رره شررعب  افطر رر اندطرر وصررفهالفررردي   ررديةن  ررر ت نيرره   لررم الدسررتوا  "سرريطر  دجدو ررة  لررم  ررررا 

ب كدلررره درررر الشرررعوب تجررراه دجدو ررررة  رررررا دضرررا ر   و رررو درررا  طلررررق  ليررره دتض رررر "ا تجررراه نحرررو الهيدنررررة 
 ر  -وفررق  ررذا الدتض ررر -. و طررذا ي فترررل Social Dominance Orientation (SDO) "ا جتدا يررة

هرور درجرررات   لرررم درررر الت   رررد األفرررراد ذوي التوجررره او جرررا   نحرررو "الشرررعور بالهيدنرررة ا جتدا يرررة" سررريظ
د ا ررم  دارررم الدجتدررع الواحررد  وذلرربللدواقررف والسياسررات الترر  تعرروو التسلسررم الهردرر  ا جتدررا    حتررم 

 Sidanius) ررد  الدسرراوا   ددارسررات ا جتدا يررة الترر  ت لررمذوي التوجرره السررل    الررذ ر يد لررور لت ر ررر ال

and Pratto 1999, 95) . 

تررر ا ر فرررراد فررر  الدجتدرررع تعررروو  و ت لرررم ر ا جتدا يرررة التررر  يشرررضلها األوتضررر ف النظر رررة  ر األدوا
ررا إ جا ينررا  الشررعور بالهيدنررة ا جتدا يررة لرردا األفررراد؛ فعلررم سرر  م الدارراا  يد ررم الطررةب الررذ ر  ت نررور توجهن

إلم البحت  ر الترصصات األكاديدية والوظراالف التر  تعروو التسلسرم عور بالهيدنة ا جتدا ية  نحو الش
(  وذلررب  هردرر  )الجهرراو الشرررط /ال  ررد دور  ررذا التوجرره     رد ا ررم الطررةب الررذ ال رروات الدسررلحة درراةن
طاألرصررراال  ر ا جتدرررا   ر    يفضرررلور ا نضررردا  للترصصرررات ذات الصرررلة بدسرررا د  األفرررراد  رررر قرررربو 
 .(Halabi et al. 2008) ر...ال  الدحادو 

ن را   Social Identity Theoryيرة ا جتدا يرة وتدام ا فتراضات الت  ت و   ل هرا نظر رة الهو 
فهر  الكيفيرة التر  يطرور  هرا األفرراد  إلرمر  بعاد جد رد  للصرور  السرا ية دة بدا تضيفه دهدارتكاو تفس ر ة 
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شررعور    تهد رررد ا ررررر دررر ررررارم الدجدو رررة الترر   نتدررر  لهرررا الفرررد؛ ح رررت تشررر ر النظر ررة إلرررم  ر األفرررراد 
 تدااله  در التهد د الدتصور  سواء طار ح ي ينا  و ردو نا. ددفو ور لحداية  و ته  وان

   ها األفرراد الدواقرف درر دنظرور  ضرو ته  فر  ا نتباه إلم الطرق الت  ي  ي Tajfel و لفت تاجفم
را لرذلبدجدو ة دا  وتكو  لصرور ا و وتشر ر النظر رة إلرم  ر التح رو وال والرب/  ر ا تجراه  ار  التصررف وف ن
ررا للعةقررات الد نيررة  رر ر الدجدو ررات  ؛األسرراسفرر  اجتدا يررة  الندطيررة  رر    نيررة ألنهررا تنشرر  بالتراضرر  نتاجن

ا جتدا يررة الدتصررور  فرر  سررياق دعرر ر  تك ررف فيرره األفررراد دررع   الررته  ا جتدا يررة  و ب رردور دررر دنظور ررا 
واسع بشطم در األفعاا ذات الطابع الجدع   طدا  نه  يفسرور األحدات ا جتدا ية ذات النطاق ال كا رال

ا  لم  ذه الرربا الجدعيرة  درر براب ت ل رم ال لرق واوب راء  لر م األحرواا الرا نرة فر  الدجتدرع س     ا تدادن
د ا ررم التض  ررر  و رر   ر رررنا   ررررور اوجررراءات الدسررت  لية والداضررية ضررد الدجدو ررات الرارجيررة األررررا  

 Bigazzi et al. 2019), ه الدجدو راتويعووور بشطم دتح و ا رتةفات   ر دجدو ته  )دارلينا( و رذ

 هردف "تردج ر"  ؛. و  ر تعر ف "در    ا ررور"  تدطر األفراد در تحد د وت ط ر  رو ته  ا جتدا يرة(2
دعرا  ر   حسرب دجدو رة (Howarth 2002) ا ررر ر اد   ناء ا رتةفات   رنه  و العال  الدحيج  ه   واد 

ظهررار ال ررو .التصررن ف وسرردات الجدا ررات الدعترررف  هررا لررد   ه   وذلررب فرر  سررع  داالرر  للهيدنررة والسرريطر  واد
(2, 2019 al. et (Bigazzi و طذا تعوو فرضيات نظر ة الهوية الفطر  الت  تش ر إلرم  ر إدراب األفرراد .

بعاده.   الذات  لتهد د الهوية  و دا  دفعه  للتح و ضد ا رر واد

نتداالرره  ررر الدشررا ر الد درطررة  لررم اه  و لترر  يطور ررا الفرررد جررراء  و تررترتلررف الدشررا ر الجدعيررة ا
ودررر ارر ز ترتلررف ا سررتجابات السررلوطية  ؛الررذات  فرر  د ا ررم التصررن ف الجدعرر (الدسررتوا الفررردي )التصررن ف 
  فدرررراةن  ا ررررت ديفرررريس وسررررتيفار Niedenthal and Brauer 2012, 269)الدترتبررررة  لررررم طررررم دنهدررررا )

تجابات الدستهدفة رارجينا دارم الضضرب لتحرذ ر   ضراء (  ر التهد د الجدع   اد  دا  رتبج با س1122)
.ال   وتحف و الجس   لم العدرم ضرد دصردر التهد رد  .ة الدجدو ة   و دوارد ا.د د رفا الدجدو ة در ته

نررتج  نرره اسررتجابات دارليررة طررالروف الررذي يحررت سرررلوطيات ت ر التهد ررد  لررم الدسررتوا الفررردي  فرر  حرر ر
ر توصرلت  بحرات Iyer and Leach 2009, 97-8د طرالهروب )الحدايرة الذاتيرة ضرد دصردر التهد ر (  واد

 العادرررررررررررم الحاسررررررررررر  فررررررررررر  التن رررررررررررب  هرررررررررررذه النتررررررررررراالج"  "  ررررررررررروط يعتررررررررررره التهد رررررررررررد ر "نرررررررررررول  رررررررررررررا إلرررررررررررم 
((Cottrell and Neuberg 2005, 772 وتتوسررج ا سررتجابات العاطفيررة للتهد ررد  العةقررة  رر ر الشررعور .

  ويفررّرق البرراحاور  رر ر ردررس اسررتجابات  اطفيررة للشررعور بالتهد ررد بالتهد ررد وا سررتجابات السررلوطية لألفررراد
شرردالواو األرةقرر / ال لررق/ اوحبرررا ( ِ نرراءن  لررم ب عررد ر  ساسرر  ر؛  ولهدررا "دوضرررول ررروف/ ا )الضضررب/ ال

فر  دجدو رة(   اه  ضرون وصرفر بالتهد رد طفررد دسرت م  و  ا ستجابات العاطفية" )درر الرذي  تعررل للشرعو 
 به نت جة الشعور بالتهد د" ) لم در سي ع رد الفعم(. ا  ب عد "الدفعوا
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طررم دررر  رر  رررارم تح رو األفررراد ضررد  رر ر الدجدو ررات الدرتلفررة  و ررد  وتضر ف النظر ررة  ر الصرررال
دررر الدراسررات  كا ررر ا الو رر  النت جررة نفسررها الترر   كررد التضررادر  رر ر  فراد ررا فرر  الد ا ررم الجدا ررة  و و ررد 

 نددا  نظر الناس إلم   ضاء الدجدو ة الرارجيرة  لرم  نهر  تهد رد )سرواء  التجر  ية الت   شارت إلم  نه
فر  التد  رو  اكارر ارتباطنرا بدجدرو ته   و نررطرو طار ذلب واقعينا  و ردو نا(  فإنه  يد لور إلم  ر يصربحوا  

 The rally around the flagضرد الدجدو رات األرررا  و رو درا ي عررف  تر ا ر "التجدرع حروا العلر  

cteffe 5), Cruwys 2018 and(Greenaway  وتضرب الدراسرات دارا ن حرفينرا لرذلب بدرا حردت فر . 
درررا بعرررد  حررردات الحرررادي  شرررر درررر سررر تد ر  نرررددا قرررا  الدواطنرررور برررالرروم والتظرررا ر حرررادل ر األ رررة  

طررذلب  نرره  رردفعه إت  رر ر   ضرراء الدجدو ررة الواحررد   فقررو  العةقررا ررةو   لررم  ر التهد ررد  و ررد و . األدر طيررة
لحدا تهرررا درررر تهد ررردات األ ضررراء الدعررراد  ر درررر الدجدو رررات  تهررراوت و إلرررم ترررد ي  حررردود  رررذه الدجدو رررة 

درررا يشررر ر إلرررم  ر األرررررا  وا سرررتادار فررر  الجهرررد والدررروارد لتح  رررق األ رررداف الدشرررترطة للدجدو رررة  و رررو 
الدجدو ة يس رار  أل ضاء Identification  وتعر ف األنا وا رر Categorization دل ت  التصن ف
ا فررر  الوقرررت نفسررره   و درررBenard) (2012اسرررتجابات تتررروادر درررع  ي تهد رررد  وصرررفهدا جنبنرررا إلرررم جنرررب 
 ها.الر األداء والتواصم فيدا   ر   ضانتاجية الدجدو ة  وتحس إ رتبطار  و اد  

الدررراوف دررر  ررة الواحررد  ضررد دجدو ررة  ررررا  وفرر  الد ا ررم   ا ررر اوجدررال  رر ر   ضرراء الدجدو 
وذلررب بسرر ب اوجدررال  ؛حيررارهة حرردوت  رلررم و/ و انرردفال فرر  اتررراذ ال رررار السياسرر  فرر  طا ررر دررر األشرر 

العال   ر ر  فرراد الدجتدرع  و رد  وجرود دعارضرة ت ر بنرا  و رو درا  كدتره األد يرات الحد ارة باوشرار  إلرم  نره 
حترم  انراء دواجهرة صررال  غالبنا دا تترذ الدجدو ات الدتداسطة والدتجانسة قررارات سر الة وغ رر دوضرو ية

 .Galinsky et al. 2015))  قم   دية ف  تهد ده لدصالحه 

 ؛نظر ت  الهوية والهيدنة ا جتدا يةوت د  قضية البحت الحالية داا ن  دلينا وا ق الصلة بطم در 
  التر   ردت فرف النوال الاةاة دع قضية السد  ف  طر  ة تعاط  شعوب  طرا اصدا ح ي ي إر لهداح ت 

ا بعرد سر و   ا وبيرا  وتحد ردن جو ر ا ددفو ة بالنو ة ال ودية لدا الشعوب  وراصة شع   طم درر دصرر واد
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. 

طرار  ا  الراليس السيس  شر  ته  لم درتكوات قودية باألساس فعلم الدستوا الدصري   رسم نظ
الترط ررو فرر  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   ارر   ب ررم نهررر الن ررم فرر  قلررب اوحسرراس بالهويررة 

و و دا يعن   ر  ي سع  لتعو و الدشا ر ال ودية   د  ر ي ت  الردفال  رر نهرر الن رم  الوطنية الدصر ة 
 كارر درر  ر ووار  الهجر  وشبور الدضترب ر الدصرر  ر   ف  قلبه  و طذا حذزر  حد او ةنات  الذي  نتجته

  نراء سرد دل ور دصري  واجهور رطر الجفاف والعطش  و ر س ب ن د الديراه  رو قيرا  إا وبيرا  01در 
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لر  والعرالد  درع دصرر  فر  و و دا سا د  لم حشرد التعراطف الدح ؛احتياجاته  ك ر  ردسة  ضعاف در
نت جرة  تفاقيرات الح برة ا سرتعدار ة غ رر العادلرة التر  دازرم  وصرفها رت إا وبيرا ل ضرية  نراء السرد ح ر  طز 

 .ف ها الدستعدرور ال ر طان ور دصال  دصر

 حدررررد دررررر إدار  الدشررررا ر ال وديررررة الدتنافسررررة   رررر س رالرررريس الررررووراء طروفرررر  الوقررررت نفسرررره  لرررر   ررررتد
را لدوجرة  ؛1122وصرم إلرم السرلطة فر   والدتنادية   ر الجدا ات العرقيرة الدرتلفرة فر  إا وبيرا  نرددا نتاجن

تجررراي  الترر   األورودررو  وبعررد   ررود دررر الهيدنررة  لررم الرربةد دررر ِق ررم ا حتجاجررات الترر   ررد ت  رر ر شررباب
الصردول وا ن سرادات العرقيرة فر  الربةد  و طرذا طرار ر رار النظرا  ا  اوا روب   قليرة  رقيرة تو رد ظ ا النديع

ررا  لررم غرررس دشررا ر الهويررة الوطنيررة الشررادلة  وبرطرروات حا اررة  بعررددا ات ِهرر   اوا رروب  فرر   نرراء السررد قاالدن
السررد وسر لة لتوح ررد  ضريةالنظرا  درر ِق ررم دعارضريه  كاررر درر دررر  ب نره  ترلررم  رر ال ضررية. و طرذا دازلررت ق

نه  د دوا إفالعرقية وال  لية والد نية  ولوجية و   دن سادات األدر ا  كا رالذ ر  لم الرغ  در الاوا وب  ر  
ا   ر نشاطه    ر دواقرع التواصرم ا جتدرا  ؛ حترم  ر بعرل دنت ردي   ناء السد ب غل ية ساح ة  وتحد دن

الرررذي ي عرررد  حرررد  قطررراب او رررة  دد  ررودرررو البرررارو جررروار دحرررشرررج األوو األكارررر صرررراحة  دارررم نا  ررر   حدررردس
 . (Mersie 2020)درارنا وتكرارنا  ر حق إا وبيا ف  دمء السد نشر اوا وب   قد

ا  ر  نرره  جررب  لررم دصررر ودا د هرر 1111تررو تر فرر   ون ررو / حو رررار  حدد  لررمرجرروار درر طتررب 
ر ا واء طرررار  دررمء السررد فررر   ول ررو  سرريعلدرروا  ر إا وبيررا سرررت د   دد بعررد  رررذا ر ت رررم دحررنرراب اتفرراق       واد

فر  غضرور ذلرب  واصرم الدسربولور و  الدنشور ب يا  قل لة بعد اتهادات بالتحر ل  لم التوترات العرقية  
اوا وب رررور تشرررجيع اوا ررروب  ر  لرررم النشرررر  رررر السرررد   رررر دواقرررع التواصرررم ا جتدرررا   الدرتلفرررة  و  رررر 

ررتوظ ررف  اشررتام "إنرره سرردي"  وقررد  اسررتردا  وسرراالم التواصررم ا جتدررا   الدضترررب ر اوا رروب  ر حرروا  ردطز
ا حوا قضية السد.    العال  در ا لتفاف  يضن

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

التواصم ا جتدا    ر ر الدرواطن ر الرذ ر  نتدرور لل ضرية  وحترم  ر ر درر    نتدرور لهرا  ولكرنه  يد لرور 
 إلم دوقف دولة دور  ررا.

و لم تعدد الددارم النظر ة سالفة العرل  ونتاالجها التط ي ية   ب م السباا حروا العادرم/الظرف 
 دا طالتح و وانت اد ا رر  الذي  دفع األفراد  ستجابة سلوطية 
رردر ب"  نررا  و "التهد ررد الد   رر   سررباب  ررذا التحرروا لرردا األفررراد؛ ح ررت  ا تررت   دررر  ادواحرر وصررفه   ررر 

دررر الدراسررات  ر ا سررتجابات السررل ية ضررد دجدو ررة دررر الدجدو ررات   ررر ت   ررد  كا رررالنترراالج التجر  يررة لل
الشررعور بالتهد ررد؛ فعلررم سرر  م الدارراا  وجررد الع وبررات ضررد ا  و حردانهررا دررر د ررو  دررا طانررت تحررت ضررضج 

 ر األشراد الذ ر تعرضوا للرساالم التر  تتحردا Gilmore and Rowling (2017) ج لدور ورول نج 
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م دررر شرر ر الرردوا ل رر تة الررذات( طررانوا  كاررر درريةن للالشررعور بررالتفوق وا رررتةف األدر طرر  ) ي تهد ررد دطانرر
جر  يرة الضرابطة. فضرةن  رر ذلرب  طرار الد رم إلرم ا نت راد درر د ا م األفراد فر  الدجدو رة الت األررا 

و وضرر    افسررة د ارنررة بالرردوا غ ررر الدنافسررةشرر ر ال لرردار األررررا  قرروا  نررددا جرراء التحرردي دررر دوا دن
ج لدررور ورول ررنج  ر األشررراد الررذ ر  حسرروا بالتهد ررد دررالوا إلررم ا نررررا  فرر  تعررداد دوايررا دولررته  د ارنررة 

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

لرم سرر  م الدجدو رة الرارجيرة   رر السرياقات السياسررية الدرتلفرة  وت   رد دسراحات الدوايررا الددنوحرة لهرا؛ فع
 نره  نرددا تعرضرت الو يرات إلم ف  دراستهدا  Kinder and Kam (2009)الدااا  توصم ط ندر وطا  

الدتحررد  للتهد ررد دررر ِق ررم دررر صررنفوا  لررم  نهرر    ررداء  طدررا حرردت فرر   حرردات الحررادي  شررر دررر سرر تد ر 
ر  طانرت  قروا دبشرر بشرد  سياسرات الحررب وانت راد ا ررتاالج دسروع الرر ي العرا  الرذي   رد داةن  طانت ن

د ا رم نتراالج  رذه الدسروع فر  طية فيدا بعرد  وذلرب  لم السياسات ذات الصلة الت  اترذتها الحطودة األدر 
 حرررواا  رررررا لررر   تعررررل ف هرررا الشرررعب لتهد رررد دباشرررر  و رررو درررا يعنررر   ر ا نت ررراد درررر شررر ر الدجدو رررة 

 Kinder)اد ودرواقفه  تجراه دصردر التهد ردات األفرر بةقة   ر الشعور بالتهد رد واسرتجاالرارجية  توسج الع

and Kam 2009.) 

ه  لهررذا التهد ررد  وذلررب اسررتجاباتهد ررد الررذي  تعرررل لرره األفررراد و ت ل رردينا  فرررزق البرراحاور  رر ر نررول الت
و و طررذا   شررا ر الدعاديررة دررر التهد ررد الردرروي الدررادي  كاررر إاررار  للد ر التهد ررد الواقع /  سرراس لررم   دا  ررد 
. (Mania and Gaertner 2006, 335)ر وليسرررا دتكرررادل ر فررر  ت ا ر درررا  لرررم األفرررراد  ر دسرررت ل دتض رررر 

األسباب الدباشر  وغ رر الدباشرر  وراء التهد رد الدتصرور لدجدو رة درا  ي  رم البراحاور  طار و لم الرغ  در 
ة للجدا رة   دواقرف دنا ضرال و  فطر  تكادم  سباب التهد د وتشابطها بدا  بدي ف  نهاية الدطاف إلم ت ن

( بصرررياغة نظر رررة دتكادلرررة حررروا التهد ررردات الواقعيرررة 1111درررر اررر ز  قرررا  سرررتيفار وسرررتيفار )و  ؛الرارجيرررة
ف الدنا ضة والردو ة تستند إلم د د  راليس يفترل  ر طة النو  ر در التهد د  لم حد سواء يفسر الدواق

ر  وال طيعررة الدترتبرررة  ليرره  ررر ر و بطررد الباحارررار  ر التهد ررد الجدعرر  الدتصرررو   لدجدو ررة دررر الدجدو رررات
ر نظر نرا وتجر  ينرا  و نبضر  ار دتدرا و ار ارتباطنا واي نا ولكنهدا دفهودالدجدو ات الدرتلفة  دفهودار درتبطا

ارتبار دررا  لررم  ررذا األسرراس؛ ح ررت ي داررم التهد ررد الدتصررور إدراكنررا   لينررا دعرفينررا للظررروف الرارجيررة الترر  
ةفنرررا نو ينرررا ط  ررررنا  رررر الدظرررا ر الدوضرررو ية والواقعيرررة للتح رررو ضرررد  رررذه تهررردد الفررررد  و رررو درررا  رتلرررف ارت

الدجدو ررة  سرررواء طررار ذلرررب فرر  شرررطم دواقررف إقصررراالية   و سررلوطيات تد  و رررة د صررود   و فعليرررة   و  يرررة 
  (Stephan and Renfro 2002, 202). شطاا  ررا در التح و ضد الدجدو ة الرارجية

حر ر  شرار  Alport (2008)ام الكةسريط  الرذي سراقه  ل رورت و تفرق الطررع السرا ق درع ا سرتنت
إلرررم  ر تضرررارب الدصرررال  الداديرررة وال ررري   و الا افرررات يحررردت بالفعرررم  ولكرررر الدشرررطلة   تكدرررر فررر   رررذه 
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فرر  الدنظررور  ا ساسررحالررة التح ررو  إندررا األدررر يطدررر التعارضررات فرر  حررد ذاتهررا  فهرر  فرر  دطل هررا   تا ررر 
 (.Allport 2008, 229) فراد دام  ذه التعارضاتالع ل  الذي  درب به األ

 ثانياا: وسائل اإلعالم والتهديد الجمعي: إشكالية العالقة السببية مرة أخرى 

  دررر  دلررة قويررة حرروا الرردور الررذي تدارسرره وسرراالم كا ررر دررا قددترره الدراسررات والبحرروت ال لررم الرررغ  د
ر الدجدو رات فر  الدجتدرع الواحرد(  و فر  او ة  ف  تشرط م الدواقرف نحرو ا ررر  سرواء فر  الردارم ) ر 

؛  ولها التعادم دع إفالرارم )الدجتدعات األررا(   ا بالنظر إلم  د  نواع  ر  ذا الترات العلد  ي عد دحدودن
فيره وجروه التهد رد درر ناحيرة  كارردتجانس  وذلب فر  الوقرت الرذي تدفهو  "التهد د الد در ب"  لم  نه دفهو  

 رةق ...ال (  طدرررا تتدرررا و  وجررره ا سرررتجابة لررره )اسرررتجابات دعرفيرررة/  اطفيرررة/ )تهد رررد اقتصرررادي/ا اف /
سرلوطية( دررر ناحيررة اانيرة  ودررع ذلررب   تروفر الدراسررات الحاليررة  نرددا تتعرررل لدراسررة العةقرة  رر ر وسرراالم 

درا إذا  او ة  والتهد د  ينا طانت دظا ره  تبعاته   و األطراف الدنررطة فيه    توفر إجابرات طافيرة حروا
للسرةدة العادرة / لةقتصراد/  اه تهد ردوصرف   طار/ ط ف يدطر  ر  تجلم ت ط ر التهد د ف  وسراالم او رة

تهد د ردوي    واقع ..ال  ف  نتاالج بحاية دالة و دتدا و   لكم دنها ساار دلدوسة  لم  طراف قضية درر 
لعةقرة  ر ر وسراالم او رة  والتهد رد ال ضايا  لم حرد سرواء.  درا اران   سرباب  وجره ال صرور فر  دراسرات ا

) لررم دسررتوا الكرر ( الترر  تعرضررت  رتبررار ترر ا ر التضطيررة او ةديررة للدررراطر  فتتداررم فرر  طاررر  الدراسررات
د ا ررم الررن د فرر  الدراسررات التجر  يررة الترر  تعرضررت لترر ا ر  وذلرربواألودررات  لررم الجدهررور بشررطم  ررا   

ضرريحية...ال (  لرررم جدهرررور ت/ الصور /الرسرررو  التو )الصررو    لررم حرررد ةصررر التضطيرررة او ةديررة  طررر نا
 ح ت ل  تحى با  تدا  الكاف  بعد. ؛الدتل  ر

   ررررو إنتدرررار تررر ا ر   الرررة العدرررم فررر  وسررراالم او رررة  بشرررطم رررراد  لرررم دارررم  رررذه النو يرررة درررر و 
التضطيررات؛ ح ررت  وضرر   ر جديررع األطررراف فرر  دنظودررة العدررم او ةدرر  تعدررم فرر  ظررم حالررة دررر  ررد  

ررا للرررراالج والددارسررات الذ نيررة الراسرررة  ونررادرنا دررا الي رر  ر والضررضج  "جدرريعه   رررةء دعرفينررا  يعدلررور وف ن
 جرور دراجعة شادلة لجديع الح االق والريرارات ذات الصرلة ق رم األررذ والررد فر  ال ضرية  و   ردو  ر قلرة 

توقرع   يد رم الجدهرور طرذلب در ال اد  السياسر  ر و/  و الصرحف  ر لرد ه  الوقرت لل يرا   رذلب  وطدرا  رو د
 .(Entman 2003, 420-421)إلم  دليات الفحد والدراجعة طذلب 

تكررور  و لررم الرررغ  ددررا   رردو دررر  ر الدعلودررات الدن ولررة إلررم الجدهررور   ررر وسرراالم او ررة  قررد
ا ر  ذه الوساالم ليست الدرطالة حصر نا؛ فداةن  ل  يطر تحوا األدر ط  ر بعإفدن وصة  و حتم راطالة    دن

 ررر التعرراطف دررع األحررواب 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 

ر الدسرتهدف ود ولره درر لجدهرو الت  صدرتها وطرحتها النرب السياسية در جهة  والدتداشية درع رغبرات ا
ولوجيات السياسررررية الترررر  ت ررررف وراء األودررررات   ررررد ناديات ا جتدا يرررة واأل. و طررررذا تدررررارس الررررد ررررررا ة جهررر
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الدرتلفررة دور رررا بشرررطم طادررم فررر  التررر ا ر  لرررم النرراس حترررم ق رررم  ر  نت رررم الن رراش  و السرررجاا إلرررم سررراحة 
 .Abrjano et al. 2017) ) او ة 

 -اوانيررة فرر  الدجتدعررات الدرتلفررةعنيررة بررالتد  و ضررد الدجدو ررات العرقيررة و وتفت ررر الدراسررات الد
ررر  وصرررفها  إلرررم تلرررب النو يرررة درررر البحررروت التررر  تبصرررم لط يعرررة  - للتضطيرررات او ةديرررة الدتح رررو  انتاجن

  وذلررب د ا ررم الترط ررو  لررم Intergroup Relationsالعةقررات  رر ر الدجدو ررات فرر  الدجتدررع الواحررد 
ر ا تصررراا الدباشرررر واو جرررا    ررر ر  فرررراد دجتدرررع درررا درررع   ضررراء الدجدو رررات الرارجيرررة سليرررات تحسررر 

Outgroup relations   جر  والدهراجر ررررو الحاا ف  الدراسات الدعنيرة بالهررررف  الدجتدع نفسه دالدا 
(Pettigrew and Tropp 2006) ترربار  . ودرربررنا  دالررت تلررب الدراسررات إلررم الترط ررو  لررم الكيفيررة الترر

 هررا العةقررات الج ررد  والترررابج  رر ر  فررراد الدجتدررع الواحررد  لررم النظررر  الدونيررة لض ررر   دررر   نرراء الدجتدعررات 
األررا سواء  ب ء الذ ر يعيشور دعه    و ف   لدار  رررا  و رو درا يطررع التسراب ت بشر ر دور وسراالم 

ات  ر ر الجدا رات الدرتلفرة؛ ح رت تن رم للت ا ر )غ ر الدباشر(  لم تشرط م العةقر اطونها دصدر  ؛او ة 
 األحررردات وشرررطم العةقرررات  ررر ر الدجدو رررات الدرتلفرررة درررر   ضررراء األقليرررة واألغل يرررة  لرررم  سررراس  رررود 

(Crisp and Turner 2009) ولدرررررا طانرررررت وسررررراالم او رررررة  ترطرررررو بط يعتهرررررا  لرررررم الرسررررراالم السرررررل ية .
دصرردرنا دودننررا للتهد ررد  رر ر ا بالتبعيررة  رراد  دررا تداررم نهررإجدا ررة بع نهررا  فوالدشررطةت والدررراوف الدرتبطررة  

الدجدو ات؛ فعلم س  م الدااا  طار التعرل الدتكررر لت رار ر الجرراال  العرقيرة فر  الصرحف درتبطنرا  لرم 
هرا ا تددا ودن  طو رم  رإدراب ال رراء الدتوا رد للتهد رد درر ِق رم األقليرات العرقيرة  و ر  النت جرة نفسرها التر   

دراسات التجر  ية الت   رزضت األفراد لرساالم إ ةديرة د هرِدد  تررتبج ب قليرة  و جدا رة بع نهرا. در ال كا رال
 ر  دررررر الررررد   ا نترررررا   لألحررررواب الدنا ضررررة للهجررررر ررررررة بالهجروبالداررررم وادت التضطيررررة اوربار ررررة الدتعل رررر

(Boomgaarden and Vliegenthart 2007.)  

للتهد ررد  تطرررع إشررطالية  اها دصرردر وصررف  وت  رري  الدجدو ررات  او ررةوتطرررع العةقررة  رر ر وسرراالم 
 نرددا تتعلرق ب ربرار الجر درة   Perceived typicalityالصور الندطية التر  تعددهرا التضطيرة اوربار رة 

 اواحرد اإر طرار دنطلرق الفعرم األساسر  فرردة التر   نتدر  إل هرا الفا رم  حترم  و العنف    ر ِذطر الجدا ر
للتهد رد إلرم إدراب  ادصردر  وصفه  قات إلم التحوا در إدراب الشرود العةو دا  دفع الدجدو ة  و ف  

 .They are all the same effect" ((Meeussen et al. 2013, 148"الدجدو ة ططم طذلب 

 لم س  م الداراا   ظهرر البراحاور  ر الطرةب الهولنرد  ر لرد ه  دواقرف  كارر إ جا يرة تجراه ترطيرا 
اا شرصر  إ جا يرة درع دجدو رة درر الطرةب األترراب  ولكرر  رذه الدواقرف او جا يرة نحرو بعد تجربة اتص

وبرارو  رطروت  لرم  و تهرا الجد رد  األتراب ططم ل  تعد  إ  بعد  ر حظ ت ترطيرا  تضطيرة إ ةديرة إ جا يرة 
 ف  ا تحاد األوروب .  ادتوقعن  ا ضون  وصفها 
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رط و او ةد  السل    لم السلوب الدسرتهجر درر و طذا تفترل الدراسات  نه  لم الرغ  در الت
ر انت ررراا التعدررري  درررر التصرررورات السرررل ية للشررررد إلرررم التصرررورات إفرررحرررد   ضررراء دجدو رررة رارجيرررة درررا   

السرررل ية للدجدو رررة الرارجيرررة ب كدلهرررا سررريعتدد بشرررطم حاسررر   لرررم الندطيرررة الدتصرررور  التررر  ت رو رررا وسررراالم 
ودرر ار  تفتررل نظر رة ا تصراا  ر ر الدجدو رات  ر تجرارب  ؛  بش ر   ضراء الدجدو رة الرارجيرةاو ة

ا تصررراا او جا يرررة درررع   ضررراء الدجدو رررة الرارجيرررة تررربدي إلرررم دواقرررف  كارررر إ جا يرررة تجررراه الدجدو رررة 
لتض  ررررر  اسرررر ب وصررررفه ندطيررررة للدجدو ررررات العةقررررة   نهدررررا الرارجيررررة ب كدلهررررا  و توسررررج دتض ررررر الصررررور  ال

ه وصررفالرارجيررة   نظررر إليرره  رراد   ألر السررلوب او جررا   لعضررو الدجدو ررة  نظرررنا ؛الر ي/الدوقررف او جررا  
 .Meeussen et al. 2013), (148ودر از  يسهم تعديده  ؛ار تن بنا بسلوب األ ضاء ا رر ر ك

 ثالثاا: اإلحساس بالتهديد الجمعي: ثم ماذا بعد؟!

 The Intergroup Emotion Theory (IET) العواطررف  رر ر الدجدو ررات"" تصررف نظر ررة
لدجدو ة واحد   ا  تنعطس  ر ت ر ا األفراد سوينا  نددا  نتدو استجابات  ر لم  نها ددا درطو ة الدشا ر 

 لم دواقفه  درر الدجدو رات األرررا. وتفتررل النظر رة  ر التح رو  رو  اطفرة اجتدا يرة  رت ر را األفرراد 
ات التد  و رة ضرد ا رررر  رت رونهرا فرر  السرلوطيفر   ةقرته  ب  نراء الدجدو رة الترر   نتدرور إل هرا  و ن  طدرا 

 . Smith 1993)) فعم جدع   نددا  تعرضور للتهد د لم  نه الد عادي 

وترتلف استجابة دجدو ة در الدجدو ات بش ر تهد د دجدو ة  ررا لدصالحها حسرب اررتةف 
تهد ررد بشررطم دباشررر   و الدا ررر العرراطف  الررذي ارت رترره بالفعررم  نررد تعرضررها للتهد ررد  سررواء ارت رررت  ررذا ال

 درطترره   ررر الرسرراالم الترر  ت ررددها وسرراالم او ررة   وفرر  الد ا ررم  ترتلررف  ررذه الدشررا ر/الدا رات العاطفيررة 
 ؛"ت رد ر الرذات الجدعيرة" لم ر سها "الهوية ا جتدا ية"  ودسرتوا بارتةف دجدو ة در الدحددات  ي ت   

  صراحبة وضرع دد رو د ارنرة بالدجدو رة الرارجيرة ) ي ودر ا ز طلدا ا ت د  فراد دجدو ة دا  ر دجدرو ته
ا ر   لررم التضلررب  لررم التهد ررد( واد لررد ه  الشررعور "بالضضررب  و ا   نظررر إل هررا  لررم  نهررا قرراد ودراء" تحد رردن

درر البراحا ر؛ ح رت إنهرا تردفع األفرراد  كا رر)دشا ر او ذاء(  و    كار العواطف إ رذاءن درر وجهرة نظرر ال
والرررة الدوقرررف  ؛ا ررررر الد عرررادي دااليرررة و جوديرررة نحررروإلرررم ت نررر  سياسرررات    هررردف التضلرررب  لرررم التهد رررد واد

. فرررر  الد ا ررررم  يشررررعر   ضرررراء الدجدو ررررات ذات (Smith 1993) الد شررررِطم   ررررر الررررترلد دررررر دصرررردره
رد  وصررفه عرررف بدشررا ر "التجنررب" ي  ة بررالروف  و ا شرردالواو  و رر  دررا الدوقررف األضررعف   و األقررم دطانرر

التررررر  دررررر الدتوقررررع  ر ي رررررو  لتهد رررررد دررررر الجدا ررررات الرارجيرررررة ذات الدطانررررة العاليررررة   لررررم ا افعررررم نفسرررري
  إ ذااله .  فراد ا

 ر الشعور بالتهد د فر  تضطيرة  ربرار الهجرر   ربار إلم   لم س  م الدااا  توصم سا ت وداسترو
 Seate) راءودرجية( ح ت  ا ر لد ه  الشعور با جدا ة را) بشطم غ ر دباشر  لم سلوطيات الدهاجر ر

and Mastro 2015a) وو الشرررعور برررال لق  ررر ر . وفررر  دراسرررة  رررررا  توصرررم الباحارررار نفسررر هدا إلرررم  رررر
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لردا دراسرة العةقرة  ر ر التعررل لألربرار الراصرة  جرراال  الدهراجر ر   اوسريطن  ادتض رن  وصفها الدجدو ات 
 (.   (Seate and Mastro 2015bودوقف الجدهور در سياسات الهجر 

 Realistic Group Conflict رال الررواقع   رر ر الدجدو رراترررررة الصررررا تضرر ف نظر دور رررروب

Theory (RGCT) لصرال  لم الدروارد الط يعيرة الدحردود  طراألرل الم الكيفية الت  يدطر در رةلها إ
والطاقة والدياه  ر  نته  إلم  ر تصب  دجدو ة واحد  ف  وضع  فضم در غ ر ا  و و الدوقف الذي قد 

 ء ددرررر ف ررردوا  رررذه الدررروارد إلرررم الشرررعور بالضررر ق    ندرررا سيشرررعر الفررراالوور برررال لق درررر ف ررردار ب ي  هررر ررربد
دطتسباته  ودطانته   و ذه الدشا ر السل ية الساالد  بشطم  ا  تدفع بالعداء   ر الدجدو ات الدرتلفرة إلرم 

  درراةن إلررم الترط ررو الررذي قررد  رردفع وسرراالم او ررة Stereotypingذروترره  فرر  صررور دتعرردد  دنهررا التندرريج 
 Stephan) لرم الصرور الت ل ديرة لدجدو رة درا  لرم دسرتوا الصرور  الشراالعة  رصوصرها قرديدنا وحرد انا 

and Stephan 1996). 

 رابعاا: اإلطار المنهجي للدراسة

 :مشكلة الدراسة

نظر رة رطرر حسب  -در الدراسات الدهتدة بالتهد د الد در ب در ِق م  فراد جدا ة دا  كا رترطو ال
 - دتض رررات وسرريطة وصررفها  - ور الررذي تدارسرره الدشررا ر والعواطررف لررم الررد - التهد ررد  رر ر الدجدو ررات

ا لدصررال  الدجدو ررة الدارليررة  الداديررة  In-groupالترر  تا ر ررا التضطيررة او ةديررة ل ضررية دررا تحدررم تهد رردن
ظهرررر الد عرررادي لدصرررال    تظهرررر بدOut-group دنهرررا و/ و الدعنويرررة  وتتصرررم بدجدو رررة  رررررا رارجيرررة

 الجدا ة لدا الجدهور در دتابع   ذه التضطية.

ودررر اّر  التح ررو  رر ر الدجدو ررات؛  ولهدررا  ؛للشررعور بالتهد رردويد رو البرراحاور  رر ر دافعرر ر  ساسر  ر 
نتدراء ا  دافع البحت  ر دطسب نس   للدجدو ة  لم حساب ا رر ر  و و دا ي طلق  ليره دافرع "دحابرا 

غاية ف  حد  وصفه د ا م دافع الت ل م در ش ر/إلحاق الضرر با رر  In-group favoritismالجدع "
 Out-group derogation(Struch and  "ا نت راد درر الدجدو رة" ذاتره  و رو درا ي عررف باسر  دافرع

Schwarz 1989.) 

در التح و  االدرتلفة والدتنو ة لهذا التهد د   دءن  طدا د وت  ذه الدراسات   ر استجابات الجدهور
ضررد  ررذه الدجدو ررة الرارجيررة بدرتلررف  شررطاله ودظررا ره  وانتهرراءن بالت   ررد الصررر   لإلجررراءات والسياسررات 

 نررا  ف  سلوب فعل  ضد ا رر الد عادي.ة ضد الدجدو ة الد هدِد    م وا الع ا ي

 لرررم شرررعور  وتعنرررم الدراسرررة الحاليرررة بارتبرررار تررر ا ر الرسررراالم او ةديرررة بشررر ر  ودرررة سرررد النهضرررة
الجدهررور الدصررري بالتهد ررد والرطررر الجدعرر   وذلررب فرر  ضرروء دجدو ررة الدتض رررات الحاكدررة الترر  تضررعها 
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طدرا   نظر ة التهد د   ر الجدا ات بدا تتضدنه در سلسلة در الدتض ررات الدسرت م  والوسريج  والترابع دنهرا
 ية. تستعرل لها الصفحات ا 

 :أهداف الدراسة

ق  رردف رالرريس  تداررم فرر  تعد ررق نطرراق الدراسررات الدعنيررة بشررعور األفررراد تسررعم الدراسررة إلررم تح  رر
برررررالرطر والتهد رررررد   رررررر فحرررررد دور التررررر ا ر الدسرررررتند إلرررررم دحتررررروا وسررررراالم او رررررة   و ويرررررة الدجدو رررررة 

 رررو   فضرررةن  رررر تررر ا ر طرررم درررر رر طرررة تحIdentification and self-categorization )الدصرررر ور(
 Social  ودفررا ي  الهيدنررة ا جتدا يررة Bias Map الجدا ررات الدرتلفررة  لررماألفررراد فطر نررا  و شررعور نا 

Dominance  والنفور ا جتدا   Social Aversion وذلب  ؛ ةقتها بشعور األفراد بالتهد د ...ال  ف
بضرل فصم ت ا ر  ذه الدجدو ة در الدتض رات  ر بعضها البعل  بدرا يسرا د  لرم ارتبرار   هرا دربار 

شعور  فراد الجدهور الدصري بالتهد د الجدع   ا  ارتبار   ها  كار تفس رنا لهذا الشعور و  ها بالفعم  لم 
 قم  فضةن  ر ارتبار ت ا ر ا ف  سلوب األفراد الدتوقع نحو الجدا ات الرارجية الدرتلفة   نرددا تتوسرج 

 د د. الدتض رات العاطفية العةقة   ر دجدو ة الدتض رات الدست لة والشعور بالته
 :منهج الدراسة

ودررر ازرر  ف ررد وظفررت دررنهج الدسرر  بالع نررة  ارر   ؛راسررة لدجدو ررة الدراسررات التفسرر ر ةتنتدرر   ررذه الد
Path Analysisا تددت  لم تكنيب تحل رم الدسرار 

ر األسرال ب والطررق ؛ و رو  برار   رر دجدو رة در(1)
رل الوصررروا إلرررم تفسررر ر ظرررا ر  دفرررا ي  ا نحررردار وا رتبرررا  الجوالررر  وشررربه الجوالررر  بضررر مالتررر  تعتدرررد  لررر

دحررردد . ويسرررتدد  رررذا التكنيرررب قوتررره درررر طونررره يسرررد  للبررراحا ر  دراسرررة التررر ا رات الدباشرررر  وغ رررر الدباشرررر  
  و ر  تجررا فر  سر واحرد. Mediator للعةقات   ر الدتض رات الدست لة والتابعة فر  ضروء دتض رر وسريج

ضرررة فررر  ضررروء األد يرررات والعةقرررات ا رتباطيرررة طدرررا  نررره يسرررد  للباحرررت  رسررر   ررردد درررر الدسرررارات الدفتر 
فر  الوصروا لح ي رة التر ا ر  الدنط ية  بح ت يدطر  ر تترج   ذه الدسارات إلم دعاد ت يحتاجها التحل م

  ار   ر دتض رات الدراسة الدرتلفة.والت
 سمات عينة الدراسة:

ات غ ررررر الصررررالحة سررررتدار ( دفرررررد  )بعررررد اسررررتبعاد ا 222هررررا )دا تدرررردت الدراسررررة  لررررم   نررررة قوا
دررر  للتحل ررم(. وقررد توو ررت الع نررة ب سررلوب التوو ررع الدتسرراوي  لررم اررةت دحافظررات دصررر ة  دا لررت طررة

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

 

                                                           

 .12اوصدار  Amos رنادج ا تددت الدراسة  لم استردا   (1)
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 رصاالد   نة الدراسة (2) جدوا
 % ك خصائص العينة

 النوع
 %12٬1 220 ذطر

 %02٬2 199  نام

 السن

 %00٬7 170 سنة 21ألقم در  22در 

 %22٬1 122 سنة 11ألقم در  21در 

 %22٬2 212 سنة ف كار 11

 المؤهل التعليمي

 %9٬2 19 دب م دتوسج

 %21٬1 92 دب م فوق الدتوسج

 %29٬2 102 دب م  ال 

 %21٬2 122 دب م فوق العال 

 مقاييس الدراسة
وجراالرر  لدتض رررات الدراسررة  وبنرراءن  لررم دررا رلصررت إليرره دراجعررة الدراسررات فرر  ال يرراس الد رردان / ا

ا دررر الد ررا يس التط ي يررة الترر  ا تدرردت  السرراب ة دررر ح ررت دنهجيررة قيرراس دتض راتهررا  وظزفررت الدراسررة  ررددن
تر  فر   رذه الدراسرات    ل ها   و رلصت إل ها  ذه الدراسات. وبالنظر إلم تعردد طررق ال يراس الدسرترددة

 .فها دوضو ينا بدا يةال  دوضول الدراسة الحاليةتصني
  اوحصررراالية؛ ح ررت دررررت وتتسرر  الد رررا يس الدسررترددة  درجرررة  اليررة درررر الدقررة الدنهجيرررة والكفرراء

دِّ طا ر بدراحم   لم نفسها الدتض رات دت ل ياسه( واباتها )قياسها   ودتتالية للتح ق در صدقها )قياس دا ص 
قررت(  و شررارت النترراالج الدتعل ررة  هررذا الشرر ر إلررم  ر جديررع  بررارات طررم دررع درررور الو رررتةف الدبحرروا ر ا

طرذلب وادت قري  ف  ارتبار التحل م العادل  لهرا  د ياس دنها قد ح ق قيدنا طدية درتفعة  وبد لة إحصاالية 
   دا يعن  إدطانية ا  تداد  ل ها وتوظيفها بحاينا.1٬2الابات لها باستردا  دعادم  لفا طرونباخ  ر 

 Confirmatoryقد   رضعت الد ا يس دحم الدراسة لتحل م توط دي باستردا  الصدق العادل  و 

Factor Analysis (CFA)  رررا درتفعرررة ت رررارب تلرررب التررر  ح  تهرررا فررر   وقرررد ح  رررت التشررربعات العادليرررة قيدن
درجررة دررا يعنرر   نهررا تتسرر    ؛1٬12دعنويررة  الدراسررات السرراب ة  فطانررت جديعهررا دالررة إحصرراالينا  نررد دسررتوا 

توظيفها ضدر  دا   ا وبالتال  جر  ؛تها  لم د ياس ابات  لفا طرونباخدرتفعة در الصدق  دع ارتفال درجا
  مت   طا   ( د ا يس  ساسية21ا ست يار. وقد وظفت الدراسة )

 ;Cottrell and Neuberg 2005) فهرا طرم درر(  برار  وظز 21) تضردر الد يراس :التهديـد المدـدرك -2

Kuppens and Yzberyt 2012; Masuoka and Junn 2013) وذلرب  ؛ل يراس التهد رد الد ردرب
)اقتصرررادي  ا ررراف   تهد رررد لألدرررر  هونو ررر هررردف ت  ررري  التصرررورات الراصرررة بدسرررتوا التهد رررد الدتوقرررع 

 . ال  الدصر ة جراء  ناء سد النهضةصوالسةدة الراصة والعادة( للد
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 ;Brader et al. 2008)فهرا طرم درر(  برار  وظز 21) تضردر الد يراس :الميـل نحـو اإلضـرار بـاآلخر -1

Watson and Riffe 2013)هردف ت  ري  اتجا رات   نرة الدراسرة الدتوقعرة بعرد التعررل للدحتروا  ؛ 
ة الجدا ررررررة الرارجيررررررة ذي الصررررررلة بسررررررد النهضررررررة  والدتعل ررررررة بررررررالتفط ر فرررررر  إ ذاء/دهاجدرررررر او ةدرررررر 
   وددا د   األفراد ألي إجراء حطود  قد   ترذ ضد إا وبيا.)اوا وب  ر(

 (  بار  استرددها طم در21) م تضدر الد ياسالميل نحو حماية المصالح وتجنب الصدام -2

Brader et al. 2008; Watson and Riffe 2013))وذلرب بضررل ارتبرار دردا د رم   نرة  ؛
 د  التفا رم درع اوا روب  ر  وجره  را   والرغبرة و الدراسة نحو تجنب التعادم دع األودة بشطم دباشر  

ا للصدا  الدباشر.  ف  تح  ق الِسل  دنعن

م إلضرار/البحث عن المصلحة العامة(ر الجماعة الداعمة ًلستجابة األفراد للتهديد )نحو ايقيم ومعاي -0
 Watson and Riffe( Brader et al. 2008) ر ررا طررم درر(  برار   طوز 20) تضردر الد يرراس

2013))  Masuoka and Junn 2013))وذلب  هدف قياس دستوا التدسب بال ي  والدعا  ر ذات  ؛
 والدصر ة الرالصة.السدة العربية 

 Cottrell) ( استجابة  اطفية استرددها طم در11) م تضدر الد ياساًلستجابات العاطفية الجمعية -1

and Neuberg 2005; Brader et al. 2008; Johnston and Glasford 2014)   لت  ري
 .ا شدالواوو العار  و  طالضضب   استجابة للتهد د وصفها الت  يظهر ا األفراد الدشا ر 

لت  ري  دسرتوا تدسرب  (Leach et al. 2007)ر را  برار  طوز  (22) تضردر الد يراس الهوية الجمعيـة: -2
( درردا  ررروو الهويررة الجدعيررة فرر  إدراب الفرررد 2) مدررر األفررراد  هويررة الدجدو ررة  وارت ررر الد يرراس طررة

 ( الرضا  ر العضوية ف  الدجدو ة.2نتداء/التضادر دع الدجدو ة )ب با ( دستوا التدس1لذاته )

ا تدرردت الدراسررة  لررم  بررارت ر ف ررج  قرريس دررر رةلهدررا درردا سررع    نررة  مالبحــث عــن المعلومــات -7
 الدراسة للبحت  ر  ربار وتطورات  ودة السد.

( للتعررف  لرم ندرج (Fiske et al. 2002هرا (  بارات ا تدد  ل 9) تضدر الد ياس خريطة التحيز: -2
 تفا ررررررم   نررررررة الدراسررررررة دررررررع اوا رررررروب  ر فرررررر  دصررررررر بشررررررطم ررررررراد  والتوجرررررره نحررررررو    وجرررررره  ررررررا 

  .)التجا م/اوساء /التحرش..(

 هردف  (Pratto et al. 1994)ر را  برارات طوز  (21) م تضردر الد يراسمستوى الهيمنـة اًلجتماعيـة -9
ة " قرم" يطر   لم ا رر الدعادي  وطم در   درب  لم  نه ف  درتبت  ي  ددا د م الدبحوا ر نحو الس

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

( للتعرررف Zakrisson 2005فهررا )وظز   بررار  (21) م تضرردر الد يرراسالميــل للســلطوية واًلســتبداد -21
 طر  الحطودية  وجه  ا . لم اتجا ات الدبحوا ر نحو السلطة والسي
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بعد ا ستعرال السا ق لدجدو ة در األد يات البحاية ذات الصلة بدوضول الدراسة  ودا ارت رته 
)اسررررتجابات  ع رررربت فرررر  شررررطم د ررررا يس الدراسررررة( تسرررر ق )دتض رررررات دسررررت لة(  و/ و تدررررر دتض رررررات )ط ررررور 

دجدو رة الدتض ررات درب لردا األفرراد  و تهد رد الد رسلوطية(  و/ و تتوسج )استجابات  اطفية( العةقة  ر ر ال
الت  تتفا م دعه ت ا رنا وت ارنا  وبحصر الدتض رات الوارد  ف ها والتفا ةت فيدا   نها  وتحد رد حجر  ا تفراق 
وا رررتةف   نهررا فرر  اتجرراه العةقررات والترر ا ر   دطررر للدراسررة وضررع تصررور  ولرر  د ترررع للدتض رررات الدرربار  

رردر ب )الد ررم لحدايررة  ض ررر تررابع رالرريس(  ارر   لررم تبعاترره السررلوطية الدتوقعررة دررر األفررراددت)  لررم الرطررر الد 
الذي وذلب ف  ندوذم نظري ت سيس   لم النحو   الدصال  وتجنب الصدا / الد م نحو اوضرار با رر(

  متيعرل له الشطم ال يان  ا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1شكل )

 وذج مقترح للمتغيرات المؤثرة على التهديد المددَركنم

 ياإلعالم المحتوى سيطرة 
 على مشاعر الفرد

ميل نحو ال
صالح حماية الم

 وتجنب الصدام

 التهديد المدرك

نحو  ميلال
 خرإلضرار باآلا

البحث عن 
 المعلومات

اًلستجابات 
 العاطفية
)الغضب/ 

 الخوف/ القلق/
اًلشمئزاز/ 
 اًلزدراء(

اًلتجاه نحو التغطية 
 اإلعالمية لألزمة

نمطية المعالجة اإلعالمية 
 لشئوون األفارقة

 الهوية الجمعية

 التحيز

 الهوية المصرية

 الهيمنة اًلجتماعية مستوى 

 تصور النمطي لإلثيوبيينال

 السلطوية
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وانطةقنررا دررر الندرروذم الت سيسرر  السررا ق  طررورزت الدراسررة دجدو ررة دررر الفرررول البحايررة الترر  تسررد    
  م تتلفة   ر دتض رات الدراسة  طابارتبار العةقات ا رتباطية الدر

 ررر الدعلودررات  ررر  ودررة سررد النهضررة  لبحررتل ترر ار دسررتوا سررع  الدبحرروا ر م األول الفــرا الــرئيس
 يةمالدتض رات ا ت بدجدو ة

 سيطر  الوس لة او ةدية  لم دشا ر األفراد .2

 ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة .1

 ندطية الدعالجة او ةدية لشالور األفارقة  وجه  ا  .2

 األ راف ا جتدا ية  لم د وا األفرادت ا ر قيدة الجدا ة/ .0

 )ضد األفارقة  ضد السودان  ر  ضد اوا وب  ر( التح و .1

 الهوية الدصر ة .2

 الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية .7

 التصور الندط  العا  لإلا وب  ر بعد  ودة سد النهضة .2

 السلطوية .9

ـــرئيس ـــاني الفـــرا ال  ودرررة سرررد النهضرررة  م تتررر ار دجدو رررة ا سرررتجابات العاطفيرررة للدبحررروا ر نحررروالث
 يةمتبالدتض رات ا 

 الوس لة او ةدية  لم دشا ر األفرادسيطر   .2

 ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة .1

 ندطية الدعالجة او ةدية لشالور األفارقة  وجه  ا  .2

 األ راف ا جتدا ية  لم د وا األفرادت ا ر قيدة الجدا ة/ .0

 التح و )ضد األفارقة  ضد السودان  ر  ضد اوا وب  ر( .1

 الهوية الدصر ة .2

 م نحو الهيدنة ا جتدا يةالد  .7

 التصور الندط  العا  لإلا وب  ر بعد  ودة سد النهضة .2

 السلطوية .9
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ودرة سرد النهضرة فر  تبار درجة قيا  الدبحوا ر بالبحت  رر الدعلودرات  رر   الثالث: الفرا الرئيس
 يةمتالدتض رات ا 

 د م الفرد نحو حداية الدصال  وتجنب الصدا  .2

 التهد د الد در ب .1

 نحو اوضرار با رر د م الفرد .2

ـــــرئيسا ـــــرا ال ـــــ : لف ودرررررة سرررررد النهضرررررة فررررر  تررررربار ا سرررررتجابات العاطفيرررررة للدبحررررروا ر نحرررررو   الراب
 يةمتا  الدتض رات

 د م الفرد نحو حداية الدصال  وتجنب الصدا  .2

 التهد د الد در ب .1

 د م الفرد نحو اوضرار با رر .2

ا: النتائج العامة للدراسة  خامسا

سرب نا برالندوذم الد تررع الت  قيس ف ها دتض رات الدراسرة الدوضرو ة دلدراسة   كدت النتاالج العادة ل
رردرب  ف هرا  تح ررق الكا ررر درر العةقررات ا رتباطيررة الترر  افترضرها الندرروذم؛ فدرراةن  ارتفعرت نسرربة التهد ررد الد 

  %(01٬2ضررررار برررا رر  واقرررع )%(  طدرررا ارتفرررع دسرررتوا الد رررم نحرررو او01٬2 ررر ر   نرررة الدراسرررة  واقرررع )
دو ررة تدسررطه  ب رري  الجدا ررة  نررددا  تعلررق األدررر  تهد ررد دج%( 11٬2م ذلررب   كررد دررا نسرر ته ) ررةو   لرر

ج  ر قرررري  الهيدنررررة والسرررريطر  الدصررررر ة  لررررم األودررررة  فرررر  حرررر ر  ظهرررررت النترررراال%( 21٬7رارجيررررة  و  رررردز )
 الدصر ة.ها جدا ة دعادية للدصال  وصفبيا  و  توجه سل   نحو إا و%( در   نة الدراسة ذو 02٬2)

ضررور  التح رق درر قرو  واتجراه العةقرات ا رتباطيرة  ر ر بعضرها إلرم دفعت النتاالج العادة الساب ة 
البعل  وب نهرا وبر ر دتض رر التضطيرة او ةديرة باألسراس  والدتض ررات األرررا ذات الصرلة طدرا وردت فر  

 سيس  للدراسة.الندوذم الت 

اسررة تكنيررب تحل ررم الدسررار طدررا سررب ت اوشررار  فرر  و رتبررار صررحة الفرررول البحايررة  وظزفررت الدر 
سيسرر  للدراسررة  وحصررر الدتض رررات الرروارد  فيرره  والتفررا ةت  سررة. وبررالرجول للندرروذم النظررري التدررنهج الدرا

فيدا   نها  وتحد د حجر  ا تفراق وا ررتةف   نهرا فر  اتجراه  ةقرات التر ا ر والتر ار  وبرالنظر إلرم النتراالج 
جدو رة دتض ررات الدراسرة لفة الرذطر   دطرر اسرتررام نتراالج تحل رم دسرار العةقرات  ر ر دالعادة للدراسة  سرا

  متطدا يعرضها الجدوا ا 
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 (222)ر=دعنوية الدسارات الدعيار ة وغ ر الدعيار ة ف  الندوذم الد ترع  (1) جدوا

 المتغيرات المدنبئة
 المسار 
Path 

 متغيرات األثر
بيتا غير 
 المعيارية

الخطأ 
 اري المعي

 الدًللة قيمة ت

سيطر  الدحتوا او ةد   لم 
 دشا ر األفراد

 

 البحت  ر الدعلودات

1٬112 1٬122 2٬011 *** 

ا تجاه نحو التضطية او ةدية 
 ألودة سد النهضة

 

1٬227 1٬101 7٬202 *** 

ندطية الدعالجة او ةدية لشالور 
 األفارقة  وجه  ا 

 

1٬002 1٬112 0٬229 *** 

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

 

1٬297 1٬122 0٬112 *** 

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

 

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 *** 

ر  ور الندط  العا  لإلا وب التص
 بعد  ودة سد النهضة

 

1٬170 1٬112 1٬217 1012 

 السلطوية

 

1٬111 1٬127 1٬079 1٬11 

سيطر  الدحتوا او ةد   لم 
 دشا ر األفراد

 

 ا ستجابات العاطفية

1٬222 1٬112 2٬217 *** 

ا تجاه نحو التضطية او ةدية 
 ألودة سد النهضة

 

1٬202 1٬101 7٬222 *** 

ندطية الدعالجة او ةدية لشالور 
 األفارقة  وجه  ا 

 

1٬112 1٬120 0٬922 *** 

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

 

1٬209 1٬02 1٬190 *** 

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

 

1٬292 1٬121 2٬212 *** 

  ةالهوية الدصر 

 

1٬122 1٬127 1٬907 *** 

 الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية

 

1٬227 1٬102 0٬221 *** 

التصور الندط  العا  لإلا وب  ر 
 بعد  ودة سد النهضة

 

1٬119 1٬122 1٬297 *** 

 السلطوية
 

 

1٬102 1٬122 1٬119 1٬172 
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 المتغيرات المدنبئة
 المسار 
Path 

 متغيرات األثر
بيتا غير 
 المعيارية

الخطأ 
 اري المعي

 الدًللة قيمة ت

 البحت  ر الدعلودات

الد م نحو حداية الدصال   
 وتجنب الصدا 

1٬112 1٬121 7٬190 *** 

 

 *** 9٬222 1٬101 1٬221 التهد د الد در ب
 

 *** 2٬112 1٬127 1٬107 الد م نحو اوضرار با رر

 ا ستجابات العاطفية

الد م نحو حداية الدصال   
 وتجنب الصدا 

1٬291 1٬121 2٬201 *** 

 

 *** 7٬129 1٬122 1٬112 التهد د الد در ب
 

 *** 1٬222 1٬129 1٬170 وضرار با ررالد م نحو ا

 1٬112** داا  ند دستوا دعنوية 

 ي:أتتائج الواردة في هذا الجدول ما يتكشف الن

دعنوية ت ا ر دتض رات سيطر  الدحتوا او ةد   لم دشا ر األفراد وا تجاه نحو التضطية او ةديرة  .2
فارقررة  وجرره  ررا   وترر ا ر قيدررة الجدا ررة/ ألودررة سررد النهضررة  وندطيررة الدعالجررة او ةديررة لشررالور األ

األ ررراف ا جتدا يرررة  لرررم د رروا األفرررراد  والهويرررة الدصررر ة  والد رررم نحرررو الهيدنررة ا جتدا يرررة   لرررم 
ح رت طانرت قري  ت لهرذه الدتض ررات دالرة إحصراالينا  نرد دسرتوا دعنويرة  ؛البحرت  رر الدعلودراتدتض ر 
 .1٬112 قم در 

ــأثير متغيــرات الت .1 والتصررور  حيــز )ضــد األفارقــةل ضــد الســودانيينل ضــد اإلثيــوبيين(لعــدم معنويــة ت
الندط  العا  لإلا وب  ر بعد  ودة سد النهضة  والسلطوية   لم دتض رر البحرت  رر الدعلودرات؛ ح رت 

 (. P>0.05طانت قيدة ت غ ر دالة إحصاالينا )

اه نحررررو التضطيررررة دعنويررررة ترررر ا ر دتض رررررات سرررريطر  الدحترررروا او ةدرررر   لررررم دشررررا ر األفررررراد  وا تجرررر .2
او ةديررة ألودررة سرررد النهضررة  وندطيرررة الدعالجررة او ةديرررة لشررالور األفارقرررة  وجرره  رررا  وترر ا ر قيدرررة 
الجدا رررة/ األ رررراف ا جتدا يرررة  لرررم د ررروا األفرررراد والتح رررو )ضرررد األفارقرررة  ضرررد السرررودان  ر  ضرررد 

ر الندط  العا  لإلا روب  ر بعرد اوا وب  ر(  والهوية الدصر ة  والد م نحو الهيدنة ا جتدا ية  والتصو 
 ودة سد النهضة  لم دتض ر ا ستجابات العاطفية؛ ح ت طانرت قري  ت لهرذه الدتض ررات دالرة إحصراالينا 

 .1٬112 ند دستوا دعنوية  قم در 

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

دعنويرررة تررر ا ر دتض رررر البحرررت  رررر الدعلودرررات  لرررم دتض ررررات الد رررم نحرررو حدايرررة الدصرررال   وتجنرررب  .1
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ررردر ب  والد رررم نحرررو اوضررررار برررا رر؛ ح رررت طانرررت قررري  ت لهرررذه الدتض ررررات دالرررة  الصررردا   والتهد رررد الد 
 .10112إحصاالينا  ند دستوا دعنوية  قم در 

دتض ررررات د رررم الفررررد نحرررو حدايرررة الدصرررال  وتجنرررب دعنويرررة تررر ا ر دتض رررر ا سرررتجابات العاطفيرررة  لرررم  .2
الصدا   والتهد د الد در ب  ود رم الفررد نحرو اوضررار برا رر؛ ح رت طانرت قري  ت لهرذه الدتض ررات دالرة 

 .1٬112إحصاالينا  ند دستوا دعنوية  قم در 

 تررع بعرد  ناءن  لم نت جة تحل م الدسارات  ر ر الدتض ررات    رادت الباحارة رسر  ندروذم الدراسرة الد
  ترررويدارررم الشرررطم ا   ب ررراء  لرررم تلرررب التررر  ا ترررت دعنو تهرررااسرررتبعاد الدسرررارات غ رررر الدالرررة إحصررراالينا  واو

 الندوذم النهاال  للدراسة بعد الت كد در ا وت دساراته بالتحل م اوحصاال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 (2) شكل

ل( لل  متغيرات المؤثرة على التهديد المددَركنموذج الدراسة )المدعدَّ

ميل الفرد نحو حماية 
المصالح وتجنب 

 الصدام

 مدركالتهديد الد 

ميل الفرد نحو 
 خراإلضرار باآل

البحث عن 
 المعلومات

اًلستجابات 
 العاطفية

على  ياإلعالم المحتوى سيطرة 
 مشاعر الفرد

 اًلتجاه نحو التغطية
 اإلعالمية لألزمة

اإلعالمية  نمطية المعالجة
 ن األفارقةلشئو

 تأثير قيمة الجماعة 
 على ميول األفراد

 التحيز

 الهوية المصرية

التوجه نحو الهيمنة 
 اًلجتماعية

 التصور النمطي لإلثيوبيين
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 اختبار جودة التوافق الكلية للنموذج المدعدل

يستلو  الجو  بدعنوية دسارات ندوذم الدراسة الد عدا تط  رق  ردد درر الدعرا  ر الضررور ة للتح رق 
كديرة ل. وقد  دا تط  ق  رذه الدعرا  ر إلرم الوصروا لل ري  اOverall Model Fitدر جود  التوافق الكلية 
  متالت  يعرضها الجدوا ا 

 دبشرات جود  التوافق الكلية للندوذم (2)جدوا 
 القيمة المثالية القيمة المحسوبة مؤشرات جودة التوافق الكلية للنموذج

    وجد Chi-Square 12٬207 1طا

    وجد df 22٬1  درجات الحر ة

 داا Sig. 1٬122دستوا الدعنوية 

 Normal Chi-Square 2٬721 >=1  الدعياري  1دبشر طا

 GFI 1٬991 <=1٬91دبشر جود  التوافق 

 AGFI 1٬911 <=1٬91الدعدا  دبشر جود  التوافق

 >NFI 1٬912 1٬91دبشر التوافق الدعياري 

 >NNFI 1٬912 1٬91دبشر التوافق غ ر الدعياري 

    وجد CFI 1٬972دبشر التوافق الد ارر 

    وجد RMR 1٬291الجذر التربيع  لل واق  

 RMSEA 1٬11 1٬11الجذر التربيع  لدتوسج دربع رط  الت د ر 

الراصة بدبشرات جود  التوافق الكلية للندوذم الد ترع إلم الكفاء  الدرتفعة تش ر النت جة الساب ة 
ليه ف  فه  وبالتال  يدطر ا ستناد إ ؛الس  ية   ر الدتض رات الددروسة لهذا الندوذم ف  تفس رات العةقات

 .الظا ر  دحم البحت وتفس ر ا

  حصاالية  رتبار طم دنها  لم حد با وت طفاء  الندوذم الد ترع ي ت  دور الفرول اوو  
نتاالج ارتبار ددا وجود  ةقات ت ا ر   ر الدتض رات الدست لة والوسيطة والتابعة   تويعرل الجدوا ا 

 دحم الدراسة.
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ا: نتائج اختبار فروا   الدراسةسادسا

 (222)ر=دعنوية الدسارات الدعيار ة وغ ر الدعيار ة ف  الندوذم الد رت ر  (0)جدوا 

 المتغيرات المدنبئة
 المسار 
Path 

 متغيرات األثر
بيتا غير 
 المعيارية

بيتا 
 المعيارية

الخطأ 
 المعياري 

قيمة 
 ت

 الدًللة

سيطر  الدحتوا او ةد   لم 
 دشا ر األفراد

 

 البحت  ر
 اتالدعلود

1٬702 1٬221 1٬191 9٬912 *** 

ا تجاه نحو التضطية او ةدية 
 ألودة سد النهضة

 

1٬002 1٬021 1٬122 7٬129 *** 

ندطية الدعالجة او ةدية 
 لشالور األفارقة  وجه  ا 

 

1٬292 1٬120 1٬120 2٬222 *** 

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

 

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 *** 

سيطر  الدحتوا او ةد   لم 
 دشا ر األفراد

 

 ا ستجابات 
 العاطفية

1٬722 1٬779 1٬122 7٬221 *** 

ا تجاه نحو التضطية او ةدية 
 ودة سد النهضةأل

 

1٬102 1٬202 1٬129 0٬912 *** 

ندطية الدعالجة او ةدية 
 لشالور األفارقة  وجه  ا 

 

1٬222 1٬027 1٬102 1٬272 *** 

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

 

1٬029 1٬221 1٬102 9٬112 *** 

التح و )ضد األفارقة  ضد 
 ا وب  ر(السودان  ر  ضد او

 

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 *** 

التصور الندط  العا  لإلا وب  ر 
 بعد  ودة سد النهضة

 

1٬227 1٬012 1٬121 7٬721 *** 

 البحت  ر الدعلودات

 

  م نحو حدايةالد
الدصال  وتجنب 

 الصدا 

1٬111 1٬222 1٬112 2٬192 *** 

 

 *** 7٬011 1٬1 1٬002 1٬270 التهد د الد در ب

الد م نحو  
 اوضرار با رر

1٬191 1٬212 1٬1 7٬227 *** 
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 المتغيرات المدنبئة
 المسار 
Path 

 متغيرات األثر
بيتا غير 
 المعيارية

بيتا 
 المعيارية

الخطأ 
 المعياري 

قيمة 
 ت

 الدًللة

 ا ستجابات العاطفية

 

 الد م نحو حداية
الدصال  وتجنب 

 الصدا 

1٬220 1٬212 101 2٬119 *** 

 

بال  *** 7٬190 101 1٬129 1٬102 تهد د الد در 

الد م نحو  
 اوضرار با رر

1٬227 1٬011 101 7٬221 *** 

 10112** داا  ند دستوا دعنوية 

 تض  در الجدوا السا ق  نه بعد استبعاد ت ا ر دتض رات التح و )ضد األفارقرة  ضرد السرودان  ر  
 وب  ر بعرد  ودرة سرد النهضرة  والسرلطوية   لرم دتض رر البحرت ضد اوا وب  ر( والتصور الندط  العا  لإلا

 ر الدعلودات  وطذلب استبعاد ت ا ر دتض ر السلطوية  لرم دتض رر ا سرتجابات العاطفيرة   صربحت جديرع 
 . 1٬112ال ي  الكدية الوارد  فيه إ جا ية  ودالة إحصاالينا  ند دستوا دعنوية 

ر  واألارررر غ رررر الدباشرررر( )األارررر الكلررر   واألارررر الدباشرررطدرررا  ظهرررر ا رتبرررار التفصررر ل  للتررر ا رات 
سررريطر  الدحتررروا او ةدررر   لرررم دشرررا ر األفرررراد  وا تجررراه نحرررو التضطيرررة او ةديرررة ألودرررة سرررد النهضرررة  

األ راف ا جتدا يررة  لررم  وجرره  ررا   وترر ا ر قيدررة الجدا ررة/ وندطيررة الدعالجررة او ةديررة لشررالور األفارقررة
)ضررد األفارقررة  ضررد السررودان  ر  ضررد اوا رروب  ر(  والهويررة الدصررر ة  والد ررم نحررو د رروا األفررراد  والتح ررو 

الهيدنررة ا جتدا يرررة  والتصررور الندطررر  العررا  لإلا ررروب  ر بعررد  ودرررة سررد النهضرررة  والسررلطوية  لرررم دتض رررر 
  متالنتاالج الت  يعرضها الجدوا ا طدا ف    البحت  ر الدعلودات

 (222)ر=ست لة  لم الدتض ر الوسيج األوا "البحت  ر الدعلودات" ت ا رات الدتض رات الد (1)جدوا 
 األثر غير المباشر األثر المباشر األثر الكلي المتغيرات المدنبئة

 - 1٬292 1٬292 سيطر  الدحتوا او ةد   لم دشا ر األفراد

 - 1٬102 1٬102 ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة

 - 1٬117 1٬117 او ةدية لشالور األفارقة  وجه  ا ندطية الدعالجة 

 - 1٬127 1٬127 ت ا ر قيدة الجدا ة/ األ راف ا جتدا ية  لم د وا األفراد

 ا ستبعد األار التح و )ضد األفارقة  ضد السودان  ر  ضد اوا وب  ر(

 - 1٬129 1٬129 الهوية الدصر ة

 - 1٬122 1٬122 الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية

 ا ستبعد األار التصور الندط  العا  لإلا وب  ر بعد  ودة سد النهضة

 ا ستبعد األار السلطوية
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  م ت( دا ي1و 0) تكشف  يانات الجدول ر
  ا رروت ترر ا ر الدتض ررر الدسررت م األوا )سرريطر  الدحترروا او ةدرر   لررم دشررا ر األفررراد(  لررم الدتض ررر

  و رر  قيدررة دالررة 9٬912األوا؛ ح ررت  لضررت قيدررة ت الوسرريج )البحررت  ررر الدعلودررات( فرر  الفرررل 
. وقرررد  لضرررت قيدرررة  رررذا التررر ا ر او جرررا   الدباشرررر وفرررق 1٬11إحصررراالينا  نرررد دسرررتوا دعنويرررة  قرررم درررر 

مــا يعنــي أنــه كلمــا زادت ســيطرة المحتــوى اإلعالمــي علــى . 1٬292( 1النترراالج الرروارد  فرر  الجرردوا )
 ثهم عن المعلومات.مشاعر األفرادل ارتفعت بالتبعية معدًلت بح

  ا وت ت ا ر الدتض ر الدست م )ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة(  لم الدتض ر الوسيج
  و رر  قيدررة دالررة إحصرراالينا 7٬129)البحررت  ررر الدعلودررات( فرر  الفرررل األوا؛ ح ررت  لضررت قيدررة ت 

ا   الدباشرر وفرق النتراالج السراب ة . وقد  لضت قيدة  ذا الت ا ر او ج1٬11 ند دستوا دعنوية  قم در 
مــا يعنــي أنــه كلمــا زادت إيجابيــة اتجاهــات المبحــوثين نحــو التغطيــة اإلعالميــة ألزمــة ســد . 1٬102

 النهضةل ارتفعت بالتبعية معدًلت بحثهم عن المعلومات.

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

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

 بالتبعية معدًلت بحثهم عن المعلومات.
  ا ررروت تررر ا ر الدتض رررر الدسرررت م )تررر ا ر قيدرررة الجدا رررة/ األ رررراف ا جتدا يرررة(  لرررم الدتض رررر الوسررريج

  و رر  قيدررة دالررة إحصرراالينا 2٬121)البحررت  ررر الدعلودررات( فرر  الفرررل األوا؛ ح ررت  لضررت قيدررة ت 
مـا يعنـي . 1٬127ا التر ا ر او جرا   الدباشرر . وقرد  لضرت قيدرة  رذ1٬11 ند دستوا دعنوية  قم در 

أنه كلما زاد تأثير قيمة الجماعة/ األعراف اًلجتماعية علـى ميـول األفـرادل ارتفعـت بالتبعيـة معـدًلت 
 بحثهم عن المعلومات.

   ا رروت ترر ا ر الدتض ررر الدسررت م )الهويررة الدصررر ة(  لررم الدتض ررر الوسرريج )البحررت  ررر الدعلودررات( فرر
  و رر  قيدررة دالررة إحصرراالينا  نررد دسررتوا دعنويررة  قررم دررر 9٬017 ررت  لضررت قيدررة ت الفرررل األوا؛ ح

ما يعني أنه كلما زاد الشـعور بالهويـة . 1٬129. وقد  لضت قيدة  ذا الت ا ر او جا   الدباشرر 1٬11
 المصريةل ارتفعت بالتبعية معدًلت بحثهم عن المعلومات.

 نرررة ا جتدا يرررة(  لرررم الدتض رررر الوسررريج )البحرررت  رررر ا ررروت تررر ا ر الدتض رررر الدسرررت م )الد رررم نحرررو الهيد
  و رر  قيدررة دالررة إحصرراالينا  نررد دسررتوا 2٬290الدعلودررات( فرر  الفرررل األوا؛ ح ررت  لضررت قيدررة ت 

ما يعني أنه كلما ارتف  . 1٬122. وقد  لضت قيدة  ذا الت ا ر او جا   الدباشر 1٬11دعنوية  قم در 
 التبعية معدًلت بحث األفراد عن المعلومات.الميل نحو الهيمنة اًلجتماعيةل زادت ب
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 من هذه النتيجة يمكن القول بثبوت صحة الفرا األول جزئياا

 (222)ر=ت ا رات الدتض رات الدست لة  لم الدتض ر الوسيج الاان  "ا ستجابات العاطفية"  (2) جدوا
 األثر غير المباشر األثر المباشر األثر الكلي المتغيرات المدنبئة

 - 1٬110 1٬110   الدحتوا او ةد   لم دشا ر األفرادسيطر 

 - 1٬292 1٬292 ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة

 - 1٬112 1٬112 ندطية الدعالجة او ةدية لشالور األفارقة  وجه  ا 

 - 1٬121 1٬121 ت ا ر قيدة الجدا ة/ األ راف ا جتدا ية  لم د وا األفراد

  1٬112 1٬112 ضد األفارقة  ضد السودان  ر  ضد اوا وب  ر(التح و )

 - 1٬192 1٬192 الهوية الدصر ة

 - 1٬227 1٬227 الد م نحو الهيدنة ا جتدا ية

  1٬229 1٬229 التصور الندط  العا  لإلا وب  ر بعد  ودة سد النهضة

 ا ستبعد األار السلطوية

 ا ستبعد األار السلطوية

  م تلجدوا السا ق دا يتكشف  يانات ا

  لرم دشرا ر األفرراد(  لرم الدتض رر الوسريج  ا روت تر ا ر الدتض رر الدسرت م )سريطر  الدحتروا او ةدر 
  و   قيدة دالة إحصاالينا  ند 7٬221)ا ستجابات العاطفية( ف  الفرل الاان ؛ ح ت  لضت قيدة ت 

ما يعني أنـه كلمـا زادت . 1٬110جرا   . وقد  لضت قيدة  ذا الت ا ر او 1٬11دستوا دعنوية  قم در 
علــى مشــاعر األفــرادل ارتفــ  بالتبعيــة مســتوى اســتجاباتهم العاطفيــة نحــو المحتــوى اإلعالمــي ســيطرة 
 األزمة.

  ا وت ت ا ر الدتض ر الدست م )ا تجاه نحو التضطية او ةدية ألودة سد النهضة(  لم الدتض ر الوسيج
  و   قيدة دالة إحصاالينا  ند 0٬912اان ؛ ح ت  لضت قيدة ت )ا ستجابات العاطفية( ف  الفرل ال

مـا يعنـي أنـه . 1٬292. وقرد  لضرت قيدرة  رذا التر ا ر او جرا   الدباشرر 1٬11دستوا دعنوية  قرم درر 
كلما زادت إيجابية اًلتجاه نحو التغطية اإلعالمية ألزمة سـد النهضـةل ارتفعـت بالتبعيـة اسـتجاباتهم 

 العاطفية نحو األزمة.

  ا رروت ترر ا ر الدتض ررر الدسررت م )ندطيررة الدعالجررة او ةديررة لشررالور األفارقررة  وجرره  ررا (  لررم الدتض ررر
  و ررر  قيدرررة دالرررة 1٬272الوسررريج )ا سرررتجابات العاطفيرررة( فررر  الفررررل الاررران ؛ ح رررت  لضرررت قيدرررة ت 

. 1٬112. وقرد  لضرت قيدرة  رذا التر ا ر او جرا   الدباشرر 1٬11إحصاالينا  ند دستوا دعنوية  قرم درر 
مـــا يعنـــي أنـــه كلمـــا زادت نمطيـــة المعالجـــة اإلعالميـــة لشـــئون األفارقـــةل ارتفـــ  بالتبعيـــة مســـتوى 

 استجاباتهم العاطفية نحو األزمة.
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  ا رروت ترر ا ر الدتض ررر الدسررت م )ترر ا ر قيدررة الجدا ررة/ األ ررراف ا جتدا يررة  لررم د رروا األفررراد(  لررم
  و ر  قيدرة 9٬112ل الاران ؛ ح رت  لضرت قيدرة ت الدتض ر الوسيج )ا سرتجابات العاطفيرة( فر  الفرر 
. وقرررد  لضرررت قيدرررة  رررذا التررر ا ر او جرررا   الدباشرررر 1٬11دالرررة إحصررراالينا  نرررد دسرررتوا دعنويرررة  قرررم درررر 

ما يعني أنه كلما زاد تأثير قيمة الجماعة/ األعـراف اًلجتماعيـة علـى ميـول األفـرادل ارتفـ  . 1٬121
 حو األزمة.بالتبعية مستوى استجاباتهم العاطفية ن

  ا رروت ترر ا ر الدتض ررر الدسررت م )التح ررو ضررد األفارقررة  ضررد السررودان  ر  ضررد اوا رروب  ر(  لررم الدتض ررر
  و ررر  قيدرررة دالرررة 2٬722الوسررريج )ا سرررتجابات العاطفيرررة( فررر  الفررررل الاررران ؛ ح رررت  لضرررت قيدرررة ت 

. 1٬112  الدباشرر . وقرد  لضرت قيدرة  رذا التر ا ر او جرا 1٬11إحصاالينا  ند دستوا دعنوية  قرم درر 
ما يعني أنه كلما زاد التحيز ضد األفارقةل ضد السودانيينل ضد اإلثيـوبيينل ارتفـ  بالتبعيـة مسـتوى 

 استجاباتهم العاطفية نحو األزمة.

   ا ررروت تررر ا ر الدتض رررر الدسرررت م )الهويرررة الدصرررر ة(  لرررم الدتض رررر الوسررريج )ا سرررتجابات العاطفيرررة( فررر
  و رر  قيدررة دالررة إحصرراالينا  نررد دسررتوا دعنويررة  قررم دررر 7٬722ت  الفرررل الارران ؛ ح ررت  لضررت قيدررة

مـــا يعنـــي أنـــه كلمـــا زاد اإلحســـاس . 1٬192. وقرررد  لضرررت قيدرررة  رررذا التررر ا ر او جرررا   الدباشرررر 1٬11
 بالهوية المصرية لدى المبحوثينل ارتف  بالتبعية مستوى استجاباتهم العاطفية نحو األزمة.

 د رررم نحرررو الهيدنرررة ا جتدا يرررة(  لرررم الدتض رررر الوسررريج )ا سرررتجابات ا ررروت تررر ا ر الدتض رررر الدسرررت م )ال
  و رر  قيدررة دالررة إحصرراالينا  نررد دسررتوا 2٬229العاطفيررة( فرر  الفرررل الارران ؛ ح ررت  لضررت قيدررة ت 

مـا يعنـي أنـه كلمـا زاد . 1٬227. وقد  لضت قيدة  ذا التر ا ر او جرا   الدباشرر 1٬11دعنوية  قم در 
ماعية لـدى المبحـوثينل ارتفـ  بالتبعيـة مسـتوى اسـتجاباتهم العاطفيـة نحـو الميل نحو الهيمنة اًلجت

 األزمة.

  ا وت تر ا ر الدتض رر الدسرت م )التصرور الندطر  العرا  لإلا روب  ر بعرد  ودرة سرد النهضرة(  لرم الدتض رر
  و ررر  قيدرررة دالرررة 7٬721الوسررريج )ا سرررتجابات العاطفيرررة( فررر  الفررررل الاررران ؛ ح رررت  لضرررت قيدرررة ت 

. 1٬229. وقرد  لضرت قيدرة  رذا التر ا ر او جرا   الدباشرر 1٬11 ند دستوا دعنوية  قرم درر  إحصاالينا
ما يعني أنه كلما زاد التصور النمطي العام لإلثيوبيين بعد أزمة سد النهضةل ارتف  بالتبعية مستوى 

 اًلستجابات العاطفية للمبحوثين نحو األزمة.

 ا الثاني جزئياامن هذه النتيجة يمكن القول بثبوت صحة الفر 
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 (222)ر=ت ا ر الدتض رات الوسيطة  لم الدتض ر التابع  (7جدوا )

 المتغيرات

الميل نحو حماية المصالح وتجنب 
 الصدام

 الميل نحو اإلضرار باآلخر التهديد المددَرك

األثر 
 الكلي

األثر 
 المباشر

األثر غير 
 المباشر

األثر 
 الكلي

األثر 
 المباشر

األثر غير 
 المباشر

األثر 
 الكلي

األثر 
 المباشر

األثر غير 
 المباشر

البحت  ر 
 الدعلودات

1٬122 1٬122 - 1٬122 1٬122 - 1٬120 1٬120 - 

ا ستجابات 
 العاطفية

1٬112 1٬112 - 1٬270 1٬270 - 1٬111 1٬111 - 

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

  و ررر  قيدرررة دالرررة إحصررراالينا  نرررد 2٬192وتجنرررب الصررردا ( فررر  الفررررل الاالرررت؛ ح رررت  لضرررت قيدرررة ت 
مـا يعنـي أنـه . 1٬122. وقرد  لضرت قيدرة  رذا التر ا ر او جرا   الدباشرر 1٬11دستوا دعنوية  قرم درر 

 ل نحو حماية المصالح وتجنب الصدام .كلما زاد البحث عن المعلومةل ارتف  بالتبعية المي
  ا وت ت ا ر الدتض ر الوسيج )البحت  ر الدعلودات(  لم الدتض ر التابع )التهد د الد در ب( فر  الفررل

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

 ارتف  إدراك التهديد بالتبعية.

  ا رروت ترر ا ر الدتض ررر الوسرريج )البحررت  ررر الدعلودررات(  لررم الدتض ررر التررابع )د ررم الفرررد نحررو اوضرررار
  و ررر  قيدرررة دالرررة إحصررراالينا  نرررد دسرررتوا 7٬227برررا رر( فررر  الفررررل الاالرررت؛ ح رررت  لضرررت قيدرررة ت 

مـا يعنـي أنـه كلمـا زاد . 1٬120. وقد  لضت قيدة  ذا التر ا ر او جرا   الدباشرر 1٬11قم در دعنوية  
 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
  و ررر  قيدرررة دالرررة إحصررراالينا  نرررد 2٬119الفررررل الاالرررت؛ ح رررت  لضرررت قيدرررة ت  وتجنرررب الصررردا ( فررر 

مــايعني أنــه . 1٬112. وقررد  لضررت قيدررة  ررذا الترر ا ر او جررا   الدباشررر 1٬11دسررتوا دعنويررة  قررم دررر 
 .كلما زادت اًلستجابات العاطفيةل ارتف  بالتبعية الميل نحو حماية المصالح وتجنب الصدام

  الوسيج )ا ستجابات العاطفيرة(  لرم الدتض رر الترابع )التهد رد الد ردر ب( فر  الفررل ا وت ت ا ر الدتض ر
. 1٬11  و رر  قيدررة دالررة إحصرراالينا  نررد دسررتوا دعنويررة  قررم دررر 7٬190الاالررت؛ ح ررت  لضررت قيدررة ت 

ما يعني أنه كلمـا زادت اًلسـتجابات العاطفيـةل . 1٬270وقد  لضت قيدة  ذا الت ا ر او جا   الدباشر 
 ف  بالتبعية إدراك التهديد.ارت
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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
  و رر  قيدررة دالررة إحصرراالينا  نررد دسررتوا دعنويررة  قررم 7٬221فرر  الفرررل الاالررت؛ ح ررت  لضررت قيدررة ت 

مـــا يعنـــي أنـــه كلمـــا زادت اًلســـتجابات . 1٬111. وقرررد  لضرررت قيدرررة  رررذا التررر ا ر او جرررا   1٬11درررر 
 العاطفية ارتف  بالتبعية ميل الفرد نحو اإلضرار باآلخر.

 من هذه النتيجة يمكن القول بثبوت صحة الفرضين الثالث والراب  بشكل كلي.    
 سابعاا: مناقشة نتائج الدراسة
رات الدحتروا او ةدر  دو د در التح رق حروا تر ا ال و توف ر  للدراسة الحالية طار الهدف الراليس

الدشرا دات فر   رذا  م ولر  فرادتقرد التهد رد الجدعر  لردا األفرراد  و  لم الكيفيرة التر   تشرطم  هرا الشرعور ب
دررر األد يررات السرراب ة بشرر ر تح ررق العةقررة الدباشررر   رر ر الشررعور  كا ررره الالشرر ر  نرره  لررم الرررغ  ددررا  ا ترر

طله جدا رررة رارجيرررة درررا  طدرررا تعرضررره الرررذي تشررر -( )ا قتصادي/األرةق /الجسررردي...بالتهد رررد الجدعررر  
طررررم دررررر العةقررررات الدترررروتر  والد هررررِدد   رررر ر الدجدو ررررات دررررر جهررررة  وا سررررتجابات و  - التضطيررررة او ةديررررة

الرذي  ي ت  ف  الوقت نفسه لب  إ   ر ذ ررا در جهة العاطفية للجدهور )الضضب/الروف/اوشدالواو...( 
راسات إلم  ر ا وت  ذه العةقات يعتدد  لرم ط يعرة التهد رد ذاتره توصلت فيه دجدو ة  ررا در  ذه الد

 باألساس.
فضةن  ر ذلب  لفتت  ذه األد يات النظر إلم دا تفرضه درطو رة الدجدو رة )الدارليرة( بالنسربة و  

؛ ح رت تررتبج جدا رات بع نهرا بر نوال دع نرة درر  رررا والدجدو رة الد هرِدد  درر جهرة لهوية الفرد در جهة  
(    ندرا تررتبج  رررا بر ر تهد رد ا للدجتدرع  رو تهد دالتهد   رد فطرري وا راف  )تهد د دصرال  اقتصرادية دراةن

ودر ا ز  ل  يطر در السهم إابات دا إذا طرار يدطرر تض  رر  رذه التصرورات ا جتدا يرة  ؛ و رةق  باألساس
وظفها وساالم او ة  ف  وف  سياق األطر الت  ت -لجدا ة در الجدا ات  و التة ب  ها. بعبار   ررا 

اا تنرا   -الد درب الدرتبج  جدا ة دا  ي التهد د الد تصور/ -إذا ظم  سلوب التفط ر - التعادم دع األودات
 ر   -نره درر الدتوقرع  ر يعت رد الجدهرور  ر اوا روب  ر دراةن إتلف شرطم التهد رد الدتوقرع دنهرا  فف  ح ر ار

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

 ف   حالة  د  التي ر در التهد د.شدالواو  والرغبة ف  او ذاء حتم ا 
ر بالتهد د   ر الجدا ات الدرتلفة  لم دا يدطر وتل   الدراسات الساب ة بدسالولية الحد در الشعو 

 ر تدارسرره وسرراالم او ررة  دررر ترر ا ر إ جررا    لررم األفررراد  نررددا  تعلررق األدررر ب ودررة دررا   و  تعلررق حتررم 
دتح ررو  ضررد جدا ررة دررا  وذلررب   ررر دسررتو  ر؛  تصررم األوا دنهدررا بعرررل دحترروا دتعرردد   نظررر  دونيررة/
نفعاليررة الشررد د  لررم إ رراد  النظررر فرر  اسررتجاباته  ا األفررراد إبدررا  رردفع  وجهررات لل ضررية الواحررد  الدرردارم والت

بررة دتكادلررة السررياق لط يعررة للتهد ررد    ندررا  تصررم الدسررتوا الارران   رفررع دسررتوا الررو   دررر رررةا ت رردي  وج
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األدررر الررذي يسررد   ربيررة الح رراالق الضاالبررة  ررر الدشررهد جررراء  دليررة الترر ط ر او ةدرر ؛ فررإذا طررار  ؛األودررة
للدوارد  و ا قتصاد داةن  ف رد  اها تدام تهد دوصفدا ة دا بدا  ا ر الحفيظة  دحتوا او ةد  ي ظهر جال

تصرراد دات ا قتصررادية الترر  ت ررددها  ررذه الجدا ررة فرر  ا قاهسررالدف ررد دواجهررة ذلررب   ررر إ ررراو او   رردو دررر
 ال ود  للبةد ططم  و طذا. 

وتبرادا  حت فر  تر ا رات الدو رد درر الدتض ررات الوسريطة وتش ر النتاالج دجتدعة إلم  ننا بحاجة للب
فيره دتض رر الهويرة الجدعيرة   ردز  حيرار  رررا؛ ففر  الوقرت الرذي الدتض ررات الدسرت لة فر  األدوار فيدا   نها و 

األدرر ذاتره بالنسربة  ا؛وسريط ادتض رر  وصرفه ا ات الدست  لية بضرور  ارتبراره دتض رنا دست ةن  نا  تدفع ا تج
ودررر ارر ز يدطننررا  ؛تررراذ ال رررار السياسرر ا نررددا  تعلررق األدررر  ت ا ر ررا  لررم ة ا سررتجابات العاطفيررة لدجدو رر

 دا ف  دواجهة تهد د قد يعتر ها. تفس ر سلوب الدولة  والتن ب بالكيفية الت  قد تتصرف  ها دولة 

صياغة دفا ي  و لم دستوا ت ا ر الدتض رات السياسية طذلب   تض   نه در األ دية بدطار إ اد  
اسر " للرسرالة "الدصردر السي األطر او ةدية الدعنية ب ودة درا وفرق الط يعرة السياسرية لهرذه األودرة  ووفرق

الررذي   يسررد   توقررع تفضرريةته  السياسررية فحسررب  نتدرراء السياسرر  لألفررراد طررذلب؛ او ةديررة  وحسررب ا 
ندررررا قررررا ل دررررر  ته  للترررر ار برررر طر إ ةديررررة بع نهررررا ودررررواقفه  دررررر سياسررررات الحطودررررة تجرررراه التهد ررررد ف ررررج  واد

  ررا. دور 

ررا إر النت جررة الكليررة للدراسررة قررد   د ا ررم رسرراالم ظهرررت  ر ترر ا ر رسرراالم التهد ررد/ يدطننرا ال رروا  دودن
 د  التهد رد  لرم الدواقرف السياسرية للحطودرات قرد يحردت   رر سلسرلة درر الوسرطاء؛ ح رت تربدي الرسرالة 

الت   ردور ا تتنبر  بسرع  األفرراد اوضرار با رر واد ذااله  إلم در د م األفراد دو د الاو ةدية الد هِدد  إلم 
التن رب درر د د  و و دا ي دطننا فر  النهايرة نحو إقصاء واستبعاد الدجدو ة الرارجية الت  تشطم دصدرنا للته

 بدوقف ال يادات السياسية.

 نررددا وحجدرره التهد ررد لررم ط يعررة  ررارر  هرردف التعرررف  دررع  ررذا تفت ررر الدراسررة الحاليررة للب عررد الدو 
دارراا(  والب عررد الد ررارر ذاترره  نررددا  رتلررف نررول دارليررة  ررررا )اوررروار الدسررلدور   تعلررق األدررر بدجدو ررة

ب  للدرررروارد التهد ررررد )التهد ررررد الترطرررر   الهنرررردي  الكرررروري للهويررررة الدصررررر ة داررررا ن فرررر  د ا ررررم التهد ررررد اوا ررررو 
نهج التجر  ر  فر  دارم  رذه النو يرة درر البحروت وجره قصرور دام  د  توظ رف الدروا قتصاد الدصري(. ي

جدو ررررة  ررررررا د ا ررررم د ررررد الد  ررررد  فرررر  الدحترررروا او ةد /سررررر؛ فررررالدحفوات التجر  يررررة الترررر  ترت ررررر التهد
 يعتره  طرذلب دراسرة تهد رد بش ر ت ا رات الدحتوا  لم اررتةف ط  ر ندو د در التل دفع تتعرل لذلب    

تررررررار   للتح ررررررو  رررررر ر  ودرررررردا وجررررررودتلفرررررر ر بصرررررررف النظررررررر  ررررررر نو  هدررررررا  رد ا ررررررم تهد ررررررد ر دواحررررررد 
دو رد درر البحرت ف هرا ودراسرتها الغادضة تسرتلو   اطلها تدام ن اطن   ل إ ... د ا م  د  وجوده الدجدو ت ر
.  دست بةن



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

 33 نهضة" وتشكيل اإلحساس بالتهديد الجمعي لدى أفراد الجمهور المصري التغطية اإلخبارية ألزمة "سد ال

  ـــمراجال
Allport, Gordon W. 2008. The Nature of Prejudice. New York: Basic Books.  

Atwell Seate, Anita, and Dana Mastro. 2015. "Media's Influence on Immigration 

Attitudes: An Intergroup Threat Theory Approach". Communication 

Monographs 83 (2): 194-213. 
 

Benard, Stephen. 2012. "Cohesion from Conflict.” Social Psychology 

Quarterly 75 (2): 107-130.  

Bigazzi, Sára, Anna Siegler, Sára Serdült, Ildikó Bokrétás, and Bálint Takács. 

2019. "A Measure of Perceived Identity Threat and of Distancing 

Relevant Others: Development of the Multiple Threat and Prejudice 

Questionnaire.” Open Journal of Social Sciences 07 (10): 237-254.  

Boomgaarden, Hajo G., and Rens Vliegenthart. 2007. "Explaining the Rise Of 

Anti-Immigrant Parties: The Role Of News Media Content.” Electoral 

Studies 26 (2): 404-417.  

Cottrell, Catherine A., and Steven L. Neuberg. 2005. "Different Emotional 

Reactions to Different Groups: A Sociofunctional Threat-Based Approach 

to "Prejudice".” Journal of Personality and Social Psychology 88 (5): 

770-789.  

Crisp, Richard J., and Rhiannon N. Turner. 2009. "Can Imagined Interactions 

Produce Positive Perceptions?: Reducing Prejudice Through Simulated 

Social Contact.” American Psychologist 64 (4): 231-240.  

Figueroa-Caballero, A. 2018. “The Differential Effects of Threatening 

Immigration Coverage: An Examination of the Role of Identity and 

Media Type.” Doctor of Philosophy. University of California, Santa 

Barbara.
 

Fiske, Susan T., Amy J. C. Cuddy, Peter Glick, and Jun Xu. 2002. "A Model of 

(Often Mixed) Stereotype Content: Competence and Warmth 

Respectively Follow from Perceived Status and Competition." Journal of 

Personality and Social Psychology 82 (6): 878-902.  

Galinsky, Adam D., Andrew R. Todd, Astrid C. Homan, Katherine W. Phillips, 

Evan P. Apfelbaum, Stacey J. Sasaki, Jennifer A. Richeson, Jennifer B. 

Olayon, and William W. Maddux. 2015. "Maximizing the Gains and 

Minimizing the Pains of Diversity.” Perspectives on Psychological 

Science 10 (6): 742-748.  



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

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

Gilmore, Jason, and Charles M. Rowling. 2017. “The United States in Decline? 

Assessing the Impact of International Challenges to American 

Exceptionalism.” International Journal of Communication 11: 137–157. 

Greenaway, Katharine Helen, and Tegan Cruwys. 2018. “The Source Model of 

Group Threat: Responding to Internal and External Threats.” The 

American psychologist, 74(2), 218–231. 

Halabi, Samer, John F. Dovidio, and Arie Nadler. 2008. “When and How Do 

High Status Group Members Offer Help: Effects of Social Dominance 

Orientation and Status Threat.” Political Psychology 29 (6): 

 841-858.  

Howarth, Caroline. 2002. “Identity in Whose Eyes? The Role of Representations 

in Identity Construction.” Journal for the Theory of Social Behaviour 32 

(2): 145-162.  

Iyer, Aarti, and Colin Wayne Leach. 2008. “Emotion in Inter-Group 

Relations.” European Review of Social Psychology 19 (1): 86-125.  

Johnston, Brian M., and Demis E. Glasford. 2014. “A Threat-Emotion Profile 

Approach to Explaining Active Versus Passive Harm in Intergroup 

Relations.” Social Psychology 45 (5): 399-407.  

Kinder, Donald R, and Cindy D Kam. 2010. Us Against Them: Ethnocentric 

Foundations of American Opinion. Chicago, Ill.: University of Chicago 

Press. 

Kuppens, Toon, and Vincent Y. Yzerbyt. 2012. “Group-Based Emotions: The 

Impact of Social Identity On Appraisals, Emotions, and Behaviors.” Basic 

and Applied Social Psychology 34 (1): 20-33.  

Leach, Colin Wayne, Aarti Iyer, and Anne Pedersen. 2007. “Angry Opposition 

to Government Redress: When the Structurally Advantaged Perceive 

Themselves as Relatively Deprived.” British Journal of Social 

Psychology 46 (1): 191-204. 

Masuoka, Natalie, and Jane Junn. 2013. The Politics of Belonging Race, Public 

Opinion, and Immigration. Chicago London: The University of Chicago 

Press. 

Meeussen, Loes, Karen Phalet, Joke Meeus, Kaat Van Acker, Annie Montreuil, 

and Richard Bourhis. 2013. "“They are All the Same”: Low Perceived 

Typicality and Outgroup Disapproval as Buffers of Intergroup Threat in 

Mass Media". International Journal of Intercultural Relations 37 (2): 

146-158. 



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

 35 نهضة" وتشكيل اإلحساس بالتهديد الجمعي لدى أفراد الجمهور المصري التغطية اإلخبارية ألزمة "سد ال

Niedenthal, Paula M., and Markus Brauer. 2012. "Social Functionality of 

Human Emotion.” Annual Review of Psychology 63 (1): 259-285.  

Pettigrew, Thomas F., and Linda R. Tropp. 2006. “A Meta-Analytic Test of 

Intergroup Contact Theory.". Journal Of Personality and Social 

Psychology 90 (5): 751-783.  

Pratto, Felicia, Jim Sidanius, Lisa M. Stallworth, and Bertram F. Malle. 1994. 

“Social Dominance Orientation: A Personality Variable Predicting Social 

and Political Attitudes.” Journal of Personality and Social Psychology 67 

(4): 741-763. 

Riek, Blake M., Eric W. Mania, and Samuel L. Gaertner. 2006. "Intergroup 

Threat and Outgroup Attitudes: A Meta-Analytic Review: 

Appendix". Personality and Social Psychology Review 10 (4): 

336-353.  

Schlüter, Elmar. 2007. “Advancing Group Threat Theory: Contributions of 

panel-, experimental- and multilevel analyses.” PhD diss.,  Justus-Liebig-

Universität Giessen.
 

Seate, Anita Atwell, and Dana Mastro. 2015. “Exposure to Immigration in The 

News: The Impact of Group-Level Emotions on Intergroup 

Behavior.” Communication Research 44 (6): 817-840.  

Skitka, Linda J. 2005. “Patriotism or Nationalism? Understanding Post-

September 11, 2001, Flag-Display Behavior.” Journal of Applied Social 

Psychology 35 (10): 1995-2011.  

Smith, Eliot R. 1993. “Social Identity and Social Emotions: Toward New 

Conceptualizations of Prejudice.” Affect, Cognition and Stereotyping, 

297-315.  

Stephan, W. G. and Renfro, C. L. 2002. “The Role of Threat in Intergroup 

Relations.” In From prejudice to intergroup emotions: differentiated 

reactions to social groups, edited by D. M. Mackie and E. R. Smith, 191-

207. Hove: Psychology Press. 

Stephan, W. G. and Stephan, C. W. 2000. “An Integrated Threat Theory of 

Prejudice.” In Reducing Prejudice and Discrimination, edited by S. 

Oskamp, 23-46. Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Stephan, Walter G., and Cookie White Stephan. 1996. “Predicting 

Prejudice.” International Journal of Intercultural Relations 20 (3-4): 409-

426. 



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

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

Struch, Naomi, and Shalom H. Schwartz. "Intergroup aggression: its predictors 

and distinctness from in-group bias." Journal of personality and social 

psychology 56, no. 3 (1989): 364. 

Mersie, Ayenat. 2022. "The Ethiopian-Egyptian Water War Has 

Begun.” Foreign Policy, September 22, 2022.  

 https://foreignpolicy.com/2020/09/22/the-ethiopian-egyptian-water-war-

has-begun/. 

Zakrisson, Ingrid. 2005. “Construction of A Short Version of the Right-Wing 

Authoritarianism (RWA) Scale.” Personality and Individual 

Differences 39 (5): 863-872. 

https://foreignpolicy.com/2020/09/22/the-ethiopian-egyptian-water-war-has-begun/
https://foreignpolicy.com/2020/09/22/the-ethiopian-egyptian-water-war-has-begun/

