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ضايا اإلرهاب التي تبثها قناتا الجزيرة والعربية   اتجاهات الجمهور األردني إزاء ق

  الفضائيتان اإلخباريتان

  مخلد خلف النوافعة : إعداد 

 األستاذة  الدكتورة  حميدة مهدي سميسم : إشراف 

   الملخص

هذه الدراسة إلى التعرف على  اتجاهات الجمهور األردني  إزاء قضايا اإلرهـاب               هدفت      

جزيرة والعربية  اإلخباريتان ، وذلـك مـن خـالل برامجهمـا اإلخباريـة        التي تبثها  قناتا ال    

وتسجيالتهما المسموعة والمرئية ، والتعرف على درجة وعي الجمهور األردنـي  باألبعـاد              

كما هدفت الدراسة إلى معرفـة      . المكونة لظاهرة اإلرهاب ،وعالقتها بالمتغيرات الديموغرافية     

  .ن عينة الدراسةمدى وضوح مفهوم اإلرهاب في أذها

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذي يعتبر من أهـم المنـاهج المتبعـة فـي                        

لجمع البيانات ، وقـد   ) االستبانة  (الدراسات  اإلعالمية ، واستخدم الباحث  أسلوب  المسح           

 فرداً) ٨٨٣ (العينة من المجتمع بطريقة العينة العشوائية العنقودية وهي تتكون من  تم اختيار

 ربد من إقليم  إ من محافظة    فرداً ) ٢١٨( من محافظة العاصمة إقليم الوسط ، و      ) ٥٨٨(منهم    

  .من محافظة العقبة من إقليم الجنوب  ) ٧٧(الشمال ، و

  -: ما يأتي إلى العديد من النتائج من أهمهاخلصت الدراسة

ني إزاء قضايا اإلرهاب التـي      الجمهور األرد  تجاهاتا أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن       -١

 ويعزى ذلك إلـى أن المـشاهد لقنـاة          ،متوسطة كانت   تبثها قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية    



الجزيرة وصل إلى درجة من الوعي وتحكيم العقل في كافة البرامج المرتبطة بقضايا اإلرهاب              

  والتي تبثها

صلت على المرتبة األولـى وبدرجـة       قناة الجزيرة وال يأخذها مسلمة بدليل أن الفقرة التي ح         

  ."أحكم عقلي أثناء متابعة برامج قناة الجزيرة حول اإلرهاب" مرتفعة نصت على

تجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التـي       إ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن       -٢

لوعي وتحكـيم   ويعزى ذلك إلى وجود ا    ،  متوسطة كانت   تبثها قناة العربية الفضائية اإلخبارية    

  .العقل أيضا لدى عينة الدراسة من الجمهور األردني

   ) &≥ (٠,٠٥ى مستوعندوجود فروق ذات داللة إحصائية التحليل اإلحصائي  نتائج  أظهرت-٣

ـ               الجزيـرة   ابين متوسطات اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثهـا  قنات

 وقد يعزى ذلـك     ,كان الفرق لصالح قناة الجزيرة الفضائية     و،  ناتن اإلخباري اوالعربية الفضائيت 

 باإلضـافة   ,إلى قدرة قناة الجزيرة على بث أحداث متعلقة باإلرهاب من موقع الحدث مباشرة            

 باستخدام مواد إعالمية وفلميـة متعـددة        ,إلى السبق الصحفي واإلعالمي لها في هذا المجال       

  .تجذب انتباه المشاهدين

 من خـالل مراكـز      ,بإجراء دراسات علمية حول ظاهرة اإلرهاب     كما أوصت الدراسة    

األبحاث العائدة لهذه القنوات، والتي سوف تسهم في مساعدة القائمين على هذه القنوات فـي               

 البـرامج والنـشرات     وإيـالء  ,إنتاج برامج تعالج قضايا اإلرهاب  بطريقة علمية موضوعية        

 أكبر من حيث اإلعداد والتقديم ومراعاة الجانب        اإلخبارية التي تعنى بمواضيع اإلرهاب أهمية     

  .النفسي واالجتماعي بخصوص المشاهد
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Abstract 

 

The aim of this study is to identify the attitudes of 

Jordanian audience to the issues of terrorism broadcasted by 

Aljazeera and Alarabia news satellite channels. Issues such as 

the awareness of Jordanian audience of the dimensions that 

constitute the phenomenon of terrorism with its correlation 

with demographic variables were discussed in this study. 

The study sample consisted of (٨٨٣) subjects and the 

researcher used the descriptive approach and a written 

questionnaire. The most important study findings after 

analyzing data are listed below:   

First, the attitudes of Jordanian audience to the issues of 

terrorism broadcasted by Aljazeera and Alarabia satellite TV 

channels were of an average. This is because the study 

revealed that the audience didn’t take everything they 



watched on these two channels for granted- they referred to 

their awareness and mind for good judgment.  

Second, the study indicated statistical significant at level  

(α ) ٠�٠٥≤ of the average scores of the attitudes of Jordanian 

audience to the issues of terrorism broadcasted by Aljazeera 

and Alarabia news satellite TV channels. The significant 

difference is on behalf of Aljazeera channel, probably due to 

the attractive news stories, scoops and professional 

techniques. 

The study suggested doing more studies in the field of 

the phenomenon of terrorism so that this topic can be dealt 

on TV objectively as well as taking the psychological and 

social sides of the audience into consideration. 
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  الفصل األول 
  مقدمة الدراسة

  المقدمة
     ألول مرة في تاريخ البشرية يظهر هذا الكم الهائـل مـن العنـف واإلرهـاب، ويـشمل                          

.   متعددة على اتساع العالم، ويتحول لمصدر خطر يؤثر فـي المجتمـع اإلنـساني برمتـه                مناطق

بثقافـة أو بمجتمـع أو    ط بمنطقـة أو أصبح اإلرهاب في الوقت الراهن ظاهرة عالمية، ال تـرتب و

 اجتماعية وثقافيـة وسياسـية وتكنولوجيـة      مل  ترتبط بعوا ها  بجماعات دينية أو عرقية معينة، ولكن     

قد شهدت العقود األخيرة مـن القـرن        ل،   الحديث أفرزتها التطورات السريعة المتالحقة في العصر     

ـ   اإلرهابية المسلحة ف   العشرين بروز العديد من التنظيمات     ، وأخـذت    العـالم  ة مـن  ي أنحاء مختلف

وتعـدت طابعهـا    ) الخ... االقتصادية والسياسة ،  (العمليات اإلرهابية تتزايد في مختلف المجاالت       

التقليدي الفردي إلى الطابع الجماعي المنظم، وأصبحت مهنة لها مؤسساتها وخططها وبرامجهـا،             

  )٤٩-٤، ص٢٠٠٠بشير، ال(   .ومن ثم أصبحت عنصراً من عناصر الدمار والتخريب

 محورياً في تكوين االتجاهات والميول وتـؤثر علـى عمليـة        اً        وتلعب وسائل اإلعالم دور   

 السيما وقت األزمات إذ تزداد درجة اعتماد الجمهور على     ،اكتساب الجمهور للمعارف والمعلومات   

 وذلـك   ,هـاب  واإلر هذه الوسائل في ظل حاالت عدم االستقرار والصراع وانتشار أحداث العنف          

 لما تتسم به حوادث اإلرهاب   نظراً,  وإيجاد التفسيرات المالئمة لها      بهدف خلق معانٍ ثابتة لألحداث    

 مع اتساع نطـاق التـأثيرات       ة في المجتمع،  من عنف ومفاجأة واضطراب للمعايير والقيم المستقر      

   ) ٧،ص٢٠٠٨ ،هويدا.( والتداعيات المتالحقة لها ونقص المعلومات المتوفرة عنها 

، وصياغة  في تشكيل وتوجيه الرأي العام     ذات دور أساسي ومؤثر   القنوات الفضائية اإلخبارية    وتعد  

 إذ ال يـستطيع الـشخص تكـوين         ،مواقفه وسلوكياته من خالل األخبار والمعلومات التي تزوده بها        



 ١

  الفصل األول 
  مقدمة الدراسة

  المقدمة
     ألول مرة في تاريخ البشرية يظهر هذا الكم الهائـل مـن العنـف واإلرهـاب، ويـشمل                          

.   متعددة على اتساع العالم، ويتحول لمصدر خطر يؤثر فـي المجتمـع اإلنـساني برمتـه                مناطق

بثقافـة أو بمجتمـع أو    ط بمنطقـة أو أصبح اإلرهاب في الوقت الراهن ظاهرة عالمية، ال تـرتب و

 اجتماعية وثقافيـة وسياسـية وتكنولوجيـة      مل  ترتبط بعوا ها  بجماعات دينية أو عرقية معينة، ولكن     

قد شهدت العقود األخيرة مـن القـرن        ل،   الحديث أفرزتها التطورات السريعة المتالحقة في العصر     

ـ   اإلرهابية المسلحة ف   العشرين بروز العديد من التنظيمات     ، وأخـذت    العـالم  ة مـن  ي أنحاء مختلف

وتعـدت طابعهـا    ) الخ... االقتصادية والسياسة ،  (العمليات اإلرهابية تتزايد في مختلف المجاالت       

التقليدي الفردي إلى الطابع الجماعي المنظم، وأصبحت مهنة لها مؤسساتها وخططها وبرامجهـا،             

  )٤٩-٤، ص٢٠٠٠بشير، ال(   .ومن ثم أصبحت عنصراً من عناصر الدمار والتخريب

 محورياً في تكوين االتجاهات والميول وتـؤثر علـى عمليـة        اً        وتلعب وسائل اإلعالم دور   

 السيما وقت األزمات إذ تزداد درجة اعتماد الجمهور على     ،اكتساب الجمهور للمعارف والمعلومات   

 وذلـك   ,هـاب  واإلر هذه الوسائل في ظل حاالت عدم االستقرار والصراع وانتشار أحداث العنف          

 لما تتسم به حوادث اإلرهاب   نظراً,  وإيجاد التفسيرات المالئمة لها      بهدف خلق معانٍ ثابتة لألحداث    

 مع اتساع نطـاق التـأثيرات       ة في المجتمع،  من عنف ومفاجأة واضطراب للمعايير والقيم المستقر      

   ) ٧،ص٢٠٠٨ ،هويدا.( والتداعيات المتالحقة لها ونقص المعلومات المتوفرة عنها 

، وصياغة  في تشكيل وتوجيه الرأي العام     ذات دور أساسي ومؤثر   القنوات الفضائية اإلخبارية    وتعد  

 إذ ال يـستطيع الـشخص تكـوين         ،مواقفه وسلوكياته من خالل األخبار والمعلومات التي تزوده بها        



 ٢

 يؤكـد   مما ،وفيرها له موقف معين أو تبني فكرة معينة إال من خالل المعلومات والبيانات التي يتم ت             

حداث تغييـرات فـي المفـاهيم والممارسـات الفرديـة           إقدرة اإلعالم بكافة صوره وأشكاله على       

 عن طريق تعميم المعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر المعلومات والقـضايا             ,والمجتمعية

   .المختلفة

ترويج لغايات اإلرهاب وإعطائـه      بال ، وبدون قصد  ،القنوات الفضائية اإلخبارية أحيانا   تقوم  و

هالة إعالمية ال يستحقها في ظل األهداف التي يراد تحقيقها من وراء العمل اإلعالمي أو اإلرهـابي        

  .فكريالتأثير المال والسلطة والشهرة وال مثل 

 رونر من جامعـة زيـورخ فـي     فقد أوضح كل من األستاذ برونو فري واألستاذ دومينيك        

لعبة المصلحة المشتركة بـين اإلرهـابيين      ! الدم والحبر   (  بحثهما المعنون     في ٢٠٠٦سويسرا عام   

  .ن الطرفين اإلعالم واإلرهابيين يستفيدان من األعمال اإلرهابية أ) واإلعالم 

، واإلعالم يـستفيد ماليـا ألن التقـارير         عمالهمابيون يحصلون على دعاية مجانية أل     فاإلره

 والبرامج التي تتناول قضايا اإلرهاب على سبيل المثال برنامج          ,البثها في هذا المج   اإلخبارية التي ي  

تجـاه المعـاكس    وما وراء الخبـر،  واال     ،   والملف ، سري للغاية  ، من العراق اآلن   ،صناعة الموت 

 ،الخ تزيد من عدد مشاهدي القنوات الفـضائية       ... باإلضافة إلى نشرات األخبار على مدار الساعة        

 دفع ديفيد   نتيجة الزدياد اإلقبال على اإلعالن فيها، األمر الذي        ت المالية للقناة   اإليرادا زيادةبالتالي  و

برودر المراسل الصحفي في الواشنطن بوست إلى المطالبة بحرمان اإلرهابي من حرية الوصـول              

 وإجراء مقابالت إعالمية مـع      ،ن تغطية العمليات اإلرهابية إعالميا    ، أل إلى منافذ الوسائل اإلعالمية     

رهابيين تعتبر جائزة أو مكافأة لهم على أفعالهم اإلجرامية، إذ تتيح لهـم المجـال أن يخـاطبوا                  اإل

 ما يتسبب بإنشاء نوع من التفهم ،الجمهور ويتحدثوا إليه عن األسباب والدوافع التي دفعتهم لهذا الفعل

  . وذلك على حساب الفعل اإلجرامي نفسه ،لهذه األسباب



 ٣

   مشكلة الدراسة

حداث المعاصرة أن اإلعالم أقوى من أية ترسانة عسكرية، وأن الفضائيات تحدث            بينت األ 

لذلك دأب اإلرهاب على استخدام     . أثراً في الرأي العام بشكل ال تستطيع أن تفعله طلقات الرصاص          

  . وسائل اإلعالم للترويج ألكاذيبه وادعاءاته لكسب تعاطف الرأي العام

لندوات على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، منها       العديد من المؤتمرات وا    عقدوقد  

 ١٠/٧/٢٠٠٨حول اإلرهاب في العصر الرقمي بتـاريخ        "مؤتمر جامعة الحسين بن طالل الدولي       

 والذي أوصى أنه البد من طرح فكرة تشكيل فريق من الخبراء الـدوليين فـي                ,في محافظة معان  

ة المشتركة ضد مخاطر اإلرهـاب، ليـتمكن اإلعـالم    مجال اإلعالم، لبحث سبل التوعية اإلعالمي 

 تحاصر اإلرهاب فكـراً وعمـالً وتعـزز         ,الدولي من بناء قاعدة عريضة من الرأي العام العالمي        

  . الجهود الرامية إلى القضاء عليه

 ٥/٨بتاريخ   الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض        والمؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب   

 على أهمية دور وسائل اإلعالم والمؤسسات المدنية ونظم التعلـيم فـي             أيضاًكد   أ  ، ٢٠٠٥ شباط

 وتشجيع وسائل اإلعالم لوضع قواعد      وادعاءاتهم،    للتصدي لمزاعم اإلرهابيين   بلورة إستراتيجيات

االتـصال   منها في    اإلرهابشبكات  إرشادية للتقارير اإلعالمية والصحفية بما يحول دون استفادة         

  .جنيدالتو والتواصل

وكذلك أوصى البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الذي عقد في مدينة سرت الليبية بتاريخ 

 بضرورة العمل على معالجة جذور اإلرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خـالل              ٢٧/٣/٢٠١٠

 تطبيق الشرعية الدولية ووضع حـد لالحـتالل         يالقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير ف      

  .جنبي والظلم واالعتداء على حقوق اإلنسان وكرامتهاأل



 ٤

  ٩/٥/٢٠٠٧جريدة األهرام المصرية أجرت مقابلة مع  جاللة الملك عبد اهللا الثاني بتاريخ              

، هدعا فيها لعقد مؤتمر دولي يعالج اإلرهاب ويضع آليات ناجعة وعملية لمكافحته ووقف انتـشار              

 في نبذ العنف والكراهية والتركيز على ٢٠٠٤ردن عام وأكد على دور رسالة عمان التي أطلقها األ

  .قيم التسامح والمحبة والسالم والعدل

وألن األردن وقع ضحية لعمليات إرهابية منذ فترة طويلة كان أولها اغتيال الملك المؤسس              

ة عبداهللا بن الحسين على عتبات المسجد األقصى، وصوالً إلى التفجيرات التي ضربت الفنادق الثالث

  والتي مازال ضحاياها يعانون من تأثيرات نفسية وجـسدية  ٢٠٠٥تشرين الثاني ٩ في عمان في 

صلت جـذوره   تؤأمن األردن شره إال إذا اس     يحتى اآلن، وما زالت عوامل اإلرهاب موجودة ولن         

  .وجففت منابعه

ب التعرف إلى اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهـا        وتكمن مشكلة الدراسة في     

مـن خـالل برامجهمـا اإلخباريـة،         التي تبثها قناتا الجزيرة والعربية  الفضائيتان اإلخباريتـان        

 لمفهوم اإلرهاب بـين     ضوتسجيالتهما المسموعة والمرئية، كما تتمثل مشكلة الدراسة بوجود غمو        

ممـا يـشكل     ,فئات الجمهور عند التعرض لمضامين هذه البرامج التي تبث من خـالل القنـاتين               

  .راكات وتصورات مختلفة بين هذه الفئات لمفهوم  ظاهرة اإلرهاب إد

  

  

  

  

  



 ٥

  :  الدراسةأسئلة

   ما اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية؟-١

   اإلخبارية؟  ما اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة العربية الفضائية -٢

بين متوسط     اتجاهات        ) & ≥ ٠٥،٠( هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة             - ٣

  ؟الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناتا الجزيرة والعربية الفضائيتان اإلخباريتان

بين متوسطات اتجاهات    )& ≥ ٠٥،٠( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           - ٤

 الفـضائية تعـزى لمتغيـرات       اإلرهاب التي تبثهـا قنـاة الجزيـرة       الجمهور األردني إزاء قضايا     

  السن، المؤهل العلمي؟،الجنس

بـين متوسـطات     )& ≥ ٠٥،٠(الداللـة  ئية عند مستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصا- ٥ 

بثها قناة العربية  الفضائية تعزى لمتغيـرات        اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي ت       

  ؟المؤهل التعليميالسن، ،الجنس

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

   :أهمية الدراسة

  : اآلتيةعتباراتاالترجع أهمية الدراسة إلى 

 اإلرهاب هو موضوع الساعة وتتعدد أحداثه بأشكالها المختلفة وما زالت هـذه األحـداث               إن -١

  .لافعمستمرة وتثير العديد من ردود األ

 اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناتا الجزيرة والعربية إلى التعرف -٢

  .الفضائيتان اإلخباريتان

 تناولت اتجاهات الجمهور وخصائصه  ندرة الدراسات اإلعالمية األردنية والعربية التي-٣

  .حث حسب علم الباوعالقتها بالخصائص الديموغرافية ه  وميوله وطبيعت

النظرية في هذا الميدان  إضافة إلى المعرفة العلمية واألدبية و أن تقدم هذه الدراسةتأمل  -٤

  .المتعلق باإلرهاب واإلعالم 

 الجمهور لجزيرة والعربية في معرفة نسبة مشاهدة  يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة قناتي ا-٥ 

  . لبرامجهمااألردني

  

  

  

  

  

  



 ٧

  أهداف الدراسة

   -:دف هذه الدراسة إلى      ته

التي تبثها قناتا الجزيرة      الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب     تمحاولة التعرف على اتجاها    -١

  .والعربية الفضائيتان اإلخباريتان

تجاهات إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناتا الجزيرة والعربيـة          الالفروق في ا   التعرف على    - ٢

 .دى عينة الدراسةالفضائيتان اإلخباريتان ل

تجاهات إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناتا الجزيـرة والعربيـة           الالتعرف على الفروق في ا     -٣

  .بعينة الدراسةتبعا لبعض المتغيرات الديمغرافية المرتبطة , الفضائيتان اإلخباريتان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨

   اإلجرائية للدراسة مالمفاهي

ذلك ألن الدراسة، ومحددة لكل مفهوم مستخدم في وواضحة تستوجب الدقة العلمية وضع تعريفات  

فروع المعرفة، باإلضافة المفاهيم تعتبر اللغة العلمية التي تداولها المتخصصون في فرع معين من 

. يسيرةسهلة وهذه المفاهيم هو الذي يجعل عملية االتصال بين المتخصصين في العلم د تحديإلى أن 

  )٥٦،ص١٩٨٠محمد ،(

 علـى اسـتجابة   اًكييحالة من االستعداد أو التأهب النفسي والعصبي تولد تأثيرا دينام      "هو   :االتجاه

الفرد تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة سواء أكان بالرفض أم باإليجاب فيما يتعرض له مـن                

 وبالسمات المزاجية من ناحيـة      ،ويتأثر بالخبرات التي مر بها الفرد من ناحية       . مواقف ومشكالت 

  ) . ٨، ص ٢٠٠٤  ،حجاب".(خرى أ

ويقاس االتجاه إجرائيا بالدرجة الكليـة التـي يحـصل عليهـا             - : لالتجاه اإلجرائيالتعريف   

  .المستجيب على أداة الدراسة المعدة لقياس اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب

والتعليقـات والمقـابالت     هي البرامج والنشرات اإلخباريـة       - )  : إجرائياً  (قضايا اإلرهاب   

التي تبثها قناتا الجزيرة والعربيـة       والتسجيالت الصوتية والصورية ذات العالقة بمفهوم اإلرهاب        

 .الفضائيتان اإلخباريتان

منهج نزاع عنيف يرمي الفاعل بمقتضاه بواسطة الرهبة الناجمة عن   ":)اصطالحاً(اإلرهاب

ض سيطرته على المجتمع أو الدولة من أجل المحافظة  أو إلى فر,العنف إلى تغليب رأيه السياسي

   ) ١١٤ ، ص٢٠٠٥سميسم ،" (جل تغييرها أو تدميرهاأعلى عالقات اجتماعية عامة، أو من 

  

  



 ٩

  جماعات  وأفراد مارسهيبأنه عنف يعرف الباحث اإلرهاب اجرائياً  -:)إجرائيا(اإلرهاب  

 بهدف تحقيق اقتصادياً و اجتماعياً و ياسياًس و جماعات لغرض ترويعهم أفراداً و يستهدف ةمعين

 الذي المجتمع وأهداف عدم توافقها مع غايات أو بغض النظر عن توافقها ،غايات هذه الجماعات

  . العنفأحداثتدور فيه 
  

مجموعة من األفراد يجمع بينهم ميل أو اتجاه أو عاطفة مشتركة أو إدراك في وحدة : "الجمهور

ويختلف مقدار هذا الشعور من جمهور  ديهم شعور بالوحدة وتحقيق الذات، لذلك يتولد ل,المصالح

 ويعرف الجمهور إجرائيا بأنه ما تمثله العينة التي )٥١، ص مرجع سابق  ،حميدة".(إلى آخر

  .والعقبة ،د، واربمحافظات عمانفي يختبرها الباحث من األفراد 

  

  .قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية

 حيـث   ،١٩٩٦ عـام    خبارية في األول من تشرين الثاني     اة الجزيرة الفضائية اإل         تأسست  قن  

، وهي ممولـة    )الرأي والرأي اآلخر  ( في المنطقة العربية    جديداً انطلقت من دولة قطر لتحمل شعاراً     

من الحكومة القطرية لبناء البنية األساسية لهذه القناة، وعلى أن يمتلكها القطاع الخـاص ويـديرها                

 وتبـث برامجهـا   الحوارية، وهي أول قناة عربية فضائية متخصصة في األخبار والبرامج   مستقبالً

  .بيــة لتــصل إلــى قــارات العــالم و مــن األقمــار الــصناعية العربيــة واألوردعبــر عــد

  )٢٨١ص،٢٠٠٦،لبياتيا(

  

  

  



 ١٠

  .قناة العربية الفضائية اإلخبارية

 حيث انطلقت من دولـة      ،  ٢٠٠٣ شباط   ٢٠تأسست  قناة العربية الفضائية اإلخبارية في        

األوسـط التـي    اإلمارات العربية المتحدة  من مدينة دبي اإلعالمية وهي تعود إلى شركة الشرق              

إضافة )  MBC٤(و  )MBC٢(الترفيهية و ) MBC( زيون الشرق األوسط    تمتلك أيضا مركز تلف   

   )٢٨٥-٢٨٤،ص٢٠٠٦، مرجع سابق،لبياتيا.( إلى قنوات أخرى 

  

  

  :اسةمحددات الدر

اقتصرت هذه الدراسة على الجمهور األردني وقناتي الجزيرة والعربية الفضائيتين        

  .المتعلقة بقضايا اإلرهابوهما ااإلخباريتين والبرامج التي تبث

التي تم تطبيقها على عينة   .    ويمكن تعميم نتائجها في ضوء صدق األداة المعدة لهذه الدراسة

  ٣٠/٣/٢٠١٠لى  إ٧/١/٢٠١٠الدراسة من 

  

 

  

  

  

  

  



 ١١

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة

  النظريات والدراسات السابقة: المبحث األول 

 االعتماد على وسائل اإلعالم نظرية -  

  شباعاتواالاالستخدامات  نظرية -  

  نظرية الغرس الثقافي-  

  الدراسات السابقة:  المبحث الثاني 

   وأساليبه، وتطورهواشكاله، ،  ونشأته، مفهومه اإلرهاب: الثالث المبحث 

    مفهوم اإلرهاب- 

   تعريف اإلرهاب- 

   نشأة اإلرهاب- 

   أسباب اإلرهاب ودوافعه - 

   أشكال اإلرهاب- 



 ١٢

   األنماط الرئيسية لإلرهاب- 

   أساليب اإلرهاب-  

   مجاله الجغرافي– اإلرهاب -  

  التمييز بين اإلرهاب والمقاومة  -  

 قوق اإلنسان  اإلرهاب وح-  

 اإلرهاب في األردن : لرابع االمبحث 

  نشأة وتطور الفضائيات العربية اإلخبارية :المبحث الخامس 

  اإلعالم واإلرهاب: المبحث السادس  

    

  

  

  

  

  



 ١٣

  الفصل الثاني

   والدراسات السابقةات النظري:المبحث األول
  :تمهيد

مهـور األردنـي إزاء قـضايا       تجاهات الج ا( للدراسةيتضمن هذا الفصل اإلطار النظري      

 كما يتضمن الدراسات الـسابقة  ،)اإلخباريتانتا الجزيرة والعربية الفضائيتان   اإلرهاب التي تبثها قنا   

  -:سة وفيما يلي توضيح لكل منهما المرتبطة بموضوع الدرا

  اإلطار النظري  

هـور إزاء قـضايا   يتناول الباحث في هذا الجانب النظريات اإلعالمية التي تـدعم اتجاهـات الجم       

والموضـوعات ذات العالقـة      اإلرهاب التي تبثها قناتا الجزيرة والعربية الفضائيتان اإلخباريتان،       

  -: وعلى النحو اآلتيلمفاهيمي لموضوع الدراسة،اباإلطار 

 Media Dependency Theory االعتماد على وسائل اإلعالم نظرية :أوال

إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناتـا الجزيـرة         ترتبط دراسة اتجاهات الجمهور األردني      

فـالجمهور يعتمـد علـى      ،   االعتماد على وسائل اإلعالم    بنظريةوالعربية الفضائيتان اإلخباريتان    

 وهو ما يفسر أيضا ,الفضائيات اإلخبارية مع وسائل اتصال أخرى لتحقيق أهداف واحتياجات معينة

  .الغرس الثقافينظرية االشباعات وو بنظرية االستخدامات النظرية هارتباط هذ

 على أسـاس وجـود      ة قائم يمنذ السبعينات وه  "  االعتماد على وسائل اإلعالم      نظرية   ت     نشأ

، ٢٠٠٠مكـاوي والـشريف،     (."عالقة قوية بين الجمهور ووسائل اإلعالم والنظـام االجتمـاعي         

  ). ١٢٥ص



 ١٤

 بالمعلومـات    وسائل اإلعالم لتزويده    على أن الجمهور يعتمد على     هذه النظرية فيقوم  محور  " وأما

، وهذا يبين العالقة القوية التـي تـربط هـذا           الحاجاتالتي تلبي حاجاته وتساعده في تحقيق هذه        

  ).١٦٤،صم٢٠٠٣الموسى،"(شباعاتاإلوالمنظور بمنظور االستخدامات 

ألحداث لر   على وسيلة معينة  كمصد     عتماداال على وسائل اإلعالم درجة      عتمادباالويقصد   "      

فقد يقضي الفرد فترة طويلة فـي       :  وال يرتبط االعتماد على وسيلة  باستخدامها         ،والقضايا المثارة 

 فاالستخدام يعنـي معـدل      ،استخدام وسيلة معينة بينما يعتمد على وسيلة أخرى كمصدر لمعلوماته         

ته واختياره وتفـضيله     أما االعتماد فيعني درجة أهمية هذه الوسيلة للفرد كمصدر لمعلوما          ،المتابعة

   )٣٢ ص،٢٠٠٨،مصطفى".( 

وتأثيرات ، عرض األفراد أنفسهم لوسائل اإلعالم  عد المفتاح لتفسير متى ولماذا ي     النظرية ت  ه     وهذ

 للطرق التي يستخدم بها النـاس وسـائل اإلعـالم           هذا التعرض على معتقداتهم وسلوكهم، تفسيراً     

  ).٤٢٤ص،١٩٩٩،ير وروكيتشديفل( مصادر لتحقيق أهدافهم الشخصية ك

يتم بمعزل عن تـأثيرات      أن استخدامنا لوسائل االتصال ال    " على هذه النظرية           تعتمد فكرة   

والطريقة التي نستخدم بهـا وسـائل         الذي نعيش بداخله نحن ووسائل االتصال،      النظام االجتماعي 

تعلمناه من  مع، ويشمل هذا أيضا ماتتأثر بما نتعلمه من المجتتصال ونتفاعل بها مع تلك الوسائل،اال

  ).٢٧٨ص،٢٠٠٣،إسماعيل "(وسائل االتصال

ن ، فـإ   والـصراع مـرتفعين    ي االجتماع  حينما يكون التغير     أنه"النظرية  هذه   تفترض        و  

، رائهمآوالمعتقدات والممارسات التي تواجه التحدي تجبر الناس على إعادة تقييم           ،  المؤسسة القائمة 

 الناس على وسائل اإلعالم يـزداد       عتمادان  إ مثل هذه األوقات ف    وفي.  عدة اختيارات  أماموتضعهم  

  ).٧٨ص ،١٩٩٩،أبو إصبع( "اراتيختاالللحصول على المعلومات التي تساعدهم في 

  



 ١٥

  :فراد على وسائل اإلعالم بعدة مراحلاد األاعتمتمر نظرية 

أو وسيلة     ،الذي يختار مضمونا معيناً   تشير هذه المرحلة إلى الجمهور النشط        " :المرحلة األولى 

أما األفراد العاديون غير النشطين      معينة من وسائل اإلعالم وفقا لضوابط ودوافع موجودة من قبل،         

مكاوي والشريف ("  من هذه العمليةن يخرجوا نهائياًأأو ،   دوافعهم ليتم التعرض   رن تستثا أفإنهم إما   

بل المراقبون العرضيون لمحتويات وسـائل اإلعـالم        يقا" على سبيل المثال   ،)١٢٧مرجع سابق،ص 

دخول محل للغسيل اآللي يوجد به جهـاز تلفزيـون           :مصادفة دون أية توقعات مشكلة مسبقا مثل      

أن عالقة اعتماد أو أكثر قد تحركت وتحفـزهم علـى     خالل التعرض منوقد يجد البعض  ،  مفتوح

 دون مشاهدته في أغلـب األوقـات،      وما ي وأغلب الناس يختارون بنشاط      .االستمرار في التعرض    

 مرجـع سـابق،   ديفليروركيتش،"(ولكنهم مراقبون عرضيون لوسائل اإلعالم في بعـض األحيـان         

  ).٤٢٥ص

زادت  أنه كلما زاد توقع األشخاص لتلقي معلومـات مفيـدة،         " على   ديوفيها تأك : المرحلة الثانية 

  .االستثارة المعرفية والعاطفية وبالتالي زادت المشاركة

قـوة  نه كلما زاد توقع األشخاص لتلقي معلومات مفيدة زادت أ"د على   ي وفيها تأك  :المرحلة الثالثة 

وتزداد درجة االندماج والمشاركة واستيعاب المعلومات كلمـا         "،)٤٢٦ديفلير وروكيتش، "(اعتمادهم

 كونـون، فاألشخاص الذين ي  " ،)١٢٧مكاوي والشريف،مرجع سابق،ص  "(زادت درجة االستثارة المعرفية   

ينشئون عالقات اعتمـاد قويـة بوسـائل         هم أنفسهم أو أحباؤهم مصابين بمرض خطير،كثيرا ما       

قد تسهم في عثـورهم علـى أفـضل          من أجل التمكن من الوصول إلى معلومات مناسبة          اإلعالم،

خدمات طبية ومساعدة، فهم يجب أن يستجيبوا بصورة خاصة لمعلومات صحية مناسبة تقدم فـي               



 ١٦

ديفليـر وركيتش،مرجـع    "(خبار الـصحية ومـا إلـى ذلـك         والتمثيليات، وأعمدة األ   دشة،برامج الدر 

  ).٤٢٦سابق،ص

أنه كلما زادت درجة االندماج زادت احتماالت حدوث التأثيرات "وتوضح  : ة الرابعالمرحلة

المعرفية أو العاطفية والسلوكية نتيجة االعتماد على وسائل اإلعالم في الحصول على 

  ).١٢٧كاوي والشريف، مرجع سابق،صم"(المعلومات
  

  :بتحقيق ثالثة تأثيراتوتقوم هذه النظرية 

الحدث وذلك بتقـديم  مثل إزالة الغموض الناتج عن افتقاد المعلومات الكافية لفهم        :تأثيرات معرفية * 

 النسبية التـي    ة لألهمي ، وأيضا التأثير في إدراك الجمهور      للحدث ت صحيحة معلومات كافية وتفسيرا  

إسماعيل،مرجع "(والمعتقدات  المعرفية الخاصة بالقيم   اتباإلضافة إلى التأثير   حها لبعض القضايا،  تمن

بعض القضايا يدفعه إلى البحـث       يشعر به المرء من غموض تجاه        ن ما إف"وباختصار)٢٨٠سابق،ص

  ).١٦٤مرجع سابق،الموسى، (."عن معلومات جديدة تلبيها وسائل اإلعالم عادة
  

وهي تلك المتعلقة بالمشاعر واألحاسيس،مثل زيادة المخاوف والتوتر والحساسية : ةتأثيرات وجداني* 

  .للعنف،وأيضا التأثيرات المعنوية مثل االغتراب عن المجتمع

وهذه التأثيرات   الذي يظهر في سلوك علني،     المتمثلة في الحركة أو الفعل،    هي  و: تأثيرات سلوكية * 

 )٢٨٠إسـماعيل مرجـع سـابق،ص     "(ومترتبة عليها  رات الوجدانية، ناتجة عن التأثيرات المعرفية والتأثي    

ن الجمهور يسعى   م واألنظمة االجتماعية األخرى فإ    ووفقا لنموذج العالقة المتبادلة بين وسائل اإلعال      

ـ                   ةإلقامة عالقة تبادلية بينها وبين نظام المعلومات المقدم في القنوات الفضائية لفهـم ومراقبـة البيئ

 ١٩٩٨والـسيد، ،مكاوي( .واألحـداث لتعامل مع المواقف    ول على دالالت عن كيفية ا     والحص،  المحيطة

  )٣٢٠ص



 ١٧

   :شباعاتاإلونظرية االستخدامات  -:ثانيا 

 حيث تحـول    ،١٩٥٩عام  ) الياهو كاتز   ( على يد    شباعاتاإلونشأت نظرية االستخدامات    

 وبذلك انتفى مفهـوم     ،الرسالةهذه  ل المتلقي الجمهور   إلى  ومضمونها اإلعالمية من الرسالة    االهتمام

  تـتم  اإلعالم بأن متابعة الجمهور لوسائل       السائد  حيث كان االعتقاد   ، المهيمنة    اإلعالمقوة وسائل   

      )١ص  ،٢٠٠٥،  بدالع (. وليس ألسباب منطقية اإلعالميةوفقاً للتعود على الوسيلة 

ي إدراك تـأثير الفـروق       رؤية مختلفة تكمن ف    اشباعات له اإلولكن نظرية االستخدامات      

جمهـور  وتحكم عملية استخدام    . الفردية والتباين االجتماعي على السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم         

المؤهـل   و الجنس   والسن  :  للوسيلة اإلعالمية عدة عوامل معقدة ومتشابكة من بينها           ، نالمشاهدي

يارات الفرد للمضامين اإلعالمية التي      على اخت  اًإذ  أن لكل هذه المتغيرات أو لبعضها تأثير         .العلمي

  ),١٩٩٢Werner, p٢٥٠ (. يريد متابعتها

 على خصائص الجمهور ودوافعه انطالقاً مـن مفهـوم الجمهـور             هذه  النظرية     ركزت و

 أو لتحقيق منفعة ما     , حاجة أو حاجات معينة      شباعإل معينة   إعالميةيجابي  الذي يستخدم رسالة      اإل

وهـو التعـرف     مضاعفد     جه اإلعالم وبهذا أصبح على القائمين بمهمة       ،د  التعو بعيداً عن مقولة  

 التي تتناسب مع توجهـات      اإلعالميةة  ـ صنع الرسال  إلى باإلضافة ,على اتجاهات وأذواق المتلقين   

  )p٢٣٥ ١٩٩٢ Defluer&Roeac اإلعالمي وإمكاناتورغبات واحتياجات جمهور المتلقين ورغبات 

  : أهداف رئيسية هي ةشباعات إلى تحقيق ثالثاإلو وتسعى نظرية االستخدامات

نظر إلى الجمهور النشط الذي     الوذلك ب ،ستخدام األفراد لوسائل اإلعالم   االتعرف على كيفية     : األول

  .يستخدم الوسيلة التي تشبع حاجاته وأهدافه

  .ذا االستخداموالتفاعل مع نتيجة ه،توضيح دوافع استخدام وسيلة بعينها من وسائل اإلعالم : الثاني



 ١٨

 التركيز على أن فهم عملية االتصال الجماهيري يأتي نتيجة الستخدام وسـائل االتـصال             :  الثالث

       )٢٥٥إسماعيل،مرجع سابق،ص( .الجماهيري

 

   :فهي ) شباعاتاإلواالستخدامات  ( حققتها نظرية الفروض التي     

  . الحتياجاته إشباعاً بما يحقق اإلعالمييستخدم الجمهور المتلقي المعروض  -

وبالتالي تمكينه أيضاً من ( تمكين  الجمهور النشيط  من تحديد دوافعه واحتياجاته  -

  )١٥ص ،  ٢٠٠٠ ،عبد الحميد()  التي تحقق له ذلكاإلعالمية الوسيلة ختيارا

يمكن أن تعطي استخدامات المتلقين للوسيلة االتصالية داللة واضحة على المستوى الثقافي  -

   .ونجتمع الذي يعيش فيه هؤالء المتلقللم

 هذه الوسيلة في تلبية إلمكانية إدراكه معينة عن إعالميةلوسيلة النشيط يعبر استخدام الجمهور  -

  .احتياجاته

وى الثقافي واالجتماعي  والمستواإلدراكتتنوع الحاجات بتنوع واختالف األفراد من حيث الحس  -

   . الحاجاتإلشباعاالتصال التي يستخدمها الجمهور وبالتالي تتنوع وسائل  ,والسياسي

  ).٢٠٩ صو١٨٩، مرجع سابق صمكاوي، الشريف(

  

  

  

  

  

  



 ١٩

  شباعات اإلو االستخدامات أهم نماذج مدخل

  ه ئنموذج كاتز وزمال*       
  يرى كاتز أن المواقف االجتماعية للجمهور هي التـي تحـدد العالقـة بـين المتلقـين                            

 والصراع االجتماعي يشكل ضغطاً على المتلقـي        ،تصالية القادرة على تلبية احتياجاتهم    والوسيلة اال 

  ) مصدر سابق،لحميداعبد . ( التي تلبي احتياجاته اإلعالم البحث عن وسيلة إلىيدفعه 

 نموذج روز نجرين  *

  وهـي    تاعابشاإلوت  ستخدامالالمدخال  يتناول النموذج مجموعة العوامل التي يتشكل منها              

 حيث تتفاعل هذه الحاجـات مـع        اإلنسانوالنفسية الموجودة لدى    البيولوجية  الحاجات االجتماعية و  

 التـي يـرى فـي       اإلعالميـة  الوسيلة   إلى الفرد   ىء وهنا يلج  ، المجتمعي وخصائص الفرد   اإلطار

  )مكاوي، الشريف،مصدر سابق. ( لحاجاته وإشباعاًمضمونها حالً لمشكالته 

  نموذج ويندال 
شباعات والعالقة الرابطة   اإلاالستخدامات و  يتناول ويندال في نموذجه العالقة بين كل من               

 المتلقي يرسم مسبقاً توقعات لما يمكن أن يحققـه  مـضمون              ( ويرى في نموذجه هذا أن     ،بينهما

   .) خرى مفاضلة بين هذه الوسيلة المختارة والوسائل األإجراء المستهدفة بعد اإلعالميةالوسيلة 

 ) ١٩٨١, P ٢٠٣, (G .Windhal   
  

  : بما يلي شباعات اإلو حسب نظرية االستخدامات مفهوم الجمهور النشيطويتحدد  

حيث يقوم الجمهور باختيار وسيلة اتصالية معينـة ويختـار التعـرض           : االنتقائية في االختيار   -

  ) والتذكر اإلدراك :مرحلتينويمتد مفهوم االنتقائية ليشمل . ( لمضمون معين فيها 

  )١٩٥ – ١٦٧ص ،  ٢٠٠٣ ،فوزي  ( 

  .معينة    جمهور وسائل االتصال المضمون الذي يشبع حاجات ودوافع يختارحيث : النتفاع ا -
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 حاجة ما، ومصدرها إلشباع معينة إعالميةيتعمد أفراد الجمهور اختيار وسيلة  : المتعمد االختيار -

   .اإلعالمية لجمهور الوسيلة هو خصائص فردية واجتماعية وثقافية

ن استغراق الجمهور    إ  والتأثيري والسلوكي، حيث     اإلدراكييحدث على المستوى     : االستغراق  -

 يعتمد على مدى توحد الجمهـور مـع الشخـصيات           , وخاصة التلفزيون    اإلعالميةمع المضامين   

  )١٤ – ١١ ص ١٩٩٥،،عبد الغفار(   التلفزيونية

هناك محدودية في تأثير وسائل االتصال على تفكيـر الجمهـور وسـلوكه              :  محدودية التأثير   -

  )١٢، ص ١٩٩٦ شاهين ،) (فالجمهور ال يريد أن يتحكم فيه أي شيء أو أحد 

         

   شباعات وسائل االتصالإ

 اإلعالميـة أن يختار الجمهور من بـين الوسـائل           شباعاتاإلواالستخدامات  نظرية  يتم وفق       

ما يمكن أن يشبع حاجاته ويلبي رغباته بغية  الحصول على نتـائج  ,  ومن مضامينها   المتاحة أمامه 

  . )٤٩٢ ص ٢٠٠٥،،حسن (   .شباعات خاصة يطلق عليها اإل

 فبرامج الدراما والترفيه والمنوعات     ، المتحققة شباعاتاإل ربط محتوى رسالة     إمكانيةوهناك          

س والتخلص من الملل والقلق والهروب من المـشكالت         شباعات مختلفة مثل التنفي   إيمكن أن تحقق    

 معلوماتياً  يتمثـل فـي الحـصول علـى           إشباعاًأما برامج األخبار والمعلومات فتحقق      . اليومية  

شـباعات المطلوبـة    وتتـأتى اإل    .) ٨،،ص  ١٩٩٣،  البيـومي   (  . المعلومات والخبرات والمهارات  

 تتمثل في محتوى أو مـضمون       ,ادر رئيسية ثالثة  تصالية من خالل مص    من الوسائل اال   والمتحققة  

  )٤٣٢، ص ١٩٩٢أبو شنب،( . محددة برمجية مضامين إلى من  خالل التعرض اإلعالميةالوسيلة 
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 ومن شأن ذلك أن يشبع احتياجات معينة للفرد         ، معينة   إعالميةأو تتمثل في التعرض لوسيلة              

 اإلطـار  أو تتمثـل أيـضاً فـي        ،الهروب من مشكلة ما   المشاهد مثل الترفيه والتنفيس واالسترخاء و     

كأن يكون التعرض للوسيلة من خالل المشاركة مع آخرين كأفراد األسرة أو   ،المجتمعي عند المشاهدة    

 مكان هؤالء األفراد أو تكمل أدوارهم على        اإلعالمية وهنا  تحل الوسيلة      , منفرد ،أو بشكل ،األصدقاء  

   )٣٢ص  ،٢٠٠٢المشمشي،  (.أقل تقدير 

 أهمية واضحة في دراسة الجمهور الذي يتعامل مع         ها   ل شباعاتاإلو االستخدامات   إن نظرية        

ونشرات إخبارية  تتضمن قضايا لها تأثيرات       ،من برامج حوارية مباشرة    القنوات الفضائية    ما تبثه   

  .     عاطفية ووجدانية  وسلوكية 

  نظرية الغرس الثقافي  -:ثالثا 

على  وأثرها االجتماعي ،اإلعالمتأتي نظرية الغرس على أساس االعتراف بقوة وسائل              

 ،اإلعالم وسائل تتركهاطويلة المدى التي اللقياس اآلثار  ، المتلقين انطالقاً من فرضية التراكم

  . طويلة عرضٍتعلى المتلقين عند تعرضهم لمضمون معين ولمددٌ ، خاصة التلفزيون 

المتلقي  من حيث التأثير على ، شباعاتاإلوقي هذه النظرية مع مدخل  االستخدامات وتلت         

الذي يلبي حاجة ما عند المتلقي أوالً ومن ثم التأثر بهذا المضمون ، من خالل المضمون المرئي 

   ) ١٢ ص ، ١٩٩١،عبد المحسن (  .ثانياً

الغرس  يقومان على أساس التأثير  ية  ونظرشباعاتاإلون كالً من مدخل  االستخدامات إ          

وفق ما ،غرس  تصورات وقيم جديدة   من خالل، قناعات جديدة لديهوإحداث ،على  المتلقي 

��� وا������ وا�������  السياسية،الملبي لحاجات الفرد المتلقي  المضمونبهيوحي ���ثاقب ( وا �

   .)٧٦ ص ،١٩٩٩،
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 تقوم بها ،نه زرع وتنمية مكونات معرفية ونفسية أب ،قافيتعريف مفهوم الغرس الثويمكن          

مصادر المعلومات والخبرة المختلفة لدى من يتعرض لها، وقد أصبح مصطلح الغرس منذ منتصف 

ت قائما على تفسير اآلثار االجتماعية والمعرفية لوسائل اإلعالم، والغرس حالة خاصة من االسبعين

 معاً نهم يتحدونإ أنه بقدر ما يشترك األفراد في شبكة الثقافة، فعملية أوسع هي التنشئة على أساس

)١٧٣-٨٣ ص ص ،٢٠٠٧همت ، (  .على أساس من الوعي الجماعي   

  
  

  ) :ا
��س ( 
� ���ی� إأه� ا
���ه�� ا
	� أ���� 
  

� ا�*         ���
  ت �� ا
عدد كبير من المشاهدين  لجذب ،متجانس ويتمثل في حرص التلفزيون على تقديم  مضمون           

 البرامج جليا في وهذا يبدو ،بعد أن يتم توفير عدد كبير من الموضوعات التي تحظى باهتمام المشاهدين

 في الوقت نفسه العديد من الحدود العمرية والطبقية ة الغيالتلفزيونية التي وضعت بشكل يناسب الجميع 

   ٢٠٥) ص  ،٢٠٠٠   ،السمري(  .والدينية والثقافية

صور في  المضمون التلفزيوني المعروض وا أن يحققإلى ،ويسعى القائمون على التلفزيون        

  :ثالث

الحدود العمرية :  تالشي وذوبان االختالفات التقليدية بين األفراد المعرضين للمشاهدة وهي -

  .والطبقية والدينية والثقافية 

  .دة في االتجاه السائد للثقافة التلفزيونية ندماج المفاهيم التي يحملها المعرضون للمشاهإ -

 يتماشى ويتناغم مع  االتجاه السائد لثقافة التلفزيون أو المضمون الذي ،تجاه سائد جديدا تشكيل -

  )١٦ ص ،٢٠٠٠ ،العبد الغفور(  . تقدمه هذه الوسيلة
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   :  التضخم -ب

يزيد من تأثيرات الغرس ، المحيط يراه األفراد في عالم التلفزيون مع الواقع  ن تطابق ماإ     

 وقد ، وهو ما يطلق عليه التضخم أو الرنين،بحيث يصبح األفراد كأنهم تعرضوا لجريمة مزدوجة

 تضخم تأثير المواد التي إلى ،العديد من الدراسات التي أجريت حول العنف التلفزيونيأشار 

عيشون في ظروف عنف لذين ي والتي تحتوي على عنف يتعرض له األفراد ا،يعرضها التلفزيون

 مرجع سابق العبد الغفور، (. العنف ترسيخ مفهومهم عن الحياة لممارسةإلى ما يؤدي  وهو,غير عادية

  ) ١٩ ص،

  

  الدراسات السابقة 
  

 إليه يكون قاعدة لما يليه، فكل لن ما يبدأ به الباحث مبني على نتائج من سبقه، وما يص  إ      

. ق أو يعدل لتكتمل النتائج في ضوء الواقع والمعطيات والعوامل المؤثرةباحث يأتي ليضيف أو يعم

 لكي يكمل ما ،والدراسات السابقة تنير الباحث لمعرفة الحدود التي انتهت إليها جهود من سبقوه

أغفلته تلك الدراسات، أو يضيف إليها من إبداع فكري في ضوء البيانات والمعلومات التي وصل 

  . هده وسعيه وراء الحقيقة إليها، من خالل ج

طالعه على الدراسات السابقة، تتمثل في معرفة ا      وثمة فائدة أخرى يجنيها الباحث عند 

وسوف يتم عرض ،المناهج العلمية واألسس النظرية واإلجراءات المتبعة في موضوع الدراسة

  .الدراسات السابقة من األقدم إلى األحدث
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  :الدراسات العربية - أ 
  
 بعنوان العالقة بين التعرض لوسائل االتصال وطبيعة االتجـاه          )١٩٩٣بسيوني ، (  دراسة.   ١

  .نحو مشكلة اإلرهاب 

       أشارت هذه الدراسة إلى أن التلفزيون واالتصال الشخصي واإلذاعة المـصرية بخـدماتها             

لتي بدأت تتـصاعد  المتعددة ،هي المصادر األساسية للمبحوثين في التعرف على ظاهرة اإلرهاب ا      

  .١٩٩٠منذ عام 

 يزيد  بفروق معنوية عن متوسـط        اً    وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن الذكور حققوا متوسط        

النتائج إلى وجود عالقـة  أشارت وأيضا  .  فيما يتعلق  بالتعرض لوسائل االتصال       ,درجة اإلناث   

بين من النتـائج وجـود ارتبـاط        وقد ت .  بين السن  ودرجة التعرض للرسائل الخاصة باإلرهاب         

ايجابي دال إحصائيا بين مستوى التعرض لوسائل االتصال ودرجة كل مـن المكـون المعرفـي                

  . والوجداني والدرجة الكلية لالتجاه الرافض لإلرهاب

    وكما تشير أيضا إلى أن درجة التعرض لوسائل االتصال ترتفع  بارتفاع المستوى التعليمـي                

  .لمعرفة  باإلرهاب  بارتفاع المؤهل  التعليمي  أي تزداد درجة ا
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 هذه الدراسة قياس اتجاهات جمهور جنوب ستهدفتا )١٩٩٩" (فوزي عبد الغني " دراسة . ٢

   وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها،الصعيد نحو المعالجة اإلعالمية لحادث األقصر

  .من الشباب الجامعي )   مفردة ٥٠٠ ( 

 نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الرضا لدى شباب الجامعة عن المعالجة اإلعالمية وقد أشارت

مقارنة ، فضال عن ارتفاع معدل الثقة لدى أفراد العينة في وسائل اإلعالم الوطنية ،لحادث األقصر

   .ن التغطية اإلخبارية للحادثبوسائل اإلعالم األجنبية بشا

  

تجاهـات  ا بعنوان دور الصحف المصرية في تشكيل        )٢٠٠٢(نوال عبد العزيز الصفتى     . ٣     

دراسة ميدانية،تستهدف هذه الدراسة التعرف على       ، الجمهور المصري نحو قضية اإلرهاب الدولي     

تجاهات الجمهور المصري نحو قضية اإلرهـاب       االدور الذي تلعبه الصحف المصرية في تشكيل        

ابكة بين النظام السياسي الدولي والنظام الـسياسي        الدولي، باعتبارها قضية ذات أبعاد متعددة ومتش      

 بين النظام اإلعالمي السائد،وبين الجمهور وما يحمل كل منها من عالقـات             والمصري والعربي، 

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الصحف المصرية تعد أحد أهم ثاني مـصادر             ،متداخلة مع بعضها    

المصري ،كما كشفت النتائج أيضا عن  للجمهورالمعرفة والحصول على معلومات اإلرهاب الدولي   

وجود فروق معنوية بين المرحلة العمرية وبين الحرص على متابعة تغطية قضية اإلرهاب الدولي              

  . في الصحف المصرية 
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ري  بعنوان اتجاهات اإلعالميين نحو تغطيـة اإلعـالم المـص          )٢٠٠٢(دراسة جيهان يسري  . ٤

ألحداث اإلرهاب، اهتمت الدراسة برصد وتحليل آراء اإلعالميين المصريين نحـو موضـوعات             

 بما في ذلك تقييمهم ألداء اإلعالم المصري تجاه الحاالت أو المحاور والقـضايا              ,وقضايا اإلرهاب 

وخلصت الدراسة إلى أن اإلعالم لعب دورا أساسيا فـي          ،   سبتمبر   ١١المختلفة المرتبطة بأحداث    

 فمـثال  ,تسمت بمعان إعالمية خاصـة ا حتى أن بعض المصطلحات ،الربط بين اإلسالم واإلرهاب  

اإلرهاب يشير إلى عمليات يقوم بها عرب ومسلمون، أما الرد االنتقامي فهو ما تقوم بـه أمريكـا                  

كما أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى اقتصار المعالجة اإلعالمية لقضايا اإلرهاب علـى             .وإسرائيل

 والتركيز على ضحايا اإلرهاب ممن ينتمـون        ،زويد المواطن بالمعلومات دون تفسيرها وتحليلها     ت

ضحايا اإلرهاب في   مع إهمال وتجاهل     ،لقوى مؤثرة  في العالقات الدولية كاألوربيين واألمريكيين       

  .ولبنانين الدول األخرى كفلسط

  

ارية التلفزيونية ألحـداث الـصراع      تغطية التقارير اإلخب  .   ٢٠٠٢عبد العظيم،    عزةدراسة  . ٥

 وقنـاة النيـل     ، وحرب الواليات المتحدة في أفغانستان على القناة األولـى         ،الفلسطيني اإلسرائيلي 

 هذه الدراسـة الوقـوف علـى        تستهدفا،دراسة مسحية  وصفية   "(، وقناة الجزيرة القطرية   ،لألخبار

 , لقضية الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي     المعالجة اإلخبارية من خالل تقارير المندوبين والمراسلين      

ـ تعـرض له  اللذين   والقتل والتدمير    .والحرب األمريكية على أفغانستان     الفلـسطيني   انا الـشعب  م

  :وبعد تحليل مضمون العينة، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها.واألفغاني 

شخصيات األفغانية في   ن نسبة الشخصيات األمريكية والبريطانية، كانت أكبر من نسبة ال         أ -١

  .جزيرة بإظهار الشخصيات األفغانيةكل من القناة األولى وقناة النيل لألخبار،بينما اهتمت قناة ال
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تهتم القناة األولى وقناة النيل لألخبار بإبراز قضية فلسطين بشكل أكبر من اهتمامها بالحرب  -  ٢ 

  في قناة الجزيـرة،من حيـث عـدد التقـارير     الحرب األفغانية اهتماما واسعاً األفغانية،بينما نالت

 المخصصة للتقارير،التي تغطي أحداث الحرب،وترتيب ورودها داخل  قالمقدمة،ومتوسط عدد الدقائ  

  ..النشرة أو التنويه عنها

 

بعنوان دور اإلعالم في تكوين تصورات النخبة حول مفهوم  )٢٠٠٢(دراسة حنان جنيد  . ٦

 نحو مفهوم ،ف عن التصورات المختلفة لدى النخبة في المجتمعاستهدفت الدراسة الكش،اإلرهاب

اإلرهاب والتعريف والتعرف على وسائل اإلعالم في تكوين تصورات واتجاهات النخبة نحو 

عتمدت الباحثة في إطارها النظري على نموذج ا ،الكيفية التي يتناول بها اإلعالم مفهوم اإلرهاب

تم اختيارهم وفقا ، مفردة١١٦إجمالي مفردات عينة الدراسة وبلغ ،االعتماد على وسائل اإلعالم

 وصفوة ،صفوة إعالمية،الصفوةمن :  وأجريت الدراسة على ثالثة مستويات،للمنصب القيادي

وخلصت .  استبانةةيف وتم استخدام صح، تعد الدراسة من البحوث الوصفية؛ة وصفوة أمني،أكاديمية

كما جاءت ،اء األخبارصالتلفزيون كمصدر رئيسي الستسق مجيء :الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها

 إلى  إضافة ،األخبار المحلية في صدارة الموضوعات والقضايا التي تحرص النخبة على قراءتها

وأوصت ، المفاهيم التي تتبناها فئات النخبةالى وسائل اإلعالم ت كما تطرق،اختالف مفهوم اإلرهاب

ون المحلي وضرورة تناول اإلرهاب وفقا لخطة زمنية محدودة الدراسة بأهمية رفع كفاءة التلفزي

متعددة المراحل واألهداف وليس كخطة وقتية لمعالجة األزمات الطارئة،مع ضرورة توفير ،

  .المعلومات الصحيحة للرأي العام
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 بعنوان دور وسائل اإلعالم في تشكيل معارف واتجاهـات          )٢٠٠٢(دراسة خالد صالح الدين   . ٧ 

استهدفت التعرف على الدور الذي تلعبه وسائل       ،دراسة ميدانية ام المصري نحو اإلرهاب     الرأي الع 

من خـالل تـصورات     ،تجاهات الرأي العام المصري نحو اإلرهاب       ااإلعالم في تشكيل معارف و    

الرأي العام حول اإلرهاب بوصفه قضية عامة،ومدى تبنى الرأي العام لآلراء السائدة في المجتمع              

ت  حداث  تفجيرات نيويورك  وواشنطن  بصفة  خاصـة ، وكـشف             أب بصفة عامة، و   بشأن اإلرها 

، بـين كثافـة  التعـرض للمـضمون     ايجابية  ذات داللة  إحصائية        ارتباطيهالنتائج  عدم وجود     

  .اإلرهاب بحوثين نحو الماإلخباري بوسائل اإلعالم واتجاهات 

 إلـى هدفت الدراسة ،ظام العالمي الجديد  في الن  اإلرهاب:  بعنوان  )٢٠٠٣(  حرب    رجائي دراسة٨.

 وحالة العنـف     اإلرهابية ومحاولة رصد السمات  ، وتحليله بصورة عامة     ،اإلرهاباستيعاب مفهوم   

أمريكا على العـالم اقتـصاديا       فقد بينت الدراسة أن هيمنة    .  النظام العالمي الجديد   إليهاالتي أفضى   

األمريكية بالسيطرة على العـالم كّلـه،     يات المتحدة  انفراد الوال  إلىوفكريا وسياسيا واجتماعيا أدى     

  ٢٠٠١كما قال الرئيس بوش عام " ضدنا  أن تكون معنا أوماإف "فعلى الجميع أن يسير في ركبها 

مـن   هـو ، ٢٠٠١ سبتمبر ١١وأوضحت الدراسة أن ما حصل في الواليات المتحدة األمريكية في   

والنتـائج   لنظر عمن قام به وعن الظروف والحوافز       بصرف ا  ، العنيفة لهذا العصر    األعمالأخطر  

الحـديث،   ويعتبر هذا الحادث من أخطر األعمال التي نفذها أفراد في التـاريخ           . التي أسفرت عنها  

   .حيث استهدفوا رمزا مهما في الثروة والقوة األمريكية

يون على اتجاه الشباب  تأثير األفالم المقدمة في التلفز، ) ٢٠٠٦ ( "عبد الحليمدراسة سهير  .٩

 محاولة تحديد تأثير العنف المقدم على شاشة إلىهدفت هذه الدراسة  . المصري نحو العنف

  غرس  اتجاهات عدوانية لدى أداة وكيف يمكن أن يكون العنف التلفزيوني ،التلفزيون على الشباب



 ٢٩

عتمدت الباحثة على عينة  وا.الواقعية ويعلمهم طرقاً وأساليب عنيفة للتعامل في حياتهم ،الشباب

 .العلمي وتم تقسيم العينة طبقاً لمتغيرات النوع والسن والمستوى ،قوامها أربعمائة من الشباب

 بين معدل ارتباطيهوأثبتت نتائج تحليل مضمون االستمارة التي أعدتها الباحثة وجود عالقة 

 كما وجدت الباحثة .مشاكلهمالتعرض للعنف في األفالم وتفضيل الشباب النزعة العدوانية في حل 

 , الواقع االجتماعي المقدم في التلفزيونوإدراك ،عالقة ارتباط بين معدل التعرض للعنف في األفالم

 وجود عالقة بين كثافة التعرض للعنف في األفالم التي يعرضها التلفزيون واالتجاهات إلى ضافةا،

   ."العدوانية لدى الشباب

 

  ,تأثير اإلرهاب على اتجاهات الشباب في األردن       بعنوان   )٢٠٠٧ (دراسة خديجة الحراسيس   .١٠

التعرف على اإلرهاب في األردن، ال      دراسة ميدانية استهدفت    . دراسة على طلبة الجامعة األردنية    

  .الجامعة األردنية نحو اإلرهاب  سيما اتجاهات طلبة

غالبية طلبة الجامعة يملكـون      نأ : مجموعة من النتائج من أهمها     إلىوقد توصلت الدراسة           

 في معرفـة طلبـة   اً فروق ثمة   نأو،معرفة بمفهوم اإلرهاب، وهذا يكشف اهتمام الطلبة وانشغالهم         

 غالبية الشباب ال يؤيدون اإلرهاب بجميع أشـكاله، سـواء فـي              وإن،  الجامعة بمفهوم اإلرهاب    

تهم معارضة لإلرهاب بغض النظـر  وقد كانت اتجاها. العربي، أو في العالم األردن، أو في الوطن  

   .ومبرراته عن أسبابه

اتجاهات طلبة الجامعـات األردنيـة نحـو المحطـات      :")٢٠٠٨(دراسة نديم محمد الحسن ١١ .

من بين جميع المحطات الفضائية العربية األكثر مـشاهدة         )MBC(جاءت محطة   " الفضائية العربية 

،وجـاءت الجزيـرة بالمرتبـة الرابعة،بنـسبة        %)٨٥( قبل الطلبة أفراد العينة ،بنسبة مشاهدة        نم
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة الجامعـات   وتبين من الدراسة بأنه ال   %)٨,٣٥(

ـ                اًنحو المحطات الفضائية العربية تبعا لمتغيرات الجنس ،وتبين أيضا من الدراسة بأن هناك فروق

الفئة  نحو المحطات الفضائية العربية تعزى لمتغيرذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة الجامعات 

 .تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.العمرية للطالب ومكان الدراسة

 بعنوان اإلرهاب وأثره على المجتمع األردني دراسـة   )٢٠٠٨(  الفواز ،   عبد الرحمن  دراسة ١٢.

على المجتمع األردني وذلك من تحليلية ميدانية سعت هذه الدراسة إلى التعرف على اإلرهاب وأثره 

 مـن  ١٩٠خالل استخدام أداة االستبانة   كوسيلة رئيسية لجمع البيانات من خالل اسـتطالع رأي              

وقـد تكونـت    ( أفراد الدراسة بخصوص وجهة نظرهم حول حقائق اإلرهاب والتطرف الـديني            

نفسي ، واالجتمـاعي ،     التوافق الديني ، ال   : موزعة على أربعة مجاالت     )  فقرة   ٤٠االستبانة من   

واألخالقي نحو حقائق اإلرهاب والتطرف الديني كشفت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة              

 تعزى إلى المؤهل العلمي لـصالح مـن         اً ووجود فروق  ,إحصائية تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث     

 . قل من بكالوريوس على األداة ككل أيحملون 

بعنوان الصورة الذهنية لقنـاة الجزيـرة والجزيـرة         ) : ٢٠٠٨ ، القضاة وخميس ( دراسة  . ١٣  

مفردة ) ٥٥١(هدفت هذه الدراسة التي أجريت على عينة مكونة من          .الدولية لدى الشباب الجامعي     

من طلبة وطالبات جامعة قطر وجامعة اليرموك باألردن إلى دراسة العالقـة بـين الخـصائص                
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) والعمر ، والجنسية ، والمنطقة السكنية، وطبيعة الـسكن وع ،مثل الن( الديموغرافية لعينة الدراسة   

كما هدفت هذه الدراسة أيضا إلى التعرف على العالقة بين الخصائص الديموغرافية المختلفة لعينة              

الدراسة وأثره على أنماط التعرض المختلفة لوسائل اإلعالم ،خاصة الفضائيات العربية واألجنبيـة             

  .يونية األرضية باإلضافة إلى التعرض لشبكة االنترنتمقارنة بالمحطات التلفز

ولـى مـن حيـث      األن قناة الجزيرة جاءت بالمرتبة      أوقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى        

  .وقناة العربية في المرتبة الثانية,التفضيل لدى عينة الدراسة 

  : الدراسات األجنبية-ب 

يدا وأثره في عملية الغرس، كـشف       حول العنف في فلور    ) ١٩٨٥( دراسة شيرشل بيرتس   -١

بطريقـة  ، الواقع االجتماعي للمـراهقين      إدراك تغيير   ىالباحث عن قدرة الوسيلة اإلعالمية عل     

يقدمه من مضامين مشبعة بالجريمـة،أظهر المراهقـون الـذين تعرضـوا لهـذه         تتفق مع ما  

ة أثـر كبيـر علـى    رافيغالمضامين إحساساً أقوى بالخطر واألنانية، ولم يكن للضوابط الديمو    

  . المبحوثين لعالم الجريمةدراك إو ،وضوح العالقة وقوتها بين المشاهدة 

  

   م١٩٩١"  كيفين بيرنست "    دراسة -٢

وسائل اإلعالم تجاه  أن الدور الذي تلعبه مفكرين إلى قسمين بشال         تشير الدراسة إلى انقسام 

ن اإلعالم يسهم بشكل كبير في نشر األفكار ألول أيق ا إذ يرى الفر،تغطية قضايا اإلرهاب

ن اإلعالم هو ضحية من أ الفريق الثاني ى بينما ير،بل التشجيع على مزيد من العنف،اإلرهابية 
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 قد ،ا مرتبطة باإلرهابنه فعدم نشر األخبار الروتينية المرتبطة باإلرهاب لمجرد أ،ضحايا اإلرهاب

تحاول الدراسة فهم هذه العالقة من خالل دراسة حالة و. يفقد الصحيفة مصداقيتها لدى الجمهور 

الطريق المضيء "  يعرف باللغة العربية ما جماعة ليومينوسو  أوجماعات العنف في بيرو وتحديداً

 "  

أجريت الدراسة على عينة ، بعنوان اآلثار المترتبة على وسائل اإلعالم )١٩٩٢(دراسة أدنا كانديي     -٣

على بروز مشكلة اإلرهاب والعنف     ،لتعرض لوسائل اإلعالم والخبرة الشخصية      من الشبان لتحديد أثر ا    

 والعنف قد ارتـبط بـإدراك المبحـوثين         ب أثبتت الدراسة أن كثافة التعرض ألخبار اإلرها       ،والجريمة

ألنفسهم باعتبارهم ضحايا لجرائم العنف أكثر من غيرهم، وخلصت إلى أن وسائل اإلعالم تلعب دوراً               

الجريمة في الواقـع، وأن     شكيل وعي الجماهير بالجريمة مقارنة بالخبرة المباشرة أو حدوث          هاماً في ت  

خر معرفي، حيث يـرتبط     +-واالجريمة أكثر بروزاً في وسائل اإلعالم، وهي ذات بعدين بعد عاطفي            

   .البعد العاطفي بالخبرة الشخصية، في حين أن البعد المعرفي يرتبط بتأثير وسائل اإلعالم 

 سعت الدراسة إلى التعرف على تغطية جريدة نيويـورك تـايمز            )١٩٩٩(فرانك دورهام    دراسة   -٤

العالم،حيث اعتبـرت الجريـدة     ،التابعة لخطوط طيران مؤسسة عبر    ) ٧٤٧(لحادث تحطم طائرة البوينج     

. طـائرة  رغم أن التقارير الرسمية لجهات التحقيق أكدت أنه نتج عن خلل فنـي بال      ، إرهابياً الحادث عمالً 

أدى إلى تراجع   ، واإلعالمي   ،وخلصت الدراسة إلى أن التضارب الواضح في الخطابين السياسي الرسمي         

  .  العامدور الجريدة في تشكيل معارف واتجاهات الرأي

  )٢٠٠٣(   دراسة زايدة-٥ 

 لكيفية تشوه األخالق المهنية لإلعالم بالمصالحتحليال نقديا ") زايدة(قدمت الباحثة        

 ٢٠٠٣عام " مع دراسة حالة تغطية قناة الجزيرة القطرية للحرب على العراق ,االقتصادية

فقد تحركت . الجزيرة شكلت ثورة في وسائل اإلعالم في العالم العربيوتوصلت الباحثة إلى أن 



 ٣٣

وكانت األكثر ثقة ومصداقية بين المشاهدين . على مستويات حرية الصحافة والمهنية في المنطقة

  .بالعر

وجدت هذه الدراسة أن الجديد الذي جاءت به قناة الجزيرة أنها منحت المعارضة العربية 

مساحة كبيرة للتعبير عن مواقفها، إلى جانب الجدل السياسي الكبير الذي يحدث على شاشتها 

باإلضافة إلى تركيزها . ويتمتع بسقف حرية مرتفع، وهو ما لم يعتد عليه المشاهد العربي من قبل

  .ى أهم ملفين على الساحة العربية وهما فلسطين والعراقعل

      بينت الدراسة أن القنوات العربية الرسمية أصبحت مضطرة ألن تغير من مضامينها 

وطريقتها في عرض البرامج والموضوعات التي تتطرق إليها، حتى يكون هناك منافسة مع قناة 

  .يرا من المشاهدين العربخاصة أن تلك القنوات خسرت جمهورا كب,الجزيرة 

 قناة الجزيرة سعت أثناء تغطيتها للحرب األمريكية على العراق أن توصلت الدراسة إلى

الستخدام المواد الصحفية وتغطيتها بكافة أشكالها للحرب بطريقة تجارية لجذب اإلعالنات، وكان 

ة الجزيرة فضلت أن أي أن قنا. ذلك على حساب المعايير المهنية وأخالقيات العمل اإلعالمي

وبالتالي زيادة مدخولها المالي وجذب ,جل زيادة عدد مشاهديها أتستثمر الحرب على العراق من 

 وبذلك ابتعدت القناة عن , متجاهلة المبادئ األخالقية التي تحكم العمل الصحفي المهني, المعلنين 

وجنحت إلى تحصيل , الهدف األساسي من اإلعالم وهو خدمة الجمهور وتزويدهم بالحقيقة 

  .المكاسب المادية للقناة على حساب األخالق المهنية في اإلعالم

عالقة ظاهرة اإلرهاب  العربية واألجنبية التي تناولت باستعراض التراث العلمي للدراسات و       

اول المنهجية التي تتعلق بطريقة التنيمكن رصد مجموعة من االستخالصات النظرية و ،بوسائل اإلعالم

  :والتكيف المنهجي والنتائج التي توصلت إليها على النحو التالي
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انصب اهتمام معظم الدراسات اإلعالمية التي تناولت ظاهرة اإلرهاب على االهتمام بـشريحة              •

 . تشكل الرأي العام العربيالتيعتبارها أحد الفئات المهمة إهي شريحة الشباب ب عمرية معينة

رائهم حول تناول وسائل اإلعالم قوف على اتجاهات الجمهور، وآسات بالواهتمت معظم الدرا •

دون االهتمام بدراسة تأثير استخدام هذه الوسائل عليهم من الناحية االجتماعية ،لحادث إرهابي معين

 .        والثقافية وغيرها

ف  رغم اختال،هي األداة المهيمنة في معظم الدراسات اإلعالميةانة مازالت استمارة االستب •

  .لدراسات وتنوع وأهدافها ومناهجها ا

 

  حدود االستفادة من الدراسات السابقة

طالع على هذه الدراسات في جوانب أضافت أبعاداً ستفاد من خالل االاالشك أن الباحث               

في وضع تصور عام للدراسة والتحديد الدقيق  لمشكلة الدراسة و،هامة في إجراء هذه الدراسة

 من اًالجمهور األردني على اعتبار أن كثيرقياس اتجاهات حيث تطرقت مباشرة إلى ، وأهدافها

ورصد أهم الجوانب المنهجية كما ساهمت على على حد علم الباحث،،الدراسات لم تتعرض إليها

لها في   وصياغة التساؤالت التي تعرض،المستوى اإلجرائي في تحديد نوع العينة المدروسة

  . وتحويل المحاور إلى متغيرات قابلة للدراسة. صميم استمارة الدراسة الميدانيةفضال عن ت،الدراسة

 تعتبر من الدراسات التي تحاول التركيز على قياس اتجاهات ة الحالي فإن الدراسة    لـذا

  والتيالعربية الفضائيتان اإلخباريتان التي تبثها قناتا الجزيرة والجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب،

  .تناولت فئات عمرية مختلفة 

  

  



 ٣٥

وأشكاله ودوافعه   وتطورهمفهومه ونشأته: اإلرهاب: الثالث المبحث 

  .وأساليبه 

  :تمهيد

شهد العالم خالل القرن الماضي وبداية القرن الحالي تزايداً ملحوظاً في العمليات  

 يهدد األمن الداخلي لكثير اإلرهابوقد بات ، اإلرهابية، وكذلك ازدياداً في عدد المنظمات اإلرهابية

واالجتماعية االقتصاديةومؤثراً على مؤسساتها ، سواء من الدول من حكومات ومواطنين على حد 

 على أحدث تقنيات ا المستخدمة باعتمادهاألساليب في اإلرهابيةوالعسكرية، وتنوعت العمليات 

عمالها اإلجرامية بأساليب يذاً أل أكثر تدريباً وتنظيماً وتنفاإلرهابيةالعصر، وأصبحت الجماعات 

  .علمية مخطـط لها
 وذلك بسبب التغطية الكثيفة     ،واتسمت العمليات اإلرهابية في العصر الحديث بالخطورة والتأثير           

  كما ساهم التقدم التكنولوجي      ،التي تقوم بها وسائل اإلعالم المختلفة وما يصاحبها من تهويل وإثارة          

ة في سرعة انتشارها، مما ساعد على تفاقم اإلرهـاب الـدولي وتـشعب              وثورة االتصاالت الحديث  

  .أنماطه وزيادة تأثيره وفاعليته

  :مفهوم اإلرهاب
 ،ال يوجد تعريف واحد لإلرهاب متفق عليه بين المتخصصين من الناحيـة االصـطالحية                

الـدول مـن    مواقف فختالف اآلراء واالتجاهات بين من تناولوا هذا الموضوع من جهة،واختال    ال

نه عمل مـشروع،كما    أ ينظر إليه البعض اآلخر على       ،ما يعتبره البعض إرهاباُ   ن  إجهة ثانية،حيث   

كمفـاهيم العنـف   ،يدخل تعريف اإلرهاب مع عدد من المفاهيم األخرى القريبة منه فـي المعنـى              

  )١٤،ص٢٠٠١الجمني،(          .السياسي، أو الجريمة السياسية،أو الجريمة المنظمة



 ٣٦

نة يتعين أن تتوفر في البحث صفة العموميـة         إ طالما تعلق األمر بالبحث األكاديمي ف      ولكن 

       -:السائدة لإلرهاب على سبيل المثال كما يلي فمن التعاريف.والحيادية 

   -:تعريف اإلرهاب
    تعريف اإلرهاب لغةً-أ 
  اإلرهاب في اللغة العربية -١ 

وَأعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُـوة        " قوله تعالى    جاء بمعنى الخوف والتخوف وكما جاء في          

 كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهِل تُرالْخَي اطبن رم٦٠ سورة األنفال، اآلية القرآن الكريم، (       "و(    

 أعمال عنف كالقتـل     رعب تحدثه "       أما في معاجم اللغة العربية فقد فسرت كلمة إرهاب بأنه           

  ".وإلقاء المتفجرات أو التخريب

  اإلرهاب في اللغة اإلنجليزية ٢- 

وهي تعني الترويع   " Ters"والتي تعود في أصلها إلى الفعل الالتيني        " Terreur"تمثله الكلمة    

، فتعريف "Terreur"أو الرعب والهول، وبنفس المعنى اُستخدم لفظ اإلرهاب في اللغة الفرنسية       

التخـوف   اً وهـو رهاب في اللغات الثالث العربية واإلنجليزية والفرنسية، يفيد معنى واحـد        اإل

   )٢٠م، ص ٢٠٠٦حريز،،  .( الرعبأو
  

  اإلرهاب اصطالحاً  -ب  

  تعريف مورجان      ١. 

 موجه نحو أهداف معينة تمارسها ،اإلرهاب هو نوع من العنف المتعمد تدفعه دوافع سياسية      

  )١٤ص ،م١٩٨٩،مورجان ( .أو عمالء سريون إلحدى الدول،ة جماعات معين

  

  



 ٣٧

�رو %�$�د ٢- (�$
 ت*�ی( ا

 ,اإلرهاب هو استخدام متعمد للعنف أو التهديد باستخدامه من قبل بعض الدول أو الجماعات" 

 وسياسية وذلك من خالل ممارسة أفعال ةتشجعها وتساندها دول معينة لتحقيق أهداف إستراتيجي

       . " القانون تستهدف خلق حالة من الذعر الشامل في المجتمعخارجة على

  )٢٦ صم٢٠٠٠الكسندرو بيكرد، (        

  تعريف محمد بسيوني  -٣

وتتوخى ) آيديولوجية (  تحفزها بواعث عقائدية ،ة عنف محرم دولياًإستراتيجي هو اإلرهاب    

 السلطة بغض النظر عما لىإ لتحقيق الوصول ،إحداث رعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين

    . كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها أم نيابة عن دولة من الدول إذا

     Bassioni .١٩٩٣ . p٢٢)(  

  تعريف ادونيس العكرة  -٤

إلـى تغليـب    ،منهج نزاع عنيف يرمي الفاعل بمقتضاه  بواسطة الرهبة الناجمة عن العنف                    " 

 المحافظة على عالقات اجتماعية ،ي أو فرض سيطرته على المجتمع أو الدولة من اجل         يه السياس أر

   ) ١١٤  ص ،٢٠٠٥ ،سميسم (          " يرها أو تدميرها ي أو من اجل تغ،عامة

استخدام  منظم للعنف بصورة      "  حمد جالل عز الدين   أويعرفه خبير اإلرهاب الدولي المصري       -٥

  " ويهدف إلى تحقيق مصالح سياسية ومطالب معينة  ويحدث رعباً،إستراتيجية ومنظمة ومتصلة

   )٤٥ ، ص ٢٠٠٤شعيب، (                 

  

  

  



 ٣٨

  :التعريف الدبلوماسي لإلرهاب -٦

وسـيلة تـستخدمها حكومـة      . "ون الدولية لإلرهاب بأنـه    ؤ أشار معجم الدبلوماسية والش            

 واالعتـداء   ،والتوقيف التعـسفي  ،واالغتيال  ،عن طريق نشر الذعر واللجوء إلى القتل         ،استبدادية  

إلرغام أفراد الشعب على الخضوع واالستسالم لها والرضوخ لمطالبهـا          ،على الحريات الشخصية    

  )٩ -٨ ص ص ١٩٩٩ عيد،(".التعسفية 

  التعريف الفرنسي لإلرهاب -٧

 أو تنظيم جماعي    ،ادلقانون يقدم عليه فرد أو مجموعة من األفر       لإن اإلرهاب هو خرق     "               

 .يهدف إلثارة اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب 

  )٩٦، ص٢٠٠٣و ی�زج� ، ,+ی+( 
  تعريف المؤتمر اإلسالمي لإلرهاب -٨

رسائل عنـف   : " م اإلرهاب كما يلي   ٢٠٠١ف المؤتمر اإلسالمي المنعقد في الدوحة عام        رع     

 مشروع أو قضية عادلة، وهو بهذا مخـالف للـشرائع الـسماوية       عشوائية من مجهول بغير هدف    

واألعراف الدولية، كما ال يجوز الخلط بين الكفاح المسلح الذي يراد به خدمـة القـضايا العادلـة                  

 )٦٠، ص٢٠٠٣حماد، (    ".ومجابهة الظلم واالحتالل كما يحدث في فلسطين ولبنان

  )CIA(تعريف وكالة االستخبارات األمريكية  -٩ 

اإلرهاب هو التهديد الناشئ عن عنف من قبل أفراد وجماعات، وأن اإلرهابي هو فرد               "          

م، ٢٠٠٣زكي و الشامي، ( ".أو جماعة ما ترغب في تحقيق أهداف سياسية باستعمال وسائل عنيفة

  )١٥ص

  

  



 ٣٩

  )FPI(تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالي -١٠

 كي يـسيء إلـى      ، للقوة ضد األشخاص أو الممتلكات      اإلرهاب هو استخدام غير مشروع           

    .وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية،الحكومة أو المدنيين أو قطاع من المجتمع 

  )٣١، صم١٩٩٧ شكور،  ( 

   -:التعريف العربي لإلرهاب - ١١

مـن  كل فعل " :م تعريف اإلرهاب وهو ٢٠٠٢حدد وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم عام            

ويقع تنفيذاً لمشروع إجرامي أو اجتماعي، ويهدف إلـى         , أفعال العنف والتهديد أياً كانت أغراضه       

 وإلحاق الضرر   ،إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم للخطر            

   "وارد الوطنية للخطرحد المأواالستيالء عليها أو تعريض , بالبيئة أو بأحد المرافق واألمالك العامة 

  )٢٩١م، ص٢٠٠٢، ٥٧مجلة المعلومات الدولية ، العدد  (

وقد اعتمدت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب على أحكام القانون الدولي فـي تحديـد              "           

بعض األعمال التي تشكل إرهاباً دولياً، ومنها أعمال التخريب على مـتن الطـائرات، والجـرائم                

  " ضد األشخاص والدبلوماسيين، واحتجاز الرهائن وأعمال القرصنة البحريةالمرتكبة

    ) ٦٠، م-�, +�*(، ص    ٢٠٠٣'��د،  (
  

  الجهود الدولية لتعريف اإلرهاب -١٢
   تعريف اتفاقية جنيف  .١ 

م، والمتعلقـة   ١٩٣٧كانت بداية الجهود الدولية لتعريف اإلرهاب في اتفاقية جنيف عـام                     

   الموجهة ضد دولة   الجنائيةاألفعال  " حيث عرفت اإلرهاب على أنه       , الدولي لإلرهاب  بالمنع والقمع 

   )١٥٨، ص٢٠٠٤عبيدات، ( . "ما وتهدف إلثارة الرعب لدى شخصيات معينة أو من الوسط العام

  



 ٤٠

  تعريف منظمة األمم المتحدة.  ٢      

جاه أو تشجيع أنشطة إرهابيـة      قيام سلطات دولة بات   " م، على أنه    ١٩٥٤     عرفت اإلرهاب عام    

   )٢٨حماد، مرجع سابق، ص(.  في دولة أخرى

           لذلك لم تحدد منظمة األمم المتحدة تعريفاً لإلرهاب بصورة مطلقة، ولكنها اكتفت بتحديد             

  .م٢٠٠٢ عام ١٣٧٣األعمال التي تندرج تحت اإلرهاب وذلك من خالل قرار مجلس األمن رقم 

صعوبة تحديد تعريف واضـح     ، يرى الباحث    عراض للتعريفات المتعددة لإلرهاب   ستالبعد ا         

:  لذلك أجتهد بوضع التعريـف التـالي          "،لإلرهاب يجمع بين طياته كافة صور اإلرهاب وأشكاله       

 سياسيا و جماعات لغرض ترويعهم      أفراداً و يستهدف    بأنه عنف تمارسه جماعات   يعرف اإلرهاب   "

 عدم توافقها   أوبهدف تحقيق غايات هذه الجماعات بغض النظر عن توافقها           اقتصاديا و   اجتماعياو  

  ." العنفأحداث المجتمع التي تدور فيه وأهدافمع غايات 

  

  نشأة اإلرهاب  
  :اإلرهاب في العصور القديمة١- 

 بدأ اإلرهاب والعنف السياسي منذ فجر التاريخ، وكانت البداية بين ولدي سيدنا آدم عليه السالم                  

 ٥٢٥ – ٣٠٠(في الدولة الحميرية الثانية " ذو نواس" هابيل، وقصة ملك نجران أخاهحيث قتل قابيل 

ولما رفضوا حفر لهم أخدوداً     ,الذي اعتنق الديانة اليهودية وحاول إجبار النصارى على اعتناقها          ) م

 فـي  النيران    فأشعلوا ،  )نجران(ضد نصارى     العربية في الجزيرة  وتطرف اليهود    وحرقهم بالنار، 

 فـي وقد جـاءت قـصتهم   , المؤمنين بالمسيحية إلى هذه النيران ن مواستاقوا عشرين ألفاً األخدود

علَيها قُعود، وهم علَى ما يفْعلُـون   قُتَل َأصحاب الُْأخْدود، النَّارِ ذَات الْوقُود، ِإذْ هم: " القرآن الكريم

،ودشُه يننْؤمبِالْم يدمزِيزِ الْحالْع نُوا بِاللَّهْؤمي ِإالَّ َأن منْهوا ما نَقَمم٨٤القران الكريم، سورة البروج، اآلية (و(  



 ٤١

من أقدم األمثلة على ظهور الحركات اإلرهابية، وهي ) السيكاريون(كما تعتبر طائفة          

تيكات خارجة عن المألوف لمهاجمة طائفة دينية على درجة عالية من التنظيم، ابتدعت عدة تك

أعدائهم عند تجمعهم في مدينة القدس في أيام األعياد، وقد كانت األعمال اإلرهابية موضع تسامح 

  .والمسيحيةا اليهودية  الديانة  إلىالذين ينتمونمن قبل الكنيسة والطبقة العليا من رجال الكهنوت 

 )٧٠، ص٢٠٠٢الحقيل، ( 

  

  :ور الحديثةاإلرهاب في العص - ٢
م عندما أعلن مجلس الثورة الفرنـسية أن     ١٧٨٩        بدأ عهد اإلرهاب في التاريخ الحديث عام        

 حيث مارست أول حكومة فرنسية بعد الثورة اإلرهاب لتحقيـق غاياتهـا             ،الرعب هو قانون اليوم   

م، ص  ٢٠٠٦الترتـوري و جويحـان،      .  (السياسية، والذي يجسد إرهاب الدولة بمفهومه الحديث        

٨٩(  

         وقد ظهرت فكرة التنظيم اإلرهابي ألول مرة في القرن التاسع عشر وذلـك مـن خـالل                 

سبانيا وألمانيا، وقد كانت هذه الجمعيات تـستخدم الرسـائل          إتشكيل الجمعيات السرية في إيطاليا و     

ت األيديولوجيـة   المتفجرة بشكل واسع لالعتداء على الشخصيات الهامة، كما تبن   ةالملغومة واألجهز 

اإلرهاب " لينين"  اإلرهاب المنظم كأسلوب عمل للثوار على شكل عصابات، حيث اعتبر            ةالشيوعي

 )٩١م، ص ٢٠٠٦الترتوري و جويحان،مرجع سابق  (.وجهاً من وجوه الحرب

م في الواليات المتحدة نقلة نوعية مهمـة        ٢٠٠١ أيلول عام    ١١ أحداث   ويرى الباحث أن             

 مـن   قرب إلى ما يعرف باإلرهاب الجديد أكثر من كونها شكالً         أوبدت  ، ظاهرة اإلرهاب    في تطور 

ـ             صائص مميـزة   أشكال اإلرهاب التقليدي القديم ومفهوم اإلرهاب الجديد، وهو إرهاب يتـسم بخ

 جماعات من   ى ينتمون إل  فراداًأمن حيث التنظيم والتسليح واألهداف فهي تضم        ومختلفة عما سبقها    



 ٤٢

لوجية دينية أو سياسية محددة تنتقـل       يوولكن تجمعها أيد  ,لفة وال تجمعها قضايا قومية      جنسيات مخت 

  . خر آمن مكان إلى 

  أسباب ودوافع اإلرهاب

تتعدد دوافع اإلرهاب بتعدد الظروف التي ينبثق منها وتختلف باختالف الزمان والمكان، ويمكن تقسيم     

توى الفردي ويشمل الدوافع التي تجعل الفرد يتجه لإلرهـاب          المس, دوافع اإلرهاب إلى المستويات التالية    

كوسيلة في حياته، والمستوى الوطني ويشمل دوافع اإلرهاب على المـستوى الـداخلي ضـمن الدولـة                 

مثل نظام العمل , الواحدة، والمستوى الدولي ويشمل مجموعة األوضاع الدولية التي تشجع على اإلرهاب    

  )١٩٣ص، م�ج7 س�%5'-�0،  (. طياته من ضغوط على بعض الدولالدولي الراهن وما يحمل في

تتعدد الدوافع التي تقود الفرد للسلوك اإلرهابي وتختلف باختالف         . دوافع اإلرهاب على المستوى الفردي    

الظروف التي يعيش فيها والضغوط التي يتعرض لها، حيث تشمل دوافع اإلرهاب على المستوى الفردي               

  :على ما يلي

 إذ يقدم الفرد على اإلرهاب ألسباب تتعلق بحالته النفسية الناتجة عـن             .)النفسي(ب السيكولوجي   الجان.أ

  .الضغوط والمواقف التي يتعرض لها

فراد للحصول على ما يسد حاجتهم ويلبي متطلباتهم المادية، وخاصة      أليتمثل بنزوع ا   . الجانب المادي .ب

، حيث تنجح المنظمات اإلرهابية في اسـتقطابهم        )فاوت الطبقي الت(عندما تتسع الفجوة بين الفقير والغني       

  )٢٧٨عبيدات،مرجع سابق،ص(.مقابل المال

بتقديم المعلومات عن القـضايا التـي       ,بطريقة غير مباشرة     تقوم وسائل اإلعالم    . الجانب الوجداني .جـ

 الحوادث ردود فعل نفسية     يعمل من أجلها اإلرهابيون مما يؤدي إلى إثارة األفراد  نفسياً، حيث تلقى تلك             



 ٤٣

متباينة قد تكون معارضة لدى البعض أو متعاطفة  لدى البعض اآلخر، مما يدفعهم لالنضمام للمجموعات         

  .)٢٧٩عبيدات،مرجع سابق،ص.(اإلرهابية أو محاولة تقليدها

حدة تتنوع دوافع اإلرهاب ومثيراته على مستوى الدولة الوا       . دوافع اإلرهاب على المستوى الوطني      .٢

وتختلف باختالف الظروف التاريخية والتركيبة الديموغرافية للمجتمع، حيث توجد عدة عوامـل تـساعد              

  )١٧١معوض،ص(: على نشوء اإلرهاب على  هذا المستوى وكما يلي

يمكن أن يفسر ارتباط اإلرهاب بالسياسة من خالل تعريف ميكافيلي لها حيث عرف . الدوافع السياسية* 

 لذا تعتبر السياسة من أبرز دوافع العمليات اإلرهابية التي تنفذ           )١٧ ،ص ١٩٨٤،علي( لقوةالسياسة بأنها ا  

  : لعدة أسباب أهمها ما يلي

  .الصراع على السلطة وقلب أنظمة الحكم  )١(

  .تنبيه الرأي العام المحلي والعالمي إلى مشكلة سياسية معينة  )٢(

  .اسب سياسيةالرغبة في احتجاز بعض الرهائن للحصول على مك  )٣(

  .إلحاق الضرر بمصالح الدولة حتى تخفف من سياستها المتشددة تجاه بعض القضايا  )٤(

  .ير المصير لشعب مارالحصول على حق تق  )٥(

  )١٣ص١٩٨٧ العكرة،(.محاولة التأثير على القرارات السياسية للدولة وإظهار ضعفها  )٦(

ات المجتمـع مـن الحرمـان االجتمـاعي أو           قد تعاني بعض فئ    . االقتصادي –الحرمان االجتماعي    *

أو نتيجةً لسوء استغالل السلطة من قبل الفئات        , االقتصادي ألسباب عرقية أو مذهبية أو لغوية أو دينية          

الحاكمة أو العبث بالمقدرات الوطنية الذي قد يؤدي إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين، مما يـؤدي                

تلجـأ لإلرهـاب كوسـيلة لتغييـر أوضـاعها والحـصول علـى              إلى شعور هذه الفئات بالظلم، حيث       

  )١٩٧حريز،مرجع سابق ص(.حقوقها
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يساعد وجود التبعية الثقافية واالجتماعية واالنقـسام الحـاد         . الدوافع العنصرية والثقافية واالجتماعية   * 

 التيارات، كما   حولها على إيجاد مجتمعات متباينة اجتماعيا وثقافياً يسودها التناحر والصراع بين مختلف           

 أحـد   , تشكل الدوافع العنصرية والكراهية لدى بعض الطوائف ضد فئات عرقية داخل الدولة الواحـدة             

قيام بعض المواطنين المنتمين لعنصر معين بممارسة سلوكيات إجرامية         إلى  مما يدعو   مسببات اإلرهاب، 

ة في سبيل االنفـصال وإنـشاء       مثال ذلك ماتقوم به عناصر انفصالي     ,  أقليات معينة    أوخر  آضد عنصر   

في الواليـات     ومن أمثلة ذلك التأميل  واألكراد  وغيرهم  والسود  والبيض            , كيانات  سياسية  مستقلة      

  .المتحدة األمريكية 

  )٢٠٠٨,الشاوش ( 

تشَكّل االختالفات الدينية والمذهبية أحد دوافع  اإلرهاب، حيث يقود التعـصب لـدى              . الدوافع الدينية * 

لفئات الدينية إلى اللجوء لإلرهاب للسيطرة على المجموعات الدينية األخرى، ومن األمثلة علـى              بعض ا 

ذلك ممارسات محاكم التفتيش ضد المسلمين في اسبانيا، والكاثوليك ضـد البروتـستانت فـي ايرلنـدا،                 

 تمنع   التي را وسويس ,تمنع الحجاب اإلسالمي     التي   وبلجكيا  ,  وفرنسا   والهندوس ضد المسلمين في الهند    

  )نفس المرجع,الشاوش  (.رفع المآذن 

  
  
  

يمكن تحديد أهم دوافع اإلرهاب على المستوى الدولي كما . دوافع اإلرهاب على المستوى الدولي.٣

   . يلي

  :رعاية بعض الدول واألنظمة السياسية لإلرهاب.أ

ياً السـتغاللها فـي تحقيـق       ض الدول برعاية ومساندة بعض المنظمات اإلرهابية سياسياً وماد         تقوم بع 

مصالحها، ومن األمثلة على ذلك دعم االتحاد السوفييتي السابق للحركات الماركسية في العـالم، ودعـم                
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أمريكا وبريطانيا للمنظمات الصهيونية اإلرهابية كالهاجاناة والبالماخ واألرجون وشتيرن قبل قيام دولـة             

 أفغانـستان وفـي العـراق       ي وف وأفريقيامريكا الجنوبية   إسرائيل، ودعم أمريكا للحركات اإلرهابية في أ      

  ) م�ج7 س�%5م*:ض، ( .والسودان بما يخدم مصالحها

 الكثير من بؤر التوتر في العالم على تفـريخ الجماعـات            ساعد توفر . وجود بؤر للتوتر في العالم      .ب

 العـراق   ة، ومـشكل  مشكلة الشيشان فـي روسـيا     : والمنظمات اإلرهابية، ومن األمثلة على بؤر التوتر      

ومشكلة كشمير بين الهند والباكستان، وإقليم الباسك االنفصالي في إسبانيا، والمشكلة الكردية          , وأفغانستان  

في العراق وإيران وتركيا، ومشكلة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر، ومشكلة دارفور بالسودان،             

  )١٧٩ص, م*:ض،  ��; ا
��ج7( .تبت في الصين ومنطقة ال,وإقليم ايرلندا الشمالية في بريطانيا

 المتحدة على األمم المتحدة ومؤسساتها وانعدام الشرعية الدوليـة وغيـاب            هيمنة الواليات ويرى الباحث   

دوافع رئيسيةً لإلرهاب،   , القانون والكيل بمكيالين من قبل القوى العظمى عند التعامل مع القضايا الدولية           

حياز األمريكي والغربي األعمى إلسرائيل، من خالل اعتبار أعمال المقاومـة           ومن األمثلة على ذلك االن    

الفلسطينية إرهاباً وأعمال اإلرهاب اإلسرائيلي دفاعاً عن النفس، واالزدواجية في التعامل مـع قـضايا               

 يةأسلحة الدمار الشامل في العالم من خالل المطالبة بتطبيق القانون الدولي على إيران وكوريا  الـشمال                

  .والتغاضي عن تطبيقه على إسرائيل
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  أشكال اإلرهاب 
  :أبرزها متعددةٌ أشكاٌل لإلرهاب 

 ,أفـراد  أو جماعـات  أو حكومات بواسطة المسلّح العنف استخدام صورته  :المسلّح اإلرهاب .أ 

 لعامـة ا واالقتـصادية  الخدميـة  والمنـشآت  بالمرافق و وبالممتلكات باإلنسان األذى إلحاق بهدف

   .أبرياء أناس ضحيته يذهب ما وغالباً، والخاصة

 أفـراد  أو جماعـات  أو دولـة  بحقّ دوٍل مجموعةُ أو دولةٌ تمارسه ما هو:الـسياسي  اإلرهاب. ب

 تغييـر  على حملهم بهدف السياسية الضغوط ممارسة أبرزها مختلفة بأشكاٍل بلدانهم في يتواجدون

 ر إلـى  تفتق الّتي الفاشية الديكتاتورية النّظم خاصية هوو ة،المختلف لقضاياا حيال ومواقفهم سياساتهم

   .مواطنيها وبين بينها الديمقراطية السياسية للممارسة

 مـن ،  واألفـراد  والجماعات والحكومات الدول على يمارس ما هو :االقتصادي اإلرهاب  .جـ

 يتمثّـل ، وكذلك   المختلفة بسياساتها والقبول ليهاع الضغوط ممارسة بهدف,  فاعلة دولية قوى جانب

 , المحليـة  واالقتـصادية  السياسية األنساق بعض جانب من والمضاربة والتّهديد الضغط مزاولة في

  .األنساق تلك عن الخارجة االقتصادية والمنشآت األفراد على

ـ   فراداأل  ه يقصد من  مجتمعي تهديد هو  االجتماعي اإلرهاب  .هـ ر الملتـزمين بـالقوانين    غي

 )www.habilian.com (.نظمة المعمول بها في وطنهمواأل
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 تسهم بعض وسائل اإلعالم بنشر الفكر اإلرهابي عبـر          : عبر وسائل اإلعالم     الفكري اإلرهاب . و

ـ     , والتسرع منهجية  بثها لألعمال والرسائل التي تتسم بال      ،وقد اً وتـشهيري  اً ويكون الهدف هنا دعائي

الوسائل اإلعالمية ،عن بعض األهداف وتبث بالتالي الرسالة دون دراسـة            قائمون على تلك  يغفل ال 

ووعي بمدى خطورتها فيتحول الفكر اإلرهابي إلى تجسيد واقعي فاعـل ينبنـي علـى فلـسفة و                  

  )٢٠٠٥أبو الحسن، (  .لوجية واضحة،فالفكر اإلرهابي يعتمد على عناصر الرعب والخوفيوايد

   أواًحث أن اإلرهاب الفكري الذي يبث عبر وسائل اإلعالم سواء كان مقصود      ويرى البا

  ،ئة يسهم في تكوين اتجاهات الرأي العام ويروج لسياسات وأهداف دعائية مناو,   غير مقصود

  وتمليكه الحقائق والمعلومـات      ,لذلك ينبغي رفع وتنمية الوعي لدى الجمهور األردني و العربي         

  . تأثيره للتصدي والتقليل من

 Electronic or Digitalظاهرة اإلرهاب اإللكترونـي أو الرقمـي    : اإلرهاب االلكتروني. ي

Terrorism  هو نوع آخر من اإلرهاب نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية، باستغالل 

ـ  ماد العدوان أو التخويف أو التهديـد     "ويمكن تعريفة بأنه    . شبكة اإلنترنت للهدم والتخريب    أو  اًي 

معنويا باستخدام الوسائل اإللكترونية الصادرة من الدول أو الجماعات أو األفراد على اإلنـسان              

وعلى دينه، أو نفسه، أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغير حق بشتى صنوفه وصور اإلفساد فـي          

  )www.ahu.edu.jo (.األرض

    

  :  التطرف الديني-ز 

لكل عقيدة مؤيدون ومعارضون، فكلما زاد عدد المؤيدين زادت قـوة         والدين هو عقيدة ونظام،          

الَ ِإكْراه في الدينِ قَـد       ( وكلما قل عدد المؤيدين زادت ضعفاً وتفككاً، قال تعالى           ،العقيدة ورسوخها 



 ٤٨

     كْفُري نفَم الْغَي نم شْدالر نيا           تَّبلَه امصالَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كستَماس فَقَد ن بِاللّهْؤميو بِالطَّاغُوت 

يملع يعمس اللّه٢٥٦القران الكريم، سورة البقرة، اآلية (  )و(  

  
  

   لإلرهابةاألنماط الرئيسي
  

 اًإرهابو،  اَ فردي اًإرهاب ،هابعند الحديث عن اإلرهاب من حيث وسائله نجد ثالثة أنوع من اإلر               

  : وكما يليإرهاب دولة و، تقوم به منظماتاًجماعي

داخل المجتمعات نتيجـة للـشعور بـالظلم أو         يظهر هذا النوع من اإلرهاب      : اإلرهاب الفردي   .أ

  .االضطهاد أو كرد فعل لالستبداد الحاكم

اكمـة ولهـا أيـديولوجياتها      منظمات لها هياكلها الح   مارس هذا النوع    ت: اإلرهاب الجماعي  .ب

با وأمريكـا   والموجهة، وهذا النمط من المنظمات يشيع في غالب عالمنا المعاصر بما في ذلك أور             

  .ذاتها، وليس في بالدنا العربية واإلسالمية فحسب

ما وتحديداً  , تجاه العالم  يقدم هذا النوع من اإلرهاب خير مثال له في السياسة األمريكية           :إرهاب الدولة  .جـ

تمارسه وتقوم به حالياً في العراق وأفغانستان، وكذلك يتمثل بحالة إسرائيل في المنطقة وما تمارس               

وآخر األمثلة علـى    , من إرهاب دولة ضد الشعب الفلسطيني وتمارس ضده أشد أنواع  اإلرهاب             

 كانون ١٨م إلى ٢٠٠٨ كانون األول ٢٥خالل الفترة من ،  ذلك ما اقترفته إسرائيل في قطاع غزة

من النـساء،  ) ١٠٨(من األطفال و) ٤١٠(شهيداً بينهم ) ١٣١٥(م ، حيث سقط خالله   ٢٠٠٩الثاني  

   ).م٢٠٠٩ نيسان ٢٥, ١٤٠٧٦العدد , جريدة الرأي.( جريح) ٥٣٠٠(كما بلغ عدد الجرحى 

انتهكت خالله كافة القوانين والمواثيق الدولية، حيث قصفت المـدارس والمستـشفيات ودور                 و

ومنعت األطقم الطبية من الوصول إلى الجرحى والمصابين، كما قصفت المواطنين اآلمنين            ,بادة  الع
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 ومنعت قوافل    ,ودمرت البيوت على النساء واألطفال، وقصفت مواقع مكاتب األمم المتحدة لإلغاثة          

المحرمة المساعدات الطبية والمساعدات اإلنسانية من الدخول إلى غزة، باإلضافة الستخدام األسلحة  

مقاضاة من المجتمع الدولي على أعمالها هذه، واألكثر من ذلك أنه   أي  دولياً، لكن إسرائيل ال تواجه      

  .يعتبر دفاعاً عن النفس

   اإلرهابأساليب 

 وأيا كان الشكل الذي يتخذه ، أساليب ووسائل معينة          ,ينتهج اإلرهاب في سبيل تحقيق أهدافه               

هاب ومع مـسرح العمليـات      ومع المنفذين لإلر  ,  طبيعة األهداف المبتغاة     تتناسب إلى حد كبير مع    

   .)saeeed.blog.www(  .اإلرهابية

تتعدد أساليب اإلرهاب وتتبدل وتتطور وتتغير باستمرار تبعا للظروف والمكـان والقيـادات                 و

  :درات وأكثرها شيوعاًوالزمان واألهداف وتتفاوت تبعا للق

 وهي تنظيمات مسلحة من القوات الشعبية غير النظامية تعمل غالباً ضـد             حرب العصابات  . أ

  .السيطرة األجنبية

هو ظاهرة استخدام العنف والتصفية الجسدية لشخصيات سياسية، وتستخدم         . االغتيال السياسي  . ب

  .كأسلوب من أساليب العمل والصراع السياسي ضد الخصوم

هي عملية توقيف قسري لطرف ثالث ليس طرفاً مباشراً في النزاع، الهـدف         . احتجاز الرهائن  . ج

  .منها فرض شروط سياسية أو عسكرية أو مالية

 وذلك عن طريق اللجوء إلى ,هو االستيالء على الطائرة أثناء تحليقها في الجو . خطف الطائرات  . د

  .نازالت مقابل اإلفراج عن الطائرة والمخطوفينالتهديد باستخدام العنف بقصد الحصول على ت
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وهو ما تقوم به الدول الكبرى استناداً إلى قوتها بقذف مدن دول أخرى             . ضرب المدن بالقنابل   .  ه

  .بالقنابل إلرغامها على التسليم

كأن تقوم دولة بحجز سفن تابعة لدولة أخرى إلرغامها على إجابة طلبات أو القيام              . حجز السفن  .و

  )٣٤التل، مرجع سابق، ص (     .عهدات معينةبت

تتلخص هذه الظاهرة في وجود غرباء مزروعين وسط محيط من سكان           . االستعمار االستيطاني  .ز

  . كما هو الحال في فلسطين المحتلة،البالد األصليين

 أو  توسع الدولة إقليمياً على حساب البلدان األخرى وقد يكـون سياسـياً           هو  . التوسع اإلقليمي  .ح

  .عسكرياً

    انتشرت بشكل مكثف خالل العقد الماضـي فـي فلـسطين المحتلـة،             . العمليات االنتحارية .  ط  

من قبل تنظيم القاعدة فرع العراق      ولكنها اآلن تستخدم بكثافة في العراق وأفغانستان، كما استخدمت          

م والتي أسفرت عن    ٢٠٠٥في شهر تشرين أول     في تفجيرات الفنادق الثالثة التي حدثت في األردن         

  .  شخص أخر٢٠٠ شخصاً وجرح حوالي ٥٨استشهاد 

وهذا األسلوب سائد اآلن بشكل مكثف في العراق       . استخدام المتفجرات والسيارات المفخخة      . ي  

وأفغانستان، وذلك بوضع المتفجرات على الجسور وعقد المواصالت والمنـاطق الحرجـة علـى              

    )www.blog.saeeed.com(  .مفخخة أو باستخدام السيارات ال,الطرق

  

   مجاله الجغرافي  :اإلرهاب

  :ن من اإلرهابانوع في هذا االتجاه يوجد 

هو اإلرهاب الذي يدور في مجاله العالمي وهناك نماذج عديدة لهذا النـوع              :اإلرهاب العالمي  .أ

العالمي، وإن وصف    في هذه الدائرة من دوائر اإلرهاب         تنظيم القاعدة حيث يدخل بعض المراقبين     
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الذي تمارسه الدولة األمريكية     اإلرهاب األمريكي  هو،إرهابه بأنه رد فعل على إرهاب دولي آخر         

  .)من ليس معنا فهو ضدنا( وسياسة تجاه العالم أجمع

 الدولة الموجـود بهـا       اإلرهاب الذي يدور في مجال     هو : اإلرهاب المحلي أو اإلقليمي   .  ب  

ممارسة للعنف، حتى لو ادعى تواصالً مع غيره من التنظيمـات اإلرهابيـة             التنظيم أو الجماعة ال   

الواقـع، أال وهـو      هذا المجال أمامنا نموذج قريب إلى الذاكرة وإلى        وفي   ،خارج نطاق هذه الدولة   

�2 *4��2�3ت       ( مفـتح اإلسـال  " تنظيم ما يسمى بـ �5�8��2 م�6372 م�  ان2�3A@ ه2?<   إره�*��2 ه2: م9

8�� مE مC�D ن5-�9���ل  ا��Hرد �G�E�F �: ا�Jن��H�( .  

   " www.asharqalawsat.com(  
  

  ربط اإلرهاب بالدين اإلسالمي
��١١ ا������� ا��� أ�
	�� ه����ت             جورج بوش  الواليات المتحدة االمريكية     وصف رئيس      

إشارة البدء لتصعيد حملة ضخمة     وقد أعطت   حملة صليبية،    حربه ضد اإلرهاب الدولي بأنها     ای���ل 

تربط اإلرهاب باإلسالم، وقد جاءت تصريحات رئيس الوزراء اإليطالي برلسكوني حـول تفـوق              

 وعلى خلفية الخلـط المتعمـد بـين    ،الحضارة اإلسالمية في السياق نفسهالحضارة المسيحية على  

  )١٣٧، ص ٢٠٠١ولد أباه( "بأسلمه اإلرهاب"اإلرهاب واإلسالم أو ما يمكن وصفه 

  
 حيث عبرت  ،أيلول١١ نمواً متزايداً بعد أحداث    في الغرب  اإلسالم    العدائية عن  شهدت الكتابات      

 الكاتب والمحلل النفـسي      وصف قد الغربية، و   واإلستراتيجية اسية في الدوائر السي    سائد عن شعورٍ 

 ومن ثم فإن الـذبح      ,نسق فكري يقوم على الحرب المقدسة     " الفرنسي باتريك دكليرك اإلسالم بأنه      

  جيري فالولو )١٥، ص٢٠٠٧لدباغ ،ا (".وقطع الرؤوس ظاهرتان تندرجان في قلب اإلسالم ذاته
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 وفرانكلين غراهام المستشار الديني للـرئيس  ، إرهابياً  وسلم ههللا علي صلى ا  اًالذي اعتبر النبي محمد   

  ) ١٣٨المرجع، ص  الدباغ، نفس( "ديانة  شيطانية مريرة " بوش الذي وصف اإلسالم بأنه 

وغيرهما من أركـان تيـار المحـافظين الجـدد          " ريتشارد بيرل "و" وانتهاء  بدانيال بايبس         

 والذين يعتبرونه خطراً استراتيجياً يواجه العالم الغربي        , في واشنطن  المتحكمين بدائرة صنع القرار   

  .في قيمه ومصالحه الحيوية

, أيلول لتحقيق المزيد من التحريض ضد العرب والمسلمين       ١١استغلت إسرائيل تفجيرات             

تعتقد لتبرير مظاهر العنف التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني، وتحريض أمريكا ضد الدول التي              

 من خالل محاوالت تحميلها مسؤولية اإلرهـاب        ،نها تشكل خطراً عليها كالعراق وسوريا وإيران      أ

عموماً ودعم أعمال اإلرهاب الداخلي ضدها، وقد ذكر شارون في هذا السياق  إن كنتم تواجهـون                 

ول هو ما   وما تعرضت له نيويورك وواشنطن في أيل       فإننا نواجه نسخا متعددة منه،       اًدن واحد ابن ال 

تتعرض له المدن اإلسرائيلية منذ عقود، واألسباب الكامنة وراء تفجيرات أيلول هناك في أمريكـا               

  .)١، ط٢٠٠٢بياري، لوقا (.هي نفسها التي تحرك العرب لمحاربة إسرائيل

  اإلرهاب والمقاومة الوطنية المشروعةالتمييز بين 

فاح المسلح المرتبط بحق الشعوب في تقريـر        تختلط ظاهرة اإلرهاب مع ظاهرة المقاومة والك           

مفهوم و مفهوم اإلرهاب،    ...المصير وحركات التحرير الوطني مما يؤدي  إلى الخلط في المفاهيم            

  .السكوت عن التمييز بينهما  أووتصوير المقاومة إرهاباً ،المقاومة

رض أتلت دولة غاصـبة     كلما اح : ورغم ذلك  فيمكن قولها وبملء  الفم  وبملء الحق            "           

 بجميع الوسائل المتوفرة  لديه حتـى        من حق هذا الشعب مقاومة االحتالل     كان  ،شعب من الشعوب    

النصر وطرد المغتصب، فالفرنسيون قاوموا االحتالل النازي وكـذلك شـعوب البلقـان، وقـاوم               
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، ويقـاوم   الجزائريون االحتالل الفرنسي، وقاوم األمريكـان االسـتعمار البريطـاني والفرنـسي           

الفلسطينيون اآلن االحتالل الصهيوني ويقاوم العراقيون االحتالل األمريكي، ويقاوم األفغان التحالف 

   )٢٢٥،مرجع سابق ص ٢٠٠٤عبيدات، (       " .الغربي بزعامة أمريكا

 لشرعية الكفاح المسلح للشعوب في سـبيل   بين اإلرهاب والمقاومة وتدعيماً  ن هناك فرقاً  وأل       

  مـن ١٩٧٣ فـي تـشرين أول   ٢١٠٢ فقد صدر القرار رقم    ,  في تقرير المصير   اقاللها وحقه است

ـ كفاح الشعوب الخاضـعة ل    " ن  أ على   الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤكداً     سيطرة االسـتعمارية   ل

 هو كفاح مشروع    ، في تقرير المصير واالستقالل    اواألجنبية والنظم العنصرية في سبيل إقرار حقه      

   )٧٥ ،ص٢٠٠٠بدر،(    "االتفاق مع مبادئ القانون الدولييتفق كل 

       

  اإلرهاب وحقوق اإلنسان

  يثور التأثير المتبادل بين اإلرهاب وحقوق اإلنسان من خالل اعتراف الوثائق الدولية    

رانها فى نفس الوقت ببعض القيود تواإلقليمية والشريعة اإلسالمية بجملة حقوق اإلنسان مع إق

حديدات التي يقررها النظام القانوني لكل دولة وفقا للضرورة ولحاجات تتصل بالصالح العام والت

فإن ،وإذا كانت عالقة اإلرهاب بالديمقراطية قد احتلت مكاناً بارزاً بين كتابات الفقهاء.واألمن العام

     .يةعالقة اإلرهاب بحقوق اإلنسان أكثر طرحا وتناوال من جانب الوثائق والهيئات الدول

  )١ط.، ٢٠٠٠المشهداني، (                          

 ومن هنا فهو ، والشك أن اإلرهاب يبث الرعب والخوف والرهبة والفزع فى النفوس       

كما قد يدفع الدولة إلى تحويل بعض الموارد إلى ،يتعارض مع حق اإلنسان فى األمن والعيش بسالم

ؤثر على مختلف جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية مكافحته بما يعطل جهود التنمية التي ت

وهناك .وبذلك يضحى اإلرهاب متعارضاً مع مبدأ حقوق اإلنسان من حيث أهدافه وأساليبه،والثقافية
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لعل أبرزها خطف ،صور كثيرة تمثل اعتداء على حقوق اإلنسان في األمن والحرية الشخصية

  .يرهاوالتفجيرات وغ،واالغتيال،واحتجاز الرهائن

وقد أعربت الجمعية العامة لألمم المتحدة عن استيائها إزاء األفراد الذين يقتلهم اإلرهابيون في       

إدانة قاطعة أعمال اإلرهاب وأساليب ممارسته بوصفها أنشطة ترمى إلى وأدانت ،أعمال العنف

   )٢٦٧ ، ص ٢٠٠٩بوعين، أ(    . مع المدنيتوض أركان المجتقتدمير حقوق اإلنسان و

تتذرع الدول بخطورة العمليات اإلرهابية من أجل اتخاذ إجراءات تعسفية تعتبر اعتداء على  و    

بية ولذا قامت المحكمة واللجنة األور .عتقادواال حقوق اإلنسان األساسية مثل حقه فى التنقل والتفكير

يدة عن االنتهاكات بوضع حدود وضوابط لمكافحة اإلرهاب بالقدر الذي تظل به حقوق اإلنسان بع

ويتعارض مع حقوق ،فاإلرهاب يمثل اعتداء صارخا على حقوق اإلنسان وانتهاكا مباشرا لها.

فالعمل اإلرهابي ينطوي على مصادرة ألكثر من ،اإلنسان من حيث األهداف واألساليب واألشكال

   ) ٣١٨، ص ٢٠٠٢خليل، (.األبرياء يين  يوجه للمدناحق من حقوق اإلنسان وخاصة عندم
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  اإلرهاب في األردن :المبحث الرابع

 أهمهـا الموقـع الجغرافـي       ،عانى األردن من اإلرهاب بجميع صوره وأشكاله ولعدة أسباب             

 وقضايا اإلقليم التي من أهمها القضية الفلـسطينية         ،المتوسط لألردن بين البؤر الملتهبة في المنطقة      

 تربط األردن في دول العالم ومنها الدول الغربية المستهدفة          واحتالل العراق،و العالقات الجيدة التي    

مصالحها على األراضي األردنية،والهجرات المتتالية لألردن وما تحمله مـن أفكـار ومعتقـدات              

وسياسة األردن القائمة على مكافحة المخدرات ومعاقبة تجـاره ومروجيـه،            .إيديولوجية متطرفة 

ومحاولة اإلرهابيين النيل من الوحدة الوطنية  .لجريمة المنظمةبسبب ارتباط المخدرات باإلرهاب وا

  . وإشغال الجبهة الداخلية بقصد زعزعة أمن واستقرار األردن

  .)٢٠٠٤ كانون أول١٧جريدة الرأي، رسالة عمان،( 

      : اإلمارة العمليات اإلرهابية التي تعرض لها األردن منذ تأسيس

  .١٩٥١ول على أعتاب األقصى عام استشهاد الملك المؤسس عبد اهللا األ �

  .١٩٥١اغتيال رياض الصلح عام  �

  .١٩٦٠ لمجالي عامااغتيال رئيس الوزراء هزاع  �

 .١٩٦٦حادثة السيارة الملغومة عند حدود الرمثا عام  �

 م١٩٧٠حوادث أيلول في األردن عام  �

  .م١٩٧١اغتيال رئيس الوزراء وصفي التل في القاهرة عام  �

  .١٩٧٦ حادثة فندق األردن عام �

 ).مجموعة أبو نضال (١٩٨٣حادثة السفير األردني في نيودلهي عام �

 ١٩٨٥اختطاف طائرة الملكية في بيروت  �
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  ) مجموعة أبو نضال(م ١٩٨٤اغتيال القنصل األردني في بوخارست في كانون أول  �

 م١٩٨٤حريق السفارة األردنية في ليبيا عام  �

مجموعة أبـو   (م  ١٩٨٥رة في تموز عام     إطالق النار على مكاتب الملكية في مدريد وأنق        �

  ).نضال

  .م١٩٩٠حوادث جيش محمد عام  �

  .م١٩٩٤اغتيال الدبلوماسي األردني نائب المعايطة في بيروت في عام  �

 .٢٥/٩/١٩٩٧محاولة اغتيال خالد مشعل على األراضي األردنية عام �

  .٧/٨/٢٠٠٣تفجير السفارة االردنية في بغداد  �

م و نـتج عنهـا استـشهاد        ٢٠٠٥ على مدينة العقبة عام       صواريخ كاتيوشا  ةإطالق ثالث  �

  ).قاعدة الجهاد في الشام(خر، حيث تبنت هذه العملية جماعةآجندي أردني وجرح 

م ٢٠٠٥  ثـاني   فنادق في عمان في شهر تشرين      ثةسلسلة التفجيرات التي وقعت في ثال      �

ن قبل   والمتبناة م  ,ينخرآ شخص   ٢٠٠ شخصاً وجرح حوالي     ٥٨وأسفرت عن استشهاد    

  .لزرقاوياتنظيم القاعدة في العراق بزعامة أبو مصعب 

إفشال العديد من المحاوالت اإلرهابية التي تم ضبطها علـى األراضـي األردنيـة مثـل                 �

السيارات المفخخة وتخزين األسلحة على الساحة األردنية أو محاولة تهريبها من خـالل             

  )www.gid.gov.jo/ar/terrorism_ar.html (   .األردن
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  . العربية ت الفضائياوتطورنشأة : الخامس   المبحث

  :تمهيد

 امتزجت فيه نتائج وخالصات ثالث ثورات       ،يشهد العالم حالياً مرحلة جديدة من التطور التقني            

 وأخيـراً   ،ثورة المعلومات وثورة وسائل االتصال المتمثلة في تقنية وسائل االتصال الحديثة          : هي  

 وقـد أدت الثـورة      ،كترونية التي امتزجت بكل وسائل االتصال واندمجت معها       ثورة الحاسبات االل  

 وتزايد قدرتها على جمع اإلعالم تعدد وسائل إلىالتكنولوجية الهائلة في مجال المعلومات واالتصال   

أصـبحت تلعـب دوراً     بل ، ولم يعد دورها يقتصر على نقل المعلومات فقط،المعلومات وتوزيعها 

  )٤٧ص٢٠٠١ إمام (الصور للشعوب والدول والمنظمات على حد سواءمهماً في رسم 
 اإلرسـال وفي عصرنا الحديث ومع التطور المتسارع والمستمر لألقمار الصناعية في مجال                  

أصبحت القنوات الفضائية حقيقة ال يمكن تجاهلها على الرغم من احتدام النقاش حول             . واالستقبال  

 خوفاً علـى    ،نقسامها بين معارض للغزو الثقافي من خالل هذه القنوات         واختالف اآلراء وا   ،آثارها

  . )١٢ ص ،١٩٩٧عبد الحميد ،( .الهوية الوطنية ومؤيد لالنفتاح الثقافي على العالم 

اضـطرت األقطـار    . وسعياً وراء مواكبة عصر البث الفضائي والتأقلم مع اقتصاد السوق                 

 والتلفزيوني تاركة للقطاع الخاص العمـل      اإلذاعي واحتكار البث    ، تجاوز نظام االمتياز   إلىالعربية  

 الوجود فضائيات تابعة للحكومات من حيث التأسـيس لكنهـا تتمتـع             إلى فظهرت   ،في هذا المجال  

 إلى وأخرى تعود    ،باستقاللية كاملة على أصعدة رسم السياسات والخطط والتنفيذ البرامجي والمالي         

   )عبد الحميد، مرجع سابق (  ."عمالأوقطاع خاص يقوده رجال مال 

الربـاح   مقدار ا  وإنماللمشاهد   الهم األول ما يقدم   لم يكن   الحالتين  تا   كل  ويرى الباحث أنه في          

معتمدة في    التي ركز معظمها على الجوانب المرتبطة بالتسلية والترفيه        ,التي تجنيها هذه الفضائيات   
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 ولم تشدد هذه الفضائيات على مـضمون        ،اإلنتاج من تكلفة    ذلك على المستورد الفني األجنبي هرباً     

أو ,التحريض على ارتكاب األفعال غير المشروعة قانونـاً         (  كان يتضمن    إذاهذا المستورد وفيما    

  .نه يروج لمفاهيم تمثل اعتداء على كرامة الفرد أ أو , يشكل تجاوزاً على أعراف وتقاليد المجتمع

تبث قـضايا اإلرهـاب      المشاهد في برامج    ) استغفال   ( إلىه الفضائيات   وقد عمد العديد من هذ        

  . ين على نشر أعمالهم اإلرهابية بسهولة ويسريرهاببمختلف أشكاله وأنواعه مما ساعد اإل

 وفي عالمنا العربي تعتبر الفضائيات العربية التي بدأ انتشارها أواخر القرن العشرين ثورة في      

 فمـا كـان يـراه       ، حيث غيرت كل المفاهيم تغييراً جذرياً      ، في عصر المعلومات   عالم التكنولوجيا 

 وأصبح التنـافس    ،اليين   اليوم عدد من سكان الكرة األرضية يقدر بالم        يراه , باألمس بضعة آالف  

وتجتهد كل قنـاة تلفزيونيـة      . بين الفضائيات العربية يمثل ظاهرة صحية بالنسبة للمشاهد العربي          

ويرجـع  .  ألن ذلك يعود عليها بالفائدة االقتصادية  ،إليهاذب عدد أكبر من المشاهدين      فضائية في ج  

 أول قنـاة فـضائية      انطالق الذي شهد    )١٩٩٠  كانون األول  ١٢   ( إلىتاريخ الفضائيات العربية    

،وبعد هذه التجربة،وما القته من نجاح،سعت مجموعـة  عربية وهي القناة الفضائية المصرية األولى  

دول العربية إلنشاء محطات فضائية لها،كما قام مجموعة من المـستثمرين العـرب بإنـشاء               من ال 

وقناة العربية الفضائية اإلخباريـة   ١٩٩٦خباريةقناة الجزيرة الفضائية اإلك محطات فضائية عربية 

  ) ٢٠٠٥ العقباوي (  ) ٢٠٠٣-٢-٢٠

 ،بوضوح في السنوات األخيرة العربية  اإلخباريةالفضائية الملفت للنظر هو تزايد عدد القنوات        و

محطة  )٤٧٤ (, تجاوز عددها اآلن  . فبعد أن كان يقدر عددها بعشرين قناة في منتصف التسعينات           

 زيادة حدة المنافسة بين الفضائيات العربية لجذب أكبر عـدد       إلىاألمر الذي أدى    . حكومية وخاصة 

 فكان أن   ،ئل المشروعة وغير المشروعة   وسلكت من أجل ذلك شتى الطرق والوسا      , من المشاهدين 

 ونالت المـصداقية واسـتطاعت      ،حقق بعض هذه الفضائيات نجاحاً مشهوداً على المستوى العربي        
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 تعد  م في حين أن بعض الفضائيات ظلت أسيرة نطاقها الضيق ول          , إليهابالفعل أن تجذب الجماهير     

 فضائيات أخرى لمعرفة أخبارهم    إلىزها   بث للقناة األرضية يعمل مواطنوها على تجاو       إعادةكونها  

 وقد توقع كثيرون أن تسهم هذه الفضائيات في رفع سقف الحرية ونشر الثقافـة               ،المحلية الصحيحة 

 الفـضاء   إلـى  واالنطالق من أسر المحليات      ،ر صدقاً واحتراماً لعقل المشاهد    األخبار األكث وتقديم  

  )٢٠٠١عمشة، (  .العربي والدولي

 العمل على تجميع النتائج     ، ودارسيه وممارسيه  اإلعالم المهام األساسية لمنظري     ىإحدولعل         

 ، حيث تتفاوت النتائج بين مؤيد ومعارض،العلمية حول آثار ظاهرة الفضائيات على الفرد والمجتمع

 تدهور مستوى الذوق الثقافي     إلىفمن جانب يرى المنتقدون للفضائيات العربية  أن ممارساتها أدت           

   )٣٥٠،ص٢٠٠٥ ،عبد الغفار(.امالع

 األخالقـي كما عملت هذه الفضائيات على ترسيخ الشعور بالالمباالة وساهمت في االنهيار                    

  ) ١٢٦ ص٢٠٠٢الشامي،(. وكرست الخالفات واالنشقاق العربي،العام

  جانب آخر يركز المدافعون عن الفضائيات العربية على العديـد مـن الجوانـب               ومن           

وتتيح تعدديـة اآلراء وتـدعم حريـة    ,  المعرفة إلى تلبي حاجة المواطن     أنها ومنها   ,يجابية فيها إلا

 التعبير وتساهم في الكشف عن األخطاء وتعرية مواطن الفساد وتساهم في توعية وتثقيف ماليـين              

 ) ١٧ ص،٢٠٠٥ إمام،( . المشاهدين

 ،الفكري والحضاري بين أبناء الشعب العربـي       تساهم في تحقيق نوع من الترابط        أنهاكما            

 التـي  اإلسـالمية وهي تقوم أيضاً بتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالشعب العربي والـشعوب      

 تسليط الضوء على جميع القضايا السياسية واالقتصادية        إلى إضافة هذا   ،ترددها الفضائيات األجنبية  

 نجد أن الفضائيات    ،عيداً عن مواقف المؤيدين والرافضين    وب.واالجتماعية والفنية في الوطن العربي      
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 واألصول المهنية والتمتع باالستقالل في اتخـاذ        بالمبادئمدى التزامها     مراجعة إلىالعربية بحاجة   

  ) ١٥ ص،٢٠٠٥ ،الدويك (.القرارات لتحقق لها المصداقية التي تُقّربها من المتلقي العربي

  وأن يكون لها موقع    ,ت العربية أن تأخذ دورها الكامل وااليجابي      الفضائيا والمطلوب من هذه        

 العالمي لتتمكن من مواجهة مخاطر ما تبثه الفضائيات األجنبية من مـضامين        اإلعالميفي الفضاء   

 وأن تبتعد هذه الفضائيات عن محاكاة المضامين األجنبية         ، العربية واألخالقياتوأفكار مغايرة للقيم    

  )١٢ص ،٢٠٠٢ مزيد،( .بمضامين عربية

 إالّ  , الحتياجات الجمهور العربي من المواد والبرامج المنوعة       إشباعاًقد تحقق في شكلها العام            

ن إ.  قد يتسرب من خالله العديد من المواد والبرامج الهابطة والمضامين الفاسـدة              اإلشباعأن هذا   

 لكنها تخسر جمهوراً أكبر     ، من جانب  الفضائيات العربية في وضعها الحالي  باتت تكتسب جمهوراً        

   )مرجع سابق ٢٠٠٢ مزيد، ( . من جانب آخر

 يصنع الفعل وهو الذراع التسويقي اإلرهاب أن اإلعالميةويرى بعض الدارسين للشؤون            

 مؤسستين شراكة بين اآلن شبه أصبحت واإلرهاب اإلعالم ويضيفون أن العالقة بين  ،لإلرهاب

  )٢٠١٠ ،الدليمي(  . بصنع الحدث واألخرى تسوقه تقومحداهماإ

  

  .قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية

 حيث  ،١٩٩٦      تأسست  قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية في األول من تشرين الثاني  عام              

، وهـي   )الرأي والرأي اآلخـر   ( في المنطقة العربية    جديداً انطلقت من دولة قطر لتحمل شعاراً     

الحكومة القطرية لبناء البنية األساسية لهذه القناة، على أن يمتلكها القطـاع الخـاص     ممولة من   

 وتبث الحواريةويديرها مستقبال، وهي أول قناة عربية فضائية متخصصة في األخبار والبرامج         
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سيا آ:  من األقمار الصناعية العربية واألوربية لتصل إلى قارات العالم           دالقناة برامجها عبر عد   

  )٢٨١ص٢٠٠٦ألبياتي،(    .ال أفريقيا وأوروبا واستراليا وأمريكاوشم

 و تبقى الجزيرة ذات طبيعة إخبارية بالدرجة األولى،وتنفرد عـن بقيـة القنـوات العربيـة                 

 مما جعل لغة الخطاب     , وشكل وتقديم البرامج اإلخبارية والسياسية    ,اإلخبارية في تعاملها مع الخبر    

 بحرارتهـا  لى المباشرة واالطالع على األحداثللمواطن العربي الذي لم يعتد علهذه البرامج جديدة  

كما لم يعتد على سماع الرأي والرأي اآلخر بهذا النوع من التقديم وهذه الخصوصية لقناه الجزيرة                ,

 الجزيرة أن تجد لها مكانه متقدمة تـضاهي أفـضل      تأصبحت ضرورة للمواطن العربي،واستطاع   

  . للمعلومات لتلـك القنـوات      بل أصبحت في كثير من األحيان مصدراً       ,ة اإلخبارية القنوات العالمي 

  )٢٠٠٥الدليمي،(

         ومن أكثر أسباب شهرة قناة الجزيرة عالميا تغطيتها لغزو أفغانستان والعـراق والعـدوان              

 وبثها أشرطة زعيم القاعدة أسـامة بـن الدن وأيمـن الظـواهري            , اإلسرائيلي على قطاع غزة     

واألسباب المهنية التي تتمثل في المستوى المهني والحرفي الرفيع الذي تمتاز           .ريا  صوالزرقاوي ح 

به قناة الجزيرة  والتي اتخذت من هيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطانية  والقنوات اإلخبارية الغربية                

 والحرص على تقديم الـرأي      , به من حيث مراعاة الدقة والموضوعية في التغطية          ىنموذجا يحتذ 

باإلضافة إلى االعتماد على التقارير اإلخبارية  المـصورة مـن مواقـع األحـداث                ،والرأي اآلخر 

 والتي تنقل جميع األحداث الهامـة والـساخنة         ،وتقارير المراسلين الميدانيين من شتى أنحاء العالم      

بـرامج الحواريـة والمنـاظرات      كما تعتمد القناة أيضا على ال     . بالصوت والصورة لحظة وقوعها     

ن كـل   إ. الساخنة التي تستضيف أشخاصا يمثلون أفكارا متباينة واتجاهات متضاربة أو متعارضة            

الذي تـتحكم   هذه العوامل كانت عناصر جذب للجمهور في منطقة من العالم اعتادت على اإلعالم                

   )٢٠٠٨القضاة و خميس، ( .فيه وتشكله الحكومات 
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 نم هذه البرامج الحوارية  باإلثارة وبتنوع الموضوعات المرتبطة بحياة المـواط            وتتميز معظ     

 بسبب جرأة هـذه البـرامج بنقـد النظـام      واسعاً سياسيا، مما جعل هذه البرامج تستقطب جمهوراً      

برز أومن  . العربي، وتحريض الجمهور عليه، ومناقشة قضايا الحرية واألقليات في الوطن العربي          

والملف وبال حـدود وغيرهـا      سري للغاية ،  و،  أكثر من رأي   ، و    االتجاه المعاكس   ، هذه البرامج 

  .وجميعها تناولت خالل حلقاتها قضايا اإلرهاب

 بأجنـدة    وتلتزم خطاً معيناً مرتبطاً    ,      وتنتقد الجزيرة من الكثير لكونها غير حيادية في األخبار        

لحـوادث علـى حـساب المـضمون الجـاد           لمفهوم اإلثارة في األخبار وا     امع تكريسه . سياسية

  .يوالموضوع

  . العربية الفضائية اإلخباريةقناة

 حيث انطلقت من دولة     ، ٢٠٠٣-٢-٢٠تأسست  قناة العربية الفضائية اإلخبارية في يوم                 " 

اإلمارات العربية المتحدة  من مدينة دبي اإلعالمية وهي تعود إلى شركة الشرق األوسـط التـي                 

ولها مكاتب عديدة .إضافة إلى قنوات أخرى ) MBC(  مركز تلفيزيون الشرق األوسط تمتلك أيضا

 حيث يغطي مراسلوها معظم األخبار واألحداث العالمية بشكل         ،منتشرة في العديد من مناطق العالم     

 وهي قناة تتكون من مجموعة استثمارات سعودية وكويتية  ولبنانية  وقد بدأت البث  فـي                  ،مباشر

 وهي  قناة  إخباريـة  بالدرجـة  األولـى              ، ساعة ٢٤ ساعة ثم أصبح       ١٢ولى بمعدل     مرحلة  أ  

  )(ar.wikipedia.org   .وتبث أخبارها الرئيسية والموجزة كل ساعة على مدار اليوم 

 لتكون بديال متزنـاً للمـشاهدين العـرب         وها      ويعود سبب تأسيس هذه القناة حسبما ذكر مؤسس       

. قناة الجزيرة الفضائية القطرية من مبدأ يقوم على أساس الحرية العامة المتزنة           الواقعين تحت تأثير    

  :وتنهج قناة العربية سياسة تأخذ عدة اتجاهات من أبرزها 
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شـرط أن تكـون     ,  حيث ال يوجد موانع لمثل هـذه الحريـة           ،التركيز على حرية اإلعالم   ١.

 .المناقشات عقالنية

سة مع باقي وسائل اإلعالم األجنبية الموجهة إلى الـدول          ستكون العربية في مستوى المناف    . ٢

مثل إذاعة سوا األمريكية والفضائية اإلسرائيلية واإليرانية       ٢٠٠١  أيلول ١١لعربية بعد أحداث    ا

 )٢٨٥-٢٨٤،ص٢٠٠٦البياتي،(.باللغة العربية واألمريكية 

خباريـة المتطـورة     وبشكل عام يمكن القول بأن العربية تميزت هي األخـرى بنـشراتها اإل               

و من أبرزها برنامج صناعة الموت ومن العـراق وتغطيتهـا           ,وببرامجها الحوارية المثيرة للجدل     

  . وبإنتاجها للبرامج الوثائقية والسياسية ،التلفزيونية المباشرة لألحداث

بطـا  وتنتقد العربية أيضا من الكثير لكونها غير حيادية في األخبار وتلتزم خطـاً معينـاً مرت                   

 لمفهوم اإلثارة في األخبار والحوادث علـى حـساب المـضمون الجـاد              امع تكريسه . ًبالسعودية

  .والموضوعي 

 ومع ذلك نقول بان العربية ساهمت هي األخرى مع الجزيرة في ترسيخ مفـاهيم جديـدة فـي           

مـن حيـث     وأوجدت نمطاً جديداً للبرامج الحوارية واألخبـار         , أساليب اإلعالم العربي وحرفيته   

  ".  وتعدد الحقيقة في تناول القضايا،المضمون والشكل
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  اإلعالم واإلرهاب: المبحث السادس                         

ـ   Communicationدخل اإلعالم المرحلة الجماهيرية            القـرن  لبظهور اإلذاعـة فـي أوائ

وأصبح من الممكن وصول الخبر ,العشرين،حين تجاوزت وسائل اإلعالم الطبقة الغنية إلى الجماهير     

وبتطور وسائل اإلعالم في أيامنا هذه أصبح من اليسير نشر الخبر           ،إلى قطاع عريض من الجمهور    

 وبوسـائل مختلفـة منهـا    ،أو المعلومات أو مخاطبة الجمهور بالصوت والصورة وبشكل مباشـر  

 كالـصحف والمجـالت      وسائل اإلعالم األخـرى    ا عد ,محطات التلفزة واإلذاعة واالنترنت أيضاً    

من اليسير تغطية األحداث مهمـا كـان بعـدها،          فباإلضافة إلى ذلك    .والقنوات الفضائية اإلخبارية    

  )٢٠٠٤أبو دامس ، (  . عنهمبعدتفأصبح العالم قرية صغيرة يلم أفرادها بأي أحداث مهما 

ومن هذه  ،في هذا العالم  حداث الجارية    تتناول وسائل اإلعالم مختلف مظاهر حياة اإلنسان واأل              

األحداث مايقع من عمليات إرهابية، حيث تسارع القنوات الفضائية اإلخبارية في تغطيـة ميـدان               

العملية اإلرهابية وإبراز فظائعها من خسائر في األرواح ودمار في الممتلكات، وتتابع التفاعل مـع               

 قطاع عريض مـن الجمهـور       رغبة في استقطاب  ،الحدث اإلرهابي وردود الفعل عليه مع التهويل      

  .وجذبهم لمتابعتها

فالمعيار الذي يوجه القنوات الفضائية في هذا المجال هو الرغبة في زيادة أعـداد المـشاهدين                    

  .والمستمعين،بغض النظر عن نتائج مثل هذه األعمال

ي تحقيـق          وبالتالي،وبدون قصد تصبح القنوات الفضائية أداة لمساندة اإلرهابي ومساعدته ف         

أهدافه، وإن كان ذلك بغير قصد، فبالتغطية اإلعالمية للعملية اإلرهابيـة يتحقـق انتـشار الـذعر                 

والرعب الذي تعجز أن تحققه العملية اإلرهابية وحدها، كما يضمن اإلرهابي عرض قضيته علـى               

  )٢٠٠٣مفرح ، (  .عالمالجميع من خالل اإل
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 ،إلعالم معه عند تغطيتها للعملية اإلرهابية التي قام بها        يسعى اإلرهابي إلى تجاوب وسائل ا             

األول، إثارة انتباه الرأي العام إلـى أن اإلرهـاب    : وبذلك يتحقق لإلرهابي غرضان أساسيان وهما     

.  وبالتالي البد من االهتمام بقضيته ومعالجتها.موجود كظاهرة، وبأن له قضية ويجب االعتراف بها

 )١٩٩٢السماك،( .عية الدولية لقضيتهالثاني، الحصول على الشر

لذلك فانه يلجـأ    ،يستغل اإلرهابي في المقابل شغف اإلعالميين في إبراز األخبار المثيرة          كما       

 تحتـل   الـذي من حيث األسلوب أو حجم الخسائر أو مكان وزمن وقوعهـا             إلى العمليات المثيرة  

 ،جل الحصول على تغطية إعالميـة     أك من   وذل،الصدارة في أخبار نشرات وسائل اإلعالم المختلفة      

  .وكيف ال وأهمية أي عمل إرهابي تقاس بمدى ما يحصل عليه من تغطية إعالمية

  )السماك،مرجع سابق( 

 وبهذا تساعد اإلرهابي     , لنشر الرعب والخوف على المأل      وبذلك تشكل وسائل اإلعالم سبيالً         

  .  بمتخذي القرارعلى تحقيق غايته المتمثلة بالسيطرة والتأثير

 

وسيلة تنقل الرعب الذي يزرعه في سبيل             وإذا كان اإلرهاب في األصل يستخدم األعالم        

نشر قضيته وتطويع المرعوبين لخدمتها، فان اإلعالم بذاته مع نشوء الجيل الثالـث لإلرهـاب           

اإلرهـابي    وليس اإلعـالم   ،ال وهو اإلرهاب اإلعالمي   أ،أفرز شكال جديدا من أشكال اإلرهاب     

ذلك اإلعـالم اإلرهـابي     ومثاله  الموجود على الساحة منذ األجيال األولى لإلرهاب اإلعالمي،         

 ومطوعا لخدمته   , والمسلمين مسخرا وسائل اإلعالم الغربية الكاسحة      ,الذي يمارس ضد العرب   

( . ةوبغير قصد في أحيان قليل, وسائل إعالم العرب والمسلمين أنفسهم بقصد في اغلب األحيان   

  )عبيدات ، مرجع سابق 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

تي يتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها كما يتضمن عرضاً ألدا           

  .الدراسة، ودالالت صدقها وثباتها، ومتغيرات الدراسة، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة

  :منهجية الدراسة

 اإلعالمية المناهج المتبعة في الدراسات أهم من دلى المنهج الوصفي الذي يع عةتعتمد الدراس      

لجمع البيانات ،وللتعرف على خصائص الظاهرة ) ستبانة اال( المسح أسلوبحث ا،واستخدم الب

ومعرفة المتغيرات والعوامل التي تسبب وجودها، ويسمح المسح بجمع كمية كبيرة من البيانات من 

 موجودة أشياءق استخدام العينة وتعميم نتائجها ، ويتم المسح على دراسة مجتمع ضخم عن طري

 أو لألشياء توضيح الطبيعة الحقيقة إلى الدراسة،وفي مكان معين ، ويتجه إجراءبالفعل وقت 

 أو للوقوف على الظروف المحيطة بها األوضاع االجتماعية ، وتحليل تلك األوضاع أوالمشكالت 

  .)٦٥ ،ص٢٠٠٤ ناشمياز،( ظهورها،إلى الدافعة األسباب

البرامج إلى توصيف   الدراسة من الدراسات الوصفية المسحية التي تهدف هذهتعد و     

والنشرات اإلخبارية والتعليقات والمقابالت والتسجيالت الصوتية والصورية التي تبثها قناتا الجزيرة 

مفاهيم التي تولدت لدى األفراد عن هذه وال ، عن ظاهرة اإلرهابوالعربية الفضائيتان اإلخباريتان

 ويتم ذلك أيضا , المتعلقة بطبيعة الظاهرة التي يتم دراستها لحقائقا ،مما يساعد على رصدالظاهرة

من خالل التعرف على رؤية أفراد العينة نحو الظاهرة للوصول إلى بيانات قابلة للقياس الكمي 

  . وتخضع للتحليل اإلحصائي
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 وسيتم ،الوصفي األكثر استخداما من قبل الباحثين في مجال البحوث اإلعالمية المنهج د ويع    

قضايا  إطار استخدام أسلوب المسح لعينة من الجمهور لرصد تصوراتهم عن فيتوظيف المنهج 

  . القناتينفياإلرهاب المقدمة 

  :الدراسة مجتمع 

ستها لتحقيق ادريعرف مجتمع الدراسة بانه مجموع المفردات التى يستهدف الباحث  

نتائج مفيدة وهو يمثل الجمهور المستهدف الذي يريد الباحث دراسته وتعميم نتائج 

 مجتمع الدراسة من ، وهذا البحث يمثل)٢٠٩ص٢٠٠٨عمر،(الدراسة على كل مفرداتها

ممثالً للجمهور  العقبة ةربد ومحافظإومحافظة ، األردني في محافظة العاصمة عمان  رالجمهو

  ) ١( يتوزع الجمهور في هذه المحافظات حسب الجنس كما هو مبين في الجدول األردني إذ

  )١(الجدول 
   الدراسة حسب المتغيرات الشخصية مجتمعتوزع أفراد 

 الجنس
 المجموع

 ذكور إناث

 المحافظات

١١٦٤٣٠٠ ١١٠٠٨٠٠ ٢٢٦٥١٠٠  
 عمان

٥٣٣٢٠٠  ٥٠٨١٠٠ ١٠٤١٣٠٠  
 اربد

٧١٠٠٠ ٥٦٥٠٠ ١٢٧٥٠٠ 
 العقبة

١٧٦٨٥٠ ١٦٦٥٤٠ ٣٤٣٣٩٠٠ 
  المجموع
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  :عينة الدراسة

 نوع من أنـواع     وهي  , العينة من المجتمع  بطريقة المعاينة العشوائية العنقودية          تم اختيار 

العينات العشوائية البسيطة التي تكون فيه المجتمعات مقسمة إلى تجمعات طبيعيـة واضـحة فـي                

ة وعليه يمكن سحب عينة عشوائية من كل         وتكون هذه التقسيمات على شكل عناقيد واضح       ,المجتمع

مـن  ) ٥٨٨(فـرداً مـنهم     ) ٨٨٣ (منعينة الدراسة   تتكون   و )٩٣،ص٢٠٠٩،وآخرون،ألبياتي(تجمع  

 مـن    فرداً )٧٧(و ،ربد من إقليم الشمال   إ من محافظة    فرداً) ٢١٨(، و محافظة العاصمة إقليم الوسط   

غرافي لعينة الدراسـة إذ تـم   ووزيع الديمالت) ٢(ويوضح الجدول . محافظة العقبة من إقليم الجنوب   

، والمـستوى التعليمـي  ، والعمرإيجاد التكرارات والنسب المئوية، وفقاً لمتغيرات الدراسة؛ الجنس،   

  .والمحافظة
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  )٢(الجدول 

  توزع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية 

-�L����L-  ا��  ا���H7 ا����8F  ا��M-ار  ��Fت ا�

 ٦٣,٢ ٥٥٨  ذكر
  الجنس

 ٣٦,٨ ٣٢٥  أنثى

 ١٠٠ ٨٨٣  المجموع  

 ٣٧,٨ ٣٣٤  ٣٠اقل من 

 ٢٨,٩ ٢٥٥   ٤٠من قل أ-٣٠من

 ١٦,٤ ١٤٥   ٥٠ من قل أ-٤٠من
  العمر

 ١٦,٩ ١٤٩   فما فوق٥٠من

 ١٠٠ ٨٨٣  المجموع  

 ٢٦,٤ ٢٣٣  ثانوية عامة فما دون

 ١٦,٨ ١٤٨  دبلوم

 ٤٢,٢ ٣٧٣  بكالوريوس

 ١٠,٣ ٩١  رماجستي

  المؤهل

 ٤,٣ ٣٨  دكتوراة

 ١٠٠ ٨٨٣  المجموع  

 ٦٦,٦ ٥٨٨  العاصمة عمان

  المحافظة ٢٤,٧ ٢١٨  اربد

 ٨,٧ ٧٧  العقبة

 ١٠٠ ٨٨٣  المجموع  
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  :  الدراسةتاأدا

هما للتعرف على رأي    احدإن  ان وهما استبانت  يتتحقيقاً لهدف الدراسة، قام الباحث بتطوير أدا      

 وذلك باالعتمـاد    ،ثه قناة الجزيرة والثانية للتعرف على ما تبثه قناة العربية         الجمهور األردني بما تب   

بعنوان دور التلفزيـون فـي      ) ٢٠٠٣( أماني عمر  على األدب النظري والدراسات السابقة كدراسة     

دور )٢٠٠٢( خالد صـالح الـدين       ,تشكيل مفاهيم واتجاهات الشباب العربي نحو اإلرهاب ودراسة       

وتـم االعتمـاد     .تشكيل مفاهيم واتجاهات الرأي العام المصري نحو اإلرهاب       وسائل التلفزيون في    

غير موافق  (على مقياس ليكرت الخماسي، الذي تتدرج اإلجابة عليه من درجة واحدة أمام اإلجابة              

   :ثالثة أجزاءوتكونت أداة الدراسة من ، )موافق بشدة(، إلى خمس درجات أمام اإلجابة )بشدة

وتتمثل؛ بالجنس، والوظيفة، والمؤهـل العلمـي،        الديموغرافية   لق بالمعلومات   يتع: الجزء األول *

  .والمحافظة

 .يتعلق بأسئلة خاصة بمشاهدة القناتين الفضائيتين : والجزء الثاني*

اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها         ويتعلق بأسئلة خاصة ب   : الجزء الثالث *

خاصة بقناة  فقرة  ) ٢٦(األولى  وتضمنت االستبانة   ة الفضائيتان اإلخباريتان،    قناتا الجزيرة والعربي  

 خاصـة بقنـاة الجزيـرة الفـضائية       فقـرة    ) ٢٦( العربية الفضائية، وتضمنت االستبانة الثانية      

 .)٣الملحق(
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  :صدق أداة الدراسة

لمـي   البحـث الع   جفي اإلعالم ومناه   الدراسة على عدد من المتخصصين       تيتم عرض أدا  

،  )٤الملحـق   ( محكمـين    تـسعة    إذ بلغ عددهم     ،في هذا المجال   االجتماعي   والقياس وعلم النفس    

 وانتمائها للمجال الذي وضعت ضـمنه، إذ تـم          ،قياسللمعرفة مدى صالحية العبارات المستخدمة ل     

تعديل صياغة بعض الفقرات في ضوء آراء ومالحظات المحكمين، ولم يتم إضافة أو حذف فقرات               

حيـث  ).٣الملحـق   (فقرة بصورتها النهائية    )  ٥٢( األداة، وبذلك بقيت أداة الدراسة مكونة من         من

  .ن منفصلينآن اآلخرآ األول والثاني وبقي الجزأين دمجت االستبانتان لتشابه الجز

  : ثبات أداة الدراسة

دراسة  الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينة التيتم توزيع أدا  

 ، الدراسة مرة أخرى على العينة نفسها      تي تم تطبيق أدا   ثالثة أسابيع    وبعد   فرداً) ٣٠(والمتمثلة بـ   

 و إعادة االختبار باسـتخدام      – حيث استخدمت طريقة االختبار       الدراسة   تيلمعرفة معامل ثبات أدا   

ه القيمـة مقبولـة     وتعـد هـذ   ) ٠,٨١(ذ بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة       إمعامل ارتباط بيرسون،      

) ٢٠٠٦(مثل دراسة سهير عثمـان عبـد الحلـيم     , في ضوء الدراسات السابقة     .ألغراض الدراسة 

بعنوان عالقة تعرض الشباب للـصحافة المطبوعـة وااللكترونيـة باتجاهـاتهم نحـو ظـاهرة                

وفقـا  جرى استخراج معامل االتساق الداخلي ألداة الدراسـة،         كما  ".ةتحليلية ميداني  دراسة"اإلرهاب

عينة لمعرفة درجة توافق المستجيبين على أداة الدراسة باالعتمـاد علـى معادلـة              الإلجابات أفراد   

  )٠,٩١(إذ بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة  .(Cronbach Alpha)الفا -كرونباخ
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  : متغيرات الدراسة

  : المتغيرات المستقلة

 )ذآ8ر، إن�ث(ا�O�9 و�N م7���8ن ١-

 ).  +�8ات١٠، أآ�- مE ١٠-٥ ،أVW مE خ�O +�8ات(� م7���8ت ا�HD-ة و��5 ثGث٢-

٣-    N2222: و��م��722��-، د*8223م، *8��22Mر�8س،  ، ث�ن�22�8 ��م�22 ���22 دون  ( م722���8ت خ��722ا��YهV22 ا�34

 )دآ�8را<

٤ -�\��6� ).ر*�، ا��H�4إا��4[��، ( م7���8ت ث�ثG و��5 ا�

  : المتغير التابع

إلرهاب التي تبثها  قناتا الجزيـرة والعربيـة الفـضائيتان           اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا ا     

  . اإلخباريتان

  : المعالجة اإلحصائية

بغية تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج الـرزم اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة               

(SPSS)لإلجابة عن أسئلة الدراسة، على النحو اآلتي :-  

 قضايا اإلرهاب التي تبثها  قناتا الجزيرة والعربية اتجاهات الجمهور األردني إزاءم يتم تقس -١

 على عتمادباال وذلك ، )فضمنخ ،متوسط ،مرتفع: ( مستويات ةثالث إلى الفضائيتان اإلخباريتان

 ،)٥ – ٤ ( ،) ٣,٩٩–٣ ( ،)٢,٩٩ – ٢ ( ،)١,٩٩ – ١: ( هي فئات أربع وعددها األداة، فئات

 تمثل وهي ،الثالثة المستويات عدد على ألدنى للفئة  الحد ا–الحد األعلى للفئة  بتقسيم وذلك



 ٧٣

 المستويات تكون ) ١,٣٣ = ٣ ÷ ٤ =١-٥: ( الحسابية وبالعملية ،)منخفض متوسط، مرتفع،(

  :اآلتي النحو على الثالثة

 ).٢,٣٣-١(منخفضة إذا تراوح المتوسط الحسابي بين  -    

 ).٣,٦٦–٢,٣٤(متوسطة إذا تراوح المتوسط الحسابي بين  -     

  ).٥,٠٠–٣,٦٧(مرتفعة إذا تراوح المتوسط الحسابي بين   -    

 . التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة باإلضافة للقسم الثاني من االستبانة-٢

 . والثاني األولينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال-٣

 .لإلجابة عن السؤال الثالث) t-test(االختبار التائي -٤

 اختبـار شـيفيه   و )One way ANOVA( تحليل التباين األحادي و) t-test(االختبار التائي -٥

 .لإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس
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  :إجراءات الدراسة

  : تتلخص اإلجراءات المتخذة لتحقيق أهداف هذه الدراسة  بما يلي

الشرق األوسط للدراسات العليا موجه إلى من يهمه األمر          من جامعة    الحصول على كتاب   -١

 )مرفق.( لغرض تسهيل إجراء الدراسة

  .  فردا لغرض بناء االستبانة٢٥ إجراء دراسة استطالعية على عينة مقدارها -٢

  )مرفق. (ا في الدراسةتستخدما بناء االستبانتين اللتين -٣

  ).مرفق.(اء لغرض التمكن من الصدق  عرض االستبانتين على عدد من المحكمين الخبر-٤

 ثم إعادة تطبيقهما بعد ثالثة أسابيع لغـرض         ا مواطن ٣٠ تطبيق االستبانتين على عينة من       -٥

  .التحقق من الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار 

   .ةحدعلى راء الخبراء على أن تفصل كل استبانه  آلا تعديل االستبانتين وفق-٦

  .لدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية اختيار عينة ا-٧

  . تطبيق االستبانتين على عينة الدراسة-٨

  . تحليل نتائج التطبيق لالستبانتين-٩

  . كتابة التقرير النهائي للدراسة-١٠

  



 ٧٥

  لفصل الرابعا

  نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عـن               

  :لتها، وعلى النحو اآلتيأسئ

ما اتجاهات الجمهور األردني إزاء " النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي نصه : أوالً

  ؟.قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية

جاهات تال      لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية           

 ويظهـر   ،الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة الفضائية اإلخباريـة           

  .ذلك) ٣(الجدول 


�ول ا )٣(  

��%�� وا���Bا�Aت ا
�*��ری�B
ت �ه�ت ا
 �J:ر اIرد�� إزاء �FGی� اEره�ب ا
	� � ا
�	:س�Cت ا
��� ا�KLEری��F�

�ً� م�ت�K ت)�زتG �JNK)�ة ا
 +ی�ة ا 

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  االتجاه  الرتبة

٤١ 
أحكم عقلي أثناء متابعة برامج قناة الجزيرة حول 

١ ٩٧�٣  .اإلرهاب�  مرتفع ١ ٠٥

٢٧ 

أتابع ما تقدمه قناة الجزيرة من برامج تتعلق باإلرهاب 
رغبة مني في تفريغ عواطف الكراهية لإلرهاب إن كان 

  .لعربموجهاً ل
٣�١ ٨٥�  مرتفع  ٢ ١٧

٤٦ 
يتسع معنى اإلرهاب عند قناة الجزيـرة ليـشمل القتـل           

١ ٦٦�٣  .والتهديد والتخريب والممارسات المثيرة للرعب�  متوسط ٣ ٠٨

٤٠ 
أرى أن برامج اإلرهاب في قناة الجزيرة من شأنها 

١ ٦٤�٣  .توعية المواطن العربي بخطورة اإلرهاب�  متوسط ٤ ٠٨

٤٩ 

الجزيرة في برامجها على أن اختالف العقائـد      تركز قناة   
ال يمنع التعاون بين البشر وجميـع األديـان الـسماوية           

  .لمكافحة اإلرهاب
٣�١ ٥٩�  متوسط ٥ ٠١



 ٧٦

٢٨ 
أتابع ما تقدمه قناة الجزيرة من برامج تتعلق باإلرهاب 

١ ٥٩�٣  .إن كان موجها لغير العرب�  متوسط  ٥ ١٤

٤٢ 
مج قناة الجزيرة حول أحكم مشاعري أثناء متابعة برا

١ ٥٩�٣  .اإلرهاب �  متوسط ٥ ٢٠

٥٠ 

أرى أن قناة الجزيرة من خالل برامجها أن تجفيف منابع          
اإلرهاب ال يتم إال من خـالل تغييـر واقـع التخلـف             

  .الحضاري في المجتمعات العربية واإلسالمية
٣�١ ٥٢�  متوسط ٨ ٠٣

٤٧ 

اث قناة الجزيرة تركز دائما في برامجها علـى أن أحـد          
الحادي عشر من أيلول هيأت المنـاخ المناسـب لتنفيـذ           

  .األعمال اإلرهابية في العالم
٣�١ ٥٢�  متوسط ٨ ١٥

٤٥ 
تروج قناة الجزيرة للفتاوى التي تؤكد أن اإلسالم يحـرم          

٠ ٤٨�٣  .اإلرهاب بكل أشكاله�  متوسط ١٠ ٩٨

٣٣ 
أرى أن قناة الجزيرة تتعامل مع قضايا اإلرهاب وفق 

١ ٤٤�٣  .أجندة سياسية�  متوسط ١١ ٠٨

٣٤ 
اعتقد أن قناة الجزيرة تعكس الرأي العام العربي خالل 

١ ٤٣�٣  .تناولها قضايا اإلرهاب�  متوسط  ١٢ ٠٥

٣٧ 
قناة الجزيرة تتبع االنتقائية أثناء عرضها لألحداث 

١ ٤٣�٣  .اإلرهابية�  متوسط ١٢ ١٤

٤٤ 
 تحاول قناة الجزيرة تسويغ العمليات اإلرهابية عن طريق       

١ ٤٢�٣  .راء اآلخرينآعرض �  متوسط ١٤ ١٣

٣٩ 

البرامج التي تتناول قضايا اإلرهاب في قناة الجزيرة 
تؤدي إلى استفزاز مشاعر الطبقة الفقيرة في المجتمعات 

  .العربية 
٣�١ ٣٧�  متوسط ١٥ ١٩

٤٨ 
على )  المقاومة(  قناة الجزيرة تضفي مصطلح      أرى أن 
١ ٣٣�٣  ).اإلرهابية( العمليات�  متوسط ١٦ ٠٨

٤٣ 

جميع من يتبنون العمليات اإلرهابية من خالل ما يعرض 
في قناة الجزيرة، أعدهم أشخاصاً غير أسوياء ومرضى 

  .نفسيين
٣�١ ٣٠�  متوسط ١٧ ٣٤

٥٢ 
تأثرت بداية بمضامين برامج قدمتها قناة الجزيرة حـول         

١ ٢٦�٣  .ني على صوابأاإلرهاب ثم اكتشفت الحقا ب�  متوسط ١٨ ٢٠

٥١ 
 ما تسميه قناة الجزيرة  باإلرهـاب  ألنهـا  تقـدم              يدأؤ

١ ٢٢�٣  .تبريرات للقيام بهذه األعمال �  متوسط ١٩ ١٥

١ ١٩�٣ معالجة قناة الجزيرة لقضايا اإلرهاب  تتفق مع أرى أن  ٣٥�  متوسط ٢٠ ١٢



 ٧٧

  .وجهة نظر تنظيم القاعدة

٣١ 
اعتقد  أن قناة الجزيرة تسهم أكثر بنشر الدعاية 

١ ١٩�٣  .اإلرهابية�  متوسط ٢٠ ٢٠

٣٨ 
قناة الجزيرة تتأثر بأفكار ورؤى الجماعات اإلرهابية عند 

١ ١٥�٣  .تغطيتها اإلخبارية لبرامج اإلرهاب �  متوسط ٢٢ ١٦

٣٦ 
اعتبر أن ما تبثه قناة الجزيرة من برامج إخبارية حول 

١ ١٢�٣  .اإلرهاب إرهابا�  متوسط ٢٣ ٢٤

٣٢ 
هابية قد يكون تأثر اعتقد أن من يمارس األعمال اإلر

١ ١١�٣  .بشكل ما بما شاهده من برامج إرهابية عبر قناة الجزيرة�  متوسط ٢٤ ١٩

٢٩ 
أتابع ما تقدمه قناة الجزيرة من برامج تتعلق باإلرهاب 

١ ٠٠�٣  .ألنها حيادية�  متوسط ٢٥ ٢٢

٣٠ 
يصعب علي التمييز بين ما هو إرهاب من عدمه أثناء 

١ ٨٨�٢  .رة من مواد إعالميةمتابعة ما تبثه قناة الجزي�  متوسط ٢٦ ١٦

٠ ٣٩�٣  الدرجة الكلية�  متوسط  ٥٨
 

 

ات�9ه�ت ا�9�85ر اeردن: إزاء ���bW اaره�ب ا��: ت��W �5�Hة  أن) ٣(        �G'^ مE ا��9ول 

�h+8 ا��76*: ،م��A+8 آ�ن@ ا��09-ة ا��bgئ�� اaخ�Hر���*�ن6-اف م��4ري ) ٣٩�٣( إذ *i3 ا�

)٠�٥٨(،  ^'G� ��  : ا��7*( م� �lت:مE ا��9ول آ

��A+8ت ا��76*�� م-ت�4g ت-او'@ *�h E ��ت�Eأن ه��ك ��- -١�وه��  ) ٣n٩٧و ٣n٨٨( آ�ن@ ا�

 o3� ��3p'E��Hت-���ده� اeو�o ا� i��Hات ا�-�g8ع ا�� .��-ة ) ٢٦(  وا���ن�� مE م9

��A+8ت�5 *�و'@ ماوت- ،خ-ى آ�ن@ *�ر�� م��A+8أE ��-ة � و�r-�ر*4أأن ه��ك  -٢ E٢n٨٨) 

�3@ ه?< ا��g-ات ا��-اتu اeا'�t ) ٣n٦٦و '��'Gخ-ى ا�. 

٣-  CWة ر-�g�7*: م��ار< أذات  )  ٣٠( آ�ن@ ا�' h+8�و��ءت �: ا��-ت�H ) ٣n٨٥(دنo م

e٢٦( وه: خ�-ةا (  o3����E�* 0 م� ه8 إره�ب مE " وت�v ه?< ا��g-ة ��3: ا� u4p�

 .  "ا��09-ة مE م8اد إ�Gم����مN أث��ء م��*�4 م� ت��W N�Hة 
  

ما اتجاهات الجمهور األردني إزاء " ،الذي نصه الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال : ثانياً

  ؟. الفضائية اإلخباريةالعربيةقضايا اإلرهاب التي تبثها قناة 



 ٧٨

��A2+8ت ا��726*�� وا ن6-ا��22ت ا����4ر      ��E2 ه22?ا ا�Y72ال تC2 '�722ب ا� �2*��w�        �2�  ت�9ه�22ت

 و�\25- ا��29ول   اaخ�Hر��، ا��bgئ�� ا�4-*��ا�9�85ر اeردن: إزاء ���bW اaره�ب ا��: ت��W �5�Hة  

)٤ (xذ�.  

�ول ا )٤(  

��%�� وا���Bا�Aت ا
�*��ری�B
ت �ه�ت ا
 �J:ر اIرد�� إزاء �FGی� اEره�ب ا
	� � ا
�	:س�Cت ا
��� ا�KLEری�ا
*�%��تG �JNK)�ة �F�
 � ت)�ز
�ً� م�تK ا

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  االتجاه  الرتبة

١٥ 
أحكم عقلي أثناء متابعة برامج قناة العربية حول 

١ ٩٤�٣  .اإلرهاب�  مرتفع ١ ٠٨

٧  
أرى أن قناة العربية تتعامل مع قضايا اإلرهاب وفق 

١ ٥٤�٣  .أجندة سياسية�  متوسط ٢ ٠٦

١٤  
ب في قناة العربية من شأنها توعية أرى أن برامج اإلرها

١ ٥٢�٣  .المواطن العربي بخطورة اإلرهاب�  متوسط ٣ ١٢

١٩  
تروج قناة العربية  للفتاوى التي تؤكد أن اإلسالم يحرم 

١ ٥٠�٣  .اإلرهاب بكل أشكاله�  متوسط ٤ ٠٣

١٦  
 العربية حولأحكم مشاعري أثناء متابعة برامج قناة 

١ ٥٠�٣  .اإلرهاب �  متوسط ٤ ٢١

٢٤  

تركز قناة العربية في برامجها على أن اختالف العقائد ال 
يمنع التعاون بين البشر وجميع األديان السماوية لمكافحة 

  .اإلرهاب
٣�١ ٤٨�  متوسط ٦ ٠٥

١  

أتابع ما تقدمه قناة العربية من برامج تتعلق باإلرهاب 
رغبة مني في تفريغ عواطف الكراهية لإلرهاب إن كان 

  .موجهاً للعرب 
٣�١ ٤٨�  متوسط  ٦ ٣٢

٢٢  

قناة العربية  تركز دائما في برامجها على أن أحداث 
الحادي عشر من أيلول هيأت المناخ المناسب لتنفيذ 

  .األعمال اإلرهابية في العالم
٣�١ ٤٥�  متوسط ٨ ١٢

٢٥  

ترى قناة العربية من خالل برامجها أن تجفيف منابع 
 التخلف اإلرهاب ال يتم إال من خالل تغيير واقع

  .الحضاري في المجتمعات العربية واإلسالمية
٣�١ ٣٦�  متوسط ٩ ١٠

٢  
أتابع ما تقدمه قناة العربية من برامج تتعلق باإلرهاب إن 

١ ٣٤�٣  .كان موجها لغير العرب�  متوسط  ١٠ ٢١



 ٧٩

١١  
قناة العربية تتبع االنتقائية أثناء عرضها لألحداث 

١ ٢٨�٣  .اإلرهابية�  متوسط ١١ ٠٧

٨ 
قناة العربية تعكس الرأي العام العربي خالل د أن اعتق

١ ٢٥�٣  .تناولها قضايا اإلرهاب�  متوسط  ١٢ ١٤

١٨  
تحاول قناة العربية تسويغ العمليات اإلرهابية عن طريق 

١ ٢٢�٣  .راء اآلخرينآعرض �  متوسط ١٣ ٠٣

١٢  
قناة العربية  تتأثر بأفكار ورؤى الجماعات اإلرهابية عند 

١ ١٣�٣  .ية لبرامج اإلرهاب تغطيتها اإلخبار�  متوسط ١٤ ١٠

١ ٠١�٣  .اعتقد أن قناة العربية تسهم أكثر بنشر الدعاية اإلرهابية  ٥�  متوسط ١٥ ١٣

٢٦  
 ما تسميه قناة العربية   باإلرهاب  ألنها  تقدم أؤيد

١ ٠١�٣  .تبريرات للقيام بهذه األعمال �  متوسط ١٥ ١٤

٢٣  
على )  المقاومة(  قناة العربية تضفي مصطلح رى أنآ

١ ٠٠�٣  ).اإلرهابية( العمليات �  متوسط ١٧ ١٥

٦  
اعتقد أن من يمارس األعمال اإلرهابية قد يكون تأثر 

١ ٩٨�٢  .بشكل ما بما شاهده من برامج إرهابية عبر قناة العربية�  متوسط ١٨ ١٦

١٠  
 اعتبر أن ما تبثه قناة العربية من برامج إخبارية حول 

١ ٨٦�٢  .اإلرهاب إرهابا�  متوسط ١٩ ١٥

٤  
يصعب علي التمييز بين ما هو إرهاب من عدمه أثناء 

١ ٨٣�٢  .متابعتي ما تبثه قناة العربية من مواد إعالمية �  متوسط ٢٠ ١٣

٣  
أتابع ما تقدمه قناة العربية من برامج تتعلق باإلرهاب 

١ ٧٩�٢  .ألنها حيادية�  متوسط ٢١ ١٨

١٣  

هاب في قناة العربية تؤدي البرامج التي تتناول قضايا اإلر
إلى استفزاز مشاعر الطبقة الفقيرة في المجتمعات 

  .العربية
٢�١ ٧٦�  متوسط ٢٢ ١٤

٩  
 معالجة قناة العربية لقضايا اإلرهاب  تتفق مع  أن ىرآ

١ ٧١�٢  .وجهة نظر تنظيم القاعدة�  متوسط ٢٣ ١١

١٧  

جميع من يتبنون العمليات اإلرهابية من خالل ما يعرض 
 أعدهم أشخاصاً غير أسوياء ومرضى ،اة العربيةفي قن

  .نفسيين 
٢�١ ٤٨�  متوسط ٢٤ ٢٩

٢٠ 

 أحداث الحادي عشر من عنقناة العربية في برامجها    
أيلول هيأت المناخ المناسب لتنفيذ األعمال اإلرهابية في 

  .العالم 
٢�١  ٤٤�  متوسط ٢٥ ٢ ١

١ ٤٣�٢تل يتسع معنى اإلرهاب عند قناة العربية ليشمل الق  ٢١�  متوسط ٢٦ ١٢



 ٨٠

  .والتهديد والتخريب والممارسات المثيرة للرعب

٠ ١٥�٣  الدرجة الكلية�  متوسط  ٣٥
  

ات�9ه�ت ا�9�85ر اeردن: إزاء ���bW اaره�ب ا��: ت��W �5�Hة  أن ) ٤(       �G'^ مE ا��9ول 
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�o3 ) ٣n٩٤( *i3 إذ h���ً4 آ�ن م��5A+8 ا��76*: م-تgن ه��ك ��-ة وا'�ة إ  -١ @3p'و

 �Hت-���ده� اeو�oا� i��Hات ا�-�g8ع ا����3: أث��ء م��*�4 " ��-ة وه:  ) ٢٦(  مE م9 CM'أ

 " .�ب  *-ام��W zة ا�4-*�� '8ل اaره
و'@ م��A+8تE�* �5 ا آ�ن@ *�ر�� م��A+8  وت-أخ-ىE ��-ة � و�r-ً�خ�7ن ه��ك إ - ٢

)٢�٥٤�٣و ٤٣ ( uات-� . ا�G'��اeخ-ى'�t ا'�3@ ه?< ا��g-ات ا�
٣-   CWة ر-�gذات  )  ٢١( آ�ن@ ا�o�7*: م��ار< أدن' h+8�٤٣�٢( م (  �Hت-�و��ءت �: ا�

�o3 وت�v ه?< ا��g-ة) ٢٦( وه: اeخ�-ة " V��V ا��r�� ��*-4ة ا���W ����7, مo�4 اaره�ب � 

u���ر+�ت ا����-ة �3-�  .  "وا�����5 وا��u�-D وا�

 

 هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية "، الذي نصه الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال  :ثالثاً

ني إزاء قضايا اإلرهاب بين متوسطي  اتجاهات الجمهور األرد) & ≥٠,٠٥(عند مستوى الداللة  

 ؟ تان  اإلخبارينات الفضائي والعربيةة الجزيرتاقناالتي تبثها  

تجاهات الجمهور األردنـي إزاء     التم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية                

  م اختباراستخدكما تم  ،تاناإلخباريان ت الفضائي والعربية الجزيرةاتقضايا اإلرهاب التي تبثها  قنا

T- testيبين النتائج) ٥ (، والجدول  بين المتوسطات لفحص الفروق :  

  

  

  



 ٨١

  ) ٥( الجدول
اتجاهات بين متوسطات  للفروق " t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار

  إلخبارية اتين الفضائي والعربية الجزيرةتيالجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها  قنا

 العدد القناة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
  المحسوبة

 مستوى الداللة

 ٥٧٦. ٣n٣٩ ٨٨٣  ا��)ی'ة

 ٣٥٢. ٣n١٥ ٨٨٣  ا�*'��(
١٤�٠ ٨٣٠�٠٠١ 

               

)  α≥٠,٠٥(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ٥(تشير النتائج في الجدول       

  والعربية الجزيرةاتاتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها  قنابين متوسطات 

وكان  .)٠٠١�٠(، وبمستوى داللة )٨٣٠�١٤( المحسوبة t ة استناداً إلى قيم،نات اإلخباريانتالفضائي

 عن  )٣n٣٩(لها والبالغ الفرق لصالح قناة الجزيرة الفضائية بدليل ارتفاع المتوسط الحسابي 

   ).٣n١٥(المتوسط الحسابي لقناة العربية والبالغ 

  

هل توجد فروق ذات داللة  "، الذي نصه الرابعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال : رابعاً

بين متوسطات اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا  )  &≥٠,٠٥(إحصائية عند مستوى الداللة 

، المؤهل ،العمرالجنس: ثها قناة الجزيرة  الفضائية تعزى للمتغيرات اآلتيةاإلرهاب التي تب

  :تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي   ؟.العلمي

  

  



 ٨٢

  :متغير الجنس

اتجاهات الجمهـور األردنـي إزاء     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم حساب 

" ت" اختبـار استخدام  كما تم    ،الجنس لمتغير   تبعا الفضائيةقضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة         

  .يبين النتائج) ٦ (، والجدول  بين المتوسطاتلفحص الفروق

  )٦(  الجدول
تجاهات البين متوسطات  للفروق " t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار

   تبعا لمتغير الجنساة الجزيرة  الفضائيةالجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قن

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 ٥٨٠. ٣n٣٦ ٥٥٨  أ-,+

 ٥٦٤. ٣n٤٦ ٣٢٥  ذآ'
٢�٠ ٤٢٦�٠١٥ 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ٦(              تشير النتائج في الجدول 

)٠,٠٥≤α  ( بين متوسطات اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها  قناة

، وبمستوى )٢,٤٢٦( المحسوبة t، استناداً إلى قيمة تبعا لمتغير الجنس الجزيرة الفضائية اإلخبارية

 عن )٣,٤٦(بي لهم والبالغ وكان الفرق لصالح الذكور بدليل ارتفاع المتوسط الحسا ).٠,٠١٥(داللة 

  .)٣,٣٦(المتوسط الحسابي لإلناث والبالغ 

  :العمرمتغير  -١

تجاهات الجمهـور األردنـي إزاء   ا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم حساب 

  .يبين النتائج) ٧(والجدول ، العمر لمتغير تبعا قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة  الفضائية

  



 ٨٣

  )٧(الجدول 
تجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

  العمر تبعا لمتغير قناة الجزيرة  الفضائية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر

 ٠n٥١ ٣n٣٣ ٣٣٤  ٣٠ا23 م0 
 ٠n٥٩ ٣n٣٢ ٢٥٥  م0 ا23 ٤٠-٣٠م0
 ٠n٦٤ ٣n٤٠ ١٤٥  ٥٠م0  ا23-٤٠م0
 ٠n٥٥ ٣n٦٧ ١٤٩   ��� ��ق٥٠م0

9�8ع� ٠n٥٨ ٣n٣٩ ٨٨٣ ا�

  
تجاهات الوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية )  ٧ (       يالحظ من الجدول 

 إذ ،العمر تبعا لمتغير الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة  الفضائية

 الفئة العمرية  ا، يليه)٣n٦٧( على أعلى متوسط حسابي ��ق ��� ٥٠م0ت الفئة العمرية حصل

الفئة ، وأخيراً جاء المتوسط الحسابي )٣n٤٠(إذ بلغ متوسطهم الحسابي ٥٠م0  23أ-٤٠م0

، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات )٣n٣٢(إذ بلغ  ٤٠م0 23أ -٣٠م0 العمرية

 One way( تم  تطبيق تحليل التباين األحادي ) α≥٠,٠٥(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ANOVA( وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول اآلتي ،:   

  
  
  
  
  
  
  



 ٨٤

  )٨(الجدول 
اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها في تحليل التباين األحادي للفروق 

  لعمر تبعا لمتغير اضائيةقناة الجزيرة  الف
 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

٤ ٣ ٤٩٢�١٤ بين المجموعات�١٥ ٨٣١�٠ ٢٦٥�٠٠١ 

٠ ٨٧٩ ١٥�٢٧٨ داخل المجموعات�٣١٦     

٨٨٢ ٦٤٢�٢٩٢ المجموع       

  

)  α≥٠,٠٥(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى إلى وجود فرو) ٨(تشير النتائج في الجدول       

 اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة  الفضائيةبين متوسطات 

 ونظراً .)٠٠١�٠(، وبمستوى داللة )٢٦٥�١٥( المحسوبة f ة، استناداً إلى قيمالعمرتبعا لمتغير 

اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب بين متوسطات لة إحصائية لوجود فروق ذات دال

، فقد تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية العمر تبعا لمتغير التي تبثها قناة الجزيرة  الفضائية

  لمعرفة عائديه الفروق والجدول التالي يبين النتائج

  

  

  

  
  
  

  



 ٨٥

  
  )٩(الجدول 

تجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة  افي  اختبار شيفيه للفروق 
  العمر تبعا لمتغير الفضائية

 ��� ٥٠م0
  ��ق

 23أ-٤٠م0
  ٥٠م0 

  23٣٠ م0 أ
 ٤٠-٣٠م0
 السن  م0 23أ

المتوسط 
 الحسابي

٣n٣ ٦٧n٣ ٤٠n٣ ٣٣n٣٢ 
 *٠R٣٥ *٠R٣٤ *٠R٢٧ - ٣n٦٧   ��� ��ق٥٠م0

 ٠R٠٨ ٠R٠٧ -  ٣n٤٠  ٥٠م0  23أ-٤٠م0
  ٠,٠١ -   ٣n٣٣  23٣٠ م0 أ
  -     ٣n٣٢  م0 23أ  ٤٠-٣٠م0

  الفرق دال إحصائيا *

  ��� ��ق٥٠م0 الفئة العمرية الفروق كانت لصالح إلى أن)  ٩(         تشير النتائج في الجدول 

  .٥٠م0  23أ-٤٠م0، 23٣٠ م0 أ ، و٤٠م0 23أ-٣٠م0الفئات مع هم عند مقارنت

  

  :المؤهل العلميمتغير  -٢

 الجمهور األردنـي إزاء     تجاهاتال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    تم حساب 

يبـين  ) ١٠ (والجدول  ، العلميل المؤه لمتغيرتبعا الفضائيةإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة     قضايا ا 

  .النتائج

  

  

  

  



 ٨٦

  )١٠(الجدول 
اء قضايا اإلرهاب التي تبثها تجاهات الجمهور األردني إزالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

  المؤهل العلمي تبعا لمتغير قناة الجزيرة  الفضائية
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 ٠n٥٧ ٣n٤٨ ٢٣٣  ث�-�ی( ��م( ��� دون
 ٠n٦١ ٣n٣٩ ١٤٨  د���م

 ٠n٥٥ ٣n٣٠ ٣٧٣  �?���ری�س
 ٠n٦٣ ٣n٤٥ ٩١  م�ج@��'
B٣ ٣٨  دآ��راn٠ ٦٥n٤٩ 

9�8ع� ٠n٥٨ ٣n٣٩ ٨٨٣ ا�

  
تجاهات الوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية )  ١٠ (       يالحظ من الجدول 

المؤهل  تبعا لمتغير الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة  الفضائية

 ث�-�ی( ��م( ��� دونفئة   ا، يليه)٣n٦٥( على أعلى متوسط حسابي ةدآ��رات فئة  إذ حصل،العلمي

، )٣n٣٠(إذ بلغ  �?���ری�سلفئة ، وأخيراً جاء المتوسط الحسابي )٣n٤٨(إذ بلغ متوسطهم الحسابي 

تم  ) α≥٠,٠٥(ولتحديد ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو  )One way ANOVA( تطبيق تحليل التباين األحادي 

   :الذي يوضحه الجدول اآلتي

  

  

  

  



 ٨٧

  

  )١١ (الجدول 
اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها في تحليل التباين األحادي للفروق 

  المؤهل العلمي تبعا لمتغير قناة الجزيرة  الفضائية
 

 مصدر التباين
مجموع 
 تالمربعا

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

١ ٤ ٦٥٢�٧ بين المجموعات�٥ ٩١٣�٠ ٨٩٣�٠٠١ 

٠ ٨٧٨ ٩٩�٢٨٤ داخل المجموعات�٣٢٥     

٨٨٢ ٦٤٢�٢٩٢ المجموع       

  

)  α ≥٠,٠٥(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ١١(تشير النتائج في الجدول       

 اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة  الفضائيةبين متوسطات 

٠٠١�٠(، وبمستوى داللة )٨٩٣�٥( المحسوبة F ة استناداً إلى قيم،المؤهل العلميتبعا لمتغير (. 

ني إزاء قضايا تجاهات الجمهور األردإبين متوسطات  لوجود فروق ذات داللة إحصائية ونظراً

 فقد تم تطبيق اختبار شيفيه ، العلميل المؤهلمتغير تبعا الفضائيةيرة اإلرهاب التي تبثها قناة الجز

  .للمقارنات البعدية لمعرفة عائديه الفروق والجدول التالي يبين النتائج

  

  

  

  

  



 ٨٨

  

  )١٢(الجدول 
رهاب التي تبثها قناة الجزيرة  اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلفي  اختبار شيفيه للفروق 

  المؤهل العلمي تبعا لمتغير الفضائية

Bدآ��را  
ث�-�ی( ��م( 
  ��� دون

 المؤهل العلمي  �?���ری�س  د���م  م�ج@��'
المتوسط 
 الحسابي

٣n٣ ٦٥n٣ ٤٨n٣ ٤٥n٣ ٣٩n٣٠ 
 *٠R٣٥ *٠R٢٦ *٠R٢٠ ٠R١٧ - ٣n٦٥  ةدآ��را

 *٠R١٨ ٠R٠٩ ٠R٠٣ -  ٣n٤٨  ث�-�ی( ��م( ��� دون
  ٠,١٥  ٠,٠٦ -   ٣n٤٥  م�ج@��'

  ٠,٠٩  -     ٣n٣٩  د���م
  -       ٣n٣٠  �?���ری�س

  الفرق دال إحصائيا *

مع هم عند مقارنتة دآ��رافئة    الفروق كانت لصالحإلى أن) ١٢ (         تشير النتائج في الجدول 

  .بكالوريوس معهم رنتعند مقا ث�-�ی( ��م( ��� دونو�C��D .  بكالوريوس، ودبلوم، وماجستيرالفئات

  

هل توجد فـروق ذات داللـة        "، الذي نصه    الخامسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال      : خامساً

تجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا     ابين متوسطات    )  &≥٠,٠٥(إحصائية عند مستوى الداللة     

 ؟.، المؤهل العلمي  ،العمرلجنسا:  الفضائية تعزى للمتغيرات اآلتية    العربيةاإلرهاب التي تبثها قناة     

  :ة عن هذا السؤال على النحو اآلتيتمت اإلجاب

  

  



 ٨٩

  :متغير الجنس-١

 الجمهور األردنـي إزاء     تجاهاتال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    تم حساب 

لفحص " t" استخدم اختباركما تم  ،الجنس لمتغير تبعا الفضائيةالعربية قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة 

  .يبين النتائج) ١٣ (، والجدول  بين المتوسطاتالفروق

  )  ١٣( الجدول
تجاهات إبين متوسطات  للفروق " t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار
   تبعا لمتغير الجنسالفضائيةالعربية الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
  المحسوبة 

 مستوى الداللة

٠ ١٤�٣ ٥٥٨  أ-,+�٣٤ 

٠ ١٦�٣ ٣٢٥  ذآ'�٣٧ 
٠�٠ ٨٦٣�٣٨٨ 

               

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم إلى) ١٣(تشير النتائج في الجدول       

)٠,٠٥≤α  ( العربية  تبثها قناةاتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي بين متوسطات

، وبمستوى داللة )٨٦٣�٠( المحسوبة t ة استناداً إلى قيم،تبعا لمتغير الجنس اإلخباريةة الفضائي

)٠�   ).α≥٠,٠٥(عند مستوى أي أنها غير ذات داللة إحصائية . )٣٨٨

  :العمرمتغير  -٢

 الجمهور األردنـي إزاء     جاهاتالت  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     حساب تم

  .يبين النتائج) ١٤ (والجدول ، العمر لمتغير تبعا الفضائيةالعربية قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة 

  
  



 ٩٠

  )١٤(الجدول 
هاب التي تبثها تجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

  العمر تبعا لمتغير الفضائيةالعربية قناة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر

٠ ١٤�٣ ٣٣٤ ٣٠  23 م0أ�٣٥ 
٠ ١٢�٣ ٢٥٥  م0 23أ ٤٠-٣٠م0�٣٥ 
م0  23أ- ٤٠م0
٥٠  

١٤٥ 
٣�٠ ١٤�٣٥ 

٠ ٢٣�٣ ١٤٩   ��� ��ق٥٠م0�٣٥ 
9�8ع�٠ ١٥�٣ ٨٨٣ ا��٣٥ 

  
تجاهات الوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية )   ١٤( الجدول        يالحظ من

 إذ ،ن الس تبعاً لمتغيرالفضائيةالعربية الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة 

 الفئة العمرية  ا، يليه)٢٣�٣( على أعلى متوسط حسابي  ��� ��ق٥٠م0ت الفئة العمرية حصل

الفئة ، وأخيراً جاء المتوسط الحسابي )١٤�٣(غ متوسطهم الحسابي إذ بل٥٠م0  23 أ-٤٠م0

، ولتحديد ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات )١٢�٣(إذ بلغ  ٤٠م0 23أ -٣٠م0 العمرية

  تم  تطبيق تحليل التباين األحادي) α≥ ٠,٠٥(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 ) One way ANOVA(  ، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول

   :اآلتي

  

  

  

  



 ٩١

  )١٥ (الجدول 
اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة في تحليل التباين األحادي للفروق 

  العمر تبعا لمتغير الفضائيةالعربية 
 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتالم

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

٠ ٣ ١٤�١ بين المجموعات�٣ ٣٨�٠ ٠٩٦�٠٢٦ 

٠ ٨٧٩ ٩٣٦�١٠٧ داخل المجموعات�١٢٣     

٨٨٢ ٠٧٦�١٠٩ المجموع       

  

)  α≥ ٠,٠٥(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ١٥(تشير النتائج في الجدول       

  الفضائيةالعربية اهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة اتجبين متوسطات 

 ونظراً .)٠٢٦�٠(، وبمستوى داللة )٠٩٦�٣( المحسوبة f ة، استناداً إلى قيمالعمرتبعا لمتغير 

األردني إزاء قضايا اإلرهاب اتجاهات الجمهور بين متوسطات لوجود فروق ذات داللة إحصائية 

، فقد تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية العمر تبعا لمتغير الفضائيةالعربية قناة التي تبثها 

  .لمعرفة عائدية الفروق والجدول التالي يبين النتائج

  

  

  

  

  

  



 ٩٢

  )١٦(الجدول 
 العربية اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة في  اختبار شيفيه للفروق 

  العمرعا لمتغير  تبالفضائية

 ��� ٥٠م0
  ��ق

 23أ-٤٠م0
  ٥٠م0 

  23٣٠ م0 أ
  ٤٠-٣٠م0
 السن  م0 23ا

المتوسط 
 الحسابي

٣�٣ ٢٣�٣ ١٤�٣ ١٤�١٢ 
٠ - ٢٣�٣   ��� ��ق٥٠م0R٠ ٠٩R٠ ٠٩R١١* 

٠ -  ١٤�٣  ٥٠م0  23أ-٤٠م0R٠ ٠٠R٠٢ 
٠,٠٢ -   ١٤�٣  23٣٠ م0 أ  

١٢�٣  م0 23أ٤٠-٣٠م0     -  

  الفرق دال إحصائيا *

  ��� ��ق٥٠م0 الفئة العمرية الفروق كانت لصالح إلى أن) ١٦ (       تشير النتائج في الجدول   

  .٤٠م0 23 أ-٣٠م0 فئةمع هم عند مقارنت

  

  :المؤهل العلمي متغير  -٣

تجاهات الجمهور األردنـي إزاء     ال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    تم حساب 

يبين ) ١٧ (والجدول   ، العلمي المستوى لمتغير   تبعا الفضائيةالعربية  اة  قضايا اإلرهاب التي تبثها قن    

  .النتائج

  

  

  

  

  



 ٩٣

  )١٧(الجدول 
تجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها المتوسطات الحسابية واالنحرافات إل

  المؤهل العلمي تبعا لمتغير  الفضائيةالعربيةقناة 

 االنحراف المعياري لحسابيالمتوسط ا العدد المؤهل العلمي

٠ ١٦�٣ ٢٣٣  ث�-�ی( ��م( ��� دون�٣٦ 
٠ ٢٠�٣ ١٤٨  د���م�٣٤ 

٠ ١٠�٣ ٣٧٣  �?���ری�س�٣٣ 
٠ ٢٢�٣ ٩١  م�ج@��'�٣٩ 
٠ ١٨�٣ ٣٨  ةدآ��را�٣٦ 

9�8ع�٠ ١٥�٣ ٨٨٣ ا��٣٥ 

  
تجاهات الوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية )  ١٧ (       يالحظ من الجدول 

المؤهل  تبعا لمتغير  الفضائيةالعربية جمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة ال

إذ بلغ  د���مفئة   ا، يليه)٢٢�٣( على أعلى متوسط حسابي م�ج@��'ت فئة  إذ حصل،العلمي

١٠�٣(إذ بلغ  �?���ری�سلفئة ، وأخيراً جاء المتوسط الحسابي )٢٠�٣(متوسطهم الحسابي ( ،

 ٠,٠٥( ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ولتحديد

≤α ( تم  تطبيق تحليل التباين األحادي )One way ANOVA(  وجاءت نتائج تحليل ،

  :التباين على النحو الذي يوضحه الجدول اآلتي
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  ) ١٨(الجدول 
تجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها إفي وق تحليل التباين األحادي للفر
   العلميالمستوى تبعا لمتغير الفضائيةالعربية قناة 

 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

٠ ٤ ٠١�٢ بين المجموعات�٤ ٥٠٢�٠ ١٢�٠٠٣ 

٠ ٨٧٨ ٠٦٧�١٠٧ داخل المجموعات�١٢٢     

٨٨٢ ٠٧٦�١٠٩ المجموع       

  

)  α≥ ٠,٠٥(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ١٨(تشير النتائج في الجدول       

  الفضائيةالعربية اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة بين متوسطات 

٠٠٣�٠(، وبمستوى داللة )١٢�٤( المحسوبة   fة استناداً إلى قيم،لميالمؤهل العتبعا لمتغير (. 

اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا بين متوسطات ونظرا لوجود فروق ذات داللة إحصائية 

 فقد تم تطبيق اختبار شيفيه ،المؤهل العلمي تبعا لمتغير  الفضائيةالعربية اإلرهاب التي تبثها قناة 

  عدية لمعرفة عائدية الفروق والجدول التالي يبين النتائجللمقارنات الب

 

 

 

 

 

  

  

  



 ٩٥

  )١٩(الجدول 
 العربية اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة في  اختبار شيفيه للفروق 

  المؤهل العلمي تبعا لمتغير الفضائية

  دآ��راB  د���م  م�ج@��'
�ی( ��م( ث�-

  ��� دون
 المؤهل العلمي  �?���ری�س

المتوسط 
 الحسابي

٣�٣ ٢٢�٣ ٢٠�٣ ١٨�٣ ١٦�١٠ 
٠ - ٢٢�٣  م�ج@��'R٠ ٠٢R٠ ٠٤R٠ ٠٦R١٢* 

٠ -  ٢٠�٣  د���مR٠ ٠٢R٠ ٠٤R١٠* 
٠,٠٨  ٠,٠٢ -   ١٨�٣  ةدآ��را  

٠,٠٦  -     ١٦�٣  ث�-�ی( ��م( ��� دون  
١٠�٣  �?���ری�س       -  

  الفرق دال إحصائيا *

 عند م�ج@��'، و ود���مفئة    الفروق كانت لصالحإلى أن) ١٩ (دول          تشير النتائج في الج

  .بكالوريوسفئة المع هم مقارنت
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  الخامسلفصل ا

  مناقشة  نتائج  الدراسة والتوصيات

 وعلى النحـو    ،لنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة     لمناقشة ا هذا الفصل عرضاً     يتضمن  

  :اآلتي

ما اتجاهات الجمهور " متعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي نصه مناقشة النتائج ال: أوالً

  األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية؟

اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهـاب التـي               أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن      

ـ ين، وأن هناك فقرتمتوسطة كانت ةتبثها قناة الجزيرة الفضائية اإلخباري      كانـت المتوسـطات   ط فق

 والثانيـة مـن     األولى المرتبتينوحصلتا على   ) ٣,٩٧و ٢,٨٨(مرتفعة تراوحت بين    لهما  الحسابية  

درجـة  على   أخرى وعشرون فقرة    أربع  بينما حصلت  .فقرة ) ٢٦( مجموع الفقرات البالغ عددها     

 األخـرى  هذه الفقرات المراتب     حيث احتلت  ) ٣,٦٦ و   ٣,٨٥(وحت متوسطاتها بين    امتوسطة  وتر  

 ) ٢٦ (الفقرةوجاءت  ) ٢,٨٨( متوسط حسابي مقداره   أدنى ذات)  ٣٠( وكانت الفقرة رقم     .الالحقة

يصعب علي التمييز بين ما هو إرهاب من عدمه أثنـاء           " هو هذه الفقرة     نص  و األخيرةفي المرتبة   

 الجزيرة وصل إلى ويعزى ذلك إلى أن المشاهد لقناة.  "ميةمتابعة ما تبثه قناة الجزيرة من مواد إعال

درجة من الوعي وتحكيم العقل في كافة البرامج المرتبطة بقضايا اإلرهاب والتي تبثها قناة الجزيرة               

" وال يأخذها مسلمة بدليل أن الفقرة التي حصلت على المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة نصت علـى               

 كما أن هناك قناعة لدى المشاهد بـأن         ."رامج قناة الجزيرة حول اإلرهاب    أحكم عقلي أثناء متابعة ب    

ـ                ن أهناك أجندة سياسية للقناة من وراء بث بعض القضايا المرتبطة بموضوع اإلرهاب، وقناعـة ب

   .القناة انتقائية في تغطيتها اإلخبارية وإعداد البرامج الحوارية وخاصة ما يتعلق بقضايا اإلرهاب



 ٩٧

ما اتجاهات الجمهور األردني إزاء  " الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ة مناقش: ثانياً

  ؟ية الفضائية اإلخبارالعربيةقضايا اإلرهاب التي تبثها قناة 

اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي        أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن 

بانحراف ) ٣,١٥( إذ بلغ المتوسط الحسابي ،متوسطة كانت باريةتبثها قناة العربية الفضائية اإلخ

وحصلت على ) ٣,٩٤( اًي مرتفع، وأن هناك فقرة واحدة فقط كان متوسطها الحساب)٠,٣٥(معياري 

 برامج أحكم عقلي أثناء متابعة" فقرة وهي  ) ٢٦(  من مجموع الفقرات البالغ عددها األولىالمرتبة 

وحت اوترجة متوسطة  كانت بدرأخرىن فقرة ي وعشراًوأن هناك خمس" .بقناة العربية حول اإلرها

وكانت الفقرة .  الالحقةاألخرىحيث احتلت هذه الفقرات المراتب ) ٣,٥٤و ٢,٤٣(متوسطاتها بين 

 ) ٢٦( وهي األخيرةوجاءت في المرتبة  ) ٢,٤٣( متوسط حسابي مقداره أدنى ذات)  ٢١( رقم 

 معنى اإلرهاب عند قناة العربية ليشمل القتل والتهديد والتخريب يتسع" تنص هذه الفقرة على و

ويعزى ذلك إلى وجود الوعي وتحكيم العقل أيضا لدى عينة الدراسة .  "والممارسات المثيرة للرعب

من الجمهور األردني ، بما يتفق مع نتيجة السؤال األول الخاصة بقناة الجزيرة بدليل أن الفقرة التي 

تبة األولى وبدرجة مرتفعة هي الفقرة نفسها في الجزيرة والعربية والتي تنص حصلت على المر

 وهذا يعني أن المشاهد من ." حول اإلرهابالعربيةأحكم عقلي أثناء متابعة برامج قناة "على 

  ترمي إلى تحقيقها   سياسيةًاًن لقناة العربية أهدافأالجمهور األردني تعمقت لديه القناعة والوعي ب

ن القناة تتخذ سياسة االنتقائية أل بث بعض القضايا المرتبطة بموضوع اإلرهاب، وقناعة بمن خال

  .والتركيز على استخدام األسلوب الدعائي في نقل األحداث أكثر من األسلوب الحيادي والمهني



 ٩٨

 هل يوجد فرق ذو   "، الذي نصه    الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال      مناقشة   :ثالثا

بين متوسطي  اتجاهات الجمهور األردني إزاء )  & ≥ ٠،٠٥(ة إحصائية عند مستوى الداللة    دالل

 ؟ ان ت اإلخباريانت الفضائي والعربية الجزيرةقناتا قضايا اإلرهاب التي تبثها  

)  α≥٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         التحليل اإلحصائي   أظهرت نتائج        

  والعربيـة  الجزيرة اتاتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها  قنا         بين متوسطات   

وكان الفرق لصالح قناة الجزيرة الفضائية وقد يعزى ذلك إلى قـدرة قنـاة         ،  نات اإلخباري ناتالفضائي

 السبق الصحفي   الجزيرة على بث أحداث متعلقة باإلرهاب من موقع الحدث ومباشرة باإلضافة إلى           

 متعددة تجـذب انتبـاه المـشاهدين        ةواإلعالمي لها في هذا المجال باستخدام مواد إعالمية وفيلمي        

وبدرجة اكبر مما تعرضه قناة العربية الفضائية وقد يعزى ذلك لكون قناة الجزيرة أقدم من حيـث                 

لفها أكثـر مـن قنـاة       ية وأصبح الجمهور يأ   البث ولذلك تعود الجمهور عليها قبل ظهور قناة العرب        

نحاء العالم وبدرجة اكبر من قنـاة  أالعربية، ولكون قناة الجزيرة تمتلك شبكة مراسلين منتشرين في    

العربية،فقد تمكنت قناة الجزيرة وهي القناة اإلخبارية العربية المتخصصة علـى أن تكـون القنـاة               

مما جعلها مصدرا   ,نستان مباشرة   التلفزيونية الوحيدة على مستوى العالم التي غطت الحرب في أفغا         

       نباء مقارنة بالشبكات الغربية الكبرى التـي نقلـت عنهـا وفـي مقـدمتها قنـاة       حيويا لأل

CNN             األمريكية ولكونها الفضائية العربية الخاصة والوحيدة التي نقلت مقابالت خاصة مع بعـض

فضائية تتناول موضوعات اإلرهاب قادة زعماء القاعدة وطالبان، ولكون الجزيرة تمتلك عدة قنوات      

مثل الجزيرة مباشر وغيرها، أو لكون موضوعات الجزيرة تلبي رغبات وحاجات المـشاهد تلـك               

القـضاة و خمـيس،     (الحاجات التي ال يجدها في قناة العربية، وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة                

   .)شباب الجامعيالدولية لدى الوالجزيرة ،بعنوان الصورة الذهنية لقناة الجزيرة ٢٠٠٨



 ٩٩

هل توجد فروق ذات داللة  "، الذي نصه الرابعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال مناقشة : رابعاَ

بين متوسطات اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا  )  &≥٠,٠٥(إحصائية عند مستوى الداللة 

، المؤهل ،العمرالجنس: اإلرهاب التي تبثها قناة الجزيرة  الفضائية تعزى للمتغيرات اآلتية

  ؟.العلمي

  :تمت مناقشة هذا السؤال على النحو اآلتي

  :متغير الجنس -١

)  α≥٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي        

ة الفضائي  الجزيرةةنااتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها  قبين متوسطات 

وكان الفرق لصالح الذكور بدليل ارتفاع المتوسط الحسابي لهم والبالغ ، تبعا لمتغير الجنس اإلخبارية

)٣n٣( عن المتوسط الحسابي لإلناث والبالغ )٤٦nذلك إلى كون الذكور أكثر  وقد يعزى).٣٦ 

من اإلناث لذلك جاءت اتجاهاتهم مشاهدة للقناة من اإلناث وكذلك أكثر اهتمام بموضوعات اإلرهاب 

  الجزيرةةقنا الخاصة بقضايا اإلرهاب التي تبثها جأعلى من اتجاهات اإلناث، وان تلك البرام

 تخاطب الذكور أكثر من مخاطبتها لإلناث، وقد يكون من األسباب أن النسبة اإلخباريةة الفضائي

 الجزيرة هم من الذكور وهذا يفسر أن األكبر من منفذي العمليات اإلرهابية والتي تعرض في قناة

شاهيناز (وتتفق النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة  .  الفرق في االتجاهات جاء لصالح الذكور

 .) ٣٩، مجلة بحوث االتصال، العدد العاشر، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم ،  ص)١٩٩٢بسيوني

اتجاهات  في ذات داللة إحصائية وجود فروقل  التي أشارت، )٢٠٠٨القضاة وخميس، ( ودراسة 

 وكان الفرق لصالح الذكور، ،تبعا لمتغير الجنس اإلخباريةة الفضائي  الجزيرةقناةأفراد الدراسة نحو 

وجود  عدمالى التي أشارت  )٢٠٠٢يسري، ( ودراسة ) ٢٠٠٨دراسة الحسن، (وتختلف مع دراسة 



 ١٠٠

تبعا   تغطية اإلعالم لقضايا اإلرهابأفراد الدراسة نحواتجاهات  فيفروق ذات داللة إحصائية 

  .لمتغير الجنس

  :العمرمتغير  -٢

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي          

)٠,٠٥≤α  ( بثها قناة اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبين متوسطات

 عند  ��� ��ق٥٠م0الفروق كانت لصالح الفئة العمرية ، وأن  تبعا لمتغير العمرةالفضائيالجزيرة 

 يعزى ذلك إلى  وقد.٥٠م0  23أ- ٤٠م0، 23٣٠ م0 أ ، و ٤٠م0 ا23-٣٠م0مقارنتهم مع الفئات 

كون هذه الفئة العمرية أكثر اهتماما بمتابعة القنوات اإلخبارية والموضوعات التي تطرحها تلك 

 أكثر من متابعة القنوات والموضوعات األخرى، وذلك لتوفر قضايا اإلرهابضمنها القنوات ومن 

الوقت لدى هذه الفئة لمتابعة البرامج الخاصة باإلرهاب عبر قناة الجزيرة، في حين أن بقية الفئات 

العمرية قد تتجه إلى متابعة برامج أخرى تتفق مع ميولها ورغباتها،  ولذلك فمن الطبيعي أن تكون 

وتتفق النتيجة  . أعلى من اتجاهات الفئات العمرية األخرى ��� ��ق٥٠م0 العمريةتجاهات الفئة ا

   . )٢٠٠٣الصفتي،  ( الحالية مع نتيجة دراسة

  

  :المؤهل العلميمتغير  -٣

 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى                         

)٠,٠٥≤α  (              بين متوسطات اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التـي تبثهـا قنـاة

 عنـد  هدكتوراال حملة فئة  ، وأن الفروق كانت لصالحالجزيرة  الفضائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

 هـم   هالدكتوراوقد يعزى ذلك لكون فئة حملة       .  بكالوريوس، ودبلوم، وماجستير   مقارنتهم مع الفئات  

 بهذه الموضوعات نابع من ثقافتهم العالية       هتمامهمان  إلذلك ف ,  وتعليماً    أكثر فئات المجتمع ثقافة    من



 ١٠١

 وأكثر قدرة على التحليل والربط واالسـتنتاج         بالقضايا الحساسة التي تمس المجتمعات،     هتمامهماو

لعادي أو مـن     التي قد تكون خلف تلك البرامج وغير ظاهرة للمشاهد ا          توقراءة األحداث والمتغيرا  

.  بكالوريوس ما فيما يتعلق بفئة الثانوية العامة فما دون عند مقارنتهم مع          أ  المؤهالت األدنى، ذوي  

 مما يعني أن العدد كان لـه        فقد يعزى ذلك لكون أعداد هذه الفئة قليلة مقارنة مع فئة البكالوريوس           

إلـى   التي أشارت   )٢٠٠٣تي،  الصف ( نتيجة دراسة  تأثير على االتجاهات، وتتفق هذه النتيجة مع      

أفراد الدراسة نحو متابعة التغطية الصحفية لقـضايا        اتجاهات   فيوجود فروق ذات داللة إحصائية      

  .المؤهل العلميتبعا لمتغير  اإلرهاب 

هل توجد فروق ذات  "، الذي نصه الخامسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال مناقشة : خامساً

تجاهات الجمهور األردني إزاء ابين متوسطات )  α≥٠,٠٥(توى الداللة داللة إحصائية عند مس

، المؤهل ،العمرالجنس:  الفضائية تعزى للمتغيرات اآلتيةالعربيةقضايا اإلرهاب التي تبثها قناة 

  ؟.العلمي

  :تمت مناقشة هذا السؤال على النحو اآلتي

  

  :متغير الجنس-١

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  التحليل اإلحصائيأظهرت نتائج       

)٠,٠٥≤α  ( العربية تبثها قناةاتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي بين متوسطات 

 ةناقضايا اإلرهاب التي تبثها  ق ذلك إلى كون وقد يعزى، تبعا لمتغير الجنس اإلخباريةة الفضائي

 تخاطب الذكور واإلناث على حد سواء ،وأن اهتمامات الذكور واإلناث اإلخباريةة الفضائيالعربية 

المتابعين لقناة العربية بقضايا اإلرهاب كانت واحدة بصرف النظر عن جنسهم ولذلك لم توجد 

نسائي  من العنصر المبدليل أن مقدمي برامج قضايا اإلرهاب معظمه. فروق في االتجاهات بينهم



 ١٠٢

زيل خوري بالعربي،  جيمثل برنامج صناعة الموت والذي تقدمه المذيعة ريم صالحة، وبرنامج 

وجود فروق ذات إلى عدم  التي أشارت  )٢٠٠٨دراسة الحسن، ( وتتفق النتيجة الحالية مع نتيجة 

 متغير الجنستبعا ل اإلخباريةة الفضائي  الجزيرةقناةأفراد الدراسة نحو اتجاهات  فيداللة إحصائية 

إلى  التي أشارت  )٢٠٠٢يسري، ( ودراسة    )٢٠٠٨خديجة الحراسيس،(وتختلف مع دراسة 

 اإلخباريةة الفضائي  الجزيرةقناةأفراد الدراسة نحو اتجاهات  فيوجود فروق ذات داللة إحصائية 

  .تبعا لمتغير الجنس

  :متغير العمر -٢

 ٠,٠٥(روق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود ف أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي        

≤α  ( العربية اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة بين متوسطات 

هم  عند مقارنت ��� ��ق٥٠م0 الفئة العمرية الفروق كانت لصالح أنو، العمر تبعا لمتغير الفضائية

وقد يعزى ذلك إلى كون هذه الفئة العمرية أكثر اهتماما بمتابعة القنوات  .٤٠م0 ا23-٣٠م0 فئةمع 

 أكثر من متابعة قضايا اإلرهاباإلخبارية والموضوعات التي تطرحها تلك القنوات ومن ضمنها 

القنوات والموضوعات األخرى ولذلك فمن الطبيعي أن تكون اتجاهاتهم أعلى من اتجاهات الفئات 

 ا ما يؤكد على صحة ما ورد في نتيجة السؤال الرابع الخاص بقناة الجزيرة، وهذ.العمرية األخرى

 التي أشارت) ٢٠٠٨الحسن، (دراسة  و )٢٠٠٣الصفتي،  ( وتتفق النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة

أفراد الدراسة نحو متابعة التغطية الصحفية اتجاهات  فيوجود فروق ذات داللة إحصائية  إلى

   .المؤهل العلميبعا لمتغير ت لقضايا اإلرهاب 

  

  

  



 ١٠٣

  :المؤهل العلميمتغير  -٣

 ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي        

≤α  (  بين متوسطات اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناة العربية

 يعزى ذلك لكون فئة ماجستير،فئة   ، وأن الفروق كانت لصالحمتغير المؤهل العلميالفضائية تبعا ل

هم من أكثر فئات المجتمع ثقافة وتعليماً لذلك فان اهتمامهم بهذه الموضوعات أيضا حملة الماجستير 

���� أم�  المجتمعات،و حياة األفرادنابع من ثقافتهم العالية واهتمامهم بالقضايا الحساسة التي تمس 

 يكون السبب قلة عدد حملة الدبلوم مقارنة  فقدبكالوريوس عند مقارنتهم مع فئة الی�*���F� G( ا����Eم

الصفتي،  ( نتيجة دراسة وتتفق هذه النتيجة مع .أدى إلى هذه النتيجةمابعدد حملة البكالوريوس هو 

  )٢٠٠٨دراسة الفواز، ( وتختلف مع  )٢٠٠٣
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  التوصيات

  الدراسةتوصيات 
  

اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناتا الجزيرة والعربية " في ضوء نتائج 

  :فان الباحث يوصي بالمقترحات التالية " الفضائيتان اإلخباريتان 

  

 الجزيرة والعربية بإجراء دراسات ا الباحث أن تقوم القنوات الفضائية وتحديداً قنات يوصي– ١

اإلرهاب من خالل مراكز األبحاث العائدة لهذه القنوات، والتي سوف تسهم في ظاهرة  حول علمية

مساعدة القائمين على هذه القنوات في إنتاج برامج تعالج قضايا اإلرهاب وتكافحها بطريقة علمية 

  .موضوعية

  

نية ، الموضوعية والمهالتحيز عند طرح أي موضوع لتحقيق االبتعاد عن بيوصي الباحث  -٢  

   .وتقديم  المعلومات  الصادقة  البعيدة  عن تحريف الواقع  ألسباب تعود ألجندة سياسية الخ 

   

  بدراسات علمية  أخرى تعالج قضايا اإلرهاب من جوانب أخرى لم مالقيابالباحث يوصي  -٣ 

  .يتطرق لها الباحث مثل ظاهرة زج العنصر النسائي في العمليات اإلرهابية

     

تركيز القنوات الفضائية ومن ضمنها الجزيرة والعربية على البرامج التي بباحث يوصي ال -٤

تبين الفرق بين المقاومة المشروعة واإلرهاب وكذلك البرامج التي تبين الصورة السمحة لإلسالم 

 .وعدم ربط اإلرهاب به



 ١٠٥

  

همية إيالء البرامج والنشرات اإلخبارية التي تعنى بمواضيع اإلرهاب أبيوصي الباحث  -٥

 .أكبر من حيث اإلعداد والتقديم ومراعاة الجانب النفسي واالجتماعي بخصوص المشاهد  
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  قائمة المراجع العربية
  . القرآن الكريم -

  

دار آرام : ، عمان٣ط.االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة).١٩٩٩ (حأبو إصبع، صال -

  .للدراسات والنشر والتوزيع

  

  دار الوفاء لدنيا   – في وسائل اإلعالم ، ط، اإلسكندرية        اإلرهاب ) ٢٠٠٥( ابوالحسن ، سالم     - 

 .الطباعة والنشر 

  

الـدار  :مـصر األهـرام   .مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير    )٢٠٠٣( إسماعيل،محمود حسن  -

  .العالمية    للنشر والتوزيع

  

 مطبعة النشر   ، في التشريع المصري المقارن      مواجهة اإلرهاب دراسة  ،) ٢٠٠٠(أسامة  ، بدر   -

   القاهرة ، يالذهب

  

علم اإلرهاب ، األسـس الفكريـة        )٢٠٠٦ (ت الترتوري محمد عوض وجويحان أغادير عرفا      -

  . دار الحامد للنشر والتوزيع،والنفسية واالجتماعية لدراسة اإلرهاب ، الطبعة األولى، عمان

  

  اب في العالمين العربي والغربي، عماناإلره ) ١٩٩٨( احمد يوسف ، التل  -



 ١٠٧

اإلرهاب الفهم المفـروض لإلرهـاب المرفوض،الريـاض        ،) ٢٠٠١(  علي بن فايز     ، ألجمني -

  .أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث

 

  . مكتبة مدبولي،اإلرهاب السياسي، دراسة تحليلية، القاهرة، )٢٠٠٦(  الناصر ، حريز-

 عبد  لترجمة كما (،٣نظريات وسائل اإلعالم ط   ) ١٩٩٩(لفين وروكيتش،ساندرا أبول   ديفلير، م  -

  .الدار الدولية للنشر والتوزيع:القاهرة ) الرؤوف

  ،صورة المرأة كما تعكسها الدراما في الفضائيات العربيـة           ) . ٢٠٠٥(حسن ، أشرف جالل      -

   .  القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ،دراسة تحليلية ميدانية مقارنة 

  

 . عمان،دار جرير،الدعاية واإلرهاب ،)٢٠١٠ (، محمد عبد الرزاق ، الدليمي -

إمبراطورية تطفو على سطح اإلرهاب، المؤسسة العربية للدراسات        ) ٢٠٠٧(، الدباغ،مصطفى   -

  .١٥والنشر، ص

  عمان،  دار النفاس ،اإلرهاب والعنف السياسي)  ١٩٩٢( محمد ، السماك -

  نهضة مصر للطباعة والنشر  ،  اإلرهاب صناعة عالمية، )٢٠٠٤( مختار  ، شعيب -

اإلرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل فـي ظـل          ) ٢٠٠٣( محمود  ، عمر  وزكي   ، الشامي -

  مطبعة الداودي،قانون العقوبات والقانون الدولي العام، الطبعة األولى، دمشق 

 . بيروت–ة، الدار العربية للعلوم العنف والجريم،)١٩٩٧( جليل وديع  ، شكور-

  ، اإلعالم الدولية لعلوم     األكاديمية ،أطفالنا والقنوات الفضائية  ) . ٢٠٠٥(  نهى عاطف      ،دالعب -

 .دراسة ميدانية 



 ١٠٨

 دار ا�?��K ا�*����( ��I�J' وا���زی�� ،           ،اإلعالميـة التـشريعات    ،)  ١٩٩٧( ليلـى    المجيد،عبد   -

 .القاهرة

 

  عمان، المكتبة الوطنية ، اإلرهاب يسيطر على العالم ،) ٢٠٠٤(  خالد ، عبيدات -

 .  القاهرة، والفضائيات العربية اإلعالماخالقيات  ، ) ٢٠٠٥ (إبراهيمالعقباوي ،  -

أكاديميـة نـايف    ،، الرياض ١ ط ،واقع اإلرهاب في الوطن العربي    ،)١٩٩٩(محمد فتحي ، عيد   -

 .العربية للعلوم األمنية

  . القاهرة١ط،الدار الثقافية للنشر، الحرب النفسية ،) ٢٠٠٥(  حميدة ، سميسم -

التلفزيون والعنف، ترجمة وجيه سمعان، المجلس األعلى للثقافـة،         ، ) ٢٠٠٠( الكسندر بيكرد  -

  .القاهرة

 ، واقع الجريمة واتجاهاتها فـي الـوطن العربـي           ،)٢٠٠٠( اكرم عبد الرزاق     ، المشهداني   -

 . الرياض ، الطبعة األولى ،القتل العمد والمخدرات دراسة تحليلية لجرائم السرقات و

اإلرهاب والعنف، دراسة مترجمة عن االنكليزية، الدار العربية للكتاب         ) ١٩٨٩(ك.   مورجان    -

 . القاهرة ،

 الدار  ،نظريات االتصال المعاصر ةالقاهرة     ) . ١٩٩٨( ليلى   ،والسيد  ، حسن عماد      ،   مكاوي   -

  .المصرية  اللبنابية 

 ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية      ،قناة الجزيرة وصراع الفضائيات   ) ٢٠٠٢(يد ، رحيم    مز -

  القاهرة

دور الفضائيات العربيه في تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته نحو         ) .٢٠٠٨(هويدا، مصطفى   -

  . سلسلة بحوث ودراسات اذاعيه تونس،اإلرهاب دراسه ميدانيه على عينه من الجمهور العربي



 ١٠٩

الكتـاني للنـشر   :،اربـد ٥ط.المدخل في االتصال الجماهيري). ٢٠٠٣( الموسى،عصام سليمان -

  .والتوزيع

م-آ0 ��م�4 ا���ه-ة . اإلعالم نظريات  ) . ٢٠٠٠(  سامي ،الشريفوعماد   حسن   ، مكاوي   -

�8حg�  .١ط �3�C�34 ا�

  ، دمشق، دار الفكر،١،اإلرهاب صناعة غير إسالمية، ط)، ٢٠٠٢(  لوقا بياري، نبيل -

 ذ.  لبنان )١٣٧ ص، سبتمبر م، الدار العربية للعلوم١١عالم ما بعد )٢٠٠١( ولد أباه، السيد -

  عالم الكتب الحديث،اربد ،اإلرهاب وإحكام القانون الدولي ،)٢٠٠٨( جمال زايد ، هالل-
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  الدراسات العربية

ري في تكوين الوعي االجتمـاعي       دور التلفزيون المص    ) ١٩٩٣( البيومي ، عادل فهمي    -

 ، اإلعالمالقاهرة كلية   ،رسالة دكتوراه غير منشورة       ، دراسة تحليلية ميدانية     ،ضد الجريمة   

  .جامعة القاهرة 

 دراسة استطالعية حول أفالم السينما الروائية الموجهة لألطفال في          )١٩٩٩(ثاقب ، مها     -

   جامعة عين شمس ،سات العليا للطفولة معهد الدرا، رسالة ماجستير غير منشورة  ،مصر 

 دور اإلعالم في تكوين تصورات النخبة حول مفهوم اإلرهاب مجلة ،)٢٠٠٢ ( جنيد ، حنان ،-

  البحوث اإلعالمية،جامعة األزهر،العدد الثامن عشر،أكتوبر،

رسالة ماجستير  . اإلرهاب في النظام العالمي الجديد     ). ٢٠٠٣( حرب، رجائي جميل عباس،      -

  .منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن رغي

 تأثير اإلرهاب   , منشورة   راطروحة دكتوراء غي  ، )٢٠٠٧(  خديجة علي محمد       ، الحراسيس   -

   . كلية الدراسات العليا الجامعة االردنية ,  على اتجاهات الشباب في الجامعة األردنية

 ،الفضائية واالشباعات المتحققـة      استخدام المراهقين للقنوات      ) ٢٠٠٢( حمدي ، مصطفى     -

  . كلية اآلداب جامعة المينيا ،رسالة ماجستير غير منشورة  

 قنـاة   ، للفضائيات العربيـة     اإلعالميقضايا المرأة في الخطاب     ،) ٢٠٠٥ (، الدويك ، سوسن   -

 . القاهرة ،)كحالة ( الجزيرة 

  



 ١١١

الدوافع ( ونية المحلية والدولية    استخدامات القنوات التلفزي   ،) ٢٠٠٢ (نمالشامي ، عبد الرح    -

 . واإلعـالم  قـسم الـصحافة      ، كلية اللغة العربية     ، رسالة دكتوراه  غير منشورة       ،)االشباعات

  .ألقاهرة ،جامعة األزهر

    استخدامات الجمهور في مـصر للـشبكة اإلخباريـة المـصرية ،           )  ١٩٩٦(  شاهين ، هبة      -

  .  القاهرةكلية اإلعالم، جامعة رة  ، دراسة ميدانية ، رسالة ماجستير غير منشو

 في تشكيل معارف واتجاهات الـرأي العـام   اإلعالمدور وسائل  ) ٢٠٠٣(صالح الدين ، خالد    -

  .٢٠ ، العدد اإلعالم لبحوث ةالمجلة المصري . اإلرهابالمصري نحو 

ـ  )٢٠٠٥ ( عبد الغفار ، عادل - ة العربيـة ،  ، تقييم األداء المهني للقنوات الفضائية اإلخباري

  .القاهرة

استخدام الصفوة المصرية للراديو والتلفزيون المحلي والـدولي   ) ١٩٩٥(  عبد الغفار ، عادل       -

  .  لقاهرة اكلية اإلعالم،جامعة  ,،رسالة ماجستير غير منشورة

 دراسة تحليلية لمحتـوى     ، المدرسة ، التلفزيون     الطفل،) ٢٠٠٠(  محمد محمد    الغفور،العبد   -

  ، في تلفزيون الكويت ودورها في دعم القيم المراد غرسها في طفـل المدرسـة                طفالاألبرامج  

  جامعة الكويت،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 

استخدام الطفل في اإلعالنات التلفزيونية ، دراسة تحليليـة           ) ١٩٩١(  جعفر     , عبد المحسن  -

ي ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية       وتطبيقية على اإلعالنات التي يعرضها التلفزيون المصر      

  .اإلعالم ، ألقاهرة



 ١١٢

عالقة تعرض الـشباب    ,رسالة ماجستير غير منشورة     ،) ٢٠٠٦( عبد الحليم ، سهير عثمان       -

للصحافة المطبوعة  وااللكترونية باتجاهاتهم نحو ظاهرة اإلرهاب ، جامعـة القـاهرة ، كليـة                

  .اإلعالم 

���ت ا
*�%�� م:�:,� ا� ,٢٠٠٨,ح�X, , Y:ان  -�F�
آ��X ا�داب , ره�ب �A ا

 ��%�	
����رك ,  ا
*�%�� ا
��	:ح� اIآ�دی���, وا
  .ا

  

 علـى شـكل     اإلخبـار أثر التكنولوجيا المستخدمة في جمع وتقديم       ،) ٢٠٠١  (عمشة ، وليد   -

  رسالة ماجستير غير، دراسة عن القنوات الفضائية غير الحكومية ، اإلخباريةومضمون الخدمة 

  . جامعة القاهرة ، اإلعالم كلية ،منشورة  

إتجاهات جمهور جنوب الصعيد تجاه معالجة وسـائل اإلعـالم     )١٩٩٩(فوزى عبد الغنـى،    - 

  .٤٧٧-٤١٩ص ص، ، يوليو١٣العدد ، جامعة حلوان ،لحادث األقصر مجلة االّداب

نية إلحداث اإلرهـاب     تغطية التقارير اإلخبارية التلفزيو    ،) ٢٠٠٢(  عبد العظيم    ت عز ،محمد  - 

 الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وحرب الواليات المتحدة في أفغانستان على القناة األولـى             إحداث

 . وقناة النيل لإلخبار وقناة الجزيرة القطرية

دوافع تعرض المشاهد المصري للقنوات الفضائية في دولـة         )  ٢٠٠٢( المشمشي ، محمود     -

  . جامعة المنيا ، كلية اآلداب ،سالة دكتوراه    ر، العربية المتحدةاإلمارات

  
  
  
  
  
  



 ١١٣

  
  

  الدوريات والمجالت
  .دار الطليعة للطباعة والنشر , االرهاب السياسي , )١٩٨٧( ادونيس , العكرة  -  

الحلقة الرابعة ،الخطـاب الرسـمي   ، "كتاب تشريح اإلرهاب "،  )٢٠٠٢ (تشومسكي ، نعوم     -  

  .  شباط٢٠ ،  اإلماراتية  ، جريدة البيان على جميع دول العالماألمريكي يشبه إعالناً للحرب

, مجلة المـستقبل    , ندوة العنف والسياسة في الوطن العربي       ) ١٩٨٧( جالل عبداهللا   , معوض   - 

  . ١٠١العدد 

، مجلة شـؤون خليجيـة    ،  "موقف اإلسالم من التطرف واإلرهاب    "،  )٢٠٠٢(سليمان  ،  الحقيل   -

    .٧٠، ص٢٨اإلستراتيجية، العددمركز الخليج للدراسات 

دراسة تطبيقية في ، " مشاركة األطفال في البرامج التلفزيونية  ) "٢٠٠٠(السمري ، هبة اهللا  -  

 .٢٠٥ص الثامن ،ألقاهرة،  ، العدد المجلة المصرية لبحوث اإلعالم

ب الملف السياسي ، حملة مكافحة اإلرهاب دون حـرب ، حـرو  " ،  )٢٠٠٢(الصراري، علي     -

  . كانون ثاني١٨، جريدة البيان، " بالنيابة وحلول قسرية لالزمات

   .  القاهرة ، اإلعالمية  البحث العلمي في الدراسات  ) ٢٠٠٠( عبد الحميد ، محمد -

 المعرفة المكتسبة من وسائل اإلعالم بـالتطبيق        اختالف ) "٢٠٠٦( عبد المجيد، همت حسن      -

 ، كلية اإلعالم، جامعـة القـاهرة،        مصرية لبحوث الرأى العام   المجلة ال  ،" على العنف ضد المرأة   

  .١٧٣ - ٨٣ص ص المجلد الثامن، العدد األول ،   

 دار المعرفة الجامعية , بيروت  , ١السياسة بين النظرية والتطبيق ط)١٩٨٤( محمد ,  علي -



 ١١٤

يـرة  الـصورة الذهنيـة لقنـاة الجز      ،  )٢٠٠٨( القضاة ، محمد فالح و خميس سحر محمد          - 

  .المجلة األردنية للعلوم االجتماعية, والجزيرة الدولية لدى الشباب الجامعي

،  الريـاض ، أكاديميـة       مجلة األمن والحياة  " اإلرهاب واإلعالم "،  ) ٢٠٠٣( النومس مفرح ،    - 

  .نايف العربية للعلوم األمنية
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  األبحاث
  
المؤتمر العلمـي   .  المصري للقنوات الفضائية      مشاهدة الجمهور  أنماط ،)٢٠٠١(،سلوى  ،ماما -

  جامعة القاهرة، اإلعالم كلية ، اإلنسان وحقوق اإلعالم ،السنوي الرابع 

  .اإلرهاب وأثره على المجتمع األردني ) ٢٠٠٨( الفواز ، عبدالرحمن عواد -

ودورها في غرس  اإلرهاب كما تعكسه الصحف المصرية , ٢٠٠٩, غاده,اليماني -

  . مصر , جامعة طنطا–بكلية اآلداب, لدى المراهقينمفاهيم 
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  المؤتمرات العلمية

  
 المتحققة شباعاتاإل استخدام الطفل الفلسطيني للقنوات الفضائية )١٩٩٢(أبو شنب ، حسين    -

معهد الدراسات العليا للطفولـة     ) نحو رعاية أفضل لطفل الريف      ( المؤتمر العلمي السنوي    ،

  .عين شمسجامعة ،

   ،حداث اإلرهـاب  اتجاهات اإلعالميين نحو تغطية اإلعالم المصري أل ،)٢٠٠٢(جيهان  ،يسري   -

  .  ٦١٨ ص، كلية اإلعالم ،المؤتمر العلمي الثامن 
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  مواقع االنترنت
  

tda/jo.edu.ahu.www  

  

 
com.habilian.www  

  
  com.asharqalawsat.www  

  
  

html.ar_terrorism/ar/jo.gov.gid.www  

  
com.saeeed.blog.www 

  
ar.wikipedia.org  
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  الملحقات

  ) ١(الملحق رقم 

 من جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا موجه إلى من يهمه األمر لغرض كتاب

  تسهيل إجراء الدراسة



 ١٢١

  

  

  



 ١٢٢

  ) ٢(ملحق رقم 

  :   حول ةاستمارة استقصاء أولي

التي تبثها قناتا الجزيرة والعربية اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب 

  الفضائيتان اإلخباريتان

��X*
�راس�ت اX
  ج�م*� ا
`�ق اIوس^ 
  

   آ��X اb,Iم           
��K	رة اس��	اس�  

    
  عزيزي المواطن .........عزيزتي المواطنة

  
  ) لطفا ال داعي لذكر االسم(        

  ........تحية طيبة
  

اتجاهات الجمهور " اإلعالم  تحت عنوان ي لنيل درجة الماجستير ف      يقوم الباحث بإعداد دراسة

ويأمل "ن ان اإلخباريتا الجزيرة والعربية الفضائيتااألردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها  قنات

  .تعاونكم في اإلجابة على أسئلة االستبانة المرفقة

 على اإلجابة التي تعبر عن رأيكم )√(  ثم وضع عالمة ،   الرجاء قراءة كل فقرة بدقة وموضوعية

  .لكل فقرة من الفقرات

  
  وت83bgا *�8Hل ��ئ( ا�����- وا '�-ام

  
                                                                     

  
 

  



 ١٢٣

  ا���Hن�ت ا���pDr : وً أ
  

  :في المربع المناسب) √(ضع إشارة 
  

 :الجنس  .١
 

   أنثى                             ذكر          
 

 :السن  .٢
  

  ٤٠ اقل من -٣٠                          ٣٠ل من اق-  ٢٠
 

   فما فوق٥٠ من                  ٥٠اقل من     -  ٤٠     
  

 :المؤهل العلمي .٣
  
  دبلوم                                  الثانوية العامة فما دون    

  
    ماجستير                                             بكالوريوس

  
   الدكتوراه     

  
  -: المحافظات-٤

   العاصمة عمان                               محافظة اربد 
                          محافظة العقبة                                 
  
  
 
  
  
  



 ١٢٤

  فقرات االستبانة : ثانياً
  

  ؟).دش ( ل فضائي    هل تمتلك جهاز استقبا-١  
  

   ال          نعم                        
  

  ؟. هل تشاهد القنوات الفضائية  العربية ، إذا كانت إجابتك نعم -٢  
  

   ال       نعم                                       
  

  ؟. فهل تشاهد قناتي الجزيرة والعربية ، إذا كانت إجابتك نعم -٣   
  

   ال    نعم                                          
  
  .  إذا كانت إجابتك نعم فهل تشاهدهما- ٤  
  

  ) غير منتظم( بشكل منتظم                           بشكل متقطعيوميا      
                

  إذا كنت ممن يشاهدون أو يتابعون القناتين سواء بانتظام أو عدم انتظام -٥  
  ؟. فهل تشاهد البرامج التي تتعلق بقضايا اإلرهاب    
  
     ال                                 نعم                
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٥

   االستبانة-:ثالثا
  : اآلتية  رأيكم حول الفقراتتبينأمام العبارة التي ) √(يرجى وضع إشارة 

  
  الفقرة  الرقم   درجة االستجابة

موافق 
  بشدة 

ير غ  موافق 
  متاكد 

غير موافق   غير موافق 
  بشدة

أتابع ما تقدمه قناة الجزيرة من برامج تتعلق باإلرهاب    .١
رغبة مني في تفريغ عواطف الكراهية لإلرهاب إن كان 

  .موجهاً للعرب

          

أتابع ما تقدمه قناة العربية من برامج تتعلق باإلرهاب    .٢
ان رغبة مني في تفريغ عواطف الكراهية لإلرهاب إن ك

  .موجهاً للعرب 

          

أتابع ما تقدمه قناة الجزيرة من برامج تتعلق باإلرهـاب إن        .٣
  .كان موجها لغير العرب

          

أتابع ما تقدمه قناة العربية من برامج تتعلق باإلرهاب إن    .٤
  .كان موجها لغير العرب

          

أتابع ما تقدمه قناة الجزيرة من برامج تتعلق باإلرهاب    .٥
  .ةألنها حيادي

          

أتابع ما تقدمه قناة العربية من برامج تتعلق باإلرهاب ألنها             .٦
  .حيادية

          

يصعب علي التمييز بين ما هو إرهاب من عدمـه أثنـاء                .٧
  .متابعة ما تبثه قناة الجزيرة من مواد إعالمية

          

يصعب علي التمييز بين ما هو إرهاب مـن عدمـه أثنـاء                .٨
  .ية من مواد إعالمية متابعتي ما تبثه قناة العرب

          

            .اعتقد  أن قناة الجزيرة تسهم أكثر بنشر الدعاية اإلرهابية   .٩
            . تسهم أكثر بنشر الدعاية اإلرهابيةةاعتقد أن قناة العربي   .١٠
اعتقد أن من يمارس األعمال اإلرهابية قد يكون تأثر بشكل             .١١

  .ما بما شاهده من برامج إرهابية عبر قناة الجزيرة
          

اعتقد أن من يمارس األعمال اإلرهابية قد يكون تأثر بشكل             .١٢
  .ما بما شاهده من برامج إرهابية عبر قناة العربية

          

أرى أن قناة الجزيرة تتعامل مع قضايا اإلرهاب وفق أجندة             .١٣
  .سياسية

          



 ١٢٦

أرى أن قناة العربية تتعامل مع قضايا اإلرهاب وفق أجندة              .١٤
  .سياسية

          

عتقد أن قناة الجزيرة تعكس الرأي العـام العربـي خـالل          ا   .١٥
  .تناولها قضايا اإلرهاب

          

قناة العربية تعكس الرأي العـام العربـي خـالل          اعتقد أن      .١٦
  .تناولها قضايا اإلرهاب

          

 معالجة قناة الجزيرة لقضايا اإلرهاب  تتفق مـع          أرى أن      .١٧
  .وجهة نظر تنظيم القاعدة

          

جة قناة العربية لقضايا اإلرهاب  تتفـق مـع           معال أرى أن      .١٨
  .وجهة نظر تنظيم القاعدة

          

اعتبر أن ما تبثه قناة الجزيرة من برامج إخبارية حول    .١٩
  .اإلرهاب إرهابا

          

 اعتبر أن ما تبثه قناة العربية من برامج إخباريـة حـول               .٢٠
  .اإلرهاب إرهابا

          

رضـها لألحـداث    قناة الجزيرة تتبـع االنتقائيـة أثنـاء ع           .٢١
  .اإلرهابية

          

قناة العربية تتبـع االنتقائيـة أثنـاء عرضـها لألحـداث               .٢٢
  .اإلرهابية

          

قناة الجزيرة تتأثر بأفكار ورؤى الجماعات اإلرهابية عنـد            .٢٣
  .تغطيتها اإلخبارية لبرامج اإلرهاب 

          

قناة العربية  تتأثر بأفكار ورؤى الجماعات اإلرهابية عنـد             .٢٤
  . اإلخبارية لبرامج اإلرهاب تغطيتها

          

 البرامج التي تتناول قضايا اإلرهاب في قناة الجزيرة تؤدي            .٢٥
إلى استفزاز مشاعر الطبقة الفقيرة في المجتمعات العربيـة   

.  

          

البرامج التي تتناول قضايا اإلرهاب في قناة الجزيرة تؤدي            .٢٦
لعربيـة  إلى استفزاز مشاعر الطبقة الفقيرة في المجتمعات ا 

.  

          

 أرى أن برامج اإلرهاب في قناة الجزيرة من شأنها توعية             .٢٧
  .المواطن العربي بخطورة اإلرهاب

  

          

أرى أن برامج اإلرهاب في قناة العربية من شأنها توعيـة              .٢٨
  .المواطن العربي بخطورة اإلرهاب

          



 ١٢٧

 أحكم عقلي أثناء متابعـة بـرامج قنـاة الجزيـرة حـول             .٢٩
  .اإلرهاب

  

          

            .أحكم عقلي أثناء متابعة برامج قناة العربية حول اإلرهاب   .٣٠
أحكم مشاعري أثناء متابعة برامج قنـاة الجزيـرة حـول              .٣١

  اإلرهاب 
          

أحكم مشاعري أثناء متابعة برامج قنـاة العربيـة  حـول               .٣٢
  اإلرهاب 

          

جميع من يتبنون العمليات اإلرهابية من خالل مايعرض في            .٣٣
جزيرة، أعدهم أشخاصـاً غيـر أسـوياء ومرضـى          قناة ال 
  .نفسيين

          

جميع من يتبنون العمليات اإلرهابية من خالل ما يعرض في    .٣٤
قناة العربية ، أعدهم أشخاصـاً غيـر أسـوياء ومرضـى            

  نفسيين

          

تحاول قناة الجزيرة تسويغ العمليات اإلرهابية عن طريـق            .٣٥
  .عرض أراء اآلخرين

          

عربية تسويغ العمليات اإلرهابية عن طريـق       تحاول قناة ال     .٣٦
  .عرض أراء اآلخرين

          

تروج قناة الجزيرة للفتاوى التي تؤكد أن اإلسـالم يحـرم              .٣٧
  .اإلرهاب بكل أشكاله

          

تروج قناة العربية  للفتاوى التي تؤكد أن اإلسـالم يحـرم               .٣٨
  .اإلرهاب بكل أشكاله

          

ة ليشمل القتل والتهديد  يتسع معنى اإلرهاب عند قناة الجزير        .٣٩
  .والتخريب والممارسات المثيرة للرعب

          

يتسع معنى اإلرهاب عند قناة العربية ليشمل القتل والتهديد            .٤٠
  .والتخريب والممارسات المثيرة للرعب

          

قناة الجزيرة تركز دائما في برامجها على أن أحداث الحادي        .٤١
ـ      ذ األعمـال  عشر من أيلول هيأت المنـاخ المناسـب لتنفي

  .اإلرهابية في العالم

          

قناة العربية  تركز دائما فـي برامجهـا علـى أن أحـداث          .٤٢
الحادي عشر من أيلول هيـأت المنـاخ المناسـب لتنفيـذ            

  .األعمال اإلرهابية في العالم

          

          علـى  )  المقاومـة (  قناة الجزيرة تضفي مصطلح      أرى أن    .٤٣



 ١٢٨

  ).اإلرهابية( العمليات
علـى  )  المقاومـة ( اة العربية تضفي مصطلح      قن أرى أن    .٤٤

  ).اإلرهابية( العمليات
          

تركز قناة الجزيرة في برامجها على أن اختالف العقائـد ال              .٤٥
ـ          ةيمنع التعاون بين البشر وجميع األديان السماوية لمكافح

  .اإلرهاب

          

تركز قناة العربية في برامجها على أن اختالف العقائـد ال              .٤٦
ون بين البشر وجميع األديان السماوية لمكافحـة        يمنع التعا 
  .اإلرهاب

          

أرى أن قناة الجزيرة من خالل برامجها أن تجفيف منـابع              .٤٧
اإلرهاب ال يتم إال من خالل تغيير واقع التخلف الحـضاري           

  .في المجتمعات العربية واإلسالمية

          

ترى قناة العربية من خالل برامجهـا أن تجفيـف منـابع               .٤٨
هاب ال يتم إال من خالل تغيير واقع التخلف الحـضاري           اإلر

  .في المجتمعات العربية واإلسالمية

          

 ما تسميه قناة الجزيرة  باإلرهاب  النها  تقدم تبريرات      أؤيد   .٤٩
  .للقيام بهذه األعمال 

          

 ما تسميه قناة العربيـة   باإلرهـاب  النهـا  تقـدم                أؤيد   .٥٠
  .تبريرات للقيام بهذه األعمال 

          

تأثرت بداية بمضامين برامج قدمتها قناة الجزيـرة حـول             .٥١
  .اإلرهاب ثم اكتشفت الحقا باني على صواب

          

تأثرت بداية بمضامين برامج قدمتها قنـاة العربيـة حـول              .٥٢
  .اإلرهاب ثم اكتشفت الحقا باني على صواب

          

 
  

  

  

  

  

  



 ١٢٩

  )٣(ملحق رقم 

  عتمادها اين واستمارة استقصاء  بعد عرضها على المحكم

اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها قناتا الجزيرة والعربية 

  الفضائيتان اإلخباريتان

 

��X*
�راس�ت اX
  ج�م*� ا
`�ق اIوس^ 
  

              آ��X اb,Iم
  

��K	رة اس��	اس�  
    

  عزيزي المواطن .........عزيزتي المواطنة
  

  )سم لطفا ال داعي لذكر اال(        
  ........تحية طيبة

  
اتجاهات الجمهور " اإلعالم  تحت عنوان ي      يقوم الباحث بإعداد دراسة لنيل درجة الماجستير ف

ويأمل "األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي تبثها  قناتا الجزيرة والعربية الفضائيتان اإلخباريتان 

  .ةتعاونكم في اإلجابة على أسئلة االستبانة المرفق

 قراءة االستبانة ىفقرة يرج) ٢٦ (ى علة لكل قناة تحتوي كل استبانة   وقد قام الباحث بإعداد استبان

 اإلجابة التي تعبر عن رأيكم لكل فقرة من فقرات ىعل)  ����( بدقة و موضوعية ووضع عالمة

  .االستبانتين 

 
  وت83bgا *�8Hل ��ئ( ا�����- وا '�-ام

 
  



 ١٣٠

  ا���Hن�ت ا���pDr : أوً 
  

  :في المربع المناسب) ����(ضع إشارة 
  

 :الجنس  .٤
 

  �    أنثى                           �  ذكر                         
 

  :السن  .٥
  �  ٤٠ اقل من -٣٠                          �        ٣٠ اقل من-  ٢٠

 

  � فما فوق     ٥٠      من                     �       ٥٠اقل من  -  ٤٠   
  

 :لمؤهل العلميا .٦
  
   �             دبلوم                            �الثانوية العامة فما دون       

  
      �           ماجستير                              �             بكالوريوس

  
  �     الدكتوراه               

  
  -: المحافظات-٤
  

     �        محافظة اربد                             � العاصمة عمان             
                                           �محافظة العقبة               

              
 



 ١٣١

  فقرات االستبانة : ثانياً
  

  ؟).دش (  هل تمتلك جهاز استقبال فضائي -١  
  

  �       ال                               � نعم       
  اهد القنوات الفضائية العربية ؟ هل تش-٢  
  

  �                ال                    �نعم                
  

   هل تشاهد قناة الجزيرة؟-٣   
  

     �                                         ال  �                نعم   
  

   هل تشاهد قناة العربية؟-٤   
  

   �                                 ال         �               نعم    
  
  .  إذا كانت إجابتك نعم فهل تشاهدهما-٥  
  

   �)   غير منتظم(                         بشكل متقطع� بشكل منتظم  يوميا      
                

    هل تشاهد البرامج التي تتعلق بقضايا اإلرهاب التي تبث من قناة الجزيرة ؟-٦ 
  

  �                                       ال  �          نعم           
    هل تشاهد البرامج التي تتعلق بقضايا اإلرهاب التي تبث من قناة العربية ؟-٧
  

  �                                       ال  �                نعم    
  
  



 ١٣٢

  
  ةلقناة العربية الفضائي) ١( االستبانة رقم-:ثالثا

  :أمام العبارة التي تبين رأيكم حول الفقرات اآلتية ) ����(يرجى وضع إشارة 
  

  درجة االستجابة
  الفقرة  الرقم

  غري موافق بشدة  غري موافق  غري متأكد  موافق  موافق بشدة

أتابع ما تقدمه قناة العربية من برامج تتعلق باإلرهاب رغبة مين يف تفريغ    .١
  �  �  �  �  �  . موجهاً للعرب عواطف الكراهية لإلرهاب إن كان

أتابع ما تقدمه قناة العربية من برامج تتعلق باإلرهاب إن كان موجها لغري    .٢
  �  �  �  �  �  .العرب

  �  �  �  �  �  .أتابع ما تقدمه قناة العربية من برامج تتعلق باإلرهاب ألا حيادية   .٣

ه قناة يصعب علي التمييز بني ما هو إرهاب من عدمه أثناء متابعيت ما تبث   .٤
  .العربية من مواد إعالمية 

�  �  �  �  �  

  �  �  �  �  �  . تسهم أكثر بنشر الدعاية اإلرهابيةةاعتقد أن قناة العربي   .٥

اعتقد أن من ميارس األعمال اإلرهابية قد يكون تأثر بشكل ما مبا شاهده    .٦
  �  �  �  �  �  .من برامج إرهابية عرب قناة العربية

  �  �  �  �  �  . قضايا اإلرهاب وفق أجندة سياسيةأرى أن قناة العربية تتعامل مع   .٧

قناة العربية تعكس الرأي العام العريب خالل تناوهلا قضايا اعتقد أن    .٨
  �  �  �  �  �  .اإلرهاب

 معاجلة قناة العربية لقضايا اإلرهاب  تتفق مع وجهة نظر تنظيم أرى أن    .٩
  �  �  �  �  �  .القاعدة

١٠
  �  �  �  �  �  .مج إخبارية حول اإلرهاب إرهابا اعترب أن ما تبثه قناة العربية من برا

  �  �  �  �  �  .قناة العربية تتبع االنتقائية أثناء عرضها لألحداث اإلرهابية١١

قناة العربية  تتأثر بأفكار ورؤى اجلماعات اإلرهابية عند تغطيتها اإلخبارية ١٢
  .لربامج اإلرهاب 

�  �  �  �  �  

اة العربية تؤدي إىل استفزاز مشاعر الربامج اليت تتناول قضايا اإلرهاب يف قن١٣
  �  �  �  �  �  .الطبقة الفقرية يف اتمعات العربية

أرى أن برامج اإلرهاب يف قناة العربية من شأا توعية املواطن العريب ١٤
  �  �  �  �  �  .خبطورة اإلرهاب

  �  �  �  �  �  .أحكم عقلي أثناء متابعة برامج قناة العربية حول اإلرهاب١٥

  �  �  �  �  �  . أثناء متابعة برامج قناة العربية  حول اإلرهاب أحكم مشاعري١٦

  
  



 ١٣٣

  
  

  

  

  درجة االستجابة
  الفـقرة  الرقم

  غري موافق بشدة  غري موافق  غري متأكد  موافق  موافق بشدة

١٧. 
مجيع من يتبنون العمليات اإلرهابية من خالل ما يعرض يف قناة العربية ، 

  .أعدهم أشخاصاً غري أسوياء ومرضى نفسيني 
�  �  �  �  �  

١٨. 
حتاول قناة العربية تسويغ العمليات اإلرهابية عن طريق عرض أراء 

  .اآلخرين
�  �  �  �  �  

١٩. 
تروج قناة العربية  للفتاوى اليت تؤكد أن اإلسالم حيرم اإلرهاب بكل 

  �  �  �  �  �  .أشكاله

٢٠. 
يتسع معىن اإلرهاب عند قناة العربية ليشمل القتل والتهديد والتخريب 

  .ملثرية للرعبواملمارسات ا
�  �  �  �  �  

٢١. 
قناة العربية  تركز دائما يف براجمها على أن أحداث احلادي عشر من 

  .أيلول هيأت املناخ املناسب لتنفيذ األعمال اإلرهابية يف العامل
�  �  �  �  �  

٢٢. 
  على العمليات )  املقاومة(  قناة العربية تضفي مصطلح أرى أن

  �  �  �  �  �  ).اإلرهابية( 

٢٣. 
 العربية يف براجمها على أن اختالف العقائد ال مينع التعاون بني تركز قناة

  �  �  �  �  �  .البشر ومجيع األديان السماوية ملكافحة اإلرهاب

٢٤. 
ترى قناة العربية من خالل براجمها أن جتفيف منابع اإلرهاب ال يتم إال 
  �  �  �  �  �  .من خالل تغيري واقع التخلف احلضاري يف اتمعات العربية واإلسالمية

٢٥. 
 ما تسميه قناة العربية   باإلرهاب  ألا  تقدم تربيرات للقيام ذه أؤيد

  .األعمال 
�  �  �  �  �  

٢٦. 
تأثرت بداية مبضامني برامج قدمتها قناة العربية حول اإلرهاب مث 

  �  �  �  �  �  .اكتشفت الحقا باين على صواب



 ١٣٤

  لقناة الجزيرة الفضائية ) ٢( االستبانة رقم -:ثالثا
  :أمام العبارة التي تبين رأيكم حول الفقرات اآلتية )  ����(يرجى وضع إشارة 

  
  
  

  درجة االستجابة
  الفقرة  الرقم

  غري موافق بشدة  غري موافق  غري متأكد  موافق  موافق بشدة

٢٧
أتابع ما تقدمه قناة اجلزيرة من برامج تتعلق باإلرهاب رغبة مين يف تفريغ 

  �  �  �  �  �  .موجهاً للعربعواطف الكراهية لإلرهاب إن كان 

٢٨
أتابع ما تقدمه قناة اجلزيرة من برامج تتعلق باإلرهاب إن كان موجها لغري 

  .العرب
�  �  �  �  �  

  �  �  �  �  �  .أتابع ما تقدمه قناة اجلزيرة من برامج تتعلق باإلرهاب ألا حيادية٢٩

٣٠
ناة اجلزيرة يصعب علي التمييز بني ما هو إرهاب من عدمه أثناء متابعة ما تبثه ق

  �  �  �  �  �  .من مواد إعالمية

  �  �  �  �  �  .اعتقد  أن قناة اجلزيرة تسهم أكثر بنشر الدعاية اإلرهابية٣١

٣٢
اعتقد أن من ميارس األعمال اإلرهابية قد يكون تأثر بشكل ما مبا شاهده من 

  .برامج إرهابية عرب قناة اجلزيرة
�  �  �  �  �  

  �  �  �  �  �  .ايا اإلرهاب وفق أجندة سياسيةأرى أن قناة اجلزيرة تتعامل مع قض٣٣

  �  �  �  �  �  .اعتقد أن قناة اجلزيرة تعكس الرأي العام العريب خالل تناوهلا قضايا اإلرهاب٣٤

٣٥
 معاجلة قناة اجلزيرة لقضايا اإلرهاب  تتفق مع وجهة نظر تنظيم أرى أن 
  �  �  �  �  �  .القاعدة

  �  �  �  �  �  .خبارية حول اإلرهاب إرهابااعترب أن ما تبثه قناة اجلزيرة من برامج إ٣٦

  �  �  �  �  �  .قناة اجلزيرة تتبع االنتقائية أثناء عرضها لألحداث اإلرهابية٣٧

٣٨
قناة اجلزيرة تتأثر بأفكار ورؤى اجلماعات اإلرهابية عند تغطيتها اإلخبارية 

  .لربامج اإلرهاب 
�  �  �  �  �  

٣٩
زيرة تؤدي إىل استفزاز مشاعر الربامج اليت تتناول قضايا اإلرهاب يف قناة اجل

  �  �  �  �  �  .الطبقة الفقرية يف اتمعات العربية 

٤٠
أرى أن برامج اإلرهاب يف قناة اجلزيرة من شأا توعية املواطن العريب خبطورة 

  �  �  �  �  �  .اإلرهاب

  �  �  �  �  �  .أحكم عقلي أثناء متابعة برامج قناة اجلزيرة حول اإلرهاب٤١

  �  �  �  �  �  .اء متابعة برامج قناة اجلزيرة حول اإلرهاب أحكم مشاعري أثن٤٢

٤٣
مجيع من يتبنون العمليات اإلرهابية من خالل ما يعرض يف قناة اجلزيرة، أعدهم 

  �  �  �  �  �  .أشخاصاً غري أسوياء ومرضى نفسيني



 ١٣٥

  
  
  

  درجة االستجابة
  الرقم

  الفـقرة

   بشدةغري موافق  غري موافق  غري متأكد  موافق  موافق بشدة

٤٤
حتاول قناة اجلزيرة تسويغ العمليات اإلرهابية عـن طريـق عـرض أراء             

  .اآلخرين
�  �  �  �  �  

٤٥
تروج قناة اجلزيرة للفتاوى اليت تؤكد أن اإلسالم حيرم اإلرهـاب بكـل             

  �  �  �  �  �  .أشكاله

٤٦
يتسع معىن اإلرهاب عند قناة اجلزيرة ليشمل القتل والتهديد والتخريـب           

  .ة للرعبواملمارسات املثري
�  �  �  �  �  

٤٧
قناة اجلزيرة تركز دائما يف براجمها على أن أحداث احلادي عشر من أيلول             

  .هيأت املناخ املناسب لتنفيذ األعمال اإلرهابية يف العامل
�  �  �  �  �  

  ).اإلرهابية( على العمليات)  املقاومة(  قناة اجلزيرة تضفي مصطلح أرى أن٤٨
�  �  �  �  �  

٤٩
 يف براجمها على أن اختالف العقائد ال مينع التعاون بـني            تركز قناة اجلزيرة  

  . اإلرهابةالبشر ومجيع األديان السماوية ملكافح
�  �  �  �  �  

٥٠
أرى أن قناة اجلزيرة من خالل براجمها أن جتفيف منابع اإلرهاب ال يتم إال              

  �  �  �  �  �  .من خالل تغيري واقع التخلف احلضاري يف اتمعات العربية واإلسالمية

٥١
 ما تسميه قناة اجلزيرة  باإلرهاب  ألا  تقدم تربيرات للقيـام ـذه                أؤيد

  �  �  �  �  �  .األعمال 

٥٢
تأثرت بداية مبضامني برامج قدمتها قناة اجلزيرة حول اإلرهاب مث اكتشفت           

  .ين على صوابأالحقا ب
�  �  �  �  �  

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٦

   )٤( ملحق 
  

  قائمة بأسماء المحكمين
  

  :المحكمين 
  
  األستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي ، عميد كلية اإلعالم جامعة الشرق األوسط. ١

  األستاذ الدكتور عزت حجاب ، عميد كلية اإلعالم جامعة اليرموك. ٢

  .األستاذ الدكتور تيسير أبو عرجه ، رئيس قسم الصحافة واإلعالم في جامعة البترا . ٣ 

  .ي  ، جامعة الشرق األوسط للدارسات العليا لبياتا األستاذ الدكتور عبد الجبار -٤

  .للدراسات العليا

  . األستاذ الدكتور بالل الجيوسي ، جامعة البترا . ٥

  . خليفة ، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليايالدكتور غاز. ٦

  .الدكتور كامل خورشيد ، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا. ٧

  .رشي ، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليالكاالدكتور محمد صاحي   . ٨

 . الدكتور تيسير مشارقه ،أستاذ في  قسم  الصحافة واإلعالم جامعة البترا . ٩

 

 

 

  

 

 


