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إىل والدي العزيز أطال اهللا يف عمره، الذي سهر من أجلي، وشجعين  
 .على مواصلة دراسيت وتعليمي

 .إىل روح والديت الطاهرة، تغمدها اهللا برمحته الواسعة 
 .إىل إخواين وأخوايت ملا قدموه من مساعدة ودعم وتشجيع 
، والوقوف جبانيب إىل شريكة حيايت اليت هلا الفضل بعد اهللا يف مساعديت 

 .أثناء دراسيت
 .إىل أبنائي 
إىل األخ إبراهيم عويض اهلجله ملساعديت يف طباعة وتنسـيق هـذه    

 .الرسالة فله مين جزيل الشكر والعرفان
  

  .إليهم مجيعاً أهدي مثرة هذا اجلهد العلمي املتواضع
  

ث             اح ب   ال
  
  
  



   
  

الة والسالم على النيب األمي األمني حممد بن عبد اهللا احلمد هللا العلي العظيم، والص
  وبعد،،... وعلى آله وصحبه أمجعني

يسرين بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير ملقام صاحب السمو امللكي األمري نايف بن 
نائب وزير  لكي األمري أمحد بن عبد العزيزعبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو امل

مسـاعد وزيـر    مري حممد بن نايف بن عبد العزيـز السمو امللكي األ الداخلية، وصاحب
  .الداخلية للشؤون األمنية جلهودهم اجلبارة للرقي بالوزارة ومنسوبيها

سعيد بن عبـد اهللا  / كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة مدير األمن العام الفريق
زارة الداخلية ، وسـعادة  مروان بن أمحد الصبحي مستشار بو/ اللواء القحطاين، وسعادة 

وسـعادة مـدير   ، حممد بن عبد اهللا الشهراين / عميد مظلي قائد قوات الطوارئ اخلاصة 
خالد بن قرار احملمدي اللذين ذللوا  /ركن ت الطوارئ اخلاصة العقيدإدارة العمليات بقوا

  .الصعاب أمام ترشيحي للدراسة
للعلوم األمنية على قبوهلا التحاقي كما أتقدم بالشكر والعرفان جلامعة نايف العربية 

بالدراسة فيها، وعلى اجلهود احلثيثة اليت ما فتئت توفرها ملنسوبيها من العاملني والطـالب  
هيئـة التـدريس   عبد العزيز بن صقر الغامدي وأعضاء / بقيادة رئيسها األستاذ الدكتور

تماعية خاصة لرعايتهم والشكر موصول لكلية الدراسات العليا وقسم العلوم االج.باجلامعة
كلية التـدريب   عميددراسيت النظرية والبحثية، وأخص بالشكر سعادة  أثناءومتابعتهم يل 

وتوجيهاته ، علي بن فايز اجلحين املشرف على الرسالة على جهده الدؤوب دكتور /اللواء
هللا، الكبرية من خربته وعمله وجديته، حيث متكنت بفضل من االنرية، وال أخفي استفاديت 

  .مث بفضل توجيهاته من إمتام الرسالة وفق أصوهلا العلمية
وأخرياً، وليس بآخرٍ، فإين أتقدم بالشكر والتقدير جلميع من ساهم يف إظهار هذا 

 ـال    يحهموأستماجلهد املتواضع من أساتذة، وزمالء، وأصدقاء،  عذراً إذا مل يتسـع ا
  .والعرفان لذكرهم مجيعاً، فلهم مين جزيل الشكر

  ثـاحـبـال                                       .واهللا ويل التوفيق
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  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية           
              Naif Arab University For Security Sciences  

  كلية الدراسات الع ليا
  )26(منوذج رقم          جتـمـاعيـةلوم االـالع: قـــســـم 
  تأهيل والرعاية االجتماعيةال: ختـــصــص 

  دكتوراه    ماجستري       لة ملخص رسا
  .دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب :عـنـوان الرسالة 

  .خالد بن عبد اهللا الزاحم :داد الطالـب إعـ
  .علي بن فايز اجلحين/ الدكتوراللواء  :ـراف ـإشـــ

  :جلنة مناقشة الرسالة
  مشرفاً ومقرراً      علي بن فايز اجلحين/ الدكتوراللواء  – 1      
  عضواً    عبد اللطيف بن دبيان العويف /رأستاذ دكتو – 2      
  عضواً            حممود بن عليان املشوط/ الدكتور - 3      

  .م2007  / 3 /  17 املوافق   هـ1428 /  2/  27  : شـةاقـتاريخ املن
  :تتحدد مشكلة البحث يف اإلجابة على التساؤل الرئيس التايل :ة البحثـمـشكل

  :تنبثق أمهية البحث يف اآليت :ثة البحـيــأمه  ".؟ معاجلة ظاهرة اإلرهابدور التلفزيون السعودي يفما  "  
أمهية دور التلفزيون السعودي يف مواجهة ظاهرة اإلرهاب، والوقاية  - 1

 تمع   .منها، ومعاجلتها حلفظ أمن وأمان واستقرار ا
إفادة املسئولني للتوصل إىل يف نتائج وتوصيات تسهم التوصل إىل  - 2

حتسني أداء التلفزيون السعودي يف مواجهة ظاهرة اإلرهاب، أساليب 
  .ومحاية الوطن واملواطن

  :يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية :ثحداف البـأهـ
  .أشكال العمليات اإلرهابيةالتعرف على  – 1
دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من التعرف على  - 2

  .ظاهرة اإلرهاب
دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة التعرف على  - 3

  .اإلرهاب
أساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف التعرف على  - 4

  .معاجلة ظاهرة اإلرهاب
كلية أساتذة وطالب ء الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراالكشف عن  - 5 دور التلفزيون السعودي حنو  مدينة الرياضسعود يف امعة امللك اآلداب جب

  .صائصهم الشخصية والوظيفيةوفقاً خليف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 



هرة دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاما  - 2  ؟أشكال العمليات اإلرهابيةما  - 1  :حاول البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :اؤالت البحثـست كلية اآلداب أساتذة وطالب ء الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراما  - 5  ؟اإلرهابأساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة ما  - 4  ؟دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابما  - 3  ؟اإلرهاب دور التلفزيون السعودي يف حنو  مدينة الرياضامعة امللك سعود يف جب أساتذة على  ، وطبق استبانةاستخدم الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي :ج البحثمـنـه  ؟صائصهم الشخصية والوظيفيةوفقاً خلمعاجلة ظاهرة اإلرهاب  ت من البيانا، وتكونت دينة الرياضمبجامعة امللك سعود يف كلية اآلداب وطالب  لتحقيق حماور  أربعةالشخصية والوظيفية، باإلضافة إىل البيانات األساسية ومشلت  ثباتاً " االستبانة"وقد أظهرت أداة البحث  واإلجابة عن تساؤالته، بحثأهداف ال طة للعمليات اإلرهابية، وكان من أبرزها أشكال بدرجة متوسوجود  – 1  :لقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج، ومن أمهها ما يلي :جــائتنم الأهـ  .عالياً اإلرهاب وآثاره وخطأ  رالتعريف بأخطا"، وكان على رأسه اإلرهابدور قوي للقناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة هناك  – 2  ."املفخخةالعمليات االنتحارية، والتخريب وتدمري املنشآت، والسيارات "  تمع، وتوضيح الدور الذي تقوم بث شعور األمن مسلكه، و  دف إىل زعزعة األمن واالستقرار يف الوطنوالطمأنينة يف ا ، للقناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابدور عايل وجود  – 3  ."به عناصر اإلرهاب واليت  ـة "وكان من أمهه  تبصري اجلمـهور بأن اإلصـالح ال يأيت عن طريق الفُرق ـاب، بل مبؤازرته ومناصرته والوقوف معه، وحتذير  التناحر واخلروج على ويل األمرو ذي الغلو والتطرف واإلره  تمع من األفكار واآلراء والفتاوى اليت تـغ السعودي يف معاجلة  تحسني أداء القناة األوىل بالتلفزيونلأساليب هناك  – 4  ."وتفعيل دور املواطن يف اإلبالغ عن أي معلومات تتعلق باإلرهابا ل وقت املناسبة لبث الربامج اهلادفة ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب، واستغالاختيار األوقات "، وكان يف مقدمتها ظاهرة اإلرهاب بدرجة كبرية دور التلفزيون يف آراء أفراد عينة البحث حنو وجود فروق ذات داللة إحصائية  – 5  ."اإلرهابالدراسات والبحوث الكافية يف بث الربامج اليت تغطي ظاهرة ى توفري أخطار العمليات اإلرهابية بني شوطي املبـاراة، والعمل علوالقيام بعرض فقرة أو مقطع خاص عن ،بث الربامج اخلاصة بالشباب   ."برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهابمدى متابعة والعمر للطالب، والوظيفة لألساتذة، والسنة الدراسية للطالب، والنوعية، واحلالة االجتماعية، " وهي،خصائصهم الشخصية والوظيفيةبعض لوفقاً  ،صائصهم الشخصية والوظيفيةوفقاً خل، السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
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Research Problem: Research Problem is limited in answering the main following question: 
     "What is the role of Saudi T.V in treatment of Terrorism Phenomenon?" 
 Research Importance: Research importance emerges of the following: 
1. The importance of Saudi T.V role in confrontation of terrorism phenomenon, and the 

protection, and treatment of it to keep safety, security and stability of society. 
 
2. Reaching to results and recommendations contribute in informing responsibles to reach 

methods of improving Saudi T.V performance in confrontation of terrorism phenomenon, 
and protection of the country and citizen. 

  Research Objectives:   
1. Recognition of Terrorist Operations Types. 
2.Recognition of first channel role at Saudi T.V in the protection from Terrorism Phenomenon. 
3. Recognition of first channel role at Saudi T.V in Treatment of Terrorism Phenomenon. 
4. Recognition of methods of improving first channel role at Saudi T.V in treatment of terrorism 

phenomenon. 
5. Bring to light variations which have statistical indication in opinions of literature college's 

professors and students at King Saud University in Riyadh city about the role of Saudi T.V in 
treatment of terrorism phenomenon according to their personal and functional qualities. 

 

 



Research Questions: 
 
The Research has attempted to answer the following questions: 
1. What are the types of terrorist operations? 
2. What is the role of first channel at Saudi T.V in protection from terrorism phenomenon? 
3. What is the role of first channel at Saudi T.V in treatment of terrorism phenomenon? 
4. What are the methods of improving the performance of first channel at Saudi T.V in treatment 

of terrorism phenomenon ? 
5. What are the variations which have statistical indication in the opinions of literature college's 

professors and students in King Saud University in Riyadh city about the Saudi T.V role in 
treatment of terrorism phenomenon according to their personal and functional qualities ? 

 
Research Methodology:  
     The researcher has used in this research analytical descriptive methodology, and has applied 
questionnaire on the literature college's professors and students in King Saud University in 
Riyadh city, and it has been formed from personal and functional data in addition to the basic data 
and it included four axes to achieve research objectives and answering it's questions, the research 
mean (questionnaire) has shown high stability. 
 
Main Results: The research has reached a collection of results, the most important of it is the 
following: 
1. There are medium degree types of terrorism operations, the most apparent of it is suicide 

operations, sabotage, establishments demolitions, and boby trap cars. 
2. There is a strong role for first channel in Saudi T.V in the protection from terrorism 

phenomenon, and it was in top of the definition of the terrorism dangers and it's effects and the 
incorrect of it's path and inducing the feeling of safety and security in society, and clarifying the 
role the terrorist elements are playing which aim to shake the security and stability in home 
land. 

3. Presence of high role for first channel at Saudi T.V in treatment of terrorism phenomenon, one 
of the most important was "telling the audience the reform does not come through disunity and 
disobedience of guardian but supporting him and standing beside him, and warning the society 
about the ideas and suggestions which nourished extremism and terrorism, and factuation of 
citizen role in telling about any information regarding terrorism. 

4. There are methods to improve the first channel performance at Saudi T.V in treatment of 
terrorism phenomenon to a big extent, it was in it's beginning "Choice of suitable times of 
broadcasting constructive programs to treat terrorism phenomenon, and exploiting broadcasting 
timing of programs related to youth, showing paragraph or special scene about the dangers of 
terrorist operations between the half time of football match, and trying to spare enough studies 
and researches in broadcasting the programs which cover the terrorism phenomenon. 

5. Presence of variations which have statistical indication in the opinions of study samples 
individuals about the Saudi T.V role in treatment of terrorism phenomenon upon their personal 
and functional characteristics and it is the "quality" and social status, age of the students, job of 
professors, students study year, and the extent of following up first channel programs at Saudi 
T.V aiming terrorism phenomenon. 
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ل األ ص   لوالف
  

  دخل إىل الدراسةم
  

  :  ـةـدمـقـامل: أوالً
 تمعات البشرية منذ وقت بعيد وقد  ،اإلرهاب هو أحد صور العنف اليت عرفتها ا

اكتسحت معظم أحناء الكرة  ،شهدت الساحة الدولية تزايداً ملحوظاً يف العمليات اإلرهابية
وإمنا  ،اب توجه إىل شخصية سياسية أو مجاهريية مرموقةومل تعد رصاصات اإلره .األرضية

أو طفل ، صغري األبرياء دون تفرقة بني كبري و حتصد هصاص، ورراحت قنابل اإلرهاب 
 م آخر ، كما تنوعت أساليب اإلرهابيني  ،امرأةو  ،التقنية املعاصرة تطوراتوبات يف حوز

حبيث ، ومهارة شديدة يف التنفيذ ، يط ومتيزت العمليات اإلرهابية بدقة متناهية يف التخط
مستخدمني شىت الطرق  ،استطاع اإلرهابيون اختراق احلواجز األمنية املشددة يف دول كثرية

 م  بغض النظر عن مشروعية ، وحتقيق أهدافهم ، املادية واملعنوية يف سبيل الوصول إىل غايا
يف وسائل اإلعالم  ما أن التطور اهلائلك ).263 :م1993 ،شعبان(هذه الوسائل 

 ا على نقل األحداث عرب األقمار الصناعية  ، والصحافة ،  التلفزيونوشاشات ، وقدر
 الت ومل يعد خافياً على أحد ما  ،أعطى اإلرهاب مسة االنتشار على الصعيد الدويل ،وا

من دور فاعل ومؤثر يف  -مسموعة كانت أو مقروءة أو مرئية  -تقوم به وسائل اإلعالم 
عدداً من  -خالل هذا القرن  -حيث شهدت جمتمعات العامل املختلفة " ،اة الشعوبحي

يف حدوثها وتطورها،  ريعة واحلامسة، كان العامل امللفت للنظراالضطرابات والتغريات الس
 ،عجوة(" قناعية املتعددةاإلعالمية واإل صورهة على النشر بتلك الوسائل اليت متلك القدر

وإعالم مرئي  ،وإعالم مسموع ، إعالم مقروء: اإلعالم إىل وينقسم  ).7 :م1991



وهذا اإلعالم األخري قد أضحى أوسع هذه الوسائل اإلعالمية تأثرياً وانتشاراً  ،مسموع
  ). 108 :هـ1405 ،الغالييين(

 ؛له أبلغ األثر يف التأثري على املشاهدين -ومنه التلفزيون  -واإلعالم املرئي املسموع 
وسرعة ، وإمكانيات احلركة  ،واللون ،عوامل اجلذب بالصوت والصورة نظراً لتوفري

ووسيلة لتربية العقول ، وفاعلة ، ومثرية ، مما جيعل منه أداة شيقة  ،احلدثالوصول إىل مكان 
 ذيب السلوك يف مواجهة القضايا والظواهر ، والقلوب  ومن أمهها ظاهرة  ،املستجدةو
 ،والربامج احلوارية، واإلعالن ، ن من خالل اإلعالم فثمة دور مهم للتلفزيو ،اإلرهاب

، والدروس ، واللقاءات ، واحملاورات ، واملناقشات ، واملناظرات ، والدراما التلفزيونية 
كن تقدميها يف إطار مدروس وهادف ملعاجلة ظاهرة واليت مي ،وغريها من األعمال التلفزيونية

 تمع ، اإلرهاب  لتسلط الضوء على دور ؛ نا تأيت هذه الدراسة ومن ه، وحتقيق أهداف ا
وهذا يعين تقدمي تغطية  ،يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب )القناة األوىل(التلفزيون السعودي 

  .تلفزيونية متنوعة تتناول املوضوع بالتفسري والتحليل واملناقشة
  

  :  مشكلة الدراسة :ثانياً
، ربع قرن مضـى  منذ السعودية يف اململكة العربية بالظهور ظاهرة اإلرهاب بدأت 

بـن  هـ على يد فئة ضالة يتزعمها جهيمـان  1/1/1400بدءاً باقتحام املسجد احلرام يف 
هــ  20/6/1416ويف تاريخ ، وهي البداية احلقيقية للعمليات اإلرهابية ، حممد العتييب 

بعـد ذلـك   لتنفجر ؛ الفئة الضالة من قيادة سيارة مفخخة حبي العليا أتباع من  أربعةمتكن 
، التدريب للحـرس الـوطين    زيعملون لصاحل مرك أمريكانبالقرب من مبىن سكين يقطنه 

ويف تـاريخ  . اجلنسية اهلندية واثنني من،  األمريكينيهذا اهلجوم عن قتل مخسة من  وأسفر
عندما انفجرت شاحنة وقود مليئة بـاملتفجرات  ، هـ وقعت حادثة اخلرب 12/5/1417



أمريكيـاً  )  19( لسكنية اليت يقطنها أمريكان ، مما أسفر عن مقتـل  داخل إحدى املباين ا
   .من جنسيات خمتلفة )  386( وإصابة 

حيث بدأ مسلسـل العمليـات   ، ويف اآلونة األخرية تصاعدت األنشطة اإلرهابية 
مدينـة  هـ حبي اجلزيرة شـرق  15/1/1424الرياض يف تاريخ اإلرهابية يف مرتل مبدينة 

هـ أحبط رجال األمـن  5/3/1424بتاريخ احلي نفسه وثة أشهر ويف الرياض، وبعد ثال
حماولة إجرامية خطرية، ومل ميض إال ستة أيام من كشف رجال األمن هوية الفئة الضالة حىت 

ونتج عن شبيليا، وجممع فينيل، ات وقعت يف جممع احلمراء، وجممع إانفجار ةمسع دوي ثالث
العمليات االنتحاريـة،   يباإلضافة إىل منفذ،  جنسيات خمتلفة من شخص) 34( ذلك وفاة

رمضـان عـام   ) 14(ويف  .من جنسيات خمتلفة ) جرحيا194ً(لغ أما عدد اجلرحى فقد ب
شخص ) 15(هزت عدة انفجارات جممع احمليا السكين، ونتج عن ذلك وفاة ) هـ1424(

 ،عـالم وزارة الثقافـة واإل ( خمتلفـة  من جنسيات ) 122(وإصابة من جنسيات خمتلفة، 
أشـخاص،  ) 6(أكثـر مـن    ويف تفجري مبين املرور تويف. )  230-225:هـ 1425
هـ قام أربعـة  12/3/1425ويف  .موظف مدين وعسكري ) 200(أكثر من  وأصيب

غـربيني ، ورجـل أمـن،    ) 4(أدى إىل مقتل مما ، ينبع حمافظة أشخاص بإطالق النار يف 
  .آخرون يف هذه املواجهات) 18(يب أصو

هـ قام مخسة أفراد من الفئة الضالة بإلقاء قنابل متفجرة على 23/10/1425ويف 
وبعد ذلـك  ، آخرين ) 13(القنصلية األمريكية جبدة، ونتج عن ذلك مقتل مخسة وإصابة 

ومقر قـوات الطـوارئ   ، حماولة فاشلة يف تفجري مقر وزارة الداخلية مبدينة الرياض جرت 
وحوادث القتل الفردية لعدد من الغـربيني   .هـ17/11/1425اخلاصة مبنطقة الرياض يف 

  .)18-15:هـ1425إدارة الشؤون اإلعالمية بوزارة الداخلية السعودية، (يف اململكة 
 ا يف تصاعد مستمر  كما يظهر مما ، ورغم اجلهود املبذولة ملواجهة هذه الظاهرة، إال أ

فادة من التلفزيـون  سبق، األمر الذي يترتب عليه طرح بعض التساؤالت حول كيفية االست
السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب، واملداخل اليت ميكن أن ينفذ من خالهلا ملعاجلة هـذه  

  :دراسة احلالية يف التساؤل اآليتالظاهرة، وبذلك تتبلور مشكلة ال
  "حيال الوقاية ومعاجلة ظاهرة اإلرهاب؟) القناة األوىل(ما دور التلفزيون السعودي "
  



  :  الدراسةأمهية : ثالثاً
  . وعملي ، نظري  :تنبثق أمهية الدراسة من خالل جمالني

 ال النظري 3-1   : ا
وما يترتب ، اإلرهاب : وهو ، تنبثق أمهية الدراسة من أمهية املوضوع الذي تتناوله 

 تمع، وكون اإلعالم جماالً حيوياً ذا أثر فاعل يف صياغة الفرد  ،عليه من آثار خطرية  ،وا
 ،خاصة مع التطور التقين السريع يف جمال االتصاالت، عليهما يف شىت جماالت احلياة والتأثري 

وذلك ملواكبة التغري الذي مشل مجيع أرجاء ، هذا التطور  ةمما يتطلب جمارا ،ونقل املعلومات
وتفعيل دوره يف ، والذي يدعونا يف هذه الدراسة إىل تطوير اإلعالم املرئي السعودي  ،العامل

   .ظاهرة اإلرهاب املتنامية معاجلة
تساهم يف أداء كما تفيد الدراسة يف إلقاء الضوء على املداخل اليت ميكن أن 

   .ووضعه حتت السيطرة ،التلفزيون يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب
متثل هذه الدراسة إسهاماً علمياً متواضعاً يف سبيل إثراء املكتبة األمنية بدراسة ، أخرياً 

  .جديدة يف جماهلا
 ال العملي 3-2   : ا

 تمعي   - 1 ، من املتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة يف جتلية ظاهرة اإلرهاب ا
  .وطرق مواجهتها، وعواملها 

من املتوقع أن تستفيد اجلهات املعنية بتنمية ورعاية الشباب يف جمتمعنا من هـذه     - 2
  .ن الدينوخباصة من حيث تربية عقله ووجدانه باملفاهيم الصحيحة ع ،الدراسة



مثة فائدة مباشرة تنصرف إىل ترشيد عمل اجلهات األمنية يف مواجهة ظاهرة   - 3
وذلك من خالل استخدام اإلعالم املرئي  ،اإلرهاب لدى بعض الفئات املتشددة

  .كمدخل لتوضيح السياسات األمنية الرامية إىل محاية الوطن واملواطن
 

  :  أهداف الدراسة: رابعاً
  :منها وهو يقيق اهلدف الرئيسالدراسة إىل حتسعى ت
  .  "دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابالتعرف على "

  :هي، عدة أهداف فرعية  ين هذا اهلدف الرئيسويتفرع ع
  .التعرف على أشكال العمليات اإلرهابية  - 1
  .دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهابالتعرف على   - 2
  .دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابتعرف على ال  - 3
التعرف على أساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة   - 4

  .اإلرهاب
كلية اآلداب لفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب الكشف عن ا  - 5

دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة حنو  ، الرياضمدينة امعة امللك سعود يف جب
  .صائصهم الشخصية والوظيفيةوفقاً خل، اإلرهاب 

 



  :  تساؤالت الدراسة: خامساً
  :وهو،  هلا يالرئيساإلجابة على التساؤل الدراسة اول حت
  ؟دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابما  - 

  :هي، عدة تساؤالت فرعية  يسن هذا التساؤل الرئيويتفرع ع
  ؟أشكال العمليات اإلرهابيةما   - 1
  ؟دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهابما   - 2
  ؟دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابما   - 3
  ؟هرة اإلرهابأساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاما   - 4
امعة امللك كلية اآلداب جبلفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب اما   - 5

 ،دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابحنو  ، مدينة الرياضسعود يف 
  ؟صائصهم الشخصية والوظيفيةوفقاً خل

  
  :  دراسةمفاهيم ومصطلحات ال: سادساً

  :الدور 6-1
  )193 :املنجد(" وهو يف مكانهمن دار يدور دوراً، أي حترك باجتاهات متعددة،" :الدور لغة
َّور هوو  :م1979 ،غيـث (" منوذج يتركز حول بعض احلقوق والواجبـات " :الد

 تمع" :والدور. )390  ).18 :م1985 ،امللك" (عبارة عن وظيفة الفرد داخل ا
 ،فهو نوع من السلوك املرتقب، املركز  الوظائف العلمية اليت يتطلبها"هو  :اصطالحاًالدور 

فالدور هو جمموعـة   ،والقيم املتصلة بذلك اإلنسان الفرد الذي حيتل املركز يف تلك اجلماعة
   .)147 :هـ1404 ،اهلامشي(" من احلقوق والواجبات املتعلقة باملركز



ـ   ": وميكن تعريف الدور بشكل أكثر مشولية بأنه  خص يف الوظيفة الديناميـة الفعالـة للش
 تمع والواجبـات الـيت   ، واحلقوق ، وااللتزامات ، وهو يعرب عن املسؤوليات  ،اجلماعة وا

وقد يكون الدور غـري   ،أو أي جمتمع يعيش فيه ،تتصل مبكانة الفرد يف أي مجاعة ينتمي هلا
 ،ياملشعل("ةـواملعايري االجتماعي، والتقاليد  ،والعادات، ه القيم ـوت نظ م  مسؤوليات، رمسي 

  . )9 :هـ1424
  
  :عالماإل 6-2

وعلم الشيء ، حصلت له حقيقة العلم : علم الرجل علماً " جاء يف املنجد :اإلعالم يف اللغة
   .)257 :م1975،املنجد( "أطلعه عليه :واعتلم باألمر .عرفه وتيقنه

والتعليم اختص مبا يكون  ،اإلعالم اختص مبا كان بإخبار سريع" :قال الراغب
َّمه  يءواعلم الش .ثريبتكرير وتك تعلم خاصة يف األمر : ويقال .أتقنه :وتعلم األمر علمه، عل

   .)194 :م1960 ،رضا( "أعلم مبعىن
بوسائل  ،نشر األخبار واملعلومات واألفكار واآلراء بني اجلماهري" :يف االصطالحاإلعالم و

واحلقائق  ،لصحيحةوتزويد اجلماهري بأكرب قدر ممكن من املعلومات ا ،اإلعالم املختلفة
  ).8 :هـ1411 ،الشنقيطي( "اليت ميكن التثبت من صحتها ودقتها ،الواضحة

، تزويد الناس باألخبار الصحيحة " :فريى أن اإلعالم هو، أما إبراهيم إمام 
اليت تساعدهم على تكوين رأي صائب يف واقعة من  ،واحلقائق الثابتة، واملعلومات السليمة 

لية حبيث يعرب هذا الرأي تعبرياً موضوعياً عن عق ،من املشكالتأو مشكلة ، الوقائع 
 م وميوهلم، اجلماهري    ).11 :م1981 ،إمام(" واجتاها



واآلراء ، واألفكار ، واألخبار ، نشر احلقائق ": بينما يعرف فريق آخر اإلعالم بأنه
بعيداً عن اهلوى ،  يف إطار موضوعي، أو غري مباشرة ، يتم التعبري عنها بطريقة مباشرة اليت 

للوقوف على ؛  دف إتاحة الفرص لإلنسان  ،من خالل أدوات ووسائل حمايدة، والغرض 
الذي ميكنـه مـن   ، ليكون قادراً على تكوين فكره اخلاص به ؛ األخبار واحلقائق واألفكار 

  ).24: هـ1402 ،سفر( "اختاذ املوقف الذي يراه مالئماً
جند أن لفظ اإلعالم يشري إىل عمليتني يف وقت واحد  ، ومن الناحية اإلعالمية البحتة

 ،واسـتخراجها ، فهو يشري من جهة إىل عملية استقاء املعلومات  ،تكمل إحدامها األخرى
 ،جبـارة ( وبثها إىل اآلخرين، ومن جهة أخرى إىل إعطاء هذه املعلومات  .واحلصول عليها

  .)37 :هـ1405
يعد أداة مهمة لتحقيق  ،أعمال متنوعة ومتعددةويرى الباحث أن اإلعالم مبا يبثه من 

كما أنه يشكل سلوك الناس أو يؤثر يف هذا السلوك من خالل أسلوبه  ،الترابط االجتماعي
كما يسـهم يف   ،وتزويده للناس باألخبار واملعلومات الصحيحة واهلادفة، يف معاجلة أعماله 

  .كه وتصرفاتهواليت تعد اإلطار املرجعي لسلو ،تشكيل عقلية املتلقي
   

  :)التلفزيون(عالم املرئي اإل 6-3
   . إعالمية مهمة ، حيث إنه وسيلةيعترب التلفزيون أحد أهم وسائل االتصال اجلماهريي   

لتصل إىل الناس يف ؛ جاء التلفزيون لنقل الكلمة املذاعة مصحوبة بالصورة املتحركة 
ّف ، والتليفزيون ي وتواجدهم ،ومراكز أعماهلم ،منازهلم معجم مصطلحات اإلعالم يف  عر

وهي أهم ، بطريقة الدفع الكهربائي ، وسيلة نقل الصورة والصوت يف وقت واحد " :بأنه
 ،بدوي( ."باجلماهري عن طريق بث برامج معينة لالتصالالوسائل السمعية البصرية 



 القناة(التلفزيون السعودي : قصد بالتلفزيون يف هذه الدراسة وي . )161 :هـ1405
   ).األوىل

والذي خيدم  ،االستخدام األمثل والصحيح الوسيلة اإلعالميةإذا استخدمت هذه و
 تمعم    .فاملردود الطيب سيكون كبرياً ،صاحل ا

فمثالً عندما  .ستخدم للخري والشراالتصالية حمايدة ميكن أن ت  الوسيلةإن هذه 
فإن املشاهد أو املستمع  ،املكرمة من مكةأو اإلذاعة لنقل شعائر الصلوات  ستخدم التلفزيوني 

 . وخلفه مجوع املصلني، منصتاً لإلمام وهو يقرأ  القرآن ، يعايش هذه الدقائق بروحانية تامة  
وهذا ما نطلق عليه االستخدام األمثل  ،إنه مشهد عظيم ميأل القلوب املؤمنة باخلشوع

 ،سلمني يف خمتلف أحناء العاملالروابط بني امل نقل مثل هذه الشعائر الدينية يقويف .الصحيح
 ،كذلك عندما يقوم التلفزيون بعرض ما يتعرض له املسلمون يف العامل من مشاكل وحروب

 ا تؤثر يف املشاهد املسلم  فيساندهم بالدعاء ،وحترك مشاعره جتاه إخوانه املسلمني، فإ
اهلائل الذي يشهده وقد زادت أمهية مكانة التلفزيون كوسيلة إعالمية بسبب التطور  .واملال

حيث أصبح بإمكان ، يف ميدان االتصال السلكي والالسلكي ، العامل يف الوقت احلاضر 
  .املشاهد متابعة أحداث العامل دون مغادرة مرتله

  
  :رهاباإل 6-4

يشري الباحث إىل بعضها حيث ،  يف الوقت املعاصر  اإلرهابمصطلح تعددت تعريفات 
  -:كما يلي 

ألن ؛ وليس يف معناها وأصلها ، اإلرهاب كلمة حديثة يف استعماهلا  :اللغةمعىن اإلرهاب يف 
   .استعماهلا احلايل مل يكن شائعاً يف األزمنة القدمية



 .أي خاف ،ورهباً بالتحريك ،بالضم ،يرهب رهبة ورهباً ،)بكسر اهلاء( ،رهب :رهب
  ).514 :م1974 ،اجلوهري( خافه :ورهب الشيء رهباً ورهبا ورهبه 

وتقوى اهللا  ،منها اخلشية، دت كلمة الرهبة يف القرآن الكرمي مبعان عديدة ور
⎠⌡  :قوله تعاىلكما جاء يف ،  سبحانه وتعاىل Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ Ω ÿΨ∫ ;.Ω≤π♠ ΜΞ… Ν…⎝ Σ≤Ρ®<′ ≅… ƒ⎠ Ψ Ω∧⎯⊕Ψ⇓ ⌡⎠ ΤΨ Πς√≅… 〉Œ⎯∧Ω⊕⎯Τ⇓Κς… 

⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ Ν…⎡ΣΤ⊇⎯⎝Κς…Ω⎝ ϖ⎟ ΨŸ⎯ Ω⊕ΨŠ γ∩ ⎝ΚΡ… ⌠¬〉®ΨŸ⎯ Ω⊕ΨŠ ƒ⎠ ΗΤΘΩΤÿΜΞ…Ω⎝ Ξ⇐⎡Σ‰Ω∑⎯⁄ ≅†ΩΤ⊇  )40اآلية : البقرة.(   
⎠ ∅ΘΩ∧ς√Ω⎝ ðŒς∇Ω♠ ⇑Ω†  :وقوله تعاىل Ω♠ ⎡ΘΣ∨ 〉̂ Ω∝Ω⎜⊕<√≅… ΩϒΩ ςΚ… ∃Ω—…Ω⎡<√ΚΚς‚⎮≅… ℑ Ω⎝ †Ξ Ψ Ω ⌠♥ΣΤ⇓ ⎟ _ŸΤΣ∑ 

β◊Ω∧Τ⎯š Ω⁄ Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ ⎯¬Σ∑ ⎯¬Ξ ΘΨΤŠΩ≤Ψ√ Ω⇐⎡Σ‰Ω∑⌠≤ΩΤÿ  )154اآلية  :األعراف.(  
 :ه تعاىلـقولكما جاء يف الرعب واخلوف  مبعىن ردت أيضاً يف القرآن الكرميوقد و      

 ⌠¬Σ∧⎯∂ ≅…Ω⎝ ð∠ ⎯∼ς√ΜΞ… ð∠ Ωš †Ω⇒Ω– Ω⇑Ψ∨ ∃γ̂ ⎯∑ΘΩ≤√…≅  )وقوله تعاىل ،)32اآلية  :القصص:  Ω©†ΩΤ∈ ∃Ν…⎡Σ⊆<√Κς… 
:†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ Ν…⌠⎡Ω⊆<√Κς… ϖΝ…⎝ Σ≤φΤΤ™Ω♠ φ⎦ ΣκπΤ∅Κς… Ξ♣ †Πς⇒√≅… ⎯¬Σ∑⎡Σ‰Ω∑⌠≤Ω ⎯♠≅…Ω⎝ ⎝ Σ∫ :†Ω–Ω⎝ ∴≤⎯™Ψ♥ΨŠ ξψ∼Ψℵ≠Ω∅  )اآلية  :األعراف
116.(  

 √Ν…⎝ΘΣŸΤΤΨ∅ςΚ…Ω⎝ ¬Σ ς  :قوله تعاىلكما يف  ،كما جاءت مبعىن الرعب واخلوف أثناء القتال
†ΘΩ∨ ψΣ Τ⎯⊕ς≠ΩΤ ⎯♠≅… ⇑ΨΘ∨ ω〈ΘΩ⎡ΣΤ∈ ⇔ Ψ∨Ω⎝ γ• †ΩΤŠΘΨ⁄ Ξ ⎯∼Ω <√≅… φ⎦ ⎡Σ‰Ψ∑⌠≤ΣΤ  −Ψ ΨŠ ΘΩ⎝ ΣŸΩ∅ ϑðΨ/ ≅… ⎯¬Σ{ ΘΩ⎝ ΣŸΩ∅Ω⎝ Ω⇑ÿΞ≤Ω …ƒ∫ Ω⎝ ⇑Ψ∨ 

⎯ψΞ Ψ⇓⎝ Σ  ‚Ω  Σ¬Σ ΩΤ⇓⎡Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ  ϑðΣ/ ≅… &⎯¬Σ Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤÿ †Ω∨Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ  ⇑Ψ∨ ξ∫ π⎠ Ω→ ℑ Ξ ∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/ ≅… ϑð∩ Ω⎡ΣΤÿ ⎯¬Σ| ⎯∼ς√ΜΞ… ⎯ψΣ ⇓Κς…Ω⎝ ‚Ω  
φ⎦ ⎡Σ∧ΩΤ∏πℵ≠ΣΤ   )60اآلية  :األنفال.(  

كما أن ، هو من يلجأ إىل اإلرهاب إلقامة سلطته : اإلرهايب " جاء يف املنجد أن 
" تعمد إليه حكومات أو مجاعات ثورية، والعنف  اإلرهاب احلكم اإلرهايب يقوم على

 :الرهب" كما جاء يف املعجم الوسيط أن  ).282 :م1975 ،املنجد يف اللغة واإلعالم(
واإلرهابيون وصف يطلق على الذين يسلكون سبل العنف واإلرهاب ، هو اخلوف 

وجاء يف الرائد أن . )390 :م1972 ،جممع اللغة العربية( "لتحقيق أهدافهم السياسية



 "أو التخريب، وإلقاء املتفجرات ، كالقتل ، هو رعب حتدثه أعمال العنف  :اإلرهاب"
، استخدام العنف : اإلرهاب ":  ويف املوسوعة العربية العاملية). 88 :م1967 ،مسعود(

: 1996 ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع( "أو التهديد به إلثارة اخلوف والذعر
529(.  

بث ":  هو العلوم االجتماعية أن اإلرهاب ورد يف معجم: معىن اإلرهاب يف االصطالح
 ا مجاعة منظمة  ،الرعب الذي يثري اجلسم والعقل أن ، أو حزب ، أي الطريقة اليت حتاول 

كانوا  سواًء، وتوجيه األعمال ضد األشخاص  ،فقق أهدافه عن طريق استخدام العنحي
   .)275 :م1975 ،مدكور(" للسلطة ممن يعارضون أهداف هذه اجلماعةأو ممثلني ، أفراداً 

َّف اإلرهاب بأنه  عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام ": ويعر
والذي ترتكبه مجاعة منظمة بقصد حتقيق أهداف  ،املوجه إىل دولة أو مجاعة سياسية

  ).49 :م1986 ،عز الدين( "سياسية
 ،يرمي الفاعل مبقتضاه، منهج نزاع عنيف "السياسي بأنه  يعرف العكرة اإلرهابو

أو إىل فرض سيطرته على  ،وبواسطة الرهبة النامجة عن العنف إىل تغليب رأيه السياسي
 تمع أو الدولة  أو ، أو من أجل تغيريها ، من أجل احملافظة على عالقات اجتماعية عامة ، ا

  ).93 :م1993 ،العكرة( "تدمريها
اإلرهاب الدويل كل اعتداء على األرواح ": ان اإلرهاب بقولهيعرف سرحو

وهو   ،باملخالفة ألحكام القانون الدويل مبصادره املختلفة، واملمتلكات العامة أو اخلاصة 
ويعد الفعل  ،بذلك ميكن النظر إليه على أساس أنه جرمية دولية أساسها خمالفة القانون الدويل



كما يشمل أيضاً ،  ، أو دولةأو مجاعة ، قام به فرد  سواءً، ة وبالتايل جرمي ،إرهاباً دولياً
  ).173 :م1973، سرحان(" أعمال التفرقة العنصرية اليت تباشرها بعض الدول

 ،استخدام أو التهديد باستخدام العنف ضد أفراد" :يعرف رمضان اإلرهاب بأنهو
 ا ، ويعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة   ديد ، أو يودي  احلريات األساسية لألفراد أو 

بغض النظر عن ،  أو سلوك جمموعة مستهدفة ، دف التأثري على موقف ،ألغراض سياسية
  ).42 :م1986 ،رمضان(" الضحايا املباشرين

وزراء الداخلية والعدل العرب يف اليت أقرها جملس  ،أما االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب    
 ا األوىل فقرة  أو التهديد  ،كل فعل من أفعال العنف": قد عرفت اإلرهاب بأنه ف، " 2"ماد

ويهدف إىل  ،أو مجاعي ،يقع تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي ،أياً كانت بواعثه أو أغراضهبه، 
 م ، أو ترويعهم بإيذائهم  ،إلقاء الرعب بني الناس أو أمنهم  ،أو حريتهم، أو تعريض حيا

أو  ،أو اخلاصة، أو األمالك العامة ، أو بأحد املرافق  ،أو إحلاق الضرر بالبيئة ، للخطر
: م2001اجلحين، (" عريض أحد املوارد الوطنية للخطرأو ت ،أو االستيالء عليها، احتالهلا

20.(  
السابقة نالحظ أنه من الصعوبة مبكان االتفاق على  اتريفومن خالل النظر إىل التع

ويعود ذلك يف احلقيقة إىل ، دراسة اإلرهاب تعريف جامع مانع حيظى بقبول كل املهتمني ب
واعتبار  ،حيث عمدت بعض الدول إىل خلط األوراق ،هذا األمر أماماملوقف الدويل املتردد 

وهذا ما عاىن ويعاين منه الشعب الفلسطيين  .عوب من أجل تقرير املصري إرهاباًـنضال الش
إضافة  .وباحلق بالكفاح املسلح ،رييف ظل شرعية دولية تقر هلم حبق تقرير املص ،حىت اليوم

 ا  ،إىل أن بعض الدول ترى يف أن تعريف اإلرهاب يضر مباشرة مبصاحل حيوية هلا حيث إ
 ا يف اخلارج بوسائل إرهابية فكان كل ما توصلت إليه األسرة  .تنفذ جزءاً هاماً من خمططا



أن تعرف الظاهرة  دون ،الدولية هو وضع اتفاقات تقمع بعض صور اإلرهاب وطرق متويله
 ا    ).60–59 :هـ1423 ،يازجي(ذا

ومن خالل التعريفات السابقة يتبني لنا أن لفظ اإلرهاب يف معناه العام يدل على معىن 
 ،واإلرهاب قائم على استخدام العنف والقوة يف تنفيذ عملياته، اخلوف والرعب والفزع 

من اخلوف ، والفزع ، والرعب، اث حاالت وأن األعمال اإلرهابية يكون من نتائجها إحد
  .وقتل األبريـاء،  ىوالفوض
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ل الال ص اينف   ث
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  :مـقـدمـة -
 دد العامل بأسـره  ،عد ظاهرة اإلرهاب من الظواهر املرضية اخلطريةت   ،اليت أضحت 

تتخذ صـوراً وأمناطـاً    وقد أضحت ،ملي برمتهوحتدياً للمجتمع العا ،وتشكل هاجساً أمنياً
 دد األنفس واملمتلكات ،متعددة ومتنوعة َت ب  آثاراً خطرية   ،ومتزق الصفوف وتبعثرها ،وت ر

علـى كافـة املسـتويات العامليـة ،      ،اجلهود ملكافحة هذه الظاهرة اخلطرية لذلك ب ذلت
  .واحمللية ،اإلقليميةو

ولكن نظراً ألن اإلرهاب ينم عن  ،لظاهرة اإلرهابيةوتعددت حماور املواجهة احمللية ل
لذلك أضحت املواجهة اإلعالمية من أهم حماور معاجلـة الظـاهرة    ؛فكر متطرف أساساً 

خاصة يف الوقت الراهن أن يلعب دوراً  ،لزاماً على اإلعالم املرئي املسموع وأصبح ،اإلرهابية
  .بارزاً يف معاجلة هذه الظاهرة اخلطرية

   :يقسم الباحث هذا الفصل على النحو التايل ،لى ما تقدموبناء ع
  :هي، مطالب  ثالثةويتضمن هذا املبحث  ،ظاهرة اإلرهاب: املبحث األول
  .  مفهوم اإلرهاب :املطلب األول

  . أنواع اإلرهاب وأشكاله  :الثايناملطلب 
  . منها وطرق الوقايةظاهرة اإلرهاب عالج أساليب  :الثالثاملطلب 



   :يه، لب امطهذا املبحث أربعة ويتضمن  ،اإلعالم والتلفزيون: ث الثايناملبح
  .  اإلعالم :املطلب األول
  . التلفزيون :املطلب الثاين

  .  التلفزيون السعودي :املطلب الثالث
  .  اإلرهابعاجلة التلفزيون لظاهرة م :املطلب الرابع
  .  دراسات السابقةال: لثاملبحث الثا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ث األولامل ح   ب
  

اب رة اإلره اه   ظ
  

ب األول   املطل
  

  مفهوم اإلرهاب
  

  :  مـقـدمـة: أوالً
مما ال شك فيه أن هناك مشكالت عديدة تنشأ بصدد تعريف مفهوم اإلرهاب 

 تمعات لعملية ومفهوم اإلرهاب  ،وحتديد أبعاده ومن ، حيث ختتلف نظرة كل جمتمع من ا
فاإلرهايب يف نظر البعض  ،نسبية اًهناك خالفات وأحكام وبناء عليه تكون، مث لإلرهايب 

  ).13 :م2004 ،شعيب( جمرم يف نظر البعض اآلخر وهو، مناضل من أجل احلرية 
 تمع الدويل حىت اآلن يف اتفاق على تعريف موحد ملصطلح اإلرهاب  ،لقد فشل ا

 ،واحد وبسيط لكلمة اإلرهاب إىل معىن –أي  سامعٍ  –على رغم انصراف ذهن السامع 
وحتاربه  ،ويستهجنه العقالء ،وهو ذلك العمل التخرييب العنيف الذي ينبذه الدين وحيرمه

   . وإتالف املمتلكات، واملؤدي إىل إزهاق األنفس  ،الدول كافة
والقيم ، وعلى الرغم من اتفاق اآلراء على أن اإلرهاب خمالف للقوانني الدولية 

إال أنه مل ، ووضع حلول له ، لذا جيب القضاء عليه ، وة الشرعية واالجتماعية واألخالقي
وهذا الفشل ليس ، وحتديد املراد منه ، يوجد اتفاق من اجلميع على حتديد هذا املصطلح 

ولكنه يعود إىل  ،أو املصطلحات الشرعية والقانونية، جم اللغوية امرده القصور يف املع
س املفاهيم واملصطلحات يوتسي، العامل خلف املصاحل لدول لهث وال، اختالف املفاهيم 



 ا وإمنا فيما يصدق عليه هذا ، فأساس اخلالف ليس يف املفهوم  ،خلدمة أهوائها وانتماءا
واألطماع املختلفة ، وعلة االختالف هنا ترجع كما هو واضح للمصاحل السياسية  ،املفهوم

  .املتضاربة
صعوبة بالغة تكتنف هذا  وجيمع الذين كتبوا عن ظاهرة اإلرهاب على أن هناك

وبالتايل يصبح احلديث عن إجياد تعريف حمدد مقبول له عند اجلميع أمراً  ،املصطلح
واختالف نظرة الدول ملثل هذه ، ومرد هذه الصعوبة إىل طبيعة األعمال اإلرهابية  ،مستحيالً
نف إرهاباً والعمل الذي يص ،يراه اآلخر عمالً مشروعاً فما يراه بعضهم إرهاباً ،األعمال

يراه آخرون حقاً مشروعاً ملن قام به حسب االتفاقيات ، لدى بعض األفراد أو الدول 
  ).17 :هـ1425 ،البدر(وحقوق اإلنسان املتفق عليها ، وقوانني األمم املتحدة  ،الدولية



ب الثاين   املطل
  

  أنواع اإلرهاب وأشكاله
  

 :  خطف وسائل النقل: أوالً
كانت تلك  سواًء، اإلرهاب خطف وسائل النقل املدنية ت عمليا ز صورِرإن من أب
بقيام شخص أو أكثر باالستيالء بصورة غري ، أو غري ذلك ، أو حبرية ، الوسيلة جوية 

أو التهديد باستعماهلا لتحقيق ، أو السيطرة عليها بطريق القوة ، قانونية على وسيلة النقل 
لطائرات أكثر شيوعاً من وسائل النقل ويعترب اختطاف ا .هدف معني يسعى له املختطف

  ).70 :هـ1425 ،العمريي(األخرى 
 ،باالستيالء على الطائرة أثناء حتليقها يف اجلو": عرف والذي ي ، واختطاف الطائرات 

وإجبار طاقمها على تغيري وجهة  ،عن طريق اللجوء إىل التهديد باستخدام وسائل العنف
ومما  ).79 :ت .د، إمساعيل(" يد وصديق للمختطفنيمطار آخر حما والتوجه حنو، ريها ـس

 م للخطر   ا كرهائن يؤدي حبيا من  سواءً، ال شك فيه أن اختطاف الطائرات واحتجاز ركا
 م بقتل بعض الركاب إذا مل تنفذ مطالبهم   ديدا أو أثناء ، قبل املختطفني من خالل تنفيذ 

اكها مع اخلاطفني من أجل إطالق سراح واشتب، عمليات االقتحام من قبل القوات اخلاصة 
   ).217 :م1986 ،عز الدين(الركاب 

 ا اإلرهابيون لتحقيق مطالب معينة      ،وخطف الطائرات من األساليب احلديثة اليت يقوم 
  .وإجبار الدولة على حتقيق مطالبهم

  



 :  الرهائن واحتجازهمخطف : ثانياً
 ا ، منابر إعالمية للتعريف بأهدافهم  إن عملية حجز الرهائن توفر للقائمني 

وتوفر هذه العملية أوراقاً للمساومة لتحقيق  ،أو الطعن يف احلكومة املستهدفة، والترويج هلا 
حيث تتحول ، أهداف يصعب الوصول إليها يف األحوال العادية من قبل املختطفني 

 تمع للمحافظة على حياة احملتجزين إىل حتقيق مطالب ا أو ، ملختطفني بدفع املال اهتمامات ا
 :م1992 ،دانس رونالد( أو اإلفراج عن زمالء هلم حمتجزين، االعتراف بقضية معينة 

جمموعة  2001اليت اختطفت يف يونيو عام ، سياف يف الفلبني  كما فعلت مجاعة أيب ).12
 ومن ،للمساومة عليهم لتحقيق بعض أهدافهم؛ فلبينيني  ومسئولني، األجانب  ئحنيمن السا

  ).102 :م2004 ،شعيب(معاقل احلركة  أمهها فك حصار اجليش احلكومي عن
يتحقق حىت ، ية وختتار اجلماعات اإلرهابية أهدافها من الشخصيات املهمة بعنا

وعند حدوث عملية إرهابية يف صورة احتجاز رهائن تتحول  ،موقف أفضل للمساومة
 تمع الدويل إىل إرضاء رغبات اجلن عد هذه الصورة من أفضل صور لذلك ت ؛ اة اهتمامات ا

 ا توصلهم إىل العمليات اإلرهابية لدى اجلناة   م؛ أل   ).58 :م2004 ،بوادي( حتقيق رغبا
  

 :  االغتياالت: ثالثاً
وقد  ،عد االغتياالت من أكثر الصور اليت يلجأ إليها اإلرهابيون لتحقيق أهدافهمت 

بل إن هناك ، ليت متارس اإلرهاب يف االغتياالت والدول ا، تشترك املنظمات اإلرهابية 
واملنظمات ، بني أجهزة االستخبارات يف الدول اليت متارس اإلرهاب اً وتنسيق اًتعاون

ويتم  .)35 :هـ1409 ،اجلربين(اإلرهابية الرتكاب عمليات اغتيال لصاحل هذه الدول 
كما تفعل ، بشعة  وبطريقة ،االغتيال لشخصيات تكافح من أجل احلرية واالستقالل



والصواريخ ، وقد طورت وسائل تنفيذ عمليات االغتياالت باستخدام الطائرات ، إسرائيل 
، وهي تعترب إحدى وكذلك القناصة  ،املوجهة الغتيال وتصفية املناضلني الفلسطينيني

 ا تعترب ، وإن كان مل ينص على ذلك صراحة  ،اليت ورد جترميها الوسائل أساليب أحد إال أ
  ).116 :م1986 ،عز الدين(ات ياالغتيال املنصوص عليها يف كافة االتفاق

 ،ومن االغتياالت احلديثة اغتيال الشيخ أمحد ياسني الزعيم الروحي حلركة محاس
واغتيال  ،ورئيس وزراء دولة لبنان رفيق احلريري ،العزيز الرنتيسي واغتيال الدكتور عبد

   .املقدم مبارك السواط يف مكة املكرمة
  

 :  تفجريال: اًرابع
تطورت هذه الظاهرة كإحدى أهم صور العمليات اإلرهابية يف العامل بتطور أساليب 

واستخدام  ، إىل زرع املتفجرات ،من أسلوب زرع القنابل والرسائل امللغومة، تنفيذها 
كما يف أحداث ، واستخدام الطائرات يف إحداث تفجريات هائلة ، السيارات امللغومة 

خاصة تلك اليت ، أو العبوات الناسفة ، واستخدام املتفجرات  ،ن ونيويورك األخريةواشنط
 م، يتم تفجريها بالرميوت كنترول   ،وهي وسيلة مفضلة لإلرهابيني حالياً يف تنفيذ عمليا

، وسهولة احلصول عليها  ،لسهولة استخدام املتفجرات؛ ستخدم على نطاق واسع وت 
 :م2004 ،شعيب( وعدد الضحايا احملتملني، قوة االنفجار وكفاءة استخدامها من حيث 

لوجود أفراد مدنيني يف حمل التفجري مبحض  ،ويتسم هذا األسلوب بكثرة الضحايا. )103
وتلجأ إليه اخلاليا اإلرهابية من أجل  ،األسلوب ال يفرق بني مذنب أو بريء وهذا، الصدفة 

 تمعواالست، وزعزعة األمن والرعب ، إثارة الفزع     .قرار يف ا
  
  



 :  تخريبال: اًخامس
من  ،والتكنولوجيا املستخدمة فيها، تطورت هذه العمليات بتطور وسائل تنفيذها 

وعادة ما توجه عمليات . لتخريب املنشآت ؛ وإشعال املواد احلارقة ، أعمال احلرق 
أو ، ت كتفجري قطارا ،وخدمات املرافق العامة، التخريب إىل املمتلكات احلكومية 

عد عمليات التخريب أكثر عمليات اإلرهاب انتشاراً وت . حكومية  منشآتأو ، أتوبيسات 
سبتمرب  11كما حدث يف تفجريات مركز التجارة العاملي والبنتاجون يف  ،يف العامل
والعمليات اليومية اليت متارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي من تدمري منازل  ،م2001

 م الفلسطينيني وممتل  م ومزروعا يف انتهاك صارخ التفاقيات جنيف يف شأن التعامل مع ، كا
وتكون األعمال التخريبية بقيام  .)104 :م2004 ،شعيب( املدنيني اخلاضعني لالحتالل

 م  اًاإلرهابيني بزرع املتفجرات يف املناطق واألماكن اليت تكون هدف أو إلقاء القنابل ، لعمليا
ومن أمثلة ذلك ،  املنشآتواقتحام ، استعمال املركبات املفخخة أو ،واملتفجرات عليها 

م 12/5/2003تفجري ثالثة جممعات سكنية يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية يف 
   ).75 :هـ1425 ،العمريي(بواسطة سيارات مفخخة يقودها انتحاريون 

 ا يف م الوكالة 1998 عام وغالباً ما تؤدي عمليات التخريب إىل خسائر فادحة قدر
 ،شعيب(مليار دوالر للسنوات الثماين األوىل من عقد التسعينات  100األمنية اليابانية بـ 

   ).105 :م 2004
  

 :  ترويج األفكار والشائعات: سادساً
تلجأ املنظمات اإلرهابية اليت متارس اإلرهاب لضرب الوحدة الوطنية لدولة ما عن 

وتضعف يف ، وشائعات تشكك املواطن يف دولته ، سمومة طريق القيام بترويج أفكار م
مما يؤدي  ،وخلق جو مشحون بني املواطنني، وانعدام الثقة ، نفسه روح االنتماء واملواطنة 



 ا  ويصبح املناخ مالئماً الرتكاب أعمال ختريبية ضد ، إىل زعزعة األمن واالستقرار 
ورمبا أدى ، فيذ عمليات القتل واالغتيال وتن، واملنشآت احليوية ، املؤسسات االقتصادية 

 :هـ1425 ،العمريي(وتقسمه إىل دويالت ، ذلك إىل نشوء حرب طائفية تفتك بالبلد 
كثرياً ما تسفر  عن زيادة يف درجة ، وهو يكلف األجهزة األمنية جمهودات كبرية  ).76

 رموت  .الرعب لدى عامة الناس  ا  سواًء، ة ـعترب هذه اجلرمية يف عداد األفعال ا أو ، بارتكا
 ،عز الدين(م 1973وذلك مبوجب اتفاقية واشنطن عام ، أو االشتراك فيها ، مبحاولة ذلك 

  ).116 :م1986
  

 :  اإلرهاب البيولوجي: سابعاً
األسلحة البيولوجية من ضمن أسلحة التدمري الشامل اليت قد تلجأ إليها اجلماعات 

 ،وقلة تكلفتها، نظراً لسهولة تصنيعها ؛ " نبلة الفقراء النوويةق"طلق عليها واليت ي ، اإلرهابية 
   ).60 :م2002 ،اهلواري(حيث ال حتتاج إىل تقنيات متقدمة أو معقدة 

بعد عملية  ،وقد تزايد اخلوف من هذا النوع من اإلرهاب البيولوجي والكيماوي
بعد أحداث اجلمرة ،  طوكيو اليت بثت الذعر واخلوف يف العامل أنفاقنشر غاز السارين يف 

خاصة أن املواد البيولوجية والكيماوية سهلة االستخدام ، اخلبيثة يف الواليات املتحدة مؤخراً 
  ).105 :م2004 ،شعبيب( من قبل العناصر اإلرهابية

  
 :  نووياإلرهاب ال: اًثامن

ن وذلك ملا تتسبب به األسلحة النووية م، ويشكل خطراً كبرياً جداً على البشرية 
 ،وقد تزايدت املخاوف من حدوثه يف الوقت احلايل ،آثار مدمرة وفتاكة يف الوجود البشري

  .العناصر اإلرهابيةحوزة ووصوله إىل 



 ا تؤدي إىل آثار خطرية ،تلك هي أهم األشكال اإلرهابية  ،ويتضح من خالهلا أ
 تمع كافةواإلرهاب له أثر سليب وتدمريي عل . وي على معىن اإلفزاع والترويعطوتن  ،ى ا

  .  مجيع جوانب احلياة االجتماعيةبل تتعداها لتشمل  ،وعواقبه ال تؤثر فقط على الضحايا
 تمع  ومن   :أهم آثار اإلرهاب على ا

  .االرتباك، واهللع  ، وواخلوف ، اإلرهاب خيلق حالة من الذعر  :نفسياً -
فهو يؤثر على مجيع  ، قتصادياالاإلرهاب له تأثري سليب خطري على النظام  :اقتصادياً -

نه مينع كما أ .ويعيق وصول برامج التنمية إىل أهدافها ،املشروعات االقتصادية يف البالد
 م االستثمارية وبالتايل أستطيع القول بأن اإلرهاب يدمر  ، املستثمرين من تنفيذ مشروعا

  .النمو االقتصادي يف الدولة
 تمع، اإلرهاب خيلق عدم استقرار  :سياسياً - ثري من وتنفق احلكومات الك .وعدم أمن يف ا

وميكن  ، وكان من املمكن إنفاق تلك األموال يف برامج التنمية .األموال من أجل مكافحته 
  .أن يؤدي إخفاق احلكومات يف مواجهة اإلرهاب إىل سقوط بعضها

 تمع :اجتماعياً - القتصادي يزيد من فعدم االستقرار ا ،لإلرهاب تأثري تدمريي خطري على ا
   .وخاصة بني الطبقة الدنيا، وهذا يؤدي إىل انتشار الفقر ، معدل البطالة 

 تمع يفقد بعضاً من  ،فئة الشبابقبل إن معظم األعمال اإلرهابية تنفذ من       لذلك فإن ا
   .)77 :هـ1426 ،اخلطيب( قواه العاملة

  



ب  ل ط ثامل ال   الث
  

  اب وطرق الوقاية منهاأساليب عالج ظاهرة اإلره
  

،  الفكري تشددالغلو وتنشأ نتيجد لل ،ظاهرة اإلرهاب هذه يف أصلها ظاهرة فكرية
 تمعات واحلكام، بأعمال وممارسات إرهابية  وتنتهي حني يزعم اإلرهـابيون   ،بعد تكفري ا

 م بذلك سيغريون األوضاع القائمة  ، ظرهمويستبدلون باجلماعة اإلسالمية اجلاهلية يف ن، أ
ينا فظاعـة  نوعا، وقد علمنا فساد زعمهم  .من بني الناس  تهم الفرقة الناجيةويعدون مجاع

فعالج هذه الظاهرة جيب أن يتم من خالل البحث  ).136 :هـ1425 ،املوجان( فعلهم
ومواجهتها بشجاعة ، واجتثاثها من جذورها ، عن املسببات اليت تقف وراء هذه العمليات 

 ،وتقترح أفضل السبل لعالجهـا  ، وتوصيعلمية تدرس هذه املسببات  وبدراسة، ووضوح 
 ب وجتتمع معاً لكي تدرس وتبحث عن األسباب اليت تولد اإلر هاب وعلى دول العامل أن 

ـ ؛  أفغانستانأو ، أو اليابان ، فريقيا ، أو أيرلندا يف إ سواًء، يف العامل  ب ابلترى هل هي أس
  ! أم ثقافية ؟، أم اجتماعية  ، ، أم عرقيةأم دينية ، سياسية 

وأن يضعوا أيـديهم  ، وأن يبحثوا ، ومن واجب العلماء والباحثني اآلن أن يدرسوا 
هـا  ليإوأن حياولوا تقييم الوسـائل الـيت تلجـأ     ،على املنابع اليت تفرخ اإلرهاب أو تغذيه

ألننـا   .والوقوف على مدى جـدواها  ،لإلرهابيني  أو اجليوش عند التصدي، احلكومات 
ـ 1425 ،اآلغـا (وأكثر قسوة  عنف ال يولد سوى عنف مضاد أشد هوةنعرف أن ال  :هـ

وجتنيـب  ، واهلدف األساسي من مكافحة جرائم اإلرهاب هو منع وقوعها أصـالً   ).55
 ا وآثارها املدمرة العنيفة والدموية  تمع ويال واإلرهاب هو مثلث متكامل حيمل كل ضلع  .ا

  :الثالثة هي) T(هذه األضالع الثالثة أو حروف الـ  ،يينالالت) T(منه اسم حرف 



  
  Terrorist           اإلرهايب    .1
  Tools         األدوات اإلرهابية  .2
 Target    اهلدف املستهدف من اإلرهاب  .3

 .أو خلع أحد هذه األضالع منعنا العملية اإلرهابية من أن تتم، إحباط  افإذا استطعن
حىت لو توافرت أدوات اإلرهاب من أسلحة أو متفجرات ، عملية إذا ضبطنا اإلرهايب قبل الو

 ا لن جتد من يرتكبها؛ فلن تقع اجلرمية اإلرهابية  ،ا أو غريه   .أل
حىت لو هـرب  ،  فلن تتم هذه العملية أيضاً ،وإذا ضبطنا أدوات اإلرهاب قبل العملية

  .وات إرهابيةبه من أد ال جيد ما يرتكبألنه ؛ اإلرهايب من قبضة رجال األمن 
 ،ومت تأمينه تأميناً صحيحاً، وأيضاً إذا حنن متكنا من معرفة اهلدف املستهدف من العملية      
حبيـث منعنـا    ،أو سـفينة ، أو طائرة ، أو منشأة حيوية ، أكان هذا اهلدف شخصاً  سواًء

رهاب قد ألن أحد أضالع مثلث اإل؛ فلن تتم اجلرمية اإلرهابية ، اإلرهايب من الوصول إليه 
وعليه فإن الباحث يرى أن عالج هذه الظاهرة يكمـن يف   ).47 :م2004 ،بوادي( انتفى

  .اختاذ إجراءات عملية ووقائية جبانب األساليب األمنية
  :تتمثل أهم طرق عالج الظاهرة اإلرهابية يف النقاط التاليةو

  

  :  على املستوى احملليعالج ظاهرة اإلرهاب 
النحو الذي يساهم يف إرساء املفاهيم الصحيحة عن الدين  تطوير نظم التعليم على  - 1

 .واحلياة
حـىت ال  ، بعيداً عن الكبت والقهر ، تكثيف برامج الشباب خالل قنوات شرعية   - 2

 .حيدث انفجار نفسي أو سياسي



علـى أن يشـمل   ، تشجيع اجلمهور على التعاون مع أجهزة مكافحة اإلرهاب   - 3
 .ةالتشجيع املكافآت املادية واملعنوي

، والتربح مـن الوظيفـة   ، واستغالل النفوذ ، ومكافحة الرشوة ، حماربة الفساد   - 4
، وما إىل ذلك من صور االحنراف الـيت تسـتفز اجلمـاهري    ، وإهدار املال العام 

 ).250–249 :هـ1421 ،اجلحين( ويستغلها اإلرهابيون يف إثارة اجلمهور
 .ن أمهها خطباء املساجدوم ،قيام منابر التوجيه بدورها على شىت األصعدة   - 5
فالبيت هـو  ، والسيما األب واألم  ،قيام األسرة بدورها الفعال يف تربية األجيال  - 6

، الذي منـه يرتـوي األبنـاء     ،واملنهل األسبق ،واملدرسة األهم ،األول نضاحمل
 .ويستقون أفكارهم، ويتزودون 

ن يكون املسـتهدف  وإقامة الندوات البناءة اليت جيب أ، فتح أبواب احلوار اهلادف   - 7
 .ات الشبابفئاألول فيها هم 

 م ، القضاء على ظاهرة البطالة والفراغ يف حياة الشباب   - 8  م وقدرا واستهالك طاقا
  .وحيمي عقوهلم وأفكارهمللعمل البناء ، ويدفعهم ، فيما ينفعهم 

ني واملقبوض علـيهم ممـن   تكليف عدد من أهل العلم واحلكمة مبحاورة املسجون  - 9
 م ويتلقون عنـهم ، صالحهم وتقوميهم يؤمل يف   ،ففي ذلك خري هلم وملن يتبعو

 .والتجربة خري برهان
 ،وأن احملافظة عليه مطلـب شـرعي كـبري    ،التذكري بأمهية األمن يف حياة الناس  - 10

َّة ضـياع  و ،ضياع للطمأنينـة و ،وأن ضياعه ضياع للدين ،وضرورة حياتية م ل ح
ـ 1425الزهراين، ( .ضياع للرزقو ،ضياع لألعراضو ،ضياع لألنفسو ،للعلم : هـ
125–130.( 



كاإلرهاب واألمن الفكـري يف املقـررات   ، النظر يف إدراج املوضوعات األمنية   - 11
لتبصري الطالب مبشكلة اإلرهـاب والتطـرف   ؛ الدراسية يف املؤسسات العلمية 

 تمع  .وخماطرها على ا
واملنتـديات الفكريـة    دعوة العلماء واملفكرين للمشاركة يف الندوات واملؤمترات  - 12

 .عقد ملناقشة موضوعات اإلرهاب والتطرفاليت ت ، والثقافية 
كانت أمية القراءة  سواًء، والقضاء على األمية بأنواعها ، االهتمام بالتربية والتعليم   - 13

وتطويرهـا يف خمتلـف   ، وحتديث املنـاهج  ، أو أمية الفكر والثقافة ، والكتابة 
 .تمام بالبحث العلميوااله، واجلامعات  ،املدارس

وحثـه  ، وترغيبه يف التوبة ، االهتمام بالناحية اإلنسانية للمجرم بعد القدرة عليه   - 14
  ).282 :هـ1425 ،العمريى( وإيضاح مدى أمهيتها وفضلها، عليها 



اين ث ث ال   املبح
  

  اإلعالم والتلفزيون
  

ب األول   املطل
  

الم   اإلع
  

  :  مفهوم اإلعالم: أوالً
وقـد أصـبحت    ،الم مكانة مرموقة وبارزة يف هيكل بناء الدولة احلديثةحيتل اإلع  

وسائل اإلعالم مبا لديها من تأثري يف مجيع نشاطات الدولة عنصراً أساسياً وحامساً يف التعبري 
 تمعات  وهي بذلك تقف على قدم املسـاواة  ، عن اخليارات الداخلية واخلارجية للدولة وا

ضرورة أن يكون لإلعـالم  ستشعاراً من القائمني على أمرها با؛ مع أهم مؤسسات الدولة 
وإمعاناً يف تأكيد دوره يف احملافظة على مقومات السيادة واالسـتقالل   . أكثر تقدماً اًموقع

خاصة يف هذا العصر الذي اكتسب مالحمه من  –فقد تعاظم دور وسائل اإلعالم ، الوطين 
لإلعالم بشكل عام حضوراً فاعالً داخل وحدات جعل  مما - تنوع تقنية االتصال وتطورها

، بالفرد  بدءاً، يف مفردات كل وحدة  )اإلجيايب أو السليب(وحيدث تأثريه  ،التيار االجتماعي
 تمع الدويل ،ومروراً باألسرة والشعب  ـا   وبفضل القدرات اهلائلة ا ،وانتهاء با ليت متتـاز 

حتويـل وتغـيري وتثبيـت اآلراء واملواقـف     متثل حضوراً فاعالً يف  وسائل اإلعالم حبيث
أصبح األخذ بناحية فنون وتقنيات اإلعالم أمراً مهماً تضعه الدولة يف مقدمـة   ،والقناعات

 ا وأصبح مستوى جناح الدول يف حتديث إعالمها أحد أهم مقاييس التقدم ومواكبة  ،أولويا
ا أصبح يعـرف بــ   هي األساس مل )الكلمة(ويف العصر احلديث صارت  .حضارة العصر



املضمون الذي ختدمه وسائل  )الكلمة(وتبقى  .الذي تتعدد رسائله وفنونه وقوالبه )اإلعالم(
يف تطوير وابتكـار   )السبق اإلعالمي(ويتمحور التنافس القائم بني الدول لتحقيق  ،اإلعالم

 ،ثياحلـار ( ونقله بالسـرعة املطلوبـة  ، واستحداث الوسيلة املناسبة الستيعاب املضمون 
  ).7 :هـ1419

  
  :  أمهية اإلعالم: ثانياً

كونه يتعامل مع وسائل وأجهـزة متعـددة   أمهية اإلعالم يف عصرنا احلاضر لتتزايد 
إن  .قادرة على الوصول إىل األفراد واجلماعات يف شىت أرجاء العامل بكل يسـر وسـهولة  

 ا  اشر وغري املباشر يف حيـاة  من حيث القدرة على التأثري املب، اإلعالم لديه قوة ال يستهان 
  .الناس

حيث أدى انتشـار  ، وتزداد أمهية اإلعالم يف ظل الثورة الضخمة يف عامل االتصال 
أنظمتـه املختلفـة ببعضـها    ىل ربط أجزاء العامل املتباعدة ، واألقمار الصناعية يف الفضاء إ

 وائي  ال يتجا .البعض وز قطره ثالثة أمتار فما على املرء إال أن ميتلك جهاز تلفاز موصول 
 أحداث العامل دون أن يغادر مكانه ، ليتمكن من متابعة،  )Dish(وهو ما يسمى بالدش ، 

األمريكية املختصة مبتابعة أخبار وأحداث العـامل   )CNN(وخري مثال على ذلك هو حمطة 
علـى   واليت تقوم بالبث للعامل كله ،عن طريق مراسلني هلا منتشرين يف شىت أحناء املعمورة

وقد عرف اجلمهور مقدرة هذه احملطة يف تغطية األحـداث  ، مدار األربع والعشرين ساعة 
   .)39 :هـ1423 ،الربيق(ومن مواقع اخلطر خالل حرب اخلليج 

انفتاحـاً   ، مما يعينلقد أصبح العامل عبارة عن قرية صغرية يف ظل الثورة التكنولوجية
ا جيعل اإلعالم اليوم من أخطر املـؤثرات يف األفـراد   وهذ .عاملياً يزيد اإلعالم قوة إىل قوته



 ،وذلك بعد أن تطورت وسائله املطبوعة واملسموعة واملرئيـة  ،واجلماعات سلوكياً وفكرياً
أو  ،بعد أن كان االتصال الشخصي ،وأصبح يوجه إىل املاليني من اجلماهري يف وقت واحد

  .)33: ـه1405 ،النجار(اجلمعي هو السائد يف القرن املاضي 
  

  :  أشكال اإلعالم: ثالثاً
ولكنها ال خترج عن ثالثـة   ،ويف تطور مستمر ،إن وسائل اإلعالم عديدة ومتنوعة

  :هي، أشكال رئيسة 
 الت ، وتشمل الصحف  :وسائل اإلعالم املقروءة ) أ ( والنشرات وما يـرد علـى   ، وا

  .مثل اإلنترنت وغريها، شبكات بث املعلومات 
  .ووكاالت األنباء، وأشرطة التسجيل ، وتشمل الراديو  :الم املسموعةوسائل اإلع) ب(
  .والفيديو، والسينما ، وتشمل التلفزيون  :وسائل اإلعالم املرئية )ج(
  

  :  أهداف اإلعالم: رابعاً
   :تتمثل أهم أهداف اإلعالم يف

ـ ، وتبسيطها ، وتفسريها ، وشرحها  ،مجع املعلومات - هلة وتقدميها للناس بطريقه س
  .ومفهومة

 تمع، واملبادئ ، تعزيز القيم  -  ا ا  .ودعم األفكار والتقاليد اليت يؤمن 
 تمع على الرقي والتقدم - من خالل تقدمي اإلعـالم ألهـم املبتكـرات     ،مساعدة ا

وإبراز األفكار  ،وخالصة الدراسات والبحوث يف شىت جماالت احلياة، واملخترعات 
 .وإبراز أدوارها يف البناء والرقي، علة يف الرقي االجتماعي والشخصيات الفا ،البناءة

 .وبناء، ونافع ، وشغل وقت الفراغ بكل ما هو مفيد ، الترفيه  -



وحتقيق ، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة ، التربية والتعليم والتوجيه والتأثري يف السلوكيات  -
 ).23 :م1990 ،هندي(التناسق والترابط والسالم واألمن االجتماعي 

  :  وظائف اإلعالم: خامساً
 وحتليـل ، وحتليل األحداث ، واألخبار ، واحلقائق ، يقوم اإلعالم ببث املعلومات 

والعمل على حتقيق الترابط بـني املـواطن    ،الظواهر السياسية واالجتماعية واألمنية وغريها
مناقشـة املشـاكل   و، واحلوار املباشر وغـري املباشـر   ، عرب اللقاءات الفكرية ، والدولة 

ـ 1407 ،الفارسي(واملقترحات ذات الطابع العام  وهنـاك مـن البـاحثني     ).17 :هـ
املهمة األساسية لإلعالم هي ترسيخ القيم واألفكار  بأناالجتماعيني واإلعالميني من يؤكد 

   ).65 :هـ1413 ،والديك ،األسعد(
  :ومن أهم وظائف اإلعالم  

وأساس املعرفـة يف   ،مود الفقري يف اخلدمة اإلعالميةاخلرب هو الع :الوظيفة اإلخبارية -
 .حولنا وبدونه ال نستطيع فهم ما جيري ،العصر احلديث

وحتقيـق التماسـك   ، أضحت وظيفة الشرح والتفسري واإلقنـاع   :الوظيفة التنموية -
 .وحتقيق الوئام االجتماعي، تعبرياً عن دور وسائل اإلعالم يف التنمية  ،اجلماهريي

، تهـذيب  التعليم ومهم يشمل التقوم وسائل اإلعالم بدور تربوي  :فة التربويةالوظي -
كما توجه الشباب إىل املثـل   ،ونقله من جيل إىل آخر، لتراث الثقايف لألمة ومحاية ا

 .والطرق القومية يف التربية ،العليا
ـ  ،غدت وسائل اإلعالم منابر لإلدالء بالرأي :وظيفة الشورى - ر ومساع وجهات النظ

 .املختلفة



 .جيب تبين برامج هادفة للتسلية والترويح :الوظيفة التروحيية -
واالستشارات ، ومواقيت الصالة ، تتمثل يف النشرات اجلوية  :وظيفة اخلدمات العامة -

 .وغريها، والتعارف ، القانونية والطبية 
اجلماعيـة  وتنظـيم الـذاكرة    ،وتتحقق من خالل إشاعة املعرفـة  :الوظيفة التثقيفية -

كما تشـكل وسـائل    ،واستخدامها، ومعاجلتها ، خاصة مجع املعلومات  ،للمجتمع
 .اإلعالم وسيلة مهمة لتزويد املاليني بالثقافة بكافة أشكاهلا

 ،لوسائل اإلعالم القدرة على إثارة طموحات وآمال الشـباب  :إثارة طموح الشباب -
 تمعدعائم اعاين الرقي واحلداثة واألصالة ووتثبيت م  .لبناء اجلديد يف ا

تدعم وسائل اإلعالم املواقف الفردية و اجلماعية جتـاه   :دعم املواقف وحتقيق التكافل -
 .وحتقق التكافل االجتماعي ،كما توحد مناهج السلوك ،القضايا واألحداث

 مودوره ،تقوم وسائل اإلعالم مبناقشة مشكالت الشباب :التصدي ملشكالت الشباب -
 تمع احلضاري، شروعات التنمية يف تنفيذ م ـ 1422 ،خليل( وبناء ا -105 :هـ

108.( 
  
  

  :  النظريات املفسرة لتأثري وسائل اإلعالم: سادساً
 TERMEFFECT– LONG  التأثريات املتراكمةنظرية  )1

أن تـأثري مـا    ،هذا االجتاه يف تفسري عالقة وسائل اإلعالم باجلمهورأصحاب يرى 
الناس حيتاج إىل فترة طويلة حىت تظهر آثاره من خالل عمليـة  تعرضه وسائل اإلعالم على 

ليس على التغيري و ،والقناعات، واملعتقدات ، قوم على تغيري املواقف ت ،تراكمية ممتدة زمنياً
وتفترض هـذه النظريـة أن    .)18 :هـ1419 ،احلضيف(املباشر واآلين لسلوك األفراد 



لة تتراكم بني يولكن هذه التأثريات الضئ ،ريات ضئيلةتأثريات الرسالة اإلعالمية على الفرد تأث
وتتضح هذه التأثريات يف تزايد عدد األشخاص الذين يعـدلون أو   ، اجلمهور مبرور الوقت

 م وفهمهم لألمور   م حنو القضية ، يغريون معتقدا أو القضايا اليت تركز وسـائل  ، واجتاها
جيب أن تتوفر يف  ثالثةً واقع أن هناك شروطاً، وال عالم على تقدميها من وجهة نظر معينةاإل

 :وهي، املوضوع أو القضية اليت تثريها وسائل اإلعالم 
أي ، املوضوع بانتظام / الفكرة / ضرورة أن تركز الوسائل أو الوسيلة على القضية   - أ 

 .تقوم بعرضها بشكل متكرر ومنتظم
أو بني ، داخل الوسيلة املوضوع / الفكرة / ضرورة التوافق يف طريقة تقدمي القضية   - ب 

 .الوسائل املختلفة يف احملتوى واملوقف
 تمع   - ج   ـالت واإلذاعـة     ، تعاون وسائل اإلعالم الرئيسة يف ا مثـل الصـحف وا

  .املوضوع/ الفكرة / والتلفزيون  يف عرض القضية 
 يف االستجابة اجلماهريية ألحـداث  ملتراكمة على متابعة أمناط التغريوأمثلة التأثريات ا

منها ، ولعبت فيها وسائل اإلعالم دوراً مهما ، معينة وقعت يف السنوات أو العقود األخرية 
  :ما يلي

فـإن التـأثريات البطيئـة     ، فيما يتعلق بدور وسائل اإلعالم يف مكافحة التـدخني 
واملتراكمة للحملة اإلعالمية على التدخني يف مجيع وسائل اإلعالم األمريكية قد حققت على 

 تمع  اًتغري -عاماً  )25( -يل مدى طو  ،وسلوك األفراد حنو التـدخني ، حملوظاً يف اجتاه ا
 دد الصحة وقد رصد بعض الباحثني هذا األثـر يف اخنفـاض معـدل     .كممارسة خاطئة 

 تمع األمريكي من   500م إىل 1981بليون سيجارة يف عام  650استهالك السجائر يف ا



اإلضافة إىل اخنفاض معدل الوفيات الناجتة عن التـدخني  ب ،م1992بليون سيجارة يف عام 
  ).240-239 :هـ1421 ،نصر(م 1990ألول مرة يف عام 

واخلالصة اليت يستخلصها الباحث هي أن التأثريات الضعيفة لوسائل اإلعالم علـى  
 تمع عند استمرار تعرض الفرد ملعطيات؛ الفرد تتراكم مع الزمن   لتشكل تأثرياً قوياً على ا

متأثراً مبا يعـرض  ، وسائل اإلعالم إىل أفكار جديدة تؤدي به إىل تبين بعض تلك األفكار 
وتأثري وسائل اإلعالم يف معرفة األفراد وإدراكهم للعوامل احمليطـة  ، عليه على املدى الطويل 

وخاصة األفراد الذين يشاهدون التلفزيـون يف أوقـات   ، والتعلم من خالل املالحظة ،  م 
 م   ، هم من فئة الشباب  الضالةومبا أن معظم من ينتمون للفئات ، كثرية  ننظـر يف رغبـا

فما بني الشوطني يف مباريات كرة القدم  .إليهم من خالهلا نلجفنجعل منها أبواباً ، وميوهلم 
 أثرها السـليب ومدى ، ميكن استضافة أحد العلماء لبيان خطورة األعمال اإلرهابية .. .مثالً

 تمععلى الفرد و أو استغالل ذلك الوقت نفسه يف نشر جمموعة من الصور املؤثرة الـيت   .ا
مع إدخال بعض املؤثرات الصوتية من آيات  ،حتكي مدى الضرر الذي خيلفه العمل اإلرهايب

  . يف نفس املتلقيريقرآنية وأناشيد تزيد من مدى التأث
 :  Setting Theory  –Agendaاألولويات  حتديدنظرية  )2

 اسم هذه النظرية من فكرة جدول األعمال الـذي يبحـث يف اللقـاءات    استعري
وفكرة النظرية تقوم على أنه ، " أجندة " والذي يطلق عليه باللهجة الدارجة  ،واالجتماعات

مثلما حيدد جدول األعمال يف أي لقاء يتم ترتيب املواضيع اليت سوف تناقش بنـاء علـى   
، أي أن هلا جدول أعماهلا اخلاص  ،م بالوظيفة نفسهاوكذلك تقوم وسائل اإلعال، أمهيتها 

 ا(أو  فحينما تنشر وسـائل اإلعـالم    ،واألقل أمهية من املواضيع، اليت حتدد األهم  )أجند



 ا توحي للمشاهد أو للقارئ أن ال شيء يستحق االهتمام يف هذه  ،رسائل إعالمية معينة فإ
ائل اإلعالم على ظاهرة اإلرهاب جيعل بعـض  تركيز وس فمثالً ،الدنيا أكثر مما يقرأ ويرى

وأنه ال شـيء  ، أفراد اجلمهور يشعر بأنه ال حيدث يف العامل من حوله سوى هذه الظاهرة 
 ).23 :هـ1419 ،احلضيف(يستحق االهتمام سواها 

الباحـث   وم نظرية ترتيب األولويات ما عرضـه مفهما ورد يف توضيح ومن أمشل 
  : يل مهمة كالتانقاط من  )محادة(
 .عد نظرية وضع األجندة من أحدث النظريات العلمية يف جمال اإلعالم السياسيت   - 1
ه خرباء اإلعالم إىل أنه من الضروري أن يتم قياس القضايا البارزة واالهتمامـات  تنب  - 2

قبل قياس اآلراء واالجتاهـات  ، السائدة اليت متثل أولويات االهتمامات عند اجلمهور 
 .حنو هذه القضايا

ولعل قدرة ، مثلها يف ذلك مثل أية نظرية ، ختتلف اآلراء حول نظرية وضع األجندة   - 3
عـد معيـاراً   ت ، واالختالفات النظريـة  ، الفكرة اجلديدة على إثارة اجلدل العلمي 

 .بل لنجاحها ،ألمهيتها
 .يؤدي تركيز وسائل اإلعالم على قضايا معينة إىل التركيز على اجلمهور املتلقي  - 4
اء اإلعالم ومتابعتهم لوسائل اإلعالم ال ينجح يف نقل معلومات تفصيلية اهتمام خرب  - 5

 ،محادة( نجح يف حتديد ما يفكر الناس فيه من قضاياولكنه ي ،دقيقة عن القضايا املثارة
 ).38–29 :م1996



ال يـؤدي فقـط إىل   ، وأشخاص معيـنني  ، إن إبراز وسائل اإلعالم لقضايا حمددة 
بل له آثاره البعيدة على  ،ئك األفراد على حساب قضايا أفرادهمتضخيم تلك القضايا وأول

 تمعي العام بقضايا األمة احلساسة    ).24 :هـ1419 ،احلضيف(الوعي ا
، ويرى الباحث أن هذه النظرية هي األكثر واقعية من حيث ترتيـب األولويـات   

ألفراد اجلمهـور   وهي القضايا اليت يكون، وعرض القضايا ذات األمهية بالنسبة للجمهور 
 تمـع  ؛ خربة مباشرة فيها  ؛ خصوصاً يف ظل دراسة ظاهرة اإلرهاب وأمهيتها على أفراد ا

 ا تثري خوفاً وقلقاً لدى اجلمهور   ،ثل هذه القضاياملمع األخذ يف االعتبار التوقيت الزمين ، أل
 ؛ظاهرة اإلرهـاب  وجعل اجلمهور يعتقد أن أهم األولويات بالنسبة إىل األجندة العاملية هو

 ا أصبحت قضية مصريية   ،كما أن الكثري من الدول تعاين من هذه الظـاهرة . خصوصاً وأ
مبا يتوجب على وسـائل اإلعـالم   ، وأصبحت حرباً مفتوحة بني أجهزة األمن واإلرهابيني 

مار وما حتدثه من د، ترتيب األولويات لتوعية املواطنني مبخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية 
وجيب أن تكون هذه الظاهرة حمل اهتمام ، وهدم للمنازل ، وقتل للشيوخ والنساء واألطفال 

افر اجلهود وتكاتفها ملواجهة تلك الظـاهرة  ، والعمل على تضالقائمني على وسائل اإلعالم 
  .والقضاء عليها

  
  
  



اين ث ب ال   املطل
  

ون زي ف ل   الت
  

  :  مفهوم التلفزيون: أوالً
 )فزيـون (و ،عن بعد: ومعناه  Tele )تلي(كلمه مركبة من مقطعني التلفزيون 

Vision ذا يكون معىن كلمة التلفزيون هو الرؤية عن بعد .ومعناها الرؤية  وميكـن   .و
تعريف نظام التليفزيون من الناحية العلمية بأنه طريقة إرسال واستقبال الصـورة املرئيـة   

 ،بواسطة املوجات الكهرومغناطيسية، إىل آخر  من مكان ،املتحركة وغري املتحركة بأمانة
وكذلك يرسل يف نفس الوقت الصوت املصاحب للمنظر املتلفز حىت حنصـل يف جهـاز   

–210 :م1995 ،وأخـرون  ،الشـنوين (االستقبال على برنامج متكامل بصرياً ومسيعاً 
211.(  

ة مهمة جاءت فهو وسيلة إعالمي ؛ عد التلفزيون من أهم وسائل اإلعالم يف العاملوي 
وإذا  .لتصل إىل الناس أينمـا كـانوا   ،مصحوبة بالصورة املتحركة، لنقل الكلمة املذاعة 

 ا ، كانت الصحافة قد احتلت مكانة مرموقة على رأس وسائل اإلعالم زمناً طويالً  إال أ
مث تـأثرت أكثـر بعـد     ،قد تأثرت إىل حد ما بظهور اإلرسال اإلذاعي يف العشرينات

وذلك للتطور املـذهل الـذي يلحـق     ،)التلفزيون(الصندوق السحري  اكتشاف ذلك
أو من ناحية تسـخري التقـدم   ،  )الرباجمية(سواء من الناحية الفنية  ،باإلرسال التلفزيوين

حيث بدأت التجارب لإلرسـال   ،العلمي يف عامل االتصال يف خدمة هذا اجلهاز العجيب
واالحتاد السوفييت منـذ عـام    ،وأملانيا، رنسا وف ،جنلتراوا ،التلفزيوين يف كل من أمريكا

 ،م1936جنلترا أوىل الدول اليت تقدم برامج تلفزيونية منتظمة سـنة  وكانت ا ،م1930
م أصبح عدد حمطات التلفزيون يف الواليـات املتحـدة   1948ويف عام . وتبعتها أمريكا



 ،البـاز ( حمطـة  529م وصل عدد احملطـات إىل  1958ويف عام  ،حمطة 24األمريكية 
  ).35 :م1988

 -مبا شهده  من فشل وجناح  - إن التحدث بإسهاب عن تطور التلفزيون ونشأته
 ذا العمل اجلبار كثريون  ،يضيق به جمال هذا البحث فالعلماء والشركات الذين أسهموا 

وهلم يعود الفضل بعد اهللا عز وجل جبعل املرتل العادي للمـواطن مسـرحاً    ،ومتعددون
واملناظرات العلميـة  ، والتمثيليات ، والروايات ، واألحداث ، أخبار العامل تشاهد عليه 

أو عـن  ، ومبجرد الضغط على مفتاح صغري يف جهاز التلفزيـون  ... والثقافية والرياضية 
  .طرق الرميوت كنترول

  
  :  خصائص التلفزيون: ثانياً

   :ذكر منهان ،يتميز التلفزيون عن بقية وسائل اإلعالم مبجموعة من اخلصائص
مهـا  ، فهو يعتمد على حاستني من أهم احلـواس  ، اجلمع بني الصوت والصورة  -

 .ومها تستقبالن الصورة واحلركة والصوت واأللوان ،السمع والبصر
وخماطبة أكثر مـن  ، غنية  ةواستخدام عناصر جتسيد فني ،امتالك لغة تعبريية متميزة -

 .واحد والتوجه إىل الذهن والعاطفة يف آن ،حاسة
وال يتطلب التعرض للرسالة التلفزيونية معرفة القراءة .مجهور التلفزيون واسع ومتنوع -

 .  والكتابة
وأكثر مقدرة على تقدمي رسائله عـرب مسـارات    ،النتائج التلفزيونية أكثر جاذبية -

 .الترفيه
 .لتلفزيون هو غالباً غرفة املعيشة يف البيت العصريلمكان التعرض  -
 .هو غالباً أفراد األسرة املشاهدينمجهور  -



 .جتربة املشاهدة هي غالباً مجاعية -
: هـ1420 ،خضور( ورمبا التركيز واالهتمام، تفترض املشاهدة قدراً من التفرغ  -

46– 47(. 
 ،  ات واألحداث على اهلواء مباشرةيتميز التلفزيون بالتفوق الساحق يف نقل املناسب -

 .ذي حتول ظروفه دون التوجه إىل مكان احلدثا جيعله عني املشاهد المم
ويقدم الرسالة الثقافيـة   ،إن التلفزيون يعرض العامل واألحداث وشىت مظاهر احلياة -

وهذه الطبيعة تتيح له خماطبة شىت فئات الناس على اختالف طبـائعهم   ،والترفيهية
 م وثقافتهم  ).15 :هـ1405 ،فهيم( واجتاها

فإن اإلعالم التلفزيـوين   ،ميزة للتلفزيون كوسيلة اتصالونتيجة هلذه اخلصائص امل
مقارنة باإلعالم ، اليوم أصبح ميثل املكانة األوىل اهتماماً لدى قطاعات كبرية من اجلمهور 

بعد أن أخلت لـه  ، املتزامن عرب وسائل االتصال األخرى للقطاعات نفسها من اجلماهري 
  ).14 :هـ1412 ،عويس( نياإلذاعة املسموعة والسينما مكانتهما صاغرت

  
  :  التلفزيون أمهية: ثالثاً

إذ هو ينقل الكلمـة والصـورة    ،حيتل التلفزيون أمهية خاصة بني وسائل اإلعالم  
 م     ،مسموعة ومرئية فضالً عن أنه خياطب األميني واملتعلمني علـى اخـتالف مسـتويا

 ،جانب حاسـة السـمع   وأيضاً اعتماده على حاسة البصر بالدرجة األوىل إىل .التعليمية
وأن اسـتيعاب   ،حيث يكسب اإلنسان مثانية أعشار معلوماته عن طريق حاسة البصـر 

 عند استخدام الصورة والصوت يف وقت واحـد،  ٪35اإلنسان للمعلومات يزداد بنسبة 
 ذه املعلومات تزداد بنسبة    ).21 :م1981 ،فهيم( ٪55وأن مدة احتفاظه 



غريه من وسائل اإلعالم املختلفة بأنه أحد مصـادر   ونأيضاً تربز أمهية التلفزيون د
   :وادـويقدم ملشاهديه نوعني من امل، املعلومات واخلربة 

 ، وتشمل نشرات األخبار :  قيقيةاحل املواد -1 والـربامج  ، الت اإلخباريـة  اوا
 .واألحداث اجلارية، الوثائقية 

فزيون أنه قد اكتسح بيوت الناس ويكفي للتدليل على أمهية التل:  املواد اخليالية -2
 ،بينما كان انتشار الراديو يف  ربع قرن ،يف فترة وجيزة مل تتجاوز عشر سنوات
وسيلة شعبية إال بعد  ومل تصبح السيارة، واستغرق انتشار التليفون مثانني عاماً 

كما تطـورت   ،نتشر استخدام الكهرباء يف اثنني وستني عاماً، بينما اعاماً  49
كما تـربز أمهيـة    .البث التلفزيوين يف السنوات األخرية تطوراً مذهالً حمطات

وأن األطفال يتعرضون له قبل  ،التلفزيون يف أن الناس يقضون وقتاً طويالً أمامه
 ).408–407 :م1995 ،بركاتو ،مكي(أو حىت الكالم ، معرفة القراءة 

حصاءات يف الواليـات  فقد أثبتت االستفتاءات واإل، وللتدليل أيضاً على أمهيته 
املتحدة األمريكية أن التلفزيون يأيت يف املرتبة الرابعة من قائمة املؤسسـات الـيت حتكـم    

بينما تأيت الصحافة  ،وذلك بعد البيت األبيض وكبار رجال األعمال والكوجنرس ،أمريكا
ما يف املرتبـة  وقد جاءت السين ة ،، والراديو يف املرتبة التاسعة عشرة يف املرتبة الثالثة عشر

  .)36–35 :م1988 ،الباز(الثالثني واألخرية 
 تمعات  اًأو مكتب ،من املنازل فال جند مرتالً ،لقد أصبح التلفزيون أكثر انتشاراً يف ا

 سواًء ،فقد اجتذب هذا اجلهاز الكثري من الناس، من املكاتب ال يوجد فيه جهاز تلفزيون 
أو ألي  ،أو لقتل وقت الفـراغ  ،أو للتسلية والترفيه ،كانوا مندفعني إليه الكتساب املعرفة

واحتل مكانةً يف املقدمة ، لذلك حظي جبمهور كبري من املشاهدين ، غرض من األغراض 
  .بني وسائل اإلعالم



  :  وظائف التلفزيون: رابعاً
والـيت  ، للتلفزيون وظائف متعددة تندرج ضمن وظائف وسائل االتصال عموماً 

ولكن التلفزيون جنح يف حتقيق الوظائف اخلاصة بوسـائل   ،ا يف موضعهاسبق اإلشارة إليه
 :وألسبابٍ أمهها ،وتفوق يف حتقيقها على وسائل اإلعالم األخرى ،اإلعالم عموماً

أن التلفزيون ركز على قرب الصورة من املشاهد، ومن مث زاد من عنصـر األلفـة     - 1
 .بينهما

 .أنه امتداد طبيعي للرؤية والعني  - 2
والصورة ختاطـب العـامل    ،حيث تصبح الصورة هي اللغة ،حلاجز اللغويانتفاء ا  - 3

 .واألمي كذلك
 .أن التلفزيون يقدم جتربة فورية ذات عالقة نوعية مرئية  - 4
يعـين  (فمجرد اجللوس أمام التلفزيون رسالة يف حد ذاته  ،أن وسيلته هي الرسالة  - 5

 .بغض النظر عن املادة املقدمة ،)اجللوس
 .باحلركة والصورة معاً ،رائح االجتماعية بشىت الوسائلأنه خياطب كافة الش  - 6
وهذا يف حد ذاته يتيح تأثرياً أكرب  ،وخلوها من التكلف، بساطة الرسالة التلفزيونية   - 7

 ،والعمل على إشباعها، فضالً عن استجابة التلفزيون حلاجة الناس  ،وأوسع نطاقاً
و إذن مزيج من األخـذ  فه، وتغيري اجتاههم حسب رغبة املرسل  ،وتوجيه الناس

  .والعطاء
، مشـيخ ( الذي يعد احللم املنشود يف عامل مرهق األعصاب ،جناحه يف جمال الترفيه  - 8

 .  )24–22 :ت.د



استخدامه كوسيلة عن طريق  ،حيمس التلفزيون املشاهد الكتشاف خربات جديدة  - 9
 ،اطئةوالتحذير من السلوكيات اخل ،وتصحيح املفاهيم املغلوطة، للتربية والتثقيف 

 ).60 :هـ1408 ،حيلاملر(لقدرته البالغة على اإلقناع واالنفراد مبزايا متعددة و
كما جنح  ،وقد فاق الصحيفة .عترب التلفزيون فتحاً جديداً يف جمال الربامج التعليميةي   - 10

حيث يتم التعليم عـن  ، وحمو األمية ، وتعليم اللغات  ،يف تبسيط املناهج الدراسية
 .بطريقة جذابة تشد إليها غري املثقفني أو املتخصصنيو ،ادةطريق طرح مسائل ج

ويستطيع التلفزيون ذو الدائرة املغلقة أن يلعب دوراً كبرياً يف التعليم يف اجلامعات 
وقد بدأت بعـض اجلامعـات يف تركيـب التلفزيـون يف      .ذات األعداد الكبرية

 ا ة جيريهـا  ـربة عملية جتـمن الطالب ملتابع دلتتيح الفرصة ألكرب عد ،مدرجا
 :م1990 ،عـزت (يف معمل ال يتسع إال لعدد حمدود من الطلبة  ،اتذةأحد األس

420.( 
  



ث ال ث ب ال   املطل
  

عودي ون الس   التلفزي
  

  :  ـقـدمـةم -
عندما ظهر التلفزيون باململكة العربية السعودية واجه العديـد مـن االنتقـادات    

  .عبة ومعقدةوالتحفظات اليت جعلت من رسالته مهمة ص
 ،وعلى الرغم من نقاط القوة اليت سجلها املؤيدون للتلفزيون وخدماته اإلعالميـة 

إال أن اآلراء واالنتقادات اليت صحبت التلفزيون منذ نشـأته يف   ،خاصة يف الدول النامية
اليت رمبا كانت قد حـدت مـن   ، العامل قد أفرزت سلسلة من القيود والضوابط الرقابية 

 االت االجتماعية فاعليته يف  حيـث   .واالقتصـادية ، والسياسية ، والثقافية ، كثري من ا
أو ، واليت ال ميكن للتلفزيون اخلروج عنها ، الزمته قوائم ولوائح املمنوعات واحملظورات 

رافق ذلك قسوة الرقابة اليت واكبت عمل هـذا اجلهـاز    ،جتاوزها بأي حال من األحوال
  ).108 :هـ1417 ،النجعي(

إال أنه ومبـرور  ، ا أن بداية التلفزيون السعودي قد كانت مهمة عسرية وشاقة ومب
 ،تقوم بالعديد من األمور اإلجيابية، الوقت استطاع أن يفرض نفسه كوسيلة إعالمية مهمة 

 تمع كما أفادت برامج  ،حيث ساعد على شرح العقيدة اإلسالمية الصحيحة بني أفراد ا
حتقيقه خلدمة  ومبا تعمل على، يادة وعي املواطنني مبنجزات الدولة التلفزيون اإلعالمية يف ز

 ،والترفيـه ، مثل التعليم ، لع التلفزيون بالعديد من األدوار املهمة طَّضوي، املصاحل العامة 
  .والتنشئة االجتماعية

  



  :  نشأة التلفزيون السعودي: أوالً
، هــ  1377ة يف عـام  بدأت أول خدمة تلفزيونية يف اململكة العربية السعودي

وذلك عندما شرعت شركة أرامكو يف بث بعض الربامج التلفزيونية مـن حمطتـها ذات   
وكان عدد قليـل مـن   ، املدى احملدود للعاملني يف مشروعات الشركة باملنطقة الشرقية 

كمـا أن  ، ألن مدى اإلرسال كان حمدوداً ؛ السعوديني هم الذين يشاهدون هذه الربامج 
 ،صـبيحي (ة التلفزيون يف ذلك الوقت مل يكن بالشكل الذي هو عليه اآلن انتشار أجهز

أقر جملس الوزراء مشروعاً بإنشاء التلفزيون يف هـ 1383 عام ويف ).27 :هـ1407
ملواكبة التقدم االقتصادي والتكنولوجي الذي تشهده اململكـة  ؛ اململكة العربية السعودية 

امللك فيصل بن عبـد  " :من املغفور له بإذن اهللا ةـومبتابعة شخصي، ة ـالعربية السعودي
وسالح املهندسني األمريكي إلنشاء  ،مت توقيع اتفاقية بني حكومة اململكة" العزيز آل سعود

مث وقعت حكومة اململكة وحكومة فرنسـا   ،حمطات تلفزيونية يف كل من جدة والرياض
لفزيون باململكة على نطاق واسع وبدأ العمل يف تنفيذ مشروع الت ،اتفاقية تطوير التلفزيون

 ،بـو النجـا  أ(وتوزيعها يف مجيـع أحنـاء اململكـة    ، وإنشاء املرسالت ، لبناء احملطات 
  .  )21–19 :هـ1417

، ولقد كان لقيام التلفزيون يف اململكة العربية السعودية العديد من االعتبـارات  
واسـتخدام  ، اململكـة   ضرورة مواكبة التقدم االقتصادي والتقين الذي تشـهده  :أمهها

إضافة إىل استخدام أجهزة اإلعالم ومنـها  ، التلفزيون لتعميق اإلحساس بالوعي الوطين 
 ،وخباصة املسـاعدة يف بـرامج حمـو األميـة    ، التلفزيون كوسيلة يف األغراض التعليمية 

لذلك فـإن األهـداف    .واستخدامه كمساعد إلحداث تغيريات اجتماعية حنو األفضل
  .واالجتماعية والثقافية هي أمور أساسية يسعى التلفزيون إىل حتقيقهاالتعليمية 
  



  :  مراحل تطور التلفزيون السعودي: اًنيثا
وقـد   .هـ كانت أول إشارة إىل مشروع التلفزيون يف اململكـة 1382يف عام 

عندما كان ولياً للعهد ورئيساً (وردت يف البيان الذي أذاعه جاللة امللك فيصل رمحه اهللا 
 ذه الوسـيلة اهلادفـة إىل   ،  ) لس الوزراء وقد تطرق البيان إىل اعتزام احلكومة األخذ 

 ذا التعبري ،  )الترفيه الربيء( إذ أشار إىل اإلطـار  ، وقد شرح جاللته فيما بعد املقصود 
 ،األخالقي الذي تقوم عليه حياة اململكة وشعبها واملستمد من الشريعة اإلسالمية السمحاء

وإىل اعتبار الوسائل اإلعالميـة أدوات للتوعيـة   ،  الكتاب الكرمي والسنة املطهرة كما يف
أو ، أو يتحرك ، بعيداً عما خيالف ذلك اإلطار األخالقي ، والتوجيه واإلرشاد و التثقيف 

ـ 1413 ،وزارة اإلعالم(ينحرف باألجهزة اإلعالمية عن رسالتها األساسية   ).93 :هـ
س الوزراء مشروعاً بإنشاء التلفزيـون يف اململكـة العربيـة    هـ أقر جمل1383ويف عام 

  :هي، السعودية على عدة مراحل 
  :املرحلة األوىل

كانت املرحلة األوىل من املشروع تتناول إنشاء حمطيت تلفزيون يف كل من الرياض 
  .بدأت حمطتا الرياض وجدة عملهما هـ1385ربيع األول  19ويف ، وجدة 

  :املرحلة الثانية
ت املرحلة الثانية من املشروع هي إيصال البث التلفزيوين إىل مكـة املكرمـة   كان

  .هـ 1387ومت ذلك يف عام، من حمطة جدة  والطائف
  : املرحلة الثالثة

  .هـ 1387ة يف شهر شوال عام مت افتتاح حمطة تلفزيون املدينة املنور



  :املرحلة الرابعة
واليت تغطـي  ، هـ 1388 ع ثاين عاممت افتتاح حمطة التلفزيون يف القصيم يف ربي

 ا وقُراها ،منطقة القصيم بأكملها   .مبد
  :املرحلة اخلامسة

اليت تعترب أكرب حمطـات  هـ 1389مام يف شعبان عام مت افتتاح حمطة تلفزيون الد
وقد ظلت هذه احملطة عدة سنوات  فريدةً مـن   .اململكة من حيث القوة واملسافة واحلجم

وبافتتاح احملطـة   .أحدث ما مت إجنازه يف عامل اإلنشاءات التلفزيونيةنوعها الحتوائها على 
  .توقف تلفزيون أرامكو عن البث باللغة العربية ،الرمسية لتلفزيون الدمام

  :املرحلة السادسة
 ا يف شهر رمضان عام مت افتتاح حمطة تلف وهـي سـادس   ، هـ 1397زيون أ

 ،وزارة اإلعالم(طة بثها التلفزيوين باأللوان وبدأت هذه احمل، حمطات التلفزيون يف اململكة 
   .)29–27 :هـ1408

فقد راعـت   ،ةحمطات التلفزيون يف املدن الرئيسوعلى الرغم من التوسع يف إنشاء 
لذلك جرى العمل  ،اململكة يف خطتها اخلمسية ضرورة إيصال البث إىل كافة أحناء اململكة

 ،يشمل كل مناطق اململكـة لبث التلفزيوين يف تنفيذ عدد من املشروعات لتوسعة نطاق ال
  :ومن بني هذه املشروعات

 ا ليصل إىل بعض املناطق املتامخة للحـدود   :املنطقة اجلنوبية  - 1 امتد البث من حمطة أ
 .اجلنوبية من اململكة

، كل منها بقوة عشر كيلـووات  أقيمت فيها ست حمطات للتقوية  :املنطقة الغربية  - 2
 .وتبثها عرب منطقة اهلدا، الطائف من رسلة امل وتقوم بالتقاط اإلشارة



 ا إقامة أربع حمطات تقوية يف كل من بقيق  :املنطقة الشرقية  - 3 ، ورأس تنـورة ،  مت 
 .اجلبيل، ورحيمة و

قامت وزارة اإلعالم بتأمني مراكز متنقلة للبث التلفزيوين إليصال  :املنطقة الشمالية  - 4
حيـث مت   ،واستمرت عملية التطـوير ، البث إىل املنطقة الشمالية بصورة سريعة 

 ،والتوسع يف نطاق البث بإقامة املزيد من حمطات التقويـة  ،تطوير احملطات القائمة
وشبكة امليكروويف اليت ربطت معظم احملطـات  ، كما مت تنفيذ الكابالت احملورية 
  ).84–81: ت.د ،مشيخ(مبركز البث الرئيسي يف الرياض 

  :البث امللون
الذي وافق اليوم ، هـ 1396يف اليوم األول من شهر شوال لعام  بدأ البث امللون

وهو اليوم الوطين للمملكـة  ، واليوم األول من شهر امليزان  ،األول من عيد الفطر املبارك
  ).47 :هـ1417 ،أبو النجا( العربية السعودية

  :جممع تلفزيون الرياض
ل التلفزيوين إىل مجيع حرصت وزارة اإلعالم على توفري االستقبال الواضح لإلرسا

من أجل ذلك قامـت ببنـاء أضـخم    ، املناطق ذات الكثافة السكانية يف أحناء اململكة 
 ا يف مدينة الرياض  وهو جممع تلفزيوين يضاهي أرقى التلفزيونات العاملية مـن  ، مشروعا

 ، حيث التصميم والتجهيز   ،وزارة اإلعـالم (هــ  1402مع يف عامومت افتتاح هذا ا
  ).98 :هـ1413

  
  :  القنوات العاملة بالتلفزيون السعودي: ثالثاً

–124: هـ1419احلارثي، (هي  قنوات عاملة بالتلفزيون السعوديهناك عدة 
125(:  



 :القناة األوىل
حوايل عشـر  هـ 1385بداية البث التلفزيوين عام  كانت ساعات اإلرسال يف

هـ 1395ويف عام  ).وأسود أبيض(وكان اإلرسال على قناة واحدة  ،ساعات أسبوعية
وشهد التلفزيون منذ هـذا التـاريخ    ،ساعة 50وصلت ساعات البث األسبوعية حوايل 

ساعة  70إذ وصلت إىل ، هـ قفزة مميزة من ناحية ساعات اإلرسال 1402وحىت عام 
ئة ساعة أسبوعياً خالل شـهر رمضـان   امع زيادة هذا املعدل إىل أكثر من م، أسبوعياً 

  .سم احلجاملبارك ومو
  :القناة الثانية

وتطورت ساعات ، نظراً للخربة السابقة ، بدأت القناة الثانية البث خبطوات ثابتة  
 ،ساعة أسـبوعياً  54إذ بلغت ، هـ 1411هـ حىت عام 1403البث منذ بداية عام 

 65وخالل موسم احلج إىل حوايل ، ساعة أسبوعياً  65وتزداد خالل شهر رمضان إىل 
األخرية زادت ساعات اإلرسال على القناتني األوىل والثانيـة إذ يبلـغ    آلونةاويف  ،ساعة

  .ساعة يوميا11ًوعلى القناة الثانية ، ساعة يومياً 19معدل اإلرسال على القناة األوىل 
 :القناة الرياضية

هــ املصـادف   16/7/1423مت البث الفعلي للقناة الرياضية اعتباراً من تاريخ 
  .كةلليوم الوطين للممل

  
 :القناة اإلخبارية

هـ وتبـث  19/1/1424مت البث الفعلي للقناة اإلخبارية من يوم األحد املوافق 
 .ساعة يوميا14ًملدة  



  
  : أهداف التلفزيون السعودي: رابعاً

الثقافـة  وخيضع لرئاسة وزير ، التلفزيون أحد الوسائل اإلعالمية املهمة يف اململكة 
ومنها ، ن األهداف العامة اليت حتكم عمل هذه الوسائل وقد مت وضع جمموعة م ،اإلعالمو

  ).105 :هـ1413 ،وزارة اإلعالم( :التلفزيون وهي
 .اإلعالم عن أمهية العمل كنشاط مرتبط بالقيم الدينية واالجتماعية  - 1
وطرق تربية األطفـال  ، نشر املعلومات عن وسائل حتسني صحة وسالمة األسرة   - 2

 .ات السليمة يف ذلكالعاد تباع، واوفق برامج صحية 
طبيعتـها  عمال اليت تتناسب مع األ اختياروتوجيهها يف ، تشجيع املرأة على العمل   - 3

 .كامرأة مسلمة
ومسؤولية ، ومراحل تنفيذها ، التوجيه واإلرشاد والتوعية عن أهداف خطة التنمية   - 4

 .املواطنني يف املسامهة يف حتقيق أهدافها
وإبراز إجيابيات ، يف املواطنني بتراثهم الوطين نشر وإذاعة املواد اليت تستهدف تعر  - 5

 :وميكن تلخيص مهام التلفزيون كما يلي، التمسك بالعقيدة اإلسالمية السمحاء 
 تمع    .ظاهرة اإلرهاب، مثل التوجيه واإلرشاد والتوعية باألخطار اليت تواجه ا
 تمع   .بث روح العقيدة اإلسالمية بني أفراد ا
 .تماعية يف التسلية والترفيهتنمية العالقات االج 
 .التثقيف والتعليم والتوعية خبطورة العمليات اإلرهابية 



 .تبصري املواطنني باملنجزات احلكومية التنموية  
أن اهلدف من هذه الوسيلة املرئية  -رمحة اهللا عليه  -كما أكد جاللة امللك فيصل 

لذا  ؛)51 :هـ1414 ،املطريي( والتثقيف، والتوجيه ، والتوعية ،  )الترفيه الربيء(هو 
فإن التلفزيون السعودي له نظامه اخلاص واملميز يف عملية التبادل الرباجمي على مسـتوى  

وكذلك الدويل عرب األقمار الصـناعية يف تغطيـة األحـداث    ، العامل العريب واإلسالمي 
  :مثل، والدولية ، الداخلية 
 .وياًالقرآن الكرمي من مكة املكرمة سن مسابقات حفظ 
 .نقل شعائر صالة اجلمعة من احلرمني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة 
 .نقل شعائر الصالة وصالة التراويح يف شهر رمضان مع ختم القرآن الكرمي 
 .نقل شعائر صالة العيدين من احلرمني 
 ).15 – 14 :هـ 1405 ،املسند(مجيع شعائر احلج  

  
  : )القناة األوىل(فزيون السعودي الربامج اليت يبثها التلأنواع : خامساً

   :)74–70 :هـ1417 ،أبو النجا( فتشمل ،تتعدد الربامج اليت يبثها التلفزيون السعودي
خيصص التلفزيون السعودي جزءاً من ساعات إرساله اليومية  :الربامج التعليمية  -   أ

تثبيت وتساعد الدارس على  ،للربامج التعليمية اليت تثري فكر املشاهد وتقومه
  .ما حصله من دراسات منهجية

 دف إىل رفع مستوى الوعي لدى املشاهد ملا يدور حولـه   :الربامج الثقافية  - ب و
هذه الـربامج يف   وتؤدى ،من مظاهر احلضارة واملعرفة يف خمتلف دروب احلياة

تتناول التقدم االقتصادي واالجتماعي ، ولقاءات  ،الغالب على شكل ندوات



إىل جانب تقدمي وشرح مظاهر التطور العلمـي علـى    ،بالدالذي تشهده ال
   .الصعيدين احمللي والعاملي

حمليـة   -يقدم التلفزيون السعودي برامج رياضية متنوعـة   :الربامج الرياضية – ـج
كمـا ينقـل التلفزيـون     ،سباقات اخليل والفروسية واهلجن :مثل -وأجنبية 

ليتـيح للشـباب السـعودي    ؛ شرة األحداث الرياضية العاملية على اهلواء مبا
  .واالستفادة مما وصلت إليه، متابعتها 

كي يطلع ؛ يهتم التلفزيون السعودي اهتماماً بالغاً بالربامج اإلخبارية  :األخبار –  د 
وتقدم األخبار على شكل نشرة  ،املواطن واملقيم على األحداث احمللية والعاملية

باللغة العربية على القناة ، ت حمددة أو نشرة موجزة يف أوقا، مصورة مفصلة 
وتقدم نشرة إخباريـة   ،وباإلجنليزية والفرنسية على القناة الثانية يومياً ،األوىل

كما يتـابع   ،مة خالل األسبوع على القناتنيهأسبوعية لتغطية أخبار العامل امل
وزيـارات  ، واجتماعات ، وندوات ، التلفزيون األنشطة احمللية من مؤمترات 

 ،ويتابع جهود خادم احلرمني الشريفني ،سؤولني للمواقع اإلنتاجية واخلدميةللم
ولقد أصبح اخلرب الذي يبث عن طريق التلفـاز   . وحكومته للنهوض باململكة

  .يصل إىل املشاهدين عرب األقمار الصناعية
رأة يساهم التلفزيون السعودي بقناتيه األوىل والثانية يف تثقيف امل :برامج املرأة -هـ 

   ا يف فنون الطـبخ   ا ،من خالل برامج يومية خاصة   وصـحة  ، تعاجل شؤو
إىل جانـب ترشـيد   ، وتغيري املفـاهيم اخلاطئـة    ،واألسرة عموماً، الطفل 

  .وغري ذلك ،االستهالك



خيصص التلفزيون السعودي ضمن ساعات إرساله اليومي برامج  :برامج الطفل –  و 
ويراعى يف هذه الربامج أن تكـون   ،املناسبةخاصة بالطفل تقدم يف األوقات 

والثقافة الدينية ، واملغامرات اليت توسع اخليال ، تضم القصص اهلادفة ، متنوعة 
والعادات السليمة، وقد استأثر تلفزيون ، املبسطة اليت تكرس القيم اإلسالمية 

ى ملا له من قبول وصدى طيب لد؛ املدينة املنورة مبسابقات رمضان لألطفال 
  .املشاهدين

ويراعـى يف هـذه    ،وتشمل الربامج الترفيهية من متثيليات وأفـالم  :املنوعات –  ز 
وأال تكـون أداة لنقـل    ،املنوعات أن تتماشى مع القيم والعادات والتقاليـد 

  .والسلوكيات املنحرفة املخالفة لشريعة اهللا الغراء، العادات السيئة 
 ،ويف نور التالوة، ويف ظالل القرآن  ،جلمعةحديث ا :تشمل :الربامج الدينية  – ح 

وتأمالت يف كتـاب اهللا   ،وندوات إسالمية ،والتفسري امليسر ،والعلم واإلميان
  .وغريها

وعمل التوعيـة   ،كما تسعى الربامج التلفزيونية إىل تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة
 ـا وفساد فكر م ،واألعمال اإلرهابية ،الالزمة ضد اجلرائم املستحدثة واألخطـار   ،نظما

ـ وعم ،واآلثار السلبية اليت تترتب على هذه األعمال ث ل وتقدمي األعمال اهلادفة إىل احل
 ،إضافة إىل مسامهة التلفاز يف التعريف برؤوس هذه الفئـة  ،على التوبة ألفراد الفئة الضالة

ى اإلبالغ إضافة إىل حث املواطن واملقيم عل ،أو االنسياق خلفهم، والتحذير من أفكارهم 
وتوعية املـواطنني  ، والوقوف يف وجهها ، ومشاركة األجهزة األمنية يف حماربة هذه الفئة 

ألطفال والنسـاء  ، وقتل للدماء ، وما ينتج عنها من سفك لخبطورة العمليات اإلرهابية 
  . لممتلكات وغريها، وتلف للمنازل ، وهدم لوالشيوخ 



وزارة الثقافة (عودي ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب ومن الربامج اليت قدمها التلفزيون الس
   ):هـ1426 -هـ 1424ل برامج دورة حمرم هيك ،واإلعالم

 .مع األحداث  - 1
 .حدث وحوار  - 2
 .أحداث العامل  - 3
 ).حلقات خاصة عن اإلرهاب(يف رحاب اإلسالم   - 4
 .ال لإلرهاب  - 5
 .الرسالة اليومية عن مؤمتر اإلرهاب  - 6
يل عن دورة التليفزيون لألعـوام  اصوملزيد من التف، معاً ضد اإلرهاب  :برنامج  - 7

 .")1"مللحق رقم ا(هـ 1426 ،هـ1425 ،هـ1424
  
  
  
  
  



ع راب ب ال ل ط   امل
  

  معاجلة التلفزيون لظاهرة اإلرهاب
  

  :  مـقـدمـة -
ولكـن   ،يشترك التلفزيون مع وسائل اإلعالم األخرى يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

هم بدور فعال ساميكن أن ي، من وسائل اإلعالم التلفزيون وملا له من تأثري أكثر من غريه 
ذلك أن الصورة قـد أضـحت هـي املرجعيـة الدالليـة       .يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

وأول هذه املصطلحات وأخطرها وأكثرهـا مركزيـة هـو مصـطلح      ،للمصطلحات
عتمد على دالالت مـا  هذا املصطلح لن يكون دقيقاً إذا ا، وكل حبث يف معىن )اإلرهاب(

حلدث ذلك ألن الصورة اليت عرضها التلفزيون هلذا ا ،ورة احلادي عشر من سبتمربقبل ص
وبالتايل  ،يصدر عن تلك الصور وحييل إليها اًخاص معىنًرسخت و، قد نسخت ما قبلها 

 ،وحتقيق التأثري بأقصى درجاتـه ، فاأللوان أضحت تلعب الدور األكرب يف رسم الدالالت 
للتعبري عن هذا التغري الذي أحدثه  )لوجيةوالبالغة التكن(رة وقد استخدم أحد الباحثني عبا

ومعىن ما سبق أن اللغة قد تراجعت لعجـز   ،)31 :م1998 ،حجازي(اللون يف التلفاز 
 ا عن منافسة داللة األلوان يف التلفاز لـذلك   ،ومع تراجع اللغة تتراجع املفـاهيم  ،مقوما

ب اإلرهاب ، أو الناس حول أسبار يف فكر اإلحاطة مبا يدون عن عجز الفالسفة واملفكرو
وتأيت الصورة املبهرة اليت استمدها التلفاز مـن   ،وبني املقاومة املشروعة حماولة التمييز بينه

 ،لكي حتدث التأثري املطلـوب  ،خصائص التصوير التلفزيوين وما فيها من إخراج ومونتاج
ث كانوا على وعـي كامـل   حي ،تلك الصورة وظفها اإلرهابيون الذين فجروا الربجني

 ا التأثريية، وشروط الصورة ، بشروط اإلخراج واملونتاج  لذلك فقد حققت هذه  ،وقدرا



كما وظف الطرف اآلخـر   ،الصورة أهدافهم يف إحداث أبلغ أنواع التخويف والتهويل
  ).165 :م2004 ،داميالغ(هذه الصورة ليبلغ هدفه 

  
  :  ظاهرة اإلرهابحماور توظيف التلفزيون ملعاجلة : أوالً

  :ةـيف جمال الوقاي 1-1
 :بناء الفكر املعتدلدور التلفزيون يف  – 1

تعالت صيحات املربني والعلماء مطالبة بتسخري التلفزيون الذي جيمع بني الصوت 
 ).18 :هـ 1403 ،الباين(والصورة واحلركة يف تربية األجيال 

وأن يراعي ذلـك  ، واخلاص  وينبغي أن يشمل التوظيف اإلرسال التلفزيوين العام
 ،وأن يتم االهتمـام باملوضـوعات املثـارة    ،وأساليب األداء وضوابطه، طبيعة املضمون 

 ،ويلزم التوصل إىل بالغة خاصة بالتلفاز ،والشخصيات البارزة ،واألفكار واآلراء املتناولة
علـى  ولكل ساحة قدرة  ،ولكل إمياءة داللة ،حبيث يصبح لكل قسمة من القسمات معىن

وجيب أن يكون التوظيف حمصوراً يف  ،)1 :ت.د ،إمام(إثارة التأمل يف الصورة املتحركة 
من خالل العناية بضـوابط  ، اجلوانب اليت جتعله أكثر إجيابية يف آثاره التربوية واإلعالمية 

  .االستخدام العام
ملثـل  الذي يقـوم ببـذر ا   ،نظر إىل التلفزيون على أنه الذراع الثقايف للمجتمعوي 

 ،وينتج جتانساً ثقافياً أكثر عمومية ومشولية ،وترسيخ املفاهيم وتعديلها وتصحيحها ،والقيم
وقد ساهم تلفزيون اململكة العربية السعودية يف تقدمي الكثري من الربامج اهلادفة إىل ترسيخ 

والوحـدة  وترسيخ القيم اإلسالمية الداعية إىل احلـب   ،العقيدة اإلميانية وااللتزام بالعبادة
  .)16 :هـ1407 ،حييصب(ونبذ العنف واإلرهاب ، والرفق واللني ، والتآلف 



وميكن استخدام هذه الربامج يف إحداث التأثري املرغـوب يف الفكـر والسـلوك    
  .املناهض لإلرهاب

وبرامج ، كما ميكن االستفادة من الربامج ذات الطابع التفاعلي كربامج املسابقات 
 ،اليت تتطلب قدراً من املشـاركة واملناقشـة واحلـوار   ، ومشكالته معاجلة قضايا الواقع 

اليت تساعد يف إجياد مناخ فكـري  ، والندوات الفكرية والثقافية ذات الوجهة الصحيحة 
  .نظيف من كل ما يلوثه من تطرف وإرهاب وسفك دماء حتت شعار اجلهاد

 :دور التلفزيون يف التعريف بأخطار ظاهرة اإلرهاب - 2
وآثـاره علـى   ، لتلفزيون بدور مهم يف جمال التعريف بأخطار اإلرهاب ينهض ا

 تمع اإلنساين برمته  وذلك من خـالل عـرض النمـاذج    ، مستوى الفرد واجلماعة وا
والصورة املتحركة وامللونة ومـا يصـاحبها مـن     ،وشرحها وحتليلها وتفسريها ،واألمثلة

ومن خالل العلماء واملفكـرين   ،استغالهلامؤثرات ميكن أن تعطي أثراً كبرياً إذا ما أحسن 
يقـوم  ، وإجراء الندوات واملناقشـات   ،وعن طريق عقد اللقاءات معهم، وأرباب القلم 

 ،والتعريف مبوقف القيم االجتماعية ،التلفزيون السعودي بعرض موقف الدين من اإلرهاب
يـون مـن خـالل    كما حيث التلفز ،واألصول الثقافية من هذه الظاهرة املرضية اخلطرية

 تمع وأجهزته تاألعمال اليت تقدمها كافة مؤسسا األسرة واملدرسة والنادي  علـى   ، ا
ت األمـر  وهيـآ  ،واألجهزة األمنيـة ،  ةاألجهزة التنفيذية يف الدولالتواصل والتعاون مع 

بنهوض هذه املؤسسات مجيعها ، وغريهم ، ودعاة املساجد ، باملعروف والنهي عن املنكر 
 ،وميكن االستفادة من نتائج الدراسات والبحـوث  ،يف معاجلة الظاهرة اإلرهابية بدورها

 االت  بتوعية كل مؤسسة بدورها يف هذا ، وجهود وفكر وعلم أرباب القلم يف خمتلف ا
 ال كما ينهض التلفزيون ببيان العقوبات األخرويـة والدنيويـة ملقتـريف العمليـات      ،ا



وشرح القضـايا واألحكـام    ،ستمر عنها يف وسائل اإلعالموذلك باإلعالم امل ،اإلرهابية
 ا كما أن تنفيذ العقوبة على اجلاين بصورة علنية حيقق مجلة من األمور املفيـدة   ،اخلاصة 

  :منها
وفيه عربة وعظة لكافة الناس من أن  ،أن إقامة احلد علناً من شأنه أن يردع اجلاين

الشرعي على اجلاين من شـأنه أن   احلدتنفيذ فمشاهدة  يقتدوا به ويسريوا على خطاه ، 
 ).171 :هـ1421اجلحين، ( اجلرمية ضدرأياً عاماً  يوجد

 :دور التلفزيون يف عملية التربية السليمة - 3
مبـا   ،تستهدف التنمية مبفهومها الشامل إحداث تغيريات تدرجيية يف سلوك األفراد

 ،وتقبـل هـذه النتـائج   ، من نتائجها واالستفادة ، يسهم يف املشاركة يف عملية التنمية 
وأسـاليب  ، وتتطلب عملية التنمية البشرية تدفقاً مستمراً من املعلومات واملعرفة واآلراء 

 ،وما تبذله الدولة من ألوان النشاط املختلفة ،وانتشار الوعي باألهداف الوطنية، السلوك 
احتاد إذاعـات الـدول   (ت ومن هنا تربز احلاجة إىل وسائل قادرة على نقل هذه املعلوما

  ).23–22 :م1973 ،العربية
وينهض التلفزيون بدور مهم يف عملية نقل املعلومات هذه طبقاً لألولويات التالية 

  :)38 :م1985 ،لبيب(
وترسـيخ العقيـدة   ، وتشمل الربامج اهلادفة إىل احلث على العبادات  :التربية الدينية -

وااللتزام باألخالق اإلسالمية الـيت   ،وعدم التناحروالتعاون  ،وارتياد املساجد ،اإلميانية
 .والوالء للوطن ،تدعو إىل الرمحة والوحدة واللني والرفق واحترام حقوق الغري

 .قيات التقنية واإلجنازات العلمية وغريهايوتتضمن التطب :التربية العلمية -



من النواحي  ،لكبريوالوطن ا، وتتناول التعريف بالوطن الصغري  :التربية الوطنية القومية -
 .وزرع قيم الوالء واالنتماء إىل هذا الوطن ،اجلغرافية واألثرية والتارخيية

والسالمة ، وتتضمن الربامج اليت حتث على احلفاظ على املمتلكات  :التربية االقتصادية -
 .وغريها، املهنية 

وما علـى  ،  وتشمل احلفاظ على البيئة مبا حتويه من هواء وماء وأرض :التربية البيئية -
 .األرض من إنسان وحيوان ومنشآت

وتشمل الربامج اهلادفة إىل نشر الوعي باألساليب الصحيحة للتنشـئة   :التربية األسرية -
 .وبرامج التوعية الصحيحة وغريها، األسرية 

 وض التلفزيون بالتربية من خالل هذه اجلوانب من شأنه أن يهيـئ التربيـة    إن 
 وراً مكمالً لدور األسرة واملدرسـة؛ عد دوهذا الدور ي  ،رهابالصاحلة اليت ال تعرف اإل

 ،ال دور تعارض وتضـاد  دور تكامل ،تنسيق بني هذه األدوارلذلك جيب أن يكون هناك 
  .حىت تؤيت التربية مثارها املرجوة يف الوقاية من اإلرهاب وغريه من الظواهر املرضية

  
 :دور التلفزيون يف نبذ العنف - 4

واليت تقول بوجود عالقة سببية للعدوان ، بني الدالئل العلمية التجريبية  هناك التقاء
 م العنف على الشاشة وبني الدالئل العلمية  ،على املدى القصري بني بعض األطفال ملشاهد

اق واسـع  إن مشاهدة العنف على نط : "اليت تقول  ،األقل تأكيداً من الدراسات امليدانية
وهذا االلتقاء بني هذين النوعني مـن   ،األجل للسلوك العدواينتسبق بعد املظاهر طويلة 

   )501 :م1987 ،بيتنر("األدلة يشكل دليالً أولياً على وجود عالقة سببية 
  :)504 :م1987 ،بيتز(وتشري البيانات العلمية يف هذا الصدد إىل ما يلي 



 .العروض احلية للعنف ميكن أن تؤدي إىل سلوك عدواين من جانب املشاهد -
وإن كان اإلحبـاط يسـهل    ،السلوك العدواين ال يتوقف على منط معني من اإلحباط -

 .القيام بعمل عدواين
 .املدلوالت املتعلقة بإسهام عنف التلفاز يف العدوان املضاد للمجتمع تظل قائمة -
اإلحيـاء بـأن    :العوامل يف أسلوب العرض اليت تزيد احتمال التصرف العدواين هـي  -

أو أن العـدوان   ،أو أن دافعه هو احلقد ،أو أنه مقبول اجتماعياً ،رهالعدوان له ما يرب
 .وأن تكون مادته شديدة اإلثارة ،وكذلك تصويره بشكل واقعي ،يعود مبنفعة

يف  )اجلـنس والعنـف  (وقد قامت إحدى جلان الكوجنرس األمريكي بدراسة عن 
حداث يف أمريكا ترجع أوضحت تلك الدراسة أن نسبة كبرية من جرائم األ ،برامج التلفاز

 ـا جامعـة    ،إىل تقليد مرتكبيها ملا يرونه على شاشة التلفاز وتوصلت دراسة أخرى أجر
كاليفورنيا إىل أن األشخاص الذين يشاهدون نسبة كبرية من برامج العنف مييلون بالفعل 

أكثر  بينما مييل مشاهدو الربامج االجتماعية واإلنسانية إىل سلوك ،إىل العنف يف سلوكهم
وأن هذه األفالم تعلم  ،أن برامج العنف تثري العنف" :وقد وجدت الباحثة مهلوايت ،اتزاناً

 ،اجلحين( "درساً من جانب واحد فقط وهو انتهاك القانون دون تعليم احلل اإلجيايب البديل
  ).165–163 :هـ1421

أو يهيـئ  ، أو حيـرض  ، إن عرض التلفزيون بشكل غري مدروس للعنف يشجع 
وذلك حبكـم دوافـع نفسـية     ،ض الناس الرتكاب جرائم تتسم بالعنف كاإلرهاببع

ذلك أن السلوك العدواين ال ميكن أن ينبع من  ،واجتماعية واقتصادية وسياسية وبيولوجية
لذلك فإن التلفزيون كما ينشر ثقافة  ،وإمنا هناك أسباب وعوامل تفرز هذا السلوك ،فراغ

 ،ميكن أن ينشر الثقافة اليت حتول دون العنف ،العنيف ويساهم يف حدوث السلوك،العنف 



وذلك باستبدال األعمـال الـيت    ،ويسهم يف منع حدوث السلوكيات العنيفة واإلرهابية
بنقيضها من األعمـال   ،وتسهم يف حدوث السلوك العنيف، تسهم يف نشر ثقافة العنف 

وث السـلوكيات العنيفـة   وتسهم يف منع حد، اليت تسهم يف نشر الثقافة املضادة للعنف 
  .واإلرهابية

  

  :ةعاجلـيف جمال امل 1-2
 تمع للنهوض حملاربة اإلرهـاب ي   ،عد التلفزيون وسيلة مهمة يف شحذ مهم أفراد ا

 رمني اهلاربني، خاصة يف العمليات اإلرهابيـة كما ي  ألن هـذه   ،عد وسيلة للبحث عن ا
 ـرمني يف    ويتم ،العمليات تقع يف منأى عن الرقابة األمنية ذلك باإلعالن عن هـؤالء ا

وهو ما فعله التلفزيون السعودي عندما استخدم هذه الوسيلة اإلعالمية املهمة ، التلفزيون 
ورصد اجلوائز ملـن يـديل    ،ونشر صورهم، يف اإلعالن عن الرؤوس املدبرة للفئة الضالة 

 ،اجلحين(ة اإلرهاب عد ذلك خدمة يقدمها التلفزيون للتصدي لظاهروي  .مبعلومات عنهم
  ).173–172 :هـ1421

ومن خالل ما يتوافر من  ، إن الغايات اإلعالمية القمعية تبدأ عند ارتكاب اجلرمية
 ا ، معلومات عن مرتكبيها   ،وما يديل به الشهود من أقوال ومعلومات، أو ظروف ارتكا

خاصـة   ،ة اإلعـالم وبالتايل تتوىل أجهز ،وما يتوافر من دالئل تشري إىل مرتكب اجلرمية
لتقدمي كل عون ألجهزة الشرطة ؛ نشر هذه احلقائق حىت تشحذ مهم اجلمهور  ،التلفزيون
ويتطلب هذا الدور تعاوناً وتنسـيقاً   ،وإلقاء القبض عليه، للتعرف على الفاعل ؛ والعدالة 

ـ   .دوره حبيث يؤدي كالً ،كامالً بني أجهزة األمن وأجهزة اإلعالم ن مبا حيقق العدالـة م
  ).127 :هـ1423 ،ناجي(ويبصر اجلمهور حبقائق املوقف من ناحية أخرى  ،ناحية



ومواجهة الظواهر  ،كما يقوم التلفزيون بكشف حقيقة التيارات الفكرية املنحرفة
ويبصر اجلمهور بدوره يف عملية التصدي هلـذه   ،االجتماعية اليت تنال من التقدم والنمو

يارات اهلدامـة  شك أن إشعار الفرد بدوره يف مواجهة التوال  ،التيارات والظواهر املرضية
 م  يدفع الفرد إىل كما يشـجعه علـى    ،أو مد يد العون هلم، عدم التستر على املشتبه 

 ذا الصدد، اإلبالغ عن هؤالء األفراد  ولذلك تأثري كبري يف  ،والتعاون مع جهاز الشرطة 
  .احلد من هذه اجلرائم وضبط مرتكبيها

سى دور املناظرات التلفزيونية العلنية يف عملية التصدي لألفكار اهلدامـة  كما ال نن
 ا وجهابذة العلـم والفكـر    ،وبني من وقع من اإلرهابيني يف يد أجهزة العدالة ،وأصحا

وأعظم األثـر يف  ، سيكون هلا أكرب التأثري  ،فهذه املناظرات اليت يقترحها الباحث ،والقلم
 م معاجلة االحنرافات الفكرية وقـد تـؤدي هـذه     ،لكثري من الشباب الذين مت التغرير 

  .املناظرات إىل توبة من وقعوا يف مصيدة وشبكات اإلرهاب
  

  :  ظاهرة اإلرهابل يةالتلفزيونأمناط املعاجلة : اًثاني
  :)73–72 :هـ1420 ،خضور(ن للمعاجلة التلفزيونية لظاهرة اإلرهاب مها هناك منطا

   

  :املعاجلة املثرية 2-1
وهي معاجلة مبتورة ، ىل التهويل واملعاجلة السطحية ستخدم تغطية متيل إوهي اليت ت

عد هذه املعاجلة استجابة ملا تفرضه اعتبارات السلطة يف وت  .تؤدي إىل تشويه وعي اجلمهور
وهذه املعاجلة تقوم على أساس التركيـز   ،أو احتياجات السوق اإلعالمية، بعض األنظمة 

  . على حساب الوظائف األخرى، سويقية لإلعالم على الوظائف الت



  :تكاملةاملعاجلة امل 2-2 
وهذه املعاجلة تتسم بـالعمق   ،وهي املعاجلة اليت تتعرض للجوانب املختلفة للظاهرة

  :وتستخدم هذه املعاجلة أسلوبني مها ،والشمولية واملتابعة الدقيقة
  : األسلوب العقلي -أ 

والنمط النقدي الذي يقوم  ،مات الصحيحة واملوثقةقدم املعلوالذي على أساسه ت 
واالنطالق من املسـتوى   ،على أساس تقدمي املعلومات مع حماولة إشراك اجلمهور املتلقي

 .وربط املعاجلة باهتمامات ومصاحل اجلماهري ،الواقعي لوعي اجلماهري
  : نطقياألسلوب امل - ب

ساق والشـمول ملختلـف   إعطاء صورة متكاملة تتسم بالوضوح واالتمن خالل 
مع مراعاة املستويات املختلفة  ،وآفاق تطورها ،وتقدمي تارخيها وسياقها ،جوانب الظاهرة

 .واالعتماد على كوادر إعالمية مؤهلة ومعروفة ،للجمهور
  



ث ال ث ث ال   املبح
  

ة ات السابق   الدراس
يعرضها الباحث ، وجدت عدة دراسات دارت حول موضوع الدراسة احلالية 

  :كالتايل، مرتبة زمنياً من القدمي إىل احلديث 
 ا) هـ1405املسند، (دراسة  - 1 أثر وسيلة التلفاز على متاسك : (وعنوا

 ا ومتسكها بأحكام الدين  ). األسرة ووحد
وزيادة الوعي  ،هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر التلفاز يف ترسيخ العقيدة اإلميانية

   .ومتاسك األسرة ،الديين
وخلص  ، سبيل ذلك استخدم الباحث منهج املسح االجتماعي بطريق العينةويف

   :إىل النتائج التالية
كما ساهم يف زيادة الوعي الديين من  ،ساعد التلفاز على متاسك األسرة وجتمعها  - 1

 .ومل يؤثر على الزيارات العائلية ،خالل الربامج الدينية اليت يقدمها
 )٪37(فكار واآلراء بني األسرة الواحدة حسبما أفاد يف اختالف األ اًأن للتلفاز دور  - 2

وأداء الواجبات املدرسية ، كما أنه يتسبب يف تأخري الصلوات  ،من أفراد العينة
 .للطالب

وإبراز ، أمكن االستفادة من هذه الدراسة يف إثراء اإلطار النظري للدراسة احلالية 
   .واختيار املنهج املناسب هلا، أمهيتها 

  
 



 ا) هـ1416، آل سعود (اسة در - 2 اإلعالم اإلسالمي ودوره : (وعنوا
 . )اإلرهابيف مكافحة 

يف مكافحة إىل توضيح دور اإلعالم اإلسالمي قدمياً وحديثاً الدراسة  هدفت وقد
وقد  ،وطرق مكافحته من وجهة النظر اإلسالمية ،هوتوضيح أساليب الوقاية من ،اإلرهاب

  :منها تائجنتوصلت هذه الدراسة إىل عدة 
  .كافة املستويات علىاإلرهاب  مكافحةيف عمليات  ومهماً لإلعالم دوراً بارزاً نأ  - 1
مع  ،مع عملية االقتحام ،التفاوضافر عملية ضجناح عمليات املكافحة على ت يعتمد  - 2

  .عملية مجع املعلومات وحتليلها
تماعيـة  واقتصـادية واج  سياسـية وله أبعاد ، لإلرهاب أهدافاً كثرية ومتعددة  نأ  - 3

  .ةوسيكولوجيلوجية يووأيد
 ،وتساؤالت دراسته، من هذه الدراسة يف صياغة بعض األهداف  الباحث استفاد
  .هلا النظريوإثراء اإلطار 

 ا) هـ 1419النويصر، (دراسة  - 3 يف  املعلوماتدور نظم ( :وعنوا
 .  )مكافحة اإلرهاب

 ، الدراسة إىل التعرف على ظاهرة اإلرهاب  هدفت  وأساليب، ا وأسبا
 ا، وأنواعها ، والتعرف على نظم املعلومات  ،وموقف اإلسالم منها ،مكافحتها  ،ومكونا

يف  ودورها، ووظائف نظم املعلومات األمنية  ،ودور احلاسب اآليل يف جمال املعلومات
 ا  املعمولوالتعرف على جوانب القصور يف نظم املعلومات األمنية  ،مكافحة اإلرهاب

   .حالياً
   :الدراسة إىل النتائج التالية خلصت



ودوافـع   ،ودوافع شخصية ،سياسيةدوافع  :دوافع اإلرهاب جاءت مرتبة كاآليت أن  - 1
ودوافع  ،ودوافع مرضية ،اجتماعيةودوافع  ،ودوافع تارخيية ،ودوافع مادية ،إعالمية
  .عقائدية

 ،االنتحارية ياتالعمل :كاآليت النسبيةأهم أشكال اإلرهاب جاءت طبقاً ألمهيتها  أن  - 2
  .احتجاز الرهائن ،اختطاف الطائرات ،االغتيال ،التفجري

يف مكافحـة   فـاعالً  اًهلـا دور  وأن ،هناك أمهية ملحة لنظم املعلومات األمنية أن  - 3
عـدم   :مثل،اإلرهاب مبكافحةيف هذه النظم املعنية  اًكما أن هناك قصور ،اإلرهاب

عدم توفر برامج التدريب و ،املؤهلةالبشرية  فر الكوادرعدم توو ،توفر الربامج املناسبة
  .اآليل غري كافية احلاسبأعداد أجهزة وأن  ،املناسبة الستخدام احلاسب اآليل

 هود يف  :فوائد منها حتققنظم املعلومات يف أجهزة مكافحة اإلرهاب  أن  - 4  ا توفر ا أ
م يف الوقاية وتسه ،اإلرهابية باألنشطةوتساعد يف التنبؤ  ،يرعمليات البحث والتح

  .والرقابة والتنظيموتوفر املعلومات الالزمة للتخطيط ،  ،منها
 ادراسته  أهدافالدراسة يف صياغة بعض  هذهمن  الباحث استفادولقد   ،وتساؤال

كما ميكن االستفادة من هذه  ،مشكلتهاوإبراز أمهيتها وصياغة  ،وإثراء اإلطار النظري هلا
وذلك مبقارنة النتائج اليت ميكن أن تسفر  ،احلاليةالدراسة الدراسة عند عرض وحتليل نتائج 

  .ا الدراسة السابقةهاليت أسفرت عن بالنتائج ،عنها الدراسة احلالية
 ا )1420 ،الغامدي(دراسة  - 4 مين الوظائف اإلجيابية لإلعالم األ( :وعنوا

 .  )من اإلرهاب الوقايةيف 
ابية لإلعالم األمين يف الوقاية من إىل التعرف على الوظائف االجي الدراسة هدفت

 ،واألمنوطبيعة العالقة بني اإلعالم  ،األمينوعلى الوظائف االجيابية لإلعالم  ،اإلرهاب
  .الوقاية والتوعية من اإلرهاب أمهيةعلى التعرف و



  :إىل النتائج التالية الدراسة وخلصت
  .الصفحات الداخليةتنشر يف  اإلرهابيةحفية املتعلقة باألحداث صاملادة ال معظم  - 1
  .بالصورةاملادة الصحفية املنشورة غري مدعومة  معظم  - 2
  .م اإلعالم األمينومفه حداثة  - 3
  .الزائدة يف التعامل مع اإلرهابيني السرية  - 4
  .اجلانب هذايف  ياًستفادة من املتخصصني إعالماال عدم  - 5

 ،من هذه الدراسة يف صياغة بعض األهداف وتساؤالت دراسته الباحث استفاد
  .هلا النظريثراء اإلطار وإ
 
 ا) هـ1424الغامدي، (دراسة  - 5 أمهية املعلومات يف مواجهة ( :وعنوا

 . )اإلرهاب
واجلهود  ،وصوره مفهومهإىل التعرف على اإلرهاب من حيث  الدراسة هدفت

 ،الالزمة ملواجهة اإلرهاب املعلوماتوبيان أنواع ومصادر ووسائل مجع  ،املبذولة ملواجهته
مع إبراز أمهية التعاون الدويل ملواجهة  ،املواجهةاالستفادة من هذه املعلومات يف وأوجه 
  .اإلرهاب

ذلك استخدام الباحث منهج دراسته احلالة للقضايا اإلرهابية اليت مت  سبيل ويف
وخلص إىل  ،يستنبط من خالهلا مدى أمهية املعلومات يف مواجهة اإلرهاب واليت ،ضبطها
  :التالية النتائج

ال ، ورتكب لغـرض مـا  ي  ،منظمو ،اإلرهاب عمل عدواين متفق على عدوانيته نأ  - 1
 ،عر والفزعذاخلوف وال رزيفو ،من الكيان الدويل بهيستند إىل حق واضح معترف 

  .وميكن أن يرتكبه فرد أو مجاعة أو دولة ،واهلمجية بالوحشيةويتم بوسائل تتسم 



وسـائل املواصـالت    ىحدإ أو، الطائرات  تطافاخ :أهم صور اإلرهاب هي أن  - 2
اسـتخدام   ،املهمـة اختطاف الشخصيات  ،احتجاز الرهائن ،االغتياالت ،األخرى

  .األسلحة اجلرثومية
، أو دوافعـه  ، أو شكله ،  سياستهأو ، اإلرهاب حمرم شرعاً أياً كانت صورته  أن  - 3

  .الغيلة يعترب منها قتل واليت، احلرابة  يقع حتت جرمية هوقد أفىت علماء املسلمني بأن
 ،الوثائق( :املعلوماتية مثل األجهزةأهم وسائل وأساليب مجع املعلومات يتمثل يف  أن  - 4

وتكنولوجيا املعلومـات   ،املعلوماتومراكز  ،وماتلوبنوك املع، ومراصد البيانات 
  .)وغريها، رات الفيلمية غاملص

يف عقد مؤمتر  مواجهة اإلرهاب تتمثل يفاخلطوة األوىل واألساسية للتعاون الدويل  أن  - 5
مث بعد ذلك يتم وضع آلية دولية متفـق  ،  دويل لوضع تعريف متفق عليه لإلرهاب

 ذه ، عليها ملواجهته    .الدويل ملواجهة اإلرهاب فاعالً التعاون يصبح الطريقةو
ويف صياغة مشـكلة   ،الدراسة يف استلهام فكرته البحثية ذهمن ه الباحث استفاد

 ا وإبراز أمهيتهابعض أهدافه وحتديد ،دراسته   .ويف إثراء اإلطار النظري هلا ،ا وتساؤال
 
 ا) هـ 1425اآلغا، (دراسة  - 6 معاجلة الصحف العربية لظاهرة : (وعنوا

 . )لعدد من الصحف العربية يةحتليل دراسة - اإلرهاب
إىل التعرف على دور املؤسسة الصحفية اليومية العربية يف تغطيـة   الدراسة هدفت

وأساليب تفاعلـها مـع ظـاهرة     ،ومدى استجابتها ملتطلبات املعاجلة ،رهاباإلظاهرة 
 ا ،اإلرهاب وعلى بلورة اجتاه املواطن العريب  ،على توضيح الصورة احلقيقية لإلسالم وقدر

  .الظاهرةحنو 
اختار عينة من مخس حيث ، ذلك استخدم الباحث منهج حتليل احملتوى  سبيل ويف

  :ائج التاليةوخلص إىل النت ،عربيةصحف 



املدروسة يف معاجلتها لظاهرة  الصحفبني  توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما ال  - 1
 ألسـباب  يف طرحهـا  الصـحف بني هذه  كما ال توجد هذه الفروق ،اإلرهاب
  .ونوعية االجتاه املطروح ،عالجهوأساليب  ،اإلرهاب

عاجلة موضوع يف موقع م املدروسةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني الصحف  ال  - 2
  .اإلرهاب
، من هذه الدراسة يف إثـراء اإلطـار النظـري لدراسـته     الباحث استفادولقد 

  .واالستفادة من نتائجها
  

  :تعليق عام على الدراسات السابقة
بعد مسح واستعراض الدراسات السابقة اليت دارت حـول موضـوع الدراسـة      

   :استبان للباحث ما يلي ،احلالية
ابقة مع الدراسة احلالية يف تركيزها علـى وسـائل اإلعـالم    اتفقت الدراسات الس  - 1

وذلك ملا لإلعالم مـن   ،ومنها اجلرائم اإلرهابية ،ودورها يف مكافحة اجلرمية عموماً
 .تأثري خطري يف بناء الفكر وتشكيل السلوك والوجدان

وهـو  ، تناولت بعض تلك الدراسات جانباً واحداً من جوانب موضوع البحـث    - 2
، وقد ركـزت هـذه   يف حني تناول البعض اآلخر جانب اإلعالم ،بجانب اإلرها

 الدراسة احلاليةبينما تناولت  ،بشكل عام  واإلرهابقضية اإلعالم على الدراسات 
 االت اإلعالمية املتعددة على قضية العمل التلفزيـوين   تركز، حيث  جزئية من ا

 .موسائل اإلعالم بشكل عا وليس ،واإلرهاب على وجه التحديد
تعطـي  ، ومل تتناول تلك الدراسات العالقة بني دور التلفزيون وظاهرة اإلرهـاب   - 3

لوقاية من اإلرهاب من خالل ميـدان مهـم ومـؤثر وهـو     ا أمهيةاحلالية الدراسة 



ليكمل بذلك الدور الذي تؤديه الدولة واملؤسسات األخرى العاملـة يف   ،التلفزيون
 تمع  .ا

بني الدراسـة احلاليـة والدراسـات    القاسم املشترك كان االهتمام بالتوعية األمنية   - 4
 .حيث أكدت على دور التوعية األمنية يف الوقاية من اجلرمية واالحنرافالسابقة، 

ـ 1405(أجريت الدراسات السابقة خالل الفترة من عـام    - 5 وحـىت عـام    )هـ
ـ 1426(بينما يتم إجراء الدراسة امليدانية احلالية خالل العام ، )هـ1425( ) هـ

  .ئة اهللا تعاىلمبشي
عن األهداف  ،اختلفت األهداف اليت سعت إليها كل دراسة من الدراسات السابقة  - 6

 .اليت تسعى إليها الدراسة احلالية باختالف الزاوية اليت تناولتها الدراسة من خالهلـا 
 كل دراسة يف موضوع دور وسائل اإلعالم يف الوقاية من اجلرمية عموماًفقد ركزت 

 .اإلرهاب مبا فيها ظاهرة
تضح أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة اليت ت ،ما سبق من خاللو
  .والدراسة احلالية ،مت عرضها

  



  

       

  منهجية الدراسة وإجراءاتها 
         :   

   :   
   :   
   :   
   :   
   :    
   :    

  

  
   
  
  
  

      
  

  
  
  



  
ل الال ص الف   ثث

  

  منهجية الدراسة وإجراءاتا
  

كما  ، ويبني جمتمع وعينة الدراسة،  هذا الفصل منهج الدراسة، وحدودهايتناول   
 ااواإلجراءات اليت مت ، يتطرق لبناء أداة الدراسة  ويوضح  ، تباعها للتحقق من صدقها وثبا

وأساليب املعاجلة اإلحصائية اليت مت استخدامها يف معاجلة كيفية تطبيق الدراسة ميدانياً، 
  .بيانات الدراسة

  
  : منهج الدراسة : أوالً

واألهداف اليت تسعى إليها، للتعرف على دور التلفزيون ، انطالقاً من طبيعة الدراسة   
وبناءً على التساؤالت اليت سعت الدراسة لإلجابة  ، السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

نها، استخدم الباحث منهج املسح االجتماعي، والذي ي عد أحد أمناط الدراسات املسحية ع
اليت تنتمي إىل الدراسات الوصفية، لكون هذا املنهج يقوم بوصف الظاهرة يف وضعها الراهن 

  . وحتليلها، وي عرف هذا املنهج باملنهج الوصفي التحليلي
ة وطالب كلية اآلداب جبامعة امللك ولذا فمنهج الدراسة يصف وحيلل آراء أساتذ  

حول موضوع الدراسة عن دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ، سعود يف مدينة الرياض 
  .ظاهرة اإلرهاب

  



  
  :  حدود الدراسة: ثانياً

واملوضوعية ، والزمانية  ،واملكانية ،ح ددت هذه الدراسة بعدد من احملددات البشرية  
  :اآلتية

  : ةاحلدود البشـري 2-1
اقتصرت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس والطالب بكلية اآلداب يف جامعة امللك   
  .مبدينة الرياضسعود 

  
  : ةاحلدود املكانيـ 2-2

 ا، اللغة اإلجنليزية، الدراسات (تركزت الدراسة على األقسام املختلفة    اللغة العربية وآدا
كلية يف ) ، اإلعالم، علوم املكتبات واملعلوماتاالجتماعية، اجلغرافيا، التاريخ، اآلثار واملتاحف

  .اآلداب جبامعة امللك سعود يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية
  
  : ةاحلدود الزماني 2-3

هـ 1426(مت تطبيق الدراسة ميدانياً خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي   
  ).هـ1427 -
  
  : ةاحلدود املوضوعي 2-4

يف معاجلة ظاهرة  القناة األوىل بالتلفزيون السعوديدور راسة يف تناول احنصرت الد  
لك يف جامعة امل ،أساتذة وطالب كلية اآلدابمن خالل التعرف على وجهة نظر ، اإلرهاب 

أشكال العمليات اإلرهابية، ودور القناة األوىل  منشكل يف كل ، سعود مبدينة الرياض 



قاية من ظاهرة اإلرهاب، ومعاجلة ظاهرة اإلرهاب، بالتلفزيون السعودي يف كل من الو
  .وأساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

  :جمتمع الدراسة : ثالثاً
يتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب يف كلية اآلداب   

فرداً عند تطبيق الدراسة ) 4780(بالغ عددهم وال، يف مدينة الرياضجبامعة امللك سعود 
  .طالباً) 4500(عضواً و) 280(ميدانياً، منهم 

  : عينة الدراسة : رابعاً
كلية من أعضاء هيئة التدريس ب) ٪50(قام الباحث باختيار عينة عشوائية بنسبة   

نة فرداً، وباختيار عي) 140(وعددهم ، دينة الرياض اآلداب يف جامعة امللك سعود مب
 ،دينة الرياضيف جامعة امللك سعود مبمن طالب كلية اآلداب ) ٪10(عشوائية بنسبة 

  .فرداً) 450(وعددهم 
على أفراد العينة اليت مت اختيارها، متكن الباحث " االستبانة"بعد تطبيق أداة الدراسة و  

، منها استبانة موزعة) 590(استبانة مكتملة البيانات من أصل ) 481(من استعادة 
) ٪81.53(مما ميثل نسبة ،  استبانة من الطالب) 365(و، استبانة من األساتذة ) 116(

وهذه االستبانات هي اليت ختضع للتحليل يف الدراسة . من إمجايل االستبانات اليت مت توزيعها
  .احلالية



  :أداة الدراسة : خامساً
  : بناء أداة الدراسة 5-1

والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع ، الية طالع على أدبيات الدراسة احلبعد اال  
امعة ألساتذة وطالب كلية اآلداب جبهذه الدراسة، قام الباحث بتصميم استبانة موجهة 

دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ، للتعرف على آرائهم حيال يف مدينة الرياضامللك سعود 
  .ظاهرة اإلرهاب

رسة الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومن خالل االستبانة مت مجع بيانات الدا  
  :وحتقيق أهدافها، واشتملت على ما يأيت

  
  : ةمتغريات أولـيـأ -5-1

الشخصية (ومشلت البيانات األولية ، " متغريات منفصلة"وهي متغريات مستقلة   
، النوعية واحلالة )للطالب(، السنة الدراسية )لألساتذة(العمر، الوظيفة : مثل) والوظيفية

اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة ، االجتماعية، مدى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي 
  .اإلرهاب

  
  : متغريات الدارسة األساسيةب -5-1

وتكونت من ، ومشلت البيانات األساسية ، " متغريات متصلة"وهي متغريات تابعة   
  : كما يلي، حماور  أربعةعبارة موزعة على ) 56(

  .  أشكال العمليات اإلرهابية: ر األولاحملـو
  .أُعدت لقياس اآلراء حنو هذا احملور ،عبارة) 11(يتألف مقياس ذلك املتغري من     

  .دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب: الثايناحملور 



  .ء حول ذلك احملورأُعدت لقياس اآلرا،عبارة ) 20(يتكون مقياس هذا املتغري من     
  . دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب: الثالثاحملور 

  .أُعدت لقياس اآلراء إزاء هذا احملور، عبارة ) 13(يتألف مقياس ذلك املتغري من     
ة أساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهر: الرابعاحملور 

  .  اإلرهاب
  .أُعدت لقياس اآلراء حيال ذلك احملور، رةعبا) 12(يتكون مقياس هذا املتغري من     

) Closed Questionnaire(وقد تبىن الباحث يف إعداده لالستبانة الشكل املغلق   
" Likert) "ليكرت(وقد مت استخدام مقياس . الذي حيدد االستجابات احملتملة لكل سؤال

ي الستجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات متغريات الدراسة األساسية للتدرج اخلماس
، )موافق بشدة، موافق، موافق إىل حد  ما، غري موافق، غري موافق بشدة(مثل ، " احملاور"

عن أقل درجة ) 1(، بينما يعرب الرقم )موافق بشدة(عن أعلى درجة ) 5(حيث يعرب الرقم 
  .بحوثني حتديد مدى املوافقة أو عدمهاوطُلب من امل). غري موافق بشدة(
  
  : صدق أداة الدراسة 5-2

  
  : )صدق احملكمني(أ الصدق الظاهري -5-2

 ا األولية على جمموعة من ) االستبانة(قام الباحث بعرض أداة الدراسة    يف صور
ولني ؤومن املس، من ذوي العلم واخلربة واملعرفة يف جماالت البحث العلمي ، احملكمني 

  .")2"مللحق رقم ا( ؤهلني للحكم عليهاامل
 ،وطلب الباحث من احملكمني إبداء الرأي يف مدى وضوح عبارات أداة الدراسة  

ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت ألجله، ومدى ، ومدى انتمائها للمحور الذي تنتمي إليه 



حذف أو كفاية العبارات لتغطية كل حمور من حماور متغريات الدراسة األساسية، وكذلك 
  .إضافة أو تعديل أي عبارة من العبارات

ويف ضوء التوجيهات اليت أبداها احملكمون، قام الباحث بإجراء التعديالت اليت اتفق   
أو حذف ، بتعديل الصياغة  سواًء، عليها أكثر من ثالثة أرباع احملكمني على أداة الدراسة 

  .أو إضافة عبارات جديدة،  حتديد مواضع االلتباس والضعف فيهابعض العبارات بعد 
  
  : ب الصدق البنائي-5-2

بعد التأكد من و، " االستبانة"قام الباحث بعد التصميم النهائي ألداة الدراسة   
فرداً ) 40(باختيار جمموعة صغرية كعينة استطالعية عشوائية قوامها  الصدق الظاهري هلا

 ا، (كلية اآلداب ب األقسام املختلفة ، يفأعضاء هيئة التدريس والطالب من  اللغة العربية وآدا
اللغة اإلجنليزية، الدراسات االجتماعية، اجلغرافيا، التاريخ، اآلثار واملتاحف، اإلعالم، علوم 

من أعضاء هيئة ) 8(، منهم دينة الرياضيف جامعة امللك سعود مب) املكتبات واملعلومات
بواقع أربعة طالب من كل  ،من الطالب ) 32(و، بواقع عضو من كل قسم ، التدريس 

، سنة دراسية يف كل قسم من جمتمع الدراسة، ومت توزيع االستبانات على تلك الموعة 
 دف اختبارها وتطبيقها إنة أقرب إىل الدقة والوضوح، ومت  دف أن تكون االستبا خبارهم 

ات وتشجيعهم على طرح األسئلة حول الفقر، وضرورة التعليق على األسئلة ، عليهم 
أو اليت يصعب اإلجابة عليها، للتأكد من الصدق البنائي ألداة الدراسة بتحديد ، الغامضة 

مدى التجانس الداخلي هلا، وذلك حبساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من 
ودرجة مجيع العبارات اليت حيتويها احملور الذي تنتمي إليه، ، عبارات حماور االستبانة 



ودرجة مجيع ، االرتباط بني درجة كل حمور من حماور أداة الدراسة وحساب معامالت 
باستخدام معامل ارتباط ،  )الدرجة الكلية لالستبانة(احملاور اليت حتتويها أداة الدراسة 

  :كما يلي) Pearson Correlation(بريسون 
  ) 1(جدول رقم 

  باط بني درجـة كل عبارة من عبارات حماور مـعامـالت االرت
  تبانة ودرجة مجيع العبارات اليت حيتويها احملور الذي تنتمي إليهاالس

  
رقم 
 العبارة

رقم   معامل االرتباط
  العبارة

رقم   معامل االرتباط
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
  االرتباط

 **0.7132 12 **0.7246 18  **0.5367 3 األولاحملور
1 0.7305**  4 0.6648**  19 0.6348** 13 0.6316** 
 الرابعاحملور **0.6369 20  **0.7231 5  **0.8270 2
 **0.6585 1 الثالثاحملور  **0.6418 6  **0.7751 3
4 0.8174**  7 0.6725**  1 0.6137** 2 0.6762** 
5 0.7397**  8 0.6792**  2 0.5149** 3 0.7023** 
6 0.6823**  9 0.7010**  3 0.5236** 4 0.6799** 
7 0.6638**  10 0.7252**  4 0.6189** 5 0.6647** 
8 0.7929**  11 0.6905**  5 0.6938** 6 0.7451** 
9 0.6173**  12 0.7212**  6 0.7259** 7 0.7108** 

10 0.6657**  13 0.6804**  7 0.6278** 8 0.6141** 
11 0.6771**  14 0.6785**  8 0.6123** 9 0.6604** 

 **0.6347 10 **0.6579 9  **0.6497 15 الثايناحملور
1 0.5248**  16 0.6715**  10 0.7771** 11 0.5619** 
2 0.6090**  17 0.6301**  11 0.6004** 12 0.6135** 

  ).0.01(دال إحصائياً عند مستوى ) **(
  



الذي يوضح معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ) 1(وتدل بيانات اجلدول رقم   
يع عبارات احملور الذي تنتمي إليه، على أن مجيع ودرجة مج، من عبارات حماور االستبانة 

مما ي شري إىل االتساق الداخلي بني  ،)0.01(معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى 
  .مجيع عبارات حماور أداة الدراسة

  ) 2(جدول رقم 
  ودرجة ، معامالت االرتباط بني درجة كل حمور من حماور أداة الدراسة 

  )ةـة لالستبانـة الكليـالدرج( حتتويها أداة الدراسة مجيع احملاور اليت
  

معامل   حمـاور أداة الدراســـة م
  االرتباط

*0.4740 )أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور  1
*  

*0.7163 )دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب( الثايناحملور  2
*  

*0.7755 )القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب دور( الثالثاحملور  3
*  

*0.6124 )أساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب( الرابعاحملور  4
*  

  ).0.01(دال إحصائياً عند مستوى ) **(
مالت االرتباط بني درجة معاالذي يوضح ، ) 2(ويتبني من حمتويات اجلدول رقم   

الدرجة (ودرجة مجيع احملاور اليت حتتويها أداة الدراسة ، كل حمور من حماور أداة الدراسة 
 ، )0.01(، أن مجيع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى )الكلية لالستبانة

  .مما يعرب عن االتساق الداخلي بني مجيع حماور أداة الدراسة
  



  : أداة الدراسة ثبات 5-3
يقة يف هذه الدراسة باستخدام طر) االستبانة(مت احتساب تقدير ثبات أداة الدراسة   

، حيث قام الباحث )Cronbach’s alpha(لفا كرونباخ أاالتساق الذايت، وهي معادلة 
بإعادة توزيع استبانات على ، باستخدام طريقة إعادة االختبار للتأكد من ثبات االستبانة 

أعضاء هيئة التدريس والطالب باألقسام فرداً من ) 40( وقوامها، لعينة االستطالعية نفس ا
 ا، اللغة اإلجنليزية، الدراسات االجتماعية، (كلية اآلداب املختلفة يف  اللغة العربية وآدا

امعة امللك سعود جب) اجلغرافيا، التاريخ، اآلثار واملتاحف، اإلعالم، علوم املكتبات واملعلومات
) 32(و، بواقع عضو من كل قسم ، من أعضاء هيئة التدريس ) 8(، منهم مدينة الرياض يف

بعد ، بواقع أربعة طالب من كل سنة دراسية يف كل قسم من جمتمع الدراسة ، من الطالب 
مرور أسبوعني من التوزيع األول السـابق، وبعد مقارنة إجابات تلك الموعة على مجيع 

وهو دال ) 0.86(، بلغ معامل ثبات االستبانة خالل فترة األسبوعني عبارات االستبانات يف
  :كما يتضح من اجلدول اآليت) 0.01(إحصائياً عند مستوى 

  ) 3(جدول رقم 
  معامالت الثبات ألداة الدراسة

 معامل الثبات عدد العبارات  حمــاور أداة الدراســـة م
*0.9110  11 )أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور  1

*  
*0.9309  20 )دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب( الثايناحملور  2

*  
*0.8766  13 )دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب( الثالثاحملور  3

*  
*0.8754  12 )عودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابأساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون الس( الرابعاحملور  4

*  



  ).0.01(دال إحصائياً عند مستوى ) **(
  

الذي يوضح معامالت الثبات ألداة الدراسة، عن ) 3(وتكشف بيانات اجلدول رقم   
، وبلغ معامل ثبات احملور )0.91" (أشكال العمليات اإلرهابية"أن معامل ثبات احملور األول 

، )0.93" (األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهابدور القناة " الثاين
دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة " الثالثوبلغ معامل ثبات احملور 

أساليب حتسني أداء القناة األوىل " الرابع، وبلغ معامل ثبات احملور )0.88" (اإلرهاب
مرتفعة شجعت وتلك قيم ). 0.88" (ظاهرة اإلرهاببالتلفزيون السعودي يف معاجلة 

 ائي إلمكانية ثبات النتائج اليت ميكن ، الباحث على اعتماد تلك االستبانة  وتوزيعها بشكل 
  .")3"مللحق رقم ا( أن تسفر عنها كأداة للدراسة عند تطبيقها

  : إجراءات تطبيق الدراسة: سادساً
، )االستبانة(ومعامل ثبات أداة الدراسة ،  بعد التأكد من الصدق الظاهري والبنائي  

دينة جامعة امللك سعود مبأساتذة وطالب كلية اآلداب يف قام الباحث بتطبيقها ميدانياً على 
  :من خالل اخلطوات التالية، الرياض 

احلصول على خطاب تعريف من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يفيد ارتباط  - 1
 -ية قسم العلوم االجتماع -ري يف كلية الدراسات الع ليا الباحث بدراسة املاجست

  " ).4"امللحق رقم ( ة ختصص تأهيل ورعاية اجتماعي
احلصول على موافقة اجلهات املختصة لتطبيق الدراسة ميدانياً على أفراد عينة الدراسة  - 2

 مدينةامعة امللك سعود يف أعضاء هيئة التدريس والطالب يف كلية اآلداب جبمن 
  " ) .5"امللحق رقم (  الرياض



على عينة الدراسة، وبلغ عدد االستبانات ) االستبانة(بتوزيع أداة الدراسة قام الباحث  - 3
استبانة على ) 450(و، استبانة على األساتذة ) 140(استبانة، منها ) 590(املوزعة 
  .الطالب

استبانة من ) 116(منها استبانة مكتملة البيانات، ) 481(متكن الباحث من استعادة  - 4
بفاقد عام يصل إىل نسبة وذلك  استبانة من الطالب،) 365(و، األساتذة 

استبانة، بالرغم ) 590(وعددها ، من إمجايل االستبانات اليت مت توزيعها ) 18.47٪(
بعض الصعوبات، ومنها قيام بعض أفراد من حرص الباحث الشديد، ولكن واجهته 

من العمل، وكثافة العمل والدراسة أثناء فترة الدوام،  إجازةطلب عينة الدراسة ب
وقد خضعت تلك االستبانات للتحليل اإلحصائي يف .  وخصوصية األمر بوجه عام

  .هذه الدراسة
قام الباحث بإدخال البيانات اخلاصة باالستبانات اليت استعادها من أفراد عينة  - 5

 ايف احلا -والصاحلة للتحليل اإلحصائي  -الدراسة   .سب اآليل لتحليل بيانا
  

  : أساليب املعاجلة اإلحصائية: سابعاً
بعد مجع بيانات الدراسة عن طريق إجابات عينة الدراسة على عبارات االستبانة،   

) SPSS(وإدخال هذه البيانات باحلاسب اآليل، متت معاجلتها باستخدام الربنامج اإلحصائي 
"Statistical Package for Social Sciences " ،أي احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

  : ومت القيام مبجموعة من األساليب اإلحصائية التالية



للتأكد من الصدق ) Pearson Correlation" (ر"معامل ارتباط بريسون مت استخدام  - 1
. "فأقل 0.05والذي يكون داالً إحصائياً عند مستوى داللة ، "البنائي ألداة الدراسة 

أمحد، (هو العالقة بني متغريين أو أكثر ) Correlation Coefficient(ل االرتباط ومعام
  .)219: م1997

، لتحديد )"Cronbach’s alpha(لفا كرونباخ أ "استخدام طريقة االتساق الذايت  مت - 2
فأكثر،  0.70والذي يكون مرتفعاً إذا كان "، وتقدير معامل ثبات أداة الدراسة 

  .)130: م1998البداينة، " (فأقل 0.05ئياً عند مستوى داللة ويكون داالً إحصا
والنسب املئوية للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة ، مت استخراج التكرارات  - 3

  .عن مجيع عبارات متغريات الدراسة
  )للمفردات(العدد ) = ك) (Frequencies(التكرارات 

  حاصل مجع التكرارات = جمموع التكرارات 
  100×  التـكـرار         = نسبة املئوية ال

  جمموع التكرارات      
  .)46: م1997أمحد، ( ٪100= جمموع النسب املئوية 

أمهية كل  نظراً الختالف) Weighted Mean" (املرجح"مت استخدام املتوسط املوزون  - 4
 ،مفردة عن أمهية املفردات األخرى، أو كون هذه املفردات مقرونة بأوزان خمتلفة

للتدرج اخلماسي " Likert) "ليكرت(فيستخدم هذا النوع يف حالة وجود مقياس 
مثل ، " احملاور"الستجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات متغريات الدراسة األساسية 

، حيث يعرب )موافق بشدة، موافق، موافق إىل حد  ما، غري موافق، غري موافق بشدة(
غري (عن أقل درجة ) 1(، بينما يعرب الرقم )بشدةموافق (عن أعلى درجة ) 5(الرقم 



وهذا أفضل بكثري من االعتماد على التكرارات فقط، وذلك ملعرفة ). موافق بشدة
من عبارات  مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد عينة الدراسة عن كل عبارة

على متغريات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أ
  ).89: م1996كشك، " (مرجح"متوسط موزون 

  " =املرجح"املتوسط املوزون   
  1×)غري موافق بشدة(تكرار+2×)غري موافق(تكرار+3×)موافق إىل حد  ما(تكرار+4×)موافق(تكرار+5×)موافق بشدة(تكرار  
  جمموع التكرارات             

  
  100×  "املرجح"ون املتوسـط املوز" = املرجح"النسبة املئوية للمتوسط املوزون   
  )5(عدد مستويات املقياس                   
أو ، تعرب عن درجة املوافقة " املرجح"النسبة املئوية للمتوسط املوزون علماً بأن   

  ).98: م1995هيكل، (أو األمهية النسبية ، االستخدام 
  .ه عالٍ وقوي، يعين أن)٪100( 5.00إىل ) ٪70( 3.50من " املرجح"ويالحظ أن املتوسط املوزون   
  .، يعين أنه متوسط)٪70( 3.50إىل أقل من ) ٪50( 2.50من " املرجح"وأن املتوسط املوزون           
  .، يعين أنه منخفض وضعيف) ٪50( 2.50أقل من " املرجح"وأن املتوسط املوزون           
  ).101: م1998، حسن، وآخرون(  

وهو من أفضل مقاييس ، ) Standard Deviation( االحنراف املعياريمت استخدام  - 5
التشتت للتعرف على مدى احنراف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة عن 

التربيعي املوجب ملتوسط مربع احنرافات القيم  ، وهو اجلذر"املرجح"متوسطها املوزون 
  .)114: م1996كشك، " (املوزون أو املرجح"عن متوسطها 

  
  =االحنراف املعياري  

  
  

  )2)املتوسط املوزون(×جمموع التكرارات(- ))غري موافق بشدة(تكرار+2×2×)غري موافق(تكرار+3×3×)موافق إىل حد  ما(تكرار+4×4×)موافق(تكرار+5×5×)موافق بشدة(تكرار(    
  1-جمموع التكرارات                   



  

ويالحظ أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يف استجابات أفراد عينة الدراسة        
واخنفض ، فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات ، عن كل عبارة 

فيعين تركز  1.00إذا كان االحنراف املعياري أقل من (تشتتها بني درجات املقياس 
فأعلى فيعين عدم  1.00ا كان االحنراف املعياري االستجابات وعدم تشتتها، أما إذ

، علماً بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب املتوسط )تركز االستجابات وتشتتها
حسن، " (املرجح"لصاحل أقل تشتت عند تساوي املتوسط املوزون " املرجح"املوزون 
  ).118: م1998، وآخرون

تالف بني استجابات أفراد عينة لبيان االخ) T-Test" (ت"مت استخدام اختبار  - 6
باختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية ، يف متغريات الدراسة األساسية  ،الدراسة

للوصول إىل ما توضحه الدراسة من فروق ؛ ] واليت حتتوي على فئتني فقط[ ،"األولية"
أمحد، (وصاحلها"فأقل 0.05تكون عند مستوى داللة واليت ، "ذات داللة إحصائية 

  ).281: م1997
لتوضيح الفروق بني  ؛)ANOVA" (ف"مت استخدام حتليل التباين األحادي  - 7

الشخصيـة "وفقاً للمتغريات األوليـة  ؛أفراد عينـة الدراسـة اسـتجابات
يف متغريات الدراسـة ] واليت حتتوي على أكثر من فئتني[، هلم " والوظيفـيـة
، ة من فروق ذات داللة إحصائية للوصول إىل ما تبينه هذه الدراس؛ األساسيـة 

يستخدم لبيان  )Variance(التباين ، و)فأقل 0.05واليت تكون عند مستوى داللة (
: م1996، أبو صاحل، وعوض( أو أكثر، أو أكثر يف متغري واحد ، الفرق بني فئتني 

227(.  
فروق لتحديد صاحل ال" LSD" (Least-significant difference(مت استخدام اختبار  - 8

ألي فئة من ) فأقل 0.05واليت تكون عند مستوى داللة (ذات الداللة اإلحصائية 



 م عن " الشخصية والوظيفية"فئات املتغريات األولية  ألفراد عينة الدراسة يف اسـتجابا
  ).235: م1996أبو صاحل، وعوض، (متغريات الدراسـة األساسيـة 



  

       

  عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة 
       :  ) (  

   :    
   :     

  

  
  
  
  

      
  

  
  
  
  

  
  

  



ل ال ص ف   عرابال
  

  عرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة
  

   :مـقـدمـة -
يتم إلقاء الضوء بشكل مفصل على النتائج اليت توصلت من خالل هذا الفصل،   

جامعة امللك أساتذة وطالب كلية اآلداب يف إليها الدراسة اليت أُجريت على عينة من 
أستاذاً ) 116(ا فرداً، منه) 481(والبالغ عددها النهائي ، دينة الرياض سعود مب

عن طريق استبانة اشتملت على متغريات ، عند تطبيق الدراسة ميدانياً ، طالباً ) 365(و
: هي، ) الشخصية والوظيفية(واحتوت على البيانات األولية ، " متغريات مستقلة"أولية 

، ، والنوعية واحلالة االجتماعية)للطالب(، والسنة الدراسية )لألساتذة(العمر، والوظيفة 
 .ومدى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب

عن دور " متغريات تابعة" على متغريات الدراسة األساسيةكما اشتملت االستبانة 
احملور : هي، حماور  أربعةوتضمنت ، التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 

دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي ( الثاين، واحملور )ت اإلرهابيةأشكال العمليا(األول 
دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف ( الثالث، واحملور )يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب

أساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون ( الرابع، واحملور )معاجلة ظاهرة اإلرهاب
  ).رة اإلرهابالسعودي يف معاجلة ظاه

ويتم استعراض البيانات والنتائج للتعرف على خصائص عينة الدراسة من خالل   
دور ها حول موضوع الدراسة عن ئوآرا، ) الشخصية والوظيفية(املتغريات األولية 

من خالل متغريات الدراسة األساسية ، التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
  : لتايلعلى النحو ا، ) احملاور(



  :) الشخصية والوظيفية(املتغريات األولية : أوالً
يتم التعرف على جمتمع هذه الدراسة من خالل معرفة خصائص أفراد العينة اليت   

 ،مدينة الرياضامعة امللك سعود يف أساتذة كلية اآلداب جبمن ، أُجريت عليها الدراسة 
 ،مدينة الرياضلك سعود يف امعة املطالب كلية اآلداب جبأستاذاً، و) 116(وعددهم 
 ا هذه العينة، ملا لتلك ه، إلبراز املالمح املطالباً) 365(وعددهم  مة اليت تتصف 

عن ، ) احملاور(اخلصائص من أمهية يف معرفة مدى تأثريها على متغريات الدراسة األساسية 
يف الوقاية  وأشكال العمليات اإلرهابية، ودور القناة األوىل بالتلفزيون السعوديكل من 

من ظاهرة اإلرهاب، ودور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب، 
وذلك . وأساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

 م ، من خالل اجلداول واألشكال التوضيحية  واليت تتمثل يف ، وعرض النتائج املتعلقة 
) الشخصية والوظيفية(جابات أفراد عينة الدراسة على بنود اجلزء اخلاص بالبيانات األولية إ

  :كما يأيتمن االستبانة 
  
  :توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للعمر 1-1

إن التعرف على أعمار أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس والطالب يف األقسام   
، يلقي الضـوء على نتائج دينة الرياضامللك سعود مبجامعة كلية اآلداب يف املختلفة ب

 م، كما هو احلال بالنسبة خلصائصهم األولية  الدراسة، حيث يكون للعمر أثر على إجابا
  :ويبني ذلك اجلدول التايل. األخرى) الشخصية والوظيفية(



  )4(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة من األساتذة وفقاً للعمر

  
 ٪النسبة املئوية   التكرار  ـــرالـعـــمـ  م
 4.31 5 سنة 25أقل من   1
 11.21 13 سنة 35إىل أقل من  25من   2
 48.27 56 سنة 45إىل أقل من  35من   3
 36.21 42 سنة فأكثر 45من   4

 100 116 الموع  
  

الذي يوضح توزيع أفراد عينة ، ) 4(يتبني جلياً من استعراض بيانات اجلدول رقم   
قد ) سنة 45إىل أقل من  35من (األساتذة وفقاً للعمر، أن الفئة الع مرية الدراسة من 

سنة  45من (، تلتها الفئة الع مرية )٪48.27(بنسبة قدرها ، احتلت املرتبة األوىل 
) سنة 35إىل أقل من  25من (، تلتها الفئة الع مرية )٪36.21(بنسبة قدرها ) فأكثر

بنسبة قدرها ) سنة 25أقل من (الع مرية ، تلتها الفئة )٪11.21(بنسبة قدرها 
)4.31٪.(  

جامعة كلية اآلداب يف وي ستنتج من هذا اجلدول، أن أغلب أفراد عينة األساتذة ب  
بنسبة قدرها ، ) سنة فأكثر 35من (يقعون يف الفئة الع مرية دينة الرياض امللك سعود مب

والنفسي املتوقعة من تلك  ،والفكري ، وهذا ي شري إىل درجة النضج العقلي ). 84.48٪(
ّمة حول موضوع الدراسة عن  دور الفئة، وجيعل الفرصة متاحة لالستفادة من آرائهم القي

  .التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب
  



  )5(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للعمر

  
 ٪النسبة املئوية   التكرار  الـعـــمــــر  م
 23.84 87 سنة 20من  أقل  1
 64.93 237 سنة 25إىل أقل من  20من   2
 11.23 41 سنة فأكثر 25من   3

 100 365 الموع  
  

  

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة ، ) 5(بدراسة وحتليل حمتويات اجلدول رقم   
الت قد ن) سنة 25إىل أقل من  20من (من الطالب وفقاً للعمر، يتبني أن الفئة الع مرية 

بنسبة قدرها ) سنة 20أقل من (، مث الفئة الع مرية )٪64.93(املركز األول بنسبة قدرها 
  ).٪11.23(بنسبة قدرها ) سنة فأكثر 25من (، مث الفئة الع مرية )23.84٪(

كلية اآلداب يف وي ستخلص من هذا اجلدول، أن حوايل ثلثي أفراد عينة الطالب ب  
إىل  20من (يقعون يف الفئة الع مرية الذين  من الشباب دينة الرياضجامعة امللك سعود مب

وذلك يدل على درجة النشاط واحليوية ). ٪64.93(بنسبة قدرها ، ) سنة 25أقل من 
مة حيال هة ساحنة لالستفادة من آرائهم املواالجتهاد املتوقعة من هذه الفئة، وجيعل الفرص

  .موضوع الدراسة احلالية
  



  : لدراسة من األساتذة وفقاً للوظيفةتوزيع أفراد عينة ا 1-2
ال شك أن معرفة وظائف عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف كلية اآلداب   

 تبواملتمثلـة يف مر، جبامعـة امللك سعود يف مدينـة الرياض  م العلميـة، يساهم ا
ت األوليـة تغريابشكل كبري يف إلقاء الضوء على نتائج هذه الدراسـة، نظراً ألنه أحد امل

 مهامل) الوظيفية( وهذا يوضحه . مـة هلم، والذي يكون له تأثري على نوعية استجابا
  :اجلدول اآليت

  
  )6(جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة من األساتذة وفقاً للوظيفة
  

 ٪النسبة املئوية   التكرار  الوظـيـفـة  م
 12.07 14 معيد  1
 12.93 15 حماضر  2
 26.72 31 أستاذ مساعد  3
 25.00 29 أستاذ مشارك  4
 23.28 27 أستاذ  5

 100 116 الموع  
  

الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة من ) 6(يتضح من تقدمي بيانات اجلدول رقم   
، قد حازت على التصنيف األول ) أستاذ مساعد(األساتذة وفقاً للوظيفة، أن الوظيفة 

، )٪25.00(بنسبة قدرها ، ) ستاذ مشاركأ(، تليها الوظيفة )٪26.72(بنسبة قدرها 



بنسبة قدرها ) حماضر(، تليها الوظيفة )٪23.28(بنسبة قدرها ، ) أستاذ(تليها الوظيفة 
  ).٪12.07(بنسبة قدرها ) معيد(، تليها الوظيفة )12.93٪(

وي ستنبط من هذا اجلدول، أن ثالثة أرباع أفراد عينة أعضاء هيئة التدريس يف كلية   
وحاصلني ، امعـة امللك سعود يف مدينـة الرياض يشغلون وظائف متقدمة اآلداب جب

بنسبة قدرها ) أستاذ، وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد(علمية عالية مراتب على 
. وظائف حيوية يف نطاق عمل أعضاء هيئة التدريس هنفسالوقت ، وهي يف )75.00٪(

أغلب املبحوثني من األساتذة عن أن ، ) 4(وهذا يتوافق مع نتيجة اجلدول السابق رقم 
سنة  35من (يقعون يف الفئة الع مرية دينة الرياض جامعة امللك سعود مبكلية اآلداب يف ب

لفرصة مهيأة للحاصلني على ومما ال ريب فيه أن ا). ٪84.48(بنسبة قدرها ، ) فأكثر
ملية جتاه موضوع لطرح آراء سديدة نابعة من اخلربة العلمية والع؛ العلمية املتقدمة راتب امل

  .دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابعن  ، الدراسة احلالية
  
  : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للسنة الدراسية 1-3

 ا املبحوثإن التعرف على الس   ن من طالب األقسام املختلفة ونة الدراسية امللتحق 
من الضوء على  مبدينة الرياض، يساعد يف إلقاء املزيد بكلية اآلداب يف جامعة امللك سعود

  : ويكشف ذلك اجلدول التايل ، نتائج هذه الدراسة
  



  )7(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للسنة الدراسية

  
 ٪النسبة املئوية   التكرار  السنة الدراسية  م
 26.57 97 السنة األوىل  1
 19.18 70 السنة الثانية  2
 21.10 77 السنة الثالثة  3
 33.15 121 السنة الرابعة  4

 100 365 الموع  
  

الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة من ، ) 7(بالنظر إىل حمتويات اجلدول رقم   
قد جاءت يف ) السنة الرابعة(الطالب وفقاً للسنة الدراسية، يتضح أن السنة الدراسية 

بنسبة قدرها ) السنة األوىل(، مث السنة الدراسية )٪33.15( بنسبة قدرها، الترتيب األول 
، مث السنة )٪21.10(بنسبة قدرها ، ) السنة الثالثة(، مث السنة الدراسية )26.57٪(

  ).٪19.18(بنسبة قدرها ، ) السنة الثانية(الدراسية 
وي الحظ من هذا اجلدول، أن أكثر من نصف عينة دراسة الطالب يف كلية اآلداب   

امعة امللك سعود يف مدينة الرياض ملتحقني بالسنتني الدراستني اجلامعتني األخريتني جب
. ، وهذا قد يعين نضجاً علمياً وفكرياً نوعاً ما)٪54.25(بنسبة قدرها ، ) الثالثة والرابعة(

عن أن حوايل ثلثي املبحوثني من الطالب ) 5(وذلك يتفق مع نتيجة اجلدول السابق رقم 
يقعون يف الفئة دينة الرياض من الشباب الذين جامعة امللك سعود مبيف  كلية اآلدابب



وال جمال يدعو ). ٪64.93(بنسبة قدرها ، ) سنة 25إىل أقل من  20من (الع مرية 
  .للشك أن الفرصة كبرية للحصول منهم على معلومات مفيدة إزاء موضوع هذه الدراسة

  
  : ة واحلالة االجتماعيةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للنوعي 1-4

أساتذة أو طالب كلية  سواًء، ال جدال أن معرفة احلالة االجتماعية ألفراد العينة   
اآلداب جبامعة امللك سعود يف مدينة الرياض، يسهم يف إلقاء الكثري من الضوء على نتائج 

. عينة الدراسة املهمة ألفراد) الشخصية(الدراسة احلالية، نظراً ألنه أحد املتغريات األولية 
  :وهذا يبينه اجلدول اآليت

  

  )8(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للنوعية واحلالة االجتماعية

  
  الموع  الطالب  األساتذة النـوعـيـة م
 ٪النسبة  التكرار ٪النسبة  التكرار ٪النسبة  التكرار احلالة االجتماعية 
25.2119440.33 10287.9392  متزوج1
12.0727374.7928759.67 14  غري متزوج2
 11624.1236575.88481100  الموع 
  

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة ، ) 8(يدل استعراض بيانات اجلدول رقم   
والذين مثلوا حوايل ربع ، وفقاً للنوعية واحلالة االجتماعية، على أنه فيما يتعلق باألساتذة 

بنسبة قدرها ، ) متزوجني(، فإن غالبيتهم )٪24.12(بنسبة قدرها ،  عينة الدراسة
بينما فيما يتعلق ). ٪12.07(بنسبة قدرها ، ) غري متزوجني(، وبقيتهم )87.93٪(



، )٪75.88(بنسبة قدرها ، والذين مثلوا حوايل ثالثة أرباع عينة الدراسة ، بالطالب 
بأعداد األساتذة، فإن حوايل ثالثة  مقارنة، وهذا هو الطبيعي لكثرة أعداد الطالب 

) متزوجني(، وحوايل ربعهم املتبقي )٪74.79(بنسبة قدرها ، ) غري متزوجني(أرباعهم 
  ).٪25.21(بنسبة قدرها 

وي ستنتج من هذا اجلدول، أن احلالة االجتماعية ألكثر من نصف أفراد عينة   
الة االجتماعية حلوايل ن احلإحيث ). ٪59.67(بنسبة قدرها ، ) غري متزوج(الدراسة 

 ،، وهذا ما كان متوقعاً)٪74.79(بنسبة قدرها ، ) غري متزوج(ثالثة أرباع الطالب 
من صغر أعمار حوايل ثلثي أفراد ، ) 7(ورقم ) 5( دته نتيجة اجلدولني السابقني رقموأك

أقل إىل  20من (دينة الرياض نسبياً جامعة امللك سعود مبكلية اآلداب يف عينة الطالب ب
مما جيعل الفرصة غري ساحنة للزواج إىل حد   ، )٪64.93(بنسبة قدرها ، ) سنة 25من 

ما، وخاصة وأن أكثر من نصف أفراد عينة الطالب ملتحقني بالسنتني الدراستني 
 م ) الثالثة والرابعة(األخريتني  مما قد ينصب ، ) ٪54.25(بنسبة قدرها ، يف كليا

واحلصول على الدرجة ، مة همن تلك املرحلة التعليمية املاء تفكريهم أوالً على االنته
 ،)٪87.93(بنسبة قدرها ، ) متزوج(احلالة االجتماعية ألغلبية األساتذة كما أن . العلمية

، ورقم )4(مع نتيجة اجلدولني السابقني رقم  مما ي شري إىل االستقرار العائلي هلم، ويتمشى
 ،دينة الرياضجامعة امللك سعود مبية اآلداب يف كلعن أغلب أفراد عينة األساتذة ب) 6(

، وأن ثالثة )٪84.48(بنسبة قدرها ، ) سنة فأكثر 35من (يقعون يف الفئة الع مرية 
علمية عالية مراتب ن على ووحاصل، أرباع أعضاء هيئة التدريس يشغلون وظائف متقدمة 

  ).٪75.00(بنسبة قدرها ، ) أستاذ، وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد(
  



دى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً مل 1-5
  : السعودي اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب

متابعة عينة الدراسة لربامج القناة األوىل بالتلفزيون ن التعرف على مدى إبالتأكيد   
إىل إلقاء الضوء على نتائج  ، يؤدي كثرياًالسعودي اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب

  :ويوضح ذلك اجلدول التايل. الدراسة
  )9(جدول رقم 

  ة برامج القناة ـدى متابعة وفقاً ملـة الدراسـتوزيع أفراد عين
  األوىل بالتلفزيون السعودي اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب

  
  الموع  الطالب  األساتذة  مدى متابعة برامج القناة األوىل م
 ٪النسبة  التكرار ٪النسبة  التكرار ٪النسبة  التكرارادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاباهل 
43.1012534.2517536.38 50  كثريا1ً
45.6915241.6420542.62 53  أحيانا2ً
24.1110121.00 11.2188 13  قليال3ً
 11624.1236575.88481100  الموع 
  

وفقاً ؛ الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة ، ) 9(ل رقم بتحليل حمتويات اجلدو  
، دى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهابمل

بنسبة ، قد جاءت يف املقام األول ) أحياناً(يتبني أنه فيما خيتص باألساتذة فإن املتابعة 
) قليالً(، تلتها املتابعة )٪43.10(بنسبة قدرها ) كثرياً(، تلتها املتابعة )٪45.69(قدرها 

قد ) أحياناً(فإن املتابعة ، وكذا احلال فيما خيتص بالطالب ). ٪11.21(بنسبة قدرها 
بنسبة ) كثرياً(، تلتها املتابعة )٪41.64(بنسبة قدرها ، جاءت يف املقام األول أيضاً 

  ).٪24.11(نسبة قدرها ب) قليالً(، تلتها املتابعة )٪34.25(قدرها 



برامج القناة وي ستخلص من هذا اجلدول، أن حوايل ثالثة أرباع املبحوثني يتابعون   
تراوحت من (األوىل بالتلفزيون السعودي اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب بدرجة جيدة 

درجة متابعة األساتذة لتلك  ت، وإن كان)٪79.00(بنسبة قدرها ، ) متوسطة إىل كبرية
من متوسطة إىل (واليت تراوحت ، اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب الربامج التوعوية 

أكثر من درجة متابعة الطالب لتلك الربامج ، ) ٪88.79(بنسبة قدرها ، ) كبرية
 ،)من متوسطة إىل كبرية(واليت تراوحت ، اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب التوعوية 

متابعة أفراد عينة الدراسة من األساتذة والطالب  جدال أن وال). ٪75.89(بنسبة قدرها 
األثر هلا ربامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب، ل

ّال على نتائج الدراسة، حيث اإلجيايب  سهم يف احلصول على معلومات دقيقة حول تالفع
  .يف معاجلة ظاهرة اإلرهابدور التلفزيون السعودي موضوع الدراسة عن 

  
  :متغريات الدراسة األساسية : ثانياً

لتحقيق أهداف الدراسة احلالية، يقوم الباحث بتناول نتائج التحليل الوصفي   
طالب والأعضاء هيئة التدريس واليت تتمثل يف إجابات أفراد عينة الدراسة من ، للبيانات 

على بنود اجلزء ، مدينة الرياض لك سعود يف امعة املباألقسام املختلفة يف كلية اآلداب جب
أشكال  عن كل، ) احملاور(اخلاص بقياس متغريات الدراسة األساسية من االستبانة 

العمليات اإلرهابية، ودور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة 
اإلرهاب، وأساليب  اإلرهاب، ودور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة

، ويتم اإلجابة عن حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب
وذلك من خالل تفسري النتائج املشتملة عليها . واليت سترد تباعاً، تساؤالت الدراسة 



 سة عن بعضوقد كشفت إجابات أفراد عينة الدرا. جداول التحليل لكل متغري على حدة
 ذا الصدد ءاجلوانب اليت توضح آرا على حنو ما هو موضح يف اجلداول التوضيحية ، هم 

  :التالية
  : أشكال العمليات اإلرهابية 2-1

أشكال العمليات ما : وهو، من تساؤالت الدراسة  األوللإلجابة عن التساؤل   
امعة ية اآلداب جبطالب كلوأساتذة من مت تناول وحتليل استجابات أفراد العينة  ؟اإلرهابية

أشكال من خالل ترتيب عبارات ، التساؤل مدينة الرياض جتاه ذلك امللك سعود يف 
 ،، ووفق أقل قيم للتشتت"املرجح"وفق أعلى قيم للمتوسط املوزون ، العمليات اإلرهابية 

وهذا يوضحه . "املرجح"والذي ميثله االحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط املوزون 
  :ول التايلاجلد

  



  )10(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم حول أشكال العمليات اإلرهابية

الرق
  م

موافق   النوع  الــعــبــارة
  بشدة

موافق   موافق
إىل حد  

  ما

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط  الموع
 املوزون

االحنراف 
  املعياري

 الترتيب

ساتذاأل  العمليات االنتحارية 9
  ة

  1 0.75 3.78 116 0 4 36 58 18ك

     ٪15.5
2 

50.0
0 

31.0
3 

3.45 0.00 24.1
2 

75.6
0 

   
  2 1.15 3.81 365 12 52 52 125 124ك الطالب    
      ٪33.9

7 
34.2

5 
14.2

5 
14.2

5 
3.29 75.8

8 
76.2

0 
   

  1 1.06 3.80 481 12 56 88 183 142ك الموع    
      ٪29.5

2 
38.0

5 
18.3

0 
11.6

4 
2.49 100 76.0

0 
   

األساتذ  التخريب وتدمري املنشآت 5
  ة

  3 0.95 3.50 116 1 17 38 43 17ك

     ٪14.6
6 

37.0
7 

32.7
6 

14.6
6 

0.86 24.1
2 

70.0
0 

   
  1 1.06 3.84 365 4 53 54 139 115ك الطالب    
      ٪31.5

1 
38.0

8 
14.7

9 
14.5

2 
1.10 75.8

8 
76.8

0 
   

  2 1.04 3.76 481 5 70 92 182 132ك الموع    
      ٪27.4

4 
37.8

4 
19.1

3 
14.5

5 
1.04 100 75.2

0 
   

1
األساتذ  السيارات املفخخة 0

  ة
  2 0.79 3.75 116 0 5 39 52 20ك

     ٪17.2
4 

44.8
3 

33.6
2 

4.31 0.00 24.1
2 

75.0
0 

   
  3 1.17 3.75 365 14 56 55 124 116ك الطالب    
      ٪31.7

8 
33.9

7 
15.0

7 
15.3

4 
3.84 75.8

8 
75.0

0 
   

  3 1.09 3.75 481 14 61 94 176 136ك الموع    
      ٪28.2

7 
36.5

9 
19.5

4 
12.6

8 
2.91 100 75.0

0 
   

األساتذ  ترويج األفكار والشائعات 6
  ة

  4 1.30 2.97 116 9 49 17 18 23ك

     ٪19.8
3 

15.5
2 

14.6
6 

42.2
4 

7.76 24.1
2 

59.4
0 

   
  4 1.16 3.65 365 8 72 67 111 107ك الطالب    
      ٪29.3

2 
30.4

1 
18.3

6 
19.7

3 
2.19 75.8

8 
73.0

0 
   

  4 1.23 3.49 481 17 121 84 129 130ك الموع    
      ٪27.0

3 
26.8

2 
17.4

6 
25.1

6 
3.53 100 69.8

0 
   

األساتذ  زرع املتفجرات 4
  ة

  10 1.41 2.19 116 58 15 16 17 10ك



     ٪8.62 14.6
6 

13.7
9 

12.9
3 

50.0
0 

24.1
2 

43.8
0 

   
  5 1.48 2.91 365 97 58 59 82 69ك الطالب    
      ٪18.9

0 
22.4

7 
16.1

6 
15.8

9 
26.5

8 
75.8

8 
58.2

0 
   

  5 1.50 2.74 481 155 73 75 99 79ك الموع    
      ٪16.4

2 
20.5

8 
15.5

9 
15.1

8 
32.2

2 
100 54.8

0 
   



  )10(جدول رقم  -تابع 
  شكال العمليات اإلرهابيةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم حول أ

الرق
  م

موافق   النوع  الــعــبــارة
  بشدة

موافق   موافق
إىل حد  

  ما

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط  الموع
 املوزون

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

األساتذ  خطف الرهائن واحتجازهم 2
  ة

  7 1.41 2.34 116 50 18 16 22 10ك

     ٪8.62 18.9
7 

13.7
9 

15.5
2 

43.1
0 

24.1
2 

46.8
0 

   
  6 1.32 2.79 365 79 84 78 83 41ك الطالب    
      ٪11.2

3 
22.7

4 
21.3

7 
23.0

1 
21.6

4 
75.8

8 
55.8

0 
   

  6 1.35 2.68 481 129 102 94 105 51ك الموع    
      ٪10.6

0 
21.8

3 
19.5

4 
21.2

1 
26.8

2 
100 53.6

0 
   

األساتذ  اغتيال(االغتياالت  3
  ة

  5 1.08 2.58 116 15 51 24 20 6ك

17.2 5.17٪    )الشخصيات 
4 

20.6
9 

43.9
7 

12.9
3 

24.1
2 

51.6
0 

   
  7 1.29 2.63 365 87 94 88 58 38ك الطالب    
      ٪10.4

1 
15.8

9 
24.1

1 
25.7

5 
23.8

4 
75.8

8 
52.6

0 
   

  7 1.24 2.62 481 102 145 112 78 44ك الموع    
      ٪9.15 16.2

2 
23.2

8 
30.1

5 
21.2

1 
100 52.4

0 
   

األساتذ  خطف وسائل النقل سواء 1
  ة

  6 0.87 2.39 116 13 60 30 11 2ك

25.8 9.48 1.72٪    كانت تلك الوسيلة جوية أو 
6 

51.7
2 

11.2
1 

24.1
2 

47.8
0 

   
  8 1.15 2.61 365 69 108 106 59 23ك الطالب  برية  
      ٪6.30 16.1

6 
29.0

4 
29.5

9 
18.9

0 
75.8

8 
52.2

0 
   

  8 1.09 2.56 481 82 168 136 70 25ك الموع    
      ٪5.20 14.5

5 
28.2

7 
34.9

3 
17.0

5 
100 51.2

0 
   

األساتذ  إلقاء القنابل 8
  ة

  8 1.24 2.28 116 41 29 26 12 8ك

     ٪6.90 10.3
4 

22.4
1 

25.0
0 

35.3
4 

24.1
2 

45.6
0 

   
  9 1.31 2.60 365 97 84 93 50 41ك الطالب    
      ٪11.2

3 
13.7

0 
25.4

8 
23.0

1 
26.5

8 
75.8

8 
52.0

0 
   

  9 1.30 2.52 481 138 113 119 62 49ك الموع    
      ٪10.1

9 
12.8

9 
24.7

4 
23.4

9 
28.6

9 
100 50.4

0 
   

األساتذ  قطع الطريق 7
  ة

  9 0.91 2.26 116 16 70 19 6 5ك



     ٪4.31 5.17 16.3
8 

60.3
4 

13.7
9 

24.1
2 

45.2
0 

   
  10 1.12 2.40 365 77 155 64 49 20ك الطالب    
      ٪5.48 13.4

2 
17.5

3 
42.4

7 
21.1

0 
75.8

8 
48.0

0 
   

  10 1.08 2.36 481 93 225 83 55 25ك الموع    
      ٪5.20 11.4

3 
17.2

6 
46.7

8 
19.3

3 
100 47.2

0 
   



  )10(جدول رقم  -تابع 
  وفقاً آلرائهم حول أشكال العمليات اإلرهابية، توزيع أفراد عينة الدراسة 

  
الرق
  م

موافق   النوع  ــارةالــعــب
  بشدة

موافق   موافق
إىل حد  

  ما

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط  الموع
 املوزون

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

1
األساتذ  اإلرهاب اجلرثومي أو 1

  ة
  11 0.85 1.40 116 88 17 7 1 3ك

14.6 6.03 0.86 2.59٪    البيولوجي 
6 

75.8
6 

24.1
2 

28.0
0 

   
  11 1.21 1.76 365 232 53 39 17 24ك الطالب    
      ٪6.58 4.66 10.6

8 
14.5

2 
63.5

6 
75.8

8 
35.2

0 
   

  11 1.15 1.67 481 320 70 46 18 27ك الموع    
      ٪5.61 3.74 9.56 14.5

5 
66.5

3 
100 33.4

0 
   

األساتذ متوسط عبارات أشكال 
  ة

   0.77 2.68 116 26 31 24 24 11ك

20.6 9.48٪    العمليات اإلرهابية 
9 

20.6
9 

26.7
2 

22.4
1 

24.1
2 

53.6
0 

   
   0.89 2.98 365 71 79 69 81 65ك الطالب    
      ٪17.8

1 
22.1

9 
18.9

0 
21.6

4 
19.4

5 
75.8

8 
59.6

0 
   

   0.87 2.91 481 97 110 93 105 76ك  الموع    
      ٪15.8

0 
21.8

3 
19.3

3 
22.8

7 
20.1

7 
100 58.2

0 
   

وفقاً آلرائهم حول ، وزيع أفراد عينة الدراسة الذي يبني ت) 10(من حمتويات اجلدول رقم 
  :، يتضح اآليتأشكال العمليات اإلرهابية

تتفق عينة الدراسة بدرجة كبرية على أن العمليات االنتحارية ت عد أحد أهم أشكال   - 1
بنسبة ، ) 3.80(العمليات اإلرهابية، واحتل ذلك املركز األول مبتوسط موزون 

مما يتمشى مع ما توصلت إليه ، ) 1.06(وباحنراف معياري  ،) ٪76.00(قدرها 
النويصر، (مثل العمليات االنتحارية ، دراسة النويصر عن أشكال اإلرهاب 

  ).هـ1419
يرى املبحوثون بدرجة عالية أن التخريب وتدمري املنشآت ي عترب أحد أشكال   - 2

بنسبة ، ) 3.76(العمليات اإلرهابية، واحتل ذلك املركز الثاين مبتوسط موزون 



مما يتوافق مع ما جاء يف ، ) 1.04(وباحنراف معياري ، ) ٪75.20(قدرها 
وتدمري ، ومنها التخريب ، اإلطار النظري للدراسة عن أنواع وأشكال اإلرهاب 

  ).75: هـ1425؛ العمريي، 105-104: م2004شعيب، (املنشآت 
خخة ت عد أحد أشكال يعي أفراد عينة الدراسة بدرجة مرتفعة أن السيارات املف  - 3

بنسبة ، ) 3.75(مبتوسط موزون ، العمليات اإلرهابية، واحتل ذلك املركز الثالث 
مما يتواكب مع ما جاء يف  ، )1.09(وباحنراف معياري ، ) ٪75.00(قدرها 

مثل استعمال ، اإلطار النظري للدراسة عن العمريي يف أنواع وأشكال اإلرهاب 
، ويتواكب أيضاً مع ما توصلت )75: هـ1425 العمريي،(املركبات املفخخة 

كاستخدام السيارات ، ومنها التفجري ، إليه دراسة النويصر عن أشكال اإلرهاب 
  ). هـ1419النويصر، (املفخخة 

يعتقد أفراد العينة بدرجة متوسطة أن ترويج األفكار والشائعات ي عترب أحد أشكال   - 4
بنسبة ، ) 3.49(مبتوسط موزون ، ابع العمليات اإلرهابية، واحتل ذلك املركز الر

مما يتفق مع ما جاء يف اإلطار  ،)1.23(وباحنراف معياري ، ) ٪69.80(قدرها 
كترويج األفكار ، النظري للدراسة عن العمريي يف أنواع وأشكال اإلرهاب 

  ).76: هـ1425العمريي، (والشائعات املسمومة 
فجرات ي عد أحد أشكال العمليات تتفهم عينة الدراسة بدرجة متوسطة أن زرع املت  - 5

بنسبة قدرها ، ) 2.74(مبتوسط موزون ، اإلرهابية، واحتل ذلك املركز اخلامس 
مما يتمشى مع ما جاء يف اإلطار ، ) 1.50(وباحنراف معياري ، ) 54.80٪(

ومنها عمليات التفجري ، النظري للدراسة عن شعيب يف أنواع وأشكال اإلرهاب 
، وكذا يتمشى مع ما توصلت إليه دراسة )104، 98: م2004شعيب، (

  ).هـ1419النويصر، (مثل التفجري ، النويصر عن أشكال اإلرهاب 



يدرك املبحوثون بدرجة متوسطة أن خطف الرهائن واحتجازهم ي عترب أحد أشكال   - 6
، ) 2.68(مبتوسط موزون ، العمليات اإلرهابية، واحتل ذلك املركز السادس 

مما يتوافق مع ما جاء  ،)1.35(وباحنراف معياري ، ) ٪53.60(بنسبة قدرها 
مثل اختطاف وحجز ، يف اإلطار النظري للدراسة عن أنواع وأشكال اإلرهاب 

؛ بوادي، 102: م2004؛ شعيب، 12: م1992دانس رونالد، (الرهائن 
، ويتوافق كذلك مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن صور )58: م2004

وخاصة الشخصيات املهمة ، اف وحجز الرهائن كاختط، وأشكال اإلرهاب 
  ).هـ1424هـ؛ الغامدي، 1419النويصر، (

وخاصة اغتياالت  -يشعر أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة بأن االغتياالت   - 7
ت عد أحد أشكال العمليات اإلرهابية، واحتل ذلك املركز  - الشخصيات املهمة

وباحنراف ، ) ٪52.40( بنسبة قدرها، ) 2.62(مبتوسط موزون  ،السابع
مما يتواكب مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أنواع ، ) 1.24(معياري 

؛ اجلربين، 98: م2004شعيب، (ومنها االغتياالت ، وأشكال اإلرهاب 
، وأيضاً يتواكب مع ما توصلت )116: م1986؛ عز الدين، 35: هـ1409

النويصر، (كاالغتياالت ، إليه بعض الدراسات عن صور وأشكال اإلرهاب 
  ). هـ1424هـ؛ الغامدي، 1419

كانت تلك  سواًء -خطف وسائل النقل بأن ، يفيد أفراد العينة بدرجة متوسطة   - 8
ي عترب أحد أشكال العمليات اإلرهابية، واحتل ذلك املركز  - الوسيلة جوية أو برية

اف وباحنر، ) ٪51.20(بنسبة قدرها ، ) 2.56(مبتوسط موزون ، الثامن 
مما يتفق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أنواع ، ) 1.09(معياري 

اجلوية أو الربية أو البحرية  سواءً، مثل خطف وسائل النقل ، وأشكال اإلرهاب 
: م1986؛ عز الدين، 79: ت.؛ إمساعيل، د70: هـ1425العمريي، (



أشكال ، وكذا يتفق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن صور و)217
أو إحدى وسائل املواصالت األخرى ، ومنها اختطاف الطائرات ، اإلرهاب 

  ).هـ1424هـ؛ الغامدي، 1419النويصر، (
ي عد أحد أشكال  ، حتس عينة الدراسة بدرجة متوسطة بأن إلقاء املتفجرات  - 9

بنسبة ، ) 2.52(مبتوسط موزون  ،العمليات اإلرهابية، واحتل ذلك املركز التاسع
مما يتمشى مع ما جاء يف  ،)1.30(وباحنراف معياري ، ) ٪50.40(قدرها 

كإلقاء القنابل ،اإلطار النظري للدراسة عن العمريي يف أنواع وأشكال اإلرهاب 
  ).75: هـ1425العمريي، (واملتفجرات 

يعتقد املبحوثون بدرجة ضعيفة أن قطع الطريق ي عترب أحد أشكال العمليات  - 10
بنسبة قدرها ، ) 2.36(مبتوسط موزون  ،ز العاشراإلرهابية، واحتل ذلك املرك

  ).1.08(وباحنراف معياري ، ) 47.20٪(
 رهاب اجلرثومي أو البيولوجي ي عديدرك أفراد عينة الدراسة بدرجة ضعيفة أن اإل - 11

، أحد أشكال العمليات اإلرهابية، واحتل ذلك املركز احلادي عشر واألخري 
وباحنراف معياري ،)٪33.40(بنسبة قدرها، ) 1.67(مبتوسط موزون 

، )6(قم وي الحظ اتفاق أفراد عينة الدراسة على ترتيب العبارتني ر  ). 1.15(
أشكال (احملور الثاين فقط، واختالفهم على ترتيب باقي العبارات يف  )11 (ورقم 

  ).العمليات اإلرهابية
، أن ابيةأشكال العمليات اإلرهوي ستنتج من متوسط آراء أفراد عينة الدراسة حول   

وباحنراف معياري ، ) ٪58.20(بنسبة قدرها ، ) 2.91(املتوسط املوزون العام قد مثّل 
املتوسط املوزون العام مثّل [،  وعدم تشتتها، ي عرب عن تركز االستجابات ، ) 0.87(

، ومثّل )0.77(وباحنراف معياري ، ) ٪53.60(بنسبة قدرها ، ) 2.68(لألساتذة 
وباحنراف معياري  ،)٪59.60(بنسبة قدرها ، ) 2.98(م للطالب املتوسط املوزون العا



وتلك النتيجة ت ن مّ عن وجود أشكال بدرجة متوسطة للعمليات اإلرهابية، )]. 0.89(
العمليات االنتحارية، والتخريب وتدمري املنشآت، والسيارات "وكان من أبرزها 

وجتيب عن التساؤل الثاين من ، ة ، وحتقق اهلدف الثاين من أهداف الدراسة احلالي"املفخخة
، وتتمشى مع ما جاء يف فيما ي خ ص أشكال العمليات اإلرهابية، تساؤالت هذه الدراسة 

 ،ومنها التخريب وتدمري املنشآت، اإلطار النظري للدراسة عن أنواع وأشكال اإلرهاب 
: هـ1425؛ العمريي، 105-104: م2004شعيب، (واستعمال املركبات املفخخة 

مثل ، ، وتتمشى أيضاً مع ما توصلت إليه دراسة النويصر عن أشكال اإلرهاب )75
  .)هـ1419النويصر، (كاستخدام السيارات املفخخة ، والتفجري ، العمليات االنتحارية 

  

أخرى للعمليات  ويرى الباحث من واقع اخلربة العملية املكتسبة أن هناك أشكاالً  
  .احلرائقمثل االبتزاز وإشعال ، اإلرهابية 

  :دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 2-2
دور القناة األوىل ما : وهو، من تساؤالت الدراسة  الثاينلإلجابة عن التساؤل   

قام الباحث بتناول وحتليل آراء عينة  ؟بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب
هذا دينة الرياض إزاء جامعة امللك سعود مبالب كلية اآلداب يف طوأساتذة من الدراسة 
دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من من خالل ترتيب عبارات ، التساؤل 

 ،، وتبعاً ألقل قيم للتشتت"املرجح"تبعاً ألعلى قيم للمتوسط املوزون ، ظاهرة اإلرهاب 
ويكشف  ، "املرجح"تساوي قيم املتوسط املوزون  والذي ميثله االحنراف املعياري عند

  :ذلك اجلدول اآليت
  
  
  



  
  
  

  )11(جدول رقم 
  وفقاً آلرائهم حيال دور القناة ، ة ـتوزيع أفراد عينة الدراس

 األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب
موافق   النوع  الــعــبــارة الرقم

  بشدة
موافق إىل   موافق

  حد  ما
غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

املتوسط   الموع
  املوزون

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

  1 0.60 4.68 116 0 0 8 21 87ك  األساتذة  التعريف بأخطار اإلرهاب 8
75.0٪    وآثـاره وخطـأ مسلكه 

0 
18.10 6.90 0.00 0.00 24.12 93.60    

  1 0.74 4.53 365 3 3 28 96 235ك  الطالب    
      ٪64.3

8 
26.30 7.67 0.82 0.82 75.88 90.60    

  1 0.71 4.56 481 3 3 36 117 322ك  الموع    
      ٪66.9

4 
24.32 7.48 0.62 0.62 100 91.20    

  2 0.61 4.64 116 0 0 8 26 82ك  األساتذة  بث شعور األمن والطمأنينة 16
70.6٪    يف التمع 

9 
22.41 6.90 0.00 0.00 24.12 92.80    

  5 0.76 4.37 365 0 8 39 129 189ك  الطالب    
      ٪51.7

8 
35.34 10.68 2.19 0.00 75.88 87.40    

  2 0.74 4.43 481 0 8 47 155 271ك  الموع    
      ٪56.3

4 
32.22 9.77 1.66 0.00 100 88.60    

  4 0.71 4.54 116 0 4 3 35 74ك  األساتذة  توضيح الدور الذي تقوم به 20
 دفعناصر اإل  63.7٪    رهاب واليت 

9 
30.17 2.59 3.45 0.00 24.12 90.80    

  3 0.86 4.39 365 5 8 38 103 211ك  الطالب  إىل زعزعة األمن واالستقرار  
57.8٪    يف الوطن  

1 
28.22 10.41 2.19 1.37 75.88 87.80    

  3 0.83 4.43 481 5 12 41 138 285ك  الموع    
      ٪59.2

5 
28.69 8.52 2.49 1.04 100 88.60    

  7 0.64 4.36 116 0 0 10 54 52ك  األساتذة  تصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت 2
44.8٪    تقود إىل التطرف والعنف 

3 
46.55 8.62 0.00 0.00 24.12 87.20    

  2 0.73 4.39 365 1 5 32 141 186ك  الطالب  واإلرهاب  
      ٪50.9

6 
38.63 8.77 1.37 0.27 75.88 87.80    

  4 0.71 4.38 481 1 5 42 195 238ك  الموع    
      ٪49.440.54 8.73 1.04 0.21 100 87.60    



8 
  5 0.71 4.42 116 0 0 15 37 64ك  األساتذة  نشر الثقافة األمنية الداعية إىل 9
55.1٪    حماربة التطرف واإلرهاب 

7 
31.90 12.93 0.00 0.00 24.12 88.40    

  7 0.77 4.33 365 1 5 46 132 181ك  الطالب    
      ٪49.5

9 
36.16 12.60 1.37 0.27 75.88 86.60    

  5 0.76 4.36 481 1 5 61 169 245ك  الموع    
      ٪50.9

4 
35.14 12.68 1.04 0.21 100 87.20    

  
  

  )11(جدول رقم  -تابع 
  وفقاً آلرائهم حيال دور القناة ، ة ـتوزيع أفراد عينة الدراس

  زيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاباألوىل بالتلف
موافق   النوع  الــعــبــارة الرقم

  بشدة
موافق   موافق

إىل حد  
  ما

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط  الموع
 املوزون

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

  11 0.74 4.28 116 2 1 5 62 46ك  األساتذة  بيان موقف اإلسالم من 1
39.6٪    حقيقةاإلرهاب وكشف  

6 
53.4

5 
4.31 0.86 1.72 24.1

2 
85.6

0 
   

  4 0.78 4.38 365 5 2 31 137 190ك  الطالب  التيارات الفكرية  
      ٪52.0

5 
37.5

3 
8.49 0.55 1.37 75.8

8 
87.6

0 
   

  6 0.77 4.36 481 7 3 36 199 236ك  الموع    
      ٪49.0

6 
41.3

7 
7.48 0.62 1.46 100 87.2

0 
   

  6 0.78 4.40 116 0 2 15 34 65ك  األساتذة  للشائعاتالتصدي  10
 دد وحدة  56.0٪    وإجهاضها اليت 

3 
29.3

1 
12.9

3 
1.72 0.00 24.1

2 
88.0

0 
   

  6 0.87 4.35 365 4 9 46 102 204ك  الطالب  الوطن  
      ٪55.8

9 
27.9

5 
12.6

0 
2.47 1.10 75.8

8 
87.0

0 
   

  7 0.85 4.36 481 4 11 61 136 269ك  الموع    
      ٪55.9

3 
28.2

7 
12.6

8 
2.29 0.83 100 87.2

0 
   

  3 0.85 4.55 116 2 3 6 23 82ك  األساتذة  االهتمام بتربية النشء على 15
 ا الوسيلة األهم  70.6٪    احلوار على إ

9 
19.8

3 
5.17 2.59 1.72 24.1

2 
91.0

0 
   

  8 1.00 4.24 365 10 11 57 90 197ك  الطالب    
      ٪53.9

7 
24.6

6 
15.6

2 
3.01 2.74 75.8

8 
84.8

0 
   

  8 0.98 4.32 481 12 14 63 113 279ك  الموع    
      ٪58.023.413.12.91 2.49 100 86.4   



0 9 0 0 
  12 0.70 4.25 116 0 1 14 56 45ك  األساتذة  التشجيع على التمسك 3
38.7٪    بالعبادات 

9 
48.2

8 
12.0

7 
0.86 0.00 24.1

2 
85.0

0 
   

  10 0.87 4.22 365 5 13 37 153 157ك  الطالب    
      ٪43.0

1 
41.9

2 
10.1

4 
3.56 1.37 75.8

8 
84.4

0 
   

  9 0.83 4.22 481 5 14 51 209 202ك  الموع    
      ٪42.0

0 
43.4

5 
10.6

0 
2.91 1.04 100 84.4

0 
   

  15 0.62 4.20 116 0 1 10 70 35ك  األساتذة  ترسيخ مفهوم األمن الوطين 6
     ٪30.1

7 60.3
4 

8.62 0.86 0.00 24.1
2 

84.0
0 

   
  9 0.83 4.22 365 1 12 52 141 159ك  الطالب    
      ٪43.5

6 
38.6

3 
14.2

5 
3.29 0.27 75.8

8 
84.4

0 
   

  10 0.78 4.21 481 1 13 62 211 194ك  الموع    
      ٪40.3

3 
43.8

7 
12.8

9 
2.70 0.21 100 84.2

0 
   

  
  

  )11(جدول رقم  -تابع 
  وفقاً آلرائهم حيال دور القناة ، ة ـالدراس توزيع أفراد عينة

  األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب
  

الرق
  م

موافق   النوع  الــعــبــارة
  بشدة

موافق   موافق
إىل حد  

  ما

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط  الموع
 املوزون

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

  13 0.58 4.22 116 0 0 9 72 35ك  األساتذة  مواجهة مهددات األمن 7
30.1٪    الوطين ومصادرها 

7 
62.0

7 
7.76 0.00 0.00 24.1

2 
84.4

0 
   

  11 0.88 4.19 365 4 15 43 147 156ك  الطالب    
      ٪42.7

4 
40.2

7 
11.7

8 
4.11 1.10 75.8

8 
83.8

0 
   

  11 0.82 4.20 481 4 15 52 219 191ك  الموع    
      ٪39.7

1 45.5
3 

10.8
1 

3.12 0.83 100 84.0
0 

   
1
  10 0.73 4.29 116 0 2 13 50 51ك  األساتذة  تقدمي الربامج اليت تقوم 9
43.9٪    بتحليل ظاهرة اإلرهاب 

7 
43.1

0 
11.2

1 
1.72 0.00 24.1

2 
85.8

0 
   

  14 0.89 4.13 365 6 11 53 154 141ك  الطالب    



      ٪38.6
3 

42.1
9 

14.5
2 

3.01 1.64 75.8
8 82.6

0 
   

  12 0.85 4.17 481 6 13 66 204 192ك  الموع    
      ٪39.9

2 
42.4

1 
13.7

2 
2.70 1.25 100 83.4

0 
   

1
  17 0.69 4.17 116 0 3 10 67 36ك  األساتذة نشر الوعي بأساليب التنشئة 3
31.0٪    االجتماعية الفاضلة 

3 
57.7

6 
8.62 2.59 0.00 24.1

2 
83.4

0 
   

  12 0.81 4.16 365 2 12 48 166 137ك  الطالب    
      ٪37.5

3 
45.4

8 
13.1

5 
3.29 0.55 75.8

8 
83.2

0 
   

  13 0.79 4.16 481 2 15 58 233 173ك  الموع    
      ٪35.9

7 
48.4

4 
12.0

6 
3.12 0.42 100 83.2

0 
   

1
  9 0.72 4.32 116 0 2 11 51 52ك  األساتذة  استنهاض مهم كافة 2
44.8٪    مؤسسات التمع حملاربة 

3 
43.9

7 
9.48 1.72 0.00 24.1

2 
86.4

0 
   

  15 0.85 4.11 365 2 18 48 168 129ك  الطالب  اإلرهاب  
      ٪35.3

4 
46.0

3 
13.1

5 
4.93 0.55 75.8

8 
82.2

0 
   

  14 0.82 4.16 481 2 20 59 219 181ك  الموع    
      ٪37.6

3 
45.5

3 
12.2

7 
4.16 0.42 100 83.2

0 
   

  8 0.71 4.32 116 0 1 13 50 52ك  األساتذة  فنشر الثقافة املضادة للعن 4
44.8٪    والتطرف واإلرهاب 

3 
43.1

0 
11.2

1 
0.86 0.00 24.1

2 
86.4

0 
   

  16 0.89 4.10 365 2 19 59 146 139ك  الطالب    
      ٪38.0

8 
40.0

0 
16.1

6 
5.21 0.55 75.8

8 
82.0

0 
   

  15 0.85 4.15 481 2 20 72 196 191ك  الموع    
      ٪39.7

1 
40.7

5 
14.9

7 
4.16 0.42 100 83.0

0 
   



  )11(جدول رقم  -تابع 
  ة وفقاً آلرائهم حيال دور القناة ـتوزيع أفراد عينة الدراس

  األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب
موافق   النوع  الــعــبــارة الرقم

  بشدة
موافق   موافق

إىل حد  
  ما

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط  لموعا
 املوزون

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

  18 0.68 4.09 116 0 0 22 61 33ك  األساتذة  العمل على تنمية الوعي األمين 18
28.4٪    واالنتماء الوطين لدى املواطن 

5 
52.5

9 
18.9

7 
0.00 0.00 24.1

2 
81.8

0 
   

  13 0.83 4.13 365 3 10 57 162 133ك  الطالب  ملواجهة أساليب وطرق  
36.4٪    اإلرهاب  

4 
44.3

8 
15.6

2 
2.74 0.82 75.8

8 
82.6

0 
   

  16 0.80 4.12 481 3 10 79 223 166ك  الموع    
      ٪34.5

1 
46.3

6 
16.4

2 
2.08 0.62 100 82.4

0 
   

  14 0.83 4.22 116 1 3 15 48 49ك  األساتذة  االهتمام بربامج األطفال 17
42.2٪    وتوعيتهم من أجل خلق روح 

4 
41.3

8 
12.9

3 
2.59 0.86 24.1

2 
84.4

0 
   

  18 1.03 4.06 365 13 18 51 134 149ك  الطالب  الوعي لديهم منذ صغرهم  
      ٪40.8

2 
36.7

1 
13.9

7 
4.93 3.56 75.8

8 
81.2

0 
   

  17 0.99 4.10 481 14 21 66 182 198ك  الموع    
      ٪41.1

6 
37.8

4 
13.7

2 
4.37 2.91 100 82.0

0 
   

  19 0.68 4.03 116 0 3 16 71 26ك  األساتذة  ة يف التربية الوطنيةاملسامه 14
     ٪22.4

1 
61.2

1 
13.7

9 
2.59 0.00 24.1

2 
80.6

0 
   

  17 0.84 4.07 365 2 12 67 160 124ك  الطالب    
      ٪33.9

7 
43.8

4 
18.3

6 
3.29 0.55 75.8

8 
81.4

0 
   

  18 0.80 4.06 481 2 15 83 231 150ك  الموع    
      ٪31.1

9 
48.0

2 
17.2

6 
3.12 0.42 100 81.2

0 
   

  16 0.73 4.18 116 0 3 13 60 40ك  األساتذة  مواجهة االختراق الثقايف  5
34.4٪    الذي يقود إىل التطرف  

8 
51.7

2 
11.2

1 
2.59 0.00 24.1

2 
83.6

0 
   

  19 0.92 4.02 365 4 22 60 154 125ك  الطالب  واإلرهاب  
      ٪34.2

5 
42.1

9 
16.4

4 6.03 1.10 75.8
8 

80.4
0 

   
  19 0.88 4.06 481 4 25 73 214 165ك  الموع    
      ٪34.3

0 
44.4

9 
15.1

8 
5.20 0.83 100 81.2

0 
   

  20 0.82 3.95 116 0 7 21 59 29ك  األساتذة  التصدي للتحديات التقنية  11
25.0٪    تسهم يف تضخم ظاهرة اليت  

0 
50.8

6 
18.1

0 
6.03 0.00 24.1

2 
79.0

0 
   

  20 0.95 3.98 365 8 17 70 149 121ك  الطالب  اإلرهاب  
      ٪33.1

5 
40.8

2 
19.1

8 
4.66 2.19 75.8

8 
79.6

0 
   

  20 0.92 3.97 481 8 24 91 208 150ك  الموع    



      ٪31.1
9 

43.2
4 

18.9
2 

4.99 1.66 100 79.4
0 

   
   0.46 4.31 116 1 1 12 50 52ك  األساتذة متوسط عبارات دور القناة 
44.8٪    األوىل بالتلفزيون السعودي 

3 
43.1

0 
10.3

4 
0.86 0.86 24.1

2 
86.2

0 
   

   0.57 4.22 365 4 12 48 138 163ك  الطالب  يف الوقاية من ظاهرة  
44.6٪    اإلرهاب  

6 
37.8

1 
13.1

5 
3.29 1.10 75.8

8 
84.4

0 
   

   0.54 4.24 481 5 13 60 188 215ك  الموع    
      ٪44.7

0 
39.0

9 12.4
7 

2.70 1.04 100 84.8
0 

   

توزيع أفراد عينة الذي يوضح ، ) 11(ي شري استعراض بيانات اجلدول رقم   
وفقاً آلرائهم حيال دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة ، الدراسة 
  :، إىل التايلاإلرهاب

ارز للقناة األوىل أكدت إجابات املبحوثني اتفاقهم بدرجة قوية على وجود دور ب  - 1
 ريتمثل يف التعريف بأخطا، بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 

مبتوسط موزون  ،التصنيف األول وخطأ مسلكه، ونال ذلك، وآثاره ، اإلرهاب 
وذلك  ،)0.71(وباحنراف معياري ، ) ٪91.20(بنسبة قدرها ، ) 4.56(

دراسة عن اجلحين يف دور التلفزيون يف يتوافق مع ما جاء يف اإلطار النظري لل
وتنفيذها على اجلناة، حيث ، وبيان العقوبات ، التعريف بأخطار ظاهرة اإلرهاب 

 اًمن شأنه أن يوحد رأياً عاماً مضاد، ن مشاهدة تنفيذ احلكم الشرعي على اجلاين إ
  ).171: هـ1421اجلحين، (للجرمية 

 اًهم بدرجة كبرية على أن هناك دورأبرزت استجابات أفراد عينة الدراسة اتفاق  - 2
بث يتمثل يف ، للقناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 

، ونال ذلك التصنيف الثاين مبتوسط موزون شعور األمن والطمأنينة يف التمع
  ).0.74(وباحنراف معياري ، ) ٪88.60(بنسبة قدرها ، ) 4.43(



عينة اتفاقهم بدرجة عالية على وجود دور للقناة األوىل أوضحت إجابات أفراد ال  - 3
توضيح الدور الذي يتمثل يف ، بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 

 دف إىل زعزعة األمن واالستقرار يف الوطن، تقوم به عناصر اإلرهاب  ، واليت 
ها بنسبة قدر، ) 4.43(مبتوسط موزون ، ونال ذلك التصنيف الثالث 

  ).0.83(وباحنراف معياري ، ) 88.60٪(
للقناة  اًأظهرت استجابات عينة الدراسة اتفاقهم بدرجة مرتفعة على أن هناك دور  - 4

تصحيح يتمثل يف ، األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 
يف ، ونال ذلك التصنواإلرهاب، والعنف ، املفاهيم اخلاطئة اليت تقود إىل التطرف 

وباحنراف ، ) ٪87.60(بنسبة قدرها ، ) 4.38(مبتوسط موزون ، الرابع 
  ).0.71(معياري 

دلت إجابات املبحوثني على اتفاقهم بدرجة قوية على وجود دور للقناة األوىل   - 5
نشر الثقافة األمنية يتمثل يف ، بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 

مبتوسط  ،، ونال ذلك التصنيف اخلامسواإلرهابالداعية إىل حماربة التطرف 
  ).0.76(وباحنراف معياري ، ) ٪87.20(بنسبة قدرها ، ) 4.36(موزون 

للقناة  اًبينت استجابات أفراد عينة الدراسة اتفاقهم بدرجة كبرية على أن هناك دور  - 6
 بيان موقفيتمثل يف ، األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 

، ونال ذلك وكشف حقيقة التيارات الفكرية املتطرفة، اإلسالم من اإلرهاب 
 ،)٪87.20(بنسبة قدرها ، ) 4.36(مبتوسط موزون ، التصنيف السادس 
وهذا يتواكب مع ما جاء يف اإلطار النظري ،  )0.77(وباحنراف معياري 



، هاب حي يف دور التلفزيون يف بيان موقف اإلسالم من اإلريللدراسة عن صب
، والوحدة ، وتقدمي الربامج اهلادفة إىل ترسيخ القيم اإلسالمية الداعية إىل احلب 

: هـ1407حي، يصب(واإلرهاب ، ونبذ العنف ، واللني ، والرفق  ،والتآلف
16.(  

كشفت إجابات أفراد العينة عن اتفاقهم بدرجة عالية على وجود دور للقناة األوىل   - 7
التصدي للشائعات يتمثل يف ، ية من ظاهرة اإلرهاب بالتلفزيون السعودي يف الوقا

 دد وحدة الوطن وإجهاضها مبتوسط موزون ، ، ونال ذلك التصنيف السابع اليت 
  ).0.85(وباحنراف معياري ، ) ٪87.20(بنسبة قدرها ، ) 4.36(

للقناة  اًأفادت استجابات عينة الدراسة باتفاقهم بدرجة مرتفعة على أن هناك دور  - 8
االهتمام يتمثل يف ، التلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب األوىل ب

 ،، ونال ذلك التصنيف الثامن ا الوسيلة املثلىأعلى ، بتربية النشء على احلوار 
وباحنراف معياري ،)٪86.40(بنسبة قدرها ، )4.32(مبتوسط موزون 

)0.98.(  
ى وجود دور للقناة األوىل أشارت إجابات املبحوثني إىل اتفاقهم بدرجة قوية عل  - 9

التشجيع على يتمثل يف ، بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 
 ،)4.22(مبتوسط موزون ، ، ونال ذلك التصنيف التاسع التمسك بالعبادات

وذلك يتفق مع ما جاء ). 0.83(وباحنراف معياري ، ) ٪84.40(بنسبة قدرها 
 ،بيب يف دور التلفزيون يف عملية التربية السليمةيف اإلطار النظري للدراسة عن ل



 ،وخاصة التربية الدينية من خالل تقدمي الربامج اهلادفة إىل احلث على العبادات
  ).38: م1985لبيب، (وترسيخ العقيدة اإلميانية 

 اًأبرزت استجابات أفراد عينة الدراسة اتفاقهم بدرجة كبرية على أن هناك دور - 10
يتمثل يف ترسيخ ، لفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب للقناة األوىل بالت

، ) 4.21(مبتوسط موزون  ،مفهوم األمن الوطين، ونال ذلك التصنيف العاشر
  ).0.78(وباحنراف معياري ، ) ٪84.20(بنسبة قدرها 

أوضحت إجابات أفراد العينة اتفاقهم بدرجة عالية على وجود دور للقناة األوىل  - 11
مواجهة مهددات يتمثل يف ، ن السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب بالتلفزيو

مبتوسط موزون ، ، ونال ذلك التصنيف احلادي عشر األمن الوطين ومصادرها
  ).0.82(وباحنراف معياري ، ) ٪84.00(بنسبة قدرها ، ) 4.20(

اة للقن اًأظهرت استجابات عينة الدراسة اتفاقهم بدرجة مرتفعة على أن هناك دور - 12
تقدمي الربامج يتمثل يف ، األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 

مبتوسط  ،، ونال ذلك التصنيف الثاين عشراليت تقوم بتحليل ظاهرة اإلرهاب
وهذا ). 0.85(وباحنراف معياري ، ) ٪83.40(بنسبة قدرها  ،)4.17(موزون 

عن وزارة الثقافة واإلعالم يف تقدمي  يتمشى مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة
وزارة الثقافة واإلعالم، (التلفزيون السعودي للربامج اليت حتلل ظاهرة اإلرهاب 

  ).هـ1426 -هـ 1424هيكل برامج دورة حمرم 
دلت إجابات املبحوثني على اتفاقهم بدرجة قوية على وجود دور للقناة األوىل  - 13

نشر الوعي يتمثل يف ، هرة اإلرهاب بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظا



مبتوسط  ،، ونال ذلك التصنيف الثالث عشربأساليب التنشئة االجتماعية الفاضلة
). 0.79(وباحنراف معياري ، ) ٪83.20(بنسبة قدرها ، ) 4.16(موزون 

وذلك يتوافق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن لبيب يف دور التلفزيون يف 
من خالل تقدمي الربامج اهلادفة إىل ، وخاصة التربية األسرية ، السليمة عملية التربية 

وبرامج التوعية الصحيحة ، نشر الوعي باألساليب الصحيحة للتنشئة األسرية 
  ).38: م1985لبيب، (وغريها 

 اًبينت استجابات أفراد عينة الدراسة اتفاقهم بدرجة كبرية على أن هناك دور - 14
يتمثل يف ، ون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب للقناة األوىل بالتلفزي

، ونال ذلك التصنيف الرابع استنهاض مهم كافة مؤسسات التمع حملاربة اإلرهاب
وباحنراف معياري ،)٪83.20(بنسبة قدرها ، )4.16(مبتوسط موزون  ،عشر

)0.82.(  
لقناة كشفت إجابات أفراد العينة عن اتفاقهم بدرجة عالية على وجود دور ل - 15

نشر الثقافة يتمثل يف ، األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 
مبتوسط ، ، ونال ذلك التصنيف اخلامس عشر املضادة للعنف والتطرف واإلرهاب

  ).0.85(وباحنراف معياري ، ) ٪83.00(بنسبة قدرها ، ) 4.15(موزون 
للقناة  اًمرتفعة على أن هناك دور أفادت استجابات عينة الدراسة باتفاقهم بدرجة - 16

العمل على يتمثل يف ، األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 
ملواجهة أساليب وطرق ؛ واالنتماء الوطين لدى املواطن ، تنمية الوعي األمين 

بنسبة ، ) 4.12(مبتوسط موزون  ،، ونال ذلك التصنيف السادس عشراإلرهاب



وهذا يتواكب مع ما توصلت ). 0.80(وباحنراف معياري ، ) ٪82.40(قدرها 
 ،إليه دراسة اجلحين عن أمهية الرسالة اإلعالمية من أجل إجياد وعي أمين مرتفع

  ).هـ1414اجلحين، (ورأي مستنري ضد األفكار واملبادئ اهلدامة 
وىل أشارت إجابات املبحوثني إىل اتفاقهم بدرجة قوية على وجود دور للقناة األ - 17

االهتمام بربامج يتمثل يف ، بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 
، ونال ذلك وتوعيتهم من أجل خلق روح الوعي لديهم منذ صغرهم، األطفال 

 ،)٪82.00(بنسبة قدرها ،)4.10(مبتوسط موزون،التصنيف السابع عشر
  ).0.99(وباحنراف معياري 

 اًدراسة اتفاقهم بدرجة كبرية على أن هناك دورأوضحت استجابات أفراد عينة ال - 18
يتمثل يف ، للقناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 

مبتوسط موزون  ،، ونال ذلك التصنيف الثامن عشراملسامهة يف التربية الوطنية
وذلك يتفق ). 0.80(وباحنراف معياري ، ) ٪81.20(بنسبة قدرها  ،)4.06(

يف دور التلفزيون يف عملية ، ا جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن لبيب مع م
من خالل تقدمي الربامج اهلادفة ، وخاصة التربية الوطنية القومية ، التربية السليمة 

 ،واألثرية، إىل التعريف بالوطن الصغري، والوطن الكبري من النواحي اجلغرافية 
  ).38: م1985لبيب، (اء إىل هذا الوطن والتارخيية، وزرع قيم الوالء واالنتم

أظهرت إجابات أفراد العينة اتفاقهم بدرجة عالية على وجود دور للقناة األوىل  - 19
مواجهة االختراق يتمثل يف ، بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 

 ،، ونال ذلك التصنيف التاسع عشرالثقايف الذي يقود إىل التطرف واإلرهاب



وباحنراف معياري ،)٪81.20(بنسبة قدرها ، )4.06(ط موزون مبتوس
)0.88.(  

للقناة  اًبينت استجابات عينة الدراسة اتفاقهم بدرجة مرتفعة على أن هناك دور - 20
التصدي يتمثل يف ، األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 

ونال ذلك التصنيف ، للتحديات التقنية اليت تسهم يف تضخم ظاهرة اإلرهاب
 ،)٪79.40(بنسبة قدرها ، ) 3.97(مبتوسط موزون ، العشرين واألخري 
  ).0.92(وباحنراف معياري 

) 11(ورقم) 8(الدراسة على ترتيب العبارتني رقم وي الحظ اتفاق أفراد عينة   
يون دور القناة األوىل بالتلفز(احملور الثالث فقط، واختالفهم على ترتيب بقية العبارات يف 

  ).السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب
دور القناة األوىل بالتلفزيون وي ستخلص من متوسط آراء أفراد عينة الدراسة حيال   

 ،)4.24(، أن املتوسط املوزون العام قد بلغ السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب
، ز اإلجابات ي ن ّم عن ترك ،)0.54(وباحنراف معياري ، ) ٪84.80(بنسبة قدرها 
 ،)٪86.20(بنسبة قدرها ،)4.31(املتوسط املوزون العام لألساتذة بلغ [ وعدم تشتتها

بنسبة قدرها  ،)4.22(، وبلغ املتوسط املوزون العام للطالب )0.46(وباحنراف معياري 
دور قوي وهذه النتيجة ت شري إىل وجود )]. 0.57(وباحنراف معياري ، )84.40٪(

، وكان على رأسه تلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهابللقناة األوىل بال
بث شعور األمن والطمأنينة يف وخطأ مسلكه، و، وآثاره ، اإلرهاب  رالتعريف بأخطا"

 دف إىل زعزعة األمن  ،التمع، وتوضيح الدور الذي تقوم به عناصر اإلرهاب واليت 



وجتيب عن ، أهداف الدراسة احلالية من  الثاين، وحتقق اهلدف "واالستقرار يف الوطن
دور القناة األوىل بالتلفزيون فيما يتعلق ب، من تساؤالت تلك الدراسة  الثاينالتساؤل 

السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب، وتتوافق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة 
 ،بيان العقوباتو، عن اجلحين يف دور التلفزيون يف التعريف بأخطار ظاهرة اإلرهاب 

ن مشاهدة تنفيذ احلكم الشرعي على اجلاين من شأنه أن إوتنفيذها على اجلناة، حيث 
  .)171: هـ1421اجلحين، (للجرمية  اًيوحد رأياً عاماً مضاد

  



  
  :دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 2-3

دور القناة األوىل ما : وهو، راسة من تساؤالت الد الثالثلإلجابة عن التساؤل   
مت تناول وحتليل وجهات نظر املبحوثني  ؟بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

مدينة الرياض حيال ذلك امعة امللك سعود يف طالب كلية اآلداب جبوأساتذة من 
دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة من خالل ترتيب عبارات  ،التساؤل

 ،، ووفقاً ألقل قيم للتشتت"املرجح"وفقاً ألعلى قيم للمتوسط املوزون ، ظاهرة اإلرهاب 
وهذا يبينه . "املرجح"والذي ميثله االحنراف املعياري عند تسـاوي قيم املتوسـط املوزون 

  :اجلدول التايل



  )12(جدول رقم 
  نة الدراسة وفقاً آلرائهم حنو دور القناة توزيع أفراد عي

  األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب
الرق
  م

موافق   النوع  الــعــبــارة
  بشدة

موافق إىل   موافق
  حد  ما

غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

املتوسط   الموع
  املوزون

االحنراف 
  املعياري

 الترتيب

األساتذ  تبصري اجلمهور بأن اإلصالح 2
  ة

  1 0.70 4.44 116 0 2 8 43 63ك

54.3٪    ال يأيت عن طريق الفُرقـة 
1 

37.07 6.90 1.72 0.00 24.12 88.80    
  1 0.78 4.51 365 5 3 26 97 234ك الطالب  والتناحر واخلروج على ويل  
64.1٪    األمر بل مبؤازرته ومناصرته  

1 
26.58 7.12 0.82 1.37 75.88 90.20    

  1 0.76 4.49 481 5 5 34 140 297ك الموع  وف معهوالوق  
      ٪61.7

5 
29.11 7.07 1.04 1.04 100 89.80    

األساتذ  حتذير التمع من األفكار 1
  ة

  2 0.71 4.38 116 0 2 9 48 57ك

واآلراء والفتاوى اليت  
  تغـذي

  ٪49.1
4 

41.38 7.76 1.72 0.00 24.12 87.60    

  2 0.73 4.48 365 2 5 25 118 215ك الطالب  ـابالغلو والتطرف واإلره  
      ٪58.9

0 
32.33 6.85 1.37 0.55 75.88 89.60    

  2 0.73 4.45 481 2 7 34 166 272ك الموع    
      ٪56.5

5 
34.51 7.07 1.46 0.42 100 89.00    

1
األساتذ تفعيل دور املواطن يف اإلبالغ 3

  ة
  3 0.75 4.38 116 0 2 13 40 61ك

52.5٪    ن أي معلومات تتعلقع 
9 

34.48 11.21 1.72 0.00 24.12 87.60    
  3 0.81 4.42 365 4 10 20 126 205ك الطالب  باإلرهاب  
      ٪56.1

6 
34.52 5.48 2.74 1.10 75.88 88.40    

  3 0.79 4.41 481 4 12 33 166 266ك الموع    
      ٪55.3

0 
34.51 6.86 2.49 0.83 100 88.20    

األساتذ  املسامهـة يف البحث عن 3
  ة

  5 0.94 4.28 116 2 6 9 40 59ك

50.8٪    الرمني واملطلوبني اهلاربني 
6 

34.48 7.76 5.17 1.72 24.12 85.60    
  4 0.87 4.37 365 6 9 31 118 201ك الطالب    
      ٪55.0

7 
32.33 8.49 2.47 1.64 75.88 87.40    

  4 0.88 4.35 481 8 15 40 158 260ك الموع    
      ٪54.0

5 
32.85 8.32 3.12 1.66 100 87.00    

األساتذ  تبصري اجلمهور بدوره يف 4
  ة

  4 0.77 4.29 116 0 3 13 47 53ك



45.6٪    معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
9 

40.52 11.21 2.59 0.00 24.12 85.80    
  5 0.76 4.25 365 2 9 32 174 148ك الطالب    
      ٪40.5

5 
47.67 8.77 2.47 0.55 75.88 85.00    

  5 0.76 4.26 481 2 12 45 221 201ك الموع    
      ٪41.7

9 
45.95 9.36 2.49 0.42 100 85.20    

  
  
  
  

  )12(جدول رقم  -تابع 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم حنو دور القناة 
  األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

الرق
  م

موافق   النوع  لــعــبــارةا
  بشدة

موافق إىل   موافق
  حد  ما

غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

املتوسط   الموع
  املوزون

االحنراف 
  املعياري

 الترتيب

األساتذ  عمل الندوات وحلقات 6
  ة

  6 0.72 4.19 116 0 3 12 61 40ك

34.4٪    النقاش اليت تنبذ التطرف 
8 

52.59 10.34 2.59 0.00 24.12 83.80    
  6 0.87 4.20 365 6 10 41 155 153ك الطالب  واإلرهاب مع العلماء  
41.9٪    واملشايخ  

2 
42.47 11.23 2.74 1.64 75.88 84.00    

  6 0.83 4.20 481 6 13 53 216 193ك الموع    
      ٪40.1

2 
44.91 11.02 2.70 1.25 100 84.00    

األساتذ  عمل مقابالت ومناظرات 5
  ة

  8 0.89 3.85 116 4 2 25 61 24ك

20.6٪    علنية بني من وقع من 
9 

52.59 21.55 1.72 3.45 24.12 77.00    
  7 0.95 4.18 365 8 14 46 134 163ك الطالب  اإلرهابيني يف قبضة العدالة  
44.6٪    والعلماء ذوي االختصاص  

6 
36.71 12.60 3.84 2.19 75.88 83.60    

  7 0.94 4.10 481 12 16 71 195 187ك الموع    
      ٪38.8

8 
40.54 14.76 3.33 2.49 100 82.00    

األساتذ  عقد حوار مع من مت القبض 7
  ة

  10 0.93 3.81 116 3 6 27 54 26ك

22.4٪    عليه أو سلم نفسه فاجلمهور 
1 

46.55 23.28 5.17 2.59 24.12 76.20    
  8 1.03 4.08 365 14 13 56 130 152ك الطالب  يريد أن يعرف عنهم الكثري  
      ٪41.6

4 
35.62 15.34 3.56 3.84 75.88 81.60    



  8 1.01 4.01 481 17 19 83 184 178ك الموع    
      ٪37.0

1 
38.25 17.26 3.95 3.53 100 80.20    

1
األساتذ  إجراء التحليالت بعد كل 2

  ة
  9 0.89 3.82 116 1 5 37 44 29ك

25.0٪    مواجهة أمنية وعرض اآلثار 
0 

37.93 31.90 4.31 0.86 24.12 76.40    
  10 1.08 3.87 365 8 38 76 113 130ك الطالب  واخلسائر الناجتة من العمليات  
35.6٪    اإلرهابيـة  

2 
30.96 20.82 10.4

1 
2.19 75.88 77.40    

  9 1.04 3.86 481 9 43 113 157 159ك الموع    
      ٪33.0

6 
32.64 23.49 8.94 1.87 100 77.20    

األساتذ  نشر اخلسائر البشرية واملادية 9
  ة

  11 0.93 3.81 116 0 9 36 39 32ك

27.5٪    اليت حلقت بالدولة من آثار 
9 

33.62 31.03 7.76 0.00 24.12 76.20    
  11 1.10 3.87 365 10 37 75 111 132ك الطالب  العمليات اإلرهابيـة  
      ٪36.1

6 
30.41 20.55 10.1

4 
2.74 75.88 77.40    

  10 1.06 3.86 481 10 46 111 150 164ك الموع    
      ٪34.1

0 
31.19 23.08 9.56 2.08 100 77.20    

  
  

  )12(جدول رقم  -تابع 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم حنو دور القناة 
  األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

  
الرق
  م

موافق   النوع  رةالــعــبــا
  بشدة

موافق إىل   موافق
  حد  ما

غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

املتوسط   الموع
  املوزون

االحنراف 
  املعياري

 الترتيب

األساتذ إنتاج التمثيليات واملسلسالت 8
  ة

  7 1.03 3.96 116 4 8 16 49 39ك

33.6٪   التلفزيونية اليت تصور األضرار 
2 

42.2
4 

13.79 6.90 3.45 24.12 79.20    
  12 1.15 3.76 365 23 30 67 136 109ك الطالب  الناجتة عن العمليات اإلرهابية  
      ٪29.8

6 
37.2

6 
18.36 8.22 6.30 75.88 75.20    

  11 1.13 3.81 481 27 38 83 185 148ك الموع    
      ٪30.738.417.26 7.90 5.61 100 76.20    



7 6 
1
األساتذ  نشر نتائج التحقيقات اليت 0

  ة
  12 0.99 3.44 116 5 11 44 40 16ك

13.7٪    أجريت مع أولئك املطلوبني 
9 

34.4
8 

37.93 9.48 4.31 24.12 68.80    
  9 1.07 3.87 365 9 37 71 123 125ك الطالب  ومعرفـة األسباب وراء هذه  
34.2٪    األعمال اإلرهابيـة  

5 
33.7

0 
19.45 10.14 2.47 75.88 77.40    

  12 1.07 3.77 481 14 48 115 163 141ك موعال    
      ٪29.3

1 
33.8

9 
23.91 9.98 2.91 100 75.40    

1
األساتذ  إجراء مقابالت مع رجال 1

  ة
  13 1.03 3.14 116 3 28 52 16 17ك

14.6٪   األمن والذين كانت أجسادهم 
6 

13.7
9 

44.83 24.14 2.59 24.12 62.80    
  13 1.20 3.64 365 14 64 77 94 116ك الطالب ناًأثناء األحداث دروعاً وحصو  
31.7٪    منيعة حلماية أبناء وطنهم  

8 
25.7

5 
21.10 17.53 3.84 75.88 72.80    

  13 1.18 3.52 481 17 92 129 110 133ك الموع    
      ٪27.6

5 
22.8

7 
26.82 19.13 3.53 100 70.40    

األساتذ متوسط عبارات دور القناة 
  ة

   0.53 3.98 116 2 6 23 45 40ك

34.4٪    األوىل بالتلفزيون السعودي 
8 

38.7
9 

19.83 5.17 1.72 24.12 79.60    
   0.62 4.12 365 8 22 50 125 160ك الطالب  يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب  
      ٪43.8

4 
34.2

5 
13.70 6.03 2.19 75.88 82.40    

   0.60 4.08 481 10 28 73 170 200ك  الموع    
      ٪41.5

8 
35.3

4 
15.18 5.82 2.08 100 81.60    

  



زيع أفـراد عينـة   الذي يوضح تو، ) 12(بدراسة وحتليل حمتويات اجلدول رقم   
وفقاً آلرائهم حنو دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلـة ظـاهرة   ، الدراسة 
  :يــ، يتبني اآلتاإلرهاب

م للقناة األوىل بالتلفزيون هور املعلى الد اتفاق أفراد عينة الدراسة بدرجة قوية  - 1
تبصري اجلمـهور بأن واملتمثل يف ، السـعودي يف معاجلـة ظاهرة اإلرهاب 

بل ، اإلصـالح ال يأيت عن طريق الفُرقـة والتناحر واخلروج على ويل األمر 
مبتوسط موزون ، ، وجاء ذلك يف الترتيب األول مبؤازرته ومناصرته والوقوف معه

  ).0.76(وباحنراف معياري ، ) ٪89.80(بنسبة قدرها ، ) 4.49(
تأكيد أفراد العينة بدرجة كبرية على دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف   - 2

حتذير التمع من األفكار واآلراء والفتاوى واملتمثل يف ، معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
مبتوسط  ،يب الثاين، وجاء ذلك يف الترتاليت تغـذي الغلو والتطرف واإلرهـاب

  ).0.73(وباحنراف معياري ، ) ٪89.00(بنسبة قدرها ، ) 4.45(موزون 
اقتناع عينة الدراسة بدرجة عالية بدور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة   - 3

تفعيل دور املواطن يف اإلبالغ عن أي معلومات واملتمثل يف ، ظاهرة اإلرهاب 
بنسبة ، ) 4.41(مبتوسط موزون  ،يف الترتيب الثالث، وجاء ذلك تتعلق باإلرهاب

وهذا يتواكب مع ما جاء يف ). 0.79(وباحنراف معياري ، ) ٪88.20(قدرها 
 ؛اإلطار النظري للدراسة عن دور التلفزيون يف شحذ مهم وتفعيل دور أفراد التمع

الضالة واإلدالء مبعلومات عن الرؤوس املدبرة للفئة ، للنهوض حملاربة اإلرهاب 
  ).127: هـ1423؛ ناجي، 173-172: هـ1421اجلحين، (



املبحوثني بدرجة مرتفعة لدور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة  يوع  - 4
املسامهـة يف البحث عن الرمني واملطلوبني واملتمثل يف ، ظاهرة اإلرهاب 

بنسبة قدرها ،  )4.35(مبتوسط موزون ، ، وجاء ذلك يف الترتيب الرابع اهلاربني
وذلك يتفق مع ما جاء يف اإلطار ). 0.88(وباحنراف معياري ، ) 87.00٪(

اجلحين، (النظري للدراسة عن دور التلفزيون يف البحث عن الرمني واهلاربني 
  ).127: هـ1423؛ ناجي، 173-172: هـ1421

لسـعودي يف إدراك أفراد عينة الدراسة بدرجة قوية لدور القناة األوىل بالتلفزيون ا  - 5
معاجلـة تبصري اجلمـهور بدوره يف واملتمثل يف ، معاجلـة ظاهرة اإلرهاب 

) 4.26(مبتوسط موزون ، ظاهرة اإلرهاب، وجاء ذلك يف الترتيب اخلامس 
وهذا يتمشى مع نتيجة ). 0.76(وباحنراف معياري ، ) ٪85.20(بنسبة قدرها 

مشى مع ما جاء يف اإلطار يف اجلدول احلايل، ويت) 13(العبارة السابقة رقم 
النظري للدراسة عن دور التلفزيون يف تبصري اجلمهور بدوره يف التصدي لظاهرة 

  ).127: هـ1423؛ ناجي، 173-172: هـ1421اجلحين، (اإلرهاب 
تفهم أفراد العينة بدرجة كبرية لدور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة   - 6

وحلقات النقاش اليت تنبذ التطرف ، عمل الندوات واملتمثل يف ، ظاهرة اإلرهاب 
مبتوسط موزون ، ، وجاء ذلك يف الترتيب السادس واإلرهاب مع العلماء واملشايخ

  ).0.83(وباحنراف معياري ، ) ٪84.00(بنسبة قدرها ، ) 4.20(
قناعة عينة الدراسة بدرجة عالية بدور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة   - 7

عمل مقابالت ومناظرات علنية بني من وقع من واملتمثل يف ، ة اإلرهاب ظاهر



، وجاء ذلك يف الترتيب اإلرهابيني يف قبضة العدالة والعلماء ذوي االختصاص
وباحنراف معياري  ،)٪82.00(بنسبة قدرها  ،)4.10(مبتوسط موزون  ،السابع

)0.94.(  
بالتلفزيون السعودي يف معاجلة  شعور املبحوثني بدرجة مرتفعة بدور القناة األوىل  - 8

 ،أو سلم نفسه، عقد حوار مع من مت القبض عليه واملتمثل يف ، ظاهرة اإلرهاب 
مبتوسط ، ، وجاء ذلك يف الترتيب الثامن فاجلمهور يريد أن يعرف عنهم الكثري

  ).1.01(وباحنراف معياري ، ) ٪80.20(بنسبة قدرها ، ) 4.01(موزون 
سة بدرجة كبرية لدور القناة األوىل بالتلفزيون السـعودي يف رؤية أفراد عينة الدرا  - 9

 ،إجراء التحليالت بعد كل مواجهة أمنيةواملتمثل يف ، معاجلـة ظاهرة اإلرهاب 
، وجاء ذلك يف الترتيب ن العمليات اإلرهابيـةعوعرض اآلثار واخلسائر الناجتة 

باحنراف معياري و ،)٪77.20(بنسبة قدرها  ،)3.86(مبتوسط موزون ، التاسع 
)1.04.(  

اعتقاد أفراد العينة بدرجة عالية يف دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة  - 10
نشر اخلسائر البشرية واملادية اليت حلقت بالدولة من واملتمثل يف ، ظاهرة اإلرهاب 

مبتوسط موزون  ،، وجاء ذلك يف الترتيب العاشرآثار العمليات اإلرهابيـة
  ).1.06(وباحنراف معياري ، ) ٪77.20(بنسبة قدرها ،  )3.86(

إفادة عينة الدراسة بدرجة مرتفعة بدور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف  - 11
إنتاج التمثيليات واملسلسالت التلفزيونية اليت واملتمثل يف ، معاجلة ظاهرة اإلرهاب 

يف الترتيب احلادي ، وجاء ذلك تصور األضرار الناجتة عن العمليات اإلرهابية



وباحنراف معياري ،)٪76.20(بنسبة قدرها  ،)3.81(مبتوسط موزون  ،عشر
)1.13.(  

إحساس املبحوثني بدرجة عالية بدور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة  - 12
نشر نتائج التحقيقات اليت أجريت مع أولئك واملتمثل يف ، ظاهرة اإلرهاب 

، وجاء ذلك يف سباب وراء هذه األعمال اإلرهابيـةومعرفـة األ، املطلوبني 
 ،)٪75.40(بنسبة قدرها  ،)3.77(مبتوسط موزون ، الترتيب الثاين عشر 

  ).1.07(وباحنراف معياري 
موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة مرتفعة على دور القناة األوىل بالتلفزيون  - 13

راء مقابالت مع رجال إجواملتمثل يف ، السـعودي يف معاجلـة ظاهرة اإلرهاب 
والذين كانت أجسادهم أثناء األحداث دروعاً وحصوناً منيعة حلماية أبناء ، األمن 
 ،)3.52(مبتوسط موزون  ،، وجاء ذلك يف الترتيب الثالث عشر واألخريوطنهم

  ).1.18(وباحنراف معياري ، ) ٪70.40(بنسبة قدرها 
، 9، 6، 2، 1(لعبارات رقم وي الحظ اتفاق أفراد عينة الدراسة على ترتيب ا  

دور القناة األوىل (احملور الرابع فقط، واختالفهم على ترتيب باقي العبارات يف ) 13، 11
  ).بالتلفزيون السـعودي يف معاجلـة ظاهرة اإلرهاب

دور القناة األوىل بالتلفزيون وي ستنبط من متوسط آراء أفراد عينة الدراسة حنو   
 ،)4.08(، أن املتوسط املوزون العام قد مثّل اإلرهاب السـعودي يف معاجلـة ظاهرة

ي شري إىل تركز االستجابات ، ) 0.60(وباحنراف معياري ، ) ٪81.60(بنسبة قدرها 
بنسبة قدرها ، ) 3.98(املتوسط املوزون العام لألساتذة مثّل [ وعدم تشتتها

للطالب  ، ومثّل املتوسط املوزون العام)0.53(وباحنراف معياري  ،)79.60٪(
لك النتيجة تدل وت)]. 0.62(وباحنراف معياري ، ) ٪82.40(بنسبة قدرها ، ) 4.12(



، وكان للقناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب على وجود دور عال
تبصري اجلمـهور بأن اإلصـالح ال يأيت عن طريق الفُرقـة والتناحر " آثاره من أهم

بل مبؤازرته ومناصرته والوقوف معه، وحتذير التمع من األفكار  ،مرواخلروج على ويل األ
واآلراء والفتاوى اليت تغـذي الغلو والتطرف واإلرهـاب، وتفعيل دور املواطن يف 

من أهداف الدراسة  الثالث، وحتقق اهلدف "اإلبالغ عن أي معلومات تتعلق باإلرهاب
دور القناة فيما خيتص ب، ت هذه الدراسة من تساؤال الثالثوجتيب عن التساؤل  ،احلالية

األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب، وتتواكب مع ما جاء يف اإلطار 
وتفعيل دور أفراد التمع للنهوض ، النظري للدراسة عن دور التلفزيون يف شحذ مهم 

اجلحين، (لضالة واإلدالء مبعلومات عن الرؤوس املدبرة للفئة ا، حملاربة اإلرهاب 
  .)127: هـ1423؛ ناجي، 173-172: هـ1421

أساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة  2-4
  :اإلرهاب

أساليب حتسـني أداء القنـاة   ما : من تساؤالت الدراسة وهو الرابعلإلجابة عن التساؤل 
قام الباحـث بتنـاول وحتليـل      ؟هاباألوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلر

دينة جامعة امللك سعود مبطالب كلية اآلداب يف وأساتذة من إجابات أفراد عينة الدراسة 
أساليب حتسني أداء القنـاة األوىل  من خالل ترتيب عبارات ، هذا التساؤل الرياض حنو 

املـوزون  حسب أعلى قيم للمتوسـط  ، بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
والذي ميثله االحنراف املعياري عند تساوي قـيم  ، ، وحسب أقل قيم للتشتت "املرجح"

  :ويوضح ذلك اجلدول اآليت. "املرجح"املتوسط املوزون 
  
  



  )13(جدول رقم 
  وفقاً آلرائهم إزاء أساليب حتسني أداء ، توزيع أفراد عينة الدراسة 

  ة ظاهرة اإلرهابعودي يف معاجلـالقناة األوىل بالتلفزيون الس
موافق   النوع  الــعــبــارة الرقم

  بشدة
موافق   موافق

إىل حد  
  ما

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط  الموع
  املوزون

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

  1 0.65 4.74 116 0 3 4 13 96ك  األساتذة  اختيار األوقات املناسبة لبث 7
82.7٪    الربامج اهلادفة ملعاجلة ظاهرة 

6 
11.2

1 
3.45 2.59 0.00 24.1

2 
94.80    

  1 0.82 4.49 365 5 4 36 81 239ك  الطالب  اإلرهاب  
      ٪65.4

8 
22.1

9 
9.86 1.10 1.37 75.8

8 
89.80    

  1 0.79 4.55 481 5 7 40 94 335ك  الموع    
      ٪69.6

5 
19.5

4 
8.32 1.46 1.04 100 91.00    

  2 0.89 4.46 116 2 3 10 26 75ك  األساتذة  اصةاستغالل وقت بث الربامج اخل 10
64.6٪    بالشباب والقيام بعرض فقرة أو 

6 
22.4

1 
8.62 2.59 1.72 24.1

2 
89.20    

  2 0.95 4.39 365 7 16 29 87 226ك  الطالب  مقطع خاص عن أخطار العمليات  
ـاراة   61.9٪    اإلرهابية بني شوطي املب

2 
23.8

4 
7.95 4.38 1.92 75.8

8 
87.80    

  2 0.93 4.41 481 9 19 39 113 301ك  الموع    
      ٪62.5

8 
23.4

9 
8.11 3.95 1.87 100 88.20    

  6 0.89 4.32 116 3 2 9 43 59ك  األساتذة  العمل على توفري الدراسات 6
50.8٪    والبحوث الكافية يف بث 

6 
37.0

7 
7.76 1.72 2.59 24.1

2 
86.40    

  4 0.83 4.27 365 4 8 43 142 168ك  الطالب  رةالربامج اليت تغطي ظاه  
46.0٪    اإلرهاب  

3 
38.9

0 
11.7

8 
2.19 1.10 75.8

8 
85.40    

  3 0.85 4.28 481 7 10 52 185 227ك  الموع    
      ٪47.1

9 
38.4

6 
10.8

1 
2.08 1.46 100 85.60    

  4 0.95 4.34 116 3 1 18 26 68ك  األساتذة  االستفادة من جتارب الدول 9
58.6٪    املتقدمة يف هذا الال 

2 
22.4

1 
15.5

2 
0.86 2.59 24.1

2 
86.80    

  5 0.92 4.27 365 6 11 49 113 186ك  الطالب    
      ٪50.9

6 
30.9

6 
13.4

2 
3.01 1.64 75.8

8 
85.40    

  4 0.93 4.28 481 9 12 67 139 254ك  الموع    
      ٪52.8

1 
28.9

0 
13.9

3 
2.49 1.87 100 85.60    

  10 0.64 4.18 116 0 2 9 71 34ك  األساتذة  االهتمام بدراسة اجلمهور 8
29.3٪    املخاطب 

1 
61.2

1 
7.76 1.72 0.00 24.1

2 
83.60    

  3 0.74 4.27 365 2 3 42 164 154ك  الطالب    
      ٪42.1

9 
44.9

3 
11.5

1 
0.82 0.55 75.8

8 
85.40    



  5 0.72 4.25 481 2 5 51 235 188ك  الموع    
      ٪39.0

9 
48.8

6 
10.6

0 
1.04 0.42 100 85.00    



  )13(جدول رقم  -تابع 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم إزاء أساليب حتسني أداء 

  عودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابـالقناة األوىل بالتلفزيون الس
موافق    النوع  الــعــبــارة  الرقم

  بشدة
موافق   موافق

إىل حد  
  ما

غري 
  فقموا

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط  الموع
 املوزون

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

  7 0.67 4.25 116 1 1 6 68 40 ك  األساتذة  العمل على إجياد أهداف 5
34.4 ٪   واضحة للربامج اهلادفة ملعاجلة 

8 
58.6

2 
5.17 0.86 0.86 24.1

2 
85.0

0 
   

  6 0.74 4.23 365 2 5 41 176 141 ك  الطالب  ظاهرة اإلرهاب  
      ٪ 38.6

3 
48.2

2 
11.2

3 
1.37 0.55 75.8

8 
84.6

0 
   

  6 0.73 4.23 481 3 6 47 244 181 ك  الموع    
      ٪ 37.6

3 
50.7

3 
9.77 1.25 0.62 100 84.6

0 
   

  5 0.68 4.32 116 0 2 8 57 49 ك  األساتذة  إخضاع برامج معاجلة ظاهرة 4
اإلرهاب للدراسات  

  العلميـة
  ٪ 42.2

4 
49.1

4 6.90 1.72 0.00 24.1
2 

86.4
0 

   

  7 0.83 4.19 365 3 11 45 160 146 ك  الطالب  الدقيقـة  
      ٪ 40.0

0 
43.8

4 
12.3

3 
3.01 0.82 75.8

8 
83.8

0 
   

  7 0.79 4.22 481 3 13 53 217 195 ك  الموع    
      ٪ 40.5

4 
45.1

1 
11.0

2 
2.70 0.62 100 84.4

0 
   

  3 0.66 4.36 116 0 2 6 56 52 ك  األساتذة  توفري الدعم املادي الكايف 3
44.8 ٪    لتنفيذ الربامج اهلادفة إىل 

3 
48.2

8 
5.17 1.72 0.00 24.1

2 
87.2

0 
   

  8 0.86 4.16 365 4 14 42 163 142 ك  الطالب  معاجلة ظاهرة اإلرهاب  
      ٪ 38.9

0 
44.6

6 
11.5

1 
3.84 1.10 75.8

8 
83.2

0 
   

  8 0.82 4.21 481 4 16 48 219 194 ك  الموع    
      ٪ 40.3

3 
45.5

3 
9.98 3.33 0.83 100 84.2

0 
   

  9 0.72 4.21 116 0 4 8 64 40 ك  األساتذة  بناء الكوادر املتخصصة يف 1
34.4 ٪    إعداد وتنفيذ الربامج اليت 

8 
55.1

7 
6.90 3.45 0.00 24.1

2 
84.2

0 
   

  9 0.76 4.15 365 3 7 44 190 121 ك  الطالب  تتصدى لإلرهاب  
      ٪ 33.1

5 
52.0

5 
12.0

5 
1.92 0.82 75.8

8 
83.0

0 
   

  9 0.75 4.16 481 3 11 52 254 161 ك  الموع    
      ٪ 33.4

7 
52.8

1 
10.8

1 
2.29 0.62 100 83.2

0 
   

  8 0.71 4.25 116 0 3 9 60 44 ك  األساتذة  صقل كفاية القائمني على 2
37.9 ٪    تنفيذ برامج معاجلة ظاهرة 

3 
51.7

2 
7.76 2.59 0.00 24.1

2 
85.0

0 
   



  10 0.79 4.06 365 4 12 44 204 101 ك  الطالب  اإلرهاب  
      ٪ 27.6

7 
55.8

9 
12.0

5 
3.29 1.10 75.8

8 
81.2

0 
   

  10 0.78 4.10 481 4 15 53 264 145 ك  الموع    
      ٪ 30.1

5 
54.8

9 
11.0

2 
3.12 0.83 100 82.0

0 
   



  )13(جدول رقم  -تابع 
  رائهم إزاء أساليب حتسني أداء توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آل

  عودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابـالقناة األوىل بالتلفزيون الس
موافق   النوع  الــعــبــارة الرقم

  بشدة
موافق   موافق

إىل حد  
  ما

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط  الموع
 املوزون

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

  11 1.14 3.92 116 5 10 19 37 45ك  األساتذة  ةزيادة املساحة الزمنية املخصص 12
38.7٪    لعرض الربامج واملقاطع والفقرات 

9 
31.9

0 
16.3

8 
8.62 4.31 24.1

2 
78.4

0 
   

  11 1.12 4.01 365 13 29 60 103 160ك  الطالب  اخلاصة بأخطار العمليات اإلرهابية  
ة   43.8٪    خالل ساعات البث اليومـي

4 
28.2

2 
16.4

4 
7.95 3.56 75.8

8 
80.2

0 
   

  11 1.12 3.99 481 18 39 79 140 205ك  الموع    
      ٪42.6

2 
29.1

1 
16.4

2 
8.11 3.74 100 79.8

0 
   

  12 1.08 3.91 116 3 13 16 44 40ك  األساتذة  استغالل املؤثرات الصوتية 11
34.4٪    واملرئية وغريها من الوسائل 

8 
37.9

3 
13.7

9 
11.2

1 
2.59 24.1

2 
78.2

0 
   

  12 1.07 3.91 365 8 32 84 102 139ك  الطالب  الفنية األخرى عند إعداد  
38.0٪    برامج معاجلة ظاهرة اإلرهاب  

8 
27.9

5 
23.0

1 
8.77 2.19 75.8

8 
78.2

0 
   

  12 1.07 3.91 481 11 45 100 146 179ك  الموع    
      ٪37.2

1 
30.3

5 
20.7

9 
9.36 2.29 100 78.2

0 
   

   0.51 4.27 116 2 3 10 47 54ك  األساتذة متوسط عبارات أساليب 
46.5٪    األوىلحتسني أداء القناة  

5 
40.5

2 
8.62 2.59 1.72 24.1

2 
85.4

0 
   

   0.58 4.20 365 5 13 47 140 160ك  الطالب  بالتلفزيون السعودي يف  
43.8٪    معاجلة ظاهرة اإلرهاب  

4 
38.3

6 
12.8

8 
3.56 1.37 75.8

8 
84.0

0 
   

   0.56 4.22 481 7 16 57 187 214ك  الموع    
      ٪44.4

9 
38.8

8 
11.8

5 
3.33 1.46 100 84.4

0 
   

  
توزيع أفـراد عينـة   الذي يوضح ، ) 13(ي ستدل من تقدمي بيانات اجلدول رقم   
وفقاً آلرائهم إزاء أساليب حتسني أداء القناة األوىل بـالتلفزيون السـعودي يف   ، الدراسة 

  :التايل ، علىمعاجلة ظاهرة اإلرهاب



أكدت إجابات أفراد العينة اتفاقهم بدرجة قوية على أحد أبرز أساليب حتسني أداء   - 1
اختيار وهو ، القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 

رتبة ، واحتل ذلك املاألوقات املناسبة لبث الربامج اهلادفة ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب
وباحنراف معياري  ،)٪91.00(بنسبة قدرها، )4.55(األوىل مبتوسط موزون 

وهذا يتفق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن السلمي يف ). 0.79(
ومبين على ، ضرورة إعطاء احلافز يف ضوء تطبيق نظام للتحفيز موضوع مسبقاً 

  ).307: م1972السلمي، (ومعلن جلميع العاملني  ،أسس عادلة
سة اتفاقهم بدرجة كبرية على أحد أساليب حتسني أبرزت استجابات عينة الدرا  - 2

استغالل وهو ، أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
والقيام بعرض فقرة أو مقطع خاص عن ، وقت بث الربامج اخلاصة بالشباب 

مبتوسط  ،، واحتل ذلك املرتبة الثانيةأخطار العمليات اإلرهابية بني شوطي املبـاراة
  ). 0.93(وباحنراف معياري  ،)٪88.20(بنسبة قدرها  ،)4.41(موزون 

كشفت إجابات املبحوثني عن اتفاقهم بدرجة عالية على أحد أساليب حتسني أداء   - 3
العمل على وهو ، القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 

، ج اليت تغطي ظاهرة اإلرهابتوفري الدراسات والبحوث الكافية يف بث الربام
 ،)٪85.60(بنسبة قدرها ، ) 4.28(مبتوسط موزون  ، واحتل ذلك املرتبة الثالثة

  ).0.85(وباحنراف معياري 
أشارت استجابات أفراد عينة الدراسة إىل اتفاقهم بدرجة مرتفعة على أساليب   - 4

وهو ، رهاب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإل



 ،، واحتل ذلك املرتبة الرابعةاالستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف هذا الال
وباحنراف معياري  ،)٪85.60(بنسبة قدرها  ،)4.28(مبتوسط موزون

)0.93 .(  
أظهرت إجابات أفراد العينة اتفاقهم بدرجة قوية على أحد أساليب حتسني أداء   - 5

االهتمام وهو ، ي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب القناة األوىل بالتلفزيون السعود
مبتوسط موزون  ،، واحتل ذلك املرتبة اخلامسةبدراسة اجلمهور املخاطب

  ).0.72(وباحنراف معياري  ،)٪85.00(بنسبة قدرها  ،)4.25(
أوضحت استجابات عينة الدراسة اتفاقهم بدرجة كبرية على أحد أساليب حتسني   - 6

العمل وهو ، ن السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب أداء القناة األوىل بالتلفزيو
، واحتل ذلك على إجياد أهداف واضحة للربامج اهلادفة ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب

وباحنراف ، ) ٪84.60(بنسبة قدرها  ،)4.23(مبتوسط موزون  ،املرتبة السادسة
  ). 0.73(معياري 

ليب حتسني أداء القناة بينت إجابات املبحوثني اتفاقهم بدرجة عالية على أحد أسا  - 7
إخضاع برامج وهو ، األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
واحتل ذلك املرتبة  ،معاجلة ظاهرة اإلرهاب للدراسات العلميـة الدقيقـة

وباحنراف  ، )٪84.40(بنسبة قدرها  ، )4.22(مبتوسط موزون  ،السابعة
  ).0.79(معياري 

عينة الدراسة اتفاقهم بدرجة مرتفعة على أحد أساليب أبرزت استجابات أفراد   - 8
وهو ، حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 



، واحتل توفري الدعم املادي الكايف لتنفيذ الربامج اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب
 ،)٪84.20(ا بنسبة قدره ،)4.21(مبتوسط موزون  ،ذلك املرتبة الثامنة
  ). 0.82(وباحنراف معياري 

دلت إجابات أفراد العينة على اتفاقهم بدرجة قوية على أحد أساليب حتسني أداء   - 9
بناء الكوادر وهو ، القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
 ، واحتل ذلك املرتبةاملتخصصة يف إعداد وتنفيذ الربامج اليت تتصدى لإلرهاب

وباحنراف معياري  ،)٪83.20(بنسبة قدرها  ،)4.16(التاسعة مبتوسط موزون 
)0.75.(  

أفادت استجابات عينة الدراسة باتفاقهم بدرجة كبرية على أحد أساليب حتسني  - 10
صقل وهو ، أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 

، واحتل ذلك معاجلة ظاهرة اإلرهابكفاية ومهارة القائمني على تنفيذ برامج 
وباحنراف  ،)٪82.00(بنسبة قدرها  ،)4.10(مبتوسط موزون ، املرتبة العاشرة 

  ). 0.78(معياري 
كشفت إجابات املبحوثني عن اتفاقهم بدرجة عالية على أحد أساليب حتسني أداء  - 11

املساحة  زيادةوهو  ،القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب
الزمنية املخصصة لعرض الربامج واملقاطع والفقرات اخلاصة بأخطار العمليات 

مبتوسط  ،، واحتل ذلك املرتبة احلادية عشراإلرهابية خالل ساعات البث اليوميـة
  ).1.12(وباحنراف معياري ، ) ٪79.80(بنسبة قدرها  ،)3.99(موزون 



قهم بدرجة مرتفعة على أحد أشارت استجابات أفراد عينة الدراسة إىل اتفا - 12
 ،أساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

استغالل املؤثرات الصوتية واملرئية وغريها من الوسائل الفنية األخرى عند وهو 
 ،، واحتل ذلك املرتبة الثانية عشر واألخريةإعداد برامج معاجلة ظاهرة اإلرهاب

وباحنراف معياري  ،)٪78.20(بنسبة قدرها  ،)3.91(موزون مبتوسط 
)1.07 .(  
، 11، 10، 7، 1(وي الحظ اتفاق أفراد عينة الدراسة على ترتيب العبارات رقم   

أساليب حتسني أداء (احملور اخلامس فقط، واختالفهم على ترتيب بقية العبارات يف ) 12
  ).اهرة اإلرهابالقناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظ

أساليب حتسني أداء القناة األوىل وي ستنتج من متوسط آراء أفراد عينة الدراسة إزاء   
، أن املتوسط املوزون العام قد بلغ بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

يدل على تركز ، ) 0.56(وباحنراف معياري  ،)٪84.40(بنسبة قدرها  ،)4.22(
بنسبة قدرها ) 4.27(املتوسط املوزون العام لألساتذة بلغ [ تهااإلجابات وعدم تشت

 ،)4.20(، وبلغ املتوسط املوزون العام للطالب )0.51(وباحنراف معياري ) 85.40٪(
أساليب وهذه النتيجة ت ربز )]. 0.58(وباحنراف معياري  ،)٪84.00(بنسبة قدرها 

، اجلة ظاهرة اإلرهاب بدرجة كبريةحتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف مع
اختيار األوقات املناسبة لبث الربامج اهلادفة ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب، "وكان يف مقدمتها 

أو مقطع خاص عن ، والقيام بعرض فقرة ، واستغالل وقت بث الربامج اخلاصة بالشباب 
دراسات والبحوث أخطار العمليات اإلرهابية بني شوطي املبـاراة، والعمل على توفري ال

من أهداف  الرابع، وحتقق اهلدف "الكافية يف بث الربامج اليت تغطي ظاهرة اإلرهاب



ساليب من تساؤالت تلك الدراسة بالنسبة أل الرابعوجتيب عن التساؤل ، الدراسة احلالية 
  . حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

  



  :  قة بني متغريات الدراسةالعال: ثالثاً
الفروق ذات الداللة ما : وهو، من تساؤالت الدراسة اخلامسلإلجابة عن التساؤل   

حنو  مدينة الرياضامعة امللك سعود يف كلية اآلداب جباإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب 
خلصائصهم الشخصية وفقاً ، دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 

، )LSD(قام الباحث بتطبيق االختبار التائي، وحتليل التباين األحادي واختبار  وظيفية؟وال
أعضاء هيئـة للكشف عن الفروق الدالـة إحصائياً يف آراء أفراد عينـة الدراسـة من 

 ،دينة الرياضجامعة امللك سعود مبطالب يف األقسام املختلفة بكلية اآلداب يف والالتدريس 
أشكال العمليات اإلرهابية، ودور  عن كل من) احملاور(اسة األساسية لدرجتاه متغريات ا

القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب، ودور القناة األوىل 
بالتلفزيون السـعودي يف معاجلـة ظاهرة اإلرهاب، وأسـاليب حتسني أداء القناة األوىل 

خلصائصهم وفقاً ، " كمتغريات تابعة"ظاهرة اإلرهاب بالتلفزيون السعودي يف معاجلة 
  :اجلداول التاليةمن خالل ،  "كمتغريات مسـتقلة") الشخصية والوظيفيـة(األولية 

  
االختبار التائي لبيان اختالف آراء أفراد عينة الدراسة حنو متغريات الدراسة  3-1

  :  باختالف خصائصهم الشخصية والوظيفيةاألساسية 
الفروق ذات ما : وهو، من تساؤالت الدراسة  اخلامسعن التساؤل لإلجابة   

مدينة امعة امللك سعود يف كلية اآلداب جبالداللة اإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب 
خلصائصهم وفقاً ، دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب حنو ،  الرياض

   ؟ الشخصية والوظيفية
من للتعرف على اختالف آراء أفراد عينة الدراسـة ) ت(التائي  مت تطبيق االختبار      

، دينة الرياض جامعة امللك سعود مبكلية اآلداب يف أساتذة وطالب األقسام املختلفة ب
دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة عن ، ) احملاور(حول متغريات الدراسة األساسية 



) الشخصية والوظيفية(ولية ائصهم األباختالف خص، " كمتغريات تابعة"اإلرهاب 
  :وهذا يوضحه اجلدول اآليت. "كمتغريات مستقلة"
  

  
  )14(جدول رقم 

  االختبار التائي بني أفراد عينة الدراسة يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية 
  باختالف النوعية

  
االحنراف  املتوسط العدد  ـةالفئ  احملــــــاور م

  املعياري
قيمة 

 )ت(
توى مس

  الداللـة
 **3.270.001 0.78 1162.68 األساتذة )أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور 1
   0.89 3652.98 الطالب  
 1.680.094 0.46 1164.31 األساتذة دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثايناحملور 2
   0.57 3654.22 الطالب )السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 
 *2.240.026 0.53 1163.98 األساتذة دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثالثاحملور 3
   0.62 3654.12 الطالب )السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
 1.180.239 0.51 1164.27 األساتذة أساليب حتسني أداء القناة األوىل( الرابعاحملور 4
   0.58 3654.20 الطالب )جلة ظاهرة اإلرهاببالتلفزيون السعودي يف معا 

  ).0.05(دال إحصائياً عند مستوى ) *(، )0.01(دال إحصائياً عند مستوى ) **(
  

االختبار التائي بني أفراد عينة الذي يبني ) 14(بالنظر إىل حمتويات اجلدول رقم   
يتضح وجود ، الدراسة يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية باختالف النوعية

بني األساتذة والطالب يف ، ) 0.05(اختالفات دالة إحصائياً عند مستوى أقل من 
 م حيال كل من  لصاحل الطالب مبتوسط ، ) أشكال العمليات اإلرهابية(احملور األول إجابا

دور القناة األوىل ( الثالث، واحملور )2.68(أمام األساتذة مبتوسط قدره  ،)2.98(قدره 
 ،)4.12(لصاحل الطالب مبتوسط قدره  ،)السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب بالتلفزيون



وهذا ي شري إىل أن رؤية الطالب ألشكال العمليات ). 3.98(أمام األساتذة مبتوسط قدره 
دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب أعلى من و، اإلرهابية، 

، من أهداف الدراسة احلالية  اخلامسحتقق اهلدف لنتيجة وتلك ا .رؤية األساتذة هلم
الفروق ذات الداللة فيما ي خ ص ، من تساؤالت هذه الدراسة  اخلامسوجتيب عن التساؤل 

حنو  ،مدينة الرياضامعة امللك سعود يف كلية اآلداب جباإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب 
خصائصهم الشخصية وفقاً إلحدى ، اب دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلره

  .وهي النوعية، والوظيفية 
  
لبيان الفروق وصاحلها بني أفراد عينة  )LSD(اختبار و، حتليل التباين األحادي  3-2

خلصائصهم الشخصية  وفقاً، الدراسة يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية 
  : والوظيفية

الفروق ذات ما : وهو، تساؤالت الدراسة  أيضاً من اخلامسلإلجابة عن التساؤل   
مدينة امعة امللك سعود يف كلية اآلداب جبالداللة اإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب 

خلصائصهم وفقاً ، دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب حنو ،  الرياض
   الشخصية والوظيفية؟

للتعرف على  )LSD(اختبار و، ) ف( قام الباحث بإجراء حتليل التباين األحادي     
جامعة كلية اآلداب يف أساتذة وطالب من ، الفروق وصاحلها بني أفراد عينة الدراسة 

دور عن ) احملاور(يف آرائهم حيال متغريات الدراسة األساسية  ،دينة الرياضامللك سعود مب
صائصهم اً خلوفق، " كمتغريات تابعة"التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 

  :ويبني ذلك اجلداول التالية. "كمتغريات مستقلة") الشخصية والوظيفية(األولية 
  



  )15(جدول رقم 
  حتليل التباين بني أفراد عينة الدراسة من األساتذة يف 

  وفقاً للعمر، ة األساسية ـآرائهم حنو متغريات الدراس
  

درجة   مصدر التباين  احملــــــــاور م
 احلرية

جمموع 
 املربعات

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
  الداللـة

 1.970.123 1.15 3.46 3  بني الموعات )أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور 1
   11265.560.59  داخل الموعات  
 1.770.158 0.37 1.11 3  بني الموعات دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثايناحملور 2
   11223.390.21  بني الموعات )يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب السعودي 
 1.380.254 0.39 1.16 3  داخل الموعات دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثالثاحملور 3
   11231.400.28  بني الموعات )السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
أساليب حتسني أداء القناة ( الرابعاحملور 4

 ألوىلا
 2.330.078 0.59 1.76 3  بني الموعات

بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة  
 )اإلرهاب

   11228.280.25  داخل الموعات
  

حتليل التباين بني أفراد عينة الذي يوضح ) 15(بتحليل حمتويات اجلدول رقم   
، يتبني عدم فقاً للعمرو، الدراسة من األساتذة يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية 

وجود فروق دالة إحصائياً بني الفئات العمرية ألفراد العينة من األساتذة يف وجهات 
دور التلفزيون السعودي يف عن ، ) احملاور(نظرهم حنو مجيع متغريات الدراسة األساسية 

 ،ةمن أهداف الدراسة احلالي اخلامسحتقق اهلدف وتلك النتيجة  .معاجلة ظاهرة اإلرهاب
الفروق ذات الداللة فيما خيتص ب، من تساؤالت هذه الدراسة اخلامسوجتيب عن التساؤل 

،  مدينة الرياضامعة امللك سعود يف كلية اآلداب جباإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب 
صائصهم الشخصية وفقاً خل،دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابحنو 

  .والوظيفية



  )16(جدول رقم 
  حتليل التباين بني أفراد عينة الدراسة من الطالب يف 

  وفقاً للعمر، آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية 
  

درجة  مصدر التباين  احملــــــــاور م
  احلرية

جمموع 
 املربعات

متوسط 
  املربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
 الداللـة

 0.310 1.18 0.94 1.87 2 تبني الموعا )أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور 1
287.8 362 داخل الموعات  

2 
0.80   

 0.144 1.95 0.62 1.24 2 بني الموعات دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثايناحملور 2
115.5 362 بني الموعات )السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب 

7 
0.32   

*0.049 3.04 1.16 2.31 2 داخل الموعات لفزيوندور القناة األوىل بالت( الثالثاحملور 3
137.8 362 بني الموعات )السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 

0 
0.38   

أساليب حتسني أداء القناة ( الرابعاحملور 4
 األوىل

 0.536 0.63 0.21 0.42 2 بني الموعات

بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة  
 )اإلرهاب

120.6 362 وعاتداخل الم
8 

0.33   

  ).0.05(دال إحصائياً عند مستوى ) *(
حتليل التباين بني أفراد الذي يوضح ، ) 16(يتبني من تقدمي بيانات اجلدول رقم   

، وجود وفقاً للعمر ،عينة الدراسة من الطالب يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية
بني فئات العمر لعينة الدراسة من  ،) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ( الثالثاحملور الطالب يف آرائهم جتاه 
حتقق اهلدف وهذه النتيجة  .)احملاور(فقط من متغريات الدراسة األساسية ) ظاهرة اإلرهاب

من تساؤالت تلك  اخلامسوجتيب عن التساؤل ، من أهداف الدراسة احلالية  اخلامس
كلية اآلداب لفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب الدراسة بالنسبة ل



دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة حنو  ،مدينة الرياضامعة امللك سعود يف جب
  .وهي العمرخصائصهم الشخصية والوظيفية وفقاً إلحدى ، اإلرهاب 

  )17(جدول رقم 
  ات العمر ألفراد ـئـروق بني فـلتحديد صاحل الف )LSD(اختبار 

  يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسيةعينة الدراسة من الطالب 
  

 الفئـات املتوسط  الـفــئــات م  احملــــــــاور
       123

   4.05 سنة 20أقل من 1 دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثالثاحملور 
   4.10 سنة 25إىل أقل من  20من 2 )هرة اإلرهابالسعودي يف معاجلة ظا

  * *4.33 سنة فأكثر 25من 3 
  .اجتاه صاحل الفروق الدالة إحصائياً) *(

لتحديد صاحل الفروق  )LSD(الذي يبني اختبار ) 17(من حمتويات اجلدول رقم   
دراسة يف آرائهم حنو متغريات البني فئات العمر ألفراد عينة الدراسة من الطالب 

، يتضح أن الفروق الدالة إحصائياً بني الفئات العمرية للمبحوثني من الطالب يف األساسية
 م حول  دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة ( الثالثاحملور إجابا

أمام فئيت العمر  ، )4.33(مبتوسط بلغ  ،)سنة فأكثر 25من (لصاحل فئة العمر ) اإلرهاب
، 4.05(مبتوسط بلغ بالترتيب  ، )سنة 25إىل أقل من  20سنة، من  20ن أقل م(

) سنة فأكثر 25من (وهذا ي عرب عن أن الواقعني من الطالب يف الفئة الع مرية ). 4.10
مما أكثر ، دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب يدركون 
الع مرية األقل هلذا الدور، وقد ي عزى ذلك للخربة ن من الطالب يف الفئة واقعيدركه الو



من  اخلامسحتقق اهلدف وتلك النتيجة  .التراكمية لدى الطالب ذوي الفئات األكرب عمراً
من تساؤالت هذه الدراسة فيما  اخلامسوجتيب عن التساؤل ، أهداف الدراسة احلالية 

امعة امللك كلية اآلداب جبالب لفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراء أساتذة وطي خ ص ا
وفقاً ، دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب حنو ،  مدينة الرياضسعود يف 
  .وهي العمرخصائصهم الشخصية والوظيفية إلحدى 

  
  )18(جدول رقم 

  حتليل التباين بني أفراد عينة الدراسة من األساتذة يف 
  وفقاً للوظيفة،  آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية

  
درجة  مصدر التباين  احملــــــــاور م

  احلرية
جمموع 
 املربعات

متوسط 
  املربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
  الداللـة

 *3.440.011 1.90 7.61 4 بني الموعات )أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور  1
61.4 111 داخل الموعات   

1 
0.55   

 0.720.579 0.16 0.62 4 بني الموعات ناة األوىل بالتلفزيوندور الق( الثايناحملور  2
23.8 111 بني الموعات )السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب  

7 
0.22   

 0.600.665 0.17 0.69 4 داخل الموعات دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثالثاحملور  3
31.8 111 موعاتبني ال )السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب  

7 
0.29   

 0.620.650 0.16 0.65 4 بني الموعات أساليب حتسني أداء القناة األوىل( الرابعاحملور  4
29.3 111 داخل الموعات )بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب  

9 
0.26   

  ).0.05(دال إحصائياً عند مستوى ) *(
حتليل التباين بني أفراد الذي يبني ) 18(رقم يتضح من استعراض بيانات اجلدول   

، وجود عينة الدراسة من األساتذة يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية وفقاً للوظيفة
بني فئات الوظيفة ألفراد عينة الدراسة ) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 



 م عن  فقط من ) مليات اإلرهابيةأشكال الع( األولاحملور من األساتذة يف استجابا
من أهداف  اخلامسحتقق اهلدف وهذه النتيجة  .)احملاور(متغريات الدراسة األساسية 

فيما يتعلق ، من تساؤالت تلك الدراسة  اخلامسوجتيب عن التساؤل ، الدراسة احلالية 
ود امعة امللك سعكلية اآلداب جبلفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب با

وفقاً إلحدى ، دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب حنو ،  مدينة الرياضيف 
  .وهي الوظيفةخصائصهم الشخصية والوظيفية 

  
  )19(جدول رقم 

  ات الوظيفة ألفراد ـروق بني فئـلتحديد صاحل الف )LSD(اختبار 
  ساسيةيف آرائهم حنو متغريات الدراسة األعينة الدراسة من األساتذة 

  الفـئـات املتوسط  الـفــئــات م  احملــــــــاور
       12345

 * * *  3.21 معيد1 
 *    2.96 حماضر2)أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور 

     2.62 أستاذ مساعد3 
     2.59 أستاذ مشارك4 
     2.40 أستاذ5 
  .ئياًاجتاه صاحل الفروق الدالة إحصا) *(

لتحديد  )LSD(الذي يوضح اختبار ) 19(بدراسة وحتليل حمتويات اجلدول رقم   
يف آرائهم حنو متغريات صاحل الفروق بني فئات الوظيفة ألفراد عينة الدراسة من األساتذة 

، يتبني أن الفروق الدالة إحصائياً بني فئات الوظيفة ألفراد العينة من الدراسة األساسية
لصاحل فئة ) أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور هات نظرهم إزاء األساتذة يف وج

أستاذ مساعد، أستاذ (أمام فئات الوظيفة ، ) 3.21(مبتوسط مثّل  ،)معيد(الوظيفة 
، ولصاحل فئة الوظيفة )2.40، 2.59، 2.62(مبتوسط مثّل بالترتيب ) مشارك، أستاذ



مما ي شري  ،)2.40(مبتوسط مثّل  ،)أستاذ(ة أمام فئة الوظيف) 2.96(مبتوسط مثّل ) حماضر(
أكرب من وعي األساتذة إىل أن وعي املعيدين واحملاضرين ألشكال العمليات اإلرهابية 

من  اخلامسحتقق اهلدف وتلك النتيجة  .هلاواألساتذة املساعدين واألساتذة املشاركني 
هذه الدراسة فيما  من تساؤالت اخلامسوجتيب عن التساؤل ، أهداف الدراسة احلالية 

امعة امللك كلية اآلداب جبلفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب خيتص ا
وفقاً ، دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب حنو  ،مدينة الرياضسعود يف 
  .وهي الوظيفةخصائصهم الشخصية والوظيفية إلحدى 

  )20(جدول رقم 
  ة من الطالب يف ـة الدراسـأفراد عينن بني ـحتليل التباي

  وفقاً للسنة الدراسية، آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية 
درجة   مصدر التباين  احملــــــــاور م

 احلرية
جمموع 
 املربعات

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللـة

*2.713.470.016 8.12 3  بني الموعات )أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور  1
361281.5  داخل الموعات   

7 
0.78  

 0.200.620.605 0.60 3  بني الموعات دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثايناحملور  2
361116.2  بني الموعات )السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب  

1 
0.32  

 0.541.420.238 1.63 3  خل الموعاتدا دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثالثاحملور  3
361138.4  بني الموعات )السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب  

8 
0.38  

 0.521.570.196 1.56 3  بني الموعات أساليب حتسني أداء القناة األوىل( الرابعاحملور  4
361119.5  داخل الموعات )بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب  

3 
0.33  

  ).0.05(دال إحصائياً عند مستوى ) *(
  

حتليل التباين بني أفراد عينة الذي يوضح ) 20(يدل تقدمي بيانات اجلدول رقم   
، على وفقاً للسنة الدراسية ،الدراسة من الطالب يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية

فئات السنة الدراسية لعينة  بني ،)0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 



فقط من ) أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور الدراسة من الطالب يف آرائهم حيال 
من أهداف  اخلامسحتقق اهلدف وهذه النتيجة  .)احملاور(متغريات الدراسة األساسية 

لفروق لمن تساؤالت تلك الدراسة بالنسبة  اخلامسوجتيب عن التساؤل ، الدراسة احلالية 
مدينة امعة امللك سعود يف كلية اآلداب جبذات الداللة اإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب 

وفقاً إلحدى  ،دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابحنو ،  الرياض
  .وهي السنة الدراسيةخصائصهم الشخصية والوظيفية 

  
  )21(جدول رقم 

   فئات السنة الدراسية ألفراد لتحديد صاحل الفروق بني )LSD(اختبار 
  ةـيف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسيعينة الدراسة من الطالب 

  
 الفـئـات املتوسط  الـفــئــات م  احملــــــــاور

       1234
  *   3.11 السنة األوىل1 

     2.86 السنة الثانية2 )أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور 
     2.75 الثالثة السنة3 
  *   3.09 السنة الرابعة4 
  .اجتاه صاحل الفروق الدالة إحصائياً) *(
  

لتحديد صاحل  )LSD(الذي يبني اختبار ) 21(بالنظر إىل حمتويات اجلدول رقم   
يف آرائهم حنو متغريات الفروق بني فئات السنة الدراسية ألفراد عينة الدراسة من الطالب 

، يتضح أن الفروق الدالة إحصائياً بني فئات السنة الدراسية للمبحوثني ةالدراسة األساسي
 م جتاه  لصاحل فئيت السنة ) أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور من الطالب يف إجابا



أمام ، ) 3.09، 3.11(مبتوسط قدره بالترتيب  ،)السنة األوىل، السنة الرابعة(الدراسية 
وذلك ي ن مّ عن أن تفهم ). 2.75(مبتوسط قدره  ،)نة الثالثةالس(فئة السنة الدراسية 

أعلى من تفهم الطالب الطالب بالسنتني األوىل والرابعة ألشكال العمليات اإلرهابية 
من أهداف الدراسة احلالية  اخلامسحتقق اهلدف وتلك النتيجة  .هلابالسنتني الثانية والثالثة 

لفروق ذات الداللة هذه الدراسة فيما ي خ ص امن تساؤالت  اخلامسوجتيب عن التساؤل 
حنو  ،مدينة الرياضامعة امللك سعود يف كلية اآلداب جباإلحصائية يف آراء أساتذة وطالب 

خصائصهم الشخصية وفقاً إلحدى ، دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
  .وهي السنة الدراسيةوالوظيفية 

  )22(جدول رقم 
  وفقاً ، ة ـة األساسيـن بني أفراد عينة الدراسة يف آرائهم حنو متغريات الدراسحتليل التباي

  ملدى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب
  

درجة   مصدر التباين  احملــــــــاور  م
 احلرية

جمموع 
  املربعات

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللـة

11.7816.4 23.55 2  بني الموعات )أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور  1
0 0.000*

* 
  0.72 478343.17  داخل الموعات   
0.993.3 1.97 2  بني الموعات دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثايناحملور  2

7 0.035*
  0.29 478140.01  عاتبني المو )السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب  
0.260.7 0.52 2  داخل الموعات دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثالثاحملور  3

2 
0.489 

  0.36 478173.69  بني الموعات )السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب  
0.030.0 0.05 2  بني الموعات أساليب حتسني أداء القناة األوىل( الرابعاحملور  4

8 0.919 



  0.32 478151.52  داخل الموعات)بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب  
  ).0.05(دال إحصائياً عند مستوى ) *(، )0.01(دال إحصائياً عند مستوى ) **(
  

حتليل التباين بني أفراد الذي يوضح ) 22(يكشف استعراض بيانات اجلدول رقم   
وفقاً ملدى متابعة برامج القناة ، تغريات الدراسة األساسية عينة الدراسة يف آرائهم حنو م

، عن وجود فروق ذات اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب، األوىل بالتلفزيون السعودي 
مدى متابعة برامج القناة األوىل بني فئات ) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى أقل من 

ألفراد عينة الدراسة يف آرائهم ة اإلرهاب بالتلفزيون السعودي اهلادفة إىل معاجلة ظاهر
دور القناة األوىل ( الثاين، واحملور )أشكال العمليات اإلرهابية(حول كل من احملور األول 

فقط من متغريات الدراسة األساسية ) بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب
وجتيب عن ، الدراسة احلالية من أهداف  اخلامسحتقق اهلدف وهذه النتيجة  .)احملاور(

لفروق ذات الداللة اإلحصائية فيما يتعلق با، من تساؤالت تلك الدراسة  اخلامسالتساؤل 
دور حنو  ،مدينة الرياضامعة امللك سعود يف كلية اآلداب جبيف آراء أساتذة وطالب 

خصائصهم الشخصية وفقاً إلحدى ، التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
مدى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي اهلادفة إىل معاجلة وهي ، والوظيفية 

  .ظاهرة اإلرهاب
  )23(جدول رقم 

لتحديد صاحل الفروق بني فئات مدى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي ) LSD(اختبار 
  ةـة األساسيـة يف آرائهم حنو متغريات الدراساهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب ألفراد عينة الدراس

 الفـئـات املتوسط  الـفــئــات م  احملــــــــاور
       1 2 3 



    2.65  كثرياً 1 
   * 2.96  أحياناً 2 )أشكال العمليات اإلرهابية( األولاحملور 

  * * 3.24  قليالً 3 
 * *  4.32  كثرياً 1 دور القناة األوىل بالتلفزيون( الثايناحملور 

    4.20  أحياناً 2 )السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب
    4.17  قليالً 3 
  .اجتاه صاحل الفروق الدالة إحصائياً) *(

لتحديد صاحل الفروق  )LSD(الذي يوضح اختبار ) 23(بتحليل حمتويات اجلدول رقم      
، حنو متغريات الدراسة األساسيةيف آرائهم بني فئات السنة الدراسية ألفراد عينة الدراسة 
مدى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون يتضح أن الفروق الدالة إحصائياً بني فئات 

احملور األول يف وجهات نظرهم إزاء  اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب، السعودي 
مبتوسط بلغ بالترتيب ، ) أحياناً، قليالً(لصاحل فئيت املتابعة  ،)أشكال العمليات اإلرهابية(
ولصاحل فئة املتابعة  ،)2.65(مبتوسط بلغ  ،)كثرياً(أمام فئة املتابعة ، ) 3.24، 3.24(
احملور ، و)2.96(مبتوسط بلغ  ،)أحياناً(أمام فئة املتابعة  ،)3.24(مبتوسط بلغ  ،)قليالً(

لصاحل فئة ، ) هابدور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلر( الثاين
مبتوسط بلغ  ،)أحياناً، قليالً(أمام فئيت املتابعة  ،)4.32(مبتوسط بلغ  ،)كثرياً(املتابعة 

  ). 4.17، 4.20(بالترتيب 
ربامج القناة األوىل ل )قليالً(أو ،  )أحياناً(وهذا يدل على أن إحساس املتابعني      

أشكال العمليات اإلرهابية و، اإلرهاب اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة ، بالتلفزيون السعودي 
اهلادفة إىل ، ربامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي ل )كثرياً(املتابعني أكثر من إحساس 

ربامج القناة ل )كثرياً(هلما، بينما يدل على أن إحساس املتابعني معاجلة ظاهرة اإلرهاب 



رة اإلرهاب لدور القناة األوىل اهلادفة إىل معاجلة ظاه، األوىل بالتلفزيون السعودي 
أو  ،)أحياناً(املتابعني أكثر من إحساس  بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب

 .لهاهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب ، ربامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي ل )قليالً(
وجتيب عن التساؤل ، ية من أهداف الدراسة احلال اخلامسحتقق اهلدف وتلك النتيجة 

لفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراء فيما خيتص با، من تساؤالت هذه الدراسة  اخلامس
دور التلفزيون حنو ،  مدينة الرياضامعة امللك سعود يف كلية اآلداب جبأساتذة وطالب 

، خصائصهم الشخصية والوظيفية وفقاً إلحدى ، السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة ، مدى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي هي و

  .اإلرهاب
  
  



  

       

  خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها 
  

     :   
    :    
    :   

  

  
  
  
  
  

      
  

  
  
  

  
  
  
  



ل اخل ص ف   سامال
  

  خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتا
  

يشتمل هذا الفصل على ملخص حملتوى الدراسة، وأهم النتائج اليت توصلت إليها،   
  .لتوصيات املقترحة على ضوء تلك النتائجوأبرز ا

  
  :  خالصة الدراسة: أوالً

  . واملالحق، باإلضافة إىل املراجع ، احتوت هذه الدراسة على مخسة فصول   
  

وأهدافها،  ،وأمهيتها، وغطى الفصل األول كمدخل للدراسة مشكلة الدراسة   
  .الباحث يف دراسته والتساؤالت اليت جتيب عنها، وأهم املصطلحات اليت استخدمها

وتناول الباحث يف هذا الفصل أمهية دور التلفزيون السعودي يف مواجهة ظاهرة   
اإلرهاب، والوقاية منها، ومعاجلتها حلفظ أمن وأمان واستقرار التمع، ويأمل الباحث يف 

أساليب حتسني أداء ولني للتوصل إىل ؤيف إفادة املسأن تسهم نتائج وتوصيات الدراسة 
ويف ضوء ذلك . فزيون السعودي يف مواجهة ظاهرة اإلرهاب، ومحاية الوطن واملواطنالتل

لسعودي يف معاجلة ظاهرة ما دور التلفزيون ا: تبلورت مشكلة الدراسة يف التساؤل اآليت
  ؟ اإلرهاب
من وهدفت الدراسة إىل معرفة دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب   

أساتذة وطالب كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود مبدينة هة نظر خالل التعرف على وج
من أشكال العمليات اإلرهابية، ودور القناة األوىل بالتلفزيون شكل يف كل ، الرياض 

السعودي يف كل من الوقاية من ظاهرة اإلرهاب، ومعاجلة ظاهرة اإلرهاب، وأساليب 



الكشف عن  معاجلة ظاهرة اإلرهاب، وحتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف
، خلصائصهم الشخصية والوظيفيةوفقاً ، الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آرائهم حنوها 

  .ولتحقيق أهداف الدراسة صاغ الباحث ستة تساؤالت حبثية تدور حوهلا
  

من حيث األدبيات املتصلة ، أما الفصل الثاين فقد ناقش اإلطار النظري للدراسة   
 ،وأنواعه ومشلت مفهوم اإلرهاب،، ب وضوع الدراسة، وتضمنت ظاهرة اإلرهامب

، كما تضمنت اإلعالم والتلفزيون . وطرق الوقاية منه، وأساليب العالج  ه،وأشكال
. ومشلت دور اإلعالم يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب، ودور التلفزيون يف معاجلة تلك الظاهرة

لدراسات السابقة حول موضوع الدراسة، وقام وقد عرض الباحث يف هذا الفصل بعض ا
بالتعقيب عليها من خالل إيضاح أوجه االتفاق واالختالف مع دراسته، وأوجه االستفادة 

  .منها
  

 ا، وقد استخدم الباحث يف هذه    وتناول الفصل الثالث منهجية الدراسة وإجراءا
املسحية اليت تنتمي إىل  املسح االجتماعي الذي ي عد أحد أمناط الدراساتالدراسة منهج 

التحليلي، وأوضح حدود الدراسة  ياملنهج الوصفوهو ما ي عرف ب، الدراسات الوصفية 
جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء واستعرض الباحث . البشرية واملكانية والزمانية واملوضوعية

لبالغ وا، يف مدينة الرياضهيئة التدريس والطالب يف كلية اآلداب جبامعة امللك سعود 
) 4500(و، عضواً) 280(ند تطبيق الدراسة ميدانياً، منهمفرداً ع) 4780(عددهم 

  .طالباً
من أعضاء هيئة التدريس  ،)٪50(قام الباحث باختيار عينة عشوائية بنسبة وقد   

فرداً، وباختيار ) 140(وعددهم ، دينة الرياض كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود مبب



دينة يف جامعة امللك سعود مبمن طالب كلية اآلداب ) ٪10(عينة عشوائية بنسبة 
عليهم، متكن " االستبانة"بعد تطبيق أداة الدراسة و. فرداً) 450(وعددهم  ،الرياض

، استبانة مكتملة البيانات للخضوع للتحليل يف هذه الدراسة ) 481(الباحث من استعادة 
استبانة ) 365(و، ن األساتذة استبانة م) 116(، منها استبانة موزعة) 590(من أصل 

  .من إمجايل االستبانات اليت مت توزيعها) ٪81.53(مما ميثل نسبة  ،من الطالب
اليت احتوت " االستبانة"وأوضح الباحث يف هذا الفصل كيفية إعداد أداة الدراسة   

) الشخصية والوظيفية(وتضمنت البيانات األولية ، " متغريات مستقلة"متغريات أولية على 
، والنوعية واحلالة )للطالب(، والسنة الدراسية )لألساتذة(العمر، والوظيفة : هي

اهلادفة إىل معاجلة  ،االجتماعية، ومدى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي
، " متغريات تابعة" متغريات الدراسة األساسيةكما احتوت على  .ظاهرة اإلرهاب

 ،ن دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهابعوتضمنت البيانات األساسية 
 :الثاين، واحملور )أشكال العمليات اإلرهابية(: احملور األول : هي، حماور  أربعةومشلت 

 :الثالث، واحملور )دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب(
 :الرابع، واحملور )معاجلة ظاهرة اإلرهاب دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف(
  ).أساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب(

بعرضها ، " االستبانة"وبيّن الباحث بعد ذلك إجراءات صدق وثبات أداة الدراسة   
 ا األولية على جمموعة من احملكمني من ذوي العلم واخلربة وا ملعرفة يف جماالت يف صور

ولني املؤهلني للحكم عليها، وحبساب معامالت االرتباط ؤومن املس، البحث العلمي 
 ا وحماورها، وحبساب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار  للتجانس الداخلي بني عبارا

وأوضح الباحث كيفية تطبيق الدراسة ميدانياً، وحدد األساليب ). 0.86(والذي بلغ 
  .ة املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسةاإلحصائي



ومشل ثالثة . أما الفصل الرابع فقد تناول عرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة  
، ومتغريات الدراسة األساسية، )الشخصية والوظيفية(املتغريات األولية : عناصر هي

  .والعالقة بني متغريات الدراسة
  

احث بتلخيص الدراسة، وعرض أهم ويف الفصل اخلامس من هذه الدراسة قام الب  
 ا   .نتائجها، واقتراح أبرز توصيا

  
  :  أهم نتائج الدراسة: ثانياً

اخلصائص الشخصية لقد توصلت الدراسة احلالية إىل جمموعة من النتائج عن   
أساتذة وطالب كلية اآلداب جبامعة امللك سعود يف من ، والوظيفية ألفراد عينة الدراسة 

أشكال العمليات اإلرهابية، ودور القناة األوىل من شكل رائهم حنو كل ، وآمدينة الرياض
بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب، ودور القناة األوىل بالتلفزيون 
السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب، وأساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون 

دور فروق ذات الداللة اإلحصائية يف آرائهم حنو لاالسعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب، و
. الشخصية والوظيفيةوفقاً خلصائصهم ،  التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

  : ومن أهم تلك النتائج ما يأيت
، )٪24.12(تضح أن حوايل ربع أفراد عينة الدراسة من األساتذة بنسبة قدرها ا  - 1

، وأغلب أفراد عينة )٪75.88(نسبة قدرها وحوايل ثالثة أرباعهم من الطالب ب
بنسبة قدرها ، ) سنة فأكثر 35من (األساتذة يقعون يف الفئة الع مرية 

يقعون يف الفئة من الشباب الذين ، وحوايل ثلثي أفراد عينة الطالب )84.48٪(
، وثالثة أرباع )٪64.93(بنسبة قدرها ، ) سنة 25إىل أقل من  20من (الع مرية 



علمية مراتب ن على ووحاصل، هيئة التدريس يشغلون وظائف متقدمة  عينة أعضاء
، وأكثر )٪75.00(بنسبة قدرها ، ) أستاذ، وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد(عالية 

الثالثة (ن بالسنتني الدراستني اجلامعتني األخريتني وملتحق من نصف عينة الطالب
ألكثر من نصف أفراد  ، واحلالة االجتماعية)٪54.25(بنسبة قدرها ) والرابعة

، وحوايل ثالثة أرباع )٪59.67(بنسبة قدرها ، ) غري متزوج(عينة الدراسة 
اهلادفة إىل معاجلة ، برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي املبحوثني يتابعون 

بنسبة قدرها ، ) تراوحت من متوسطة إىل كبرية(بدرجة جيدة  ،ظاهرة اإلرهاب
)79.00٪.(  

، أن حول أشكال العمليات اإلرهابيةسط آراء أفراد عينة الدراسة تضح من متوا  - 2
املتوسط مثّل [ )٪58.20(بنسبة قدرها ، ) 2.91(املتوسط املوزون العام قد مثّل 

، ومثّل املتوسط )٪53.60(بنسبة قدرها ، ) 2.68(املوزون العام لألساتذة 
ا ي ن ّم عن وجود مم)] ٪59.60(بنسبة قدرها ، ) 2.98(املوزون العام للطالب 

العمليات "أشكال بدرجة متوسطة للعمليات اإلرهابية، وكان من أبرزها 
، وحيقق اهلدف "االنتحارية، والتخريب وتدمري املنشآت، والسيارات املفخخة

من تساؤالت هذه  األولوجييب عن التساؤل ، من أهداف الدراسة احلالية  األول
، ويتمشى مع ما جاء يف اإلطار اإلرهابية فيما ي خ ص أشكال العمليات، الدراسة 

 ،ومنها التخريب وتدمري املنشآت، النظري للدراسة عن أنواع وأشكال اإلرهاب 
؛ العمريي، 105-104: م2004شعيب، (واستعمال املركبات املفخخة 

، ويتمشى أيضاً مع ما توصلت إليه دراسة النويصر عن أشكال )75: هـ1425
كاستخدام السيارات املفخخة ، والتفجري ، االنتحارية مثل العمليات  ،اإلرهاب

  .)هـ1419النويصر، (



دور القناة األوىل بالتلفزيون تبني من متوسط آراء أفراد عينة الدراسة حيال   - 3
، أن املتوسط املوزون العام قد بلغ السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب

وزون العام لألساتذة املتوسط املبلغ [ )٪84.80(بنسبة قدرها ، ) 4.24(
، وبلغ املتوسط املوزون العام للطالب )٪86.20(بنسبة قدرها ، ) 4.31(
دور قوي للقناة األوىل مما ي شري إىل وجود )] ٪84.40(بنسبة قدرها ، ) 4.22(

التعريف "، وكان على رأسه بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب
بث شعور األمن والطمأنينة يف التمع، مسلكه، و وخطأ، اإلرهاب وآثاره  ربأخطا

 دف إىل زعزعة األمن  ،وتوضيح الدور الذي تقوم به عناصر اإلرهاب واليت 
وجييب ، من أهداف الدراسة احلالية  الثاين، وحيقق اهلدف "واالستقرار يف الوطن

وىل دور القناة األفيما يتعلق ب، من تساؤالت تلك الدراسة  الثاينعن التساؤل 
بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب، ويتوافق مع ما جاء يف اإلطار 
النظري للدراسة عن اجلحين يف دور التلفزيون يف التعريف بأخطار ظاهرة 

 احلدن مشاهدة تنفيذ إاة، حيث وتنفيذها على اجلن، وبيان العقوبات  ،اإلرهاب
اجلحين، (جلرمية ا ضداً عاماً د رأيحالشرعي على اجلاين من شأنه أن يو

  .)171: هـ1421
حنو دور القناة األوىل بالتلفزيون تضح من متوسط آراء أفراد عينة الدراسة ا  - 4

، أن املتوسط املوزون العام قد مثّل السـعودي يف معاجلـة ظاهرة اإلرهاب
املتوسط املوزون العام لألساتذة مثّل [ )٪81.60(بنسبة قدرها ، ) 4.08(
، ومثّل املتوسط املوزون العام للطالب )٪79.60(بنسبة قدرها ، ) 3.98(
للقناة مما يدل على وجود دور عايل  ،)]٪82.40(بنسبة قدرها ، ) 4.12(

تبصري "، وكان من أمهه األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب



روج على واخل، اجلمـهور بأن اإلصـالح ال يأيت عن طريق الفُرقـة والتناحر 
والوقوف معه، وحتذير التمع من األفكار ، بل مبؤازرته ومناصرته ، ويل األمر 

واآلراء والفتاوى اليت تغـذي الغلو والتطرف واإلرهـاب، وتفعيل دور املواطن 
من أهداف  الثالث، وحيقق اهلدف "يف اإلبالغ عن أي معلومات تتعلق باإلرهاب

فيما ، من تساؤالت هذه الدراسة  الثالثاؤل وجييب عن التس، الدراسة احلالية 
دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب، خيتص ب

 ،ويتواكب مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن دور التلفزيون يف شحذ مهم
واإلدالء مبعلومات عن ، للنهوض حملاربة اإلرهاب ؛ وتفعيل دور أفراد التمع 

؛ ناجي، 173-172: هـ1421اجلحين، (رؤوس املدبرة للفئة الضالة ال
  .)127: هـ1423

أساليب حتسني أداء القناة األوىل تبني من متوسط آراء أفراد عينة الدراسة إزاء   - 5
، أن املتوسط املوزون العام قد بلغ بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

املتوسط املوزون العام لألساتذة غ بل[ )٪84.40(بنسبة قدرها ، ) 4.22(
، وبلغ املتوسط املوزون العام للطالب )٪85.40(بنسبة قدرها ، ) 4.27(
أساليب حتسني أداء القناة األوىل مما ي ربز ، )] ٪84.00(بنسبة قدرها ، ) 4.20(

، وكان يف مقدمتها بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب بدرجة كبرية
وقات املناسبة لبث الربامج اهلادفة ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب، واستغالل اختيار األ"

والقيام بعرض فقرة أو مقطع خاص عن ، وقت بث الربامج اخلاصة بالشباب 
أخطار العمليات اإلرهابية بني شوطي املبـاراة، والعمل على توفري الدراسات 

 الرابع، وحيقق اهلدف "والبحوث الكافية يف بث الربامج اليت تغطي ظاهرة اإلرهاب



من تساؤالت تلك  الرابعوجييب عن التساؤل ، من أهداف الدراسة احلالية 
ساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة الدراسة بالنسبة أل

ظاهرة اإلرهاب، ويتفق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن املطريي يف 
كنوع من التحفيز املعنوي ، وشهادات التقدير ، استخدام خطابات الشكر 

  .)52: م2005املطريي، (للموظف 
بني بعض ، ) 0.05(تضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من ا  - 6

 ، ألفراد عينة الدراسة" كمتغريات مستقلة) "الشخصية والوظيفية(األولية املتغريات 
مر للطالب، والوظيفة لألساتذة، والسنة النوعية، واحلالة االجتماعية، والع(وهي 

اهلادفة ، مدى متابعة برامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي الدراسية للطالب، و
هم حنو بعض متغريات الدراسة األساسية ؤوآرا، ) إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب

دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة عن " ابعةتكمتغريات "، ) احملاور(
دور القناة و، أن رؤية الطالب ألشكال العمليات اإلرهابية فقد تبني . رهاباإل

األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب أعلى من رؤية األساتذة 
دور يدركون ) سنة فأكثر 25من (، وأن الواقعني من الطالب يف الفئة الع مرية هلم

مما يدركه أكثر ، اجلة ظاهرة اإلرهاب القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف مع
ن من الطالب يف الفئة الع مرية األقل هلذا الدور، وأن وعي املعيدين والواقع

واألساتذة ، أكرب من وعي األساتذة واحملاضرين ألشكال العمليات اإلرهابية 
هلا، وأن تفهم الطالب بالسنتني األوىل والرابعة واألساتذة املشاركني  ،املساعدين

. هلاأعلى من تفهم الطالب بالسنتني الثانية والثالثة شكال العمليات اإلرهابية أل
ربامج القناة األوىل بالتلفزيون ل )قليالً(أو  )أحياناً(كما تبني أن إحساس املتابعني 



أكثر ، أشكال العمليات اإلرهابية و،  ة ظاهرة اإلرهابالسعودي اهلادفة إىل معاجل
اهلادفة إىل ، ربامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي ل )رياًكث(املتابعني من إحساس 

ربامج القناة ل )كثرياً(هلما، بينما تبني أن إحساس املتابعني معاجلة ظاهرة اإلرهاب 
اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب لدور القناة األوىل ، األوىل بالتلفزيون السعودي 

املتابعني أكثر من إحساس ،  رة اإلرهاببالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاه
اهلادفة إىل معاجلة ، ربامج القناة األوىل بالتلفزيون السعودي ل )قليالً(أو  )أحياناً(

  .لهظاهرة اإلرهاب 
  

  :  توصيات الدراسة: ثالثاً
يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة، يقدم الباحث عدداً من التوصيات   

دور التلفزيون السعودي عن ، واملهتمني مبوضوع الدراسة ، ولني ؤد املستفياليت يأمل أن 
  :، كما يلييف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

التلفزيون السعودي على ضرورة اختيار األوقات املناسبة لبث  يف ولنياملسؤحث   - 1
استغالل وقت بث الربامج ، وملواجهة ظاهرة اإلرهاب ومعاجلتها ؛ الربامج اهلادفة

أو مقطع خاص عن أخطار العمليات ، بعرض فقرة ، والرياضة ، لشباب اخلاصة با
  .اإلرهابية بني أشواط املباريات

 ؛العمل على توفري البحوث والدراسات العلمية الكافية يف بث الربامج التلفزيونية  - 2
إخضاع برامج معاجلة ظاهرة اإلرهاب ، وومعاجلتها، ملواجهة ظاهرة اإلرهاب 

  .دقيقةللدراسات العلمية ال



وخاصة ، ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول املتقدمة يف جمال املواجهة اإلعالمية   - 3
 م املتعلقة  ؛ومعاجلتها، لظاهرة اإلرهاب ، التلفزيونية   م وخربا لالستفادة من جتار

 ،والتدريب، تبادل اخلربات الفنية ، ودور التلفزيون يف معاجلة ظاهرة اإلرهابب
 . ونظم املعلومات

 ،واملادي ،يف التلفزيون السعودي على زيادة توفري الدعم البشري ولنياملسؤث ح  - 4
من خالل تنفيذ الربامج اهلادفة ملعاجلة هذه ، للتصدي لظاهرة اإلرهاب ، والفين 
  .الظاهرة

لقائمني على تنفيذ الربامج توجيه مزيد من االهتمام بالتخطيط لعملية تدريب ا  - 5
ّال إلعداد ة ظاهرة اإلرهاب ملعاجل، التلفزيونية اهلادفة  بشكل علمي مدروس وفع

 م ، كوادر مدربة جيداً بأعداد كافية   م من خالل إحلاقهم ، وصقل كفايا ومهارا
باملزيد من الدورات التدريبية التخصصية املالئمة لواقع العمل احلايل بشكل دوري، 

ثايل يف الربامج إدخال التقنية احلديثة يف التدريب، وطرح أساليب العمل املمع 
التدريبية وحتليلها، مع تأهيلهم للعمل من خالل التدريب املتطور واملكثف على 

  .رأس العمل بصورة مستمرة
زيادة املساحة الزمنية املخصصة لعرض الربامج واملقاطع والفقرات العمل على   - 6

، اخلاصة بأخطار العمليات اإلرهابية خالل ساعات البث اليومية للتلفزيون
 ،وغريها من الوسائل الفنية األخرى، غالل املؤثرات الصوتية واملرئية احلديثة استو

  .عند إعداد الربامج التلفزيونية ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب
 ا ن خبة من واجتماعات ، حماضرات وحلقات مناقشة عقد إعطاء عناية أكرب ب  - 7 يقوم 

التلفزيونية اهلادفة  على تنفيذ الربامج ونالقائموحيضرها ، اخلرباء واملتخصصني 



تداول اآلراء حول تكون موجهة يف جمملها ل ملواجهة ظاهرة اإلرهاب ومعاجلتها،
  .معوقات العمل، واخلروج باحللول املناسبة للتخلص منها

عقد املزيد من الندوات التليفزيونية واإلذاعية، مع إنتاج التمثيليات مراعاة   - 8
ادفة للتوعية بأخطار اإلرهاب، واآلثار واإلذاعية اهل، واملسلسالت التليفزيونية 

  .السلبية النامجة عنه
ملعاجلة ؛ ملدة حمددة ، االهتمام بإعادة تنظيم محلة توعوية شاملة توجيه مزيد من   - 9

وتكثيف برامج التوعية ، وآثاره املدمرة على الفرد والتمع ، ظاهرة اإلرهاب 
، للتوعية خبطورة اإلرهاب  ؛برامج إرشادية تليفزيونية اإلعالمية املرئية من 

وبصفة دورية ومستمرة، مع إعطاء هذه الربامج ، وآثاره السلبية ، وأضراره 
 ا وإشراك املختصني وذوي  االهتمام الكايف من قبل كافة اجلهات املعنية، وزياد

  .اخلربة يف تنفيذها
دي يف االهتمام بإجراء املزيد من دراسات مقارنة يف دور التلفزيون السعوضرورة  - 10

 .مبختلف مدن اململكة العربية السعودية ،  معاجلة ظاهرة اإلرهاب
ذه الدراسة املتواضعة اليت إن اخلتام أتوجه بالشكر للبارئ سبحانه وتعاىل على إمتام ه ويف
وهذا جهد ، وإن جانبين الصواب فأعتذر وأستغفر اهللا ، ت فيها فذلك من فضل اهللا وفق

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، ال يعرب إال عن رأي الباحث 
  هـ23/3/1427يوم اجلمعة املوافق 
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  .العربية للعلوم األمنية



وسائل االتصال وعالقتـها بظـاهرة جنـوح    ). هـ1414(املطريي، منيع غامن  .9
دراسة حتليلية نقدية مع منوذج تطبيقي بدار املالحظة جبـدة، رسـالة    -األحداث 

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: رياضماجستري غري منشورة، ال
دور نظم املعلومات يف مكافحة اإلرهـاب،  ). هـ1419(النويصر، خالد ناصر  .10

  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: رسالة ماجستري غري منشورة، الرياض
 



  

    

  

     للقنا   أل لى1426 يكل بر مج      محر   -       للقنا   أل لى1425 يكل بر مج      محر   -       للقنا   أل لى1424ل بر مج      محر   يك -     يكل بر مج  لتلفزيو   لسعو  ): 1(ملحق  قم               
  ةقائمة بأسما   لمحكمين لالستبان): 2(ملحق  قم       
      مو فقة   يل  لجامعة للد  سا   لعليا   لبحث ): 5(ملحق  قم       من جامعة نايف  لعربية للعلو   ألمنية  فا  ): 4(ملحق  قم        ستبانة  لط  ال  -    ة  ألساتذ  ستبان -    ة الس           ت        ب        ان           ): 3(ملحق  قم       

سعو                                     لعلمي بجامعة  لملك 
  

   
  
  
  

      
  

  
  
  
  
  

  
  
  



  



  



    



   لالستبانةقائمة بأمساء احملكمني 
  عملالجهة   اسم احملكم م
  عضو هيئة التدريس بقسم العلوم االجتماعية عبد احلفيظ سعيد مقدم/ األستاذ الدكتور 1

  نايف العربية للعلوم األمنية امعةجب
  عضو هيئة التدريس يف قسم على االجتماع  عبد العزيز الغريب/ أستاذ مشارك 2

  اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةة امعجب
االجتماعية عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات   د اهللا اجلاسرعب/ األستاذ الدكتور 3

  امللك سعود امعةجب
  عضو هيئة التدريس بقسم اإلعالم  عبد اهللا ناصر احلمود/ أستاذ مشارك  4

  اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةة امعجب
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات االجتماعية   عثمان احلسن/ األستاذ الدكتور 5

  امللك سعود معةاجب
  عضو هيئة التدريس بقسم العلوم االجتماعية  معن خليل العمر/ األستاذ الدكتور 6

  نايف العربية للعلوم األمنية امعةجب
  عضو هيئة التدريس بقسم العلوم االجتماعية  طه حسن النور/ الدكتور 7

  نايف العربية للعلوم األمنية امعةجب
  عضو هيئة التدريس بقسم اإلعالم  دالسويعلي حممد / أستاذ مساعد  8

  اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةة جبامع
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات االجتماعية   ناصر العود/ الدكتور 9

  امللك سعود امعةجب
  
  
  
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
  كلية الدراسـات العليـا   
  االجتماعية قسم العلوم    

  التأهيل والرعاية االجتماعية  
  

  حفظـه اهللا                :أخي الكرمي
  ؛...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يسعدين أن أضع بني يديك هذه االستبانة اليت مت تصميمها ألغراض البحث العلمي 
ن السعودي دور التلفزيو(اسة اليت أقوم بإعدادها بعنوان  دف مجع املعلومات الالزمة للدر

أرجو التكرم بقراءة كل عبارة من عبـارات أداة الدراسـة    .)يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب
يف اخلانة اليت تعرب عـن مـدى   ) (الواردة يف االستبانة بعناية ومن مث وضع إشارة صح 

وحيدوين األمل يف تفضلكم باإلجابة على مجيع . تك عليها وفقـاً لقناعتك الشخصيةموافق
  .ستبانة بدقة وموضوعيةعبارات اال

، ولن ه من إجابات ستكون حماطة بالسريةويؤكد الباحث أن مجيع ما تتفضلون ب
  .تخدامها لغري أغراض البحث العلميسايتم 

نة ولكم خالص شكري وفائق أشكر لكم سلفاً تفضلكم باإلجابة على هذه االستبا
  .احترامي

  البـاحث 
  خـالد عبد اهللا الزاحـم

  0555321869:  ج 



  البيانات األولية: أوالً
  

  :أمام االختيار املناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية)  ( فضالً ضع عالمة 
  

  : العـمـر - 1
  )  (                سنة 25أقل من 

  )  (            سنة 35إىل أقل من  25من 
  )  (            سنة 45إىل أقل من  35من 
  )  (              سنة فأكثر 45من 

  
  :الوظيفـة - 2

  )  (    حمـاضـر    )  (      معيـد  
)  (    أستـاذ مشارك    )  (    أستـاذ مساعد  
  )  (      أستـاذ  

  
  :احلالة االجتماعية - 3

  )  (    غري متـزوج    )  (      متزوج   
  
  :اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب) القناة األوىل(مدى متابعتك لربامج التلفزيون السعودي  -  4

)  (      أحيـاناً    )  (      كثرياً  
  )  (      قليالً  



  ساسيةالبيانات األ: اًثاني
  
  :يةاإلرهابأشكال العمليات  – 1

  

  :اً لكل عبارة من العبارات اآلتيةأمام االختيار الذي تراه مناسب)  ( فضالً ضع عالمة 
  

موافق   أشكال العمليات اإلرهابية م
 بشدة

  موافق
موافق إىل 
 حد  مـا

غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

1 
خطف وسائل النقل سواء كانت تلك 

 الوسيلة جوية أو برية
          

         خطف الرهائن واحتجازهم 2
         )اغتيال الشخصيات(االغتياالت  3
         زرع املتفجرات 4
         التخريب وتدمري املنشآت 5
         ترويج األفكار والشائعات 6
          قطع الطريق 7
          إلقاء القنابل 8
         ليات االنتحاريةالعم 9

         السيارات املفخخة 10
         اإلرهاب اجلرثومي أو البيولوجي 11
  



  :دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب – 2
  

  :أمام االختيار الذي تراه مناسباً لكل عبارة من العبارات اآلتية)  ( فضالً ضع عالمة 
  

افق مو  العبـارة م
موافق إىل   موافق بشدة

 حد  مـا
غري 
  موافق

موافق  غري
  بشدة

بيان موقف اإلسالم من اإلرهاب   1
 وكشف حقيقة التيارات الفكرية

          

تصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت تقود إىل   2
 التطرف والعنف واإلرهاب

          

         التشجيع على التمسك بالعبادات  3
والتطرف  نشر الثقافة املضادة للعنف  4

  واإلرهاب
          

مواجهة االختراق الثقايف الذي يقود إىل   5
 التطرف واإلرهاب

          

         ترسيخ مفهوم األمن الوطين  6
مواجهة مهددات األمن الوطين   7

  ومصادرها
          

التعريف بأخطار اإلرهاب وآثـاره   8
 وخطـأ مسلكه

          

نشر الثقافة األمنية الداعية إىل حماربة   9
 لتطرف واإلرهابا

          

التصدي للشائعات وإجهاضها اليت  10
  دد وحدة الوطن

          



موافق   العبـارة م
موافق إىل   موافق بشدة

 حد  مـا
غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

التصدي للتحديات التقنية اليت تسهم  11
 يف تضخم ظاهرة اإلرهاب

          

 تمع  12 استنهاض مهم كافة مؤسسات ا
 اإلرهابحملاربة 

          

نشر الوعي بأساليب التنشئة  13
 االجتماعية الفاضلة

          

         املسامهة يف التربية الوطنية 14
االهتمام بتربية النشء على احلوار على  15

 ا الوسيلة األهم  إ
          

 تمع 16          بث شعور األمن والطمأنينة يف ا
االهتمام بربامج األطفال وتوعيتهم من  17

ل خلق روح الوعي لديهم منذ أج
  صغرهم

          

العمل على تنمية الوعي األمين  18
واالنتماء الوطين لدى املواطن ملواجهة 

 أساليب وطرق اإلرهاب

          

تقدمي الربامج اليت تقوم بتحليل ظاهرة  19
  اإلرهاب

          

توضيح الدور الذي تقوم به عناصر  20
 دف إىل زعزعة األمن  اإلرهاب واليت 

 واالستقرار يف الوطن

          

  



  :ظاهرة اإلرهابمعاجلة دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف  – 3
  :أمام االختيار الذي تراه مناسباً لكل عبارة من العبارات اآلتية)  ( فضالً ضع عالمة 

موافق   العبـارة م
موافق إىل   موافق بشدة

 حد  مـا
غري 
  موافق

موافق  غري
  بشدة

 تمع من األفكار واآلراء والفتاوى حتذير   1 ا
 اليت تغـذي الغلو والتطرف واإلرهـاب

          
تبصري اجلمهور بأن اإلصالح ال يأيت عن   2

طريق الفُرقـة والتناحر واخلروج على ويل 
 األمر بل مبؤازرته ومناصرته والوقوف معه

          

 رمني   3  واملطلوبني اهلاربنياملسامهـة يف البحث عن ا
          

تبصري اجلمهور بدوره يف معاجلة ظاهرة   4
  اإلرهاب

          
عمل مقابالت ومناظرات علنية بني من   5

وقع من اإلرهابيني يف قبضة العدالة 
 والعلماء ذوي االختصاص

          

عمل الندوات وحلقات النقاش اليت تنبذ   6
 التطرف واإلرهاب مع العلماء واملشايخ

          
بض عليه أو عقد حوار مع من مت الق  7

  عنهم الكثريسلم نفسه فاجلمهور يريد أن يعرف 
          

إنتاج التمثيليات واملسلسالت   8
التلفزيونية اليت تصور األضرار الناجتة 

 عن العمليات اإلرهابية
          

نشر اخلسائر البشرية واملادية اليت حلقت   9
 بالدولة من آثار العمليات اإلرهابيـة

          
قيقات اليت أجريت مع نشر نتائج التح 10

أولئك املطلوبني ومعرفـة األسباب 
 وراء هذه األعمال اإلرهابيـة

          

إجراء مقابالت مع رجال األمن والذين  11
كانت أجسادهم أثناء األحداث دروعاً 

 وحصوناً منيعة حلماية أبناء وطنهم
          

إجراء التحليالت بعد كل مواجهة  12
الناجتة من  أمنية وعرض اآلثار واخلسائر

 العمليات اإلرهابيـة
          

تفعيل دور املواطن يف اإلبالغ عن أي  13
 معلومات تتعلق باإلرهاب

          



  :أساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب – 4
  :رات اآلتيةأمام االختيار الذي تراه مناسباً لكل عبارة من العبا)  ( فضالً ضع عالمة 

موافق   العبـارة م
موافق إىل   موافق بشدة

 حد  مـا
غري 
  موافق

موافق  غري
  بشدة

بناء الكوادر املتخصصة يف إعداد   1
 وتنفيذ الربامج اليت تتصدى لإلرهاب

          

صقل كفاية القائمني على تنفيذ برامج   2
 معاجلة ظاهرة اإلرهاب

          

الربامج توفري الدعم املادي الكايف لتنفيذ   3
 اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب

          

إخضاع برامج معاجلة ظاهرة اإلرهاب   4
 للدراسات العلميـة الدقيقـة

          

العمل على إجياد أهداف واضحة   5
 للربامج اهلادفة ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب

          

العمل على توفري الدراسات والبحوث   6
الكافية يف بث الربامج اليت تغطي 

 ظاهرة اإلرهاب

          

اختيار األوقات املناسبة لبث الربامج   7
 اهلادفة ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب

          

         االهتمام بدراسة اجلمهور املخاطب  8
االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف   9

 ال   هذا ا
          

استغالل وقت بث الربامج اخلاصة  10
 بالشباب والقيام بعرض فقرة أو مقطع

لعمليات اإلرهابية خاص عن أخطار ا
 اراةبني شوطي املب

          

استغالل املؤثرات الصوتية واملرئية  11
وغريها من الوسائل الفنية األخرى عند 

 إعداد برامج معاجلة ظاهرة اإلرهاب

          

زيادة املساحة الزمنية املخصصة لعرض  12
الربامج واملقاطع والفقرات اخلاصة 

بية خالل اإلرهابأخطار العمليات 
 ةساعات البث اليومي

          



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
  كلية الدراسـات العليـا   
  قسم العلوم االجتماعية    

  التأهيل والرعاية االجتماعية  
  

  حفظـه اهللا                :أخي الطالب
  ؛...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ة اململكة العربية السعودية جاهدة إىل أن توفر لك األمـن واألمـان   تسعى حكوم
وتعدك إعداداً طيباً لتأمني مستقبلك ومستقبل البلد املعطاء الذي تعيش  ،والرعاية الكاملة

يسعدين أن أضع بني يـديك هـذه   ومن هنا . فيه من خالل احملافظة على األمن واألمان
 دف مجع املعلومات الالزمة للدرألغراض ا االستبانة اليت مت تصميمها اسة لبحث العلمي 
أرجـو   .)دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب(اليت أقوم بإعدادها بعنوان 

التكرم بقراءة كل عبارة من عبارات أداة الدراسة الواردة يف االستبانة بعناية ومن مث وضع 
. تك عليها وفقـاً لقناعتك الشخصيةقيف اخلانة اليت تعرب عن مدى مواف) (إشارة صح 

  .وحيدوين األمل يف تفضلكم باإلجابة على مجيع عبارات االستبانة بدقة وموضوعية
، ولن ه من إجابات ستكون حماطة بالسريةويؤكد الباحث أن مجيع ما تتفضلون ب

  .تخدامها لغري أغراض البحث العلميسايتم 
نة ولكم خالص شكري وفائق االستباأشكر لكم سلفاً تفضلكم باإلجابة على هذه 

  .احترامي
  البـاحث 

  خـالد عبد اهللا الزاحـم
  0555321869:  ج 



  البيانات األولية: أوالً
  

  :أمام االختيار املناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية)  ( فضالً ضع عالمة 
  

  : العـمـر - 1
  )  (                سنة 20أقل من 

  )  (            سنة 25إىل أقل من  20من 
  )  (              سنة فأكثر 25من 

  
  :سنة الدراسيةال – 2

  )  (    السنة الثانية    )  (    السنة األوىل  
  )  (    السنة الرابعة    )  (    السنة الثالثة  

  
  :احلالة االجتماعية - 3

  )  (    غري متـزوج    )  (      متزوج   
  
  :عاجلة ظاهرة اإلرهاباهلادفة إىل م) القناة األوىل(مدى متابعتك لربامج التلفزيون السعودي  -  4

)  (      أحيـاناً    )  (      كثرياً  
  )  (      قليالً  



  ساسيةالبيانات األ: اًثاني
  
  :يةاإلرهابأشكال العمليات  – 1

  

  :أمام االختيار الذي تراه مناسباً لكل عبارة من العبارات اآلتية)  ( فضالً ضع عالمة 
  

موافق   أشكال العمليات اإلرهابية م
 بشدة

  موافق
إىل  موافق

 حد  مـا
غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

1 
خطف وسائل النقل سواء كانت تلك 

 الوسيلة جوية أو برية
          

         خطف الرهائن واحتجازهم 2
         )اغتيال الشخصيات(االغتياالت  3
         زرع املتفجرات 4
         التخريب وتدمري املنشآت 5
         ترويج األفكار والشائعات 6
          الطريققطع  7
          إلقاء القنابل 8
         العمليات االنتحارية 9

         السيارات املفخخة 10
         اإلرهاب اجلرثومي أو البيولوجي 11
  



  :دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف الوقاية من ظاهرة اإلرهاب – 2
  

  :عبارة من العبارات اآلتية أمام االختيار الذي تراه مناسباً لكل)  ( فضالً ضع عالمة 
  

موافق   العبـارة م
موافق إىل   موافق بشدة

 حد  مـا
غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

بيان موقف اإلسالم من اإلرهاب   1
 وكشف حقيقة التيارات الفكرية

          

تصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت تقود إىل   2
 التطرف والعنف واإلرهاب

          

         لعباداتالتشجيع على التمسك با  3
نشر الثقافة املضادة للعنف والتطرف   4

  واإلرهاب
          

مواجهة االختراق الثقايف الذي يقود إىل   5
 التطرف واإلرهاب

          

         ترسيخ مفهوم األمن الوطين  6
مواجهة مهددات األمن الوطين   7

  ومصادرها
          

التعريف بأخطار اإلرهاب وآثـاره   8
 وخطـأ مسلكه

          

نشر الثقافة األمنية الداعية إىل حماربة   9
 التطرف واإلرهاب

          

التصدي للشائعات وإجهاضها اليت  10
  دد وحدة الوطن

          



موافق   العبـارة م
موافق إىل   موافق بشدة

 حد  مـا
غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

التصدي للتحديات التقنية اليت تسهم  11
 يف تضخم ظاهرة اإلرهاب

          

 تمع  12 استنهاض مهم كافة مؤسسات ا
 حملاربة اإلرهاب

          

نشر الوعي بأساليب التنشئة  13
 االجتماعية الفاضلة

          

         املسامهة يف التربية الوطنية 14
االهتمام بتربية النشء على احلوار على  15

 ا الوسيلة األهم  إ
          

 تمع 16          بث شعور األمن والطمأنينة يف ا
االهتمام بربامج األطفال وتوعيتهم من  17

أجل خلق روح الوعي لديهم منذ 
  صغرهم

          

العمل على تنمية الوعي األمين  18
واالنتماء الوطين لدى املواطن ملواجهة 

 أساليب وطرق اإلرهاب

          

تقدمي الربامج اليت تقوم بتحليل ظاهرة  19
  اإلرهاب

          

عناصر توضيح الدور الذي تقوم به  20
 دف إىل زعزعة األمن  اإلرهاب واليت 

 واالستقرار يف الوطن

          

  



  :ظاهرة اإلرهابمعاجلة دور القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف  – 3
  :أمام االختيار الذي تراه مناسباً لكل عبارة من العبارات اآلتية)  ( فضالً ضع عالمة 

موافق   العبـارة م
موافق إىل   موافق بشدة

 د  مـاح
غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

 تمع من األفكار واآلراء والفتاوى   1 حتذير ا
 اليت تغـذي الغلو والتطرف واإلرهـاب

          
تبصري اجلمهور بأن اإلصالح ال يأيت عن   2

طريق الفُرقـة والتناحر واخلروج على ويل 
 األمر بل مبؤازرته ومناصرته والوقوف معه

          

 رمني املسامهـة يف   3  واملطلوبني اهلاربنيالبحث عن ا
          

تبصري اجلمهور بدوره يف معاجلة ظاهرة   4
  اإلرهاب

          
عمل مقابالت ومناظرات علنية بني من   5

وقع من اإلرهابيني يف قبضة العدالة 
 والعلماء ذوي االختصاص

          

عمل الندوات وحلقات النقاش اليت تنبذ   6
 اء واملشايخالتطرف واإلرهاب مع العلم

          
عقد حوار مع من مت القبض عليه أو   7

  عنهم الكثريسلم نفسه فاجلمهور يريد أن يعرف 
          

إنتاج التمثيليات واملسلسالت   8
التلفزيونية اليت تصور األضرار الناجتة 

 عن العمليات اإلرهابية
          

نشر اخلسائر البشرية واملادية اليت حلقت   9
 عمليات اإلرهابيـةبالدولة من آثار ال

          
نشر نتائج التحقيقات اليت أجريت مع  10

أولئك املطلوبني ومعرفـة األسباب 
 وراء هذه األعمال اإلرهابيـة

          

إجراء مقابالت مع رجال األمن والذين  11
كانت أجسادهم أثناء األحداث دروعاً 

 وحصوناً منيعة حلماية أبناء وطنهم
          

بعد كل مواجهة  إجراء التحليالت 12
أمنية وعرض اآلثار واخلسائر الناجتة من 

 العمليات اإلرهابيـة
          

تفعيل دور املواطن يف اإلبالغ عن أي  13
 معلومات تتعلق باإلرهاب

          



  :أساليب حتسني أداء القناة األوىل بالتلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب – 4
  :تيار الذي تراه مناسباً لكل عبارة من العبارات اآلتيةأمام االخ)  ( فضالً ضع عالمة 

موافق   العبـارة م
موافق إىل   موافق بشدة

 حد  مـا
غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

بناء الكوادر املتخصصة يف إعداد   1
 وتنفيذ الربامج اليت تتصدى لإلرهاب

          

صقل كفاية القائمني على تنفيذ برامج   2
 معاجلة ظاهرة اإلرهاب

          

توفري الدعم املادي الكايف لتنفيذ الربامج   3
 اهلادفة إىل معاجلة ظاهرة اإلرهاب

          

إخضاع برامج معاجلة ظاهرة اإلرهاب   4
 للدراسات العلميـة الدقيقـة

          

العمل على إجياد أهداف واضحة   5
 للربامج اهلادفة ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب

          

والبحوث  العمل على توفري الدراسات  6
الكافية يف بث الربامج اليت تغطي 

 ظاهرة اإلرهاب

          

اختيار األوقات املناسبة لبث الربامج   7
 اهلادفة ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب

          

         االهتمام بدراسة اجلمهور املخاطب  8
االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف   9

 ال   هذا ا
          

اخلاصة  استغالل وقت بث الربامج 10
بالشباب والقيام بعرض فقرة أو مقطع 

لعمليات اإلرهابية خاص عن أخطار ا
 اراةبني شوطي املب

          

استغالل املؤثرات الصوتية واملرئية  11
وغريها من الوسائل الفنية األخرى عند 

 إعداد برامج معاجلة ظاهرة اإلرهاب

          

زيادة املساحة الزمنية املخصصة لعرض  12
واملقاطع والفقرات اخلاصة الربامج 

بية خالل بأخطار العمليات اإلرها
 ةساعات البث اليومي

          

  



  



  




