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 اإلرهاب دحاا تغطية الصحف األردنية اليومية ال
 "دراسة تحليلية"

 *علي عقلة نجاداتأ.د. 

 **د. خلف الطاهات

 الملخص 

تهدف هذه الدراسة التعرف إلى تغطية الصحافة األردنية اليومية لموضوعات 

اإلرهاب، وذلك باستخدام منهج تحليل المضمون. وتُعد هذه الدراسة من الدراسات 

الساعية للكشف عن مدى اهتمام الصحافة األردنية اليومية بالقضايا المتعلقة الوصفية 

باألعمال التي ترتكبها المنظمات والخاليا اإلرهابية وكيفية تناول الصحافة االردنية 

لها، عبر تسليط الضوء على أنواع اإلرهاب وطبيعة واتجاهات وقيَّم الموضوعات 

 المدروسة. التي عالجت موضوع اإلرهاب في الصحف

ن مجتمع الدراسة من جميع الصحف األردنية اليومية الصادرة باللغة العربية،  وتكوَّ

أما عينة الدراسة فاشتملت على صحيفتي الدستور والغد. في حين اقتصرت العينة 

(، باستخدام العينة 01/16/6112 -11/6112 /1الزمنية للدراسة على ثالثة أشهر ) 

 ( عدداً لكل صحيفة من الصحف المدروسة.16واقع )وب ،العشوائية المنتظمة

 تمثل أهمها بما يلي:  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

( %62وبنسبة ) ،احتل اإلرهاب الجماعي المرتبة األولى في الصحف المدروسة -

(، في حين جاء اإلرهاب الدولي %5105في الدستور، أما في الغد فكان بنسبة )

 لثانية، أما اإلرهاب الفردي فقد جاء في المرتبة األخيرة. في المرتبة ا

تفوقت صحيفة الدستور على صحيفة الغد في المساحة المخصصة لموضوعات  -

اإلرهاب على صفحاتها، حيث بلغت نسبة مساحة الموضوعات في الدستور 

 (. %66(، وفي الغد )55%)

( في %55بة )وبنس ،جاء الخبر في المرتبة األولى في الصحف المدروسة -

( في الغد، وجاءت التقارير اإلخبارية في المرتبة الثانية، %60)والدستور، 

 والمقاالت والتحليالت في المرتبة الثالثة. 

 ،احتلت وكاالت األنباء العربية والعالمية المرتبة األولى في الصحف المدروسة -

األنباء (، وجاءت وكالة %01( في الدستور، وفي الغد بنسبة )%05وبنسبة )

(، بينما جاءت %61األردنية وفئة الكتّاب في المرتبة الثانية في الدستور وبنسبة )

 (. %01فئة المندوبون والمراسلون في المرتبة الثانية بجريدة الغد وبنسبة )

 الكلمات الدالة: التغطية الصحفية، الصحف األردنية، اإلرهاب، تحليل المضمون.    

                                                 
 جامعة اليرموك - كلية االعالمذ الصحافة باستا *

 جامعة اليرموك - االعالم مساعد بكليةلصحافة الااستاذ  **
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 تمهيد:

ً وليست حالة وقتية طارئة في العديد أضحت ظاهرة اإلر  ً ملموسا هاب واقعا

وقد بدأ اإلرهاب بالتوغل في أعماق المجتمعات ، مناطق العالم وبدرجات متفاوتةمن 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى ظهور الحركات اليسارية في أوروبا 

كما شهد الوطن العربي  ياسي.نتيجة ظهور أفكار وإيديولوجيات تهدف إلى التغيير الس

تنامي ظاهرة اإلرهاب وتعدد المنظمات اإلرهابية التي تهدف إلى زعزعة األمن 

فال يكاد يخلو مجتمع من هذه واالستقرار وانتشار الرعب والخوف في نفوس األفراد. 

المجتمعات من تلك األفعال العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الرعب والخوف 

 .ع ديانة محددة أو اتجاهات سياسية معينةهة ضد أتباوتكون موج

بالتخويف المقترن بالعنف مثل أعمال  عادةً  وتتسم األعمال اإلرهابية  

وتدمير المنشآت العامة وتسميم مياه الشرب ونشر  والعمليات االنتحارية التفجير

موعات "أن هدف المج (Jetter)ويذكر  .األمراض المعدية والقتل الجماعي ... الخ

رهابية من القيام بعملياتها االنتحارية تسليط الضوء على األجندة الدينية لهذه إلا

المجموعات، كما هو الحال مع طالبان والقاعدة، أو ألهداف سياسية، كما هو الحال 

  .(p.1,2014)مع األكراد الذين يقاتلون إلقامة كياناتهم المستقلة" 

في مواجهة  مها وحديثها بدور هاموتقوم وسائل اإلعالم المختلفة قدي 

بحقيقية الفكر اإلرهابي المنحرف يتمثل في تبصير الشعوب والمجتمعات  رهاباإل

وكشف أساليبه اإلجرامية، وفضح أهداف الخارجين على قيم المجتمع ومعاييره 

بإطالع المواطنين . كما تقوم وتوضيح األهداف الخبيثة لظاهرة اإلرهاب والتطرف

خاطر الناتجة عن ظاهرة اإلرهاب ومدى التأثير على المجتمع بكافة على حجم الم

أنشطته ونشر المعلومات الصحيحة عن ظاهرة اإلرهاب والتطرف، حتى يمكن 

  االرهاب.ضد  توعية المواطن باتخاذ كافة التدابير الوقائية الالزمة

االهتمام إال أن المالحظ "أن تناول هذه الظاهرة في الصحافة االردنية لم ينل  

ة التي راح ضحيتها الكافي، حتى اكتوى األردن بنار عمليات داعش االرهابي

برياء المدنيين والعسكريين. وقد التفتت الصحافة االردنية إلى دورها العشرات من األ

طني في مواجهة اإلرهاب فاحتلت األخبار والتقارير اإلخبارية والفنون الصحفية الو

ال بأس فيه من اهتمام هذه الصحف،  رهابية حيزاً ات اإلاألخرى التي عالجت العملي

لتعكس بذلك الدور المنوط بها في الدفاع عن أمن الوطن والمواطن" )نجادات، 

يط الضوء على حجم تغطية الصحف لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتسل(. 6112

قليمية إمحلية او عربية و األحداثهذه  رهاب سواء كانتاإل ألحداثاألردنية اليومية 

 او عالمية.

 رهاب:اإلعالم واإل

رهاب المعاصر مرحلة جديدة مع بداية األلفية الثالثة، السيما بعد دخل اإل
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م، حيث أصبح إحدى حقائق العصر، " 6111أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

حبط يتوهم تغيير العالم بائس ومتعصب وم شخصفهو لم يعد عمال فرديا يقوم به 

بي الفردي، بل تحول في سياق العولمة ومعطيات الثورة االتصالية رهابعمله اإل

االلكترونية إلى عمل منظم يحتاج إلى خبرات تقنية عالية وإمكانات مادية ضخمة، 

هاب"، فلقد انتهى عصر بح يطلق عليه "الشكل العولمي لإلروهذا معناه بروز ما اص

وجه عملياتها ضد بلد معين، الجماعات الصغيرة التي تحصر نشاطها في بلد معين وت

وفي الغالب من أجل تحقيق هدف محلي محدد، ليبدأ عصر التنظيمات االرهابية ذات 

الصبغة العالمية )وغالبا ذات الطابع الديني(، التي تمتلك منظمات في أكثر من بلد، 

موقع االستاذ يوسف تمار وتسعى لتحقيق أهداف وتنفيذ عمليات في أكثر من بلد" )

6112.)   

م لها أبعاد خطيرة، فإذا كان رهاب باإلعالومما ال شك فيه أن عالقة اإل

رهاب يستغل هذه فإن اإل عالم تعبيرا شامال عن الواقع بكل ما يتضمنه من أحداث،اإل

الوظيفة اإلعالمية في ترويع اآلمنين وإثارة البلبلة وتحقيق الفوضى، وصوال إلى 

ه الشريرة وغاياته الخبيثة. وفي هذا الصدد الخراب والتدمير الذي يحقق له أهداف

وجدت الشرقاوي أن استخدام الجماعات االرهابية لمواقع التواصل االجتماعي مثالَ " 

ال بدّ من مواجهته، وأن هذه الوسائل  ي السنوات األخيرة وأصبحت خطراً زادت ف

لفعليين أصبحت تعتمد عليها الجماعات االرهابية في تحقيق التواصل مع أعضائها ا

وتجنيد أعضاء جدد، وأن الجماعات االرهابية تهدف من وراء استخدامها لهذه 

الوسائل إلى بث الرعب في النفوس وإعطاء صورة ذهنية عن مدى نفوذها وقدرتها 

  Alexenderويذكر  (.66ص ،6116التنظيمية، وجذب مزيد من االعضاء اليها" )

طرق ثالث؛ "أولها محاولة جذب انتباه رهاب يحاول االستفادة من االعالم بأن اإل

العامة لما يجري، وثانيها نشر الخوف بين الجماهير للتأثير على األجندة السياسية 

رهابيون ى تعاطف الجماهير لما يقوم به اإللألطراف األخرى، وثالثها الحصول عل

َ بأنه لي جعلتهم يقومون بتلك االعمال اإلبعد شرح االسباب الت م يثبت رهابية، علما

 .(P.8,2012)حتى اآلن تعاطف العامة وتفهمهم لما يقومون به" 

رهابية، إال منذ بداياته يزخر بالممارسات اإل وبالرغم من أن تاريخ البشرية

أن هذا المصطلح لم يتم تداوله في المحافل الدولية إال بعد تشكيل عصبة األمم المتحدة 

م، لدراسة مشكلة 1305ألول عام الدولي ابعد الحرب العالمية األولى، وعقد مؤتمرها 

رهاب بعد اغتيال ملك يوغسالفيا الكسندر األول، ووزير خارجية فرنسا عام اإل

وبالرغم مما  م.1303م، والذي كان نتيجته نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1306

رافق هذه الحرب من ويالت ومآسي تمثل أهمها بماليين الضحايا البشرية والدمار 

الهائل في الممتلكات، وما جاء في ميثاق االمم المتحدة من تأكيد على حظر الحروب 

ومنع االستعمار واحتالل أراضي الغير، إال أن ذلك لم يساعد في وضع معايير 

 رهابية. فهوم واضح لإلرهاب والممارسات اإلوضوابط صارمة لتحديد م
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لى الذين يسلكون وقد عّرف المعجم الوسيط االرهاب بأنه " وصف يطلق ع

(. ووفقا لقانون العقوبات األردني 031ص، 1355العنف لتحقيق أهداف سياسية" )

فعال التي ترمي إلى أيجاد حالة من الذعر وترتكب فإن اإلرهاب هو " جميع األ

بوسائل كاألدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو الحارقة والعوامل 

ية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاماَ". أما االتفاقية العربية الوبائية أو الجرثوم

لمكافحة االرهاب فقد عّرفت االرهاب بأنه "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياَ 

كانت بواعثه أو أغراضه، ويقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف 

حياتهم أو حريتهم أو  أمنهم  إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض

للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو االمالك العامة أو الخاصة أو 

احتاللها أو االستيالء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر" )البصول، 

 (.655-652، ص 6116

يق أهداف مريكي لإلرهاب فهو "التهديد باستعمال العنف لتحقأما التعريف األ

سياسية من قبل أفراد أو جماعات، سواء كانوا يعملون لمصلحة سلطة حكومية رسمية 

(. وعّرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية 63، ص 6111أم ضدها" )حديدي، 

الممارسات االرهابية على انها "بث الرعب الذي يثير الخوف، والفعل الذي تحاول 

ن طريق استخدام العنف، ن يحقق أهدافه عمن خالله جماعة أو منظمة أو حزب أ

شخاص سواء كانوا أفرادا أو ممثلين للسلطة ممن وتوجيه األعمال االرهابية ضد األ

  (.1356يعارضون أهداف هذه الجماعة" )بدوي، 

ً أخرى من اإلرهاب منها؛ اإلرهاب الفردي: وهو الذي  كما أن هناك أنواعا

رهاب الجماعي غير المنظم: وهو اإلرهاب الذي اإلو يقوم به األفراد ألسباب متعددة،

اإلرهاب الجماعي و ترتكبه جماعات غير منظمة من الناس تحقيقا لمآرب خاصة

المنظم: الذي يتمثل في جماعات اإلرهاب التي تديرها وتشرف عليها دول غير 

اإلرهاب الدولي: وهو اإلرهاب الذي تقوم به و ظاهرة أو مؤسسات أو هيئات مختلفة

ة واحدة أو أكثر. فهو إما أن يكون إرهابا دوليا أحاديا وهو الذي ترتكبه دولة دول

وهو الذي ترتكبه دولتان، أو إرهابا جماعيا وهو الذي ترتكبه  واحدة، أو إرهابا ثنائيا

مجموعة من الدول أو يقع من دولة واحدة ولكن بدعم من دول أو حلف من الدول 

موقع أبونا/المركز الكاثولكي )  ألخالقياألخرى، وهناك العقدي والفكري وا

 .(6112للدراسات واالعالم في األردن 

 ً على ما سبق فإن الباحث يعّرف اإلرهاب على أنه " فعل من أفعال  وتأسيسا

العنف أو التهديد به يقدم عليه فرد من االفراد أو تنظيم جماعي، بهدف إثارة الفوضى 

للدولة أو النسيج االجتماعي للمجتمع، لتحقيق واالضطرابات الخطيرة في النظام العام 

 أهداف معينة عند هؤالء االفراد أو تلك التنظيمات".
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وعلى الرغم من أن االرهاب ال هوية له وال وطن وال دين، إال أن وسائل 

االعالم الغربية دأبت على إلصاق هذه التهمة بالعرب والمسلمين، حيث مارست 

لى الرأي العام العربي خلت، وذلك بهدف التأثير ع عملية دعائية شاملة منذ عقود

رهاب في الخطاب االعالمي العالمي، وإلصاق هذه الظاهرة بالعرب وأسلمة اإل

والمسلمين دون سواهم، متناسين ما يحصل للسود والمهاجرين في اوروبا وأمريكا 

من اضطهاد وقتل، وما يحصل للفلسطينيين من قتل وتشريد من قبل العصابات 

سرائيلية والحكومات الغربية أيضاَ، ة المدعومة مما يسمى بالحكومة اإللصهيونيا

ناهيك على أن الدين االسالمي دين محبة وتسامح يشجب االرهاب ويحرمه، وذلك 

َ لقوله تعالى "  َ بغير مصداقا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا

َ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس نفس أو فساد في االرض فكأنما قتل النا س جميعا

" عاَ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراَ منهم بعد ذلك في االرض لمسرفونيجم

 (. 06)المائدة،

ومن الجدير بالذكر أن الجماعات األصولية " منحت الغرب بسياسييه 

لة التخلف وإعالمييه المبرر لوصف العرب والمسلمين باالرهاب، ساعدهم في ذلك حا

سالمية، وكثرة النزاعات وتنوعها داخل هذه عاني منها المجتمعات العربية واإلالتي ت

المجتمعات، إال أن هؤالء السياسيين واإلعالميين لم يكونوا منصفين وموضوعيين 

تجاه الصهيونية، التي أعطت االرهاب صفة القداسة الدينية وأصبح من أهم 

، ص 6111هيوني في الوطن العربي" )العالونة، المرتكزات لتحقيق المشروع الص

133 .) 

 أهمية الدراسة:

التي عالجت سة في كونها من الدراسات القليلة تكمن أهمية هذه الدرا 

األساسية  النماطرهاب في الصحافة األردنية اليومية، وفي تحديد اموضوعات اإل

ف األردنية اليومية، المنشورة في الصح الموضوعاترهاب التي تناولتها الخاصة باإل

عالوة على أنها ستساهم في تكوين قاعدة من البيانات األساسية التي يمكن االعتماد 

 عليها في بناء استراتيجيات إعالمية وأمنية لمكافحة العمليات االرهابية والتصدي لها.

 مشكلة الدراسة:

لتي ن، وارهابية من أعمال عدائية ضد األرداإل اتمنظمالإن ما قامت به  

رهابية ذ مخططات إردني معاذ الكساسبة، ومحاولة القيام بتنفيتمثلت بإعدام الطيار األ

في شمال البالد، والهجوم على مكتب المخابرات األردنية في مخيم البقعة لالجئين 

الهجوم على المعسكر األردني المقابل لمخيم الركبان لالجئين والفلسطينيين، 

وأخيراً وربما ليس آخراً الهجوم على قلعة الكرك، ، ةقرب الحدود السوريالسوريين 

وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، أثار الرأي العام األردني ووسائل 

ً الفتاً،  ،االعالم ال سيما الصحف اليومية ألتي أولت هذه األعمال العدائية اهتماما
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ها من يرغقرير وفأفردت لها مساحات ال بأس بها على صفحاتها لتنشر الخبر والت

 الفنون الصحفية األخرى.

الصحافة األردنية اليومية  تغطيةلذلك فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل بالوقوف على 

إلى أنواع رهابية، والتعرف إلا والخاليا اتمنظمالرهابية التي تقوم بها ألعمال اإلل

عن  ةالتي عرضتها الصحف المدروساتجاهات وقيم الموضوعات طبيعة و رهاباإل

  .رهاباإل

 أهداف الدراسة:

يتمثل الهدف العام لهذه الدراسة في التعرف إلى مدى اهتمام الصحافة  

وكيفية تناولها. وسوف يتم تحقيق الهدف  رهاب،اإلاألردنية اليومية بموضوعات 

 العام من خالل مجموعة األهداف الفرعية التي تهدف التعرف إلى:

 في الصحف المدروسة. رهاباإلموضوعات  األنماط الصحفية التي تناولت  -

المنشورة في  رهابالموضوعات المتعلقة باإلتجاهات التي حملتها طبيعة اال -

 الصحف المدروسة.

المنشورة في رهاب الموضوعات المتعلقة باإلطبيعة القيم التي حملتها مضامين  -

 الصحف المدروسة.

 دروسة.في الصحف الم رهاباإلمصادر التغطية لموضوعات  -

 في صفحات الصحف المدروسة.رهاب اإلموقع األنماط الصحفية لموضوعات  -

 في الصحف المدروسة. رهاباإلقليمي لألنماط الصحفية التي تناولت التوزيع اإل -

 رهاب في الصحف المدروسة.اإلالتوزيع الجغرافي لألنماط الصحفية التي تناولت  -

 في الصحف المدروسة.رهاب اإلأنواع التغطية الصحفية لموضوعات  -

 في الصحف المدروسة. رهاباإلمدى مصاحبة الصورة الصحفية لموضوعات  -

 المنشورة في الصحف المدروسة.رهاب انواع اإل -

 المساحة المعطاة لموضوعات داعش في الصحف المدروسة. -

 أسئلة الدراسة:

رغب الباحث في (، أن أسئلة البحث تمثل الشيء الذي ي(Fisher  2004,P.33ى  ير

الوصول اليه كإجابة على اسئلته، وبناء عليه، فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة على 

 مجموعة األسئلة التالية:

 في الصحف المدروسة ؟ رهاباإلما األنماط الصحفية التي تناولت موضوعات  -
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 المنشورة في الصحف األنماط الصحفيةتجاهات التي حملتها مضامين ما طبيعة اال -

 المدروسة ؟ 

 المنشورة في الصحف المدروسة ؟  نماط الصحفيةما طبيعة القيم التي حملتها مضامين األ -

في  رهاب اإل ما مصادر التغطية لألنماط الصحفية التي تناولت موضوعات -

 ؟الصحف المدروسة 

 ؟في الصحف المدرسة رهاباإلموضوعات ما موقع األنماط الصحفية التي تناولت  -

في  رهاباإلموضوعات لألنماط الصحفية التي تناولت  الجغرافيطبيعة التوزيع ما  -

 الصحف المدروسة؟

رهاب في موضوعات اإلقليمي لألنماط الصحفية التي تناولت ما طبيعة التوزيع اإل -

 الصحف المدروسة؟

 ؟في الصحف المدروسة رهاباإلما أنواع التغطية الصحفية لموضوعات  -

 ؟في الصحف المدروسة رهاباإلالصورة الصحفية لموضوعات ما مدى مصاحبة  -

رهاب في الصحف اولتها الموضوعات المنشورة عن اإلرهاب التي تنأنواع اإلما  -

 المدروسة؟

 رهاب في الصحف المدروسة؟اإلما المساحة المعطاة لموضوعات  -

 نوعية الدراسة ومنهجها:

سفتهدف وصفف األحفداث تصنف هذه الدراسة ضمن البحوث الوصففية التفي ت 

(، وذلفك بهفدف الحصفول 161،1350واالتجاهات واألهداف والظواهر )عبد الحميد، 

علففى معلومففات كافيففة ودقيقففة عنهففا، دون الففدخول فففي أسففبابها والففتحكم  بهففا )حسففين، 

101،1335.) 

واعتمدت هذه الدراسة على منهج تحليل المضمون الفذي يقفوم علفى الوصفف  

قيق لمحتوى نصوص مكتوبة أو مسفموعة، مفن خفالل تحديفد الكمي والموضوعي والد

 (.65،6111موضوع الدراسة وهدفها )عليان وغنيم، 

لكاففة الفنفون الصفحفية المتعلقفة  -ولجأت الدراسة إلى استخدام التحليل الكمي  

، ألنففه يعففد مففن أبففرز سففمات -والمنشففورة فففي الصففحف األردنيففة المدروسففة رهففاباإلب

دم عنففدما تتطلففب النتففائج درجففة عاليففة مففن الدقففة والوضففوح تحليففل المضففمون. ويسففتخ

والموضففوعية، وعنففدما تكففون مففواد التحليففل نموذجيففة بدرجففة كافيففة )عبففد الحميفففد، 

(، كما اعتمدت على المنهج المقارن الذي يستلزم تطبيقفه وجفود أسفس 62-65، 1350

طبيعففي )أبففو منطقيففة للمقارنففة، ويسففتخدم فففي حففالتين مختلفتففين تحففدثان فففي السففياق ال

 (.113،1331حطب، 
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 أداة الدراسة:

للمعلومفات علفى أداة اسفتمارة التحليفل، حيفث تفم  مفاففي جمعه اناعتمد الباحثف  

التي نشرت ففي صفحف الدراسفة0 وقفد احتفوى هفذا  االرهابإعداد كشاف لموضوعات 

الكشفففاف علفففى نمفففط التغطيفففة لهفففذه الموضفففوعات ونوعهفففا ومصفففادرها وموقعهفففا مفففن 

 قففيم واالتجاهففات التففي تحملهففا هففذه الموضففوعات، والتوزيففع الجغرافففيالصففحيفة0 وال

لهذه الموضفوعات0 ومصفاحبة الصفورة لهفذه الموضفوعات، والمسفاحة التفي  واالقليمي

انفواع االرهفاب المتضفمنة ففي المفواد المنشفورة ففي تها هذة الموضوعات، وأخيرا لاحت

 الصحف المدروسة.

 وحدات التحليل:

للمادة االعالمية،  (Item)هذه الدراسة الوحدة الطبيعية  في اناستخدم الباحث 

المنشورة في صحف تعلقة باالرهاب مالكوحدة للتحليل في كافة الفنون الصحفية 

 .الدراسة

 فئات التحليل:

يتفق الباحثون على ضرورة أن تكون فئات التحليل المستخدمة في تحليل  

لتداخل فيما بينها، فالفئات هي المضمون مناسبة ودقيقة وشاملة بشكل ال يقبل ا

"التصنيفات التي يضعها الباحث استناداً إلى طبيعة الموضوع ومشكلة البحث، 

كوسيلة يعتمد عليها في حساب تكرارات المعاني، وكلما كانت الفئات محددة بصورة 

 (.605، 6116عمر، واضحة، كانت نتائج البحث أيضاً واضحة ومحددة ")

على كل ما كتب عن موضوعات داعش في  باإلطالع انوبعد قيام الباحث 

بتصنيفها بما يخدم أهداف هذه الدراسة،  االصحف األردنية اليومية المدروسة، قام

 كالتالي :

فئة نمط التغطية: وقد شملت كافة األنماط الصحفية التي تناولت موضفوعات  -أوال

المقفاالت فية، المقفابالت الصفحوهي: األخبار، التقارير اإلخباريفة،  االرهاب

  .والكرتونوالتحليالت، الكاريكاتير 

 ، ومعارضفةللحفرب علفى اإلرهفاب فئة االتجاهات: والتي تفّم تصفنيفها إلفى اتجاهفات مؤيفدة -ثانيا

 ، ومختلطة.للحرب على اإلرهاب ، ومحايدةللحرب على اإلرهاب

 دة، ومختلطة.فئة قيم التغطية: وتّم تصنيفها إلى قيم إيجابية، وسلبية0 ومحاي -ثالثا

فئة مصادر التغطية: والتي شملت مندوبون ومراسلون، كتاب، وكالة األنباء    -رابعا

 نباء العربية والعالمية.األردنية، وكاالت األ

فئة الموقع من الصحيفة: وقد شفملت الصففحة األولفى0 والصففحات الداخليفة0  -خامسا

 والصفحة األخيرة.
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ي شففملت الموضففوعات المحليففة، والموضففوعات قليمففي: والتفففئففة التوزيففع اإل -دساسا

 العربية، والموضوعات الدولية.

فئة نفوع التغطيفة: والتفي شفملت التغطيفة التمهيديفة )قبفل الحفدث(، والتغطيفة  -سابعا

 التسجيلية )بعد الحدث(، والتغطية التحليلية.

فئفففة التوزيفففع الجغراففففي: والتفففي شفففملت العاصفففمة، ومراكفففز المحافظفففات،  -ثامنا

 ياف والبادية، وغير مبين، وفئة أخرى.رألوا

وعفففدم فئفففة الصفففورة: والتفففي شفففملت مصفففاحبة الصفففورة للفففنمط الصفففحفي،  -تاسعا

   مصاحبة الصورة للنمط الصحفي.

رد ضففد رهففاب الفففردي الففذي يقففوم بففه فففرهففاب: وشففملت ؛ اإلنففواع اإلأفئففة  -عاشففرا 

مففاعي رهففاب الجاآلخففرين ألسففباب متعففددة كاإلحبففاط واليففأس وغيرهففا، واإل

الذي ترتكبه جماعات منظمة أو غير منظمة مفن النفاس )تشفرف عليهفا دول 

تحقيقففا لمففآرب خاصففة أو  ،أو مؤسسففات أو هيئففات ظففاهرة أو غيففر ظففاهرة(

 رهاب الدولي الذي تقوم به دولة واحدة أو أكثر ضد دولة أخرى.عامة، واإل

 فئة المساحة: وقد تم قياسها بالسنتمتر على العمود. -حادي عشر

 مجتمع الدراسة والعينة:

باللغة الصادرة  اليومية تكون مجتمع الدراسة من جميع الصحف األردنية 

وهي )الرأي، الدستور، الغد، السبيل، الديار، األنباط(، أما عينة الدراسة فقد ، العربية

لجريدة  ان(. وقد جاء اختيار الباحثوالغد ستوردال)  يفتياقتصرت على صح

صحيفة بعد  في المرتبة الثانية من حيث االنتشار تأتيو ألقدم،ا " ألنهاالدستور"

( من %01، وتمتلك الحكومة ممثلة بـ)مؤسسة الضمان االجتماعي( حوالي )الرأي

أسهمها، بمعنى أنها تمثل وجهة نظر الحكومة. أما جريدة "الغد" فهي من الصحف 

جهة معينة وتصنف  حديثة النشأة، ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وال تمثل رأي

 (.على أنها )صحيفة وسطية

  :حدود العينة الزمنية

طريقففة ) العينففة  المدروسففةلعينففة مففن الصففحف ل همففافففي اختيار اناتبففع الباحثفف 

 انقفففام الباحثففف حيفففث" ،(Systematic Random Sample العشفففوائية المنتظمفففة

يفام التاليفة للعينفة باختيفار اال اباختيار أول عدد من المصادر بطريقفة عشفوائية، ثفم قامف

بطريقة منتظمة على اساس تسفاوي البعفد الزمنفي بفين كفل يفوم مفن االسفبوع واآلخفر، 

 ( .111، ص1350تبعا لنسبة تمثيل العينة الى المجتمع االصلي" )عبدالحميد، 

أشفففهر تبفففدأ مفففن  ثالثفففةأن تكفففون الفتفففرة الزمنيفففة للدراسفففة لمفففدة  انقفففد ارتفففأى الباحثفففو

 جفراء الدراسفة،وهفي الفتفرة األقفرب إل ،م01/16/6112ففي وتنتهي  م، 1/11/6112

الى اختيار العينة الزمنيفة عشفوائيا علفى مفرحلتين؛ االولفى  انالباحث قد لجأوبناء عليه ف

مفن شفهر  األولعشفوائية منتظمفة حيفث تفم اختيفار العفدد االول مفن بفين ايفام االسفبوع 
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لمرحلففة الثانيففة فاسففتندت م. أمففا ا0/11/6112م، وكففان ذلففك يففوم السففبت 6112 كتففوبرأ

الى العشوائية المنتظمة حيث تم اختيار العدد الثاني بناء على مسفاحة زمنيفة بفين العفدد 

، حيفث تكفون ايفام االسفبوع ممثلفة بشفكل متسفاوي. كامفل االول والثاني قدرت باسبوع

م، 11/11/6112 م، ثفففففم االحفففففد11/6112/ 0ت العينفففففة بيفففففوم السفففففبت ألفففففذلك بفففففد

( عفددا 16م، وبواقفع )63/16/6112ربعفاء وهكذا حتفى األ ...م13/11/6112فاالثنين

 .من كل صحيفة من الصحف المدروسة

عفدداً يعفد كافيفاً،  (16)أن دراسفة مجتمفع البحفث المكفون مفن  انويرى الباحث  

وذلك قياساً إلى عدد من الدراسات السابقة التي استخدمت تحليفل المضفمون، فقفد أشفار 

 (65)عففدداً أو  (66)عففدداً أو  (16)أعففداد أو  (2)تحليففل  ( إلففى أنStempelسففتمبل )

عدداً، تفؤدي إلفى الحصفول علفى نتفائج متشفابهة، كمفا لفو أن التحليفل شفمل أعفداد سفنة 

 (.                 1952,344كاملة )

 اختبار الثبات:

إن مفهوم الثبات حاسم في تحليل المضمون، فإذا أُريد لتحليل المضمون أن   

عياً، عندئذ يجب أن تكون إجرءاته ومقاييسه موثوقة وثابتة. ويعني الثبات يكون موضو

"أنه لو أعاد الباحث المقياس للمادة نفسها، فإن ذلك سيوصله إلى االستنتاجات ذاتها، 

وإذا أخفقت النتائج في تحقيق الثبات، فهناك شيء ناقص مع المرمزين او تعليمات 

ومن أجل  .ة التحليل، او خليط من هذه األمورالترميز، او تعريفات الفئة، او وحد

تحقيق مستويات معقولة من الثبات، فإنه من المفضل تعريف حدود الفئة بأقصى 

تفصيل، وتدريب المرمزين على استخدام أداة الترميز ونظام التصنيف، وإجراء 

                                    (.                         Wimmer & Dominick, 1991,P.171) دراسة استكشافية"

في هذه الدراسة، بعملية تصنيف فئات التحليل،  انوبناء عليه، فقد قام الباحث  

الباحثين أصحاب الخبرة في هذا المجال، وذلك بعد أن  مبمشاركة ثالثة من زمالئه

، وتصنيفها إلى الفئات المتعددة سالفة رهاباإلتمت قراءة مضمون موضوعات 

باختبار عينة من المضمون الذي تم تحليله، حيث تم تصنيفه  نر، كما قام الباحثالذك

، وكانت نسبة امن قبل أحد الزمالء الباحثين ومطابقة النتائج مع ما توصل إليه الباحث

 (، حسب معادلة هولستي، وهي نسبة مقبولة لغايات هذه الدراسة.%53التوافق )

 تحليل النتائج ومناقشتها:

 رهاب ومساحتها في الصحف المدروسة.إل( مجموع المواد الصحفية المتعلقة با2جدول رقم )

عدد المواد  عينة الدراسة الرقم

 الصحفية

المساحة.  النسبة

 سم/عمود

 الترتيب

 1 1135 % 55 165 الدستور 1

 6 5155 % 66 115 الغد 6

 - 11605 %111 655 المجموع
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لمواد الصحفية المنشورة في عينة الدراسة، (، مجموع ا1يوضح الجدول رقم )

( موضوعاً، حيث جاءت صحيفة الدستور في المرتبة األولى وبنسبة 655والبالغة )

( سم/عمود، تلتها صحيفة 1135( من إجمالي عدد المواد، وبمساحة بلغت )55%)

( 5155( من إجمالي عدد الموضوعات، وبمساحة بلغت )%66الغد وبنسبة )

لك تفوفت الدستور على صحيفة الغد في المساحة المخصصة سم/عمود، وبذ

 رهاب على صفحاتها.لموضوعات اإل

النسبة المرتفعة في عدد المواد الصحفية المنشورة في صحيفة الدستور حول  انويفسر الباحث

ردن أحد أعضاء ذات توجه حكومي وأن األموضوعات اإلرهاب، إلى أّن هذه الصحيفة 

فهي من الصحف المستقله ومملوكة بالكامل  الغدالرهاب، أما صحيفة التحالف الدولي ضد ا

 للقطاع الخاص، ولذلك تأخذ جانب الحياد في الموضوات التي تنشرها. 

 رهاب في الصحف المدروسة.(: النمط الصحفي لموضوعات اإل5جدول )

 النسبة المئوية الغد النسبة المئوية صحيفة الدستور النمط

 %21 25 %55 55 الخبر

 %60 65 %60 06 التقارير

 %15 12 %15 62 المقاالت

 %105 1 %100 6 دراسات وترجمات

 %1 1 % 105        1 كرتون

 %111 115 %111 165 المجموع

( الى أن الخبر جاء في صفحيفة الدسفتور بالمرتبفة األولفى 6تشير بيانات الجدول رقم )

(، %60ففي المرتبفة الثانيفة وبنسفبة )(، فيما جفاءت التقفارير اإلخباريفة %55وبنسبة )

 (.%15وجاءت المقاالت والتحليالت في المرتبة الثالثة وبنسبة )

(، وجففاءت %21أمففا فففي صففحيفة الغففد فقففد جففاء الخبففر فففي المرتبففة األولففى وبنسففبة ) 

(، أمفا المقفاالت والتحلفيالت فقفد %60التقارير اإلخباريفة ففي المرتبفة الثانيفة وبنسفبة )

 (.%15الثالثة وبنسبة ) حتلت المرتبةا

وبففالنظر الففى هففذه النتففائج يتبففين أن األنمففاط الصففحفية التففي تناولففت موضففوعات اإلرهففاب فففي 

حففتالل الخبففر احتلتهففا فففي كلتففا الصففحيفتين، وأن اصففحف الدراسففة قففد تماثلففت فففي المراتففب التففي 

تين، يففدل علففى أن الصفحفي للمرتبففة األولففى، والتقففارير الصفحفية للمرتبففة الثانيففة فففي كلتفا الصففحيف

 الصحافة األردنية اليومية هي صحافة إخبارية بالدرجة األولى.

 تجاهات التغطية الصحفية لموضوعات اإلرهاب في الصحف المدروسة.ا(: 2جدول )

 النسبة المئوية الغد النسبة المئوية صحيفة الدستور االتجاهات

 %65 01 %15 65 غير مبين

 %11 11 %1506 62 محايدة

 %1 1 %602 6 ضةمعار

 %0 0 %11 15 مختلطة

 %53 20 %50 55 مؤيدة

 %111 115 %111 165 المجموع
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تجاهات التغطية الصحفية لموضوعات اإلرهاب في الصحف اأما ما يخص 

تجاهات المؤيدة، جاءت في جريدة ( الى أن اال0المدروسة فتشير بيانات الجدول رقم )

تجاهات المحايدة في المرتبة ال(، وجاءت ا%50الدستور في المرتبة األولى وبنسبة )

(، في حين جاءت فئة " غير مبين " في المرتبة الثالثة وبنسبة 1506الثانية وبنسبة )

احتلت (، و%11تجاهات المختلطة المرتبة الرابعة وبنسبة )االحتلت ا(، و15%)

 (.%602تجاهات المعارضة المرتبة األخيرة وبنسبة )اال

(، %53حتلت اإلتجاهات " المؤيدة " المرتبة األولى بنسبة )اد، فقد أما في جريدة الغ

تجاهات المحايدة (، أما اال%65وجاءت فئة " غير مبين " في المرتبة الثانية وبنسبة )

حتلت فئة " المختلطة " المرتبة ا(، و%11ة وبنسبة )لثفقد جاءت في المرتبة الثا

عارضة " فكانت في المرتبة األخيرة تجاهات " الم(. أما اال%0الرابعة وبنسبة )

 وبنسبة ) صفر%(.

تجاهات المؤيدة في كلتا الصحيفتين الى أن النتيجة المرتفعة في اال انويعزو الباحث

َ في حربها على  الصحف المدروسة تتفق على تأييد الدولة األردنية ودعمها إعالميا

لعام ضد القتل والتدمير اإلرهاب، وذلك لما لإلعالم من دور فاعل في تعبئة الرأي ا

 الذي تمارسه المنظمات اإلرهابية.

(: قيم التغطية الصحفية لموضوعات اإلرهاب في الصحف 2جدول )        

 المدروسة.

 النسبة المئوية الغد النسبة المئوية صحيفة الدستور القيم

 %23 56 %51 55 إيجابية

 %63 01 %03 55 سلبية

 %1 1 %0 5 محايدة

 %6 6 %5 11 مختلطة

 %111 115 %111 165 المجموع

وفيما يتعلق بقيم التغطية الصحفية لموضوعات اإلرهاب في الصحف األردنية 

( أن القيم اإليجابية جاءت في صحيفة الدستور 6المدروسة، فيتضح من الجدول رقم )

 (، في حين جاءت القيم السلبية في المرتبة الثانية%51في المرتبة األولى وبنسبة )

(، في حين %5(، وأحتلت القيم المختلطة المرتبة الثالثة وبنسبة )%03وبنسبة )

 (.%0جاءت القيم المحايدة في المرتبة األخيرة وبنسبة )

حتلت القيم اإليجابية المرتبة األولى وبنسبة اوفيما يتعلق بصحيفة الغد، فقد  

حتلت القيم ا(، و%63(، وجاءت القيم السلبية في المرتبة الثانية وبنسبة )23%)

 (.%6المختلطة المرتبة الثالثة وبنسبة )

لهذه النتيجة أن الصحف المدروسة تولي  انستقراء الباحثاويالحظ من خالل  

هتماماً كبيراً، مما يدل على الرفض الكبير للعمليات اإلرهابية االموضوعات اإليجابية 

 بكل أشكالها من قبل الصحافة األردنية اليومية.
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 (: مصادر التغطية الصحفية لموضوعات اإلرهاب في الصحف المدروسة.2جدول )

 النسبة المئوية الغد النسبة المئوية صحيفة الدستور الجهة

 %01 06 %15 62 مندوبون ومراسلون

 %1506 13 %61 01 ابكتّ 

 %61 61 %61 01 وكالة األنباء األردنية

 %01 00 %05 55 وكاالت عربية وعالمية

 %103 1 %0 5 غير مبين

 %103 1 1 1 أخرى

 %111 115 %111 165 المجموع

وفيما يتعلق بمصادر التغطية لموضوعات اإلرهاب في الصحف المدروسة، فتشير 

( الى أن وكاالت األنباء العربية والعالمية جاءت في المرتبة 5بيانات الجدول رقم )

ة األنباء األردنية وفئة (، بينما جاءت وكال%05األولى في جريدة الدستور وبنسبة )

( لكل منهما، وجاءت فئة المندوبون %61اب بالمرتبة الثانية وبنسبة )الكتّ 

(، وجاءت فئة "غير مبين" في %15والمراسلون في المرتبة الرابعة وبنسبة )

 (.%0المرتبة الخامسة وبنسبة )

رتبة االولى أما في صحيفة الغد فقد جاءت وكاالت األنباء العربية والعالمية في الم

(، في حين جاءت فئة المندوبون والمراسلون في المرتبة الثانية وبنسبة %01وبنسبة )

(، أما فئة %61(، وجاءت وكالة األنباء األردنية في المرتبة الثالثة وبنسبة )01%)

 (.%1506اب فقد جاءت في المرتبة الرابعة وبنسبة )الكتّ 

األنباء العربية والعالمية جاءت في المرتبة  وبالنظر الى هذه النتائج يتضح أن وكاالت

ى السبب في ذلك الى أن األولى في كلتا الصحيفتين المدروستين، ويمكن أن يعز

معظم الموضوعات المتعلقة باإلرهاب والمنشورة في صحف الدراسة حصلت خارج 

أن األردن، سواء في الدول العربية أو األقليمية أو العالمية، ال سيما إذا عرفنا 

 اإلرهاب أصبح ظاهره عالمية. 

 رهاب في صفحات الصحف المدروسة.إل(: موقع موضوعات ا2جدول )

 النسبة المئوية الغد النسبة المئوية صحيفة الدستور موقع الصورة

 %15 15 %1105 15 أولى

 %56 55 %5500 112 داخلية

 %1 1 %1106 15 أخيرة

 %111 115 %111 165 المجموع

رهاب المنشورة في الصحف المدروسة، من قع موضوعات اإلوفيما يخص مو

( الى أن المرتبة االولى في 2صفحات هذه الصحف، فتشير بيانات الجدول رقم )

صحيفة الدستور احتلتها الموضوعات المنشورة على الصفحات الداخلية و بنسبة 

ثانية نشورة على الصفحات االولى في المرتبة الم(0 وجاءت الموضوعات ال55.0%)

(، أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها الموضوعات المنشورة على %1105وبنسبة )

 (.%1106الصفحة األخيرة وبنسبة )
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اما في صحيفة الغد0 فقد جاءت الموضوعات المنشورة على الصفحات   

(0 وجاءت في المرتبة الثانية الموضوعات %56الداخلية بالمرتبة االولى وبنسبة)

(0 اما في المرتبة الثالثة فقد احتلتها %15لصفحات االولى وبنسبة )المنشورة على ا

 (.%1الموضوعات المنشورة على الصفحات األخيرة وبنسبية )

تطابقا في مدى اهتمام الصحافة األردنية وبالنظر الى هذه النسب يتبين ان هناك  

فتين في في كلتا الصحيرهاب0 حيث جاءت الصفحات الداخلية اليومية بموضوعات اإل

األخيرة في المرتبة ولى في المرتبة الثانية، والصفحات األ ولى0 والصفحاتالمرتبة األ

خيرة. وهذا التوزيع يعد طبيعيا السيما اذا ما عرفنا أهمية الصفحة األولى التي األ

األخبار الهامة سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية0 وأن اليمكن أن تتسع لكثير من 

رهاب المنشورة على الصفحة االولى للمرتبة الثانية يدل على ضوعات اإلاحتالل مو

تهم المواطن األردني كما  رهاب التي باتتظاهرة اإلاهتمام الصحف المدروسة ب

 .ي دولة من دول العالمالمواطن في أ

 رهاب في الصحف المدروسة.لموضوعات اإل(: التوزيع الجغرافي 7جدول )

 النسبة المئوية الغد لنسبة المئويةا صحيفة الدستور الدائرة

 %0206 03 %0501 56 العاصمة

 %502 2 %505 11 مراكز المحافظات

 %6 6 %1 1 غير مبين

 %502 2 %506 5 والبادية فاألريا

 %6506 56 %56 55 أخرى

 %111 115 %111 165 المجموع

( أن 5دول رقم )رهابية0 فيتضح من بيانات الجوفيما يتعلق بمكان حدوث األعمال اإل

(0 وجاءت العاصمة %56فئة أخرى احتلت المركز األول في جريدة الدستور وبنسبة)

(، في حين أحتلت مراكز المحافظات %05.1عمان في المرتبة الثانية وبنسبة )

وبنسبة  ة(، واحتلت فئة االرياف والبادية المرتبة الرابع%505المرتبة الثالثة وبنسبة )

 "غير مبين" المرتبة األخيرة وبنسبة )صفر%(. ( ،واحتلت فئة5،6%)

اما في جريدة الغد، فقد احتلت فئة )أخرى( المرتبة االولى وبنسبة   

(، واحتلت %0206(، وجاءت العاصمة عمان في المرتبة الثانية وبنسبة )5606%)

(، لكل %502افظات وفئة األرياف والبادية0 المركز الثالث وبنسبة )لمحفئة مراكز ا

 (. %6ما0 فيما جاءت فئة "غير مبين" في المرتبة األخيرة وبنسبة )منه

ة أخرى احتلت المرتبة لهذه النتائج أن فئ انويالحظ من خالل استقراء الباحث 

أغلبية ولى في الصحف المدروسة وربما يعزى السبب في ذلك الى أن األ

اءت رهاب هي موضوعات عربية ودولية حيث جالموضوعات المنشورة عن اإل

(، في الغد )انظر %5105(، في الدستور0 وما نسبته )%63نسبتاهما ما مجموعه )

 (.5الجدول رقم )
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 رهاب في الصحف المدروسة.لموضوعات اإل (: التوزيع اإلقليمي2جدول )

 النسبة المئوية الغد النسبة المئوية صحيفة الدستور الجهة

 %60 62 %65 23 محلية

 %01 06 %63 60 عربية

 %6105 60 %61 01 ةدولي

 %505 2 %6 2 مختلط

 %111 115 %111 165 المجموع

رهاب المنشورة في صحف الدراسة وفيما يخص التوزيع اإلقليمي لموضوعات اإل

( الى أن الموضوعات المحلية المنشورة في جريدة 5فتشير بيانات الجدول رقم )

الموضوعات العربية  (0 فيما حلت%65الدستور جاءت في المرتبة األولى وبنسبة)

(، وجاءت الموضوعات الدولية في المرتبة الثالثة %63في المرتبة الثانية وبنسبة )

 .(. %6(0 وجاءت فئة "مختلط" في المرتبة األخيرة وبنسبة )%61وبنسبة )

الموضوعات المحلية المتعلقة باإلرهاب  ما يخص جريدة الغد0 فقد احتلتأما  

(، وجاءت الموضوعات العربية في المرتبة الثانية %60ولى وبنسبة )المرتبة األ

(، %6105(، فيما احتلت الموضوعات الدولية المرتبة الثالثة وبنسبة )%01وبنسبة )

 (. %505واحتلت فئة مختلط المرتبة األخيرة وبنسبة )

ن صحف الدراسة اتفقت تماما في تناولها وبالنظر الى هذه النتائج يتضح أ 

رهاب المحلية هاب اما بخصوص احتالل موضوعات اإلاالر االقليمي لموضوعات

للمرتبة االولى فربما يعود ذلك الى اهتمام الصحف المدروسة وتركيزها على الشأن 

 المحلي أكثر من تركيزها على الشأنين العربي والدولي.

 رهاب في الصحف المدروسةنوع التغطية لموضوعات اإل (2جدول: رقم )

 النسبة المئوية الغد النسبة المئوية لدستورصحيفة ا نوع التغطية

 %55 56 %55 111 تقريرية

 %2 5 %505 5 تمهيدية

 %15 15 %1305 63 تحليلية

 %111 115 %111 165 المجموع

وفيما يخص نوع التغطية لموضوعات اإلرهاب المنشورة في الصحف المدروسة، 

رية )التسجيلية( جاءت في ( الى أن التغطية التقري3فتشير بيانات الجدول رقم )

(، بينما جاءت التغطية التحليلية في %55المرتبة األولى في صحيفة الدستور وبنسبة )

(، في حين جاءت التغطية التمهيدية في المرتبة %1305المرتبة الثانية وبنسبة )

 (.%505األخيرة وبنسبة )

رتبة األولى وفيما يتعلق بجريدة الغد، فد جاءت التغطية التقريرية في الم 

(، %15(، بينما جاءت التغطية التحليلية في المرتبة الثانية وبنسبة )%55وبنسبة )

 (.%2في المرتبة األخيرة وبنسبة ) التمهيديةوجاءت التغطية 
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وبالنظر الى هذه النتائج يمكن القول أن إحتالل التغطية التقريرية في  

نسبة الموضوعات الصحفية  رتفاعاالصحف المدروسة للمرتبة األولى يعود الى 

المتعلقة باإلرهاب والتي حصلت بالفعل وتمَّ نشرها في الصحف المدروسة، عالوة 

على أن الصحف اليومية عادةً ما توصف بأنها صحافة تقريرية أكثر منها تمهيدية أو 

  تحليلية.

 (: مدى مصاحبة الصورة لموضوعات االرهاب في الصحف المدروسة.22جدول )

 النسبة المئوية الغد النسبة المئوية صحيفة الدستور ورةوجود الص

 %65 01 %06 62 توجد

 %56 55 %25 116 ال توجد

 %111 115 %111 151 المجموع

رهاب المنشورة في الصحف لموضوعات اإل ما ما يتعلق بمدى مصاحبة الصورةأ

 ( من الموضوعات%06ن )أ( الى 11، فتشير بيانات الجدول رقم )ةالمدروس

(، من تلك الموضوعات %25المنشورة في صحيفة الدستور كانت مع صورة وأن )

( من %65كانت تخلو من الصور، أما في صحيفة الغد فتشبير البيانات الى أن )

( من هذه الموضوعات كانت بال %56موضوعات اإلرهاب صاحبتها الصور، وأن )

 صور.

وعات المتعلقة باإلرهاب وبالنظر الى هذه النتائج يتبين أن أغلبية الموض 

والمنشورة في صحف الدراسة كانت تنتشر بدون صور، بالرغم من أهمية الصورة 

خرى، ويمكن أن يعزى السبب في قلة الموضوعات مع الخبر أو الفنون الصحفية األ

المنشورة التي صاحبتها الصور الى أن هناك عدداً ال بأس به من هذه الموضوعات 

ت أو تحليالت ....الخ، وهذه بالعادة ال يصاحبها الصور عند كانت عبارة عن مقاال

أثناء التحليل أن هناك الكثير من الموضوعات التي  االحظ ينالنشر، مع أن الباحث

 صاحبتها الصور كانت تحتوي على عدة صور وليس صورة واحدة.

 لمدروسة.واع اإلرهــــاب التي احتوتها الموضوعات المنشورة في الصحف اأن(: 22جدول )

 النسبة المئوية الغد النسبة المئوية صحيفة الدستور اإلقليمي

 %15 12 %11 12 فردي

 %5105 56 %62 25 جماعي

 %1502 61 %65 05 دولي

 %1503 15 %15 65 أخرى

 %111 115 %111 165 المجموع

أما ما يخص نوع اإلرهاب في الموضوعات المنشورة في الصحف المدروسة، فتشير 

( الى أن اإلرهاب الجماعي في صحيفة الدستور جاء في 11ات الجدول رقم )بيان

(، في حين جاء اإلرهاب الدولي في المرتبة الثانية %62المرتبة األولى وبنسبة )

(، أما %15(، وجاءت فئة "أخرى" في المرتبة الثالثة وبنسبة )%65وبنسبة )

 (.%11) اإلرهاب الفردي فقد جاء في المرتبة األخيرة وبنسبة



 تغطية الصحف األردنية اليومية الحداث اإلرهاب

 522  العدد السادس عشر –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

أما في صحيفة الغد، فقد جاء اإلرهاب الجماعي في المرتبة األولى وبنسبة 

(، في حين %1502(، وجاء في المرتبة الثانية اإلرهاب الدولي وبنسبة )5105%)

(، وجاء اإلرهاب الفردي في %1503جاءت فئة أخرى في المرتبة الثالثة وبنسبة )

 (.%15المرتبة األخيرة وبنسبة )

ً في ترتيب أنواع اإلرهاب في  يجد الباحانالى هذه النتائج  وبالنظر أن هناك تطابقا

حتالل اإلرهاب الجماعي للمرتبة األولى في االصحف المدروسة، ويمكن أن يعزى 

كلتا الصحيفتين الى أن هذا النوع من اإلرهاب تمارسه منظمات إرهابية مثل منظمة 

 داعش أو تنظيم القاعدة، أو غيرها.

 نتائج:أهم ال

تفوفت صحيفة الدستور على صحيفة الغد في المساحة المخصصة  -1

رهاب على صفحاتها، حيث بلغت نسبة مساحة الموضوعات لموضوعات اإل

 ( .%66(، وفي الغد )%55في الدستور)

( في %55ولى في الصحف المدروسة وبنسبة )ألجاء الخبر في المرتبة ا -6

خبارية في المرتبة تقارير اإل( في الغد، وجاءت ال%60الدستور، وبنسبة )

 الثانية، والمقاالت والتحليالت في المرتبة الثالثة.

جاءت اإلتجاهات المؤيدة، التي احتوتها الموضوعات المنشورة في الصحف  -0

( %53( في الدستور، و نسبة )%50المدروسة في المرتبة األولى وبنسبة )

( في %1506انية وبنسبة )تجاهات المحايدة في المرتبة الثفي الغد. وجاءت اال

تجاهات المحايدة فقد جاءت  في الغد في المرتبة الثالثة وبنسبة الدستور، أما اال

(11%.) 

جاءت القيم اإليجابية في الصحف المدروسة في المرتبة األولى وبنسبة  -6

(، حين جاءت القيم السلبية في %23( في الدستور، وفي الغد بنسبة )51%)

 تلت القيم المختلطة المرتبة الثالثة.المرتبة الثانية، وأح

احتلت وكاالت األنباء العربية والعالمية المرتبة األولى في الصحف المدروسة  -5

(، بينما جاءت وكالة %01( في الدستور، وفي الغد بنسبة )%05وبنسبة )

(، %61اب بالمرتبة الثانية في الدستور وبنسبة )األنباء األردنية وفئة الكتّ 

مندوبون والمراسلون في المرتبة الثانية بجريدة الغد وبنسبة وجاءت فئة ال

(01% .) 

رهاب والمنشورة على الصفحات الداخلية في جاءت الموضوعات المتعلقة باإل -2

( في الدستور0 أما في الغد فكانت بنسبة %55.0المرتبة االولى وبنسبة )

نية ولى في المرتبة الثامنشورة على األ(. وجاءت الموضوعات ال56%)

(، أما المرتبة %15( في الدستور، أما في الغد فكانت بنسبة )%1105وبنسبة )

الثالثة فقد احتلتها الموضوعات المنشورة على الصفحة األخيرة وبنسبة 

 (.%1( في الدستور، أما في الغد فكانت بنسبة )1106%)
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ز عمال اإلرهابية فقد احتلت فئة "أخرى" المركوفيما يتعلق بمكان حدوث األ -5

( في الدستور0 أما في الغد فكانت %56) األول في الصحف المدروسة وبنسبة

حتلت ا(، وجاءت العاصمة عمان في المرتبة الثانية، في حين %5606بنسبة )

 مراكز المحافظات المرتبة الثالثة في كال الصحيفتين المدروستين.

 رهاب والمنشورة في الصحفجاءت الموضوعات المحلية المتعلقة باإل -5

( في الدستور، أما في الغد فكانت %65المدروسة في المرتبة األولى وبنسبة )

(، فيما حلت الموضوعات العربية في المرتبة الثانية، وجاءت %60بنسبة )

  الموضوعات الدولية في المرتبة الثالثة.

ف المدروسة حاحتلت التغطية التقريرية )التسجيلية( المرتبة األولى في الص -3

(، بينما جاءت %55( في الدستور، أما في الغد فكانت بنسبة )%55وبنسبة )

 التغطية التحليلية في المرتبة الثانية والتغطية التمهيدية في المرتبة األخيرة.

احتل اإلرهاب الجماعي المرتبة األولى في الصحف المدروسة وبنسبة   -11

(،في حين جاء %5105( في الدستور، أما في الغد فكان بنسبة )62%)

رهاب الدولي في المرتبة الثانية أما اإلرهاب الفردي فقد جاء في المرتبة اإل

 .األخيرة

 التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة التحليلية لموضوعات اإلرهاب في الصحف األردنية عينة 

بعدد من  ارهاب، فقد خرجمن دراسات تتعلق باإل انالدراسة، وما اطلع عليه الباحث

 :التوصيات أبرزها

عدا الخبر -ة اهتمام الصحافة األردنية بالفنون الصحفية األخرى ضرور -

كالتحقيقات والمقابالت الصحفية، فهما من الفنون التي تفسر وتشرح  -والتقرير

 وتعرض كل ما يتعلق باالحداث الجارية التي تهم المواطن.

بفن الكاريكاتير، فهو من الفنون التي تعبر عن قضية ما من خالل  اإلهتمام -

رسومات، أو الحوارات أو المواقف الناقدة للقضايا الدولية، مع زيادة االهتمام ال

ً للمعلومات  باإلنفوجرافيك الذي يعد من الفنون الصحفية المستحدثة، ويقدم دعما

 الواردة في األخبار والتقارير، ويساعد في سرعة فهمها من قبل المتلقي.

 بأس به من الصحفيين، يعملون ضرورة توفير الصحف األردنية اليومية لعدد ال -

كمراسلين لها في مناطق الصراعات، ال سيما القريبة منها كالعراق وسوريا، بدال 

ً على وكاالت االنباء العالمية، التي تنحو في بعض األحيان  من االعتماد كليّا

منحى مغايرا يتعارض مع قيم ومعتقدات مجتمعاتنا العربية المسلمة عند تغطيتها 

 رهاب.  ت اإللموضوعا

رهابية، كي يتم توعية مات اإلضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول التنظي -

 الناس بخطر االرهاب وتبعاته على المجتمعات المتحضرة من جهة، ولتوفير

 رهابية.البيانات الضرورية للمهتمين باإلرهاب والجماعات اإل
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