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Abstract 

The aim of the research is to find out the strength of the credibility of the Iraqi 

satellite channels in diagnosing and uncovering terrorism topics and presenting them 

to the Iraqi society and to know the most effective Iraqi satellite channels in the 

academic elites and changing their attitudes on the topics of terrorism. A sample of 

150 researchers from three academic universities (Baghdad University, Mustansiriya 

University and Iraqi University) was selected in Baghdad governorate. 

The study comes up with the conclusion that the credibility of the Iraqi channels 

in dealing with the subject of terrorism is of doubtful nature due to the poor financial 

and technical capabilities of the channels. The assessment of the teachers was also 

of varying degree as the coverage was not up to the standard required especially 

under the current circumstances in Iraq and, as a result, the Iraqi channels have failed 

in playing their  proper role in covering, influencing and putting an end to the 

phenomenon. 
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 ملخص

يهدف البحث إىل معرفة مدى قوة مصداقية الفضائيات العراقية يف تشخيص وكشف موضوعات اإلرهاب 
وعرضها على اجملتمع العراقي ومعرفة أكثر الفضائيات العراقية تأثرياً يف النخب األكادميية وتغيري االجتاهات لديهم 

 ذي استخدم فيها املنهج املسحي )امليداين( ومتحول موضوعات اإلرهاب. ويعد هذا البحث من البحوث الوصفية ال
( مبحوثاً من النخب األكادميية يف ثالث جامعات عراقية هي )جامعة بغداد واجلامعة 051اختيار عينة تتألف من )

 املستنصرية واجلامعة العراقية(  يف حمافظة بغداد.

عاجلة ية ذات مصداقية متباينة يف مومن أبرز النتائج اليت توصل اليها البحث هي: أن الفضائيات العراق
موضوعات اإلرهاب بسبب ضعف االمكانيات املادية والفنية فيها، كما سجل البحث تقييم النخب األكادميية لدور 

الفضائيات العراقية يف كشف موضوعات اإلرهاب وكانت بدرجة متباينة، وأتضح أن االساليب اليت تستخدمها يف 
توى املطلوب منها يف مثل هذه الظروف اليت يعيشها الشعب العراقي، وتبني بأهنا مل معاجلة اإلرهاب ليست باملس

تتمكن بصورة كاملة من معاجلة موضوعات اإلرهاب واحلد من هذه الظاهرة وحتجيمه وأن الكثرة امللحوظة من 
 الفضائيات العراقية مل تؤثر يف معاجلة موضوعات اإلرهاب.

 النخب األكادميية، املعاجلة، الفضائيات العراقية موضوعات اإلرهاب االجتاهات، الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

تعد القنوات الفضائية من أهم وسائل اإلعالم يف عرض موضوعات اإلرهاب، وبالتايل تعمل على احداث 
اجهه اجملتمعات ما تو  التأثريات يف اجتاهات النخب األكادميية إزاء هذه الظاهرة الغريبة واخلطرية واليت هي من أخطر

الدولية واحمللية يف الوقت احلاضر. لذا كان من الضروري على وسائل االعالم بصورة عامة والفضائيات العراقية بصورة 
خاصة توضيح وعرض األضرار واآلثار السلبية لإلرهاب من اجل احلد منه واملعاجلة اجلذرية له ومواجهته بكل االساليب 

 رهاب خمختلف انواعه.والطرق للقضاء على اإل

وانطالقاً مما تقدم جاء هذا البحث إىل تشخيص اجتاهات النخب األكادميية إزاء موضوعات اإلرهاب من خالل 
رصدها وحتليلها وتقدمي تصورات علمية عن واقع تعرضهم للرسائل اإلعالمية اليت تبثها الفضائيات العراقية، وكذلك 

ا سلوكاً رافضاً لكل انواع اإلرهاب وأشكاله سواء اكان عن طريق توجهات فكرية درجة الوعي واستعدادهم يف أن يسلكو 
 أو مصاحل اقتصادية ختدم فئة معينة وبالتايل يتوسع تأثريها على أفراد اجملتمع كافة.

 اإلطار المنهجي للبحث :المبحث األول

 أواًل: مشكلة البحث:

ملهمة اليت جيب على الباحث أن يقوم هبا بعد تعد خطوة اكتشاف مشكلة البحث وحتديدها من األمور ا
اختيار موضوع البحث، وقد حددت مجعية التسويق األمريكية هذه اخلطوة على أهنا األكثر أمهية من كل اخلطوات 

 .(1)البحثية األخرى، ويعتقد البعض أهنا هي أسهل خطوة ولكن الواقع خيتلف عن ذلك 

ل الرئيس وهو: ما هي اجتاهات النخب األكادميية إزاء معاجلة وتتحدد مشكلة البحث باإلجابة عن التساؤ 
 الفضائيات العراقية ملوضوعات اإلرهاب، مث تتفرع منه التساؤالت الفرعية اآلتية:

 كيف ترى النخب مستوى املصداقية يف تغطية الفضائيات العراقية ملوضوعات اإلرهاب؟ -0
 طاهتا احلزبية؟هل لتلك املعاجلات عالقة باجتاهات القنوات وارتبا -2
 هل تساهم الفضائيات العراقية يف تغيري اجتاهات النخب األكادميية إزاء موضوعات اإلرهاب؟ -3
 كيف تساعد الفضائيات العراقية يف الكشف عن موضوعات اإلرهاب؟ -4
 هل هنالك تشابه يف مستويات االهتمام خموضوعات اإلرهاب يف الفضائيات العراقية؟ -5

                                                           
 . 331(، ص2110سامي طايع، حبوث اإلعالم، )القاهرة: دار النهضة العربية،  (1(
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 ثانياً: أهمية البحث
 :اآليتن أمهية البحث يف تكم 

 األهمية العلمية أو الموضوعية: -0
يعد هذا البحث رافداُ للمكتبة اإلعالمية العراقية لكونه يتناول العالقة بني التغطية اإلعالمية لوسائل اإلعالم من 

ى دراسة لخالل الفضائيات العراقية وبني موضوعات اإلرهاب اليت تعاين منها اغلب اجملتمعات، ويعمل البحث ع
اجتاهات النخب كوهنا األكثر فهماً وقرباً من الواقع السياسي والقدرة على فهم وحتليل املالبسات؛ لذا فان هذه الدراسة 

 ميكن ان تضيف رؤية النخب هلذا املوضوع وحتليلهم من خالل فههم للواقع السياسي.
 األهمية االجتماعية -2

ت النخب اسة املوضوعات اليت تناولتها الفضائيات العراقية يف تغيري اجتاهايقدم البحث جانباً إعالمياً مهماً يف در 
األكادميية إزاء موضوعات اإلرهاب والسيما انه يشكل خماطر عديدة وبليغة على اجملتمع العراقي، وخاصة يف هذه 

 بية.املرحلة احلساسة من تاريخ العراق حيث يشهد حترير املناطق اليت احتلتها اجملموعات اإلرها

 ثالثاً: أهداف البحث

 مجلة من األهداف منها:حتقيق يسعى البحث إىل 

التعرف إىل مدى قوة مصداقية الفضائيات العراقية يف تشخيص وكشف موضوعات اإلرهاب وعرضها على  .0
 اجملتمع العراقي.

 وضوعات اإلرهاب.م معرفة أكثر الفضائيات العراقية تأثرياً يف النخب األكادميية وتغيري االجتاهات لديهم حول .2
 معرفة معاجلة الفضائيات العراقية ملوضوعات اإلرهاب عن طريق حتصني النفس من هذه املخاطر. .3
 حتديد اجتاهات النخب األكادميية إزاء معاجلة الفضائيات العراقية ملوضوعات اإلرهاب. .4
 اقية.ئيات العر الكشف عن رؤية النخب األكادميية ملستويات التغطية ملوضوعات اإلرهاب يف الفضا .5
 بيان فرتة هذه الفضائيات العراقية يف تغيري اجتاهات النخب األكادميية إزاء موضوعات اإلرهاب. .6
 تفسري طبيعة املوضوعات اليت تقدمها هذه الفضائيات العراقية إزاء قضايا إلرهاب. .7
 رهاب.اإلشرح نوع التشابه يف مستويات االهتمام بني الفضائيات العراقية يف تقدمي موضوعات  .8
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 رابعاً: منهج البحث

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية اليت هتدف إىل اكتشاف الواقع ووصف الظواهر وصفًا دقيقًا من خالل 
الرتكيز على اجتاهات النخب األكادميية إزاء موضوعات اإلرهاب، وقد استخدم الباحث املنهج املسحي )امليداين( 

 للوصول إىل النتائج املرجوة.

 مساً: مجتمع البحثخا

متثل جمتمع البحث يف اختيار النخب األكادميية وهم األساتذة اجلامعيني الذين ميارسون مهنة التدريس من محلة 
 الشهادات العليا )املاجستري و الدكتوراه( يف اجلامعات العراقية يف حمافظة بغداد.

 سادساً: عينة البحث

وثًا من النخب األكادميية، وهم التدريسيون يف ثالث جامعات ( مبح051مت اختيار عينة عمدية مكونة من )
 عراقية يف حمافظة بغداد. 

 سابعاً: مجاالت البحث

مت حتديد ثالث جامعات عراقية حكومية يف حمافظة بغداد وهي: )جامعة بغداد واجلامعة المجال المكاني:  -
 املستنصرية واجلامعة العراقية(.

 .01/5/2107إىل  01/2/2107ة من للمدة احملصور  المجال الزماني: -
 ( مبحوثاً من كل جامعة.51( مبحوثاً أي بواقع )051مت اختيار ) المجال البشري: -

 ثامناً: أداة جمع البيانات

استعان الباحث بأداة االستبيان يف مجع البيانات, حيث مت تصميم استمارة استبيان خاصة بالبحث ووضع 
 اف البحث واإلجابة عن تساؤالته.االسئلة املختلفة من اجل حتقيق أهد
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 تاسعاً: اختبارات الصدق والثبات

يستهدف اختبار الصدق التحقق من اتفاق آراء جمموعة من احملكمني بشأن داللة وأمهية  اختبار الصدق: -0
يث األمهية حبنود االختبار أو املقياس، أي أن املطلوب يكون معرفة مدى اتفاق احملكمني بشأن ترتيب هذه البنود من 

 .(2)والداللة لقياس موضوع البحث 

وقد قام الباحث بعرض استمارة االستبيان على جمموعة من اخلرباء واحملكمني املتخصصني يف جمال اإلعالم 
ن تقوم ، الختبار مدى قدرهتا على قياس املتغريات اليت يفرتض أ)*(اجلامعة العراقية  -ومناهج البحث يف كلية اإلعالم 

ا، وقد أجريت بعض التعديالت على االستمارة وذلك يف ضوء املالحظات اليت أوصى هبا احملكمون لتصبح بقياسه
 جاهزة للتطبيق. وعند حتليل النتائج وجد أهنا كافية الختبار ثبات أداة البحث.

بإعادة  ثيعد ثبات القياس شرطاً اساسياً لصدق القياس، ولتحقيق هذا الثبات قام الباح :اختبار الثبات -2 
( وهو %1,83اختبار الثبات من خالل التجزئة النصفية واعادة حتليل جزء من االستبانة ومت التوصل إىل نسبة ثبات )

 ثبات عال جداً.

 

 

 

 

 

                                                           
 .210(، ص2102بركات عبدالعزيز، مناهج البحث اإلعالمي، )القاهرة: دار الكتاب احلديث، (  2)

 اجلامعة العراقية، ومت ترتيب األمساء حسب الدرجة العلمية لكل منهم: - قائمة أمساء األساتذة احملكمني يف كلية اإلعالم )*(
 أ. د. فاضل حممد البدراين، قسم الصحافة. -0
 أ. م. د. يسرى خالد إبراهيم قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية, -2
 أ. م. راضي رشيد، رئيس قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية. -3
 ي، رئيس قسم العالقات العامة.د. صباح انور الصاحل -4
 د. صباح جاسم الشمري، رئيس قسم الصحافة. -5
 د. عالء جناح نوري، قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية. -6
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 ضبط المصطلحاتعاشراً: 

فئة متميزة من افراد اجملتمع متلك مستوى ثقايف وفكري متقدم مما يؤهلها للقيام هم  النخب األكاديمية: -2
دورها يف جمال التدريس يف املؤسسات األكادميية واإلشراف وتقدمي املنتجات الثقافية خما يضمن حتقيق التقدم يف ب

 .(3)قطاعات اجملتمع 

 هو حالة استعداد عقلي وعصيب تتم عن طريق اخلربة وتؤثر تأثرياً موجهاً أو ديناميكياً يف استجابات االتجاه: -2
 .(4)املواقف املرتبطة هبا  الفرد حنو مجيع املوضوعات أو

وهي كشف اجتاهات ومديات واسرتاتيجيات التغطية اإلعالمية من قبل جهة ما باجتاه قضية  المعالجة: -4
 .(5)معينة 

 اإلطار النظري للبحث :المبحث الثاني

 أواًل: مفهوم االتجاه

ياً. وقد عرف عدد ياً ونفسياً واجتماعاالجتاه مفهوم متعدد املعاين، وهو خيتلف باختالف زاوية الرؤية اليه معرف
من الباحثني يف جمال علم النفس االجتماعي مفهوم االجتاه وعّدوه ترابطاً واتساقاً بني عدد من االستجابات وجمموعة 
 متشاهبة من املثريات أو املواقف، حبيث ميكن التنبؤ باحتمال صدور استجابة معينة اذا واجه الفرد موقفاً أو منبها معيناً 

(6). 

ويعرف االجتاه بأنه حالة استعداد عقلي وعصيب تتم عن طريق اخلربة وتؤثر تأثريًا موجهًا أو ديناميكيًا يف 
استجابات الفرد حنو مجيع املوضوعات أو املواقف املرتبطة هبا. كما يعرف االجتاه ايضاً بأنه درجة العاطفية اإلجيابية أو 

                                                           
جبار الشمري وعلي عبداهلادي عبداالمري، االعتماد على وسائل اإلعالم وتشكيل مستوى املعرفة لدى النخبة األكادميية علي  (3)

، (2105، 21)بغداد: جامعة بغداد، كلية اإلعالم، جملة الباحث اإلعالمي، العدد األمم املتحدة،  بشؤون منظمة
 .218ص

جلوب جرب، دور القنوات الفضائية العراقية يف تشكيل معارف الطلبة واجتاهاهتم حنو اإلرهاب، )بغداد: جامعة بغداد، كلية حمسن ( 4)
 .051(، ص2103، 01اإلعالم، جملة الباحث اإلعالمي، العدد 

رسالة ماجستري غري منشورة، )عمان: جامعة الشرق األوسط ، إستربق فؤاد وهيب، "املعاجلة اإلعالمية لالحتالل األمريكي للعراق" (5)
 . 01(، ص2111للدراسات العليا، كلية اإلعالم، 

 . 48(، ص1120عبداللطيف حممد خليفة، املعتقدات واالجتاهات، )عمان: دار النشر والثقافة، ( 6)
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ويقصد باملوضوع النفسي أي رمز أو شعار أو شخص أو موضوع أو مؤسسة أو السلبية املرتبطة خموضوع نفسي معني، 
 .(7)فكرة ميكن أن خيتلف الناس يف عاطفتهم جتاهها إجيابياً أو سلبياً 

 ثانياً: أنواع االتجاهات
 :(8)توجد جمموعة من أنواع االجتاهات اليت تقوم على أسس معينة أمهها 

يقوم هذا النوع من االجتاهات على أساس طبيعة املوضوع، أما أن  :االجتاهات القائمة على أساس املوضوع -1
 يكون عاماً أو خاصاً.

ينطوي حتت هذا النوع من االجتاهات ما هو قائم على  االجتاهات القائمة على اساس األفراد واجلماعات: -2
 تطرحها وسائل ع والقضايا اليتأساس الفرد أو اجلماعة، فعلى صعيد الفرد يتمثل فيما يؤكده من اجتاه إزاء بعض املواض

اإلعالم. اما االجتاه اجلماعي فيشرتك فيه عدد من األفراد كاجتاه اجلمهور إزاء الربنامج األسبوعي )االجتاه املعاكس( الذي 
ر ثيعرض يف قناة اجلزيرة الفضائية والقضايا اليت يطرحها. وتكون االجتاهات إزاء املواضيع والقضايا اليت تثري اجلمهور أك

 أمهية من تلك اليت تنصب على اجتاهات األفراد.
تقوم على أساس ما تتمتع به من قوة، فقد يكون االجتاه قويا عن طريق السلوك  االجتاهات من حيث القوة: -3

 احلازم الذي يتم التعبري عنه، وهذا النوع من االجتاه يتسم بانه أكثر ثباتا واستقرارا ومن الصعب تغريه ومن األمثلة عليه
 االجتاهات اليت ترتبط بالقيم والتقاليد إذ أن مثل هذه االجتاهات يصعب تغيريها.

 ثالثاً: مفهوم النخب األكاديمية

(، والذي يشري يف اللغة Eliteان مفهوم كلمة )خنبة( مرادفة لكلمة )صفوة( كرتمجة للمصطلح االنكليزي )
ى أنه األفضل واألكثر نفوذًا وقدرة، وميكن ان نستخدم االنكليزية إىل مجاعة أو جزء منها اختري أو نظر اليه عل

املصطلحني )النخبة أو الصفوة( للداللة على نفس اجملموعة املنتقاة من اجملتمع، اذ يذكر تعريف )النخبة( يف املعجم 
 .(9) السياسي بأهنا: فئة من الناس متلك ارفع املستويات يف انشطتها اخلاصة وحتتل مكاناً مرموقاً يف اجملتمع

                                                           
 .051، مرجع سابق، صحمسن جلوب جرب (7)
عبدالستار محيد جديع، اجتاهات اجلمهور العراقي إزاء احلمالت اإلعالنية اخلاصة باإلرهاب يف القنوات التلفزيونية، رسالة ماجستري ( 8)

 .26 -25(، ص ص2101غري منشورة، )بغداد: جامعة بغداد، كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة، 
 .217، صمرجع سابقعلي جبار الشمري وعلي عبداهلادي عبداالمري،  (9)
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كما ميكن تعريف النخب األكادميية بأهنا: فئة متميزة من افراد اجملتمع متلك مستوى ثقايف وفكري متقدم مما 
يؤهلها للقيام بدورها يف جمال التدريس واإلشراف وتقدمي املنتجات الثقافية خما يضمن حتقيق التقدم يف قطاعات اجملتمع 

 .(10)الرتبوي للمؤسسات األكادميية بشكل اجيايب وفعال املختلفة وضمان دميومة واستمرارية الدور 

 

 خامساً: أثر وسائل اإلعالم في النخب األكاديمية

ترتبط النخب بوسائل اإلعالم بعالقة ذات اجتاهني, إذ ميثل أفرادها مادة خام حتتاجها وسائل اإلعالم فــــي إجراء 
أو االستعــانة بآرائهم فــي القضايا املطروحة للنقاش االجتماعي عن طريق تلك احلــــوارات معهــــم أو إنتــاج الربامـــج عنهــم 

الوسائل, ويف املقابل حتتاج النخب إىل التعرض لوسائل اإلعالم الكتساب املعلومات واألخبار واملعارف ويعدوهنا مصدراً 
فرتكز يف اكتساب  ة ترفيهية بدرجة أساسملعلوماهتم ولألخبار اليت يبحثون عنها, وتعّد النخب املثقفة التلفزيون ماد

 .(11)الثقافة من الكتاب واملسرح واألوبرا اليت تراها املنابع األصلية للثقافة 

تشري الدراسات إن وسائل اإلعالم احلديثة هي املصادر األوىل اليت يستقي منها اساتذة اجلامعة العراقيون األخبار 
جلت اإلذاعة ة, إذ احتلت املرتبة األوىل، وجاء بعدها االنرتنت باملرتبة الثانية، وسواملتمثلة بالقنوات التلفزيونية العراقي

 .(12)نسبة متدنية مما يعين تراجع يف دور وسائل اإلعالم التقليدية )اإلذاعة والصحف واجملالت( كمصادر لألخبار 

 سادساً: مفهوم اإلرهاب

، املزيد )أرهب( ويقال أرهب فالناً أي خوفه وفزعه : تشتق كلمة )إرهاب( من الفعلمفهوم اإلرهاب لغوياً -2
وهو املعىن نفسه الذي يدل عليه املضعف )َرهَب(. أما الفعل اجملرد من املادة نفسها وهو )َرِهَب( فيعين خاف، فيقال 

، ويشتق منه هَرِهَب الشيء رهبا ورهبة أي خافه. أما الفعل املزيد بالتاء وهو )تـََرهَب( فيعين انقطع للعبادة يف صومعت

                                                           
 .218، صاملرجع نفسه (10)
عمر عناد شالل، معايري النخبة األكادميية العراقية يف التعرض للتلفزيون وحدود اإلشباع املتحققة، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ( 11)

 .035 -033(، ص ص2104حافة اإلذاعية والتلفزيونية، )بغداد: جامعة بغداد، كلية اإلعالم، قسم الص
 حافظ ياسني اهلييت، القنوات الفضائية العراقية بوصفها مصادر أخبار ألساتذة اجلامعة العراقيني، )بغداد: جامعة بغداد، كلية اإلعالم،( 12)

 .021(، ص2105، 21جملة الباحث اإلعالمي، العدد 
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الراهب والراهبة والرهبنة والرهبانية، وكذلك يستعمل الفعل )تـََرهَب( خمعىن توعد إذا كان متعدياً فيقال ترهب فالناً أي 
 .(13)توعده. وأرَهَبه ورَهَبه واسرَتَهَبه أي أخافه وفزعه. وتـََرَهب الرجل إذا صار راهَباً خيشى اهلل 

معجم مصطلحات العلوم االجتماعية فيعرف اإلرهاب بأنه: بث الرعب أما  مفهوم اإلرهاب اصطالحاً: -2
الذي يثري اخلوف والفعل أي الطريق اليت حتاول هبا مجاعة أو منظمة أو حزب أن حيقق أهدافه عن طريق استخدام 

هداف هذه أ اإلعمال اإلرهابية ضد األشخاص سواء كانوا أفراداً أوممثلني للسلطة ممن يعارضون العنف وتوجه االعمال
 .(14)اجلماعة، كما يعد هدم العقارات وإتالف احملاصيل يف بعض األحوال شكاًل من أشكال للنشاط اإلرهايب 

ن حتديد معىن اإلرهاب ليس بالبساطة اليت يوحي هبا ظاهر الكلمة بعد أن كثر استخدامها يف وسائل اإلعالم، إ
مية واحلرب والعنف، األمر الذي ظهرت معه تعريفات عديدة ذلك أن اإلرهاب يتدخل مع معان كثرية كالصراع واجلر 

لإلرهاب منها ما أعتربه بأنه يف شكله ومضمونه نوع من أنواع العنف )املرضي( ويقرتب يف الكثري من صوره ودوافعه 
ري القانوين غوأهدافه من السلوك االجرامي، وميكن تعريف )العنف( انطالقاً من أبسط معانيه االجتماعية بأنه االستعمال 

 .(15)لوسائل القسر املادي أو البدين ابتغاء حتقيق غايات شخصية أو اجتماعية أو دينية أو سياسية 

ومما تقدم ميكن القول ان اإلرهاب هو كل استخدام أو فعل يؤدي إىل العنف وإىل القتل أو التهديد أو االبتزاز 
ة واخلاصة، وبشكل قسري وبطرق غري مشروعة وخمالفة لألديان أو االختطاف أو التهجري أو اإلضرار باملمتلكات العام

السماوية والقوانني واألعراف والعادات والتقاليد، وذلك بقصد حتقيق أجندات خارجية أو داخلية وحبجة السيطرة على 
 .(16)اجملتمع وصوال اىل أهداف معينة 

 سابعاً: عناصر خطة مكافحة اإلرهاب

 :(17)حتقيق اآليت  تقوم خطة مكافحة اإلرهاب على

                                                           
 .106مرجع سابق، ص حمسن جلوب جرب، (13)
رسالة ماجستري غري منشورة، )بغداد: جامعة بغداد، كلية  األثار االجتماعية لإلرهاب يف الصحافة العراقية، صباح جاسم عودة، (14)

 .47(، ص2118اإلعالم، قسم الصحافة، 
إلرهاب، )بغداد: و اعادل عبدالرزاق مصطاف، دور التغطية اإلعالمية للقنوات الفضائية العراقية يف تشكيل اجتاهات اجلمهور حن (15)

 .11(، ص2104، 23جامعة بغداد، كلية اإلعالم، جملة الباحث اإلعالمي، العدد 
 .41صباح جاسم عودة، مرجع سابق، ص( 16)
(، ص 2116حممد حافظ الرهوان، التخطيط ملواجهة األزمات والكوارث ومكافحة اإلرهاب، )القاهرة: هال للنشر والتوزيع،  (17)

 .210 -011ص
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التنبؤ: ميكن التنبؤ خما تقوم به اجلماعات اإلرهابية من أفعال إجرامية من خالل التعرف على تارخيها واخلطر  -0
 السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي متثله.

 بالوقاية واملنع: وضع خطة لوقاية اجملتمع من شرورهم ولوقف ما تعزم القيام به مستقبالً من خالل تصعي -2
 الطريق أمامهم والقبض عليهم وهم يف مرحلة التحضري أو الشروع يف ارتكاب اجلرمية. 

رد الفعل والردع: جيب احلد من العناصر املتشددة واحملاضرات اليت تدعو إىل التشدد هبدف حتقيق عنصر  -3
 الردع واحلد من زيادة عدد املنتمني اليهم.

 ثامناً: ضحايا اإلرهاب في العالم

عمال اإلرهابية كل العناوين اإلخبارية، حيث شهد العامل اهلجوم على دول متعددة مثل: )العراق، تصدرت األ 
نيجرييا، سوريا، أفغانستان، باكستان، الدول الغربية، وباقي دول العامل(، وفيما يلي خمطط يوضح عدد ضحايا اإلرهاب 

 :(18)باآلالف يف كل دول العامل 

 
 ب يف العامل( ضحايا اإلرها0الشكل رقم )

يتضح من الشكل اعاله أن ضحايا اإلرهاب يف العراق قد سجلت اعلى املستويات على صعيد العامل كله مما 
، وهذا ما 2113يعين تصاعد العمليات اإلرهابية فيه وباختالف االنواع ومنها بسبب االحتالل االمريكي له يف عام 

                                                           
 ونة حبث، اإلرهاب االسباب والنتائج وطرق العالج، متاح على املوقع:مد( 18)

http://www.baht1.com/2016/03/blog-post_16.html, 25-2-2017, 2:30, PM. 

http://www.baht1.com/2016/03/blog-post_16.html
https://4.bp.blogspot.com/-WMmti7VAlmw/VulQQmPeoHI/AAAAAAAAAdE/OiV_Qf7OCrIlKElNvIQ8-PGRsEwf08o0g/s1600/jk.jpg
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ل ودًا بزيادة عدد الضحايا، وايضًا بسبب االنفجارات من خالميكن أن نالحظه يف بداية تسجيل اخلط البياين وصع
السيارات املفخخة والعبوات الناسفة واالنتحاريني والقتل العشوائي خمختلف املسميات من خالل تنظيم القاعدة أو 

 امليليشيات املسلحة أو تنظيم داعش.

لوقت احلاضر وبصور تصاعدية خميفة وإىل ا 2111ويالحظ ايضًا تصاعد ضحايا اإلرهاب يف العامل منذ عام 
مما يعين احلقيقة املأساوية اليت تعيشها بعض الدول، لذا جيب عدم تربير أي جرمية مهما كان شكلها أو منفذوها واختاذ 

 اإلجراءات القانونية الشديدة معهم.      

 تاسعاً: معالجة اإلرهاب

 ميكن اجياد بعض احللول ملعاجلة اإلرهاب وهي:

واة بني طبقات اجملتمع كافة، ومعاجلة ظاهريت التخلف والبطالة اليت تعترب من خملفات احلرمان االقتصادي املسا -0
 (.19املزمن وتداعيات القهر االجتماعي املتواصل )

عرب معاجلة  -2
ُ
إشكالية العالقة بني اإلعالم واإلرهاب باعتبار األول هو الناطق باسم حكومات بعض الدول وامل

 .(20)هذه الدول حنو هذه القضية عن توجهات 

تطوير قدرات الدولة على دحر اإلرهاب وذلك بتدريب اجليش والشرطة وتوفري الوسائل اليت حيتاجها األمن  -3
للقيام بعمله مع مالحظة أن تطبيق القبضة احلديدية سينشر الرعب وحيول البيئة املظلومة إىل فئات حتمل السالح وتقوم 

 . (21)تقام للنفس بأعمال إرهابية لالن

مكافحة عمليات الفساد اإلداري والرشوة يف مجيع مرافق وإدارات الدولة وبناء قاعدة اقتصادية متطورة تؤمن  -4
 .(22)احلاجات األساسية الضرورية للمواطن 

                                                           
 تورس، اإلرهاب أسبابه وطرق مكافحته، متاح على املوقع:( 19)

http://www.turess.com/alfajrnews/20623, 26-2-2017, 1:36, PM. 
 األردن، معاجلة القنوات اإلخبارية العربية لقضية اإلرهاب، متاح عل املوقع: –جامعة الزرقاء ( 20)

https://www.researchgate.net, 27-2-2017, 8:00, PM.  
 اجلمعية العراقية حلقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة االمريكية، اإلرهاب واألمن يف العراق، متاح على املوقع: (21)

http://www.ihrsusa.net/details-181.html, 28-2-2017, 10:30, PM.  
 احلوار املتمدن، ظاهرة اإلرهاب.. املفهوم واالسباب والدوافع، متاح على املوقع: (22)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266268, 28-2-2017, 1:00, AM. 

http://www.turess.com/alfajrnews/20623
https://www.researchgate.net/
http://www.ihrsusa.net/details-181.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266268
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ميكن القول ان ظاهرة اإلرهاب ليست جديدة وإمنا هي ظاهرة قدمية قدم اإلنسان ذاته فهي لصيقة بطبيعة، 
رت بفعل متغريات البيئة الدولية اليت تتحرك فيه واليت تعد العامل الرئيس وراء التحول يف أشكال اإلرهاب الدويل تطو 

بالرغم من ان جوهره يظل واحداً وأدواته وتكتيكاته ختتلف وتتطور بسرعة مع الزمن؛ لذا جيب استئصال جذور اإلرهاب 
 ة.بناء قادر على التعاطي اإلجيايب مع واقع وأعباء احلياة املختلفمن اجل أن تنهض اجملتمعات من جديد بفكر خالق و 

 اإلطار العملي للبحث :المبحث الثالث

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية اليت اعتمدت األسلوب املسحي )امليداين( باستخدام املعادالت 
وقد وزع ن ؤالهتا املختلفةتساها، واإلجابة على اإلحصائية والرياضية خما يسمح بدراسة متغرياهتا والعالقات املتشابكة بين

( مبحوثًا لإلجابة عن تساؤالت البحث، وفيما يأيت تفسري 051الباحث استمارة االستبيان على العينة املكونة من )
 للجداول:

 النوع: -2

 ( توزيع العينة حسب النوع2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار النوع ت
 ٪51 75 ذكر 0
 ٪51 75 أنثى 2
 ٪011 051 المجموع 3

( 051( أن توزيع عينة البحث على حسب النوع قد بلغ عدداً امجالياً قدره )0يتضح من بيانات اجلدول رقم )
( 75(، وعدد اإلناث )٪51( مبحوثاً بنسبة )75حيث بلغ عدد الذكور ) مبحوثاً، وقد مت تقسيمها بصورة متساوية

 (.٪51مبحوثاً بنسبة )
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 فئات العمرية: ال -2

 ( توزيع الفئات العمرية2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئات العمرية ت
0 25 - 34 23 05,33٪ 
2 35 - 44 61 46٪ 
 ٪38,67 58 فأكثر 45 3
 ٪011 051 المجموع 4

قد احرزت   (44 - 35( اخلاص بتوزيع الفئات العمرية أن الفئة العمرية )2يتضح من بيانات اجلدول رقم ) 
 (،٪05,33( بنسبة )34 – 25مث فئة )(، ٪38,67فأكثر( بنسبة ) 45(، مث تالها فئة )٪46املرتبة االعلى بنسبة )

 ويستنتج من هذا أن الفئات العمرية لدى النخب االكادميية يف اجلامعات العراقية خمتلفة.

 
 اللقب العلمي: -4

  ( اللقب العلمي4جدول رقم )

اللقب  ت
 العلمي

 اإلجمالي أستاذ أستاذ مساعد مدرس درس مساعدم
 ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ كرارت

 ٪51 75 ٪4,67 7 ٪01.33 21 ٪08,67 28 ٪7,33 00 ذكر 0
 ٪51 75 ٪0,33 2 ٪06,67 25 ٪20,33 32 ٪01,67 06 أنثى 2
 ٪011 051 ٪6 1 ٪36 54 ٪41 61 ٪08 27 المجموع 3

 ( أن اللقب العلمي لدى النخب األكادميية متعدد ومتباين.3يتضح من بيانات اجلدول رقم )
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 الفضائيات العراقية المفضلة في متابعة موضوعات اإلرهاب: -3

 ( الفضائيات العراقية المفضلة في متابعة موضوعات اإلرهاب3جدول رقم )

قناة العراقية  النوع ت
 الفضائية

قناة بغداد  يةئقناة الفرات الفضا
 الفضائية

قناة الشرقية 
 الفضائية

 أخرى
 

 اإلجمالي
 

 ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار
 ٪51 75 ٪8 02 ٪06 24 ٪4 6 ٪7,33 00 ٪04,67 22 ذكر 0
 ٪51 75 ٪04 20 ٪02,67 01 ٪3,33 5 ٪2 3 ٪08 27 أنثى 2
 011 051 ٪22 33 ٪28,67 43 ٪7,33 00 ٪1,33 04 ٪32,67 41 المجموع 3

( أن الفضائيات العراقية املفضلة يف متابعة موضوعات اإلرهاب كانت  4يتضح من بيانات اجلدول رقم )
(، وفئة )قناة الشرقية الفضائية( يف املرتبة ٪32,67كاآليت: فئة )قناة العراقية الفضائية( جاءت يف املرتبة االوىل بنسبة )

(، ويستنتج من هذا ان النخب األكادميية تفضل ٪22وفئة )أخرى( يف املرتبة الثالثة بنسبة )(، ٪28,67الثانية بنسبة )
متابعة موضوعات اإلرهاب من خالل قناة العراقية الفضائية لكوهنا القناة الناطقة باسم احلكومة العراقية، وتليها قناة 

 الشرقية الفضائية، وبعدها القنوات الفضائية املختلفة األخرى.

 
 الفضائيات العراقية تعد مصدراً من مصادر الكشف عن اإلرهاب: -5

 ( الفضائيات العراقية تعد مصدراً من مصادر الكشف عن اإلرهاب5جدول رقم )

 اإلجمالي ابداً  احياناً  دائماً  النوع ت
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪51 75 ٪5,33 8 ٪43,34 65 ٪0,33 2 ذكر 0
 ٪51 75 ٪1,67 0 ٪42 63 ٪7,33 00 أنثى 2
 ٪011 051 ٪6 1 ٪85,34 028 ٪8,66 03 المجموع 3

( أن الفضائيات العراقية تعد مصدراً من مصادر الكشف عن االرهاب، حيث 5يتبني من بيانات اجلدول رقم ) 
(، ويف املرتبة ٪8,66اً( بنسبة )(، ويف املرتبة الثانية فئة )دائم٪85,34جاءت يف املرتبة االوىل فئة )احياناً( بنسبة )
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(، ويتضح من ذلك أن الفضائيات العراقية تعد احيانًا مصدرًا من مصادر الكشف عن ٪6الثالثة فئة )ابداً( بنسبة )
 اإلرهاب.
 الجوانب اإلعالمية التي تعالج موضوعات اإلرهاب في الفضائيات العراقية: -6

 موضوعات اإلرهاب في الفضائيات العراقية  ( الجوانب اإلعالمية التي تعالج6جدول رقم )

 اإلجمالي التحقيق أو التقرير البرامج السياسية األخبار النوع ت
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪51 75 ٪31,67 46 ٪08 27 ٪0,33 2 ذكر 0
 ٪51 75 ٪21,66 30 ٪06,67 25 ٪02,67 01 أنثى 2
 ٪011 051 ٪50,33 77 ٪34,67 52 ٪04 20 المجموع 3

( اخلاص باجلوانب اإلعالمية اليت تعاجل من خالهلا موضوعات اإلرهاب يف 6يتضح من بيانات اجلدول رقم ) 
(، و جاءت يف ٪50,33الفضائيات العراقية أن فئة )التحقيق أو التقرير التلفزيوين( قد جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة )

(، ويتبني من ٪04(، ويف املرتبة الثالثة فئة )األخبار( بنسبة )٪34,67لسياسية( بنسبة )املرتبة الثانية فئة )الربامج ا
هذا أن أفضل اجلوانب اإلعالمية ملعاجلة ملوضوعات اإلرهاب كانت من خالل التحقيق أو التقرير التلفزيوين، مث تليها 

 الربامج السياسية.

 
   اإلرهاب: مصداقية الفضائيات العراقية في معالجة موضوعات -7

 ( مصداقية الفضائيات العراقية في معالجة موضوعات اإلرهاب7جدول رقم )

 اإلجمالي ضعيف متوسط جيد النوع ت
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪51 75 ٪1,33 04 ٪36,67 55 ٪4 6 ذكر 0
 ٪51 75 ٪06 24 ٪22,67 34 ٪00,33 07 أنثى 2
 ٪011 051 ٪25,33 38 ٪51,34 81 ٪05,33 23 المجموع 3



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 18 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

( أن مصداقية الفضائيات العراقية يف معاجلة موضوعات اإلرهاب كانت  7يتضح من بيانات اجلدول رقم )
(، ٪25,33(، ويف املرتبة الثانية فئة )ضعيف( بنسبة )٪51,34كاآليت: جاءت يف املرتبة االوىل فئة )متوسط( بنسبة )

 (.٪05,33نسبة )ويف املرتبة الثالثة فئة )جيد( ب
يستنج من ذلك أن الفضائيات العراقية ذات املصداقية كانت متباينة يف معاجلة موضوعات اإلرهاب، والسبب 
يف ذلك ضعف االمكانيات املادية والفنية هلذه الفضائيات وضعف الكوادر العاملة هبا يف إنتاج الربامج والتحقيقيات 

ظافر وير قدرات كوادر الفضائيات كافة الن مثل تلك املوضوعات حتتاج إىل توالتقارير التلفزيونية املتنوعة وعدم تط
 اجلهود الدولية واحمللية للوقوف ضد اإلرهاب خمختلف انواعه ومسمياته.

 تقييم دور الفضائيات العراقية في كشف موضوعات اإلرهاب: -8

 ( تقييم دور الفضائيات العراقية في كشف موضوعات اإلرهاب8جدول رقم )

 اإلجمالي ضعيف متوسط جيد النوع ت
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪51 75 ٪01 05 ٪32,67 41 ٪7,33 00 ذكر 0
 ٪51 75 ٪6,67 01 ٪28 42 ٪05,33 23 أنثى 2
 ٪011 051 ٪06,67 25 ٪61,67 10 ٪22,66 34 المجموع 3

يات العراقية يف كشف موضوعات اإلرهاب جاءت  ( أن تقييم دور الفضائ8يتضح من بيانات اجلدول رقم )
(، ويف املرتبة ٪22,66(، ويف املرتبة الثانية فئة )جيد( بنسبة )٪61,67كاآليت: يف املرتبة األوىل فئة )متوسط( بنسبة )

(، وميكن تفسري ذلك يف أن تقييم النسبة الكبرية من النخب األكادميية لدور ٪06,67الثالثة فئة )ضعيف( بنسبة )
 الفضائيات العراقية يف كشف موضوعات اإلرهاب كان متبايناً إىل حد ما.
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 اساليب الفضائيات العراقية في معالجة موضوعات اإلرهاب: -1

 ( اساليب الفضائيات العراقية في معالجة موضوعات اإلرهاب 1جدول رقم )

 اإلجمالي ضعيف متوسط جيد النوع ت
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪51 75 ٪04,67 22 ٪34,67 52 ٪1,66 0 ذكر 0
 ٪51 75 ٪0,33 2 ٪42 63 ٪6,67 01 أنثى 2
 ٪011 051 ٪06 24 ٪76,67 005 ٪7,33 00 المجموع 3

( أن اساليب الفضائيات العراقية يف معاجلة موضوعات اإلرهاب كانت  1يتضح من بيانات اجلدول رقم )
(، ٪06(، ويف املرتبة الثانية فئة )ضعيف( بنسبة )٪76,67ءت يف املرتبة األوىل بنسبة )كاآليت: فئة )متوسط( قد جا

(، ويتضح من ذلك ان االساليب اليت تستخدمها الفضائيات العراقية يف ٪7,33ويف املرتبة الثالثة فئة )جيد( بنسبة )
 معاجلة اإلرهاب كانت متباينة وليست باملستوى الطلوب منها. 

 ت العراقية تساعد في تغيير االتجاهات إزاء موضوعات اإلرهاب:الفضائيا -20

 ( الفضائيات العراقية تساعد في تغيير االتجاهات إزاء موضوعات اإلرهاب20جدول رقم )

 اإلجمالي ال نعم النوع ت
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪51 75 ٪24,67 37 ٪25,33 38 ذكر 0
 ٪51 75 ٪21,67 30 ٪21,33 44 أنثى 2
 ٪011 051 ٪45,34 68 ٪54,66 82 المجموع 3

( أن الفضائيات العراقية تساعد يف تغيري االجتاهات إزاء موضوعات 01يتضح من بيانات اجلدول رقم ) 
(، وهذا يدل على أن ٪45,34(، بينما حصلت فئة )ال( بنسبة )٪54,66اإلرهاب من خالل فئة )نعم( بنسبة )

 تساعد بشكل كبري يف تغيري االجتاهات.الفضائيات العراقية مل 
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 مساهمة الفضائيات العراقية في تعميق الوعي لمواجهة اإلرهاب: -22

 ( مساهمة الفضائيات العراقية في تعميق الوعي لمواجهة اإلرهاب 22جدول رقم )

 اإلجمالي ال نعم النوع ت
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪51 75 ٪7,33 00 ٪42,67 64 ذكر 0
 ٪51 75 ٪0,33 2 ٪48,67 73 أنثى 2
 ٪011 051 ٪8,66 03 ٪10,34 037 المجموع 3

( أن مسامهة الفضائيات العراقية يف تعميق الوعي ملواجهة اإلرهاب جاءت 00يتضح من بيانات اجلدول رقم )
(، ويستنج من ٪8,66(، بينما حصلت عدم مسامهتها يف فئة )ال( بنسبة )٪10,34االعلى يف فئة )نعم( بنسبة )

 ذلك أن الفضائيات العراقية هلا مسامهة يف تعميق الوعي لدى النخب األكادميية ملوجهة اإلرهاب.
الفضائيات العراقية تمكنت من معالجة موضوعات اإلرهاب والحد من هذه الظاهرة الخطيرة  -22 

 وتحجيمها:

ت اإلرهاب والحد من هذه الظاهرة ( الفضائيات العراقية تمكنت من معالجة موضوعا22جدول رقم )
 الخطيرة وتحجيمها

 اإلجمالي ابداً  احياناً  دائماً  النوع ت
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪51 75 ٪08,66 28 ٪28,67 43 ٪2,67 4 ذكر 0
 ٪51 75 ٪2 3 ٪38,67 58 ٪1,33 04 أنثى 2
 ٪011 051 ٪21,66 30 ٪67,34 010 ٪02 08 المجموع 3

( ان الفضائيات العراقية متكنت من معاجلة موضوعات اإلرهاب واحلد من 02يتضح من بيانات اجلدول رقم ) 
هذه الظاهرة اخلطرية وحتجيمها فلقد كانت النتائج كاآليت: حيث احرزت املرتبة األوىل يف فئة )احياناً( بنسبة 

(، ويستنتج ٪08(، ويف املرتبة الثالثة فئة )دائماً( بنسبة )٪21,66(، ويف املرتبة الثانية فئة )ابداً( بنسبة )67,34٪)
 من هذا أن الفضائيات العراقية مل تتمكن بصورة كاملة من معاجلة موضوعات اإلرهاب واحلد من هذه الظاهرة وحتجيمها.
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إلرهاب اويدل ذلك على الصعوبة اليت تواجهها هذه الفضائيات يف املعاجلة اجلذرية هلذه املوضوعات بسبب أن  
 عاملي وليس حملياً فقط أي حيارب خمتلف التوجهات الفكرية والعقائدية املتطرفة واملتعصبة هلذا التنظيمات اإلرهابية.

 الكثرة الملحوظة للفضائيات العراقية أثرت في معالجة موضوعات اإلرهاب: -24

 وعات اإلرهاب( الكثرة الملحوظة للفضائيات العراقية أثرت في معالجة موض24جدول رقم )

 اإلجمالي ال نعم النوع ت
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪51 75 ٪45,33 68 ٪4,67 7 ذكر 0
 ٪51 75 ٪35,33 53 ٪04,67 22 أنثى 2
 ٪011 051 ٪81,66 020 ٪01,34 21 المجموع 3

لقد يف معاجلة اإلرهاب ف( أن الكثرة امللحوظة للفضائيات العراقية مل تؤثر 03يتضح من بيانات اجلدول رقم )
(، بينما نالحظ أن الكثرة قد أثرت يف معاجلة تلك املوضوعات يف فئة )نعم( بنسبة ٪81,66جاءت فئة )ال( بنسبة )

(01,34٪.) 
ويستنتج من ذلك أن الكثرة امللحوظة للفضائيات العراقية مل تؤثر يف معاجلة موضوعات اإلرهاب، إذ يعد العراق 

الذي ميتلك فضائيات ولكنها مل تستطع بالنتيجة معاجلة هذه املوضوعات املهمة واخلطرية على  من أكثر دول العامل
 الساحة العراقية بصورة خاصة وعلى صعيد العامل بصورة عامة. 

 نتائج البحث:

 :اآلتيةأهم وأبرز النتائج إىل توصل إليها البحث 

التقسيم املتساوي لعددهم من حيث النوع، أظهر البحث أن املعلومات العامة للنخب األكادميية هي:   -0
 وتنوع الفئات العمرية، واختالف االلقاب العلمية لديهم.

توّصل البحث إىل أن قناة العراقية هي املفضلة من بني الفضائيات العراقية لدى النخب األكادميية يف متابعة   -2
 موضوعات اإلرهاب.

 حياناً مصدراً من مصادر الكشف عن اإلرهاب.كشفت نتائج البحث بأن الفضائيات العراقية تعد ا   -3
تبنّي أن أفضل اجلوانب اإلعالمية اليت ترغب هبا النخب األكادميية ملتابعة املعاجلة للفضائيات العراقية   -4

 ملوضوعات اإلرهاب هو من خالل التحقيق أو التقرير التلفزيوين، مث تليها الربامج السياسية.
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العراقية ذات مصداقية متباينة يف معاجلة موضوعات اإلرهاب بسبب  توّصل البحث إىل أن الفضائيات  -5
 ضعف االمكانيات املادية والفنية هلذه الفضائيات.

سّجل البحث تقييم النخب األكادميية لدور الفضائيات العراقية بدرجة متباينة يف كشف موضوعات   -6
 اإلرهاب، واهنا ليست باملستوى املطلوب منها.

ب اليت تستخدمها الفضائيات العراقية يف معاجلة اإلرهاب ليست باملستوى املطلوب منها أّتضح أن االسالي  -7
 يف مثل هذه الظروف اليت يعيشها الشعب العراقي.

تبنّي أن الفضائيات العراقية مل تساعد بشكل كبري يف تغيري اجتاهات النخب األكادميية حول موضوعات   -8
 اإلرهاب.
 عراقية هلا مسامهة يف تعميق الوعي لدى النخب األكادميية ملواجهة اإلرهاب.أظهر البحث بأن الفضائيات ال  -1

توّصل البحث إىل أن الفضائيات العراقية مل تتمكن بصورة كاملة من معاجلة موضوعات اإلرهاب واحلد  -01
 من هذه الظاهرة وحتجيمها.

 .ضوعات اإلرهابوجد البحث بأن الكثرة امللحوظة للفضائيات العراقية مل تؤثر يف معاجلة مو  -00

 مقترحات البحث:

أن تساهم الفضائيات العراقية يف تقدمي برامج متخصصة يف اجياد املعاجلات اجلذرية ملوضوعات اإلرهاب  -0
من خالل استضافة اخلرباء يف كافة اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية من اجل وضع احللول هلذا 

 االفكار املتطرفة.
منابع اإلرهاب اإلعالمية اليت تستخدمها اجلماعات اإلرهابية من خالل بعض القنوات الفضائية  أن جتفف  -2

 والصحف واإلذاعات ومواقع االنرتنت بصفة خاصة، وكل وسيلة إعالمية تدعو إىل اإلرهاب.
 أن حيصر السالح بيد الدولة فقط من اجل القضاء على كل مسميات اإلرهاب.  -3
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