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   اجتاهات الشباب اجلامعي حنو معاجلة برامج الصحافة االستقصائية

 لقضية اإلرهاب التلفزيونية

  

  د/ دعاء هشام جمعة فرحات

  ملخص الدراسة باللغة العربیة:

تهدف الدراسة الحالیة إلي التعرف علي اتجاهات الشباب الجامعي نحو معالجة برامج 

ة اإلرهاب، وتنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفیة، الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة لقضی

وفي إطارها استخدمت الباحثة منهج المسح اإلعالمي، واستخدمت في ذلك أداة االستقصاء 

مفردة من طالب الجامعات  ٤٠٠كأداة لجمع البیانات المطلوبة، حیث طبقت الدراسة علي 

        الخاصة والحكومیة فى الوجه البحري والوجه القبلي.

  وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها:

  أن أهم دوافع مشاهدة المبحوثین للبرامج االستقصائیة التلفزیونیة هى "أنها تعد كاشفة

لجرائم وفضائح الساسة والمسؤولین"، "وتعمق فهمهم لمعرفة األحداث الساسیة واإلقتصادیة 

  واإلجتماعیة وغیرها بشكل متعمق.

 ف "توجیه ضربات غیر انسانیة تستهدف األبریاء وتثیر الرعب بین اآلمنین" في جاء تعری

  مقدمة التعریفات التي أشار إلیها المبحوثون عینة الدراسة.

  أكد جمیع المبحوثین عینة الدراسة أن البرامج االستقصائیة التلفزیونیة تساهم في تشكیل

  اتجاهات المبحوثین نحو قضیة اإلرهاب.

  جریئة في تناول مختلف القضایا واألحداث" في الترتیب األول ضمن عبارات جاءت عبارة"

المكون المعرفي، وجاءت عبارة "أحیانا أشعر بحاجة إلي االندماج مع المجتمع ومحاولة 

أن اكون عنصر إیجابي فعال في المجتمع" في الترتیب األول ضمن عبارات المكون 

بحث عن برامج تعرض الحقائق التي خفیت عمدًا الوجداني، وجاءت عبارة " تدفعني إلي ال

أو من خالل الفوضى" في الترتیب األول ضمن عبارات المكون السلوكي لتشكیل اتجاهات 

 الشباب الجامعي نحو قضیة اإلرهاب.

  

  : Key Wordsالكلمات المفتاحیة 

 ستقصائیةالصحافة اال برامج  The university youth الشباب الجامعي:   Attitudes: اتجاهات

  Terrorism issue قضیة اإلرهاب T.V Investigating journalism programmes التلفزیونیة
  



  

 ١٠٢ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

Summary 
The present study aims to identify the attitudes of university youth 

towards the treatment of the television investigative journalism 
programs on the issue of terrorism. This study belongs to the descriptive 
studies. In this context, the researcher used the media survey method. 
The survey tool was used as a tool to collect the required data. Students 
of private and governmental universities in Upper face and lawer face. 

The study reached the following results: 
 The main motivations for viewing television program respondents 

are that they are "revealing the crimes and scandals of politicians 
and officials" and "deepen their understanding of the political, 
economic, social and other events in depth. 

 The definition of "inhuman strikes aimed at the innocent and 
terrorizing the safe" was mentioned at the top of the definitions 
referred to by the respondents. 

 All respondents confirmed that the TV surveys contribute to shaping 
the attitudes of the respondents towards the issue of terrorism. 

 The phrase "bold in dealing with various issues and events" came in 
the first order within the terms of the cognitive component, and the 
words "sometimes I feel the need to integrate with the community 
and try to be a positive element in the effective community" in the 
first order within the words of emotional component, To search for 
programs showing the facts that were intentionally or through chaos 
"in the first order within the terms of the behavioral component to 
shape the attitudes of university youth towards the issue of terrorism. 
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  مدخل الدراسة: 

تقوم وسائل اإلعالم بدور فعال في مواكبة األحداث والتحوالت التي یشهدها العالم؛ مما 

جعل لها دورًا في هذا العصر، ولوسائل اإلعالم العدید من التأثیرات منها أنها تقوم بتشكیل 

رز مظاهر تأثیر اتجاهات األفراد نحو القضایا المثارة، لذا یعد تغییر الموقف أو اإلتجاه من أب

وسائل اإلعالم؛ حیث أنها عادة هي التي تزودنا بالمعلومات أو بالجزء األكبر منها، وبالتالي 

  فإن وسائل اإلعالم تؤثر علي فهمنا تجاه القضایا المثارة. 

وفي اآلونة األخیرة أصبح مصطلح الصحافة االستقصائیة یتكرر بكثرة في وسائل 

ضائیات، ومرورًا بالمحطات اإلذاعیة العالمیة، والصحف الورقیة اإلعالم المختلفة بدءًا بالف

والمواقع المتخصصة على الشبكة العنكبوتیة، كذلك أصبحت قضیة اإلرهاب من أكبر القضایا 

والهموم التي باتت تؤرق مضاجع اإلنسان في مصر والوطن العربي بصفة خاصة والعالم 

كبیرًا لمختلف دول العالم، ولعل مما زاد األمر أجمع بصفة عامة، والتي باتت  تشكل تحدیًا 

تعقیدًا أن تتحول وسائل اإلعالم إلي وسائل دعائیة للمنظمات اإلرهابیة، حیث أن العالقة بین 

قائمة علي أساس  Symbiotic relationshipوسائل اإلعالم واإلرهاب أصبحت عالقة تكاملیة 

  المصلحة المتبادلة.

  مشكلة الدراسة:

ما اتجاهات الشباب الجامعي  :ة مشكلة الدراسة فى اإلجابة عن السؤال التالىیمكن بلور 

  نحو معالجة برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة لقضیة اإلرهاب؟

  وینبثق من هذا السؤال األسئلة التالیة:

   ما معدل مشاهدة الشباب الجامعي لبرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة؟  

 ج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة التي یشاهدها الشباب الجامعي؟ما أهم برام  

  ما معدل مشاهدة الشباب الجامعي لقضیة اإلرهاب في برامج الصحافة االستقصائیة

  التلفزیونیة عینة الدراسة؟ وما هي دوافع تعرضة لقضیة اإلرهاب في تلك البرامج؟

 تشكیل اتجاهات الشباب الجامعي  إلى أي مدى تساهم برامج الصحافة االستقصائیة في

  بقضیة اإلرهاب؟

 السلوكیة) الناتجة عن متابعة المبحوثین للبرامج  - الوجدانیة -ما التأثیرات (المعرفیة

  االستقصائیة التلفزیونیة علي اتجاهاتهم نحو قضبة اإلرهاب؟ 
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  أهمیة الدراسة: 

جریت حول برامج الصحافة تستمد هذه الدراسة أهمیتها من ندرة الدراسات السابقة التي أ

االستقصائیة التلفزیونیة نظرًا لحداثة هذه النوعیة من البرامج، كما تعد هذه الدراسة من أوائل 

الدراسات التي تهدف إلى التعرف اتجاهات الشباب الجامعي نحو معالجة برامج الصحافة 

  الدراسة تتمثل في:  االستقصائیة التلفزیونیة لقضیة اإلرهاب، وبناء على ما سبق فإن أهمیة

من األهمیة بمكان رصد تأثیر الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة على اتجاهات الشباب 

  الجامعي نحو قضیة اإلرهاب. 

تضع أیدینا على طبیعة الدور الفعلي الذي تقوم به برامج الصحافة االستقصائیة  

  هاب.التلفزیونیة فى تشكیل اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضیة اإلر 

یمكن أن تسهم نتائج الدراسة في تطویر برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة بحیث 

  یكون لها تأثیر أكثر فاعلیة على الشباب الجامعي بصفة خاصة والجمهور بشكل عام.

یمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في معرفة العالقة بین دور برامج الصحافة 

  تشكیل اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضیة اإلرهاب. االستقصائیة التلفزیونیة في 

  أهداف الدراسة:

علي اتجاهات الشباب الجامعي نحو معالجة تهدف الدراسة الحالیة إلي التعرف       

  ، وذلك من خالل:برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة لقضیة اإلرهاب

فة االستقصائیة التلفزیونیة في التعرف على معدل مشاهدة الشباب الجامعي لبرامج الصحا

  البرامج عینة الدراسة.  

التعرف على معدل تعرض الشباب الجامعي لقضیة اإلرهاب في برامج الصحافة 

  االستقصائیة التلفزیونیة عینة الدراسة.

التعرف علي العالقة بین معدل متابعة المبحوثین لقضیة اإلرهاب ببرامج الصحافة  -١

  واتجاهاتهم نحوها.  االستقصائیة التلفزیونیة

الكشف عن دوافع متابعة الشباب الجامعي لقضیة اإلرهاب في برامج الصحافة  -٢

  االستقصائیة التلفزیونیة.

تحدید تأثیرات متابعة المبحوثین للبرامج االستقصائیة التلفزیونیة علي اتجاهاتهم نحو 

  قضیة اإلرهاب.
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  :مصطلحات الدراسة 

اد عقلي وعصبي عند الفرد تنظمها خبراته السابقة بما عبارة عن حالة استعداإلتجاهات:  -

  )١( یكفل توجیه استجاباته نحو المثیرات التي تنظمها البیئة التي یعیش فیها.

شكل عام یبدأ به الصحفیون قصتهم بناء على الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة:  -

البسیطة، واألكثر سلبیة  اشتباه بأن هناك خطأ ما قد وقع، وال یكتفون فیها بمجرد التغطیة

    )٢( .لألحداث كجزء من الروتین الیومي للعمل الصحفي

الفرد او الجماعة الذین یلجأون إلى األسالیب العنیفة وغیر المتعارفة قضیة اإلرهاب:  -

            والمباغتة لتهدید األرواح واألموال واألمن العام تهدیدًا جادًا، ما یؤدي إلى إیجاد الرعب

   )٣(والذعر العام.

یقصد بالشباب الجامعى فى هذه الدراسة هى المرحلة العمریة التى  الشباب الجامعى: -

سنة، وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي یمر بها الفرد، حیث ٢١:١٨تمتد من 

، وتنضج معالم هذه الشخصیة من خالل ما یكتسبه )٤(تبدأ شخصیة اإلنسان بالتبلور

  .الفرد من مهارات ومعارف

  تتمثل حدود الدراسة فیما یلي: د الدراسة:حدو 

تتمثل في اتجاهات الشباب الجامعي نحو معالجة برامج الصحافة  حدود موضوعیة: -

  اإلستقصائیة لقضیة اإلرهاب.

  :وتتمثل فيحدود مكانیة:  -

: جامعة المنوفیة وجامعة عین شمس ممثلة للجامعات في الوجه البحريأ. 

   وبر وجامعة مصر ممثلة للجــــامعـــات الخـــــــاصة.الحكومیة، جامعة السادس من أكت

جامعة المنیا وجامعة أسیوط ممثلة للجامعات الحكومیة، ب. في الوجه القبلي: 

  جامعة درایـة بالمنیـا وجامعة النهضة ببني سویف ممثلة للجامعات الخاصة.      

  .     ٢٠١٧شهر دیسمبر  طبقت الباحثة دراستها في الفترة من نوفمبر وحتي حدود زمنیة: -

  عام. ٢١إلى ١٨تقتصر الدراسة المیدانیة على الشباب الجامعى من سن حدود بشریة:  -
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  الدراسات السابقة:

   تعرض الباحثة الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة من خالل المحـاور التالیة:

  لفزیونیة:المحور األول :دراسات تناولت برامج الصحافة االستقصائیة الت

فضائح صناعة األخبار بعنوان  )٥() ٢٠٠٨( Michael Beadetدراسة مایكل بیدت تؤكد 

ثمانیة من  أن لماذا تم ایقاف أو محو بعض التقاریر االستقصائیة؟ -التلیفزیونیة المحلیة

الصحفیین عینة الدراسة مدیري المحطات فرضوا الرقابة على عدد من التقاریر اإلستقصائیة 

قصة استقصائیة تم منع  بثها على شاشة  ٣٣ى إلى تخفیف لهجة هذه التقاریر، وهناك مما اد

التلفزیون خالل خمس سنوات مؤكدین على أن السبب األبرز فى منع بث القصص 

االستقصائیة، یلیه الخوف من مقاضاة القناة، شعور الصحفیین االستقصائیین في القنوات 

لمستمرة من قبل مدیري القنوات على القصص التى یقومون المحلیة باإلحباط نتیجة الرقابة ا

بإعدادها، وأن وراء تدخل رؤساء القنوات فى منع إذاعة التقاریر اإلستقصائیة اعتبارات 

اقتصادیة توضع فى أولویة اإلعتبارات لدي تلك القنوات وتقدم على حق الجمهور في المعرفة، 

بعنوان:   )٦( )٢٠١٠جینجرونج ووكولین ( Jingrong Tong &Colin Sparkدراسة وأشارت 

مكملة للهیكل التظیمي  إلي أن الصحافة االستقصائیة الصحافة االستقصائیة في الصین

لوكاالت األنباء، كما لعبت الصحافة االستقصائیة دورًا مهمًا في الصین علي الرغم من 

دورًا مهمًا في تطویر  الضغوط التي واجهتها من قبل القوي السیاسیة، وشكلت شبكة اإلنترنت

الصحافة االستقصائیة حیث أتاحت للصحفین عرض قصصهم االستقصائیة في جمیع أنحاء 

 )٧( )٢٠١٣( Homebring Vstretkaهومبرنج فستریتكا  دراسةالعالم، وتوصلت 

إلي ضعف الصحافة  الصحافة االستقصائیة في أوروبا الوسطي والشرقیةبعنوان:

تقاللیة في جمیع دول المنطقة بشكل عام، تبین أن الصحافة االستقصائیة من حیث االس

االستقصائیة كانت أقوي في البلدان التي كان لها أسواق أكثر استقرارًا وثراء خاصة في بولندا 

والجمهوریة التشیكیة، ظهر دوٌر متزایٌد األهمیة للصحافة االستقصائیة في رومانیا وبلغاریا، 

  لیة بواسطة اإلنترنت في بعض البلدان،وذلك العتمادها علي أخبار بد

 ,Adibah Ismailدراسة ادیبة اسماعیل، محمد خیري أحمد، شي سي مصطفىوتشیر  

Mohd Khairie Ahmed, Che Su Mustafa  )الصحافة االستقصائیة  بعنوان )٨( )٢٠١٤

م إلي أن العاملون فى مجال اإلعال من وجهة نظر العاملین فى مجال اإلعالم المالیزي

المالیزي یرون أن الصحافة اإلستقصائیة یختلف مفهومها من بلد إلى أخري، كما أن الصحافة 
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اإلستقصائیة تتأثر فى مالیزیا بالقوانین المنظمة للبیئة اإلعالمیة بوسائل اإلعالم المالیزي، وأن 

تقصائیة القیم والثقافة السائدة فى المجتمع من العوامل التى تؤثر على ممارسة الصحافة االس

بعنوان ) ٩()٢٠١٦دراسة سارة محمود الحطیبي ( في وسائل اإلعالم المختلفة، وتوصلت

إلي  أسالیب الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة ودورها في معالجة القضایا المجتمعیة العربیة

أن الصحفیون االستقصائیون أجمعوا على أنه توجد فروق بین الصحافة االستقصائیة 

قلیدیة، كما تعددت أهداف الصحافة االستقصائیة وجاءت جمیعها لصالح الفرد والصحافة الت

% من الصحفیین االستقصائیین یحافظون بشكل دائم علي سریة ٩٠والمجتمع، كما أن 

    المصادر التي تتطلب عدم اإلفصاح عنها، كما تعددت وتنوعت العقبات التي تواجه

  الصحفیین االستقصائیین. 

اسات تناولت البرامج كوسیلة إعالمیة تساعد علي تشكیل اتجاهات المحور الثاني: در 

  الشباب الجامعى نحو قضیة اإلرهاب. 

بعنوان: دور الفضائیات العربیة في  )١٠( )٢٠٠٨توصلت دراسة هویدا مصطفى (

تشكیل معارف الجمهور واتجاهاته نحو اإلرهاب دراسة میدانیة على عینة من الجمهور 

ت الفضائیات العربیة احتفظت بمركز الصدارة أیضا كمصدر رئیسي لدي أن قنوا إليالعربي 

المبحوثین للحصول على المعلومات عن اإلرهاب، ارتفاع معدل تعرض المبحوثین لمواد 

%، تمثلت السمات ٩٤.٣وبرامج تتناول اإلرهاب في القنوات الفضائیة العربیة بنسبة بلغت 

ربیة لإلرهاب من وجهة نظر المبحوثین في "درجة اإلیجابیة لتناول القنوات الفضائیة الع

المصداقیة" "تلبیة االحتیاجات إلى المعرفة"، بینما تمثلت أهم السمات السلبیة في التركیز على 

موقف أطراف ودول معینة، االهتمام بأحداث محددة وٕاهمال أخري، والخلط بین مفهوم اإلرهاب 

  Mamdoh Al- Ameriمدوح األمیري وأضافت دراسة م ومفهوم المقاومة المشروعة،

تأثیر وسائل اإلعالم علي تصورات طالب جامعة جنوب فلوریدا عن  بعنوان )١١( )٢٠١٣(

وجود عالقة طردیة قویة بین التعرض لوسائل اإلعالم والحصول على معلومات حول  اإلرهاب

ومحاولة  اإلرهاب، وأن الطالب عینة الدراسة موافقون على رد الحكومة علي اإلرهاب 

التخلص منه، وأفاد الطالب أن اإلنترنت من األكثر المصادر الذین یعتمدون علیها للحصول 

علي المعلومات حول اإلرهاب، كما أن القائد العسكري من أكثر المصادر وثوقًا للحصول على 

دراسة یحي محمد علي التصریحات منه ول قضیة اإلرهاب یلیه العالم والخبیر، وأشارت 

بعنوان: قضایا اإلرهاب كما تعكسها البرامج السیاسیة في الفضائیات الیمنیة  )١٢( )٢٠١٨(

إلي أن البرامج السیاسیة اعتمدت عند معالجتها قضایا اإلرهاب علي  واتجاهات النخبة نحوها
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مصادرها الذاتیة في طاقم أو فریق اإلعداد بالبرامج، إن البرامج السیاسیة الفضائیات عینة 

ناولت القضایا واألحداث اإلرهابیة من خالل المضمون السیاسي بالدرجة األولي، الدراسة ت

جاءت قضیة التفجیرات واالغتیاالت بعموم محافظات الجمهوریة في مقدمة قضایا اإلرهاب 

دراسة محسن جلوب الكناني( التي ناقشها أفراد النخبة الیمنیة في البرامج السیاسیة، وأوضحت 

دور القنوات الفضائیة العراقیة في تشكیل معارف الطلبة واتجاهاتهم  بعنوان: )١٣( )٢٠١٣

، أن المبحوثون یعتمدون علي القنوات الفضائیة العراقیة أكثر من القنوات نحو اإلرهاب

الفضائیة العربیة والعالمیة في الحصول علي المعلومات بشكل عام، وتبین أن كل أفراد عینة 

ج حول اإلرهاب التي تعرضها القنوات الفضائیة العرقیة، إن البحث یتعرضون للمواد والبرام

التعرض للقنوات الفضائیة العراقیة من قبل أفراد عینة البحث للحصول علي المعلومات واآلراء 

حول موضوعة اإلرهاب یتم علي أساس المرجعیة القومیة والطائفیة لهذه القنوات، وجد الباحث 

ة مع االتجاهات المذهبیة للمبحوثین حل بالمرتبة األولي من أن توافق توجهات القنوات الفضائی

حیث اعتماد المبحوثین علي هذه القنوات في الحصول علي المعلومات حول اإلرهاب، 

بعنوان: دور اإلعالم الجدید فى تشكیل  )١٤( )٢٠١٦دراسة مجدي محمد الداغر ( وتوصلت

على شبكة االنترنت دراسة میدانیة، معارف واتجاهات الشباب الجامعى نحو ظاهرة اإلرهاب 

شبكات التواصل االجتماعي تصدر قائمة وسائل اإلعالم الجدید كما یرى طالب  إلي أن

الجامعات السعودیة، وأنها ساهمت إلي حد كبیر في معرفتهم بمخاطر وأبعاد اإلرهاب بنسبة 

صل االجتماعي، ، كما ساهمت في معرفتهم بمخاطر اإلرهاب وٕایجابیة شبكات التوا٨٣.٠٩(%

حیث ساهمت في رفض طالب الجامعات السعودیة وزیادة مشاعرهم ضد اإلرهاب وأعمال 

م كانت السبب  ٢٠٠١)، كما أن أحداث سبتمبر ٥٨.٣٤العنف والتطرف بنسبة بلغت (

)، وأن ٢٦.٨٧الرئیس في تفاقم ظاهرة اإلرهاب وتنامیها في مختلف دول العالم بنسبة (

، وأكدت دراسة محمد محمد )٢١.٧٤رهاب لیس لهم دین أو عقیدة بنسبة (القائمین بأعمال اإل

بعنوان: عالقة تعرض الشباب الجامعي للبرامج الحواریة في القنوات  )١٥()٢٠١٦علي (

وجود عالقة ارتباط دالة  عليدراسة میدانیة  -الفضائیة بإتجاهاتهم نحو التنظیمات اإلرهابیة

علي البرامج الحواریة في الحصول علي معلومات حول إحصائیًا بین اعتماد المبحوثین 

التنظیمات اإلرهابیة، ووجود عالقة ارتباط دالة إحصائیًا بین التأثیرات المترتبة علي تعرض 

المبحوثین للبرامج الحواریة في الحصول علي معلومات حول التنظیمات اإلرهابیة، وأن نسبة 

ن المبحوثین عند ذكر موضوع التنظیمات % یرون أن المعاني التي تتبادر إلي ذه٥٤.٧

%، ٢٥.٣اإلرهابیة بالبرامج الحواریة معاني معارضة، ومعاني لیس لها عالقة باإلرهاب بنسبة 

  %.١٩.٩ومعاني مؤیدة 
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  :تساؤالت الدراسة

هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفیة، وتسعي إلي معرفة اتجاهات الشباب الجامعي  تنتمي

صحافة االستقصائیة التلفزیونیة لقضیة اإلرهاب، وفي اطارها استخدمت نحو معالجة برامج ال

           الباحثة منهج المسح اإلعالمي، واستخدمت في ذلك أداة االستقصاء كأداة لجمع 

  البیانات المطلوبة. 

  : تحدید مجتمع وعینة الدراسة

: ١٨یتمثل المجتمع البشري للدراسة في الشباب الجامعي والتي تتراوح أعمارهم من سن 

عام، حیث قامت الباحثة بتطبیق الدراسة المیدانیة علي عینة عشوائیة من الشباب ٢١

مفردة مع مراعاة التطبیق علي الطالب  ٤٠٠الجامعي، وقد تم تطبیق الدراسة علي عینة قوامها

(الذكور واإلناث) المقیمین في الریف والحضر، وطالب الجامعات الخاصة والجامعات 

الوجه البحري والوجه القبلي وذلك لتمثیل كافة خصائص المجتمع  الحكومیة في كل من

األصلي للدراسة بمختلف اتجاهاتهم ولتحقیق أكبر قدر ممكن من الحیادیة والموضوعیة، 

  ولتیسیر عملیة التعمیم عند تفسیر النتائج للوصول لرؤیة عامة حول موضوع الدراسة.

  اختبارات الصدق والثبات: 

  اختبار الصدق:  -أ

 (*)وللتأكد من صدق استمارة االستبیان تم عرضها على مجموعة من الخبراء والمحكمین

فى مجال اإلعالم، ومناهج البحث اإلعالمي، وذلك للتأكد من دقة االستمارة، ووضوحها، 

%)، وفى ٠.٩١وٕامكانیة تحقیقها ألهداف الدراسة، وقد بلغت النسبة لالتفاق بین المحكمین (

ن أجریت بعض التعدیالت على االستمارة حتي أصبحت فى شكلها النهائي ضوء آراء المحكمی

  إضافة بعض الفئات والبدائل). –بعد (حذف بعض الفئات 

  اختبار الثبات: -ب

عبرة فترة زمنیة من  Retestتم إجراء اختبار الثبات عن طریق إعادة تطبیق االستمارة 

مفردة، وذلك بعد مرور خمسة عشر یومًا  ٥٠إجاباتهم علیها، وذلك علي عینة التقنین وقوامها

من التطبیق األول لإلستمارة، وقد اعتمدت الباحثة في حساب ثبات نتائج اإلستبیان علي 

حساب نسبة اإلتفاق بین إجابات المبحوثین في التطبیق األول والثاني وكانت قیمة معامل 

بیر في إجابات %، وهو معامل ثبات مرتفع یدل علي عدم وجود إختالف ك٩٢الثبات

  المبحوثین، كما یدل علي صالحیة اإلستبیان للتطبیق.
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  األسالیب المستخدمة فى تحلیل البیانات: 

) SPSSتم إجراء التحلیل اإلحصائي لبیانات البحث باستخدام البرنامج اإلحصائي (

  الستخراج المعامالت وٕاجراء االختبارات اإلحصائیة التالیة: 

  المئویة. التكرارات والنسب  -

  لدراسة معنویة الفرق بین نسبتین مئویتین.    ٢اختبار (كروسكال والیس) كا -

) الذي یقیس شدة العالقة بین متغیرین Contingency Coefficient( معامل التوافق  -

  .٢×٢اسمیین في جدول أكثر من 

  " لدراسة معنویة الفرق بین نسبتین مئویتین. Test Zاختبار ". -

  نتائج الدراسة:

  مدي مشاهدة افراد العینة لبرامج الصحافة االستقصائیة التلیفزیونیة.

  )١جدول (

  یوضح مشاهدة افراد العینة للبرامج االستقصائیة التلفزیونیة وفقًا للنوع

  العینة                    

 مدي المشاهدة

 اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ١١ ٤٤ ١٢.٣ ٢٤ ١٠ ٢٠ دائما

 ٤٥ ١٨٠ ٤٦.٥ ٩٣ ٤٣.٥ ٨٧ أحیاناً 

 ٤٤ ١٧٦ ٤١.٥ ٨٣ ٤٦.٥ ٩٣ ال

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

  مستوي الداللة = غیر دالة٠.٥٦٨مستوي المعنویة = ٢درجة الحریة =  ١.١٣٢=  ٢قیمة كا

تدل بیانات الجدول السابق علي نسبة من یشاهدون برامج الصحافة االستقصائیة 

سبة من ال یشاهدون برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة ذ%، ن٤٥التلفزیونیة دائمًا 

%، كما یتضح ١١%، نسبة من یشاهدون برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة أحیانًا ٤٤

، ومستوي معنویة ٢، عند درجة حریة ١.١٣٢بلغت  ٢من الجدول السابق أن قیمة كا

  ، وهي قیمة غیر دالة إحصائیًا.  ٠.٥٦٨



  

 ١١١ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  تي یشاهد فیها افراد العینة برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة.  األماكن ال

  )٢جدول رقم (

  یوضح األماكن التي یشاهد فیها أفراد العینة برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة وفقًا للنوع

  العینة          

 القنوات نوع

 الترتیب الداللة zقیمة  اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

على القنوات 

 الفضائیة بالتلیفزیون
٢٩.٩ ٦٧ ٢٩.١ ٣٤ ٣٠.٨ ٣٣ 

غیر  ٠.٢٩٠

 داله
٢ 

على المواقع 

اإلخباریة للقنوات 

 التلفزیونیة

٢٧.٧ ٦٢ ٢٧.٤ ٣٢ ٢٨ ٣٠ 

غیر  ٠.١٦٥

 ٣ داله

على مواقع التواصل 

 االجتماعي
٣١.٣ ٧٠ ٣٠.٨ ٣٦ ٣١.٨ ٣٤ 

غیر  ٠.١٦٢

 داله
١ 

 جمیع ما سبق
١٧.٩ ٤٠ ١٨.٨ ٢٢ ١٦.٨ ١٨ 

غیر  ٠.٣١٢

 داله
٤ 

 ٢٢٤ ١١٧ ١٠٧ جملة من سئلوا

تشیر بیانات الجدول السابق إلي األماكن التي یشاهد فیها أفراد العینة برامج الصحافة 

االستقصائیة التلفزیونیة عینة الدراسة وفقًا للنوع حیث جاء في الترتیب األول مواقع التواصل 

وهي قیمة غیر دالة إحصائیًا، ویرجع  ٠.١٦٢ zغت قیمة %، حیث بل٣١.٣اإلجتماعي بنسبة 

سبب ذلك إلي أن غالبیة الشباب الجامعي یعتمدون على مواقع التواصل اإلجتماعي " فیسبوك، 

تویتر، یوتیوب...إلخ" كمصدر رئیسي في متابعة األخبار، جاء في الترتیب الثاني القنوات 

وهي قیمة غیر دالة  ٠.٢٩٠ zقیمة  %، حیث بلغت٢٩.٩الفضائیة بالتلفزیون بنسبة 

%، حیث بلغت ٢٧.٧إحصائیًا، وفي الترتیب الثالث المواقع اإلخباریة للقنوات التلفزیونیة بنسبة 

، وهي قیمة غیر دالة إحصائیًا، وفي الترتیب الرابع عینة المبحوثیین التي ٠.١٦٥ zقیمة 

   وهي قیمة غیر دالة إحصائیًا. ٠.٣١٢ z، حیث بلغت قیمة ١٧.٩اختارت جمیع المصادر بنسبة

  معدل مشاهدة أفراد العینة لبرامج الصحافة االستقصائیة التلیفزیونیة.

  )٣جدول (        

  یبین معدل مشاهدة أفراد العینة لبرامج الصحافة االستقصائیة التلیفزیونیة وفقًا للنوع  

  العینة                  

 معدل المشاهدة

 اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ١٦.١ ٣٦ ١٥.٤ ١٨ ١٦.٨ ١٨ دائما

 ٦٣.٤ ١٤٢ ٦٣.٢ ٧٤ ٦٣.٦ ٦٨ أحیاناً 

 ٢٠.٥ ٤٦ ٢١.٤ ٢٥ ٢١ ٢١ ال

 ١٠٠ ٢٢٤ ١٠٠ ١١٧ ١٠٠ ١٠٧ المجموع

  ٠.٩٢٥مستوي المعنویة =  ٠.٠٤٨معامل التوافق=   ٢درجة الحریة =  ٠.١٥٥=  ٢قیمة كا

  مستوي الداللة = غیر دالة
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الجدول السابق علي أن أغلب المبحوثین عینة الدراسة یشاهدون برامج تدل بیانات 

%، ویرجع ذلك إلي أن تلك البرامج فرضت ٧٩.٥الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة بنسبة 

نفسها علي الساحة اإلعالمیة من خالل كشفها لكل مایتم اخفاؤه علي الجمهور، والبحث دائمًا 

% أنها ال تشاهد البرامج االستقصائیة التلفزیونیة، كما ٢٠.٥عن الحقائق، كما أكدت نسبة 

 ٢% بصفة دائمة، كما یتضح من نتائج  الجدول السابق أن قیمة كا١٦.١تشاهد نسبة 

، وهي قیمة غیر دالة إحصائیًا، كما ٠.٩٢٥، ومستوي معنویة ٢، عند درجة حریة ٠.١٥٥

  .٠.١٩٤بلغت قیمة معامل التوافق= 

  ثین للبرامج االستقصائیة التلفزیونیة عینة الدراسة وفقًا للنوع:دوافع مشاهدة المبحو 

  )٤جدول رقم (

  یستعرض دوافع مشاهدة المبحوثین لبرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة وفقًا للنوع

  نوع العینة                          

 عدد البرامج

 الترتیب اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

د كاشفة لجرائم وفضائح وفساد ألنها تع

 الساسة والمسؤولین.
١ ٣٩.٣ ٨٨ ٤٠.٢ ٤٧ ٣٨.٣ ٤١ 

تعمق فهمي لمعرفة األحداث السیاسیة 

واالقتصادیة واالجتماعیة وغیرها بشكل 

 متعمق. 

١ ٣٩.٣ ٨٨ ٣٦.٨ ٤٣ ٤٢.١ ٤٥ 

 ٢ ٣٢.٦ ٧٣ ٣٣.٣ ٣٩ ٣١.٨ ٣٤ ألنها تزودني بوجهات نظر مختلفة.

 ٩ ١٥.٢ ٣٤ ١٣.٧ ١٦ ١٦.٨ ١٨ ج التلفزیونیة.شكل جدید من البرام

 ٧ ١٩.٢ ٤٣ ٢١.٤ ٢٥ ١٦.٨ ١٨ ارتفاع درجة مصداقیتها.

 ٣ ٢٧.٢ ٦١ ٢٤.٨ ٢٩ ٢٩.٩ ٣٢ الجرأة في تناول الموضوع.

 ٩ ١٥.٢ ٣٤ ١٣.٧ ١٦ ١٦.٨ ١٨ االنفراد بالمعلومات والحقائق.

 ١٠ ١٢.٥ ٢٨ ١٢.٨ ١٥ ١٢.١ ١٣ التوازن والموضوعیة في التناول.

أداة للوصول إلى الحقیقة" من مصدرها 

 األصیل" والوقوف على صدقها من كذبها. 
٥ ٢١.٤ ٤٨ ١٧.١ ٢٠ ٢٦.٢ ٢٨ 

 ٦ ٢٠.١ ٤٥ ٢١.٤ ٢٥ ٢٢.٤ ٢٤ تستخدم طرق تقدیم أكثر جاذبیة للمشاهدة.

 ٦ ٢٠.١ ٤٥ ١٨.٨ ٢٢ ٢١.٥ ٢٣ تحلل الظواهر واألحداث المختلفة.

لیة والمحلیة تقدم لي تفسیرًا لألحداث الدو 

 المختلفة.
٤ ٢٣.٧ ٥٣ ٢٢.٢ ٢٦ ٢٥.٢ ٢٧ 

لها دور في تشكیل معارفي تجاه القضایا 

 بشكل عام وقضیة اإلرهاب بشكل خاص.
٨ ١٨.٨ ٤٢ ١٦.٢ ١٩ ٢١.٥ ٢٣ 

تلعب دورًا في توضیح مفهوم اإلرهاب 

 ومعرفة أنواعه.
٦ ٢٠.١ ٤٥ ٢١.٤ ٢٥ ١٨.٧ ٢٠ 

 ١١ ١١.٦ ٢٦ ١٢ ١٤ ١١.٢ ١٢ تقیدني في مجال عملي

 ٢٢٤ ١١٧ ١٠٧ جملة من سئلوا



  

 ١١٣ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تشیر بیانات الجدول السابق إلي أن أهم دوافع مشاهدة المبحوثین للبرامج االستقصائیة 

التلفزیونیة عینة الدراسة تمثل في "أنها تعد كاشفة لجرائم وفضائح الساسة والمسؤولین"، "وتعمق 

تماعیة وغیرها بشكل متعمق" وذلك فهمهم لمعرفة األحداث الساسیة واإلقتصادیة واإلج

% للدافع األول، وفي الترتیب الثاني ألنها "تزودهم بوجهات نظر مختلفة" بنسبة ٣٩.٣بنسبة

% من عینة مشاهدى البرامج ١١.٦%، وأخیرًا "تفید المبحوث في مجال عمله" بنسبة ٣٢.٦

  االستقصائیة التلفزیونیة.

  ببرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة. معدل متابعة أفراد العینة لقضایا اإلرهاب

  )٥جدول (

             یبین معدالت متابعة أفراد العینة لقضایا اإلرهاب ببرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة 

  وفقًا للنوع

  العینة                

 معدل المتابعة

 اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ٢٤.١ ٥٤ ٢٣.٩ ١١٧ ٢٤.٣ ٢٦ دائما

 ٥٣.٦ ١٢٠ ٥٢.١ ٦١ ٥٥.١ ٥٩ یاناً أح

 ٢٢.٣ ٥٠ ٢٣.٩ ٢٨ ٢٠.٦ ٢٢ نادراً 

 ١٠٠ ٢٢٤ ١٠٠ ١١٧ ١٠٠ ١٠٧ المجموع

  ٠.٣٨٢مستوي المعنویة = ٠.٠٤١معامل التوافق=  ٢درجة الحریة =  ٠.٣٨٢=  ٢قیمة كا

  مستوي الداللة= غیر دالة

ایا اإلرهاب ببرامج تدل بیانات الجدول السابق علي معدل متابعة أفراد العینة لقض

الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة وفقًا للنوع حیث تبین أن نسبة من یتابعون قضایا اإلرهاب 

%، نسبة من یتابعون قضایا ٢٤.١ببرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة عینة الدراسة دائمًا 

%، نسبة من ٥٣.٦انًا اإلرهاب ببرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة عینة الدراسة أحی

%،    ٢٢.٣یتابعون قضایا اإلرهاب ببرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة عینة الدراسة نادرًا 

، ومعامل توافق ٢، عند درجة حریة ٠.٣٨٢بلغت  ٢كما یتضح من الجدول السابق أن قیمة كا

  ، وهي قیمة غیر دالة إحصائیًا.٠.٣٨٢، ومستوي معنویة ٠.٠٤١



  

 ١١٤ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

م أفراد العینة باألحداث اإلرهابیة التي تقدم ببرامج الصحافة االستقصائیة مدي اهتما

  التلفزیونیة.

  )٦جدول (

یبین مدي اهتمام أفراد العینة باألحداث اإلرهابیة التي تقدم ببرامج الصحافة االستقصائیة 

  التلفزیونیة وفقًا للنوع

  العینة                

 مدي االهتمام

 اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ٢٧.٢ ٦١ ٢٨.٢ ٣٣ ٢٦.٢ ٢٨ دائما

 ٤٥.٥ ١٠٢ ٤١ ٤٨ ٥٠.٥ ٥٤ أحیاناً 

 ٢٧.٢ ٦١ ٣٠.٨ ٣٦ ٢٣.٤ ٢٥ نادراً 

 ١٠٠ ٢٢٤ ١٠٠ ١١٧ ١٠٠ ١٠٧ المجموع

مستوي المعنویة  ٠.٠٢٦معامل التوافق=  ٢درجة الحریة =  ٢.٣٠٥=  ٢قیمة كا

=٠.٣١٦  

      مستوي الداللة = غیر دالة  

تدل بیانات الجدول السابق علي مدي اهتمام أفراد العینة باألحداث اإلرهابیة التي تقدم 

ببرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة حیث تبین أن نسبة من یهتمون بمتابعة قضایا 

%، ونسبة من ٢٧.٢اإلرهاب ببرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة عینة الدراسة  دائمًا 

ابعة قضایا اإلرهاب ببرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة عینة الدراسة أحیانًا یهتمون بمت

%، نسبة من یهتمون بمتابعة قضایا اإلرهاب ببرامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة ٤٥.٥

، عند ٢.٣٠٥بلغت  ٢%، كما یتضح من الجدول السابق أن قیمة كا٢٧.٢عینة الدراسة نادرًا 

  ، وهي قیمة غیر دالة إحصائیًا.٠.٣١٦، ومستوي معنویة ٠.٠٢٦عامل توافق ، م٢درجة حریة



  

 ١١٥ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  مفاهیم اإلرهاب من وجهة نظر المبحوثین: 

  )٧جدول رقم (      

  یوضح مفاهیم اإلرهاب من وجهة نظر المبحوثین وفقًا للنوع.

  نوع العینة                  

 المفاهیم 

 الداللة zقیمة اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

توجیه ضربات غیر انسانیة 

تستهدف األبریاء وتثیر الرعب 

 بین اآلمنین

٢١.٤ ٤٨ ٢١.٤ ٢٥ ٢١.٥ ٢٣ 

 غیر داله ٠.٩٢٢

استخدام منظم للعنف لتحقیق 

 مكاسب سیاسیة 
٢١ ٤٧ ٢٣.٩ ٢٨ ١٧.٨ ١٩ 

 داله ١.١٣٢

عملیات وحشیة تقوم بها جماعات 

 متطرفة دون سابق إنذار
١٩.٢ ٤٣ ١٤.٥ ١٧ ٢٤.٣ ٢٦ 

 داله ١.٨٦٠

نشر االضطرابات عن طریق 

 اعمال تدمیریة وتخریبیة 
١٦.٥ ٣٧ ١٥.٤ ١٨ ١٧.٨ ١٩ 

 داله ١.٨٤٤

 غیر داله ٠.٤٧٤ ٢١  ٤٧ ٢٢.٢ ٢٦ ١٩.٦ ٢١ قتل األرواح بغیر حق 

إحداث نوع من الضغط علي 

الحكومات والدول في ظل فشل 

 الطرق السلمیة.

٨ ١٨ ٩.٤ ١١ ٦.٥ ٧ 

 داله غیر ٠.٧٨٤

 غیر داله ٠.٤٣٣ ١٠.٣ ٢٣ ١١.١ ١٣ ٩.٣ ١٠ زعزعة النظام السیاسي القائم

 غیر داله ٠.٠٢١ ١٨.٨ ٤٢ ١٨.٨ ٢٢ ١٨.٧ ٢٠ كل ذلك

 ٢٢٤ ١١٧ ١٠٧ جملة من سئلوا

نالحظ من الجدول السابق اختالف مفاهیم اإلرهاب بین الطالب عینة الدراسة حیث نجد 

نیة تستهدف األبریاء وتثیر الرعب بین اآلمنین" جاء في تعریف "توجیه ضربات غیر انسا أن:

%، وجاء في الترتیب ٢١.٤مقدمة التعریفات التي أشار إلیها المبحوثین عینة الدراسة بنسبة 

الثاني كًال من "استخدام منظم للعنف لتحقیق مكاسب سیاسیة"، "قتل األرواح بغیر حق" 

حداث نوع من الضغط علي الحكومات والدول ، وجاء في الترتیب األخیر تعریف " إ٢١بنسبة

  %. ٨في ظل فشل الطرق السلمیة" بنسبة 

كما نالحظ من نتائج الجدول السابق تعدد التعریفات الخاصة باإلرهاب وهو مایتفق مع  

والتي تفید بعدم وجود إجماع عالمي  Hatem El Zein) ٢٠١٢( )١٦(دراسة حاتم الزین 

إلرهابي یتم تعریفة من وجهة نظر األفراد أو القناة والذي لتعریف اإلرهاب، وأن مصطلح ا

  یخدمها في بث رسائلها.



  

 ١١٦ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  وجهة نظر أفراد العینة في أسباب اإلرهاب.

  )٨جدول رقم (

  یوضح وجهة نظر أفراد العینة في أسباب اإلرهاب وفقًا للنوع

نوع                   

  العینة

 االسباب 

 الترتیب الداللة zقیمة اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ٤ غیر داله ٠.٢٢١ ١٧.٤ ٣٩ ١٧.٩ ٢١ ١٦.٨ ١٨ أسباب تربویة

 ٧ غیر داله ٠.٨٥١ ٧.١ ١٦ ٨.٥ ١٠ ٥.٦ ٦ أسباب اجتماعیة

 ١ داله ١.٦٣٨ ٢٣.٢ ٥٢ ١٨.٨ ٢٢ ٢٨ ٣٠ أسباب سیاسیة

 ٤ غیر داله ٠.٣٠١ ٢١.٦ ٤٨ ٢٢.٢ ٢٦ ٢٠.٦ ٢٢ أسباب ثقافیة ودینیة

 ٥ غیر داله ٠.٦٧٧ ١٩.٦ ٤٤ ٢١.٤ ٢٥ ١٧.٨ ١٩ ادیةأسباب اقتص

 ٦ غیر داله ٠.٨٧٣ ١٠.٣ ٢٣ ١٢ ١٤ ٨.٤ ٩ أسباب إعالمیة

 ٣ غیر داله ٠.١١٥ ٢٢.٨ ٥١ ٢٣.١ ٢٧ ٢٢.٤ ٢٤ كل ذلك

 ٢٢٤ ١١٧ ١٠٧ جملة من سئلوا

  من خالل الجدول السابق نالحظ أن اإلرهاب أختلف أسبابة بین أفراد العینة كالتالي:

ت األسباب السیاسیة في مقدمة األسباب التي ظهرت بالبرامج االستقصائیة عینة جاء .١

وهي قیمة دالة إحصائیا، یلیة في  ١.٦٣٨ z%، حیث بلغت قیمة ٢٣.٢الدراسة بنسبة 

وهي  ٠.١١٥ z%، حیث بلغت قیمة ٢٢.٨الترتیب الثاني جاء جمیع األسباب بنسبة 

%، حیث ٧.١یر األسباب اإلجتماعیة بنسبة قیمة غیر دالة إحصائیا، وفي الترتیب األخ

  وهي قیمة غیر دالة إحصائیا .   ٠.٨٥١ zبلغت قیمة 

أنواع تأثیر البرامج االستقصائیة التلفزیونیة علي اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضیة 

   اإلرهاب وفقًا للنوع.

  ) ٩جدول (

شباب الجامعي نحو قضیة اإلرهاب أنواع تأثیر البرامج االستقصائیة التلفزیونیة علي اتجاهات ال

  وفقًا للنوع

  العینة             

 نوع التأثیر

 اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ٣٧.١ ٨٣ ٤١٣٥ ٣٩.٣ ٤٢ إیجابي

 ٢٩.٩ ٦٧ ٣٢.٥ ٣٨ ٢٧.١ ٢٩ محاید

 ٣٣ ٧٤ ٣٢.٥ ٣٨ ٣٣.٦ ٣٦ سلبي

 ١٠٠ ٢٢٤ ١٠٠ ١١٧ ١٠٠ ١٠٧ المجموع

مستوي المعنویة  ٠.٠٦١معامل التوافق =   ٢لحریة = درجة ا ٠.٨٣٠=  ٢قیمة كا

=٠.٦٦٠  

  مستوي الداللة = غیر دالة



  

 ١١٧ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

من خالل الجدول السابق نالحظ أن اتجاه البرامج االستقصائیة التلفزیونیة عینة الدراسة 

%، وجاء اإلتجاه سلبي بنسبة ٢٩.٩%؛ وجاء اإلتجاه محاید بنسبة٣٧.١جاء إیجابیًا بنسبة

، ومستوي ٢، عند درجة حریة ٠.٨٣٠ ٢تدل بیانات الجدول السابق أن قیمة كاكما  %،٣٣

  .٠.٠٦١، وهي قیمة غیر دالة إحصائیًا، كمابلغت قیمة معامل التوافق ٠.٦٦٠المعنویة

مدي مساهمة برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة في تشكیل اتجاهات افراد العینة نحو 

          قضیة اإلرهاب                

  )١٠جدول (

یوضح مدي مساهمة برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة في تشكیل اتجاهات افراد العینة 

  نحو قضیة اإلرهاب وفقًا للنوع

  النوع                

 مدي المساهمة

 اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ١٤.٧ ٣٣ ١١.١ ١٣ ١٨.٧ ٢٠ تساهم

 ٧٥.٩ ١٧٠ ٧٩.٥ ٩٣ ٧٢ ٧٧ تساهم إلي حد ما

 ٩.٤ ٢١ ٧.٤ ١١ ٩.٣ ١٠ نادرًا ماتساهم

 ١٠٠ ٢٢٤ ١٠٠ ١١٧ ١٠٠ ١٠٧ المجموع

مستوي المعنویة   ٠.١٠٧معامل التوافق =   ٢درجة الحریة =  ٢.٥٩٧=  ٢قیمة كا

  مستوي الداللة = غیر دالة  ٠.٢٧٣=

ستقصائیة تدل بیانات الجدول السابق أن نسبة الذین أكدوا أن البرامج اال       

% من ١٠٠التلفزیونیة تساهم في تشكیل اتجاهات المبحوثین نحو قضیة اإلرهاب بلغت 

إجمالي عینة مشاهدي هذه البرامج إال أن هناك تباینًا ملحوظًا في مدي هذه المساهمة، حیث 

% أن هذه البرامج تساهم بصفة دائمة في تشكیل اتجاهاتهم نحو فضیة ١٤.٧أشارت نسبة 

% أن هذه البرامج تساهم إلي حد ما في تشكیل اتجاهاتهم ٧٥.٩ینما ذكرت نسبة اإلرهاب، ب

% أن هذه البرامج نادرًا ما تساهم في تشكیل ٩.٤نحو قضیة اإلرهاب، بینما أشارت نسبة 

، ٢.٥٩٧ ٢اتجاهاتهم نحو فضیة اإلرهاب، كما أوضحت بیانات الجدول السابق أن قیمة  كا

، وهي ٠.٢٧٣، ومستوي المعنویة٠.١٠٧یمة معامل التوافق ، كمابلغت ق٢عند درجة حریة 

  قیمة غیر دالة إحصائیًا.



  

 ١١٨ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

كیفیة مساهمة برامج الصحافة االستقصائیة التلیفزیونیة في اتجاهات المبحوثین نحو 

  قضیة اإلرهاب.

  )١١جدول رقم (

ن نحو قضیة یبین كیفیة مساهمة برامج الصحافة االستقصائیة التلیفزیونیة في اتجاهات المبحوثی

  اإلرهاب وفقًا للنوع

  النوع

 كیفیة المساهمة

 الترتیب الداللة zقیمة اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ساعدتني علي تنمیة معلوماتي حول 

 األبعاد المختلفة لقضیة اإلرهاب
١٣.٤ ٣٠ ١١.١ ١٣ ١٥.٩ ١٧ 

 داله ١.٠٤٦
٥ 

وجهتني التخاذ مواقف معینة تجاه 

 اإلرهابیة مرتكبي الجرائم
١٣.٨ ٣١ ١٧.١ ٢٠ ١٠.٣ ١١ 

 داله ١.٤٧٦
٤ 

دفعتني للتفكیر في إیجاد حلول لهذه 

 القضیة
١٨.٣ ٤١ ١٧.١ ٢٠ ١٩.٦ ٢١ 

 غیر داله ٠.٤٨٨
٢ 

تكوین اتجاهاتي  ساعدتني في

 وآرائي حول هذه الموضوعات
١٩.٦ ٤٤ ٢٠.٥ ٢٤ ١٨.٧ ٢٠ 

 غیر داله ٠.٣٤١
١ 

ة تمكنني من معرفة األسباب الحقیقی

 لواقع األحداث
١٥.٦ ٣٥ ١٥.٤ ١٨ ١٥.٩ ١٧ 

 غیر داله ٠.١٠٣
٣ 

 ٢ غیر داله ٠.٨٩٢ ١٨.٣ ٤١ ٢٠.٥ ٢٤ ١٥.٩ ١٧ كل ذلك

 ٢٢٤ ١١٧ ١٠٧ جملة من سئلوا

ر بیانات الجدول السابق إلي أن مساعدة المبحوثین في تكوین اتجاهاتي وآرائي حول یتش

امج االستقصائیة التلفزیونیة في تشكیل هذه الموضوعات جاء في مقدمة كیفیة مساهمة البر 

وهي  ٠.٣٤١ z%، حیث بلغت قیمة ١٩.٦اتجاهات المبحوثین نحو قضیة اإلرهاب بنسبة 

قیمة غیر دالة إحصائیًا، یلیة "دفعتني للتفكیر في إیجاد حلول لهذه القضیة"، "والعینة التي 

قیمة غیر دالة  وهي ٠.٤٨٨ z%، حیث بلغت قیمة ١٨.٣ذكرت جمیع العبارات" بنسبة 

إحصائیًا؛ یلیة في الترتیب األخیر"ساعدتني علي تنمیة معلوماتي حول األبعاد المختلفة لقضیة 

  وهي قیمة دالة إحصائیًا.  ١.٠٤٦ z%، حیث بلغت قیمة ١٣.٤اإلرهاب" بنسبة 



  

 ١١٩ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ة مدي إمداد برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة بالمعلومات وتشكیل اتجاهات أفراد العین

  حول قضیة اإلرهاب.

  )١٢جدول (

إمداد برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة بالمعلومات وتشكیل اتجاهات أفراد العینة حول 

  قضیة اإلرهاب وفقًا للنوع.

  العینة                

 مدي االمداد

 اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ١٦.٥ ٣٧ ١٥.٤ ١٨ ١٧.٨ ١٩ نعم

 ٧١.٤ ١٦٠ ٧١.٨ ٨٤ ٧١ ٧٦ أحیاناً 

 ١٢.١ ٢٧ ١٢.٨ ١٥ ١١.٢ ١٢ نادراً 

 ١٠٠ ٢٢٤ ١٠٠ ١١٧ ١٠٠ ١٠٧ المجموع

مستوي المعنویة  ٠.٠٣٧معامل التوافق =   ٢درجة الحریة =  ٠.٣١٥=  ٢قیمة كا

=٠.٨٥٤   

  مستوي الداللة = غیر دالة

تقصائیة تدل بیانات الجدول السابق أن نسبة الذین أكدوا علي أن البرامج االس      

%، ١٦.٥التلفزیونیة تمد أفراد العینة بالمعلومات وتشكل اتجاهاتهم حول قضیة اإلرهاب بلغت 

% أن المعلومات التي تقدمها البرامج االستقصائیة التلفزیونیة ٧١.٤علي حین ذكرت نسبة 

% أن ١٢.١حول قضیة اإلرهاب أحیانًا تمدهم بالمعلومات وتشكل اتجاهاتهم، وأشارت نسبة 

درًا ما تكون المعلومات التي تقدمها البرامج االستقصائیة التلفزیونیة حول قضیة اإلرهاب ما نا

  تشكل اتجاهاتهم.

، عند درجة حریة ٠.٣١٥بلغت  ٢كما أوضجت بیانات الجدول السابق أن قیمة كا     

، وهي قیمة غیر دالة ٠.٨٥٤، ومستوي معنویة ٠.٠٣٧، كمابلغت قیمة معامل التوافق ٢

ائیًا، وهو ما یؤكد علي عدم وجود عالقة بین النوع وآراء المبحوثین حول المعلومات احص

  المقدمة بالبرامج االستقصائیة التلفزیونیة وقدرتها علي تشكیل اتجاهاتهم حول قضیة اإلرهاب.



  

 ١٢٠ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

             مدي تأثیر البرامج االستقصائیة التلفزیونیة على تشكیل اتجاهات أفراد العینة تجاه 

  قضیة اإلرهاب.

  )١٣جدول (

یبین تأثیر البرامج االستقصائیة التلفزیونیة على تشكیل اتجاهات أفراد العینة تجاه قضیة 

  اإلرهاب وفقًا للنوع.

  العینة                

 مدي تأثیر

 اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ٢٨.٦ ٦٤ ٢٧.٤ ٣٢ ٢٩.٩ ٣٢ نعم

 ٦٤.٣ ١٤٤ ٦٧.٥ ٧٩ ٦٠.٦ ٦٥ أحیاناً 

 ٧.١ ١٦ ٥.١ ٦ ٩.٣ ١٠ نادراً 

 ١٠٠ ٢٢٤ ١٠٠ ١١٧ ١٠٠ ١٠٧ المجموع

مستوي المعنویة =   ٠.٠٩٢معامل التوافق=  ٢درجة الحریة =  ١.٩١٩=  ٢قیمة كا

  مستوي الداللة = غیر دالة    ٠.٣٨٣

تدل بیانات الجدول السابق أن نسبة الذین أكدوا أن البرامج االستقصائیة       

%، ٢٨.٦اتجاهات أفراد العینة تجاه قضیة اإلهاب بلغت التلفزیونیة تؤثر علي تشكیل 

% إلي أن هذه البرامج تؤثر أحیانًا علي تشكیل اتجاهات أفراد ٦٤.٣بینما أشارت نسبة 

بلغت  ٢العینة تجاه قضیة اإلهاب،  كما أوضحت بیانات الجدول السابق أن قیمة كا

، وهي قیمة ٠.٣٨٣ویة، ومستوي معن٠.٩٢، ومعامل توافق ٢، عند درجة حریة ١.٩١٩

غیر دالة احصائیًا، وهو ما یؤكد علي عدم وجود عالقة بین النوع وآراء المبحوثین حول 

              تأثیر البرامج االستقصائیة التلفزیونیة علي تشكیل اتجاهات أفراد العینة تجاه

  هاب.  ر قضیة اإل

أفراد العینة درجة تأثیر برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة على تشكیل اتجاهات 

  نحو قضیة اإلرهاب وفقًا للنوع.

  )١٤جدول (

یوضح درجة تأثیر برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة على تشكیل اتجاهات أفراد العینة 

  نحو قضیة اإلرهاب وفقًا للنوع.

  العینة                

 درجة تأثیر

 اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ٢١.٤ ٤٨ ٢١.٤ ٢٥ ٢١.٥ ٢٣ بشكل كبیر  

 ٦٩.٢ ١٥٥ ٧١.٨ ٨٤ ٦٦.٤ ٧١ بشكل متوسط

 ٩.٤ ٢١ ٦.٨ ٨ ١٢.١ ١٣ بشكل ضعیف  

 ١٠٠ ٢٢٤ ١٠٠ ١١٧ ١٠٠ ١٠٧ المجموع

  ٠.٣٨٣مستوي المعنویة = ٠.٩٢معامل التوافق=  ٢درجة الحریة =  ١.٩٢٢=  ٢قیمة كا

  مستوي الداللة = غیر دالة



  

 ١٢١ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

بة الذین أكدوا أن البرامج االستقصائیة التلفزیونیة تؤثر تدل بیانات الجدول السابق أن نس

%، بینما أشارت ٢١.٤علي تشكیل اتجاهات أفراد العینة تجاه قضیة اإلهاب بشكل كبیر بلغت 

% إلي أن هذه البرامج تؤثر بشكل متوسط علي تشكیل اتجاهات أفراد العینة تجاه ٦٩.٢نسبة 

  هذه البرامج تؤثر بشكل ضعیف.             % أن٩.٤قضیة اإلهاب، في حین ذكرت نسبة 

، ٢، عند درجة حریة ١.٩٢٢بلغت ٢كما أوضحت بیانات الجدول السابق أن قیمة كا

  ، وهي قیمة غیر دالة احصائیًا.٠.٣٨٣ومستوي معنویة

نوع تأثیر برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة على تشكیل اتجاهات أفراد العینة  

       رهاب وفقًا للنوع.نحو قضیة اإل 

  )١٥جدول (

یوضح نوع تأثیر برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة على تشكیل اتجاهات أفراد العینة نحو 

  . قضیة اإلرهاب وفقًا للنوع

  العینة                

 نوع التأثیر

 اإلجمالي أناث ذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ٢٥.٤ ٥٧ ١٨.٨ ٢٢ ٣٢.٧ ٣٥ تأثیر إیجابي  

 ٦٦.١ ١٤٨ ٧١.٨ ٨٤ ٥٩.٨ ٦٤ أثیر معتدلت

 ٨.٥ ١٩ ٩.٤ ١١ ٧.٥ ٨ تأثیر سلبي  

 ١٠٠ ٢٢٤ ١٠٠ ١١٧ ١٠٠ ١٠٧ المجموع

مستوي المعنویة    ٠.١٥٨معامل التوافق=  ٢درجة الحریة =  ٥.٧٠٦=  ٢قیمة كا

  مستوي الداللة = غیر دالة   ٠.٠٥٨=

ا أن البرامج االستقصائیة التلفزیونیة تدل بیانات الجدول السابق أن نسبة الذین أكدو       

%، بینما ٢٥.٤تؤثر بشكل إیجابي علي تشكیل اتجاهات أفراد العینة تجاه قضیة اإلهاب بلغت 

% إلي أن هذه البرامج تؤثر بشكل معتدل علي اتجاهات أفراد العینة تجاه ٥٩.٨أشارت نسبة 

  بشكل سلبي. % أن هذه البرامج تؤثر٨.٥قضیة اإلهاب، في حین ذكرت نسبة 

، ٢، عند درجة حریة ٥.٧٠٦بلغت ٢كما أوضحت بیانات الجدول السابق أن قیمة كا     

  ، وهي قیمة غیر دالة احصائیًا.٠.٠٥٨، حیث بلغ مستوي المعنویة٠.١٥٨ومعامل توافق 



  

 ١٢٢ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

          تأثیر برامج الصحافة االستقصائیة التلفزیونیة على اتجاهات الشباب الجامعي نحو 

  قضیة اإلرهاب. 
  )١٦دول رقم (ج

یستعرض استجابات عینة الدراسة حول العبارات التي تحدد تأثیرات البرامج االستقصائیة 
  ٢٢٤التلفزیونیة علي المكون المعرفي نحو قضیة اإلرهاب         ن =

  درجة الموافقة                      
 العبارة

موافق إلي حد  موافق بشدة
 ما

 الوزن المرجح غیر موافق

الوزن  النقاط % ك % ك % ك
 المئوي

ایجا
 بي

جریئة في تناول مختلف  - ١
 القضایا واألحداث.

٩٠  
 

٧٧.٧ ٥٢٣ ٦.٧ ١٥ ٥٣.١ ١١٩ ٤٠.٢ 

تمكنني من التعرف على  - ٢
الموضوعات واألحداث الجاریة 

 ومعرفة ما وراء الحدث.

٧١.٣ ٤٨٠ ٨.٥ ١٩ ٦٨.٨ ١٥٤ ٢٢.٨ ٥١ 

تتمیز بالدقة والعمق في عرض  - ٣
 واألحداث. القضایا

٦٣.٣ ٤٢٦ ٢٧.٢ ٦١ ٥٥.٤ ١٢٤ ١٧.٤ ٣٩ 

تطرح القضایا واألحداث التي  - ٤
 تمس الجمهور ومصالحهم مباشرة.

٧٠.٣ ٤٧٢ ١٤.٣ ٣٢ ٦٠.٧ ١٣٦ ٢٥ ٥٦ 

متنوعة في تناولها لألحداث وال  - ٥
 تقتصر على قضایا معینة.

٦٥.٧ ٤٤١ ١٩.٦ ٤٤ ٦٣.٨ ١٤٣ ١٦.٥ ٣٧ 

تساعدني في توسیع مداركي  - ٦
 حول قضیة اإلرهاب.

٦٧ ٤٥١ ٢١ ٤٧ ٥٦.٧ ١٢٧ ٢٢.٣ ٥٠ 

 تمكنني من معرفة األسباب - ٧
 الحقیقیة لواقع األحداث.

٦٧.٧ ٤٥٤ ١٩.٦ ٤٤ ٥٨ ١٣٠ ٢٢.٣ ٥٠ 

طرق تقدیم التقاریر والتحقیقات  - ٨
 مثیرة وجذابة.

٦٧ ٤٥١ ١٨.٨ ٤٢ ٦١.٢ ١٣٧ ٢٠.١ ٤٥ 

تحرص على عرض القضایا  - ١ سلبي
 السلبیة فقط.

٦٣.٧ ٤٢٨ ٣٠.٤ ٦٨ ٤٨.٢ ١٠٨ ٢١.٤ ٤٨ 

أحیانا ال تعرض القضایا التي  - ٢
تمس الصالح العام وترتبط بشكل 

 كبیر بسیاسة القناة التابعة لها.

٦٦.٨ ٤٤٧ ١٩.٦ ٤٤ ٦١.٢ ١٣٧ ١٩.٢ ٤٣ 

تركز على القضایا السیاسیة  - ٣
 أكثر من غیرها.

٦٧ ٤٥١ ٢٠.١ ٤٥ ٥٨.٥ ١٣١ ٢١.٤ ٤٨ 

صور في تعانى من بعض الق - ٤
 المهنیة.

٦٨.٣ ٤٥٩ ١٧.٩ ٤٠ ٥٩.٤ ١٣٣ ٢٢.٨ ٥١ 

مقدموها بحاجة إلى التطویر  - ٥
 والخبرة.

٧٠ ٤٧١ ١٧ ٣٨ ٥٥.٨ ١٢٥ ٢٧.٢ ٦١ 

 ٥٩٥٤ مجموع األوزان



  

 ١٢٣ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

یوضح الجدول السابق العبارات التي تحدد تأثیرات البرامج االستقصائیة التلفزیونیة علي 

ت أفراد العینة نحو قضیة اإلرهاب والتي جاءت طبقًا لما المكون المعرفي لتشكیل اتجاها

أحرزته من تكرارات وأوزان مایلي، جاءت عبارة "جریئة في تناول مختلف القضایا واألحداث" 

، وفي الترتیب ٧٧.٧في الترتیب األول ضمن عبارات المكون المعرفي، وذلك بوزن مئوي 

وضوعات واألحداث الجاریة ومعرفة ما وراء الثاني جاءت عبارة "تمكنني من التعرف على الم

، وجاء ٧١.٣الحدث" في الترتیب األول ضمن عبارات المكون المعرفي، وذلك بوزن مئوي 

تلیها عبارة "تتمیز بالدقة والعمق في عرض القضایا واألحداث" في الترتیب األخیر ضمن 

  .٦٣.٣عبارات المكون المعرفي، وذلك بوزن مئوي 

  )١٧جدول رقم (

  ین استجابات عینة الدراسة حول العبارات التي تحدد تأثیرات البرامج االستقصائیة      یب

  ٢٢٤التلفزیونیة علي المكون الوجداني نحو قضیة اإلرهاب  ن =

درجة                                 

  الموافقة

 العبارة

موافق إلي  موافق بشدة

 حد ما

غیر 

 موافق

 الوزن المرجح

لوزن ا النقاط % ك % ك % ك

 المئوي

أحیانا أشعر بحاجة إلي  -١ ایجابي

االندماج مع المجتمع ومحاولة أن 

اكون عنصر إیجابي فعال في 

 المجتمع.

٧٧.٧ ٥٢٣ ٩.٤ ٢١ ٤٧.٨ ١.٧ ٤٢.٩ ٩٦ 

ترفع من روحي المعنویة   -٢

بمحاولة إیجاد حلول لتلك 

 المشاكل الموجودة في المجتمع.

٧٠ ٤٧١ ١.٠٧ ٢٤ ٦٨.٣ ١٥٣ ٢١ ٤٧ 

أشعر باإلحباط من كثرة  -١ يسلب

عرض قضایا الفساد والخلل في 

 الجهاز الحكومي في البلد.

٦٥.٧ ٤٤٢ ٢٥.٤ ٥٧ ٥١.٨ ١١٦ ٢٢.٨ ٥١ 

أشعر بعدم األمان في  -٢

المجتمع الذي أعیش فیه من 

كثرة عرض الجرائم وصور 

 اإلرهاب المختلفة.

٦٨.٣ ٤٦٠ ٢٢.٣ ٥٠ ٥٠ ١١٢ ٢٧.٧ ٦٢ 

 ٦٨.٣ ٤٥٩ ٢٠.٥ ٤٦ ٥٤ ١٢١ ٢٥.٤ ٥٧ لمستقبل. أشعر بالقلق تجاه ا -٣

 ٢٣٥٥ مجموع األوزان



  

 ١٢٤ 

  ١ج ٢٠١٩ العدد السابع عشر ینایر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

یوضح الجدول السابق العبارات التي تحدد تأثیرات البرامج االستقصائیة التلفزیونیة      

علي المكون الوجداني لتشكیل اتجاهات أفراد العینة نحو قضیة اإلرهاب والتي جاءت طبقًا لما 

حیث جاءت عبارة "أحیانا أشعر بحاجة إلي االندماج مع المجتمع  أحرزته من تكرارات وأوزان

ومحاولة أن اكون عنصر إیجابي فعال في المجتمع" في الترتیب األول ضمن عبارات المكون 

، وفي الترتیب الثاني جاءت عبارة " ترفع من روحي المعنویة ٧٧.٧الوجداني، وذلك بوزن مئوى

لموجودة في المجتمع" ضمن عبارات المكون الوجداني، بمحاولة إیجاد حلول لتلك المشاكل ا

، تلیها عبارة " أشعر باإلحباط من كثرة عرض قضایا الفساد والخلل في ٧٠وذلك بوزن مئوى 

الجهاز الحكومي في البلد" في الترتیب الخامس ضمن عبارات المكون الوجداني، وذلك بوزن 

  .٦٥.٧مئوى

  )١٨جدول رقم (

دراسة حول العبارات التي تحدد تأثیرات البرامج االستقصائیة التلفزیونیة یوضح استجابات عینة ال

  ٢٢٤علي تشكیل  اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضیة اإلرهاب علي المكون السلوكي   ن =

  الموافقة 
 العبارة

موافق إلي حد  موافق بشدة
 ما

 الوزن المرجح غیر موافق

الوزن  النقاط % ك % ك % ك
 المئوي

تدفعني إلي البحث  - ١ يایجاب
عن برامج تعرض الحقائق 
التي خفیت عمدًا أو من 

 خالل الفوضى.

٥٧  
 

٦٩.٣ ٤٦٧ ١٧ ٣٨ ٥٧.٦ ١٢٩ ٢٥.٤ 

تدفعني إلي توعیة - ٢
الشباب ومن حولي بما 

 یضرهم.

٦٧.٣ ٤٥٣ ١٨.٨ ٤٢ ٦٠.٣ ١٣٥ ٢١ ٤٧ 

تدفعني إلي القراءة - ٣
والبحث واالطالع حول 

 القضایا المثارة.

٦٨ ٤٥٨ ١٩.٢ ٤٣ ٥٧.١ ١٢٨ ٢٣.٧ ٥٣ 

اتناول تلك القضایا  -٤
مع زمالئي ونحاول إیجاد 

 حلول لهذه القضایا.

٦٦ ٤٤٤ ٢٣.٢ ٥٢ ٥٥.٤ ١٢٤ ٢١.٤ ٤٨ 

تزید من شعوري  -١ سلبي
 بالهجرة للخارج.

٦٥.٧ ٤٤٢ ٢٦.٣ ٥٩ ٥٠ ١١٢ ٢٣.٧ ٥٣ 

أشعر بكرة العدید من - ٢
 المسئولین في المجتمع.

٦٥.٣ ٤٤٠ ٢٥.٩ ٥٨ ٥١.٨ ١١٦ ٢٢.٣ ٥٠ 

 ٢٧٠٤ مجموع األوزان
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یوضح الجدول السابق العبارات التي تحدد تأثیرات البرامج االستقصائیة       

التلفزیونیة علي المكون السلوكي لتشكیل اتجاهات أفراد العینة نحو قضیة اإلرهاب والتي 

تدفعني إلي البحث عن برامج جاءت عبارة "جاءت طبقًا لما أحرزته من تكرارات وأوزان مایلي: 

تعرض الحقائق التي خفیت عمدًا أو من خالل الفوضى" في الترتیب األول ضمن عبارات 

، یلیة في الترتیب الثاني جاءت عبارة " تدفعني إلي ٦٩.٣المكون السلوكي، وذلك بوزن مئوي 

ي؛ وذلك بوزن القراءة والبحث واالطالع حول القضایا المثارة " ضمن عبارات المكون السلوك

، وفي الترتیب الثالث جاءت عبارة " تدفعني إلي توعیة الشباب ومن حولي بما ٦٨مئوي 

، تلیها عبارة " أشعر بكرة ٦٧.٣یضرهم " ضمن عبارات المكون السلوكي، وذلك بوزن مئوي 

العدید من المسئولین في المجتمع" في الترتیب الخیر ضمن عبارات المكون السلوكي، وذلك 

  .٦٥.٣مئوي  بوزن

  النتائج العامة للدراسة:

% من عینة الدراسة أحیانًا یشاهدون برامج الصحافة ٥٦أظهرت نتائج الدراسة أن  -

  % الیشاهدونها اطالقًا.٤٤االستقصائیة التلفزیونیة، في حین أن 

جاءت مواقع التواصل اإلجتماعي في الترتیب األول بالنسبة لألماكن التي یشاهد فیها  -

ینة برامج الصحافة االستقصائیة، وفي التریب الثاني القنوات الفضائیة أفراد الع

  بالتلفزیون، یلیها في الترتیب الثالث المواقع اإلخباریة للقنوات التلفزیونیة.

تشیر نتائج الدراسة علي أن أغلب مشاهدي البرامج االستقصائیة التلفزیونیة یتابعونها  -

  بصفة غیر منتظمة.  

اهدة المبحوثین للبرامج االستقصائیة التلفزیونیة عینة الدراسة تمثل تعد أهم دوافع مش -

في "أنها تعد كاشفة لجرائم وفضائح الساسة والمسؤولین"، "وتعمق فهمهم لمعرفة 

األحداث الساسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة وغیرها بشكل متعمق، یلیها ألنها "تزودهم 

  الموضوع.بوجهات نظر مختلفة"، ثم الجرأة في تناول 

جاء تعریف "توجیه ضربات غیر انسانیة تستهدف األبریاء وتثیر الرعب بین اآلمنین"  -

  %.٢١.٤جاء في مقدمة التعریفات التي أشار إلیها المبحوثین عینة الدراسة بنسبة 

جاءت األسباب السیاسیة في مقدمة أسباب اإلرهاب التي ظهرت بالبرامج  -

وهي قیمة  ١.٦٣٨ z%، حیث بلغت قیمة ٢٣.٢االستقصائیة عینة الدراسة بنسبة 

  دالة إحصائیا.
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أكد جمیع المبحوثین عینة الدراسة أن البرامج االستقصائیة التلفزیونیة تساهم في  -

  تشكیل اتجاهات المبحوثین نحو قضیة اإلرهاب.

جاءت عبارة "جریئة في تناول مختلف القضایا واألحداث" في الترتیب األول ضمن  -

لمعرفي، وجاءت عبارة "أحیانا أشعر بحاجة إلي االندماج مع عبارات المكون ا

المجتمع ومحاولة أن اكون عنصر إیجابي فعال في المجتمع" في الترتیب األول 

ضمن عبارات المكون الوجداني، وجاءت عبارة " تدفعني إلي البحث عن برامج 

ل ضمن تعرض الحقائق التي خفیت عمدًا أو من خالل الفوضى" في الترتیب األو 

  عبارات المكون السلوكي لتشكیل اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضیة اإلرهاب.

  التوصیات والمقترحات:

إنشاء بنك معلومات مشترك بین وسائل اإلعالم تتوافر فیه المعلومات الضروریة عن  -

  الشبكات اإلرهابیة.

صائیة ضرورة تدریب وتأهیل الكوادر اإلعالمیة للعمل في مجال الصحافة االستق -

التلفزیونیة من خالل عقد دورات تدریبیة وتدریبهم علي اإللتزام بالموضوعیة 

  وأخالقیات العمل اإلعالمي.

القیام بحمالت توعیة منظمة من خالل نقل تقاریر استقصائیة متكاملة وبثها للبرامج  -

  والمؤتمرات التي تتناول قضیة اإلرهاب.  

االستقصائي التلفزیوني یمكن من خالله ضرورة وجود میثاق وقوانین خاصة بالعمل  -

  فرض ضوابط علي الممارسات االعالمیة االستقصائیة.
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