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Abstract: 

This study aimed to find out the effect of watching the Oscar-winning movie Spotlight and several other 

awards on the attitudes of the third and fourth year students of journalism and media towards investigative 

journalism, because this film presents the work of journalist investigators and their role in uncovering a 

corruption case within the church, and two groups were chosen They are equivalent so that there are no 

differences attributed to the variables other than the basic variable, which is watching the film and therefore the 

questionnaire was filled out by the control group, while a group view was made for the experimental group that 

contains the same number and characteristics of the control group for the Spotlight movie. Before the 

experimental group, the questionnaires were emptied to find the differences between the two groups in the 

answer to the paragraphs of the questionnaire those containd 32 items. To the main variable for the students. 

The study concluded that there are statistically significant differences in students ’attitudes towards 

investigative journalism between the two groups 

The researcher recommended the following: 

- The necessity of training recipients on selective exposure to media content, in order to benefit from it and 

to reject bad content that affects the attitudes and beliefs of the recipients. 

-Making use of dramatic materials in the educational process to enhance students concepts and vocabulary. 

-Training youth in critical thinking by proposing and discussing some negative and positive media 

materials. 
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 01/01/0101البحث:  قبول 01/6/0101استالم البحث: 

 لخصالم
 الصةحافة طلبةة توجهةات علة  أخةر  جةوازز وعةد  األوسةكار جةازز  علة  الحةازز اليةت سةبوت فةيلم مشةاهد  تةثيير لمعرفةة الدراسةة هذه هدفت

 عةن الكشة  فةي دورهم و اإلستقصازيين المحققين عمل يعرض الفيلم هذا ألن اإلستقصازية , وذلك الصحافة  إزاء  والرابعة اليالية السنة  واإلعالم
 مشاهد  وهو األساسي المتغير غير لمتغيرات تعز  فروق أي هناك اليكون بحيث متكافزتين مجموعتين اختيار تم , وقد الكنيسة داخل فساد ضيةق

 عةدد نفةس علة  تحتةوي التةي التجريبيةة للمجموعةة جماعيةة مشةاهد  عمةل تةم بينمةا ,  الضةابطة المجموعةة قبةل مةن اإلسةتبانة تعبزةة تةم وعليةة الفةيلم
 تفرية  وتةم التجريبيةة المجموعةة قبةل مةن نفسة  اإلسةتبيان تعبزةة تمةت المشةاهد  من اإلنتهاء وحال اليت سبوت لفيلم الضابطة المجموعة خصازصو 

 الحسةابي المتوسةط الباحيةة اسةتخدمت  , فقةر  32 علة  تحتةوي التةي اإلسةتبانة فقةرات علة  اإلجابةة في المجموعتين بين الفروق لمعرفة اإلستبانات
 فةي احصةازية داللةة ذات فةروق وجةود مد  الختبار وذلك , الدراسة متغير حول العينة أراء لوص  المزوية والنسب والتكرارات المعياري اإلنحرا و 

  . المبحويين للطلبة األساسي المتغير إل  تعز  الدراسة عينة إجابات
  المجموعتين بين اإلستقصازية الصحافة إزاء بةالطل اتجاهات في وجود فروق ذات داللة احصازية  الدراسة إل  وخلصت
  : بمايلي الباحية وأوصت

 توجهات عل  تؤير والتي السيزة المضامين ونبذ منها لإلستفاد  اإلعالم وسازل لمضامين اإلنتقازي التعرض عل  المتلقين تدريب ضرور   -
  .المتلقين ومعتقدات
   .الطلبة لد  والمفردات المفاهيم لتعزيز التعليمية العملية في الدرامية المواد من اإلستفاد   -
  .واإليجابية السلبية اإلعالمية المواد بعض ومناقشة طرح خالل من الناقد الفكر عل  الشباب تدريب  -

 الزرقاء جامعة , واإلعالم الصحافة طلبة , توجهات , اليت سبوت , فيلم , تثيير الكلمات المفتاحية:

 الفصل األول 
 الدراسة وأهميتها  خلفية

 المقدمة
 التراكمةي الجهةد مةد  يعلةم اإلتصةال وسةازل لتكنولوجيةا المتتبة 

 مهةارات أن كمةا , المرحلةة هةذه الة  للوصةول األوازةل بة  قةام الةذي
 التكنولوجيةة المرحلةة هةذه لتواكةب تطورت اإلتصال مجال في العاملين

 والبصةرية عيةالسةم الوسةازل تطةور عةن ميزاتها , ناهيك من واإلستفاد 
 وحركةات الصةوتية المةؤيرات اسةتخدام مستو  عل  تقدم من رافقها وما

 علة  أنهةا للمشةاهد تظهةر التةي الوهميةة والخلفيةات واأللةوان الكةاميرا

 علة  سةواء   المتلقةي علة  التةثيير شةثنها مةن التقنيةات هةذه كةل , حقيقةة
 ثييرالتة فةنن اليقةاقي الغةرس نظريةة فحسةب القريةب أو  البعيةد المةد 
 فةنن الرصاصةة نظريةة وبحسةب , والتراكمةي البعيةد المد  عل  يحدث
 لتلةك معارضةتنا أو اتفاقنةا مسةتو  كةان وأيةا , مباشةر  يحةدث التةثيير

 الرسةالة وطبيعةة الموضةو  وطبيعةة الجمهةور طبيعةة فةنن النظةريتين
 كميةة يحةدد مةا هةو بالوسةيلة الجمهةور يقةة ومسةتو  عرضةها وطريقةة
 نةوعين هنةاك أن البةاحيون , ويةر  المتلقةي علة  رالتةثيي حةدوث وزمةن
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  اإللزامةي والتةثيير  اإلختيةاري التثيير :  وهما المتلقي عل  التثيير من
 قبةل مةن اإلختياري السلوك تعديل ويحدث ,  السلوك تعديل مجال في

 سةلوكا المتلقةي بشةاهد عنةدما ذلةك , اإلحتةذاء أو التقليةد بداف  المشاهد
 اإللزامةي التعةديل أمةا , تقليةده إلة  فيميةل نفسة  فةي أيةرا ويتةرك يعجبة 
 ممةا مكية  بشةكل اإلعالم لوسازل المتلقي متابعة تكون عندما فيحدث
  ي.المتلق قبل من مقصود  غير بطريقة اإلستجابة إل  يؤدي

 مشكلة الدراسة وأسئلتها :
تميلةةةت مشةةةكلة الدراسةةةة فةةةي محاولةةةة معرفةةةة تثييرمشةةةاهد   الفةةةيلم 

وت اليت الحازز عل  جازز  األوسكار وعد  جوازز أخةر  السينمازي سب
عل  توجهات طلبةة الصةحافة واإلعةالم فةي جامعةة الزرقةاء األهليةة فةي 
السةةةنة الياليةةةة والرابعةةةة إزاء الصةةةحافة اإلستقصةةةازية خاصةةةة لكةةةون هةةةذا 
الفةةةةيلم يعةةةةرض تجربةةةةة إحةةةةد  الصةةةةح  األمريكيةةةةة فةةةةي تقصةةةةي حقيقةةةةة 

فةةةال فةةةي الكنيسةةةة , وألن هةةةذا الفةةةيلم القساوسةةةة الةةةذين اعتةةةدوا علةةة  األط
يعةةةرض بطريقةةةة مفصةةةلة حيةةةا  الصةةةحفيين وظةةةرو  عملهةةةم ومةةةؤهالتهم 
لخوض هذا النو  من التحقيقات , ولمعرفة مد  نجاح تجربةة التعةرض 
اإلنتقةةةازي للشةةةباب وأيرهةةةا علةةة  توجهةةةاتهم وسةةةلوكهم فيمةةةا بعةةةد , وهةةةي 

التعليميةة لطلبةة محاولة أيضا لترسيخ فكر  توظية  السةينما فةي العمليةة 
اإلعالم لما للدراما من سحر وجاذبية . وتتميل مشكلة هذه الدراسةة فةي 

 التساؤل الرزيس التالي :
ما تثيير مشاهد  فيلم سبوت اليت عل  توجهات طلبة الصةحافة 

 واإلعالم في جامعة الزرقاء األهلية إزاء  الصحافة اإلستقصازية ؟ 
 ة للدراسة وهي : من خالل اإلجابة عن األسزلة الفرعي

  ما توجهات طلبة الصحافة واإلعالم في جامعة الزرقاء
األهلية إزاء التطور األدازي  للصحافة اإلستقصازية بعد 

 التطور التكنولوجي والتقني المرافق لها ؟  
  ما درجة اتفاق الطلبة م  صفات وخصازص ومهارات

اإلعالمي الناجح في مجال الصحافة اإلستقصازية لتي 
 ضها التنافسية الشديد  لتلك المهنة؟ تفر 

  ما درجة استعداد طلبة اإلعالم المهنية والشخصية لممارسة
 الصحافة اإلستقصازية بعد التخرج ؟  .

  ما اتجاهات الطلبة إزاء التطور األدازي  للصحافة
اإلستقصازية بعد التطور التكنولوجي والتقني المرافق لها  بعد 

 .مشاهد  فيلم سبوت اليت؟  
  ما درجة اتفاق الطلبة م  صفات وخصازص ومهارات

اإلعالمي الناجح في مجال الصحافة اإلستقصازية التي 

تفرضها التنافسية الشديد  لتلك المهنة  بعد مشاهد  فيلم 
 سبوت اليت  ؟.

  ما استعدادات طلبة اإلعالم المهنية والشخصية لممارسة
 اليت؟.الصحافة  بعد التخرج  بعد مشاهد  فيلم سبوت 

 أهداف الدراسة :

 هدفت الدراسة ال  معرفة : 
تثيير مشاهد  فيلم سبوت اليت عل  توجهات طلبة الصحافة  

 واإلعالم في جامعة الزرقاء األهلية إزاء  الصحافة اإلستقصازية. 
 ومن خالل االجابة عن اسزلة الدراسة الفرعية

 : الدراسة أهمية

 مشاهد  تثيير عل  تعر ال ضرور  من الدراسة هذه أهمية تثتي
 الياليةة السةنة واإلعةالم الصةحافة طلبة توجهات عل  اليت سبوت فيلم

 لكةون . اإلستقصةازية الصةحافة تجةاه الزرقةاء جامعةة فةي  والرابعةة
  . الشباب لد  مؤير  ومحببة  السينمازية األفالم

  : من الدراسة أهمية تنب  كما
 علة  السةينمازية فةالماأل تةثيير تناولةت التةي الدراسةات قلةة   -
  . الباحية علم حد عل  بدراستهم يتعلق موضو  نحو الشباب توجهات

 لمضامين اإلنتقازي التعرض مهار  عل  الشباب تعليم أهمية  -
 . المختلفة  اإلعالم وسازل

 كيفيةة فةي والمعلمةين األسةاتذه البحةث هةذا يفيةد أن يمكةن  -
   .عليميةالت العملية في والسينما الدراما توظي 
  الدراسة منهج : رابعا

 الفةيلم مشةاهد  تةثيير عةن للكشة  التجريبةي المةنه  اسةتخدام تةم
 الصةحافة كليةة فةي الطةالب توجهةات علة  اليةت سةبوت السةينمازي
 الصةحافة إزاء الزرقةاء جامعةة فةي والرابعةة الياليةة السةنوات واإلعةالم

 لتصةميما اسةتخدم فقةد التجريبةي التصةميم عةن أمةا , اإلستقصةازية
 اختيةار تةم بحيةث . والتجريبيةة الضةابطة المجمةوعتين ذو التجريبةي

 والفزةة والتخصةص الشخصةية الصفات حيث من متكافزتين محموعتين
 المتغيةر  غيةر لمتغيةرات أخةر  أي أيةر هنةاك اليكةون بحيةث العمريةة
  . اليت سبوت فيلم مشاهد  وهو الدراسة هذه في األساس
  : الدراسة متغيرات
 .  اليت سبوت فيلم  :المستقل يرالمتغ

   الطالب . توجهات : التاب  المتغير
مجتمةةةة  الدراسةةةةة : جميةةةة  طلبةةةةة الصةةةةحافة واإلعةةةةالم فةةةةي كليةةةةة 
اإلعةةةةةالم / جامعةةةةةة الزرقةةةةةاء المسةةةةةجلين فةةةةةي الفصةةةةةل األول مةةةةةن العةةةةةام 

تةم اختيةار  ,من مستو  السنتين اليالية والرابعةة 9102/9191الدراسي 
 طالب وطالبة  إلجراء التجربة .   01عينة قصدية قوامها  
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 مصطلحات الدراسة : 
 ويتم اإلتصال لعملية النهازية المحصلة اصطالحا ويعني: تأثير .0

 السلوك أو الغاء أو األسوء أو األفضل السلوك إل  تعديل عبر
 العملية من والرزيس األخير الهد  وهو 2 السلوك تيبيت

  . اإلعالمية
جرازيا  عينة لد  اإلتجاه الموق  أو في التغيير عملية وا 
 اإلعالمية العملية من والرزيس األخير الهد  وهو الدراسة
 .   الفيلم مشاهد  وهي 

 , الضوء من حساسة بطبقة مغطا  مرنة خام ماد  هو  فيلم: .9
 من سلسلة عل  تحتوي التي الماد  هذه من مصنو  شريط
  16. الفتوغرافية الصور

 سيناريو شكل عل  كتبت التي الواقعية القصة فهو : أما إجرازيا
 والمميلين المخرج قبل من محتر  مرزي بشكل انتاجها وتم

  . والفنيين
 من حالة بثن  اإلتجاه البورت جوردن يعر  :  اإلتجاه .3

 وتوج  الخبر  تنظمها التي العصبي العقلي والتثهب التهيؤ
 قصير  التثهب حالة تكون وقد البيزة عناصر نحو الفرد استجابات

  7. بعيد  أو المد 
 رأي وراء القازمة الوجدانية الحالة هو اإلتجاه إن : سوي  ويقول
 أو رفض  حيث من , معين بموضو  يتعلق فيما , معين شخص
  33 . الموضو  لهذا قبول 
 ومهارات اإلستقصازية الصحافة في الطلبة رأي : إجرازيا

 لممارسة لهمأوقبو  رفضهم حيث من عليها القازمين الصحفيين
  . المهنة تلك

 الفصل الثاني
 اإلطار التظري والدراسات السابقة

  النظري اإلطار

 االعالم وسائل تأثير
 أدوات أهةم أحةد المعاصةر عالمنةا فةي اإلعةالم وسةازل باتةت

 حركةة فةي ومةؤيرا فةاعال دورا تلعةب حيةث , المجتمة  فةي التغييةر
 الجةزء كاهلهةا علة  يقة  إذ , المختلفةة بمجاالتة  المجتمعةي اإلصةالح

 و اليقةافي المنةا  تهيزةة فةي يتميةل والةذي , اإلصةالح عملية في المهم
 سلوك توجي  في دورها إل  إضافة , التغيير عمليات لقبول اإلجتماعي

 . 19المجتم  يشهدها التي التغيير حركة في ليصب والجماعات األفراد
 نحو فراداأل اتجاهات تشكيل في مهما دورا اإلعالم وسازل تلعب

 كلما الجديد  اإلتجاهات وتتشكل , المجتم  في الميار  الجدلية القضايا
    .26 اإلعالم وسازل خالل من العامة المعلومات األفراد اكتسب

 وطريقةة , وظازفهةا حسةب اإلعةالم وسةازل تةثيير ويختلة 
 األفراد أنفسهم واختال  , واليقافية اإلجتماعية والظرو  , استخدامها

 عوامةل ضةمن مكملةال , أوعةامال التةايير إلحةداث سةببا تكةون وقةد ,
 لتةثيير اإلعةالم بحةوث عليهةا ركةزت عديةد  مجةاالت وهنةاك . أخةر 
  : منها اإلعالم وسازل

 ,القةيم تغييةر ,المعرفةي التغييةر ,واإلتجاهةات المواقة  تغييةر -
   .14 السلوك تغيير

 يعتبةر مشةهدا   ويكةون والصةور , الصةوت بةين التليفزيةون ويجمة 
 سةحر إلة  التليفزيةون يضةي  حيةث والسينما, الراديو إمكانات خالصة
 الرسةالة توصةيل فةي عمومةا   الصةور  تسةاعد حيةث , إغةراء الصةوت

 للبةرام  المكونةة الرزيسةة العناصةر وتعتبةر أولة  , وتكملتهةا اإلعالميةة
 األخةر  اإلتصةال وسةازل كةل التلفزيةون تثيير يفوق , ولذلك التلفزيونية

 25.  
 وأوضةح أبةرز مةن فهةو اإلتجةاه أو الموقة  لتغييةر بالنسةبة أمةا
 اإلنسةان رؤيةة بةالموق  يقصةد , حيةث  اإلعالم  وسازل تثيير مظاهر
 اإلنسةان وشةعور , مةا لسلوك ما أو لقيمة أو ما لشخص أو ما لقضية
 تتةوفر التةي المعلومةات علة  بنةاء إيجابةا أو سةلبا مةاأ  الشة  هةذا تجةاه
 .14 اإلعالم وسازل عبر لدي 

ذا    الةذي الواقة  عكةس فةي السةينما دور عنةد قلةيال توقفنةا مةا وا 
 والخبةرات التجةارب طةرح ومحاولةة وهمةوم معانةا  مةن النةاس يعيشة 
 نسةتغل أن يجةب.  والتيقية  التوعيةة مجةال في منها لإلستفاد  البشربة
 وتعزيةز السةيزة سةلوكات  وتغييةر المتلقةي علة  بةالنف  يعةود بمةا السةينما

 .   11منها إليجابيةا
سواء كانت يورية , أو مهدد  بةاالنقراض ,  -إن "يقافة الشباب" 

يمكن تعبزتها بسهولة لتلبية االحتياجات  -أو محدد  , أو أسيء فهمها 
التمييلية ليقافةة البةالغين. تهةتم السةينما العالميةة الهادفةة  بتمييةل الشةباب 

يعنيةةةة  النظةةةةر إلةةةة   أكيةةةةر مةةةةن اهتمامهةةةةا باالسةةةةتهالك , وتستكشةةةة  مةةةةا
 . 31الشباب وما هي األمتعة اليقافية التي يحتاجونها بالفعل

 للتعةرض نتيجة الرأي في التحول اإلعالمية أن الدراسات وتؤكد
 ولكن , لآلراء الطفي  والتغيير التدعيم من شيوعا أقل اإلعالم لوسازل

 فةي أسةاس بدور القيام في األحوال بعض في اإلعالم وسازل تنجح قد
 . 25 اآلراء في التحول هذا إحداث

 : اإلنتقائي التعرض

 عةن يبحيةون النةاس أن علة  اإلنتقةازي التعةرض مفهةوم ويقةوم
 ويتجنبون , لها فيتعرضون , المعرفي ومخزونهم تتفق التي المعلومات

 وميةةولهم ومةةواقفهم أفكةةارهم مة  تتعةارض التةي المعلومةات تلةك
 . 12 ومعتقداتهم

 إختياريا أنفسهم تعريض إل  األفراد ميل هو اإلنتقازي فالتعرض
 التةي أو بهةا يهتمةون التي    ,25 اإلعالم وسازل طريق عن ما لرسالة

 ال أو شةعوريا   ويتجنبةون , آلرازهةم أو إلتجاهةاتهم مالزمةة يجةدونها
 و تةتالزم ال التةي أو مييةر  تكةون قةد التةي اإلعةالم رسةازل شةعوريا  
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 انتقازيةة يمةارس أن اسةتطا  واعيةا المشةاهد كةان . فكلمةا1 اتجاهةاتهم
  . ل  يتعرض الذي اإليجابي اإلعالمي المضمون فينتقي وميمر  ناجحة

 إدراك فةي اإلنتقةازي التفسةير أو التصةور أو  اإلدراك يتميةل و
 وفقةا لة  يتعرضةون الةذي للمضةمون أوتفسةيرهم تصةورهم األفةراد أو
 فةي قصةودالم للمعنة  الخةاط  التفسةير مة  واتجاهةاتهم لمصةالحهم

   .25 وقيمهم اتجاهاتهم م  مختلفة كانت اذا الرسالة
 الةوعي بنةاء فةي مهم دور والمجتم  والجامعة والمدرسة ولألسر 

 مفهةوم ترسةيخ يةم والسةلبي اإليجةابي بةين للتمييةز المجتمة  أفةراد لةد 
 .14 بالذات اليقة وتعزيز الذاتية الرقابة

 علة  قةدرتها ثحية مةن وسةيلة إلة  وسةيلة مةن التةثيير ويختلة 
   .28 المتلقي  احتياجات تقديم في واإلستمرار اإلنتباه وجذب اإلقنا 

 صةناعة وأصةبحت تطةورت وتكنولةوجي فنةي كشةكل والسةينما
 أغراضةها  , وامتةدت للجمةاهير التسةلية مةن شةعبيا شةكال تقةدم ضةخمة
  . 32  العلمي والبحث والدعاية التربية لتشمل

ن المستهلكون من اإلختيار من عل  الجانب اإليجابي , سيتمك
بين مجموعة كبير  من البرام  التيقيفية والترفيهية. وسيكونون قادرين 

حول مواضي  ال تحص . وسيكونون قادرين  عل  إرضاء فضولهم
ترفي  عنهم وبالتالي الحصول عل   عل  اختيار أفضل الموادالتي 

  . 34 أفضل خدمة الستعاد  طاقاتهم اإلنتاجية
  : المتلقين على وتأثيرها لسينماا فوائد

 أن الشةديد واإلجحةا  الواضةح الظلةم لمةن إنة  : الحجةي يقةول
 واإلنصا  العدل لكن السلبية, أو الضار  الزاوية من السينما إل  ننظر

 المتنوعةة والجوانةب المتعةدد  الزوايةا جمية  مةن إليهةا ننظةر أن يقتضةي
  8.المترابطة والفوازد

 مشةاهد  فةي اإلنتقازيةة علة  المتلقةي ربنةد أن المهةم فمةن لةذلك
 ما نتثمل ونحن النقدية إمكانياتنا نطور أن وعلينا ,  السينمازية األفالم

 . 00السينما في معروض هو
 لألفةالم اإلنتقازيةة مفهةوم تعزيةز حاولنةا البحةث هةذا وفةي  
 عةن الظلةم ورفة  الحقيقةة لكشة  تسةع  والتةي الهادفةة السةينمازية
 مجموعة مجهود لوال العالم ال  ليصل صوتهم يكن لم الذين المظلومين

 اختيةار تةم ولهةذا اإلستقصةازي المجةال فةي المحتةرفين الصةحافيين مةن
 عةد  علة  حةاز والةذي الهادفةة األفةالم أحةد لكونة  اليةت سةبوت فةيلم

 الفةيلم ألن وكةذلك وصةعب  شةازكة قضةية نةاق  ولكونة  عالميةة جةوازز
 األخص وعل  واإلعالم الصحافة نةمه لواق  المهنية للمارسات يعرض

 لةد  الناقةد التفكيةر اسةتيار  فةي منةا ومحاولة  , اإلستقصازية الصحافة
 . الطالب
  : اليت سبوت فيلم

 6 فةي إصةداره تةم أمريكةي درامةا فةيلم اليةت : هةو سةبوت فةيلم
 الحقيقيةة , اإلستقصةازي التحقيةق قصةة يةروي , 2015 عةام  حزيةران

 مةن و بوليتزر جازز  عل  الحازز غلوب سطنبو  صحفيوا بها قام التي
 و آخةرين رافةالو,   : مةارك المميةل بطولة  و مكةاريي تومةاس  إخةراج
 بهةا قةام التةي الجنسةية اإلعتةداءات عةن  التحقيقةات موضةو  وكةان

 استقالة إل  أدت التي الفضيحة هي و أطفال, ضد أبرشية في قساوسة
 الكييةر اختارت  الفيلم هذا,   2002 عام بوسطن كاردينال لوو برنارد 

 ترشيح  تم كما 2015 لعام  األفالم كثفضل المجالت و الصح  من
 أفضةل و مخةرج أفضةل و فةيلم أفضةل أبرزهةا مةن جواززأوسةكار لسةتة

  .أصلي سيناريو
  : اإلستقصائية الصحافة

 التةي الصةحافة أشةكال مةن شةكل هةي اإلستقصةازية الصةحافة
 يقضةي قةدو  , يهمهةم واحةد ضةو مو  فةي بعمةق الصةحفيون فيهةا يحقةق

عداد البحث في سنوات أو شهورا اإلستقصازي الصحفي  .  92 تقرير وا 

 ودور مفهةوم تطةور بدايةة مة  اإلستقصةازية الصةحافة ظهةرت
 عةن والتحةري والتركيةز اإلبةراز فةي واتجاههةا المجتمة  فةي الصةحافة

 والفساد اإلنحرا  جوانب وبخاصة   ,المجتم  في تحدث معينة قضايا
 . 02الفساد عن بالمنقبين اللون هذا محرروا سمي لذلك ونتيجة

 للنهةوض فاعليةة األكيةر الوسةيلة هةي الةذاتي التنظةيم ونظةم
 الة  حاجةة التوجةد , الةنظم هةذه ميةل تقةوم وحيةث,  المهنيةة بالمعةايير

 وينبغةي , مسةتقلة هيزةات عليهةا تشةر  وأن , تشةريعي نظةام فةرض
 .  01 وحدهم اختيارهم من يةمهن روابط إقامة حرية للصحفيين

 التحقيقات من مختل  نو  عن "اإلستقصازية الصحافة" ُتعبِّر و 
 وراء فيمةا والبحةث األيةر, بتتبة  وُتعَنة  بةالعمق, تتسةم حيةث الصحفية,
 أن يفترض مدققة, نتاز  استخالص يم ومن فقط, نقلها وليس المعلومة

اإلستقصةازي  حفيالصة وقناعةات بتوجهةات تثيرهةا وعةدم بالحيةاد تتسةم
91. 

 : المجتمع في الصحفي المراسل دور

 إللقةاء الكبةر  والشةركات والمحةاكم الحكومةة عمةل فةي التةدقيق
  ,والفشل  النجاح نقاط عل  الضوء

 أو إلهمةال اإلنتبةاه لفةت,  المسةتويات جمية  علة  الفساد كش 
 المجتمة  مةن مهمشةة لقطاعةات الفرصةة , إعطةاء المسةؤولين تقصةير
   .01نفسها  عن للتعبير

حيةةث تنظةةر المجتمعةةات الديمقراطيةةة الةة  الصحافةةة ووسازل 
اإلعةالم باعتبارهةا أدوات الرقابةة, ميلهةا فةي ذلةك ميةل البرلمةان 
والمجالةس النيابيةة,  فالصحافةةة ووسازل اإلعةةالم تمةةارس هةةذا الةةدور 

ينظةر اليهةا فةي هةذا الصةدد نيابةةة عةةن جمهورهةةا وعةةن الشةةعب, و 
باعتبارهةا أحد أهم اآلليات والوسازل التي يمكن من خاللها تحقيق 

  . 90وتفعيةل قيةم الرشةد والمحاسةبة  الشفافية 

 : السابقة الدراسات
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 الصةحافة واقة  رصةد إلة  , 002015الشةرافي دراسةة هةدفت
 الوصفي ه المن أسلوب  واتب  الفلسطينية , الصح  في اإلستقصازية

 وصحيفة , المضمون تحليل استمار  طريق عن المعلومات جم  وتم ,
 الجديةد  الحيةا  صةحيفة الدراسةة وشةملت.  والمقابلةة اإلستقصةاء
  . والرسالة وفلسطين

  : التالية النتاز  إل  الباحث وتوصل
 الصةحيفة تقبةل ال التةي الحمةراء الخطةوط من مجموعة هناك -

 . حولها ةاستقصازي تحقيقات بعمل

 : الباحث وأوص 
 علة  اإلستقصازية التحقيقات عدد زياد  عل  الصح  بحث -
جةراء , وأكاديميةا مهنيةا اإلستقصةازية الصةحافة وتشةجي  , صةفحاتها  وا 
  .الصحفيين أمام العقبات وتذليل, حولها علمية دراسات

 الصةحافة ممارسةة واقة ,   922013 ربية ,   دراسةة ورصةدت
 المحررين تواج  التي واإلشكاليات المصرية لصحافةا في اإلستقصازية
 األسةلوب , اإلعالمةي المسةح مةنه  الباحةث واتبة  , اإلستقصةازيين

 حةول اإلستقصازيين الصحفيين بين إجماعا   النتاز  كشفت, و   المقارن
 فةي مصةر, فةي الصةحفي للعمةل المنظمةة للقةوانين السةلبية التةثييرات

  .اإلستقصازية الصحافة لممارسة سبةمنا غير أنها علي التثكيد إطار
 ممارسةةة علةة  الصةةح  تركيةةز وأوصة  الباحةةث  بضةةرور 

 وعةدم العةام والصةالح المجتمة  خدمةة بهةد  اإلستقصةازية الصةحافة
  . السياسي النظام سلبيات عن الكش  عل  اإلقتصار
 علة  والجةرأ  والديمقراطية الحرية من المطلوبة الحدود توفير -

 .الحقازق كش  نتاز  تحمل
 تواجة  التةي المعوقةات , 2016 2الحمةداني , دراسةة ناقشةتو  
 محرريهةا نظةر وجهةة مةن العةراق فةي اإلستقصةازية الصةحافة عمةل

 تةم اإلسةتبيان , و اسةتمار  خةالل مةن اإلسةتطالعي المةنه  وباسةتخدام
 الصةحافة فةي اإلستقصةازية التحقيقةات كتةاب مةن عمديةة عينةة اختيةار
  .  العراقية

 وأن %100 بنسبة قانونية معوقات وجود ال  الدراسة وتوصلت
 تةوفيرب  الدراسةة وأوصةت المعلومةة , إلة  الوصةول فةي عةازق هنةاك

 اإلستقصةازي الصةحفي لةتمكن المتطةور  والتقنيةة الماديةة اإلمكانةات
  . وج  أكمل عل  عمل  من أداء العراقي

 ي وتكي والتعبير النشر وحرية الصحفيين حماية قوانين تفعيل -
 . الصحفية للكوادر التدريبية الدورات

 وسةازل إلة  دور التعةر  ,2000 6 العةزازي, دراسةة وهةدفت
 الدراسةة الجةامعي ,  واعتمةدت للشةباب السياسةي الةوعي فةي اإلعةالم

 اسةتمار  خةالل مةن الميدانيةة البيانةات جمة  وتةم المسةح طريقةة علة 
 .  استبيان

 إحصةازية داللةة ذات ارتبةاط عالقةة وجةود عةن النتةاز  وكشةفت
 العربيةة الفضةازية القنةوات فةي السياسةية البةرام  علة  اإلعتمةاد بةين

 عينةة الجةامعي الشةباب قبةل مةن القضةايا السياسةية بمتابعةة واإلهتمةام
 . الدراسة

 إهتمام ا اليمنية  اإلعالم وسازل إبداء  بضرور  وأوص  الباحث 
 . اليمني  للشباب السياسية والمعرفة السياسية المشاركة بقضية أكبر

 اإلنعكاسةات  "بعنةوان , 2005 1للعةزازي, اخةر  دراسةة وفةي
 الجةامعي الشةباب علة  الفضةازية القنةوات فةي األجنبيةة لألفةالم اليقافية

  " تحليلية ميدانية دراسة ..اليمن في
 وتوصةلت المعلومةات لجمة  اإلسةتبيان اسةتمار  اسةتخدام وتةم

 : اأهمه النتاز  من العديد إل  الدراسة
 وجةاءت األفةالم مرتفة  بشةكل األجنبيةة األفةالم الطلبةة يتةاب 
 لةد  المفضةلة األفةالم جنسةية حيةث مةن األولة  بالمرتبةة األمريكيةة
 الجامعي . الشباب

  التوصيات
 الفضةازية, للقنةوات األميةل اإلختيةار الجامعةة طلبةة علة  -
 تعليميةةوال اليقافيةة الوظيفةة منطلةق ومةن لبرامجهةا, الناقةد  والمشةاهد 
 التثيير عدم عل  الحرص م  الترفيهية, الوظيفة فقط وليس واإلخبارية,

  .العلمي تحصيلهم عل  للمشاهد  السلبي
 بةدور والجةامعي واليةانوي األساسةي التعلةيم مؤسسةات قيةام- 

 مفةردات فةي اإلعةالم وسةازل علة  التربيةة مةاد  بندخةال سةواء أكبةر,
  .الدراسية المناه 
 التلفزيونيةة المةواد تةثيير , 2002,  8الحةاج دراسةة تناولةت و
 فةي والسةوري المصري التلفزيون في اليقافية المواد إنتاج عل  األجنبية

 اسةتخدم وقةد ,  والمضةمون العةرض شةكل حيةث مةن العولمةة ظةل
 القنةاتين في اليقافية البرام  من لعينة المضمون تحليل أسلوب الباحث

 القةازمين مةن لعينةة  المسةح ه مةن اسةتخدام  إلة  إضةافة الفضةازيتين,
  :البحث نتاز  كانت وقد باإلتصال,
 محاكةا  أكيةر المصةري التلفزيةون فةي اليقافيةة البرام  إنتاج أن-

 .السوري التلفزيون في من  األجنبية التلفزيونية للمواد
 تةثيير   "بعنةوان دراسةة فةي  ,  )1999 (,02شةقير واسةتخدمت

 اللبنةاني الشةباب إدراك علة  ليفزيةونالت فةي األجنبيةة للةدراما التعةرض
 عناصةر   " واإلدمةان العنة  بمفهةومي يتصةل فيمةا اإلجتمةاعي للواقة 
 من شاب 400 قوامها لعينة اإلستبيان لصياغة أسزلة المضمون تحليل
 األجنبيةة الةدراما حلقةات مةن العديةد مضةمون بتحليةل قامةت وقةد لبنةان
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 , اللبنانية الشاشات عل  رضتع التي والمكسيكية والبريطانية األمريكية
 الغةرس نظريةة الباحيةة واسةتخدمت , الشةباب علة  تثييرهةا لمعرفةة 

النتةاز   مةن العديةد الباحيةة إلة  وتوصةلت  لدراسةتها كنظريةة اليقةافي
 : أهمها

 مةن األولة  المرتبةة تحتةل األجنبيةة والمسلسةالت األفةالم أن- 
 حجم بين عالقة كهنا وأن ,مشاهدتها الشباب يفضل التي المواد حيث

 وذلك اإلجتماعي للواق  اللبناني الشباب إدراك وبين للتليفزيون التعرض
  .واإلدمان العن  بقضيتي يتصل فيما

 كوسةيلة التلفةاز فاعليةة حةول  1991 عةام دراسة 90ليبلر وطبق
 عةن التعلةيم برنةام  في المسجلين الطالب وكان  العلوم لتعليم أساسية

 هةم الفيزيةاء لتةدريس التفةاعلي التلفزيةون ستخدامبا  بول جامعة في بعد
 علة  الدراسةة وأجريةت  طالبةا 85 العينةة الدراسةة , وبلغةت مجتمة 
 علة  فيهةا يعتمةد والتةي بةول , واليةة بجامعة بعد عن الدارسين لطالب

 الطةالب اتجاهةات لتحديةد مسةح إجةراء تةم , أساسةي بشةكل التليفزيةون
 تجةاه الطةالب موقة  وتقيةيم تعلةيملل كطريقةة التفةاعلي التلفزيةون نحةو

 تحليةل فشةل . . .األصةلي والموقة  بعيد  مواق  ستة في الدور  محتو 
 فةرق أي إظهةار فةي (ANOVA Model) اإلتجةاه أحةادي التبةاين
 الصةفو  فةي المجموعةة بةين المواقة  فةي 0.05 مسةتو  عنةد معنةوي
 و الصةف فةي والمجموعةة المعتمةدون المعلمةون يرصةدها التي الدراسية
 الفيزياء بدور  الملتحقين الطالب ذاتي ا وكان مراقبتها تمت التي الدراسية

 كطريقة التفاعلي التلفزيون تجاه قليال   إيجابية أكير التفاعلية التلفزيونية
 يتخةذون التفةاعلي التلفزيةون فصةول فةي الطةالب حيةث كةان  للتعلةيم
 اختبارات عل  الطالب أداء ولكن الفيزياء, محتو  تجاه إيجابية مواق 
 . بالمدارس المنتظمين نظازرهم من أقل كانت العلوم

 األفةالم أيةر  "بعنةوان ,  2016 ,0الرزاق العبد دراسة هدفت   
 "األخةر  اإلعةالم بوسةازل مقارنةة األردنةي الشةباب علة  السةينمازية
 بةاألفالم األردنةي الجةامعي الشةباب وتةثير تعةرض درجةات إلة  التعر 

 بالوسةازل مقارنةة األفةالم تلةك تقدمة  الةذي مونوالمضة السةينمازية
 , الوصفي المنه  عل  دراست  في الباحث واعتمد , األخر  اإلعالمية
 :   أهمها النتاز  من مجموعة الباحث إل  وتوصل

 لمشةاهد  سةاعتين سةاعة إلة  مةن يقضةون الجةامعي الشةباب -
 ي أفةالمالجةامع الشةباب يفضةلها التةي األفةالم وأن السةينمازية األفةالم

 .الشباب لد  المفضلة هي المرزية الوسازل وأن الكوميديا
 األردنةي الجةامعي الشةباب لتةثير متوسةطة درجةة وجةود - 
 .السينمازية باألفالم

 وسةازل دور  عةن , 902010مهةدي  و حلةس دراسةة وكشةفت
  , الفلسةطيني الشةباب لةد  اإلجتمةاعي الةوعي تشةكيل فةي اإلعةالم

 اسةتبانة إعةداد طريةق عةن اإلجتمةاعي المسةح مةنه  الباحيةان واستخدم
 ما يلي :  النتاز  واظهرت ,محاور يالية عل  اشتملت

 نسبة يؤكد مما اإلعالم لوسازل كبير  بنسبة الشباب يتعرض  -
 . اإلجتماعي الوعي تشكيل في اإلعالم دور ارتفا 

 للقضةايا اإلدراك مسةتو  فةي اإلعةالم وسةازل دور ارتفةا  -
 وبنسةبة المبحةويين نظةر وجهةة مةن والمجتمة  بالفرد ةالخاص األساسية
86%  . 

 واستراتيجيات آليات وض  أهمها توصيات عد  البحث وتضمن
 . هادفة الغير اإلعالمية الماد  طوفان لمواجهة عملية

 :  السابقة الدراسات على التعليق
 في اإلستقصازية الصحافة واق  األول  اليالث الدراسات ناقشت

 الصةحافيين تواجة  التةي والمشةاكل والعةراق ومصةر ينفلسةط مةن كةل
 المةوارد وقلةة التةدريب قلةة فةي معظمهةا يرتكةز والتةي اإلستقصةازيين

 مضةاعفا جهةدا يتطلةب مةا وهةذا الحمةراء والخطةوط القيود وكير  المالية
 سةبوت فةيلم بالضةبط عرضة  مةا وهةذا اإلستقصةازيين الصةحافيين مةن

 الصةحفي تواجة  التةي اطروالمخة والقيةود الصةعوبات حةول اليةت
  . اإلستقصازي
 علة  الةدراما إل  تةثيير تلتها التي األرب  الدراسات تطرقت بينما

 تةثيير وجةود الدراسةات وأكةدت المختلفةة القضةايا بعةض تجةاه الشةباب
 أجنبيةة أم عربيةة كانةت سةواء الشةباب لهةا تعةرض التةي الدراميةة للمةواد

 تغييةر إحةداث علة  الةدراما  قةدر  حةول الدراسةات تلك م  نتفق وبالتالي
 . والسلوك اإلتجاهات في

 خاللهةا مةن أكةد والتي ليبلر اجراها التي اليامنة الدراسة وجاءت
 وبةين متلفةز  تربويةة لمةواد تعرضةوا الةذين الطلبةة بةين فةروق وجةود عدم

 وهنةا  اإلتجاهةات موضةو  فةي الوسازل تلك اليستخدمون الذين أقرانهم
 . الدراسة نتاز  موضو  في  ونختل  جزء م  نتفق

 للسينما المتوسط التثيير موضو  في التاسعة الدراسة م  نختل 
 للسةينما كبيةرا تةثييرا هنةاك بثن دراستنا نتاز  اكدت حيث  الشباب عل 
 صةميم فةي وهةو منتقة  الفةيلم كةون عةن نةاجم اإلخةتال  يكةون وربمةا
 راتللمتغية تبعةا الفةروق وجةود عةدم فةي ونتفةق , اإلعالمةي العمةل

  .  الديمغرافية
 علة  نتازجهةا أكةدت حيةث العاشةر  الدراسةة مة  تمامةا ونتفةق

 فةي خصوصةا المختلفةة اإلعةالم بوسةازل الشةباب لتثير الكبير المستو 
 . تهمهم التي القضايا

 عرضةها خةالل مةن السةابقة الدراسةات مةن اإلسةتفاد  تمةت
  توصياتها بعض عل  والبناء , السابقة لألدبيات
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 علة  الةدراما تةثيير موضةو  هةو : السةابقة الدراسةات  م التشاب 
 , واإلتجاهةات بةالوعي متعلقةة مختلفةة مواضةي  فةي الشةباب توجهةات
 , الدراسة نتاز  تشاب  , الدراسة موضو  في الجامعات طلبة استهدا 

 الرأي استطالعات عل  اإلعتماد هو الدراسات تلك م  اختالفنا ويثتي
 , الديمغرافية الدراسات لمتغيرات إلختالفاتا وعزو اإلستبانة خالل من

 لمجمةوعتين التجريبةي المةنه  اعتمةاد حيةث مةن دراسةتنا تختلة 
 ة.الطلب توجهات في اإلختالفات رصد في متكافزتين

 الفصل الثالث 

 الميدانية  إجراءات الدراسة
حديةد المةنه  , وأدا  تتميات إجراءات الدراسة الميدانية فةي 

 لي توضبح لذلك . الدراسة , وفيما ي
 المنهج -0

تةةةم اسةةةتخدام المةةةنه  التجريبةةةي للكشةةة  عةةةن تةةةثيير مشةةةاهد  
الفةةةيلم السةةةينمازي سةةةبوت اليةةةت علةةة  توجهةةةات الطةةةالب فةةةي كليةةةة 

الصةةةحافة واإلعةةةالم السةةةنوات الياليةةةة والرابعةةةة فةةةي جامعةةةة الزرقةةةاء 
إزاء الصةةةةحافة اإلستقصةةةةازية , أمةةةةا عةةةةن التصةةةةميم التجريبةةةةي فقةةةةد 

ستخدم التصميم التجريبي ذو المجموعتين الضابطة والتجريبية . ا
بحيةةةةةث تةةةةةم اختيةةةةةار محمةةةةةوعتين متكةةةةةافزتين مةةةةةن حيةةةةةث الصةةةةةفات 
الشخصية والتخصص والفزة العمرية بحيث اليكون هناك أي أير 
لمتغيةةةرات أخةةةر  غيةةةر المتغيةةةر  األسةةةاس فةةةي هةةةذه الدراسةةةة وهةةةو 

  مشاهد  فيلم سبوت اليت .
  الدراسة وعينة  المجتمع األصلي -2

تكةةون مجتمةة  الدراسةةة مةةن طلبةةة كليةةة اإلعةةالم فةةي جامعةةة 
الزرقةةةاء , وقةةةد تةةةم أخةةةذ عينةةةة قصةةةدية مةةةن كطلبةةةة السةةةنة اليتايةةةة 
والرابعةة وتةم تقسةيمهم إلةة  محمةوعتين ضةابطة وتجريبيةة , ويتبةةين 

 .  ( توزي  العينتين0من الجدول رقم )
 

 ( أفراد العينة 0الجدول رقم )

 
 
 

 
 

 أداة الدراسة  -3

لفقةةرات احتةوت علةة  تضةمنت اإلسةتبانة مجموعةةة مةن ا
مفةةةةةةةةةةةرد  لمعرفةةةةةةةةةةةة توجهةةةةةةةةةةةات الطلبةةةةةةةةةةةة إزاء الصةةةةةةةةةةةحافة  09

 اإلستقصازية من فبل المجموعتين . 
 صدق أداة الدراسة وثباتها  -4

تةةم عةةرض اإلسةةتبانة علةة  مجموعةةة مةةن أعضةةاء هيزةةة 
التةةدريس مةةن داخةةل وخةةارج الجامعةةة وذلةةك للتحقةةق مةةن مةةد  
ذ مناسةةةةةةبة اإلسةةةةةةتبانة ألغةةةةةةراض الدراسةةةةةةة  , وقةةةةةةد تةةةةةةم األخةةةةةة

بالمالحظةةات وتعةةديلها لتصةةبح اكيةةر دقةةة لقيةةاس مةةا وضةةعت 
عةةاد  التجربةةة  لةة  . ولقيةةاس يبةةات األدا  تةةم تطبيةةق التجربةةة وا 

 .عل  المبحويين وكانت النتاز  متقاربة في كلتا الحالتين
 

  : الدراسة متغيرات -

 اليت سبوت فيلم :المستقل المتغير. 

 الطالب توجهات : التاب  المتغير  
 ب اإلحصائية : األسالي

تم حساب النسب والتكرارات لكل فقر  من الفقرات , يم تم قياس 
المتوسط الحسابي واإلنحرا  المعياري لتحديد درجات الفروق بين 

 إجابات العينة التجريبية والعينة الضابطة  

 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 تةثيير إلة  ر التعة تهةد  التةي الدراسةة نتةاز  الفصةل هةذا يعةرض
 جامعةة فةي اإلعةالم طليةة توجهةات علة  اليةت سةبوت فةيلم مشةاهد 
 علة  بنةاءا النتةاز  وسةنعرض , اإلستقصةازية الصةحافة إزاء الزرقةاء
 . الدراسة أسزلة

  وهةو  الدراسةة لهةذه الةرزيس  التسةاؤل : الدراسةة أسةزلة عةن اإلجابةة
 في اإلعالم كلية طلبة توجهات عل  اليت سبوت فيلم مشاهد  ماتثيير

 

 العينة 

 التتخصص             السنة الدراسية        الجنس            

إذاعة  صحافة  المجموع رابعة  ثالثة  المجموع أنثى  ذكر 
 وتلفزيون 

 المجموع

 01 01 01 01 01 01 01 01 01 التجريبية

 01 01 01 01 01 01 01 01 01 الضابطة
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 . والتجريبية الضابطة العينتين بين اآلتية بةالفروق اإلجابةة وتميلةت ؟ اإلستقصةازية الصحافة إزاء الزرقاء جامعة
  اإلستبانة , المتوسط الحسابي والرتب ودرجة األير (إجابات العينة الضابطة عل  فقرات 0الجدول رقم)  

 المتوسط الفقر  
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 وسازل من  التنصل عل  قادرا المسؤول يعد لم 2

 .  االستقصازي المنه  تتب  التي اإلعالم 

 متوسطة 7 2.23

 الصحافة طريق عن الفساد قضايا كش  في األخير  الفتر  في وخطيرا مهما دورا اإلعالم لعب 3
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 متوسطة 6 2.46
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 متوسطة 5 2.32  .قضاياهم وعرض المهمشين األشخاص من الكيير إظهار في  اإلستقصازية الصحافة ساعدت 6

 متوسطة 6 2.46  . السابق في تناق  تكن لم التي القضايا من الكيير  اإلستقصازية الصحافة ناقشت 7

 متوسطة 7 2.20  اإلستقصازي المنه  ربتثيب اإلعالمية القضايا طروحات في الحرية هام  اتس  8

 متوسطة 5 2.45 . رأي  عن للتعبير  كبير  فرصا العادي للمواطن  اإلستقصازية الصحافة أتاحت 9
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 متوسطة 6 2.40

 االعالم طريق عن معرفتها الناس بمقدور يكن لم ومعلومات حقازق اإلستقصازية الصحافة قدمت 11

 . التقليدي

 متوسطة 3 2.51
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 متوسطة 4 2.47 . المواطنين تهم التي القضايا معظم بالتغطية  اإلستقصازية الصحافة تناولت 14
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 متوسطة 6 2.18

 متوسطة 5 2.23 .  بمهامهماالستقصازية القيام أيناء عالية ومهنية حرفية اإلعالميون أظهر 17
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 ضعيفة 9 1.76

( والذي يجيب عن السؤال األول والياني 9يوضح الجدول ذو الرقم )
 واليالث : 

م في جامعة الزرقاء األهلية ما توجهات طلبة الصحافة واإلعال -0
إزاء التطور األدازي  للصحافة اإلستقصازية بعد التطور التكنولوجي 

 والتقني المرافق لها ؟  .

ما درجة اتفاق الطلبة م  صفات وخصازص ومهارات   -9
اإلعالمي الناجح في مجال الصحافة اإلستقصازية لتي تفرضها 

 التنافسية الشديد  لتلك المهنة؟  .

مةةةةةا درجةةةةةةة اسةةةةةتعداد طلبةةةةةةة اإلعةةةةةالم المهنيةةةةةةة والشخصةةةةةةية   -0
 لممارسة الصحافة اإلستقصازية بعد التخرج ؟  .: 

أن استجابات أفراد العينة الضابطة عن عبارات الصحافة اإلستقصةازية 
وهةةةةو يقةةةة  فةةةةي ) المسةةةةتو   992.12قةةةةد بلغةةةةت بالمتوسةةةةط الحسةةةةابي  

  اإلطةةةةةةار والتةةةةةةي تركةةةةةةز علةةةةةة 01,  90,  91المتوسةةةةةةط (  باسةةةةةةتيناء 
المفةةةةاهيمي للصةةةةحافة اإلستقصةةةةازية والتةةةةي غةةةةذيت مةةةةن حةةةةالل الدراسةةةةة 
النظريةةةة وبعةةةض التطبيقةةةات العمليةةةة التةةةي مارسةةةها الطلبةةةة أمةةةا الفقةةةرات 

األخةةةةةر  فتعةةةةةز  نتيجتهةةةةةا للصةةةةةةور  النمطيةةةةةة السةةةةةازد  عةةةةةن الصةةةةةةحافة 
اإلستقصةةةازية ووظازفهةةةةا فةةةةي المجتمةةةة  , وربمةةةا كانةةةةت اتجاهةةةةاتهم نحةةةةو 

صةةةةازية بهةةةةذا المسةةةةتو  نظةةةةرا لحدايةةةةة هةةةةذا النةةةةو  مةةةةن الصةةةةحافة االستق
الصةةةحافة فةةةي المجتمعةةةات العربيةةةة كمةةةا جةةةاء فةةةي األدبيةةةات والدراسةةةات 

 السابقة . 

وتجةةةدر اإلشةةةار  إلةةة  أن الدراسةةةات السةةةابقة وضةةةحت وجةةةود الكييةةةر مةةةن 
المصاعب التي تواج  الصحافة االستقصازية في الةوطن العربةي , كمةا 

وتضةةييق الحريةةات فةةي بعةةض المجتمعةةات  أن قلةةة , ونقةةص التةةدريب ,
العربية وقلة الدعم أسهمت كييرا في عدم تطور الصةحافة اإلستقصةازية 
فةةةي الةةةوطن العربةةةي وهةةةذا مةةةا أكدتةةة  دراسةةةة  الحمةةةداني التةةةي أضةةةافت 
المعوقةةةات القانونيةةةةة إلةةةة  مجمةةةةل المعويةةةةات التةةةةي يواجههةةةةا الصةةةةحفيون 

عةةةن المعوقةةةات  اإلستقصةةةازيون فةةةي العةةةراق , كمةةةا كشةةةفت دراسةةةة ربيةةة 
السياسية ونقص الحريات الممنوحة للصحفي اإلستقصازي في مصةر , 
وركةةةزت دراسةةةة الشةةةراقي علةةة  كيةةةر  الخطةةةوط الحمةةةراء التةةةي التسةةةتطي  
الصةةحافة الفلسةةطينية تخطيهةةا فةةي التحقيقةةات اإلستقصةةازية , لةةذلك أر  

 أن هذه النتيجة جاءت منسجمة تماما م  تلك الدراسات . 

 ( إجابات العينة الضابطة عل  فقرات اإلستبانة , المتوسط الحسابي واإلنحرا  المعياري  والرتب ودرجة األير  :3 الجدول رقم) 

 الفقر  
 المتوسط

  الحسابي

االنحرا  
 المعياري 

 درجة األير الرتبة
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.52315 
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2 
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 .  االستقصازي المنه  تتب  التي اإلعالم 
2.75 

.55012 

 
 كبير  4
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3 
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 كبير  2

4 
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.52315 
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.63867 
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.48936 
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 2.71 . الناس لد  السابقة والقيم والمعتقدات المفاهيم من الكيير اإلستقصازية الصحافة غيرت 12
.61559 

 
 كبير  2

13 
 . الساخنة القضايا كش  أيناء المهنية األخالقيات عل   اإلستقصازية الصحافة حافظت
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 كبير 5

22 
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 ( عن األسزلة الراب  والخامس والسادس :0يجيب الجدول ذو الرقم )

مةةا اتجاهةةات الطلبةةة إزاء التطةةور األدازةةي  للصةةحافة اإلستقصةةازية  -0
بعةةد التطةةور التكنولةةوجي والتقنةةي المرافةةق لهةةا  بعةةد مشةةاهد  فةةيلم سةةبوت 

 اليت؟  

شاهدت فيلم سبوت اليت والتي بلة   تشير إجابات العينة التجريبية التي
( وهةةي نسةةبة كبيةةر  مقارنةةة بالمتوسةةط 960.69المتوسةةط الحسةةابي لهةةا )

الحسةةابي للعينةةة التجريبيةةة التةةي بلةة  المتوسةةط الحسةةابي السةةتجاباتها  ) 
( وكانةةةت نسةةةبة متوسةةةطة األيةةةر , ونعةةةزوا ذلةةةك لتةةةثير العينةةةة  998.21

لتفصةةةيل مهةةةام ووظةةةاز  التجريبيةةةة بفةةةيلم سةةةبوت اليةةةت , الةةةذي يشةةةرح با
الصحقي اإلستقصازي , والدور الذي تلعبة  الصةحافة اإلستقصةازية فةي 
الكشةةةة  عةةةةن قضةةةةايا الفسةةةةاد , والمهةةةةارات التةةةةي يجةةةةب أت يتمتةةةة  بهةةةةا 

 المحقق اإلستقصازي

ما درجة اتفةاق الطلبةة مة  صةفات وخصةازص ومهةارات اإلعالمةي  -1
التنافسةةةةية  النةةةةاجح فةةةةي مجةةةةال الصةةةةحافة اإلستقصةةةةازية التةةةةي تفرضةةةةها

 الشديد  لتلك المهنة  بعد مشاهد  فيلم سبوت اليت  ؟.

 وتجيب عن هذا التساؤل الفقرات

أظهةةةر اإلعالميةةةون حرفيةةةةة ومهنيةةةة عاليةةةة أينةةةةاء القيةةةام بمهةةةةامهم  -02
 اإلستقصازية  .

كانةةةةةت الفةةةةةروق فةةةةةي اإلجابةةةةةات بةةةةةين العينتةةةةةين  كبيةةةةةر   لصةةةةةالح العينةةةةةة 
ة الضةةةةابطة بمتوسةةةةط حسةةةةابي ) التجريبيةةةةة , حيةةةةث كانةةةةت اجابةةةةة العينةةةة

 ( . 9881( بينما التجريبية بل  متوسطها )9.90

فةةةةةي المجتمعةةةةةات الحدييةةةةةة لةةةةةيس مةةةةةن الصةةةةةعب علةةةةة  الصةةةةةحفي  -08
 اإلستقصازي ايجاد مواضي  للبحث فها .

( بينمةا التجريبيةة 9.69كانت اجابة العينة الضابطة بمتوسط حسابي ) 
 ( .9.20بل  متوسطها )

اإلستقصةةةةةازيون بقةةةةةدرتهم علةةةةة  الوصةةةةةول إلةةةةة   تميةةةةةز المحققةةةةةون  -92
 الحقيقة من مصادرها األصلية . 

( بينمةا التجريبيةة 9.02كانت اجابة العينة الضابطة بمتوسط حسابي ) 
 (  9.81بل  متوسطها )

ما استعدادات طلبة اإلعالم المهنية والشخصية لممارسة الصةحافة   -6
 بعد التخرج  بعد مشاهد  فيلم سبوت اليت؟.

( : عنةةةةدما أتخةةةةرج مةةةةن كليةةةةة الصةةةةحافة 91يةةةةب عنةةةة  الفقةةةةر  رقةةةةم) وتج
 سثعمل في مجال الصحافة اإلستقصازية مهما كان األمر صعبا . 

( بينمةا التجريبيةة 9.09كانت اجابة العينةة الضةابطة بمتوسةط حسةابي )
 ( . 9.81بل  متوسطها )

بوت وتعزو الباحيةة هةذه الفةروق لتةثير العينةة التجريبيةة بمشةاهد  فةيلم سة
اليةةت , ونظةةرا لمةةا للسةةينما مةةن تةةثيير كبيةةر علةة  المتلقةةين خاصةةة فزةةة 
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الشةةباب , وهةةذا مةةا يؤكةةد مةةا جةةاءت بةة  الدراسةةات السةةابقة ونتفةةق تمامةةا 
 مع  في دراستنا هذه . 

 الفصل الخامس 

 والتوصبات النتائج مناقشة 
 الصاحافة طلباة توجهاات أوال:  نتاائج السالال األول والراباع : ماا

 للصاحافة  األدائاي التطاور فاي األهلياة الزرقااء جامعاة فاي واإلعالم
 ؟  لها المرافق والتقني التكنولوجي التطور بعد اإلستقصائية

 حيث أن السؤال الراب  يجيب عن نفس التساؤل بعد مشاهد  الفيلم .  

لة إحصازية عند الأظهرت نتاز  التحليل اإلحصازي وجود فروق ذات د
 .(0.05الداللة )مستو  

نالحةةةظ مةةةن خةةةالل اإلجابةةةات عةةةن السةةةؤال األول للعينتةةةين , أن هنةةةاك 
فروقةةا واضةةةحة ومحسةةوبة بةةةين المجمةةوعتين لصةةةالح العينةةة التجريبيةةةة , 
حيةةةةةث كانةةةةةةت إجابةةةةةةات العينةةةةةةة التجريبيةةةةةة مختلفةةةةةةة لصةةةةةةالح الصةةةةةةحافة 
اإلستقصازية , وهنا نتفق م  دراسة شقير وحلس ومهدي والعبةد الةرزاق 

زيةةةون واألفةةةالم السةةةينمازية مةةةؤير  علةةة  الشةةةباب والعةةةزازي فةةةي كةةةون التلف
الةذي لةم تظهةر دراسةت  وتوجهاتهم وسلوكاتهم , بينما نختل  مة  ليبلةر  

ايةةة فةةروق بةةين الةةذين يتةةابعون دراسةةتهم عةةن طريةةق التلفزيةةون التفةةاعلي 
 وغيرهم . 

 ثانيا:  نتائج السلال الثاني والخامس  
 اإلعالماي راتومهاا وخصاائص صافات ماع الطلباة اتفااق درجاة ماا

 التنافساية تفرضاها التاي اإلستقصاائية مجاال الصاحافة  فاي النااج 
؟ حيث أن السلال الخامس يحيب عن التساالل  المهنة لتلك الشديدة

 بعد مشاهدة الفيلم . 

أظهرت نتاز  التحليل اإلحصازي وجود فروق ذات داللة إحصازية عند 
 (.1.11مستو  الداللة )

حيةةث  02808892ة عنةة  مةةن خةةالل الفقةةرات وهةةذا السةةؤال تمةةت اإلجابةة
اختلفةت اإلجابةات بةةين العينتةين لصةةالح العينةة التجريبيةةة باسةتيناء الفقةةر  

وهةذا مةا  % 81اليامنة عشر فقد تسةاوت فيهةا اإلجةابتين بنسةبة موافقةة 
يتفةةق مةة  دراسةةة الشةةرافي ونختلةة  مةة  دراسةةة الحمةةداني  ودراسةةة ربيةة  

لتةةةةةي تعتةةةةةرض عمةةةةةل الصةةةةةحافة التةةةةةي اظهةةةةةرت الكييةةةةةر مةةةةةن العوازةةةةةق ا
 اإلستقصازية في الوطن العربي . 

 والسادس ثالثا : نتائج السلال الثالث 
 لممارساة والشخصاية المهنياة اإلعاالم طلباة اساتعداد درجاة ماا

  ؟  التخرج بعد  اإلستقصائية الصحافة

 والشخصاية المهنياة اإلعاالم طلباة اساتعدادات تختلف السادس هلو 
 اليت ؟  سبوت فيلم مشاهدة بعد  التخرج دبع  الصحافة لممارسة

حصااائي وجااود فااروق لات داللااة إحصااائية اإلأظهاارت نتااائج التحلياال 
 (.0...عند مستوى الداللة )

وتم حساب إجابات العينتين عن الفقر  المعنية باإلجابة عن هذا السؤال 
 الصةحافة مجةال فةي سةثعمل الصةحافة كليةة مةن اتخةرج وهةي عنةدما
  .صعبا األمر كان مامه اإلستقصازية

مةةن العينةةة التجريبيةةةة  %21مةةن العينةةة الضةةابطة و %61حيةةث وافةةق 
وبفارق كبير لصالح العينة التجريبية وهذا ما يتفق م  دراسة الحاج في 

 واألفةالم والبةرام  األجنبيةة بةالمواد باإلتصةال القةازمين أداء مةد  تةثير
 المستورد  .

ي للسةةةينما علةةة  توجهةةةات مةةةن خةةةالل مةةةا سةةةبق نسةةةتنت  وجةةةود تةةةثيير قةةةو 
الشباب , خصوصا الفيلم الذي تمت دراسة تثييره عل  الشباب لما لهذا 
الفةةيلم عالقةةةة قويةةةة بتخصةةةص الصةةةحافة واإلعةةةالم,  ولكةةةون هةةةذا الفةةةيلم 
يعةرض شةةرحا وافيةا للصةةحافة اإلستقصةازبة بكةةل مفرداتهةا بطريقةةة شةةيقة 

 وجذابة ولكون  يعرض قصة حقيقية  . 

 

  : التوصيات
  وسةازل لمضامين اإلنتقازي التعرض عل  المتلقين تدريب ر ضرو 

 علة  تةؤير والتةي السةيزة المضةامين ونبةذ منهةا لإلسةتفاد  اإلعةالم
 .المتلقين ومعتقدات توجهات

  المفاهيم لتعزيز التعليمية العملية في الدرامية المواد من اإلستفاد 
 .الطلبة لد  والمفردات

 ومناقشة طرح خالل من لناقدا الفكر عل  الشباب قدرات تعزيز 
 .واإليجابية السلبية اإلعالمية المواد بعض
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 قصير  وأفالم برام  عمل عل  اإلعالم كليات في الطالب حث 
 وعيةا أكيةر لكةونهم ومشةاكلهم وآمةالهم طموحةاتهم عةن تتحةدث

حتياجات بمطلبات  .جيلهم أبناء وا 

 مهنةة عةن تحةديت التةي األفةالم مضةمون لتحليةل عمةل أبحةاث 
 . واإلعالم صحافةال

 خالصة الدراسة : 
مةةن خةةالل هةةذه الدراسةةة خلصةةت الباحيةةة إلةة  نتيجةةة مهمةةة وهةةي أهميةةة 
السينما في تجسيد الواق  اإلجتماعي , والقدر  عل  التثيير في توجهةات 
وسلوكيات المتلقين , شةريطة اإلنتقةاء الجيةد لألفةالم الهادفةة التةي تنمةي 

 .ارب الحياتية المدارك وتوس  الخيال وتغني التج

References: 

1. Abdul Saheb, Saad Mutashar, The extent of 

Baghdad University students ’exposure to 

cultural and television programs: a field 

study for Al-Manar satellite channel for the 

period from 9/1 to 12/31/2006, Journal of 

the Media Researcher, issue 3 June 2007, 

p. 187. 

2. Abu Arkoub, Ibrahem, Human 

communication and its role in social 

interaction, Majdalawi House for 

Publishing and Distribution, 

Amman,1993,p.213. 

3. Al-Abd Al-Razzaq, Alaa Ahmad, “The 

Impact of Cinematic Films on Jordanian 

Youth Compared to Other Media, Middle 

East University, Faculty of Information, 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58639eccf

1e01,2016. 

4. Al-Azhar University Journal, Human 

Sciences Series, Volume 12, Issue 2, pp. 

135-180. 

5. Al-Azzazi, Wadih Muhammad, “Cultural 

Implications of Foreign Films on Satellite 

Channels on University Youth in Yemen, an 

Analytical Field Study”, Umm Al-Qura 

University, 

https://www.researchgate.net/publication/3

09154405_alalam_aljdydmfahym_ 2005. 

6. Al-Azzazi, Wadih Muhammad, “The Role of 

the Media in Forming the Political 

Awareness of Yemeni Youth, a Field Study 

on University Students,” Umm Al-Qura 

University, 

https://www.researchgate.net/publication/3

09154405_alalam_aljdydmfahym_ 2000.  

7. Al-Bahi,Saed Foad,Saed,Abed Alrahman, 

Social Psychology, a contemporary vision, 

a series of references in education and 

psychology,7ed. Arab Thought 

House,1999,p.251.    

8. Al-Haji, kaled Ibraheem, Our need for 

purposeful cinema,Al-

Jazerra.nethttp://www.al-

jazirah.com/20160711/ar6.htm.  0106 . 

9. Al-Hamdani, Bushra, “Iraqi Investigative 

Journalism Obstacles from the Viewpoint 

of Iraqi Journalists,” a paper presented to 

the Third Scientific Conference Toward a 

Future Vision for Building Responsible 

Media 18-19 April 2016, the Iraqi 

University, 2016.  

10. Al-Ittihad electronic newspaper "TV-

drama-casts-its projections-on-family-and-

society-negatively-positively. 

11. Al-Kanji,Fouad The Importance of Cinema 

in Society, Civilized Dialogue - Issue: 5102 

-. 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp

?aid=508986,,0103. 

12. Almousa, Esam Sliman, The entrance is in 

Mass communication, 7ed. Etharaa 

Publishing and Distribution, 

Amman,2012,p.193. 

13. Al-Sharafi Muhammad Saber, "The Reality 

of Investigative Journalism in Palestinian 

Newspapers", an Analytical and Field 

Study ", Islamic University, Gaza, 2015.  

14. Alsmemry, Fahed Ben Abed Alrhman, 

Media education: how to deal with the 

media, first ed. King Fahd Library for 

National Publishing, 

Riyadh,2010,p.56,57,134. 

15. -Bakly,Steve,and others,translated by Al-

Saeed Kamal, The role of the media in 

holding governments accountable, Public 

interest approach to policies and laws, first 

ed. The National Center for Translation, 

Cairo, 2016, p.257. 

16. Bronel, Aderian, translated by 

Mohrram,Mostafa, Script documentary, , 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=508986,,2013
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=508986,,2013


 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية 

 

Cinema technic, Ministry of Culture, 

Damascus,2007,p61. 

17. Choucair, Baria Hamza, “The Impact of 

Exposure to Foreign Drama on TV on the 

Perception of Lebanese Youth to Social 

Reality”, unpublished PhD thesis, Faculty 

of Mass Communication, Cairo University, 

https://www.academia.edu/29161265, 

1999. 

18. El-Hajj, Kamal Badie ,“The Impact of 

Foreign TV Materials on the Production of 

Cultural Materials in Egyptian and Syrian 

Television in the Light of Globalization”, 

Ph.D. thesis of the Faculty of Mass 

Communication - Department of Radio, 

Cairo University, 

https://www.academia.edu/29161265, 

2002. 

19. Friedrich Ebert, A Handbook of 

Investigative Journalism for Development, 

Egypt 2016, p. 12, 29. 

20. Future Center for Research and Advanced 

Studies, The problems of investigative 

journalism in the region, 

https://futureuae.com/ar-

AE/Mainpage/Item/25632017. 

21. Hillis and Mahdi, "The role of the media in 

forming social awareness among 

Palestinian youth, a field study on a 

sample of students of the Faculty of Arts, 

Al-Azhar University, 2010,P.135-180. 

22. https://www.alittihad.ae/article/58199و 

Drama-television-receiving-its projections-

on-the-family-and-society-negative-and-

positive-/2018. 

23. Konrad Adenauer Stiftung (KAS), 

Handbook of Investigative Journalism, 

http://www.investigative-

manual.org/en/chapters/who-is-that-

investigative-journalist/1-how-to-definep .

2011,29. 

24. -Libler, Rebecca A study of the 

Effectiveness of interactive Television phd-

iric, ball state university 

https://cardinalscholar.bsu.edu/handle/hand

le/177709  .0990  

25. Makkawi,Hasan,Al-Abed,Atef, Media 

Theories, Public Opinion Research Center, 

Cairo,2007,p.177,210,200,202. 

26. Mazahra,Manal, Communication theories, 

House of Almasera for Publishing and 

Printing, Amman,2012,p.227. 

27. McChesney, Robert W, The Problem of the 

Media: U.S. Communication Politics in the 

21st century. Monthly Review Press. ISBN 

978-1-58367-105-4., citing Just, Marion; 

Levine, Rosalind; Regan, Kathleen (Nov–

Dec 2002), "Investigative Journalism 

despite the Odds", Columbia Journalism 

Review: 103ff, 2004, p. 81. 

28. Moran, Edgar, translated by Al-Arees, 

Ebraheem, and movie stars, Dar Al Taleea, 

Beirut, 1981, p.5. 

29. Rabi`, Hussein Muhammad, “Investigative 

Journalism as a New Pattern in the Arab 

Journalism, a Study of Reality and 

Problems with Observing the Attitudes of 

Professional and Academic Elites Toward 

the Future of this Type of Egyptian 

Journalism” Al-Ahram Canadian 

University, Egypt, 

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesi

s/BrowseThesisPages.aspx?fn=PublicDrawThe

sis&BibID=11721713 2013. 

30. Reuters Charitable Foundation, United 

Nations Development Program, Spanish 

Agency for International Cooperation, a 

group of experts from the Reuters news 

agency, Press Correspondent Handbook, 

London, 2006,p.7 . 

31. SebilAlexandra, Shary Timothy, Youth 

Culture in Global Cinema, University of 

Texas Press, 2007, p69. 

32. Smith,Geovery,translated by Mojahed, 

Abdel Monem, Encyclopedia of the 

History of World Cinema, Volume 1, Silent 

Cinema, The National Center for 

Translation, Cairo,2010,p.15. 

33. Soef,Mostafa, Introduction to Social 

Psychology, The Anglo Egyptian 

Bookshop, Cairo,1975,p.34.  

34. Zelman,Dolf, Jennings Bryant” Slective 

Exposure to Communication” Pub. 

Location New York Imprint Routledge, 

2013, p.8. 

 

http://www.investigative-manual.org/en/chapters/who-is-that-investigative-journalist/1-how-to-definep
http://www.investigative-manual.org/en/chapters/who-is-that-investigative-journalist/1-how-to-definep
http://www.investigative-manual.org/en/chapters/who-is-that-investigative-journalist/1-how-to-definep

