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Abstract: 

This study aims to find out the effect of watching the Oscar-winning movie, and several other awards, 

“Spotlight” 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. Two equivalent groups were chosen 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 arranged 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 answers to the 

questionnaire, which contained 32 items. The researcher used the arithmetic mean, standard deviation, 

frequencies, and percentages to describe the sample opinions about the study variable, in order to test the extent 

of the presence of statistically significant differences in the answers of the study sample attributable to the main 

variable of the students studied. 

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

investigative journalism between the two groups, and 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 on critical thinking by proposing and discussing some negative and positive media 

materials. 
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سبوت اليت"  على توجهات طلبة درجة تأثير مشاهدة فيلم" 
الزرقاء األهلية إزاء الصحافة الصحافة واإلعالم في جامعة 
 : دراسة تجريبيةاالستقصائية

 عالية علي إدريس محمود
 االعالمكلية 

 جامعة الزرقاء
aliajtv@yahoo.com 

 20/10/2020البحث:  قبول 10/6/2020استالم البحث: 

 الملخص
الصحافة توجهات طلبة على  ،أخرى  جوائز وعدة األوسكار جائزة على الحائز ،)سبوت اليت( فيلم مشاهدة تأثير لمعرفة الدراسة هذه هدفت

 المحققين عمل يعرض الفيلم هذا ألن وذلك ؛االستقصائيةالثالثة والرابعة إزاء الصحافة  تيني جامعة الزرقاء األهلية في السنواإلعالم ف
 تعزى  فروق  أي هناك يكون  ال بحيث متكافئتين مجموعتين اختيار تم وقد ،الكنيسة داخل فساد قضية عن الكشف في دورهمو  ستقصائييناال

 جماعية مشاهدة عمل تم بينما ،الضابطة المجموعة قبل من االستبانة تعبئة تم يهوعل ،الفيلم مشاهدة وهو ،األساسي المتغير غير لمتغيرات
 تمت المشاهدة من نتهاءاال وحال ها نفسها،وخصائصنفسه،  )سبوت اليت( لفيلم الضابطة المجموعة عدد على تحتوي  التي التجريبية للمجموعة

 التي االستبانة فقرات على اإلجابة في المجموعتين بين الفروق  لمعرفة ستباناتاال تفريغ وتم ،التجريبية المجموعة قبل من نفسه االستبيان تعبئة
 متغير حول العينة راءآ لوصف ؛المئوية والنسب والتكرارات ،المعياري  نحرافواال ،الحسابي المتوسط الباحثة استخدمتوقد  ،فقرة 32 على تحتوي 
 وخلصت .المبحوثين للطلبة األساسي المتغير إلى تعزى  الدراسة عينة إجابات في حصائيةإ داللة ذات فروق  وجود مدى الختبار وذلك ؛الدراسة

  باآلتي: الباحثة وأوصت .المجموعتين بين االستقصائية الصحافة إزاء الطلبة اتجاهات في حصائية إوجود فروق ذات داللة  الدراسة إلى
 على تؤثر التي السيئة المضامين ونبذ ،منها ستفادةلال ؛اإلعالم وسائل لمضامين نتقائياال التعرض على المتلقين تدريب ضرورة  -

  .همومعتقدات المتلقين توجهات
  .الطلبة لدى والمفردات المفاهيم لتعزيز ؛التعليمية العملية في الدرامية المواد من ستفادةاال  -
  تها.ومناقش واإليجابية السلبية اإلعالمية المواد بعض طرح خالل من ؛الناقد الفكر على الشباب تدريب  -

 .الزرقاء جامعة ، واإلعالم الصحافة طلبة ،توجهات ،سبوت اليت ، فيلم ، تأثير الكلمات المفتاحية:

 المقدمة
 التراكمي الجهد مدى يعلم تصالاال وسائل لتكنولوجيا المتتبع

 مهارات أن كما ،المرحلة هذه لىإ للوصول األوائل به قام الذي
 التكنولوجية المرحلة هذه لتواكب تطورت تصالاال مجال في العاملين

 والبصرية السمعية الوسائل تطور عن ناهيك ،ميزاتها من ستفادةواال
 وحركات ،الصوتية المؤثرات استخدام مستوى  على تقدم من رافقها وما

 على أنها للمشاهد تظهر التي الوهمية والخلفيات ،واأللوان ،الكاميرا
أكان  سواء المتلقي على التأثير شأنها من التقنيات هذه كل ،حقيقة

 فإن الثقاقي الغرس نظرية فحسب ،القريب أو  البعيد المدى على
 الرصاصة نظرية وبحسب ي،والتراكم البعيد المدى على يحدث التأثير

 لهاتين معارضتنا أو اتفاقنا مستوى  كان اوأي   ،مباشرة يحدث التأثير فإن
 الرسالة وطبيعة ،الموضوع وطبيعة ،الجمهور طبيعة فإن ،النظريتين

 كمية يحدد ما هو ،بالوسيلة الجمهور ثقة ومستوى  ،عرضها وطريقة
 من نوعين هناك أن الباحثون  ويرى  ،المتلقي على التأثير حدوث وزمن

 في اإللزامي والتأثير ختياري اال التأثير :هما ي،المتلق على التأثير
 قبل من ختياري اال السلوك تعديل ويحدث ،كالسلو  تعديل مجال

 اسلوك   المتلقي شاهدي عندما ذلك ،حتذاءاال أو التقليد بدافع المشاهد
 اإللزامي التعديل أما ،تقليده إلى فيميل نفسه في اأثر   ويترك يعجبه

 مما ؛مكثف بشكل اإلعالم لوسائل المتلقي متابعة تكون  عندما فيحدث
  ي.المتلق قبل من مقصودة غير بطريقة ستجابةاال إلى يؤدي

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
مشاهدة  الفيلم  تأثيرتمثلت مشكلة الدراسة في محاولة معرفة 

الحائز على جائزة األوسكار وعدة جوائز  )سبوت اليت(السينمائي 
ي جامعة الزرقاء أخرى على توجهات طلبة الصحافة واإلعالم ف
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لكون  ؛االستقصائيةالثالثة والرابعة إزاء الصحافة  تيناألهلية في السن
قة هذا الفيلم يعرض تجربة إحدى الصحف األمريكية في تقصي حقي

وألن هذا الفيلم  ،ن اعتدوا على األطفال في الكنيسةالقساوسة الذي
تهم يعرض بطريقة مفصلة حياة الصحفيين وظروف عملهم ومؤهال

لمعرفة مدى نجاح تجربة التعرض و  ،لخوض هذا النوع من التحقيقات
وهي  ،وكهم فيما بعدنتقائي للشباب وأثرها على توجهاتهم وسلاال

فكرة توظيف السينما في العملية التعليمية لطلبة  ا لترسيخمحاولة أيض  
. وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في عالم لما للدراما من سحر وجاذبيةاإل

 :اآلتيالتساؤل الرئيس 
على توجهات طلبة الصحافة  )سبوت اليت(ما تأثير مشاهدة فيلم 

 ؟  االستقصائيةالصحافة  واإلعالم في جامعة الزرقاء األهلية إزاء
 وهي:  ،خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية للدراسةمن 

ما توجهات طلبة الصحافة واإلعالم في جامعة الزرقاء األهلية إزاء  -
بعد التطور التكنولوجي والتقني  االستقصائيةالتطور األدائي  للصحافة 

 المرافق لها ؟  
 هومهاراتاإلعالمي الناجح ما درجة اتفاق الطلبة مع صفات  -

لتي تفرضها التنافسية ا االستقصائيةفي مجال الصحافة  هوخصائص
 الشديدة لتلك المهنة؟ 

ما درجة استعداد طلبة اإلعالم المهنية والشخصية لممارسة  -
 بعد التخرج ؟   االستقصائيةالصحافة 

بعد  االستقصائيةما اتجاهات الطلبة إزاء التطور األدائي  للصحافة  -
 .التطور التكنولوجي والتقني المرافق لها بعد مشاهدة فيلم سبوت اليت؟

 همهاراتاإلعالمي الناجح و ما درجة اتفاق الطلبة مع صفات  -
التي تفرضها التنافسية  ،االستقصائيةفي مجال الصحافة  هوخصائص

 ؟.)سبوت اليت(الشديدة لتلك المهنة  بعد مشاهدة فيلم 
اإلعالم المهنية والشخصية لممارسة الصحافة   ما استعدادات طلبة -

 ؟.(سبوت اليت)بعد التخرج  بعد مشاهدة فيلم 

 :أهداف الدراسة

 : هدفت الدراسة الى معرفة
على توجهات طلبة الصحافة واإلعالم )سبوت اليت(تأثير مشاهدة فيلم 

 . االستقصائيةفي جامعة الزرقاء األهلية إزاء  الصحافة 
 .سئلة الدراسة الفرعيةأجابة عن من خالل اإلذلك و 

 الدراسة: أهمية

 مشاهدة تأثير إلى التعرف ضرورة من الدراسة هذه أهمية تأتي
 تينالسنفي  واإلعالم الصحافة طلبة توجهات على )سبوت اليت( فيلم

 لكون  ؛االستقصائية الصحافة تجاه ،الزرقاء جامعة في والرابعة الثالثة
  .الشباب لدى ومحببةمؤثرة  السينمائية األفالم

  من: الدراسة أهمية تنبع كما

 على السينمائية األفالم تأثير تناولت التي الدراسات قلة   -
  .الباحثة علم حد على بدراستهم يتعلق موضوع نحو الشباب توجهات

 لمضامين نتقائياال التعرض مهارة على الشباب تعليم أهمية  -
 . المختلفة اإلعالم وسائل

 كيفية في والمعلمين األساتذه البحث هذا يفيد أن يمكن  -
 .التعليمية العملية في والسينما الدراما توظيف
  :الدراسة منهج

 الفيلم مشاهدة تأثير عن للكشف التجريبي المنهج استخدام تم
 الصحافة كلية في الطالب توجهات على، )سبوت اليت( السينمائي
 الصحافة إزاء الزرقاء جامعة في والرابعة الثالثة في السنتين واإلعالم

 التصميم استخدم فقد التجريبي التصميم عن أما ،االستقصائية
 اختيار تم بحيث ،والتجريبية الضابطة المجموعتين ذو التجريبي

 والفئة والتخصص الشخصية الصفات حيث من متكافئتين محموعتين
 المتغير  غير لمتغيرات أخرى  أي أثر هناك يكون  ال بحيث ،العمرية
  (.)سبوت اليت فيلم مشاهدة وهو ،الدراسة هذه في األساس
  :الدراسة متغيرات

 . )سبوت اليت( فيلم  :المستقل المتغير

   الطالب. توجهات: التابع المتغير
 : مجتمع الدراسة

/ جامعة الزرقاء لصحافة واإلعالم في كلية اإلعالمجميع طلبة ا
من  ،2019/2020الدراسي  المسجلين في الفصل األول من العام

تم اختيار عينة قصدية قوامها  وقد  ،مستوى السنتين الثالثة والرابعة
 .  وطالبة إلجراء التجربة اطالب   40

 : مصطلحات الدراسة
 ويتم ،تصالاال لعملية النهائية المحصلة ااصطالح   ويعني: تأثير .1

 أو ،السلوك لغاءإ أو ،األسوء أو األفضل السلوك إلى تعديل عبر
 العملية من والرئيس األخير الهدف وهو، 2السلوك تثبيت

 .اإلعالمية
 عينة لدى تجاهاال الموقف أو في التغيير عمليةهو  اوإجرائي  
 اإلعالمية العملية من والرئيس األخير الهدف وهو ،الدراسة

 .الفيلم مشاهدة وهي 
وهو  ،الضوء من حساسة بطبقة مغطاة مرنة خام مادة هو  فيلم: .2

 من سلسلة على تحتوي  التي المادة هذه من مصنوع شريط
  .16 الفتوغرافية الصور

 ،سيناريو شكل على كتبت التي الواقعية القصة فهو : اأما إجرائي  
 ،والممثلين ،المخرج قبل من محترف مرئي بشكل نتاجهاإ وتم

  .والفنيين
 التهيؤ من حالة بأنه تجاهاال لبورتأ جوردن يعرف :تجاهاال  .3

 استجابات وتوجه ،الخبرة تنظمها التي ،العصبي العقلي والتأهب
 المدى قصيرة التأهب حالة تكون  وقد ،البيئة عناصر نحو الفرد

  .7 بعيدة أو
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 رأي وراء القائمة الوجدانية الحالة هو تجاهاال إن :سويف ويقول
 أو رفضه حيث من ،معين بموضوع يتعلق فيما ،معين شخص

 .33 الموضوع لهذا قبوله
 ومهارات ،االستقصائية الصحافة في الطلبة رأيهو  : اإجرائي  

 لممارسة قبولهم أو رفضهم حيث من ،عليها القائمين الصحفيين
 .المهنة تلك

 :اإلطار التظري والدراسات السابقة

  :النظري  اإلطار

 :عالماإل وسائل تأثير
 أدوات أهم ىحدإ المعاصر عالمنا في اإلعالم وسائل باتت

 حركة في اومؤثر   فاعال   ادور   ُتؤّدي حيث ،المجتمع في التغيير
 الجزء كاهلها على يقع إذ ،المختلفة بمجاالته المجتمعي اإلصالح

 الثقافي المناخ تهيئة في يتمثل والذي ،اإلصالح عملية في المهم
 سلوك توجيه في دورها إلى إضافة ،التغيير عمليات لقبول جتماعياالو 

 . 19المجتمع يشهدها التي التغيير حركة في ليصب والجماعات األفراد
 اتجاهات تشكيل في امهم   ادور   -كذلك- اإلعالم وسائل وتؤّدي

 تجاهاتاال وتتشكل ،المجتمع في المثارة الجدلية القضايا نحو األفراد
 وسائل خالل من العامة المعلومات األفراد اكتسب كلما الجديدة
  . 26اإلعالم

 وطريقة ،وظائفها حسب اإلعالم وسائل تأثير ويختلف
 ،األفراد أنفسهم واختالف ،والثقافية جتماعيةاال والظروف ،استخدامها

 .أخرى  عوامل ضمن ال  مكم عامال   أو ،ثيرأالت إلحداث اسبب   تكون  وقد
 وسائل لتأثير اإلعالم بحوث عليها ركزت عديدة مجاالت وهناك 

  :منها اإلعالم
 ،القيم تغييرو  ،المعرفي التغيير ,،تجاهاتواال المواقف تغيير - 

   .14 السلوك تغييرو 
 ُيعدّ  امشهد   ن ويكوّ   والصورة، الصوت بين التليفزيون  ويجمع

 سحر إلى التليفزيون  يضيف حيث والسينما، الراديو إمكانات خالصة
 الرسالة توصيل في اعموم   الصورة تساعد حيث إغراء، الصوت

 للبرامج المكونة الرئيسة العناصر أولى وُتعدّ  ،وتكملتها اإلعالمية
  .25األخرى  تصالاال وسائل كل التلفزيون  تأثير يفوق  ولذلك ،التلفزيونية
 مظاهر أبرز من فهو تجاهاال أو الموقف لتغيير بالنسبة أما

 اإلنسان رؤية بالموقف يقصد حيث ،هاوأوضح اإلعالم وسائل تأثير
 وشعور ،ما لسلوك أو ،ما لقيمة أو ،ما لشخص أو ،ما لقضية

 التي المعلومات على بناء ايجاب  إ أو اسلب   ماإ  يءالش هذا تجاه اإلنسان
 .14 اإلعالم وسائل عبر لديه تتوفر

 الذي الواقع عكس في السينما دور عند قليال   توقفنا ما وإذا  
 والخبرات التجارب طرح ومحاولة ،وهموم معاناة من الناس يعيشه

 أن يجبلذا  ،والتثقيف التوعية مجال في منها ستفادةلال البشربة
 سلوكاته وتغيير ،المتلقي على بالنفع يعود استغالال   السينما نستغل
 .  11منها اإليجابية وتعزيز السيئة

كانت ثورية، أو مهددة باالنقراض، أسواء -إن "ثقافة الشباب" 
يمكن تعبئتها بسهولة لتلبية االحتياجات  -أو محددة، أو أسيء فهمها

باب تهتم السينما العالمية الهادفة بتمثيل الشو التمثيلية لثقافة البالغين. 
يعنيه النظر إلى  ، وتستكشف ماأكثر من اهتمامها باالستهالك

 . 31الثقافية التي يحتاجونها بالفعل الحمولةوما هي  ،الشباب
 للتعرض نتيجة الرأي في التحول اإلعالمية أن الدراسات وتؤكد

 ولكن ،لآلراء الطفيف والتغيير التدعيم من اشيوع   أقل ،اإلعالم لوسائل
 في أساس بدور القيام في األحوال بعض في اإلعالم وسائل تنجح قد

 . 25اآلراء في التحول هذا إحداث
 : نتقائياال  التعرض

 يبحثون  الناس أنب ى فكرٍة ُتفيدعل نتقائياال التعرض مفهوم يقوم
 لها، فيتعرضون  المعرفي، ومخزونهم تتفق التي المعلومات عن

 وميولهم ومواقفهم أفكارهم مع تتعارض التي المعلومات تلك ويتجنبون 
 . 12 ومعتقداتهم

 اختياري  ا أنفسهم تعريض إلى األفراد ميل هو نتقائياال فالتعرض
 التي أو بها يهتمون  التي ، 25اإلعالم وسائل طريق عن ما لرسالة

 اشعوري   ال أو اشعوري   ويتجنبون  آلرائهم، أو تجاهاتهمال مالئمة يجدونها
. 1واتجاهاتهم مءتتال ال التي أو ،مثيرة تكون  قد التي اإلعالم رسائل
 ،ومثمرة ناجحة انتقائية يمارس أن استطاع ،اواعي   المشاهد كان فكلما

  .له يتعرض الذي اإليجابي اإلعالمي المضمون  فينتقي
 إدراك في نتقائياال التفسير أو ،التصور أو ،اإلدراك يتمثلو 

 اوفق   له يتعرضون  الذي للمضمون  تفسيرهم أو ،تصورهم أو ،األفراد
 في المقصود للمعنى الخاطئ التفسير مع ،واتجاهاتهم لمصالحهم

   .25 وقيمهم اتجاهاتهم مع مختلفة كانت ذاإ الرسالة
 الوعي بناء في مهم دور، والمجتمع والجامعة والمدرسة ولألسرة

 مفهوم ترسيخ ثم ،والسلبي اإليجابي بين للتمييز ؛المجتمع أفراد لدى
 .14 بالذات الثقة وتعزيز ،الذاتية الرقابة

 على قدرتها حيث من وسيلة إلى وسيلة من التأثير ويختلف
   .28المتلقي احتياجات تقديم في ستمرارواال ،نتباهاال وجذب ،اإلقناع

 صناعة وأصبحت تطورت وتكنولوجي فني كشكل والسينما
 أغراضها  وامتدت ،للجماهير التسلية من اشعبي   شكال   تقدم ،ضخمة
 ،ومن هذا البعد اإليجابي . 32 العلمي والبحث والدعاية التربية لتشمل

ختيار من بين مجموعة كبيرة ن من االين المستهلكستمكّ  نمايفإّن الس
وسيكونون قادرين على إرضاء ، التثقيفية والترفيهيةمن البرامج 

وسيكونون قادرين على اختيار  ،حول مواضيع ال تحصى فضولهم
وبالتالي الحصول على أفضل خدمة  ،ه عنهمترفّ  التي  أفضل المواد

  .34 الستعادة طاقاتهم اإلنتاجية
  :المتلقين على وتأثيرها السينما فوائد

 أن الشديد واإلجحاف الواضح الظلم لمن إنه :الحجي يقول
 واإلنصاف العدل لكن السلبية، أو الضارة الزاوية من السينما إلى ننظر

 المتنوعة والجوانب ،المتعددة الزوايا جميع من إليها ننظر أن يقتضي



  2021-العدد األول–المجلد الواحد و الشعرون -للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرقاء 

183 

 نتقائيةاال على المتلقي ندرب أن المهم فمن لذلك .8 المترابطة والفوائد
 ونحن النقدية اتناإمكان نطور أن السينمائية، وعلينا األفالم مشاهدة في

 .11السينما في معروض هو ما نتأمل
 لدى الناقد التفكير استثارة إلىالباحثة سعى ت البحث هذا وفي  

 ،الهادفة السينمائية لألفالم نتقائيةاال مفهوم تعزيز من خالل ؛الطلبة
 يكن لم الذين المظلومين عن الظلم ورفع، الحقيقة لكشف تسعى والتي

 فيينالصح من مجموعة مجهود لوال العالم لىإ ليصل صوتهم
)سبوت  فيلم اختيار تم ولهذا ،ستقصائياال المجال في المحترفين

 جوائز عدة على حاز والذي ،الهادفة األفالم أحد لكونه؛ اليت(
 يعرض الفيلم ألن وكذلك ،وصعبه شائكة قضية ناقش ولكونه ،عالمية

 األخص وعلى واإلعالم الصحافة مهنة لواقع المهنية للمارسات
  .االستقصائية الصحافة

  :)سبوت اليت( فيلم

 6 في إصداره تم أمريكي دراما فيلم : هو)سبوت اليت( فيلم
 ،الحقيقية ستقصائياال التحقيق قصة يروي  ، 2015 عام  حزيران

 منو  ،بوليتزر جائزة على الحائز غلوب بوسطن صحفيو بها قام التي
 ويتعّلق ،آخرينو رافالو  الممثل: مارك بطولهو  ،مكارثي توماس  إخراج

 بها قام التي الجنسية عتداءاتاالب المتصلة التحقيقاتب هموضوع
  استقالة إلى أدت التي الفضيحة وهي أطفال، ضد أبرشية في قساوسة

 من العديد اختارته الفيلم هذا . 2002عام بوسطن كاردينال لوو برنارد
 لستّ  ترشيحه تم كما،  2015لعام األفالم كأفضل والمجالت الصحف

 سيناريو وأفضل ،مخرج أفضلو ، فيلم أفضل أبرزها من أوسكار جوائز
  .أصلي

  :االستقصائية الصحافة
 التي الصحافة أشكال من شكل هي االستقصائية الصحافة

 يقضي قدو  يهمهم، واحد موضوع في بعمق الصحفيون  فيها يحقق
   .27تقرير وإعداد ،البحث في سنوات أو اشهور   ستقصائياال الصحفي

 الصحافة مفهوم تطور بداية مع االستقصائية الصحافة ظهرت
 قضايا عن والتحري  والتركيز اإلبراز في واتجاهها ،المجتمع في هاودور 

 ونتيجة ،والفساد نحرافاال جوانب وبخاصة ،المجتمع في تحدث معينة
  .19الفساد عن بالمنقبين اللون  هذا محررو سمي لذلك

 للنهوض فاعلية األكثر الوسيلة هي الذاتي التنظيم ظمونُ 
 لىإ حاجةتنعدم ال ،النظم هذه مثل تقوم حيثف ،المهنية بالمعايير

 ينبغيحيث  ،مستقلة هيئات عليها تشرف أن وأ ،تشريعي نظام فرض
التي ال  مهنيةال روابطال إقامة المطلقة في حريةأن يمتلكوا ال للصحفيين

 . 15وحدهم اختيارهم بّد وأن تكون من
 التحقيقات من مختلف نوع عن "االستقصائية الصحافة"وُتعبّ ر 

 وراء فيما والبحث األثر، بتتبع وُتعَنى بالعمق، تتسم حيث الصحفية،
 أن يفترض مدققة، نتائج استخالص ثم ومن فقط، نقلها وليس المعلومة

 .20هوقناعاتاإلستقصائي  الصحفي بتوجهات تأثرها وعدم بالحياد تتسم

 : المجتمع في الصحفي المراسل دور

 إللقاء ؛الكبرى  والشركات والمحاكم الحكومة عمل في التدقيق
 جميع على الفساد كشفو  ،والفشل النجاح نقاط على الضوء

 إعطاءو  ،همتقصير  أو المسؤولين إلهمال نتباهاال لفتو  ،المستويات
   .30نفسها  عن للتعبير المجتمع من مهمشة لقطاعات الفرصة

لــى الصحافــة ووسائل إظــر المجتمعــات الديمقراطيــة حيــث تن
لرقابـة، مثلهـا فـي ذلـك مثـل البرلمـان لأدوات  بوصفها اإلعالم

تمــارس هــذا الــدور  اإلعالموالمجالـس النيابيـة،  فالصحافــة ووسائل 
ليهـا فـي هـذا الصـدد إمهورهــا وعــن الشــعب، وينظـر نيابــة عــن ج

أهم اآلليات والوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق  إحدى بوصفها
  .23وتفعيـل قيـم الرشـد والمحاسـبة ،الشفافية

 : السابقة الدراسات
 الصحافة واقع رصد إلى ،201513الشرافي دراسة هدفت
 ،الوصفي المنهج أسلوب  واتبع ،الفلسطينية الصحف في االستقصائية

 وصحيفة ،المضمون  تحليل استمارة طريق عن المعلومات جمع تمقد و 
 ،الجديدة الحياة صحيفة الدراسة وشملت .والمقابلة ستقصاءاال

  اآلتية: النتائج إلى الباحث وتوصل .والرسالة ،وفلسطين
 الصحيفة تقبل ال التي الحمراء الخطوط من مجموعة هناك - 

 . حولها استقصائية تحقيقات بعمل
 على االستقصائية التحقيقات عدد زيادة على الصحف بحث - 

 وإجراء ،اوأكاديمي   امهني   االستقصائية الصحافة وتشجيع ،صفحاتها
  .الصحفيين أمام العقبات وتذليل ،حولها علمية دراسات

 الصحافة ممارسة واقع ،201329،ربيع دراسة ورصدت
 المحررين تواجه التي تواإلشكاال ،المصرية الصحافة في االستقصائية

 األسلوبو  ،اإلعالمي المسح منهج الباحث واتبع ،ستقصائييناال
 حول ستقصائييناال الصحفيين بين اإجماع   النتائج كشفتو  ،المقارن 

 في مصر، في الصحفي للعمل المنظمة للقوانين السلبية التأثيرات
  .االستقصائية الصحافة لممارسة مناسبة غير أنها ىعل التأكيد إطار

 الصحافة ممارسة على الصحف تركيز بضرورة وأوصى الباحث
 قتصاراال وعدم ،العام والصالح المجتمع خدمة بهدف ؛االستقصائية

 توفير ، كما أوصى بضرورةالسياسي النظام سلبيات عن الكشف على
 نتائج تحمل على والجرأة  والديمقراطية الحرية من المطلوبة الحدود
 .الحقائق كشف

 تواجه التي المعوقات ، 20169 ،الحمداني دراسة ناقشتو  
 ،محرريها نظر وجهة من العراق في االستقصائية الصحافة عمل

 وتم ،االستبيان استمارة خالل من ستطالعياال المنهج وباستخدام
 الصحافة في االستقصائية التحقيقات كتاب من عمدية عينة اختيار

   .العراقية
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،  %100بنسبة قانونية معوقات وجود لىإ الدراسة وتوصلت
 توفيرب الدراسة وأوصت ،المعلومة إلى الوصول في اعائق   هناك وأن

 ستقصائياال الصحفي نيلتمك؛ المتطورة والتقنية المادية اإلمكانات
وأوصت الدراسة بضرورة   .وجه أكمل على عمله من أداء العراقي

 وتكثيف ،والتعبير النشر وحرية ،الصحفيين حماية قوانين تفعيل
 . الصحفية للكوادر التدريبية الدورات

 وسائل إلى دور التعرف ،20006 ،العزازي  دراسة وهدفت
 على الدراسة واعتمدت  ،الجامعي للشباب السياسي الوعي في اإلعالم

 استبيان. استمارة خالل من الميدانية البيانات جمع وتم ،المسح طريقة
 إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة وجود عن النتائج وكشفت

 ،العربية الفضائية القنوات في السياسية البرامج على عتماداال بين
 عينة الجامعي الشباب قبل من القضايا السياسية بمتابعة هتمامواال

اا  اليمنية اإلعالم وسائل إبداء بضرورة وأوصى الباحث . الدراسة  هتمام 
 . اليمني للشباب السياسية والمعرفة ،السياسية المشاركة بقضية أكبر

 الثقافية نعكاساتاال " بعنوا ، 2005،للعزازي  اخرى  دراسة وفي
 اليمن في الجامعي الشباب على الفضائية القنوات في األجنبية لألفالم
 .5"تحليلية ميدانية دراسة

 وتوصلت المعلومات لجمع االستبيان استمارة استخدام وتم
 : أهمها النتائج من العديد إلى الدراسة

 وجاءت األفالم ،مرتفع بشكل األجنبية األفالم الطلبة يتابع
 لدى المفضلة األفالم جنسية حيث من األولى بالمرتبة األمريكية

 ، وقد أوصت الدراسة باآلتي:الجامعي الشباب
 الفضائية، للقنوات األمثل ختياراال الجامعة طلبة على -
 والتعليمية الثقافية الوظيفة منطلق ومن لبرامجها، الناقدة والمشاهدة

 التأثير عدم على الحرص مع الترفيهية، الوظيفة فقط وليس واإلخبارية،
  .العلمي تحصيلهم على للمشاهدة السلبي

 بدور والجامعي والثانوي  األساسي التعليم مؤسسات قيام- 
 في اإلعالم وسائل على التربية مادة إدخالوذلك من خالل   أكبر،

  .الدراسية المناهج مفردات
 األجنبية التلفزيونية المواد تأثير ،2002 ،8الحاج دراسة وتناولت

 ظل في والسوري  المصري  التلفزيون  في الثقافية المواد إنتاج على
 الباحث استخدم وقد والمضمون، العرض شكل حيث من ،العولمة
 القناتين في الثقافية البرامج من لعينة المضمون  تحليل أسلوب

 القائمين من لعينة  المسح منهج استخدامه إلى إضافة الفضائيتين،
 البرامج إنتاج نأ :وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها تصال،باال

 األجنبية التلفزيونية للمواد محاكاة أكثر المصري  التلفزيون  في الثقافية
 .السوري  التلفزيون  في منه

 التعرض تأثير" :بعنوان دراسة في ،17)1999(شقير واستخدمت
 للواقع اللبناني الشباب إدراك على فزيون التل في األجنبية للدراما

 عناصر، وقد جاءت "واإلدمان العنف بمفهومي يتصل فيما جتماعياال
 من شاب 400 قوامها لعينة االستبيان لصياغة أسئلة المضمون  تحليل
 األجنبية الدراما حلقات من العديد مضمون  بتحليل قامتو  ،لبنان

 ؛اللبنانية الشاشات على تعرض التي والمكسيكية والبريطانية األمريكية
 الثقافي الغرس نظرية الباحثة واستخدمت ،الشباب على تأثيرها لمعرفة 

 نإ: النتائج أهمها من العديد الباحثة إلى وتوصلت ،لدراستها كنظرية
 المواد حيث من األولى المرتبة تحتل األجنبية والمسلسالت األفالم

 التعرض حجم بين عالقة هناك وأن ،مشاهدتها الشباب يفضل التي
 فيما وذلك ،جتماعياال للواقع اللبناني الشباب إدراك وبين ،فزيون للتل

  .واإلدمان العنف بقضيتي يتصل
 كوسيلة التلفاز فاعلية حول 1991 عام دراسة 24ليبلر وطبق

 عن التعليم برنامج في المسجلين الطالب وكان ،العلوم لتعليم أساسية
 هم الفيزياء لتدريس التفاعلي التلفزيون  باستخدام بول جامعة في بعد

 على الدراسة وأجريت ،اطالب   85 العينة وبلغت ،الدراسة مجتمع
 فيها يعتمد والتي ،بول والية بجامعة بعد عن الدارسين لطالبا

 لتحديد مسح إجراء تموقد  أساسي، بشكل التليفزيون  علىاالعتماد 
 موقف وتقييم ،للتعليم كطريقة التفاعلي التلفزيون  نحو الطالب اتجاهات
  .األصلي والموقع بعيدة مواقع ستة في الدورة محتوى  تجاه الطالب

 في (ANOVA Model) تجاهاال أحادي التباين تحليل فشلوقد 
 المجموعة بين المواقف في 0.05 مستوى  عند معنوي  فرق  أي إظهار

 والمجموعة ،المعتمدون  المعلمون  يرصدها التي الدراسية الصفوف في
 الطالب وكان ،ذاتي ا مراقبتها تمت التي الدراسية الصفوف في

 تجاه قليال   إيجابية أكثر التفاعلية التلفزيونية الفيزياء بدورة ن و الملتحق
 فصول في الطالب حيث كان ،للتعليم كطريقة التفاعلي التلفزيون 
 ولكن الفيزياء، محتوى  تجاه إيجابية مواقف يتخذون  التفاعلي التلفزيون 

 المنتظمين نظائرهم من أقل كانت العلوم اختبارات على الطالب أداء
 .بالمدارس
 األفالم أثر": بعنوان ،20163الرزاق العبد دراسة هدفت   
 ،"األخرى  اإلعالم بوسائل مقارنة األردني الشباب على السينمائية

 باألفالم هموتأثر  األردني الجامعي الشباب تعرض درجات إلى التعرف
 بالوسائل مقارنة األفالم تلك تقدمه الذي والمضمون  ،السينمائية
 ،الوصفي المنهج على دراسته في الباحث واعتمد ،األخرى  اإلعالمية

 الجامعي الشبابإن : أهمها النتائج من مجموعة الباحث إلى وتوصل
 وأن ،السينمائية األفالم لمشاهدة ساعتين ساعة إلى من يقضون 
 الوسائل وأن ،الكوميديا الجامعي أفالم الشباب يفضلها التي األفالم
 متوسطة درجة وجود ، فضال  عنالشباب لدى المفضلة هي المرئية

 .السينمائية باألفالم األردني الجامعي الشباب لتأثر
 وسائل دور عن ،201021ومهدي  حلس دراسة وكشفت

  ،الفلسطيني الشباب لدى جتماعياال الوعي تشكيل في اإلعالم
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 استبانة إعداد طريق عن جتماعياال المسح منهج الباحثان واستخدم
 : اآلتي النتائج واظهرت ،محاور ثالثة اشتملت

 يؤكد مما ،اإلعالم لوسائل كبيرة بنسبة الشباب يتعرض  -
 . جتماعياال الوعي تشكيل في اإلعالم دور ارتفاع نسبة

 للقضايا اإلدراك مستوى  في اإلعالم وسائل دور ارتفاع -
 وبنسبة المبحوثين نظر وجهة من ،والمجتمع بالفرد الخاصة األساسية

 آليات وضع أهمها توصيات عدة البحث . وتضمن%86
 هادفة.ال غير اإلعالمية المادة طوفان لمواجهة عملية ستراتيجياتإو 

 السابقة:  الدراسات على التعليق
 في االستقصائية الصحافة واقع األولى الثالث الدراسات ناقشت

 الصحافيين تواجه التي والمشاكل ،والعراق ومصر فلسطين من كل
 الموارد وقلة ،التدريب قلة في معظمها يترّكز والتي ،ستقصائييناال

 امضاعف   اجهد   يتطلب وهذا ،الحمراء والخطوط القيود وكثرة ،المالية
)سبوت  فيلم بالضبط عرضه ما وهذا ،ستقصائييناال الصحافيين من

 الصحفي تواجه التي والمخاطر والقيود الصعوبات حول، اليت(
  .ستقصائياال

 على الدراما إلى تأثير تلتها التي األربع الدراسات تطرقت بينما
 تأثير وجود الدراسات وأكدت ،المختلفة القضايا بعض تجاه ،الشباب

 أجنبية أم عربية كانتأ سواء ،الشباب لها تعرض التي الدرامية للمواد
 تغيير إحداث على الدراما قدرة حول الدراسات تلك مع نتفق وبالتالي

 . والسلوك تجاهاتاال في
 خاللها من أكد والتي ،ليبلر جراهاأ التي الثامنة الدراسة وجاءت

 وبين ،متلفزة تربوية لمواد تعرضوا الذين الطلبة بين فروق  وجود عدم
 وهنا ،تجاهاتاال موضوع في الوسائل تلك يستخدمون  ال الذين أقرانهم

 . الدراسة نتائج موضوع في ونختلف، جزء مع نتفق
 للسينما المتوسط التأثير موضوع في التاسعة الدراسة مع نختلف

 ،للسينما اكبير   اتأثير   هناك بأن دراستنا نتائج كدتأ حيث ،الشباب على
 صميم في وهو منتقى الفيلم كون  عن اناجم   ختالفاال يكون  وربما
 للمتغيرات اتبع   الفروق  وجود عدم في ونتفق ،اإلعالمي العمل

   .الديمغرافية
 على نتائجها أكدت حيث ،العاشرة الدراسة مع اتمام   ونتفق

 في اخصوص   ،المختلفة اإلعالم بوسائل الشباب لتأثر الكبير المستوى 
 . تهمهم التي القضايا

 عرضها خالل من السابقة الدراسات من ستفادةاال تمتو 
  .توصياتها بعض على والبناء ،السابقة لألدبيات

 على الدراما تأثير موضوع هو :السابقة الدراسات مع التشابه
 ،تجاهاتواال بالوعي متعلقة مختلفة مواضيع في الشباب توجهات

 ،الدراسة نتائج تشابهو  ،الدراسة موضوع في الجامعات طلبة استهدافو 
 الرأي استطالعات على عتماداال هو الدراسات تلك مع اختالفنا ويأتي 

 ،الديمغرافية الدراسات لمتغيرات ختالفاتاال وعزو ،االستبانة خالل من
 لمجموعتين التجريبي المنهج اعتماد حيث من دراستنا تختلفو  

 ة.الطلب توجهات في ختالفاتاال رصد في متكافئتين

 الفصل الثالث 

 الميدانية  إجراءات الدراسة
وأداة  ،حديد المنهجتإجراءات الدراسة الميدانية في  تمّثلت

 ح لذلك. يوفيما يلي توض ،الدراسة
  :المنهج-1

تم استخدام المنهج التجريبي للكشف عن تأثير مشاهدة 
في كلية  الطلبةعلى توجهات ، )سبوت اليت(الفيلم السينمائي 

الثالثة والرابعة في جامعة الزرقاء  في السنتينالصحافة واإلعالم 
أما عن التصميم التجريبي فقد  ،االستقصائيةإزاء الصحافة 

. خدم التصميم التجريبي ذو المجموعتين الضابطة والتجريبيةاستُ 
لصفات موعتين متكافئتين من حيث اجبحيث تم اختيار م

يكون هناك أي  بحيث ال ،والفئة العمرية ،والتخصص ،الشخصية
وهو  ،األساس في هذه الدراسة أخرى غير المتغير أثر لمتغيرات
  .)سبوت اليت(مشاهدة فيلم 

  :الدراسة المجتمع األصلي وعينة  -2
ة كلية اإلعالم في جامعة تكون مجتمع الدراسة من طلب

 .والرابعة الثالثة وقد تم أخذ عينة قصدية من طلبة السن ،الزرقاء
ويتبين من  ،ةموعتين ضابطة وتجريبيجوتم تقسيمهم إلى م

 . ( توزيع العينتين1رقم )ذو الالجدول 
 

 ( أفراد العينة1رقم )ذو الالجدول 

 

 العينة

 التتخصص السنة الدراسية الجنس

 المجموع إذاعة وتلفزيون صحافة المجموع رابعة ثالثة المجموع أنثى ذكر

 20 10 10 20 10 10 20 10 10 التجريبية

 20 10 10 20 10 10 20 10 10 الضابطة
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  :أداة الدراسة -3
مجموعة من الفقرات احتوت على  االستبانةتضمنت 

مفردة لمعرفة توجهات الطلبة إزاء الصحافة  32
 . من فبل المجموعتين االستقصائية

  :صدق أداة الدراسة وثباتها -4
 تم عرض االستبانة على مجموعة من أعضاء هيئة

وذلك  ها؛وخارجالزرقاء جامعة التدريس من داخل 
وقد تم  ،ألغراض الدراسة االستبانةللتحقق من مدى مناسبة 

كثر دقة لقياس ما أألخذ بالمالحظات وتعديلها لتصبح ا
وإعادة  ،. ولقياس ثبات األداة تم تطبيق التجربةوضعت له

وكانت النتائج متقاربة في كلتا  ،التجربة على المبحوثين
 .الحالتين
 

  : الدراسة متغيرات -

 اليت سبوت فيلم :المستقل المتغير. 

 الطلبة. توجهات  :التابع المتغير  
 : األساليب اإلحصائية

ثم تم قياس  ،والتكرارات لكل فقرة من الفقرات تم حساب النسب
نحراف المعياري لتحديد درجات الفروق بين المتوسط الحسابي واال

   .إجابات العينة التجريبية والعينة الضابطة

  :الفصل الرابع

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

 تأثير إلى التعرف تهدف التي الدراسة نتائج الفصل هذا يعرض
 جامعة في اإلعالم ةبطل توجهات على، )سبوت اليت( فيلم مشاهدة
 أسئلة على بناء النتائج وسنعرض ،االستقصائية الصحافة إزاء الزرقاء
 . الدراسة
 ما  وهو  الدراسة لهذه الرئيس التساؤل :الدراسة أسئلة عن اإلجابة

 في اإلعالم كلية طلبة توجهات على )سبوت اليت( فيلم مشاهدة تأثير
 بالفروق  اإلجابة وتمثلت ؟االستقصائية الصحافة إزاء الزرقاء جامعة
 .والتجريبية الضابطة العينتين بين اآلتية

 المتوسط الحسابي والرتب ودرجة األثر ،االستبانةإجابات العينة الضابطة على فقرات  (2) رقمذو الالجدول 

 المتوسط الفقرة 

 الحسابي

 درجة األثر الرتبة

 متوسطة 5 2.42  .الصحافة فنون  من امتقدم   افن   االستقصائية الصحافة ُتعدّ  1

 متوسطة 7 2.23 .  االستقصائي المنهج تتبع التي اإلعالم وسائل من  التنصل على اقادر   المسؤول يعد لم 2

 الصحافة طريق عن الفساد قضايا كشف في األخيرة الفترة في اوخطير   امهم   ادور   اإلعالم أّدى 3

 . اعالمي    االستقصائية

 متوسطة 6 2.46

 الصحافة طريق عن الفساد قضايا كشف في األخيرة الفترة في اوخطير   امهم   ادور   اإلعالم أّدى 4

  .اومحلي   اعربي   االستقصائية

 قل من متوسطأ 9 1.76

 قل من متوسطأ 8 2.00 . المختلفة األحداث تغطية في والمسؤولية والمصداقية الدقة  االستقصائية الصحافة تحرت 5

 متوسطة 5 2.32  .قضاياهم توعرض المهمشين األشخاص من الكثير إظهار في  االستقصائية الصحافة ساعدت 6

 متوسطة 6 2.46  .السابق في تناقش تكن لم التي القضايا من الكثير  االستقصائية الصحافة ناقشت 7

 متوسطة 7 2.20  .ستقصائياال المنهج ريبتأث اإلعالمية القضايا طروحات في الحرية هامش اتسع 8

 متوسطة 5 2.45 . رأيه عن للتعبير  كبيرة افرص   العادي للمواطن  االستقصائية الصحافة أتاحت 9

 متوسطة 6 2.40 . حياتهم في مهّمة قرارات اتخاذ على الناس  االستقصائية الصحافة ساعدت 10

 عالماإل طريق عن معرفتها الناس بمقدور يكن لم ومعلومات حقائق االستقصائية الصحافة قدمت 11

 . التقليدي

 متوسطة 3 2.51

 متوسطة 4 2.56 . الناس لدى السابقة والقيم والمعتقدات المفاهيم من الكثير االستقصائية الصحافة غيرت 12

 متوسطة 5 2.23 . الساخنة القضايا كشف أثناء المهنية األخالقيات على  االستقصائية الصحافة حافظت 13

 متوسطة 4 2.47 . المواطنين تهم التي القضايا معظم تغطيةب  االستقصائية الصحافة تناولت 14

 متوسطة 7 1.95 . المختلفة األحداث تغطية في والمسؤولية والمصداقية الدقة  االستقصائية الصحافة تحرت 15
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 متوسطة 6 2.18  .  األخرى  الصحفية األشكال من أكثر المتلقي عقل احترام على االستقصائية الصحافة اعتمدت 16

 متوسطة 5 2.23 .  االستقصائية بمهامهم القيام أثناء عالية ومهنية حرفية اإلعالميون  أظهر 17

 للبحث مواضيع إيجاد اإلستقصائي الصحفي على الصعب من ليس الحديثة المجتمعات في 18

  .هايف
 كبيرة 1 2.62

 الرقابة كنظم القضائي النظام خارج العدالة لتحقيق البديلة النظم  االستقصائية الصحافة طرحت 19

 . اإلنسان حقوق  ولجان المستقلة

 متوسطة 6 2.18

 حل في  التقليدية  اإلعالم وسائل جدوى  بعدم األفراد شعور االستقصائية الصحافة عززت 20

 . وحرياتهم حقوقهم وحماية مشاكلهم

 كبيرة 2 2.65

 القضايا عرض أثناء الحكومات ومصالح األفراد مصالح بين  االستقصائية الصحافة وازنت 21

 .  لألفراد والحقوقية الشعبية

 ضعيفة 10 1.89

 المصالح بين للموازنة العدالة وروح القانون  سيادة ضرورة على االستقصائية الصحافة ركزت 22

 . والخاصة العامة

 متوسطة 6 2.18

 متوسطة 4 2.37 .  للمجتمعات واألخالقية الدينية القيم االستقصائية الصحافة احترمت 23

 كبيرة 3 2.61  .الدولة سيادة واحترام القومية والهوية القومي األمن أهمية على االستقصائية الصحافة شددت 24

 األمر كان مهما االستقصائية الصحافة مجال في سأعمل الصحافة كلية من عندما أتخرج 25

  .اصعب  

 متوسطة 5 2.32

 كبيرة 2 2.57  .الفساد قضايا نشر في اإلعالمي العمل من أشكال مثيالتها على االستقصائية التحقيقات تقوقت 26

 متوسطة 4 2.37 . األصلية مصادرها من الحقيقة  إلى الوصول على بقدرتهم ستقصائيون اال المحققون  تميز 27

 متوسطة 4 2.28 . الحديث اإلعالم فنون  من متطور شكل االستقصائية التحقيقات 28

 متوسطة 5 2.14  .األخرى  االعالمية الوسائل بين مركزها للصحافة أعادت االستقصائية الصحفية  التحقيقات 29

 كبيرة 3 2.52 . المتخصص عالمياإل الرقابي العمل من اجزء   االستقصائية الصحافة ُتعدّ  30

 متوسطة 6 2.18  . الرقابي دورها في النظر إعادة على الحكومات الصحافية التحقيقات بعض أجبرت 31

 من القضائية الملفات فتح وتم ،القضايا بعض مجريات االستقصائية التحقيقات بعض غيرت 32

  .جديد
 ضعيفة 9 1.76

السؤال األول والثاني  ( والذي يجيب عن2يوضح الجدول ذو الرقم )
 والثالث :

قاء األهلية ما توجهات طلبة الصحافة واإلعالم في جامعة الزر  -1
بعد التطور التكنولوجي  االستقصائيةللصحافة  إزاء التطور األدائي
 والتقني المرافق لها؟.

ما درجة اتفاق الطلبة مع صفات وخصائص ومهارات اإلعالمي  -2
لتي تفرضها التنافسية الشديدة  االستقصائيةالناجح في مجال الصحافة 

 لتلك المهنة؟.

ما درجة استعداد طلبة اإلعالم المهنية والشخصية لممارسة  -3
  .؟بعد التخرج االستقصائيةالصحافة 

 االستقصائيةن استجابات أفراد العينة الضابطة عن عبارات الصحافة إ
وهو يقع في )المستوى  (،229.59)قد بلغت بالمتوسط الحسابي 

والتي  (،30) ،(24) ،(20) الفقرات ذوات األرقام: باستثناء ،المتوسط(
لتي غذيت من وا ،االستقصائيةتركز على اإلطار المفاهيمي للصحافة 

الل الدراسة النظرية وبعض التطبيقات العملية التي مارسها الطلبة خ
أما الفقرات األخرى فتعزى نتيجتها للصورة النمطية السائدة عن 

وربما كانت اتجاهاتهم  ،ووظائفها في المجتمع االستقصائيةالصحافة 
وع من ا لحداثة هذا النبهذا المستوى نظر   االستقصائيةنحو الصحافة 

كما جاء في األدبيات والدراسات  ،الصحافة في المجتمعات العربية
 السابقة. 

وجود الكثير من  أشارت إلىوتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات السابقة 
كما  ،في الوطن العربي االستقصائيةالمصاعب التي تواجه الصحافة 

وتضييق الحريات في بعض المجتمعات  ،هونقص التدريب أن قلة
ا في عدم تطور الصحافة كثير   ساهمت ،وقلة الدعم ،العربية

وهذا ما أكدته دراسة  الحمداني التي  ،في الوطن العربي االستقصائية
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ات التي يواجهها قمعوقات القانونية إلى مجمل المعو أضافت ال
بيع عن كما كشفت دراسة ر  ،ستقصائيون في العراقالصحفيون اال

ستقصائي حة للصحفي االونقص الحريات الممنو  ،المعوقات السياسية

 وركزت دراسة الشراقي على كثرة الخطوط الحمراء التي ال ،في مصر
 ،االستقصائيةتستطيع الصحافة الفلسطينية تخطيها في التحقيقات 

 . ا مع تلك الدراساتلذلك أرى أن هذه النتيجة جاءت منسجمة تمام  

 نحراف المعياري  والرتب ودرجة األثر:المتوسط الحسابي واال ،االستبانة( إجابات العينة الضابطة على فقرات 3) رقمذو الالجدول 

 الفقرة 
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة األثر الرتبة

 2.75  .الصحافة فنون  من امتقدم   افن   االستقصائية الصحافة تعدّ  1
.52315 

 
 كبيرة 3

 2.75 .  االستقصائي المنهج تتبع التي اإلعالم وسائل من  التنصل على اقادر   المسؤول يعد لم 2
.55012 

 
 كبيرة 4

3 
 االستقصائية الصحافة طريق عن ؛الفساد قضايا كشف في األخيرة الفترة في اوخطير   امهم   ادور   اإلعالم أّدى

 . اعالمي   
2.81 

.48936 

 
 كبيرة 2

4 
 االستقصائية الصحافة طريق عن الفساد قضايا كشف في األخيرة الفترة في اوخطير   امهم   ادور   اإلعالم أّدى

  .اومحلي   اعربي  
2.42 

.68825 

 
 متوسطة 6

 2.52 . المختلفة األحداث تغطية في والمسؤولية والمصداقية الدقة  االستقصائية الصحافة تحرت 5
.74516 

 
 كبيرة 4

 2.72  .قضاياهم وعرض المهمشين األشخاص من الكثير إظهار في  االستقصائية الصحافة ساعدت 6
.61559 

 
 كبيرة 2

 2.85  .السابق في تناقش تكن لم التي القضايا من الكثير  االستقصائية الصحافة ناقشت 7
.22361 

 
 كبيرة 1

 2.75  .ستقصائياال المنهج ريبتأث اإلعالمية القضايا طروحات في الحرية هامش اتسع 8
.52315 

 
 كبيرة 3

 2.67 . رأيه عن للتعبير  كبيرة افرص   العادي للمواطن  االستقصائية الصحافة أتاحت 9
.63867 

 
 كبيرة 3

10 
 . حياتهم في مهّمة قرارات اتخاذ على الناس  االستقصائية الصحافة ساعدت

 
2.56 

.67082 

 
 كبيرة 5

 2.80 . التقليدي عالماإل طريق عن معرفتها الناس بمقدور يكن لم ومعلومات حقائق االستقصائية الصحافة قدمت 11
.48936 

 
 كبيرة 2

 2.71 . الناس لدى السابقة والقيم والمعتقدات المفاهيم من الكثير االستقصائية الصحافة غيرت 12
.61559 

 
 كبيرة 2

13 
 . الساخنة القضايا كشف أثناء المهنية األخالقيات على االستقصائية الصحافة حافظت

 
2.52 

.74516 

 
 كبيرة 4

 2.47 . المواطنين تهم التي القضايا معظم بالتغطية  االستقصائية الصحافة تناولت 14
.30779 

 
 كبيرة 5

 2.61 . المختلفة األحداث تغطية في والمسؤولية والمصداقية الدقة  االستقصائية الصحافة تحرت 15
.65695 

 
 كبيرة 4

16 
   .األخرى  الصحفية األشكال من أكثر المتلقي عقل احترام على االستقصائية الصحافة اعتمدت

 
2.75 

.55012 

 
 كبيرة 4

 2.85 .  االستقصائية بمهامهم القيام أثناء عالية ومهنية رفيةح   اإلعالميون  أظهر 17
.22361 

 
 كبيرة 1

 2.71 . فها للبحث مواضيع إيجاد ستقصائياال الصحفي على الصعب من ليس الحديثة المجتمعات في 18
.55012 

 
 كبيرة 4

19 
 المستقلة الرقابة كنظم ،القضائي النظام خارج العدالة لتحقيق البديلة النظم  االستقصائية الصحافة طرحت

 . اإلنسان حقوق  ولجان
2.85 

.44721 

 
 كبيرة 1
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20 
 وحماية مشاكلهم حل في  التقليدية  اإلعالم وسائل جدوى  بعدم األفراد شعور  االستقصائية الصحافة عززت

 . وحرياتهم حقوقهم
2.80 

.48936 

 
 كبيرة 2

21 
 الشعبية القضايا عرض أثناء الحكومات ومصالح األفراد مصالح بين االستقصائية الصحافة وازنت

 .  لألفراد والحقوقية
2.57 

.30779 

 
 كبير 5

22 
 العامة المصالح بين للموازنة العدالة وروح القانون  سيادة ضرورة على االستقصائية الصحافة ركزت

 . والخاصة
2.75 

.52315 

 
 كبيرة 3

 2.52 .  للمجتمعات واألخالقية الدينية القيم االستقصائية الصحافة احترمت 23
.44721 

 
 كبيرة 4

 2.66  . الدولة سيادة واحترام القومية والهوية القومي األمن أهمية على االستقصائية الصحافة شددت 24
.57124 

 
 كبيرة 5

 2.80  صعبا األمر كان مهما االستقصائية الصحافة مجال في سأعمل الصحافة كلية من عندما أتخرج 25
.48936 

 
 كبيرة 2

 2.75 . الفساد قضايا نشر في اإلعالمي العمل من أشكال مثيالتها على االستقصائية التحقيقات تقوقت 26
.52315 

 
 كبيرة 3

 2.80 . األصلية مصادرها من الحقيقة  إلى الوصول على بقدرتهم اإلستقصائيون  المحققون  تميز 27
.48936 

 
 كبيرة 2

 2.75 . الحديث اإلعالم فنون  من متطور شكل االستقصائية التحقيقات 28
.52315 

 
 كبيرة 3

 2.71  .األخرى  االعالمية الوسائل بين مركزها للصحافة أعادت االستقصائية الصحفية  التحقيقات 29
.55012 

 
 ةكبير  4

 2.72 . المتخصص عالمياإل الرقابي العمل من اجزء   االستقصائية الصحافة ُتعدّ  30
.61559 

 
 كبيرة 2

 2.67  .الرقابي دورها في النظر إعادة على الحكومات الصحافية التحقيقات بعض أجبرت 31
.63867 

 
 كبيرة 3

 2.85 . جديد من القضائية الملفات فتح وتم ،القضايا بعض مجريات االستقصائية التحقيقات بعض غيرت 32
.22361 

 
 كبيرة 1

 :الرابع والخامس والسادس :( عن األسئلة3الجدول ذو الرقم ) يجيب

 االستقصائيةما اتجاهات الطلبة إزاء التطور األدائي  للصحافة  -4
بعد مشاهدة فيلم سبوت  التكنولوجي والتقني المرافق لها بعد التطور

 اليت؟  

والتي ، )سبوت اليت(تشير إجابات العينة التجريبية التي شاهدت فيلم 
وهي نسبة كبيرة مقارنة  ،(261.62بلغ المتوسط الحسابي لها )

متوسط الحسابي للعينة التجريبية التي بلغ المتوسط الحسابي بال
ونعزوا ذلك  ،وكانت نسبة متوسطة األثر ،(228.75الستجاباتها )

الذي يشرح بالتفصيل مهام  ،)سبوت اليت(لتأثر العينة التجريبية بفيلم 
الصحافة  تؤّديهوالدور الذي  ،هووظائفستقصائي الصحقي اال

 نوالمهارات التي يجب أ ،في الكشف عن قضايا الفساد االستقصائية
 .ستقصائييتمتع بها المحقق اال

 هوخصائصاإلعالمي الناجح ما درجة اتفاق الطلبة مع صفات  -5
ا التنافسية التي تفرضه االستقصائيةفي مجال الصحافة  هومهارات

 ؟.)سبوت اليت(بعد مشاهدة فيلم  الشديدة لتلك المهنة

 اآلتية: التساؤل الفقراتوتجيب عن هذا 
أظهر اإلعالميون حرفية ومهنية عالية أثناء القيام بمهامهم  -17

 .االستقصائية
الفروق في اإلجابات بين العينتين كبيرة  لصالح العينة كانت 

جابة العينة الضابطة بمتوسط حسابي إحيث كانت  ،التجريبية
 (. 2،85بينما التجريبية بلغ متوسطها ) ،(2.23)

ثة ليس من الصعب على الصحفي في المجتمعات الحدي -18
 ها.ييجاد مواضيع للبحث فإستقصائي اال

بينما  ،(2.62جابة العينة الضابطة بمتوسط حسابي ) إكانت 
 (.2.71التجريبية بلغ متوسطها )

ستقصائيون بقدرتهم على الوصول إلى  تميز المحققون اال -27
 الحقيقة من مصادرها األصلية. 

بينما  ،(2.37جابة العينة الضابطة بمتوسط حسابي ) إكانت 
  .(2.80التجريبية بلغ متوسطها )

صية لممارسة الصحافة  ما استعدادات طلبة اإلعالم المهنية والشخ -6
 ؟.(سبوت اليت)بعد مشاهدة فيلم  بعد التخرج
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(: عندما أتخرج من كلية الصحافة سأعمل 25) وتجيب عنه الفقرة رقم
 . امهما كان األمر صعب   االستقصائيةفي مجال الصحافة 

بينما التجريبية  ،(2.32جابة العينة الضابطة بمتوسط حسابي )إكانت 
 (. 2.80بلغ متوسطها )

)سبوت وتعزو الباحثة هذه الفروق لتأثر العينة التجريبية بمشاهدة فيلم 
ما للسينما من تأثير كبير على المتلقين خاصة فئة ا لنظر   ،اليت(

ا ونتفق تمام   ،وهذا ما يؤكد ما جاءت به الدراسات السابقة ،الشباب
 في دراستنا هذه.  ممعه

  :الفصل الخامس

  :اتوالتوصيالنتائج مناقشة 
 واإلعالم الصحافة طلبة توجهات : نتائج الساا  األو  والرابع: ماأواًل 
 االستقصائية للصحافة األدائي التطور في األهلية الزرقاء جامعة في
 لها؟ المرافق والتقني التكنولوجي التطور بعد

 بعد مشاهدة الفيلم.  هنفسن السؤال الرابع يجيب عن التساؤل إحيث  
لة إحصائية عند الأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق ذات د

 .(0.05الداللة )مستوى 
ا أن هناك فروق   ،اإلجابات عن السؤال األول للعينتين نالحظ من خالل

حيث  ،واضحة ومحسوبة بين المجموعتين لصالح العينة التجريبية
 ،االستقصائيةكانت إجابات العينة التجريبية مختلفة لصالح الصحافة 

في  ،وهنا نتفق مع دراسة شقير وحلس ومهدي والعبد الرزاق والعزازي 
السينمائية مؤثرة على الشباب وتوجهاتهم كون التلفزيون واألفالم 

ية فروق بين أالذي لم تظهر دراسته بينما نختلف مع ليبلر  ،وسلوكاتهم
 الذين يتابعون دراستهم عن طريق التلفزيون التفاعلي وغيرهم. 

   :ا:  نتائج الساا  الثاني والخامسثانيً 
 هوخصائص الناجح اإلعالمي صفات مع الطلبة اتفاق درجة ما

 التنافسية تفرضها التي االستقصائيةمجا  الصحافة  في هومهارات
يب عن التساؤ  جن الساا  الخامس يإ؟ حيث المهنة لتلك الشديدة

 بعد مشاهدة الفيلم. 
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

 (.0.05مستوى الداللة )
 ،(17) ذوات األرقام: الفقراتوهذا السؤال تمت اإلجابة عنه من خالل 

حيث اختلفت اإلجابات بين العينتين لصالح العينة  (،27) ،(18)
ن افقد تساوت فيها اإلجابت ةباستثناء الفقرة الثامنة عشر  ،التجريبية

ونختلف مع  ،وهذا ما يتفق مع دراسة الشرافي ،%80بنسبة موافقة 
من العوائق التي ظهرت الكثير أودراسة ربيع التي  ،دراسة الحمداني

 في الوطن العربي.  االستقصائيةتعترض عمل الصحافة 

  :والسادس: نتائج الساا  الثالث اثالثً 
 لممارسة والشخصية المهنية اإلعالم طلبة استعداد درجة ما

  التخرج؟ بعد  االستقصائية الصحافة
 والشخصية المهنية اإلعالم طلبة استعدادات تختلف السادس هلو 

 ؟ )سبوت اليت( فيلم مشاهدة بعد  التخرج بعد الصحافة لممارسة
حصائي وجود فروق ذات داللة إحصائية اإلأظهرت نتائج التحليل 
 (.0.05عند مستوى الداللة )

وتم حساب إجابات العينتين عن الفقرة المعنية باإلجابة عن هذا 
 مجال في سأعمل الصحافة كلية من تخرجأ وهي عندما ،السؤال

  .اصعب   األمر كان مهما االستقصائية الصحافة
 ،من العينة التجريبية %90من العينة الضابطة و %60حيث وافق 

وهذا ما يتفق مع دراسة الحاج  ،وبفارق كبير لصالح العينة التجريبية
 واألفالم والبرامج األجنبية بالمواد تصالباال القائمين أداء في مدى تأثر

 المستوردة.
نستنتج وجود تأثير قوي للسينما على توجهات من خالل ما سبق و 

لما  ؛ا الفيلم الذي تمت دراسة تأثيره على الشبابخصوص   ،الشباب
ولكون هذا   ،عالقة قوية بتخصص الصحافة واإلعالممن لهذا الفيلم 

ة بكل مفرداتها بطريقة يستقصائا للصحافة االا وافي  الفيلم يعرض شرح  
 حقيقية.  ولكونه يعرض قصة ،وجذابة شائقة

  : التوصيات
 وسائل لمضامين نتقائياال التعرض على المتلقين تدريب ضرورة 

 على تؤثر والتي السيئة المضامين ونبذ ،منها ستفادةلال ؛اإلعالم
 .همومعتقدات المتلقين توجهات

 المفاهيم لتعزيز ؛التعليمية العملية في الدرامية المواد من ستفادةاال 
 .الطلبة لدى والمفردات

 بعض طرح خالل من ؛الناقد الفكر على الشباب قدرات تعزيز 
 .تهاومناقش واإليجابية السلبية اإلعالمية المواد

 قصيرة وأفالم برامج عمل على اإلعالم كليات في الطالب حث 
 اوعي   أكثر لكونهم ؛ومشاكلهم وآمالهم طموحاتهم عن تتحدث

 .همحتياجاتاو  جيلهم أبناء بمطلبات
 مهنة عن تحدثت التي األفالم مضمون  لتحليل عمل أبحاث 

 . واإلعالم الصحافة

 خالصة الدراسة: 
همية من خالل هذه الدراسة خلصت الباحثة إلى نتيجة مهمة وهي أ 

درة على التأثير في توجهات والق ،جتماعيالسينما في تجسيد الواقع اال
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التي تنمي نتقاء الجيد لألفالم الهادفة شريطة اال ،هماتوسلوكالمتلقين 
 .وتغني التجارب الحياتية ،وتوسع الخيال ،المدارك
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