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  الملخص:

إلى استكشاف درجة اعتماد الش�اب الجامعي ال�مني على البرامج  ال�حث هدف

 الدین�ة في الفضائ�ات العر��ة �مصدر للمعلومات حول قضا�ا التطرف الدیني،

ام ستخدوعالقتها �التأثیرات المعرف�ة والوجدان�ة والسلو��ة الناتجة عنها، وتم ا

مفردة  300قوامها عشوائ�ة منهج المسح، من خالل تطبی� استب�ان على عینة 

  من طالب الجامعات ال�من�ة.

الش�اب  �عتمد معظما: برزهجموعة من النتائج، أإلى م ال�حث وتوصل    

على البرامج الدین�ة في الفضائ�ات العر��ة بدرجة �بیرة ومتوسطة الجامعي 

إقرأ والرسالة) قناتي ( حصلت�مصدر للمعلومات حول قضا�ا التطرف الدیني، و 

التي �فضل الش�اب متا�عة قائمة القنوات الفضائ�ة ب األولى في تعلى المرا

، وتصدرت التأثیرات المعرف�ة قائمة التأثیرات األكثر تحققا البرامج الدین�ة عبرها

عن اعتماد الش�اب على البرامج الدین�ة �مصدر للمعلومات حول قضا�ا 

الوجدان�ة. �ما اثبتت التطرف الدیني یلیها التأثیرات السلو��ة، وأخیر التأثیرات 

النتائج وجود ارت�ا� طرد� بین درجة االعتماد على البرامج الدین�ة �مصدر 

معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني و�ین التأثیرات المعرف�ة والوجدان�ة 

والسلو��ة الناتجة عنها، وتزداد هذه العالقة بدخول المتغیر الوس�� (ثقة الش�اب 
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�ة التي تبث البرامج الدین�ة)، وأظهرت النتائج عدم وجود في القنوات الفضائ

فروق ذات داللة إحصائ�ة في تأثیرات االعتماد على البرامج الدین�ة �مصدر 

التخصص  معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني تعود الختالف النوع أو

ُتعز�  أو م�ان الوالدة، �استثناء وجود فروق في التأثیرات المعرف�ة المتحققة

  الختالف م�ان الوالدة، وجاءت الفروق لصالح الم�حوثین المولودین في الر�ف.

، البرامج الدین�ة، التطرف على وسائل اإلعالم االعتماد الكلمات المفتاح�ة:

 الدیني.

  

Yemeni university youth’s Dependency on religious programs as a 
source of information about religious extremism 
Hatim Ali Al-salhi        &    Ebtisam Abdullah almaswari  
College of Mass Communication - Sana'a University - Yemen 
Abstract: 
The study aimed to explore the dependency of Yemeni university 
youth on religious programs as a source of information about religious 
extremism, and to investigate the effects of this dependency. To 
achieve this objective, the survey method was used through which a 
questionnaire was administered to a sample of 300 students who were 
randomly selected from Yemeni universities.  
    The results revealed that Most of the respondents rely on religious 
programs at a large and medium level as a source of information about 
religious extremism. The specialized religious channels (Iqraa & Al 
Resalah) came first among the satellite channels that the respondents 
prefer to watch their religious programs. Cognitive effects represent 
the prominent effects of the dependency of respondents on religious 
programs followed by behavioral and emotional effects.  
   The results indicated a positive correlation between respondents’ 
dependency on religious programs as a source of information about 
religious extremism and the effects of this dependency, and this 
correlation increases with the presence of (respondents' confidence in 
satellite channels) as a mediator variable. 
    The findings also showed that there were no statistically significant 
differences in the effects of dependency on religious programs as a 
source of information about religious extremism due to the difference 
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in gender, specialization, or respondents’ place of birth, with the 
exception of differences in cognitive effects due to the difference in 
the place of birth, and the differences came in favor of the respondents 
born in the countryside. 
Keywords: Media Dependency, Religious Programs, Religious 
Extremism. 

  مقدمة:ال

 عیهاستأتي البرامج الدین�ة في قائمة أولو�ات الكثیر من الفضائ�ات العر��ة في 

من القنوات الفضائ�ة أ�ا �ان اهتمامها وأهدافها  المشاهد، ف�ثیر الجتذاب

وتؤد� . )1(هموم الناس وقضا�اهم اآلن�ةتناقش تحرص على تقد�م برامج دین�ة 

عام � الالبرامج الدین�ة في القنوات الفضائ�ة العر��ة دورًا مهمًا في إمداد الرأ

ات �المعلومات حول القضا�ا الدین�ة، ولم �عد دورها محصورًا في جوانب الع�اد

مختلف القضا�ا الس�اس�ة مناقشة وما یتعل� بها، بل تعد� ذلك إلى 

إحد� الدراسات وتشیر . وغیرهاواالقتصاد�ة واالجتماع�ة وقضا�ا األقل�ات 

�ة لح�وماإلى تزاید حجم االهتمام �البرامج الدین�ة في الفضائ�ات العر��ة العر��ة 

خاصة ال تهتم �عرض  وجد قناة فضائ�ة عر��ة ح�وم�ة أووالخاصة، حیث ال ت

�ة، البرامج الدین�ة، عالوة على ارتفاع المدة الزمن�ة المخصصة للحلقات الدین

  . )2(ترات ذات �ثافة مشاهدة عال�ةو�ثها في ف

 في ال�من إلى ارتفاع معدل مشاهدة إحد� الدراسات التي ُأجر�توتشیر       

ة % من أفراد العین90د ما نسبته الجمهور ال�مني للقنوات الدین�ة، حیث �شاه

، ونتج عن هذه المشاهدة تأثیرات متقطع القنوات الدین�ة �ش�ل منتظم أو

. �أتي ذلك في ظل تنامي التطرف الناتج عن تدهور )3(وجدان�ة وسلو��ة

  األوضاع الس�اس�ة واالقتصاد�ة واألمن�ة في ال�من. 

ونة األخیرة، وارتفاع حجم القنوات الدین�ة المتخصصة في اآل ونظرا لز�ادة    

�م�ن تجاهله في إحداث  االهتمام �البرامج الدین�ة، ولما لهذه البرامج من دور ال
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للكشف عن العالقة  ال�حث اأتي هذ�معرف�ة وسلو��ة على المشاهدین،  تأثیرات

بین اعتماد الش�اب ال�مني على البرامج الدین�ة في الحصول على معلومات 

حول التطرف والتأثیرات المعرف�ة والوجدان�ة والسلو��ة الناتجة عن هذا 

  .االعتماد

  االعتماد على وسائل اإلعالم  ةاإلطار النظر�: نظر� -1

تتمثل الف�رة الرئ�سة للنظر�ة في أن استخدام وسائل االتصال ال یتم �معزل      

عن تأثیرات النظام االجتماعي ووسائل االتصال على حد سواء.  وُتعد هذه 

 ؟النظر�ة المفتاح لتفسیر متى ولماذا �عرض األفراد أنفسهم لوسائل اإلعالم

والطرق التي �ستخدم فیها  ،تعرض على معتقداتهم وسلو�هموتأثیرات هذا ال

  .)4(الناس وسائل اإلعالم �مصادر لتحقی� أهدافهم

وضع العلماء الذین ساهموا في بناء هذه النظر�ة وأبرزهم ملفین د�فلیر وقد     

المتعلقة �عالقة األفراد ووسائل  االفتراضاتوساندرا رو�یتش مجموعة من 

  اإلعالم والمجتمع، �م�ن إجمالها في اآلتي:

ف��ون عدم االستقرار االجتماعي في حالة ) تزداد الحاجة إلى المعلومات 1( 

  األفراد أكثر اعتمادا على وسائل اإلعالم 

) تقل درجة االعتماد على النظام اإلعالمي في حالة وجود قنوات بدیلة 2(

على المعلومات، وتزداد درجة اعتماد الجمهور على النظام اإلعالمي  للحصول

  في حالة اش�اعه لرغ�ات الجمهور.

) یختلف الجمهور في درجة اعتماده على وسائل اإلعالم نتیجة اختالفهم في 3(

  . )5(األهداف، والمصالح، والحاجات الفرد�ة 

ده على وسیلة معینة ) تؤثر دوافع الفرد نحو قضا�ا معینة في درجة اعتما4(

  فقوة الدافع تعزز من عمل�ة االعتماد.
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 ثارة) �لما �انت نوع�ة االعتماد على الوسیلة اإلعالم�ة أكبر �لما �انت اإل5(

  المعرف�ة والعاطف�ة للمحتو� �بیرة أثناء العرض.

) یزداد االعتماد على وسائل اإلعالم في حالة ما تكون القدرة على تلقي 6(

  تي �حتاجها الفرد من خالل مصادر االتصال الشخصي مقیدةالمعلومات ال

دما ) تزداد درجة التأثیرات اإلعالم�ة �اإلقناع والتفاعل ش�ه االجتماعي عن7(

  تكون عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم �ث�فة. 

ة ) تؤثر �عض المتغیرات الد�مغراف�ة في إحداث التأثیرات السلو��ة الناتج8(

 لى وسائل اإلعالم، �ما تتأثر درجات االعتماد �سهولة الوصولعن االعتماد ع

  .)6(للوسیلة

یؤد� االعتماد على وسائل اإلعالم �مصادر للمعلومات إلى بروز و   

مجموعة من اآلثار على األفراد، حیث تصنف رو�یتش ود�فلیر هذه اآلثار في 

  ثالث فئات رئ�س�ة هي:

  :Cognitive Effects) التأثیرات المعرف�ة 1

م تقد�مثل إزالة الغموض الناتج عن افتقاد المعلومات الكاف�ة لفهم الحدث وذلك ب

معلومات �اف�ة وتفسیرات صح�حة للحدث، �اإلضافة إلى التأثیرات المعرف�ة 

 .)7(الخاصة �الق�م والمعتقدات

  :Affective effects) التأثیرات الوجدان�ة 2

لد� الجمهور عندما تقدم معلومات معینة التغیر العاطفي  التأثیر أو و�حدث

  .م�ة تؤثر في مشاعرهم واستجابتهممن خالل رسائل إعال

 :Behavioral effects) التأثیرات السلو��ة 3

 تنحصر األثار السلو��ة �االعتماد على وسائل اإلعالم في اتجاهین:  
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 اإلعالم،�عني ق�ام الفرد بنشا� ما نتیجة التعرض لوسائل  التنش��: :األول

 وهذا هو المنتج النهائي لر�� األثار المعرف�ة �الوجدان�ة.

و�حدث العزوف نتیجة التغط�ة �عني العزوف عن العمل،  :الثاني الخمول

   . )8( الم�الغ فیها مما �سبب الملل

  :تطبی� النظر�ة في ال�حث الحالي

(درجة االعتماد، وتأثیرات  ال�حثتم االستفادة من النظر�ة في وضع مقای�س 

االعتماد المعرف�ة والوجدان�ة والسلو��ة) وتوظ�فها في الموضوع الحالي للدراسة 

الذ� یر�ز على دراسة االعتماد على البرامج الدین�ة في القنوات الفضائ�ة 

العر��ة والتأثیرات الناتجة عنه، �ما تم االستفادة من افتراضات النظر�ة 

 �انت ، وتحدیدا الفرض�ة التي تنص على: �لماال�حثوتطب�قها في فروض 

 المعرف�ة اإلثارة �انت �لما أكبر اإلعالم�ة الوسیلة على االعتماد نوع�ة

العرض، والتي تم تطب�قها في الفرض األول،  أثناء �بیرة للمحتو�  والعاطف�ة

 إحداث في الد�مغراف�ة المتغیرات �عض والفرض�ة التي تنص على: تؤثر

اإلعالم والتي تم توظ�فها  وسائل على االعتماد عن الناتجة السلو��ة اتالتأثیر 

  في الفرض الثالث للدراسة. 

  اإلطار المعرفي: التطرف الدیني: مفهومه وأس�اب انتشاره  -2

وفقا لقاموس و��ستر إلى  Dogmatismتطرف تشیر �لمة أ/مفهوم التطرف: 

حق�قة، و�خاصة عندما ��ون الرأ� الف�رة �اعت�ارها  التعبیر عن الرأ� أو

)، والتطرف بهذا المعنى هو أسلوب مغل� Websterمتغطرس وغیر منطقي (

للتف�یر یتسم �عدم القدرة على تقبل أ� معتقدات تختلف عن معتقدات الشخص 

اتخاذ الفرد موقفًا یتسُم  �ما �شیر التطرف إلى. )9( أو الجماعة أو التسامح معها

د والخروج عن الحد العام وتجاوز المعاییر الف�ر�ة  ،وال�عد عن المألوف ،�التشدُّ

  .  )10(والق�م األخالق�ة التي حددها وارتضاها أفراد المجتمع
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  ب/أنواع التطرف: 

 دوق اإلنسان لد� یرهاتغ �صعب خاصة �آراء االعتقاد وهو :االعتقاد� التطرف

 علماء وٕاجماع والسنة القرآن،( اإلسالم�ة الثوابت المعتقدات تخالف هذه

  .المسلمین

 س�ةالس�ا المناكفة إلى تؤد� قد س�اسة �أف�ار االقتناعو ه :يالس�اس التطرف 

 ئمالقا الح�م ونظام الدولة على المسلح والعص�ان والتمرد أدنى مستو�اتها، في

  .أعالها في

 قربالت �قصد النفس وتعذیب الع�ادات في واالفرا� الغلو وهو :العملي التطرف 

  . وجل عز �

 عرالذ حداثإ في المتطرفون  بها �قوم التي األعمال �افة وهو :الدولي التطرف

 في التفجیر وعمل�ات ل، المناز  هدم :مثل مختلفة أسالیب والخوف �استخدام

 وأ األفرادقبل  من ُ�مارس اإلرهاب الدولي وقد العامة والخاصة، المؤسسات

  .)11(السلم أو الحرب زمن في سواء الدول أو الجماعات

دون  دین�ةهو التمسك الشدید �األراء والمعتقدات واألف�ار ال التطرف الدیني: 

  .)12(نقد أو تحلیل أو منط�

 التطرف الدیني: 

�معنى  ؛عقل�ة أوهما معا حر�ة �اطن�ة نفس�ة أودین�ة هو التطرف �ظاهرة 

إلى مستو� الف�ض، وهو في حد ذاته  �راه�ة� اقتناع النفس اإلنسان�ة �عقیدة أو

�حیث یتراء�  ،نوع من العجز عن رؤ�ة الجوانب األخر� من الف�رة الواحدة
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ما للمتطرف الدیني أن الزاو�ة التي یر� منها هي الزاو�ة الوحیدة للنظر وأن �ل 

  . )13(وهذا هو عین القصور في المنهج التعل�مي ،سواها �اطل

نشأت ف�رة الر�� بین اإلسالم والغلو وفي العقود األخیرة من القرن الماضي     

ل �عد انه�ار حینما ثار القول إن اإلسالم هو العدو البدی ،والتطرف العنیف

سبتمبر  11داث وقد ازدادت الحملة اتساًعا �عد أح، )14(االتحاد السوفییتي

. )15(م، فأص�ح لف� المسلم مرادفًا في العقل�ة الغر��ة للف� اإلرهابي2001

عن وضع�ة اإلسالم في اإلعالم  ) أبلغ تعبیراإلسالموفو��ا( وتعتبر ظاهرة

 ولذلك اهتزتم؛ وهي �لمة �قصد بها الخوف من اإلسال ،واإلدراك الغر�یین

 خطرة �صورة الدولي العام الرأ� في األخیرة السنوات في والعرب اإلسالم صورة

  .واإلسالم�ة العر��ة الشعوب ضد وسلب�ة معاد�ة اتخاذ مواقف في ساهمت اً جد

  د/أس�اب انتشار ظاهرة التطرف الدیني في المجتمعات العر��ة

انتشار ظاهرة التطرف الدیني في المجتمعات العر��ة ل�ست ولیدة عامل واحد، 

  �م�ن إجمالها في النقا� األت�ة:بل مجموعة عوامل متعددة، 

) العامل الخارجي وصناعة التطرف الدیني: و�ظهر هذا العامل من خالل 1(

الس�اسات الغر��ة الموجهة للمجتمعات العر��ة، �التحیز في معالجة القض�ة 

  الفلسطین�ة، ومحار�ة الق�م اإلسالم�ة واستبدالها �الق�م الغر��ة. 

ین�ع من الدین �ما �عتقد  فالتطرف الاه�مه: الجهل �الدین وتحر�ف مف) 2(

  .ال�عض، وٕانما هو نا�ع من الجهل �الدین أو القصور في فهم نصوصه

صناعة التطرف في أدب�ات الف�ر اإلسالمي: تزخر العدید من أدب�ات ) 3(

تكفیر الح�ام  دأف�ار تدعو إلى التطرف بل تصل حالف�ر اإلسالمي على 

والمجتمعات، وهي تمثل أحد األدوات الرئ�س�ة التي �عتمد علیها المتطرف في 

  تبر�ر أفعاله وسلو��اته
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اإلعالم وصناعة التطرف في العالم العر�ي واإلسالمي: تمثل �عض ) 4(

 وسائل اإلعالم العر��ة والغر��ة القنوات الرئ�سة لصناعة التطرف، وذلك من

  .اإلعالمي الذ� تقدمهل المحتو� خال

الف�ر� واالغتراب االجتماعي: �عتبر المتطرف أن أفعاله  أزمة التغر�ب) 5(

وسلو��اته هي رد فعل طب�عي للدفاع عن هو�ته في مواجهة س�اسة التغر�ب 

  .الف�ر� والسلو�ي

الطائفي واالفتراق المذهبي واالختالف اإلیدیولوجي في  االنقسام )6(

خاصة في ظل وجود فتاو� تحرض على الكراه�ة المجتمعات العر��ة، 

  .والتطرف

   .التي تحرض على العنف والتطرف واإلرهاب وسائل اإلعالمتزاید عدد ) 7(

المشاكل األسر�ة قد تكون أحد األس�اب الدافعة إلى الوقوع في التطرف ) 8(

خاصة في ظل سوء التنشئة االجتماع�ة في المجتمعات العر��ة، �ل ذلك من 

   .)16(أن یجعل من الفرد ذا قابل�ة للتطرفشأنه 

  الدراسات السا�قة:مراجعة  -3

  تم تقس�م الدراسات السا�قة إلى محور�ن، هما:

ین�ة للقضا�ا الد التناول اإلعالميالمحور األول: الدراسات التي تناولت 

 واتجاهات الجمهور نحوها.

 الش�اب حرص مد� إلى معرفة )17()2019( سعت دراسة نع�م المصر�    

 ،اإلسالم�ة الفضائ�ة القنوات في الدین�ة والبرامج المواد متا�عة على الفلسطیني

 الم�حوثین متا�عة في األولى المرت�ة الرسالة قناة إلى تصدر الدراسة وخلصت

وجاء موضوع  اقرأ، قناة اإلسالم�ة، یلیها الفضائ�ة القنوات في للبرامج الخاصة
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یر�  التي للناس" �أهم الموضوعات الیوم�ة �الح�اة القرآن ر�� "ضرورة

  علیها. اإلسالم�ة القنوات تر�یز الم�حوثون ضرورة

إلى التعرف على درجة تقی�م قادة  )18()2015( ف�اضه�ام هدفت دراسة و   

، و�شفت الدراسة عن الفضائ�ات لقضا�ا التطرف الدینيالرأ� األردني لتغط�ة 

متا�عة قادة الرأ� للقنوات الفضائ�ة المحل�ة والعر��ة واألجنب�ة ف�ما یتعل� 

)، وأشارت النتائج إلى وجود %�46.7قضا�ا التطرف �ش�ل متقطع بنس�ة (

فروق ذات داللة إحصائ�ة في تقی�م قادة الرأ� لتغط�ة الفضائ�ات لقضا�ا 

  المؤهل التعل�مي. التطرف الدیني تعود لمتغیر� السن و 

تسل�� الضوء على دور ب )19()2013عبدهللا (مفالح دراسة  اهتمتو       

 ،الناسقناتي الحاف� و  �التطبی� علىالفضائ�ات الدین�ة في نشر ثقافة الكراه�ة 

أقل ما �م�ن وصفه اعتماد القناتین على انتهاج خطاب إعالمي  وتوصلت إلى

والتشهیر والمس ��ثیر من فئات  ة التحر�ضسعبر ممار  –التوتیر� –بــ 

المجتمع: س�اسیین، فنانین، إعالمیین، وحتى دعاة ومشایخ، وقد وظفت القناتان 

 .خطا�ا ملیئا �األوصاف واالتهامات المرسلة �التخو�ن والتكفیر

نحو رصد وتحلیل قضا�ا  )20() �2011حي (جیهان واتجهت دراسة     

اتجاهات الجمهور � وعالقتها العر��ة رامج الدین�ة �الفضائ�اتبالاألسرة في 

المصر� نحوها، وتوصلت الدراسة إلى  ارتفاع معدل مشاهدة الم�حوثین للبرامج 

الدین�ة �الفضائ�ات العر��ة �صفة دائمة، وجاءت القنوات الفضائ�ة من أهم 

  المصادر التي �ستقي منها الم�حوثین معلوماتهم الدین�ة حول قضا�ا األسرة .

الق�م التي تع�سها البرامج  فتناولت )21(م)2010الز�ون (أحمد راسة أما د     

، وخلصت الدراسة ني لد� عینة من الطل�ة المراهقینالدین�ة في التلفز�ون االرد

إلى توفر الق�م في البرامج الدین�ة �التلفز�ون االردني بدرجة متوسطة، حیث 

الق�م  ثمجاءت الق�م االجتماع�ة في المرت�ة األولى، تلتها الق�م االقتصاد�ة، 
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أثبتت الدراسة وجود فوارق ذات داللة و  الق�م الجمال�ة. وأخیرااألخالق�ة، 

الق�م التي تع�سها البرامج الدین�ة وفقا لمتغیر  إحصائ�ة بین متوسطات درجات

  االناث. فئةالنوع و�انت الفروق لصالح 

التعرف على مد� اعتماد  )22()2008حش�ش (نهى واستهدفت دراسة      

ن عو�شفت النتائج ، نوات الفضائ�ة العر��ة اإلسالم�ةالش�اب الجامعي على الق

 دافع الفضائ�ة العر��ة اإلسالم�ة، وجاءارتفاع معدل مشاهده الم�حوثین للقنوات 

واكتساب خبرات جدیده في مقدمه دوافع مشاهدة  على المعلومات الحصول

  لهذه القنوات.الم�حوثین 

حجم وأنما�  إلى التعرف على )23()2008هزاع (إ�مان وسعت دراسة     

مشاهده الجمهور للقنوات الفضائ�ة اإلسالم�ة، ودورها في إمداد الجمهور 

�المعلومات الدین�ة عند مواجهه أ� مش�له دین�ة، وتوصلت إلى أن نصف 

الم�حوثین �شاهدون القنوات الفضائ�ة اإلسالم�ة أح�انا ولكن ل�س �صفه 

 �منية التي �حرص الجمهور المستمرة، وتعتبر قناة اقرأ من أهم القنوات الفضائ�

عدم  وجود فروق دالة إحصائ�ا في دوافع الدراسة على مشاهدتها، وأكدت 

 لنوعالتعرض النفع�ة للم�حوثین تعود الختالف متغیراتهم الد�موغراف�ة من حیث ا

  والمستو� االقتصاد�.

دور القنوات الفضائ�ة الدین�ة  )24()2007محمد (أماني وتناولت دراسة     

 في إمداد الش�اب �المعلومات حول القضا�ا الح�ات�ة، وقد أثبتت النتائج �أن

على القنوات الفضائ�ة، وتمثلت التأثیرات وا غالب�ة الش�اب الجامعي ال �عتمد

المختلفة للتعرض للقنوات اإلسالم�ة في معرفة المناس�ات الدین�ة وما تحتاجه 

بت أن ز�ادة ثو . تقّو� اال�مان والتمسك �العقد�ة ومعامالت، و�أنهامن ع�ادات 
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معدالت التعرض للقنوات الفضائ�ة اإلسالم�ة یز�د من معدالت االعتماد علیها 

  الجامعي.لد� الش�اب 

العالقة بین التعرض للبرامج  )25()2005غر�ب (محمد واختبرت دراسة      

الدین�ة �القنوات الفضائ�ة العر��ة وٕادراك طالب الجامعات للق�م والموضوعات 

الدین�ة المقدمة بهذه القنوات، وجاء االهتمام �متا�عه مشاهدة برامج الفقه 

والشر�عة في الترتیب األول من اجمالي نوع�ات البرامج التي یتا�عها الطالب، 

الدین�ة في الترتیب  األول بین القنوات التي �حرص أفراد  اقرأ �ما وردت قناة

  .متا�عة برامجها الدین�ة العینة على

العالقة بین مشاهده التلفز�ون وقوه  )Shrum (1999 )26(واختبرت دراسة    

االتجاه وتطرفه، وأظهرت النتائج �أن مشاهد� األو�را ��ثرة لدیهم ثقة أقل 

ر�ما یخدم تقو�ة وتعز�ز االتجاهات المتسقة مع الرسالة �الناس، وأن التلفز�ون 

التلفز�ون�ة ودوره في اكساب األفراد اتجاهات قو�ه أو متطرفة نحو الموضوع 

الذ� �قوم ببثه؛ مما یؤ�د خطورة الدور الذ� تلع�ه وسائل اإلعالم في تش�یل 

  السلوك المتطرف للفرد .

  اإلعالم والتأثیرات الناتجة عنه. المحور الثاني: اعتماد الجمهور على وسائل 

إلى التعرف على اعتماد  )27(.Mutahar, et al) ,2017دراسة (ھدفت       

الجمهور العر�ي على وسائل اإلعالم التقلید�ة والجدیدة �مصدر للمعلومات 

، وتوصلت الدراسة إلى اعتماد 2015حول الهجمات اإلرهاب�ة في �ار�س 

الم�حوثین على وسائل اإلعالم الجدیدة بدرجة أعلى وسائل اإلعالم التقلید�ة 

وتصدرت التأثیرات السلو��ة المرت�ة  �مصدر معلوماتي حول هذه الهجمات،

األولى، یلیها التأثیرات الوجدان�ة، ثم التأثیرات المعرف�ة، و�شفت النتائج عن 

ها، �ما أكدت وجود وجود عالقة بین درجة االعتماد والتأثیرات الناتجة عن
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ثیرات االعتماد على الم�حوثین تعود الختالف متغیرات النوع اختالفات في تأ

  لمؤهل التعل�مي.والسن وا

 المصادر معرفة إلى )28( Tristan E., et al. ,)2014(وسعت دراسة     

 على الحصول في الجمهور علیها �عتمد التي والجدیدة التقلید�ة اإلعالم�ة

تفوق الوسائل اإلخ�ار�ة  إلى الدراسة وتوصلت األزمات، حول المعلومات

المطبوعة على �اقي وسائل اإلعالم من حیث درجة المصداق�ة لد� الطالب 

ن�ة في االعتماد علیها �مصدر للمعلومات حول األزمات، تلتها المواقع اإللكترو 

�ة الرسم�ة، ثم األخ�ار المتلفزة، وحصلت وسائل التواصل االجتماعي على المرت

  .�ة لد� الطالبقبل األخیرة في المصداق

استخدام الجمهور ال�مني  )29( Shami -Al)2013وتناولت دراسة (    

ل للبرامج الدین�ة والتأثیرات المتحققة منها، وتوصلت الدراسة إلى وجود معد

ة مشاهدة مرتفع للبرامج الدین�ة بین الم�حوثین، وتصدرت المحاضرات االسالم�

 اع�ةقائمة البرامج الدین�ة األكثر تفض�ال یلیها برامج الدعاة مثل برنامج الد

 ولىفتاو� الدین�ة، وجاءت التأثیرات العاطف�ة في المرت�ة األعمرو خالد، ثم ال

ت أثیراالناتجة عن استخدام الم�حوثین للبرامج الدین�ة یلیها الت التأثیرات�أهم 

  المع�ار�ة، ثم التأثیرات السلو��ة.

التعرف على تأثیر االعتماد  )30( )2012حامد (ز�نب دراسة واستهدفت      

المقدمة في القنوات العر��ة على معارف وسلو��ات على الفتاو� الدین�ة 

 الم�حوثین �شاهدون البرامج ةن غالب�أوخلصت الدراسة إلى ، الجمهور المصر� 

ة القضا�ا االجتماع� تتصدر و  ،الدین�ة �القنوات الفضائ�ة العر��ة �ش�ل دائم

  .في برامج الفتاو� الدین�ة ون الم�حوث یتا�عهاالقضا�ا التي قائمة 
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إلى الكشف عن مد� اعتماد  )31(  ,.Qin, et al)2011(هدفت دراسة     

الحر�ات المتطرفة على تقن�ات اإلنترنت، وتوظ�فها في الدعا�ة والترو�ج لهم، 

وأظهرت جم�ع المنظمات المتطرفة التي تغطي هذه الدراسة أنهم على مستو� 

المتطرفة عاٍل من التطور التقني على ش��ة اإلنترنت، وخاصة المنظمات 

للشرق األوس� فهم األكثر تطورًا وثراًء في وسائل اإلعالم، وأن مجموعة 

  الوال�ات المتحدة هي األكثر نشاطًا في دعم االتصاالت على ش��ات اإلنترنت. 

�استكشاف االعتماد على  )32(  Ropertson)2009(واهتمت دراسة     

وسائل اإلعالم في حالة حصول هجمات إرهاب�ة على نظام الغذاء واألل�اف في 

الوال�ات المتحدة األمر���ة، وتوصلت الى أن استخدام وسائل اإلعالم یؤثر 

معلومات أوقات األزمات على درجة االعتماد على الوسائل اإلخ�ار�ة �مصدر 

هدید المدرك من قبل الم�حوثین على اعتماد على ، �ما تؤثر درجة التالمحتملة

  وسائل اإلعالم �مصدر معلومات أوقات األزمات والتهدیدات. 

  منها:التعلی� على الدراسات السا�قة وحدود االستفادة 

  ش�ل  البرامج الدین�ة في القنوات الفضائ�ة ةسات السا�قاالدر  �عضتناولت�

مثل  ،تعرضها هذه القنوات والبرامجدون التر�یز على قضا�ا معینة  عام

تر�ز هذه الدراسة على قض�ة التطرف الدیني ف�ما ، هزاعو ، دراسة الز�ون 

 �قض�ة محور�ة في البرامج الدین�ة. 

 المتخصصة الفضائ�ات اإلسالم�ة  ر�زت الكثیر من الدراسات السا�قة على

من  ةقلاهتمت بینما  ة،قرأ والرسالإقناة  :مثل عند دراسة القضا�ا الدین�ة،

وتأتي العامة. في القنوات  المعروضةالبرامج الدین�ة بتناول الدراسات 

 .الدراسة الحال�ة لتمزج بین النوعین من الدراسات

  :تنوعت الس�اقات المجتمع�ة التي ُط�قت فیها الدراسات السا�قة، منها

األردن، ومصر، والجزائر، فلسطین، ال�من، أمر��ا، وتختلف الدراسة 
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)، 2008سة هزاع (اجر�ت في ال�من: در أُ ال�ة عن الدراسات التي الح

في المدخل النظر� الذ� استندت عل�ه  Al-shami (2013(دراسة و

الدراسة (نظر�ة االعتماد)، وطب�عة الجمهور الذ� ُأجر�ت عل�ه الدراسة 

(الش�اب الجامعي)، إضافة إلى اختالف الفترة الزمن�ة، والتي تكسب 

�ة أهم�ة مضافة؛ �ونها جاءت خالل فترة الصراع والحرب الدراسة الحال

التي تع�شها ال�من، والتي تعود في �عض أس�ابها إلى اختالفات في 

اإلیدلوج�ة الدین�ة، وما ینتج عن ذلك من تطرف في الرؤ�ة والتغط�ة 

 اإلعالم�ة المنحازة لطرف ما دون أخر. 

 ) 480 – 85تراوحت أحجام العینات في الدراسات المیدان�ة السا�قة بین (

مفردة، و�أتي حجم العینة في الدراسة الحال�ة ضمن الحجم الذ� ورد في 

) مفردة، وهي عینة مناس�ة �ون فئة الش�اب 300الدراسات السا�قة (

الجامعي متجانسة في الكثیر من خصائصها؛ لذا ال تتطلب حجم عینة 

�بیرة جدا، على اعت�ار أن خصائص المجتمع �م�ن تمثیلها في عینة 

 ة في المجتمعات متجانسة الخصائص. صغیر 

 متوس�  خلصت الكثیر من الدراسات إلى وجود معدل مشاهدة مرتفع أو

 للبرامج الدین�ة من قبل الجمهور العر�ي، ما �ع�س ضرورة تطو�ر مثل هذه

 . واالعتدال والتسامحق�م الوسط�ة البرامج، وتوجیهها نحو نشر 

 اتجةالعتماد والتأثیرات الندرجة ا أكدت الدراسات التي تناولت العالقة بین 

�ة جدانوجود ارت�ا� ایجابي بین درجة االعتماد والتأثیرات المعرف�ة والو  عنها

والسلو��ة الناتجة عن االعتماد على الفضائ�ات �مصدر معلومات حول 

 القضا�ا المتعلقة �الدین واألزمات. 
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 الدراسة الحال�ة �مداخلها ومناهجها ثراء إفي  ةهمت الدراسات السا�قاس

   المستخدمة، والنتائج التي توصلت إلیها. 

  : ال�حثمش�لة  -4

 الر��ع أحداث �عد بجالء برزت تنامي الفضائ�ات الدین�ة التيفي ظل     

قناة)، واحتلت المرت�ة الثالثة في قائمة قنوات  122العر�ي، حیث بلغ عددها (

. ومع تصاعد وتیرة )33(القنوات العامة واإلخ�ار�ةالبث الفضائي العر�ي �عد 

والتي اتخذت من هذه  الس�اس�ة الدین�ة الت�ارات وتزاید الصراع المذهبي

ا، ومهاجمة ر عن فلسفتها، وأهدافها، وتوجهاتهالفضائ�ات والبرامج منبرا للتعبی

ئفة الطا الت�ارات الدین�ة المناوئة لها، في إطار ما �سمى �التطرف للمذهب أو

الدین�ة، ومع ز�ادة معدل مشاهدة هذه البرامج من قبل الجمهور وفقا لما أكدته 

. فضال عن ندرة الدراسات التي تستقصي أراء الش�اب )34(الدراسات السا�قة

ال�مني حول اعتمادهم على البرامج الدین�ة �مصدر للمعلومات في العدید من 

في  ال�حث، تكمن مش�لة ال�منو�خاصة في  القضا�ا الدین�ة والف�ر�ة الحال�ة

الكشف عن تأثیرات البرامج الدین�ة على الش�اب ال�مني من منظور نظر�ة 

"رصد العالقة بین درجة اعتماد : االتيوتتحدد المش�لة ال�حث�ة في  االعتماد

العر��ة �مصدر للمعلومات  الفضائ�اتالش�اب ال�مني على البرامج الدین�ة في 

حول قضا�ا التطرف الدیني والتأثیرات المعرف�ة والوجدان�ة والسلو��ة الناتجة 

  عنها" 

 : ال�حثأهم�ة  -5

  �م�ن إیجاز األهم�ة التطب�ق�ة والعلم�ة للدراسة في النقا� االت�ة: 

البرامج ندرة الدراسات ال�من�ة التي سعت للتعرف على الدور الذ� تلع�ه ) 1(

الدین�ة في الفضائ�ات العر��ة في إمداد وتعر�ف الش�اب �قضا�ا التطرف الدیني 

  اد علیها في المعارف والسلو��ات.وتأثیرات االعتم
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أراء الم�حوثین حول االعتماد على البرامج الدین�ة  ال�حثستقصي �) 2(

 �ة تفیدوالتأثیرات الناتجة عنها، �أسلوب منهجي علمي للوصول إلى نتائج علم

القائمین على هذه القنوات في معرفة رأ� المشاهدین في برامجهم، وجوانب 

التأثیر المتحققة، وهذا بدوره س�ساهم في معرفة جوانب القوة والعمل على 

تعز�زها و�شف جوانب القصور في تأد�ة القنوات لرسالتها من وجهة نظر 

  على تالفیها مستق�ال.  الم�حوثین والعمل

حل ، �اعت�ارها من أهم مراال�حثر�ز علیها المرحلة العمر�ة التي یأهم�ة ) 3(

 تش�ل ف�ر اإلنسان ووع�ه وهي مرحلة الش�اب.

تناولها لموضوع �قع على جانب �بیر من األهم�ة في وقتنا الحالي وهو ) 4(

التطرف الدیني، حیث أص�ح ظاهرة تواجهه معظم دول العالم �ش�ل عام 

سلب�ة على أمن واستقرار  من تأثیراتص، وماله والمجتمع ال�مني �ش�ل خا

 الشعوب.

 :ال�حثأهداف   -6

  لتحقی� األهداف األت�ة:  ال�حث �سعى

معرفة معدل مشاهدة الش�اب الجامعي ال�مني للبرامج الدین�ة في ) 1(

 الفضائ�ات العر��ة.

  .ي یتا�عها الش�اب الجامعي ال�منيمعرفة أهم البرامج الدین�ة الت) 2(

الكشف عن درجة اعتماد الش�اب الجامعي ال�مني على البرامج الدین�ة ) 3(

 اإلسالم�ة �مصدر معلومات حول قضا�ا التطرف الدیني. 

الش�اب الجامعي ال�مني في الفضائ�ات العر��ة التي  ثقةمعرفة درجة ) 4(

 الدیني.تعرض برامج دین�ة تتناول قضا�ا التطرف 
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الدیني في البرامج الدین�ة التي �حرص  أهم قضا�ا التطرف التعرف على) 5(

    الش�اب الجامعي ال�مني على متا�عتها عبر الفضائ�ات العر��ة.

تأثیرات اعتماد الش�اب الجامعي ال�مني على البرامج الدین�ة  رصد) 6(

  اإلسالم�ة في الحصول على معلومات حول قضا�ا التطرف الدیني.

   ال�حث:تساؤالت  -7

اعتماد الش�اب  مد�ما : االتيالرئ�س  لإلجا�ة عن التساؤل ال�حث �سعى

الجامعي ال�مني على البرامج الدین�ة في القنوات الفضائ�ة العر��ة �مصدر 

�التأثیرات المعرف�ة  ول قضا�ا التطرف الدیني، وعالقتهللمعلومات ح

  والوجدان�ة والسلو��ة الناتجة عن هذا االعتماد؟

  و�تفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرع�ة األت�ة:  

) ما معدل مشاهدة الش�اب الجامعي ال�مني للبرامج الدین�ة اإلسالم�ة 1(

  المقدمة على الفضائ�ات العر��ة؟ 

ال�مني من الفضائ�ات  الجامعي الش�اب یتا�عها التي الدین�ة البرامج ) ما أهم2(

 العر��ة؟

برامج الدین�ة اإلسالم�ة الجامعي ال�مني على ال) ما درجة اعتماد الش�اب 3(

 للحصول على معلومات حول قضا�ا التطرف الدیني؟

الش�اب الجامعي ال�مني في الفضائ�ات العر��ة التي تعرض  ثقة) ما درجة 4(

 برامج دین�ة تتناول قضا�ا التطرف الدیني؟

�مني على ) ما أهم قضا�ا التطرف الدیني التي �حرص الش�اب الجامعي ال5(

 متا�عتها من خالل البرامج الدین�ة اإلسالم�ة في الفضائ�ات العر��ة؟

) ما تأثیرات اعتماد الش�اب الجامعي ال�مني على البرامج الدین�ة اإلسالم�ة 6(

  الدیني.في الحصول على معلومات حول قضا�ا التطرف 
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  : ال�حثفروض  -8

یوجد ارت�ا� طرد� بین درجة اعتماد الش�اب الجامعي ال�مني  الفرض األول:

هم تمادعلى البرامج الدین�ة في الفضائ�ات العر��ة و�ین التأثیرات الناتجة عن اع

  علیها �مصدر معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني. 

جة تؤثر الثقة في القنوات الفضائ�ة على شدة العالقة بین در  الفرض الثاني:

در عتماد على البرامج الدین�ة والتأثیرات الناتجة عن االعتماد علیها �مصاال

  معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني.

توجد فروق ذات داللة احصائ�ة في تأثیرات اعتماد الش�اب  الفرض الثالث:

 على البرامج الدین�ة �مصدر معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني ُتعز� 

  �ان الوالدة). م –وع التخصص ن –الختالف متغیرات (النوع 

  اإلجراءات المنهج�ة: -9

 التي تهتم بدراسةینتمي ال�حث إلى نوع�ة الدراسات الوصف�ة  نوع ال�حث:أ/

وتوصیف الحقائ� �ما هي في الواقع، ودراسة العالقات االرت�اط�ة بین 

  المتغیرات

والذ� ،  Survey Method منهج المسحعلى  ال�حثعتمد � :ال�حثمنهج ب/

�عد من أبرز المناهج المستخدمة في مجال الدراسات اإلعالم�ة خاصة ال�حوث 

فعال عبر توثی� االتجاهات واآلراء الوصف�ة، التي تصف ما هو موجود 

  .)35(والسلو��ات السائدة أثناء مدة إجراء ال�حث

ال�مني من جم�ع الش�اب الجامعي  ال�حثمجتمع  �شمل :ال�حثمجتمع /ج

  الملتحقین �الجامعات الح�وم�ة والخاصة في الجمهور�ة ال�من�ة.

تم اخت�ار عینة عشوائ�ة ط�ق�ة من عدة جامعات تقع في الجزء  :ال�حثعینة /د

الشمالي من ال�من؛ نظرا لصعو�ة التطبی� في الجزء الجنو�ي نتیجة األحداث 
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الس�اس�ة والعس�ر�ة الحال�ة في ال�من، وتم مراعاة تمثیل العینة لكافة خصائص 

  : مفردة، موزعة �األتي 300وطب�عة المجتمع. وقد بلغ حجم العینة 

) %26( 78م:) إناث، وتنوعت أعماره%48.3(145%) ذ�ور، و51.7(155

) أكثر %23(69سنة، و 23إلى  20) من %51(153سنة، و 20أقل من 

 146) ملتحقین ��ل�ات علم�ة تطب�ق�ة، و%51.3(154سنة، منهم  23من 

) في السنة %63.7(191ن ��ل�ات إنسان�ة، یدرس منهم %) ملتحقی48.7(

) %56.3(169نة الرا�عة ��الور�وس، ومنهم ) في الس36.3(109ى، واألول

  ) مولودین في الر�ف. %43.7(131ومولودین في المدینة، 

  .2019بر�ل إ في شهرعلى العینة هذه الدراسة تم تطبی�  الحدود الزمان�ة: /ھـ

تم االعتماد على صح�فة استقصاء لجمع المعلومات المتعلقة : ال�حثأداة /و

وتم تصم�م محاورها �االستفادة من نظر�ة االعتماد على ، ال�حث�موضوع 

، وتكونت استمارة االستقصاء من عدة اإلعالم، والتراث العلمي الساب� وسائل

�أسلوب المقابلة ها توز�عوتحق� أهدافه، وتم  ال�حثأسئلة  نمحاور تجیب ع

  . ینالشخص�ة مع الم�حوث

  اخت�ار الصدق والث�ات:  /ز

 ، هما:تم استخدام طر�قتین الخت�ار صدق المقای�ساخت�ار الصدق: ) 1(

على ق�اس ما  هومد� قدرتللمق�اس،  الصدق الظاهر� اخت�ار الطر�قة األولى:  

تم عرض االستب�ان على مجموعة من األساتذة حیث ین�غي ق�اسه، 

وتم حساب  .)36(مالحظاتهمإجراء التعد�الت وفقا آلرائهم و وتم ، األكاد�میین

الصدق الذاتي لالستب�ان �حساب الجذر التر��عي لمعامل الث�ات، وقد بلغ 

االستب�ان وهي ق�مة عال�ة تؤ�د صدق  )0.93الصدق الكلي لالستقصاء (

 للتطبی�. وصالحیته
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افي تم استخدام التحلیل العاملي االستكشصدق البناء، حیث  الطر�قة الثان�ة:

 عند ق�مة العامل على الفقرة تش�ع قبول وتم�طر�قة الم�ونات األساس�ة، 

 نالكام الجذر ومحك الفار�ماكس، �طر�قة التدو�ر إعادة استخدام تم �ما ،0.40

 ق�م تش�ع الفقرات تراوحتقد التحلیل، و  من المستخرجة للعوامل) صح�ح واحد(

)، وفسرت ما نسبته 0.79 – 0.68على عامل التأثیرات المعرف�ة ما بین (

ق�م تش�ع الفقرات على عامل  تراوحتو % من الت�این للعامل العام. 51

% من 54)، وفسرت ما نسبته 0.74 – 0.71ما بین ( وجدان�ةالتأثیرات ال

 التأثیرات عامل على الفقرات تش�ع ق�م تراوحتالعام. ف�ما الت�این للعامل 

 للعامل الت�این من% 55 نسبته ما وفسرت ،)0.78 – 0.66( بین ما سلو��ةال

و�هذا یتحق� الصدق التمییز� للثالثة العوامل، حیث تجاوزت نس�ة . العام

  ). 0.50الت�این التي تفسره فقرات �ل عامل الق�مة (

معامل إلفا  استخراج ق�مةتم  المق�اسلحساب ث�ات  اخت�ار الث�ات:) 2(

بلغت ق�مة معامل الفا لدرجة وقد �رون�اخ لكل محور من محاور االستب�ان، 

ف�ة، للتأثیرات المعر  0.73)، مقابل (0.76الثقة في القنوات الفضائ�ة الدین�ة (

ج و�الح� من نتائ، للتأثیرات السلو��ة) 0.79للتأثیرات الوجدان�ة، و 0.74و 

ن بی تمعامل الث�ات أل�عاد االستب�ان قد تراوحق�مة اخت�ار إلفا �رون�اخ أن 

)، وهي ق�مة جیدة، حیث یر� اإلحصائیون أن معامل الث�ات 0.79 – 0.73(

 ق�االتسافما فوق، ما �عني �أن االستب�ان یتسم  0.70جید عندما یتجاوز نس�ة 

  . محاورهبین فقرات 

نظرا لتأثر الداللة اإلحصائ�ة في اخت�ار� اخت�ار التوز�ع الطب�عي للب�انات: /ح

شابیروو�لك) �حجم العینة وف، و سمیرن- التوز�ع الطب�عي (�ولومجروف

والتفرطح الخت�ار التوز�ع  االلتواء اخت�ار�  ال�احثان استخدم لذا ؛)37(الكبیرة
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 وستب�فن بیتتش إلیها أشار �ما االخت�ارات هذه في والقاعدة الطب�عي للب�انات،

) 2±( بین محصورة والتفرطح االلتواء ق�م �انت �لما: ومالیر�، هي وجورج

تراوحت ق�م التفرطح بین وقد  ،)38(الطب�عي التوز�ع من المق�اس ب�انات اقتر�ت

  .الطب�عي التوز�ع تت�ع ب�اناتال )، وهذه الق�م تؤ�د �أن0.267و  0.936-(

  

  ال�حثعرض وتحلیل نتائج  -10

  :  ال�حثأوال: عرض نتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي لمتغیرات 

  معدل مشاهدة الش�اب الجامعي ال�مني للبرامج الدین�ة  )1( 

  
  للبرامج ال�مني الجامعي الش�اب مشاهدة ) معدل1ش�ل رقم (

  العر��ة الفضائ�ات على المقدمة اإلسالم�ة الدین�ة

تصدر متوسطو المشاهدة المرت�ة األولى في مستو�ات معدل مشاهدة    

%، یل�ه 46.3نس�ة الفضائ�ات العر��ة، بالش�اب الجامعي للبرامج الدین�ة على 

المشاهدة في المرت�ة األخیرة  %، وجاء منخفضو30نس�ةبمرتفعو المشاهدة 

%، وتع�س هذه النتائج وجود شعب�ة جیدة للبرامج الدین�ة لد� 23.7بنس�ة

الش�اب الجامعي ال�مني، حیث أن ثالثة أر�اع أفراد العینة �شاهدون تلك البرامج 

ت العر��ة �معدل مرتفع ومتوس�، وهي نس�ة جیدة في ظل وجود على الفضائ�ا

التي تتنوع برامجها بین س�اس�ة ئل المتعددة على مستو� الفضائ�ات البدا

واقتصاد�ة وثقاف�ة وغیرها، ومنافسة أخر� من قبل وسائل اإلعالم الجدید التي 

23.7

46.3

30
منخفض

متوسط

مرتفع
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تتف� هذه تت�ح للمتا�ع درجة أعلى من التفاعل�ة مع مقدمي المحتو� الدیني. و 

التي توصلت إلى وجود  )shami, 2013-Al()39( النتیجة مع نتائج دراسة

  معدل مشاهدة مرتفع للبرامج الدین�ة بین الجمهور ال�مني. 

 اتالفضائ� من ال�مني الجامعي الش�اب یتا�عها التي الدین�ة البرامج )2(

  العر��ة.

  
  ال�مني الجامعي الش�اب یتا�عها التي الدین�ة البرامج ) أهم2ش�ل رقم (

  العر��ة الفضائ�ات من 

قائمة البرامج الدین�ة  MBCر برنامج خواطر الذ� یبث على قناة تصدّ     

و�م�ن %، 53األكثر مشاهدة من قبل أفراد العینة، حیث حصل على نس�ة 

التي تحظى �متا�عة واسعة من  MBCفي ضوء شهر قناة  تفسیر ذلك

الجمهور العر�ي، إلى جانب األسلوب الشی� واإلقناعي لمقدم البرنامج الداع�ة 

أحمد الشقیر� وتقد�مه ومناقشته لقضا�ا دین�ة تهم الش�اب، وجاء برامج الشر�عة 

%، و�م�ن 43.7والح�اة الذ� ُیذاع على قناة الجز�رة في المرت�ة الثان�ة بنس�ة 

ك في ضوء معالجة البرنامج للكثیر من القضا�ا الدین�ة من منظور تفسیر ذل

س�اسي یناسب توجه الجماعات الدین�ة الس�اس�ة التي �ان لها دور �ارز في 

أحداث الر��ع العر�ي. یل�ه برنامج إنسان جدید للداع�ة المصر� الشاب 
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%، حیث استقطب البرنامج الكثیر من الش�اب 32مصطفى حسني و�نس�ة 

م ُقرب مقدم البرنامج من الش�اب في السن وطر�قة التف�یر، ومعالجته �ح�

لقضا�ا تلبي احت�اجاتهم، ومن منظور معاصر ف�ه تجدید في نوع�ة الخطاب 

الذ� ُیبث على قناة الم�ادین في وأسلوب الطرح. وجاء برنامج حرر عقلك 

  %. 13.7المرت�ة األخیرة و�نس�ة متا�عة 

 على للحصول الدین�ة البرامج على امعيالش�اب الج اعتماد درجة )3(

  الدیني.  التطرف حول معلومات

  
 ) درجة اعتماد الش�اب الجامعي ال�مني على البرامج الدین�ة 3ش�ل رقم (    

  للحصول على معلومات حول قضا�ا التطرف الدیني

) من %�43.3قارب نصف العینة ( �أن ما) 3تكشف نتائج الش�ل رقم (

الش�اب الجامعي �عتمدون على البرامج الدین�ة للحصول عن معلومات حول 

)، %28.7قضا�ا التطرف الدیني، یلیهم الذین �عتمدون علیها بدرجة �بیرة (

وُ�الح� أن درجة اعتماد  ).%28وأخیر الذین �عتمدون علیها بدرجة منخفضة (

ة في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني جیدة، حیث الش�اب على البرامج الدین�

  % لدرجة االعتماد المرتفع والمتوس�. 72حصلت على نس�ة 

  

  

28

43.3

28.7
منخفضة

متوسطة

مرتفعة
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رض الش�اب الجامعي ال�مني في الفضائ�ات العر��ة التي تع ثقة) درجة 4(

  برامج دین�ة تتناول قضا�ا التطرف الدیني.

  العر��ة الفضائ�ات في ال�مني الجامعي الش�اب ثقة ) درجة1جدول رقم (

  الدیني التطرف قضا�ا تتناول دین�ة برامج تعرض التي

  القناة
  االنحراف  درجة الثقة

  المع�ار� 

المتوس� 

  الحسابي
  الترتیب

  ال أث�  متوسطة  �بیرة

  1  2.19  0.771  66  112  122 إقراء

  2  2.10  0.692  58  154  88 الرسالة

  3  2.00  0.715  76  147  77 الناس

  3  2.00  0.704  74  152  74 النبوياالرث 

  7  1.79  0.679  107  149  44 المیادین

CBC 58  137  105  0.721  1.84  5  

  6  1.80  0.728  116  129  55 الجزیرة

MBC 70  121  109  0.736  1.87  4  

ش�اب المرت�ة األولى في ثقة ال اقرأ) إلى تصدر قناة 3تشیر نتائج الجدول رقم (

اة )، یلیها قن2.19الجامعي ال�مني في البرامج الدین�ة التي تعرضها �متوس� (

الثة )، وجاءت قناتا اإلرث النبو� والناس في المرت�ة الث2.10الرسالة �متوس� (

راتب ، في المقابل وردت قناتا الجز�رة والم�ادین في الملكلیهما )�2.00متوس� (

وُ�الح� من ة �أقل القنوات ثقة في برامجها الدین�ة من قبل الش�اب، األخیر 

، خالل تفحص النتائج السا�قة وجود تقدیر من قبل الش�اب الجامعي للتخصص

حیث حصلت القنوات المتخصصة في شؤون الدین وتعال�مه على المراتب 

�ة إلخ�ار األولى في درجة ثقة الش�اب ببرامجها الدین�ة، بینما حصلت القنوات ا

اسة مع نتائج در  وتتف� هذه النتیجةمثل الجز�رة والم�ادین على درجة ثقة أقل. 

قناة أقرأ  تصدرت، حیث )41()2005غر�ب (محمد ، و )40()2008هزاع (إ�مان 

   ین. الفضائ�ة المرت�ة األولى بین القنوات الفضائ�ة الدین�ة في تفضیل الم�حوث
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لش�اب الجامعي ال�مني على متا�عتها ) قضا�ا التطرف الدیني التي �حرص ا5(

  من خالل البرامج الدین�ة.

 على ال�مني الجامعي الش�اب �حرص التي الدیني التطرف قضا�ا ) أهم2جدول رقم (

  العر��ة الفضائ�ات في اإلسالم�ة الدین�ة البرامج خالل من متا�عتها

  قضا�ا التطرف الدیني
  االنحراف

  المع�ار� 

المتوس� 

  الحسابي
  الترتیب

  3  2.02  0.826 . فتاوى الجھاد ومن لھ الحق في اعالنھ

  4  1.99  0.720 . الخالف المذھبي بین السنھ والشیعة

  5  1.96  0.781 . التشدد في االسالم وكیفیھ مواجھتھ

  8  1.87  0.769  مشروعیھ انشاء الجماعات وحكم اتباعھا

  5  1.96  0.769 . فتاوى الجماعات المتطرفة حول تكفیر المجتمع

  6  1.95  0.783 . حقیقھ المذاھب اإلسالمیة

  4  1.99  0.810 . المؤامرات على المسلمین والرد على فتاوى تكفیر الغرب

الشریعة عند الجماعات المتطرفة وخطورة فھم المتشددین للنصوص 
 . الدینیة

0.775  1.82  9  

  1  2.30  0.761  حرمھ القتل والتنكیل بالبشر باسم الدین

  4  1.99  0.674  وسائل الجھاد ضد التنظیمات اإلرھابیة

  2  2.12  0.775 . الحریة الدینیة وضرورتھا

  7  1.88  0.733 . تجدید الخطاب الدیني

الدین" المرت�ة األولى في  �اسم �ال�شر والتن�یل القتل قض�ة "حرمه تتصدر    

)، �2.30متوس� (قائمة قضا�ا التطرف الدیني األكثر متا�عة من قبل الش�اب 

). 2.02" �متوس� (ن�ة وضرورتها"، ثم "فتاو� الجهادیلیها قض�ة "الحر�ة الدی

وُ�الح� من هذه القضا�ا ارت�اطها �الصراعات والحروب األهل�ة المدمرة في 

اإلیدلوج�ة �ثیر من دول العالم العر�ي ومنها ال�من والتي سببها االختالف في 

، وما أسفر عنها من تدمیر وتن�یل �األشخاص المخالفین، ما الدین�ة والمذهب

جعل الش�اب یر�ز على هذه القضا�ا، و�واف� على ضرورة تحر�م القتل �اسم 

الدین واصدار فتاو� الجهاد وأهم�ة الحر�ة الدین�ة التي من المم�ن أن تحد من 

�ة هذه الخالفات وتعزز من ق�م التسامح والتعا�ش. وجاءت قضا�ا مشروع

المتأخرة ما  رتبعند هذه الجماعات المتطرفة في الالجماعات الدین�ة، والشر�عة 
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�عني �أن الش�اب قل ُأصیب بخی�ة أمل في هذه الجماعات، وأن أضرارها على 

الدین واألمة أكثر من منافعها، نظرا لتحو�رها لنصوص الدین وتفسیرها من 

  زاو�ة مصالح هذه الجماعات.  

  الدین�ة. البرامج على ال�مني الجامعي الش�اب ماداعت ) تأثیرات6(

   الدین�ة البرامج على ال�مني الجامعي الش�اب اعتماد ) تأثیرات3جدول رقم (

  الدیني التطرف قضا�ا حول معلومات على الحصول في

  تأثیرات االعتماد
 االنحراف
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
  العام

  المعرفیةأوال: التأثیرات 

  2.02  0.809 بھ  قیامل هللا ومتى وكیف یجب الجعلتني افھم ماذا یعني الجھاد في سبی

2.10  

  2.04  0.781 وضحت لي ما ھو التدین الصحیح المعتدل .

  2.03  0.801  معینھ.جعلتني اتعرف ان التطرف لیس مرتبط باإلسالم او بفئھ 

ركیز النصوص الدینیة والتجعلتني افھم معنى التشدد والجمود في فھم 
 .على االفكار المشتركة

0.753  2.23  

  2.12  0.742  ھممنین أیا كان دینوضحت لي حرمھ قتل النفس وترویع األ

ف التعامل مع االخر المختل وكیفیةوضحت لي معنى التعایش السلمي 
 معي دینیا ومذھبیا. 

0.798  2.18  

  ثانیا: التأثیرات الوجدانیة 
  1.86  0.811 اشعر بالنفور تجاه من یخالفني دینیا ومذھبیا .تجعلني 

1.85  

  1.86  0.793 .الم تجعلني اعتقد ان القوه ھي الوسیلة الوحیدة للتغییر ونشر االس

 المھاتجعلني اشعر ان السماح بالتعددیة الدینیة والمذھبیة سبب ضعف 
 اإلسالمیة .

0.791  1.94  

السلمیة والحوار ال جدوى منھ في حل تجعلني اعتقد ان الطرق 
 االختالفات المذھبیة والدینیة .

0.795  1.87  

 تجعلني اعتبر ان كل شيء حدیث مثل االنترنت وغیره خطرا ومفسده
 كبیره على الشباب المسلم 

0.746  1.80  

  1.81  0.769  المجتمع.رى ان االخالق سیئة ومتدھورة في أتجعلني 

  السلوكیةثالثا: التأثیرات 
  2.16  0.802 تجعلني ارفض التوافق مع من یخالفني في أرائي الدینیة 

1.91  

  2.06  0.793 ة .تجعلني احاول بكل ما لدي من قوه اقناع االخرین بآرائي الدینی

ھا تجعلني اشاھد فقط البرامج ذات المحتوى الدیني وان مشاھده غیر
 حرام .

0.776  1.80  

  1.76  0.719 حرام. في الواقع تجعلني ارى ان مساواة المرأة بالرجل 

تجعلني ارفض حضور المناسبات االجتماعیة كاحتفاالت الزواج 
 وغیرھا الن فیھا كثیر من المحرمات 

0.799  1.81  

ان تقتصر ممارسات االنسان على العبادات والزھد  أفضلتجعلني 
  فقط.

0.766  1.92  
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   االتي:) یتضح 5ة نتائج الجدول رقم (من خالل قراء

جاءت الع�ارة "جعلتي افهم معنى التشدد والجمود ) التأثیرات المعرف�ة: 1(

وأر�ز على األف�ار المشتر�ة" في المرت�ة األولى �أهم تأثیر معرفي تحق� لد� 

الش�اب نتیجة اعتمادهم على البرامج الدین�ة في القنوات الفضائ�ة العر��ة، یلیها 

 المختلف االخر مع التعامل و��ف�ه السلمي التعا�ش معنى لي ع�ارة "وضحت

 وهذا �عني �أن البرامج الدین�ة في القنوات الفضائ�ة العر��ةومذهب�ا"  دین�ا معي

األمة حال�ا من صراعات وحروب  ما �شغلقد حاولت تسل�� الضوء على 

امج دین�ة من شأنها منشأها اختالفات في المذاهب والطوائف وحاولت تقد�م بر 

تقر�ب وجهات النظر المتعارضة، تسل�� الضوء على األف�ار المشتر�ة، 

وتعز�ز التعا�ش السلمي، وهي تأثیرات ایجاب�ة من شأنها التخفیف من حدة 

  الصراعات المذهب�ة والطائف�ة الحال�ة. 

 �التعدد�ة السماح ان اشعر تصدرت ع�ارة "تجعلني ) التأثیرات الوجدان�ة:2(

اإلسالم�ة" المرت�ة األولى �أهم تأثیر  األمه ضعف سبب والمذهب�ة الدین�ة

وهذا التأثیر وجداني تحق� لد� الش�اب نتیجة اعتمادهم على البرامج الدین�ة، 

؛ العاطفي �م�ن تفسیره في ضوء الشتات والتمزق الحالي في األمة اإلسالم�ة

نة والش�عة، وانع�ست هذه والذ� �عود في األصل إلى خالفات مذهب�ة بین الس

الخالفات على جم�ع الجوانب الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة وسببت 

الحروب والصراعات و�خاصة في الدول التي انهارت أنظمتها �سبب ما ُ�سمى 

بثورات الر��ع العر�ي، حیث وجدت الجماعات اإلسالم�ة هذه الدول بیئة خص�ة 

دول�ة في تغذ�ة هذا الصراع، �ما أن حدة للتمدد واالنتشار، وساهمت جهات 

النزاع بین هذه الطوائف وعدم الوصول إلى حلول برغم عقد الكثیر من 

جعل الش�اب یرون عدم جدو� الطرق  ت �الفشل، وهو ماآالمفاوضات التي �

 السلم�ة الطرق  ان السلم�ة في حل الخالفات المذهب�ة حیث جاءت ع�ارة "اعتقد
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والدین�ة" في المرت�ة الثان�ة  المذهب�ة االختالفات حل في منه جدو�  ال والحوار

بین التأثیرات الوجدان�ة التي تحققت لد� الش�اب نتیجة اعتمادهم على البرامج 

  الدین�ة �مصادر معلومات�ة في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني. 

 من مع التواف� ارفض حصلت الع�ارة "تجعلني ) التأثیرات السلو��ة:3(

��ة الدین�ة" على المرت�ة األولى في قائمة التأثیرات السلو  أرائي في یخالفني

 الناتجة عن اعتماد الش�اب على البرامج الدین�ة �مصادر معلومات حول قضا�ا

 �ناالخر  اقناع قوه من لد� ما ��ل احاول التطرف الدیني، یلیها ع�ارة "تجعلني

یني رتین تع�سان التمسك �الرأ� الدالدین�ة"، وُ�الح� �أن هاتین الع�ا �آرائي

متا�عة الش�اب ل�عض  و�م�ن تفسیر ذلك في ضوءومخالفة الرأ� المخالف، 

  ا. البرامج الدین�ة التي تروج لمذهب معین وتكفر المذاهب األخر� المخالفة له

)، 2.10: نجد تصدر التأثیرات المعرف�ة �متوس� () على المستو� الكلي4(

)، وأخیرا التأثیرات الوجدان�ة �متوس� 1.91لو��ة �متوس� (یلیها التأثیرات الس

)، وهذا �عني أن الش�اب الجامعي �الدرجة األولى اكتسبوا معرفة عامة 1.85(

حول قضا�ا التطرف الدیني نتیجة متا�عتهم للبرامج الدین�ة، وأن هذه البرامج 

وانب أثرت علیهم نسب�ا و�درجة متوسطة في ممارسة سلو��ات تتعل� �الج

الدین�ة، �ما أثرت علیهم وجدان�ا بدرجة متوسطة في مشاعرهم واتجاهاتهم نحو 

 ,Mutahar(المذاهب والطوائف الدین�ة. وتختلف هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

et, al, 2017()42(  السلو��ة قائمة التأثیرات  التأثیراتالتي تصدرت فیها

الناتجة عن اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم �مصدر معلومات أوقات 

التي خلصت إلى تصدر  shami, 2013-Al(43(الهجمات اإلرهاب�ة، ودراسة 

التأثیرات العاطف�ة المرت�ة األولى بین التأثیرات الناتجة عن متا�عة الجمهور 

في ضوء اختالف طب�عة  االختالفتفسیر هذه  ال�مني للبرامج الدین�ة، و�م�ن
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، واختالف فترة تنفیذ الدراسة مع )Mutahar, et al,2017(العینة مع دراسة 

   ).Al-shami, 2013(دراسة 

  : ال�حثفروض  اخت�ارثان�ا: عرض نتائج 

على  ش�اب الجامعيبین درجة اعتماد ال یوجد ارت�ا� طرد�الفرض األول:  

البرامج الدین�ة في الفضائ�ات العر��ة و�ین التأثیرات الناتجة عن اعتمادهم علیها 

   التطرف الدیني. قضا�ا  الحصول على معلومات حولفي 

درجة اعتماد الم�حوثین على البرامج الدین�ة في ) العالقة بین 4(رقم جدول 

الحصول على الفضائ�ات العر��ة والتأثیرات الناتجة عن اعتمادهم علیها في 

  الدیني.التطرف قضا�ا  معلومات حول

  درجة االعتماد              

  تأثیرات االعتماد
  الداللة  مستو� المعنو�ة  معامل االرت�ا�

  دالة احصائیا  0.007  0.16  تأثیرات معرفیة 
  دالة احصائیا  0.001  0.19  تأثیرات وجدانیة 
  دالة احصائیا  0.000  0.24  تأثیرات سلوكیة

   یلي:من خالل قراءة نتائج الجدول الساب� یتضح لنا ما   

* وجود ارت�ا� طرد� دال إحصائ�ا بین درجة اعتماد الم�حوثین على البرامج 

والوجدان�ة والسلو��ة الدین�ة في الفضائ�ات العر��ة و�ین التأثیرات المعرف�ة 

الناتجة عن اعتمادهم علیها �مصدر معلومات حول قضا�ا التطرف الدیني، 

ق�م  جاءت، و  0.05أقل من جاء مستو� المعنو�ة لداللة اإلرت�ا� حیث 

مع التأثیرات  0.19مع التأثیرات المعرف�ة، و 0.16( :�االتي معامالت االرت�ا�

أنه �لما زاد اعتماد هذه الق�م ، وتعنى مع التأثیرات السلو��ة) 0.24 الوجدان�ة،

الم�حوثین على البرامج الدین�ة في الفضائ�ات العر��ة نتج عن ذلك تأثیرات 

لدیهم حول قضا�ا التطرف الدیني التي تتناولها تلك ��ة ووجدان�ة وسلو معرف�ة 
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أنه �لما زاد اعتماد الم�حوثین على متا�عة  و�ش�ل عام �م�ن القول البرامج.

قضا�ا التطرف عبر البرامج الدین�ة في الفضائ�ات العر��ة نتج عن ذلك تأثیرات 

د على وهو ما یتف� مع فرض�ات نظر�ة االعتمامعرف�ة ووجدان�ة وسلو��ة، 

 الوسیلة على درجة االعتماد �انت ، التي تفترض أنه �لماوسائل اإلعالم

 أثناء �بیرة للمحتو�  والعاطف�ة المعرف�ة اإلثارة �انت �لما أكبر اإلعالم�ة

، وما �م�ن مالحظته في نتیجة هذا الفرض أن االعتماد على البرامج 44العرض

بدرجة أعلى من التأثیرات المعرف�ة الدین�ة یز�د من درجة التأثیرات السلو��ة 

والوجدان�ة. �ما تتف� هذه النتیجة مع ما توصلت إل�ه الدراسات السا�قة، مثل: 

من  )46()2005محمد (أماني ، ودراسة )Mutahar, et al, 2017()45دراسة (

وجود ارت�ا� ایجابي بین معدل التعرض ودرجة االعتماد على وسائل اإلعالم 

  أثیرات الناتجة عن هذا االعتماد.�مصدر معلومات والت

 ةدرج بین العالقة شدة على الفضائ�ة القنوات في الثقة تؤثر الفرض الثاني:

 ر�مصد علیها االعتماد عن الناتجة والتأثیرات الدین�ة البرامج على االعتماد

   .الدیني التطرف في متا�عة قضا�ا معلومات

�متغیر وس�� بین درجة االعتماد على  الفضائ�ة) ثقة الش�اب في القنوات 5جدول رقم (

  البرامج الدین�ة �مصدر معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني والتأثیرات الناتجة عنها

تأثیرات 

  االعتماد

  درجة االعتماد على البرامج الدین�ة في الحصول على معلومات حول التطرف الدیني

االرت�ا� بین درجة 

والتأثیرات االعتماد 

  الناتجة عنها

مستو� 

  الداللة

  االرت�ا� الجزئي

عند ض�� متغیر 

  الثقة 

مستو� 

  الداللة

  االرت�ا� المتعدد

�عد إدخال متغیر 

  الثقة 

مستو� 

  الداللة

  0.0001  0.34  0.181  0.078  0.007  0.16  معرف�ة

  0.0001  0.25  0.014  0.14  0.001  0.19  وجدان�ة

  0.0001  0.28  0.001  0.19  0.000  0.24  سلو��ة
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  : االتي) یتضح لنا 7من خالل تفحص نتائج الجدول رقم (

* وجود تأثیر لثقة الش�اب في القنوات الفضائ�ة التي تقدم البرامج الدین�ة 

�متغیر وس�� على شدة العالقة بین درجة االعتماد على البرامج الدین�ة في 

القنوات الفضائ�ة �مصدر للمعلومات حول التطرف الدیني والتأثیرات المعرف�ة 

عالقة درجة االعتماد  انخفضت الناتجة عنها، حیثوالوجدان�ة والسلو��ة 

وفقا لق�م معامالت االرت�ا�  –عند ض�� متغیر الثقة  -�التأثیرات الناتجة عنها 

مع  0.14إلى  0.19من مع التأثیرات المعرف�ة، و  0.08إلى  0.16من 

�ما زادت مع التأثیرات السلو��ة، 0.19إلى  0.24من التأثیرات الوجدان�ة، و 

بدخول متغیر الثقة من  والتأثیرات المعرف�ة شدة العالقة بین درجة االعتماد

من  والتأثیرات الوجدان�ةوارتفعت العالقة بین درجة االعتماد ، 0.34إلى  0.16

 والتأثیرات السلو��ة، �ما زادت العالقة بین درجة االعتماد 0.25إلى  0.19

وهذا �عني �أن متغیر الثقة یؤثر ایجاب�ا على شدة . 0.28إلى  0.24 من

العالقة بین درجة اعتماد الش�اب على البرامج الدین�ة في تلك القنوات والتأثیرات 

الناتجة عنها، ف�لما زادت ثقة الش�اب في القنوات والوجدان�ة والسلو��ة المعرف�ة 

الوجدان�ة والسلو��ة و التي تقدم البرامج الدین�ة زاد معدل التأثیرات المعرف�ة 

  الناتجة عن االعتماد على برامجها �مصدر معلومات حول التطرف الدیني.  

 الش�اب اعتماد تأثیرات في احصائ�ة داللة ذات فروق  توجد: الثالث الفرض

 ُتعز�  الدیني التطرف قضا�ا متا�عة في معلومات �مصدر الدین�ة البرامج على

  ).م�ان الوالدة – التخصص نوع – النوع( متغیرات الختالف
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الش�اب  في تأثیرات اعتماد) لق�اس الفروق المعنو�ة T-Test) اخت�ار (6جدول رقم (

وفقا  على البرامج الدین�ة �مصدر معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني الجامعي

  م�ان الوالدة.  –التخصص  –للمتغیرات األت�ة: النوع 

 Tق�مة  مستو� الداللة
االنحراف 

 المع�ار� 

المتوس� 

 الحسابي
  المتغیر  ن

تأثیرات 

 االعتماد

  0.160  0.873 غیر دالة
  ذ�ور  155  2.11  0.485

  النوع

التأثیرات 

 المعرف�ة

  إناث  145  2.10  0.441

  1.084  0.279 غیر دالة
  تطب�قي   153  2.13  0.462

 التخصص
  إنساني  147  2.07  0.460

  2.355-  0.019 دالة
م�ان   حضر  169  2.05  0.425

  ر�ف  131  2.18  0.501 الوالدة

  0.400  0.689 غیر دالة
  ذ�ور  155  1.87  0.473

  النوع

التأثیرات 

 الوجدان�ة

  إناث  145  1.84  0.480

  0.452  0.652 غیر دالة
  تطب�قي   153  1.87  0.491

 التخصص
  إنساني  147  1.84  0.460

  1.643-  0.101 غیر دالة
م�ان   حضر  169  1.82  0.472

  ر�ف  131  1.91  0.477 الوالدة

  0.366  0.714 غیر دالة
  ذ�ور  155  1.93  0.472

  النوع

التأثیرات 

  السلو��ة

  إناث  145  1.91  0.489

  0.218-  0.828 غیر دالة
  تطب�قي   153  1.91  0.462

 التخصص
  إنساني  147  1.92  0.499

  0.623-  0.534 غیر دالة
م�ان   حضر  169  1.90  0.479

  ر�ف  131  1.94  0.481 الوالدة

من ب�انات الجدول أعاله یتضح لنا عدم وجود فروق  أ/ الفروق وفقا للنوع: 

ذات داللة احصائ�ة بین الذ�ور واإلناث في تأثیرات اعتمادهم على البرامج 

الدین�ة �مصدر معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني، حیث بلغت ق�مة 

، وفي  0.400، وفي التأثیرات الوجدان�ة  0.160(ت) في التأثیرات المعرف�ة 

، وجم�عها ق�م غیر دالة احصائ�ا عند مستو� 0.366ثیرات السلو��ة التأ
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، وهذا �عني أن التأثیرات المعرف�ة والوجدان�ة والسلو��ة 0.05معنو�ة أقل من 

الناتجة عن متا�عة الم�حوثین لقضا�ا التطرف الدیني في البرامج الدین�ة التي 

  . تبثها الفضائ�ات العر��ة تتشا�ه لد� الذ�ور واإلناث

) یتضح لنا 9من خالل تفحص نتائج الجدول رقم ( الفروق وفقا للتخصص:/ب

عدم وجود فروق ذات داللة احصائ�ة بین الطالب ُتعز� لمتغیر التخصص 

(علمي، إنساني) في تأثیرات اعتمادهم على البرامج الدین�ة �مصدر معلومات 

ثیرات المعرف�ة في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني، حیث بلغت ق�مة (ت) في التأ

، 0.218- ، وفي التأثیرات السلو��ة  0.452، وفي التأثیرات الوجدان�ة 1.084

، وهذا �عني 0.05وجم�عها ق�م غیر دالة احصائ�ا عند مستو� معنو�ة أقل من 

أن التأثیرات المعرف�ة والوجدان�ة والسلو��ة الناتجة عن متا�عة الم�حوثین لقضا�ا 

الدین�ة التي تبثها الفضائ�ات العر��ة تتشا�ه لد�  التطرف الدیني في البرامج

  في الكل�ات العلم�ة واالنسان�ة.  الطالب

كشف لنا نتائج الجدول الساب� وجود فروق تلم�ان اإلقامة:  وفقاج/الفروق 

ذات داللة احصائ�ة بین الطالب المولودین في المدن (حضر) والطالب 

�ة الناتجة عن اعتمادهم على البرامج المولودین في الر�ف في التأثیرات المعرف

الدین�ة �مصدر معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني، حیث بلغت ق�مة 

، 0.05، وهي ق�مة دالة احصائ�ا عند مستو� معنو�ة أقل من 2.355 –(ت) 

وجاءت الفروق لصالح الطالب المولودین في الر�ف إذ بلغ المتوس� الحسابي 

مقابل متوس� حسابي =  2.18طالب المولودین في الر�ف للتأثیرات المعرف�ة لل

للطالب المولودین في الحضر، وهذا �عني أن الطالب المولودین في  2.05

الر�ف قد تأثروا معرف�ا �ما تبثه البرامج الدین�ة من معلومات وأخ�ار حول قضا�ا 

  التطرف الدیني بدرجة أعلى من تأُثر الطالب المولودین في الحضر. 



تصدر عن جامعة مجلة علمیة محكمة  – 2020دیسمبر -10العدد -5السنة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم    
  272X-ISSN  2523Online ( Faculty of Arts and Media Journal(مصراتھ 

  

241 
 

المقابل �شفت نتائج الجدول عن عدم وجود فروق ذات داللة احصائ�ة في  

 بین الطالب المولودین في الحضر والطالب المولودین في الر�ف في التأثیرات

الوجدان�ة والسلو��ة الناتجة عن اعتمادهم على البرامج الدین�ة �مصدر 

التأثیرات  معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني، حیث بلغت ق�مة (ت) في

، وهي ق�م غیر دالة 0.623 –، وفي التأثیرات السلو��ة 1.643 –الوجدان�ة 

ة ، وهذا �عني أن التأثیرات الوجدان�0.05احصائ�ا عند مستو� معنو�ة أقل من 

 والسلو��ة الناتجة عن متا�عة الم�حوثین لقضا�ا التطرف الدیني في البرامج

 لحضرالدین�ة التي تبثها الفضائ�ات العر��ة تتشا�ه لد� الطالب المولودین في ا

  ن في الر�ف.  والطالب المولودی

  الخاتمة والتوص�ات:  -11

 البرامج الجامعي ال�مني على الش�اب اعتماد درجة هدف ال�حث إلى معرفة

الدیني  التطرف قضا�ا حول للمعلومات �مصدر العر��ة الفضائ�ات في الدین�ة

 عنها، ووظف الناتجة والسلو��ة والوجدان�ة المعرف�ة والتحق� من التأثیرات

التي بلغ  ال�حثمنهج المسح �استخدام استب�ان تم توز�عه على عینة  ال�حث

إلى مجموعة  ال�حث من طالب الجامعات ال�من�ة، وتوصلمفردة  300قوامها 

أفراد العینة �عتمدون على البرامج  ثالثة أر�اعمن النتائج، أهمها: أن حوالي 

للمعلومات حول  الدین�ة في الفضائ�ات العر��ة بدرجة �بیرة ومتوسطة �مصدر

والرسالة  اقرأقضا�ا التطرف الدیني، وتصدرت القنوات الدین�ة المتخصصة (

التوالي قائمة القنوات الفضائ�ة األكثر متا�عة من  واإلرث النبو� والناس) على

، و�رزت عدة قضا�ا یهتم أفراد العینة ال�حثقبل الش�اب الجامعي عینة 

�ا ترت�� بنتائج التطرف الدیني �صور �متا�عتها أكثر من غیرها، هذه القضا

غیر م�اشرة، وما تسفر عنه من قتل وانتهاك لحرمة النفس ال�شر�ة،  م�اشرة أو
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 یلیها قض�ة" الدین �اسم �ال�شر والتن�یل القتل حرمه"وعلى رأس هذه القضا�ا: 

، "إعالنها في الح� له ومن الجهاد فتاو� "قض�ة  ثم ،"وضرورتها الدین�ة الحر�ة"

وتصدرت التأثیرات المعرف�ة قائمة التأثیرات األكثر تحققا عن اعتماد الش�اب 

على البرامج الدین�ة �مصدر للمعلومات حول قضا�ا التطرف الدیني یلها 

التأثیرات السلو��ة، وأخیر التأثیرات الوجدان�ة، وجاء تأثیر التر�یز على األف�ار 

التأثیرات المعرف�ة المتحققة، ف�ما المشتر�ة وفهم معنى التعا�ش السلمي �أهم 

تصدر تأثیر التمسك �الرأ� الدیني ومحاولة اقناع األخر�ن �ه قائمة التأثیرات 

السلو��ة، وفي التأثیرات الوجدان�ة تصدر تأثیر الشعور �أن السماح �التعدد�ة 

المذهب�ة هو السبب في الضعف الذ� وصل إل�ه حال األمة اإلسالم�ة. �ما 

ج اخت�ار الفروض وجود ارت�ا� طرد� بین درجة االعتماد على اثبتت نتائ

البرامج الدین�ة �مصدر معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف الدیني و�ین 

التأثیرات المعرف�ة والوجدان�ة والسلو��ة الناتجة عنها، وتزداد هذه العالقة بدخول 

لبرامج الدین�ة)، المتغیر الوس�� (ثقة الش�اب في القنوات الفضائ�ة التي تبث ا

�ذلك خلصت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في تأثیرات 

االعتماد على البرامج الدین�ة �مصدر معلومات في متا�عة قضا�ا التطرف 

الدیني تعود الختالف النوع أو التخصص أو م�ان الوالدة، �استثناء وجود فروق 

الختالف م�ان الوالدة، وجاءت الفروق  في التأثیرات المعرف�ة المتحققة ُتعز� 

  لصالح الم�حوثین المولودین في الر�ف. 

  و�ناء على النتائج السا�قة، یوصي ال�احثان �اآلتي: 

  ین�غي على الفضائ�ات اإلسالم�ة والعامة عرض الموضوعات الحساسة

 ما. طائفة لمذهب أودین�ًا �موضوع�ة واعتدال، �عیدًا عن التطرف 
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  هر تي تظمناقشة القضا�ا الدین�ة الجدل�ة في البرامج الدین�ة، والاالبتعاد عن

فیها تناقضات بین أراء العلماء واألئمة الدینیین، وال�حث عن موضوعات 

 �ة الدین األمورجدیدة تفید الش�اب �ش�ل م�اشر وت�عده عن الشك والر��ة في 

  اإلیجاب�ة الفراغ الف�ر� لد� الش�اب �األف�ار  تمألإنتاج برامج دین�ة

 اإلسالم�ة وتوضح لهم المفاه�م اإلسالم�ة الصح�حة حول التدین. 

 ًا الذ� �ستط�ع أن �قدم خطامنابر اإلعالم�ة للش�اب المتدین ضرورة فتح ال�

 �صل إلى أبناء جیله. إقناعي

 وراتتطو�ر قدرات الكوادر اإلعالم�ة العاملة في البرامج الدین�ة من خالل د 

تدر�ب�ة تشترك في تنظ�مها المؤسسات الدین�ة واإلعالم�ة المعن�ة لرفع 

 لدیهم.مستو� األداء والمعلومات الدین�ة 

 ع سب مالعمل على الش�ل الفني للمادة التلفز�ون�ة للبرامج الدین�ة، �ما یتنا

ند كنولوج�ا العصر�ة؛ ألن المضمون الجید یخل� تأثیرا ایجاب�ًا عتطور الت

 المستهدف.وضعه في ش�ل فني مقبوال لد� الش�اب 

  نقا�ة بین هذه  أو اتحادضرورة التنسی� بین القنوات اإلسالم�ة بإقامة

القنوات للخروج بخطاب إعالمي دیني موحد �قوم على إشاعة المح�ة 

 المسلمین.والسالم بین 

  اء دراسات میدان�ة على شر�حة الش�اب، تهتم ب�حث احت�اجاتهم، إجر

وهمومهم، وتطلعاتهم، ووضع خط� لبرامج دین�ة تتف� مع ما ینتظره 

 المیدان�ة.الش�اب من اإلعالم العر�ي بناء على هذه الدراسات 
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