
 

      

  

  شمس عین جامعة        

 للطفولة العلیا الدراسات عهدم 

  األطفال وثقافة اإلعالم قسم  

  

 الدینیة بالمواقع االلكترونیة السیاسیة لألحداث اإلعالمیة          المعالجة

  عات نحوها   وعالقتها باتجاهات شباب الجام

   

  لسفة في دراسات اإلعالم         رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الف

    وثقافة األطفال      

 
 

 عــدادإ       

        أحمد مختار عبد الغني بدر

  

 

  رافــــإش          

 
 
 
 
 
 
 

  

  ـ ه١٤٣٨ –م  ٢٠١٧         

  

  
  
  
  
  

            

 فاتن عبد الرمحن الطنباري / د .  أ

  وثقافة األطفال  اإلعــالمبقسم ستــاذ األ

 معهد الدراسات العلیا للطفولة 

 جامعة عین شمس

            

  مؤمن جرب عبد الشايف / د 

  وثقافة األطفالاإلعــالم بقسم مدرس ال

  معهد الدراسات العلیا للطفولة 

 جامعة عین شمس
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             َ  ِإ ََ مْ َ كَ واَُ◌ۖ  

  ك َأْت اْم اْمِإ           

 

 

٣٢اآلية : سورة البقرة                 
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         إهداء

  
  

        إىل روح أمي رمحها اهللا
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  شمس عین جامعة        

 للطفولة العلیا الدراسات عهدم 

  فالاألط وثقافة اإلعالم قسم  

  

  صفحة العنوان

  

  الدینیة بالمواقع االلكترونیة السیاسیة لألحداث اإلعالمیة    المعالجة:وان الرسالة ــعن

  عات نحوهاباتجاهات شباب الجاما وعالقته                            

  

     أحمد مختار عبد الغني بدر:ث ـاسم الباح

   الدكتوراه:الدرجة العلمیة 

  األطفال وثقافة اإلعالم قسم  :القسم التابع له 

 للطفولة العلیا الدراسات عهدم :هد ـم المعـاس

  شمس عین جامعة  :م الجامعة ـاس

  :خرج ـسنة الت

  ٢٠١٧  :نح ــسنة الم
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  شمس عین جامعة        

 للطفولة العلیا الدراسات عهدم 

  األطفال وثقافة اإلعالم قسم  

  رسالة دكتوراه

   أحمد مختار عبد الغني بدر:اســم الباحـــث 

         بالمواقع االلكترونیة السیاسیة لألحداث اإلعالمیة  المعالجة :عنوان الرسالة

  عات نحوهاوعالقتها باتجاهات شباب الجام الدینیة                     

  الدكتوراه: اسـم الدرجة 

  جلنة اإلشراف

  أستــاذ اإلعــالم بمعهد الدراسات العلیا للطفولة   :ري فاتن عبد الرمحن الطنبا/د .أ

                                             جامعة عین شمس

   مدرس اإلعــالم بمعهد الدراسات العلیا للطفولة : مؤمـــن جرب عبد الشايف / د 

                                             جامعة عین شمس

  م واملناقشةجلنة احلك

  أستاذ اإلعالم بمعهد الدراسات العلیا للطفولة :  راهيمـوض إبـحممد مع/ د.أ

  )ً رئیسا (جامعة عین شمس                                        

   أستاذ اإلعالم بمعهد الدراسات العلیا للطفولة : فاتن عبد الرمحن الطنباري/ د.أ

  )ً مشرفا (جامعة عین شمس                                        

                          عمید كلیة اإلعالم وفنون االتصال و أستاذ اإلعالم : ورـد مدكـي زايـمرع/ د.أ

  )ً عضوا ( جامعة السادس من أكتوبر                                 

  ٢٠١٧:       /     /  تاریخ البحث 

  :الدراسات العليا 

  جازة                                                           أجیزت الرسالة بتاریخختم اإل
     /    /    ٢٠١٧                                                       /     / ٢٠١٧  

  موافقة مجلس المعھد                                             موافقة مجلس الجامعة 
  /   /     ٢٠١٧                                                          /      /  ٢٠١٧  
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  كرــــة الشـــصفح

  

  -: وهم باإلشراف الذین قاموا األساتذةشكر السادة أ

  أستاذ اإلعــالم بمعهد الدراسات العلیا للطفولة   :فاتن عبد الرمحن الطنباري /د .أ -

                                   جامعة عین شمس                

   مدرس اإلعالم بمعهد الدراسات العلیا للطفولة : مــؤمن جــرب عبد الشـافــي / د  -

                                                   جامعة عین شمس

  

  - :رأسهم الذین تعاونوا معي وعلى األشخاصثم 

  المدرس بقسم اإلعالم التربوي بكلیة التربیة النوعیة :  اد زيــدحمـــمــد فــؤ/ د  -

                                            جامعة المنوفیة

  

  

  - :اآلتیةوكذلك الهیئات 

  . مكتبة معهد الدراسات العلیا للطفولة بجامعة عین شمس -

  . مكتبة كلیة اإلعالم بجامعة القاهرة -

  .بجامعة عین شمس  المكتبة المركزیة -

  . المكتبة المركزیة بجامعة القاهرة -

  . المكتبة المركزیة بجامعة حلوان -

  . أكادیمیة البحث العلمي -
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  شكر وتقدير

 هـذا البحـث إلتمـام بـه مـن عـون وصـبر وقـوة أمـدني وعلى ما إلیهالحمد هللا رب العالمین لما وفقني 

 محمدا رسول اهللا خـاتم أنشهد أ اهللا وإال ال اله أنشهد أو،  نعمه  في صورته الحالیة فله الحمد علىٕواخراجه

 صـلى اهللا علیـه قال رسـول اهللا: روى اإلمام البخاري عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال ،  والمرسلین األنبیاء

ـــه وســـلم " ال یـــشكر اهللا مـــن ال یـــشكر النـــاس " وســـلم  ًوایمانـــا، صـــدق رســـول اهللا صـــلى اهللا علی  أتقـــدم بـــذلك ٕ

ــــــــــــــــــــــــــشكر    أســــــــــــــــــــــــــتاذتي الجلیلــــــــــــــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــــــــى  والعرفــــــــــــــــــــــــــان بالجمیــــــــــــــــــــــــــلالتقــــــــــــــــــــــــــدیروبخــــــــــــــــــــــــــالص ال

 أسـتاذ اإلعـالم بمعهـد الدراسـات العلیـا للطفولـة - فاتن عبد الـرمحن الطنبـاري/ األستاذة الدكتورة  

 التــي ال توافیهــا أســمى كلمــات الـــشكر والثنــاء حقهــا لمــا أعطتــه مــن وقتهــا الثمـــین -والمــشرفة علــى الرســالة 

افر وتوجیهاتهـا الـسدیدة ودعمهـا المـستمر للباحــث فلهـا منـي عظـیم االمتنـان وجزاهـا اهللا عنـي خیــر وعلمهـا الـو

  .الجزاء 

 المــدرس بمعهــد – مــؤمن جــرب عبــد الــشايف/ الــدكتوركمــا أتقــدم بخــالص الــشكر إلــى أســتاذي 

مـن توجیهـات  علـى مـا بذلـه معـي مـن جهـد ومـا أمـدني بـه -الدراسات العلیا للطفولة والمـشرف علـى الرسـالة 

وكان ذلك خیر حافز إلى سیر هذا البحث نحو أهدافه ولن تستطیع الكلمات التعبیر عما یستحق سیادته مـن 

  .شكر واعتراف بالجمیل فجزاه اهللا عني خیر الجزاء 

 فاضــالن وعالمــان جلــیالن همــا أســتاذان ینــاقش هــذه الرســالة أننــه لمــن دواعــي فخــري واعتــزازي ٕاو

 أكتوبر، وفنون االتصال جامعة السادس من اإلعالمعمید كلیة  - عي زايد مدكورمر/ الدكتور األستاذ

 بمعهـد الدراسـات العلیـا للطفولـة اإلعـالمأسـتاذ  - نـصر إبـراهيمحممـد معـوض /  الدكتور واألستاذ

ممـا یـضفي علیهـا ،  لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسـالة بـالرغم مـن ارتباطـاتهم العلمیـة - جامعة عین شمس

 فلهمــا منــي ًواإلثــراء داعیــا المــولى تمــام اإلفــادة مــن خبــراتهم العلمیــة ومالحظــاتهم القیمــة  األهمیــةیــدا مــن مز

  .  اهللا عني كل الخیر وجزاهمجزیل الشكر وعظیم االمتنان 

 خـص بالـذكرأعـائلتي وكـل أفـراد  إلى بخالص الشكر والتقدیر والعرفان بالجمیل أتقدم أنوال یفوتني 

 على كل مـا وأخواتي وأخوتي،  الحبیبة شریكة الحیاة وزوجتي،  في عمره وبارك فیه  اهللاأطال والدي

  . هذا البحث ودعمهم المستمر فاللهم بارك لي فیهم إتمامبذلوه معي في 

  الباحث
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  مستخلص الدراسة

 الدینیة بالمواقع االلكترونیة السیاسیة لألحداث اإلعالمیة المعالجة"      :الموضـوع

   "عات نحوهاوعالقتها باتجاهات شباب الجام                        

  أحمد مختار عبد الغني بدر  : البـاحــث    

  .قسم اإلعالم وثقافة األطفال بمعهد الدراسات العلیا للطفولة  : البحـث جهـة

  عین شمس       : الجـامــعة

   ٢٠١٧   : الـعــــام

  -: المستخلص

  -:الهدف من الدراسة 

 الدراسة إلى التعرف على أطر معالجة المواقع االلكترونیة الدینیة لألحداث السیاسیة وعالقتها تهدف

  .باتجاهات شباب الجامعات نحوها 

  -:عینة الدراسة 

مفـردة مـن طلبـة وطالبـات الفرقـة ) ٤٢٠( قوامهـا عمدیـة اختیار عینة بشریة تم: عینة شباب الجامعات ) ١(

   .السادس من أكتوبر ، واألزهر، لجامعیة بجامعات عین شمس األولى والثانیة بالمرحلة ا

 قوامها ثالث مواقع هي ةتم سحب عینة من المواقع االلكترونیة الدینی: عینة المواقع االلكترونیة الدینیة ) ٢(

  .ٕواسالم ویب لتحلیل مضمونها لمدة ثالثة شهور ، اإلسالم الیوم ، إسالم أون الین 

  .قد تم استخدام منهج المسح  و، نتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفیة ت:نوع ومنهج الدراسة 

  .االستقصاء وتحلیل المضمون:اعتمدت هذه الدراسة علي أداتین هما  :أدوات الدراسة 

  

  

  

  -:نتائج الدراسة 

،  جاءت وكاالت األنباء في مقدمة المصادر الصحفیة لألحداث المعروضة في المواقع عینـة الدراسـة  - ١

 .ثم جاء مراسل الموقع في المركز الثالث، ها في الترتیب الثاني الصحف تال

ًجـــاءت األطـــراف المتـــصارعة بـــالیمن فـــي المركـــز األول وفقـــا لكثافـــة المعالجـــة بـــالمواقع عینـــة الدراســـة  - ٢

 .تالها األطراف المتصارعة بالعراق في المركز الثاني،

لمـــستخدمة فـــي معالجـــة األحـــداث أو القـــضایا جـــاء التقریـــر اإلخبـــاري فـــي مقدمـــة األشـــكال الـــصحفیة ا - ٣

  .الدراسةعینة  المعروضة في المواقع
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الموضـوعات الــسیاسیة جـاءت فــي الترتیـب األول مــن بــین الموضـوعات التــي یتابعهـا شــباب الجامعــات  - ٤

  .تالها الموضوعات الدینیة في المركز الثاني على شبكة االنترنت

فـــي المركـــز األول مـــن بـــین " ورة علـــى المواقـــع اإلســـالمیة ثقـــة المبحـــوثین فـــي األخبـــار المنـــش" جـــاءت  - ٥

  .األسباب التي تدفع شباب الجامعات لتصفح التغطیة اإلخباریة بالمواقع االلكترونیة الدینیة

 بــین معــدل تعــرض شــباب الجامعــات لألحــداث الــسیاسیة بــالمواقع ًإحــصائیا دالــة ارتباطیــهتوجــد عالقــة  - ٦

 . نحو تلك األحداث مااللكترونیة الدینیة واتجاهاته

فــي وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات مجموعــات الــشباب مــن الــذكور واإلنــاث  -٧

 . بالمواقع االلكترونیة الدینیةالمقدمة نحو المعالجة اإلعالمیة للقضایا السیاسیة ه تجااال

  -:الكلمات المفتاحیة 

  Media Treatment    المعالجة اإلعالمیة                      -      

  political events                                        األحداث السیاسیة-    

  the religious Websites  المواقع االلكترونیة الدینیة             -

 Attitudes االتجاهات                                              -

  university Youth                        شباب الجامعات       -    

  

  فهرس حمتوى الدراسة

  

  ١                                                                                مقدمة -

      اإلطار املنهجي للدراسة: الفصل األول

  ٦                                                                      مشكلة الدراسة-

  ٩                                                                      أهمیة الدراسة -

  ١٠                                                                     أهداف الدراسة-

  ١٢                                                                 الدراسات السابقة -

  ١٢                           دراسات تناولت المواقع االلكترونیة اإلخباریة    . 

  ٢٦                              دراسات تناولت اإلعالم اإلسالمي وتأثیراته    . 

  ٤٢ المفاهیم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة                       -

  ٤٤)                   نظریة األطر اإلعالمیة ( النظري للدراسة  اإلطار -

   ٥١                                                              نوع ومنهج الدراسة -

  ٥١                                                                  متغیرات الدراسة -

  ٥١                                                       تساؤالت وفروض الدراسة-
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  ٥٤                                                                   مجتمع الدراسة -

  ٥٥                                                                      عینة الدراسة -

  ٥٨                                         أدوات ومقاییس الدراسة    -

  ٧٠ حدود الدراسة                                                       -

  ٧٠                                              األسالیب اإلحصائیة المستخدمة -

  اإلعالم اإللكرتوني وتوظيفه الديني : الفصل الثاني 

  ٧٣                                                                               تمهید -

  ٧٤  مفهوم اإلعالم اإللكتروني                                         -

  ٧٦                                   عوامل ظهور وانتشار اإلعالم اإللكتروني-

  ٧٦                                              خصائص اإلعالم اإللكتروني  -

  ٧٩                                                    أشكال اإلعالم اإللكتروني-

  ٨٣                                                  سلبیات اإلعالم اإللكتروني-

  ٨٤                                     أخالقیات العمل اإلعالمي اإللكتروني-

  ٨٦                                             أسس بناء المواقع اإللكترونیة-

    ٨٨ اإلعالم اإللكتروني وتأثیراته                                     -

  ٩٠                                       التوظیف الدیني لإلعالم اإللكتروني-

    املواقع الدينية ومعاجلتها لألحداث السياسية : لثالثالفصل ا -

  ٩٦ تمهید                                                           -

  ٩٧اإلسالمي                                          اإلعالم مفهوم -

  ٩٩اإلسالمي                                    اإلعالم وتطور نشأة -

  ١٠٠اإلسالمي                                            اإلعالم واقع -

  ١٠١اإلسالمي                            اإلعالم التحدیات التي تواجه -

  ١٠٣ المواقع االلكترونیة الدینیة                                       -

  ١٠٤                                 الدینیةلكترونیة  المواقع اإلنشأة -

  ١٠٦                              اإللكترونیة الدینیة تصنیف المواقع -

  ١٠٧اإللكترونیة الدینیة                     ایجابیات وسلبیات المواقع -

  ١٠٩                       السیاسیة األحداث ومعالجة الدیني اإلعالم -

  ١١١        السیاسیةاألحداثفرها في معالجة  االعتبارات الواجب توا-

  ١١٥ المواقع االلكترونیة الدینیة ومعالجتها لألحداث السیاسیة         -



 
- ١٠ -

    اإلعالم الديني وتأثرياته على اجتاهات الشباب : الفصل الرابع 

  ١٢٣ تمهید                                                            -

  ١٢٤                                   اه وعالقته بمفاهیم أخرى مفهوم االتج-

  ١٢٦                                                      أهمیة دراسة االتجاهات-

  ١٢٦ خصائص االتجاهات                                           -

  ١٢٦                                                           وظائف االتجاهات-

  ١٢٧                                                   مراحل تكوین االتجاهات -

  ١٢٨ تشكیل وتغییر االتجاهات                                       -

  ١٢٩                                       نظریات تشكیل االتجاھات           -

   ١٣١                     تغییر االتجاه على غیره من االتجاهاتیرتأث -

  ١٣٢                                        نماذج تشكیل االتجاهات -

  ١٣٥                    على اتجاهات الشبابوتأثیراته الدیني  اإلعالم-

  ١٣٨                على االتجاهاتالتأثیر في اإلعالم وسائل أسالیب -

  ١٣٩                        -: اإلعالم والقضایا السیاسیة المعاصرة -

  ١٤٠                                             اإلعالم واإلرهاب   . 

  ١٤٦                                  التحول الدیمقراطياإلعالم و   . 

  ١٥٤                           الشباب ودوره في األحداث السیاسیة العربیة-

  ١٥٥                                    القضیة الفلسطینیةأحداث  .

  ١٥٩األحداث الیمنیة                                               .

  ١٦٤األحداث العراقیة                                              . 

  ١٦٧                                    األحداث السوریة         . 

  ١٧٠أحداث مصر                                                 . 

  ١٧١أحداث لیبیا                                                  . 

  ١٧٣إیران واألحداث العربیة                                      . 

        ج الدراسة  نتائ: الفصل اخلامس 

  ١٧٩                               النتائج الخاصة بتحلیل المضمون: ً أوال-

  ٢٣٥                    النتائج الخاصة بتطبیق استمارة استبیان: ً ثانیا -

  ٢٦٦النتائج الخاصة بفروض الدراسة                                : ً ثالثا -
  

  ٢٨٠                                               خامتة الدراسة -



 
- ١١ -

  ٢٨٠النتائج العامة للدراسة                                 : ًأوال   . 

  ٢٩٥                                   توصیات ومقترحات الدراسة:ًثانیا   . 

  ٢٩٨                                              مراجع الدراسة  -

  ٣٢١                                                          مالحق الدراسة  -

  ٣٥٠                                                            ملخص الدراسة-   

  ٣٥٦امللخص األجنبي                                                            -   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
- ١٢ -

  فهرس اجلداول

  

  

رقم 

  الجدول

  ص  اسم الجدول

  ٥٦  ًتوزیع المبحوثین وفقا للنوع   ١

  ٥٦  ًتوزیع المبحوثین وفقا لمكان اإلقامة   ٢

  ٥٧  ًتوزیع المبحوثین وفقا لنوع التعلیم  ٣

  ٥٧  ًتوزیع المبحوثین وفقا للمستوى االجتماعي االقتصادي  ٤

  ٦٥  القتصادي عناصر مقیاس المستوى االجتماعي ا  ٥

  ٦٦  ًتوزیع المبحوثین وفقا لعدد أفراد األسرة   ٦

  ٦٧  ًتوزیع المبحوثین وفقا لنوع المسكن الذي تقیم فیه األسرة  ٧

  ٦٧  ًتوزیع المبحوثین وفقا لطبیعة المسكن الذي تقیم فیه األسرة  ٨

  ٦٨  ًتوزیع المبحوثین وفقا لمتوسط الدخل الشهري لألسرة  ٩

  ٦٨  ًین وفقا للمستوى التعلیمي لألب توزیع المبحوث  ١٠

  ٦٩  ًتوزیع المبحوثین وفقا للمستوى التعلیمي لألم   ١١

  ٦٩  ًتوزیع المبحوثین وفقا للمستوى االجتماعي االقتصادي  ١٢

تكرارات ونسب األشكال والفنون الصحفیة المستخدمة في معالجة األحداث بمواقع   ١٣

  الدراسة

١٨٠  

  ١٨٢   في المواقع اإللكترونیة عینة الدراسةإلشارة إلى الحدثكیفیة اتكرارات ونسب   ١٤

تكرارات ونسب وسائل اإلبراز المستخدمة في عرض المادة الصحفیة في المواقع   ١٥

  عینة الدراسة

١٨٣  

الواردة بمواقع الدراسة في بدایة تكرارات ونسب مدى وجود تلخیص لمعالجة األحداث   ١٦

  المعالجة

١٨٥  

 نهایةالواردة بمواقع الدراسة في ب مدى وجود تلخیص لمعالجة األحداث تكرارات ونس  ١٧

  المعالجة

١٨٥  

  ١٨٦  تكرارات ونسب القائم بالمعالجة الصحفیة في المواقع عینة الدراسة  ١٨

  ١٨٧  تكرارات ونسب نوع الحدث المطروح للمعالجة في المواقع عینة الدراسة  ١٩

  ١٩٠  حداث في المواقع عینة الدراسةتكرارات ونسب المصادر الصحفیة لأل  ٢٠

  ١٩٢المعلومات المذكورة في المعالجة اإلعالمیة في المواقع عینة تكرارات ونسب مصادر   ٢١



 
- ١٣ -

  الدراسة

تكرارات ونسب توظیف المصادر المذكورة في المعالجة الصحفیة بالمواقع عینة   ٢٢

  الدراسة

١٩٥  

ردة بالمادة الصحفیة المعروضة بمواقع تكرارات ونسب النطاق الجغرافي لألحداث الوا  ٢٣

  الدراسة

١٩٦  

  ١٩٨  تكرارات ونسب الدول محور األحداث الواردة في المواقع عینة الدراسة  ٢٤

  ٢٠٢  الحدث المطروح للمعالجة في المواقع عینة الدراسة) توقیت(ُتكرارات ونسب بعد   ٢٥

میة المنشورة بالمواقع عینة  ونسب أسلوب الكتابة المستخدم في المادة اإلعالتتكرارا  ٢٦

  الدراسة

٢٠٣  

  ٢٠٤   ونسب نوع اإلطار اإلعالمي المستخدم في عرض األحداثتتكرارا  ٢٧

 ونسب وظیفة إطار المعالجة المستخدمة في المادة اإلعالمیة بالمواقع عینة تتكرارا  ٢٨

  الدراسة

٢٠٦  

میة المنشورة بالمواقع  ونسب أسالیب اإلقناع المستخدمة في المادة اإلعالتتكرارا  ٢٩

  عینة الدراسة

٢٠٨  

  ٢٠٩  تكرارات ونسب التوازن في عرض الحدث المطروح للمعالجة في المواقع عینة الدراسة  ٣٠

  ٢١١   ونسب الفئات المستخدمة في عملیة التأطیرتتكرارا  ٣١

  ٢١٢   ونسب األطر المرجعیة المستخدمة في عرض الحدث بالمواقع عینة الدراسةتتكرارا  ٣٢

  ٢١٤   ونسب القوى الفاعلة في األحداث المطروحة بالمواقع عینة الدراسةتتكرارا  ٣٣

  ٢١٦   ونسب القوى الدولیة الفاعلة في األحداث المطروحة بالمواقع عینة الدراسةتتكرارا  ٣٤

  ٢١٨  ًتكرارات األطراف البارزة في الصراع وفقا لمعالجة المواقع عینة الدراسة  ٣٥

  ٢٢٠  ب ذكر الشخصیات في األحداث الواردة بالمواقع عینة الدراسةتكرارات ونس  ٣٦

  ٢٢١  تكرارات الشخصیات الواردة في األحداث التي عالجتها المواقع عینة الدراسة  ٣٧

  ٢٢٥  تكرارات ونسب ابرز أسباب األحداث المطروحة في المواقع عینة الدراسة  ٣٨

  ٢٢٩  األحداث المعروضة بمواقع الدراسةتكرارات ونسب ابرز الحلول المقترحة ألسباب   ٣٩

  ٢٣٢  تكرارات ونسب اتجاه معالجة الحدث بالمواقع عینة الدراسة  ٤٠

  ٢٣٦  .الموضوعات التي یتابعها المبحوثین على شبكة اإلنترنتترتیب   ٤١

المصادر التي یعتمد علیها المبحوثون في الحصول على معلومات حول ترتیب   ٤٢

  األحداث 

٢٣٧  

  ٢٣٨  . رات ونسب الفترات التي یزید فیها تصفح المواقع اإللكترونیة الدینیة وفقا للنوعتكرا  ٤٣

تكرارات ونسب عدد األیام التي یتصفح فیها المبحوثین المواقع اإللكترونیة الدینیة   ٤٤

  . وفقا للنوع

٢٣٩  



 
- ١٤ -

  ٢٤٠  .أنواع المواقع اإللكترونیة الدینیة التي یفضلها المبحوثینترتیب   ٤٥

  ٢٤١  ترتیب المواقع اإللكترونیة الدینیة التي یحرص المبحوثین على التعرض لها  ٤٦

تكرارات ونسب استجابات المبحوثین حول أسباب تصفح التغطیة اإلخباریة بالمواقع   ٤٧

  .الدینیة

٢٤٢  

تكرارات ونسب استجابات المبحوثین حول األشیاء التي یفعلونها عند متابعة التغطیة   ٤٨

  .المواقع اإللكترونیة الدینیةاإلخباریة ب

٢٤٤  

تكرارات ونسب أثار تعرض المبحوثین لموضوعات األحداث السیاسیة بالمواقع   ٤٩

  .الدینیة

٢٤٦  

تكرارات ونسب األشیاء التي ال تعجب المبحوثین في تغطیة المواقع الدینیة لألحداث   ٥٠

  السیاسیة

٢٤٧  

 العبارات المتعلقة باألحداث تكرارات ونسب استجابات عینة المبحوثین حول  ٥١

  .اإلرهابیة

٢٤٨  

تكرارات ونسب استجابات عینة المبحوثین حول العبارات المتعلقة بأحداث التحول   ٥٢

  الدیمقراطي

٢٥٠  

تكرارات ونسب أكثر البالد العربیة التي یرى المبحوثون صعوبة حل مشكلتها   ٥٣

  . ًالسیاسة على المدى القریب وفقا للنوع

٢٥١  

كرارات ونسب استجابات عینة المبحوثین حول العبارات المتعلقة باألحداث السیاسیة ت  ٥٤

  العربیة

٢٥٣  

  ٢٥٥  .بالنسبة للمبحوثینترتیب أھمیة األحداث السیاسیة   ٥٥

تكرارات ونسب استجابات المبحوثین حول العبارات المتعلقة بتغطیة المواقع الدینیة   ٥٦

  لألحداث

٢٥٧  

وضاع السیاسیة الحالیة في البالد العربیة من وجهة نظر المبحوثین سباب األ أترتیب  ٥٧

.  

٢٥٩  

توقعات المبحوثین بالنسبة للمشهد السیاسي الحالي في العالم العربي  تكرارات ونسب  ٥٨

  ًوفقا للنوع

٢٦١  

ًمقترحات المبحوثین لتطویر التغطیة اإلخباریة بالمواقع الدینیة وفقا  تكرارات ونسب  ٥٩

  .للنوع

٢٦٣  

معدل تعرض شباب الجامعات لألحداث السیاسیة معامل ارتباط بیرسون بین   ٦٠

  .م نحو تلك األحداثبالمواقع االلكترونیة الدینیة واتجاهاته

٢٦٦  

  ٢٦٦معدل تعرض شباب الجامعات لألحداث السیاسیة معامل ارتباط بیرسون بین   ٦١


