
  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس 

  

  

  

  

  على السلوك االجتماعي من وجهة نظر طلبة الصف التاسعأثر المشاهدة التلفزيونية"

  " في محافظة الخليلاألساسي

  

  

  

  

  

  عباس عابدين" الدينمحمد عز"هناء 

  

  

  

  رسالة ماجستير

  

  

  

  

   فلسطين–القدس 

   م 2010 – ـ ه1431

 



 
 

 

 ونية على السلوك االجتماعي من وجهة نظر طلبة الصف التاسعأثر المشاهدة التلفزي
   في محافظة الخليل األساسي

  
  

  إعداد 
  
  

  عباس عابدين" محمد عز الدين"هناء 
  
  
   فلسطين – جامعة الخليل –بكالوريوس توجيه وإرشاد 

  
  
  

   الدكتورألستاذإشراف ا
  

  تيسير عبد اهللا 
  
  
  

 لى درجة الماجستير في اإلرشاد التربويالحصول عقدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات 
   عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس –  وعلم النفس التربية كلية–

  
  م 2010 – ه1431



 
 

 

  إجازة الرسالة 
  عمادة الدراسات العليا

  وعلم النفس التربية  كلية-تربوي نفسي و إرشاد
  

  إجازة الرسالة
  

  السلوك االجتماعي من وجهة نظر طلبة الصف التاسع علىأثر المشاهدة التلفزيونية"

  " في محافظة الخليلاألساسي
  
  

  عباس عابدين" محمد عزالدين" هناء :اسم الطالبة 
  20714075: الرقم الجامعي 

  د تيسير عبد اهللا. أ : المشرف 
    
  

جة  المدر من أعضاء لجنة المناقشة2010 \ 4 \ 24: نوقشت هذه الرسالة و أجيزت بتاريخ
  : أسمائهم وتواقيعهم

  
   التوقيع                           د  تيسير عبد اهللا.أ:  رئيس لجنة المناقشة
          التوقيع                     نبيل عبد الهادي.د:   ممتحناً داخلياً      

    التوقيع                                علي حبايب.د:   متحناً خارجياً    م
  

   فلسطين- القدس
  

   م2010 / ه1431
  

 

 



 
 

 

  إهداء 
  إلى أقصانا الجريح 
  إلى أرضنا الطاهرة 
  إلى فلسطين الحبيبة 

  
  إلى أبنائي األعزاء 

    
  أصيل وعبد الحي                           

  ...إلى أزهار نبتت في بستان حياتي 
  ...تغرد كل صباح فتبعث اآلمال آلهاتي 

  ...مشوار و إرهاق السفرغسلت بابتسامتها تعب ال
  ...وتركت في ممر الروح طيفا من ضياء

    ... أتعلق به سعيدةًً
  أخواتي العزيزات  

  
    بهم ويحبوننيذين أحإلى الّ

  إخوتي   
   

  وشاركني في همي وأمري .. إلى من شد اهللا به أزري 
  بنور و ضياء من عقيدتي  .. إلى من أضاء ليل غربتي 
 عن تقديم  اإلشراف   الذي لم يتوان،الدكتور تيسير عبد اهللا ،إلى مشرف هذه الرسالة

  والدعم في انجاز هذا العمل المتواضع
   والتقديرلهم مني كل الحب

 عباس عابدين" محمد عزالدين " هناء 



 
 

أ 

 
 
 
 

  إقرار 
  
  

 و أنها نتيجة أبحاثي ،ها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير  الرسالة أنّةأقر أنا مقدم
 أو أي جزء منها لم يقدم  هذه الدراسة وأن، تم اإلشارة له حيثما ورد  ماء، باستثنالخاصةا

  .  آخر أو معهد جامعةي أللنيل درجة عليا
  
  
  

  : ....................................التوقيع 
  

   عباس عابدين "محمد عزالدين"هناء : االسم 
  

  26/4/20010 :التاريخ 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 

 



 
 

ب 

  شكر وتقدير 
  

، ن الكريم وعلى آله وصحبه أجمعي، والصالة والسالم على رسوله رب العالمينالحمد هللا
  . القدرة على إنجاز هذا المشروعوأشكر اهللا تعالى الذي منحني

الفاضل تيسير عبد اهللا الدكتور يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان والعرفان  إلى 
شكر الجزيل إلى من قدم لي الدعم والعون  كما أتقدم بال– المشرف على هذه الدراسة –

، وأخص بالذكر الدكتور نبيل الجندي والدكتور محسن والتشجيع إلتمام هذا العمل المتواضع
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، الدكتور علي حبايب  وإرشاداتهم علي بنصائهماالدراج، وإلى السادة المحكمين الذين لم يبخلو
      .والدكتور نبيل عبد الهادي
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  الملخص 

  

 من وجهة نظر طلبة الصف إلى تأثير المشاهدة التلفزيونيةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
 وأجريت خالل الفصل األول من  على سلوكهم االجتماعي في محافظة الخليل األساسيالتاسع
وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف التاسع في  ) 2010 \ 2009( دراسي العام ال

طالب  ) 260(  حيث اختيرت منهم عينة طبقية عشوائية بلغت ،المدارس الحكومية فقط
 أبعاد وهي ة ثالثفقرة، ومن) 47(تكونت من  ، وطبقت الدراسة باستخدام استبانة. وطالبة

  . المناسبة من صدقها وثباتها بالطرق  تم التأكد  ،،االجتماعي والتربوي واالقتصادي
  

درجة تأثير المشاهدة التلفزيونية على السلوك االجتماعي للطلبة وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 
 وكانت الفروق لصالح ، وإلى وجود فروق في تقديرها تعزى للجنس،كانت بدرجة متوسطة

 األم الغير وكانت الفروق لصالح العلمي لألم للمؤهل وكذلك وجود فروق في تقديرها ،لذكورا
 أو ألبل في تقديرها تعزى إلى مكان السكن أو المؤهل العلمي  فروق وإلى عدم وجودمتعلمة

   .عدد ساعات المشاهدة أو نوع البرنامج
  

فيهية  أكثر البرامج المتابعة من قبل الطالب كانت هي البرامج التركما أظهرت الدراسة أن
وكانت القنوات التي يشاهدها . االجتماعيةثم التعليمية ثم الدينية ثم رامج المدبلجة يليها الب

  تخص األفالمضلية قنوات تخص الكرتون ثم قنوات دينية ثم قنواتفالطالب مرتبة حسب األ
 وثائقية  قنوات ثمقنوات تخص األخبار ثم قنوات تخص الرياضة ثم  تخص األغانيثم قنوات

  .  قنوات تخص الغذاءثم
  

من أفراد العينة يشاهدون التلفزيون بمعدل ساعة واحدة فأقل % 20.8وأظهرت الدراسة أن 
من أفراد العينة كان معدل المشاهدة اليومية عندهم من ساعة إلى ساعتين % 37.3و ،يومياً
 ساعات كان معدل المشاهدة اليومية لديهم من ساعتين إلى أقل من ثالث% 21.9 و ،يومياً
   . كان معدل المشاهدة اليومية لديهم أكثر من ثالث ساعات% 20.0 و ،يومياً

  

 : تم تقديم مجموعة من التوصيات أهمها،وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة
ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات اإلعالمية الفلسطينية في إطار من 

والدين ق مع محتويات المقررات الدراسية ذلك إلنتاج برامج تعليمية تتواف و؛التخطيط المشترك
 والبعد ،ليد والعمل على زيادة الوعي بين الطلبة في اختيار البرامج االيجابيةاوالعادات والتق



 
 

د 

 و العمل على بث الوعي بين فئات الطلبة السلبية التي تنمي السلوك السلبي،عن البرامج 
  . ومتابعة البرامج الجيدة والتي تنمي الفكر والثقافة،ز بين البرامجالمختلفة في التميي
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The impact of television viewing on social behavior from the 
standpoint of basic ninth-grade students in Hebron 

 
Prepared by: Hana M.E Abdeen 
Supervisor: Dr.  Tayseer Abd- Alah 
 
Abstract 
he purpose of this study was to investigate the impact of television viewing from the 
perspective of ninth grade students basic in Hebron on social behavior were 

and population )  2010\ 2009(conducted during the first quarter of the academic year 
and selected them , of the study of all students in ninth grade in public schools only

The study was conducted using a . students) 260(stratified random sample of 
, ocialand three dimensions of a s, paragraph) 47(questionnaire consisted of 

have been confirmed validity and reliability in appropriate , educational and economic
. ways 

 
The results of the study that the degree of the impact of television viewing on social 

ifferences in the and the existence of d, behavior of the students had a medium degree
as well as , the differences in favor of males, appreciation attributable to sex

differences in appreciation of qualified scientific mother and the differences in favor 
ciation educated and the absence of differences in the appre-of the parent non

attributable to the place of residence or qualification of the father or the number of 
. viewing hours or the type of program 

 
up by the student was the -The study also showed that more programs follow
and then dubbed the religious and , followed by educational programs, entertainment

and cartoon , The channels watched by the student in order of preference. social
channels belonging to religious channels and channels belonging to specific channels 

news channels and channels and songs belonging to sports channels and , and movies
. owned and documentary channels and specific food 

 
, of respondents watching TV than one hour less per day% .820The study showed that 

, the average daily viewing them one to two hours a day, of respondents% .337and 
, e average daily viewing of their hours to less than three hours a day th, %.921and 

. rate was seen daily with more than three hours% .020and  
 

: including, it was a set of recommendations, In the light of the findings of the study
 Ministry of Education and institutions the need for coordination between the

to produce educational ; Palestinian media in the framework of joint planning
customs , programs are compatible with the contents of courses of study and religion

dents in the selection of and traditions and work to increase awareness among stu
and distance from the negative programs that develop negative , positive programs

and work to spread awareness among students of different categories to , behavior
evelop thought up and good programs that d-and follow, distinguish between programs

. and culture 
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  لفصل األول ا

  مشكلة الدراسة و أسئلتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة .1.1

  
يمر العالم اليوم بمتغيرات كبيرة شملت معظم مجاالت الحياة، وال تقتصر التّحوالت في العالم اليوم على 
التّقدم التّكنولوجي الذي ننظر إليه بإعجاب وتقدير لما وصلت إليه التّكنولوجيا الغربية الحديثة من تقدم 

ين، بل إن التقدم التكنولوجي الكبير أدى إلى تغيير في جميع مجاالت الحياة ومرافقها، ومنها وتطور كبير
  . الحياة االجتماعية وعمليات التّنشئة األسرية

  
إن التّقدم الحاصل له جوانب إيجابية ال يمكن ألي فرد أن ينكرها أو ينكر وجودها وأهميته  في حياته 

سه لها جوانب سلبية بدأت آثارها تظهر ولو بشكل بسيط اآلن، لكنها تنذر اليومية، وفي الوقت نف
   . )2009علي، ( بمخاطر ومشاكل أكبر في حالة عدم االنتباه إليها 

    
أن الطفل طيلة فترة طفولته هو مستقبل لعمليات اتصالية متعددة المصادر، ) 2008(ويرى الهيتي 

عربي بكثير من السمات، إذ هو في موضع التأثر بالتراث الثقافي، عالم الاإل المضمون، وقد تفرد مختلفة
والتّراث الديني، والوضع السياسي، والوضع االجتماعي إلى جانب ما هو وليد الفكر الوافد، وما هو وليد 

إن اإلعالم يساهم في إيجاد بنية . من إبداعات واجتهادات اجتماعية لها قدر من األصالة أو التّقدم
ماعية جديدة، وأنماط سلوكية حضارية، وتنمية طموحات األفراد والجماعات، وتعليم المهارات اجت

جتماعي بحكم كونه الوسيلة الجديدة، إضافة إلى أنّه أصبح من أقوى العوامل التي تدفع إلى التّغيير اال
  . ة إلى حد ما، لتبادل اآلراء والمعلومات واألفكار الجديدةسالرئي

  
، )المدرسة(األسرة في السابق بالدور األكبر في مهمة تربية األبناء وتنشئتهم يساندها في ذلك لقد قامت 

ومع مرور الوقت، وتطور الحياة، وبسبب ما شهده العالم من ثورات تكنولوجية معلوماتية فقد احتلت 
 عملية التنشئة فارضة  هذه المهمة، ودخلت كمنافس قوي لتتولى– سيما الفضائيات–المؤسسة اإلعالمية 

 نفسها بقوة على بقية األطراف المعنية بالتنشئة، بما تتسلح به من تأثيرات وإغراءات ال يملك الشّباب
   ).   2006 ،الزيود(معها االستسالم والخضوع 
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: بدراسة حول التّأثير االجتماعي لإلعالم، ولخص دراسته في مبدأين أساسيين) Bay)1973 ولقد قام
ول التّحول والتّغير بوساطة التّأثيرات التي تجلبها وسائل اإلعالم، والثّاني أن هناك تفاعالً إيجابياً بين األ

، 2006 ،الدليمي. (الفرد وهذه الوسائل، يبرز الدور الكبير الذي يمارسه اإلعالم في تشكيل سلوك الفرد
   ).2008،نجم
  

تكريس   مهماً في اإلطار التربوي التعليمي، إضافة إلى وأخذت وسائل اإلعالم اإللكترونية تشغل حيزاً
 ،الحوات ، 1993 ،التل(قيم سائدة في المجتمع وتعزيزها سلباً أو إيجاباً كما تعد وسيطاً تعليمياً مهماً 

1998  .(  
  

لتي  ا- والمتعارضة أحياناً–الدراسات التي أظهرت كثيراً من النّتائج المتفاوتة  ) 2008( ويبين الزعير 
 وسائل تؤكد قوة تأثير وسائل اإلعالم، حيث ساد الخوف في الواليات المتحدة األمريكية من قوة ونفوذ

ن في استخدام الدعاية وتأثير الثقافة الجماهيرية، التي تضعف القدرات النقدية مكاإلعالم والتّهديد الذي ي
يتفق علماء االجتماع وعلماء . بال تفكير ما يقدم إليها وتستسلم – بال مقاومة –للجماهير وتجعلها تقبل 

النفس االجتماعي على أن اإلذاعة والتلفزيون قد غيرتا، بل قلبتا السلوك االجتماعي لإلنسان رأساً على 
عقب فهما يرتبطان بحياة الفرد كعاملين من عوامل المشاطرة أو المشاركة االجتماعية، وتكمن قوتهما 

  .ن على الرحب والسعة أينما حالالتسلسل إلى البيوت فيستقبالفي 
  

  : تستند العالقة القائمة بين األطفال والتّلفزيون على مجموعة من العوامل أهمهاهذا و 
ساعات المشاهدة، وحجم التّعرض، وبروز ثقافة الصورة وداللتها، وخطورة التأثير التّراكمي للمضمون 

المعاصر بمؤسسات التّنشئة التّقليدية، يمكن إدراك التّلفزيوني، فإذا أضيف إلى ذلك ضعف ارتباط الطّفل 
مدى عمق التأثيرات االجتماعية والتّربوية للثقافة التّلفزيونية، ومن بين المضامين التلفزيونية المؤثرة 

  ). 2006 ،أبو معال(على األطفال 
  

 محرومة من القدرِة أن أثر التلفزة في المراهقين تعني طبقة واسعة من الناس ) 1997(وترى الخوري 
على التعبير، وعلى وعي المسألة المطروحة ومضاعفتها وزواياها الخفية، لسبب وحيد هو صغر السن 
والقصر المحلي؛ لذا يجب أن يسمح لهذه الفئة من أخذ مصيرهم بأنفسهم ، واإلدالء بدلوهم في موضوع 

تربية الحديثة تركز اهتمامها بالطالب وحيث أن ال . في تنشئتهم ومصيرهم العامبالغ األثر واألهمية
أساسياً من أركانها، وال بد من التعامل معه تربوياً وإنسانياً  باعتباره محور العملية التعليمية وركناً
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وأحاسيسه وميوله وأفكاره وتطلعاته، وقد يؤثر في تلك االتجاهات  بالشّكل الّذي يليق به وبمشاعره
   .عود عليها أو تعلمها أو اكتسبهافكار تخالف في الغالب األساليب التي توافدة وأ والميول أساليب تربوية

  
بثقافة  إذا كانت التربية في تحليلها النهائي ذات وظيفة فكرية، فإنها وبحكم نشأتها وعالقتها العضوية

 والشباب بالتشكيل  فهي وإن كانت تتناول الناشئين، تعتبر ذات طبيعة خلقيةفيه،ها المجتمع وتأثير
 إذ .تطوره قيم في أثناء منالمجتمع والتوجيه عن طريق المعرفة، فإنها ال بد وأن تعبر عما يختاره 

المعرفة والطريقة، وفي ضوئها تعيين   هذه القيم، وعلى أساسها يقوم اختيارها لنوعتستمد أهدافها من
ملياتها المعقدة، وخطورة التربية بعفوالشباب  األنماط السلوكية التي تعمل على تخليقها في الناشئين

اإلنسانية الشاملة، هي ميدان تطبيقي ألفكار : لفرد والمجتمع، ورسالتها الجسيمةموقعها في حياة ا
           من جهة أخرى  وميدان تطبيقي لفروع علمية عديدة ،المجتمع وأسلوب تنظيم حياته من جهة

  . )2003 ، محمد،1980،عفيفي( 
  

كتابه ثورة االنفوميديا إلى أننا نحتاج لمالطفة الطفل وتقديم الحلوى له كي في  ) 2000( ويشير كليش 
يقرأ كتاباً، بينما نحتاج إلى عتلة لنزعه من أمام شاشة التلفاز، فمن العار علينا كتربويين أال نستغل هذا 

  .   )2006 ، وآخرونهمدحوا ( شاشة في تربية األطفال وتعليمهمالتعلق بال
  

 مرغوب فيه، أو إلى خفض قيمة إيجابية كلو إما سلبي أي تغير ساتجاهينالتلفزيوني في ويحدث التأثير 
 إيجابي كأن  نعزز قيمة وسلوكاً اتجاه في برامج العنف التي تزيد من عدوانية الطفل مثالً أو  هيكما

الحصيلة المعرفية، مرغوباً فيه كبرامج األسرة أو البرامج التعليمية التي تزيد من قيمة التعاون والتكافل و
لكن درجة تأثيرها السريع والمباشر أقل من تلك المتصلة بالعاطفة، فالعقل يعتمد على المنطق في الفهم 
واالستيعاب والتحليل، إنه في حال التأثير العقلي والمنطقي بالمعلومة التلفزيونية يبقى هذا التأثير لفترة 

   . )2006 ، المعالأبو( أطول 
  

 أن األطفال ببلوغهم سن الثامنة عشرة يكونون قد قضوا سدس )(Wagner, 1980 ( ر ويغن وقد بين
حياتهم في مشاهدة التلفزيون، كما أن الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفزيون يزيد عن الوقت 

   . )1994 ، وآخرونكمال(  فقطالمخصص ألي نشاط آخر يقومون به فيما عدا النوم 
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حسن الحظ أن معظم سلوك اإلنسان سلوك متعلم، ويتم تعلمه من خالل القدوة ل") 1963(يقول باندورا 
  إن،أثناء مالحظتنا له، فمن مالحظة سلوك اآلخرين يكًون أحدنا فكرة عن كيفية إنجاز السلوك الجديد

ى التلفزيون زاد كثيراً من نطاق النماذج العدوانية المتاحة للطفل العدواني واإلجرامي التي تأتيهم إل
    . )ص 19  ،ه 1427 ،العتيبي ( "منازلهم وغرف نومهم

  
االجتماعية مثل  متهوإدراكاأن للتلفزيون كذلك أثره على تفكير األطفال  ) 1994( وآخرون كمال ويرى 

والسلوك العدواني، وإمدادهم ،تنمية الشعور بالخوف، وعدم الثقة ببعض الناس، وكيفية محاربة العنف 
 وغير ذلك مما يشكل سلوك الطفل ويؤثر اآلخر الجنسية، واالتجاهات نحو الجنس ببعض عناصر الثقافة

ن أكثر أثراً من ربما يكوو للتنشئة االجتماعية، ،؛ ولهذا يعتبر التلفزيون وكيالً اجتماعياعلى تنشئته 
  .الوكالء اآلخرين

  
امل الفرد في هذه أن المراهقة هي فترة تغيرات كبيرة في النمو، حيث يتع ) 2006( ويرى مزيد 

؛ للعمل االجتماعيةالمرحلة مع العديد من التغيرات، فهي بذلك بحاجة إلى توظيف العديد من المؤسسات 
، )وسائل اإلعالم وعلى رأسها التلفزيون( على حل مشكالت تلك المرحلة العمرية، ومن تلك المؤسسات 
رض لبرامجه المختلفة ل ومراهقين على التعوالّذي أثبتت الدراسات إقبال جميع الفئات العمرية من أطفا

  . بنسبة كبيرة
  

أنّه ال يسع المرء أن يظل سلبياً إزاء ما يتلقاه من رسالة صوتية أو ضوئية؛ ) 1997(وتبين الخوري 
فثمة أنشطة داخلية تؤثر فيه، وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في النّاشئة، أطفاالً وفتياناً، لذلك يتوجه 

يري أكثر ما يكون إلى هذه الشّريحة العمرية، والواقع أن لإلعالم في شخصية النّاشئ اإلعالم الجماه
أثراً ال يمحى، والخطورة تكمن في أن صغار اليوم هم رجال الغد، وأن ما تزرعه وسائط اإلعالم 

  . سيعطي أكله في المستقبل؛ بوصفه المرجعية الثّقافية ألفراد المجتمع
  
لوك  الدراسة للوقوف على حجم التأثير اإليجابي والسلبي للمشاهدة التلفزيونية على سن هنا جاءت هذهمو

 الفرصة للتعبير عن رأيهم فيما يشاهدونه عبر شاشة وإلعطائهم ،الطلبة من وجهة نظرهم الخاصة
     .التلفاز
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  :مشكلة الدراسة .2.1 

  

 في ،دارس الحكومية والم، الغوثس وكالةراشعرت الباحثة من خالل عملها كمرشدة مدرسية في مد
 ومن هنا ارتأت الباحثة ،تلفاز على سلوك االجتماعي للطلبة بوجود تأثير كبير لل،محافظة الخليل

، فتمحورت  من وجهة نظر الطلبة أنفسهم للتعرف على مقدار هذا التأثير، هذا البحثإجراءضرورة 
  : مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي

التلفزيونية على السلوك االجتماعي من وجهة نظر طلبة الصف التاسع األساسي في ما أثر المشاهدة " 
  :  وتفرعت عنه األسئلة اآلتية"محافظة الخليل؟

  
  :الدراسةأسئلة . 3.1    

       
   التلفزيون على سلوكهم  في محافظة الخليل حول تأثير ا وجهات نظر طلبة الصف التاسعم. 1

    ؟ االجتماعي
نظر طلبة الصف التاسع في  وجهة من شاهدة التلفزيونية في محافظة الخليلما حجم الم .2

  المحافظة ؟ 
  التاسع ؟أكثر البرامج مشاهدة في محافظة الخليل من وجهة نظر طلبة الصف / ما أبرز  .3

 ما متوسط عدد ساعات المشاهدة التلفزيونية للطالب؟  .4

 ما هي البرامج المفضلة لألسرة؟ .5

 لة للطالب؟ما هي البرامج المفض .6

 ما هي أكثر أوقات المشاهدة التلفزيونية للطالب؟ .7

 ة البرامج التلفزيونية؟/تشاهد الطالب/ مع من يشاهد  .8

 هل يناقش الطالب البرامج خالل المشاهدة التلفزيونية؟ .9

  ة  البرامج التي يشاهدها؟/مع من يناقش الطالب. 10
  ؟ولماذا ؟لدى الطالبالتلفزيونية المفضلة ما هي الشخصية . 11
  ية على سلوكهم حول أثر المشاهدة التلفزيونهل تختلف وجهات نظر طلبة الصف التاسع. 12

 عدد ، المؤهل العلمي لألم،المؤهل العلمي لألب ، باختالف كل من الجنس، ومكان السكناالجتماعي
  ؟نوع البرامج المشاهدة، ساعات المشاهدة
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  :الدراسةأهمية . 4.1

  

قدمة وسائل االتصال األخرى تواجداً في حياة الجماهير صغارهم وكبارهم ويعتبر أصبح التلفزيون في م
من أكبر مصادر المعلومات للمشاهدين، وفي مقدمتهم جمهور األطفال فهو إلى جانب األسرة والمدرسة 

  . رئيساً في تنشئة الطفل اجتماعياًيؤدي دوراً 
  
 بل يعتبر أيضا وسيلة تربوية تسهم في تنشئة ، الفراغشغل وقتو لم يعد التلفزيون وسيلة للترفيه بذلك  و

   . )1979 ،رمزي( الطفل النفسية واالجتماعية والدينية والخلقية 
  

 من عمر أربعة أعوام وحتى ثمانية عشر عاماً مدة ال تقل عن أربع ساعات ونيمضي األطفال والمراهق
مضونها في غرفة الدراسة ة ذاتها التي ييومياً في مشاهدة التلفزيون، وهي مدة تعادل تقريباً المد

 قد قضوا ما يقرب من عامين ونصف العام في مشاهدة ألطفال وهم في عمر التاسعة يكونوا ا،بالمدرسة
وهذا ) مجموع الساعات التي شاهدوها حتى هذا العمر تعادل زمنياً عامين ونصف العام ( التلفزيون 

   ) . 1994 ،وآخرونكمال  (ليم بالمدارسعما قضوه في التع%  45القدر يزيد بمقدار 
  

  : ه الدراسة أهميتها من عدِة نواٍحتكتسب هذ
  
 وكذلك تعتبر هذه ،سات آثاره على كل فرد في المجتمعأهمية موضوعها وانعكا:  أهمية نظرية .1

ون  من أوائل الدراسات المحلية التي تطرقت إلى موضوع أثر التلفزي– على حد علم الباحثة –الدراسة 
  .  للطلبة إن لم تكن األولىاالجتماعيفي السلوك 

  
 عن اإلعالم والمسئولينما يتوقع أن تقدمه هذه الدراسة لمعدي البرامج التلفزيونية :  أهمية علمية .2

نماط السلوكية المقبولة  البرامج التلفزيونية الهادفة والتي تدعم األإعدادالمحلي واألسرة من توصيات في 
ما يشاهدونه من برامج عبر  المتابعة لألبناء فيضرورة األمور من ناحية أولياءذلك  وك،اجتماعيا

  . فزيونالتل
  
         .الموضوعلبحث في هذا ل  الباحثين وفتح آفاق أمام،إثراء المكتبة التربوية والمحلية:  أهمية بحثية .3
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      الدراسةأهداف . 5.1

  
  :يإلى ما يأتلدراسة إلى التعرف تهدف هذه ا

التلفزيون على  في محافظة الخليل حول تأثير  األساسيوجهات نظر طلبة الصف التاسع  إلىالتعرف .1
   االجتماعيسلوكهم

 نظر طلبة الصف التاسع وجهة من حجم المشاهدة التلفزيونية في محافظة الخليلإلى التعرف  .2
   . في المحافظةاألساسي

  .التاسعفظة الخليل من وجهة نظر طلبة الصف أكثر البرامج مشاهدة في محا/  أبرز إلىالتعرف  .3

   . التلفزيونية للطالبإلى متوسط عدد ساعات المشاهدةالتعرف  .4
  

  :الدراسةفرضيات . 6.1

  
  :األولىالفرضية 

 الصف  التاسع في وجهات نظر طلبةα ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
  . تعزى إلى الجنساالجتماعيشاهدة التلفزيونية على سلوكهم األساسي في محافظة الخليل حول أثر الم

  
  :الفرضية الثانية 

  التاسع في وجهات نظر طلبة الصف α ≥ 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى
 تعزى إلى مكان االجتماعيم األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكه

  .السكن
  
  :الثالثةلفرضية ا 

التاسع  في وجهات نظر طلبة الصف  α ≥ 0.05 عند المستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال
تعزى إلى المؤهل  االجتماعيهم األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوك

  .العلمي لألب
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 :الرابعةالفرضية 

التاسع في وجهات نظر طلبة الصف  α ≥ 0.05د المستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ال
تعزى إلى المؤهل  االجتماعياألساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم 

  .مالعلمي لأل
  

  :الخامسةالفرضية 

 التاسع في وجهات نظر طلبة الصف α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
تعزى إلى عدد  االجتماعيساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم األ

  .ساعات المشاهدة
  

   :السادسةالفرضية 

التاسع  في وجهات نظر طلبة الصف  α ≥ 0.05 ق ذات داللة إحصائية عند المستوىال توجد فرو
نوع  إلى تعزى االجتماعي على سلوكهم األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية

  .البرامج التي يشاهدها الطالب
  

  :الدراسة دوحد. 7.1

  

  ).2010 – 2009(الدراسي  العام  الفصل األول منتم تطبيق هذه الدراسة خالل:  ةد زمانيوحد. 1 
    . هذه الدراسة على المدارس الحكومية في محافظة الخليلإجراءقتصر ا: ةكانيد موحد. 2 
    .) مكتب مديرية الجنوب ، مكتب مديرية الخليل، مكتب مديرة الشمال(
 الحكومية في في المدارس  األساسيذه الدراسة على طالب الصف التاسعقتصر ها: ةد بشريوحد  .3

  .  محافظة الخليل
 .راسةيها والمحددة في مصطلحات الد نتائج هذه الدراسة بالمفاهيم الواردة فتحددت: ة مفاهيميحدود  .4
 ، العينة لها إمكانية تعميم النتائج بمدى شمولية األداة واستجابة أفرادتحددت: ةإجرائي  حدود .5

  .وباإلحصاء المستخدم
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   :الدراسةمصطلحات . 8.1

  
 المجتمع ويرتضيها لحياة  يرضى عنهاينة، هو عبارة عن أنماط سلوكية مع:االجتماعيالسلوك 
 ألن المجتمع يعتبر سلوك أفراده فيه عملية متميزة ،لوك واجب وضرورة ويعتبر تعلم هذا السالجماعة،

     . )122 ص ،1992 ،ناصر( خاصاً عن المجتمعات األخرى ونمطاً سلوكياً 
  

الملتحقين " الذكور واإلناث "  األساسي هم جميع طلبة الصف التاسع : األساسيالتاسعطلبة الصف 
  2010 - 2009من العام   في محافظة الخليلرس الحكومية،بالمدا

  

البرامج   ويقصد بها الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب في مشاهدة:وقت المشاهدة التلفزيونية
   .المختلفةالتلفزيونية 

  
   .)  والمدبلجةاالجتماعية والدينية والترفيهية والتعليمية( :رامج التلفزيونية في هذه الدراسةالب
  

 متفاعلة تتم بصورة شعورية وال اجتماعيةبوية تقوم على أسس نفسية  عملية تر:االجتماعيةالتنشئة 
  . )97 ص،1985الهاشمي، (شعورية 

  

،ص  1990 ،زهران( الرشد مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرشد وهي مرحلة تأهب لمرحلة :المراهقة
289(.    

  

تصل  وتنقل كل ما يصصةمتخ هو اطالع الجمهور بإيصال المعلومات إليهم عن طريق وسائل :اإلعالم
حوامده و ( ؛ وذلك بهدف توعية الناس وتعريفهم وخدمتهم بأمور الحياة بهم من أخبار ومعلومات تهمهم

   ).2006آخرون، 
  

 يعرف التلفزيون بأنه وسيلة من وسائل االتصال وتعتمد على الصوت والصورة في آن :التلفزيون
 يعمل التلفزيون على .المرئيةسموعة وخواص الوسائل  ومن ثم فقد جمعت بين خواص اإلذاعة المواحد،

الموزعة على األشياء المصورة، كمية الأساس تحويل الصورة واألشكال إلى أشعة تختلف قوتها حسب 
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وتتحول هذه األشعة بوساطة الكهرباء إلى موجات أثيرية تنتشر في الجو بحيث يصبح باإلمكان التقاطها 
 التي تحول الموجات األثيرية إلى أشعة من جديد ومن ثم االستقبالبواسطة أجهزة خاصة هي أجهزة 

   . )1989 شلبي،(  1926يون إلى بيرد اإلنجليزي عام إلى صورة، ويرجع الفضل في  اختراع التلفز
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  الفصل الثاني 

   األدب التربوي 1.2

  

   الدراسات السابقة2.2

  ة        الدراسات العربي

          الدراسات األجنبية 

  

  التعليق على الدراسات السابقة 3.2
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  الفصل الثاني

   :األدب التربوي والدراسات السابقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األدب التربوي.2 .1  

  
يون في عملية التنشئة ي يتحدث عن دور التلفزيشمل هذا الجزء لمحة عامة عن األدب التربوي الذ

 والطرق التي يتأثر بواسطتها بية على سلوك األطفال والمراهقين، واآلثار االيجابية والسلاالجتماعية،
    . باإلضافة إلى استعراض بعض النظريات التي بحثت في الموضوع. السلوك

  
   :مقدمة.  1 . 1 . 2

  

ى أن  وقد أدى ذلك إل، أبرز مظاهر التكنولوجيا الحديثةعالم أصبح منلعل التطور الحثيث في وسائل اإل
 ، ووالدة الفكر والثقافة المبدعة، معاصرة تعنى بصياغة الرأي العام وصناعة،أصبح علماً قائماً بحد ذاته

 ومراقبة ما يعرض في الصحف ، هذه الوسائلالستعمال الدول إلى سن الشرائع والقوانين تفبادر
  .  واالجتماعييتفق مع التوجيه التربوي والديني والتلفزيون حتى ال يفاجئ المواطن بما الواإلذاعة 

  
  االجتماعيةدور التلفزيون في عملية التنشئة  . 2 .1 . 2

  

 فعلى حد تعبير ، رأسها التلفزيونأصبح المجتمع الحديث يعتمد بشكل متزايد على وسائل اإلعالم وعلى
 فهذه الوسائل تلعب دوراً هاماً في حياتنا اليومية حيث ،جتمع وسائل اإلعالمحن نعيش في م ن)سينيورلي(

يقود و بيئة مشتركة وثابتة للتعليم  يوفر فالتلفزيون،لفزيون في مكان بارز داخل المنزلعادة يتم وضع الت
 .)Morgan Signoreilli &،1990 (  يعمل كمرآة لهذا المجتمع نفسهالمجتمع وفي الوقت

  

 إكساب وتهدف إلى ،االجتماعي عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل االجتماعية  التنشئةإن عملية
 تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق ، معينةاجتماعية مناسبة ألدوار واتجاهاتالفرد سلوكاً ومعايير 

  .عيةاالجتما في الحياة االندماج وتيسر له االجتماعي وتكسبه الطابع ، معهااالجتماعي
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 أي إنها عملية تعلم ،بناء شخصيته للفرد وإدخال ثقافة المجتمع في االجتماعيفهي عملية تشكيل للسلوك 
 ويتمثل ويكتسب المعايير ،االجتماعية أدواره االجتماعيجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل ا

علم كيف يمارس السلوكيات بطريقة  ويت، النفسيةاالتجاهات ويكتسب ، التي تحدد هذه األدواراالجتماعية
          . )1984 ،زهران (عليها الجماعة ويرتضيها المجتمعجتماعية توافق ا
  

 وأنها أيضاً معقدة ومتشعبة ومستمرة ،ويوضح علماء النفس أنها عملية ديناميكية تتضمن التعامل والتغير
 ، وحتى الشيخوخة،في المراهقة والرشد و إنما تستمر ، ال تقتصر على مرحلة الطفولة فقط،طوال الحياة

 بحيث يتعلم أدواره العديدة ويعدل سلوكه ويكتسب ،فالفرد خالل مراحل نموه ينتمي إلى جماعات عديدة
 ويعتبر التلفزيون من أكثر الوسائل التي تنقل المعلومات والمعتقدات من ،أنماطاً جديدة من السلوك

  . للقراءة احتياجهدم جماعة إلى أخرى باإلضافة إلى توافره وع
  
   :شروط ةثالث إذا توافرت االجتماعية أن التلفزيون يلعب دوراً أساسياً في التنشئة  إلى الدراسات تشيرو

  . آلخر وتقديم األفكار بأسلوب نمطيتكرار نفس الشخصيات واألفكار من برنامج  .1
  . رض المشاهد للمضمون لساعات طويلةتع .2
 األخرى وبالتالي يعاني االجتماعيةأبويه ومؤسسات التنشئة تفاعل الطفل في حدود ضيقة مع  .3

 . يار آخر لتقييم الموضوع اإلعالميمن عدم وجود مع

  
فالهدف النهائي لعملية التنشئة هو بلورة الشخصية والتي تعرف بأنها جملة السمات الجسمية والعقلية 

  )Dominick،1990(  التي تميز شخص عن غيره االجتماعية وواالنفعالية
   

   : االجتماعيةومن أهم العوامل المؤثرة في التنشئة 
  .اإلعالموسائل  ،ل العمل مجا، دور العبادة،جماعة الرفاقواألسرة و التعليم مؤسساتو المدرسةوالثقافة 

  
باالتجاه  ويقوم بتشكيل ما يسمى ،نجد أن التلفزيون موزع بالجملة للصورفوسائل اإلعالم أما ما يتعلق ب

ان له أهمية  وإن ك، فالتلفزيون من أحد الوسائل التي تحاول تفسير العالم والحياة،للثقافة الشعبيةالسائد 
  : ألسباب اآلتيةلخاصة 
 واألعمار االجتماعية للواقع والتي تصل إلى جميع المستويات االجتماعيةنظرة التلفزيون  .1

 .واحدي وقت السنية المختلفة والمجموعات العرقية المتباينة بنفس المنظور ف
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الوقت الذي يقضيه الجمهور في مشاهدة التلفزيون أكثر من الوقت الذي يقضيه في األنشطة  .2
  .)Morgan Signoreilli &،1990 (األخرى 

  
 وقد أثبتت العديد من الدراسات أن التلفزيون يلعب فريدة،هذه الخصائص جعلت من التلفزيون وسيلة 

   :سماتها والتي من أهم ماعيةاالجتدوراً هاماً في عملية التنشئة 
 .نده عن المواقف التي يتفاعل فيها سلوك الفرد تدريجياً بالمعاني التي تكون عارتباط .1

 .  تلك الخبرات بالمواقف الراهنةهذه المعاني تتعدد بالخبرات السابقة التي مر بها الفرد وعالقة .2

ها ي تواجهه وكونت لنفسيولد الطفل في جماعة قد حددت معاني معظم المواقف العامة الت .3
 . معايير السلوك فيها

 .يتأثر الطفل بهذه المعاني منذ والدته وتنمو شخصيته في مراحلها األولى حسب هذه المعاني .4

  
 تقدم شخصيات ونماذج يتطلع إليها األفراد حتى وإن لم يحدث تقليد مباشر ائل اإلعالموسهذا ف

 إلى أي مدى ،ينة وبالتالي السؤال األساسي هناع ماتجاهاتت و قيم وسلوكيااكتسابولكن يمكنهم 
؟ ولنتصور الجيل الذي االجتماعية لألطفال ويعلمهم األدوار االجتماعيةيساهم التلفزيون في التنشئة 
ت التي  سوف يصعب إدراك التحوال،التلفزيون في حياته كوسيلة جديدةولد في الخمسينات ودخل 
اء ستة ساعات في دار عرض  المثال كان من الصعب قض فعلى سبيل،حدثت منذ دخوله في حياته

ون تحت سمع وبصر  ولكن اآلن يقضي معظم األطفال مثل هذه المدة لمشاهدة التلفزي،سينمائي
صل األفراد  فالتلفزيون ال يتطلب التنقل كالسينما والمسرح و وإنما يدخل البيت وي،اآلباء واألمهات
 للتلفزيون قبل نية حياة اإلنسان فاألطفال يتعرضوافي في بدا كما أنه أول تأثير ثق،بصورة مباشرة

  .)Morgan Signoreilli &،1990(عرضهم للقراءة وللمدرسة ت
 
له  التلفزيون أصبح هما إال أن يقوم بها الوالدان وهي من أهم وظائفاالجتماعيةعملية التنشئة والتربية  و

  . سرةد إلى األاليالتقن خالل نقل العادات والقيم و في مجتمعنا مدوره
  

 ،كان ينام الطفل على حكايات الجدة فبعد أن ،لتي يقضيها الوالدان مع أطفالهمافقد قلل عدد الساعات ا
أصبح ينام وهو يشاهد التلفزيون وبرامجه التي تحمل له غالباً قيماً وعادات وتقاليد ال تستطيع األسرة 

 – لهذا الجهاز االجتماعيةض أدوارها في التنشئة ن بعع فبعض األسر تنازلت ،التحكم في مضمونها
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 لمبادئ والقيمل وجيههمه األبناء فأصبحوا عاجزين عن ت وفقد اآلباء قدرتهم على توجي–التلفزيون 
  .المرغوبة لديهم

  
مدرسة موازية تضاف إلى العائلة " أن التلفزيون يشكل ) ماري شو مياروي لو ( وتقول الباحثة 

 بل أصبح بطل المسلسالت ،ان يمثالن النموذج بالنسبة للطفلولم يعد الوالد " والمدرسة والجيران
   . )1989 ،ألنعيمي( التلفزيونية هو المثال 

      
 وخاصة بالنسبة االجتماعيةوقد ركزت دراسات كثيرة على الدور الذي يلعبه التلفزيون في التنشئة 

 ومن األدلة الهامة ،اإلعالمية للعملية جتماعيةاالللمراهقين كما ركزت هذه الدراسات على المتغيرات 
1966(  دراسة جرسون ،االجتماعية في التنشئة اًفزيون دور لوسائل اإلعالم وخاصة التلعلى أن ( 

 ، مع الفتياتجمع المعلومات عن نشاط الخروجفي تخدام المراهقين لوسائل اإلعالم والتي بحثت في اس
  بيانات عن هذا النشاطالستقاءل اإلعالم بصورة أكبر  وسائاستخدموفوجد أن الملونين ا

)1969Greenberg & Dominick,(.  

  
 واإلشباعات أن المراهقين االستخداماتا في إطار دراسات فقد وجد ) 1961( ما شرام وباركر أ

ات  أما المنتمين لطبق، وسائل اإلعالم للبحث عن الخيال الدنيا يستخدمواالجتماعيةالمنتمين للطبقات 
  النشاط  يميل للبحث عن الحقيقةاستخدامهماجتماعية متوسطة فكان 

 )1969 Greenberg & Dominick ( .  

  
مراهقين فقد حددا مجموعة من الخصائص التي تخص ال ) 1966( وشيلمان  ) 1963( أما كوهين 

 االهتمامإلى  يشاركون في مجموعة محدودة من األنشطة ويميلون أنهم حيث ،المنتمين للطبقات الدنيا
 االنتقال ويمكن القيام به دون تكلفة ً،بالعمل اليومي وبالتالي فإن مشاهدة التلفزيون نشاط غير مكلف ماديا

  )Greenberg & Dominick  1969( النشاط

  

 االجتماعيةأن التلفزيون يعتبر قوة هائلة من قوى التنشئة ) Comstock,1978( ويرى بعض الباحثين 
ناً  وأحيااالجتماعيةى األخرى كأولياء األمور والمعلمين وغيرهم من وكالء التنشئة ويتنافس مع القو
 من خالل ما يقدمه التلفزيون من نماذج ومعلومات ومعرفة فيؤثر في ، منهم على الطفلاًيكون أكبر أثر

خصية أحد  الطفل الذي تستهويه ش فمثالً نجد أن، بل ومعارفه،واتجاهاتهمعتقدات الطفل وقيمه وميوله 
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الممثلين في بعض األفالم أو المسلسالت يقلد حركاته ويتبع أسلوبه في معالجة المشكالت وبتصرفاته 
   ).  1994 ،كمال وآخرون(  بشخصيته وسلوك أبويه أو معلميه مما يتأثر أكثراألخرى

   
 االجتماعيةنشئة بأثر التلفزيون على األطفال كأداة للت ) Noble & Freiberg,1985( وقد اهتم كل من 

  ووجدا أنArmidale ((  في منطقة االبتدائيةمن خالل الدراسة التي أجرياها على أطفال المدرسة 
 يفوق ، ما يتعلمه الطفل من سلوك من خالل ما يشاهده وأن،االجتماعيةالتلفزيون أقوى أثراً في التنشئة 

 بالواقع العملي ارتباطه أكثر من ،ن يراهمفات بشخصية الممثلين الذيما يتعلمه من سلوك ومعرفة وتصر
 ،قع العملي حتى ولو كان غير معتاد نحو هذا الوا– متأثراً بما يراه – ثم يحاول أن يصدر سلوكاً ،الفعلي

 وقد تأكد ذلك للباحثين من خالل ما أصبح ،والذي يعتبره الطفل سلوكاً معتاداً وطبيعياً لتأثره بما يشاهد
 وغيرها من ، و الطالق،التلفزيون في بعض المواقف كالموترات تحت تأثير يعرفه األطفال من خب

  التلفزيونعن طريق ال نتيجةً لما شاهدوه  التي يتأثر بها األطف،المواقف األخرى
    . )1994 ،كمال وآخرون( 
 
امج لبرمع ا  وانفعالياالدراسات في مجال اإلعالم أن األطفال يتفاعلون نفسياً لقد أظهرت نتائج  

 وهذا يعني أن هذا التفاعل يعود سببه إلى تفاعل األطفال .وعات التي تعرض على شاشة التلفازوالموض
 التي تؤثر في مجملها على  ومع الصور التلفازية المصحوبة بالمخاوف والقلق والتوترات النفسية

سلبية في الناحية للتلفزيون آثارا المتخصصون أن  ويرى اآلباء و،سلوكهم ليصبح سلوكاً عدوانياً
 حيث بلغت النسبة ،يأتي في مقدمتها إسهامه في زرع العادات والتقاليد األجنبية واالجتماعية للطفل

لدى % 81لدى اإلعالميين، و % 96 لدى السعوديين حيث بلغ ارتفاعا، وسجل هذا المحور 72%
 تنمية احترام الرأي اآلخر، في  فياً سلبياًمن أفراد العينة أن للتلفزيون تأثير% 49التربويين، ويرى 

 يقوم األطفال بمشاهدة البرامج ليتحدثوا عنها في . أنه ينمي روح االنطواء واالنعزالية% 47حين يرى 
المدرسة في اليوم التالي، وحاجة األطفال للضحك والفكاهة، البرامج التلفزيونية ألسباب متعددة وبينت 

، ورغبتهم تغيير المزاج أو االنفعالشمل حاجتهم ورغبتهم في دراسة أجريت لمعرفة هذه األسباب أنها ت
للعلم والمعرفة في في مشاهدة العنف المتقن الذي يقدم بطريقة فنية، وإشباع الفضول لدى األطفال 

، وتحقيق أهداف تتعلق بالتأهيل االجتماعي، وارتباطهم وتعلقهم ببعض الشخصيات التي مختلف الجوانب
كما يشاهد بعض .  شاشة التلفزيون، ورغبتهم في الشعور باليقظة واالستثارةتظهر بشكل منتظم على

          ومشاهدة اإلعالنات التلفزيونيةاألطفال البرامج التلفزيونية بحكم العادة وإلضاعة الوقت،
  .)ه 1422 ، القيادي( 
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   : االجتماعيدور التلفزيون في بناء الواقع  3 .1 . 2

  

قيم الحميدة المقبولة ت اهتمت بدراسة الدور الذي يلعبه التلفزيون في غرس الهناك مجموعة من الدراسا
 مع  حيث أشارت دراسة باران إلى أن الطفل إذا أعطي فرصة فإنه يختار السلوك المتمشي،في المجتمع

  . لبحوث برامج معدة خصيصاً للتجربة واستخدمت هذه النوعية من ا،المجتمع كما يقدمه التلفزيون
  الفرض القائل بأنالختباردراسات الهامة في هذا المجال دراسة باران وزمالؤه والتي تمت ومن ال

 والتي The Waltonsاألطفال الذين يشاهدون الدراما التلفزيونية التجارية وخاصة أجزاء من مسلسل 
دة عن  أكبر من التعاون عقب المشاهاًيعرض فيها عالقات شخصية ناجحة يسودها التعاون يظهرون كم

 في المدرسة  طفال81ً وكانت الدراسة على عينة من ، ال يعرضون لمثل هذا المضموناألطفال الذين
 المجموعة الثانية ، األولى تعرضت لنماذج عن التعاونالمجموعة:  قسمت لثالث مجموعاتاالبتدائية

 وتم عرض ،الثالثة فاستخدمت كمجموعة ضابطة أما المجموعة ،تعرضت لنماذج سلوك غير متعاون
 وبالفعل تم إثبات ،ل وقياس سلوكهم عن طريق المالحظةمواد تلفزيونية وبعدها تمت مقابالت مع األطفا

    . )1994 ،كمال وآخرون( الفرض
 

 وإن كان ،ك خاصة العنف والجريمة التلفزيون في الماضي على تأثير التلفزيون على السلوسوركز دار
 حيث تخوف ،االجتماعيتي تهتم بتأثير التلفزيون على إدراك الواقع  بدأ يتزايد بالدراسات الاالهتمام

ال تعبر عنهأو الصور التي تعكسها وسائل اإلعالم سواء كانت تعبر عن الواقع بعض العلماء من أن ، 
 حيث تخوف من 1922وقد تناول والتر ليبمان هذه المساءلة عام . وقد يتقبلها الجمهور كأحداث حقيقية

ه الواقع الحقيقي أو ما قد يتصور البعض أنّ) شبه الواقع ( لواقع الذي يبنى على وسائل اإلعالم  نسبة اأن
ى السلوك هو  العامل األساسي المسيطر علكذلك تصور بولدنج ان. اه بالبيئة الواقعية أو الحقيقيةأسم

ي بحيث أصبح هناك صعوبة  والمتلقباالتصال وسائل اإلعالم قد فرقت بين القائم ن إ،نظرة الفرد للعالم
ديث على  الحاالتصالعند األفراد أن يتأكدوا من صحة البيانات وبالتالي تعتمد الصورة في نظام 

  ).Slater & Elliott،1980(  مصادر إعالمية للبيانات
  

وغير ومن الذين درسوا الموضوع بشكل متعمق ماكلويد حيث فرق بين مصادر المعلومات المباشرة 
 باآلخرين االتصالمدى معرفة الشخص للمواقف من خالل " ه  بأنّاالجتماعي الواقع وعرف ،المباشرة

   ير المباشرة وليس التعرض للموقفه تأثير المصادر غأي أنّ" وليس من خالل خبرته المباشرة 
 )1980،Slater & Elliott.(   
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شاهدة التلفزيون على إدراك وقام جربنر وجروس بعدد من الدراسات الهامة والمباشرة لدراسة تأثير م
 ولفهم تأثير ، فالتلفزيون من وجهة نظرهم مصدر أساسي لرموز مشتركة في المجتمع،االجتماعيالواقع 

البد من تحليل الرسائل التي تقدمها الوسيلة لتحليل أنظمة الرسائل والوسيلة على العالم الرمزي للجمهور 
وتشير دراستهما إلى أن المشاهدة المكثفة للتلفزيون ترتبط  ،رضوتحديد ما الذي يتعلمه الجمهور من التع

 وهذه النتائج تم التوصل ، العنفبتقبل الدراما التلفزيونية على أنها واقعية وبمستوى ميل مرتفع لتبرير
  ).Slater & Elliott،1980(  بط متغيرات التعليم والسن والنوع بعد ضإليها

   
 فأي عامل يقلل من الوصول لمصادر البيانات المباشرة ، للواقعوهناك عوامل أخرى تؤثر على إدراكنا

ن المشاركة في األنشطة علسيدات وصغار السن عادة معزولين  فا،ه حقيقيد من تقبل ما يقدم على أنّيزي
م لما  على مصادر كالتلفزيون وبالتالي تزيد درجة تقبلهاالعتمادجريمة وبالتالي ال بد لهما من الكنشاط 

          من البدائل عن التلفزيون قليالًاً عددنألقل تعليماً واألقل ذكاءاً يجدوكذلك ا، ه حقيقينّأ يقدم على
األفراد ذوي الدخل المحدود ليس لديهم مصادر أخرى للبيانات وبالتالي تزيد درجة تقبلهم لما يقدم على و

 أما ،االجتماعيتهديداً محدوداً للواقع إن المضامين التي تقدم أحداث تقع بالفعل كاألخبار تمثل . أنه واقع
 فقد وجد ،االجتماعيالدراما التي تقدم العنف والجريمة ومواجهة القانون فهي ال تقدم صوراً دقيقة للواقع 

هم التلفزيون يبالغ في تقديم عدد الجرائم ويبالغ في عدد المجرمين الذين يتم القبض عليدومينيك أن، 
 فالمخبر السري في الواقع يبحث في قضايا ،الغ فيها صورة المخبر السري المبوكذلك من أكثر الصور

         أما التحقيق في الجريمة فمتروك للشرطة،ي حوادث السيارات وسرقات األموالالطالق ويحقق ف
 )1980،Slater & Elliott.(  
  

ه يعتبر لك لعدم التكلفة وألنّوعلى ذلك فالتلفزيون يلعب دوراً يعتبره البعض هاماً في حياتنا اليومية و وذ
التوتر والملل : الحياة المعاصرة ومن هذه األمراضعالج للعديد من األمراض النفسية التي ظهرت في 

 ،دون بوعي للتغلب على هذه األمراض ويستخدمه المشاه،االكتئابوالوحدة واإلرهاق الذهني وأيضاً 
 ، للراحة، للترفيه،يون تكون اإلجابات للتسليةلتلفز لماذا تشاهد ا،يظهر هذا من سؤال الجمهور ببساطةو

وبالتالي فمن الطبيعي أن يقضي ،  إلبعاد الذهن عن المشكالت اليومية وما شابه ذلك،لالسترخاء
 الواقع احتمال في عالم التلفزيون يساعد األفراد على فاالنغماسالمشاهدين وقت طويل أمام هذا الجهاز 

 ويتفاعلون وينفعلون مع  المسلسل على سبيل المثال ويبكون ويضحكونأمام االسترخاءفيمكنهم من 
ولكن للعملية وجهان .  وفي إطار متابعة ذلك تصبح المشاهدة عادة يومية ولنفس األغراض،الشخصيات
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 وبالتالي فهذا المجال في حاجة اجتماعيا للتلفزيون تأثيرات ضارة والوجه اآلخر هو أنوجه ايجابي 
  ؟)Tan ,1986( ات لتحديد أي أنواع التأثير أقوىاسلمزيد من الدر

  
  التلفزيون واألسرة 4 . 1 . 2

  

كثير من الدراسات التي تناولت وجهتي النظر المتعارضتين حول اآلثار التي يحدثها  رغم وجود
 عيةاالجتما قليالً من البحوث ناقش اآلثار  إال أن،)سلباً وإيجاباً ( طفال والشباب التلفزيون على األ

 وماذا ينبغي على الوالدين عمله لكي يقللوا من أثر التلفزيون ،لتلفزيون وخصوصاً عالقته باألسرةل
ه في التلفزيون تزداد  مناقشة أبنائهم فيما يشاهدون الوالدين عن طريق إن،االجتماعيالسلبي في المجال 

      . الجيدةدة بعض البرامج غير  ويمكن بذلك تقليل اآلثار السلبية التي قد تحدثها مشاه،فائدته لهم

  

تتضح من  والعالقات األسرية التي االجتماعيوقد يقدم التلفزيون بعض البرامج والمشاهد حول السلوك 
 االجتماعية والتي قد تدخل فيها األسرة بصفة أساسية وما تتضمنه العالقات ،خالل المحتوى الذي يقدمه

 الوالدين ال يقيدون دراسات التي أجريت في هذا المجال أن من نتائج بعض الاتضح وقد ،بين أفرادها
 إنهم ،يمنعونهم من مشاهدة بعض البرامج هم ال كما أنّ، التلفزيونلمشاهدةساعات محددة هم بعدد أطفال

 لكي يقدموا لهم بعض التعليقات حول المشاهد أو البرامج ،فقط قد يناقشون مع أطفالهم بعض المشاهد
مشاهدة برنامج ما أو ن األسر قد يفكر أفرادها فيمن يكون صاحب الكلمة في تقرير  فكثير م،ةالمفضل

 يليه األم ثم األخ الكبير من ، صاحب الكلمة األولىو التقاليد تقضي بأن يكون األب هن إ،عدم مشاهدته
عن  لكن من المدهش أن تختلف رغبات األبوين أحياناً ،ير مشاهدة برنامج أو عدم مشاهدتهحيث تقر

  . رغبات الطفل الصغير من حيث ما يرغب كل منهما في مشاهدته من برامج 
ذين وفي دراسة أجريت في هذا المجال تمت مشاهدة برنامج يعالج قضية أسرية تختص باألطفال الّ

في (  وقد قسم األطفال ، في مشكالتيهربون من المدارس ويتغيبون عنها بدون إذن مسبق مما يوقعهم
يعلق وإنما   إحداهما شاهدت البرنامج بوجود معلم محايد ال،إلى مجموعتين) سنوات  5 إلى 4مر ع

 بينما المجموعة األخرى شاهدت نفس البرنامج ولكن بوجود نفس المعلم الذي ،يشاهد مع األطفال فقط
ت أكثر  األطفال في المجموعة الثانية تعلموا تفصيال وقد تبين أن، يقوم بالتعليق والتفسير للمشاهدكان

عن البرنامج وازدادت معرفتهم عن موضوع الهروب من المدرسة ومخاطرة أو مساوئه على الطفل 
ه لهم من  اإليجابية نحو المعلم نفسه فيما يتعلق بما كان يقدماتجاهاتهمحالياً ومستقبالً كما ازدادت 

 أنفيما بعد مما يشير إلى  وقد ظلت مثل هذه الفروق بين األطفال لمدة أسبوع ،تعليقات أثناء المشاهدة
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               مجرد التعلم الفوري في وقتها فقطتأثير المناقشة يستمر لفترة وال يتوقف عند 
   .) 1994، كمال وآخرون( 

                      
 باعثاً ،حريةس يلقي  جهاز التلفزيون بتعويذته ال،مثلما كان الساحر القديم يفعل:" كتب برونفنبرنر يقول 

 الخطر األول إن.  محوالً األحياء إلى تماثيل صامته ما دام السحر مستمراً،الجمود في الحديث والفعل
 على الرغم من وجود خطر هنا –لشاشة التلفزيون ال يكمن إلى حد كبير في السلوك الذي ينتج عنه 

 المباهج والمجادالت ، األلعاب،ثياألحاد:  عن السلوك الذي تقف حائالً دونه بقدر ما ينجم–أيضاً 
 تشغيل جهاز التلفزيون إن. األسرية التي من خاللها يتعلم الطفل الكثير وعن طريقها تتكون شخصيته

ألسرية ومع ذلك فقد قبل اآلباء قبوالً تاماً الحياة ا. "ملية تحويل األطفال إلى عائلة يمكن أن يوقف ع
 فيما قد أنهم ال يستطيعون أن يروا مدى تورط الوسيلة اإلعالمية إلى درجة ،الخاضعة لسيطرة التلفزيون

  )  132،ص  1999 ،وين( يصادفهم من مشاكل 
  

 أي عندما نجد األسرة ،وخلق التلفزيون العزلة في داخل األسرة سواء كانت العزلة جسمية أو معنوية
اعره وحواسه مع البرنامج المتابع  حيث يعيش كل منفرداً بمش،فهم الصمت سوياًتتابع برنامجاً معيناً يلّ

 اً وأجساماًألنه جمع الناس أبدان) مع رق المجالمفّ(  لذلك أطلق الباحثون على هذا الجهاز ،من الجميع
 وهو ، وهذا عزل اصطناعي للطفل عن واقع الحياة بكل ما فيها،قهم أفكاراً ووجداناً ومشاعره فرلكن

   .)2001،األنصاري( ة للتعامل مع الحياة الواقعياستعدادهمرجة يؤثر على تكوين هؤالء األطفال وعلى د
   

  : أسباب أهمية التلفزيون ومدى تأثيره  5 . 1 . 2

  

  : تية وهذا يرجع إلى العوامل اآل،فيتميز التلفزيون بأهمية خاصة في مجال التثقي
1. من قوة تأثيره على ذا يزيد  وه،ئية جهاز التلفزيون يجمع بين الكلمة المسموعة والصورة المرإن

امتين من وسائل التثقيف  على وسيلتين هالعتماده ،ئدته في التثقيف ويزيد من فا،الناس
 هي التي تعتمد ،لمباشر على الناس كباراً وصغاراًفالمعروف أن الوسيلة ذات األثر ا. المتنوعة
علية فيما لو  أثرها التعليمي يكون أكثر فا ألن،كثر من حاسة من الحواس اإلنسانيةعلى أ

 مما ،ون تزيد من وضوح الكلمة المسموعةفالصورة في التلفزي. اقتصرت على حاسة واحدة
 من أفكار ودالالت الكلمة نفسها توضح ما تتضمنه الصورة و. يؤدي إلى زيادة في فهم معناها

بث ه من خالل ال الموضوع الموجواستيعابه يساعد على سهولة فهم هذا كلّ  و،ومعان ومفاهيم
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وح تام عن محتوى  لذلك فالتلفزيون بفضل ما يعرضه من صور صوتية تعبر بوض،التلفزيوني
 تكوينها في  التي تحتاج إلى إعادة،وق على كثير من الوسائل المكتوبة يتف،الموضوع المعروض
خبرة المباشرة  أو تعجز عن التعبير الدقيق عن ال، والتي قد تعكس الحقيقة،إطار الصورة الذهنية
 ومما يؤكد هذه األهمية للتلفزيون أنه يمتلك القدرة على نقل الصورة .التي تصفها الصورة

 وكذلك ،ي مختلف أماكن وجودهم في المجتمعالصوتية المتحركة إلى أعداد كبيرة من الناس ف
 . إلى مناطق واسعة من العالم بواسطة التقنيات الحديثة مثل األقمار الصناعية

 
 أن يستطيع اإلنسان مشاهدتها من دون ،تلفزيون من صور صوتية متحركةه الوبسبب ما يعرض .2

 الجماهيرية االتصاالت أهمية تسيطر على ميدان له جعل ،يكلفه ذلك عناء الخروج من المنزل
 وهذه األهمية أعطت للتلفزيون الدور الكبير في مختلف الميادين التثقيفية والتربوية ،بشكل كبير
 . واإلعالميةواالقتصادية واالجتماعيةوالصحية 

برات والتجارب إن ما يعرضه التلفزيون من برامج وأخبار ومعلومات تمثل بديالً مناسباً للخ .3
 المواد المعروضة بعناصر الترغيب والتشويق مثل امتازت وبخاصة إذا ،الفردية والجماعية

ضاء أو موقع من مواقع األلوان في عالم الطفولة فاألطفال الذين لم يتمكنوا من مشاهدة سفن الف
وا  التلفزيون أن يحصلاطة يستطيعون بواس،مشاهدة الموضعيةالعالم بسبب عدم قدرتهم على ال
تصوير من نقل مباشر أو غير  من خالل ما توفّره كاميرات ال،على خبرات بديلة لهذا الموضوع

 . مباشر
 

 أن االجتماعيةاسات  حيث دلّت الدر، أخرى من جانب المشاهدينةويأخذ التلفزيون أهمي .4
ة الوسائل البديلة مثل  وذلك بسبب قل،لتلفزيون بنسب أكثر من أهل المدنالقرويين يشاهدون ا

  . المسرح والفيديوالسينما و
 

غار لفترة طويلة من عناصر تعتبر الخاصية التي يمتلكها التلفزيون في جذب مشاهديه الص .5
يفاً زات خالل العام الدراسي مما يجعله رد وبخاصة في أيام العطل الصيفية واإلجا،أهميته

 المهارات والمعارف والعلوم والسلوك من خالل ما اكتساب يعين الطالب في ،تربوياً للمدرسة
 . يشاهدون من برامج ومواد التلفزيون المعروضة

 
 فمن خالل مشاهدة ،صية وتنوع ميول األفراد ورغباتهمالتلفزيون له تأثير إيجابي في نضج الشخ .6

 فيتجارب في كافة المجاالت يساعد رامجه وما تتضمنه من معلومات وخبرات وخالصة ب
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 من  وذلك بما يضفيه إلى شخصياتهم،األطفال خصوصاً والكبار بشكل عامنضج شخصية 
 والنمو ،طفي والعقلي والعااالنفعالي النمو الشخصي في تساعد ،مكتسبات فنية وثقافية وعلمية

 . في القدرات والخبرات
 
7. فهو ،هة المشكالت التعليمية والتربوية مواجفيرة تساعد يعتبر التلفزيون وسيلة تقنية متطو 

 ، مهارات علمية وإبداعيةاكتساب ووسيط جيد في مساعدة الطالب على ،وسيلة تربوية ناجحة
 فالرغبة الموجودة ، التربوية التي يقدمها التلفزيونفاألطفال بشكل خاص يستفيدون من البرامج

   علمية وأفكاراعند األطفال في مشاهدة برامجه تجعلهم يقلدون ما يرون فهماً ونمطاً وسلوكاً 
  . )2006 ،أبو معال(    
 
  

  هل هناك تأثير مباشر للتلفزيون ؟  6 . 1 . 2

  

 وبين أولئك الذين ،للتلفازإن معظم الدراسات المقارنة التي أجريت بين المشاهدين وغير المشاهدين 
 حاالت مراقبة" ( اإلكلينيكية "  وبين المشاهدين المتوسطين باإلضافة إلى الدراسات بانتظام يشاهدون
  :  ذلك فإنها،الص أية نتيجة نهائيةال تتيح استخ) محددة 
 بصورة جدية للغاية في فرضية التأثير المباشر الذي يحدثه العنف االرتيابضي إلى تق -1

 أي عالقة تنشأ بين وسائل اإلعالم والسلوك إن " .للمشاهدالسينمائي على السلوك الواقعي 
 ولم يعد ممكناً تخيل أن". العلني ستكون غير مباشرة وتتوسطها مجموعة هائلة من العوامل

ه ال يوجد تأثير مباشر ينتج  فإنّ،ويقول آخر) شرام ( وراً إلى فعل الطفل العادي يترجم ما يراه ف
 .  عن كمية العنف التي تعرض على الشاشة

  
 عدة  إن،حدد للعنف في السينما والتلفزيون  كما تلقي بظالل الشك على فكرة التأثير الم -2

التلفزيون متغيرات سسيولوجية أو سيكولوجية تؤثر هنا على التأثير المفترض بحيث يبدو أن 
لشباب يؤثر على رؤية الشباب للعالم بدرجة أقل من تأثير العالم بدوره على الرؤية التي يكونها ا

 . عن التلفزيون والسينما
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3- االجتماعية فهما يعجالن بالتنشئة ،زيون على قيم الشباب أكثر تميزاً تأثير السينما والتلفإن 
 . )2000 ،جلوكسمان (  ويفقد األخوة األكبر سناً هيبتهم،للشباب

      
  :التلفزيون ف النفسية لوسائل اإلعالم ومنها  الوظائ7 .1 . 2

   

 وهنا البد أن تكون المعلومات :اه وقضي، لدى الجمهور بمشاكل المجتمعوالوعياك تحقيق اإلدر -1
 وأن ، الجمهوراحتياجات وأن تراعي ، وموضوعية إلى حد كبير،دمة له صحيحة ودقيقةالمقّ

 . هم الثقافية والفكرية والتعليميةتكون مالئمة لمستويات

  
 ، خبرات متنوعةاكتسابماعات على  بمعنى معاونة أفراد الجمهور والج:المعرفة اكتساب -2

 ومعرفة النتائج المترتبة على هذه ، وأساليب حلها،م أساسي عن أسباب المشكالتوالتزويد بفه
 .المشكالت

 ، للجمهور، خلق الطموحات المشروعة والممكنةعن طريق: التحفيز على التغيير والتطوير -3
 والتغلب على ، اإليجابيةاالتجاهاتو كذلك دعم القيم ،لق الحوافز لديهم للتغيير لألفضلوخ

 .     والتطوراالرتقاء وإقناعهم بالقيام ببعض التضحيات في سبيل ،قباتالصعاب والع
   

 تغيير السلوك حيث يعتبر الهدف األساسي من السياسات اإلعالمية: المساهمة والمشاركة -4
ة ومعرفة آرائه فيما يقدم  وتعد المشاركة األساسية للجمهور في خطة التنمي،والمواقف المختلفة

 . االتصالية هو الهدف األول واألساسي للعملية إليه
 

جاه  الجمهور تاتجاهات تهدف الوسائل اإلعالمية إلى إحداث التأثير في :االتجاهاتالتأثير في  -5
 اإليجابية ومحاولة تغيير االتجاهات حيث تعمل على تدعيم ،القضايا والمشكالت المجتمعية

 . ديدة تجاه قضايا المجتمع ومشاكله جاتجاهات وخلق ،سلبية الاالتجاهات
 

 لذا يجب ، وإقناعه،درته على خلق الوعي لدى الجماهيرحيث يتميز اإلعالم بق: تعديل السلوك -6
 وأن تعمل الرسالة اإلعالمية هادفة إلى ، اإلعالم الفرص للجمهور للمشاركةأن تتيح وسائل
  ديل  إقناع الجمهور بضرورة هذا التعووك إيجابي لسلوك السلبي إلى سلتعديل وتغيير ا

               . )2008 ،شفيق(         
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   :والطفلالتلفزيون  8 . 1 . 2

  

 ، لذا نرى األطفال يجتمعون قبالته، أشد وأسرع من تأثيره على الكبارإن أثر التلفزيون في األطفال
 ، متجاوبين مع حوادثه،ض قريباً منهرة ويجلسون على األرتاركين مقاعدهم عند عرض مادة مثي

 وتشير كثيراً من ،لكثير من الحركات التي يشاهدونها مقلدين ،التي يعرضهامتقمصين الشخصيات 
متوسط ما يقضيه الطفل الذي يتراوح عمره بين الدراسات في مختلف بلدان العالم أن               

  .  ساعة أسبوعيا24ً إلى 12 يرة نحوأمام الشاشة الصغ)  سنة 16 إلى 6( 
  

  : ويؤثر التلفزيون في األطفال بأكثر من طريقة منها 
 ، وبيئتهم الماديةاالعتيادية في حياتهم االجتماعيالتلفزيون يكسب األطفال أنماطاً من السلوك  -1

 األجهزة األخرى جتماعي التي تسهم فيهاملية التكيف االكما أنّه يؤثر سلباً أو إيجاباً في ع
 .ألسرة والبيئةكا

  
ال عن  من خالل ردود أفعال عاطفية لدى األطف،تجاهاتهم التلفزيون في بلورة وتغيير االيس -2

 . مع العلم أن لكل طفل قابلية خاصة للتأثر بالتلفزيون،طريق تقديم مشهد درامي ذكي
 

طهم  منها ما هي في محي،عرفوا إلى أشياء كثيرة منذ صغرهميهيئ التلفزيون لألطفال أن يت -3
 ،حيوان في غابة كثيفة فالطفل الذي لم تتح له الفرصة لمشاهدة حياة ال، بعيدة عنهومنها ما هي

أو سفينة ضخمة تشق عباب البحر أو مسابقة سيارات يمكن أن يشاهدها من خالل الشاشة 
 .    الصغيرة

  
 ،ل تشبع كثيراً من رغباتهمج الخيا برا كما أن،أفالمه يزود الطفل بخبرات واقعيةوالتلفزيون ببرامجه و

ما إلى جانب ذلك يلعب فال يقتصر دور التلفزيون على تزويد الطفل بالمعلومات واألفكار والقيم ، وإنّ
   . )2000 ،زبادي وآخرون(  من ألوان السلوك في تشكيل لون دوراً كبيراً

   

تفصيالتها كما هي لتلفزيون بحداث تمر في الحياة ينقلها ايستطيع أن يشاهد عرضاً واقعياً ألفالطفل   
ه في مشهد غير  ولكنه ال يستطيع أن يتصور أنّ،ه ويتأكد من واقعية وحقيقة ما يشاهد،على أرض الواقع

من خالل سرد الواقع  و. من تقمص الواقع بتفصيالتههحقّواقعي عندما يشاهد مشهداً درامياً فيه ممثلون 
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 عايشه وكأنه ، من مشاهدته للحدث ومكانه وزمانه يتأكد،ي إطار متكامل مع الكلمة والصورةواألحداث ف
  . واقعياً

  
 أو ، دون تدخّل،رآة تعكس الواقع والحقيقة كما هيالطفل عندما ينظر إلى التلفزيون يعتبره مفلذلك كلّه 

 مع أن الواقع العلمي يؤكّد قدرة التلفزيون على التعديل والتغيير حسب رأي المعدين ،تعديل أو تغيير
  .  )2006 ،أبو معال( ين والمصورين لمخرجوا
  

واهتماماتهم وانفعاالتهم التلفزيون يترك آثاراً واضحة على مشاعر األطفال لقد بينت األبحاث أن 
برامج وأفالم ومسلسالت  وأنماط سلوكهم ونظرتهم إلى الحياة من خالل ما يقدمه من واتجاهاتهم
 والقيم التي يسعى المجتمع إلكسابها للناشئة لالتجاهاتلة تدعيم ه يمكن أن يكون وسي ولهذا فإنّ،وتمثيليات

وأداة تدعو للسالم والتقارب والتفاهم بين الشعوب وللمحافظة على البيئة كما يمكن أن يكون وسيلة لزيادة 
    . )2001 ،األنصاري(  حدة الصراع بين القيم ووسيلة لخلق حالة من التصادم والحروب بين الشعوب

  
  : مجاالت تأثير التلفزيون على الطفل  9 . 1.  2

  

  : حاالت تأثيرهأتي أبرز          للتلفزيون تأثيرات عدة على الطفل وفيما ي
ثيرة وله أنشطته في اللعب  للطفل فعاليته الحركية الكحيث أن: المهاريةو التأثيرات الجسمية -1

ائق مختلفة من الحركات  طراكتساب لذا فإن مهارته الحركية يمكن أن تنمو بفعل ،الحركي
 حيث يمكن ،ختلف الفعاليات الرياضية البدنيةكالرقص والقفز والمسك والمصارعة والمالكمة وم

 . هادفاللنواحي بفعل التعرض لإلعالم أن تتحقق هذه ا

  
وهي التأثيرات الناجمة عن التعرض لوسائل اإلعالم والتي تنطوي على تلك : التأثيرات الذهنية -2

  . التفكير والتخيل والتصور والتذكرحاصلة في عملية التغييرات ال
 
 ،لنفسيوتشمل التغيرات ذات العالقة بالموضوعات الوجدانية والبناء ا: التأثيرات العاطفية -3

 وأساليب التعبير عن ،أو جديدة وحدود ضبط التعامل معهاوالقابليات على مواجهة مواقف معقدة 
  .االنفعاالت
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  . والتعامل مع المعلومات وعالقتها بتشكيل المعاني،إلدراك الحسي كا:المعرفيةالتأثيرات  -4
 

التنظيم الدينامي داخل ما يحصل من تغييرات في وتتمثل هذه التأثيرات في: التأثيرات الشخصية -5
للطفل الذي  والخلقية والروحية االجتماعية وفي الصفات الجسمية والعقلية والنفسية و،الفرد

 .يتعرض لوسائل اإلعالم
 
فل وتفاعل وتشمل هذه التأثيرات مجمل التغييرات المرتبطة بعالقات الط: االجتماعيةالتأثيرات  -6

 األطفال نحو الموضوعات والقضايا والجماعات ودور واتجاهات ،بعضهم مع البعض اآلخر
الم من نظريات ومواقف إزاء اإلعالم في هذه المجاالت إضافة إلى ما ينجم عن التعرض لإلع

  .اآلخر
ها تشمل التأثيرات اللغوية الناجمة عن التعرض لإلعالم يمكن القول عنها أنّف :اللغويةتأثيرات ال -7

 .واالتجاهعالقة التعرض بأوجه النشاط اللغوي ونموه من حيث السرعة 
  

وتتمثل هذه التأثيرات في التغييرات الحاصلة على سلوك الطفل على نطاق : التأثيرات الخلقية -8
 . ب وأساليب المجاملةالقيات واآلدااألخ

 
يد القيم الدينية وتتمثل في التغييرات الحاصلة لدى األطفال على صع: التأثيرات الروحية -9

   السلوك وأنماط التفكير وحدود التعلق بالدين والعالقة بين الدين وبين أنماط،والسلوك الديني
   )               2008، الهيتي (    
        

   بين التقليد والمشاهدة العالقة10 . 1. 2   
  

  :أشار المركز العالمي للطفولة إلى أربع عمليات فاعلة في تكوين الشرك التلفزيوني وتفاعله 
 وينسخ عنه أفكار ،هر على الشاشة الصغيرة حيث يتحد المشاهد بالممثل الظا، التقليد:األولىالعملية 

  .وتصرفه وكالمه
  

 ومؤثراً ، ومستمراً فيه،تحاد المذكور حاصالً في الالوعين اال حيث يكو،االنغماسهي : العملية الثانية
  . في التصرف العام
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ى مالحظة  ويعتمد هذا التقليد باألساس عل،ل اآلخرين في نهاية السنة األولىيبدأ الطفل في تقليد أفعا
 لما يقع ل تكوين صورة ذهنية وفي سن السنة والنصف أو السنتين يكون بمقدور الطّف،المباشرة للفعل

.  وبذلك يقلد الطفل كل ما يقع أمام عينه وتجري مالحظته، بتلك الصور واسترجاعهاواالحتفاظ ،حوله
 التقليد واألطفال في هذه العملية يعتمدون على ،لذا ففي هذا السن تزداد رقعة السلوك المقلد عنده

   . المهاراتالكتساب
   

 إلى الفعل تلقائياً ، من الفكرة واإلحساساالنتقالهة فيكون  هي تعطل القدرة على المواج:الثالثةالعملية 
  .  ومن دون رادع،وعفوياً

  
دون تنبيه أو  على عالتها ومن ،اوتنفيذياتههي فقدان الشعور حيث يؤدي تكرار الصور : العملية الرابعة

 باعتبار...  إلى فقدان المشاهد أحاسيس الشفقة أو الخوف أو الحزن أو الرعب ،رادع ذاتي أو خارجي
    ).2006، حوامدة وآخرون (  عادي وطبيعيأن كل شيء

 
    االجتماعيالسلوك  11 .1 . 2
 

فل في اللعب نوع من  الطفانشغال ،ط يقوم به الكائن الحيإن كلمة سلوك بمعناها العام تتضمن كل نشا
 بميوله وحاجاته ونزعاته  فالسلوك ما هو نتاج العالقات الديناميكية الصادرة عن تفاعل اإلنسان،السلوك

   . )1985 جامعة الزقازيق، ( بدورها في السلوك  مع إمكانيات البيئة التي تؤثرواتجاهاتهوحوافزه 
  

مع  تلك الحوادث الجارية في حياة الفرد اليومية، واألنشطة التي يقوم بها الفرد ويتفاعل يقصد بالسلوك
  :ضمن والسلوك يت،فراد، ويتفاعلون معهمجموعة من األ

 
ونستطيع مالحظته موضوعياً ويظهر على شكل تعبيرات لفظية أو غير لفظية  :السلوك الظاهري-1

ببعض التعبيرات غير اللفظية وخاصة اإلشارات حسب ما هو سائد في ثقافة الشعوب،  وهناك اختالفات
 .على ذلك طريقة السالم والتحية التي تختلف من مجتمع آلخر ومثال

 
هي أي عملية عقلية يتبعها الفرد كالتفكير والتذكر واإلدراك والتخيل  :خلي السلوك الدا-2 

 و إنما نستدل على حدوثها عن طريق مالحظة ،نستطيع أن نالحظها مباشرة وغيرها وال
   .   ).2009 ،الجبوري( نتائجها



 29

  

أيضاً إحدى صور  وهو ،قة الفرد بغيره من أفراد الجماعة فهو الذي يتمثل في عالاالجتماعيأما السلوك 
 وتكوين العالقات االنتماء حيث يميل اإلنسان بطبيعته إلى ،لوك الشائعة في الحياة اإلنسانيةالس

اته بأسرته التي  ويكتسب اإلنسان هذا السلوك منذ مولده نتيجة عالق، مع غيره من األفراداالجتماعية
 عليه تأثير  فرد بشخص آخر يترتبارتباطو خارج األسرة ثانياً االجتماعية ثم البيئة ،ينشأ فيها أوالً

 فإذا ،اد الرابطة وتقوى العالقة بينهما ويظهر ذلك بدرجة واضحة عندما تزد،سلوك كل منها باآلخر
 فإن كل منهما قد يلعب دور المؤثر والمستجيب في نفس الوقت ،واالبنأخذنا مثاالً لذلك عالقة األب 

 إلى باالنضمام بل يقوم الفرد ، على عالقة فرد بآخرجتماعيةاالال تقتصر العالقات  و.  لآلخربالنسبة
مجموعات من األفراد وهنا قد يثور التساؤل من منهما يقوم بدور المؤثر ومن يقوم بدور المستجيب 

 ونفوذه داخل ،يؤدي دور المؤثر أو دور المستجيببصفة أساسية؟ الواقع أن كالً من الفرد والجماعة قد 
 ولكن غالباً ما يحدث التأثير من الجماعة تجاه ،خصائص األفراد المكونين للجماعة  وأيضاً،الجماعة

"  وبذلك يتأثر سلوك الفرد بما تمارسه عليه الجماعة من ضغوط وما يمكن أن نسميه بعملية ،دالفر
ة  حتى يقوم الفرد بأنماط سلوكية تتفق مع قيم وعادات وتقاليد الجماع، االجتماعيالضبط أو التطويع 

فإن الجماعة غالباً  ، سلوكه طبقاً لما ترتضيه الجماعةوفي حالة عدم قيام الفرد بتطويع. وترضى قبولها
 عن هذه الجماعة فإذا كانت له مصلحة ال االستغناء وهذا يتوقف على مدى إمكان الفرد ،ما تلفظه

 بحيث يسلك طبقاً لمفاهيم  فإنه غالباً ما يبدل من سلوكه ويطوعه،تطيع أن يحققها بدون هذه الجماعةيس
   . )1979 ،لغمريا( ومبادئ الجماعة التي ينتمي إليها 

  

  

  

  

  

     االجتماعيعناصر السلوك 
 

   :ييأت بمايها ديتضمن السلوك االجتماعي مجموعة من العناصر يمكن تحد
 
  : الشخصية:أوالً
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طية منعزلة كما هو متصور من للمواقف المختلفة ليست مجرد أفعال انعكاسية شر إن استجابات األفراد 
 إن معرفة خصائص الفرد الشخصية وطبيعة الموقف الذي يواجهه  تؤدي إلى اختالف السلوك قبل، بل

الخمول أو التوتر   أحد األفراد قد يستجيب بطريقة متسقة من الذكاء أونإنتيجة لما يفرضه الموقف ف
سانية القائمة اآلخرين والعالقات اإلن ماعي معالعصبي ولكن شخصية الفرد تتحدد نتيجة للتفاعل االجت

 ولما كانت شخصية الفرد .اللها على الشخصية اإلنسانيةظب ن تلك العالقات تلقيإتكون بنمط محدد، ف
ومما تقدم يبدو  .الفرد المزاجية وسلوكه ونوع التنظيم االجتماعي الذي يعيش فيه توصف إشارةً لطبيعة

الفرد؟ فربما  قول إلى أي مدى تؤثر العوامل البيولوجية والثقافية في شخصيةالتساؤل المتكرر والذي ي أن
بالتعليم والظروف المعيشية إلى حد أن   تأثراً واضحا إدراكنا ومشاعرنا وسلوكنا يتأثرستكون اإلجابة إن

ذا  إلى حد نفي وجود هشخصية الفرد بل ذهب بعضهم  على نمولكتاب تشككوا أن للوراثة تأثيرابعض ا
 وجود فروق في الصفات النفسية أنخذ يعد أاألمر مأخذ الجد، و خذأ بل هناك من ،التأثير على اإلطالق
  ).2009، الجبوري(  يتفق مع المثل الديمقراطية  الاًيمكن أن يورث أمر

 
ها البيولوجية له مع بيئته االجتماعية ومكونات إن شخصية الفرد هي نتاج ثقافي تنجم عن تفاعل العوامل

شخصية متكاملة، وشخصية الفرد السوي هي الشخصية التي تستطيع  الثقافية، فالثقافة المتكاملة تنتج
 وعلى هذا فالشخصية السوية إذاً هي درجة من درجات االتساق مع ،تعيش فيها التكيف مع الثقافة التي

  .الجماعة ومعاييرها أنماط
 

الختالف األنماط السلوكية والمراكز  ة أخرى نظراًفالشخصية السوية تختلف من ثقافة إلى ثقاف     
الذين يعيشون فيها وبذلك يتحدد المستوى السوي والمستوى  دوار التي تقدمها كل ثقافة إلى األفرادواأل

نه يختلف من وقت آلخر والفرد إ ف، أو حتى داخل الثقافة الواحدة،وأخرى المنحرف للسلوك ما بين ثقافة
اللفظية  تفظ بعالقة وثيقة دائمة مع اآلخرين مستخدما وسائل االتصال بالتعبيراتالذي يح االجتماعي هو

لغة الثقافة التي يعيش  وغير اللفظية ومما يسهل هذا االتصال ويعمقه استعمال الرموز ذوات المعنى أي
 ).2009، الجبوري(  تستخدمها والتي ال يكون لها معنى أال بالنسبة للجماعة التي فيها

  
   :الدوافع والحاجات: ثانياً

 
  واقع السلوكنالجتماعي من الموضوعات العامة، ألالدوافع أو القوى الدافعة للسلوك ا يعد موضوع

والمؤثرات   فالسلوك هو نتاج عملية تتفاعل فيها العوامل الحيوية؛ة الحال تحدده مساراتهبطبيع
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االجتماعية هي ما تواجه الفرد  لمؤثرات فالعوامل الحيوية تصدر من داخل الفرد في حين ا.االجتماعية
مما تنشط الدافعية لديه لكون ال سلوك بدون دافع  ذين يتعامل معهم الفردمن تصرفات يقوم بها األفراد الّ

  .حقيقة ال يمكن تجاهلها
 

بيئته   فهو يدركها في،تعبير عن حاجات الفرد وهذه الدوافع شخصية وداخلية بالنسبة للفرد فالدوافع
 قد تجعل الفرد  واإلنسانية  تحقيق أهداف معينة، والسلوك االجتماعي يتأثر بالحاجاتفيل مساعدة كعوام

إلى رغبات في إطار المفاهيم الثقافية  عن طريق ثقافته وخبراته تتحول الحاجاتف في حالة توتر
تجابة أو مثيرات تؤدي إلى أنواع معينة من االس  وتفسر هذه الرغبات من حيث كونها،واالجتماعية

األولية في السلوك االجتماعي يكمن من خالل تعويد الفرد على   دور الحاجات الفسيولوجية أوإن .الفعل
 ومن أمثلة هذه ، أما الحاجات الثانوية فتتطور وفق النضج العقلي للفرد.المجتمع العادات المرغوبة في

بينه  فالفرد يعيش في حالة عدم اتزان، تقديرالثانوية المنافسة وتحقيق الذات واالنتماء والحب وال الحاجات
كانيات البيئة من اإلم  فإذا خلت،وبين بيئته وهذا يدفعه إلى محاولة إعادة االتزان بكل الوسائل المتاحة

هذا ال اإلحباط ويسمى بانحراف السلوك و  فانه يعاني من، إعادة االتزانفيوالمقومات التي تساعده 
إنما عها اتزان دائم هذا ال وجود له والبيئة التي يتفاعلون م  يكون بينهم وبينيعني أن األفراد األسوياء
  ).2009، الجبوري( االتزان ثانية وهكذا تستمر حياتهوعدم االتزان ثم  هي حاالت من االتزان

  
  :السلوك التفاعلي اإليجابي :ثالثا

 
المرغوبة من األشخاص ذلك إلى االستجابات   لكل شخص أسلوب خاص في التفاعل، ويطمح منأن

السلوك التفاعلي سرعة إجراء الحوار مع اآلخرين، وبهذا   ومن األمثلة على، بطرائقه الخاصة ويتم ذلك
 وتتكون لديه االتجاهات ويمكن له تنظيم عالقاته مع من يتحاور ،المتنوع الحوار يتعلم أنماط السلوك

إلى أن   اإلنسان في طبعه يحتاجإن .المتعارف عليهاالقيم والثقافة والتقاليد االجتماعية  معهم في إطار
يتعلم منها وفي ذات  أن ويمكن  ،يعيش في جماعة يتعاون معها على تهيئة وسائل العيش و أسباب الحياة

والرفقة والجيرة فمهما بلغ من مستوى  الوقت يمكن أن تتعلم منه فهو محتاج إلى المخالطة والمعاشرة
  ).2009، الجبوري(  خريناآل  بحاجة إلىعلمي أو ذكاء فانه يبقى

 
ما يقوم به أبناء أمة ما  إن إحدى مؤشرات رقي األمم هو بمقدار ما تمتاز به من سلوك اجتماعي فبقدر

تمتاز بسمات إيجابية ال يمكن حصرها   فمثالً األمة اإلسالمية،من سلوك مرغوب يعطي صفة لتلك األمة
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 وهذا أثر من آثار ،سلوك المسلم إغاثة الملهوف لحصر إن منبسهولة ومنها على سبيل الذكر ال ا
وهكذا عن ... ثر من آثار السماحة والكرمأوالبذل والعطاء  الرحمة وغض البصر أثر من آثار العفة

يتصف به المسلم والذي يتفق مع القيم الفاضلة والتقاليد الجيدة ويبدو  باقي السلوك االجتماعي الذي
 )تمم مكارم األخالق بعثت أل(  عليه وآله وسلم إذ قالسول األكرم صلى اهللالر واضحاً في حديث

كهم يشار سلوك الفرد التفاعلي ال يقتصر على مكان محدد، فالفرد يتفاعل مع أفراد أسرته ومجتمعه أن
ومع من يقومون بتعليمه   وكذلك يجري هذا النمط من التفاعل في المدرسة مع الطلبة،وأحزانهمأفراحهم 

 يؤثر الدين تأثيرا كبيراً في إذ ،العبادة و يمكن أن يحدث السلوك التفاعلي في مواقع متعددة مثل دور
    سلوكهالمهمة التي تسهم في تربية الفرد وتفاعله وتشكيل نفوس األفراد ودور العبادات من المؤسسات

   ).2009، الجبوري( 
  

   للفرد  االجتماعي تطور السلوك 

  

 فال تكاد تمضي أسابيع ،وثيقاً بعالقته مع غيره من الناس ارتباطا وخبراته منذ ميالده ترتبط حياة الفرد
 بعد أن ، بهاً يلعب دوراً إيجابياً خاصاجتماعيا يصبح تدريجياً كائناً حتىعلى ميالد الكائن البيولوجي 

يقة بين مظاهر  وهنا يبدو منذ البداية مدى العالقة الوث،جرد مستقبل سلبي تحت رحمة األيديكان م
 فكلما ظهرت ،للفرد من جسمية وانفعالية وعقلية وسائر ضروب النمو المختلفة االجتماعيتطور السلوك 

 وزادت فرص االجتماعي رقعة نشاطه اتسعتوظائف جسمية جديدة كالحواس وحبو وزحف ومشي 
  . تفاعله مع غيره والتعرف على بيئته المباشرة

  
ه تتميز شخصيته الفريدة في  ويتطور مركزه كفرد مستقل بذاتماعياجتويتطور سلوك الفرد ككائن 

كما يتبلور في ذهن الفرد مفهوماً عن ذاته وفكرة ،  حيث تنتظم أسلوباً خاصاً في السلوك والتفكير،نوعها
ى هذا التصور الذهني لدى الفرد عن محبة اآلخرين له أو وبناءاً عل.  وفكرته هو عنهم،ن عنهاآلخري

 فتصور الفرد بأنه مقبول أو منبوذ من ،واالجتماعية االنفعالية تنشأ كثير من المشكالت ،كرههم له
راك الفرد لمشاعر  وهذا بطبيعة الحال يتوقف على طبيعة إد،قد يطابق الحقيقة وقد يكون وهماًالجماعة 
رين من إقبال أو رد من اآلخ وبالتالي يتحدد موقف الف،و مشوهاً واإلدراك قد يكون صواباً أ،الغير نحوه
.  ونكوص أو تردد، وتجنياعتداء ويتلون سلوكه نحوهم من تودد أو ،اكتراث نفور أو عدم ،إعراض

 السيكولوجية ويتبلور ما الكتلة نتيجة تفاعل الكائن العضوي البيولوجي مع المجتمع تتميز وباختصار
  لخبرة الشخصية للفردثل ا ويم، وهو الجانب الشعوري من الشخصيةEgo" األنا " نطلق عليه 
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         . )1996 ،رضوان ( 

   االجتماعيالتلفزيون والسلوك 

إن للتلفزيون دوراً مهماً في إكساب المشاهد األنماط المختلفة من السلوك التي تؤدي إلى القبول 
 ،م باإلضافة إلى إعطائه فكرة عن كيفية التعامل مع األسرة والمجتمع وتحيطهم علماً بحقوقه،االجتماعي

 مع اجتماعيايف األطفال كما يستطيع القيام بدور الوسيط بين الوالدين وأبنائهم بما يساعد على تكي
  .    وأسرهم ومجتمعهم،والديهم

 فهناك ،المختلفة وفي شرائح عمرية متعددة التلفزيون بتقديم العديد من البرامج لفئات المجتمع اهتموقد 
 سنة وذلك بهدف 15إلى – 10 وهناك برامج من ،وات سن10 سنوات وحتى 4برامج لألطفال من 

 ويجعل هؤالء األطفال ،االجتماعي االتصالتزويدهم بالخبرات الحياتية والمفردات اللغوية وسلوك 
      . )2006 ،حسين( قبل أن يتعلموا القراءة والكتابةيعرفون العالم من حولهم حتى 

 ، للتخطيط لهذا المستقبل، وحياتهم ومستقبلهممواهتماماتهكما يقدم برامج للشباب تخاطب فكرهم 
 ، اهتم التلفزيون بالمرأة وحياتها كما، كالمسابقات والمنوعات وغيرها،باإلضافة إلى البرامج الترفيهية

التي توجه إلى كل  ( واالقتصادفحرص على تقديم البرامج األخرى التي تجمع بين الثقافة والسياسة 
ويزداد دور التلفزيون اآلن في عصر العولمة )  من حيث الجنس أو العمر المشاهدين دون تفرقة بينهم
 نحو ما يرسخ القيم اإلنسانية والروحية والوطنية اتجاههوذلك من خالل , عصر السماوات المفتوحة

سلبية  الصور المرفوضة والسلوكيات الباستعراض وذلك ، الصحيحاالتجاهوتحريك سلوك المواطنين في 
      . )2006 ،حسين(  القدوة الحسنة باإلضافة إلى تقديم،اقبها الوخيمةوالكشف عن عو

 بما لى لغته ويحافظ ع،)قيم وعادات وتقاليد( تراث الشعب  نقل ال،األدوار التي يقوم بها التلفزيونومن 
 في االجتماعية كما أن التلفزيون ببرامجه المختلفة يحث الفرد على المشاركة ،يحفظ تماسكه ووحدته
 وكيفية حل ، المختلفة للمجتمع الذي يعيش فيه نحو تقديم الخدماتاالتجاه  أو،التعاون بين األفراد

 أي أنّه يطالب األفراد بالقيام بأدوار إيجابية ال تقف عند حد ، المختلفة داخل البيئات المختلفةالمشكالت
 وقد نجح ،ومعوق للتنميةما هو معوج ما هو موجود بالفعل وإنما يدعوه إلى المشاركة في إصالح 

ة محو األمية ومشكلة شلل  لدى الجمهور خاصة في مشكلاالجتماعيالتلفزيون بالفعل في إثارة الوعي 
ؤثر على  إال أنّه قدم ما ي،االجتماعية وعلى الرغم من أن نجاح التلفزيون في بعض مهامه ،األطفال
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 بعرضه ما يغاير هذه القيم من األفالم ، الراسخة وما يهزها لدى األجيال الجديدةهالمجتمع بقيم
ت األفراد بعضهم ببعض من والمسلسالت األجنبية التي تعرض واقعاً مختلفاً تماماً عن الواقع في عالقا

غاني المصورة التي تعرض األه يقدم  كما أنّ، يسود هذه األفالم والمسلسالت ما باإلضافة إلى،الجنسين
 بلجةالمد ناهيك عما يقدم لألطفال من األفالم الكرتونية ،لةتهن المخّة ورقصاالفتيات بأزيائهن المختلف

 فضالً ،ديهمطفال ويجعلها أكثر عنفاً لالتي تحتوي على مشاهد العنف مما ينعكس على سلوك هؤالء األ
 ،كار والسلوكيات غير المرغوب فيهاعن عرضه بعض األفالم والمسرحيات العربية التي تعرض األف

 في مجتمعنا المحافظ ،والعنف والجريمة واإلدمان وغيرهم الخلقي االنحاللبعض مظاهر مما نتج عنه 
     . )2006 ،حسين(

 فان التأثيرات االيجابية لوسائل 1990عام " ماكلير. جي" و " غونتر. بي "أجراها دراسة إلىوباالستناد 
 :أشكال أربعة على السلوك االجتماعي يمكن تصنيفها في اإلعالم

  
 السلوك االجتماعي آثار معدة لدراسة أفالما أو استعملت مواد تلفزيونية مختبريه دراسات ظهرتأ -1

 بث الشجاعة في النفوس وتأجيل أهمها ،يجابية بالفعلإ أثارا لهذه المواد نأ األطفالالمتلفز على سلوك 
صداقة والتعاطف مع لى الإ العمل الخيري وإلى الرغبات الذاتية وااللتزام بالقوانين والميل إشباع

  .اآلخرين

  
 نأ لغرض تعليم مهارات اجتماعية إعدادها استعملت مواد تلفزيونية تم مختبريه دراسات أظهرت -2

 . الذين يشاهدون هذه البرامج يتمكنون من تمييز السلوك التعاوني الذي تظهره هذه البرامجاألطفال

  
ن السلوك أة من مسلسالت تلفزيونية بد مأخوذ استعملت مواأخرى مختبريه دراسات أظهرت -3
 .يجابي المعروض يكون مشابهاً للسلوك الذي يطلب من الطفل القيام به في واقع الحياةاأل

  
يجابي على شاشة كمية مشاهدة السلوك االجتماعي اإل الدراسات الميدانية التي تربط ما بين أما -4

يشاهدون التلفزيون   الذين الاألطفال أن إلى أشارت  فقد، القيام بهذا السلوكإلىالتلفزيون وقوة النزوع 
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 ممارسة إلى يميلون فإنهمكثيراً بل تكاد مشاهدتهم تقتصر على البرامج التي تعرض السلوك االيجابي 
         .) 2009 ،باخان ( اآلخرين األطفال السلوك بقسط اكبر من امثل هذ

   :السلوك العدواني والتلفزيون 12 . 1 . 2

 الكثير من الدراسات في هذا الصدد أن رؤية نماذج عدوانية على شاشات التلفزيون يمكن أن تارلقد أش
 كما يمكن أن تؤثر المشاهدة الزائدة لهذه البرامج العدوانية ،يزيد من السلوك العدواني عند األطفال

حل كثير من ل وتؤدي إلى رؤية القسوة والعنف كطرق مقبولة وفعالة ، األطفالاتجاهاتالقاسية في 
  .الطرق العادية كما أنها تساعد في عمل كثير من األشياء التي ال يمكن عملها ب،الصراعات بين األفراد

د  أقل عنانفعاليةومن النتائج األخرى أن األفراد الّذين يشاهدون هذه البرامج بدرجة كبيرة بينوا ردوداً 
دوا برامج القسوة على شاشات التلفزيون ربما  فاألطفال الذين شاه،مشاهدة مواقف العدوان الحقيقية
  . )2007 ،الطواب وآخرون ( سوة الحقيقية في الحياة اليوميةيصبحون غير مبالين لمواقف الق

وعلى كل حال تؤثر برامج القسوة في التلفزيون على سلوك األطفال بطرق مختلفة في أعمار مختلفة 
ألطفال الذين يميزون بين الواقع والخيال قد يستجيبون  فا،لتطور في قدرات األطفال المعرفيةنتيجة ا

فاألطفال الّذين أخبروا أن فيلم . بطرق مختلفة عن أولئك األطفال غير القادرين على عمل مثل هذا التميز
. القسوة والعدوان حقيقي كان رد فعلهم أكثر عدوانية مقارنة باألطفال الذين يعتقدون أنّه فيلم خيالي

 فإن كثيراً من البرامج التلفزيونية ،التمييز بين الواقع والخيالن ينمو األطفال ويستطيعوكذا عندما وه
فهم عندما تتطور المهارات المعرفية لألطفال فهم قادرون بدرجة أفضل ل و. تكون أقل تأثيراً عليهم

            . أقل تأثيراً بمشاهدة برامج التلفزيوننوبالتالي يكونو، العالقة بين الحدث والنتيجة

 ،لفصل بين الفعل والعقاب المصاحبجدير بالذكر أن قصص التلفزيون بصفة عامة معقدة وتتضمن ا و
  .والعقاباألمر الذي يجعل من الصعب على المشاهدين الصغار عمل ربط بين الجريمة 

فاالً من  أطاختارولقد حاول أحد الباحثين دراسة قدرة الطفل في ربط الحدث العدواني بالعقاب حيث 
 بعض البرامج العدوانية والذي تبعه العقاب قبل االذين شاهدو) الثالث والسادس والعاشر( الصفوف 

 ،ات التجارية بين الجريمة والعقاب وعندما دخلت اإلعالن،اإلعالنات التجارية مباشرة أو بعدها مباشرة
الذين شاهدوا هذه البرامج متبوعة  أنواع من العدوانية أكثر من اآلخرين إلىأشار أطفال الصف الثالث 

 أما بالنسبة لتالميذ الصف السادس والعاشر فإن إدخال اإلعالنات التجارية بين الفعل ،ب مباشرةبالعقا
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 إن عدم قدرة األطفال الصغار لعمل الصلة بين الحادثة ، تؤثر في سلوكهم العدواني التاليوالنتيجة لم
        يمكن أن تسهم في زيادة تأثير التلفزيون على المشاهدين الصغار برامج التلفزيون العاديةئجها في ونتا
  . )2007 ،الطواب وآخرون( 

عيش في أوقات يمكن  ونحن تأكيداً ن،من العنف ضمن ما يقدمه التلفزيونومما الشك فيه أن هناك كثيراً "
ليل يثبت  لدينا د إذا ما كانفيما بيني وبين نفسيوإني ألتساءل " أوقات العنف "  دون تجاوز ،أن نسميها

نحن _  أو أوقات العنف هذه أكانت تكون هناك لو لم تكن في بيوتنا ،أن هذه األوقات العنيفة
 إن هناك الكثير من األبحاث التي تحاول إيجاد عالقة ، التلفزيون الموجودة فيها حالياً أجهزة-األميركيين
  . االجتماعي وأنواع السلوك غير  بين العنف المقدم على شاشات التلفزيونوارتباط

 الطبيعة العدوانية الهائلة للتلفزيون الياباني ونقارنها بالهدوء النسبي الذي يكاد اعتبارناودعونا نضع في 
غار في مجتمعنا جرائم  مما يثير قلقي أن يرتكب الشباب الصإن، يخلو من العنف في الشوارع اليابانية

ولون مدافعين  وهم يق،يضعوا ثقلهم صراحة على التلفزيونلدفاع عنهم و ثم يأتي محاموهم ل،قتل متعمدة
م الوحيد هو  المتهماوإنّ  ، يمكن إلقاء اللوم عليها ال بل حتى ثقافاتهم ، وكذا أسرهم،إن هؤالء الشباب: 

  . )57ص، 2000 ،إنجالند ( "التلفزيون

اسة في الواليات المتحدة فحصا من در" بارون. ار" و " ليبرت.ار" الباحثان أجرى 1972في عام  
 برامج تلفزيونية حافلة بالعنف في حين شاهدت إحداهماخاللها مجموعتين من صغار السن شاهدت 

 المجموعتين ألطفالما بعد ي فوأتيح العنف، أعمال مجردة من شائقةجموعة الثانية برامج رياضية الم
 اللعب على أثناء برامج العنف راحوا يتصرفون في  الذين تابعوااألطفال أناللعب معاً فوجد الباحثان 

          . )2009 ، باخان(  الذين شاهدوا المباريات الرياضيةشد عدوانية من أنحو 

 1993عام " بيلي.بي" و" سيمز.اي" كل من أجراها دراسات مماثلة في بريطانيا كالدراسة التي وأجريت
 الجنسية واألفالم العنف أعمال تكرار مشاهدة أن الدراسة أظهرت مراهقاً ارتكبوا جرائم مختلفة 40على 

          . )2009 ، باخان(  ني يمثل عامالً مهماً في توليد السلوك العدوااإلباحية

  
 متغيرات مثل الخلفية العائلية أن إلىتوصل فيها " ميالنسكي. جي" الباحث أجراها  التيدراسةوفي ال

قدر على التنبؤ بالسلوك العدواني من مشاهدة العنف في وسائل أرسي  المدواألداءوالبيئة االجتماعية 
         . )2009 ، باخان(  اإلعالم
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   :واالغتصاباإلثارة الجنسية  13 . 1 . 2

 دورها في إثارة تلعب وسائل اإلعالم السينما والتلفزيون واإلذاعة وبعض الكتب والمجالت الخليعة
 أفالم اإلثارة واإلغراء التي تلهب مشاعر الشباب وتوقظها انتشارطر  ويتضح أمامنا خ،الدوافع الجنسية

 ، إلى فكرة أو موضوع هادفااللتجاء وهي أفالم يدور الكثير منها حول الجنس دون ، يقظةمتنبهةوهي 
والسرقة وأعمال العنفاالغتصاب كثيراً من األفالم السيما األجنبية تدور أحداثها حول كذلك نرى أن ، 

  .ما يمجد المجرمين ويسرد قصصاً خيالية عن رعاة البقرومنها 

إن أفالم الجنس المثيرة وأفالم الجريمة لها آثار خطيرة على المراهقين إذ تعطيهم مفاهيم خاطئة 
 عرض ممارسات جنسية منحرفة قد يؤدي إلى سخط واستياء إن.  والضياعاالنحرافوتقودهم إلى 

   ) 1999 ،معوض( لسلبية إلى العدوان الشديد وقد تتحول اإلثارة ا،لمشاهد بدالً من أن يشعر بالسرورا

 فيلم 11000 إنتاج تفيد بأنه تم 20/5/2001 اإلحصائيات التي نشرتها الصحف األمريكية في  إحدى
 على باحيا موقع 70000 فيلم سينمائي في هوليوود في ذلك العام إضافة إلى وجود 400باحي و فيديو أ

ه المواد تساهم بتلويث البيئة العقلية وخلط الموازين فيما يتعلق بالنظرة إلى الجنس كل هذ. اإلنترنت
 بأن اإلباحية والجنس والحب واأللفة   مما يعني أن الثقافة اإلباحية توجهنا إلى االعتقاد المضلل .والحب

اإلنسان يستطيع ممارسة الجنس مع أي غريب هي مترادفات لنفس المعنى، مما يعني أن مثل هذه ألن 
 ومع من شاء دون  ه يستطيع الحصول على متعته متى شاءاألفالم تفقد اإلنسان حساسيته وتجعله يظن أنّ

وأهم فئات المشاهدين على اإلطالق هم فئة األطفال . أي قيد أو شرط أو التزام أخالقي أو قانوني
رسخ في بناء شخصيته ووجدانه، وإذا  ما يتعلمه المرء في طفولته يوالمراهقين، ألننا نعلم جميعاً أن

هي إضافة بعض الحركة تنجها التعويذة التي كانت الصورة الملونة هي أداة السحر األولى فإن 
والموسيقى وهنا يأتي تعلق الهابط من الفن كما صنفه البعض منهم بثقافة هذا الطفل التي ال زالت قيد 

   .)2009 ،التميمي( ها ئشكيل وفي مراحل بناالت

وفي النهاية مع كل اإليجابيات والسلبيات اليمكن مقاطعة التلفزيون، بل المطلوب المزيد من الوعي في 
عقول القائمين على إدارة هذا الجهاز الضخم وكذلك وعي المشاهدين لما يعرض عليهم وما تتشربه 

نف والجريمة والجنس عقولهم وينطبع في كينونتهم، مثالً تستطيع األسرة أن تقلل من تأثير مشاهد الع
والتأثيرات السلبية األخرى من خالل شرح الدوافع المختلفة التي تظهر على الشاشة حتى يفهمها األطفال 

   .وخاصة إن وجد التكرار لعرض هذه الصور والمشاهدبشكل سليم 



 38

كل أساسي  وتشير بش،التأثير التراكمي لوسائل اإلعالم بدارسة االهتمامتشترك العديد من النظريات في 
 االجتماعي نظرية التعلم ، ومن هذه النظريات، على المدى الطويلإلى أن تأثيرات وسائل اإلعالم تحدث

  .   ونظرية الغرس الثقافي
   
   لبندورا االجتماعينظرية التعلم  14 . 1 . 2

  

سلوك توفير تفسير عام لل قادرة على باعتبارها االجتماعي نظرية التعلم 1971قدم باندورا عام 
يث لم تعتبر القوى البيئية  ح،لم تقتصر على تفسير أحادي السلوك تتميز هذه النظرية بأنها ، واإلنساني
  .  أو الميول الداخلية وحدها هي المؤثر األول على أفعال األفراد،وحدها

  
 ساباكت المؤثرات الداخلية والخارجية بنفس الدرجة من األهمية في االعتبارتأخذ هذه النظرية في 

 حديثاً بتطبيق نظرية التعلم اهتم وعلى الرغم من أن بندورا ،راد ميولهم الخاصة بردود األفعالاألف
 فإن هذه النظرية استخدمت في األساس لتوضيح أن سلوك ، لشرح تغيرات الفرد الذاتيةاالجتماعي

   . )1995 ،أحمد( حظة أو التمثل األفراد قد يتكون نتيجة لتعلم الفرد عن طريق المال
  

ك عن طريق التعرض  األشخاص أنواعاً جديدة من السلواكتساب كيفية االجتماعيتشرح نظرية التعلم 
 ألنها تتناول كيفية مالحظة الفرد تصرفات من حوله االجتماعي وقد وصفت بالتعلم ،لوسائل اإلعالم

جهة  موالىالً علوكية تكون في المستقبل دلي هذه المالحظة في تكوين نماذج ساستخدامهوكيفية 
 تأثير وسائل اإلعالم  مناسبة لدراسةاالجتماعي وتعتبر نظرية التعلم ،المشكالت أو الظروف المختلفة

ذي  فمثالً الممثل الّ،زءاً كبيراً من المحتوى اإلعالمي يمثل جاالجتماعية وصف الحياة  ألن،الجماهيرية
قيين أو حينما تقص إحدى الصحف سيرة يقوم بدور ما في إحدى األفالم ليصور أشخاص آخرين حقي

تبنى  الجمهور المشاهد لتلك األفالم قد يحاول أن ي فإن،حياة أحد األشخاص تحت ظروف معينة
  .التصرفات التي قام بها الممثل على أساس دائم إلى حد ما 

  
دث تثبيت لهذا  وقد يح، نتائجله أنّه رد فعل للتعلم بالمالحظة  السلوك البشري علىوتنظر النظرية إلى

  .كرار السلوك أو تغييره لسلوك آخر فإما أن تؤدي إلى ت،السلوك بناء على هذه النتائج
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 أنه ممكن أن يتعلم األفراد السلوك العدواني من خالل مالحظة ومشاهدة االجتماعيوترى نظرية التعلم 
يقومون بعد  بل قد ،دالعنف على شاشة التلفزيون وتحت ظروف معينة وال يتوقف األمر عند هذا الح

قليد العنف الذي  ولم يقتنع الباحثون في هذا المجال بأن الفرد يقوم أوتوماتيكياً بت،ذلك بتقليد هذا العنف
 احتمالية ولكن هذا يحدث فقط في حالة وجود الموقف الذي يتطلب إظهاره ويزيد من ،يراه بالتلفزيون

   ).    1988 كرم، (مكافأته يتم إنقيامه بالسلوك العنيف 
  

ولقد حذر بندورا من أن كالً من الكبار والصغار يمكن أن يكتسبوا أنماطاً جديدة من السلوك وردود 
 وقد يقومون بتقليدها فيما ،ن خالل ما يشاهدونه في التلفزيون جديدة عليهم مواتجاهاتأفعال عاطفية 

 ،عوا من تصاعد العنف في التلفزيون فز ولقد داهم تحذير بندورا كثيراً من اآلباء والمدرسين الذين،بعد
    ).    1988 كرم،(واالستهتارمما قد يحول األطفال في المستقبل إلى بالغين يتسمون بالعنف 

  
 نتائج الدراسات التجريبية التي قام بها  ومنها أن،االنتقادات بعض االجتماعيولقد القت نظرية التعلم 

ه في حالة يقي يعلم ويشجع على القيام بالعنف الحقيقي إال أنّجدارة أن العنف غير الحقببندورا تثبت 
 ولقد تم ،ذلك مختلفاً عما يحدث في الحقيقةغياب التحكم في المتغيرات المختلفة يختلف الحال ويبدو 

 من األطفال الذكور بالصف الثالث 460إجراء دراسة على مدى عشر سنوات على عينة مكونة من 
 عنفاً كثيراً في اذين شاهدو األطفال الّ وقد وجد أن،لى سن التاسعة عشر حتى وصولهم إاالبتدائي

 في حين أن األطفال الذين لم ،ظهار السلوك العدواني حين كبروا إلاحتماالالتلفزيون قد أصبحوا أكثر 
  ولكن لم تكن هناك أدلة على أن، كانوا أقل عنفاً حين كبروابانتظاميسمح لهم بمشاهدة التلفزيون 

              ).    1988 كرم، (األطفال الذين كانوا أكثر عنفاً في صغرهم كانوا أكثر ميالً لمشاهدة العنف حين كبروا
   :االجتماعيديناميكية التعلم في نظرية التعلم 

  

باهتمام موضوع ديناميكية التعلم أو كيفية حدوث التعلم أحد مجاالت هذه النظرية التي حظيت إن 
  : أتي ولقد كان أهمها ما ي،رات لذلكين حتى تعددت التفسيالباحث

  
 وقبل عرض الديناميكيات األربع للتعلم ، الرموز وتكرار التجاربواستخدامأهمية المالحظة والتقليد 

 طبقاً لنظرية التعلم االتصال سلوك جديد نتيجة للتعرض لوسائل الكتسابيمكن سرد ست خطوات 
  . االجتماعي
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شخاص من جمهور المستمعين أو المشاهدين أو القراء شخصاً آخر يشترك في يالحظ أحد األ -1
  .نموذج سلوكي في محتوى إعالمي

يدرك الشخص النموذج ويبدأ في التماثل معه أي يعتقد أنه يشبه النموذج أو يرى ذلك النموذج  -2
 .  ويستحق التقليداجذاب

 أو أن السلوك يالحظهلذي يدرك الشخص المالحظ بوعي أو يستنتج بدون وعي أن الشخص ا -3
 أي أن هذا الشخص يدرك أن هذا التصرف سينتج عنه نتائج ،الموصوف سيكون مفيداً له

  .مامرغوب فيها إذا قام بتقليده في موقف 

 ثم يقوم بالسلوك ،ويتذكر الشخص سلوك النموذج عندما يقابله موقف مشابه لموقف سابق مر به -4
 . لهذا الموقفةلالستجابقتنع به كطريقة الذي ا

وعند القيام بهذا السلوك في مواجهة موقف التأثير ينتج عنه شعور الفرد بالرضا والراحة وهكذا  -5
  .تدعيمها ويزداد واالستجابةتتكون الرابطة بين المؤثرات 

كطريقة باستمرار  استخدام الشخص لهذا السلوك احتمال من اإليجابيويزيد إعادة الدعم  -6
   ).    1988 كرم،(لمماثلة  للمواقف الالستجابة

  

  : كيفية تتعامل هذه النظرية مع األطفال 

  

طبقاً لهذه النظرية فإن هناك ثالث مراحل هامة لوقوع عالقة سببية بين العنف المعروض بالتلفزيون 
  . والتذكر والدوافع االنتباه :وهيلدى األطفال وإخراج هذا العنف واألذى الجسدي 

نت مشاهد  يتوقف على ما إذا كابالتلفزيون الطفل للعنف انتباه  أنيقول بندورا : االنتباه •
 كذلك أن تكون مشاهد العنف مميزة فهي ال تتبع ،العنف بسيطة وغير غامضة
لتحكم في الغضب  مثل المشاركة والتعاطف وااالجتماعيةالموضوعات التي تعزز القيم 

ن مواد العنف سائدة وليست نادرة  يتطلب أن تكواالنتباه  يرى بندورا أيضاً أن،وغيرها
 العنف قد يكون إستراتيجية نها تصور أنويمكن الحصول عليها بسهولة أو نافعة في ّأ

 لمواد العنف االنتباه باإلضافة لذلك يتطلب ،للحياة وطريقة لحل مشاكل اإلنسانناجحة 
ام متناسقة لياقة بالتلفزيون أن تكون إيجابية فدائماً تصور أفالم العنف أبطالها ذوي أجس

بتجربة ، حاول أن يتبين من  ( قام  باندورا).  2005 ،الحسيني ( )عالية ولهم جاذبية
 في اكتساب السلوك العدواني ، وقد أجريت التجربة علي خاللها أثر التعلم بالمالحظة

 : )بنين وبنات (مجموعات من األطفال 
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  :المرحلة األولى

 
ب دمية من البالستيك تقف في منفرد أحد الممثلين وهو يضر بشكل األطفال مجموعة من شاهد أفراد

)  أ ( ىاألول ، المجموعةث مجموعاتوقسم األطفال بعد ذلك إلى ثال  ببعض الكلمات ،وهو يتلفظ هطريق
        الثانيةأما المجموعة.  مكافأة نتيجة فعلتهىل علمثل يحصالفيلم وشاهدت الم شاهدت هذا المقطع من

أي ) ج( ثالثة تشاهد المجموعة ال ، بينما لم فعلتهىوالزجر عل هدت الممثل يتعرض للتأنيبفشا)  ب( 
لعاب أى علي األطفال إلى غرفة خاصة تحتو من المجموعات الثالث ثم أخذت هذه .نتائج لهذا السلوك

كثر من سلوكا عدوانيا بشكل أ أظهرت) أ (  المجموعة أن اباندور  وقد الحظ. متنوعة الشكل والحجم
بينما كان سلوك  ،ل نسبة ممكنة من السلوك العدوانيأق) ب ( المجموعة  ، بينما أظهرتالمجموعتين

 من ىن أعلوبشكل عام كان سلوك البني. )ب ( والمجموعة ) أ ( المجموعة  يقع ما بين )ج( لمجموعة ا
  .)1999،العمر( الثالث المجموعاتفي البنات 

 
   :الثانية المرحلة

 
ليد تق المجموعات الثالثة في ، وطلب من األطفالعة ، وهو يحمل مجموعة من الهداياالقا ربدخل المج

تبين أنه ال يوجد اختالف  ، وقد التقليدلمن يحسن ، ووعد بإعطاء مكافأةالسلوك الحركي واللفظي للمثل
ءلت الفجوة بين وألفاظه وأكثر من ذلك تضا  حركات الممثلعلى تقليد في قدرة أفراد المجموعات الثالثة

 الرغم من الفروق بين المجموعات ىه عل أنّىعل  هذه التجربة تدلأن ،وسلوك البنات سلوك البنين
 قد تعلموا المجموعات الثالثةجميع األطفال في   المرحلة الثانية بينت أن أن إالى المرحلة األول فيالثالث

  .)1999،العمر (الفرصة  لهمحينما أتيحتسها نف بالنسبة ، وقد أظهروههولذي شاهدمن نموذج السلوك ا

  
الطفل السلوك الجديد بدون  حيث يتعلم ، تذكر السلوك مهمإن :يقول بندورا: التذكر •

 في لالستخدام ويبقى السلوك كامناً ومتوفراً ،أي تعزيز مباشر لنتائجه  أو،ممارسة
الصور : لومات بطريقتين نسجل المعإننا: " ا دام يستطيع تذكره ويقول بندوراالمستقبل م

 ويصل أعلى مستوى للتعلم بالمالحظة عن طريق تنظيم ، والرموز الكالمية،المرئية
"  وبعد ذلك إخراج هذا السلوك أو تقليده ،ك الذي يقلده الطفل بطريقة رمزيةوإعادة السلو

يتذكر الفرد أعمال وأقوال النموذج عندما يالحظ سلوكيات . ) 71 ص2005 ،الحسيني( 
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 فأنت قد تقوم بها من أجل أن تستخدمها كدليل ،ما بدون االستجابة في نفس اللحظةخص ش
 . )1991 ،نجلزأ( صرف والسلوك في مناسبات قادمة وموجه للت

 
 ولكن يتوقف ، اآلخرون من حوله بها تصرفات يقومباستمرار الطفل يشاهد نجد أن: الدافع •

وتعريف بندورا للدافع هنا هو . سلوك بالذاتتقليده لسلوك ما على الدافع للقيام بهذا ال
 للقوة الجسدية استخدامهالمكافأة أو العقاب اللذين يتخيل الطفل أنهما سوف يصاحبان 

 األهل أو ويستمد الطفل إدراكه للمكافآت أو العقوبات كرد فعل ألعمال ما من األصدقاء أو
زيون سيقل إذا أظهر األب أو األم  تأثير مشاهد العنف في التلف إن:المدرسين ويقول بندورا

خلية تتفاعل مع  المكافآت الداعدم الرضا ورفضهما للقيام بأعمال العنف ويرى بندورا أن
 وهناك نوع آخر من المكافآت ، أي ما يدور بعقل الطفل لتحدد السلوك،العوامل الداخلية

بة وتتحول إلى سلوك مكتس كعامل ثالث يؤدي إلى ردود أفعال البديلةأيضاً وهي المكافآت 
 ومنها معاقبته تلفزيونياً ، كذلك هناك عوامل بديلة تشجع على مقاومة العنف،فيما بعد

 استحسان القيام بالعنف  ألن،وتجسيد فكرة أن الجريمة ال تجدي في األعمال الدرامية
      .  )2005 ،الحسيني(  إلى تقليديؤدي 
               

 بطريق مباشر أو غير الحظه األداء المتماثل قد ينتج لتأثير الفرد بسلوك أنتشرح هذه النظرية كيف   
 ،ه لكي ينتبه إليه الفردعلى أنّ. ك كأحد أنواع السلو، نقطة البداية في وقوع حدث خارجي تتمثل،مباشر

  : يجب أن يتصف هذا الحدث
                                                     بالتمييز -1
                  تم تقييمه ايجابياً وأن ي -2

                                             اوأن يكون بسيطً -3

                                      وأن يكون متكرراً -4

 وأن يكون مفيداً للفرد  -5
 

 :  على بدوره يتحدد بناءاالنتباه على أن 

 قدرة الفرد اإلدراكية  -1

                                      ) مثل درجة التركيز ( 
 مستوى اإلثارة  -2
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 النزوع اإلدراكي  -3

              الفرد المكتسبةتفضيالت -4
 

 أي ،ذا الحدث تتمثل في استبقاء ه،االجتماعي في التعلم تية فإن الخطوة اآل، الفرد للحدثبعد أن ينتبه
  : طةاس ويتم ذلك بو،تذكره

                             التوكيد الرمزي -1

  )أي توكيد الحدث ذهنياً ( 
 التنظيم المعرفي  -2

 أي تصنيف الحدث إلى مكونات وخطوات ( 

 استعادة الحدث فعلياً  -3
 

 المعرفيةمثل قدرته على التعلم وأبنيته  المعرفية قدرة الفرد على تذكر الحدث على سماته ضمنتت و
  . د فترةولكن ليس في هذا ضماناً كافياً لعدم نسيان الحدث بع

 اإلنتاج  مخزون الفرد السلوكي فإنه يتوقف على بعض عملياتدخوله أي ، الحدث بشكل دائماستبقاءأما 
  :  وهذه تشمل،الداخلية

                 اإلدراك الداخلي -1

  )لمدى دقة تذكر الحدث ( 
 . مالحظة كيفية تنفيذ الحدث بواسطة الذات أو اآلخرين -2

                              دقة رجع الصدى -3

 )  طة الذات أو اآلخرين اسبو( 

لفرد الجسدية وتوفر بعض  على قدرات ابانتظام نفس نوع السلوك ءما إذا كان سوف يتم أدا يتحدد
 وتتمثل هذه في عدد من ،األداء الفعلي للسلوك الذي تعلمهكما تؤثر دوافع الفرد الداخلية على  ،المهارات

  :  أنواععمليات التدعيم وهي أربعة
  . تدعيم سابق لعملية المالحظة أو المشاهدة -1
                        تدعيم بديلي -2

 تدعيم تابع لها  -3

          وأخيراً تدعيم ذاتي   -4
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د الرمزي ولكنها تهتم كذلك بالتقلي ،)أي تعلم أفعال معينة (  هذه النظرية بالتقليد المباشر فقط هتم تال
أفعال معينة يراها في التلفزيون بالتعميم على أنواع سلوك أو مواقف  على ءحيث يقوم المشاهد بنا

   .مشابهة
 من اجتماعيا والسلوكيات المقبولة االجتماعيةوعلى هذا فالنظرية توضح كيفية تعلمنا السلوكيات غير 

ات  والتذكر وعملياالنتباه فالتعليم يتوسط عمليات ،خالل المالحظة مثلما يحدث من مشاهدة التلفزيون
 وذلك في ظروف مطابقة لما وجود دافع فيتم محاكاة سلوك ومشاعر معينة حينما تتوافر الحوافز الكافية

 .)Potter ، 1987(ض يعر

   
 دوراً مهماً في إكساب الطفل السلوك ، عن طريق تقليد النماذج المحببة،االجتماعيتلعب نظرية التعلم  و

 أساسية تقود مبادئهذه النظرية أن ثالثة  اعتبرت و. اته اإليجابي والعلم على كافة مستوياالجتماعي
  .  والتقليد، والتدعيم،ةالمالزم:  وهياالجتماعي واالكتساب التعلّم إلى

  
 ،ا دافع آخر بمجرد أن يقدما معاّأما المالزمة فتعني أن الدافع الواحد يكتسب الميزات ذاتها التي يختص به

 تقدم قطعة من ،في األول يقرع الجرس: ثالث مراحلالمؤلفة من  ) على الكالب(كما في تجربة بافلوف 
 فلعاب ، اللحمفقطعة ،ر العملية ذاتها حيث يقرع الجرسفي الثانية تكر.  يسيل لعاب الكلب،اللحم للكلب
أعطيا  معاً ذان بدءافالدافعان المتالزمان اللّ. في الثالثة يقرع الجرس فيسيل لعاب الكلب. الكلب يسيل

 كانت النتيجة المعينة ذاتها مع الدافع ، ثم انفرد دافع واحد بالظهور، ولما تكررت العملية،يجة معينةنت
   .منفرداّ

     :اإلنسانيكما في التعلم  و
   لفظ الكلمة عند الطفل ←غناء معين + كلمة مسموعة 

  : وبعد تكرار العملية
  .   لفظ الكلمة عند الطفل←كلمة مسموعة 

وأما التقليد . يكتسب طالما يعطي ويعرض وينتهي بمكافأة) أو العلم ( فيعني أن التصرف أما التدعيم    
يعجب به الطفل فيسير على يكتسب نتيجة تقليد نموذج بشري مثال ) أو العلم ( فيعني أن التصرف 

  .) 1988 ،كرم(  منواله
  

 كان أم أخالقياّ أم اجتماعيا ، إيجابي تربوياكتسابفي حال التلفزيون يلعب التقليد الدور األهم في كل  و
 ، بين طفل ونموذج بشري من األطفال أو،ن الطفل ونموذج بشري من البالغينوالتقليد يكون بي. عمليا
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زمنة والمواعيد  وليس ضرورياً أن يكون التقليد مقيداً باأل،أو بين طفل ونموذج ذي شكل حيواني
م العامة يسمح بتمرير مشاهد فيها الكثير مما يمكن  إذ بعض البرامج واألفال،المخصصة لألطفال

 مجموعة من قواعد استخالصفي رأي ليفر أنّه ممكن .  إيجابياجتماعي سلوك الكتساب احتذاؤه
 ،والمساواة ، الممتلكات بالعدلكاقتسام ،واألفالم التلفزيونية اإليجابي من البرامج االجتماعيالسلوك 

 و إقناع اآلخرين ،على الضعفاء والمساكين ومساعدتهم والحنو ، خير المجموعوالتعاضد في سبيل
  .  على الوسائل الجسدية أو المادية أو الحربية وغيرهااالعتمادبواسطة الكالم والحوار بدل 

  
 ، بنشوة عزة النفسواالكتفاء مثل رفض المكافأة ،تطاف عادات ممتازةكما أن بإمكان الطفل المشاهد اق

يكفي أن يراقب الطفل النماذج . .  وكبت الشهوات ،ج في فرض األحكام والنضو،الخوفوتخطي 
   سلوكه اليومي البشرية وغيرها ممن تتملك هذه الصفات وتتصرف بإحكام حتى يتبناها الطفل في

   .) 1988 ،كرم( 
  
  في انظرية الغرس الثق 15 . 1 . 2
 
  

 حيث ،الثقافي يطلق عليها تحليل الغرس  لوسائل اإلعالم منطقة بحثية مهمةاالجتماعيةيرتبط بالتنشئة 
ة للغرس على سو تركز الفكرة الرئي. ل اإلعالمأن كليهما يقع في إطار بحوث التأثير التراكمي لوسائ

 من الدور الذي تلعبه كثافة مشاهدة التلفاز في غرس مدركات عن الواقع بصورة متوافقة مع ما يقدم
 االجتماعيةالتنشئة  تقارباً في المفهوم بين الغرس ون هناك ومن ثم نجد أ،خالل المحتوى التلفزيوني

      ) Dmoinik, 1990, p 511( لوسائل اإلعالم 
   

ظهرت نظرية الغرس في الواليات المتحدة األمريكية خالل السبعينات كأسلوب جديد لدراسة تأثير 
رات الثقافية وكان ثاول المؤ جربنر بالمشروع الذي تن ونتيجة لقيام جورج،روسائل اإلعالم على الجمهو

 ولقد أصبحت ،الم المختلفة في البيئة الثقافيةالهدف منه إيجاد الدليل اإلمبيريقي على تأثير وسائل اإلع
الحاجة ضرورية لهذا المشروع بعد فترات اإلضرابات التي شهدها المجتمع األمريكي بسبب مظاهر 

ي المجتمع  لجنة قومية أمريكية لبحث أسباب العنف ف مما نتج عنه تشكيل،واالغتياالتالعنف والجريمة 
 ولقد قام الباحثون بأبحاث عديدة منذ أواخر الستينات ركزت معظمها على تأثير ،وعالقة التلفزيون بذلك



 46

 وفي عطلة آخر األسبوع على إدراك الجمهور للواقع ،مضمون برامج التلفزيون التي تقدم وقت الذروة
   . )1993 ،عماد( لموضوع األساسي محل البحث  ا وكان العنف هواالجتماعي

  

  : الفرض األساسي للنظرية 

  

   :أنيشير الفرض األساسي للنظرية إلى 
كثيفي المشاهدة يميلون إلى تبني المعتقدات التي تعرض من خالل التلفزيون عن العالم الواقعي وذلك 

 بشكل االجتماعي هم األكثر إدراكاً للواقع  أي أن األكثر تعرضاً للتلفزيون،لمشاهدةًأكثر من منخفضي ا
 ارتباطه الفرعية لنظرية الغرس الثقافي االفتراضاتومن أهم . يتفق مع الصورة المعروضة لهذا الواقع

وى جروس أن تأثيرات الغرس مرتبطة بمشاهدة المحت بالمشاهدة الكلية حيث يرى كل من جربنر و
 والبرامج المتخصصة البرامج مثل األخبار واإلعالناتنة من  بدون تحديد نوعية معي،الكلي للتلفزيون

 ، يوافق أو ال يوافق عليه الجمهورحيث يحدد العالم العضوي المكون من القصص والصور الذهنية ما
   ) Potter, 1990( كما يسهم في تشكيل معظم األعراف السائدة ويغرس الصور الراسخة عن المجتمع 

 
ى مشاهدة خليط من البرامج المختلفة بشكل يفوق منخفضي المشاهدة بغض  المشاهدة إلكثيفوويميل 

و  الذين يشاهدون التلفزيون لثالث ساعات أءفهؤال ،ضيلهم لنوعيات معينة البرامجالنظر عن مدى تف
  . ط من المكونات الدرامية المختلفةة غالباً ما يتعرضون لخليأكثر في أوقات المشاهدة الرئيس

 )هوكينز وبينجري( على فكرة المشاهدة الكلية فإن كل من )جربنر وآخرين(أكيد وعلى الرغم من ت
 وليس إلى المشاهدة ، مشاهدة بعض البرامج التلفزيونية أن عالقات الغرس قد تعزى إلىا قد وجد1981

 الصباحية ترتبط بإعطاء تقديرات االجتماعيةفقد توصلت مجموعة من الدراسات . الكلية في حد ذاتها
 مثل بعض الفئات الوظيفية والتي تتكرر بشكل االجتماعيةفعة لبعض الموضوعات ذات الطبيعة مرت

  .  )2001 ،طه( خالل هذه المسلسالت مكثف من 
  

المدة التي يتعرض فيها الجمهور للتلفزيون يعكس الواقع ه كلما طالت س على أنّيقوم نموذج الغر
 التعرض  أي أن،االجتماعيدات األفراد عن الواقع وبالتالي فإن التلفزيون يساهم في تشكيل معتق

المستمر والمتكرر للنماذج واألفكار التي تقدمها وسائل اإلعالم يؤثر على إدراك المشاهد للواقع ويمثل 
 واإلجراءات النظرية والمنهجية لتقييم إسهامات ودور مشاهد االفتراضاتهذا النموذج مجموعة من 

    ). 1995 ،أحمد(  االجتماعيع للواقالتلفزيون إلدراك األفراد 
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 القائم عليها تحليل الغرس تختلف عن تلك المستخدمة تقليدياً في بحوث واالفتراضاتفاإلجراءات 

 فالبحث والمناقشة حول تأثير اإلعالم ركز دائماً على رسائل معينة أو برامج ،ودراسات اإلعالم
  . وكيات الجمهور وسلاتجاهاتر وفوري في ومسلسالت بعينها وقدرتها على إحداث تغيير مباش

  
 ويمكن ،االتصالأما تحليل الغرس فهو يهتم باآلثار العامة والواسعة النطاق للتعرض المتراكم لوسائل 

 وإن كان التركيز على التلفزيون االتصالتطبيق اإلطار النظري للنموذج على أي شكل من أشكال 
  .  من قبلإليهاالخاصة به والتي أشرنا بسبب خصائص رسائله المتكررة والمميزات 

  
 ويحاول تحليل الغرس إثبات أن ، في المضمونالثابتةيبدأ تحليل الغرس بتحديد وتقييم األنماط والقوالب 

ة أقرب  بصوراالجتماعي أن يدركوا الواقع احتماالالذين يقضون وقت أطول في مشاهدة التلفزيون أكثر 
  . إلى المعالجة التلفزيونية

  
 فالمشاهدين المكثرين يعتمدون ،المقلينفروقاً بين المشاهدين المكثرين و هناك ترض النموذج أنيف

 وبالتالي يكون تأثير ، بينما يعتمد المشاهدون المقلون على مصادر أخرى،بصورة أكبر على التلفزيون
 أن يدكوا العالم الواقعي احتماال المشاهدين المكثرين أكثر  فالنموذج يحاول إثبات أن،المشاهدة عليهم أقل

لّذين  والتي يعرضها التلفزيون بالمقارنة بالمشاهدين المقلين ا،بطرق تعكس الرسائل المتكررة والشائعة
    ). 1995 ،أحمد(   أقل في المشاهدةاًيقضون وقت

  
 والمشاهدون المكثرون يختلفون عن المشاهدين المقلين في العديد من الصفات والخصائص على الرغم

 والوظيفة والجنس النوع والدخل والتعليم: وعين تكمن في والفروق بين الن،من أن المجتمع يضم النوعين
 ،واالجتماعية وعدد من الخصائص النفسية ،االجتماعية أو العزلة االندماج وكذلك ،واستخدام الوقت

يضاً على الوسائل  أم أون على وسائل اإلعالم كمصدر رئيس فهل يعتمد،كذلك مصادر معرفة الجمهور
     ؟) 1995 ،أحمد( الشخصية 

  
 والمعتقدات والسلوكيات االتجاهاتفالهدف النهائي لتحليل الغرس هو تحديد إذا كانت الفروق في 

 والثقافية االجتماعيةللمشاهدين المكثرين والمقلين تعكس فروقاً في أنماط المشاهدة بالتفاعل مع العوامل 
 الرسائل التي تقدمها وسائل اإلعالم بيئة يعيش في إطارها األفراد لغرس أنويعتبر تحليل ا. والشخصية
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             االجتماعي عن الواقع وافتراضاتويعرفون أنفسهم واآلخرين خاللها كما يكونون معتقدات 
    ). 1995 ،أحمد( 
  

توى وسائل اإلعالم بين مح ) واالستجابةللمثير (  تأثير مباشر وبسيط لنموذجوال يشير نموذج الغرس 
 وإنما يشير إلى نتائج متراكمة وطويلة المدى للتعرض لنظام متكرر وثابت من الرسائل ،والجمهور

 االجتماعي إدراك الواقع  وبالتالي فإن، أو التفسيرات الفردية للمحتوى، المدىالقصيرةوليس ردود الفعل 
 لتأثير االتجاه فعملية الغرس ليست تدفق أحادي ليس مردفاً لكلمة تأثير وال يجب خلطها مع كلمة التدعيم

 وإنما جزء من عملية تفاعل مستمرة ومتصلة وديناميكية بين الرسائل والمفاهيم ،التلفزيون على الجمهور
فعادات وأنماط التعرض لوسائل اإلعالم تميل إلى الثبات عبر الفترات الطويلة )  هيلموت وسويفت ( 

 للحياة ثابتةنتائج بث التلفزيون وتقديمه ألنماط رس إلى إلقاء الضوء على ليل الغ ويهدف تح،من الوقت
 ، لألجيال على المدى الطويلاالجتماعية وتم تصميم تحليل الغرس لدراسة التغيرات في التنشئة ،والبيئة

  قافة التلفزيونية  السائد للثاالتجاهفاألجيال المتعاقبة يتم تنشئتها في 
    ). 1995 ،أحمد( 
  
  م الركائز األساسية لنموذج الغرس  أه

  :فيما يأتي اهم الركائز األساسية لنموذج الغرس الثقافي

  .  متميزة عن وسائل اإلعالم األخرىالتلفزيون وسيلة: أوال 
 العديد من القيم واألذواق والعادات من اكتسبيتعرض الطفل لوسائل اإلعالم األخرى بعد أن يكون قد 

 رئيسية بوصفهم وسطاء لنقل ما يحدث في العالم اًدان وباقي أفراد األسرة أدوارالمنزل؛ حيث يلعب الول
 التلفزيون  الطفل يتم إدخاله منذ الميالد في بيئة أما بالنسبة للتلفزيون فالعملية معكوسة؛ إذ أن،رجياالخ

قهم جميعاً في ب حيث يس،غالباً بنجاح مع الوسطاء اآلخرين ويتنافس التلفزيون ،الذي يبدأ دوره كوسيط
  . دورهم ويكون له السبق في التأثيره يبدأ في ممارسة دوره قبل  وبالتالي فإنّ،الوصول إلى الطفل

  
ية تتسم  فالحياة الحقيق، عن العالم قدرته على توفير صورفييون من ناحية أخرى يأتي تميز التلفز

 ودائماً ما نواجه ،ات معقدةعال غير الواضحة والشخصين دوافع األفأبالغموض إلى حد ما؛ حيث 
فيقدم لنا صوراً واضحة عن  ومن هنا يأتي دور التلفزيون ،صرفات اآلخرين بتتنبوءالصعوبة في 

 سواء في ،عل أو تصرف معين نتيجة مناسبة له ولكل ف،لمشكالت البد أن تقدم لها الحلول فا،العالم
 تقديم الخبرات المختلفة التي نعجز عن مما يدل على قدرة التلفزيون على. صورة مكافآت أو عقوبات
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 فهمها وذلك في صور واضحة ومبسطة يسهل ،ة الحقيقية المحدودة التي نعيشها من خالل الحيااستيعابها
  . )2001 ،طه( 
  

   .متكرراً و يقدم التلفزيون رسائل عن المجتمع تشكل نظاماً موحداً :ثانياً
 السائد؛ حيث تعمل االتجاهالرسائل والصور التي تشكل يسعى التلفزيون إلى تقديم نماذج متكررة من 

  . االجتماعي وشرعية النظام ،ذج على التعريف بالعالمهذه النما
  

ا هو وال يرجع التجانس والثبات في البناء الرمزي لعالم التلفزيون إلى نقص في القدرة اإلبداعية وإنم
جودة في عالم الصناعة؛ حيث تسعى المحطات السياسية المو واالجتماعيةتعبير عن القيود التجارية و

 وبالتالي هامش أرباح أعلى ومن ثم فإنها ،التلفزيونية المختلفة إلى التأكيد من تحقيق معدل مشاهدة مرتفع
 وهو ما يؤدي بدوره إلى ثبات ،تعتمد فيما تقدمه على التيمات المعتادة التي تتمتع بقبول جماهيري واسع

     . )2001 ،طه(   وتكرارهاالصور والنماذج المقدمة
  

ابة تاجر الجملة الذي يوزع  التلفزيون قد أصبح في حياتنا بمث الباحثين أننوطبقاً لذلك يرى العديد م
 هذا المحتوى المقدم الذي يتعرض له كل أفراد  وهو ما يعني أن، السائد في الثقافةواالتجاه ،الصور

 أي أن ،يم الموجودة في الحياةر من الموضوعات والمفاهالمجتمع قد يجعل نظرتهم موحدة تجاه الكثي
  . يوفر لهم قاعدة معلوماتية مشتركةالتلفزيون 

  
في حقيق التجانس بين أفراد المجتمع يركز تحليل الغرس على مدى قدرة الرسائل التلفزيونية على ت: ثالثاً

 وفيما بعد ، الثقافة القومية المشتركةءاً من لم يشكل عامة الناس جز،الفترة السابقة على وجود التلفزيون
رابطة بين الصفوة وعامة ومع وجود التلفزيون أصبح هناك محتوى يومي من المعلومات يشكل 

 المختلفة من خالل ما االجتماعية وحيث يحدث التلفزيون نوعاً من التجانس بين الجماعات ،الجماهير
 وهو ما يؤدي إلى ذوبان ، السائداالتجاهلتي تشكل  والمتكررة من الرسائل االثابتةيقدمه من النماذج 

مما يفسر تشارك كثيفي المشاهدة من الجماعات المختلفة في معان عامة .  التقليديةاالجتماعية االختالفات
 ،نتائج تحليل الغرس إلى تجانس فقط وال تشير ،ة من الجماعات نفسها مقارنة بمنخفضي المشاهدوثابتة

الميل إلى مقاومة التغيير الذي يمكن أن يحدث في العديد من نواحي الحياة الثقافية  -أيضاً–ولكنها تظهر 
   . )2001 ،طه( ورفضه 
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  ؟   لثقافيكيف تحدث عملية الغرس ا

  
  : يقرر كل من هوكنز وبنجري أن هناك عنصرين أساسيين في عملية الغرس هما

م المشاهد من مشاهدة برامج التلفزيون  حيث يتعل، المعرفياالستداللالعلم غير المقصود ومهارات 
        ولقد وجد كل من،االجتماعي عن الواقع لالستداللالحقائق والقيم التلفزيونية التي تصبح مصدراً 

 الغرس يدور حول العملية المعرفية لمضمون التلفزيون وأن الناس يفسرون  أن) ويفر و اكشالج(
  .                     )2005 ،الحسيني(  االجتماعيعتقداتهم عن الواقع  لمالمعلومات لخبراتهم الشّخصية كأساس

  
  . وهناك عدة نقاط تجب مراعاتها خالل البحث في كيفية حدوث عملية الغرس

 تلك الفروق تجعلهم يتأثرون بما حولهم بطرق ،ية أفراد المجتمع مختلفون وذوو فروق فرد أن:أوالً
  . مختلفة
ة الغرس في فراغ ولكن هناك عوامل تؤثر على نوعية ومجال ودرجة التأثير التي تعمل عملي ال: ثانياً

  .  والشخصية واإلطار الثقافي،واالجتماعية ،رافيةغ ومنها العوامل الديمو،التلفزيونيحدثها 
ن  ومفاهيم المشاهدي على تأثير التلفزيون على إدراك دراسات كثيرة في مجال الغرس الثقافياتفقتلقد  و

كيفية حدوث هذا التأثير إال بعدد قليل من الدراسات والتي حاولت  ولكن لم توضح ،العالم الحقيقيعن 
  :نقاطذلك من خالل ثالث 

  
 )هوكنز وبنجري( ولقد قام ،األولى هي التعلم: من عملية الغرس عمليتين مرتبطتينتتض -1

 خالل مشاهدة المعلومات التي يكتسبها المشاهد بشكل عرضي من" ها بتعريفها على أنّ
  ."التلفزيون

معلومات في بناء الواقع التلفزيوني الذي يكون األساس ال تلك استخدام وهو عبارة عن : البناء -2
  .الفردللواقع الحقيقي الذي يعيش فيه 

  .الثانية قد يختلف تأثير الغرس في حالة مفاهيم الدرجة :ثالثا
ين كثيفي المشاهدة ولدى المشاهدين األقل كثافة أي أن  يكون تأثير الغرس متساوياً لدى المشاهدال: رابعاً

  . اهدة يؤدي إلى إحداث تأثير مختلف درجات المشاختالف
  

 ويعني ببساطة أن كل ، إلى إحدى الطرق التي يحدث بها الغرس الثقافي الرنين )جربنر( ولقد أشار 
 أو غيرها من ،أو حادثة سيارة أو الصراع االعتداءفرد منا قد مر بحادثة في حياته من السرقة أو 
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 فقد يسترجع ما حدث له في الذاكرة مما ،الحوادث العنيفة وحين يرى هذا الشخص مثلها في التلفزيون
يؤدي إلى أنماط من الغرس المتضخمة وبذلك فإن كثيفي المشاهدة يحصلون على جرعة مضاعفة من 

فزع ويعتمدون أكثر على السلطات القيادية من  ويستحق الاً،العنف ويصبح العالم في نظرهم عالماً مخيف
  .                     )2005 ،الحسيني(  صول على الشعور بالحماية واألمانأجل حمايتهم وقد يرحبون بالقهر للح

  
،  لكثافة مشاهدة التلفزيون عملية الغرس تحتاج إلى سنوات طويلة كي تتم كنتيجة أن )جربنر( ويؤكد 
 في حين أنّه يعتبر أن المشاهد الكثيف ، أن أعلى معدل للمشاهدة الخفيفة ساعتان يومياً )جربنر ( ويعتبر

 أي  يشاهد ولكنّه، وهو ال يختار برامج محددة لمتابعتها،فزيون أربع ساعات يومياً أو أكثريجلس أمام التل
 عنصر األمد الطويل وعن أهمية.  المشاهدة الذين يختارون برامج معينة لمتابعتهاقليلوشيء على عكس 

 إن التعرض المستمر للصور واألشكال التي يعرضها التلفزيون يخلق :في عملية الغرس يقول جربنر
كبر عدد ممكن من المشاهدين أ برامج التلفزيون أن يجذبوا منتجونوعاً من التوحد لنظرة العالم ويحاول 

راء ومعاني مشتركة فيما آ واتجاهاتدة  السائد حتى يصبح لدى كثيفي المشاهاالتجاهعن طريق تدعيم 
كثيفي المشاهدة : نإ السياسية فيقول واالتجاهات ويعطي جربنر مثالً على ذلك ويربط بين الغرس ،بينهم

 ، السائدباالتجاه ويرجع ذلك إلى تأثرهم ، السياسيةانتماءاتهمعادة ما يصورون أنفسهم بأنهم معتدلون في 
 األعمال وه في معظم األحيان ال يهتم ممثل ذلك أنّ، السياسيلالعتداليله الذي يخلقه التلفزيون من تفض

  .          )2005 ،الحسيني(   سياسي ماانتماء السياسي واإلفراط في باالنحيازالدرامية في التلفزيون 
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  :مفاهيم في عملية الغرس الثقافيأهم ال

  

  :س الثقافي من أهمها ما يأتيهناك مفاهيم بارزة في عملية الغر
  

  :  السائداالتجاه
 

ذي يقوم عليه هذا سي الّ المفهوم األسا السابق للركائز األساسية لنموذج الغرس نجد أناالستعراضمن 
   : السائد الذي يتضمن بعدين مهميناالتجاه مفهوم والنموذج ه

  
 حيث ،نسة لجذب عدد كبير من الجماهيرجا ومتثابتةيتمثل في سعي التلفزيون إلى تقديم رسائل : األول

 االهتمامات في مواجهة عدد غير محدود من االختباراتيوفر التلفزيون مجموعة محدودة من 
باب تجارية بحيث تناسب  وهو ما يتضح من خالل البرامج التلفزيونية التي وضعت ألس،والموضوعات

  .دين وال، والطبقة،مثل العمرغية العديد من الحدود الجميع ال
ويقصد بهذا البعد مشاركة كثيفي المشاهدة في هذه الصور والمعتقدات العامة التي يغرسها : الثاني

مخفضو المشاهدة في حين يملك . االجتماعية الناتجة عن العوامل االختالفاتالتلفزيون وبالتالي تتالشى 
 فإن استجابات ،يل المثال فعلى سب،فسها صوراً مختلفة عن هذا الواقعمن الجماعات الديموغرافية ن

ي التعليم كثيفي المشاهدة ذوي التعليم العالي والدخل المرتفع تتشابه مع استجابات منخفضي المشاهدة ذو
 السائد المغروس من خالل االتجاه وهو ما يعني أنهم ال يشتركون في نفس ،العالي والدخل المرتفع

  . ) Morgan,1986 (التلفزيون
  

   :من خالل ما أطلق عليهويعبر جربنر عن ذلك 
  

 . التقليدية بين األفراد وذوبانهااالختالفاتأي تالشي  :التالشي -1

 .   السائد للثقافة التلفزيونيةاالتجاه المفاهيم في اندماجبمعنى : االندماج -2

     .) Gerbner,1990  ( السائد طبقاً للوسيلة ومموليهااالتجاه وهو تشكيل :الخضوع -3
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  ):الرنين ( التضخيم 

  

يرى جربنر وزمالؤه أن تطابق ما يراه األفراد في عالم التلفزيون مع الواقع المحيط بهم يزيد من تأثير 
  وهو ما يطلق عليه التضخيم أو الرنين. الغرس بحيث يصبح األفراد كأنهم قد تعرضوا لجرعة مزدوجة

ضخيم تأثير المواد التلفزيونية وقد أشارت العديد من الدراسات التي أجريت حول العنف التلفزيوني إلى ت
 وهو ما يؤدي إلى ،غير عاديةالتي تحتوي على عنف على هؤالء الذين يعيشون في ظروف عنف 

    )  Defleur &Rokeach,1982(عن الحياة كمكان لممارسة العنف ترسيخ مفهومهم 
   

  : المتغيرات الوسيطة

ين المشاهدة التلفزيونية وحدوث تأثيرات الغرس هناك العديد من المتغيرات التي قد تتدخل في العالقة ب
  :  ومن أهم هذه التغيرات،ما قد يزيد من قوة هذه العالقةم
  

  :   إدراك واقعية المضمون
 

  ما هي واقعية المضمون؟ 
  : ية المضمون إلى ثالث فئات هيعانقسمت الدراسات في تعريف واق

  
  .تعريف الواقعية من خالل الرسالة نفسها -1
  .    إدراك واقعية المضمون والمتلقيالربط بين -2

يختلف عبر األفراد أكثر من حيث تركز الدراسات في هذه الفئة على أن إدراك واقعية المضمون اتجاه 
ومن خالل هذه الدراسات تم قياس إدراك واقعية المضمون . مكونه سمة تميز محتوى وسائل اإلعالم

  . بشكل عام وبدون أبعاد محددة
  . ) Potter , 1988( إلى تعريف خاص بمفهوم إدراك واقعية المضمون  التوصل -3    

  : تيةلمضمون يعتمد على األبعاد اآلإلدراك واقعية ا ) 1988(تعريف بوتر
  

   :النافذة السحرية -1
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لفزيون هو تمثيل للحياة  محتوى الت عندها المشاهد أنحرية إلى الدرجة التي يعتقديشير بعد النافذة الس
 فاألطفال ،ونويستمد هذا المفهوم أسسه من الدراسات التي أجريت حول األطفال والتلفزي ،الحقيقية

عن هم ينظرون إلى التلفزيون كنافذة سحرية تقدم لهم صوراً صادقة  ومن ثم فإنّ،نضجهم العقلي منخفض
 بنقد محتوى ي تسمح لهم ومن ثم فإنهم يطورون قدراتهم العقلية الت،وبمرور الوقت يكبر األطفال ،العالم

 , Potter(  وهو ما يقلل تأثيره عليهم ،ون في النظر إليه من منظور خيالي وبالتالي يبدؤ،التلفزيون

1986 ( .  
  

      
  ): المنفعة(التعلم -2
  

معلومات في العديد من  المحتوى التلفزيوني يقدم إليهميقصد بالتعلم مدى شعور المشاهدين أن 
هذه  حيث يمكن أن يستخدموا ، وكيفية حل المشكالت،عالقة اجتماعية مثل كيفية إقامة ،الموضوعات

  . المعلومات في حياتهم الحقيقية
  
   :التوحد -3

  

 بل يركز هذا ،ة وتمني تقليدها اإلحساس بجاذبية الشخصيات التلفزيونيال يتمثل بعد التوحد في مجرد
 فالذين ،مع الشخصيات التلفزيونية عالقته البعد بصفة أساسية على الدرجة التي يطور بها المشاهد

 ويتحدثون عن هذه الشخصية كأنها ،بما يجدون أنفسهم يفكرون ويقلقونيتابعون الشخصية التلفزيونية ر
وال يعني بطبيعة الحال أن الشخص الذي يبني عالقة تآلف و تقارب مع شخصية أو . حقيقة يعرفونها

ه غير قادر على التفرقة بين عالم  أو أنّ،عدة شخصيات تلفزيونية هو شخص غير متوازن عقلياً
ة من خالل  وإنما هو شخص يخلق إحساساً قوياً بواقعية الشخصيات المقدم،التلفزيون والعالم الحقيقي

  . ) Potter , 1988( التلفزيون وتشابهها مع بعض الشخصيات في العالم الحقيقي
   

  : دوافع المشاهدة والغرس
  

  : ملية الغرس ثالث أشكالقد تأخذ عالقة الدافع بع
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 الدوافع  أي أن،فزيون والتأثيرات الناتجة عن ذلكالغرس هو عالقة بين التعرض لمحتوى التل -1
   .ليس لها أي دور مفترض

 العالقة بين الدوافع  حيث تكون،الغرسدوافع المشاهدة هي المسئولة عن حدوث تأثير  -2
 . بغض النظر عن التعرض للتلفزيون،والتأثيرات

 لحدوث تأثيرات الغرس حيث إن  عالقة تفاعلية بين التعرض ودوافع المشاهدة التي تؤديوجود -3
  )(Carveth & Alexander 1985اآلخريفهم بدون  أحدهما الدور 

 
ومن خالل ما سبق يتبين أن الطفل يتأثر بما يشاهد عبر التلفزيون منذ والدته وتنمو شخصته في 

م وأنماط السلوك بالنسبة لوسائل اإلعالم، حتى وإن لم يحدث تأثير مراحلها األولى حسب المعاني والقي
  .   مباشر ولكن يمكنهم إكتساب قيم وسلوكيات واتجاهات معينة مع تكرار المشاهدة

  
   الدراسات السابقة2.2

  

   الدراسات العربية1 .2 . 2 

  

رة امج العنف بإثا بر،إلى تحديد عالقة التلفزيون وخاصة) 2008(  سعت دراسة الهيتي 1.1.2.2
 – 15 حالة تتراوح أعمارهم بين 50 وكانت عينة البحث تتكون من ة،إجراءات التجنب وخديعة الشرط

استخدم الباحث .  جنسيواغتصاب ، قتل،انحين المحكوم عليهم بجرائم سرقة سنة من األحداث الج18
لعنف جابهم بالمشاهد التي تصور امن أفراد العينة أبدو إع% 40 أن  وكانت النتائج،ة الحالةأسلوب دراس

 المواقف الحرجة التي يظهر فيها إلىمن أفراد العينة كانوا ينشدون % 84  و.وإجراءات التجنب
 كبيراً بالمشاهد التي تصور إعجابا% 40 أبدى اآلخرين،المجرمون والمغامرون في مواقف تحايل على 

من أفراد العينة % 10 قليالً بها وإعجاباعينة من أفراد ال% 28مواقف التجنب والخديعة في وقت أبدى 
    .إعجابهمقالوا أن تلك المشاهد لم تثر 

  
 " بالمأثورات الشعبيةاالهتمامدور التلفزيون في زيادة "  بعنوان )2008( هدفت دراسة أحمد 2.1.2.2

 مفردة من 400  حيث كانت عينة الدراسة، بالمأثورات الشعبيةباالهتمامإلى التعرف على دور التلفزيون 
،  أداة جمع المعلوماتاالستبيان وكان ، بالعينة الطبقية العشوائيةاختيارهم تم 65 – 15الفئة العمرية 

 التراث الشعبي لتعديل السلوك أو معالجة القضايا التي تثار في استخدامه لم يتم أنّ تيجة،النوكانت 
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 تعمل البرامج التلفزيونية على خلق اتجاهات  ولم،كالت األخالقية التي ظهرت مؤخراً أو المش،المجتمع
  .يستحقها تجاه تراث األجداد بالمكانة التي ينإيجابية في نفوس المشاهد

  
 الدراما الدينية للتلفزيون في نشر الوعي الديني دور" بعنوان  )2007( هدفت دراسة العقاد . 3.1.2.2

نوعية الدراسة من ها األعمال الدينية ورصد  القضايا التي تطرحإلى التعرف إلى" الجامعيلدى الشباب 
التعرف على دور العمل الدرامي الديني في نشر الوعي أو المعرفة الدينية لدى عينة و ،الشباب الجامعي

 عادات وأنماط مشاهدة الشباب للدراما الدينية والحد من إلىالتعرف   والجامعي،الدراسة من الشباب 
اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة الدينية، وكمصدر من مصادر المعرفة الذي يمكن معه االعتماد عليها 

 الباحثة الدراسة أجرت .الدراسةع بيانات جملتخدمت تحليل المضمون واالستبيان على منهج المسح واس
 الباحثة الدراسة الميدانية على أجرت وكذلك ،2006 وحتى عام 1994ة من بين عام التحليلية على عين

ل أنماط  مفردة من طلبة وطالبات بعض الجامعات المصرية والتي تمث407مكونة من  حصصيةعينة 
وجود  إلى وتوصلت . قاهرة واألزهر طنطا ومصر الدوليةهي جامعة ال. التعليم المختلفة في مصر

 بين مستوى تعرض الشباب عينة الدراسة للدراما الدينية وبين اكتساب هؤالء إحصائيةفروق ذات داللة 
 بين إحصائيةبينت وجود فروق ذات داللة ، و ب لمعلومات ومعارف دينية جديدة من هذا التعرضالشبا

 ، منطقة اإلقامة، نمط التعليم،ديموغرافية النوعمستوى تعرض الشباب للدراما الدينية وبين المتغيرات ال
  .لتخصص الدراسي مع متغير اإحصائيةبينما لم تثبت وجود فروق ذات داللة 

       
صورة الطفل في اإلعالن التلفزيوني وعالقتها  " بعنوان  )2007(  وفي دراسة السويد .4.1.2.2  

 مخاطر مضامين قنوات األطفال المتخصصة  إلى التعرفإلىالتي هدفت و"  بالقيم االجتماعية والتربوية
 إلىمن رضيع  األطفال وهي دراسة مسحية تناولت ، على الطفل في غياب المتابعة األسرية)اإلعالن( 

"  والعينة هي اإلعالنات المبثوثة في قناة ، تحليل المضموناستمارة  وكانت أداة الدراسة،سنة فأكثر 15
ية قوامها  مفصولة بفترة زمن، مدة كل منها أسبوعان،لمدة أربعة أسابيع قسمت إلى فترتين" سبيس تون 
أن هذه اإلعالنات تعمل على تعظيم وكانت النتيجة ، عالنإ ) 95( وكان عدد اإلعالنات ،أسبوعان

ل على تسريب قيم غربية  هذه القنوات تعم وأن،الجتماعيةا وتعزيزها في التنشئة االستهالكالنزعة إلى 
  .  هات التنشئة االجتماعية التربوية وظهور سلوكيات وألفاظ تخالف توجية،أو ومضاد

  
ركة وانعكاساتها على لعنف في الرسوم المتحمشاهد ا"  بعنوان)2006( حاولت دراسة العتيبي .5.1.2.2

 مشاهد العنف في الرسوم إلىالتعرف  وهدفت"سنة ) 11 ـ 9( خالل الفترة  من  لرسوم األطفا
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 والتعرف على مظاهر العنف في رسوم ، سنة11-9على رسوم األطفال من سن المتحركة وانعكاساتها 
 وكانت عينة ،طفال مصدرها الرسوم المتحركةاألطفال ومعرفة إذا كانت مشاهد العنف في رسوم األ

 اختيارهم بالطريقة القصدية واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتحليل  طفل تم30الدراسة 
، سنة) 11-9(ي رسوم األطفال في سن  مظاهر للعنف فود ث أظهرت الدراسة وجرسوم األطفال حي

11-9(مشاهد العنف في رسوم األطفال من سن  لبرامج الرسوم المتحركة دور كبير في ظهور أن (
من % 90.1 من األطفال يفضلون برامج الرسوم المتحركة، وأن% 83.5حيث أظهرت النتائج أن . سنة

تغلب مشاهد  و .هذه البرامج التي فضلها األطفال هي برامج قائمة على مبدأ العنف كموضوع رئيسي
 فقد احتوت األخرى، المتحركة على مشاهد العنف العنف في رسوم األطفال التي مصدرها الرسوم

 رمز 273 رمزاً للعنف من أصل 225رسوم األطفال الذين اختاروا رسم برامج الرسوم المتحركة على 
  .  من مجموع رموز العنف في رسوم األطفال% 82.4أي ما نسبته 

  
العربي للقنوات استخدامات الشباب "  بعنوان  ) 2006( دراسة الحديدي وآخرون  .6.1.2.2

 التعرف على أنماط تعرض الشباب العربي للقنوات إلىهدفت هذه الدراسة " الفضائية وتأثيرها فيهم
 دوافع الشباب العربي من وراء التعرض للقنوات الفضائية  إلىلفضائية وعاداته وكذلك التعرفا

اداته وتأثيرها نوات اإلخبارية وعواستخداماته إياها واإلشباعات التي يحققها له وقياس أنماط التعرض للق
 عينة تمثل كل خصائص وهي،  مفردة400  من أما عينة الدراسة فكانت تتكون،في الشباب العربي

الشباب العربي وتم اختيار أحد مراكز التجمعات العربية التي يلتقي فيها الشباب العربي لسحب عينة 
يشاهد : وكانت أهم النتائج، ربيةدراسات العالدراسة وتطبيق الدراسة عليها وهو معهد البحوث وال

، و %6.8والمشاهدة أحياناً % 43.2 الشباب العربي القنوات الفضائية ويتوزعون على المشاهدة دائماً
من اإلناث % 41.5مقابل % 43.9يشاهد القنوات الفضائية بصفة غير منتظمة أحياناً من الذكور 

  .من إناث% 58.2و % 56.1ن الذكور ة أحياناً مويشاهد القنوات الفضائية بصفة غير منتظم

  
عالقة المراهقين بالقنوات الفضائية دراسة تطبيقية في " بعنوان ) 2005( دراسة الروحاني . 7.1.2.2

 التعرف على استخدام المراهقين في الجمهورية اليمنية إلىسعت هذه الدراسة " الحضر والريف اليمني
 مبحوثاً من 400 :الدراسةوكانت عينة ، جنبية واإلشباعات المتحققة منهاللقنوات الفضائية العربية واأل

 أجهزة التقاط القنوات الفضائية في الريف والحضر وتقع أعمارهم أسرهمالمراهقين اليمنيين الذين تمتلك 
  بهدفمن المبحوثين من مشاهدة الفضائيات العربية% 40 يهدف:النتائجسنة، وكانت  18 -12بين 
واالسترخاء،  التسلية إلىمن المبحوثين % 39 وبينما يهدف العربي، على دول اإلقليم في الوطن حاالنفتا
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حيث احتلت % 76جاءت األفالم والمسلسالت في المرتبة األولى للمواد التي يفضلها المبحوثين بنسبة و 
 اقرأثم قناة % 62.9 في المرتبة الثانية بنسبة MBCوقناة % 66قناة الجزيرة المرتبة األولى بنسبة 

 % .40.9ثم قناة العربية بنسبة % 43بنسبة 

                    
تأثير مشاهدة الجمهور المصري للقنوات الفضائية على "  بعنوان )2005( دراسة إمام  .8.1.2.2

 مهور المصري للقنوات الفضائية تأثير مشاهدة الج إلى التعرفإلى سعت هذه الدراسة " رسائل االتصال
، وأهم المواد حرص الجمهور المصري على مشاهدتهاهم القنوات الفضائية التي يأ، واالتصالسائل وو

تم اختيار العينة  و ،وات الفضائية العربية واألجنبيةوالمضامين التي تشاهدها عينة الدراسة في القن
 ممن رة والجيزةمفردة من الجمهور العام في محافظتي القاه) 200( بالطريقة القصدية وكان قوامها 

من عينة الدراسة على مشاهدة % ) 59( يحرص  و توصلت الدراسة إلى أنه يشاهدون القنوات الفضائية
على مشاهدة القنوات الفضائية العربية واألجنبية % 37.5 بينما يحرص فقط،القنوات الفضائية العربية 

أهم المواد التي تشاهدها عينة  و أن ،لقنوات الفضائية األجنبية فقطفقط من العينة ا% ) 3.5(ويشاهد 
واألخبار والبرامج  ) 73.1(  األفالم العربية :هيالدراسة في القنوات الفضائية العربية بالترتيب 

واألفالم % ) 52.8( المنوعات % ) 55.4(  والمسلسالت العربية ،لكل منها ) 63.7( اإلخبارية 
     والبرامج الرياضية %) 27.5(  والبرامج الثقافية %)45.6( والبرامج الدينية %) 47.2( األجنبية 

في القنوات األجنبية أهم المواد التي تشاهدها عينة الدراسة  و% )32.3( واإلعالنات % ) 26.9( 
والبرامج الرياضية % ) 76.8( واألخبار والبرامج اإلخبارية %) 80.5( األفالم األجنبية : بالترتيب هي

  . % )37.8( وعات وبرامج المن%) 42.75( 
  

 البث التلفزيوني الفضائي الوافد إلى اليمن وعادات تعرض" بعنوان) 2004( دراسة سعيد . 9.1.2.2
 عادات وأنماط التعرض للقنوات الفضائية العربية إلى التعرف إلىسعت هذه الدراسة " طلبة الجامعة له

  راسة منهج المسح قد استخدمت الد وصنعاء،واألجنبية في اليمن عند طلبة جامعة 
أهم وكانت طالب و طالبة  ) 600( عينة عشوائية من طالب جامعة صنعاء قوامها  أما العينة فكانت 

إن القنوات العربية حازت على األفضلية في المشاهدة عند العينة وكانت أهم القنوات المفضلة : النتائج
إن األخيرة، جنبية في المرتبة في حين جاءت القنوات األART والجزيرة MBC والمستقبل LBCهي

  .أكبر من التعرض للقنوات األجنبيةالتعرض للقنوات العربية يتم بمعدل 
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 ألقيميأثر التعرض للقنوات الفضائية على النسق " بعنوان  ) 2004( دراسة النمر . 10.1.2.2
قة بين المراهقين  شكل العالإلى هذه الدراسة إلى التعرف تسع" للمراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 الصورة التي تقدم بها القيم عبر مضمون بعض القنوات إلىلقنوات الفضائية وكذلك التعرف وا
 ، أهم القيم المقدمة عبر القنوات الفضائية التلفزيونيةإلى التعرف إلى وهدفت ،التلفزيونية الفضائية

انوية المصرية وتكونت العينة من ن من طالب وطالبات المدارس الثيالمراهقمن عينة الدراسة وكانت 
 المرتفع،(  اقتصادية مختلفة اجتماعية، مفردة تم تحديد ثالثة أحياء سكنية تمثل ثالثة مستويات 400

وكانت نتائج الدراسة أنه هناك عالقة بين مشاهدة المراهقين لمضمون القنوات ). المنخفض المتوسط، و
  .واالستثمار الحرية،وقيمة األخالق، و االجتماعيةبي للقيم التلفزيونية الفضائية وزيادة اإلدراك السل

   
 المراهقين لوسائل االتصال واإلشباعات استخدامات" بعنوان ) 2003( دراسة المعبي . 11.1.2.2       

 ودوافع االتصال عادات تعرض المراهقين لوسائل  إلى إلى التعرفالدراسةتسعى هذه " التي تحققها
 والتغيرات الديموغرافية المختلفة التي تؤثر في استخدام االتصالوسائل تعرض المراهقين ل

وكانت عينة الدراسة من المراهقين في محافظة ،  واإلشباعات التي تحققهااالتصالالمراهقين لوسائل 
 وتم ، مفردة ممثلة للمجتمع المصري400دمياط في الريف والحضر حيث بلغ عدد أفراد العينة 

 سنة وتقابلها 17-14قة الطبقية العشوائية وتناولت الدراسة المراهقين من سن اختيارهم بالطري
 أن أكثر المواد التي ، الدراسةإليهاوكانت النتائج التي توصلت ة،  الثانوية بنوعيها العام والفنيالمرحلة

فروق نه توجد أو، لمنوعات واألغانييفضلها المراهق في مشاهدته للتلفزيون كانت العربية يليها ا
 حيث تفوقت اإلناث على) ذكور وإناث (  التلفزيون والجنس استخدامذات داللة إحصائية بين كثافة 
 حيث واالجتماعي االقتصادي وكذلك وجود فورق لصالح المستوى ،الذكور في المشاهدة التلفزيونية

فروق ذات داللة وكذلك وجود ، المرتفع فض ثم تزداد كثافة المشاهدة للمستوى المتوسط يليها المنخ
  .  لمشاهدة التلفزيون ونوع التعليمالطقسيةإحصائية بين الدوافع 

  
التعرض لدراما التلفزيونية وإدراك الشباب المصري " بعنوان )2003( دراسة  الرفاعي . 12.1.2.2       

مين سعت هذه الدراسة إلى توضيح العالقة بين تعرض الشباب المصري للمضا ،"للعالقة بين الجنسين
 وبين إدراك الشباب لهذا الواقع المقدم مع – المسلسالت العربية –التي تقدمها الدراما التلفزيونية 

إدراك واقعية ودوافع المشاهدة وات الوسيطة مثل المشاهدة النشطة  المتغيراالعتباراألخذ في 
من أحياء القاهرة  عينة الدراسة عشوائياً اختيار وتم ،واالقتصادي االجتماعيالمستوى  والمضمون

أما عينة تحليل المضمون فكانت المسلسالت ،  عاما30ً -18ذكوراً وإناثاً من ومقسمين حسب الجنس 
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 وكانت ، وحتى نهاية أكتوبر2001ول أغسطس العربية المقدمة على القناتين األولى والثانية من أ
وقد )   دقيقة 55-45( بين  حلقة درامية تراوحت مدة الحلقة 153 درامية قدمت في أعمالثمانية 

أكدت على أن كثافة المشاهدة تؤدي إلى تبني األفكار والقيم المقدمة من خالل ما  نتيجة إلىتوصلت 
 الدراسة أنه كلما زاد حجم أثبتت، و بدالً من تبني قيم وأفكار الواقعهو معروض في التلفزيون 

صورة مشابهة  باالجتماعيالشباب للواقع التعرض للدراما التلفزيونية بصفة خاصة كلما زاد إدراك 
أثبتت الدراسة أن التلفزيون يلعب دوراً مهماً في تشكيل السلوك في ضوء ، كما مع ما يعرض خاللها

 أثبتت ،االجتماعيما يقدمه من أعمال درامية وبرامج تتناول التطورات المختلفة فيما يختص بالدور 
  . زيونين بما يشابه ما يقدم في التلفإدراكه للعالقة بين الجنسالدراسة أنه كلما قل سن الفرد كلما كان 

  
أثر المشاهدة التلفزيونية على التحصيل الدراسي لطلبة "بعنوان  ) 2003( دراسة عياد . 13.1.2.2    

     تتكون من )  طبقية عنقودية ( وكانت عينة الدراسة" الصف التاسع األساسي في محافظة بيت لحم 
وجود عالقة بين عدد   لجمع المعلومات وكانت النتيجةةانواستخدم االستبب وطالبة طال ) 302( 

   .، لصالح الفئة التي تشاهد مدة قصيرةلفزيونية ومستوى التحصيل الدراسيساعات المشاهدة الت
  

دوافع استخدام المراهقين المصريين للقنوات الفضائية " بعنوان  ) 2002( دراسة مزيد  . 14.1.2.2
 إقبال جمهور المراهقين المصريين على  إلى التعرفهدفت هذه الدراسة" شباعات المتحققة لهمواإل

 القنوات التي يشاهد فيها إلى والتعرف ، وكثافته،التعرض للقنوات الفضائية ومعدل التعرض لهذا البث
 القنوات الفضائية أهم إلى كذلك التعرف ،المراهقين القنوات الفضائية وساعات المشاهدة وأنماط المشاهدة

 و تم إجراء الدراسة على عينة ،ها من قبلهمالعربية واألجنبية التي يشاهدها المراهقون وأسباب تفضيل
 مفردة من 400سنة قوامها  ) 18-15(  من المراهقين المصريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين قصدية
 فهي ، الدراسةإليها النتائج التي توصلت مأهأما ، ) مدينة نصر ومصر الجديدة ( ان مدينة القاهرة سك

وان % 79هرة بنسبة أن الفترات األكثر تركيزا للمشاهدة تتركز بشكل أساسي بين فترتي المساء والس
معرفة % 80(و والتخلص من الملل واالسترخاءلمشاهدة للقنوات العربية هي التسلية أهم الدوافع 

  .معات العربية على المجتاالنفتاح% 72األخبار الجارية 
 

استخدام المراهقين في الريف المصري للتلفزيون " بعنوان ) 2001( دراسة الشوربجي . 15.1.2.2
 مدى استخدام المراهقين في الريف المصري إلىهدفت هذه الدراسة التعرف " واإلشباعات المتحققة لهم

 تلفزيون وقدرته على التأثير على أهمية ال إلى والتعرف، وأهم دوافعهم للتعرض لهذه المواد،للتلفزيون
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 مفردة 400 وشملت ،ينة بالطريقة الطبقية العشوائية العاختيار وتم ،المراهقين من سكان الريف المصري
ارتفاع شدة . الدراسةإليها وكانت أهم النتائج التي توصلت ،سنة من محافظة المنوفية ) 20-18(من سن 

على  ) 2.4( وبرزت الدوافع النفعية بمتوسط  ) 2.27( ط دوافع مشاهدة المراهقين للتلفزيون بمتوس
 اإليجابي الهادف من جانب المراهقين االستخداملى غلبة إ،مما يشير ) 2( بمتوسط الطقسيةالدوافع 
وهو من الدوافع (  وقد أكد ذلك ترتيب الدوافع عموماً حيث جاء دافع المعلومات ، للتلفزيونالريفيين
 دوافع التسلية واإلثارة  ثم، )2.7( دوافع المشاهدة بمتوسط األولى بين جميع في المرتبة ) النفعية 

ن في مؤخرة الدوافع بمتوسط بينما دافع الهروب والنسيا ) 2.4( ثم دافع تعلم األشياء  ) 2.05( بمتوسط 
 )2(  .  
 

اء أمورهم نحو اتجاهات التالميذ الكويتيين وأولي"  بعنوان )2001( أما دراسة األنصاري . 16.1.2.2
 التالميذ الكويتيين اتجاهات  إلىفقد هدفت التعرف" التلفزيون وبعض العوامل المجتمعية المؤثرة فيها

 الدور الهام الذي إلى و التعرف ، العوامل المجتمعية المؤثرة فيهاوأولياء أمورهم نحو التلفزيون وبعض
،  الباحث المنهج الوصفي التحليليستخدموا، يقوم به التلفزيون كأحد مؤسسات التنشئة االجتماعية

ممن تتراوح أعمارهم بين  ،طالب ) 950( ن عدد أفراد العينة  وكا،ت كأداة لجمع المعلوماةانواالستب
 األطفال يقضون  أنهممورأ حيث أكد الطالب وأولياء ،لطلبة من أولياء األمور هؤالء ا475، سنة7-13

ون أشياء ال  وأنهم يتعلمون من التلفزي،تلفزيون في أيام العطل مشاهدة ال أربع ساعات فيإلىمن ثالث 
  . ها في المدرسةنيتعلمو

   
" االجتماعية تنشئتهمأثر مشاهدة األطفال للدراما على " بعنوان ) 2001( دراسة حافظ . 17.1.2.2

 من االجتماعية اآلثار المترتبة على مشاهدة األطفال للدراما على تنشئتهم إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 
 وكذلك من خالل تحليل مضمون بعض ،) واإلعدادية االبتدائية( خالل اختالف الجنس ومراحل التعليم 

 هذه الدراسة على عينة عشوائية إجراء تم ،ة من خالل القناة األولى المصريةالمواد الدرامية المعروض
 فقد تمثلت التحليلية العينة أما ، )15-7(  من سن االبتدائية من طالب وطالبات المدارس 504قوامها 

 كافة المشاهدين وذلك  بين على القناة األولى وذلك ألنها القناة األكثر مشاهدة مناالختيارفي أنه وقع 
 وقد تم تحليل المضمون على الدراما العربية لدورة كاملة ثالثة ، على الدراسات والبحوث المختلفةبناء

لنتائج التي توصلت إليها  وكانت أهم ا،2001اية شهر مارس  حتى نه2001ير أشهر من أول ينا
 وجود داللة اتضح و ، معدل المشاهدةاختالفال يتسبب في ) أنثى ، ذكر(  أن جنس الطفل ،الدراسة

 وأنه كلما ،لى كثافة تعرض األطفال للمسلسالت عواالجتماعيإحصائية على تأثير المستوى االقتصادي 
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 و لم يتضح وجود عالقة بين ،ألقيمي الدرامية المعدة للكبار اختل نظامهم زاد تعرض األطفال للمواد
 وأن هناك ،االجتماعية وبين تشكيل اتجاههم نحو الموضوعات ،دوافع الصغار للتعرض لدراما الكبار

 وعدم تحمل ،حب المظاهر، و النفاق و ، الخيانة، وة موجودة بدرجة كبيرة مثل الكذبقيم سلبي
أن األطفال يرغبون بتقليد النماذج التي تظهر في الدراما التلفزيونية وهي نماذج تفتقر  ، والمسؤولية

  . أي أن األطفال يتحدون مع نماذج غير سوية ويحبون أن يكونوا مثلهم،االجتماعيةللكثير من القواعد 
  

لإلذاعة  الشباب الجامعي بالتعريض ىعالقة مضمون القيم لد" بعنوان )2000(البيومي . 18.1.2.2
هدفت هذه الدراسة إلى التوصل إلى معرفة دقيقة لطبيعة العالقات بين مستويات تعرض " والتلفزيون

ن مضمون القيم لدى الشباب  وبي،وعة والمرئية الوطنية والدوليةالطالب الجامعيين لوسائل اإلعالم المسم
ذه األولويات بمتغير التعرض  أولويات القيم لدى الشباب ومدى ارتباط هإلى والتعرف كذلك ،المصري
ومعرفة ..  مقارنة بمتغيرات ديموغرافية مثل نمط التعليم والجنس والدخل ، المسموع والمرئيلالتصال

 مفردة من 200نة وعددها  العياختيارتم  ويات مع واقع منظومة القيم في مصرمدى اتفاق هذه األولو
 بطريقة العشوائية المنتظمة من اختيارها وتم ،اثالطالبات بجامعة القاهرة من الذكور واإلنالطلبة و

أن نظام القيم في مصر يتعرض للمؤثرات الوافدة في ظل توصلت الدراسة إلى  و، والحقوقكليتي العلوم
 وثبتت صحة الفروض القائلة بوجود تأثير ،دات الثقافية الذاتية في المجتمع المفروض على المفراالنفتاح

 القيم األربع  استجابات الطالب لمقياس األنشطة المعبرة عنإلىات التعرض ية لمتغيرذي داللة إحصائ
  . واالجتماعية المعرفية والفنية ووهي الجمالية

 
 في دراسة مسحية قام بها الجهاز المركزي )2000(دراسة جهاز اإلحصاء الفلسطيني  .19.1.2.2
 وال تختلف هذه النسبة كثيراّ ،تلفزيونمن األطفال يشاهدون ال% 94أن  توصل إلى ،الفلسطيني لإلحصاء

 ،يشاهدون برامج األطفال)  سنة 17-6( من األطفال % 92.8 أن، األطفال الذكور واألطفال اإلناثبين 
% 66.1 و ،ألغانييشاهدون الموسيقى وا% 85.3 و ،اهدون البرامج الفنية والترفيهيةيش% 90.8و 

يشاهدون برامج الشؤون % 13.9 و،االقتصاديةيشاهدون البرامج % 8.8 و ،يشاهدون الرياضة
 فقد تبين أن ،للتلفزيون اليومية)  سنة 17-6 ( وبخصوص معدل ساعات مشاهدة األطفال. السياسية

 3ين منهم يشاهدونه ب% 38.5 و، فزيون يومياً من ساعة إلى ساعتينمن األطفال يشاهدون التل% 49.3
 وال تختلف هذه النسب ، ساعات فأكثر يوميا5ًل يشاهدونه فامن األط% 12.2 بينما ، ساعات يوميا4ًإلى 

وبلغت نسبة األسر الفلسطينية التي تقوم بمراقبة نوعية  .كثيراً بين األطفال الذكور واألطفال اإلناث
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تقوم أحيانناً بمراقبة % 18.3 و ،%68.0بشكل دائم )  سنة 17-6( البرامج التي يشاهدها األطفال 
  .           من األسر ال تراقب ما يشاهده األطفال من برامج% 13.7 ،نوعية البرامج

  
 في المدبلجةالقيم في مسلسالت الرسوم المتحركة ." بعنوان  )1999(أما دراسة العطاري . 20.1.2.2

يون في  في تعامل األبناء مع التلفزلوالدياوالتي سعت إلى تحديد أنماط التدخل  "التلفزيون السعودي
 حيث كان مجتمع الدراسة يتكون من طلبة - ديانات وجنسيات وأعراق مختلفة - اتقافدراسة عبر ث

وضواحيها وكان " كوااللمبور" الصف السابع وحتى الصف العاشر في المدارس العالمية في ماليزيا 
 ، طالبا640ينة من  وتم اختيار العينة بالطريقة العنقودية العشوائية  وتكونت الع،عددها عشر مدارس

 تأتي ،األولىالتلفزيون يأتي بالدرجة و خلصت النتائج إلى أن تأثير  ، للدراسةواستخدم االستبيان كأداة
، كثر مما يناقشونهم حول المشاهدة في المشاهدة أءهمأن اآلباء يشاركون أبنا و .الثانيةالصحافة بالدرجة 

أنهم % 49 ،ثناء العام الدراسي يمنعون من مشاهدة التلفاز أ الذينمن أفراد العينة% 64حيث ذكر 
 بمشاهدة األفالم ينصحونهممن أفراد العينة أن والديهم % 73و  ،يمنعون من مشاهدة أفالم الكبار

 . ينة أن التلفاز أداة تسلية أساسا كما أفاد أغلب أفراد الع،التعليمية

  
هدفت التعرف إلى وظائف " دور التلفزيون في قيم األسرة" بعنوان ) 1999( دراسة األمير . 21.1.2.2

العالقات األسرية، والزواج، والموقف من المرأة (التلفزيون في القيم من خالل ثالث مجاالت للقيم وهي 
، واختار الباحث مدينة الموصل لتكون مجتمعا للبحث، وتألفت عينة )قيم األسرة(والتي أطلقنا عليها ) 

سنة ) 27-16(اخذ من كل أسرة مفردتين بحثيتين األولى من األبناء الشباب من عمر ) 300 (البحث من
  وتوصلت، مفردة) 600( مجموع العينة الكلي أي يصبح)  فما فوق-35(والثانية من اآلباء من عمر 
اء  ظهرت هناك فروقات واضحة في معدل ساعات المشاهدة بين األبن،الباحثة إلى نتائج عديدة أهمها

واآلباء إذ كان األبناء أكثر مشاهدة للتلفزيون ومن ثم؛ يزداد احتمال تأثر قيمهم به أكثر من اآلباء، كما 
أوضح البحث أن ثلثي العينة يشاهدون قنوات غير عراقية فضال عن القنوات العراقية ومن أبرزها 

رهم من مشاهدة بعض البرامج القنوات السورية والتركية، وأن أكثر من نصف العينة يمنعون أفراد أس
، وأن نسبة كبيرة سالت المدبلجة واألفالم األجنبية المسل  السيماالتي يعتقدون أنها تحوي على قيم سلبية 
 و أوضح الباحث بأن هناك ،م بمنع المشاهدة في أثناء غيابهممنهم يعتقدون بعدم التزام أفراد أسره

 وفي مجال العالقات ، انتشار القيم السلبيةفي يساعد  التلفزيون شائعاً جدا لدى أفراد العينة باناعتقادا
 من اآلباء واألبناء على وجود دور واضح للتلفزيون في التزود بالقيم الجديدة ونالمبحوث اتفقاألسرية 

 وإسهاماشتراك السلطة بين الزوجين ، ولقيميا على تأكيده الموقف اتفاقهموتدعيمها في هذا المجال مثل 
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 وفي مجال  ،بقاء السلطة بيد األب فقط: من تأكيده على القيم القديمة مثلء في صنع القرار أكثر األبنا
 للتلفزيون دوراً واضحاً في تغير قيم الزواج من خالل تدعيمه للقيم أن على ونالمبحوثقيم الزواج اتفق 

، كما  في اختيار شريك الحياةة األبناءالجديدة مثل مشاركة األبناء لألبوين في اختيار شريك الحياة وحري
اتفقوا على دوره في تشجيع زواج الغرباء أكثر من تشجيعه لزواج األقارب الذي كان منتشراً في السابق 

عن األهل بعد فضال عن دوره الواضح في تشجيع إيجاد عالقة تعارف قبل الزواج والسكن المستقل 
 على دور واضح للتلفزيون في تغيير النظرة ونحوثالمب وكذلك الحال في مجال المرأة فقد اتفق ،الزواج

 ، اتخاذ القرار وفي اختيار الشريكإلى المرأة من خالل تشجيع خروجها للعمل والدراسة والمشاركة في
 دوراً أقوىويكون ) ، والتغييرالتزود، والتدعيم (أوجه دور التلفزيون في القيم يتمثل في ثالثة نإوأخيرا ف

ن  فيما بعد ألألقيميللقيم الجديدة وتغييره النظرة إلى بعض القيم تمهيداً لعملية التغير له من خالل تزويده 
 .دوره في التغير يكون بسيطاً وبطيئاً وذلك المتياز القيم بالثبات النسبي

   
القيم في مسلسالت الرسوم "  بعنوان )ه1416(  و محمود ألحارثيوحاولت دراسة . 22.1.2.2

المدبلجة في  تحديد القيم في مسلسالت الرسوم المتحركة "في التلفزيون السعوديالمتحركة المدبلجة 
هدفت إلى معرفة مضمون أفالم الرسوم المتحركة المدبلجة، و دراسة و " التلفزيون السعودي بعنوان

تكونت و.  للطفل وتنشئته االجتماعيةألقيميماهية القيم التي تقدمها تلك األفالم، ومدى إسهامها في البناء 
 ،دقيقة) 180( مدة الزمنية للعينة  وبلغ إجمالي ال،دبلجةعينة الدراسة من ثالثة أفالم للرسوم المتحركة الم

استخدم الباحثان استمارة تحليل المضمون، استخدم فيها المشهد، ونوع اللقطة، والزمن، كوحدات 
القيم المفيدة في مسلسالت الرسوم  تتفوق على القيم الضارة  أنكان من أهم نتائج الدراسةللتحليل، و

 أن القيم التي تتضمنها هذه المسلسالت قد تؤثر بشكل السعودي،المتحركة المقدمة لألطفال في التلفزيون 
أنه بمقدار نجاح وبراعة المسلسل و ، اإلسالمية التي تدفع عجلة النموكبير على بناء الشخصية العربية 

مبتكرة بقدر ما يزيد تأثيره سلباً على األطفال لتضمنه أفكاراً وقيماً في عرض القيم من الناحية الفنية ال
  .ضارة

  
 االتجاهات مشاهدة القنوات الفضائية على انعكاسات"  بعنوان )1997( دراسة القليني  .23.1.2.2
 المترتبة واالنعكاسات اآلثار إلىالتعرف تهدف هذه الدراسة "  السائدة لدى الشباب المصرياالجتماعية

 السائدة لدى الشباب المصري وقد االجتماعية االتجاهات وتأثير ذلك على ،على مشاهدة القنوات الفضائية
 العالقة بالوالدين والحرية والوجبات الجاهزة و من عدة جوانب شملت األمن االتجاهاتتناولت الدراسة 

 مفردة تتراوح 260 سة منتمثلت عينة الدراو . االجتماعيفي إطار الفكر والمظهر الهجرة الموجهة و
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سنة ممن يمتلكون أطباق استقبال فضائية وعلى مجموعة أخرى ضابطة ممن  ) 38-18( أعمارهم من 
  . ال يمتلكون أطباق استقبال فضائية 

 االجتماعية االتجاهاتوجود فروق دالة بين كثيفي المشاهدة وقليلي المشاهدة في  إلى الدراسةتوصلت و 
 السائدة لدى الشباب ولم يتأثر االجتماعية االتجاهاتيوضح تأثير كثافة التعرض على مما . السائدة لديهم

  . بمشاهدة القنوات الفضائيةالوالدية نحو العالقات االتجاه
  

 في ألقيميتأثير مضمون القنوات الفضائية على النسق "  بعنوان )1997( دراسة عسران . 24.1.2.2
 إدراك تأثير مضمون برامج القنوات الفضائية على إلى التعرف سعت هذه الدراسة إلى" الريف المصري
نة من سكان إحدى القرى بصعيد  وذلك من خالل عي، المقدم عبر هذه القنواتألقيميالمشاهد للنسق 

 المقدم عبر برامج ومواد ألقيمي المشاهدين بالنسق إدراك تحديد مستوى  في  وتركزت الدراسة،مصر
م من إحدى  مفردة تم سحبه220 بلغ قوام العينة ، وعي أو خيالي أو ال يعرفإدراك واقهذه القنوات ب

من أفراد % 25.37 أن :إلى وقد توصلت الدراسة ، من اإلناث60 ذكور و16 ،قرى محافظة المنيا
 لقيمي المقدم عبر القنوات التلفزيونية خيالي وال يعبر عما يسود في المجتمعا النسق أنالعينة يدركون 

   .من قيم
  

 المصرية على انحراف السينمائيةتأثير األفالم " بعنوان )1994( عبد الجواد دراسة. 25.1.2.2
عينة ، وتمثلت  األحداثوانحرافهدفت هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين األفالم السينمائية " األحداث

 100 و،حداث الجانحين مفردة من األ100 ،فردة في كل من القاهرة والزقازيق م200الدراسة الميدانية 
عينة الدراسة ، أما  )15-18( مفردة من األحداث غير الجانحين وتراوحت المرحلة العمرية ما بين 

 16 فيلماً من األفالم التي حققت أكثر مدة عرض باإلضافة إلى 350ممثلة ب ة عينارياختفتم التحليلية 
 هناك تأثير لمشاهدة األفالم أن الدراسة أظهرتالجانحين، و عينة األحداث اختارهافيلماً كان قد 

 زيادة التأثير إلى األحداث حيث أن زيادة عدد مرات المشاهدة يؤدي بانحراف وعالقته السينمائية
   .لالنحرافوبالتالي 

  
"  في بعض المسلسالت العربيةواالجتماعيةالقيم الخلقية " بعنوان)  1993 ( دراسة أحمد  .26.1.2.2

 للمسلسالت العربية  التعرف على القيم السلبية واإليجابية التي أدركها المشاهدونعلى سعت هذه الدراسة
 ،ن للمسلسالت العربية التلفزيونية التي أدركها المشاهدوواالجتماعية والقيم الخلقية ،في التلفزيون

س والمستوى عالقة إدراك المشاهدين للقيم التي تبثها المسلسالت بمتغيرات العمر والجنإلى والتعرف 
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 مبحوث من الحاصلين على مؤهل 80 و أجريت الدراسة على عينة قومها ،واالقتصادي االجتماعي
  جامعي فأكثر 

 كل من القيم  قلة القيم التي وردت في استجابات العينة وظهور، وكانت أهم النتائج،)ذكور وإناث ( 
  .  السلبية أكثر من القيم اإليجابية كما أن الدراسة توصلت إلى عدد من القيم،اإليجابية والسلبية

 
السينما والتلفزيون وتفاوت عالقتهما ببعض السلوك "  بعنوان  )1990( دراسة نور الدين   .27.1.2.2

 عالقة السينما والتلفزيون ببعض صور السلوك الجانح وهل إلى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف "الجانح
 عن قيم المجتمع  إذا كانت ظروفه تدفعه إلى الخروجرافاالنحيمكن أن يدعما جنوح األحداث إلى 

 وكانت عينة الدراسة من األحداث المنحرفين في ،ستخدم الباحث منهج المسح بالعينةا، وأعرافه السائدة
رتباطية بين اوجود عالقة  وقد توصلت الدراسة إلىمنحرفاً،  حدثاً 145المملكة المغربية وكان قوامها 

 والجريمة لديهم وبالتالي تكوين االنحراففالم البوليسية والحروب وبين غرس قيم تعرض المبحوثين لأل
 االحتيال  العينة من أنأفرادمن األحداث من % 15.2قر ، وأية معينة لديهم عن عالم الجريمةصورة ذهن

 تأثبتو ،% )17.6(  وأيضاً الحظ  والصدفة قد يساعدان على النجاح بنسبة ،قد يساعد على النجاح
غرس  المشاهدة التراكمية للمواد التلفزيونية تؤدي إلى الذي يقوم على فكرة أنالدراسة صحة الفرض 

 . القيم إثر تقديمها للمشاهدين

  
 حيث هدفت هذه الدراسة " أثر التلفزيون في سلوك األحداث" بعنوان )1984 (دراسة عدوان. 28.1.2.2
 سنة 18-8وحت أعمارهم  الذكور واإلناث ممن ترا سلوك األحداث علىثر التلفزيون أإلىالتعرف 

 المختصين في  وكذلك بعض، آراء أولياء األمور األحداث وفئة من األحداث أنفسهمإلىبالتعرف 
 ) 30( ولي أمر و  ) 150( حدث و  ) 300(  وبلغ عدد العينة ،واالجتماع النفس لممجاالت اإلعالم وع

 وقد توصلت الدراسة ، وجغرافية متباينة في العراقتصاديةواق واجتماعية مستويات ثقافية ،صمتخص
إلى العديد من النتائج  كان أهمها من حيث تأثير التلفزيون على األحداث أن للتلفزيون آثاره اإليجابية 

 عن وسائل اللهو الضارة واالبتعاد) علمية وتاريخية ( كالفوائد الرياضية والثقافية العامة والمعلومات 
 أما اآلثار الضارة أو السلبية ، وتعلم بعض اللغات األجنبية وبعض الفوائد الصحية واإلنسانيةوالهوايات

 وتقليد العادات السيئة من مجتمعات ، وإهمال الواجبات المدرسية،فتتمثل في السهر إلى وقت متأخر ليالً
  . عنف والتمرد نحو الواالتجاه واستعمال األلفاظ النابية ، نحو الحب الجنسيواالتجاه ،أخرى
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أجريت هذه الدراسة على عينة من الشباب المنحرفين الذين أسهم  ) 1975 ،حسن(دراسة  .29.1.2.2
 لدى االنحرافآثار التلفزيون المؤدية إلى هذا إلى  حيث هدفت الدراسة التعرف ،انحرافهمالتلفزيون في 
متخصص من ) 60(اإلضافة إلى ب)  إناث 50 و، ذكور150(  شاب 200وبلغت العينة  ،أفراد العينة
 العينة من المودعين اختيار وقد تم ،االجتماعوالباحثين والباحثات في مجال الشرطة وعلم  المحققين 

، وخلصت ببعض السجون والموقوفين ببعض أقسام الشرطة ودور التربية بمدينتي القاهرة والجيزة
 هي األفالم والحلقات البوليسية وأنهم يرغبون في  البرامج المفضلة لدى الشباب المنحرفين أنالنتائج إلى

 ،األشياء التي رأوها في التلفزيون أن و، العنف وشخصيات تمثل الشر دائماًتقليد شخصيات تمثل أدوار
 وأن األشياء التي رأوها وحاولوا تقليدها ،يالتويتمنون أن تكون لديهم السيارات الفاخرة والشقق والف

 التلفزيون كان أحد أسباب من أفراد العينة أن% 50 ويرى  ،ء والشهرة والمالالرقص والغنا والسرقة
 التلفزيون  من أفراد العينة أن%50 ويرى ،ذي ارتكبهخطأ الّ وساعدت على ال،مشكالته التي يعاني منها

ون من  ويرى المختص،ان سبباً أساسياً في حدوثه لديهمه ك إال أنّلالنحرافوإن لم يكن عامالً مباشراً 
 للتلفزيون أثره في انحراف الشباب سواء من حيث أسلوب التدبير أو  أناجتماعيين وأخصائيينمحققين 

 وأهم البرامج ،االحتيالالتنفيذ أو القتل وسرقة السيارات وأعمال الشغب وسرقة المتاجر والنصب 
     .المؤثرة في ذلك أفالم العنف والمسلسالت البوليسية وأفالم الجنس

 
  الدراسات األجنبية  2.2.2

  

Watching of Effects "بعنوان  )    HassanBin Hj,2009(دراسة ابن الحاج حسن    2.2.21.

Violence Movies on the Attitudes Concerning Aggression among Middle 
Schoolboys(13-17years old) at International Schools in KualaLumpur, Malaysia" 

هذه الدراسة إلى بحث ومقارنة النتائج المترتبة على السلوك العدواني عند المراهقين بناءاً على هدفت 
المشاهدة التلفزيونية، وكانت أداة الدراسة االستبيان، وعينة الدراسة من طالب المدارس العالمية في 

دة في السلوك العدواني اكواللمبور، وكانت نتيجة وجود فروق دالة بين كثيفي المشاهدة، وقليلي المشاه
      .لصالح كثيفي المشاهدة

  
 Relationship between the use of local"  بعنوان)Metchn,2001(دراسة ميتشن  2.2.2.2

mass media and adolescents”  التي أظهرت العالقة بين وسائل اإلعالم المحلية والمشاركة
 التعرف على العالقة بين استخدام وسائل إلىاسة  وهدفت هذه الدر، والسياسية للمراهقاالجتماعية
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اإلعالم المحلية ومدى المشاركة السياسية واالجتماعية للمراهقين في المناطق لحضارية والمتحضرة 
فرداً من المراهقين المراهقات ممن تتراوح  ) 150(حديثا والريفية وأجريت الدراسة على عينة قوامها 

 مجموعة إلىن طبقات اجتماعية واقتصادية مختلفة وتوصلت الدراسة  سنة م18-12أعمارهم فيما بين 
 المحلية في المناطق الحضارية والمتحضرة حديثا اإلعالمارتفاع نسبة استخدام وسائل  :من النتائج أهمها

    .الريفيةمن قبل المراهقين بينما استخدامها كان منخفضا في المناطق 
   

تأثير اإلنتاج التلفزيوني المصور على "وهي بعنوان ) Lawrans&etal ،2000(دراسة لوران  3.2.2.2
   ."التلفزيون المقدمة في برامج االجتماعيةاألهداف 

ي برامج  فاالجتماعية على األهداف ،على أثر برامج التلفزيون المصورةهدفت الدراسة إلى التعرف 
ت سنوا ) 6-3( أعمارهم ما بين طفالَ  تتراوح ) 12( وأجريت الدراسة على عينة مكونة من ،األطفال

 البرامج أن :اسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت الدر،عن طريق عمل لقاءات مع األطفال
  . لألطفال وتقدم لهم قصصاً تفرق بين الخير والشراالجتماعية وثيقاً بالحالة ارتباطاترتبط 

  
 Impact of Watching International " بعنوان ) Archita ,2000 (دراسة أرتشيا 4.2.2.2

Television Program’s on Adolescents India  وسعت هذه الدراسة إلى معرفة اآلثار النفسية 
  وكانت عينة الدراسة،ي المترتبة على مشاهدة المراهقين في الهند لبرامج التلفزيون الدولواالجتماعية

 وقد  توصلت إلى ،) سنة 18 – 15( م ما بين  أعماره مفردة من الذكور واإلناث الّذين تراوحت)161
 بشكل يتعارض مع القيم ،األفكار والمعتقدات موضع الدراسة المراهقين تجاه اتجاهاتوجود تغيرات في 

والعادات السائدة في الهند وذلك عقب مشاهدتهم لهذه البرامج المعروضة بالمحطات الدولية فقد سئلوا 
 موضوعات من بينها العنف والمخدرات والجنس قبل مشاهدتهم لهذه  ومواقفهم تجاه عدةاتجاهاتهمعن 

                                                                       .    البرامج وبعدها
      

 Educational and Prosaically " بعنوان )Sandra   1999,(دراسة ساندرا  5.2.2.2

Programming on Saturday Morning Television" وسعت هذه الدراسة إلى معرفة أهم القيم 
 وذلك من خالل تحليل مضمون البرامج ،تي تبث على التلفزيون صباح السبت الواالجتماعيةاألخالقية 

  والتي يتم من خاللها FOX،NBS،ABC،CBS ، هيالتعليمية المقدمة من خالل أربع قنوات رئيسية
ذه القنوات أثناء  طفال من مشاهدي ه29راسة الميدانية على عينة من أجريت الد و. تقديم بعض القيم

  في الفترة الصباحية من السابعة،سجيل هذه البرامج على شريط فيديو وتم ت،1996 \1995موسم 
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: يلي وكانت أهم النتائج ما.  وتم تعريض األطفال لها وهم في منازلهم،صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً
 وان هذه البرامج تناسبت مع ،قيمة العلم والتعليم بشكل إيجابيمج تؤثر على مفهوم األطفال لأن هذه البرا

  . متطلبات هذه المرحلة العمرية
 

 Adolescents , Perception of the Primary " بعنوان)Potter,1999 (دراسة بوتير  6.2.2.2

Values of Television Programming "  إثبات العالقة بين مشاهدة سعت هذه الدراسة إلى
 حيث تم تحديد ،ببرامج التلفزيون من حيث األهميةالتلفزيون وترتيب المبحوثين لعدد من القيم المذاعة 

قيمة الحقيقية :  وهي،التلفزيون من خالل األفكار الرئيسية المعروضة في باستمرارعدد من القيم تتكرر 
 الخير ينتصر – العمل الجاد يحصد المكافآت –األهداف  األمانة أفضل وسيلة لتحقيق –تنتصر دائماً 
 من األفضل أن تكون –الحظ شيء مهم – البقاء لألقوى – الشّر ينتصر على الخير -على الشر

وتم .  استرخ واستمتع بالحياة وال تأخذ األمور بجدية كبيرة–محظوظاً أكثر من أن تكون ذكياً أو قوياً 
ض  وكانت النتائج أن هناك إرتباط إيجابي بين التعر،مراهقينق الدراسة على عينة من التطبي

الحقيقة (  قيمة واختيار والبرامج الرياضية االجتماعية والمسلسالت ،للمسلسالت المعروضة وقت الذروة
كما وجد بورتر أن المراهقين الّذين يشاهدون المسلسالت اليومية والرياضية كانوا أكثر ) تنتصر دائماً 

     .إلدراك هذه القيم احتماال
 

 Media Impaction Fright "بعنوان) Sparts & Gray,1995 (دراسة إسبارتس 7.2.2.2

Reactions and Belief in UFOs Role of Mental Imagine  " وهدفت هذه الدراسة إلى
وتم .  المعتقدات وتأثير وسائل اإلعالم على،المختلفة دور التخيالت العقلية لتأثير وسائل اإلعالم اكتشاف
   ة وكانت العينة تضم  عينة الدراسة من طالبات إحدى الجامعات في وسط غرب الواليات المتحداختيار

 واعتمدت الدراسة ،مات المطلوبة لجمع المعلواستقصاء طلب منهم أن يملئوا صحيفة ،طالبة ) 63( 
بحوثين نحو الخوف من خالل  الماستجابات مقاييس الذكاء واستخدام مقاييس لقياس استخدامعلى 

أن هناك : بحوثين وكانت أهم النتائج ما يليمجموعة عبارات يجيبون عليها لتحديد درجة خوف الم
  .    الخوف للعرض المخيفاستجابات الذكاء و اختبارات إيجابي بين ارتباط

  
على وسائل  االعتماد توظيف فروض نظرية :بعنوان) Mcdonald,1993(دراسة ماكدونالد  8.2.2.2
 على وسائل اإلعالم وأجريت الدراسة االعتمادهدفت هذه الدراسة إلى اختيار فروض نظرية . اإلعالم
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فرداً وتوصلت الدراسة إلى أن األفراد يعتمدون على وسائل اإلعالم في  ) 450( على عينة قوامها 
  .المعرفة حاجتهم إلى إشباع
ل اإلعالم المختلفة كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات  التلفزيون يحتل المكان األول بين وسائوأن

   . الشخصياالتصالالخاصة بإدمان المخدرات تالها الصحف والمجالت ثم الراديو ومصادر 
  
 Student Motives For Watching Soap ."بعنوان)Babrow،1987(دراسة بابرو 9.2.2.2  

Operas, Journal Of Broadcasting & Electronic Media" سعت هذه الدراسة إلى معرفة 
 ،ت التلفزيونية الطويلة بشكل خاص وللمسلسال،أسباب ودوافع تعرض الطالب للتلفزيون بشكل عام

مفردة من  ) 301(  وكانت عينة الدراسة ،ذا التعرض قياس دوافع هاستمارةومقدار تعرضهم من خالل 
 من الذكور واإلناث وقد توصلت ،األمريكية Midwesternطلبة وطالبات الجامعة الدارسين في مدينة 

 اعتبارات:  دافعاً لمشاهدة هذه المسلسالت من أهمها16أن هناك : الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها
 تحقيق –% 12.7 جودة المسلسالت بنسبة –% 12.9 التغيير بنسبة –% 16.8خاصة بالوقت بنسبة 

  %.  6 التعود بنسبة -% 6 التعلم بنسبة -% 8.8 بنسبة ارةاالستث –%10.7 بنسبة االجتماعيالتفاعل 
  

سياقات عرض "  فيها حلالدراسة ) Potter & Ware, 1987 ( و وارأجرى بوتروقد  10.2.2.2
 تحليل العناصر السياقية في عرض األفعال ،وكان هدفهما" الجريمة في الوقت األساسي للتلفزيون 

واقتصر التحليل على أربعة عناصر سياقية هي دافعية الفعل اإلجرامي  التي يقدمها التلفزيون ،اإلجرامية
  ومدى تبرير الفعل اإلجرامي ويكون إما البطل الرئيسي للعمل الدرامي أو، خارجياًأوويكون إما داخلياً 

 ونوع الجزاء للفعل اإلجرامي وهو إما عقاب للمجرم أو مكافأة له بالهروب من ،شرير أو شخص ثانوي
   . كوسيلة لتحقيق األهدافوتمجيده سلوكه اإلجرامي امتداح أو العقاب

 أن المجرم في الدراما التلفزيونية غالباً ما ينال مكافأة وغالباً ما ،وتوصل الباحثان إلي نتيجة مفادها
 )أي بدون إكراه خارجي ( خارجي وقلّما يرتكب الفعل اإلجرامي بدافع ،عر بأن سلوكه مبرر في عقلهيش
من األفعال % 79 وأن ،شى مع تلك التي يعيشها المشاهدونئة التلفزيون محملة بقيم ال تتما أن بي،

 .      ألمريكي متعمدةاإلجرامية في التلفزيون ا

  
 Perceived "بعنوان) Weaver & Wakshlag, 1986 ( دراسة ويفر و واكشلج 11.2.2.2

Vulnerably To Crime Criminal Victimization Experience & Television Viewing  
ك الجريمة و  العوامل التي تتوسط بين كمية المشاهدة للتلفزيون و إدرااختياروهدفت هذه الدراسة إلى 
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 – متوسطة –خبرة مباشرة ( مدة خبرة المشاهد بالجريمة :  وحددها الباحث في،احتماالت التعرض لها
وأجريت . الجرائم أو ليس لها صلة بالجريمةوهل البرامج التي يشاهدها تحتوي على ) غير مباشرة 

عالن في إحدى الجامعات مفردة من طلبة وطالبات قسم اإل ) 108( الدراسة على عينة قوامها 
 وكان من نتائج الدراسة وجود ،ي صياغة أسئلة إدراك الجريمة واستخدمت مقاييس الترتيب ف،األمريكية

 وبين التعرض لبرامج الجريمة في الفترة المسائية عالقة قوية بين إدراك واحتمال وقوع الجريمة
   .ةالجريموالخبرة السابقة لمشاهدة 

  
ن خالل  هذه الدراسة بمتغير الواقع المدرك ماهتمت) Potter,1986  (دراسة بوتير 12.2.2.2
 تؤثر بشكل  حيث وجد أن المتغيرات الديموجرافية ال، وتأثيره على حدوث الغرس الثقافي،التلفزيون

مفردة  ) 92( نة من  األولى مكو،تخدم الباحث عينتين من المبحوثين واس،اضح على حدوث الغرسو
) 13.7(والثانية مكونة  ) 21.5(  من طلبة الجامعة وبلغ متوسط العمر في العينة األولى ،من المتطوعين

باحث بتصميم  وقام ال، سنة15-12تتراوح أعمارهم ما بين من المراهقين من طلبة المدارس العليا 
 األولى عدداً من األسئلة لقياس التعرض للتلفزيون وهو االستمارة لهذه الدراسة تضمنت استمارتين

 كذلك األسئلة ،البرامج في األسبوعمجموع الساعات التي يشاهده المبحوث فيها أنواع مختلفة من 
 ،أسبوعين وبعد ،ياس ليكرتواستخدم فيها الباحث مق خاصة بالواقع التلفزيوني وأسئلةالديموجرافية 

إدراكهم والتي استخدمت لجمع البيانات حول )  التقديرات استمارة(  الثانية االستمارةأعطى المبحوثين 
 وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي وجود عالقة ضعيفة بين ،للعالم ومدى وجود عنف به

 واختفت هذه العالقة تماماً عندما تم ،عنف في العالم تقديرات الطلبة للكمية التعرض للتلفزيون وبين
 . التحكم في المتغيرات الديموجرافية وخاصة السن

  
 Soap Opera Viewing Patterns of College ."بعنوان ) Perse،1986(دراسة بيرس  13.2.2.2

Students And  Cultivation ,"مسلسالت  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دوافع مشاهدة ال
 ) 458(  لجمع المعلومات وتكونت العينة من االستبيان واستخدم ،لفزيونية في إحداث الغرس الثقافيالت

 واكتسابأن دوافع المشاهدة هي التسلية :  وكانت أهم النتائج ما يلي،من طلبة الجامعات األمريكية
 .  واالسترخاءالمعلومات 

        
 Soap Opera" بعنوان) Carveth & Alexanderk, 1985 (ردراسة كافيز و اإلكسند 14.2.2.2

Viewing Motivation & Cultivation Process"  وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير
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من طلبة الجامعات  ) 265(  واستخدمت عينة تكونت من ،الثقافيكمية المشاهدة على إحداث الغرس 
أن المشاهدين :  وكانت النتائج كما يلي، لجمع المعلوماتبياناالستواستخدم ) ذكور وإناث ( األمريكية 

الذين يقبلون على مشاهدة المسلسالت من أجل التسلية يتأثروا بالواقع الذي يعرضه التلفزيون أكثر من 
  .  المعلوماتاكتسابهؤالء الذين يشاهدون المسلسالت بغرض 

  
 The Perception of Social Values In"  بعنوان  )( Tierney , 1978دراسة تيرني  15.2.2.2

Favorite Television Series”  التي تقدمها االجتماعيةوتسعى هذه الدراسة إلى التعرف على القيم 
بالطريقة  وتم اختيار العينة ،األطفال في فترة ما قبل المراهقةهذه المسلسالت في كندا للمراهقين و

أن مشاهدة التلفزيون في فترة المراهقة يتأثر بالحاجة الشخصية  وكانت النتائج ،العشوائية من المراهقين
  .  التسلية وتدعيم التلفزيون للقيموالهوية وكذلك برامج

  
 :التعليق على الدراسات السابقة

  
هناك العديد من تشير الدراسات السابقة المتعلقة بتأثير التلفزيون على األطفال والمراهقين إلى أن 

 ألتي تجعل لتلفزيون على األطفال والمراهقين، وخاصة برامج العنف،ية والسلبية لالتأثيرات اإليجاب
 مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة تحرم الطفل من  كما أننف والعدوان،األطفال مشبعين بروح الع

 باإلضافة إلى تربوية أو اللعبال أو ممارسة الرياضة أو  األنشطة األخرى سواء االجتماعية،مزاولة
 وكما تؤدي إلى تعطيل الفكر الناقد لدى األطفال حيث يقومون بدور المستقبل ليل ساعات النوم،تق

 كما  أم إيجابياً دون حوار أو مناقشة،باستمرار لكل ما يعرض على شاشات التلفزيون سواء أكان سلبياً
 تراث األجداد بالمكانة أن البرامج التلفزيونية لم تعمل على خلق اتجاهات ايجابية في نفوس المشاهد تجاه

 وظهور سلوكيات ألفاظ  وعادات غريبة عن المجتمع والدين،التي يستحقها كما تؤدي إلى تبني قيم
 .  تخالف التنشئة االجتماعية والتربوية

  
لى فهم كما أن هناك دراسات أشارت إلى الدور التثقيفي للتلفزيون كأداة اتصال تساعد األطفال ع

 وتقدم لهم المعلومات وتسهل لهم الحصول عليها كما أن التلفزيون يعتبر أداة حولهم،األحداث والعالم من 
 تكوين العادات والقيم واالتجاهات،ثارة الدوافع ومختلفة لتحصيل المعرفة وإفعالة في مجاالت تعليمية 

  ة كما بينت الكثير من الدراسات تفضيل األطفال والمراهقين للقنوات األجنبي. وتنمية الخيال
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وبوجه عام يمكن أن نستخلص من خالل نتائج الدراسات السابقة التي تم عرضها أن التلفزيون يحقق 
  :   العديد من االيجابيات لما له من مزايا وخصائص أشارت إليها هذه الدراسات على النحو التالي

  تنمية بعض القيم االيجابية مثل األمانة والصدق وغيرها   -1
  . والتعريف بأمور الدينالديني،العمل على نشر الوعي  -2
 . تعلم بعض األشياء التي ال يتعلموها في المدرسة -3

 .تقديم قصص لألطفال تفرق بين الخير والشر -4

شاهدة األطفال والشباب  أوردت الكثير من الدراسات بعض السلبيات التي تنتج عن م      وفي المقابل،
  :  ومنها ما يليللتلفزيون،

ر المناسبة لألطفال أخالقياً وفكرياً ونفسياً التي يصعب عليهم تفسيرها تقديم بعض المشاهد غي -1
  . وعدم مناسبة ما تتضمنه من سلوكيات ألعمارهم

  . تشجيع بعض مشاهد التلفزيون على االنحراف وجنوح األحداث -2
وقد تؤدي إلى إدراك الواقع االجتماعي من . خالقاأل و اإلدراك السلبي للقيم االجتماعي، زيادة -3

 . ه مشابه لما يعرض من خالل التلفزيونبل الشباب على أنّق

 .اتحاد األطفال مع نماذج غير سوية ويحبون أن يكونوا مثلها -4

 .تحرم المشاهدة التلفزيونية لساعات طويلة يومياً الطفل من النوم ومزاولة األنشطة األخرى -5

  .   التأثير السلبي على تحصيل الطالب -6
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  ث الفصل الثال

  الطريقة واإلجراءات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :المقدمة

  

لخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمي، مـن خـالل          ا عرضذا الفصل من الدراسة ب    ه قامت الباحثة في  
 التحقق من   ، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقلة، وإجراءات      اتحديد مجتمع الدراسة وعينته   

صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعلقة باستجابة أفراد العينـة              
  .  على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  
  الدراسة منهج 1.3

  

، وذلك خاصة بموضوع الدراسة هذه الدراسة على المنهج الوصفي للحصول على المعلومات التعتمدا
تصنيف هذه  و )2004 ،عبيدات وآخرون( هي في الواقع دراسة الظاهرة كما و لنوع الدراسةتهمءلمال

 ،فسيرياً بداللة الحقائق المتوفرة ووصفها وصفاً ت،لتعبير عنها كمياً بأرقام وجداولالمعلومات وتنظيمها وا
 .    واكتشاف المعاني والعالقات الخاصة بها،ومناقشة البيانات وتفسيرها

    
  الدراسةمجتمع  2.3 

  

     .طالبا ) 13281( وعددهم ،بة الصف التاسع في محافظة الخليل طلجميعتكون مجتمع الدراسة من 
 ، و مديرية الشمال للتربية والتعليممكتب، و مديرية الخليل للتربية والتعليمقسم اإلحصاء في مكتب( 

كما هو موضح في الجدول  ))2010 \ 2009( للعام الدراسيمكتب مديرية الجنوب للتربية والتعليم 
 فضالً – التالميذ وأن هذه الفئة تجسد المراهقة بكامل مواصفاتها،  ألن،وقد تم اختيار هذه الفئة، )1.3(

 األهل ؛، وقبل ذلكبرامج التي يحبون رؤيتها بأنفسهم الصغار في هذه السن يبدؤون انتقاء ال -عن ذلك 
 يشاهدونه، فضالً عن ذلك أن األطفال في هذه السن يعطون إجابات عفوية هم الذين يختارون لذريتهم ما

الطفل في هذه المرحلة بات مؤهالً عن األسئلة التي تطرح عليهم، فتأتي صادقة وأصيلة، كما أن 
   . )1997  ،الخوري ( نه السؤال واإلجابة عالستيعاب



 76

      .بية والتعليم في محافظة الخليل مديريات التر كلجدول يبين أعداد الطالب في أتيفيما ي و

  
  . حسب متغيرات الدراسةالديموغرافيةخصائص المجتمع  : 1.3جدول 

  
المئوية لعدد  النسبة  المجموع  إناث  ذكور  المكتب

الطلبة من المجتمع 

  األصلي

  %22  2970  1294  1676  مديرية الشمال
  %38  5054  2591  2463  مديرية الخليل
  %40  5257  2591  2666  مديرية الجنوب
  %100  13281  6476  6805  المجموع الكلي

  
  -:عينة الدراسة 3.3 

  

 من  طالباً وطالبة )265( بلغ عدد أفراد العينة عشوائية من مجتمع الدراسة،  طبقية الباحثة عينةاختارت
 من %2نة ما نسبته وتمثل العي، يل، موزعين على المديريات الثالثبة الصف التاسع في محافظة الخلطل

 وعددها  منهاة على الطلبة في المدارس التي تم اختيار الطلبتانااالستب وقد تم توزيع مجتمع الدراسة،
، وتم  مدرسة ذكور ومدرسة إناث من المدارس التابعة لكل مديرية من المديريات الثالثست مدارس،

 260قد أصبح عدد العينة وبذلك ف  عدم استكمال المعلومات المطلوبة، وذلك بسبب،تانا استب5استبعاد 
أعداد الدراسة يوضح توزيع  ) 2.3( الجدول و.  للتحليل اإلحصائيإجاباتهممن الطلبة الذين خضعت 
   :حسب متغيرات الدراسة

  أعداد الدراسة حسب متغيرات الدراسة توزيع  :2.3جدول
  المجموع  إناث  ذكور  المديرية

  59  26  33  مديرية الشمال
  101  52  49  مديرية الخليل
  105  52  53  مديرية الجنوب
  265  130  135  المجموع
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    وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة4 . 3
  

من عينـة    % 7.3يظهر أن    و. توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر      ) 3.3(ويبين الجدول رقم    
  .عاما15ًمن عمر % 92.7 عاماً، في حين كانت نسبة 14الدراسة اقل من 

 
  . توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير العمر)3.3(جدول رقم 

  
  النسبة المئوية  العدد  العمر

  7.3  19   سنة14

  92.7  241   سنة15

  %100  260  المجمـــــوع

  
مـن عينـة     % 57.3 يظهـر أن   توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، و      ) 4.3(يبين الجدول رقم    

     .اإلناثمن % 42.7الدراسة من الذكور، و 

  
  .الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ) 4.3(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

  57.3  149  ذكر

  42.7  111  أنثى

  %100  260  المجمـــــوع

  
% 21.2يظهـر أن     توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن، و         )5.3(يبين الجدول رقم     و

  %.78.8رى، في حين كانت نسبة سكان المدن من عينة الدراسة من سكان الق
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  .مكان السكن متغير الدراسة حسبتوزيع أفراد عينة ) 5.3(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  مكان السكن

  21.2  55  قرية

  78.8  205  مدينة

  %100  260  المجمـــــوع

  
يظهـر أن    ، و لـألب لعلمي  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل ا       ) 6.3(ويبين الجدول رقم    

% 39.2نـسبة    ، و %15.8 األساسي، في حين كانت نسبة التعليم       األميينمن عينة الدراسة من     % 4.2
  .للتعليم الجامعي% 40.8نسبة  للتعليم الثانوي، و

 
  .المؤهل العلمي لألب حسب متغير توزيع أفراد عينة الدراسة) 6.3 (جدول رقم

  ة المئويةالنسب  العدد   لألبالمؤهل العلمي

  4.2  11  أمياً

  15.8  41  أساسي

  39.2  102  ثانوي

  40.8  106  جامعي فأكثر

  %100  260  المجمـــــوع

 يظهـر أن   م، و راسة حسب متغير المؤهل العلمـي لـأل       توزيع أفراد عينة الد   ) 7.3(ويبين الجدول رقم    
% 43.1نـسبة    ، و %16.2 ياألساس، في حين كانت نسبة التعليم       األميياتمن عينة الدراسة من     % 5.0

  . فأكثر الجامعيللتعليم% 35.8ونسبة للتعليم الثانوي، 
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  .المؤهل العلمي لألمتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير ) 7.3(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد   لألمالمؤهل العلمي

  5.0  13  أمية

  16.2  42  أساسي

  43.1  112  ثانوي

  35.8  93  جامعي فأكثر

  %100  260  مجمـــــوعال

  
 % 17.7يظهـر أن     ، و األسرةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير دخل        ) 8.3(يبين الجدول رقم     و

 أسرتهمللذين  دخل    % 25.0 ، في حين كانت نسبة        شيكل 1000أقل من    األسرةمن عينة الدراسة دخل     
  .فأكثر 2000 أسرتهمللذين دخل % 57.3 ، ونسبة لك شي2000-1000من

 
  .دخل األسرة متغير الدراسة حسبتوزيع أفراد عينة ) 8.3(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  دخل األسرة

  17.7  46   شيكل1000أقل من 

  25.0  65   شيكل1000-2000

  57.3  149   فأآثر2000

  %100  260  المجمـــــوع

  
 نسبة  يظهر أن  ، و األسرة أفرادتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد        ) 9.3(يبين الجدول رقم     و

 أفرادمن عينة الدراسة عدد     % 27.7 نسبة    ، وأن  4قل من   أ أسرتهم فرادأمن عينة الدراسة عدد     % 2.3
 .أفراد 6 من أكثر أسرتهم أفرادمن عينة الدراسة عدد % 70.0 نسبة ، وأنأفراد 6-4 من أسرتهم
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  .عدد أفراد األسرةير  متغالدراسة حسبتوزيع أفراد عينة ) 9.3(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  عدد أفراد األسرة

  2.3  6  4 قل منأ

  27.7  72  أفراد 6-4من 

  70.0  182  أفراد 6 أكثر من

  %100  260  المجمـــــوع

  

  -:أداة الدراسة3. 5 

  

االجتماعي استخدمت الباحثة لدراستها استبانة للتعرف على مدى تأثير المشاهدة التلفزيونية على السلوك 
 أجزاء،  من أربعة، وتكونت في صورتها النهائية فقرة )47 ( ، وتكونت االستبانةلطلبة الصف التاسع

لعلمي لألب والمؤهل مكان السكن والمؤهل االعمر والجنس و: اشتمل على معلومات عامة هي: األول
ى معلومات تخص اإلجابة  ودخل األسرة و عدد أفراد األسرة، و اشتمل الجزء الثاني علالعلمي لألم 

 وسوف تتم اإلجابة عليها بمتغير السلوك االجتماعي للطالب،يتعلق : على أسئلة الدراسة، والجزء الثالث
حسب مقياس ليكرت الخماسي وهي موزعة على ثالثة أبعاد، البعد االجتماعي، والبعد التربوي، والبعد 

ضلة للطالب مع ذكر  التلفزيونية المفةالشخصييتعلق بسؤال مفتوح عن : الجزء الرابع و. االقتصادي
                    .  أربعة أسباب

 )2008(  مثل دراسة الدكتورة هالة حجاجيسابقةبناء على مراجعة األدب التربوي والدراسات ال  
 1997 (  ودراسة نزهة الخوري )1994 ( ودراسة الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن كمال وآخرون

  .لدراسةل كأداة ستبانهالا الباحثة ببناء وتطوير القة بالموضوع قامت ذات الع.)
  

     صدق األداة6 .3

  

قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها 
بعض بدوا أمحكماً، والذين ) 12( وعددهم على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة
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 حيث تم األخذ بجميع  من حيث الصياغة، واإللغاء، والتقسيم،االقتراحات تتعلق ببعض الفقرات
وبعد   بصورتها النهائية،، وعليها تم إخراج االستبانة بشكلها الحالي. بهاوااقتراحات المحكمين التي أشار
 حيث تم التأكد ،)لعينة  أفراد ا  منوليس(  طالب من مجتمع الدراسة 27ذلك تم عرض اإلستبانة على 

 كما تم أيضاً عرض اإلستبانة على متخصص في اللغة ،أللفاظ والصياغة اللغوية للفقراتمن فهم ا
          .ربية للتأكد من السالمة اللغويةالع

 
ـ   كما تم التأكد من صدق األداة بالطرق اإلحصائية، حيث قامت الباحثة بعمل               االرتبـاط   لاختبـار معام

يقيس ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس، و اتضح وجود داللة إحصائية في معظم               بيرسون الذي   
المدرج في المالحق ) 1.6( جدول  (  هناك اتساق داخلي بين الفقراتالفقرات االستبانة ويدل على أن .(   

  
   :ثبات األداة  7.  3

  

ية لمعامل الثبات، لمقياس الدراسة حـسب       وللتحقق من ثبات االستبانة قامت الباحثة بحساب الدرجة الكل        
) 0.90(والدرجة علـى البعـد االجتمـاعي         ،)0.89 (معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وكانت الدرجة الكلية      

   ).0.85( والبعد االقتصادي ) 0.81(والبعد التربوي 
  

    :الدارسةمتغيرات  8.3

  

  :المستقلة المتغيرات :أوالً

  

  الجنس  .1
  ) قرية / مدينة ( ويان له مست مكان السكن و .2
  )التوجيهي أعلى من / توجيهي / أقل من التوجيهي ( المؤهل العلمي لألب  .3
  )أعلى من التوجيهي / توجيهي / أقل من التوجيهي ( المؤهل العلمي لألم  .4

 \ من ساعة إلى ساعتين يومياً \ساعة واحدة فأقل ( عدد ساعات المشاهدة وله أربع مستويات  .5
 ) ثالث ساعات فأكثر يومياً \أقل من ثالث ساعات يومياً من ساعتين إلى 

  ).مدبلجة/  ترفيهية/اجتماعية/ دينية / تعليمية ( البرامج التلفزيونية ولها خمسة مجاالت .6
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  :  المتغيرات التابعة :ثانياً

  

  .األساسي لصف التاسع السلوك االجتماعي لطلبة ا
  

  :الدراسةإجراءات تطبيق  9.3

   

  : ت الدراسة على النحو اآلتيإجراءاتم 
تطبيق الدراسة وذلك من خالل ب ة باإلجراءات الرسمية والفنية والتي تسمح للباحثقامت الباحثة .1

 . بية والتعليم لتسهيل مهمة الباحث الترلوزارةالحصول على كتاب رسمي من الجامعة موجه 

 .ات اإلستبانةم التأكد من صدق وثببناء وتطوير أداة الدراسة ثقامت الباحثة ب .2

حصر مجتمع الدراسة واختيار عينة الدراسة حسب سجالت وزارة التربية  قامت الباحثة ب  .3
 .وزيع اإلستبانة على عينة الدراسةثم ت. ) 2010\ 2009(والتعليم للعام

 . ل البيانات إلى الحاسوب وتحليلها الصالحة وإدخاتاالستبياناجمع قامت الباحثة ب .4

  .SSPS الرزم اإلحصائية باستخدامالمعالجة اإلحصائية إجراء قامت الباحثة ب .5
  

  :اإلحصائيةالمعالجة 10.3
 
 االجتماعية الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم استخدمتأجل معالجة البيانات إحصائياً من  
)Statistical Package for Social Science, SPSS ( وذلك لجميع جوانب الدراسة وذلك حسب

   :لتالياالتفصيل 
 عينة الستجابات المعيارية االنحرافات و المتوسطات الحسابية ستخراجاتم  ات أسئلة الدراسةلتحليل إجاب

  :  المعيار التالياعتماد مع ،الدراسة على أداة الدراسة
   t-test independentللعينات المستقلة ) ت(اختبار استخدامتم  ) 1،2( لفحص الفرضية 

 وكذلك ، )One Way- Anova(  تحليل التباين األحادي استخدامتم ) 5،6،4،3( لفحص الفرضيات 
  . في حال وجود فروقعرف على الفروق البعديةاختبار شيفيه للت
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  الفصل الرابع 

  

  نتائج الدراسة 

  
  نتيجة فحص السؤال األول 

  نتيجة فحص السؤال الثاني

  نتيجة فحص السؤال الثالث

 نتيجة فحص السؤال الرابع

  فحص السؤال الخامسنتيجة

 نتيجة فحص السؤال السادس
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 نتيجة فحص السؤال العاشر
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  نتيجة فحص الفرضية األولى

  نتيجة فحص الفرضية الثانية
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

   تمهيد1 . 4
  

أثـر  " ها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو       تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إلي        
 األساسـي فـي      التاسع المشاهدة التّلفزيونية على السلوك االجتماعي للطّلبة من وجهة نظر طلبة الصف          

 وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل               "محافظة الخليل   
  . لحصول عليهاالبيانات اإلحصائية التي تم ا

  
  :  نتائج أسئلة الدراسة2 . 4

 المشاهدة   ما وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل حول تأثير :السؤال األول

  ؟ على سلوكهم االجتماعييةالتلفزيون
  

ابات لإلجابة عن هذا السؤال  قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتج             
أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي فـي                 

  .محافظة الخليل حول تأثير التلفزيون على سلوكهم االجتماعي
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة          ): 1.4(جدول رقم   
  . في محافظة الخليل طلبة الصف التاسع األساسيوجهات نظر

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

      البعد االجتماعي  

  1.04726  3.2769  في أي وقت  لي والدي بمشاهدة التلفزيونيسمح 1

  1.18070  2.6231 يسمح لي والدي بمشاهدة البرامج المدبلجة باستمرار 2

 1.19880 2.6615 من مشاهدة أفالم العنفيمنعني والدي  3

  1.33761  2.9000 أستمتع عند تقليد ما أشاهده في التلفزيون  4
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 1.20707 3.2115 يسهم التلفزيون في زرع تقاليد عربية  5

  1.22742  2.3962  قللت المشاهدة التلفزيونية من صداقاتي  6

  1.26390  2.1423 حل المشاكل أن العنف وسيلة لمشاهدة التلفزيونيةالعلمتني   7

 1.05407 3.8885 زيونزاد احترامي للمهن المختلفة بمشاهدة التلف 8

  1.21403  2.3577 قللت المشاهدة التلفزيونية من احترامي لذاتي  9

 1.25856 3.4462 زيونزاد احترامي لوالدي بمشاهدة التلف 10

  1.33920  2.8192  أنني حر في تصرفاتيتعلمت من مشاهدة التلفزيون 11

  1.27606  2.3577  أنه ال يحق ألحد أن يوجهنيتعلمت من التلفزيون 12

 1.19941 3.4038  مع والدي أناقش ما أشاهده في التلفزيون 13

 1.11157 3.6385 زيونتعلمت المشاركة اإليجابية مع األصدقاء من مشاهدة التلف 14

 1.20350 3.4154  على النظامساعدتني المشاهدة التلفزيونية على التعود 15

 1.13200 3.5654 تساعد البرامج التلفزيونية على بث قيم المحافظة على البيئة  16

  1.40841  3.5692  أن العادات والتقاليد هي نوع من التخلف  فزيونتعلمت من التل 17

 1.10524 3.8077 ه يجب المحافظة على العادات والتقاليدنّ أتعلمت من التلفزيون 18

 1.11113 3.6115  مع زمالئيأناقش ما أشاهده في التلفزيون 19

  1.37070  2.4615 البرامج المدبجه تحمل أفكار جديدة يجب أن نطبقها في مجتمعنا 20

  1.59537  2.8269 شجعتني المشاهدة التلفزيونية على تقبل العالقة بين الشاب والفتاه قبل الزواج 21

 1.16408 4.0885 أن المجرم يعاقب على أفعاله تعلمت من التلفزيون 22

 1.17717 3.4808 زيونتعرفت على مبادئ النظافة من التلف 23

 1.25548 3.2462 زيونتعلمت آداب االستئذان من مشاهدة التلف 24

 1.25664 3.3038  إلى البعد عن األنانية وحب الذاتترشدنا برامج التلفزيونية 25

 1.26695 3.6423  أن جميع الناس متساويننتعلمت من التلفزيو 26

 1.04086 3.3000 زيونأصبحت لدي القدرة على إنصاف الغير بمشاهدة التلف 27

 1.27864 3.6462  على التفريق بين الخير والشرساعدني التلفزيون 28

  1.43690  2.5308 تظهر البرامج المدبلجة الدين بشكل جديد ومقبول 29

  1.26390  2.1423  ممارسة الدين في المسجد فقطن أزيونتعلمت من التلف 30

  1.34035  2.1192 ه يجب فصل الدين عن الحياةنّ أتعلمت من التلفزيون 31

 0.5685 3.0929  الدرجة الكلية  

      البعد التربوي  

 1.37145 3.8500 زيونالدراسة أهم من مشاهدة التلف 32

  1.37789  2.6423  قيمة المال على قيمة العلمتعلمت من المشاهدة التلفزيونية تفضيل 33
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 1.06718 3.9115 حترام الوقت واالستفادة منهه يجب إتعلمت من المشاهدة التلفزيونية أنّ 34

 1.11939 3.8423 كتساب لغة جديدةساعدني التلفزيون على إ 35

 1.24304 2.7962 زيونزاد تحصيلي بمشاهدة التلف 36

 1.31299 2.6808 لفزيونية على حب المدرسةشجعتني المشاهدة الت 37

  1.49114  2.5654  السخرية على المدرسينتعلمت من التلفزيون 38

  1.38255  2.2231 أتأخر عن المدرسة بسبب المشاهدة التلفزيونية لفترة طويلة ليالً 39

 1.35244 3.1423 ساعدتني المشاهدة التلفزيونية على رؤية معلمي بصورة جيدة 40

  1.34035  2.1192 شجعتني المشاهدة التلفزيونية على الهروب من المدرسة 41

 0.6416 2.9773  الدرجة الكلية  

      البعد االقتصادي    

 1.14668 3.1692 دخار من المشاهدة التلفزيونيةتعرفت على أهمية اإل 42

43 
تى وإن كانت غير يجب شراء المنتجات التي أراها في اإلعالنات التلفزيونية ح

 ضرورية
2.2962  1.31254  

 1.25933 2.9308 شجعتني المشاهدة التلفزيونية على نبذ اإلسراف  44

  1.21403  2.3577 تعلمت من البرامج التلفزيونية اإلسراف 45

 1.16071 3.2846 شجعتني البرامج التلفزيونية على الصرف وفق خطة معينة  46

  1.50230  2.8423  المنتجات األجنبية أفضل من المحلية يونية أنتعلمت من البرامج التلفز 47

 0.4094 2.8134  الدرجة الكلية  

  0.5725  3.0326  الدرجة الكلية لجميع الفقرات  

  
وهذا ) 0.57(وانحراف معياري ) 3.03( المتوسط الحسابي للدرجة الكلية يالحظ من الجدول السابق أن

كما . جاء بدرجة متوسطةلى السلوك االجتماعي لطلبة الصف التاسع تأثير التلفزيون عيدل على أن 
 12(وتشير النتائج أن ( فقرة من فقرات االستبانة جاءت بدرجة عالية، وأن)فقرة جاءت بدرجة ) 24

 المجرم " فقرة جاءت بدرجة متدنية، فقد حصلت الفقرة  ) 11(متوسطة أن تعلمت من التلفزيون أن
يمنعني " في حين كانت أقل فقرة . )4.08(على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ  "  يعاقب على أفعاله

ويالحظ أن البعد االجتماعي حصل على ). 2.66(بمتوسط حسابي " والدي من مشاهدة أفالم العنف 
والبعد التربوي حصل  ) 0.56( وهي درجة متوسطة، وانحراف معياري ) 3.09(متوسط حسابي بواقع 
 وحصل البعد  )0.64(وهي درجة متوسطة، وانحراف معياري )  2.97( بواقع على متوسط حسابي

وهي أيضاً درجة متوسطة وانحراف معياري بواقع  ) 2.81(االقتصادي على متوسط حسابي بواقع 
ألتي بينت أن اإلعالنات التلفزيونية تعمل  ) 2007( ، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة السويد  )0.40(
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    و انحراف معياري  ) 2.97(وحصل البعد التربوي على . زعة االستهالكية لدى الطفلعلى تعظيم الن
، وكانت درجة التأثير متوسطة، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة عياد التي أشارت إلى وجود  )0.64 (

  . ارتباط بين مستوى التحصيل الدراسي وعدد ساعات المشاهدة لصالح الفئة األقل مشاهدة
  

من نتائج السؤال األول أن تأثير التلفزيون على السلوك االجتماعي للطلبة كان بدرجة ر وكما ظه
والتي أشارت إلى أن التلفزيون يلعب دوراً  ) 2003(  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الرفاعي متوسطة

ط أول  دور التلفزيون وأثره على األطفال والشباب كوسي على يؤكدمهما في تشكيل السلوك، وهذا 
ووكيل لعملية التنشئة االجتماعية، والذي أصبح اآلن ينافس وبقوة الوسائط أو الوكالء اآلخرين للتنشئة 
االجتماعية كاألسرة والمدرسة وغيرها من الوسائط أو الوكالء، بحيث يكون هو األقوى، كما أن األطفال 

"  عند تقليد ما أشاهده في التلفزيون أستمتع"  حيث حصلت فقرة ،يحاولون تقليد السلوك الّذي يشاهدونه
والتي أشارت  ) 2001( واتفقت هذه النتيجة مع دراسة حافظ  )  3.1( على متوسط حسابي متوسط  

إلى أن األطفال يتحدون مع نماذج غير سوية ويحبون أن يكونوا مثلهم، وينقسم تأثير التلفزيون على 
فالتلفزيون حسب ما ورد في األدب التربوي . ابيالسلوك االجتماعي إلى تأثير سلبي وتأثير ايج

والدراسات السابقة يلعب دوراً مهماً في إكساب المشاهد األنماط السلوكية المختلفة التي تساعد الفرد على 
القبول االجتماعي، وكذلك قد يؤدي إلى أن يكتسب الفرد أنماط من السلوك االجتماعي مغايرة لما 

  . مجتمعهوسائد ومتعارف عليه في ال
  

 وانحرف معياري ،وهي درجة متوسطة ) 2.53(حصلت الفقرات السلبية على متوسط حسابي بواقع 
 ) 2008( دراسة أحمد واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع  المدرج في المالحق،) 2.6(  جدول  )0.61(

اهد تجاه الترث، التي أظهرت أن البرامج التلفزيونية ال تعمل على خلق إتجاهات ايجابية في نفس المش
التي أشارت إلى أن القيم التي تتضمنها المسلسالت قد تؤثر بشكل كبير  ) 1416( ودراسة ألحارثي 

والتي أشارت إلى أن المشاهدة  ) 2000( ودراسة أرتشيا . على بناء الشخصية العربية واإلسالمية
         و دراسة بوتر و وار . معتقداتالتلفزيونية تؤدي إلى تغير في إتجاه المراهقين تجاه األفكار وال

. والتي أشارت إلى أن البيئة التلفزيونية محملة بقيم التتماشى مع تلك التي يعيشها المشاهدون ) 1987( 
التي أشارت إلى أن المشاهدة التلفزيونية أدت إلى ظهور سلوكيات وألفاظ  ) 2007( ودراسة السويد 

التي أشارت إلى أن لمشاهد  ) 2006( ية التربوية ودراسة العتيبي تخالف توجيهات التنشئة االجتماع
والتي  ) 2006( العنف في الرسوم المتحركة دور كبير في ظهور العنف عند األطفال ودراسة النمر 

       أشارت إلى التأثير السلبي للمشاهدة التلفزيونية على نظام القيم االجتماعية واألخالق ودراسة البيومي 
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التي أشارت إلى أن زيادة عدد مرات المشاهدة يؤدي إلى  ) 1994( ودراسة عبد الجواد ) 2000( 
والتي أشارت إلى أن المشاهدة  ) 1984( زيادة التأثير السلبي وبالتالي االنحراف ودراسة عدوان 

س واستعمال المتكررة تؤدي إلى تقليد العادات السيئة من المجتمعات األخرى واالتجاه نحو الحب والجن
والتي أشارت إلى أن لتلفزيون أثره ) 1975( األلفاظ النابية واالتجاه نحو العنف والتمرد، ودراسة نبيل

 في انحراف الشباب سواء من حيث أسلوب التدبير أو التنفيذ أو القتل وسرقة السيارات والمتاجر وأن
بوليسية  وأفالم الجنس ودراسة ويفر و أكثر البرامج المؤثرة في ذلك هي أفالم العنف والمسلسالت ال

والتي أشارت إلى وجود عالقة قوية بين إدراك واحتمال وقوع الجريمة وبين التعرض  ) 1986( إكشلج 
  .لبرامج الجريمة

  
على الرغم مما ذكر عن اآلثار االجتماعية السلبية للتلفزيون على السلوك االجتماعي لألطفال السالفة 

ن آثاره االجتماعية االيجابية كذلك فهو يمكن أن ينمي لدى الطفل القدرة على التخيل الذكر، فإن للتلفزيو
وإثارة الخيال، كما يعمل على التوعية بأهمية دور كل من الولد والبنت في الحياة، وهو كذلك يمكن أن 

على متوسط حصلت الفقرات االيجابية فقد يكون له آثاره الطيبة أو االيجابية على سلوكهم االجتماعي، 
المدرج في  ) 3.6( جدول (  )0.46( وانحراف معياري ،وهي درجة متوسطة ) 3.42(حسابي بواقع 

فهناك الكثير من المشاهد التلفزيونية ألتي تحث على بر الوالدين، وتقديم الخير مما يجعل . )المالحق
 على متوسط "ب على أفعاله  أن المجرم يعاق من التلفزيونتعلمت" الناس يتأثرون بها فقد حصلت فقرة 

والتي أشارت أن البرامج  ) 2000(  النتيجة مع دراسة لوران تتفق هذه و)  4.08(حسابي بواقع 
. التلفزيونية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة االجتماعية لألطفال وتقدم لهم قصص تميز بين الخير والشر

على متوسط  " حترام الوقت واالستفادة منهإيجب تعلمت من المشاهدة التلفزيونية أنه " وحصلت فقرة 
 على متوسط" فة بمشاهدة التلفزيون ي للمهن المختلزاد احترام" وحصلت فقرة  )  3.91(حسابي بواقع 
والتي أشارت إلى غلبة  ) 2001( وهذا ما يتوافق مع دراسة كل من الشوربجي   )3.88(حسابي بواقع 

والتي أشارت إلى أن التالميذ  ) 2001( ودراسة األنصاري . يوناالستخدام االيجابي الهادف للتلفز
والتي توصلت إلى أن ) 1984( يتعلمون من التلفزيون أشياء ال يتعلموها في المدرسة، ودراسة عدوان 

التلفزيون له آثاره االيجابية كالفوائد الرياضية والثقافة العامة والمعلومات العلمية والتاريخية وتعلم 
والتي أشارت إلى أن البرامج التلفزيونية تؤثر على مفهوم  ) 1999( األجنبية، ودراسة ساندرا اللغات

  . األطفال لقيمة العلم والتعليم بشكل ايجابي
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ما حجم المشاهدة التلفزيونية في محافظة الخليل من وجهة نظر طلبة الصف التاسع              :السؤال الثاني 

  في المحافظة ؟

  .ي التلفزيون\فراد عينة الدراسة حسب متغير هل تشاهدتوزيع أ) 2.4(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  ي التلفزيون\هل تشاهد

  99.6  259  نعم

  0.4  1  ال

  %100  260  المجمـــــوع

 
   ي التلفزيون، ويظهر أن\توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير هل تشاهد) 2.4(ويبين الجدول رقم 

  . ال يشاهدونه ) %0.4  (ة يشاهدون التلفزيون، في حين كانت نسبة من عينة الدراس)99.6%(
  

  أنةرى الباحث وت)%99.6(بلغ  يظهر من نتيجة السؤال أن حجم المشاهدة التلفزيونية كان مرتفعاً حيث 
 وقلة وسائل التسلية والترفيه السبب في ذلك هو سهولة اقتناء جهاز التلفزيون وتوفيره في المنزل

 الطفل اتصاالً مباشراً دون  كون التلفزيون وسيلة اتصال جماهيري يبدأ معهاباإلضافة إلى األخرى،
بهار اإلو وعنصر اإلثارة والتشويق التلفزيونية، واالنجذاب الشديد لألطفال نحو مشاهدة البرامج وسيط،

 اإلحصاء  وهذه النسبة قريبة من النتيجة التي وردت في دراسة جهاز.التي يمتاز بها التلفزيون
  .التلفزيونمن الطالب يشاهدون ) % 94  ( والتي أشارت إلى أن )2000 ( الفلسطيني

   

  ماأكثر البرامج مشاهدة في محافظة الخليل من وجهة نظر الطلبة الصف التاسع؟ :السؤال الثالث

  

ها مرتبة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ما هي القنوات التي تشاهد) 3.4(ويبين الجدول رقم 
تخص الكرتون من عينة الدراسة يشاهدون قنوات) %21.5  (حسب األفضلية، ويظهر أن وان ،  

 من عينة الدراسة يشاهدون قنوات  )%14.5  (، وان دينية من عينة الدراسة يشاهدون قنوات)19%
13.5(  تخص األفالم، وان%(  قنوات تخص األغانيمن عينة الدراسة يشاهدونوان ،)  من  )%13

قنوات من عينة الدراسة يشاهدون ) % 12.8 ( ، وانقنوات تخص الرياضةعينة الدراسة يشاهدون 
من عينة ) % 1  (، وانقنوات وثائقيةمن عينة الدراسة يشاهدون )% 4.7  (، وانتخص األخبار
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اء الفلسطيني  واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة جهاز اإلحص.قنوات تخص الغذاءالدراسة يشاهدون 
  .                    ألتي أشارت إلى أن أكثر البرامج متابعة، البرامج ألتي تخص األطفال  ) 2000( 

توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير ما هي القنوات التي تشاهدها مرتبة حـسب               ) 3.4(جدول رقم   
  .األفضلية

ما هي القنوات التي تشاهدها مرتبة حسب 

  األفضلية

  النسبة المئوية  ددالع

  21.5  84  قنوات تخص الكرتون

  19  74  قنوات دينية

  14.5  56  قنوات تخص األفالم

  13.5  53  قنوات تخص األغاني

  13  51  قنوات تخص الرياضة

  12.8  50  قنوات تخص األخبار

  4.7  18  قنوات وثائقية

  1  4  قنوات تخص الغذاء

  
راسة حسب متغير ما هي القنوات التي يـشاهدها الطالـب           توزيع أفراد عينة الد    )3.4( ويبين الجدول   

 يفـضلون القنـوات   % 19 يفضلون قنوات الكرتـون، وأن    % 21.5 لية، ويظهر أن  مرتبة حسب األفض  
يفضلون % 13األغاني، وأن    يفضلون قنوات    13.5 األفالم، وأن     قنوات  يفضلون مشاهدة  14.5الدينية،  
ثائقيـة،   الوقنـوات يشاهدون ال% 4.7 اإلخبارية، وأن  ن القنوات يفضلو% 12.8وأن   الرياضية،   القنوات

    .  التي تخص الغذاءيفضلون مشاهدة القنوات% 1
األفالم الكرتونية، لما تـدور حولهـا مـن     ) 14 -13( أنّه أمر طبيعي أن يحب األطفال في هذه السن         

 الدينيـة، وهـذا     خرى، ثم القنوات  الواقع أحيانناً أ   و  تحلق بهم في عالم الخيال     يةمغامرات، وقصص خيال  
الترتيب منطقي فالطفل يبحث عن الجوانب التي تشبع النواحي الروحية والفطرية لديه، ثم تأتي قنـوات                
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 اإلخباريـة، ثـم     قنوات الرياضية، ثم القنـوات    األفالم ثم األغاني وهي من األمور المحببة لديهم، ثم ال         
  .ذاءالقنوات الوثائقية، والقنوات التي تخص الغ

  ما متوسط عدد ساعات المشاهدة التلفزيونية للطالب؟:السؤال الرابع
  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد ساعات المشاهدة) 4.4(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  عدد ساعات المشاهدة

  20.8  54  ساعة واحدة فأقل يومياً
  37.3  97  من ساعة إلى ساعتين يومياً

  21.9  57  إلى أقل من ثالث ساعات يومياًمن ساعتين 
  20.0  52  ثالث ساعات فأكثر يومياً

  %100  260  المجمـــــوع

  
 يظهـر أن   و. توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد ساعات المشاهدة        ) 4.4(يبين الجدول رقم     و

 أن ة فأقل يوميـاً،  و      ساعة واحد   لديهم، من عينة الدراسة كان عدد ساعات المشاهدة      ) % 20.8  (نسبة
 نـسبة   من عينة الدراسة كان عدد ساعات المشاهدة، من ساعة إلى ساعتين يوميـاً وأن             ) % 37.3نسبة  

 من عينة الدراسة كان عدد ساعات المشاهدة من ساعتين إلى أقل من ثالث سـاعات يوميـاً،      )21.9%(
  .ث ساعات فأكثر يومياً من عينة الدراسة كان عدد ساعات المشاهدة ثال)% 20.0(وأن نسبة 
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  ما هي البرامج المفضلة لألسرة؟: السؤال الخامس

  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير البرامج المفضلة لألسرة) 5.4(جدول رقم        

  النسبة المئوية  العدد  البرامج المفضلة لألسرة

  18.1  47  المدبلجة

  29.6  77  الدينية

  10.8  28  التعليمية

  17.7  46  الترفيهية

  23.8  62  االجتماعية

  %100  260  المجمـــــوع

  
  

 )%29.6 ( أن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير البرامج المفضلة لألسرة        ) 5.4(يبين الجدول رقم    
 إلى طبيعة محافظة الخليل      هذه النتيجة  رجعوت ، الدينية  البرامج المفضلة لألسرة هي     أن من عينة الدراسة  

  البرامج المفـضلة لألسـرة هـي        من عينة الدراسة  )% 23.8 ( أن و . التي يغلب عليها الطابع الديني    
  يظهـر أن  و ، المدبلجـة  من عينة الدراسة البرامج المفضلة لألسرة هـي       ) % 18.1  (أنو ،االجتماعية

مـن عينـة    ) % 10.8   (، و أن   الترفيهية  البرامج المفضلة لألسرة هي     أن من عينة الدراسة  ) % 17.7
   . التعليميةالدراسة البرامج المفضلة لألسرة هي
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 ما هي البرامج المفضلة للطالب؟: السؤال السادس

  
  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير البرامج المفضلة للطالب) 6.4(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  البرامج المفضلة للطالب

  31.9  83  الترفيهية

  18.5  48  يةالتعليم

  11.5  30  الدينية

  8.8  23  االجتماعية

  29.2  76  المدبلجة

  %100  260  المجمـــــوع

  
  

،  الترفيهيـة   البرامج المفضلة للطالب هي     أن من عينة الدراسة  % 31.9 أن) 6.4(تبين من الجدول رقم     
التركية  (  المدبلجة من عينة الدراسة البرامج المفضلة للطالب هي      % 29.2 وأن(   من عينة  % 18.5 وأن

من عينة الدراسة البرامج المفضلة للطالب      % 11.5، وأن    التعليمية الدراسة البرامج المفضلة للطالب هي    
تعلل الباحثة هـذه     و ، االجتماعية من عينة الدراسة البرامج المفضلة للطالب هي      % 8.8، وأن    الدينية هي

تسلية وإشغال وقت الفراغ وتتفق هذه النتيجـة مـع          النتيجة بكون التلفزيون من أكثر الوسائل المتاحة لل       
 يهدفون إلـى التـسلية      افي من المبحوثين كانو   % 39حيث أشرت الدراسة     ) 2005( دراسة الروحاني   

مـن األطفـال    % 90.8 وكذلك دراسة الجهاز اإلحصاء الفلسطيني والتي أشارت إلـى أن            ،واالسترخاء
  .  يشاهدون البرامج الترفيهية
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  ما هي أكثر أوقات المشاهدة التلفزيونية للطالب؟:السابعالسؤال 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير أوقات المشاهدة) 7.4(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  أوقات المشاهدة

  1.5  4  فترة الصباح
  8.1  21  فترة الظهيرة
  63.5  165  الفترة المسائية

  26.9  70  )مساءاًبعد الساعة العاشرة ( فترة السهرة 

  %100  260  المجمـــــوع

  
% 1.5يظهر أن    توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير أوقات المشاهدة، و        ) 7.4(يبين الجدول رقم     و

من عينة الدراسة أوقات المـشاهدة      % 8.1أن   من عينة الدراسة أوقات المشاهدة هي الفترة الصباحية، و        
% 26.9أن   ينة الدراسة أوقات المشاهدة هي الفترة المـسائية، و        من ع % 63.5أن   هي فترة الظهيرة، و   

   ).بعد الساعة العاشرة مساءا( من عينة الدراسة أوقات المشاهدة هي فترة السهرة 
 ة البرامج التلفزيونية؟/تشاهد الطالب/ مع من يشاهد : السؤال الثامن

  .ي، التلفاز\تشاهدتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير مع من ) 8.4(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  ي التلفاز\مع من تشاهد

  20.8  54  لوحدي            

  71.2  185  مع األسرة        

  4.2  11  مع األصدقاء        

  3.8  10  آخرون 

  %100  260  المجمـــــوع
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 يظهـر أن   التلفاز، و ي  \توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مع من تشاهد        ) 8.3(يبين الجدول رقم     
من عينة الدراسة يشاهدون التلفـاز       % 71.2أن من عينة الدراسة يشاهدون التلفاز لوحدهم، و      % 20.8

مـن عينـة الدراسـة      % 3.8أن   من عينة الدراسة يشاهدون مع األصدقاء، و      % 4.2أن   مع األسرة، و  
  .يشاهدون التلفاز مع آخرون

  
 مج خالل المشاهدة التلفزيونية؟هل يناقش الطالب البرا: السؤال التاسع

 
  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير هل تناقش البرامج خالل المشاهدة) 9.4(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  هل تناقش البرامج خالل المشاهدة

  62.7  163  نعم

  37.3  97  ال

  %100  260  المجمـــــوع

  
الدراسة حسب متغير هل تناقش البرامج خـالل المـشاهدة،          توزيع أفراد عينة    ) 9.3(يبين الجدول رقم    

من عينة الدراسة يناقشون البرامج خالل المشاهدة، في حين كانت نـسبة الـذين ال               % 62.7ويظهر أن   
  %.37.3يناقشون البرامج خالل المشاهدة 
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  ة  البرامج التي يشاهدها؟/ مع من يناقش الطالب: السؤال العاشر

  
  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير هل تناقش فيما بعد ما البرامج التي رأيتها) 10.4(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  هل تناقش فيما بعد ما البرامج التي رأيتها

  40.4  105  مع العائلة

  36.9  96  مع األخوة

  2.3  6  مع المعلمين

  20.4  53  آخرون

  %100  260  المجمـــــوع

  

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير هل تناقش فيما بعد ما البرامج التـي              ) 10.4( رقم   يبين الجدول و
  40.4  (رأيتها، ويظهر أن%(           من عينة الدراسة يناقشون فيما بعد البرامج مع العائلة، و  أن)  36.9%( 

اسة يناقشون فيما    من عينة الدر    )%2.3  (أن من عينة الدراسة يناقشون فيما بعد البرامج مع األخوة، و         
  .  من عينة الدراسة يناقشون فيما بعد البرامج آخرون% )20.4  (أن بعد البرامج مع المعلمين، و
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  .النتائج المتعلقة بالسؤال الحادي عشر

  ما هي الشخصية التلفزيونية المفضلة لدى الطالب؟ ولماذا؟
  

علـى  سم الشخصية التلفزيونية المفضلة لديـه،       إكر   في السؤال الثاني عشر، أن يذ      الب من الط  لقد طلبنا 
، فجاءت اإلجابات على الشكل التالي، وقد تدخلت في إعادة صياغة وتهذيب العبارات              سؤال مفتوح  لشك

    :    لتناسب عرضها في الدراسة، فكانت بالشكل التالي

تفضيل كانت القوة و المدرج في المالحق، نرى أن أهم أسباب ال ) 4.6(من خالل استعراض الجدول 
الجمال والشهرة والحب باإلضافة إلى الخير والدين، ونالحظ أيضاً أن أغلب الشخصيات ألتي اختارها 
الطالب كانت شخصيات غير عربية مسلمة، أي أن الطالب ينجذبون إلى نماذج تحمل ثقافة مغايرة 

 - فترة المراهقة–الحرجة من نموهم للثقافة العربية واإلسالمية واالجتماعية، وهم في هذه المرحلة 
المشحونة بالكثير من التغيرات، وهي المرحلة التي تتشكل بها شخصية الطالب، فمن المؤكد أن الطالب 

  .سوف تختلط عليه األمور ويفقد معالم اإلهتداء
  

   : عشرثانيل الالنتائج المتعلقة بالسؤا

شاهدة التلفزيونية على السلوك االجتماعي هل تختلف وجهات نظر طلبة الصف التاسع حول أثر الم

 عدد ساعات المؤهل العلمي لألب، المؤهل العلمي لألم،  كل من الجنس، مكان السكن،باختالف

   نوع البرامج المشاهدة ؟ المشاهدة،
  

  :  فرضيات الدراسةنتائج 

  

   : نتائج الفرضية األولى

في وجهات نظر طلبة الصف التاسـع       ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سـلوكهم االجتمـاعي تعـزى إلـى                 

  .الجنس

  
 عينة الدراسة على أفرادالستجابة " ت"نتائج اختبار استخدام  تم األولىلفحص الفرضية الصفرية و

األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة فقرات استبانة وجهات نظر طلبة الصف التاسع 
    )11.4( كما هو مبين في الجدول . التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إلى الجنس 
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 وجهات نظر طلبـة الـصف       في  العينة أفرادالستجابة  لمتغير الجنس   " ت" نتائج اختبار    ):11.4(جدول  
  لمشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر ا

  

  العدد  الجنس
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

  0.37057  3.0955 149  ذكر
  0.35619  2.9367 111  أنثى

3.495 0.001  

  
حافظـة  تبين من خالل الجدول السابق وجود فروق في وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي في م               

الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي تعزى لمتغير الجنس حيث بلغت مـستوى               
وقـد اختلفـت هـذه      . وكانت هذه الفروق لصالح الذكور    ). α ≥ 0.05(وهي أقل من    ) 0.001(الداللة  

ـ           ) 2003( النتيجة مع دراسة المعبي      ة المـشاهدة   والتي أظهرت تفوق اإلناث على الـذكور فـي كثاف
التلفزيونية ودراسة حافظ التي توصلت إلى أن جنس الطفل ال يتسبب في اختالف معدل المشاهدة، وتعلل                

 منطقة محافظة الخليل ذات طابع محافظ والذكور لديهم حرية أكثر من اإلناث في               بأن الباحثة هذه النتيجة  
ذا  إ ف تتعرض للنقد أو النبذ مـن المجتمـع        التصرف وهم أكثر جرأة على التقليد من الفتيات، فالفتاة سو         

  .    خالفت بشكل ظاهر العادات والتقاليد والدين
  

  : نتائج الفرضية الثانية

في وجهات نظر طلبة الصف التاسع ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

م االجتماعي تعزى إلى مكان األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكه

  .السكن

  

الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات " ت"ولفحص الفرضية الصفرية الثانية تم استخدام نتائج اختبار 
استبانه وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على 

     )12.4(   كما هو مبين في الجدول .  السكنسلوكهم االجتماعي بالنسبة إلى مكان
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 وجهـات نظـر طلبـة       في  العينة أفرادالستجابة  لمتغير مكان السكن    " ت" نتائج اختبار    ):12.4(جدول  
  الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي 

  العدد  مكان السكن
المتوسط 

  الحسابي

نحراف اال

  المعياري
 "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

  0.33341  3.0371  55  قرية
  0.38268  3.0252 205  مدينة

0.210 0.833  

  
تبين من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق في وجهات نظر طلبة الصف التاسـع األساسـي فـي                   

حيث . متغير مكان السكن  محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي تعزى ل          
ويمكن تعليل هذه النتيجة بسبب ظروف االحتالل       ). α ≥ 0.05(من  وهي أكبر   ) 0.833(لفا  أبلغت قيمة   

واإلغالق وقلة مصادر الترفيه فالجميع في القرى والمدن يعتمدون على التلفزيون بالدرجة األولى للتسلية              
اختلفت نتيجة هذه الدراسـة مـع       . ء جهاز التلفزيون  وقضاء أوقات الفراغ هذا باإلضافة إلى سهولة اقتنا       

التي توصلت إلى إرتفاع استخدام وسائل اإلعالم في المناطق المتحضرة           ) 2001( نتيجة دراسة متشن    
  . وانخفاض استخدامها في المناطق الريفية

  

  : نتائج الفرضية الثالثة

 وجهات نظر طلبة الصف التاسـع       في) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي تعزى إلى المؤهل              

  .العلمي لألب

  

ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 
التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة فقرات استبانه وجهات نظر طلبة الصف 

  .التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إلى المؤهل العلمي لألب
  

وجهـات  في   المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة           )13.4(جدول  
  .ي لألبنظر طلبة الصف التاسع األساسي يعزى إلى المؤهل العلم
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 العدد المؤهل العلمي لألب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

0.32482 3.3926 11 أمياً

0.38841 3.4162 41 أساسي

0.39782 3.4848 102 ثانوي

0.41152 3.4687 106 جامعي فأكثر

 متوسطات وجهات نظـر طلبـة الـصف       في   عدم وجود فروق ظاهره      )13.4(يالحظ من الجدول رقم       
التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي يعزى للمؤهل              

 كما يظهر )one way Anova(العلمي لألب، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 
  ).14.4(في الجدول رقم 

  
وجهات نظر طلبة الـصف   في  العينةأفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين  )14.4( جدول

التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إلـى               
   المؤهل العلمي لألب

  
مصدر 

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

بين 
 مجموعاتال

0.760  3  0.253  

داخل 
 المجموعات

35.123  256  

  259  35.884  المجموع

0.137  
  

1.847  
  

0.139  
  

  

  أكبر من مستوى الداللـة   وهي   )0.139( مستوى الداللة و) 0.1.847( قيمة ف للدرجة الكلية      يالحظ أن
)α ≥ 0.05(  ّي في محافظة الخليـل     ه ال توجد فروق في وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساس           أي أن
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ولعل ذلك يعـود    .حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي تعزى إلى المؤهل العلمي لألب           
إلى عدم اختالف مستوى تدخل اآلباء فيما يشاهده األبناء سواء بالسلب أو اإليجاب بـاختالف المؤهـل                 

ولية المتابعة إلى األم و ذلك بحكم تواجـدها          اآلباء قد تركوا مسؤ    نأ ، السبب في ذلك   قد يكون  و ،العلمي
  .   خارج المنزلممع األبناء لفترات زمنية أطول، وانشغاله

  
  : نتائج الفرضية الرابعة

في وجهات نظر طلبة الصف التاسع ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

نية على سلوكهم االجتماعي تعزى المؤهل األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيو

  . العلمي لألم

  

 عينة الدراسة على أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة الرابعةلفحص الفرضية الصفرية و
فقرات استبانة وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة 

  . بالنسبة إلى المؤهل العلمي لألمالتلفزيونية على سلوكهم االجتماعي
  

وجهـات  فـي     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة        )15.4(جدول  
  . نظر طلبة الصف التاسع األساسي يعزى إلى المؤهل العلمي لالم

  

  العدد  المؤهل العلمي لألم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.28225  3.2520  13  أمية
 0.39004  2.9843  42  أساسي
 0.35954  3.0688  112  ثانوي

 0.37695  2.9666  93  جامعي فأكثر
وجهات نظر طلبة الصف التاسع     في   وجود فروق ظاهره في متوسطات       )15.4(يالحظ من الجدول رقم     

زى إلى المؤهـل    األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي يع           
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 كمـا  )one way ANOVA(األحـادي   تم استخدام تحليل التباين العلمي لالم، ولمعرفة داللة الفروق
  ).16.4(يظهر في الجدول رقم 

وجهات نظر طلبة الـصف   في  العينةأفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين  )16.4( جدول
أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إلـى         التاسع األساسي في محافظة الخليل حول       

  .المؤهل العلمي لالم
  

مصدر 

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

بين 
 المجموعات

1.270  3  0.423  

داخل 
 المجموعات

34.614  256  

  259  35.884  المجموع

0.135  
  

3.130  
  

0.026  
  

  

 الداللة     أقل من مستوى وهي  )0.026( مستوى الداللةو) 3.130( قيمة ف للدرجة الكلية يالحظ أن
)α ≥ 0.05(ّوجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي في  ه توجد فروق دالة إحصائياً في أي أن

عزى للمؤهل العلمي لالم، محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي ي
  .يبين ذلك) 17.4(والجدول رقم . ولصالح األم األمية الغير متعلمة
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 أفـراد  اتسـتجاب ال  شيفيه للمقانات البعدية بين المتوسطات الحـسابية  نتائج اختبار ) 17.4(الجدول رقم   
  . حسب متغير المؤهل العلمي لألم الدراسةالعينة

  

  المتغيرات
الفرق في 

 وسطاتالمت

مستوى 

  الداللة

  0.156  0.2677  أساسي
  أمية  0.410  0.1833  ثانوي

  0.079  0.2854  جامعي فأكثر

  0.156  0.2677- أمية
  0.657  0.0845-  ثانوي

  أساسي

  0.995  0.0177  جامعي فأكثر

  0.410  0.1833- أمية
  0.657  0.0845 أساسي

 ثانوي

  0.272  0.1022  جامعي فأكثر

  0.079  0.2854- ميةأ
  0.995  0.0177- أساسي

  جامعي فأكثر

  0.272  0.1022- ثانوي

  
 متفرغة لرعاية أبنائهـا أكثـر مـن األم           على األغلب  أن األم الغير متعلمة   ب وتعلل الباحثة هذه النتيجة   

اء المتعلمة والعاملة، فهي أكثر تفرغاً ولديها الوقت الكافي لمشاهدة التلفزيون مع أبنائهـا وبالتـالي إبـد                
  . بعض المالحظات على البرامج التي يشاهدها األبناء
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  : نتائج الفرضية الخامسة

في وجهات نظر طلبة الصف التاسـع       ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي تعزى إلى عـدد               

  .  المشاهدةساعات

  

 عينة الدراسة على أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة الخامسةلفحص الفرضية الصفرية و
فقرات استبانة وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة 

  .عدد ساعات المشاهدةإلى التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة 
  

وجهـات  فـي     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة        )18.4(جدول  
  . عدد ساعات المشاهدة إلىنظر طلبة الصف التاسع األساسي يعزى

  

  العدد  عدد ساعات المشاهدة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.36356  3.0414  54  ساعة واحدة فأقل يومياً
ى ساعتين من ساعة إل
  يومياً

97  3.0149  0.38292 

من ساعتين إلى أقل من 
 ثالث ساعات يومياً

57  3.0586  0.36202 

ثالث ساعات فأكثر 
  يومياً

52  3.0037  0.37969  

  
متوسطات وجهات نظـر طلبـة الـصف        في   عدم وجود فروق ظاهره      )18.4(يالحظ من الجدول رقم     

المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي يعـزى إلـى   التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر        
 one way(األحـادي   تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين     ، ولمعرفة داللة الفروقعدد ساعات المشاهدة

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )19.4.(  
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بة الـصف  وجهات نظر طل في  العينةأفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين  )19.4( جدول
التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إلـى               

  .عدد ساعات المشاهدة
  

مصدر 

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

بين 
 المجموعات

0.110  3  0.037  

اخل د
 المجموعات

35.773  256  

  259  35.884  المجموع

0.140  
  

0.263  
  

0.852  
  

  

 أكبر من مـستوى الداللـة      وهي   )0.852( مستوى الداللة و) 0.263( قيمة ف للدرجة الكلية      يالحظ أن   
)α ≥ 0.05(  ّوجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسـي فـي          ه ال توجد فروق دالة إحصائياً في      أي أن

. ثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي تعزى إلى عدد ساعات المشاهدة          محافظة الخليل حول أ   
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى دوافع المشاهدة، بحيث تكون العالقة بين الدوافع والتـأثيرات، بغـض                 
النظر عن فترة التعرض للتلفزيون، ووجود عالقة تفاعلية بين التعرض ودوافع المشاهدة التي تؤدي الى               

   .   حدوث تأثيرات على السلوك لدى األطفال
 

  : نتائج الفرضية السادسة

في وجهات نظر طلبة الصف التاسع ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي تعزى إلى نوع 

  .ها الطالبالبرامج التي يشاهد
  
 عينة الدراسة على أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة السادسةلفحص الفرضية الصفرية و

فقرات استبانة وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة 
   .طالبالتلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إلى نوع البرامج التي يشاهدها ال
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وجهـات  فـي     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة        )20.4(جدول  
  .نوع البرامج التي يشاهدها الطالبنظر طلبة الصف التاسع األساسي يعزى إلى 

   
نوع البرامج التي 

  يشاهدها الطالب

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.34949  2.9903  83  الترفيهية
 0.35921  3.1525  48  التعليمية
 0.39541  2.9631  30 الدينية

 0.36247  3.0629  23  االجتماعية
 0.38853  3.0048  76  المدبلجة

  
متوسطات وجهات نظـر طلبـة الـصف        في   عدم وجود فروق ظاهره      )20.4( رقم يالحظ من الجدول  

هدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي يعـزى إلـى   التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشا       
 one way(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقنوع البرامج التي يشاهدها الطالب

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )21.4.(  

ت نظر طلبة الـصف  وجها في  العينةأفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين  )21.4( جدول
التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إلـى               

  .نوع البرامج التي يشاهدها الطالب
مصدر 

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

بين 
 المجموعات

1.057  4  0.264  

داخل 
 المجموعات

34.826  255  

  259  35.884  المجموع

0.137  
  

1.936  
  

0.105  
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 أكبر من مـستوى الداللـة     وهي   )0.105( مستوى الداللة و) 1.936( قيمة ف للدرجة الكلية      يالحظ أن   
)α ≥ 0.05(        ة الصف التاسع األساسـي فـي       وجهات نظر طلب   أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في
الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي تعزى إلى نوع البـرامج التـي               حافظة  م

  . يشاهدها الطالب
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  الفصل الخامس

   

  التوصيات 
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  لفصل الخامسا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التوصيات 

  

  :  ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يليوفي

  
 السلوك االجتماعي للطلبة كان بدرجة لىتظهر نتائج الدراسة أن تأثير المشاهدة التلفزيونية ع: أوالً

متوسطة، لذك توصي الباحثة بضرورة إجراء دراسة أشمل وأوسع ألثر التلفزيون على سلوك الطالب 
  . لة لجميع محافظات الوطنهقين بحيث تكون الدراسة شاماوالمر

  
توصي الباحثة بضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات اإلعالمية الفلسطينية في : ثانياً

إطار من التخطيط المشترك وذلك إلنتاج برامج تعليمية تتوافق مع محتويات المقررات الدراسية، والدين 
عداد برامج األطفال لتناسب أوقات األطفال، ومواعيد ليد، وضرورة التنسيق في إاوالعادات والتق

مدارسهم، والعمل على زيادة الوعي بين الطلبة في اختيار البرامج االيجابية والبعد عن البرامج السلبية 
و العمل على بث الوعي بين فئات الطلبة المختلفة في التمييز بين البرامج . التي تنمي السلوك السلبي

  .الجيدة والتي تنمي الفكر والثقافةومتابعة البرامج 
  

تبين من خالل النتائج ضعف المتابعة األسرية لما يشاهد األبناء من البرامج التلفزيونية لذلك : ثالثاً
همية مراقبة ما يشاهده الطفل من برامج في المنزل، وأن ال بضرورة توعية األسرة أل توصي الباحثة

ن، وأن يشجع األهل أبنائهم الطلبة على اختيار الوقت المناسب ساعات طويلة أمام شاشة التلفزيويترك 
للمشاهدة التلفزيونية، وضرورة مناقشة هذه البرامج مع األبناء من حيث سلبياتها وايجابياتها وما يتفق مع 

  . ض معهارثقافتنا الدينية واالجتماعية وما يتعا
 

 ية وإسالمية تتناسب ومجتمعنا بـديالً عـن       ضرورة التفكير في إنتاج برامج رسوم متحركة عرب       : رابعاً

 . ألفالم األجنبية المستوردةا

  :  تقترح الباحثة إجراء المزيد من البحوث حولً:خامسا
  . تأثير التلفزيون على السلوك الديني -1
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 . األسرة في اختيار البرامج التي يتابعها الطالبمدى مشاركة -2

درك الطلبة لهذه القيم الوافدة ماعية والدينية وإظام القيم االجتتأثير المسلسالت المدبلجة على ن -3
 . عبر الفضائيات

 . كيف يؤثر التلفزيون على االختيار المهني للطالب -4

 .ين أولياء األمور والمعلمسات مشابهة من وجهة نظر المرشدين وإجراء درا -5

برامج  ووضع الحديد ميول واهتمامات الطفل الفلسطينيضرورة إجراء الدراسات القائمة على ت -6
   .المفيدة له
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  المالحق . 6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .خطاب الباحثة الموجه للمحكمين مرفق بأداة الدراسة وهي بصورتها األولية بغرض التحكيم 1.6

  .أداة الدراسة في صورتها النهائية بعد التحكيم 2.6
  .   أسماء المحكمين 3.6
  مصفوفة ارتباط فقرات الستبانهل) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون  جدول 4.6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات  ): 1.6( جدول رقم  5.6

  السلبية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات   ): 2.6(   جدول رقم  6.6

  ةااليجابي
  . أفراد عينة الدراسة قبلويبين الشخصيات التلفزيونية المفضلة من) 3.6 (جدول رقم  7.6

  
   )1( تسهيل مهمة   8.6 

   )2( تسهيل مهمة    9.6
   )3( تسهيل مهمة  10.6
   )4 ( تسهيل مهمة 11.6
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   )1( ملحق رقم 
  

  اإلستبانة قبل التحكيم
  

  عمادة الدراسات العليا
  ة\المحترم........................................ة\لسيدحضرة ا

  
  وبعد ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

أثر المشاهدة التلفزيونية على السلوك االجتماعي لطلبة الصف " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 
هذه اإلستبانة التي قامت بإعدادها لذا تضع الباحثة بين يديك " . التاسع األساسي في محافظة الخليل 

وذلك بعد اإلطالع على المقياس الذي استخدمته المربية نزهة الخوري في دراسة أثر التلفاز في تربية 
 باإلضافة إلى عدد من ،واستمارة المنظومة القيمية لدكتورة هالة حجاجي عبد الرحمن , المراهقين

ي فقرات ن رأيك فاستبانة تناسب موضوع الدراسة ، أل البحوث والدراسات السابقة وذلك من أجل بناء
 وعليه أرجو من شخصكم الكريم التفضل علينا بالمشاركة في تحكيم هذه هذه اإلستبانة مهم جداً ،

 وكذلك إبداء النصح والمشورة لفلسطينية ، للبيئة اااإلستبانة و إبداء الرأي حول مدى مقروئيتها ومناسبته
  .فيما ترونه مناسباً 

  
  مع خالص االحترام وتقدير 

  
  هناء عابدين : الباحثة 

  تيسير عبد اهللا. د.أ:المشرف 
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  المعلومات الشخصية 

    
 --- -العمر .1

  
  (   ) أنثى -2                 )  ( ذكر  - 1الجنس                                     .2

  
  (   )    مدينة-2                (   )  قرية - 1                               مكان السكن .3

  
  المؤهل العلمي لألب .4
   جامعي فأكثر-4 ثانوي       -3أساسي        - 2             اأمي -1
  
  المؤهل العلمي لألم -5
   جامعي فأكثر- 4 ثانوي       - 3 أساسي      - 2 أمية             -1
  

  دخل األسرة -6
  فأكثر2000 -3 شيكل      2000 إلى 1000 -2 شيكل       1000 أقل من -1
  
  عدد أفراد األسرة  -7
   أفراد  6 أكثر من - 3 أفراد              6-4 من -2             4 أقل من -1

     
   عدد ساعات المشاهدة   -8
   ساعة واحدة فأقل يومياً -1
   من ساعة إلى ساعتين يومياً  -2
  مياً  من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات يو-3
   ثالث ساعات فأكثر يومياً -4
  
  -- --- --- -- -- - البرامج المفضلة لألسرة -9
  

  ----- --- -- -- -البرامج المفضلة للطالب  - 10
  

   أوقات المشاهدة- 11
  )بعد الساعة العاشرة مساءاً(   فترة السهرة - 4 الفترة المسائية        -3 فترة الظهيرة            - 2 فترة الصباح         -1
  

  ي التلفاز\ مع من تشاهد- 12
  ---- -- آخرون حدد-4 مع األصدقاء        -3 مع األسرة        -2 لوحدي            -1
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   هل تناقش البرامج خالل المشاهدة - 13
   ال    - 2 نعم                   -1
   

  هل تناقش فيما بعد ما البرامج التي رأيتها ؟ - 14
         ----  آخرون حدد-4 مع المعلمين      -3 مع األخوة        - 2 مع العائلة            -1
  

   ماذا تفعل أثناء مشاهدة التلفزيون ؟ - 15
  )كوكا كوال, كوال (  أتناول الشراب -4 أقوم ببعض األلعاب   - 3 أراجع بعض الدروس     -2 أتناول الطعام       -1
   - ---  أخرى حدد -5
  

  ؟ي التلفزيون \ هل تشاهد- 16
   

  هي القنوات التي تشاهدها مرتبة حسب األفضلية ؟  ما - 17
1-  
2  
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موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

 معارض  معارض   محايد  موافق 

  بشدة 
            البعد االجتماعي  

            يسمح لي والدي بمشاهدة التلفاز في أي وقت  .1

            تمرار باسةيسمح لي والدي بمشاهدة البرامج المدبلج .2

            تؤدي مشاهدة أفالم العنف إلى التوتر .3

            يحدد والدي القناة التي يجب أن أشاهدها  .4

            يمنعني والدي من مشاهدة أفالم العنف .5

            أستمتع عند تقليد ما أشاهده في التلفزيون  .6

       يسهم التلفزيون في زرع تقاليد عربية  .7

            ونية من صداقاتي  قللت المشاهدة التلفزي .8

            علمتني  مشاهدة التلفاز أن العنف وسيلة لحل المشاكل .9

            علمتني مشاهدة التلفاز أنّه يجب إتباع الموضة كما هي .10

            زاد احترامي للمهن المختلفة بمشاهدة التلفاز .11

            قللت المشاهدة التلفزيونية من احترامي لذاتي  .12

            لدي بمشاهدة التلفاززاد احترامي لوا .13

            تعلمت من مشاهدة التلفاز أنني حر في تصرفاتي .14

  تعلمت من التلفاز أنه ال يحق ألحد أن يوجهني .15
  

          

            أصبحت أحب المغامرة بمشاهدة التلفاز .16

            أناقش ما أشاهده في التلفاز مع والدي  .17

            اهدة التلفازتعلمت المشاركة اإليجابية مع األصدقاء من مش .18

            ساعدتني المشاهدة التلفزيونية على التعود على النظام .19
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موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

معارض   محايد  موافق 
  بشدة

معارض 

     تساعد البرامج التلفزيونية على بث قيم المحافظة على البيئة  .20

          تعلمت من التلفاز أن العادات والتقاليد هي نوع من التخلف   .21

            تعلمت من التلفاز ّأنه يجب المحافظة على العادات والتقاليد .22

            أناقش ما أشاهده في التلفاز مع زمالئي .23

البرامج المدبجه تحمل أفكار جديدة يجب إن نطبقها في  .24
  مجتمعنا

          

شجعتني المشاهدة التلفزيونية على تقبل العالقة بين الشاب  .25
  والفتاه قبل الزواج

  

          

            تعلمت من التلفاز أن المجرم يعاقب على أفعاله .26

            تعرفت على مبادئ النظافة من التلفاز .27

            تعلمت آداب االستئذان من مشاهدة التلفاز 
            ترشدنا برامج التلفاز إلى البعد عن األنانية وحب الذات .28
            تعلمت من التلفاز أن جميع الناس متساوين .29
            بحت لدي القدرة على إنصاف الغير بمشاهدة التلفازأص .30
            ساعدني التلفاز على التفريق بين الخير والشر .31

            البعد الديني   
            تظهر البرامج المدبلجة الدين بشكل جديد ومقبول .32
            تعلمت من التلفاز إن ممارسة الدين في المسجد فقط .33
            ة عند الحاجة فقطتعلمت من التلفاز أن الصال .34
            تعلمت من التلفاز انه يجب فصل الدين عن الحياة .35
            البعد التربوي  

            يشجعني والدي على مشاهدة البرامج التعليمية .36
            الدراسة أهم من مشاهدة التلفاز .37
تعلمت من المشاهدة التلفزيونية تفضيل قيمة المال على  .38

  قيمة العلم
          

          ت من المشاهدة التلفزيونية أنه يجب احترام الوقت تعلم .39
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  واالستفادة منه
            ساعدني التلفاز على اكتساب لغة جديدة .40
            زاد تحصيلي بمشاهدة التلفاز .41
            شجعتني المشاهدة التلفزيونية على حب المدرسة .42
            قللت المشاهدة التلفزيونية من دفاعيتي للدراسة .43
             التلفاز السخرية على المدرسينتعلمت من .44
أتأخر عن المدرسة بسبب المشاهدة التلفزيونية لفترة طويلة  .45

  ليالً
          

ساعدتني المشاهدة التلفزيونية على رؤية معلمي بصورة  .46
  جيدة

          

            شجعتني المشاهدة التلفزيونية على الهروب من المدرسة .47
            البعد االقتصادي  

             أهمية االدخار من المشاهدة التلفزيونيةتعرفت على .48

يجب شراء المنتجات التي أراها في اإلعالنات التلفزيونية  .49
  حتى وإن كانت غير ضرورية

          

            شجعتني المشاهدة التلفزيونية على نبذ اإلسراف  .50
            تعلمت من البرامج التلفزيونية اإلسراف .51
          ى الصرف وفق خطة معينة  البرامج التلفزيونية عليشجعتن .52

تعلمت من البرامج التلفزيونية أن المنتجات األجنبية أفضل  .53
  من المحلية 

          

  
  

  : زيونية التي تحبها ي اسم الشخصية التلف\أذكر
1-  
  

   ولماذا ؟ 
1-  
2-  
3-  
4-  
  

 
 

 



 129

   )2( ملحق رقم 
  اإلستبانة بعد التحكيم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
 دراسة إلى التعرف على مدى تأثير البرامج التلفزيونية التي تشاهدها على سلوكك تهدف هذه ال

 حيث تقوم الباحثة بهذا البحث استكماال لمتطلبات الحصول على اإلجتماعي من وجهة نظرك الخاصة ،
:  وتتكون هذه األداة من جزأين لتربوي من جامعة القدس ،درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي و ا

 ويتكون الجزء الثاني من مجموعة من ها توفير بعض المعلومات الشخصية ،ول الجزء األول منيتنا
  .في الخانة المناسبة لك  ) X( الفقرات يرجى منك أن تبدي درجة موافقتك على كل فقرة بوضع إشارة 

  ن\شكراً لحسن تعاونكم
  

  هناء عابدين: الباحثة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 130

  المعلومات الشخصية 

    
  

 (  )سنة 14 -2(  )                  سنة 13 -1العمر                                     -1

  
  (   ) أنثى - 2                 )  ( ذكر  -1الجنس                                    -2

  
  (   )  مدينة  - 2                (   )  قرية -1                               مكان السكن-3

  
  المؤهل العلمي لألب-4
   جامعي فأكثر-4 ثانوي       -3أساسي        - 2             اأمي -1
  
  المؤهل العلمي لألم -5
   جامعي فأكثر- 4 ثانوي       - 3 أساسي      - 2 أمية             -1
  

  دخل األسرة -6
  فأكثر2000 -3 شيكل      2000 الى 1000 -2 شيكل       1000 أقل من -1
  
  عدد أفراد األسرة  -7
   أفراد  6 أكثر من - 3 أفراد              6-4 من -2             4 أقل من -1

     
   عدد ساعات المشاهدة   -8
   ساعة واحدة فأقل يومياً -1
   من ساعة إلى ساعتين يومياً  -2
   من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات يومياً -3
  ثر يومياً  ثالث ساعات فأك-4
  
  امج المفضلة لألسرة  البر-9
  )التركية (  ة المد بلج-5  االجتماعية         - 4 الدينية           - 3 التعليمية        -2 الترفيهية         -1
  

  امج المفضلة للطالب البر - 10
  )التركية (  ة المد بلج-5         االجتماعية  - 4 الدينية           - 3 التعليمية        -2 الترفيهية         -1
  

   أوقات المشاهدة- 11
  )بعد الساعة العاشرة مساءاً(   فترة السهرة - 4 الفترة المسائية        -3 فترة الظهيرة            - 2 فترة الصباح         -1
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  ي التلفاز\ مع من تشاهد- 12
  ---- -- آخرون حدد-4      مع األصدقاء   -3 مع األسرة        -2 لوحدي            -1

   هل تناقش البرامج خالل المشاهدة - 13
   ال    - 2 نعم                   -1
   

  هل تناقش فيما بعد ما البرامج التي رأيتها ؟ - 14
         ----  آخرون حدد-4 مع المعلمين      -3 مع األخوة        - 2 مع العائلة            -1
  

  يون ؟ي التلفز\هل تشاهد - 15
   ال-2  نعم                   -1 
   

   ماهي القنوات التي تشاهدها مرتبة حسب األفضلية ؟ - 16
1-  
2-   
3-  
4-  
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 : في المكان الذي ترونه مناسب لكم ويتوافق معكم (X)نرجو منكم وضع إشارة
 

  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

 معارض   محايد موافق 
معارض 
  بشدة

            يسمح لي والدي بمشاهدة التلفزيون في أي وقت   .1

             باستمرارةيسمح لي والدي بمشاهدة البرامج المدبلج  .2

            يمنعني والدي من مشاهدة أفالم العنف  .3

            أستمتع عند تقليد ما أشاهده في التلفزيون   .4

            يسهم التلفزيون في زرع تقاليد عربية   .5

            ت المشاهدة التلفزيونية من صداقاتي  قلل  .6

       علمتني  مشاهدة التلفزيونية أن العنف وسيلة لحل المشاكل  .7

            زاد احترامي للمهن المختلفة بمشاهدة التلفزيون  .8

            قللت المشاهدة التلفزيونية من احترامي لذاتي   .9

            زاد احترامي لوالدي بمشاهدة التلفزيون .10

            تعلمت من مشاهدة التلفزيون أنني حر في تصرفاتي .11

            تعلمت من التلفزيون أنه ال يحق ألحد أن يوجهني .12

            أناقش ما أشاهده في التلفزيون مع والدي  .13

            تعلمت المشاركة اإليجابية مع األصدقاء من مشاهدة التلفزيون .14

            يونية على التعود على النظامساعدتني المشاهدة التلفز .15

            تساعد البرامج التلفزيونية على بث قيم المحافظة على البيئة  .16

            تعلمت من التلفزيون أن العادات والتقاليد هي نوع من التخلف   .17

            تعلمت من التلفزيون ّأنه يجب المحافظة على العادات والتقاليد .18

       اهده في التلفزيون مع زمالئيأناقش ما أش .19
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

 معارض   محايد موافق 
معارض 
  بشدة

            البرامج المدبجه تحمل أفكار جديدة يجب ان نطبقها في مجتمعنا .20

            تعلمت من التلفزيون أن المجرم يعاقب على أفعاله .22

            تعرفت على مبادئ النظافة من التلفزيون .23

            تعلمت آداب االستئذان من مشاهدة التلفزيون  .24

            ترشدنا برامج التلفزيون إلى البعد عن األنانية وحب الذات  .25

            تعلمت من التلفزيون أن جميع الناس متساوين  .26
            أصبحت لدي القدرة على إنصاف الغير بمشاهدة التلفزيون  .27
            على التفريق بين الخير والشرساعدني التلفزيون   .28
            تظهر البرامج المدبلجة الدين بشكل جديد ومقبول  .29
            ن ممارسة الدين في المسجد فقطأتعلمت من التلفزيون   .30
            تعلمت من التلفزيون انه يجب فصل الدين عن الحياة  .31
            الدراسة أهم من مشاهدة التلفزيون  .32
             من المشاهدة التلفزيونية تفضيل قيمة المال على قيمة العلمتعلمت  .33
            تعلمت من المشاهدة التلفزيونية أنه يجب احترام الوقت واالستفادة منه  .34
            ساعدني التلفزيون على اكتساب لغة جديدة  .35
            زاد تحصيلي بمشاهدة التلفزيون  .36
            ة على حب المدرسةشجعتني المشاهدة التلفزيوني  .37
            تعلمت من التلفزيون السخرية على المدرسين  .38
            أتأخر عن المدرسة بسبب المشاهدة التلفزيونية لفترة طويلة ليالً  .39
            ساعدتني المشاهدة التلفزيونية على رؤية معلمي بصورة جيدة  .40
            لمدرسةشجعتني المشاهدة التلفزيونية على الهروب من ا  .41
            تعرفت على أهمية االدخار من المشاهدة التلفزيونية  .42
يجب شراء المنتجات التي أراها في اإلعالنات التلفزيونية حتى وإن كانت   .43

  غير ضرورية
          

            شجعتني المشاهدة التلفزيونية على نبذ اإلسراف   .44
            تعلمت من البرامج التلفزيونية اإلسراف  .45
             البرامج التلفزيونية على الصرف وفق خطة معينة يشجعتن  .46
            تعلمت من البرامج التلفزيونية أن المنتجات األجنبية أفضل من المحلية   .47
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  : ي اسم الشخصية التلفزيونية التي تحبها \أذكر
1-  
  

   ولماذا ؟ 
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2-  
3-  
4-  
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   ) 3( ملحق رقم 
  

  الدكتور أحمد فهيم جبر                                                    جامعة القدس
  الدكتور محسن عدس                                                      جامعة القدس
  الدكتور عفيف زيدان                                                      جامعة القدس

   محمد عابدين                                                     جامعة القدسروالدكت
  الدكتور حاتم عابدين                                                      جامعة الخليل
  الدكتور جمال أبور مرق                                                  جامعة الخليل

   خالد كتلو                                                         جامعة الخليلالدكتور
  األستاذ خضر مبارك                                                     مديرية التربية والتعليم الخليل

  امعة الخليلاألستاذ فاطمة عيدة                                                        ج
  محمد شاهين                                                              جامعة القدس المفتوحة
  الدكتورة ميسون جالل                                                     جامعة القدس المفتوحة

                  جامعة الخليلالدكتور نبيل الجندي                                       
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   )4( ملحق رقم 
  لمصفوفة ارتباط فقرات الستبانه) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون  )1.6 (جدول

Rقيمة   الفقرات الرقم
الدالة 

  اإلحصائية

 0.000 0.262   في أي وقت يسمح لي والدي بمشاهدة التلفزيون  1

 0.000 0.319   باستمرارةالدي بمشاهدة البرامج المدبلجيسمح لي و  2

 0.047 0.121  يمنعني والدي من مشاهدة أفالم العنف  3

 0.000 0.356  أستمتع عند تقليد ما أشاهده في التلفزيون   4

 0.001 0.210  يسهم التلفزيون في زرع تقاليد عربية   5

 0.425 0.049   قللت المشاهدة التلفزيونية من صداقاتي   6

 0.000 0.466   أن العنف وسيلة لحل المشاكلعلمتني  مشاهدة التلفزيون  7

 0.000 0.323  زيونزاد احترامي للمهن المختلفة بمشاهدة التلف  8

 0.675 0.026  قللت المشاهدة التلفزيونية من احترامي لذاتي   9

 0.301 0.063  زيونزاد احترامي لوالدي بمشاهدة التلف  10

 0.000 0.399   أنني حر في تصرفاتي التلفزيونمن مشاهدةتعلمت   11

 0.000 0.285  ه ال يحق ألحد أن يوجهني أنّتعلمت من التلفزيون  12

 0.000 0.283   مع والدي أناقش ما أشاهده في التلفزيون  13

 0.156 0.087  ية مع األصدقاء من مشاهدة التلفزيونتعلمت المشاركة اإليجاب  14

 0.000 0.408  شاهدة التلفزيونية على التعود على النظامساعدتني الم  15

 0.000 0.498  تساعد البرامج التلفزيونية على بث قيم المحافظة على البيئة   16

 0.000 0.345   أن العادات والتقاليد هي نوع من التخلف  تعلمت من التلفزيون  17

 0.000 0.418  التقاليد ّأنه يجب المحافظة على العادات وتعلمت من التلفزيون  18

 0.017 0.146   مع زمالئيأناقش ما أشاهده في التلفزيون  19

 0.000 0.434  البرامج المدبلجه تحمل أفكار جديدة يجب أن نطبقها في مجتمعنا  20

شجعتني المشاهدة التلفزيونية على تقبل العالقة بين الشاب والفتاه قبل   21
 0.000 0.439  الزواج

 0.000 0.506   أن المجرم يعاقب على أفعالهتلفزيونلمت من التع  22
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 0.000 0.428  رفت على مبادئ النظافة من التلفزيونتع  23

 0.000 0.313  آداب االستئذان من مشاهدة التلفزيونتعلمت   24

 0.000 0.314   إلى البعد عن األنانية وحب الذاتترشدنا برامج التلفزيون  25

 0.000 0.417  جميع الناس متساوين أن تعلمت من التلفزيون  26

 0.002 0.184   على إنصاف الغير بمشاهدة التلفزيونأصبحت لدي القدرة  27

 0.000 0.370   على التفريق بين الخير والشرساعدني مشاهدة التلفزيون  28

 0.000 0.345  تظهر البرامج المدبلجة الدين بشكل جديد ومقبول  29

 0.000 0.278  رسة الدين في المسجد فقط أن مماتعلمت من التلفزيون  30

 0.000 0.379  نه يجب فصل الدين عن الحياة أن التلفزيونتعلمت م  31

 0.000 0.429  الدراسة أهم من مشاهدة التلفزيون  32

 0.000 0.353  تعلمت من المشاهدة التلفزيونية تفضيل قيمة المال على قيمة العلم  33

 0.000 0.454  حترام الوقت واالستفادة منهية أنه يجب ادة التلفزيونتعلمت من المشاه  34

 0.614 0.031   على اكتساب لغة جديدةساعدني التلفزيونية  35

 0.004 0.177  زاد تحصيلي بمشاهدة التلفزيونية  36

 0.000 0.266  شجعتني المشاهدة التلفزيونية على حب المدرسة  37

 0.000 0.527   السخرية على المدرسينتعلمت من التلفزيون  38

 0.000 0.521  أتأخر عن المدرسة بسبب المشاهدة التلفزيونية لفترة طويلة ليالً  39

 0.000 0.401  ساعدتني المشاهدة التلفزيونية على رؤية معلمي بصورة جيدة  40

 0.000 0.479  شجعتني المشاهدة التلفزيونية على الهروب من المدرسة  41

 0.001 0.197  ن المشاهدة التلفزيونيةتعرفت على أهمية االدخار م  42

يجب شراء المنتجات التي أراها في اإلعالنات التلفزيونية حتى وإن   43
 0.000 0.498  كانت غير ضرورية

 0.038 0.127  شجعتني المشاهدة التلفزيونية على نبذ اإلسراف   44

 0.000 0.450  تعلمت من البرامج التلفزيونية اإلسراف  45

 0.000 0.329  برامج التلفزيونية على الصرف وفق خطة معينة  اليشجعتن  46

 0.000 0.345 تعلمت من البرامج التلفزيونية أن المنتجات األجنبية أفضل من المحلية   47
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   )5( ملحق رقم 
  ت السلبيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرا  ): 2.6(   جدول رقم 

  
ــط   الفقرات  الرقم  المتوس

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

  الدرجة

  عالية  1.40841  3.5692   أن العادات والتقاليد هي نوع من التخلف  تعلمت من التلفزيون 17
  متوسطة  1.04726  3.2769   في أي وقت يسمح لي والدي بمشاهدة التلفزيون 1
  متوسطة  1.33761  2.9000  تلفزيون أستمتع عند تقليد ما أشاهده في ال 4

تعلمت من البرامج التلفزيونية أن المنتجات األجنبية أفضل من  47
  المحلية 

  متوسطة  1.50230  2.8423

شجعتني المشاهدة التلفزيونية على تقبل العالقة بين الشاب والفتاه  21
  قبل الزواج

  متوسطة  1.59537  2.8269

  متوسطة  1.33920  2.8192  ني حر في تصرفاتي أنتعلمت من مشاهدة التلفزيون 11
  متوسطة  1.37789  2.6423  تعلمت من المشاهدة التلفزيونية تفضيل قيمة المال على قيمة العلم 33
  متوسطة  1.18070  2.6231   بإستمرارةيسمح لي والدي بمشاهدة البرامج المدبلج 2

  متوسطة  1.49114  2.5654   السخرية على المدرسينتعلمت من التلفزيون 38
  متوسطة  1.43690  2.5308  تظهر البرامج المدبلجة الدين بشكل جديد ومقبول 29
  متدنية  1.37070  2.4615  البرامج المدبجه تحمل أفكار جديدة يجب ان نطبقها في مجتمعنا 20
 متدنية  1.22742  2.3962   قللت المشاهدة التلفزيونية من صداقاتي  6

 متدنية  1.27606  2.3577  ال يحق ألحد أن يوجهني أنه تعلمت من التلفزيون 12
 متدنية  1.21403  2.3577  تعلمت من البرامج التلفزيونية اإلسراف 45
 متدنية  1.28732  2.3269  قللت المشاهدة التلفزيونية من إحترامي لذاتي  9

يجب شراء المنتجات التي أراها في اإلعالنات التلفزيونية حتى  43
  ةوإن كانت غير ضروري

 متدنية  1.31254  2.2962

 متدنية  1.38255  2.2231  أتأخر عن المدرسة بسبب المشاهدة التلفزيونية لفترة طويلة ليالً 39
 متدنية  1.26390  2.1423   إن ممارسة الدين في المسجد فقطتعلمت من التلفزيون 30
 متدنية  1.33783  2.1308   أن العنف وسيلة لحل المشاكلعلمتني  مشاهدة التلفزيون 7

 متدنية  1.34035  2.1192  شجعتني المشاهدة التلفزيونية على الهروب من المدرسة 41
 متدنية  1.29262  1.9308   انه يجب فصل الدين عن الحياةتعلمت من التلفزيون  31

  متوسطة 0.6176  2.5399  الدرجة الكلية
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   )6( ملحق رقم 
  حرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات االيجابيةالمتوسطات الحسابية واالن  ): 3.6(  جدول رقم 

  
ــط   الفقرات  الرقم  المتوس

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

  الدرجة

  عالية  1.16408  4.0885   أن المجرم يعاقب على أفعالهتعلمت من التلفزيون  22
ستفادة تعلمت من المشاهدة التلفزيونية أنه يجب احترام الوقت واال  34

  منه
  عالية  1.06718  3.9115

  عالية  1.05407  3.8885  زاد احترامي للمهن المختلفة بمشاهدة التلفاز  8
  عالية 1.37145  3.8500  الدراسة أهم من مشاهدة التلفاز  32
  عالية  1.11939  3.8423   على اكتساب لغة جديدةساعدني التلفزيون  35
  عالية  1.10524  3.8077  ة على العادات والتقاليد ّأنه يجب المحافظتعلمت من التلفزيون  18
  عالية  1.27864  3.6462   على التفريق بين الخير والشرساعدني التلفزيون  28
  عالية  1.26695  3.6423   أن جميع الناس متساوينتعلمت من التلفزيون  26
  عالية  1.11157  3.6385  ية مع األصدقاء من مشاهدة التلفزيونتعلمت المشاركة اإليجاب  14
  عالية  1.11113  3.6115   مع زمالئيأناقش ما أشاهده في التلفزيون  19
  عالية  1.13200  3.5654  تساعد البرامج التلفزيونية على بث قيم المحافظة على البيئة   16
  متوسطة  1.17717  3.4808  رفت على مبادئ النظافة من التلفزيونتع  23
  متوسطة  1.25856  3.4462  وند إحترامي لوالدي بمشاهدة التلفزيزا  10
  متوسطة  1.20350  3.4154  ساعدتني المشاهدة التلفزيونية على التعود على النظام  15
  متوسطة  1.19941  3.4038   مع والدي أناقش ما أشاهده في التلفزيون  13
  متوسطة  1.25664  3.3038   إلى البعد عن األنانية وحب الذاتترشدنا برامج التلفزيون  25
  متوسطة  1.04086  3.3000   على إنصاف الغير بمشاهدة التلفزيونت لدي القدرةأصبح  27
  متوسطة  1.16071  3.2846   البرامج التلفزيونية على الصرف وفق خطة معينة يشجعتن  46
  متوسطة  1.25548  3.2462  آداب االستئذان من مشاهدة التلفزيونتعلمت   24

  متوسطة  1.20707  3.2115  يسهم التلفزيون في زرع تقاليد عربية   5
  متوسطة  1.14668  3.1692  تعرفت على أهمية االدخار من المشاهدة التلفزيونية  42
  متوسطة  1.35244  3.1423  ساعدتني المشاهدة التلفزيونية على رؤية معلمي بصورة جيدة  40
  متوسطة  1.25933  2.9308  شجعتني المشاهدة التلفزيونية على نبذ اإلسراف   44
  متوسطة  1.24304  2.7962  يلي بمشاهدة التلفزيونزاد تحص  36
  متوسطة  1.31299  2.6808  شجعتني المشاهدة التلفزيونية على حب المدرسة  37
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  متوسطة  1.19880  2.6615  يمنعني والدي من مشاهدة أفالم العنف  3
  متوسطة 0.4668  3.4217  الدرجة الكلية
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  ) 7( ملحق رقم 

  .ويبين الشخصيات التلفزيونية المفضلة من أفراد عينة الدراسة) 4.6(جدول رقم 
 

 النسبة العدد السبب الشخصية الرقم
 35% 95  ال أحد 1
  ألنه شخصية مميزة رائعة وجميلة ومرحه* عباس النوري 2

 ألنه مشهور*
 ألنه قوي وشجاع وحكيم *

1 

%0. 36 
  رائعة وجميلة ومرحهألنه شخصية مميزة * ليونيل ميسي 3

 ألنه مشهور*
 ألنه قوي وشجاع وحكيم *

1 

%0. 36 
ألنها جميله جريئة و ألنها تعيش قصص حب * لميس 4

 رومنسية*

8 

%2.9 
 أحد أن قدرألنه شجاع  وال يخاف من أحد وال ي* أسمر 5

  يهزمه *
 يحب مساعدة اآلخرين*

3 

%1.1 
  ألنه شخصية مميز* جورج وسوف 6

 ألنه مشهور*
  صوته جميلألن*

7 

%2.5 
  ألنها جميلة وجذابة* نانسي عجرم 7

  صوتها جميل*
 ألنها ترتدي مالبس مغرية ومثيرة جنسياً*

6 

%2.2 
  ألنه شخصية مميزة رائعة وجميلة ومرحه* أحمد حلمي 8

 ألنه مشهور*
 ألنه  دائما  مضروب*

 ألن تمثيله ال يتعارض مع الدين*

7 

%2.5 
  ث عن اإلسالم  وعن األنبياءألنه يتحد* عمرو خالد 9

  شخصيته قوية ومحبوبة  ومؤثرة*
  الشر يعلم الناس حب الدين ويدعو للخير ويحارب*
 صاحب أخالق *

8 

%2.9 
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 73 .0% 2 تمثيله جميل وخفيف الظل* ميالد يوسف 10
ألنه شخصية مميزة  وعنده نخوة  وكرامة وهو * أبو شهاب 11

 ن الحقشخص يتحمل المسؤولية  ويدافع ع*
 ألنه قوي وشجاع وحكيم*

5 

%1.8 
  ألنه شخصية مميزة رائعة وجميلة ومرحه* محمد هنيدي 12

 ألنه مشهور*

3 

%1.1 
  ألنه فكاهي * عادل امام 13

  ألنه اليتقيد بأي قانون *
 ألنه يتحدث عن الجنس*

3 

%1.1 
 36 .0% 1 ألنه يدعو إلى اإلسالم وصوته جميل وورع * السديسي 14
  ألنه شخصية مميزة رائعة *  مشعلخالد 15

 ألنه مشهور*
 ألنه قوي وشجاع وحكيم*

3 

%1.1 
  الشيخ العوضي 16

  
ألنه يدعو إلى اهللا وفهم الدين وتقوية اإليمان *
 وبه شيق وتشعر وأنت تستمع له بخشوع كبيرلواس*

3 

%1.1 
  ألنه شخص قوي ويحب القتال* جاكي شان 17

 الية منه ألنني أتعلم بعض الحركات القت*
 ألنه يحارب األشرار*

8 

%2.9 
  ألنه شخصية مميزة * معتز 18

 ألنه محبوب وشجاع*
 ألنه يحب جارته*
 يجب أن يكون جميع الناس مثله*

9 

%3.3 
  ألن أغانيه جميلة وتصلح للرقص* مساري 19

 

4 

%1.5 
  ألنه شخصية مميزة رائعة وجميلة ومرحه* محمد الفكهاني 20

 ألنه مشهور*
 وته جميلألن ص*

1 

%0. 36 
  ألنه انسان مثقف دينياً * أحمد الشقيري 21

  لديه شخصية قوية وقدرة على التأثير على الناس *
 برامجه تغير الكثير من العادات السيئة*

2 

%0. 73 
  ألن صوته جميل* تامر حسني 22

  شخصية مميزة*
7 

0.0255 
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 وله أفالم جميلة*
  صيتها قوية ألنها ذكية وجميلة وشخ* آدي سنغر 23

 تفكر بطريقة منطقية*

1 

%0. 36 
  ألنه عاطفي جداً * مايكل سكوفيلد 24

  ذكي جداً *
  يحب عائلته ويهتم بها *
 مظهره جميل*

1 

%0. 36 
 36 .0% 1 ألنه شخصية جميلة وجذابة وصوتها مريح لألذن* ليلى مراد 25
  ألنها جميلة وواثقة من نفسها * سرين عبد النور 26

 تعلم من شخصيتها ومن أسلوبهاألنني  أ*

1 

%0. 36 
  هقة وتمثل حالة الطالب في هذه المرحلة األنها مر* هنا مونتانا 27

 عفوية ومضحكة*

2 

%0. 73 
 73 .0% 2 ألنها تحب مساعدة الوطن* جيفارا البديري 28
  ألنها جميله * هيفاء وهبي 29

  ألنها تلبس مالبس مغرية *
 ومثيره جنسياً*

3 

%1.1 
ألنها تعزف على الغيتار وترتدي مالبس جميلة * إيما روبرتس 30

 وتحب الحيوانات  وتغني الروك  

3 

%1.1 
  ألنه  جميل ومرح وشعره جميل ونشيط * شاهد كوبر 31

 ألنه  يدافع عن محبوبته*
 ألن أفالمه ممتعة ومشوقة وفيها قتال وضحك*

3 

%1.1 
  ألن شخصيتها قوية* صباح الجزائري 32

 تحترم اآلخرين ومؤدبة وجميلةألنها *

1 

%0. 36 
  ألنها محجبة * حنان ترك 33

 ألن تمثيلها رائع ومتقن*
 ألنها جميلة *

2 

%0. 73 
  جانب الرعب في أفالمها  *  سمارا مورغان 34

 ألن تمثليها جميل*
 ألن شكلها مميز*

 ألنها قوية*

1 

%0. 36 
 36 .0% 1 ات ألن أغانيه اسالمية ويغني بعدة لغ* سامي يوسف 35
 73 .0% 2ألنه  قوي  ويحب القتال ونتعلم منه القتال والعنف * جون سينا 36
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 73 .0% 2 مسلي ومناسب لألوقات الفراغ *  توم وجيري 37
  ألنها شجاعة  ومؤدبة وأفالمها جميلة جداً*  عبلة كامل 38

 
1 

%0. 36 
  نألنه شخصية مميزة رائعة و تعبر عن الحز* حسام جندي 39

 له قدره على جذب انتباه المشاهد*

1 

%0. 36 
  شجاع وقوي * كوسوفي 40

  انتحاره بسبب الحب *
  يحافظ على حبيبته وال يريد أن يتزوج غيرها *
 ألنه كان يتيم ولم يستسلم للحياة *

11 

%4 
  وسيم و شجاع * هاري بوتر 41

  ويتحلى باألخالق الحسنة *
 أفالمه مرعبة *

5 

%1.8 
  ألنه  رومانسي* توم كروز 42

 ألنه قوي وشجاع *

2 

%0. 73 
 36 .0% 1 ألنه قوي وشجاع و أنيق* سيلفيستر ستالوني 43
 36 .0% 1 ألنه  مضحك ويحب األطفال ويعلمنا كرة السلة* حسان سالم دنك 44
  ألن أغانيه جميلة وصوته رائع * عمر الصعيدي 45

 ألنه  جميل وله شخصية ساحرة*

3 

%1.1 
  ألنها واثقة من نفسها وجميله ومحبوبة*   عبد العزيزياسمين 46

 ة مشهوراألنه*

1 

%0. 36 
  ألنه شخصية مميزة رائعة وجميلة ومرحه* عمرو ذياب 47

 ألنه مشهور*
  صوته جميلألن*

1 

%0. 36 
 36 .0% 1  شخصية مميزة رائعة وجميلة ومرحهاألنه* مي عز الدين 48
 36 .0% 1 ألنه مضحك*   سعدمحمد 49
  ألن أدواره جيدة* حماده هالل 50

 ألنه ال يتصرف بشكل يخالف الدين *
 ألنه صوته جميل*

2 

%0. 73 
 36 .0% 1 ألنه شخصية مميزة رائعة وجميلة ومرحه* فيالشيخ عمر عبدالكا 51
النه ال يظهر شديد التدين الن كثري التدين * محمد راتب النابلسي 52

  يكرههم الناس 
 وبه سهل ومفهوم ل وأسة كثيرويستخدم األمثلة*

1 

%0. 36 
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  ألنه شخصية مميزة رائعة وجميلة * اكشي كومار 53
 ألنه مشهور*
 ألنه قوي وشجاع وحكيم*

2 

%0. 73 
  ألنه يحب وطنه* مراد علم 54

  شجاع وال يخاف من أحد *
  يحمل السالح بإستمرار *
 يعمل مع المافية*

13 

%4.74 
 36 .0% 1 سلي ويقلل من غضبي ألنه ممتع وم* الكابتن رابح 55
  ألنه قرصان * جاك سبارو 56

 يحب المغامرات*

1 

%0. 36 
  صوتها جميل * ميس شلش 57

  تغني لفلسطين*
 ألنها جميلة*

1 

%0. 36 
  ألنه جميل * كوتهان تبي 58

  عنده مهارة في التمثيل *
  ألن عنده جاذبية خارقة *
 ألنه تمثيله ال يعارض الدين إال قليالً*

3 

%1.1 
   شخصية مميزة رائعة وجميلة ومدهشة األنه* أنجلينا جولي 59

ألنني اتمنى ان يكون جميع الناس يفعلون الخير * 
 مثلها 

1 

%0. 36 
 36 .0% 1 ألنها ملتزمة بالزي الشرعي * المذيعه خديجة 60
  ألنه جميل الوجه * الشيخ محمد العريفي 61

 ألنه يتقي اهللا ويحب مساعدة الناس *

1 

%0. 36 
  ألنها تقدم أشياء مفيدة * الهام شاهين 62

 ألنها ادوارها واقعية ومن الحياة*

1 

%0. 36 
 73 .0% 2 حبوبةمألنها جميلة وصوتها رائع  و* روال سعد 63
ألنه العب كرة قدم مميز وماهر ويبعث على * كريستيانو رونالدو 64

  التشويق واإلثارة
 

1 

%0. 36 
  
  
  



 146

  
   الجداول فهرس
  الصفحة  عنوان الجدول  لبندا
  76  خصائص المجتمع الديموغرافية حسب متغيرات الدراسة  1.3
  76  توزيع أعداد الدراسة حسب متغيرات الدراسة  2.3

  77  توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير العمر  3.3(
  77  .الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير   4.3
  78  .مكان السكنسة حسب متغير توزيع أفراد عينة الدرا  5.3
  78  .المؤهل العلمي لألبتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير   6.3
  79  .المؤهل العلمي لألمتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير   7.3
  79  .دخل األسرةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير   8.3
  80  راد األسرةعدد أفتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير   9.3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة        1.4

  على أداة وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل
85  

  90  ي التلفزيون\توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير هل تشاهد  2.4
 ما هي القنوات التي تشاهدها مرتبة       توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير       3.4

  حسب األفضلية

91  

  91  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد ساعات المشاهدة  4.4
  92  توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير البرامج المفضلة لألسرة  5.4
  93  توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير البرامج المفضلة للطالب  6.4
  94   أفراد عينة الدراسة  حسب متغير أوقات المشاهدةتوزيع  7.4
  94  ي، التلفاز\توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير مع من تشاهد  8.4
  95  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير هل تناقش البرامج خالل المشاهدة  9.4

امج التي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير هل تناقش فيما بعد ما البر  10.4
  رأيتها

96  

 وجهـات   في  العينة أفرادالستجابة  لمتغير الجنس   " ت" نتائج اختبار    ):13.4(جدول    11.4
نظر طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة التلفزيونية            

  على سلوكهم االجتماعي 
  

98  

 وجهات نظر   في العينة أفرادالستجابة  لمتغير مكان السكن    " ت"نتائج اختبار     12.4
التاسع األساسي في محافظة الخليـل حـول أثـر المـشاهدة             طلبة الصف 

   التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي

99  



 147

  
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسـة            13.4

وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي يعزى إلى المؤهـل العلمـي            في  
  بلأل

100  

وجهات نظر  في  العينةأفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين   14.4
طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل حول أثر المشاهدة 
  التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إلى المؤهل العلمي لألب

100  

             
15.4  

في  رافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنح
  وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي يعزى إلى المؤهل العلمي لالم

101  

وجهات نظـر    في    العينة أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين       16.4
طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليـل حـول أثـر المـشاهدة              

  ونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إلى المؤهل العلمي لالمالتلفزي
  

102  

 اتسـتجاب  ال  شيفيه للمقانات البعدية بين المتوسطات الحـسابية       نتائج اختبار   17.4
  . حسب متغير المؤهل العلمي لألم الدراسة العينةأفراد

  

103  

في  ينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد ع        18.4
  وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي يعزى عدد ساعات المشاهدة

  

104  

وجهات نظـر    في    العينة أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين       19.4
طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليـل حـول أثـر المـشاهدة              

  لى عدد ساعات المشاهدةالتلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إ
  

105  

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  20.4
نوع البرامج التي وجهات نظر طلبة الصف التاسع األساسي يعزى إلى 

  يشاهدها الطالب

106  

21.4  
  

ت نظـر   وجها في    العينة أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين     
طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليـل حـول أثـر المـشاهدة              
التلفزيونية على سلوكهم االجتماعي بالنسبة إلى نوع البرامج التي يـشاهدها           

  الطالب

106  

  
  



 148

  فهرس المالحق
  

  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

وليـة بغـرض    خطاب الباحثة الموجه للمحكمين مرفق بأداة الدراسة وهي بصورتها األ           1.
  التحكيم

123  

  .أداة الدراسة في صورتها النهائية بعد التحكيم  2.
  

129  

  135  أسماء المحكمين  3.

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون جدول   4.
  الستبانه

136  

.5  
تجابات أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الس(     ): جدول رقم 

  الدراسة على الفقرات السلبية
  

138  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة       (     ): جدول رقم     6.
  الدراسة على الفقرات االيجابية

139  

.7  
  .ويبين الشخصيات التلفزيونية المفضلة من أفراد عينة الدراسة() جدول رقم 

  
  

141  

     )1( يل مهمة  تسه  8.

     )2( تسهيل مهمة    9.
     )3( تسهيل مهمة    10.

     )4(تسهيل مهمة    .11
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 149

  فهرس المحتويات

 الرقم العنوان رقم الصفحة
  .1 اإلهداء 

  .2  اإلقرار أ

  .3 الشكر والتقدير ب

  .4 الملخص باللغة العربية ج

  .5 الملخص باللغة اإلنجليزية ه

  .6 ة الدراسة مشكل: الفصل األول  1

  .7 مقدمة 2

  .8  وأسئلة الدراسة– مشكلة الدراسة 6

  .9 أهمية الدراسة 7

.10 أهداف الدراسة 8
.11 فرضيات الدراسة 8
.12 حدود الدراسة 9
.13  الدراسةمصطلحات 10
.14 األدب التربوي: افصل الثاني  12
.15 مقدمة 13
.16 دور التلفزيون في عملية التنشئة االجتماعية 13
.17 ون في بناء الواقع االجتماعيدور التلفزي 18
.18 التلفزيون واألسرة 20
.19 أسباب أهمية التلفزيون ومدى تأثيره 21
.20 هل هناك تأثير مباشر للتلفزيون ؟ 23
.21 الوظائف النفسية لوسائل اإلعالم  24
.22 التلفزيون والطفل   25
.23  مجاالت تأثير التلفزيون على الطفل 26
.24  اهدةالعالقة بين التقليد والمش 27
.25  السلوك االجتماعي 28



 150

 الرقم  العنوان  رقم الصفحة

.26  عناصر السلوك االجتماعي 30
.27  تطور السلوك االجتماعي 32
.28  التلفزيون والسلوك االجتماعي 33
.29  السلوك العدواني والتلفزيون 35
.30  اإلثارة الجنسية واالغتصاب 37
.31  نظرية التعلم االجتماعي لبندورا 38
.32  لتعلم في نظرية التعلم االجتماعيديناميكية ا 39
.33  كيفية تعامل هذه النظرية مع األطفال  40
.34  نظرية الغرس الثقافي 45
.35  الفرض األساسي للنظرية 46
.36  أهم الركائز األساسية لنموذج الغرس 48
.37  كيف تحدث عملية الغرس  50
.38  أهم المفاهيم السائدة في عملية الغرس 51
.39  رس دوافع المشاهدة والغ 54
.40  الدراسات السابقة  55
.41  الدراسات السابقة باللغة العربية 55
.42  الدراسات السابقة بالغة اإلنجليزية 67
.43  التعليق على الدراسات السابقة 72
.44  الطريقة واالجراءات: الفصل الثالث  74

  75  منهج الدراسة .45
  75  مجتمع الدراسة.46
  76  عينة الدراسة.47
  77  وصف متغيرات الدراسة.48
  80  أداة الدراسة.49
  81  صدق أداة الدراسة.50
  81  ثبات أداة الدراسة.51



 151

  رقم الصفحة  العنوان الرقم
  81  متغيرات الدراسة.52
  82  إجراءات تطبيق الدراسة.53
  82  المعالجة اإلحصائية.54
  83  نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع .55
  84  نتائج فحص السؤال األول.56
  88  ثانينتائج فحص السؤال ال.57
  89  نتائج فحص السؤال الثالث.58
  90  نتائج فحص السؤال الرابع.59
  91  نتائج فحص السؤال الخامس.60
  92  نتائج فحص السؤال السادس.61
  93  نتائج فحص السؤال السابع.62
  93  نتائج فحص السؤال الثامن.63
  94  نتائج فحص السؤال التاسع.64
  95  نتائج فحص السؤال العاشر.65
  96  ال الحادي عشرنتائج فحص السؤ.66
  97  نتائج فحص السؤال الثاني عشر.67
  97  نتائج فحص الفرضية األولى.68
  98  نتائج فحص الفرضية الثانية.69
  99  نتائج فحص الفرضية الثالثة.70
  101  نتائج فحص الفرضية الرابعة.71
  104  نتائج فحص الفرضية الخامسة.72
  105  نتائج فحص الفرضية السادسة.73
  108  لتوصياتا: الفصل الخامس .74
  109  التوصيات.75
  111  المراجع العربية.76
  119  المراجع األجنبية.77



 152

  122  المالحق.78
    الفهارس.79
  146  فهرس الجداول.80
  148  فهرس المالحق.81
  149  فهرس المحتويات.82

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 153

 
  


