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( وقال عليه الصالة والسالم: من ال يشكر الناس ال يشكر اهللقال رسول صلى اهلل عليه وسلم: )

 وًفا َفَكاِفُئوُه، َفاْن َلْم َتِجُدوا َما ُتَكاِفُئوَنُه َفاْدُعوا َلُه َحتَّى َتَرْوا َأنَُّكْم َقْد َكاَفْأُتُموُه()َمْن َصَنَع إَلْيُكْم َمْعرُ 

الشرق جامعة في  اإلعالم كلية في األفاضل ألساتذتي شكري وامتناني بجزيل أتقدم أنرني يس

المشرف على  دكتور عزت حجاباألستاذ الخص بالذكر أالذين ساهموا في مساعدتي،  ،األوسط

والى جميع أعضاء لجنة  الدراسة،والذي قدم لي كامل الدعم ألجل انجاز هذه  هذه الرسالة،

 .المناقشة

الشخص الذي ساندني  األكاديمي،الدكتور كامل خورشيد مرشدنا الجزيل إلى كما أتقدم بالشكر 

 الدراسة.وال فترة وأنار لي ولزمالئي طريق الدراسة في جامعة الشرق األوسط ط

 ونجم، ومحمودومعتز إخواني وأصدقائي وأخص بالذكر )محمد وعلي كل من  إلىوالشكر موصول 

الذين ساندوني في انجاز هذه الدراسة  الشرع،وليث  وظافر، خويلة،وعبداهلل  حجازي،والمتميز معاذ 

 العلمية.

لىإلى السيد عبداهلل بطاينة مسجل الدراسات العل وأبعث امتناني أصدقائي وزمالئي  يا في الجامعة وا 

ن زاملتهم طوال فترة الذيفي الدراسة أشرف شبيب وغيث العمري وغسان أبو حسين وآخرون 

 الدراسة.

 

 



 ه
 

 اإلهداء

 

 إلى أبي وأمي العزيزين

الذين ساندوني بقوة إلنجاز  إلى إخواني وأخواتي وأبنائهم جميعا وأفراد أسرتي جميعا
 هذه الرسالة

 في العالم اجمع الشرفاءميين اإلعالإلى 

 هدي هذه الرسالة العلمية المتواضعةأ

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 و
 

 قائمة المحتويات

 الصفحة المحتوى 
 أ العنوان 1

 ب التفويض 2

 ج قرار لجنة المناقشة 3

 د الشكر 4

 ه اإلهداء 5

 و قائمة المحتويات 6

 ط قائمة الجداول 7

 ل قائمة الملحقات 8

 م العربيةالملخص باللغة  9

 س الملخص باللغة اإلنجليزية 11

 خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول
 1 المقدمة 1

 2 مشكلة الدراسة 2

 3 أهداف الدراسة 3

 4 اسئلة الدراسة 4

 5 أهمية الدراسة 5

 6 مصطلحات الدراسة 6

 7 حدود الدراسة 7



 ز
 

 7 محددات الدراسة 8

 األدب النظري: الفصل الثاني
 8 نظرية الغرس الثقافي 1

 11 السينما 2

 11 تأثير السينما 3

 13 السينما في الوطن العربي 4

 15 السينما في األردن 5

 16 هوليوود 6

 17 أنواع وتقسيمات األفالم السينمائية 7

 21 وسائل اإلعالم 8

 22 تأثير وسائل اإلعالم 9

 25 الشباب 11

 28 الدراسات السابقة 11

 إجراءات الدراسة: الثالث الفصل
 50 منهج الدراسة 1

 50 مجتمع الدراسة وعينتها 2

 53 الدراسة اةأد 3

 54 صدق األداة 4

 54 ثبات األداة 5



 ح
 

 56 متغيرات الدراسة 6

 56 المعالجة اإلحصائية 7

 56 إجراءات الدراسة 8

 نتائج الدراسة: الفصل الرابع
 81-58 لدراسة واإلجابة على أسئلة الدراسة(التحليل اإلحصائي )عرض نتائج ا 1

 مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
 83 مناقشة النتائج 1

 86 النتائج 2

 88 التوصيات 3

 89 المصادر والمراجع 

 95 الملحقات 

 



 ط
 

 الجداول قائمة
 رقم الجدول
 والفصل

 العنوان
 

رقم 
 الصفحة

 الفصل الثالث
 26 افية لعينة الدراسةالسمات الديموغر  0-3

 22 معامالت ثبات مجاالت االستبانة 6-3

 الفصل الرابع
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة أسباب مشاهدة  3-4

 الشباب الجامعي لألفالم السينمائية
25 

فضل مالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة الوقت ال 4-4
 جامعي لمشاهدة األفالم السينمائيةلدى الشباب ال

21 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة المدة التي  2-4
 يقضيها الشباب الجامعي في مشاهدة األفالم السينمائية

20 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة على ماذا يعتاد  2-4
 لسينمائية الشباب الجامعي في مشاهدة األفالم ا

26 

 يفضلهالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة ما  7-4
 الشباب الجامعي من األفالم السينمائية

36 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة بما يتأثر الشباب  8-4
 السينمائية لألفالمالجامعي عند مشاهدتهم 

44 

نحرافات المعيارية لمعرفة دوافع متابعة المتوسطات الحسابية واال 9-4
 الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم

44 

فضل مالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة الوقت ال 01-4
 لمتابعة وسائل اإلعالملدى الشباب الجامعي 

44 



 ي
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمدة الزمنية  00-4
 الشباب في متابعة وسائل اإلعالمالتي يقضيها 

46 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة الوسيلة  01-4
 اإلعالمية المفضلة لدى الشباب الجامعي

44 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة القضايا التي  01-4
 يفضلها الشباب الجامعي من متابعة وسائل اإلعالم 

44 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تقيس درجة تأثر  04-4
 الشباب الجامعي األردني لألفالم السينمائية

48 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تقيس درجة تأثر  06-4
 المختلفة الشباب الجامعي األردني لوسائل اإلعالم

49 

عينات المستقة ( للt.Testنتائج اختبار ) 04-4
(Independent Samples t. Test للكشف عن الفروق )

في درجات تعرض الشباب الجامعي األردني بين األفالم 
 السينمائية والوسائل اإلعالمية األخرى

70 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدوافع  07-4
لب ومستوى التعرض والتفضيل )االفالم السينمائية( لدى الطا

الجامعي  تبعا للمتغيرات الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة 
 الدراسية، التخصص الدراسي(

71 

( للكشف عن way-ANOVA-4نتائج تحليل التباين ) 08-4
الفروق في الدوافع ومستوى التعرض والتفضيل )االفالم 

السينمائية( لدى الشباب الجامعي تبعا للمتغيرات الديموغرافية 
 ,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي()الجنس

71 



 ك
 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدوافع  09-4
: صحف، إذاعة، اإلعالمومستوى التعرض والتفضيل )وسائل 

تلفزيون( لدى الطالب الجامعي  تبعا للمتغيرات الديموغرافية 
 راسي(المرحلة الدراسية ،التخصص الد الجامعة, )الجنس,

76 

( للكشف عن way-ANOVA-4نتائج تحليل التباين ) 11-4
: صحف، اإلعالمالدوافع ومستوى التعرض والتفضيل )وسائل 

إذاعة، تلفزيون( لدى الطالب الجامعي  تبعا للمتغيرات 
الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية، التخصص 

 الدراسي(

74 

حرافات المعيارية لمدى تأثير المتوسطات الحسابية واالن 10-4
األفالم السينمائية لدى الطالب الجامعي  تبعا للمتغيرات 

الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص 
 الدراسي(

77 

( للكشف عن way-ANOVA-4نتائج تحليل التباين ) 11-4
الجامعي الفروق في مدى تأثير األفالم السينمائية لدى الشباب 

المرحلة الدراسية  ،الجامعة ،للمتغيرات الديموغرافية )الجنس عاتب
 ،التخصص الدراسي(

78 

 تأثيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى  11-4
للمتغيرات  الجامعي تبعااألخرى على الشباب  اإلعالموسائل 

لمرحلة الدراسية ،التخصص ا ،الجامعة ،الديموغرافية )الجنس
 الدراسي(

79 

( للكشف عن way-ANOVA-4نتائج تحليل التباين ) 14-4
 الجامعي تبعالدى الشباب  اإلعالم المختلفةوسائل  تأثير

 المرحلة الدراسية، ،الجامعة ،للمتغيرات الديموغرافية )الجنس
 التخصص الدراسي(

81 

 



 ل
 

 لحقاتقائمة الم

 الصفحة المحتوى 

 95 ( : نموذج طلب تحكيم1ملحق ) 1

 96 ( : االستبانة2ق )ملح 2

 114 ( : قائمة المحكمين3ملحق ) 3

 

 

 



 م
 

 أثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى

 إعداد
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 الملخص

السينمائية  باألفالماألردني  تعرض وتأثر الشباب الجامعي اتدرجالدراسة إلى بيان  هدفت

وفي الرسائل االتصالية والمضمون الذي تقدمه، ومقارنة ذلك مع درجة تعرضهم وتأثرهم بالوسائل 

 اإلعالمية األخرى. 

 المنهج باعتباره الوصفي، المنهج استخدام على دراسته في الباحث اعتمد الدراسة، أهداف ولتحقيق

 تم وقد البيانات، لجمع )االستبانة( المسح أسلوب الباحث واستخدم ن،المبحوثي آراء إلى للتعرف المالئم

 جامعة) األردنية الجامعات طلبة من مفردة (400) من تتكونو  العشوائية العينة بطريقة العينة اختيار

 اليرموك(. وجامعة  األوسط الشرق

 يلي: ما أهمها من النتائج من العديد إلى الدراسة وخلصت

ن المدة التي يقضيها الشباب الجامعي في مشاهدة األفالم السينمائية )من أظهرت النتائج أ .1

 (. 3.51ساعة إلى أقل من ساعتين( بمتوسط حسابي )

أظهرت النتائج أن األفالم السينمائية التي يفضلها الشباب الجامعي )أفالم الكوميديا( بمتوسط  .2

 (. 4.17حسابي بلغ )



 ن
 

المفضلة لدى الشباب الجامعي هي )وسائل اإلعالم أظهرت النتائج أن الوسيلة اإلعالمية  .3

 (. 4.18المرئية( بمتوسط حسابي بلغ )

 ر الشباب الجامعي األردني باألفالم السينمائية. درجة متوسطة لتأثأظهرت النتائج وجود  .4

 وسائل اإلعالم.  بر الشباب الجامعي األردني تأثأظهرت النتائج وجود درجة متوسطة ل .5

( فيي ميدى α≤0.05م وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )النتائج عد أظهرت .6

تأثير األفالم السيينمائية ليدى الطاليب الجيامعي  تبعيا للمتغييرات الديموغرافيية )الجينس, الجامعية, 

 المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(.

( فيي ميدى α≤0.05النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أظهرت .7

ليييدى الطاليييب الجيييامعي  تبعيييا للمتغييييرات الديموغرافيييية )الجييينس,  األخيييرى اإلعيييالموسيييائل  تيييأثير

 الجامعة, المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(.

 , األفالم السينيمائية, وسائل االعالم (األردنيأثر, الشباب )الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This survey aims at demonstrating the level of exposure of the Jordanian 

Youth to movies, and in the communicative messages within its content; 

compared with the level of exposure to different means of media. 

To achieve the survey aims, the researcher depended on using the 

descriptive curriculum considering it the suitable one to knowing the 

interviewee opinions. He, on the other hand, used the conducting a survey 

method to collecting data. The sample was chosen using the randomly 

intentional sample which consists of 400 students from Jordanian 

universities (MEU, YU) 

wing:The result has concluded the follo 

1- The results show that the period spent watching movies (between one 

hour and almost two hours) by the mean of 3.51. 

2- The results clarify that the Youth prefer to watch comedy movies by the 

mean of 4.07. 

3- The results demonstrate that the preferred way to watching movies is 

visualized media means (Television) by the mean of 4.18. 

4- The results show that the level of exposure to movies is intermediate. 



 ع
 

5- The results illustrate that the level of exposure to other means of Media 

is intermediate (Moderate). 

6-The results show No differences which indicate statistical denotation at 

denotation level (0.05) of the influence of movies on a university student 

according to demographic changes (sex, university, educational level, and 

the majors). 

7- The results show No differences which indicate statistical denotation at 

denotation level (0.05) of the influence of different means of media on a 

university student according to demographic changes (sex, university, 

educational level, and the major. 

Keywords: (the effect, Jordanian youth, movies, means of media). 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

، حيث تعمل هذه الوسائل ما من حياتنا اليومية كبشرتعد الوسائل اإلعالمية جانبا مه

الصحف والمجالت واإلذاعات والتلفاز والسينما والوسائل االتصالية االلكترونية والمباشرة ومنها )

ا هتعزيز ارتباطنا ب وفي ،حياتنا والتأثير فيهاسير مجريات ... الخ( على تأدية أدوار مهمة في 

 فنحن ،إليها في أي زمان ومكان توفرها وسهولة الوصوللالتخلي عنها وذلك بعدم قدرتنا على و 

ادراكاتنا ، حتى أنها نفذت إلى منطقة الالوعي في تفكيرنا وفي نستمد منها معارفنا ومعلوماتنا و 

ثين واألكاديميين في شتى العلوم أهميتها بالنسبة للباحهذه الوسائل  حققتسلوكياتنا، ومن ذلك 

 ( .38:2111-)الشميمري

أكثرها تأثيرا في المجتمعات بشكل من أهم هذه الوسائل و  واحدة من على هذه الدراسة وركزت      

الوسائل اإلعالمية األخرى من حيث مع مقارنتها و  السينماعام وفي الشباب بشكل خاص أال وهي 

 والتأثير.ض ر درجة التع

الوسائل اإلعالمية واالتصالية تأثيرا في جميع فئات الجمهور  أكثرتعتبر السينما من 

وأنها  ،وتثقيف، حيث أنها تحولت من أداة للتسلية والمتعة إلى أداة تعليم وخصوصا فئة الشباب

 (.116:1999-)الحلوانيأصبحت تقدم أدوارا اجتماعية وتنموية مهمة 

 الشباب،في التأثير في الطلبة  اكثر وسائل التواصلالم السينمائية من ولذلك تعتبر األف

منها ما هو موجه ومنها ما هو  قوي،تؤدي رسائل اتصالية سلبية او ايجابية ذات تأثير  كونها
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ومنها ما يراد منه تكوين األفكار ومنها ما يراد منه الربح المادي بغض النظر عن التأثير،  عفوي،

 فيها. جة تعرضهم للوسائل األخرى مقارنةي درجة تعرض الطلبة لتلك الوسيلة ودر وكل ذلك يؤثر ف

ينبغي على وسائل اإلعالم في كل أقسامها وأنواعها أن تكون متنوعتا  المنطلق،ومن هذا 

بما يتناسب  عليهم،في عرض وطرح الموضوعات التي تتصل بالقضايا الشبابية واثر هذه الوسائل 

ومن هذا فأن البحث في معرفة أثر األفالم  مجتمع،عية والتربوية بطبيعة كل مع الغايات االجتما

السينمائية على الشباب األردني مقارنة مع وسائل اإلعالم األخرى له مبرراته الواضحة في ضل ما 

 يطرح على الساحة اإلعالمية من قضايا وأفكار وتأثيرات في المجتمع وفي األفراد .

وارتباطها بالمتغيرات  -السينما– ءا علميا لبيان ماهية هذه الوسيلةوتعد هذه الدراسة إجرا

األخرى وفي العملية االتصالية، وبيان مضمون هذه الوسيلة وأثره على الشباب في المجتمع المحلي 

 مما ينعكس على المجتمع العالمي على المدى الزمني.

 مشكلة الدراسة

السينمائية على الشباب األردني مقارنة أثر األفالم  تتمحور مشكلة الدراسة في تقصي

 من وجهة نظرهم . بوسائل اإلعالم األخرى

ا في تقديم اكثر تنوع تكون أنينبغي عليها  وأقسامها أنواعهابكل  اإلعالمفوسائل 

الموضوعات التي تتصل بالقضايا الشبابية وأثر هذه الوسائل عليهم بما يتناسب والغايات 

أثر األفالم السينمائية البحث في معرفة  أنيعة المجتمع العام ، وهذا يعني االجتماعية والتربوية لطب

له مبرراته في ضل ما يطرح في الساحة  على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى
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من قضايا وشؤون تهم هذه الشريحة الواسعة من المجتمع ، وتتمثل مشكلة هذه الدراسة  اإلعالمية

 يسي التالي :في التساؤل الرئ

 ما أثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ؟

 الدراسة  فاهدأ

 تمثلت أهداف الدراسة فيما يلي :

،  األخرى اإلعالممقارنة بوسائل  األردنيالسينمائية على الشباب التعرف إلى اثر األفالم  .1

 والتفضيل )األفالم السينمائية( . فيما يتصل بمجال الدوافع ومستوى التعرض

،  األخرى اإلعالممقارنة بوسائل  األردنيالتعرف إلى أثر األفالم السينمائية على الشباب  .2

 إذاعة: صحف ،  اإلعالمفيما يتصل بمجال الدوافع ومستوى التعرض والتفضيل ) وسائل 

 ، تلفزيون( .

،  األخرى اإلعالممقارنة بوسائل  دنياألر التعرف إلى أثر األفالم السينمائية على الشباب  .3

 . الجامعي األفالم السينمائية على الشباب أثر فيما يتصل بمجال

أثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ،  التعرف إلى .4

 فيما يتصل بمجال أثر وسائل اإلعالم على الشباب الجامعي .

نة في أثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل التعرف على أوجه المقار  .5

 اإلعالم األخرى ، فيما يتصل بمجاالت الدراسة األربعة .
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( بين a=0.05معرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .6

باب األردني مقارنة عينة الدراسة فيما يتعلق بأثر األفالم السينمائية على الش تاستجابا

بوسائل اإلعالم األخرى ، تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس ، الجامعة ، المرحلة الدراسية ، 

 التخصص الدراسي( .

 أسئلة الدراسة

، فيما  األخرى اإلعالممقارنة بوسائل  األردنيما أثر األفالم السينمائية على الشباب  .1

 ل )األفالم السينمائية( ؟يتصل بمجال الدوافع ومستوى التعرض والتفضي

، فيما  األخرى اإلعالممقارنة بوسائل  األردنيما أثر األفالم السينمائية على الشباب  .2

،  إذاعة: صحف ،  اإلعالميتصل بمجال الدوافع ومستوى التعرض والتفضيل ) وسائل 

 تلفزيون( ؟

، فيما  األخرى ماإلعالمقارنة بوسائل  األردنيما اثر األفالم السينمائية على الشباب  .3

 األفالم السينمائية على الشباب الجامعي ؟ أثر يتصل بمجال

، فيما  األخرى اإلعالممقارنة بوسائل  األردنيما اثر األفالم السينمائية على الشباب  .4

 على الشباب الجامعي ؟ اإلعالميتصل بمجال اثر وسائل 

 اإلعالممقارنة بوسائل  األردنيالمقارنة في اثر األفالم السينمائية على الشباب  أوجهما  .5

 ؟ األربعة، فيما يتصل بمجاالت الدراسة  األخرى
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عينة  تاستجابا( بين a=0.05)عند مستوى داللة  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .6

 اإلعالممقارنة بوسائل  األردنيالدراسة فيما يتعلق بأثر األفالم السينمائية على الشباب 

الدراسة )الجنس ، الجامعة ، المرحلة الدراسية , التخصص ، تعزى لمتغيرات  األخرى

 الدراسي( ؟

 أهمية الدراسة

 الدراسة فيما يلي : أهميةتتبلور 

مقارنة بوسائل  األردنيقد تسهم هذه الدراسة في بيان اثر األفالم السينمائية على الشباب  .1

 اإلعالم األخرى .

األردني ، فيما يتصل بأثر األفالم  قد تسهم هذه الدراسة في الكشف طبيعة فكر الشباب .2

 السينمائية .

تساعد في توفير خلفية نظرية وعملية للقائمين على رسم السياسات  أنيمكن لهذه الدراسة  .3

 اإلعالمية غي األردن .

تستمد هذه الدراسة أهميتها من إمكانية إسهامها في معرفة البنية الفكرية لدى الشباب  .4

سينمائية عليهم ، كما تستمد أهميتها من خالل المقارنة مع األردني نحو اثر األفالم ال

 وسائل إعالمية أخرى .
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 مصطلحات الدراسة

تعني كلمة التعرض في اللغة العربية وهي من عرض ) عرض لألمر ،  :"اصطالحا"التعرض -0

 صار هدفا له ( .

وقد يكون هذا التأثير ، فيهاتعرض الجمهور لتلك الوسائل وتأثره  :ودرجة التعرض "إجرائيا"تعني

بوعي منه فيكون مقصود او غير مقصود، ويختلف األفراد بعضهم عن البعض األخر بسبب 

 (213:1989-)شلبي. الفروق التي بينهم في مدى التعرض لوسائل اإلعالم

 إحداث التغيير في الشيء . وهو يعني التأثير :"اصطالحا"األثر -6

المحصلة النهائية لعملية االتصال ويتم بتغيير السلوك  :"اإجرائي" ر في اإلعالمثأل أما مصطلح ا

 .(263:1993-)ابو عرقوبتعديله نحو األفضل او نحو األسوأ اإلنساني او 

 وهي من اإلنكليزية وتعني أواًل بلورة التصوير الضوئي ثم الشريط المثّقب فيلم "اصطالحا" : -3

 .(46:2111-ظها )جورنوالمغطى بطبقة حساسة للضوء تسمح بتسجيل الصور وحف

تعني العمل السينمائي ومجموع األعمال المنظور إليها حسب مجاالتها؛ كالفلم  فيلم "إجرائيا" :

 .(46:2111-الخيالي وفلم المحفوظات، الخ )جورنو

 .(16:2111-حركي )جورنووهي من السينيماتوغراف وتعني التسجيل ال : "اصطالحا" السينما -4

نتاج التقني األسلوب السينما"إجرائيا" :  هذا نشاطات ومجموع العرض األفالم وعرضها، وقاعة وا 

 الصامتة والسينما األميركية كالسينما قطاعات؛ في مصنفةو  المّفلمة المؤلفات ومجموع الميدان،

 .(46:2111-التجارية )جورنو والسينما التوهمية والسينما
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ها الوصول للجماهير على اختالفهم واختالف وهي الوسائل التي يتم من خالل وسائل اإلعالم : -2

 .(27:2112-)ابو عرقوبطرقهم المفضلة

في هذه الدراسة بأنها وسائل اإلعالم في األردن ومنها الصحف والمجالت  مكن تعريفها إجرائيايو 

 واإلذاعات ومحطات التلفزيون والسينما والوسائل االلكترونية .

هم طلبة الجامعات الذين اجتازوا المرحلة منو  ي األردنوهم فئة الشباب ف الشباب األردني: -2

المدرسية الثانوية ويدرسون في هذه الجامعات تخصصات مختلفة ويستفيدون من الخدمات التعليمية 

 . واألكاديمية فيها

 حدود الدراسة

 المملكة األردنية الهاشمية . : جغرافيةالحدود ال

 .2116من العام  األولىلشهور الثالثة هذه الدراسة خالل ا جرت : الحدود الزمنية

الجامعات األردنية المسجلين في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  طلبة الحدود البشرية :

2016 . 

 محددات الدراسة

،  األردنيةلتمثل مجتمع البحث ال تمثل كافة الطالب في الجامعات  سحبهاعينة الدراسة التي تم  

مما سيكون لهما دور في القدرة  2116من العام  األولىل الشهور الثالثة خال جرتالدراسة  أنكما 

 على تعميم نتائج الدراسة .
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 : اإلطار النظريأوال

 نظرية الغرس الثقافي

ويتكون من  في البداية البد من تعريف مفهوم الغرس وهو نوع من أنواع التعلم الذي ينشأ        

خصوصا السينما والتلفزيون، حيث يتعلم ويتعرف المتلقي دون  اإلعالم،التعرض المتراكم لوسائل 

وعي على حقائق الواقع االجتماعي، لتصبح بصورة تدريجية زمنية أساسا للصور الذهنية والقيم 

تفاعل بين تعتبر عملية الغرس جزء مستمر للو والمعلومات التي يعرفها عن العالم الخارجي، 

 .(26:2113-الرسائل والسياقات )صلوي

، الذي بحث مدى Gerbnerترجع بدايات نظرية الغرس الثقافي إلى العالم األمريكي جورج جربنر

تأثير وسائل اإلعالم على المجتمع وكان ذلك من خالل دراساته المسماة بالمؤشرات الثقافية التي 

 ( :11: 1993-اهتمت في ثالثة مواضيع وهي )مكاوي

 . دراسة الرسائل التي تغرسها وسائل االتصال 

 . دراسة العمليات التي تؤثر في سير عملية تقديم الرسائل اإلعالمية 

 . دراسة تأثير الرسائل على الجماهير في إدراك الواقع االجتماعي 

لفزيون وقد استنتج العالم جربنر في دراساته عن تأثير عملية الغرس إلى أن الوسائل المرئية كالت

والسينما أصبحت المصدر الرئيسي لنمو تصورات األفراد ولمدى معرفتهم بالواقع االجتماعي، حيث 
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أن هنالك عالقة وارتباط بين التعرض التراكمي لهذه الوسائل وبين التصورات المكتسبة والقيم في 

 المجتمع.

ن لمصادر معلومات وتفترض هذه النظرية أن من يتابعون الوسائل المرئية بشكل اقل يتعرضو 

أكثر، ومنها ما هو شخصي ومنها ما هو جماهيري، وكذلك أن من يتابعون الوسائل المرئية ومنها 

التلفزيون بشكل كبير، هم الذين يعتمدون على هذه الوسيلة كمصدر رئيسي للوصول للمعلومات 

 (.267: 2113-واكتسابها )اسماعيل

سائل اإلعالمية، يجب عمل الخطوات التالية ولقياس مستوى ودرجة الغرس الثقافي في الر 

(shanahan& Morgan-1999: ) 

 .تحليل أنظمة الرسائل االتصالية 

  ،قياس مدى ودرجة تعرض الجمهور للوسائل اإلعالمية والتلفزيون على وجه الخصوص

وذلك بتحديد كمية التعرض كالتعرض القليل والتعرض بدرجة متوسطة والتعرض بكثافة 

 أكثر.

 ممكن أن تؤثر في الجمهور المتلقيالرسائل االتصالية نفسها، التي من ال دراسة. 

  وضع أسئلة للكشف عن الواقع االجتماعي وتصورات الفئة المبحوثة من الجماهير، وذلك

 ألجل معرفة مستويات ادراكاتهم وطرق اتصالهم.

 اعي الفعلي.موازنة ومقارنة الواقع الذي تقدمه الوسائل اإلعالمية مع الواقع االجتم 
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أثبتت األبحاث في نظرية الغرس الثقافي أن وسائل اإلعالم ومنها التلفزيون لها تأثيرات في عدة 

 ( :27:2113-حاالت ومنها )صلوي

حيث بينت الدراسات أن الكثير من الفئات المبحوثة أعادوا  تأثير على تنظيم الوقت لدى الجمهور:

 ناء على الجدول الزمني لبرامج التلفزيون .تنظيم وتقسيم الوقت للنشاطات اليومية ب

وكان ذلك من خالل دراسة فئة األطفال في الجمهور ، وقد بينت  تأثير على الحالة التربوية:

الدراسات أن التلفزيون عمل على اجتذاب األطفال للبقاء في منازلهم ونتيجة لذلك تقل نشاطات 

 ء وممارسة الهوايات والنشاطات الشخصية .تربوية أخرى لديهم كاللعب واالبتعاد عن األصدقا

حيث ترتبط معدالت كثافة التعرض للتلفزيون بمعدالت االنصراف  تأثير على المستوى العلمي:

عن القراءة ومتابعة الدروس العلمية لدى فئة األطفال وفئة الشباب، وكل ذلك يبين مدى تأثير 

 .والسلوكياتتلفزيون على التنشئة التعرض للوسائل االتصالية كال

، وترى أيضا درس عمليات التنشئة في المجتمعاتتعتبر نظرية الغرس الثقافي من النظريات التي ت

اثر وسائل اإلعالم على األفراد، حيث أن الفرد يكتسب معلوماته ويتعلم من خالل الوسائل التثقيفية 

اهات تتناسب مع التج ، وتهدف نظرية الغرس الثقافي إلى اكتساب األفرادنها وسائل اإلعالموم

)عبد والتفاعل االجتماعي بشكل سليم  ، لكي يتم تسهيل عمليات التمازجموقعهم االجتماعي

 .(2115-الظاهر

واعتمدت الدراسة على نظرية الغرس الثقافي ألنها تهتم في فهم مدى عالقة الجمهور وتأثرهم 

، على اتجاهات الفئات االجتماعيةر بالرسائل االتصالية عبر وسائل تقدم رسائل تراكمية مما يؤث

حيث بينت الدراسات السابقة حسب هذه النظرية أن فئة الشباب هم من أكثر الفئات تأثرا في 
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عينة بحث ، وتتخذ هذه الدراسة من فئة الشباب كلمقدمة من قبل الوسائل اإلعالميةالمضامين ا

 .إلثبات أو نفي فرضياتها

 النشأة والتطور: السينما

وكان ذلك في مقهى  1895تشرين األول من عام  28رض سينمائي في تاريخ كان أول ع

كان  Louis lumpier، حيث أن لويس لومييرفي العاصمة الفرنسية باريس Grand caféجراد 

، وهو أول من استطاع أن يصنع جهاز لعرض الصور صاحب الفضل في اختراع السينما

وكان  1895كانون أول من عام  13عه في تاريخ السينمائية األمر الذي أدى إلى تسجيل اخترا

  .(115:2114-)الحلوانيالعمل السينمائي واقعا ملموسا ذلك اليوم هو من جعل من

 :تأثير السينما

اهدين وتصوغ الصور تعتبر السينما من أقوى الوسائل االتصالية التي تؤثر في المش

ها األنظمة السياسية في والحكومات ومن، ومن ذلك اجتذبت السينما اهتمام الدول الذهنية لديهم

ون بالنسبة لنا" : "تعتبر السينما من أهم الفن 1917وقال الزعيم الشيوعي لينين في عام  العالم.

، يسيطر ل المخترع المشهور طوماس إديسون  "من يسيطر على السينما، وقا(71:1967-)توفيق

 .لى أقوى وسيلة للتأثير في الشعب"ع

، وتؤدي عدة وظائف اجتماعية ومنها صوصها حاجات البشرخالل ن تغذي السينما من

هؤالء ، األمر الذي يؤدي إلى خلق تمازج ونقاش بين وحيد الناس وجمعهم في نفس القاعةت

، وتؤدي هذه العملية إلى توحيد واقع وموضوع مشترك وصالح للنقاش ، حيث أنها تكّونالمتلقين

ي توليد انفعاالت ومناقشات ، وتنجح السينما فاد المختلفينفر وتقريب روح القبول واالقتناع لدى األ
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وذو تأثير ، وبذلك تتميز السينما باعتبارها فن مركب أنها تمنح وهمًا لتصوير أحالمهم ، حيثالبشر

 .(319:2112-ملموس )صادق

من الممكن للسينما أن تعمل على إيجاد جوا مناسبا للنقاشات العلمية واالكتشافات ، 

نها أن تثير الرغبة في التعلم والمعرفة وان تعمل على نشر هذه المعرفة في المجاالت وبإمكا

المختلفة . حيث يستخدم هذا الشكل من التعليم ونشر المعرفة في البلدان النامية وذلك لقلة 

المرشدين في النواحي العلمية فيها ، ومن هنا يأخذ الفيلم أهميته باعتباره أداة لنشر الوعي وذات 

 (119:1999-تأثير في مستوى التثقيف . )الحلواني

الناحية السلبية حسب طبيعة  أوتقوم السينما في التأثير في الناس من الناحية االيجابية 

وعلى  األطفالذات تأثير على  اإلعالمالفيلم . حيث تعتبر األفالم السينمائية مثل باقي وسائل 

والثقافية واالجتماعية  ي التربوية والسلوكية والعلميةهذا التأثير هاما من النواح ويعتبرالكبار 

 (11:1996-. )وخيانوالدينية

تلعب السينما دورا فاعال في التطور والتقدم الثقافي والحضاري لدى الشعوب ، حيث تعتبر 

ذاعامال مؤثر وفعال في الحياة االجتماعية .  ، والربحية التجارية  األهداف باتجاهذهبت السينما  وا 

ثقافية واإلعالمية لها . وألجل ذلك تلعب السينما أدوارا أساسية ال األهدافتفشل في تحقيق  سوف

ومهمة في التثقيف واإلرشاد كباقي وسائل اإلعالم األخرى ، حيث تعتبر السينما من أكثر وسائل 

 (11:1996-التعبير خطورة ومن أكثرها تأثيرا في المجتمع . )وخيان
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 ربيالسينما في الوطن الع

 البداية / دخول السينما إلى الوطن العربي

عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية الدخول إلى القرن العشرين ، كانت الظروف 

االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي تختلف عن األوضاع والظروف في أوروبا وفي الواليات 

الواليات المتحدة تماشيا مع تطور الحركة المتحدة األمريكية ، حيث تطورت السينما في أوروبا وفي 

الصناعية ، واستغلت السينما في الدول الصناعية لتؤدي وظيفة تجارية عن طريق قالب االستمتاع 

لدى الجماهير التي كانت تتألف من الطبقة العاملة آنذاك ، حيث كان الفرد في هذه الطبقة يملك 

 (563:2111-سفالمال الكافي ألنفاقه على هذه الوسيلة . )يو 

وعندما بدأ تصدير السينما للعالم العربي ، بقيت تستخدم كأداة للتسلية التجارية ، وكان 

ذلك في مرحلة االستعمار ) نهاية القرن التاسع عشر( ، حيث تم نقل العديد من العروض إلى 

 (563:2111-البلدان العربية ومدنها الكبرى وذلك الحتوائها على مقيمين أجانب آنذاك . )يوسف

كانت العروض السينمائية في الوطن العربي في بداياتها تقام عن طريق أصحاب أعمال  

لهم ارتباطات مع الغرب كالعروض التي كانت تقام في الدول العربية والمدن الكبرى في هذه الدول 

ا التونسية مثل القاهرة والجزائر ووهران ، وعلى سبيل المثال المعروف باسم الشيكلى ، رائد السينم

، وأول فيلم روائي طويل وهو )فتاة من قرطاج(  1922الذي اخرج أول فيلم تونسي قصير عام 

 (563:2111-.  )يوسف 1924عام 
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وفي بقية بلدان العالم العربي تأخرت العروض السينمائية ألسباب عدة منها الدينية ومنها 

لتي نظمت من قبل رجال أعمال ، ا 1918االجتماعية ، حيث كانت أول العروض في حلب عام 

 أتراك آنذاك .

وفي دار الشفاء في بغداد عرضت أول العروض من قبل مصادر غير معروفة في عام 

، ومع مرور الوقت فأن العروض التي كانت تقدم إلى جمهور مقتصر على المقيمين  1919

الواسع من المجتمع . مع  األجانب وأبناء الطبقة البرجوازية ، بدأت في التوسع وأصبح لها جمهورها

األخذ بعين االعتبار الفروق بين األفالم المقدمة إلى طبقتين من الجمهور وهما الجمهور المكون 

-من األجانب وأبناء الطبقة البرجوازية ، والجمهور المكون من الفقراء والمجتمع العام . )يوسف

564:2111) 

رفت السينما من خالل العروض كانت مصر وبعدها تونس أول الدول العربية التي ع

السينمائية األجنبية ، حيث تمت فيها أول اإلنتاجات السينمائية العربية على يد أجانب مقيمين 

 ( 114:2114-وبعدها انتقل العمل باإلنتاج إلى الكوادر الوطنية والمحلية . )الحلواني

ل عرض من خال 1896وفي مصر شاهد الجمهور المصري أول عرض سينمائي في عام 

شريط سينمائي فرنسي يحوي مجموعة من اللقطات . وكان أول إنتاج سينمائي في مصر على يد 

الفرنسي دي الرجان الذي عرض مجموعة من اللقطات تحت عنوان )في شوارع اإلسكندرية( ، في 

-وانيمحاولة منه لتقديم ما يمس الحياة اليومية للمشاهد المصري وما يرتبط بواقعه القريب . )الحل

114:2114) 
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 مشاكل السينما في الوطن العربي

 مشكلة دراسة تاريخ السينما العربية

بعد مرور أكثر من مائة عام على وجود السينما في العالم وأيضا وجودها في الوطن 

العربي ، ال تزال السينما مهمشة في الثقافة العربية ، فال يوجد تعريف متفق عليه للسينما 

)نيجاتيف( أو  ةيوجد في كل الدول العربية أي أرشيف فيلمي لألصول الفيلمي ومصطلحاتها ، وال

    (23:2111-)فريد. مكتبة فلمية بمعنى الكلمة ، أو حتى متحف سينمائي 

يوجد في مصر وتونس والجزائر مجموعة من المؤسسات التي تعمل عمل مكتبة أفالم 

كل عديدة تحول دون اعتبارها أرشيف أو سينمائية قومية ، ولكن تعاني هذه المؤسسات من مشا

 (24:2111-)فريدمكتبة نسخ أفالم سينماتيك . 

 :السينما في األردن

جاء دخول الفن السينمائي في األردن مع السنوات األولى من القرن العشرين ، حيث كانت 

نما كانت موجهه نحو بعض  العروض السينمائية ال تخص السكان األصليين في شرق األردن وا 

العائالت الوافدة من العثمانيين وذلك بسبب األطماع االستعمارية األوروبية والممثلة في االنتداب 

البريطاني حيث كان يعمل على وضع قوانين رقابية تحد من نشوء فن سينمائي محلي ووطني . 

 (11:1996-)وخيان

ر دور عرض هناك من يرجح أن األردن عرفت السينما األولية وهي السينما الصامتة عب

بناء أول دار للسينما في مدينة عمان واستمرت دار  1929السينما في األردن ، حيث شهد عام 

 1934السينما هذه في العمل لمدة خمس سنوات . وكان ظهور األفالم الناطقة في األردن عام 
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بقيت سينما حيث تم بناء أول دار سينمائية لعرض األفالم الناطقة وكانت تسمى بسينما البتراء ، و 

البتراء هي السينما الوحيدة لعرض األفالم الناطقة إلى أن تم بناء دار سينما أخرى أسميت بسينما 

اإلمارة التي تالها ظهور عدة من دور السينما على تسلسل زمني من مطلع األربعينات إلى 

-. )وخيانالسبعينات ، منها سينما الفردوس والفيومي وبسمان وسينما عمان وزهران وغيرها 

12:1996)   

األردن ، انه كان يقتصر دخول السينما للرجال فقط ، قبل ان وكان من عادات السينما في 

يتم تخصيص فترة للسيدات بعد ظهر يوم االثنين ، وفترة أخرى للعائالت بعد ظهر كل يوم احد . 

يق النفخ في طر  وفي بداية ظهور دور السينما كان يتم اإلعالن عن العروض السينمائية عن

، الذي كان يطلق عليه اسم البورزان وكان أيضا عن طريق المناداة او الضرب على الطبل . البوق

 (13:1996-)وخيان

 :هوليوود

وهي ضاحية تقع على مسافة ثمانية أميال شمال غرب مدينة لوس انجلوس , وهي كانت 

صطلح هوليوود يشير إلى لسنوات عديدة مركز صناعة السينما األمريكية ، وعلى ذلك فان م

السينما األمريكية وشركات اإلنتاج القائمة فيها ، أو يشير إلى أذواقها وطرقها في اإلنتاج أو العقلية 

 (222:2117-السائدة في استوديوهات اإلنتاج لديها . )خضر

قامت عدد من شركات اإلنتاج في ضاحية صغيرة كانت تسمى بضاحية  1911في عام 

عقد واحد من الزمن استطاعت هذه المجموعة من الشركات من الهيمنة على هوليوود ، وفي 

صناعة السينما ليس فقط في الواليات المتحدة ، لكن اتسعت أيضا لتهيمن على صناعة السينما في 
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العالم . حيث ركزت على عملية اإلنتاج في استوديوهات واسعة تشبه المصانع حيث كانت تضم 

اج إلى الدعاية والتوزيع وصوال إلى العرض وكان هذا النظام النموذجي نظاما متكامال من اإلنت

 (143:1996-يسمى بنظام األستوديو . )مجاهد

، 1926د تاريخ ربطها فيها إلى عام ينسب قاموس أكسفورد كلمة هوليوود إلى السينما ويعي

وليوود ، مثل حيث يذكر القاموس مجموعة من األسماء والصفات والمصطلحات المتعلقة بكلمة ه

hollywoodese  ، هوليودي( ، وهو تعبير شائع بين العاملين في اإلنتاج السينمائي(

hollywoodseque  ، )شبيه بهوليوود(hollywoodian  وhollywoodish  ، )هوليودي(

hollywoodism  ، )الهوليودية(hollywoodize  ، )يضيف عليه بعض الصفات الهوليودية(

نت تستخدم كلمة هوليوود لالستهزاء أو االنتقاص من الذوق العام السائد في ومن ناحية أخرى كا

صناعة السينما التجارية في العالم ، مثل األفكار المتشددة والعادات الروائية غير الناضجة . 

 (222:2117-)خضر

 أنواع وتقسيمات األفالم السينمائية

من حيث درجة التأثير سواء من تتنوع أنواع وتقسيمات األفالم السينمائية ، وتختلف 

-الناحية التعليمية أو الناحية التربوية وهنا مجموعة من أنواع األفالم السينمائية : )الحلواني، مهنى

121:1999) 

 األفالم الدرامية 

 األفالم الخيالية 

 أفالم المغامرات 

 األفالم النفسية 
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 األفالم الموسيقية 

 أفالم الحروب 

 األفالم الكوميدية الساخرة 

 أفالم االستعراض 

 األفالم السياسة 

 أفالم رعاة البقر 

 األفالم التعليمية 

 األفالم الوثائقية 

قة عرض الرسوم المتحركة : هي أفالم سينمائية يتم إنتاجها بطري أفالم الرسوم المتحركة

، حيث يتم صناعة هذه النوعية من األفالم داخل االستوديوهات وبأشراف فريق العمل وتحريكها

ومنهم مخرج العمل ، وتالقي هذه النوعية من األفالم رواجا كبيرا في دور السينما العائلية  كامال

 .(29:2117-وسينما األطفال  )خضر

: وهي نوعية األفالم التي تعمل على إثارة الخوف لدى المشاهدين ، وتعرض  أفالم الرعب

الخرافية والعنف هذه األفالم سيناريوهات مصورة لقصص مرعبة حيث تتحدث عن القصص 

والخطف والقتل والمشاهد الدموية وقصص الوحوش واألشباح التي تثير مشاعر وأحاسيس 

 (225:2117-المشاهدين . )خضر

: وهي اآلداب والسيناريوهات الفيلمية التي تتحدث عن الحروب وصراعات  أفالم الحروب

الممثلين وكادر إنتاج كبير جدا  األمم والدول ، وتتطلب هذه النوعية من األفالم أعداد كبيرة من

 (499:2117-باإلضافة إلى التكلفة اإلنتاجية الكبيرة . )خضر
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: وهو فيلم الغرب األمريكي ، وهي احد أنواع األفالم التي تتحدث عن الحياة  الويستيرن

التي كانت قائمة في غرب الواليات المتحدة األمريكية ، والقصص المرتبطة برعاة البقر هناك ، 

يث كانت تتمحور أحداث هذا النوع من األفالم في الفترة ما بين منتصف القرن التاسع عشر ح

 (34:1995-ومنتصف القرن العشرين . )محفوظ

: وهي األفالم التي تروي قصص الظواهر العلمية الخارقة للطبيعة أو  أفالم الخيال العلمي

أفالم الخيال العلمي من أكثر األفالم التي  الخارقة لما تم الوصل إليه في العلوم الحديثة ، وتعتبر

تجذب المشاهدين ، وذلك ألنها تروي قصص عن االختراعات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة أو 

 (413:2117-التصدي للكوارث العالمية بطريقة علمية متطورة . )خضر

وتعتمد على : هي أفالم تقوم على إظهار الحركة أكثر من النص المكتوب ،  أفالم الحركة

الحركة والمغامرة والسرعات في اللقطات التي يؤديها المجازفون ، حيث تقدم هذه النوعية من 

-األفالم للجمهور من هواة اإلثارة ، وغالبا ما تكون ذات تكلفة إنتاجية باهظة . )خضر

22:2117) 

ث عن التسلية ، : وهي األفالم التي يتم إنتاجها وتوجيهها للجمهور الباح األفالم الكوميدية

حيث تهدف إلى إدخال مشاعر السرور والبهجة للمشاهدين ، ويتم ذلك عن طريق أداء الممثلين 

-Brunelللشخصيات الهزلية ، وكانت بدايات هذا الفن في األفالم مع السينما الصامتة . )

72:1948) 
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و الفيلم مع األغاني التي : هي األفالم التي تشترك فيها قصة وسيناري األفالم الغنائية والموسيقية

تغنيها شخصيات الفيلم وتكون هذه األغاني مرتبطة بقصة الفيلم ارتباط وثيقا ، وغالبا ما تكون 

 (93:1995-مترابطة مع الرقص . )محفوظ

 النشأة والتطور: وسائل اإلعالم

وجوده على سطح األرض وهو يعيش حاالت اتصالية متعددة ومستمرة منذ نشأت اإلنسان و 

 .تطورة مع جميع المكونات من حولهمو 

، األمر الذي أدى إلى نقطة خصي والمباشر جاء اختراع الكتابةبعد مرحلة االتصال الش

، ولكن محدودية هذه الوسيلة أدت إلى ية وفي االتصال ووسائله بشكل خاصتحول في تاريخ البشر 

، ومن ذلك جاء السريع مثال محاوالت عدة الختراع وسيلة اتصالية بإمكانات اكبر وأوسع كالنشر

، األمر الذي بين أهمية الكتابة كوسيلة على يد العالم األلماني غوتنبيرغاختراع اآللة الطابعة 

 ( .2:2113-اتصالية متطورة عن الوسائل البدائية السابقة )فتوح

، وكانت حف في القرن العشرينأدى تطور اختراع غوتنبرغ لآللة الطابعة إلى ظهور الص

ثقافاتهم، وتاله أيضا لصحف تخاطب كافة الناس على اختالف أجناسهم وأطيافهم وتنوع هذه ا

، واستمر هم مراحل تطور الوسائل اإلعالمية، حيث يعتبر هذا االختراع من أاختراع التيليغراف

السينما ا الالسلكية وااللكترونية كاإلذاعة والتلفزيون و هظهور االختراعات للوسائل اإلعالمية ومن

 .(3:2113-االنترنت )فتوحو 

، د نشوء وتطور اغلب وسائل االتصاليشار إلى أن القرن العشرين كان هو القرن الذي شه

 .الل ارتباطها في تكوين المجتمعاتحيث اكتسبت هذه الوسائل أهميتها من خ
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 :عالمأنواع وسائل اإل

يصالها للرسائل تنوعت وسائل اإلعالم منذ نشأتها وتطورها واختلفت في تكوينها وطرق إ

، حيث تستخدم هذه الوسائل تبعا للمضامين ائل المقروءة والمسموعة والمرئيةاإلعالمية ومنا الوس

، وأدت االختراعات العلمية إلى تطور هذه جمهور المستهدف واألحداث الجاريةاإلعالمية ولل

ئل على النحو التالي ، حيث تم تقسيم هذه الوساصلت إلى شكلها الحالي الذي نعرفهالوسائل التي و 

 ( :18:2114-)حنان

 الوسائل التقليدية ومنها :

: وهي عملية نشر األخبار والمعلومات إلى القراء من المتلقين عن الصحافة المكتوبة

 .تتمثل في الصحف والمجالتطريق المطبوعات التي 

: وهو عملية تناقل الصورة والصوت من مكان آلخر عبر األمواج التلفزيون

، حيث يتكون التلفزيون من أجهزة الكترونية معدة لذلك الغرضومغناطيسية عن طريق الكهر 

مجموعة من القنوات التي تقدم للمتلقي رسائل اتصالية ومضامين إخبارية عن طريق الصوت 

 .لصورة معا، وذلك بأشكال برامجية متعددةوا

ئل االتصالية عن طريق الرساوهو الوسيلة التي تخاطب متلقين  :اإلذاعة )محطات الراديو(

ين من خالل قوالب ، حيث تبث المحتوى اإلعالمي لديها بواسطة استثارة خيال المستمعالسمع

 .برامجية متعددة
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 وهي التي تعرف بالوسائل الجديدة أو اإلعالم الجديد ومنها : :الوسائل االلكترونية

لمحتوى اإلعالمي من : وهي شبكة الكترونية عبر الحواسيب وتعمل على نشر ااالنترنت

 .تأخذ شكال مرئيا ومسموعا ومقروءا، حيث ل تبادل المعلومات بين الجماهيرخال

 تأثير وسائل اإلعالم

في حياة تعتبر وسائل اإلعالم وخصوصا بعد التطور التكنولوجي متغيرا اجتماعيا هاما 

اإلعالم من المصادر الشباب على المستوى الثقافي وعلى مستوى تشكيل الوعي ، إذ تعتبر وسائل 

 (177:2113-الرئيسية للحصول على المعلومات والتعلم في العصر الحالي . )حلس

الحياة  أوجهمكانة هامة في المجتمعات حيث تتدخل في جميع  اإلعالميةوتحتل الوسائل 

ف االختالبعين االعتبار  األخذالفراغ للناس ، مع  أوقات، وتأخذ جزءا كبيرا من  لألفراداليومية 

بين األفراد ، ولكن على وجه العموم يمضي معظم الناس وقتا كبير في متابعة الوسائل اإلعالمية 

 (35:2116-ومنها التلفزيون والسينما واإلذاعة والصحف وغيرها . )بومعيزة

وبسبب هذا االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم ، والقدرة التي تتميز فيها هذه الوسائل في 

بح اغلب الدارسين للمجاالت اإلعالمية مشغولين بدراسة تأثير هذه الوسائل على مجال النشر ، أص

األفراد وعقولهم وسلوكهم وبصفة خاصة على الشريحة األقل عمرا وسنا ، ولذلك ، أدت قوة هذه 

-الوسائل إلى إيجاد عدد كبير من الدراسات المتنوعة والمرتبطة بقضايا تأثير اإلعالم . )بومعيزة

35:2116) 
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 :حسب الوسيلة تأثير الوسائل اإلعالمية

 :التلفزيون      

بهارقدرة على شد االنتباه  وأكثرهاتأثيرا بالجمهور  اإلعالموسائل  أقوىيعتبر التلفزيون من   وا 

 اإلذاعيكالصوت  األخرى اإلعالميةالمشاهدين ، وذلك ألن التلفزيون يحوي صفات الوسائل 

ة وحيوية المسرح . وتتسع الشريحة المتأثرة والمتابعة للتلفزيون لقدرته والصورة الشبه سينمائية وحركي

الذين ال يعرفون القراءة والكتابة   فاألشخاص،  كاألميينللوصول إلى فئات متعددة في المجتمع ، 

،  إعالميوال يستطيعون قراءة الصحف يمكنهم اتخاذ الوسيلة التلفزيونية واالعتماد عليها كمصدر 

بكونه يعتمد على الحوارات والصور المرئية لذلك يكتسب صفة  اإلذاعةالتلفاز عن  حيث يختلف

 (53-51:2112-عرقوب أبوالشمولية . )

 اإلذاعة

تتميز الوسيلة اإلعالمية اإلذاعية عن الوسائل اإلعالمية األخرى بعدة ميزات ، حيث تعمل   

-ور المتلقيييي ، ومنهيييا : )إميييامهيييذه المييييزات عليييى إظهيييار قيييدرة اإلذاعييية فيييي التيييأثير فيييي الجمهييي

08910980-091) 

وصول اإلذاعة إلى شريحة كبيرة من الجمهور من مختلف المستويات الثقافية ومختلف  .1

 الفئات العمرية .

 تمتاز بوصولها للجمهور المكون من المراحل التعليمية المنخفضة . .2

فساح المجال للتخيل ، وذلك ألنها ال تقد .3 م الصورة المرئية للحدث إتاحة المجال للمشاركة وا 

نما تعتمد على الكلمة المنطوقة في التواصل مع الجماهير .  ، وا 
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السائقين وربات البيوت ، ما يفعل من الممكن متابعتها مزامنة مع القيام بنشاط آخر ، ك .4

 حيث تتفرد اإلذاعة بهذه الميزة .

بداء الرأي من خالل البرامج الحوا .5  رية من قبل المستمعين .من الممكن التفاعل والتواصل وا 

 :الصحافة

، حيث تعمل على توجيه  اإلنسانيتعتبر الصحافة من الوظائف السامية والهادفة في المجتمع 

 الءمت أنهافي االتصال ، حيث  األساسيةمن الوسائل  أيضاوترشيد المجتمعات ، وتعتبر 

في  األساسيدورها في  وأثبتت،  اإلنسانيةالتطورات التاريخية في وسائل االتصال وفي المجتمعات 

ثقافية واالقتصادية والسياسية , ومن ذلك تتميز الصحافة بعدة ميزات تعطيها القدرة على لالمجالت ا

-عمل التأثير على جمهورها من القراء من كل الفئات العمرية والثقافي ومنها : )البنداري

142:2113) 

يمكن لجمهور الصحف التحكم في  لى التحكم في طرق التعرض للصحافة ، حيثالقدرة ع .1

 أوزمن متابعة الصحيفة 

 عدد مرات مطالعتها .  .2

 اإلعالميةسهولة الوصول للجمهور المتخصص ، حيث انه من المفضل استخدام الوسيلة  .3

 .القليلةالصحفية للوصول واالتصال في الجمهور المتخصص والجهور المكون من الفئات 

قافي المميز ، حتى وان كانت هذه الميزة تحد من صحافة بالمستوى الثيتميز جمهور ال .4

مستوى انتشار الوسيلة وتصعب عملية تغطيتها لكافة فئات المجتمع ، إال أنها بإمكانها 

 طرح القضايا بطريقة معمقة وبناءة لتشكيل فئات رأي عام واعية .
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 :الشباب

لة والمؤسسة تكمن أهمية الشباب في المجتمعات في المكانة الهامة لهم داخل العائ

التعليمية والمجتمع بشكل عام ، حيث يهتم الباحثين في العلوم اإلنسانية مثل الباحثين والدارسين 

في علم النفس وعلم االجتماع في الشباب نظرا لما تمثله هذه الفئة من فاعلية وحركية وطاقة بشرية 

جديد دائما ما يجعلهم  مهمة في المجتمعات ، حيث أن تطلعات وآمال الشباب وبحثهم عن ما هو

تحديا لألمة ، وذلك ألنهم يملكون صفة التمرد على ما هو قائم من العادات والتقاليد والقيم 

 (173:2116-االجتماعية . )بومعيزة

 :مفهوم الشباب

عند دراسة مفهوم الشباب يجب عدم اعتبار هذه الفئة من احد الفئات العمرية أو النفسية أو 

فرد ، ولكن يجب أن تعتبر هذه الفئة جزء من كل هذه الفئات المجتمعية االجتماعية بشكل من

 (251:2113-المتكاملة . )البنداري

وتعَرف مرحلة الشباب بأنها مرحلة تكون في الوسط ما بين مرحلة الطفولة ومرحلة النضوج 

قوة عملية ، التام كالرجولة ، وتمر هذه المرحلة بتحوالت فيزيقية ، حيث تتحول الطاقة فيها إلى 

وذلك بعد توجيه وترشيد هذه الطاقة ، األمر الذي يؤكد على أنها فئة تملك نشاطات من شأنها بناء 

 (251:2113-المجتمع ككل . )البنداري

 (websters-1964مفهوم الشباب في : ) Webster’sيوضح 

 .الشباب هو الفترة األولية أو المبكرة من النمو  .1
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التي تكون بين مرحلة الطفولة ومرحلة النضوج في حياة مرحلة الشباب هي المرحلة  .2

 األشخاص.

 الشباب هو ميزة التفاعل القوي . .3

 :خصائص مرحلة الشباب

يختلف الباحثين والدارسين في تحديد خصائص وميزات ثابتة لمرحلة الشباب ، حيث انها من 

بل ذلك عند بعض الباحثين وجهة نظر بعضهم تعتبر مرحلة اإلبداع والعمل الذهني واالبتكار ، ويقا

أنها مرحلة المشكالت والشك والحيرة ، ومن ذلك وجب ذكر بعض الصفات والميزات التي تميز 

 ( 179:2116-مرحلة الشباب ومنها : )بومعيزة

النمو الجسدي والجسمي : حيث تتميز مرحلة الشباب بسرعة النمو الجسدي ، ومن ذلك  .1

 لمالمح ، واختفاء تعابير الطفولة .النمو في الوزن والطول والتغير في ا

السمات الجنسية : وهنا تبدأ مظاهر القدرة على التناسل بالظهور ، حيث يؤثر ذلك على  .2

 الخصائص النفسية لدى الشاب .

الطاقة العقلية : تصل القدرات والطاقات العقلية والذهنية في مرحلة الشباب إلى ذروتها ،  .3

لدقيق من حيث األلفاظ والحسابات واألعداد واالنتباه ويصبح الشاب قادرا على التركيز ا

 واالستنتاج ، ومن ذلك تؤثر هذه القدرات على صقل شخصيته وتحديد الهوية والميول .

االنفعال وعدم استقرار العواطف : حيث يعبر الشاب في هذه المرحلة مجموعة من  .4

ضيق ، مما يجعله شديد المشاعر المختلطة مثل مشاعر الحزن والفرح الشديد والقلق وال

 الحساسية وسريع االنفعال على من حوله .



17 
 

طلب االستقالل االجتماعي : ويصبح الفرد في هذه المرحلة ، وهي جزء من مرحلة  .5

الشباب ، يصبح في حاجة دائمة إلى االستقالل االجتماعي ، حيث يرغب في االعتماد 

 على الذات وفي تطلع دائم إلى تحمل المسؤوليات .

 اب واإلعالمالشب

أن جميع الوسائل اإلعالمية مثل التلفزيون والصحف واإلذاعة ، لها دور من المعروف 

فاعل فيما تقدمه للجماهير في المجتمع عن طريق بث ونشر المعلومات حول القضايا التي تخص 

فراد المجتمع ، ومن ذلك تقوم هذه الوسائل بعمل تأثير شديد الخطورة في تحديد اتجاهات وميول األ

 (267-266:2113-والشباب في المجتمعات . )البنداري

تأثير واضح على الفئات  -المرئية والمقروءة والمسموعة–يوجد لوسائل اإلعالم كافة 

االجتماعية المتعددة ومن بينها الفئة الشبابية ، مع األخذ بعين االعتبار التفاوت في قوة تأثير هذه 

التأثيرات إلى ما هو ايجابي وما هو سلبي يؤثر على هذه  الوسائل ودرجته ، حيث انقسمت هذه

 (28:2119-الفئة الشبابية في المجتمع . )الفريجي

أنواع اإلعالم المرئي أثرا على الجماهير وخصوصا ومن جهة أخرى تعتبر السينما من اشد 

ه هذا في مرحلة الشباب ، التي تتميز في خصائص تجعلها عرضة لهذا األثر الفعال ، ومن أوج

األثر الواقع على هذه الفئة العمرية هو األثر المعرفي والثقافي ، حيث أصبح ذلك واضحا في 

الواقع االجتماعي ، ومن ذلك تأتي اآلثار السلوكية التي تؤدي إلى تغيرات في البنية األسرية في 

 المجتمعات .
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 : الدراسات السابقةثانيا

 الدراسات السابقة

تأثير التعرض للدراما األجنبية في التليفزيون على إدراك (’’ 1999ر . ). بارعة حمزة شقي 1

 ‘‘.الشباب اللبناني للواقع االجتماعي 

إلى التعرف على مدى تأثير التعرض للدراما األجنبية  (شقير)هدفت دراسة هدف الدراسة : 

ة )شقير( إطارا نظريا واستخدمت دراس،  في التلفزيون على إدراك الشباب اللبناني للواقع االجتماعي

ساعة من المحتوى الدرامي  125معتمدا على نظرية الغرس الثقافي ، وعملت على تحليل مضمون 

 المذاع على القنوات اللبنانية . 

أجرت الباحثة دراسة تحليلية وأخري ميدانية من خالل منهج منهجية الدراسة وعينتها : 

ية علي عينة عمديه من األفالم والمسلسالت األجنبية المسح، واعتمدت الباحثة في الدراسة التحليل

المذاعة في تليفزيون لبنان الحكومي وتليفزيون المؤسسة اللبنانية لإلرسال وتليفزيون المستقبل خالل 

ساعة إرسال في اإلجمالي،  125بما يعادل  1997الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية أكتوبر 

مبحوث من  411ميدانية علي عينة عشوائية طبقية قوامها كما اعتمدت الباحثة في الدراسة ال

 سنة. 24-21الشباب اللبناني في المرحلة العمرية من 

 أهم نتائج الدراسة: 

  نسبة األفالم والمسلسالت المستوردة من الواليات المتحدة األمريكية أعلى من نسبة استيراد

فيلما وحلقة  89لدراما األمريكية األفالم والمسلسالت من أية دولة أخرى حيث بلغت نسبة ا
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فيلما وحلقة مسلسل عرضت في القنوات اللبنانية خالل فترة  114مسلسل من إجمالي 

 التحليل.

  وجود معدل مرتفع للعنف في الدراما األمريكية والبريطانية حيث وجد العنف المرتفع بالنسبة

، ووجد العنف المرتفع في من األفالم المقدمة %42.9لألفالم )أكثر من عشرة مشاهد( في 

من حلقات المسلسالت، بينما لم يوجد  %66.7المسلسالت )أكثر من خمس مشاهد( في 

 العنف إال في حلقات قليلة جدا في المسلسالت المكسيكية.

 .عدم اهتمام الدراما األمريكية والبريطانية والمكسيكية باإلدمان 

 من  %63ردات العينة حيث يهتم تحظى مشاهد العنف واإلثارة باهتمام كبير من مف

 المبحوثين بمشاهدة المطاردة البوليسية ومشاهد العنف ومشاهد الرعب. 

  من أفراد العينة أن العنف والصراع في األفالم والمسلسالت شبه واقعي،  %32.5يرى

 أنه خيالي. %34منهم أنه واقعي، ووجد  %26بينما يرى 

 دراك الواقع االجتماعي وذلك هناك عالقة بين التعرض للدراما األجنبي ة في التليفزيون وا 

 بالنسبة لكل من العنف واإلدمان.

 دراستنامع  تساقدرجة االختالف واال 

إلى التعرف على مدى تأثير التعرض للدراما األجنبية في التلفزيون  (شقير)دراسة  سعت

مع دراستنا الحالية في على إدراك الشباب اللبناني للواقع االجتماعي ، ولذلك تتفق دراسة شقير 

بحث مدى التأثير للدراما على الشباب ، مع األخذ بعين االعتبار االختالف بين الوسيلة السينمائية 

 والوسيلة التلفزيونية في تقديم الدراما وأيضا االختالف في العينة .
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التي  معالجة األفالم السينمائية المصرية( ’’ 2112. عبد الرحيم أحمد سليمان درويش. ) 2

 ‘‘. يعرضها التليفزيون للقضايا االجتماعية وأثرها على الشباب

بيان مدى معالجة األفالم السينمائية التي تعرض  إلىدراسة درويش  هدفتهدف الدراسة : 

، وهدفت أيضا إلى بيان اثر والثانية والثالثة للقضايا االجتماعية  األولىعلى التلفزيون في القنوات 

 الشباب .هذه األفالم على 

أجرى الباحث دراسة تحليلية وأخري ميدانية من خالل منهج  منهج الدراسة وعينتها :  

فيلما مصريا تم عرضها على  41المسح، واعتمد الباحث في الدراسة التحليلية علي عينة قوامها 

حث في ، كما اعتمد البا31/3/2111إلى  1/1/2111القناة األولى والثانية والثالثة في الفترة من 

مبحوث من طلبة أربعة جامعات مصرية  411الدراسة الميدانية على عينة عشوائية بسيطة قوامها 

 الجامعة األمريكية (. –األزهر  –عين شمس  –)القاهرة 

 أهم نتائج الدراسة:

  حظيت قضية ضعف القيم الدينية لدى الناس بالمرتبة األولى، تلتها قضية انتشار صورة

مشاركة في بناء المجتمع، ثم مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة ثم مشكلة  المرأة كأنثى وغير

 العالقات الجنسية غير المشروعة.

  تتكرر أفكار معينة في األفالم وهذه األفكار بالترتيب كما يلي: ال يمكن أن نثق في

اآلخرين ألنهم يخدعوننا، يجب أن يعتمد الفرد على نفسه ألن اآلخرين لن يساعدوه 

إلى ما يريد، ممارسة الجنس بين غير المتزوجين أمر شائع وعادى، تستخدم للوصول 
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المرأة جمالها للوصول إلى تحقيق أهدافها، ال يمكن تحقيق الثروة إال بطرق غير مشروعة، 

 المجرم يخسر في النهاية.

  جاء هدف الرغبة في تحقيق ثروة في المرتبة األولى من بين األهداف المحورية التي تسعى

يليه الحفاظ على األسرة في المرتبة الثانية بنسبة  %27.2شخصيات إلى تحقيقها بنسبة ال

 .%11.1ثم الرغبة في الحب  13.2%

  تعد اتجاهات الشباب نحو األفالم السينمائية المصرية التي يعرضها التليفزيون سلبية حيث

 %71.8ويوافق من الشباب أن األفالم تضر الشباب أكثر مما تفيده،  %43.7ترى نسبة 

أن هذه  %65.3على أن بعض المشاهد في هذه األفالم تثير الشباب جنسيا، وتذكر نسبة 

 األفالم تركز على القصص الغرامية.

  من  %62.2من الشباب على وجود رقابة على األفالم، وترى نسبة  %85.2يوافق

 الشباب أن الرقابة على األفالم متساهلة.

 دراستنا مع تساقدرجة االختالف واال 

في معالجة األفالم السينمائية المصرية التي يعرضها التلفزيون  (درويش)دراسة  بحثت

هذه الدراسة في مستوى تعرض الشباب  بحثتللقضايا االجتماعية وأثرها على الشباب ، بينما 

حيث الجامعي األردني لألفالم السينمائية ودرجة تأثيرها عليهم مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ، 

اتفقت الدراستان في البحث عن مدى تأثير األفالم السينمائية على الشباب ، وذلك باستخدام 

الدراسة الميدانية على طلبة الجامعات ، فيما اختلفت الدراستان في مجتمع البحث وفي جنسية 
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األفالم المبحوثة ، وامتازت دراستنا الحالية في إضافة مجال قياس مستوى التعرض لألفالم 

 السينمائية لدى الشباب .

استخدام الجمهور للـتليفزيون الكابلى في دولة اإلمارات ( "2114. عائشة سعد البوسميط. ) 3

 ".العربية المتحدة وتأثيره على التعرض لوسائل االتصال الجماهيري

بيان مدى استخدام الجمهور للتلفزيون الكابلي  إلىهدف الدراسة : هدفت دراسة البوسميط 

,  ظبي ، دبي ، الشارقة أبووهي  إماراتالعربية المتحدة في ثالثة  اإلماراتفوع في دولة المد

وهدفت أيضا إلى بيان تأثير تقبل التلفزيون الكابلي على درجات التعرض لوسائل االتصال 

 الجماهيري .

 211أجرت الباحثة دراسة ميدانية على عينة حصصية قوامها : منهج الدراسة وعينتها 

ة من سكان ثالث إمارات هي أبو ظبي، دبي، الشارقة وتم توزيع العينة بالتساوي بين ثالث مفرد

( فأكثر، كما تم التوزيع بحسب الجنسيات حيث 45جي  45: 31ب(  31: 18فئات عمرية هي أ( 

الكابلى حيث تصل النسبة األسيوية إلى T.V تم فيه االلتزام بنسبة اشتراك كل جنسية في خدمة الي 

 .% 8، الغرب % 8، العرب % 71

 أهم النتائج:

  تفوقت وسائل االتصال الجماهيري على وسائل االتصال الشخصي كمصادر إلمداد

 الجمهور بالمعلومات حول خدمة التليفزيون الكابلى.

  2113يتزايد عدد المشتركين في خدمة التليفزيون الكابلى بشكل مطرد حيث بسمك عام 

 أعلى نسب االشتراك.
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  أفراد العينة في سرعة تبنيهم لتكنولوجيا التليفزيون الكابلى حيث جاءت األغلبية أختلف

( ثم % 33( واألغلبية المتأخرة في المرتبة الثانية )% 34.3المبكرة في المرتبة األولى )

 (.% 17.5المتبنون األوائل بنسبة )

 ألسرة في المرتبة األولى جاء قرار االشتراك في خدمة التليفزيون الكابلى منسوبًا لكل أفراد ا

 ( .% 34.8( يليه قرار األب )% 35)

   45.5تتعدد الخدمات الكابلية التي يشترك فيها أفراد العينة وتشمل خدمات اإلنترنت % ،

 (. % 21.5( واأللعاب التفاعلية )% 33خدمة األفالم المدفوعة )

 دراستنامع  تساقدرجة االختالف واال 

ستخدام الجمهور للتلفزيون الكيبلي في دولة اإلمارات العربية ا (البوسميط)دراسة  ناقشت

المتحدة وتأثيره على التعرض لوسائل اإلعالم الجماهيري ، في حين تبحث هذه الدراسة في مستوى 

تعرض الشباب الجامعي األردني لألفالم السينمائية ودرجة تأثيرها عليهم مقارنة بوسائل اإلعالم 

دراستان في قياس مستوى التعرض لوسائل اإلعالم لدى الفئة المبحوثة ، األخرى ، حيث تتشابه ال

في حين تختلف هذه الدراسة بأنها تقيس مدى التأثير لهذه الوسائل اإلعالمية باإلضافة لتأثير 

 األفالم .

 ".تأثير الفضائيات التلفزيونية األجنبية في الشباب(."2115. عيسى الشّماس) 4

 دراسة الشماس إلى ما يلي :أهداف الدراسة : هدفت 

 التعرف إلى مدة مشاهدة الشباب للقنوات الفضائية األجنبية ، ومدى إقبالهم عليها . .1
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 التعرف إلى البرامج والموضوعات التي يفضل الشباب مشاهدتها . .2

 التعرف إلى التأثيرات االجتماعية واألخالقية والثقافية التي تتركها القنوات الفضائية . .3

 بعض المقترحات التي تفيد الشباب في استخدام الفضائيات األجنبية . التوصل إلى .4

استخدم البحث المنهج الوصفي / التحليلي، معتمدا االستبانة أداة بحث : منهج الدراسة وعينتها 

أساسية لجمع المعلومات، وزعت على عينة من طلبة السنة الرابعة في كلية التربية في جامعة 

( 116، كنموذج للشباب في سورية، وتألفت العينة من ) 2113/2114دمشق، للعام الدراسي 

 طالبا وطالبة. 1155من المجتمع األصلي البالغ  %11فردا، بنسبة 

جراء المقارنات الالزمة ، توصل البحث الى مجموعة من  وبعد تحليل نتائج االستبانة وا 

 االستنتاجات ، منها : 

  ( ساعات 4و2امج الفضائيات األجنبية ما بين )ظهور نسبة كبيرة من الشباب يشاهدون بر

، وبصورة فردية ، وهذا ما يعوق دراستهم ، ويمنعهم  %48في اليوم ، والسيما في السهرة 

 من ممارسة العديد من النشاطات الشبابية األخرى الثقافية واالجتماعية .

  ، ومن ثم البرامج فضل معظم الشباب من الجنسين مشاهدة البرامج االجتماعية والثقافية

السياسية والجنسية والموسيقية . وهذا دليل وعي الشباب أهمية المسائل االجتماعية 

 والثقافية ، في ظروف المتغيرات المتسارعة .

  ظهر تأثر الذكور أكبر من تأثر اإلناث بالقنوات الفضائية األجنبية . كما كان تأثر شباب

القنوات . ومرّد ذلك ، إلى مساحة الحرية المعطاة المدينة اكبر نمن تأثر أبناء الريف بهذه 
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للذكور وغير المعطاة لإلناث ، من جهة ، والى انفتاح البيئة المدنية أكثر من البيئة الريفية 

 من جهة أخرى.

 دراستنامع  تساقدرجة االختالف واال 

ة على إلى التعرف على مدى تأثير الفضائيات التلفزيونية األجنبي (الشماس)دراسة  بحثت

الشباب ، ومن ذلك التقت مع هذه الدراسة في بحث التأثيرات الواقعة على الشباب في وسائل 

اإلعالم المرئية ، بينما اختلفت في الوسيلة المبحوثة وعينة الدراسة والمحتوى الذي تتعرض له فئة 

 الشباب من سينما وبرامج تلفزيونية .

ر الدراما العربية واألجنبية المقدمة في القنوات تأثي(" 2116. رانيا أحمد محمود مصطفى. ) 5

 " . الفضائية العربية على قيم واتجاهات الشباب العربي

الدراسة : هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كمية إقبال الشباب العربي على  هدف

جاه الشباب الدراما العربية واألجنبية المذاعة في القنوات الفضائية العربية ، وتسعى إلى تحديد ات

العربي نحو أخالقيات المحتوى المقدم في الدراما ، وأيضا تسعى إلى معرفة مدى إدراك الشباب 

 للتشابه بين القيم المقدمة من خالل الدراما وبين الواقع .

أجرت الباحثة دراسة تحليلية وأخري ميدانية من خالل منهج : منهج الدراسة وعينتها 

الدراسة التحليلية علي تحليل مضمون المسلسالت األجنبية المسح، واعتمدت الباحثة في 

، وتحليل 31/6/2115إلى  1/4/2115المعروضة في فترتي المساء والسهرة في الفترة من 

إلى  1/4/2115مضمون المسلسالت العربية المعروضة في فترتي المساء والسهرة في الفترة من 

،  كما mbc4، وmbc1وأبو ظبي،  ، وذلك على قنوات الفضائية المصرية،31/6/2115
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مبحوث من الشباب العربي  411اعتمدت الباحثة في الدراسة الميدانية علي عينة عمديه قوامها 

 المقيم بمصر.

 أهم نتائج الدراسة:

  وجاءت السلبيات االجتماعية في مقدمة %34وردت القيم االجتماعية االيجابية بنسبة ،

، وجاءت القيم االقتصادية %41.7يفزيونية بنسبة القيم الموجودة فى المسلسالت التل

، وجاءت %11.2، بينما جاءت القيم االقتصادية السلبية بنسبة %6.9االيجابية بنسبة 

 .%5.1، والسلبية بنسبة %2.1القيم السياسية االيجابية بنسبة 

 ية، جاءت العالقات الجنسية غير الشرعية في الترتيب األول بالنسبة للسلبيات االجتماع

 وجاء الكذب في المرتبة الثانية.

  وهى نسبة %89.4المسلسالت قد تم قبولها بنسبة  فييتضح أن معظم القيم المقدمة ،

مرتفعة على الرغم من أن المقدم قد يكون سلبيات إال أن النسبة الكبيرة قد تم قبولها بينما 

 .%11.6تم رفض القيم بنسبة 

  من بين الفضائيات العربية التى يفضل  %51.1بنسبة احتلت قناة الجزيرة المرتبة األولى

 .%32.1بنسبة  mbcالجمهور مشاهدتها، تليها قناة 

  للجمهور عينة الدراسة، مما يؤكد  %111ارتفاع نسبة المشاهدة للدراما بشكل عام بنسبة

 على الدور الذي تستطيع الدراما أن تقوم به في التأثير على قيم واتجاهات الشباب العربي.
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  يعد مستوى التمثيل واإلبهار المرتفع من أول األسباب التي تجعل الشباب عينة الدراسة

، وألنها موضوعات جديدة في المركز الثاني %59.7تتابع المسلسالت األجنبية بنسبة 

 .%39.8، وجاء هدف التسلية والترفيه في الترتيب الثالث بنسبة %43.5بنسبة 

 ستنادرامع  تساقدرجة االختالف واال 

تأثير الدراما العربية واألجنبية المقدمة في القنوات الفضائية  (رانيا مصطفى)دراسة  ناقشت

في دراسة تأثير األعمال  دراستناالعربية على قيم واتجاهات الشباب العربي ، حيث تتشابه مع 

ة عبر وسائل الدرامية على الفئة الشبابية ، واختلفت في تقديمها الدراسة في مجال الدراما المقدم

متعددة كالمسلسالت واألفالم التلفزيونية ، فيما تقدم دراستنا التي امتازت بدراسة الدراما المقدمة من 

 خالل األفالم السينمائية فقط .

 ." تدفق البرامج األجنبية في تليفزيون اإلمارات العربية المتحدة ( "1989. علي قاسم علي . ) 6

 اإلمياراتفي تلفزييون دولية  األجنبيةلدراسة معرفة مدى تدفق البرامج الدراسة : استهدفت هذه ا هدف

تها ومييدى متابعتهيييا وصييفا األجنبيييةالعربييية المتحييدة ، حيييث سييعت إلييى بيييان مييدى اسييتيراد البييرامج 

 وتفضيلها .

أجيرى الباحييث دراسية تحليليية عليى عينية عشييوائية حييث تيم اختييار دورتييين :  مينهج الدراسية وعينتهيا

 .1989مارس  31حتى  1988يتين من محطتي أبو ظبي ودبي للدراما من أكتوبر تليفزيون

 أهم النتائج:

  ثبييت اعتميياد دوليية اإلمييارات العربييية المتحييدة علييى اسييتيراد البييرامج التليفزيونييية المختلفيية ميين

 الدول الصناعية المتقدمة خاصًة الواليات المتحدة األمريكية.
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 فق اإلعالميي فيي ضيوء دتحدة المظاهر المختلفة لمشيكلة التيتواجه دولة اإلمارات العربية الم

سييمات التركيبييية السيييكانية واالقتصيييادية والسياسيييية لمجتميييع االتصييياالت مييين جهييية والسيييمات 

 الخاصة بالنظام االتصالي من جهة أخرى.

  تعتبر اللغة اإلنجليزية هي اللغية السيائدة فيي اليدراما األجنبيية فيي تليفزييوني أبيو ظبيي ودبيي

 ا الفرنسية ثم األوردو.تليه

  تتفق المحطات في مواعيد عرض الفيلم الروائي حييث يعيرض فيميا بعيد العاشيرة مسياءًا مميا

ال يتيييح فرصييًة للمشيياهدين لمتابعيية الفيلمييين بينمييا تعييرض المسلسييالت األجنبييية المنفصيييلة 

 والمتصلة في مواعيد مختلفة.

 جنبية بالمسلسالت المفضيلة بتليفزييون تبين أن العنف والقتل هما أهم موضوعات الدراما األ

 أبو ظبي.

 دراستنامع  تساقدرجة االختالف واال 

في تدفق البرامج األجنبية في تلفزيون اإلمارات العربية المتحدة ، بينميا  (علي)دراسة  بحثت  

مستوى تعرض الشباب الجامعي األردني لألفيالم السيينمائية ودرجية تأثيرهيا علييهم دراستنا في  بحثت

، حيث اهتمت الدراستان في األفالم األجنبية المستوردة والمعروضة  مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى

 في المجتمع المحلي .
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تأثير مشاهدة األفالم السـينمائية المصـرية علـى انحـراف  ( "1994. خالد أحمد عبد الجيواد . ) 7

 " .األحداث 

محتييوى األفييالم السييينمائية المصييرية  الدراسيية : هييدفت هييذه الدراسيية الييى التعييرف علييى هييدف

سينة ، وسيعت اليى بييان مسيتويات  18-15ودرجة تأثيرها على األحيداث مين الفئية العمريية ميا بيين 

المييينهج المسيييتخدم فيييي هيييذه  التعيييرض لألفيييالم ودرجيييات التفضييييل ليييدى األحيييداث وذليييك مييين خيييالل

 .الدراسة

مفردة فيي كيل  211ى عينة قوامها أجرى الباحث دراسة ميدانية عل:  منهج الدراسة وعينتها

مين غيير الجيانحين وحيدد الباحيث المرحلية  111مفيردة مين الجيانحين و 111من القياهرة والزقيازيق، 

 سنه.  18 – 15العمرية من 

فيلمييا ميين األفييالم المصييرية التييي عرضييت فييي دور السييينما  35وأجييرى دراسيية تحليلييية علييى 

 يلما. ف 194والتي بلغت  92 – 91خالل الفترة من 

 أهم النتائج: 

  تنوعييت وتعييددت الجييرائم فييي األفييالم المصييرية بييين جييرائم اعتييداء علييى المييال وعلييى اليينفس

 77جريمييية مخيييدرات، و 92جريمييية اعتيييداء عليييى الييينفس،  138وجيييرائم المخيييدرات فبلغيييت 

 جريمة اعتداء على المال. 

  عييدم وجييود عالقيية بييين ملكييية كييل ميين اليييT.V اث، أن المتغيييرات والفيييديو وانحييراف األحييد

 الوسيطة لم تضف جديرًا. 
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  وجود فروق بين مجموعتين الدراسة والتردد على السينما حيث تبين وجود عالقة ارتباط بين

 التردد والذهاب إلى السينما واالنحراف. 

  .تفضيل مشاهدة األفالم في السينما عن مشاهدتها في األماكن األخرى 

 ما كلما زاد االستعداد لالنحراف.ينكلما زادت مرات المشاهدة في الس 

 دراستنامع  تساقدرجة االختالف واال 

تأثير مشاهدة األفالم السينمائية المصرية على انحراف  (عبد الجواد)بحثت دراسة 

، حيث تتوافق مع هذه الدراسة من حيث تأثير األفالم السينمائية بشكل خاص ، وعالقتها األحداث

المبحوثة ، مع األخذ بعين االعتبار االختالف في العينة ونوعية األفالم  بالتأثير التربوي على الفئة

 المدروسة .

أثــــر مشــــاهدة األطفــــال للــــدراما علــــى تنشــــئتهم ( " 2111. أميييياني عميييير الحسيييييني حييييافظ . ) 8

 ."  االجتماعية

ومنهيا  ، لليدراما األطفيالالتعيرف عليى اثير مشياهدة  إليىالدراسة : هدفت هذه الدراسية  هدف

وقيياس اثير ذليك عليى التنشيئة االجتماعيية ليديهم ، وسيعت  ، للكبار والبيالغين إنتاجهاالدراما التي تم 

 التعرف على أشكال التفضيل والى معرفة مدى األثر في السلوك لديهم . إلى أيضا

أجيييرت الباحثييية دراسييية تحليليييية وأخيييري ميدانيييية مييين خيييالل مييينهج :  مييينهج الدراسييية وعينتهيييا

واعتمدت الباحثة في الدراسة التحليلية علي عينة من األفالم والمسلسالت التي أذيعت عليى  المسح،

فيلميا  168، ويبليغ قوامهيا 2111وحتيى نهايية ميارس  2111القناة األولى فيي الفتيرة مين أول ينياير 

 176ومسلسييال، كمييا اسييتخدمت الباحثيية أسييلوب مجموعييات النقيياش المركييزة وكييان قييوام هييذه العينيية 
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ال وطفلة اختيروا بطريقة عشيوائية طبقيية، كميا اعتميدت الباحثية فيي الدراسية الميدانيية عليي عينية طف

 مبحوث. 514عشوائية طبقية قوامها 

 أهم نتائج الدراسة: 

  اتضيييح أن نيييوع الطفيييل سيييواء ذكييير أو أنثيييى ال يتسيييبب فيييي اختالفيييات فيييي معيييدالت مشييياهدة

 الدراما العربية المعدة للكبار.

 لة إحصائية على تأثير المستوى االقتصادي االجتماعي على كثافة تعرض اتضح وجود دال

األطفييييال للمسلسييييالت، فجيييياء اهتمييييام األطفييييال ميييين الطبقييييات البسيييييطة أعلييييى منييييه بييييالمواد 

االجتماعييييية والييييذي اقتييييرب ميييين تفضيييييل نصييييف العينيييية فييييي أغلييييب األحيييييان، وكلمييييا ارتفييييع 

لتيي تيدور حيول الموضيوعات االجتماعيية. المستوى قل اهتميام الصيغار باألعميال الدراميية ا

كييييذلك ارتفعييييت نسييييبة اهتمييييام الطبقييييات العليييييا بييييأفالم العنييييف واإلثييييارة، أيضييييا زاد اهتمييييامهم 

بالمغييييامرات والييييدراما العاطفييييية والبوليسييييية علييييى حييييين قييييل ذلييييك بييييين الطبقييييات األقييييل فييييي 

 المستوى. 

 لييى قيييام األطفييال بتقليييد أوضييحت النتييائج أن معييدل تعييرض األطفييال لييدراما الكبييار يييؤثر ع

 الشخصيات التي تتضمنها هذه الدراما. 

  وافيييق أغلبيييية الصيييغار عليييى أن الميييادة تسييييطر عليييى العيييالم، وأن ذليييك واضيييحا فيييي األفيييالم

والمسلسيييالت العربيييية ز أنهيييم يتيييأثرون بيييذلك فيييي رؤييييتهم للعيييالم. وقيييد تعارضيييت كثيييير مييين 

يشاهدونه في الدراما العربية، بيل أنيه  النصائح التي حصل عليها األطفال من األهل مع ما

 متعارض في أغلبية الوقت.
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 ؛ صوير تعليم أو عمل الرجل والمرأةاتضح من تحليل المضمون أن هناك عدم مساواة في ت

فهنييياك تحييييز للرجيييل ومحاولييية إلظهييياره فيييي صيييورة اإلنسيييان األكثييير علميييا وأرفيييع عميييال مييين 

 المرأة.

 ن السيدات في األعمال الدرامية التي وقع االختيار اتضح أن أغلبية الشخصيات الرئيسية م

عليها كعينة لتحليل المضمون ليست لديهم اتجاهات ايجابية نحو الموضوعات االجتماعيية 

 السليمة.

 دراستنامع  تساقدرجة االختالف واال 

تتوافق الدراستان في تسليطهما الضوء على اثر الدراما على فئات عمرية من الفئات ما قبل 

لة النضوج ، وكانت دراسة التأثير من خالل دراسة التنشئة والسلوك ، في حين ركزت هذه مرح

 الدراسة على مستوى التعرض أيضا باإلضافة إلى مستويات التأثير .

تدفق المضمون الدرامي العربي ( " 1991. عبد الرحمن محمد بدر الدين الفاليينى . ) 9

 " .واألجنبي في التليفزيون 

سة : هدفت هذه الدراسة إلى رصد المحتوى الدرامي العربي واألجنبي المتدفق الدرا هدف

في التلفزيون الكويتي في القنوات األولى والثانية وذلك لبيان مستويات التفضيل وكمية المشاهدة 

 وأوقات المشاهدة لدى الفئة المبحوثة .

جمها فترة ثالثة أشهر أجرى الباحث دراسة تحليلية على عينة ح:  منهج الدراسة وعينتها

لتحليل جميع المسلسالت العربية  1991متصلة منحصرة بين أول يناير حتى نهاية مارس 
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واألجنبية المذاعة في كل األوقات على القناتين األولى والثانية في التلفزيون الكويتي. وقد شملت 

 مسلساًل أجنبيًا. 22ساعة و 191حلقة بلغ وقتها  233مسلساًل عربيًا تشتمل على  15العينة 

 511وقوام هذه العينة  The sample surveyكما أجرى دراسة ميدانية بأسلوب المسح بالعينة 

 -مبحوث بالمحافظات اآلتية: 

 دولة الكويت. -.   محافظة العاصمة 1

 دولة الكويت -.   محافظة حولي 2

 دولة الكويت -.   محافظة الجهراء 3

 الكويت دولة -.   محافظة العزوانية 4

 أهم النتائج:

 98.6 %  من مجموعة الدراسة يشاهدون اليT.V ال يشاهدون. % 1.4و 

 72 %  منهم يفضلون مشاهدة اليT.V  م حتى نهاية اإلرسال، وأن  1فى الفترة من الساعة

لى نهاية اإلرسال. T.Vمنهم يشاهدون الي  % 48  من الساعة العاشرة لياًل وا 

 46واإلناث يفضلونها بنسبة  % 54بة الذكور يفضلون المشاهدة بنس %. 

 41 – 25من إجمالي مجموعة الدراسة الذين يشاهدون تتراوح أعمارهم من  % 51أو 

 سنة.
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  يليهم  % 42.4أكثر من يشاهدون هم في مستوى تعليمي متوسط وثانوي ونسبتهم

 .% 41الجامعيون ونسبتهم 

 دراستنامع  تساقدرجة االختالف واال 

تدفق المضمون الدرامي العربي واألجنبي في التلفزيون الكويتي ،  (فاليينيال)دراسة  ناقشت

لشباب الجامع األردني لألفالم السينمائية ودرجة تأثيرها  ضهذه الدراسة مستوى تعر  ناقشتبينما 

، من حيث قياسات أسئلة واالستبانة عليهم مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ، حيث تتقارب الدراستان

 خالل قياس مدى التعرض وقياس درجات التفضيل في التعرض للمحتوى الدرامي .وذلك من 

 . "الفيلم الروائي في السينما والتليفزيون المصري  ( "1992. أماني السيد فهمي . ) 11

هدفت هيذه الدراسية إليى تحلييل المضيامين فيي األفيالم الروائيية التيي ييتم إنتاجهيا فيي الدراسة :  هدف

لفزيييون المصييري ، وسييعت إلييى بيييان الفييروق بينهمييا وأثرهييا علييى المجتمييع ميين خييالل السييينما وفييي الت

 القدرة على معالجة قضاياه .

أجيييرت الباحثييية دراسييية تحليليييية وأخيييري ميدانيييية مييين خيييالل مييينهج :  مييينهج الدراسييية وعينتهيييا

ا فيلميييي 57المسييييح، واعتمييييدت الباحثيييية فييييي الدراسيييية التحليلييييية علييييي عينيييية عشييييوائية طبقييييية قوامهييييا 

فيلم وذلك خالل فترة الثمانينات، كما 66سينمائيا،أما أفالم التليفزيون فتمت دراستها بالكامل وعددها 

 مبحوث من القائمين باالتصال. 35اعتمدت الباحثة في الدراسة الميدانية علي عينة عمديه قوامها 
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 أهم نتائج الدراسة: 

 ري وفيييى االسيييتجابة لمتطلبيييات السيييينما أكثييير مرونييية فيييي معالجييية مشيييكالت المجتميييع المصييي

 السوق في الداخل والخارج.

  تبييين اعتميياد التليفزيييون علييى الممثلييين الشييبان خفضييا للتكلفيية مقابييل السييينما التييي اعتمييدت

 على كبار النجوم كأحد عناصر الجذب الجماهيري الرتياد دور العرض.

  لحرييييية فييييي ميييين المبحييييوثين أن جهيييية اإلنتيييياج تسييييمح لهييييم بقييييدر كبييييير ميييين ا %66.7ذكيييير

ن ارتفعت نسبنها في السينما عن التليفزيون  الوسيلتين وا 

  من المبحوثين على موافقتهم على وجود الرقابة، وميع ذليك جياءت الرقابية فيي  %64.3أكد

 المرتبة الثانية من بين الضغوط التي يتعرضون لها في عملهم.

 لييى الجمهييور ومييع ذلييك فقييد أكييدت النسييبة الغالبيية ميين المبحييوثين أن للييدراما تييأثيرا ملموسييا ع

تبين عدم اعتماد المبحوثين على الوسائل العلمية المناسبة لقياس ردود فعل الجمهيور عليى 

 أفالمهم.

  تبييين عييدم رضيياء النسييبة الغالبيية ميين المبحييوثين علييى منييال العمييل فييي األفييالم الروائييية فييي

 الوسيلتين.

 دراستنامع  تساقدرجة االختالف واال 

أولوية دراسة األعمال السينمائية وأثرها على الجمهور ، حيث بحثت  تتفق الدراستان في

دراسة )أماني فهمي( في الفيلم الروائي في السينما والتلفزيون المصري ، فيما بحثت هذه الدراسة 



44 
 

في مستوى تعرض الشباب الجامعي األردني لألفالم السينمائية ودرجة تأثيرها عليهم مقارنة بوسائل 

 ى .اإلعالم األخر 

تأثير الدراما التليفزيونية علـى إدراك الواقـع االجتمـاعي  ( "2111. عزة عبد العظيم محمد . ) 11

 " .لألسرة المصرية 

معرفة مدى العالقة بيين التعيرض لليدراما التلفزيونيية  إلىالدراسة : هدفت هذه الدراسة  هدف

، متوسييط ، ضييعيف( ، وبييين ات للمشيياهدة وهييي )كثيييف األسييرة المصييرية بعييدة مسييتويالتييي تناولييت 

 األسرة المصرية .لدى الجمهور لواقع هذه  اإلدراك

أجيييرت الباحثييية دراسييية تحليليييية وأخيييري ميدانيييية مييين خيييالل مييينهج  : وعينتهيييا مييينهج الدراسييية

المسييح، واعتمييدت الباحثيية فييي الدراسيية التحليلييية علييي عينيية قوامهييا سييتة مسلسييالت وخمييس سييهرات 

 1998وحتيى يونييه  1997ألسيرية، وأذيعيت خيالل الفتيرة مين نيوفمبر دراميية تيدور حيول العالقيات ا

على القناة األولى،  كما اعتميدت الباحثية فيي الدراسية الميدانيية عليي عينية حصصيية غيير احتماليية 

 مبحوث من سكان أحياء القاهرة الكبرى. 411قوامها 

 أهم نتائج الدراسة: 

 المنيزل واألم التيي تبقيى فيي المنيزل لرعايية  أشارت نتائج الدراسة إلى أن نميوذج الزوجية ربية

أبنائها وأسرتها هيو النميوذج األكثير تكيرارا فيي المسلسيالت والسيهرات الدراميية، كميا ثبيت أن 

دوافيييع خيييروج الزوجييية للعميييل تتفيييق ميييع الواقيييع الفعليييي وتتمثيييل فيييي أنيييه حقهيييا الطبيعيييي فيييي 

 ممارسة العمل ومساندة األسرة ماديا.
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 ميين األسيير التليفزيونييية كانييت تعيييش فييي  %48.8مضييمون أن نسييبة أشييارت نتييائج تحليييل ال

أحييياء حضييرية راقييية، ويبييدو أن هنيياك اهتمييام بمناقشيية الموضييوعات التييي تهييم سييكان هييذه 

 المناطق، إال أن ذلك ال يعكس الواقع الفعلي. 

  أشييييارت نتييييائج تحليييييل المضييييمون أن معظييييم األسيييير التليفزيونييييية كانييييت تعيييييش فييييي مسييييتوى

رتفييع، وهييو مييا يمثييل اتجاهييا عامييا فييي الييدراما التليفزيونييية، إال أن ذلييك يخييالف اقتصييادي م

حصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.   نتائج تقرير التنمية الشاملة وا 

  نمييوذج األسييرة المصييرية المترابطيية هييو النمييوذج األكثيير تكييرارا فييي المسلسييالت والتمثيليييات

العنييف الييذي يحييدث داخييل األسيير التليفزيونييية هدفييه الحييب والغيييرة التييي تتنيياول األسييرة، وأن 

علييى المصييلحة العاميية لألسييرة، وأكثيير أشييكال العنييف تكييرارا هييو العنييف اللفظييي متمييثال فييي 

 الحديث بحدة وبصوت مرتفع. 

  أثبتيييت الدراسييية عيييدم وجيييود عالقييية بيييين كثافييية مشييياهدة اليييدراما والكثافييية اإلجماليييية لمشييياهدة

يييث وجييدت الدراسيية أن ذوى المشيياهدة الكثيفيية للتليفزيييون ال يكونييوا بالضييرورة التليفزيييون، ح

كثيفييييي مشيييياهدة للييييدراما التليفزيونييييية بييييل قييييد تجييييذبهم فقييييرات وبييييرامج أخييييرى غييييير مشيييياهدة 

 المسلسالت والتمثيليات التليفزيونية.

 يفزيونية وهى أشارت النتائج إلى أن هناك أربعة عوامل أو دوافع أساسية لمشاهدة الدراما التل

دوافييع الييتعلم واكتسيياب المعرفيية، ودافييع التعييود، ودافييع التسييلية واالسييتمتاع، ودافييع االرتييياح، 

 ودافع التفاعل.
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 دراستنامع  تساقدرجة االختالف واال 

دراسيية عييزة محمييد فييي تييأثير الييدراما التلفزيونييية علييى إدراك الواقييع االجتميياعي لألسييرة  بحثييت

مع هذه الدراسية فيي دراسية تيأثير اليدراما فيي المجتميع ، ميع األخيذ بعيين المصرية ، ومن ذلك تلتقي 

االعتبار االختالف بين الفئات المبحوثة من أسيرة وفئية الشيباب والوسييلة التيي تقيدم المحتيوى اليدراما 

 بين السينما والتلفزيون .

 mass media and adolescence in the" (Sharon, 1993). دراسة شارون .  12

late 1980's"  

،  التالميذعن واقع تأثير وسائل اإلعالم في الثمانينيات على وهدفت الدراسة في البحث 

اتضح أن األطفال وشباب اليوم يتعاملون مع وسائل اإلعالم بجميع أنواعها بدرجة كبيرة ،  حيث

صدرا أساسيا كما أن اتصالهم بمسئوليها يتم بسهولة ويسر، وبينت الدراسة بأن وسائل اإلعالم تعد م

وهاما للمعلمات في األمور االجتماعية المتعددة، وقد أبدت الفتيات عدم رضائهن، عن الصورة التي 

 ينقلها اإلعالم عن المرأة .

 دراستنامع  تساقدرجة االختالف واال 

اهتمت هذه الدراسة في تأثير وسائل اإلعالم على التالميذ وذلك ما جعلها تتشابه مع 

 .من الفئات العمرية الصغيرة من حيث تأثير وسائل اإلعالم على فئة عمرية  دراستنا الحالية
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 مدى االستفادة من الدراسات السابقة

تمكن الطالب من صياغة مشكلة الدراسة من خالل الدراسات السابقة والتعرف إلى أهداف 

وع البحث للوصول الدراسة وتساؤالتها، كما لجأ الطالب إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموض

 للدراسة إثراًء من خالل القيمة العلمية لها. شكلتإلى أفكار 

الطالب على  ساعدتواستفادت الدراسة من الدراسات السابقة بالتعرف إلى النظرية التي 

إنجاز دراسته وتتطابق في فرضياتها مع مجال الدراسة، كما أن الطالب تمكن من صياغة أهمية 

 الدراسات السابقة. الدراسة بالعودة إلى

مستوى تعرض الشباب الجامعي في  بحثتهذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها  تميزتو 

، ما جعلها تشكل األردني لألفالم السينمائية ودرجة تأثيرها عليهم مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى

 علمية وتثري المكتبة العلمية. قيمة
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 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة

 الدراسة منهج

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية التي تهدف إلى وصف ظاهرة أو حدث 

 معين من خالل جمع الحقائق والمعلومات عنها، ووصف الظروف الخاصة بها.

وتعتمد الدراسة على المسح الميداني باعتباره أكثر المناهج شيوعا واستخداما العتباره جهدا 

 صول على بيانات ومعلومات وأوصاف على الظاهرة.علميا منظما للح

 الوضع يصف أن الباحث ومهمة جوهره، في تقريري بحث بأنه الوصفي المنهج ويعرف

 الدراسة، إجراء وقت أي ،رالحاض الوقت في الدراسة محل الموضوع أو الظاهرة عليه توجد الذي

 إلى ذلك تتعدى ما غالباً  إنها إال الوصفية، للبحوث األساسي الهدف هو الدقيق الوصف إن وبرغم

واالستدالل )الخرابشة،  التفسير على الباحث وقدرة المتبعة، المنهجية اإلجراءات حدود في التفسير

 .(69، ص:2117

 :وعينتها الدراسة مجتمع

فقد يكون مجتمع  ،يقصد بمجتمع الدراسة جميع مفردات أو وحدات الظاهرة تحت البحث      
 (.79:2119-وآخرون ، )النعيمي . من سكان مدينة أو مجموعة من األفرادمكونًا الدراسة 

 .بالتحديد سالبكالوريو  مرحلة فيوالشرق األوسط  اليرموكتي جامعطلبة  منالدراسة  مجتمعيتكون 
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عينيية تؤخييذ ميين خييالل  هييي والتييي،  العينيية العشييوائية الطبقييية اسييتخدامفييي هييذه الدراسيية  تييم        

عينيية عشييوائية بسيييطة أو منتظميية ميين كييل  واختيييارجتمييع إلييى طبقييات متجانسيية تقسيييم وحييدات الم

 منها.

كييييل طبقيييية علييييى أسيييياس  نالجزئييييية المتناسييييبة ميييي عينيييياتحجييييم ال وتكييييون طريقيييية تحديييييد

 :المعادلة

هيذا النيوع مين  سيتخدمي حجيم العينية× حجيم المجتميع( ÷ العينية الطبقيية ) )حجيم الطبقية  حجم

 ميمكيين تقسييي حيييث انييه،  م تجييانس( واضييح فييي مجتمييع الدراسيية)عييد بيياينت فييي حالييةالعينييات 

 .(5:2111-)الطويسييييي مجتمييييع الدراسيييية إلييييى مجموعييييات أو طبقييييات بنيييياًء علييييى هييييذا التبيييياين

العينييية الطبقيييية للباحيييث أن ييييتم تمثييييل كيييل مييين المجموعيييات المتجانسييية فيييي مجتميييع  تضيييمنو 

 .المعاينة في لى الحد من أخطاءيساعد التجانس داخل المجموعات المختلفة عحيث الدراسة ، 

( مفردة صالحة للتحليل 411تم استرجاع )( مفردة 421ونت عينة الدراسة من )وتك

 .اإلحصائي

وفيمييا يلييي وصييفًا ألفييراد عينيية الدراسيية وفقييًا لمتغيييرات الجيينس، الجامعيية، المرحليية الدراسييية، 

 (.1التخصص الدراسي، كما في الجدول رقم )
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 (0جدول رقم )

 عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصيةتوزيع 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنس

 51.1 211 ذكر

 51.1 211 أنثى

  111.1 411 المجموع

 الجامعة

 51.1 211 حكومية

 51.1 211 خاصة

  111.1 411 المجموع

المرحلة 
 الدراسية

 25.1 111 سنة أولى

 25.1 111 سنة ثانية

 25.1 111 لثةسنة ثا

 25.1 111 سنة رابعة

  111.1 411 المجموع

التخصص 
 الدراسي

 51.1 211 تخصص علمي

 51.1 211 تخصص علوم إنسانية

  111.1 411 المجموع

لكل منهما بنسبة مئوية بلغت  (211( أن عدد الذكور واإلناث بلغ )1يظهر من جدول ) -

(51.1.) 
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لكل من جامعة اليرموك  طالب (211بلغ ) عينةأفراد الويظهر من الجدول أن عدد  -

 (.51.1وجامعة الشرق األوسط بنسبة مئوية بلغت )

( لكل 111لكل مرحلة من المراحل الدراسية بلغ ) أفراد العينةيظهر من الجدول أن عدد  -

 (. 25.1بنسبة مئوية بلغت ) مرحلة

 (211راسي بلغ )في التخصص الد أفراد العينة من الطلبةويظهر من الجدول أن عدد 

 (.51.1لكل من الكلية العملية والكلية اإلنسانية بنسبة مئوية بلغت ) طالب

 :ةأداة الدراس

مستوى تعرض الشباب  على للتعرف وذلك ، للدراسة أداةً  االستبانة استخدم الباحث

بحيث  الجامعي األردني لألفالم السينمائية ودرجة تأثيرها عليهم مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى

 .وأسئلتها  الدراسة ألهداف وفقا ذلك يتم

طلبة  الممثلة في العينة أفرادأداة لجمع المعلومات من ك ستبانةالدراسة على اإل اعتمدتو   

من  اً جيد أن هذه األداة توفر قدراً  اعتبارعلى وذلك ،  جامعتي اليرموك والشرق األوسط

ومع بعض األساتذة  األستاذ المشرف شرافبإ ةستباناإل عملالباحث ب قامو  الموضوعية العلمية ،

 اشتمل، فيما  األول للمتغيرات الديموغرافية قسمال: قسمين  علىاألستبانة  اشتملتو  ، المحكمين

      الدراسة . أسئلةعن تتحدث من فقرات  عدةالثاني  قسمال
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 :األداة صدق

صدق  درجةلتأكد من للجمع المعلومات  ستبيانمناسبة اإل درجةبصدق األداة :  ُيقصد

به : التأكد  نعنيتم ذلك من خالل التأكد من الصدق الظاهري لألداة والذي ي، و  ستبيانوثبات اإل

 ( .123:2113-من أجل قياسه )العساف عدتأن األداة تقيس ما أُ  نم

 :دفمستخدمتين لهذا الهي يقتينطر  باالعتماد علىالباحث  قامالظاهري  داةمن صدق األ للتأكد     

 ( .141:2111-وآخرون )النجار

ليييألداة ، وميييدى سيييالمة  الظييياهريلتأكيييد مييين الصيييدق لعليييى عينييية تجريبيييية  سيييتبيان. تيييم تطبييييق اإل1

األمير ،  منهيا واالسيتفادة المبحيوثينبمالحظيات  خيذاأل، و  تكون مفهومة للمبحوثينلوالفقرات  سئلةاأل

 غرضها.وتحقيق  داةعلى تحسين األ اعديس الذي

مالحظاتهم وتوصيياتهم  ومن(، المحكمينمن ذوي االختصاص ) مجموعةألداة على . تم عرض ا2

اكبر عيدد حصلت على تأييد  تيال الفقرات، وتم اعتماد  الفقرات لبعضالتعديالت المناسبة  عمل تم

 .عينة الذات صالحية للتطبيق على  الدراسة أداةجعل  األمر الذيالمحكمين  من

 :األداةثبات 

ذات ليييو تكيييرر تطبيقهيييا عليييى  التأكيييد مييين أن اإلجابييية سيييتكون واحيييدة تقريبييياً  وهيييي داة:األ ثبيييات     

 .(124:213-العساف) األشخاص

المعامييل  هييذايسييتعمل حيييث (، ألفيياميين خييالل معامييل )كييرو نبييال  األداةالتحقييق ميين ثبييات  تييم     

عليييى كيييل  نيإجابييية المبحيييوث، والتناسيييق فيييي االتسييياقيقييييس ميييدى  والمقيييياس،  حيةللتأكيييد مييين صيييال

فيييي  االرتبييياط ارتفييياع معاميييل ، وييييدلبالمقيييياس، وميييدى قيييياس كيييل سيييؤال للمفهيييوم لموجيييودةا سيييئلةاأل
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 (142:2111-آخرون،)النجار.  اتدرجة الثب ارتفاعالمقياس على 

تيييم تطبييييق معادلييية ثبيييات األداة )كرونبيييال ألفيييا( عليييى جمييييع مجييياالت الدراسييية واألداة ككيييل, 

 ( يوضح ذلك.2والجدول )

 المجال مالرق
معامل 
 كرونباخ

والتفضيل )األفالم  مستوى التعرضو الدوافع  0
 السينمائية(

1.75 

والتفضيل )وسائل اإلعالم:  مستوى التعرضو الدوافع  6
 صحف، إذاعة، تلفزيون(

1.72 

 1.77  لى الشباب الجامعيع السينمائية مدى تأثير األفالم 3

 1.79  جامعيلى الشباب المدى تأثير وسائل اإلعالم ع 4

 1.00 األداة ككل

مسييييتوى تعييييرض الشييييباب الجييييامعي األردنييييي ل( أن معييييامالت الثبييييات 2يظهيييير ميييين جييييدول )

-1.79لألفالم السينمائية ودرجية تأثيرهيا علييهم مقارنية بوسيائل اإلعيالم األخيرى تراوحيت بيين )

ده مجييال " وجيياء بعييلييى الشييباب الجييامعي( أعالهييا لمجييال "مييدى تييأثير وسييائل اإلعييالم ع1.72

(، وأخييرًا جياء 1.77" بمعاميل ثبيات بليغ )ليى الشيباب الجيامعيع السيينمائية "مدى تيأثير األفيالم

والتفضيييييل )وسييييائل اإلعييييالم: صييييحف، إذاعيييية، تلفزيييييون("  مسييييتوى التعييييرضو مجييييال " الييييدوافع 

 (.1.77( )لألداة ككل(، كما بلغ معامل الثبات )1.72بمعامل ثبات بلغ )
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 متغيرات الدراسة:

 . الجنس ، الجامعة ، المرحلة الدراسية ، التخصص الدراسي : متغيرات المستقلةال

 .اثر األفالم السينمائية مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى  :المتغير التابع 

 المعالجة اإلحصائية: 

من خالل البرنامج  واإلنسانية االجتماعيةللعلوم  ةالحزمة اإلحصائي الدراسةاستخدمت 
حساب النسب المئوية والتكرارات تم ،  وتدقيقهابعد جمع البيانات و  ,SPSS)اإلحصائي )

من أجل تحقيق أهداف الدراسة ، االختالفالمعيارية، ومعامل  واالنحرافاتوالمتوسطات الحسابية 
 . وأسئلتها

 إجراءات الدراسة

 الباحث باالطالع على األدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة من كتب وأبحاث  قام

 دراسات ورسائل .و 

 الباحث باستنباط المشكلة واألهداف والتساؤالت وأهمية الدراسة وصياغتها بالشكل  قام

 السليم .

 وبعد  ، تقديمها إلى لجنة الدراسات العليا، ومناقشتهاتم و ، الباحث بأعداد خطة الدراسة  قام

مع األخذ بعين  تم العمل على إتمام هذه الدراسة، من قبل اللجنة وضع المالحظات عليها

 االعتبار المالحظات التي طرحت .

 الباحث بإعداد االستبيان الالزم للحصول على نتائج الدراسة . قام 
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 والعمل على تطويرها من خالل مالحظاتهم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين. 

  توزيع االستبيان على عينة الدراسة .عمل الباحث على 

 النتائج . ستخراجال الالزم اإلحصائي قام الباحث بعمل التحليل 

 ،تمامها وتسليمها .و  مناقشة النتائج والتوصيات  تجهيز الرسالة وا 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة 

يتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف على مستوى تعرض الشباب  

, وسيتم األخرى اإلعالمليهم مقارنة بوسائل ع تأثيرهاالجامعي األردني لألفالم السينمائية ودرجة 

 عرض النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسة.

 عن أسئلة الدراسة: اإلجابة

ما أثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ، السؤال األول: 

 سينمائية( ؟فيما يتصل بمجال الدوافع ومستوى التعرض والتفضيل )األفالم ال

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تقيس درجة 

 تعرض الشباب األردني لألفالم السينمائية، وفيما يلي عرض النتائج:

 (3جدول رقم )

فالم لألاألردني المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة أسباب مشاهدة الشباب 
 السينمائية

المتوسط  اإلجابة 
 االنحراف المعياري الحسابي

 0.99 4.07 للتسلية والترفية

 1.08 3.52 لتمضية وقت الفراغ

 1.23 3.18 إلثارتها قضايا هامة

 1.36 2.52 للهروب من الواقع
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لألفالم السينمائية هي  األردنييظهر من الجدول أن من أبرز أسباب مشاهدة الشباب 

(، وجاء بعدها سبب 1.99( وانحراف معياري )4.17سلية والترفية( بمتوسط حسابي بلغ ))للت

 (. 1.18( وانحراف معياري )3.52)لتمضية وقت الفراغ( بمتوسط حسابي بلغ )

 (4جدول رقم )

لمشاهدة  األردنيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة الوقت األفضل لدى الشباب 
 سينمائيةاألفالم ال

 اإلجابة 
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 1.24 1.86 في فترة الصباح

 1.24 2.43 في فترة الظهيرة

 0.87 4.45 في فترة المساء

 

 هولمشاهدة األفالم السينمائية  األردنيفضل لدى الشباب ميظهر من الجدول أن الوقت ال

(، وجاء بعده )فترة الظهيرة( 1.87اف معياري )( وانحر 4.45)فترة المساء( بمتوسط حسابي بلغ )

 (. 1.24( وانحراف معياري )2.43بمتوسط حسابي )
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 (2جدول رقم )

في  األردنيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة المدة التي يقضيها الشباب 
 مشاهدة األفالم السينمائية

 اإلجابة 
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 1.33 2.57 اقل من ساعة

 1.25 3.51 من ساعة إلى اقل من ساعتين

من ساعتين إلى اقل من ثالث 
 1.38 3.21 ساعات

 1.49 2.45 أكثر من ثالث ساعات

 

في مشاهدة األفالم السينمائية  األردنييظهر من الجدول أن المدة التي يقضيها الشباب 

(، 1.25( وانحراف معياري )3.51))من ساعة إلى أقل من ساعتين( بمتوسط حسابي 

( 3.21غ )وجاء بعدها المدة )من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات( بمتوسط حسابي بل

 (.1.38وانحراف معياري )
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 (2جدول رقم )

فالم لأل األردنيالشباب  عادات مشاهدةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة 
 السينمائية 

 اإلجابة 
المتوسط 

 االنحراف المعياري لحسابيا

 1.33 3.69 بشكل منفرد

 1.18 3.37 مع العائلة

 1.40 3.34 مع األصدقاء

 

األفالم السينمائية )بشكل منفرد( بمتوسط  يشاهدون األردنييظهر من الجدول أن الشباب 

(، وجاء بعدها )مع العائلة( بمتوسط حسابي 1.33( وانحراف معياري )3.69حسابي بلغ )

 (.1.18( وانحراف معياري )3.37)
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 (0جدول رقم )

من األفالم  األردنيالشباب  يفضلهالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة ما 
 السينمائية

 اإلجابة 
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 1.08 4.07 أفالم الكوميديا

 1.18 3.80 الحركة واإلثارة

 1.54 3.38 أفالم الرعب

 1.42 3.12 الم الخيال العلميأف

 1.34 3.09 أفالم التراجيديا

 1.34 3.47 أفالم الرومانسية

 1.34 3.08 األفالم الوثائقية

 1.23 3.48 األفالم التي تعالج القضايا الشبابية

 1.28 3.33 األفالم التي تعالج القضايا االجتماعية

األفالم التي تعالج قضايا الدول 
 والسياسة

2.90 1.39 

)أفالم الكوميديا( بمتوسط  االردنييظهر من الجدول أن األفالم السينمائية التي يفضلها الشباب 

(، وبعدها أفالم )الحركة واإلثارة( بمتوسط حسابي 1.18( وانحراف معياري )4.17بلغ ) حسابي

 (.1.18( وانحراف معياري )3.81بلغ )
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 (8جدول رقم )

 لتأثير مشاهدة األفالم السينمائية على الشبابالمعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 اإلجابة 
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 1.13 4.02 أتأثر بالقيم االيجابية في األفالم

 1.33 2.54 أتأثر بالقيم السلبية في األفالم

م االيجابية في األفالم( يظهر من الجدول أن الشباب يتأثر عند مشاهدتهم األفالم السينمائية )بالقي

(، وجاء بعدها )القيم السلبية في األفالم( 1.13( وانحراف معياري )4.12بمتوسط حسابي بلغ )

 (.1.33( وانحراف معياري )2.54بمتوسط حسابي بلغ )

ما أثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ، السؤال الثاني: 

بمجال الدوافع ومستوى التعرض والتفضيل ) وسائل اإلعالم : صحف ، إذاعة ،  فيما يتصل

 تلفزيون( ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تقيس درجة 

 تأثر تعرض الشباب األردني لوسائل اإلعالم، وفيما يلي عرض النتائج:
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 (5جدول رقم )

 لوسائل اإلعالم ردنياأل ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة دوافع متابعة الشباب المتوسطا

 اإلجابة 
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 1.25 3.61 للتسلية

 1.21 3.38 لتعبئة أوقات الفراغ

 1.32 3.55 لمتابعة القضايا الهامة

 2.14 3.67 للتعلم

لوسائل اإلعالم هي )للتعلم(  ردنياألوافع متابعة الشباب يظهر من الجدول أن من أبرز د

(، وجاء بعدها دافع )التسلية( 2.14( وانحراف معياري )3.67بمتوسط حسابي بلغ )

 (. 1.25( وانحراف معياري )3.61بمتوسط حسابي بلغ )

 (01جدول رقم )

لمتابعة  ردنياأل شباب فضل لدى المالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة الوقت ال
 وسائل اإلعالم

 اإلجابة 
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 1.35 2.54 في الفترة الصباحية

 1.13 2.63 في فترة الظهيرة

 1.24 3.75 في الفترة المسائية

 1.27 3.54 في أوقات مختلفة
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اإلعالم في  لمتابعة وسائل ردنياألفضل لدى الشباب ميظهر من الجدول أن الوقت ال

(، وجاء بعده )في أوقات 1.24( وانحراف معياري )3.75)الفترة المسائية( بمتوسط حسابي بلغ )

 (. 1.27( وانحراف معياري )3.54مختلفة( بمتوسط حسابي )

 (00جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمدة الزمنية التي يقضيها الشباب في 

 عالممتابعة وسائل اإل

 اإلجابة 
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

اقضي في متابعة وسائل اإلعالم اقل من ساعة 
 يوميا

3.22 1.35 

اقضي في متابعة وسائل اإلعالم من ساعة إلى 
 1.28 2.88 اقل من ساعتين يوميا

اقضي في متابعة وسائل اإلعالم من ساعتين 
 إلى اقل من ثالث ساعات يوميا

2.89 1.43 

اقضي في متابعة وسائل اإلعالم أكثر من 
 ثالث ساعات يوميا

2.52 1.32 

اإلعالم هي المدة الزمنية التي يقضيها الشباب في متابعة وسائل يظهر من الجدول أن 

(، وجاء بعده 1.35( وانحراف معياري )3.22( بمتوسط حسابي بلغ )اقل من ساعة يوميا)

( وانحراف معياري 2.88متوسط حسابي )( بمن ساعة إلى اقل من ساعتين يوميا)

(1.28)  . 
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 (06جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة الوسيلة اإلعالمية المفضلة لدى الشباب 
 ردنياأل 

 اإلجابة 
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 0.96 4.18 وسائل اإلعالم المرئية

وسائل اإلعالم 
 المسموعة

3.22 1.24 

 1.37 2.85 وسائل اإلعالم المقروءة

هي )وسائل اإلعالم  ردنياأليظهر من الجدول أن الوسيلة اإلعالمية المفضلة لدى الشباب 

(، وجاء بعدها )وسائل اإلعالم 1.96( وانحراف معياري )4.18المرئية( بمتوسط حسابي بلغ )

 (. 1.24( وانحراف معياري )3.22المسموعة( بمتوسط حسابي )

 (03جدول رقم )

متابعة  عند ردنياأل لقضايا التي يفضلها الشباب لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 وسائل اإلعالم

 اإلجابة 
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 1.43 3.31 السياسية

 1.16 3.59 االجتماعية

 1.26 3.43 الفنية
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 1.56 3.22 الرياضية

 1.26 2.94 البيئية

 1.30 2.77 االقتصادية

أتأثر بالمحتوى المنشور في 
 وسائل اإلعالم

3.21 1.33 

وسائل اإلعالم هي  في ردنياأليظهر من الجدول أن أفضل القضايا التي يتابعها الشباب 

(، وجاء بعدها القضايا)الفنية( 1.16( بنسبة مئوية )3.59)االجتماعية( بمتوسط حسابي بلغ )

 (.1.26( وانحراف معياري )3.43)بمتوسط حسابي بلغ 

ثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى أما السؤال الثالث: 

 ، فيما يتصل بمجال أثر األفالم السينمائية على الشباب الجامعي ؟

لتي تقيس درجة لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا

 تأثر الشباب الجامعي األردني لألفالم السينمائية، وفيما يلي عرض النتائج:
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 (04جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تقيس درجة تأثر الشباب الجامعي األردني
 لألفالم السينمائية بمضامين

 المجال
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 1.20 3.48 القات االجتماعيةالع

 1.03 3.57 المستوى الثقافي

 1.11 3.42 العاطفة

 1.14 3.44 اللغة واأللفاظ

 1.23 2.88 التحصيل الدراسي

 1.31 3.12 اللباس ولمظهر العام

 1.27 2.98 العالقات األسرية

 0.77 3.27 المتوسط العام

ر الشباب ات المعيارية التي تقيس درجة تأثفيظهر من الجدول أن المتوسطات الحسابية واالنحرا

( وأبرزها )المستوى 3.57-2.88ألفالم السينمائية تراوحت بين )ا بمضامين الجامعي األردني

( بدرجة متوسطة، وجاء بعده )العالقات االجتماعية( بمتوسط 3.57الثقافي( بمتوسط حسابي بلغ )

طات الحسابية )التحصيل الدراسي( حيث ( بدرجة متوسطة، وجاء أقل المتوس3.48حسابي بلغ )

 ( بدرجة متوسطة.2.88بلغ )

كما بلغ المتوسط العام لجميع المجاالت التي تقيس درجة تأثر الشباب الجامعي األردني 

 ( وبدرجة متوسطة.3.27سينمائية )ال ماألفالب
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اإلعالم األخرى ، ما اثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل السؤال الرابع: 

 فيما يتصل بمجال اثر وسائل اإلعالم على الشباب الجامعي ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تقيس 

 وسائل اإلعالم المختلفة، وفيما يلي عرض النتائج:بدرجة تأثر الشباب الجامعي األردني 

 (02جدول رقم )

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تقيس درجة تأثر الشباب الجامعي األردني المتو 
 المختلفة وسائل اإلعالمب

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 1.12 3.43 العالقات االجتماعية

 1.02 3.60 المستوى الثقافي

 1.10 3.11 العاطفة

 1.07 3.34 اللغة واأللفاظ

 1.22 2.94 الدراسيالتحصيل 

 1.23 2.96 اللباس ولمظهر العام

 1.25 3.06 العالقات األسرية

 0.80 3.20 المتوسط العام

يظهر من الجدول أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تقيس درجة تأثر الشباب 

زها )المستوى الثقافي( ( وأبر 3.61-2.94وسائل اإلعالم المختلفة تراوحت بين )بالجامعي األردني 
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( بدرجة متوسطة، وجاء بعده )العالقات االجتماعية( بمتوسط حسابي 3.61بمتوسط حسابي بلغ )

( بدرجة متوسطة، وجاء أقل المتوسطات الحسابية )التحصيل الدراسي( حيث بلغ 3.43بلغ )

 ( بدرجة متوسطة.2.94)

تأثر الشباب الجامعي األردني  كما بلغ المتوسط العام لجميع المجاالت التي تقيس درجة

 ( وبدرجة متوسطة.   3.21وسائل اإلعالم المختلفة )ب

ثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل أما أوجه المقارنة في السؤال الخامس: 

 اإلعالم األخرى ، فيما يتصل بمجاالت الدراسة األربعة ؟

( Independent Samples Testلييل التبياين )لإلجابية عين هيذا السيؤال, تيم تطبييق تح

للعينييات المسييتقلة للكشييف عيين الفييروق فييي درجييات تعييرض الشييباب الجييامعي األردنييي بييين األفييالم 

 السينمائية والوسائل اإلعالمية األخرى، وفيما يلي عرض النتائج. 
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 (02الجدول )

( Independent Samples t. Test( للعينات المستقة )t.Testنتائج اختبار )
للكشف عن الفروق في درجات تعرض الشباب األردني بين األفالم السينمائية والوسائل 

 اإلعالمية األخرى

 العدد الفئة
المتوسطات 

 الحسابية
انحرافات 
 (tقيمة ) المعيارية

الداللة 
 اإلحصائية

فالم لألتعرض الشباب األردني 
 0.85 2.85 411 السينمائية 

-1.19 1.84 
لوسائل لب األردني تعرض الشبا

 0.93 2.87 411 اإلعالمية األخرى

 0.77 3.27 411 تأثر الشباب األردني باألفالم السينمائية 
تأثر الشباب األردني بالوسائل  1.24 1.17

 0.80 3.20 411 اإلعالمية األخرى

 

درجيات  ( فيي1.15عيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية )يظهر من الجيدول 

حييث لييم تصييل تعيرض وتييأثر الشيباب األردنييي بييين األفيالم السييينمائية والوسيائل اإلعالمييية األخييرى، 

 (.1.15( إلى مستوى الداللة اإلحصائية )fقيمة )

( بين a=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )السؤال السادس: 

الم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل عينة الدراسة فيما يتعلق بأثر األف تاستجابا

اإلعالم األخرى ، تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس ، الجامعة ، المرحلة الدراسية , التخصص 

 الدراسي( ؟
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للدوافع ومستوى التعرض والتفضيل )االفالم السينمائية( لدى الشباب أوال : دراسة الفروق 

التخصص  المرحلة الدراسية ، , الجامعة , رافية )الجنسللمتغيرات الديموغالجامعي تبعا 

 الدراسي( 

للدوافع ومستوى التعرض والتفضيل )االفالم  ذات داللة إحصائية تعزى للكشف عن فروق

, تم حساب  (السينمائية( تبعا للمتغيرات الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص

فات المعيارية لجميع متغيرات الدراسة , وتطبيق تحليل التباين المتوسطات الحسابية واالنحرا

  (, والجداول أدناه توضح ذلك.way-ANOVA-4الرباعي )

 (00الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدوافع ومستوى التعرض والتفضيل 
افية لدى الطالب الجامعي  تبعا للمتغيرات الديموغر  )االفالم السينمائية(

 )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية، التخصص الدراسي(

 العدد الفئة المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الجنس

 

 0.98 2.38 200 ذكر

 0.91 2.38 200 أنثى

 الجامعة
 0.84 2.41 200 حكومية

 1.04 2.35 200 خاصة

 السنة الجامعية

 0.88 2.40 100 سنة أولى

 1.03 2.36 100 يةسنة ثان

 0.95 2.35 100 سنة ثالثة
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 0.93 2.41 100 سنة رابعة

 التخصص
تخصص 
 0.97 2.41 200 علمي

 0.92 2.35 200 إنسانيةتخصص علوم 

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في 17يظهر من الجدول )

سيييينمائية( ليييدى الطاليييب الجيييامعي  تبعيييا للمتغييييرات اليييدوافع ومسيييتوى التعيييرض والتفضييييل )االفيييالم ال

الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصيص الدراسيي(  ، ولمعرفية الداللية اإلحصيائية 

ض علييييى الييييدوافع ومسييييتوى التعيييير  (way-ANOVA-4)لتلييييك الفييييروق تييييم تطبيييييق تحليييييل التبيييياين 

 . والتفضيل )االفالم السينمائية(

 (08الجدول )

( للكشف عن الفروق في الدوافع way-ANOVA-4تائج تحليل التباين )ن
لدى الشباب الجامعي تبعا للمتغيرات  ومستوى التعرض والتفضيل )االفالم السينمائية(

 الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(

مجموع  المتغير
متوسط  درجات الحرية المربعات

" fداللة " "f"قيمة  المربعات
 اإلحصائية

 0.968 0.002 0.001 1 0.001 الجنس

 0.534 0.387 0.351 1 0.351 الجامعة

 0.958 0.103 0.093 3 0.279 المرحلة الدراسية

 0.534 0.387 0.351 1 0.351 التخصص

   0.91 393.00 355.95 الخطأ

    399.00 356.93 المجموع المصحح
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 لي:( ما ي18يظهر من الجدول )

 ( عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى الداللييةα≤0.05 فييي الييدوافع ومسييتوى )

التعييرض والتفضيييل )األفييالم السييينمائية( لييدى الطالييب الجييامعي  تبعييا للمتغيييرات الديموغرافييية 

" إليييى f)الجييينس, الجامعييية, المرحلييية الدراسيييية ،التخصيييص الدراسيييي(  , حييييث ليييم تصيييل قييييم "

 ( .α≤0.05اإلحصائية) مستوى الداللة

: صحف، إذاعة، اإلعالمللدوافع ومستوى التعرض والتفضيل )وسائل دراسة الفروق  : ثانيا

للمتغيرات الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة لدى الشباب الجامعي  تبعا  تلفزيون(

 الدراسية ،التخصص الدراسي( 

: صحف، إذاعة، اإلعالموسائل الفروق للدوافع ومستوى التعرض والتفضيل )عن للكشف 

تلفزيون( لدى الطالب الجامعي تبعا للمتغيرات الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية، 

التخصص الدراسي( , تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع متغيرات 

  اول أدناه توضح ذلك.(, والجدway-ANOVA-4الدراسة , وتطبيق تحليل التباين الرباعي )



76 
 

 (05الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدوافع ومستوى التعرض والتفضيل 
لدى الطالب الجامعي  تبعا للمتغيرات الديموغرافية  : صحف، إذاعة، تلفزيون(اإلعالم)وسائل 

 )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(

 العدد الفئة المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الجنس

 

 1.02 2.47 200 ذكر

 0.97 2.45 200 أنثى

 الجامعة
 0.91 2.48 200 حكومية

 1.07 2.45 200 خاصة

 السنة الجامعية

 0.94 2.45 100 سنة أولى

 1.07 2.45 100 سنة ثانية

 1.01 2.36 100 سنة ثالثة

 0.94 2.59 100 سنة رابعة

 التخصص
تخصص 
 علمي

200 2.49 1.00 

 0.99 2.44 200 إنسانيةتخصص علوم 

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في 19يظهر من الجدول )

: صييييحف، إذاعيييية، تلفزيييييون( لييييدى الطالييييب اإلعييييالمالييييدوافع ومسييييتوى التعييييرض والتفضيييييل )وسييييائل 

فييية )الجنس,الجامعة,المرحليية الدراسييية ،التخصييص الدراسييي(  ، الجييامعي  تبعييا للمتغيييرات الديموغرا
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عليييى  (way-ANOVA-4)ولمعرفييية الداللييية اإلحصيييائية لتليييك الفيييروق تيييم تطبييييق تحلييييل التبييياين 

 . ( الدوافع ومستوى التعرض والتفضيل )وسائل اإلعالم: صحف، إذاعة، تلفزيون

 (61الجدول )

ف عن الدوافع ومستوى التعرض ( للكشway-ANOVA-4نتائج تحليل التباين )
: صحف، إذاعة، تلفزيون( لدى الطالب الجامعي  تبعا للمتغيرات اإلعالموالتفضيل )وسائل 

 الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية، التخصص الدراسي(

 المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 "fقيمة " المربعات

" fداللة "
 اإلحصائية

 0.83 0.04 0.04 1 0.04 الجنس

 0.80 0.06 0.06 1 0.06 الجامعة

 0.44 0.91 0.90 3 2.71 المرحلة الدراسية

 0.61 0.27 0.27 1 0.27 التخصص

   0.99 393 390.67 الخطأ

    399 393.76 المجموع المصحح

 ( ما يلي:21يظهر من الجدول )

 عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى الدالليي( ةα≤0.05 فييي الييدوافع ومسييتوى )

: صييحف، إذاعيية، تلفزيييون( لييدى الشييباب الجييامعي  تبعييا اإلعييالمالتعييرض والتفضيييل )وسييائل 

للمتغيرات الديموغرافية )الجنس, الجامعة, المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسيي(   , حييث ليم 

 ( .α≤0.05" إلى مستوى الداللة اإلحصائية)fتصل قيم "
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للمتغيرات تبعا الفروق لمدى تأثير األفالم السينمائية لدى الشباب الجامعي  ثالثا : دراسة 
 الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي( 

للكشف عن الفروق لمدى تأثير األفالم السينمائية لدى الشباب الجامعي  تبعا للمتغيرات 

اسية ،التخصص الدراسي( , تم حساب المتوسطات الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدر 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع متغيرات الدراسة, وتطبيق تطبيق تحليل التباين الرباعي 

(4-way-ANOVA.والجداول أدناه توضح ذلك , )  

 (60الجدول )

لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى تأثير األفالم السينمائية 
الطالب الجامعي  تبعا للمتغيرات الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص 

 الدراسي(

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة المتغيرات

 الجنس

 

 0.78 3.27 200 ذكر

 0.77 3.26 200 أنثى

 الجامعة
 0.79 3.30 200 حكومية

 0.75 3.24 200 خاصة

ة الجامعيةالسن  

 0.71 3.38 100 سنة أولى

 0.79 3.16 100 سنة ثانية

 0.70 3.30 100 سنة ثالثة

 0.86 3.23 100 سنة رابعة

 التخصص
 0.78 3.22 200 تخصص علمي

 0.75 3.32 200 إنسانيةتخصص علوم 
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 ( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في21يظهر من الجدول )

ميييييييييدى تيييييييييأثير األفيييييييييالم السيييييييييينمائية ليييييييييدى الشيييييييييباب الجيييييييييامعي  تبعيييييييييا للمتغييييييييييرات الديموغرافيييييييييية 

)الجنس,الجامعة,المرحلية الدراسييية ،التخصيص الدراسييي( ، ولمعرفية الدالليية اإلحصيائية لتلييك الفييروق 

علييى مييدى تييأثير األفييالم السييينمائية علييى الشييباب  (way-ANOVA-4)تييم تطبيييق تحليييل التبيياين 

  الجامعي.

 (66الجدول )

( للكشف عن الفروق في مدى تأثير way-ANOVA-4نتائج تحليل التباين )
األفالم السينمائية لدى الشباب الجامعي  تبعا للمتغيرات الديموغرافية 

 )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(

 المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 "fقيمة " المربعات

" fلة "دال 
 اإلحصائية

 0.89 0.02 0.01 1 0.01 الجنس

 0.41 0.68 0.40 1 0.40 الجامعة

 0.22 1.49 0.88 3 2.64 المرحلة الدراسية

 0.18 1.82 1.07 1 1.07 التخصص

   0.59 393 232.18 الخطأ

    399 236.32 المجموع المصحح

 ( ما يلي:22يظهر من الجدول )

 عدم وجود فروق ذات داللة إ( حصائية عند مستوى الداللةα≤0.05 فيي ميدى تيأثير األفيالم )

مرحلييية السيييينمائية ليييدى الطاليييب الجيييامعي  تبعيييا للمتغييييرات الديموغرافيييية )الجييينس, الجامعييية, ال
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" إلييييييييييى مسييييييييييتوى الدالليييييييييية f, حيييييييييييث لييييييييييم تصييييييييييل قيييييييييييم " الدراسييييييييييية ،التخصييييييييييص الدراسييييييييييي(

 ( .α≤0.05اإلحصائية)

للمتغيرات تبعا األخرى على الشباب الجامعي  سائل االعالمرابعا : دراسة الفروق لمدى تاثر و 
 الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي( 

األخرى لدى الشباب الجامعي تبعا للمتغيرات  اإلعالموسائل  ريتأثللكشف عن الفروق لمدى 

اسي(, تم حساب المتوسطات الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص الدر 

-4الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع متغيرات الدراسة , وتطبيق تحليل التباين الرباعي )

way-ANOVA.والجداول أدناه توضح ذلك ,)  

 (23الجدول )

األخرى على  اإلعالموسائل  تأثيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى 
عا للمتغيرات الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة الدراسية ،التخصص الشباب الجامعي  تب

 الدراسي(

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة المتغيرات

 الجنس

 

 0.82 3.22 200 ذكر

 0.78 3.19 200 أنثى

 الجامعة
 0.81 3.23 200 حكومية

 0.79 3.18 200 خاصة

 السنة الجامعية

 0.76 3.23 100 سنة أولى

 0.82 3.17 100 سنة ثانية

 0.75 3.19 100 سنة ثالثة
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 0.89 3.22 100 سنة رابعة

 التخصص
 0.83 3.17 200 تخصص علمي

 0.78 3.24 200 إنسانيةتخصص علوم 

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في 23يظهر من الجدول )

األخييييييرى  لييييييدى الشييييييباب الجييييييامعي  تبعييييييا للمتغيييييييرات الديموغرافييييييية  ماإلعييييييالوسييييييائل  تييييييأثيرمييييييدى 

)الجنس,الجامعة,المرحلية الدراسييية ،التخصيص الدراسييي( ، ولمعرفية الدالليية اإلحصيائية لتلييك الفييروق 

  . المختلفة اإلعالموسائل  تأثيرعلى مدى  (way-ANOVA-4)تم تطبيق تحليل التباين 

 (64الجدول )

  اإلعالموسائل  تأثير( للكشف عن way-ANOVA-4) نتائج تحليل التباين
المختلفة لدى الشباب الجامعي  تبعا للمتغيرات الديموغرافية )الجنس,الجامعة,المرحلة 

 الدراسية ،التخصص الدراسي(

 المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 "fقيمة " المربعات

" fداللة "
 اإلحصائية

 0.78 0.08 0.05 1 0.05 الجنس

 0.60 0.28 0.18 1 0.18 الجامعة

 0.96 0.10 0.07 3 0.20 المرحلة الدراسية

 0.44 0.61 0.40 1 0.40 التخصص

   0.65 393 256.59 الخطأ

    399 257.42 المجموع المصحح

 ( ما يلي:24يظهر من الجدول )



80 
 

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسيتوى الدالليةα≤0.05 فيي ميدى )وسيائل  أثيرتي

المختلفيييية لييييدى الشييييباب الجييييامعي  تبعييييا للمتغيييييرات الديموغرافييييية )الجيييينس, الجامعيييية,  اإلعييييالم

" إلى مستوى الداللية اإلحصيائية f, حيث لم تصل قيم " المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(

( α≤0.05.) 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

 : مناقشة النتائج

م السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ، فيما ما أثر األفال .0

 يتصل بمجال الدوافع ومستوى التعرض والتفضيل )األفالم السينمائية( ؟

هي )للتسلية  األردنيمشاهدة الشباب  أسبابابرز  أن اإلحصائيتبين من خالل نتائج التحليل 

( ومن ثم )إلثارتها قضايا هامة( وبعدها )الهروب من والترفيه( وجاء بعدها )لتمضية وقت الفراغ

تفضيال لدى الشباب لمشاهدة األفالم السينمائية هي )فترة  األكثرالواقع( على التوالي ، وان الوقت 

المساء( ومن بعدها )فترة الظهيرة( وبعدها )فترة الصباح( ، وان غالبية الشباب يقضون )من ساعة 

اقل من ثالث  إلى، وبعدها )من ساعتين هدة األفالم السينمائية اقل من ساعتين( في مشا إلى

بشكل  (الكوميديا أفالم)الشباب يشاهدون األفالم )بشكل منفرد( ويفضلون  أكثرساعات( ، وان 

 بالقيم االيجابية في األفالم بشكل اكبر . يتأثرون بأنهماكبر ، واقر اغلب الشباب 

يتعرض للسينما بشكل دوري ، حيث يعتبر تعرضه لهذه أن الشباب األردني ونستنتج مما سبق 

الوسيلة أساسيا في الحياة اليومية لديهم ، ومن ذلك نستنتج أن هذا التعرض من الممكن أن يؤدي 

إلى تأثر في عدة جوانب في البناء الشخصي لديهم وفي درجات تعرضهم للوسائل اإلعالمية 

 األخرى .
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شباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ، فيما ما أثر األفالم السينمائية على ال .6

يتصل بمجال الدوافع ومستوى التعرض والتفضيل ) وسائل اإلعالم : صحف ، إذاعة ، 

 تلفزيون( ؟

هي )للتعلم( وجاء  اإلعالمابرز دوافع متابعة الشباب لوسائل  أن اإلحصائينتائج التحليل  أظهرت

في )الفترة  اإلعالمالمفضل لدى الشباب لمتابعة وسائل بعدها دافع )التسلية( ، وان الوقت 

 اإلعالممختلفة( ، وان اغلب الشباب يقضون في متابعة وسائل  أوقاتالمسائية( وجاء بعده )في 

اقل من ساعتين يوميا( ، وان غالبية الشباب يفضلون  إلى)اقل من ساعة يوميا( وبعده )من ساعة 

معظم الشباب  أنالمسموعة( ، وتبين  اإلعالمجاء بعدها )وسائل المرئية( و  اإلعالممتابعة )وسائل 

 يفضلون القضايا )االجتماعية( وبعدها القضايا )الفنية( .

وذلك من خالل هدف المتابعة بشكل ايجابي  اإلعالميةالشباب يتابعون الوسائل  أنلذلك تبين 

بر دليال على قدرة هذه الوسيلة المتمثل في التعلم ، ويعتبر استخدامهم للوسيلة المرئية بشكل اك

 المرئية لجذب الجماهير والتأثير فيهم حيث يعتبر ذلك من مبررات هذه الدراسة .

ما اثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ، فيما  .3

 يتصل بمجال أثر األفالم السينمائية على الشباب الجامعي ؟

التي تقيس درجة تأثر الشباب الجامعي بمضامين األفالم  اإلحصائيحليل يظهر من خالل الت

هو التأثر على )المستوى الثقافي( وجاء بعدها )العالقات االجتماعية( وجاء  أبرزها أنالسينمائية 

 )التحصيل الدراسي( . تأثرااقلها 
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، حيث يعتبر لسينمائية فالم ان في ثقافتهم العامة بمضامين االالشباب يتأثرو  أنونستنتج من ذلك 

تأثرهم في )العالقات االجتماعية( مؤشرا  أيضا لفاعلية نظرية الغرس الثقافي ، ويعتبر إقرارا ذلك

التحصيل الدراسي يتأثر بشكل قليل لديهم يعتبر  أنينعكس على المجتمع ككل ، ولكن ظهور 

 مؤشرا ايجابيا في النتائج العامة .

ى الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ، فيما ما اثر األفالم السينمائية عل .4

 يتصل بمجال اثر وسائل اإلعالم على الشباب الجامعي ؟

تبين من عملية التحليل اإلحصائي التي تقيس درجة تأثر الشباب الجامعي بوسائل اإلعالم 

االجتماعية( وجاء المختلفة أن أبرزها هو التأثر على )المستوى الثقافي( وجاء بعدها )العالقات 

 اقلها تأثرا )التحصيل الدراسي( .

من ذلك أن الشباب يتأثرون في ثقافتهم العامة بوسائل اإلعالم األخرى ، حيث يعتبر ذلك و 

دليال على التأثير التي تهدف إليه الوسائل اإلعالمية في كل أنواعها ، ويعتبر أيضا تأثرهم في 

ى المجتمع ككل ، ولكن ظهور أن التحصيل الدراسي )العالقات االجتماعية( مؤشرا ينعكس عل

 يتأثر بشكل قليل لديهم يعتبر مؤشرا ايجابيا في النتائج العامة .

ما أوجه المقارنة في اثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم  .2

 األخرى ، فيما يتصل بمجاالت الدراسة األربعة ؟

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل 

درجات تعرض وتأثر الشباب األردني بين األفالم السينمائية والوسائل اإلعالمية ( في 1.15)

 (.1.15( إلى مستوى الداللة اإلحصائية )fحيث لم تصل قيمة )األخرى، 
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عينة  ت( بين استجاباa=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

الدراسة فيما يتعلق بأثر األفالم السينمائية على الشباب األردني مقارنة بوسائل اإلعالم 

األخرى ، تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس ، الجامعة ، المرحلة الدراسية , التخصص 

 الدراسي( ؟

 وأظهرت النتائج في التحليل اإلحصائي ما يلي : 

 ات داللة إحصائية في الدوافع ومستوى التعرض والتفضيل )األفالم عدم وجود فروق ذ

تبعا للمتغيرات الديموغرافية )الجنس, الجامعة, المرحلة  الجامعي الشبابالسينمائية( لدى 

 . الدراسية ،التخصص الدراسي(

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدوافع ومستوى  التحليل اإلحصائييظهر من

تبعا  عة، تلفزيون( لدى الشباب الجامعي: صحف، إذااإلعالملتفضيل )وسائل التعرض وا

 . رحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(للمتغيرات الديموغرافية )الجنس, الجامعة, الم

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى تأثير األفالم السينمائية لدى الطالب

حلة الدراسية ،التخصص )الجنس, الجامعة, المر الجامعي  تبعا للمتغيرات الديموغرافية 

 . الدراسي(

  المختلفة لدى الشباب  اإلعالموسائل  تأثيرعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى

مرحلة الدراسية ،التخصص تبعا للمتغيرات الديموغرافية )الجنس, الجامعة, ال الجامعي

 . الدراسي(
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 : النتائج

ل اإلحصائي، واإلجابة عن أسئلة الدراسة، يمكن تلخيص النتائج على من خالل عرض نتائج التحلي

 النحو التالي:

في مشاهدة األفالم السينمائية )من  ردنيأظهرت النتائج أن المدة التي يقضيها الشباب اال .1

 (. 3.51ساعة إلى أقل من ساعتين( بمتوسط حسابي )

ينمائية )بشكل منفرد( بمتوسط حسابي األفالم الس يشاهدونأظهرت النتائج أن الشباب الجامعي  .2

 .(3.69بلغ )

أظهرت النتائج أن األفالم السينمائية التي يفضلها الشباب الجامعي )أفالم الكوميديا( بمتوسط  .3

 (. 4.17حسابي بلغ )

ن الشباب الجامعي يتأثر عند مشاهدتهم األفالم السينمائية )بالقيم االيجابية في األفالم( إ .4

 (. 4.12)بمتوسط حسابي بلغ 

لوسائل اإلعالم هي  للتعرض أظهرت النتائج أن من أبرز دوافع متابعة الشباب الجامعي .5

 (. 3.67)للتعلم( بمتوسط حسابي بلغ )

)الفترة  هوفضل لدى الشباب الجامعي لمتابعة وسائل اإلعالم مأظهرت النتائج أن الوقت ال .6

 (. 3.75المسائية( بمتوسط حسابي بلغ )

الوسيلة اإلعالمية المفضلة لدى الشباب الجامعي هي )وسائل اإلعالم  أظهرت النتائج أن .7

 (. 4.18المرئية( بمتوسط حسابي بلغ )

أظهرت النتائج أن أفضل القضايا التي يتابعها الشباب الجامعي من وسائل اإلعالم هي  .8

 (.3.59)االجتماعية( بمتوسط حسابي بلغ )
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 اب الجامعي األردني باألفالم السينمائية. ر الشبدرجة متوسطة لتأثأظهرت النتائج وجود  .9

 وسائل اإلعالم.  بر الشباب الجامعي األردني تأثأظهرت النتائج وجود درجة متوسطة ل .11

( في 1.15عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أظهرت النتائج  .11

والوسائل اإلعالمية درجات تعرض وتأثر الشباب الجامعي األردني بين األفالم السينمائية 

 (.1.15( إلى مستوى الداللة اإلحصائية )fحيث لم تصل قيمة )األخرى، 

( فيي α≤0.05النتائج عدم وجود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية ) أظهرت .12

للمتغيييرات  الجييامعي تبعييااليدوافع ومسييتوى التعييرض والتفضييل )األفييالم السييينمائية( لييدى الطاليب 

 ة )الجنس, الجامعة, المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(.الديموغرافي

( فيي α≤0.05النتائج عدم وجود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية ) أظهرت .13

: صييحف، إذاعيية، تلفزيييون( لييدى الطالييب اإلعييالمالييدوافع ومسييتوى التعييرض والتفضيييل )وسييائل 

 امعة, المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(.للمتغيرات الديموغرافية )الجنس, الج الجامعي تبعا

( فيي α≤0.05النتائج عدم وجود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية ) أظهرت .14

 الجييينس،للمتغييييرات الديموغرافيييية ) الجيييامعي تبعييياميييدى تيييأثير األفيييالم السيييينمائية ليييدى الطاليييب 

 الجامعة, المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(.

( فيي α≤0.05ئج عدم وجود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية )النتا أظهرت .15

لدى الطالب الجامعي  تبعا للمتغيرات الديموغرافيية )الجينس,  األخرى اإلعالموسائل  تأثيرمدى 

 الجامعة, المرحلة الدراسية ،التخصص الدراسي(.
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 توصيات الدراسة

 وصي هذه الدراسة ما يلي:النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ت وعلى اثر

االستفادة من وسائل اإلعالم المرئية في توعية الشباب بأهم القضايا التي تهمهم من خالل  .1

 برامج اجتماعية هادفة .

استخدام أسلوب اإلعالم بالترفيه من خالل البرامج الكوميدية في السينما لتوصيل رسائل  .2

 تعزز من بناء شخصية الشباب وقضاياهم .

ي في األوساط الثقافية وخصوصا اإلعالميين بخطورة األفالم السينمائية وأثرها نشر الوع .3

 على الشباب .

 إعادة النظر في قوانين الرقابة على االفالم المستوردة وعلى دور السينما . .4
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 (1ملحق )

 نموذج طلب التحكيم

 جامعة الشرق األوسط

 كلية اإلعالم

 ماجستير إعالم

 ............................. المحترماألستاذ الفاضل ......................................

 تحية طيبة

بالنظر إلى المكانة العلمية التي تتمتعون بها ، نرجو تفضلكم بإبداء الرأي والمشورة العلمية وتحكيم 
استبانه الدراسة الميدانية الخاصة بموضوع رسالة الماجستير الموسومة )مستوى تعرض الشباب 

مائية ودرجة تأثيرها عليهم مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى( . وهي الجامعي األردني لألفالم السين
جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلعالم في جامعة الشرق األوسط ، بأشراف 

 األستاذ الدكتور عزت حجاب .

  مع جزيل الشكر والتقدير

 الباحث

 قعالء احمد العبد الرزا

  االسم

  الرتبة األكاديمية 

  لتخصصا

  مكان العمل

  رقم الهاتف

  البريد االلكتروني
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 (2ملحق )

 بـانةستاال

 جامعة الشرق األوسط

 كلية اإلعالم

 أخي الطالب / أختي الطالبة ..

 تحية طيبة وبعد

يقوم الباحث بعمل دراسة مسحية بعنوان )مستوى تعرض الشباب الجامعي األردني لألفالم 

يهم مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى( وذلك استكماال للحصول على السينمائية ودرجة تأثيرها عل

 درجة الماجستير في اإلعالم من جامعة الشرق األوسط في األردن .

حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى تعرض الشباب الجامعي األردني لألفالم السينمائية 

يرتبط نجاح هذه الدراسة بمدى تعاونكم ، ودرجة تأثيرها عليهم مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى ، و 

فنرجو منكم االطالع على كل العبارات والمصطلحات الواردة في هذه االستبانة ، ونرجو التكرم 

باإلشارة إلى الخيار المناسب بكل دقة وموضوعية ، علما أن كل المعلومات الصادرة منكم سيتم 

 تخدامها إلى ألغراض البحث العلمي .التعامل معها بكامل االهتمام والسرية ولن يتم اس

 ولكم كل الشكر واالحترام

 الباحث

 عالء احمد العبد الرزاق

1052466405 
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 البيانات الشخصية

 ( أمام الخيار الذي ينطبق عليك : فضاًل ضع عالمة ) 

 الجنس : .0

 ذكر 

 أنثى 

 الجامعة

  حكومية

   خاصة

 : المرحلة الدراسية .6

 سنة أولى  

 سنة ثانية  

 سنة ثالثة  

 سنة رابعة 

 : التخصص الدراسي .3

  تخصص علمي

 إنسانية تخصص علوم 
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 والتفضيل )األفالم السينمائية( : مستوى التعرضو الدوافع المجال األول : 

 ( أمام الخيار الذي تراه أقرب إلى اختيارك : فضاًل ضع عالمة ) 

 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات

 : اهد األفالم السينمائية لألسباب التاليةأش

      للتسلية والترفيه

      لتمضية وقت الفراغ

      إلثارتها قضايا هامة

      للهروب من الواقع

 أفضل مشاهدة األفالم السينمائية في :

      في فترة الصباح

      في فترة الظهيرة

      في فترة المساء

 شاهدة األفالم السينمائية هي :إن مدة قضائي في م

      اقل من ساعة

      من ساعة إلى اقل من ساعتين

      من ساعتين إلى اقل من ثالث ساعات

      كثر من ثالث ساعاتأ
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 معتاد على مشاهدة األفالم السينمائية على الشكل التالي : أنا

      بشكل منفرد

      مع العائلة

      مع األصدقاء

 أفضل األفالم السينمائية مما يلي :

      أفالم الكوميديا

      الحركة واإلثارة

      أفالم الرعب

      أفالم الخيال العلمي

      أفالم التراجيديا

      ةأفالم الرومانسي

      األفالم الوثائقية

      األفالم التي تعالج القضايا الشبابية

      قضايا االجتماعيةاألفالم التي تعالج ال

      األفالم التي تعالج قضايا الدول والسياسة

 أتأثر لدى مشاهدتي لألفالم السينمائية كما يلي : 

      أتأثر بالقيم االيجابية في األفالم

      أتأثر بالقيم السلبية في األفالم

 



011 
 

م: صحف ، إذاعة ، اإلعال)وسائل والتفضيل  مستوى التعرضو الدوافع :  المجال الثاني

 :تلفزيون(

 ( أمام الخيار الذي تراه أقرب إلى اختيارك : فضاًل ضع عالمة ) 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات

 أتابع وسائل اإلعالم للدوافع التالية :

      للتسلية

      أوقات الفراغ لتعبئة

      لمتابعة القضايا الهامة

      للتعلم

 أوقات المتابعة

      في الفترة الصباحية

      في فترة الظهيرة

      في الفترة المسائية

      في أوقات مختلفة

      اقل من ساعة يوميااقضي في متابعة وسائل اإلعالم 

من ساعة إلى اقل اقضي في متابعة وسائل اإلعالم 

 من ساعتين يوميا

     

     من ساعتين إلى اقل م اقضي في متابعة وسائل اإلعال
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 من ثالث ساعات يوميا

كثر من ثالث اقضي في متابعة وسائل اإلعالم أ

 ساعات يوميا

     

 أفضل مما يلي :

      وسائل اإلعالم المرئية

      وسائل اإلعالم المسموعة

      وسائل اإلعالم المقروءة

 القضايا التي أفضلها في متابعة وسائل اإلعالم

      سياسيةال

      االجتماعية

      الفنية

      الرياضية

      البيئية

      االقتصادية

      أتأثر بالمحتوى المنشور في وسائل اإلعالم
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 عليك في المجاالت التالية : السينمائية : ما مدى تأثير األفالم المجال الثالث

                          

 التأثير

 

 المجال

 

بدرجة 

 كبيرة جدا

 

بدرجة 

 كبيرة

 

بدرجة 

 متوسطة

 

بدرجة 

 ضعيفة

 

بدرجة 

 ضعيفة جدا

      العالقات االجتماعية

      المستوى الثقافي

      العاطفة

      اللغة واأللفاظ

      التحصيل الدراسي

      اللباس والمظهر العام

      العالقات األسرية
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 ى تأثير وسائل اإلعالم عليك في المجاالت التالية :: ما مد المجال الرابع

                          

 التأثير

 

 المجال

 

بدرجة 

 كبيرة جدا

 

بدرجة 

 كبيرة

 

بدرجة 

 متوسطة

 

بدرجة 

 ضعيفة

 

بدرجة 

 ضعيفة جدا

      العالقات االجتماعية

      المستوى الثقافي

      العاطفة

      اللغة واأللفاظ

      الدراسي التحصيل

      اللباس والمظهر العام

      العالقات األسرية
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 (3ملحق )

 قائمة المحكمين

 

 الرقم

 

 االسم

 

 الدرجة العلمية

 

 التخصص

 

 الجامعة

 الشرق األوسط مناهج بحث أستاذ عبد الجبار البياتي 1

 الشرق األوسط صحافة أستاذ مشارك كامل خورشيد 2

 اليرموك دراما تاذ مشاركأس نايف الشبول 3

 أستاذ مساعد محمد النصار 3

 

 اليرموك دراما

 


