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 الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اعتماد الشباب على القنوات الفضائية وتأثيرها على منظومة 
ة وجامعة فلسطين األهلية، وعينالقيم االجتماعية، وتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة الخليل 

( طالب وطالبة، تم اختيارهم بطريقة العينة العشةةةةةوائية البسةةةةةيطة، وتو ةةةةةلت 300الدراسةةةةةة الكلية  
أن النسةةبة األعلى من الشةةباب دشةةاهدون القنوات الفضةةائية  الدراسةةة إلى مجموعة من النتائم من،ا،

 MBC( والمرتبة الثانية  MBC4 باسةةةةةةةةةةتمرار، ولظيت على المرتبة األولى في المشةةةةةةةةةةاهد   نا  
ACTION  والمرتبةةةة الثةةةالثةةةة )MELODY AFLAM  والمرتبةةةة الرابعةةةة ،)MBC2 والمرتبةةةة ،)
(، ولرص الشةةةةةةةباب متابعة هذه القنوات في سةةةةةةةاعات الليل أ ثر من ZEE AFLAMالخامسةةةةةةةة  

 ااألو ات األخرى، والمتتبع ل،ذه القنوات بشةةةةةةةةسل عام وسةةةةةةةةاعات المسةةةةةةةةاء بشةةةةةةةةسل خاص دجد بأن،
تعرض المسلسالت التركية، والتي لظيت بمتابعة ولضور واسع في الشارع الفلسطيني، هذا يدل 
بأن القيم االجتماعية التي دستسةةةب،ا الشةةةباب في لياتم العامة وأسةةةرار نموهم العاطفي واالجتماعي 
خا ةةةةة نابعة من مشةةةةاهد  مثل تلال المسةةةةلسةةةةالت، و د خرجت الدراسةةةةة بمجموعة من التو ةةةةيات 

 :أهم،ا
د من متابعة للح استراتيجيةيو ي البالثان فئة الشباب خا ة والمجتمع عامة ضرور  بناء  .1

 المسلسالت التي تؤدي بالكثير من الشباب إلى لالة االنحالل الخلقي.
االنتباه إلى ما تنقلم وسائل األعالم وتحديد مصادر الخطر الذي يؤدي إلى تغير القيم  .2

                                                 
 masri_ibrahim@yahoo.com مييل:، اإل: إبراهيم سليمان مصري املؤلف املرسل *

mailto:masrii@hebron.edu
http://gmail.com/


 عيةااعتماد الشباب على القنوات الفضائية وتأثيرها على منظومة القيم االجتم                                       ي إبراهيم سليمان مصر 
 عالء الدين محمد عياش

39 

 

 االجتماعي.

 ؛االجتماعيةالكلمات المفتاحية: الشباب؛ القنوات الفضائية؛ القيم 

Abstract : 
This study aims to know the degree of the youth reliance on space channels and their 

impact on the social values system. 

The subjects of the study consists of 300 male and female students from and Al-

Ahliyia Palestine university. The subjects were selected in random. The study 

concludes that a high percentage of students constantly watch space channels ranked 

MBC+first, MBC action second, Melody a flam third, MBC2 Forth and ZEE a flam the 

fifth. The latest channel was the most popular and the youth were interested 

In this channel in particular because it displays Turkish movies. The acquisition of the 

social values which the young acquire is stemmed from watching these movies. The 

study recommends- 

1- To construct a particular strategy to restrict from watching these movies which 

will have moral deviation. 

2- To be careful about what other media transmit and define he dangers, resources 

which lead to change in social values.   
Keywords: space channels; the youth; social values; 

 

 مقدمةال

إن عملية التفاعل االجتماعي عملية معقد ، ولدى تحليل،ا إلى مسونات،ا، دجد المرء نفسم أمام 
العديد من العنا ر المتشابسة. فعند الو وف عند طبيعة التفاعل نرى بأن،ا عملية تأثير متبادل 

. معايرهاو وهذه األمور  د تكون دوافع األفراد، وقيم الجماعة،  بين األفراد في إطار وموا ف اجتماعية

      (2011عبد الهادي،)

 الشباب علىو  عام، بشسل المجتمع على تأثيرا   الجماهيرية اإلعالم وسائل أ ثر من التلفزيون  دعد
 إدجابي؟، أم سلبي أهو التلفزيون، تأثير نوعية لول الواسع الجدل من الرغم على ذلال خاص، بشسل
 اإلعالمية سائلللر  المستقبل ب،ا دقوم التي االنتقائية العملية على هنا األهم الدور دقع ربما ولكن
 شاهدت،ا،م يريد التي والمواد البرامم وينتقي دختار الذي هو فالمستقبل الوسيلة؛ هذه خالل من

 .(2002 لوز،   وميولم اتجاهاتم لسب آلخر فرد من تختلف نسبية مسألة هذه أن علما  
 الشبابو  عامة، الجم،ور التياجات تلبية في ُدس،م أن دجب إعالمية وسيلة كونم والتلفزيون    

 ت،م يوالت كافة، المجاالت وفي االجتماعية الحيا  نوالي مختلف في مشاركت،م وتعزيز خا ة،
 .ورؤيتم مفاهيمم وبلور  تنمية في أثرا   وتترك المجتمع

 -والقمع االلتالل لالة وفي طبيعية، ظروف ظل في المجتمع تنمية في أساسيا   دورا   الشباب يؤدي   
 العالم أنحاء جميع ففي أساسية، أهمية الشباب إمسانات تكتسب ربما -فلسطين في الحال هو  ما
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  منتدى شارك والمساوا   الحرية أجل من والكفاح الثورات طليعة في الشباب  ان  التاريخ مر وعلى
 (2009الشبابي، 

 أهم من Media System Dependency Theory اإلعالم وسائل على االعتماد نظرية تعد
 من مفاهيمو  عنا ر تتضمن إذ متكاملة، نظرية وهي التأثير، عملية بدراسة اهتمت التي النظريات

 (   and Davis  Stanly 1995,  االجتماعي النفس علم ومن االجتماع علم
 على اإلعالم للوسائ المختلفة التأثيرات دراسة بر د اهتمت التي النظريات إلدى النظرية هذهوتعد 
 اإلعالم، ئلوسا تأثير بقو  االتصال مجال في األوائل البالثون  اعتقد إذ المجتمع، أفراد من فرد  ل

 مشاركا   عتبارهبا الجم،ور إلى ونظروا السلوك، وتعديل الشعور وإثار  العام الرأي تشسيل في و درت،ا
 هيري،الجما االتصال دراسة في التأثيرات مدخل عليم أطلق ما وهو االتصال، عملية في سلبيا  

 .The Bullet Theory السحرية الطلقة بنظرية والمعروف
 على فردال اعتماد زاد كلما أنم مفادها رئيسة مقولة من اإلعالم وسائل على االعتماد نظرية وتنطلق
 في سائلالو  تلال تؤددم الذي الدور أهمية من ذلال زاد ،،اوإشباع لاجاتم تحقيق في اإلعالم وسائل
 أفراد تماداع زاد كلما إنم إذ كسل، المجتمعي المستوى  على أدضا   المقولة هذه وتنطبق الفرد، ليا 

 ثم منو  المجتمع، على الوسائل ل،ذه الكلي التأثير لجم من ذلال زاد اإلعالم، وسائل على المجتمع
 .( Stanly ,1995    للمجتمع تؤدي،ا أن دمسن التي الوظائف أهمية تزداد

فمسمن الخطور  في الفضائيات هي تنامي انتشارها غير العادي، لم تقتصر السينما في بث اإلعالم 
الموجم والمدروس بعنادة إلى اآلخرين، بل عمل التلفزيون دورا أ بر بسثير في تجسيد مبادئ العنف 

االنتشار ال،ائل للفضائيات، وسيطر  اإلعالم على أغلب هذه القنوات الفضائية واإلرهاب وبالذات بعد 
المباشر ، أو عن طريق كثر  اإلنتاج لألفالم والمسلسالت والبرامم اإلخبارية، لتى أن المرء يدهش 

 (2002  السوداني،  عندما دشاهد خبرا أو  ور  لم دسن للغرب اإلعالمي يد فيم.
 لشبابا أن نجد فإننا الفلسطيني، المجتمع في واإلعالم الشباب بين بالعال ة يتصل فيماو  

 خالل من لالذ يظ،رو  اليومية، و ضاداه بالتياجاتم اإلعالمي االهتمام  لة من دعانون  الفلسطينيين
 ينالمخصص والو ت المسالة في ضيقا   هناك أن كما المناسب، البعد الشباب  ضادا إعطاء عدم
 .الفلسطينية الفضائية القنوات في خا ة القضادا، هذه لطرح
 القنوات لىع الفلسطينيين الشباب اعتماد مدى على التعرف محاولة في البحث مشسلة تتمثل هنا من

 إلى العتماد،ا وشد  الثقة هذه بين والعال ة ب،ا، ثقت،م وشد  علي،ا، اعتمادهم وأسباب الفضائية،
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 .االجتماعية تربيت،م على التأثيرات دراسة جانب

 :البحث مشكلة
ُتعدُّ مرللة الشباب من أهم المرالل التي دمر ب،ا اإلنسان، إذ يتم خالل،ا بناء المعالم الشخصية       

للفرد، وتَعرُّض الشباب للقنوات الفضائية لم تأثير على بناء هذه الشخصية، خا ة فيما يتعلق 
ة والسياسية واال تصاددبتربيتم االجتماعية، علما  أن النشاط اإلعالمي يرتبط بالجوانب االجتماعية 

والثقافية، ونتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي السريع الذي اجتاح العالم زادت المنافسة بين القنوات 
الفضائية على استقطاب المشاهدين، وذلال من خالل ما تبثم من برامم سياسية وعلمية واجتماعية 

 مدى في ثالبح مشكلة تتمثل هنا من ،وثقافية وترفي،ية موج،ة إلي،م باختالف مرالل،م العمرية
 ،بها قتهمث وشدة عليها، اعتمادهم وأسباب الفضائية، القنوات على الفلسطينيين الشباب اعتماد

 .االجتماعية تربيتهم على التأثيرات دراسةو 
 وبالتحديد سعت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 الدراسة: تساؤالت

 القنوات الفضائية؟دشاهد الشباب الفلسطيني هل  .1
 الفضائية؟ما عدد األدام والساعات التي دشاهد في،ا الشباب القنوات  .2
 ما الفترات التي دفضل في،ا الشباب مشاهد  القنوات الفضائية؟ .3
 إلى أي درجة دحرص الشباب على متابعة القنوات الفضائية؟ .4
  يف يرتب الشباب القنوات الفضائية التي دحر وا على متابعت،ا؟ .5
ما نوعية الموضوعات التي دحرص الشباب على متابعت،ا وأسباب لر ،م على متابعة  .6

 القنوات الفضائية؟ 
ما األمور التي دجب على القنوات الفضائية أن تفعل،ا لتتناسب مع التياجات الشباب  .7

 االجتماعية؟
 إلى أي لد يثق الشباب بالقنوات الفضائية؟ .8
 نا  دون أخرى رغم أن،ما يبثان موضوعا اجتماعيا  ما المعايير التي تجعل الشباب اختيار .9

 في الو ت نفسم؟
 هل دعتمد الشباب على القنوات الفضائية للحصول من،ا على معلومات اجتماعية؟ .10
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 لماذا دعتمد الشباب على هذه القنوات بالتحديد؟ .11
هل أشبعت القنوات الفضائية فضول الشباب المعرفي عن الموضوعات االجتماعية  .12

 ؟،م لم دفكروا في اللجوء إلى وسائل إعالمية أخرى لزياد  المعرفة االجتماعيةلدرجة أن

 :البحث أهداف
 على لحصولل الفلسطينية الفضائية القنوات على االعتماد نظرية لتطبيق محاولة البحث هذا دعد

 :اآلتي النحو على وهي محدد ، أهداف
 . الفضائية القنوات على الشباب اعتماد مدى تقييم -1

نوات على مشاهد  الق عن الناتجة والتأثيرات الفضائية القنوات على االعتماد دوافع دراسة -2
 . يمنظومة القيم االجتماعية لدى الشباب الفلسطين

  يةالفضائ القنوات على الشباب اعتماد من المترتبة االجتماعية التأثيرات أهم رصد -3
 :البحث أهمية

 :النظرية األهمية
 الدراسة من االعتبارات اآلتية:تنبع أهمية هذه 

 .تطورهو  المجتمع بناء في تأثير ل،ا الشباب مرللة الموضوع المست،دف باعتبار أن -1
 .لوسائل األعالم على القيم االجتماعية للشباب تأثيرالتعرف على  -2
 دهمم في بم تقوم الذي الكبير والدور الشباب، ليا  في الفضائية القنوات أهمية -3

 مادهماعت خالل من دوافع،م باختالف تختلف متنوعة أهداف إلى وو ول،م بالمعلومات،
 .علي،ا

 (:التطبيقية) العملية األهمية
 .علي،ا بابالش اعتماد مدى معرفة في الفلسطينية الفضائية القنوات على القائمين إفاد  -1
 لتطوير رالات،موا ت الفلسطيني، الشباب منظور من الفلسطينية الفضائية القنوات تقييم  -2

 .المجتمع ولاجات لاجات،م مع يتفق بما أدائ،ا

 ةوخا  اإلعالمية، المؤسسات على القائمين البحث هذا نتائم تساعدمن المتو ع أن  -3
 الخا ة لتوعويةا القضادا من مزيد طرح في من،ا باالستفاد  الفلسطينية الفضائية القنوات
 .للشباب االجتماعية بالتربية

 حدود الدراسة:
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 المسانية: جامعة الخليل وكلية فلسطين األهلية الجامعية. الحدود
 2018-2017الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني من العام 

 الحدود البشرية: طلبة جامعة الخليل وكلية فلسطين األهلية الجامعية.

 :الدراسة مصطلحات
: مجموعة من العادات واألعراف ومعاير السلوك والمبادئ المرغوبة التي تمثل ثقافة مجموعة لقيما

من الناس أو جماعة أو فرد، وتعتبر عنا ر بنائية مشتقة من التفاعل االجتماعي، وتعبر عن 
مسونات أساسية للمجتمع اإلنساني، كما أن دراست،ا تعتبر م،مة للبحث االجتماعي   رضوان، 

2010) 
 االمتثالضمن لكي ت: عند دور كادم تصورات تتميز بالعمومية واإللزام وترتبط بإجراءات جزائية القيم

القيم وبرغم  وت،ا اإللزامية، إال أن المجتمع هو أساس  لقواعد السلوك وهي من  نع المجتمع أي
نا العملية تبط بحياتوليد  العقل الجمعي وتر أن،ا مرغوب في،ا وهسذا يتضح أن القيم عند دور كادم 

 ادم إمسانية تحرر األفراد من قيم المجتمع، واتخاذ مو ف ارتباط شديدا عن هذه الحيا  لذا أنكر دور 
، اسطعبد الببالرفض أو التمرد وإمسانية  نع األفراد لقيم جديد .   ريح من هذه القيم سواء 

1980 .) 

 :اإلطار النظري 
ولركية وعقلية واجتماعية وانفعالية عن غيرها من مرالل  تمتاز مرللة الشباب بخصائص جسمية

النمو، وهذا التميز ال دعني فصل المرللة عن المرالل األخرى وإنما هي مسملة لما  بل،ا كم أن،ا 
امتداد للمرللة التالية ل،ا، وعن النمو االجتماعي فتتسم هذه المرللة بتقدير الشباب للقيم األخالقية 

لد كبير على ما تقوم بم األسر  من تدريب خلقي ويستطيع معظم الشباب  وأن هذا يرتبط إلى
تكوين مجموعة من المعاير أو الموازين دمسن في ضوئ،ا الحسم على تصرفات،م وتصرفات اآلخرين، 
ويعتمد هذا اعتمادا كليا على ما تقوم بم األسر  من تدريبات خلقية يتشرب في،ا الشباب كيف دعشون 

 (1998العليا والمبادئ األخالقية وليس مثل ما دفكر فيم اآلخرين. عبد القادر،على هدى المثل 
 :اإلعالم وسائل على االعتماد لعملية المختلفة اآلثار
 والتي تحقيق،ا، إلى الجم،ور دسعى التي األهداف اإلعالم، وسائل على االعتماد مدخل نماذج بينت
 اعتماد نع الناتجة اآلثار لول النماذج تلال تال ت و د اإلعالم، وسائل على االعتماد جراء من تنتم
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 فئات، الثث عبر نماذج،م في اآلثار تلال( وروكيتش ددفلير  لدد و د اإلعالم، وسائل على األفراد
 :كاآلتي وذلال السلوكية، واآلثار الوجدانية، أو العاطفية واآلثار المعرفية، اآلثار: هي

 Cognitive Effects: المعرفية التأثيرات -أوالا 

 .واضحة  بصور  مرتبطان فإن،ما السلوكية، والتأثيرات المعرفية التأثيرات بين التمييز رغم

 Affective Effects: الوجدانية التأثيرات -ثانياا 

 واطف،والع المشاعر: مثل المختلفة، الوجدانية المصطلحات ببعض الوجدانية العمليات ترتبط
 لىع تأثيرات إلى اإلعالم وسائل على االعتماد يؤدي إذ والكره، الحب من اإلنسانية والمسونات

 ةونوعي اإلعالمية، الرسالة  ياغة خالل من هذا ويحدث العاطفية، واستجابتم الجم،ور مشاعر
 .ل،ا المصالبة المعلومات

 Behavioral Effects: السلوكية التأثيرات -ثالثاا 
 لمختلفة،ا اإلعالمية للرسائل التعرض نتيجة الجم،ور سلوك في دحدث الذي التغيير درجات تشمل
 (2010 عبد الحميد،.. والوجدانية المعرفية لآلثار الن،ائية المحصلة اآلثار هذه وتعد

 :السابقة الدراسات

( إلى معرفة أثر القنوات الفضائية على القيم االجتماعية 2017، عسوس، هدفت دراسة بولبازين   
، أما نسبة اإلناث %31لدى الشباب الجزائري، ليث استخدم المن،م الو في، وكانت نسبة الذكور 

من هينة الدراسة االجمالية، و د و لت الدراسة إلى مجموعة من النتائم أهم،ا، أن  %69 انت 
ية وتنوع برامج،ا، جعل الشباب الجامعي رهينة لجاذبيت،ا، مما يترك تأثير على تعدد القنوات الفضائ

أفكارهم وسلوكيات،م وقيم،م، ومن كال الجنسين و د أدى ذلال إلى وجود نزاع بين أفراد األسر ، ولكن 
تبين ادضا بأن مشاهد  القنوات الفضائية ساعد الشباب على االرتباط أ ثر في بعض الموا ف ال،امة 

 ي القيم االجتماعية تحديدا ، مثل إلساس،م باالستقرار واالمن العائلي. ف
 الفلسطيني الجم،ور اعتماد عال ات أبعاد على التعرف محاولة إلى (2008دراسة  لقان،  هدفت
 ب،ا، ثقتم د ش ومدى علي،ا، اعتماده وأسباب األزمات، أثناء الفلسطينية التليفزيونية القنوات على

 من،م واعتمدت الو فية، الدراسات من الدراسة هذه وتعد االعتماد، وشد  الثقة هذه بين والعال ة
 النسبي لتمثيلل وفقا   عشوائية عينة على توزيع،ا تم التي االستبانة هي البيانات جمع وأدا   المسح،
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 غز ، شمال محافظة من مبحوثا  ( 84  بوا ع مبحوثا  ( 435   وام،ا غز ،  طاع محافظات سسان من
 محافظة من مبحوثا  ( 85 و الوسطى، محافظة من مبحوثا  ( 69 و غز ، محافظة من مبحوثا  ( 145 و

 .رفح محافظة من مبحوثا  ( 52 و يونس، خان
( 413  طينيةالفلس التليفزيونية القنوات دشاهدون  الذين الشباب عدد أن الدراسة هذه نتائم أهم ومن

 الفضائية فلسطين  نا  وجاءت مبحوثا ،( 435   وام،ا والبالغ الدراسة عينة لجم إجمالي من مشاهدا  
 بنسبة الوذل متابعت،ا، على المبحوثون  دحرص أولى كقنا  -بسيط بفارق  -األول الترتيب في
 األخير  المرتبة وفي النورس،  نا  تلي،ا ،(%37.2  بنسبة الفضائية األ صى  نا  تلي،ا ،(37.4% 

 .الشروق   نا 
راك الشباب على إدفي القنوات الفضائية  تأثير التعرض للدراما األجنبية (2002)شقير،ة دراستناولت 

نظريا  طاراإاستخدمت الدراسة و د  ،فيما يتصل بمف،ومي العنف واإلدمان االجتماعياللبناني للوا ع 
ساعة من الدراما األمريسية والبريطانية  125متمثال في نظرية الغرس الثقافي وتحليل مضمون 

ل الحسومية والخا ة، و د اعتمدت الدراسة على نتائم تحليوالمسسيسية المذاعة في القنوات اللبنانية 
باب اللبناني من كافة مفرد  من الش 400الذي طبق على  االستبيانالمضمون في  ياغة أسئلة 

األولى من  تحتل المرتبة والمسلسالت األجنبية الدراسة الميدانية إلى أن األفالموانت،ت  ،المحافظات
من مفردات العينة أن الوالدات المتحد   %62.5ووجد  ،التي دفضل الشباب مشاهدت،اليث المواد 

عال ة بين يال ا ل المجتمعات عنفا، وأن هناك أن المسس %40.5هي أ ثر المجتمعات عنفا، ووجد 
تصل بقضيتي وذلال فيما ي االجتماعيلجم التعرض للتليفزيون وبين إدراك الشباب اللبناني للوا ع 

 العنف واإلدمان.
اإلعالم المصرية أثناء األزمات، سعت  وسائل على الجم،ور اعتماد مدى( 2000، أبو شنبدراسة) 

عاد وعال ات اعتماد الجم،ور على وسائل األعالم المصرية أثناء األزمات، الدراسة للتعرف على أب
طالب  400وترتيب أهميت،ا لدى الجم،ور وأسباب االعتماد علي،ا، واختار البالث عينة طبقية من 

، وأشارت النتائم إلى أن التلفزيون المصري والصحف المصرية ثم  ةوطالبة من الجامعات المصري
ترتب في االعتماد علي،ا ، كما اثبت الدراسة وجود درجة ثقة عالية في وسائل اإلذاعات على ال

 .علي،اودرجة االعتماد  اإلعالم
عن وا ع تأثير وسائل اإلعالم في الثمانينيات على التالميذ  ( Sharon, 1993)وفي دراسة شارون 

اتضح أن األطفال وشباب اليوم يتعاملون مع وسائل اإلعالم بجميع أنواع،ا بدرجة كبير ، كما أن 
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اتصال،م بمسئولي،ا يتم بس،ولة ويسر، وبينت الدراسة بأن وسائل اإلعالم تعد مصدرا أساسيا وهاما 
جتماعية المتعدد ، و د أبدت الفتيات عدم رضائ،ن، عن الصور  التي ينقل،ا للمعلمات في األمور اال

 اإلعالم عن المرآ .
ي الفضائية التالعال ة بين التعرض للدراما العربية القنوات  (1993دراسة )محمد، ما تناولت  

م،ور العام الج وإدراكضعيف(،  –متوسط  –األسر  المصرية بمستوياتم المختلفة   ثيف تناولت 
ل: المشاهد المتغيرات الوسيطة مثللترابط األسري بما دشابم ما تعرضم القنوات الفضائية وتأثير 

مون وإدراك وا عية المض ، النفعية والطقسية(النشطة للدراما القنوات الفضائية، دوافع المشاهد  
لدراسة ة إلى السن والنوع، واستندت اللفرد باإلضاف واالجتماعي اال تصاديالدرامي المقدم والمستوى 

الثقافي. ومن خالل الدارسة التحليلية على عينة من مسلسالت وتمثيليات التي إلى نظرية الغرس 
المسحية األسر  والتي  دمت،ا القنا  األولى، وكذلال اختبار عدد من الفروض من خالل الدراسة تتناول 

سنة، تو لت الدراسة  75 – 15ردا( تتراوح أعمارهم ف195على عينة من جم،ور القاهر  الكبرى  
الفضائية وإدراك الجم،ور للترابط األسري إلى عدم وجود عال ة بين كثافة مشاهد  الدراما القنوات 

، أساسية لمشاهد  الدراما القنوات الفضائية وهي التعلم، التعودأربع دوافع  وأن هناكلألسر  المصرية، 
 اآلخرين. مع التسلية، والتفاعل 

إلى التعرف على مو ف الجم،ور األمريسي من التغطية اإلعالمية  ( Cerold,1995  هدفت دراسة
، وذلال من خالل إجراء دراسة تحليلية ميدانية على لول أزمة الكونترا A.B.Cو  .C.Bلشبسات 

لتعرض االرسائل اإلخباري ل،ذه الشبسات. و د تو لت الدراسة إلى وجود عال ة عسسية بين لجم 
ولجم التأيد الجماهيري لمو ف إدار  الرئيس ريجان من هذه األزمة، فكلما زاد  ةالتلفزيوني للتغطية

ائل تأيد للمو ف السياسي وازدادت  و  المعارضة، مما يؤكد  در  وس ل ال ةالتعرض للتغطية التلفزيوني
 اإلعالم في التأثير على الجماهير في أو ات األزمات وبالتالي تشسل ضغط على المو ف السياسي.

إلى التعرف على أهم مشسالت الوا ع االجتماعي من خالل آراء  (1992)عثمان ،وهدفت دراسة 
ي مرللة التليفزيونية ف المجاالت، وشسل الوا ع المقدم من خالل الدرامالخبراء المختصين في شتى ا

الثمانينيات وبدادة التسعينيات والو وف على شسل الوا ع المدرك لدى مشاهدي الدراما. تم تحليل 
 تمثيلية س،ر  ( خالل الدور  التليفزيونية التي تبدأ من –مسلسل  –األعمال الدرامية المذاعة   فيلم 

، كما تم مسح لجم،ور وسائل اإلعالم في ثالثة ألياء للحضر 1990ددسمبر  31توبر ولتى أول أ 
أسر  اختيرت  396بوالق الدكرور( أجرى لة  –السيد  زينب  –بمحافظتي القاهر  والجيز   الزمالال 
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. تو لت الدراسة إلى أنم لدث اتفاق بين الوا ع الدرامي طريق أسلوب المعاينة على مرالل عن
الثمانينيات وبدادة مرللة التسعينيات بالنسبة للسمات، واختلفت لفئة المشسالت، واتفقت إلى لد في 

ما بالنسبة للقيم، يرجع السبب في رؤية الدراما بانتظام لدى العينة الميدانية إلى االعتياد على 
الدرامية،  لداثالمشاهد ، أما السبب الرئيسي في اإللجام عن المشاهد  بانتظام ف،و التطويل في األ

إلى أن هناك عال ة ارتباطيم في ظ،ور القيم في الدراما من جانب واعتقاد الفرد  وخلصت الدراسة
 في مطابقتم للوا ع من جانب آخر.

تالميذ المرللة االبتدائية ومشاهد  البرامم التليفزيونية وما  علىدراسة  (1992)صالح ، أجرى 
( من %33إلى أن التالميذ كافة دقضون ثالث ساعات أو أ ثر وأن   مدفضلونم من،ا أشارت نتائ

( من،ن دشاهدون،ا أ ثر من %28ساعات في المشاهد  وأن   ثالبنات تقضى فتر  تزيد على الثال
( دقضون ثالث ساعات في المشاهد  في لين أن غالبية البنين %29ساعات يوميا ومن البنين   4
ى ثالث ساعات في المشاهد . و د أظ،رت الدراسة جانبا يلفت ( دقضون ما بين ساعتين إل59% 

من،م فقط  %42أن  –بغض النظر عن مستويات،م و فوف،م  –النظر، فبالنسبة للتالميذ كافة 
( ال دشاهدون،ا مطلقا، كما أظ،رت النتائم أن البنين %58دشاهدون البرامم التربوية في لين أن  

 ر مشاهد  البنات ل،ا.ال دشاهدون البرامم التربوية بقد
 :البحثمنهج 

 الو في لمناسبتم لطبيعة هذه الدراسة. المن،مإتباع لتحقيق أهداف الدراسة، تم 
 مجتمع البحث: 

 فلسطين األهلية. ةتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة الخليل وطلبة جامع
 :البحثعينة 

اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة، ( طالبا وطالبة، تم 269تكونت عينة الدراسة الكلية من  
 استبانة( 13. استبعد من،ا  تبانةاس( 253وبعد إتمام عملية جمع البيانات و لت لصيلة الجمع  

، ويبين الجدول طالبا وطالبة( 253 وبالتالي استقرت العينة على بسبب عدم  الليت،ا للتحليل 
 ، والمنطقة السسنية، والعمر، والسنة الدراسية.الجس( توزيع أفراد عينة الدراسة لسب 1ر م  

، والمنطقة السسنية، والعمر، والسنة الجنس(: توزيع أفراد عينة الدراسة لسب  1جدول ر م  
 الدراسية(.
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 المجموع النسبة المئوية العدد المتغير

 256 27.0 69 ذكر الجنس

 73.0 187 أنثى

 256 38.7 99 مدينة المنطقة السسنية

 56.3 144 قرية

 5.1 13 مخيم

 256 60.5 155 سنة 20 – 18من  العمر

 37.1 95 سنة 22 – 21من 

 2.3 6 سنة فأكثر 23

 256 30.1 77 األولى السنة الدراسية

 29.7 76 الثانية

 19.1 49 الثالثة

 21.1 54 الرابعة فأكثر

  تم اعتماد التدرج األتي: وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة 

 . 1.99 - 1 ليلة: إذا تراولت قيمة المتوسط للعبار  أو البعد  بين  -

 . 2.99  - 2متوسطة: إذا تراولت قيمة المتوسط للعبار  أو البعد  بين أ ثر من  -

 .4  - 3 بير : إذا تراولت قيمة المتوسط للعبار  أو البعد  بين أ ثر من  -
 نتائج السؤال األول

 القنوات الفضائية؟ الشباب الفلسطينيهل يشاهد 
شاهدوا د التكرارات لمعرفة أن كان الشبابو  ةاستخرج النسب المئوي تم ،لإلجابة عن السؤال األول

 ( يوضح ذلال.2القنوات الفضائية، والجدول ر م  

 ( يبين توزيع أفراد العينة لسب مشاهدت،م القنوات الفضائية.2.4جدول  

 النسبة المئوية العدد ةالمشاهد الرقم
 36.3 93 دائما 1

 37.5 96 أليانا 2

 26.2 67 نادرا 3

 100.0 256 المجموع
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دشاهدوا القنوات الفضائية  أليانا(، ليث  شباب( أن النسبة األعلى من ال2يتبين من الجدول ر م  

( مبحوثا، أي ما نسبتم 96الذين أ دوا على مشاهدت،م للقنوات الفضائية أليانا   الشباببلغ عدد 
( من عينة الدراسة %36.3  ( مبحوثا أي ما دعادل93ينما أ د  ( من عينة الدراسة، ب37.5% 

( أن،م %26.2( مبحوثا أي ما نسبتم  67مشاهدت،م للقنوات الفضائية  دائما(، في لين بين  
 الفضائية  نادرا(. دشاهدوا القنوات

يرى البالثان بأن هناك نسبة عالية من الشباب من متابعي الفضائيات، وهي اخذ في التزايد، خا ة 
أن هذه النتيجة طبعيم خا ة في ليا   لتمي وربمابعد أن أ بحت متابعة هذه القنوات أمر 

ية واألفالم األجنبية ركية والعربالشباب، علما  بأنم لولظ في الفتر  األخير متابعة لثيثة للمسلسالت الت
 ومبارا  كر  القدم والمصارعة وبرامم اجتماعية وسياسية وغيرها...

 السؤال الثاني:
 الفضائية؟الشباب القنوات  التي يشاهد فيها والساعات ما عدد األيام

شاهد في،ا دوالتكرارات لمعرفة عدد األدام التي  ةاستخرج النسب المئويتم لإلجابة عن السؤال الثاني 
 يوضح ذلال.( 4  ور م( 3القنوات الفضائية في األسبوع، والجدول ر م   الشباب

نوات الفضائية الق الشباب( يبين توزيع أفراد العينة لسب عدد األدام التي دشاهد في،ا 3جدول ر م  
 في األسبوع.

 النسبة المئوية العدد عدد األيام الرقم
 32.0 82 يوميا 1

 14.2 36 في األسبوع نيوم أو يوما 2

 7.0 18 أدام في األسبوع ةثالثة أو أربع 3

 6.6 17 أو ستة أدام في األسبوع ةخمس 4

 40.2 103 لسب الظروف 5

 100.0 256 المجموع

دشاهدوا القنوات الفضائية  لسب الظروف(  الشباب( أن النسبة األعلى من 3يتبين من الجدول ر م  
الذين أ دوا على مشاهدت،م للقنوات الفضائية لسب الظروف  الشبابخالل األسبوع، ليث بلغ عدد 

ين الذ الشباب( من عينة الدراسة، وجاء في الترتيب الثاني %40.2( مبحوثا، أي ما نسبتم  103 
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شاهدت،م الذين أ دوا على م الشبابدشاهدوا القنوات الفضائية  يوميا( خالل األسبوع، ليث بلغ عدد 
( 36( من عينة الدراسة، بينما أ د  %32.0( مبحوثا، أي ما نسبتم  82للقنوات الفضائية يوميا  
ي يومين ف( من عينة الدراسة مشاهدت،م للقنوات الفضائية  يوم أو %14.1مبحوثا أي ما دعادي  

( أن،م دشاهدوا القنوات الفضائية  ثالثة %7.0( مبحوثا أي ما نسبتم  18األسبوع(، في لين بين  
ة  خمس الذين دشاهدوا القنوات الفضائي الشبابأو أربع أدام في األسبوع(. وفي الترتيب األخير جاء 

 .ة( من عينة الدراس%6.6( ما نسبتم  17أو ستة أدام في األسبوع( وعددهم  
من الشباب  %32ياللظ من خالل النتيجة السابقة أن هناك متابعة للقنوات الفضائية بنسبة   

 مع التنويع في متابعة البرامم االجتماعية والسياسية والفنية والتعليمية وغيرها من القنوات، يالفلسطين
الشباب  صياتوهذا يدل على لالة تفاعل بين الشباب مع ما يتم عرضم مما يترك تأثيرا في شخ

 بشسل عام.
 قنوات الفضائية ال الشباب( يبين توزيع أفراد العينة لسب عدد الساعات التي دشاهد في،ا 4جدول ر م  

 النسبة المئوية العدد عدد الساعات الرقم
 16.1 41 ا ل من ساعة 1

 35.9 92 من ساعة أل ل من ساعتين 2

 28.5 73 من ساعتين أل ل من ثالث ساعات 3

 19.5 50 ثالث ساعات فأ ثر 4

 100.0 256 المجموع

دشاهدوا القنوات الفضائية  من ساعة أل ل  الشباب( أن النسبة األعلى من 4يتبين من الجدول ر م  
الذين أ دوا على مشاهدت،م للقنوات الفضائية من  الشبابمن ساعتين( خالل اليوم، ليث بلغ عدد 

( من عينة الدراسة، وجاء في %35.9( مبحوثا، أي ما نسبتم  92ساعة أل ل من ساعتين يوميا 
الذين دشاهدوا القنوات الفضائية  من ساعتين أل ل من ثالث ساعات( خالل  الشبابالترتيب الثاني 

( 50( من عينة الدراسة، بينما أ د  %28.5ا نسبتم  ( مبحوثا، أي م73اليوم، ليث بلغ عددهم  
 ( من عينة الدراسة مشاهدت،م للقنوات الفضائية  ثالث ساعات فأ ثر%19.5مبحوثا أي ما دعادل  

( أن،م دشاهدوا القنوات الفضائية  ا ل من %16.0( مبحوثا أي ما نسبتم  41في لين بين   يوميا(،
 يوميا(.ساعة 

 :ثالثالسؤال ال
 مشاهدة القنوات الفضائية؟ الشبابما الفترات التي يفضل فيها 
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في،ا  والتكرارات لمعرفة الفترات التي دفضل ةاستخرج النسب المئوي ثالث تملإلجابة عن السؤال ال
 ( يوضح ذلال.5مشاهد  القنوات الفضائية، والجدول ر م   الشباب

مشاهد  القنوات  الشبابات التي دفضل في،ا ( يبين توزيع أفراد العينة لسب عدد الفتر 5جدول ر م  
 الفضائية.

 النسبة المئوية العدد الفترات الرقم
 3.1 8 الفتر  الصبالية 1

 4.3 11 فتر  الضحى 2

 2.3 6 فتر  الظ،ير  3

 9.4 24 فتر  العصر 4

 59.0 151 فتر  المساء 5

 20.7 53 فتر  الس،ر  6

 1.2 3  بالا 6.00 – 2.00الفتر  الممتد  من  7

 100.0 256 المجموع

 دشاهدوا القنوات الفضائية في فترات المساء، الشباب( أن النسبة األعلى من 5يتبين من الجدول ر م  
( من عينة الدراسة، وجاء في الترتيب %59.0( مبحوثا، أي ما نسبتم  151ليث بلغ عددهم  

( مبحوثا، 53الذين دشاهدوا القنوات الفضائية في فتر   الس،ر (، ليث بلغ عددهم   الشبابالثاني 
( من عينة %9.4( مبحوثا أي ما دعادل  24( من عينة الدراسة، بينما أ د  %20.7أي ما نسبتم  

( %4.3( مبحوثا أي ما دعادل  11الدراسة مشاهدت،م للقنوات الفضائية  فتر  العصر(، أدضا أ د  
( مبحوثين أي ما دعادل 8بينما أ د  لقنوات الفضائية  فتر  الضحى( نة الدراسة مشاهدت،م لمن عي

( مبحوثين أي ما 6( من عينة الدراسة مشاهدت،م للقنوات الفضائية  فتر  الصباح(، كما أ د 3.1% 
لترتيب ا ( من عينة الدراسة مشاهدت،م للقنوات الفضائية  فتر  الظ،ير (، بينما جاء في%2.3دعادل  
 6.00 – 2.00الذين أ دوا أن،م دشاهدوا القنوات الفضائية في  الفتر  الممتد  من  الشباباألخير 

 ( من عينة الدراسة.%1.2( مبحوثين أي ما دعادل  3 بالا(، وعددهم  
ياللظ من خالل النتيجة السابقة أن أغلب الشباب دحر ون على مشاهد  الماد  المعروضة 

ر  المساء، ويرى البالثان أن هذه الفتر  هي األ ثر مشاهد  في ليا  الجم،ور كون،ا ومتابعت،ا في فت
الفتر  التي تجمع أفراد األسر  هذا من ج،ة، كما تحرص هذه القنوات على عرض األفالم والبرامم 
في هذه الفتر  من ج،ة أخرى ومن خالل استطالع الرأي لولظ أن الشباب دحرص في هذه الفتر  

بعة األفالم التركية التي أ بحت الجزء المسيطر على ليا  الشباب بشسل عام والجم،ور على متا
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( 1992( ودراسة    الح،2000الفلسطيني بشسل خاص، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  لسنن
التي أ دت على أن الشباب دحرص على متابعة القنوات الفضائية في الفتر  المسائية كون،ا أ ثر 

 سر  أمام التلفاز، وهي أ ثر الفترات تفاعال بين األسر .فتر  تجمع األ

 السؤال الرابع:
 على متابعة القنوات الفضائية؟ الشبابإلى أي درجة يحرص 
على  لشباباوالتكرارات لمعرفة درجة دحرص  ةاستخرج النسب المئويتم  الرابعلإلجابة عن السؤال 

 ( يوضح ذلال.6متابعة القنوات الفضائية، والجدول ر م  
 ( يبين توزيع أفراد العينة لسب درجة لر ،م على متابعة القنوات الفضائية.6جدول  

 النسبة المئوية العدد درجة الحرص الرقم
 14.1 36 بدرجة كبير  1

 41.8 107 بدرجة متوسطة 2

 44.1 113 بدرجة  ليلة 3

 100.0 256 المجموع

 
دحر وا على مشاهد  القنوات الفضائية  الشباب( أن النسبة األعلى من 6يتبين من الجدول ر م  

( من عينة الدراسة، بينما %44.1( مبحوثا، أي ما نسبتم  113 بدرجة  ليلة(، ليث بلغ عددهم  
( من عينة الدراسة مشاهدت،م للقنوات الفضائية  بدرجة %41.8أي ما دعادي   ( مبحوثين107أ د  

( أن،م دشاهدوا القنوات الفضائية %14.1( مبحوثا أي ما نسبتم  36متوسطة(، في لين بين  
  بدرجة كبير (.

ياللظ من خالل النتيجة السابقة بأن الشباب دحرص على متابعة القنوات الفضائية بدرجة متوسط، 
التي أشار بأن الشباب دحرص على متابعة  ( Sharon, 1993)تلف هذه النتيجة مع دراسة ،تخ

( التي أشارت بأن الشباب دحرص 1992القنوات الفضائية بدرجة عالية، وتتفق مع دراسة  عثمان،
على متابعة القنوات الفضائية بدرجة متوسطة، ويرى البالثان بأن الشباب دحرص على متابعة 

ع التأ يد بأن هناك آخرين دفضلون وسائل أخرى للتفاعل  وا تساب القيم وهذا ما نجده القنوات م
في موا ع التوا ل االجتماعي   الفيس بوك( واالنترنت، كما دفضل آخرون القنوات المحلية والغير 

 مرئية والصحف.
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 السؤال الخامس:
 القنوات الفضائية التي يحرصوا على متابعتها؟ الشبابكيف يرتب 

القنوات  لشباباوالتكرارات لمعرفة كيف يرتب  ةاستخرج النسب المئويتم  خامسلإلجابة عن السؤال ال
 ( يوضح ذلال.7الفضائية التي دحر وا على متابعت،ا، والجدول ر م  

ا على القنوات الفضائية التي دحر و  يبين توزيع أفراد العينة لسب ترتيب الشباب( 7جدول  
 متابعت،ا.

 النسبة المئوية العدد القنوات ترتيب الرقم
1 MBC4 119 46.5 

2 MBC ACTION  38 14.8 

3 MELODY AFLAM 34 13.3 

4 MBC2 33 12.9 

5 ZEE AFLAM 32 12.5 

 100.0 256 المجموع

( MBC4دحر وا على مشاهد   نا    الشباب( أن النسبة األعلى من 7يتبين من الجدول ر م  
( من عينة الدراسة، وفي %44.1( مبحوثا، أي ما نسبتم  119بالمرتبة األولى، ليث بلغ عددهم  

( ليث بلغ عددهم MBC ACTIONالذين دحر وا على مشاهد   نا    الشبابالمرتبة الثانية جاء 
ن الذي الشباب( من عينة، في لين جاء في الترتيب الثالث %14.8( مبحوثا أي ما دعادل  38 

(، %13.3( مبحوثا أي ما نسبتم  34(، ليث بلغ عددهم  MELODY AFLAMاهدوا  نا   دش
( مبحوثا أي 33(، ليث بلغ عددهم  MBC2الذين دشاهدوا  نا    الشبابوجاء في الترتيب الرابع 

(، ZEE AFLAMالذين دشاهدوا  نا    الشباب(، بينما جاء في الترتيب الخامس %12.9ما نسبتم  
 (.%12.5( مبحوثا أي ما نسبتم  32هم  ليث بلغ عدد

بشسل أ ثر من القنوات  MBC4يرى البالثان في النتيجة السابقة بأن الشباب دفضلون مشاهد   نا  
الفضائية األخرى، و د لرص الشباب متابعة هذه القنا  في ساعات الليل أ ثر من أو ات أخرى، 

التي ل خاص دجد بأن،ا تعرض األفالم التركية و والمتتبع ل،ذه القنا  بشسل عام وساعات المساء بشس
لظيت بمتابعة ولضور واسع في الشارع الفلسطيني خا ة وأن طبعة البيئة االجتماعية التي دعش،ا 
الشعب التركي من ليث المعامالت  ريبة جدا من الشعب الفلسطيني وكذلال دعتبر الشعب التركي 

خذ في التطور، أ ةعة العال ات التركية الفلسطينيبل أن طبي يمن الشعوب المحبة للشعب الفلسطين
لذلال دحرص الشباب خا ة والمجتمع الفلسطيني عامة على متابعة هذه األفالم لتى و ل األمر 
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ببعض األشخاص زيار  أما ن التمثيل التي كان دمثل ب،ا أبطال بعض األفالم، هذا يدل بأن القيم 
ة العامة وأسرار نموهم العاطفي واالجتماعي خا ة نابع االجتماعية التي دستسب،ا الشباب في لياتم

 MBC2من مشاهد  مثل تلال المسلسالت، كما عبر أدضا الشباب عن مشاهدت،م لقنوات أخر مثل 

وجميع هذه القنوات هي  MELODY AFLAM وZEE AFLAM وMBC ACTION و ,
 دالة على تأثر الشباب ب،ا أو إعجاب بما يتم مشاهدتم.

 س:السؤال الساد
على متابعة القنوات  همأسباب حرصو على متابعتها  الشبابما الموضوعات التي يحرص 

 الفضائية؟
عات والتكرارات لمعرفة نوعية الموضو  ةاستخرج البالثان النسب المئوي دسلإلجابة عن السؤال السا

 يوضح ذلال.( 9ور م   ( 8على متابعت،ا في القنوات الفضائية، والجدول ر م   الشبابالتي دحرص 
ى متابعت،ا عل الشباب( يبين توزيع أفراد العينة لسب نوعية الموضوعات التي دحرص 8جدول  

 في القنوات الفضائية.

نوعية  الرقم
 الموضوعات 

النسبة  العدد
 المئوية

نوعية  الرقم
 الموضوعات

النسبة  العدد
 المئوية

 35.9 92 رياضية 8 13.7 35 ا تصاددة 1

 30.5 78 تعليمية 7 30.5 78 سياسية 2

 28.9 74 أسر  9 36.3 93 علمية 3

 27.3 70 طقس 10 66.4 170 اجتماعية 4

دحر وا على مشاهد  البرامم  االجتماعية(  الشباب( أن النسبة األعلى من 7يتبين من الجدول ر م  
( من عينة %66.4( مبحوثا، أي ما نسبتم  170والتي جاءت بالمرتبة األولى، ليث بلغ عددهم  

الذين دحر وا على متابعة البرامم  الفنية( ليث بلغ  الشبابالدراسة، وفي المرتبة الثانية جاء 
الذين يتابعوا  الشبابء في الترتيب الثالث (، وجا%48.8( مبحوثا أي ما دعادل  125عددهم  

(، وجاء في الترتيب %46.9( مبحوثا أي ما نسبتم  120البرامم  الثقافية(، ليث بلغ عددهم  
( مبحوثا أي ما نسبتم 117الذين يتابعوا البرامم  الدينية(، ليث بلغ عددهم   الشبابالرابع 

بلغ   العسسرية (، ليث لذين دشاهدوا البرامما الشباب(، بينما جاء في الترتيب األخير 45.7% 
 (.%10.5( مبحوثا أي ما نسبتم  27عددهم  

ياللظ من خالل النتائم السابقة بأن الشباب متنوع في متابعتم للبرامم االجتماعية والفنية والثقافية 
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لى ( والتي أشارت إلى أن الشباب دحرص ع1993،  محمدوتتفق هذه الدراسة مع دراسة  وغيرها،
متابعة برامم الفضائيات المختلفة والتي تتناول برامم متنوعة أدضا، التعليمة والفنية والمسرلية 
والثقافية وغيرها، والمتتبع للشباب دجد أن الشباب يبحث عن كل ما هو جديد، خا ة وانم دعيش 

لياه إلى  ةالدور كما أشار اريسسون، والذي ركز على مف،وم ال،وية والتي دسعى الشباب في بداد
 إدجاد تلال ال،وية.
 (256 ن=   على متابعة القنوات الفضائية. الشباب( يبين أسباب لرص 9جدول ر م  

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسط 0.57 1.80 معلوماتها صادقة 1

 متوسط 0.52 1.95 تتناول الموضوع بحرية وصراحة 2

 مرتفع 0.70 2.54 واالسترخاءللتسلية  3

 مرتفع 0.71 2.52 للتخلص من الملل وشغل أوقات الفراغ 4

 متوسط 0.70 1.70 تساهم في بناء هويتي 5

 متوسط 0.82 1.93 أجدها متنفس لحدة االنفعاالت التي أعاني ها 6

 متوسط 0.68 1.77 أتعلم من خاللها القيم االجتماعية 7

 متوسط 0.71 2.06 أرائي حول المشكالت والقضايا الراهنةتساعدني في تكوين  8

 متوسط 0.65 1.77 ألنها تتفق مع اهتماماتي 9

 منخفض 0.56 1.40 ألنها تنسجم مع العادات والتقاليد والثقافة الفلسطينية 10

لالستفادة من التجارب والخبرات المعرفية والحياتية للمجتمع  11
 الفلسطيني

 متوسط 0.77 1.82

 منخفض 0.58 1.63 أجد فيها البناء االجتماعي السليم 12

 منخفض 0.54 1.32 اعتبرها مثلي األعلى في التنشئة السلوكية واألخالقية 13

 متوسط 0.75 2.14 لمجرد أنني متعود على مشاهدتها 14

 متوسط 0.77 2.20 فرصة لاللتقاء بإفراد األسرة والجلوس معهم 15

 متوسط 0.71 1.75 ومشكالتهم وأزماتهم ماآلخرين همومهبهدف مشاركة  16

 متوسط 0.76 1.77 تلبي احتياجاتي النفسية واالجتماعية 17

 مرتفع 0.62 2.46 من خاللها أتعرف على الثقافات األخرى  18

 متوسط 0.74 1.99 أجد نفسي منسجما مع الفضائيات 19

 منخفض 0.58 1.53 تساعدني المواد المعروضة على تنشئة القيم 20

 متوسط 0.74 1.88 اشعر براحة نفسية لمتابعة الفضائيات 21

 منخفض 0.69 1.52 أجد في بعض الشخصيات مثلي األعلى 22

 منخفض 0.70 1.47 أقلد بعض الرموز واألبطال 23

 متوسط 0.76 1.91 احرص على متابعة مجريات األحداث التي تعرضها الفضائيات 24

 منخفض 0.69 1.56 األفالم تؤثر في شخصيتيأجد بان  25
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تمثلت  على متابعة القنوات الفضائية الشبابيتضح من بيانات الجدول السابق أن أهم أسباب لرص 

درجة مرتفعة، ثم جاء في المرتبة الثانية ( ب2.53سترخاء( بمتوسط لسابي في:  للتسلية واال
كذلال، وجاء في المرتبة  مرتفعة( 2.51 لسابيل وشغل أو ات الفراغ( بمتوسط  للتخلص من المل

درجة مرتفعة أدضا. ب( 2.45 على الثقافات األخرى( بمتوسط لسابيالثالثة  من خالل،ا أتعرف 
( 2.19األسر  والجلوس مع،م( بمتوسط لسابي  بينما جاء في المرتبة الرابعة  فر ة لاللتقاء بإفراد 

متعود على مشاهدت،ا( بمتوسط  لمجرد أننيدرجة متوسطة. وجاء في المرتبة الخامسة  ب
في لين جاء في المرتبة األخير   اعتبرها مثلي األعلى في  ( بدرجة متوسطة أدضا،2.14 لسابي

درجة منخفضة، وفي المرتبة  بل األخير  ( ب1.31  لسابيالتنشئة السلوكية واألخالقية( بمتوسط 
منخفضة بدرجة  (1.39لسطينية( بمتوسط لسابي والثقافة الف ألن،ا تنسجم مع العادات والتقاليد 

 أدضا.
ياللظ من خالل النتيجة السابقة بأن الشباب دشاهد التلفاز من أجل ملء و ت الفراغ والتسلية، 
ولسب نظرية التعلم االجتماعي دسعى الشباب إلى التعلم وتبادل الخبرات من خالل و ت دشعر بم 

ة ا تساب قيم اجتماعية متنوعة ليتناسب مع المرللة العمري الفرد ويسعى إلى ملئم، وهذا دساعد على
 التي دعش،ا الشباب وبسل تأ يد دساهم ذلال في إدجاد سلوكيات تتوافق مع ما يتم مشاهدتم.

 السؤال السابع:
 الجتماعية؟ا الشبابما األمور التي يجب على القنوات الفضائية أن تفعلها لتتناسب مع احتياجات 

 والتكرارات لمعرفة األمور التي دجب على ةاستخرج النسب المئويتم  سابعال اللإلجابة عن السؤ 
( يوضح 10االجتماعية، والجدول ر م   الشبابالقنوات الفضائية أن تفعل،ا لتتناسب مع التياجات 

 ذلال.
( يبين توزيع أفراد العينة لسب األمور التي دجب على القنوات الفضائية أن تفعل،ا 10جدول  

 االجتماعية. الشبابلتتناسب مع التياجات 
 النسبة المئوية العدد نوعية الموضوعات  الرقم

 64.8 166 التميز بالمصداقية. 1

 7.8 20 القدرة على التقليد. 2

 56.6 145 والموضوعات االجتماعية.الجرأة في تناول القضايا  3

 28.5 73 تميز أداء المذيعين ومقدمي البرامج. 4
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 44.9 115 وجود برامج متنوعة بها. 5

 40.2 103 الموضوعية عند تناولها للقضايا االجتماعية وتحليها. 6

 53.9 138 عرض وجهات النظر المختلفة. 7

 23.8 61 الهواء.إشراك الجمهور في البرامج التي تبث على  8

 69.9 179 أن تكون واقعية. 9

 71.9 184 أن تلبي احتياجات الشباب. 10

 
أ دوا على أن أهم األمور التي دجب  الشباب( أن النسبة األعلى من 10يتبين من الجدول ر م  

تياجات االجتماعية  أن تلبي ال الشبابعلى القنوات الفضائية أن تفعل،ا لتتناسب مع التياجات 
( من عينة الدراسة، وفي المرتبة %71.9( مبحوثا، أي ما نسبتم  184الشباب( ليث بلغ عددهم  

( من عينة %69.9( مبحوثا، أي ما نسبتم  179الثانية  أن تكون وا عية(، ليث بلغ عددهم  
لغ ألمور  التميز بالمصداقية( ليث بالذين يروا أن أهم ا الشبابالدراسة، وفي المرتبة الثالثة جاء 

الذين يروا أن أهم  الشباب(، وجاء في الترتيب الرابع %64.8( مبحوثا أي ما دعادل  166عددهم  
( مبحوثا أي 145األمور  الجرأ  في تناول القضادا والموضوعات االجتماعية(، ليث بلغ عددهم  

الذين يروا أن أهم األمور  عرض وج،ات  الشباب(، وجاء في الترتيب الخامس %56.6ما نسبتم  
(، وجاء في الترتيب %53.9( مبحوثا أي ما نسبتم  138النظر المختلفة(، ليث بلغ عددهم  

( 115الذين يروا أن أهم األمور  وجود برامم متنوعة ب،ا.(، ليث بلغ عددهم   الشبابالسادس 
لذين يروا أن أهم األمور  الموضوعية ا الشباب(، في الترتيب السابع %44.9مبحوثا أي ما نسبتم  

(، %44.9( مبحوثا أي ما نسبتم  103عند تناول،ا للقضادا االجتماعية وتحلي،ا(، ليث بلغ عددهم  
الذين يروا أن أهم األمور  تميز أداء المذدعين ومقدمي البرامم(، ليث  الشبابوفي الترتيب الثامن 

الذين يروا أن أهم  الشباب(، وفي الترتيب التاسع %28.6( مبحوثا أي ما نسبتم  73بلغ عددهم  
( مبحوثا أي ما 61األمور  إشراك الجم،ور في البرامم التي تبث على ال،واء(، ليث بلغ عددهم  

الذين يروا أن أهم األمور القدر  على  الشباب(، بينما جاء في الترتيب األخير %23.8نسبتم  
 (.%7.8أي ما نسبتم  ( مبحوثا 20التقليد(، ليث بلغ عددهم  

 السؤال الثامن:
 بالقنوات الفضائية؟ الشبابإلى أي حد يثق 
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 ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويثامن تم استخراج لإلجابة عن التساؤل ال
 .(11بالقنوات الفضائية في الجدول ر م   الشبابوالتكرارات لكل فقر  من فقرات ثقة 

 بالقنوات الفضائية. الشباب( يبين درجة ثقة 11جدول ر م  
المتوسط  االستجابات الفقرة ترتيب

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة كبيرة

 % ك % ك % ك % ك

8 MBC4 47 18.4 111 43.4 71 27.7 27 10.5 2.6953 0.8905 متوسطة 

9 MBC2 21 8.2 88 34.4 94 36.7 53 20.7 2.3008 0.8897 متوسطة 

11 MBC ACTION  34 13.3 76 29.7 102 39.8 44 17.2 2.3906 0.9224 متوسطة 

5 ZEE AFLAM 34 13.3 42 16.4 123 48.0 57 22.3 2.2070 0.9373 متوسطة 

4 MELODY 

AFLAM 8 3.1 63 24.6 110 43.0 75 29.3 2.0156 0.8163 متوسطة 

 متوسطة 0.5633 2.3219 ثقة الشباب بالقنوات الفضائيةلدرجة الدرجة الكلية 

 .( درجات4أقصى درجة لالستجابة )                                               ك = التكرار.   % = الوزن النسبي

 

درجة بالقنوات الفضائية جاءت ب الشباب يتضح من بيانات الجدول السابق أن الدرجة الكلية لثقة
كما تبين أن أ ثر القنوات الفضائية ثقة  ،(2.32ليث أن متوسط الوزن المرجح بلغ   ،"متوسطة"

( معبرا عن درجة 2.69( بمتوسط وزن مرجح  MBC4تمثلت في:   الشبابمن وج،ة نظر 
( معبرا عن 2.39( بمتوسط وزن مرجح  MBC ACTIONمتوسطة، ثم جاء في المرتبة الثانية  

( معبرا عن 2.30( بمتوسط وزن مرجح  MBC2درجة متوسطة كذلال، وجاء في المرتبة الثالثة  
( 2.20( بمتوسط وزن مرجح  ZEE AFLAMدرجة متوسطة أدضا. وجاء في المرتبة الرابعة  

( MELODY AFLAMمعبرا عن درجة متوسطة أدضا. بينما جاء في المرتبة الخامسة واألخير   
 ( معبرا عن درجة متوسطة أدضا.2.01وزن مرجح   بمتوسط

 السؤال التاسع:
ار قناة دون أخرى رغم أنهما يبثان موضوعا اجتماعيا في يختا الشبابما المعايير التي تجعل 

 الوقت نفسه؟
تجعل  والتكرارات لمعرفة المعايير التي ةاستخرج البالثان النسب المئوي التاسعلإلجابة عن السؤال 

المبحوث دختار  نا  دون أخرى رغم أن،ما يبثان موضوعا اجتماعيا في الو ت نفسم، والجدول ر م 
 ( يوضح ذلال.12 

( يبين توزيع أفراد العينة لسب المعايير التي تجعل المبحوث دختار  نا  دون أخرى رغم 12جدول  
 في الو ت نفسم. أن،ما يبثان موضوعا اجتماعيا
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 النسبة المئوية العدد المعايير التي تجعل المبحوث يختار قناة دون أخرى  الرقم
 27.7 71 الموضوعية والد ة فيما تقدمم القنا  بصفة عامة 1

 27.3 70 تنوع أشسال المواد المذاعة على القنا  2

 37.1 95 مصداقية القنا  3

 32.8 84 وضوح الصور  4

 65.6 168 الدقيقة واآلراء المفيد  التي تقدم،ا القنا  المعلومات 5

أ دوا على أن أهم المعايير التي تجعل  الشباب( أن النسبة األعلى من 12يتبين من الجدول ر م  
المبحوث دختار  نا  دون أخرى رغم أن،ما يبثان موضوعا اجتماعيا في الو ت نفسم تمثلت في 

( مبحوثا، أي ما نسبتم 168 المعلومات الدقيقة واآلراء المفيد  التي تقدم،ا القنا ( ليث بلغ عددهم  
( مبحوثا، 95نية  مصداقية القنا (، ليث بلغ عددهم  ( من عينة الدراسة، وفي المرتبة الثا65.6% 

( من عينة الدراسة، وفي المرتبة الثالثة  وضوح الصور ( ليث بلغ عددهم %37.1أي ما نسبتم  
(، وجاء في الترتيب الرابع  الموضوعية والد ة فيما تقدمم القنا  %32.8( مبحوثا أي ما دعادل  84 

(، وجاء في الترتيب الخامس %27.7مبحوثا أي ما نسبتم   (71بصفة عامة(، ليث بلغ عددهم  
( مبحوثا أي ما نسبتم 70واألخير  تنوع أشسال المواد المذاعة على القنا (، ليث بلغ عددهم  

 27.3%.) 
 السؤال العاشر

 على القنوات الفضائية للحصول منها على معلومات اجتماعية؟ الشبابهل يعتمد 
 لشباباوالتكرارات لمعرفة أن كان  ةاستخرج البالثان النسب المئوي العاشرلإلجابة عن السؤال 

( يوضح 13دعتمدوا على القنوات الفضائية للحصول من،ا على معلومات اجتماعية، والجدول ر م  
 ذلال.

صول دعتمدوا على القنوات الفضائية للح الشباب( يبين توزيع أفراد العينة لسب أن كان 13جدول  
 ت اجتماعية.من،ا على معلوما

اعتماد الشباب القنوات الفضائية للحصول  الرقم
 على معلومات اجتماعية

 النسبة المئوية العدد

 16.0 41 اعتمد بدرجة كبير  1

 39.5 101 اعتمد بدرجة متوسطة 2

 28.1 72 اعتمد بدرجة  ليلة 3

 16.4 42 ال اعتمد مطلقا   4

 100.0 256 المجموع
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دعتمدوا على القنوات الفضائية للحصول  الشباب( أن النسبة األعلى من 13يتبين من الجدول ر م  
( مبحوثا، أي ما نسبتم 101من،ا على معلومات اجتماعية  بدرجة متوسطة(، ليث بلغ عددهم  

( من عينة الدراسة %28.1( مبحوثا أي ما دعادل  72( من عينة الدراسة، بينما أ د  39.5% 
( %16.4( مبحوثا أي ما نسبتم  42ضائية  بدرجة  ليلة(، في لين بين  اعتمادهم على القنوات الف

( %16.0( مبحوثا أي ما نسبتم  41أن،م دعتمدوا على القنوات الفضائية  ال اعتمد مطلقا(. بينما أ د  
 أن،م دعتمدوا على القنوات الفضائية  بدرجة كبير (.

 عشر الحاديالسؤال 
 على هذه القنوات بالتحديد؟ الشبابلماذا يعتمد 

مد والتكرارات لمعرفة لماذا دعت ةعشر استخرج البالثان النسب المئوي الحادي لإلجابة عن السؤال
 ( يوضح ذلال.14على هذه القنوات بالتحديد، والجدول ر م   الشباب

 .دعلى هذه القنوات بالتحدي الشباب( يبين توزيع أفراد العينة لسب لماذا دعتمد 14جدول  
 النسبة المئوية العدد على هذه القنوات بالتحديد الشبابلماذا يعتمد  الرقم

 29.7 76 ألنها موضوعية في عرض القضايا االجتماعية 1

 24.6 63 ألنها تلتزم بالمصداقية عند تغطيتها ألي قضية اجتماعية 2

 22.3 57 لألداء المتميز لمقدمي البرامج االجتماعية 3

 30.5 78 أفالم مميزةألنها تتضمن  4

 45.7 117 ألنها ممتعة في عرضها 5

 28.9 74 ألنها األكثر انتشارا بين الشباب 6

 9.8 25 ألسباب أخرى  7

 
سبب اعتمادهم على أ دوا على أن  الشباب( أن النسبة األعلى من 14يتبين من الجدول ر م  
( مبحوثا، أي ما 117دعود  ألن،ا ممتعة في عرض،ا( ليث بلغ عددهم   القنوات الفضائية بالتحديد

( من عينة الدراسة، وفي المرتبة الثانية  ألن،ا تتضمن أفالم مميز ( ليث بلغ عددهم %45.7نسبتم  
( من عينة الدراسة، وفي المرتبة الثالثة ألن،ا موضوعية في %30.5( مبحوثا، أي ما نسبتم  78 

( من عينة %29.7( مبحوثا، أي ما نسبتم  76جتماعية(، ليث بلغ عددهم  عرض القضادا اال
( مبحوثا أي 74الدراسة، وفي المرتبة الرابعة  ألن،ا األ ثر انتشارا بين الشباب( ليث بلغ عددهم  

ألن،ا تلتزم بالمصداقية عند تغطيت،ا ألي  ضية (، وجاء في الترتيب الخامس  %28.9ما دعادل  
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(، وفي الترتيب السادس  لألداء %24.6( مبحوثا أي ما نسبتم  63ث بلغ عددهم  (، لياجتماعية
(. وجاء %22.3( مبحوثا أي ما نسبتم  57المتميز لمقدمي البرامم االجتماعية(، ليث بلغ عددهم  

 (.%9.8( مبحوثا أي ما نسبتم  25في الترتيب السابع واألخير  ألسباب أخرى(، ليث بلغ عددهم  
خالل النتيجة السابقة بأن الشباب دشاهد القنوات الفضائية ألن،ا ممتعة وتعرض أفالم ياللظ من 

واتجاهات،م مثل المسلسالت التركية أو البرامم االجتماعية أو البرامم التي تحتوي على  قتتواف
التي كانت األ ثر مشاهد  بين الجم،ور في الفتر  السابقة.وتتفق هذه  Arab idelمسابقات مثل 

والتي أشارت إلى أن الشباب دشاهد الفضائيات كون،ا تعرض  (1993)محمد،راسة مع دراسة الد
 أفالم مميز  وبرامم اجتماعية وفنية نالت إعجاب المشاهدين.

 عشر. الثانيالسؤال 
المعرفي عن الموضوعات االجتماعية لدرجة أنهم  الشبابهل أشبعت القنوات الفضائية فضول 

 لم يفكروا في اللجوء إلى وسائل إعالمية أخرى لزيادة المعرفة االجتماعية؟
القنوات  والتكرارات لمعرفة أن كانت ةاستخرج البالثان النسب المئوي الثاني عشرلإلجابة عن السؤال 

المعرفي عن الموضوعات االجتماعية لدرجة أن،م لم دفكروا في  الشبابالفضائية أشبعت فضول 
 ( يوضح ذلال.15اللجوء إلى وسائل إعالمية أخرى لزياد  المعرفة االجتماعية، والجدول ر م  

 لشبابا( يبين توزيع أفراد العينة لسب أن كانت القنوات الفضائية أشبعت فضول 15جدول  
رجة أن،م لم دفكروا في اللجوء إلى وسائل إعالمية أخرى المعرفي عن الموضوعات االجتماعية لد

 لزياد  المعرفة االجتماعية.
أن كانت القنوات الفضائية أشبعت  الرقم

 المعرفي  الشبابفضول 
 النسبة المئوية العدد

 3.9 10 إلى لد كبير 1

 65.2 167 إلى لد ما 2

 30.9 79 لم تشبع فضولي 3

 100.0 256 المجموع

القنوات الفضائية أشبعت  أن أ دوا على الشباب( أن النسبة األعلى من 15يتبين من الجدول ر م  
فضول،م المعرفي عن الموضوعات االجتماعية لدرجة أن،م لم دفكروا في اللجوء إلى وسائل إعالمية 

بتم ( مبحوثا، أي ما نس167أخرى لزياد  المعرفة االجتماعية  إلى لد ما(، ليث بلغ عددهم  
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( من عينة الدراسة أن %30.9( مبحوثا أي ما دعادل  79( من عينة الدراسة، بينما أ د  65.2% 
( أن القنوات الفضائية %3.9( مبحوثين أي ما نسبتم  10القنوات  لم تشبع فضول،م(، في لين بين  

ب دسعى ا، هذا يؤكد بأن الشبأشبعت فضول،م المعرفي عن الموضوعات االجتماعية  إلى لد كبير(
إلى التعرف على  نوات أخرى إلشباع فضول،م الشخصي ، وفي لال البحث عن جديد يؤثر ذلال 

 على منظومة القيم االجتماعية ألنم دسعى للتعرف على  نوات أخرى 
 

 :التوصيات
يو ي البالثان فئة الشباب خا ة والمجتمع عامة ضرور  بناء إستراتيجية للحد من متابعة  .3

 دي بالكثير من الشباب إلى لالة االنحالل الخلقي.األفالم التي تؤ 

ينبغي االنتباه إلى ما تنقلم وسائل األعالم األخرى وتحديد مصادر الخطر الذي يؤدي إلى  .4
 تغير القيم االجتماعية.

العمل على متابعة الشباب أثناء المشاهد  وخصو ا فتر  المساء لما تؤددم من تغير في  .5
 السلوك أو لالة االنحراف.
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