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  ملخص

ضائيات،     و الف ة نح وم التطبيقي ة العل ة جامع ات طلب ة اتجاه ى معرف ة ال ذه الدراس دفت ه ه
وأثرها في شخصياتهم وآرائهم، واآلثار المترتبة لمشاهدتهم لهذه الفضائيات اجتماعيًا ونفسيًا، فقد            

ة     ٣٤١تم تحقيق أهداف هذه الدراسة وذلك بإجراء الدراسة على عينة عشوائية من                 طالب وطالب
ان     ة عم وم التطبيقي ة العل ن جامع ر       / م ت أث ائج بين دة نت ى ع ة ال ذه الدراس لت ه األردن توص

شباب،    ي انحراف ال ا ف ا، وأثره سلبي له دور ال ن ال وفهم م دى تخ ة وم يم الطلب ي ق ضائيات ف الف
ا بينت           وتأثيرها ف  ة آم ة و        ي ثقافتهم وسلوآهم داخل الجامع ة بأهمي دور الدراسة مدى وعي الطلب

سعى                   ي ت ديني واألهداف الت وعي ال القيم الدينية في حياتهم وضرورة استغالل الفضائيات لنشر ال
ي تعرضها،             الم الت سالت واالف رامج والمسل ا من خالل مجموعة الب ى تحقيقه ضائيات ال ذه الف ه

  .ذه البرامج في التحصيل الدراسيووعيهم بأثر ه

  .القنوات الفضائية، جامعة العلوم التطبيقية، اتجاهات الطلبة: الكلمات الدالة
 
Abstract 

This study aims to investigate the stances of students of the Applied  
Science Private University in Amman- Jordan, towards satellite channels. 
It aims to know their tendencies in addition to the impact of these 
channels on their personalities, views and their implications on them, 
both socially and psychologically .The subjects of the study are 341 
Students selected randomly from the university students mentioned. The 
results of the study show that the students are worried that these channels 
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have negative effect on their values because they think these channels 
play a negative role in their society, and this role may result in a negative 
impact on the youth's delinquency, and their traditional and social 
behavior. The study also shows to what extent the students are worried 
about their social values. The students' responses revealed evident 
worries that these channels may result in the dissemination of the social 
and religious values. Through the serials, programs and films that these 
channels broadcast. They also expressed their fear that these channels 
may eventually reflect negatively on their academic performance.  

  
  المقدمة

ى    سه عل د أصبح يفرض نف ع جدي ات عن واق ورة المعلوم صال وث ا االت فرت تكنولوجي أس
ا              ا، مم ذه التكنولوجي ة له دول المتقدم ار ال ع احتك ذا الواق م مؤشرات ه ا المعاصر، ومن أه عالمن
ائل   ام وس ق أم د الطري ى تمهي ة، وعل الم المختلف ين دول الع ا ب وازن له ر مت دفق غي ى ت اعد عل س

 حماية الهوية   لتصبح والثقافة الغربية الختراق المجتمعات النامية وتهديد هويتها وثقافتها،          اإلعالم
  .)١( العربية أمرًا في غاية األهمية

 وما تعكسه من صور   ،وفي ظل ما تقدمه الفضائيات الغربية واألجنبية من مضامين مختلفة    
ذه        العربي ومجتمعه فق  الوطن  مشوهة وسلبية عن واقع اإلنسان في        ار ه د ازدادت المخاوف من أث

ك                        ى نهج تل ة سارت عل ضائيات العربي أن بعض الف ًا ب ة، علم ة العربي العولمة الثقافية على الهوي
ضمونًا، األ  كًال وم وات ش ى  القن ة إل اهير العربي ذي أدى بالجم ر ال ات  م ك الثقاف اط تل رويج أنم ت

  .)٢( وتقليدها

ًا واضحًا     ويمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى المضامين ا        ي القت رواج لترفيهية السطحية الت
راهقين،                شباب والم ة ال ي خاصة فئ ي واهتمامًا متزايدًا من المشاهد العرب رة       الت ل شريحة آبي  تمث

  .ومهمة

ًا              زداد يوم ضائي، ت اح الف ة واالنفت إن الفضائيات التي تشكل عصب الحياة في عصر العولم
راء   تجاوزت في سياساتها آل الخطوط      وقدبعد يوم،    لبًا ف         الحم ؤثر س شكل   ، وغدت ت شباب ب ى ال

ى                     ة والحث عل اب التوعي آبير مع غياب ميثاق شرف إعالمي يسعى للبناء ال للهدم إلى جانب غي
ادة    رامج ج ن ب د م و مفي ا ه شاهدة م ادئ   و. م يم والمب ن الق د م ر العدي ي تغيي ضًا ف اهمت أي  ، س

ذه            واستطاعت تشكيل العقول بالطريقة التي تريدها، بعيداً       ي رسمت له  عن األهداف األساسية الت
  .)٣(ومنهم طلبة الجامعات في الوطن العربي . الفضائيات

                                                 
  . )٣٠٨(. مجلة الحرس الوطني. "تأثير القنوات الغربية على الثقافة العربية ".)٢٠٠٧( . رضا،علي سيد  )1(
 .)٣٠٨(. مجلة الحرس الوطني. " القنوات الغربية على الثقافة العربيةتأثير ".)٢٠٠٧( . رضا،علي سيد  )2(
  .printphp/articles/com.sharg_al.www . )٢٠٠٨(. الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية  )3(
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ة نحو       لحالية استطالع اتجاهات آراء عين    وتحاول الدراسة ا   ة من طلبة جامعة العلوم التطبيقي
ة               ضائيات العربي في  الفضائيات، ومدى ما تترآه من سلبيات أو إيجابيات عليهم، ومدى ثقتهم بالف

ي    افي الغرب د الثق ة الم ذ      ،مواجه سلبية له أثيرات ال ن الت ايتهم م شباب وحم صين ال ة تح ه  وآيفي
ة،   ة المتالحق ارات اإلعالمي ن  التي ه م ا تبث ة، وم ضائيات األجنبي ن الف تفادة م ى االس رامج وعل  ب

  .خاصة ما ينسجم منها مع ثقافتنا وقيمنا ودينناومسلسالت وغيرها 
  

  أهداف الدراسة

وات              تهدف الد  راسة الحالية إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو القن
ة                   سية واالجتماعي ا في الجوانب النف ًا وأثره لبًا أو إيجابي شاهدتها س الفضائية، ومدى تأثرهم من م

  .والثقافية وغيرها

اب من الذآور للقنوات الفضائية األجنبية والمحلية دور مهم في التأثير في بناء شخصية الشب   
ة                  ة واالجتماعي ة واألخالقي تهم العقلي واإلناث، وفي قيمهم وأنماط تفكيرهم، وفي نفسياتهم وفي بني

  .والنفسية

ان أن رى الباحث ذا ي اك نقص ل و   هن ة نح وم التطبيقي ة العل ة جامع ات طلب ة اتجاه ي دراس ف
ع  منازلنا ومقرات عملنا وغيرها، ومما غزت الفضائيات المختلفة، التي قد    قد يساعد في فهم الواق
  .وعالقة عدد من متغيرات الدراسة بهذه االتجاهات. النفسي واالجتماعي لشبابنا

  :ويمكن حصر أهداف الدراسة فيما يأتي

 .التعرف على اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو القنوات الفضائية المختلفة .١

ة إحصائية في اتجا              .٢ روق ذات دالل ة         التعرف على وجود ف وم التطبيقي ة العل ة جامع هات طلب
رات        ى متغي ان          : الخاصة نحو الفضائيات تعزى إل سية، المستوى الدراسي، مك الجنس، الجن

  . القنوات الفضائيةبواسطتهالسكن، الحالة االجتماعية، والقمر الفضائي الذي يشاهد الطلبة 

ة ا                    .٣ ة جامع ة إحصائية في اتجاهات طلب روق ذات دالل ة   التعرف على وجود ف وم التطبيقي لعل
ب           ة وجان ة، والديني ة، والثقافي سية واالجتماعي ب النف ق بالجوان ا يتعل ضائيات فيم و الف نح

  .التحصيل األآاديمي

  . مشاهدتهاون أو ال يفضل مشاهدتها الطلبةوعية الفضائيات التي يفضلالتعرف على ن .٤

  .اليومي للطلبةمشاهدة الالتعرف على معدل ساعات  .٥
  

  أهمية الدراسة

ا        تكت ة ألنه ى           سب هذه الدراسة أهمي ى التعرف عل ي تهدف إل د واحدة من المحاوالت الت تع
ة ف    اتجاهات طلبة الجامعات نحو الفضائيات، ومعرفة   سلبية واإليجابي ا ال ذه   . يهم تأثيراته شكل ه لت
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ة             ار المختلف ائج واآلث ك النت ة        . الدراسة إضافة علمية للوقوف على تل ة الدراسة الحالي وتكمن أهمي
جنسية عربية  ) ٤٧(ًا في مجتمع الدراسة وهو طلبة جامعة العلوم التطبيقية التي تضم حوالي             أيض

ا يعطي مؤشرات            ًا، ومن مختلف التخصصات واالتجاهات مم ورًا وإناث ة، ذآ وإسالمية وأجنبي
  .ذات داللة لنتائج الدراسة في المجتمع األردني والعربي

ا التو  ن محاولته ة م ة الدراس أتي أهمي ا ت ار  آم ول والتوصيات لآلث ن الحل دد م ى ع صل إل
ذا         ة ه مية لمواجه ر الرس مية وغي سات الرس دخل المؤس رورة ت ضائيات، وض ك الف سلبية لتل ال
وادي    رة، والن ة، واألس ة والديني ة والثقافي ة واإلعالمي ة واالجتماعي ر، آالمؤسسات التعليمي الخط

  .والجمعيات وغيرها
  

  مشكلة الدراسة

 اإلقبال الكبير   إذ يالحظ ة يمكن تسليط الضوء على مشكلة الدراسة،        في ضوء أهداف الدراس   
ز               ة والترآي ضائية األجنبي وات الف شاهدة القن من قبل فئة الشباب ومن بينهم طلبة الجامعات على م
اء            على نوعية معينة منها، والتي ترآز على الجنس واإلثارة، والعنف، والجريمة، والرقص والغن

ذه      وغيرها تشجع على السل    اعي له سلوك االجتم وك غير السوي مما يؤدي إلى نتائج سلبية على ال
  .الفئة من المجتمع

ى                  تظهر ضائيات عل سلبية للف ار ال ة اآلث  مشكلة الدراسة الحالية لقلة وجود دراسات تحدد بدق
دول     . المجتمعات العربية من الجوانب النفسية والثقافية وغيرها       وتتضمن مشكلة الدراسة عجز ال

المية العرب ة واإلس ني ا ع ة م ًا  تبث مواجه دمرة ثقافي سلبية الم ا ال ة وتأثيراته ضائيات األجنبي ه الف
  . التحصيل الدراسي لهذه الشريحةيفواجتماعيًا وأخالقيًا ودينيًا، إضافة إلى تأثيرها السلبي 

  . أسئلتهاد مشكلة الدراسة الحالية باإلجابة عنوتتحد
  

  حدود الدراسة

  :ما يليلية بتحددت الدراسة الحا

ا                : مجتمعها .١ غ عدد طلبته حيث طبقت على طلبة جامعة العلوم التطبيقية في مدينة عمان، ويبل
ة،  طالبٍ ٨٠٠٠ ة خاصة   ٤٧من حوالي   وطالب ة وهي جامع ة وأجنبي ة عربي سية مختلف  جن

 .م١٩٩١ وبدأت الدراسة فيها عام ،١٩٨٩تأسست عام 

 .٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسية  في الفصل الثاني من السنة طبقت هذه الدراسة .٢

ي   .٣ ستقلة وه ا الم ة     : متغيراته ي، والحال ستوى الدراس ر، والم سية، والعم نس، والجن الج
 .االجتماعية، ومكان السكن، والقمر الفضائي، ومعدل ساعات المشاهدة اليومي

اث    .٤ ذآور واإلن ن ال ا م الوريوس (طلبته ة البك ي مرحل صات،  ،)ف ف التخص ن مختل  وم
 .ي آليات الجامعة اإلنسانية والتطبيقيةوالمستويات الدراسية، ف
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ي  .٥ تبانتها الت تملتاس ى اش ي  ) ٤٦( عل االت ه سة مج ى خم ة عل رة موزع سي، : فق النف
  .واالجتماعي، والتحصيل األآاديمي، والثقافي، والديني

  
  أسئلة الدراسة

ضائية من خالل                    : السؤال األول  وات الف ة نحو القن وم التطبيقي ة العل ة جامع ما اتجاهات طلب
  مجاالت الدراسة المختلفة ؟

اني  سؤال الث وم      :ال ة العل ة جامع ات طلب ي اتجاه صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ل توج  ه
  التطبيقية نحو القنوات الفضائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟

ث  سؤال الثال وم      : ال ة العل ة جامع ات طلب ي اتجاه صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ل توج ه
  يات تعزى لمتغير الجنس؟التطبيقية نحو الفضائ

ع  سؤال الراب وم      : ال ة العل ة جامع ات طلب ي اتجاه صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ل توج ه
  التطبيقية نحو الفضائيات تعزى لمتغير الجنسية؟

سؤال الخامس وم  : ال ة العل ة جامع ات طلب ي اتجاه ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف هل توج
  حالة االجتماعية؟التطبيقية نحو الفضائيات تعزى لمتغير ال

سادس سؤال ال وم  : ال ة العل ة جامع ي اتجاهات طلب ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف هل توج
  التطبيقية نحو الفضائيات تعزى لمتغير مكان السكن؟

سابع سؤال ال وم     : ال ة العل ة جامع ات طلب ي اتجاه صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ل توج ه
  ار الفضائية؟التطبيقية نحو الفضائيات تعزى لمتغير األقم

  ما هي أآثر القنوات الفضائية التي يفضل الطلبة مشاهدتها؟: السؤال الثامن

  طلبة الجامعة؟لدى  اليومية للتلفازمشاهدة الما هو معدل : السؤال التاسع
  

  اختيار العينةمجتمع الدراسة و

ة الخاصة  وم التطبيقي ة العل ة جامع و طلب ة وه ع الدراس ة من مجتم ة الدراس ألف عين ن تت  م
ة راسية والتخصصات في أقسام      ومن مختلف المستويات الد    ،الذآور واإلناث  ا  الجامع  في    وآلياته

  .مرحلة البكالوريوس

اث  من اإل   ١٤٢ذآور و ال من    ١٩٩طالبًا وطالبة،   ) ٣٤١(ويبلغ العدد الكلي لعينة الدراسة       ن
  . سنة فما فوق١٨ومن فئة األعمار من 

ة  وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة ا  ا أن تكون      و،لعينة العشوائية الطبقي روعي في اختياره
سية،  وهينسبتها ممثلة بشكل يتناسب مع مجتمع الدراسة، ومع متغيراتها            العمر، والجنس، والجن



 "......نحو  علوم التطبيقيةاتجاهات طلبة جامعة ال "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٥٨٠
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شاهدة      اعات م ط س دل متوس سكن، ومع ان ال اعي، ومك ستوى االجتم ي، والم ستوى الدراس والم
  .لدى الطلبةالفضائية اليومي، واألقمار الفضائية المفضلة 

  
  ة الدراسةأدا

ة     وعرضتاعتمدت الدراسة على استبانه صممت لهذا الغرض،         على عدد من أعضاء هيئ
د             التدريس من المختصين بالمجاالت التربوية والنفسية واالجتماعية بهدف تحكيمها وصدقها، وبع

د الحذف      أصبح استالمها من المحكمين   ة بع ا النهائي رة موزعة  ) ٤٦( عدد فقراته ى خمس   فق  عل
  :مجاالت هي

رات ) ١٠(االجتماعي واشتمل على  والمجال   .فقرات) ١٠(المجال النفسي واشتمل على       .فق
رات ) ٩( والمجال الثقافي واشتمل على    .فقرات) ٩( األآاديمي واشتمل على     ومجال التحصيل   .فق

  .فقرات) ٨(والمجال الديني واشتمل على 

  ثبات أداة الدراسة

ات مناسبة    وللتحقق من توافر در    تبان  لال جات ثب اخ "ه استخدم أسلوب      س ساق  لال" ألفاآرونب ت
ات بدرجة             % ٨٣.٩بلغت نسبة ثبات األداة     والداخلي،   ي وعن ثب وهي قيمة تعبر عن تناسق داخل

  .جيدة ومناسبة ألغراض الدراسة

م  دول رق ين الج ساق  ) ١(ويب اخ لالت لوب آرونب ات بأس االت االتجاه ات لمج ائج الثب نت
  .الداخلي

ة               ى عين وللتأآد من ثبات أداة الدراسة بشكل دقيق، تم حساب ثباتها بطريقة إعادة تطبيقها عل
ة   ة الجامع ن طلب سية م ة الرئي ة الدراس ن عين دودة م ذه   . مح ًا له ات طبق ل الثب سبة معام فبلغت ن

ة  ة         و% ٨٥.٦الطريق ي الدراس ستخدمة ف تبانة الم ي لالس ات الكل ة الثب ع درج سقة م اءت مت ج
  .الحالية

  .لوب الفاآرونباخ لالتساق الداخلينتائج الثبات لمجاالت االتجاهات بأس :)١(جدول 

  قيمة الفاآرونباخ  عدد الفقرات  المجال
  ٠.٨٤٠  ١٠  النفسي

  ٠.٧٩١  ١٠  االجتماعي
  ٠.٨٢٥  ٩  التحصيل األآاديمي

  ٠.٧٨٧  ٩  الثقافي
  ٠.٧١٥  ٨  الديني
  ٠.٨٣٩  ٤٦  الكلي
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داخلي      نتائج الثبات ) ١(يبين الجدول   ساق ال اخ لالت  ،لمجاالت االتجاهات بأسلوب الفاآرونب
ات نجد         يم الثب ا وباستعراض ق ة          أنه ر من القيم ى        ٠.٧٠٠ آانت اآب شير إل ا ي ساق   أن  مم يم االت ق

ة بة ألغراض الدراس ات مناس د آان،والثب ديني ت وق ال ال ي المج اط ف امالت االرتب يم مع ل ق  ، أق
ا في المجال   ت آان  و ٠.٧١٥بلغت  ف سي   أقواه ا اال ،٠.٨٤٠بلغت  إذ  النف ي     أم ات الكل ساق والثب ت

ت د بلغ ة فق هألداة الدراس ي  ٠.٨٣٩  قيمت ر عن تناسق داخل ة تعب ضًا قيم ة ( وهي أي ات بدرج ثب
  )مناسبة ومقبولة ألغراض الدراسة

  صدق أداة الدراسة

ذه الدراسة       وللتحقق من صدق اال      تبانه المستخدمة له د إعداد          س ان بعرضها بع ام الباحث ها  ق
نفس،   م ال سي وعل اس النف ي مجاالت القي صين ف اتذة المخت ن األس دد م ى ع ة عل صورتها األولي ب

ار      ي االعتب تبانة ف ذه االس ى ه دوها عل ي أب اتهم الت ذت مالحظ اع، وأخ م االجتم ة، وعل  ،والتربي
ديل وصياغة بعضها اآلخر،                و رات، وتع رات     وأضيفت اقتضى ذلك حذف بعض الفق  بعض الفق

وع       الباحثان أن هذه االستبانة تتوافر لها درجات الصد        رأى وعليه. الجديدة ق المقبولة لمثل هذا الن
ات البحث العلمي         من اال  ه في أدبي ارف علي ين  (ستبانات باستخدام األسلوب المتع ) صدق المحكم

  .لهذا المجال من مجاالت البحث التي تعتمد على هذا النوع من األدوات لجميع البيانات

  متغيرات الدراسة

 :المتغير التابع وهو .١

  .اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو القنوات الفضائية

  :المتغيرات المستقلة وهي .٢

  .سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة  :المستوى الدراسي .١

  أنثى/ ذآر : الجنس .٢

 .غير أردني/ أردني : الجنسية  .٣

 .متزوج/ أعزب : الحالة االجتماعية .٤

 .مع األسرة، مع الزمالء، يسكن بمفرده: مكان السكن .٥

 :القمر الفضائي .٦

م   الي رق دول الت ك والج ر ذل ي، غي ر األوروب ات، القم رب س ات، ع ل س ين ) ٢(ناي يب
  .التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة موزعة تبعًا لمتغيراتها المستقلة
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  .ة موزعة تبعًا لمتغيراتها المستقلةالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراس  ):٢(جدول 

  النسبة  العدد  الفئة  المتغير
  ٢٨.١٥  ٩٦  سنة أولى
  ٤٤.٨٧  ١٥٣  سنة ثانية
  ١٣.٢٠  ٤٥  سنة ثالثة
  ١٣.٧٨  ٤٧  سنة رابعة

  المستوى الدراسي

  ١٠٠.٠٠  ٣٤١  المجموع
  ٥٨.٣٦  ١٩٩  ذآر
  الجنس  ٤١.٦٤  ١٤٢  أنثى

  ١٠٠.٠٠  ٣٤١  المجموع
  ٦٤.٥٢  ٢٢٠  أردني

  الجنسية  ٣٥.٤٨  ١٢١  غير أردني
  ١٠٠.٠٠  ٣٤١  المجموع
  ٩٣.٨٤  ٣٢٠  أعزب
  الحالة االجتماعية  ٦.١٦  ٢١  متزوج

  ١٠٠.٠٠  ٣٤١  المجموع
  ٧٢.١٤  ٢٤٦  مع األسرة
  ٨.٢١  ٢٨  مع زمالئي
  ١٩.٦٥  ٦٧  اسكن وحدي

  مكان السكن

  ١٠٠.٠٠  ٣٤١  المجموع
  ٦٦.٢٨  ٢٢٦  نايل سات

  ١٥.٨٤  ٥٤  ب ساتعر
  ٥.٢٨  ١٨  القمر األوروبي

  ١٢.٦١  ٤٣  غير ذلك
  القمر الفضائي

  ١٠٠.٠٠  ٣٤١  المجموع
  

  مصطلحات الدراسة

  .)١(  هو آل ما يتمثله الفرد ويتبناه فكرًا وعمًال نحو الشيء إيجابيًا أو سلبيًا:االتجاه

                                                 
ة           مستوى وعي "). ٢٠٠٨ (. حمودة ،عطيةو . خليل ،عطية  )1( ة بظاهرة العولم وم التربوي ة العل ة  . " طلبة آلي مجل

  .٢١.  األردن.عمان. )١٢(البصائر 
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ه   و ياء                   يرى البعض أن ة لألش ة معين رد لالستجابة بطريق ئ الف اد أو شعور يهي راد   اعتق واألف
 .)١( واألحداث

ضائية وات الف ي :القن ان     وه ه ثورت ذي رافقت اتي ال صر المعلوم ي الع رت ف ي ظه الت
ة،   عن طريقتكنولوجيتان هما ثورة االتصاالت في تقنية المعلومات       ة المختلف  األجهزة االلكتروني

زة إذ    ديو، أو أجه زة في اري، أو أجه ة، أت بات الكتروني زة حاس ذه األجه ت ه واء آان ة س اعي
وات                    ي ثبت عروض القن صناعية الت ستقبل المحطات ال وتلفزيونية تستقبل اإلرسال المحلي، أو ت

  .)٢ (فة والمنتشرة في شتى بقاع العالمالفضائية المختل
  

  خلفية الدراسة

  مقدمة

شاء      ة والخاصة، إلن ة والتجاري ة الحكومي سات اإلعالمي ًا للمؤس ضاء مفتوح د أصبح الف لق
ع                         القنوات الفضائية    ًا لجمي ا أصبح مفتوح دافها، آم ي تخدم أه رامج الت شاء من الب ا ت التي تبث م

ا       فئات المشاهدين في استقبال تلك القنوات وما تبثه من برامج، ال            كثير منه ال ينسجم مع تعاليم دينن
ال                    ات األطف دمرة لفئ ة م و وقيمنا و تراثنا الثقافي، وتحمل في طياتها أثارًا فكرية وعقدية وأخالقي

  .المراهقين والشباب، ال بد من مواجهتها بشتى الطرق والوسائلو

اة الخاصة،                  ولم الحي ر الحدود، وتع لقد باتت الفضائيات تختصر المسافات وتقرب البعيد عب
  .)٣( وتكسر خصوصية األفراد، وتقوم بتنميط السلوك والتوقعات واالهتمامات

رًا مقصودًا للم             ظهورإن   ه تغيي د حمل مع ضائيات ق ه           الف ه ومعتقدات ه ووظائف جتمع في بنائ
وقيمه و أفكاره، فمنه ما زاد من تطور وتقدم المجتمع، واآلخر قد زاد من إعاقة المجتمع وتمزيق            

ان   تعامل معه  و ال  طريقة استقبال الخطاب الفضائي    وتغريبها، وذلك مرتبط ب    قيمه وثقافته  ، وهل آ
  .)٤( في جانب الفائدة أو الضرر منه

ضائيا  بحت الف ؤديت أص ث      ت زة تب ات التلف ة ومحط شئة االجتماعي ي التن ر ف دور األآب  ال
از هو العامل             ، ساعات الليل والنهار   فيبرامجها    وتتسارع وتتنافس لتقديم األفضل، وأصبح التلف

ا يعرض                  ام بم الرئيس المنافس لألسرة والمدرسة والجامعة وحتى دور العبادة، لذلك يجب االهتم
اون  وال بد من أن  ين مراعاة ضمير هذه األمة وتوجهاتها وفكرها،      وعلى اإلعالمي . من برامج  تتع

  . المعاني الخيرة وتعميقهاسسات الرسمية وغير الرسمية لترسيخالمؤ

                                                 
  .٢٧٣.   األردن.عمان. دار وائل للطباعة والنشر. علم النفس .)٢٠٠٦( .أحمد يحيى، الزق  )1(

(2) Ejabat.google.com./ejabat/thread?Tid=ocled4d3oa466ae8. 

سنة  . مرآز دراسات الوحدة العربية   . "لمة ومستقبل األسرة في الخليج العربي     العو" .)٢٠٠٤(.  باقر ،النجار  )3( ال
 .١٣٠ .بيروت. ٣٠٨العدد. ٢٧

اعي     ".)٢٠٠٥( . محمد ،خطابو . مازن ،مرسول  )4( ر االجتم دول   . "الفضائيات والتغي ة الجن ة   . مجل سنة الثالث : ال
 .٢٤العدد 
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  إيجابيات الفضائيات

ق       ه المتعل ا، الوج ضيين له ين متناق ى وجه رق إل ن التط د م ضائيات، ال ب ن الف ديث ع للح
سانية  ، فقد ت واآلخر المتعلق باإليجابيا  ،بالسلبيات فتحت أفاقًا رحبة زادت من رصيد المعرفة اإلن

ة التعامل                    م آيفي ا وفه الواسعة واإلطالع عن آثب على العالم، لمن تجاوزوا الوقوع في مخاطره
  :ومن هذه اإليجابيات. معها لجني األرباح منها دون تكبد الخسائر

ا   .١ صال المعلوم رعة إي يم وس ة والتعل ق التنمي ي تحقي ساعدة ف ة الم اطق النائي ى المن ت إل
سماء،        ك ال سبح في فل ي ت صناعية الت ار ال ي المباشر من األقم ق التلق ة، عن طري والمعزول

ستخدم             ،والتي تجاوزت جميع الحدود    دي الم ين ي  ودخلت المنازل بدون استئذان ناقلة العالم ب
 .)١( كل ما فيه واإلطالع المباشر عليهب

بيرة للمشاهد، منها القنوات التعليمية التي توفر حصصًا         أنها تحمل مواد إعالمية ذات فائدة آ       .٢
ية            ات النقاش دوات والحلق رض الن ي تع ة الت وات الثقافي وم، والقن ف العل ي مختل ة ف مجاني
صادية                      ة واقت ة وثقافي ية، واجتماعي ة من سياس ار الهام ل األخب ع نق المثمرة، إضافة إلى مواق

واطن       وبأقصى سرعة،وما تعرضه بعض ا    ،ومن قلب الحدث    ة للم ا هادف وات من درام لقن
  .)٢(  تماسك األسرة العربيةتساهم فيالمستخدم 

ي رأب            .٣ ر، وأسهمت ف وطنهم الكبي ًا ب ربين العرب عموم ط المغت ضائيات في رب ساهمت الف
ي رسمتها         ، به مؤسسات العمل العربي المشترك      تالصدع الذي أصيب    وتحسين الصورة الت

ا وأ         ى                 الصهيونية للعرب في دول أوروب ى المحافظة عل ك إل ؤدي ذل ا يمكن أن ي ا، وم مريك
  .)٣( التراث العربي عند توجيه مثل هذه القنوات لخدمة المستقبل العربي وازدهاره

ه               .٤ وجود الفضائيات الدينية التراثية الهادفة التي ترآز اهتمامها على التراث العربي وتطرح ل
ا تطرح   وتقف . األساسية للمحافظة عليهالمقومات   راث     ضد مم شويه الت ة لت وات العادي ه القن

 .العربي واإلسالمي

  سلبيات الفضائيات

  ومنها العديد من السلبيات ثمةمقابل إيجابيات الفضائيات 

ة      .١ سية للعولم ن األذرع الرئي د م ضائيات تع ذاأن الف قاط    ل ى إس ديولوجيتها إل سعى أي  ت
ة وا      ة والثقافي ة والقومي ة والديني ة والوطني ات العائلي ه    االرتباط ة ربط سان بغي ة لإلن لطبقي

 .)٤(  تطوراتها المختلفةفيبالتكنولوجيا والحياة الجديدة التي تصنعها األجيال المتعاقبة 
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ة      أ .٢ اعات طويل وس س ى الجل رة عل راد األس ترغم أف ضاء س ن الف دة م رامج الواف رة الب ن آث
  .)١( لمشاهدتها، مما يؤدي إلى تقليل التفاعل االجتماعي بين أفراد األسرة

ر اإلرث القيمي واستدخال            تساعد الفضائياتأن   .٣ ى تغيي ه،         عل يم المستوردة علي ار والق األفك
  .التي قد ال تتوافق مع التراث العربي واإلسالمي

ا الموجودة في                    .٤ ة ذاته القنوات التلفزيوني ضائية وب ارتباط جميع سكان األرض بالصحون الف
  .)٢( س للجمهور المحليآل أنحاء العالم، والموجهة لجمهور عالمي معولم ولي

ة،          ن اعتماد األقطار العربي   أ .٥ ار األجنبي االت األخب ى وآ ار          ة عل ى صياغة األخب د إل ي تعم الت
شويه لمواقف         ة من ت دوائر الغربي ه ال سعى إلي ا ت شكل يحقق م سان ب ه اإلن ذلك  واتجاهات ، وب

  .)٣( رهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهممستهلكين ألخباأصبحنا 

ا            ن استنساخ بر  أ .٦ امج اللهو واإلثارة غير المألوفة التي جربتها التلفزيونات الغربية في إطار م
ضائية  د من المحطات الف ع، أوقعت العدي ون الواق واقعي أو تلفزي رامج التصوير ال سمى ب ي

 .)٤(  تلك البرامجعن طريقالعربية في فخ المحظور أخالقيًا وقيميًا 

ى إرضاء الجم  تسابق الفضائيات ال  .٧ ه       عربية عل شباب واجتذاب ة ال ي خاصة فئ أي  هور العرب ب
ي تتعارض       لوسيلة   ة      بث المواد الت ة العربي شئة االجتماعي ر     مع التن ي تثي رامج الت خاصة الب

  .)٥( الغرائز الجنسية والغريزية

ى           .٨ رة عل رات آبي دوث تغي ولي وح رى الب لي والمج از التناس ي الجه أمراض ف ابة ب اإلص
  .)٦(السلوك

ف    .٩ ة العن شر ثقاف سببن ضائيات،   ب ي الف ة ف واد المعروض ر    الم شكل آبي ؤثر ب ي ت ي الت ف
  .)٧( خاصة األفراد المنهمكين في مشاهدة أفالم العنفالمشاهد، 
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  الدراسات السابقة

ات       درة الدراس ة، ن ذه الدراس راء ه ي إج ر ف ى التفكي احثين إل ت الب ي دفع باب الت ن األس م
دء  وفيوالمصادر التي تبين أثر الفضائيات في ثقافتنا         د الب ذه     شخصيات شبابنا، وبع  في إجراء ه

ضًا       ة الدراس دود، أي ضائيات مح ر الف ن أث سابقة ع ات ال دنا أن الدراس ي   وج عوبة ف دنا ص وج
ذا الموضوع، ومعظم الدراسات      اجع وأبحاث منشورة في دوريات عن       الوصول إلى آتب ومر    ه

س     ُرصدت  السابقة التي    ي   ابقةآانت في أغلبها من االنترنت، والدراسات ال ة   رصدت  الت ا عالق له
دالالت              " بموضوع هذه الدراسة  وثيقة   ضائيات، ال ة نحو الف وم التطبيقي ة العل ة جامع اتجاهات طلب

  :النفسية واالجتماعية، وهذه الدراسات هي

ضائيات،        "، دراسة بعنوان    ٢٠٠٨) ثم الهيتي هي(أجرى   اري في الف اإلعالم السياسي واإلخب
ة،  ة علمي دووهي دراسة نظري اعم اري  الباحث فيه اول اإلعالم اإلخب ى تن حإل ه  ، فوّض مفهوم

ة                        و ضائية العالمي وات الف ا هو تطبيقي في القن ك بم ة ذل ة مقارن داللته وأهدافه وأساليبه مع محاول
امى دور       ف تن ة، وآي ات اإلخباري سلطة بالمعلوم م ال ر تحك ة، وأث ة أم األجنبي واء العربي  س

ا ضائيات وأهميته ا الف ي حو وظيفته ات، ودور  ف اء الثقاف ي بن ضائيات ف ر الف ات وأث اة المجتمع ي
 .)١(التلفزيون والفضائيات في التنشئة االجتماعية والتثقيف والترفيه 

ن        صري م شباب الم د ال د عن ديني المتزاي و ال ول النم ة ح ب دراس ل أبي ة ت رت جامع وأج
أن الفضائيات اإلسالمية    دت هذه الدراسة ب   أّآ. الفرنسية) لوبون(ها مجلة   تنشر. )٢٠٠٧(الجنسين  

ساعد في     ، تأتي في مقدمة   )قرأواالمجد، والرسالة،   (مثل   شباب خاصة     ا الفضائيات التي ت زام ال لت
ضائيا      أيضاً أآدت الدراسة و.  عاماً ٢٥-١٦الفئات ما بين     ك الف رت بصورة       بأن تل ت اإلسالمية أث

ات        ، تدين الشباب المصري   واضحة في  دين الحجاب،       وأسهمت في ارتفاع أعداد الفتي واتي يرت الل
دون                % ٦٠وأن   ريم ويرت رآن الك تهم الق ون في أمتع شباب المصري يحمل زي اإلسالمي     من ال  ال
ة                         وأآدت  . أيضًا ى دول شكل خطرًا عل د ي ا ق ضائيات اإلسالمية مم ه الف وم ب ذي تق ر ال الدور الكبي

  .)٢( إسرائيل

صل  و ك في ة المل رت جامع ول ) ٢٠٠٧(أج ة ح ي أبناء"دراس ف نحم ر  آي ن خط ا م ن
ة من                    "الفضائيات ة، وتكونت العين ة والتخطيط في الجامع  ١٦٠(، على طلبة آلية العلوم اإلداري

ة،  ًا وطالب ًا و ٨٠طالب ة٨٠ طالب ين ) طالب ا ب ارهم م نة٢٥-٢١، تراوحت أعم رت .  س د أظه وق
  :نتائج الدراسة ما يلي

 .أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة يقيمون مع أسرهم .١

 . ساعات وأآثر في مشاهدة القنوات الفضائية٣ طالبة ٤٣ طالبًا و ٤٨يقضي  .٢

                                                 
ي  )1( ثم، الهيت ضائيات . )٢٠٠٨( .هي ي الف اري ف سياسي واإلخب الم ال ع . اإلع شر والتوزي امة للن ان. دار أس  .عم

 .األردن
ر الف  )2( الميأث ات ضائيات اإلس راد والمجتمع ي األف المية ).٢٠٠٧.(ة ف ات اإلس شريعة والدراس ة ال ة . آلي جامع

  .)الفضائيات اإلسالمية واقعها وآفاقها(مؤتمر . الكويت
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دو     % ٣٧البات و   من الط % ٥٠ .٣ ة             من الطالب، أآ ار نوعي عدم وجود دور لألسرة في اختي
 .البرامج التي يشاهدونها

ة العظمى من      " العرب سات   "من الذآور يشاهدون قنوات أجنبية إلى جانب         % ٥٤ .٤ والغالبي
شاهدة   ضلون م ذآور يف الم        ال شاهدون األف ة ي راد العين اقي أف ة، وب ف والجريم الم العن  أف

 .االجتماعية والخيال العلمي والرعب

  .من الذآور تأثر مظهرهم الخارجي بالنماذج التي عرضتها الفضائيات األجنبية% ٧٢.٥ .٥

ة و      ٤٥ .٦ الم االجتماعي شاهدة األف ة،      ١٤ طالبة يفضلن م الم العنف والجريم ة يفضلن أف  طالب
  .ات يفضلن أفالم الرعب النفسي طالب٩و

ضائيات      .٧ سلبي للف  في آان الطالب أآثر تأثرًا من الطالبات، ونصف العينة يعتقدون بالتأثير ال
  .تحصيلهم الدراسي

روابط األسرية و            ٦٣ .٨ اط،      ٧ طالبًا يعتقدون بأن الفضائيات تضعف ال شعرون باإلحب طالب ي
  .)١(  طالب يشعرون باالغتراب٩و

راد        ) ٢٠٠٧) (البكريطارق أحمد   (وأجرى   ضائيات اإلسالمية في األف دراسة حول أثر الف
ات ضائيات اإلسالمية باعتب. والمجتمع ع الف ار وتناولت واق ل أفك ة تنق ضائيات هادف ا ف رؤى اره

بات    ام بالمناس صلوات واالهتم ل ال ة، ونق ة وعلمي الم وثائقي اوى وأف ة وفت رامج ديني ن ب ليمة م س
ة ذه الدراس . الديني ت ه ر    وتناول ع خط ة م ه بالمقارن ه وأهداف المي ومهمت الم اإلس وم اإلع ة مفه

يم اإلسالمية    إلى  الفضائيات، وخصوصًا التي تهدف ببرامجها       ه من غزو          بواسطة  هدم الق ا تبث  م
  .)٢( فكري

ت  عيد ثاب رى س ى  م،٢٠٠٢وأج ة عل ة ميداني دش ) ٥٠٠(دراس شاهدن ال ن ي ة مم طالب
ات في أمراض             ، و بشكل منتظم في القاهرة   ) الفضائيات( ذه الدراسات إصابة هؤالء الفتي بينت ه

ولي  رى الب لي والمج از التناس لوآهن،  ،الجه ى س رأت عل رة ط رات آثي دوث تغي  أنحصر إذ وح
ى أن        و .تفكيرهن غالبية الوقت في الجنس       ائج الدراسة إل ات واجهن      % ٥٣  :أشارت نت من الفتي

از، وأن   شاهدة التلف سبب م ة ب شكالت أخالقي ن الع% ٣٢م بن عن المحاضرام ة تغي سبب ين ت ب
ضائيات و شاهدة الف ة وم شعور % ٤٢متابع ديهن ال ر، وزاد ل زواج المبك رة ال بلن فك ة ق من العين

  .)٣( من الفتيات فكرة االختالط والتجارب العاطفية% ٣٣بالرغبة الجنسية، وقبلت 

اعي  ، دراسة حول أثر الفضائيات في التماسك االجت  )٢٠٠٠حسن محمد طوالبة    (أجرى  و م
ي ا. العرب ى اعتب ات،عل ى المجتمع ة عل ة ونعم ا نقم ى ر أنه صهاينة عل ة الغرب وال سبب هيمن  ب
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 .آلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. جامعة الكويت .اإلسالمية واقعها وآفاتها
 . السنة الثانية). ٦٩٦(العدد . جريدة الوطن) .هـ١٤٢٣( .سعيد، ثابت  )3(
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ي                   الم العرب تحكم في مضمونها، وأن الع صناعة وسائل اإلعالم، و صناعة الرسالة اإلعالمية وال
ستورد ستهلك والم ي الجانب الم ى ف ائل اإلعالميبق ي وبينت الدراسة .  لوس ائل اإلعالم ف أن وس

  :وأنها عملت على. لعقد األخير من القرن العشرين برزت أفضل وسيلة لترويج العولمةا

 .هيمنة الدول الغربية على صناعة وسائل اإلعالم واإلنتاج اإلعالمي والثقافي .١

سعى          .٢ ي ت ة الت تطور وسائل اإلعالم خدم األهداف السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعي
 .هاالدول الغربية إلى تحقيق

  .)١(  الشباب العربي آان سريعًا وقويًا عن طريق األفالم والمسلسالتفيتأثيرها  .٣

ى       دراسة حول أثر متغير الجنس و      )١٩٩٤( علي وطفة    أجرىو المستوى التعليمي لألب عل
ا                المدة ون في محافظة درع في إطار    .  سورية  – الزمنية التي يقضيها الشباب في مشاهدة التلفزي

إن ا ة ف ذه العالق وريا    ه ي س شباب ف د ال راغ عن ات الف غل أوق ي ش ة ف ه هام ل مكان ون يحت لتلفزي
  .  وفي منطقة البحث على وجه الخصوص،عمومًا

  :وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

ضها آل                .١ ي يق ة الت دة الزمني اث في الم ذآور واإلن ين ال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
 .لة الدراسيةمنهم في مشاهدة التلفزيون أثناء العط

ون،                    .٢ شاهدة التلفزي سين في عدد ساعات م تقضي  فتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجن
 .الشابات مدة أطول في مشاهدة التلفزيون أثناء الدوام الرسمي

د                .٣ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الشباب واإلناث وفقًا لمتغير التحصيل الدراسي عن
 .اآلباء

  .)٢(ي السلم التعليمي لألبفضيل البرامج األجنبية آلما تم التدرج صعودًا فيميل الشباب إلى ت .٤

رى  رون،  (أج ل وآخ دالرحمن آام دالعزيز عب ول  )١٩٩٤عب ة ح رامج  "، دراس ر الب أث
ة من   "  النشء والشباب  فيالتلفزيونية   شاهدين في المجتمع القطري، و    على عين ين     الم ان من ب آ

اث، و  من اإل   ٢٩٨ و ذآور من   ٣٠٢)  شاب ٦٠٠(أفراد العينة    اء األمور    ٣٠٠ن حددت  .  من أولي
ات              .  سنة  ٢٥ أقل من    – ١٥أعمار فئة الشباب ما بين       ة من فئ تبانه خاصة لكل فئ وخصصت اس

  :ودلت النتائج على ما يلي. الدراسة

ون       .١ شاهدون التلفزي ن ي ذآور مم دد ال ان ع ي      ٢٩٤آ وع الكل ن المجم سبتهم م ساوي ن وت
 %.٢.٦ويمثلون ما نسبته ) ٨(يشاهدون التلفزيون ال ، وعدد الذآور ممن %٩٧.٤

                                                 
ة . "أثر الفضائيات في التماسك االجتماعي العربي" .)٢٠٠٠ (.حسن،  محمد طوالبه   )1( . )٨(٢. دراسات اجتماعي

 . األردن.انعم
أثر متغير الجنس و المستوى التعليمي لألب على الفترة الزمنية التي يقضيها الشباب "). ١٩٩٤ (.علي،  وطفة  )2(

 . األردن.جامعة مؤته. )٣(٩. مؤتة للبحوث والدراسات. "في مشاهدة التلفزيون في محافظة درعا
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اث ممن ال  ، وعدد اإلن %٩٩ تهن ما نسبويمثل ٢٩٥آان عدد اإلناث ممن يشاهدن التلفزيون        .٢
 %.١ن ما نسبته ويمثل) ٣(يشاهدن التلفزيون 

ين            .٣ ًا      ٥-٢آانت نسبة الشباب الذين يشاهدون التلفزيون للمدة ما ب ا  ، %٧٥.٥ ساعات يومي أم
  .للمدة الزمنية نفسها% ٦٩.١ناث فكانت نسبة اإل

بينما آانت النسبة   % ٧.٥ ساعات فأآثر    ٩آانت نسبة الشباب الذين يشاهدون التلفزيون لمدة         .٤
  .لنفس المدة الزمنية% ٣لإلناث 

 :امج المفضلة للمشاهدة من الجنسين فكانت على النحو اآلتيلبرأما ا .٥

ة   رامج الترفيهي ت الب الم (احتل سالت واألف ةالمسل ة واألجنبي ال )  العربي ز األول لك المرآ
سين ة والديني      . الجن رامج الثقافي اءت الب سادس، وج ز ال ة المرآ رامج التعليمي ة والب ة واإلعالمي

 .)١( والرياضية في الوسط

ة    ) ١٩٨٥إدارة البحوث والترجمة، (وأجرت وزارة اإلعالم بدولة الكويت       ى عين دراسة عل
ة      ١٠٠٠من   ة  ٤٤٧( طالب وطالب ة الكويت من       ) ًا طالب ٥٥٣،  طالب ع بدول من المحافظات األرب

ين    ا ب ارهم م ة تراوحت أعم دارس الثانوي نة، ٢٠-١٤الم نهم آويتي% ٧٢.٨ س % ٢٧.٢ وونم
ى عادات         وهدفت الدر ) غير آويتيين  ون   اسة إلى التعرف عل شاهدة التلفزي ا  م ة      وأنماطه دى طلب  ل
ة الثان ي     المرحل رامج ف شاهدة الب أثيرات م ة وت ضوي رامج    بع ن الب اتهم م لوآياتهم واحتياج  س

  .ورغباتهم ومقترحاتهم لتحسينها

األحالم                       ون تمثلت في اإلصابة ب شاهدة التلفزي لبية لم ار س دلت نتائج الدراسة على وجود آث
المزعجة بسبب أفالم ومسلسالت مشاهدة العنف والجريمة وتعطلهم عن أداء الواجبات المدرسية             

ة ار إ . اليومي ود آث ذلك وج ي ت وآ ت ف ة تمثل دة  يجابي ات الجدي شباب بالمعلوم د ال رويج  و زوي الت
  .)٢(  لديهم، إضافة إلى تعليمهم لغة جديدة وقيمهالمجتمعوالتسلية، وترسيخ بعض عادات 

ة    )  (Williams,Haertel and Haertel,1982أجرى آل من ى عالق دراسة للتعرف عل
 والشباب، وقاموا بمراجعة آثير من البحوث   مشاهدة التلفزيون بالتحصيل الدراسي العام لألطفال    

ا ة وغيره يم المختلف ال التقي ارير والمسوحات وأعم راءة التق ة والدراسات وق  من البحوث العلمي
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

دة  .١ ون لم شاهدة التلفزي اعا) ١٠(م يس ابي ف ر إيج ه أث بوعيًا ل ل أس ستوى التحصيل ت فأق  م
 .الدراسي

                                                 
دالعزيز  )1( دالرحمن،عب رون. عب رامج ا "). ١٩٩٤( . وآخ ر الب شباب   أث شىء وال ى الن ة عل ة . (لتلفزيوني دراس

ة . وزارة اإلعالم والثقافة. "استطالعية آلراء عدد من المشاهدين في المجتمع القطري      . مرآز البحوث التربوي
 .جامعة قطر

شباب        )2( شىء وال ى الن ة عل رامج التلفزيوني ر الب ع      (أث شاهدين في المجتم ة من الم دراسة استطالعية آلراء عين
 .جامعة قطر. مرآز البحوث التربوية. وزارة اإلعالم والثقافة. )القطري



 "......نحو  علوم التطبيقيةاتجاهات طلبة جامعة ال "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٥٩٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ذ            ) ١٠(تلفزيون لمدة تزيد عن     مشاهدة ال  .٢ ساعات أسبوعيًا يضعف التحصيل الدراسي للتلمي
ى                      فيويؤثر   شاهدة أسبوعيًا إل دما تصل عدد ساعات الم رًا عن نخفض آثي  ٣٥ سير نموه وي

 .ساعة فأآثر

ون ومستوى التحصيل الدرا                   .٣ شاهدة التلفزي ين عدد ساعات م ة ب دى    تزداد سلبية العالق سي ل
 .)١( لبنينالبنات آما هي لدى ا

سوي،  (وأجرى   اني من طالب                ) ١٩٧٩ عبدالرحمن عي شباب اللبن ة من ال ى عين دراسة عل
ين              ا ب  سنة   ٢٨-١١المدارس الثانوية والمتوسطة والتكميلية والجامعات ممن تراوحت أعمارهم م

ددهم  غ ع ة ) ٣٨١(وبل ًا وطالب ذآور و) ٢٢٠(طالب ن ال ى  ) ١٦١(م رف عل اث للتع ن اإلن م
دار              اتجاهاتهم نحو    يهم، ومق التلفزيون ورسالته وأهدافه و دوره في حياتهم وحياة المجتمع وأثره ف

شكالتهم،            ل م ي ح هامه ف دى إس شاهدته، وم دوافع لم شاهدته، وال ي م ضونه ف ذي يق ت ال الوق
  .وسلبياته وآثاره في انتشار العنف والجريمة والجنوح وغير ذلك

دّ   ة يع راد العين ب أف ة أن أغل ائج الدراس ت نت ى  وبين صرية ال غن ون ضرورة ع ون التلفزي
ة وبعض اللغات      ة للعربي درة اللغوي ادة الق ة زي اره اإليجابي ا، ومن آث سية، عنه ة والفرن االنجليزي

ام، إضافة               ة بوجه ع ة والمعرفي ويساعدهم على فهم العالم، وله دوره في التنمية الفكرية والتربوي
شاهد م               راغ وتخليص الم سلية وقضاء وقت الف ة والوحدة     ن  إلى الت ا وقف   . اإلحساس بالعزل ت آم

شاهدة،            : منهاعلى بعض اآلثار السلبية     الدراسة   ادة ساعات الم أنه يؤدي إلى ضعف اإلبصار لزي
ر الفاضلة،                   ة واألخالق غي وإشغال المشاهدين عن القراءة، والطلبة عن الدراسة، وشيوع الرذيل

  .)٢( واالحتيال
  

  النتائج ومناقشتهاعرض 

ة ا د معالج ات    بع سابية واالنحراف طات الح تخدام المتوس صائيًا باس ات إح ات والمعلوم لبيان
ا          لت إليه ي توص ائج الت رض للنت ي ع ا يل ة، فيم االت الدراس سبية لمج ة الن ة و األهمي المعياري

  : أسئلتها المختلفةبعد اإلجابة عنالدراسة 

   الفضائية؟ما اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو القنوات: السؤال األول

ن  ة ع ة      ولإلجاب ات المعياري سابية واالنحراف طات الح تخدمت المتوس د اس ساؤل فق ذا الت  ه
  :الموضحة في الجداول التالية

                                                 
(1) Williams, P.A. Haertel,G.D. & wahlberge, H.J. (1982). "The Impact of leisure time 

televion on School Learning: A research synthesis, American Educational 
Research Journal, .19(1). 19-50. 

سو  )2( دالرحمن، ىعي ي"). ١٩٧٩ (.عب ون العرب ة للتلفزي سية واالجتماعي ار النف ة. اآلث سية ميداني . "دراسات نف
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب
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 ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  رات      :)٣(ج ن فق رة م ل فق سبية لك ة الن اري واألهمي راف المعي سابي واالنح ط الح  المتوس
  .٣٤١=   ن ،النفسيالمجال 

 ـي الـمـجال الـنـفسـراتفـــق. ١الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

١ 
الشعور باإلحباط واالآتئاب يدفعني 
 .لمشاهدة القنوات الفضائية اإلباحية

١٠ ٣٨.٦٠ ١.٢٢ ١.٩٣ 

٢  
 عندأشعر بحالة من الصراع النفسي 

 .مشاهدة القنوات اإلباحية 
٧ ٤٤.٠٠ ١.٣١ ٢.٢ 

فعني لمشاهدة شعوري بالملل والوحدة يد ٣
 .الفضائيات اإلباحية

٨ ٤١.٢٠ ١.٢٨ ٢.٠٦ 

مشاهدة مسلسالت الرعب يولد لدي  ٤
 .الشعور بالخوف والقلق

٦ ٥٢.٨٠ ١.٣٦ ٢.٦٤ 

أشعر بالندم بعد مشاهدة القنوات اإلباحية  ٥
 .لعدم توافقها مع قيمي ومبادئي

٢ ٧٣.٤٠ ١.٤١ ٣.٦٧ 

مشاهدة مسلسالت العنف يدفع البعض   ٦
 .سلوك اإلجراميإلى ال

٣ ٦٦.٨٠ ١.٢٧ ٣.٣٤ 

 فيد مشاهدة الفضائيات اإلباحية يساع ٧
 .انحراف الشباب

١ ٨٧.٦٠ ١.٠٣ ٤.٣٨ 

اهدة المسلسالت األجنبية يدفعني إلى مش  ٨
 .تقمص شخصياتها

٥ ٥٣.٠٠ ١.١٩ ٢.٦٥ 

يتولد لدي شعور بالراحة النفسية عند   ٩
 .مشاهدة الفضائيات األجنبية

٤ ٥٨.٠٠ ١.٢٥ ٢.٩ 

مشاهدة الفضائيات اإلباحية يشبع  ١٠
 .حاجاتي و رغباتي الجنسية

٩ ٤٠.٦٠ ١.١٩ ٢.٠٣ 

  ٥٥.٦٠ ٠.٦١ ٢.٧٨  الكليالمجال النفسي  

رة                 ) ٣(يبين الجدول    سبية لكل فق ة الن اري واألهمي قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
ال  رات المج ن فق سيم ي ال النف ة ف يم المبين تعراض الق د أن ، وباس دول نج سابعة ج رة ال د "الفق ق

سبية بلغت   ٤.٣٨احتلت الترتيب األول بين فقرات المجال بمتوسط حسابي بلغت قيمته        وبأهمية ن
ى و ٨٧.٦٠ رة األول ت الفق ه   "احتل سابي بلغت قيمت رة بمتوسط ح ة األخي ة ١.٩٣المرتب  وبأهمي

  .٣٨.٦٠نسبية بلغت 

  .٥٥.٦٠وبأهمية نسبية بلغت  ٢.٧٨ هآل بلغ المتوسط الحسابي للمجال وقد
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ا هو             رة، آم ة بدرجة آبي تدل تقديرات الطلبة على أن هناك أربع فقرات حصلت على موافق
م  ) ٧(، وهي فقره رقم )١(مشار إليه في الجدول رقم     م   ) ٥(و الفقرة رق رة رق رة  )٦(والفق ، والفق

  .على أدنى درجات الموافقة) ١( حصلت الفقرة رقم  في حين.)٩(

د   رات من أصل                  وهذا ي ع فق ًا بمضمون أرب ًا عالي روا وعي د أظه ة ق ة الجامع ى أن طلب ل عل
د       ة من ال ا في    عشر فقرات، مما يشير إلى تخوف الطلب ضائيات وتأثيره سلبي للف سياتهم،  ور ال  نف

ضائيات     اول بعض الف ي تح يم الت صدي للق ك للت ة، وذل ة والديني يم األخالقي ة الق م ألهمي وإدراآه
با  وس ش ي نف ها ف رة   ،بناغرس ى الفق ة عل ة الطلب دم موافق وعي ع ذا ال د ه ا يؤآ ى ومم أن  ( األول

اب ي    اط واالآتئ شعور باإلحب ى ال ة  م دفعني إل ضائية اإلباحي وات الف أن الجانب   ع)شاهدة القن ًا ب لم
ت     سبيه بلغ ة ن ى أهمي صل عل د ح سي ق سبة  ٥٥.٦٠النف اري بن راف معي ط ٠.١٦ وانح  ومتوس

ذه النتيجة     .جال هو الخامس من بين مجاالت الدراسة  وآان ترتيب هذا الم    ٢.١٨حسابي   وتتفق ه
ة       تي أجرتها جامعة تل أبيب، عن   مع الدراسة ال   يم الديني ضائيات اإلسالمية في غرس الق  دور الف

ي                 شرسة من اإلعالم الغرب لمحاوالت  واألخالقية في نفوس الشباب للتصدي للهجمة اإلعالمية ال
سلب  يؤآد الدو ومما  . زعزعة تلك القيم   ضائيات            ر ال ا يعرض في الف شاهدة م ة    ي لم خاصة األجنبي

ه دراسة جامع            ك فيصل      إضافة إلى العربية، ما أشارت إلي وان   ) م٢٠٠٧(ة المل آيف  " وهي بعن
ي                 " نحمي أبناءنا من خطر الفضائيات     رامج الت ة الب ار نوعي من عدم وجود دور لألسرة في اختي

شاهدونها ن ال . ي ذآور م ة ال ة يف وأن غالبي ف،  عين الم العن شاهدة أف راد العين ضلون م اقي أف ة وب
ي و   ال العلم الم الخي شاهدون أف ف وأن   ي ة والعن سي والجريم ب النف ذآور  % ٧٢.٥الرع ن ال م

ة            ضائيات األجنبي ي تعرضها الف اذج الت ة من   ) ٧(وأن . يتأثرون في مظهرهم الخارجي بالنم طلب
  .غتراب لمشاهدة تلك الفضائياتطالب يشعرون باال) ٩(أفراد العينة يشعرون باإلحباط و 

ه      و ارت إلي ا أش ع بعض م ائج م ذه النت ق ه ت   تتف عيد ثاب ة س ن) ٢٠٠٠(دراس دوث ع  ح
ك من       % ٥٣  لـ مشكالت أخالقية  ر ذل ون وغي شاهدة التلفزي من عينة الدراسة من الفتيات جراء م

  .المشكالت

ة      هذه النتيجة مع ما أشارت إلي        أيضاً تتفقو ى   )٢٠٠٠(ه دراسة حسن طوالب ي انتهت إل   الت
الم        تأثير وسائل اإلعالم الغربية في     سالت  الشباب العربي عن طريق األف  تتفق النتيجة     و. والمسل

ة،  (أيضًا مع بعض ما أشارت إليه دراسة وزارة اإلعالم الكويتية     ) ١٩٨٥إدارة البحوث والترجم
شاهدة           عن سالت العنف     اآلثار النفسية السلبية في اإلصابة باألحالم المزعجة بسبب م الم ومسل أف

  .بهذا الخصوص) ١٩٧٩( وآذلك ما أشارت إليه دراسة عبدالرحمن عيسوي ،والجريمة
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 ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  اري   :)٤(ج راف المعي سابي واالنح ط الح ة المتوس رات   واألهمي ن فق رة م ل فق سبية لك  الن
  .٣٤١= ن ، االجتماعيالمجال 

 فـقرات الـمجـال االجتماعي. ٢ ت
المتوسط 
الحسابي

 االنحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

األسرة دور في حماية لرقابة الدولة و ١
 .الشباب من اآلثار السلبية للفضائيات

٢ ٨٣.٨٠ ١.١٥ ٤.١٩ 

مشاهدة الفضائيات اإلباحية يسهم في  ٢
 .نشر الرذيلة والفساد في المجتمع

١ ٨٩.٦٠ ٠.٩٣ ٤.٤٨ 

دور في غير المسؤولة  للفضائيات ٣
 .ب تمرد الشبا

٣ ٨١.٢٠ ١.١ ٤.٠٦ 

عن العنف يولد الفضائيات  هعرضما ت ٤
 .نسبة الجريمة يزيد ثقافة العنف و

٧ ٧٤.٠٠ ١.١٢ ٣.٧ 

 في الفضائيات مشاهدتي لما ُيعرض ٥
 داخل الجامعة ينعكس على سلوآي

 .وخارجها

١٠ ٤٨.٨٠ ١.١٩ ٢.٤٤ 

  علىشجعت بعض الفضائيات الرجل ٦
 الزواج البحث عن المتعة خارج إطار

 .الشرعي

٥ ٧٦.٠٠ ١.٢١ ٣.٨ 

تصور آثير من الفضائيات المرأة بأنها  ٧
 .مخلوق هامشي وظيفته تحقيق المتعة

٦ ٧٤.٤٠ ١.٢٩ ٣.٧٢ 

للفضائيات تأثير سلبي على الترابط  ٨
 .العائلي 

٨ ٧١.٨٠ ١.٢٤ ٣.٥٩ 

تسعى بعض الفضائيات العربية  ٩
لترويج أنماط الحياة االجتماعية التي ال 

 . ثقافة شعوبهاتنسجم مع

٤ ٧٩.٤٠ ١.٠٤ ٣.٩٧ 

تسهم الفضائيات في إضعاف روح  ١٠
 .الوالء واالنتماء لألمة

٩ ٦٨.٦٠ ١.٢٣ ٣.٤٣ 

  ٧٤.٨٠ ٠.٦٨ ٣.٧٤  الكليالمجال االجتماعي  

رة                 ) ٤(يبين الجدول    سبية لكل فق ة الن اري واألهمي قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
اعي من فقرات المجال      ة في     . االجتم يم المبين ة     وباستعراض الق رة الثاني د  " الجدول نجد أن الفق ق

سبية بلغت   ٤.٤٨احتلت الترتيب األول بين فقرات المجال بمتوسط حسابي بلغت قيمته        وبأهمية ن
رة الخامسة      في حين  . ٨٩.٦٠ ه             "  احتلت الفق رة بمتوسط حسابي بلغت قيمت ة األخي  ٢.٤٤المرتب
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ه    وق،  ٤٨.٨٠سبية بلغت   وبأهمية ن  سبية بلغت    ٣.٧٤ د بلغ المتوسط الحسابي للمجال آل ة ن  وبأهمي
٧٤.٨٠.  

ا هو             رة، آم ة بدرجة آبي تدل تقديرات الطلبة على أن هناك أربع فقرات حصلت على موافق
م        مشار إليه  رة    ) ٤( في الجدول رق م   ) ٢(وهي فق رة رق م   ) ١(والفق رة رق م   ) ٣(والفق رة رق والفق

  . درجات الموافقةعلى أدنى فقد حصلت) ٥(أما الفقرة رقم  ،)٩(

ين                        رات من ب ع فق ًا بمضمون أرب روا وعي د أظه ة ق ة الجامع ى أن طلب ائج إل وتشير هذه النت
سعى بعض         . عشر فقرات في الجانب االجتماعي    ي ت ة باألهداف الت ى وعي الطلب ضًا عل ويدل أي
ا من خالل          لبًا في       في  ةمحاول الالفضائيات إلى تحقيقه أثير س ا     الت ا وأخالقن ذا      . قيمن د ه ا يؤآ ومم

رة ى الفق ة عل ات الموافق ى درج وا أدن ة أعط وعي أن الطلب م ال ض . )٥( رق رامج بع أي أن ب
ك حصول   د ذل ا يؤآ لوآهم، ومم بابنا وس اة ش ي أسلوب حي ؤثر ف سؤولة ال ت ر الم ضائيات غي الف

غ     ٧٤.٨٠ على أهمية نسبية بلغت      االجتماعيالمجال   ى متوسط حسابي بل ، وانحراف  ٣.٧٤ وعل
ك فيصل           .٠.٦٨معياري   ة المل ) ٢٠٠٧(وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة جامع

ي شاهدونها      ف ي ي رامج الت ة الب ار نوعي ي اختي رة ف ابي لألس ود دور رق دم وج دور  . ع ذلك ل وآ
سلبي ضائيات ال سالت الف الم ومسل ن أف ا تعرضه م ي  وم ضائيات ف ة، ودور الف ف والجريم  العن

  .اف الروابط األسريةإضع

ة   % ٤٢.٣بقبول ) ٢٠٠٢سعيد ثابت (ما أشارت إليه دراسة و تتفق هذه النتيجة مع     من عين
ول   ر، وقب زواج المبك رة ال ة فك ة  % ٣٣الدراس ارب العاطفي تالط والتج رة االخ ات فك ن الفتي  .م

ه        سوي     (دراسة   وآذلك مع ما أشارت إلي دالرحمن عي ش        عن ) ١٩٧٩عب ضائيات في ن ة الف ر  مهم
ة  ر اإليجابي سلوآيات غي ة، وبعض ال شجيع العنف والجريم ر الفاضلة، وت ة واألخالق غي الرذيل

  .آالسرقة واالحتيال

دول  رات    : )٥(ج ن فق رة م ل فق سبية لك ة الن اري واألهمي راف المعي سابي واالنح ط الح  المتوس
  .٣٤١= ن ، التحصيل األآاديميمجال 

  اديميـصـيل األآـرات مجال التحفـق. ٣ ت
لمتوسط ا

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

األهمية 
 النسبية

  الترتيب

 لفضائيات المختلفة تؤثر سلبًا فيمشاهدة ا ١
 ٦٦.٢٠٥ ١.٣٣ ٣.٣١ .تحصيلي الدراسي 

يات الهادفة لها تأثير مشاهدة الفضائ ٢
 ٧٠.٨٠٣ ١.٢ ٣.٥٤ . تحصيلي الدراسي ايجابي في

استطيع التوفيق بين التحصيل الدراسي  ٣
 ٧٥.٠٠٢ ١.٠٦ ٣.٧٥ .مشاهدة الفضائيات المختلفة و

الفضائيات سبب في تكرار غيابي عن  ٤
 ٣٧.٨٠٩ ١.٢ ١.٨٩ .المحاضرات 
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

  فـقـرات مجال التحـصـيل األآاديمي. ٣ ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
 النسبية

  الترتيب

 ه تأثير سلبي فيتلفاز في غرفتي لوجود ال ٥
 ٥٤.٨٠٦ ١.٤٤ ٢.٧٤ .دراستي 

أشاهد الفضائيات لوقت أآثر من الوقت  ٦
 ٥٣.٠٠٧ ١.٣٧ ٢.٦٥ .المخصص للدراسة

اللغات األجنبية في الفضائيات تؤثر سلبًا  ٧
 ٦٧.٠٠٤ ١.١٨ ٣.٣٥ .في لغتي العربية

اللغات األجنبية في الفضائيات تقوي  ٨
 ٥٠.٤٠٨ ١.٣ ٢.٥٢ . في تلك اللغاتيمهارات

ما يعرض في الفضائيات باللغات األجنبية  ٩
 ٨٣.٦٠١ ١.٠٢ ٤.١٨ .يقوي مهاراتي في تلك اللغات

 ٦٢.٠٠ ٠.٥٧ ٣.١ الكليمجال التحصيل األآاديمي  

رة                 ) ٥(يبين الجدول    سبية لكل فق ة الن اري واألهمي قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
ال   رات مج ن فق صيل األآ م رة    اديمي،التح د أن الفق دول نج ي الج ة ف يم المبين تعراض الق  وباس

 وبأهمية ٤.١٨قد احتلت الترتيب األول بين فقرات المجال بمتوسط حسابي بلغت قيمته     " التاسعة  
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغت قيمته      " احتلت الفقرة الرابعة     في حين . ٨٣.٦٠نسبية بلغت   

سبية   ٣.١٠ هآلوقد بلغ المتوسط الحسابي للمجال ، ٣٧.٨٠ وبأهمية نسبية بلغت     ١.٨٩ ة ن  وبأهمي
  .٦٢.٠بلغت 

م         ى               ) ٥(تدل تقديرات الطلبة في الجدول رق رات حصلت عل ع فق اك أرب ى أن هن سابق عل ال
م     )٩(ة رقم   فقر: وهيموافقة بدرجة آبيرة،     م      )٣(، والفقرة رق رة رق رة    )٢(، والفق ، و  )٧(، والفق

  . أدنى درجات الموافقةعلى) ٤(حصلت الفقرة رقم 

سابقة  ائج ال ي جابينت النت ضائية ف وات الف أثر القن ى وعي ب انوا عل ة آ ة الجامع نب أن طلب
د            الموافقة على مضمون أربع فقرا    التحصيل األآاديمي وذلك ب    ا يؤآ رات، مم سع فق ت من أصل ت

ضاً  بينت و  . جابي لمشاهدة بعض الفضائيات   الدور اإلي  سل         أي ر ال ة لألث ا يعرض      وعي الطلب بي لم
ي  ن   ف ك م ر ذل ضائيات، ويظه رة    بعض الف ى الفق ة عل ات الموافق ى درج وا أدن ة أعط أن الطلب

ابي عن المحاضرات    ( ين     ) متابعة مشاهدة الفضائيات سبب في تكرار غي ة ب أي عدم وجود عالق
د حصل متوسط    ال ق ذا المج أن ه ًا ب ضائيات علم رامج الف شاهدة ب اب عن المحاضرات وم الغي

و اري ٣.١ حسابي ه ى انحراف معي سبية ٠.٥٧ وعل ة ن ى أهمي ذا ٦٢.٠٠ وعل ب ه اء ترتي  وج
ا   . الجانب في الدرجة الرابعة من بين مجاالت الدراسة الخمسة        وتتفق النتائج في هذا المجال مع م

ه د   ك فيصل    (راسة  أشارت إلي ة المل ضائيات في     ) ٢٠٠٧جامع سلبي للف أثير ال  التحصيل  عن الت
ت،    (دراسة  ومع  . الدراسي للطلبة  ة الدراسة من الفت        % ٣٢من أن    ) ٢٠٠٢سعيد ثاب ات  من عين ي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ذا المجال           و. تغيبن عن حضور المحاضرات    ى ه اديمي     ( تتفق نتيجة الدراسة عل ) التحصيل األآ
ون   ) Williams, haertel and haertel,1982( مع دراسة آل من      شاهدة التلفزي ة م عالق

صيل ا شباب، ب  بالتح د ال ي عن ادة ن لدراس ون      زي شاهدة التلفزي اعات م دد س ين ع ة ب سبة العالق
  .ومستوى التحصيل الدراسي لدى البنين والبنات

ة عن الدر   في إ) ١٩٧٩بدالرحمن عيسوي، وآذلك تتفق مع دراسة ع   اسة نتيجة   شغال الطلب
  . طويلةمشاهدة التلفزيون أوقاتًا

دول  سبية ل  ) ٦(ج ة الن اري واألهمي راف المعي سابي واالنح ط الح رات  المتوس ن فق رة م ل فق ك
  .٣٤١= ن ، الثقافيالمجال 

  قافـيثفـقـرات المجـال ال. ٤ت
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

متابعة الفضائيات تساعد على تنمية جوانب  ١
 .عديدة من ثقافتي

٨٢.٠٠١ ٠.٩ ٤.١ 

وثقافة تشكيل بنية للفضائيات العربية دور في  ٢
 . العربيمعالمجت

٦٤.٨٠٨ ١.١٩ ٣.٢٤ 

 الناطقة باللغات األجنبية دور للفضائيات العربية ٣
 .إيجابي في نقل ثقافتنا للمجتمعات األجنبية

٧٢.٤٠٦ ١.١٤ ٣.٦٢ 

تعالج الفضائيات العربية قضايا الشباب العربي  ٤
 ومشكالتهم

٦٠.٤٠٩ ١.٠٧ ٣.٠٢ 

تحاول الفضائيات العربية تجميل صورة  ٥
 .ارة األجنبيةالحض

٧٦.٠٠٥ ١.٠٣ ٣.٨ 

ما يعرض في الفضائيات األجنبية يتنافى مع  ٦
 .تقاليد المجتمعات العربية

٧٧.٨٠٤ ١.١١ ٣.٨٩ 

تساعد مشاهدة الفضائيات الشباب العربي على  ٧
 تقليد األنماط الثقافية األجنبية

٧٧.٨٠٣ ١.٠٥ ٣.٨٩ 

مطربين والراقصات بعض الفضائيات للروجت  ٨
 نماذج ُيقتدى بها لتكون رهموغي

٧٨.٨٠٢ ١.٢٢ ٣.٩٤ 

والتبادل الثقافي لفضائيات على التواصل تعمل ا ٩
 بين الشعوب

٦٩.٦٠٧ ١.٠٨ ٣.٤٨ 

   ٧٣.٢٠  ٠.٥٨  ٣.٦٦   الكليالمجال الثقافي 

رة                 ) ٦(يبين الجدول    سبية لكل فق ة الن اري واألهمي قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
ى           الثقافي،ال  من فقرات المج   رة األول د احتلت      وباستعراض القيم المبينة في الجدول نجد أن الفق ق

ه            ة  ٤.١الترتيب األول بين فقرات المجال بمتوسط حسابي بلغت قيمت سبية بلغت     وبأهمي ، ٨٢.٠ ن



  ٥٩٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد اهللا الدبوبي، وعلي أعمر

 ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه             "بينما احتلت الفقرة الرابعة      رة بمتوسط حسابي بلغت قيمت ة األخي سبية     ٣.٠٢المرتب ة ن  وبأهمي
  .٧٣.٢٠ وبأهمية نسبية بلغت ٣.٦٦ د بلغ المتوسط الحسابي للمجال عامة، وق٦٠.٤٠بلغت 

م            ة في جدول رق ى               ) ٦(تدل تقديرات الطلب رات حصلت عل ع فق اك أرب ى أن هن سابق عل ال
ي رة، وه ة بدرجة آبي م : موافق رة رق م ) ١(الفق رة رق م )٨(والفق رة رق م )٧(، والفق رة رق ، والفق

  .على أدنى درجات الموافقة) ٤(م رق حصلت الفقرة في حين، )٦(

افي،          ي الجانب الثق ضائيات ف أثر الف ى وعي ب انوا عل ة آ ة الجامع ائج أن طلب ذه النت بينت ه
رات،                سع فق ين ت وهذا ما أشارت إليه موافقة الطلبة بدرجة عالية على مضمون أربع فقرات من ب

د أ .   ثقافتهمفي) سلبًا وايجابيًا( الفضائيات وآذلك أثر هذه  ة      وق ى درجات الموافق ة أدن عطى الطلب
ام  ) تعالج الفضائيات قضايا الشباب العربي ومشكالتهم    ( الرابعة على الفقرة  وهذا يدل على عدم قي

  .الفضائيات العربية بدورها في تقديم حلول مناسبة لقضايا الشباب ومشكالتهم المختلفة

غ   سابي بل ى متوسط ح د حصل عل ال ق ذا المج أن ه ًا ب ا٣.٦٦علم و  وب اري ه نحراف معي
ائج                 %. ٧٣.٢٠ وبأهمية نسبية بلغت     ٠.٥٨ ه نت ا أشارت إلي ذا المجال مع م وتتفق بعض نتائج ه

ة  ي،  (دراس ثم الهيت ات، ود    ) ٢٠٠٨هي اء الثقاف ي بن ابي ف ضائيات اإليج أثر الف ي  ب ا التثقيف وره
ه دراسة و ا أشارت إلي ع م ي، وم د طو(الترفيه ة، حسن محم سلب) ٢٠٠٠الب ا ال ي جانبه  ي عنف

ا                   ة وغيره سياسية والثقافي دافها ال ة أه افي لخدم . هيمنة الدول الغربية على اإلنتاج اإلعالمي والثق
  . الشباب العربي فيوتأثيرها السلبي

دول  رات      :)٧(ج ن فق رة م ل فق سبية لك ة الن اري واألهمي راف المعي سابي واالنح ط الح  المتوس
  .٣٤١= ن ، الدينيالمجال 

 ــيفـقرات المجال الدين. ٥
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
النسبية

الترتيب

ع على التمسك بالقيم الدينية تشّجالمسلسالت ١
 الدينية

٢ ٨٤.٠ ١.٠٧ ٤.٢ 

 مالقي مع  اإلباحية ال ينسجممشاهدة القنوات٢
 الدينية واألخالقية

٨ ٧١.٤ ١.١٨ ٣.٥٧ 

ال ) اإلباحية (هدة القنوات الفضائية مشا٣
 .سجم مع القيم الدينية واألخالقيةين

١ ٨٨.٤ ١.٠٣ ٤.٤٢ 

 الفضائيات يعمل على بعض ما يعرض في٤
 .تشويه صورة اإلسالم والمسلمين

٣ ٨١.٦ ١.٠٧ ٤.٠٨ 

قل صورة تنالقنوات الدينية اإلسالمية ٥
 المسلمينغير إيجابية عن اإلسالم ل

٧ ٧٣.٢ ١.١٥ ٣.٦٦ 

غات األجنبية  اإلسالمية باللقنوات الدينيةال٦
  األجنبيةشعوبال ًا فير ايجابيتؤث

٤ ٧٨.٢ ٠.٩٧ ٣.٩١ 



 "......نحو  علوم التطبيقيةاتجاهات طلبة جامعة ال "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٥٩٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )٧(تابع جدول رقم ... 

 فـقرات المجال الدينــي. ٥
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
النسبية

الترتيب

 تجعل اهتمام الشباب في بعض الفضائيات٧
 ديننا بعيدًا عنواألزياء الموضة عالم 
 .وقيمنا

٥ ٧٨.٢ ١.٠٧ ٣.٩١ 

ضائيات األجنبية مفاهيم خاطئة عن  الفخرّست٨
 . ودورهم الدعاة وعلماء الدينأهمية 

٦ ٧٦.٠ ١.٠٩ ٣.٨ 

  ٧٨.٨ ٠.٦٤ ٣.٩٤ المجال الديني آكل 

رة                 ) ٧(يبين الجدول    سبية لكل فق ة الن اري واألهمي قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
ة في الجدول نجد أن           وب الديني،من فقرات المجال     ة    استعراض القيم المبين رة الثالث د احتلت      الفق ق

ه        ت قيمت سابي بلغ ط ح ال بمتوس رات المج ين فق ب األول ب ت   ٤.٤٢الترتي سبية بلغ ة ن  وبأهمي
ين ،٨٨.٤٠ ي ح ة    ف رة الثاني ت الفق ه      احتل ت قيمت سابي بلغ ط ح رة بمتوس ة األخي  ٣.٥٧المرتب

سبية بلغت    ٣.٩٤ هآل المتوسط الحسابي للمجال  وقد بلغ   ،  ٧١.٤٠وبأهمية نسبية بلغت     ة ن  وبأهمي
٧٨.٨٠.  

ا هو             رة، آم ة بدرجة آبي تدل تقديرات الطلبة على أن هناك أربع فقرات حصلت على موافق
رة  : وهي ) ٧(ه في الجدول رقم  مشار إلي  رة  ، وال٣فق رة  ١فق رة   و، ٤، والفق م  حصلت الفق ) ٢(رق

  .على أدنى درجات الموافقة

بدرجة عالية  فقد أبدو موافقة     ،تائج على وعي الطلبة بدور القيم الدينية في حياتنا        دلت هذه الن  
يم     ة ورفض الق ة واألخالقي القيم الديني بابنا ب سك ش د تم ي تؤآ ة الت رات الثالث ضمون الفق ى م عل

  .الغربية الوافدة، ورفض آل ما يشوه صورة اإلسالم والمسلمين

ك  .  األولى من بين المجاالت األخرى للدراسة    علمًا بأن هذا المجال حصل على المرتبة       وذل
  .٠.٦٤ وبانحراف معياري ٧٨.٨٠ وبأهمية نسبيه بلغت ٣.٩٤بمتوسط حسابي بلغت قيمته 

ائج ى المرت أظهرت النت ديني حصل عل ال ال ةأن المج ين مجاالت الدراس ن ب ى م ة األول  .ب
ا      االهتمامذات) ٢٠٠٧طارق البكري، (مع نتائج دراسة   وهذا ينسجم    ة والتي تعزره القيم الديني  ب

اوى      ما تعرضه من بر   بالقنوات الفضائية    ة وفت ة وعلمي الم وثائقي ا  امج وأف ة وغيره ا  .  ديني ودوره
  .في نقل صورة إيجابية عن اإلسالم للشعوب األخرى

 ر المسؤولة من آثار سلبية في    تتفق النتائج مع ما أشارت إليه مشاهدة الفضائيات خاصة غي         و
شباب ة   ومنه،ال ي دراس لة، ف ر الفاض الق غي ة واألخ يوع الرذيل سوي، (ا ش دالرحمن عي عب
ائج    لحالية في المجال الديني   بعض نتائج الدراسة ا    من ناحية ثانية ال تتفق    ، و )١٩٧٩ مع بعض نت

  .الدراستين السابقتين
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 ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة في   القيام بالواجبات الدينية، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثاني        ستمرار مشاهدة الفضائيات    او
  .٧١.٤٠ وبأهمية نسبية بلغت ٣.٥٧هذا المجال التي احتلت المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 

سبية لكل مجال من مجاالت               :)٨(جدول   ة الن اري واألهمي  المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
  .٣٤١= ن ، الدراسة

 المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 األهمية
  النسبية

  الترتيب

  ٥ ٥٥.٦٠ ٠.٦١ ٢.٧٨ النفسي
  ٢ ٧٤.٨٠ ٠.٦٨ ٣.٧٤ االجتماعي
  ٤ ٦٢.٠٠ ٠.٥٧ ٣.١ األآاديميالتحصيل 
  ٣ ٧٣.٢٠ ٠.٥٨ ٣.٦٦  الثقافي
  ١ ٧٨.٨٠ ٠.٦٤ ٣.٩٤ الديني

   ٦٩.٠٠ ٠.٤١ ٣.٤٥ الكلي

سبية لكل مجال         ) ٨(يبين الجدول    ة الن اري واألهمي قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
اال ن مج ةم ب    . ت الدراس د أن الجان دول نج ي الج ة ف يم المبين تعراض الق دينيوباس ل ال د احت  ق

ه      ت قيمت سابي بلغ ط ح ب األول بمتوس ت   ٣.٩٤الترتي سبية بلغ ة ن ل  ٧٨.٨٠ وبأهمي ا احت  بينم
  .٥٥.٦٠ وبأهمية نسبية بلغت ٢.٧٨المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغت قيمته النفسي المجال 

  .٦٩.٠٠ وبأهمية نسبية بلغت ٣.٤٥لحسابي للمجال الكلي للدراسة وقد بلغ المتوسط ا

اني سؤال الث ة  : ال روق ذات دالل د ف ل توج وم   ه ة العل ة جامع ات طلب ي اتجاه صائية ف إح
  التطبيقية نحو القنوات الفضائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟

ة عن ساؤل ولإلجاب ذا الت ادي ال ه اين األح ل التب تخدم تحلي داول موضحة ناس ي الج ه ف تائج
  :التالية

دول  االت الدرا :)٩(ج اري لمج راف المعي سابي واالنح ستوى   المتوسط الح ر الم ا لمتغي ة تبع س
  .الدراسي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المستوى الدراسي المجال
 ٠.٦٥ ٢.٨٢ أولىسنة 

 ٠.٦٠ ٢.٧٨ سنة ثانية
 ٠.٥١ ٢.٧٥ سنة ثالثة

 النفسي

 ٠.٦٤ ٢.٧٠ سنة رابعة



 "......نحو  علوم التطبيقيةاتجاهات طلبة جامعة ال "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٦٠٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )٩(تابع جدول رقم ... 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المستوى الدراسي المجال
 ٠.٧٠ ٣.٧٣ أولىسنة 

 ٠.٧١ ٣.٦٩ سنة ثانية
 ٠.٧٠ ٣.٧٩ سنة ثالثة

 االجتماعي

 ٠.٥٣ ٣.٨٥ سنة رابعة
 ٠.٦٧ ٣.١٤ أولىسنة 

 ٠.٥٥ ٣.١٣ سنة ثانية
 ٠.٤٤ ٣.٠٠ ثةسنة ثال

 األآاديميالتحصيل 

 ٠.٥٠ ٣.٠٥ سنة رابعة
 ٠.٦٢ ٣.٦٦ أولىسنة 

 ٠.٥٨ ٣.٦٢ سنة ثانية
 ٠.٥٣ ٣.٧٧ سنة ثالثة

 الثقافي

 ٠.٥٦ ٣.٧٣ سنة رابعة
 ٠.٧٠ ٣.٩٣ أولىسنة 

 ٠.٦٦ ٣.٩٢ سنة ثانية
 ٠.٥٨ ٤.٠٣ سنة ثالثة

 الديني

 ٠.٥١ ٣.٩٦ سنة رابعة
 ٠.٤٩ ٣.٤٦ سنة اولى
 ٠.٣٩ ٣.٤٣ نيةسنة ثا

 ٠.٣٤ ٣.٤٧ سنة ثالثة
 الكلي

 ٠.٣٧ ٣.٤٦ سنة رابعة

ة نحو                  :)١٠(جدول   وم التطبيقي ة العل ة جامع  نتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت اتجاهات طلب
  .ية تبعا لمتغير المستوى الدراسيالقنوات الفضائ

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

يمة ق
  ف

مستوى 
  الداللة

 ٠.١٧ ٣ ٠.٥١  بين المجموعات
 النفسي ٠.٣٧ ٣٣٧ ١٢٥.٧٣  داخل المجموعات

  ٣٤٠ ١٢٦.٢٤  الكلي

٠.٧١٢ ٠.٤٦



  ٦٠١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد اهللا الدبوبي، وعلي أعمر

 ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

 ٠.٣٧ ٣ ١.١١  بين المجموعات
 االجتماعي ٠.٤٦ ٣٣٧ ١٥٦.٤١  داخل المجموعات

  ٣٤٠ ١٥٧.٥٣  الكلي

٠.٤٩٥ ٠.٨٠

 ٠.٢٩ ٣ ٠.٨٦  بين المجموعات
 ٠.٣٢ ٣٣٧ ١٠٨.٤٠  داخل المجموعات

التحصيل 
 األآاديمي

  ٣٤٠ ١٠٩.٢٦  الكلي

٠.٤٤٧ ٠.٨٩

 ٠.٣٣ ٣ ١.٠٠  بين المجموعات
 الثقافي ٠.٣٤  ٣٣٧  ١١٤.٧١  داخل المجموعات

   ٣٤٠  ١١٥.٧١  الكلي

٠.٤٠٢ ٠.٩٨

 ٠.١٣ ٣ ٠.٣٨  بين المجموعات
 الديني ٠.٤٢  ٣٣٧  ١٤٠.٤٣  داخل المجموعات

   ٣٤٠  ١٤٠.٨١  الكلي

٠.٨٢٣ ٠.٣٠

 ٠.٠٣ ٣ ٠.٠٨  بين المجموعات
 الكلي ٠.١٧  ٣٣٧  ٥٦.٧٤  داخل المجموعات

   ٣٤٠  ٥٦.٨٢  الكلي

٠.٩٢٤ ٠.١٦

  .٢.٦٢) = ٠.٠٥≤  α(ة عند مستوى قيمة ف الجدولي

نتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم ) ١٠(يبين الجدول 
ف المحسوبة غير المستوى الدراسي، وباستطالع قيمة التطبيقية نحو القنوات الفضائية تبعا لمت

 ،قل من القيمة الجدوليةم آانت أ نجد أن جميع هذه القي٢.٦٢ومقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة 
فروق في مجاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو وهذا يوصلنا إلى عدم وجود وبذلك 

  .القنوات الفضائية تبعا لمتغير المستوى الدراسي

ة إحصائية       عدم وجود ) ١٠(و) ٩(ج الدراسة في الجدولين رقم      أظهرت نتائ   فروق ذات دالل
  .ات طلبة الجامعة نحو القنوات الفضائية تبعًا لمتغير المستوى الدراسيفي مجاالت اتجاه

ستويات الدراسة                   ع م ة في جمي ى    (وتشير هذه النتيجة إلى أن اتجاهات طلبة الجامع سنة أول
  .نحو القنوات الفضائية متشابهة رغم اختالف المستوى الدراسي) وثانية وثالثة ورابعة

سابقة           ال توجد عالقة بين نتائج الدراس      ائج الدراسات ال ة ونت  عن   ة الحالية في مجاالت مختلف
  .طلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو الفضائيات تبعًا لتغير المستوى الدراسياتجاه 



 "......نحو  علوم التطبيقيةاتجاهات طلبة جامعة ال "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٦٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ث سؤال الثال ة  : ال روق ذات دالل د ف ل توج صائيةه وم   إح ة العل ة جامع ات طلب ي اتجاه  ف
  التطبيقية نحو القنوات الفضائية تعزى لمتغير الجنس ؟

ار     تخدم اختب ساؤل اس ذا الت ن ه ة ع ي    ) ت(ولإلجاب ه ف حة نتائج ستقلة الموض ات الم للعين
  .الجدول التالي

دول  ة       :)١١(ج ات طلب سوبة التجاه ة ت المح اري وقيم راف المعي سابي واالنح ط الح  المتوس
  .وات الفضائية تبعا لمتغير الجنسجامعة العلوم التطبيقية نحو القن

  الجنس المجال
المتوسط 

  حسابيال
االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

 ٠.٦٢ ٢.٩١ ذآر
  النفسي

 ٠.٥٥ ٢.٦٠ أنثى
٠.٠٠٠ ٤.٧٨  

 ٠.٧٢ ٣.٦٦ ذآر
  االجتماعي

 ٠.٦١ ٣.٨٥ أنثى
٠.٠٠٩ ٢.٦٢  

 ٠.٥٩ ٣.١٤ ذآر
  األآاديميالتحصيل 

 ٠.٥٣ ٣.٠٦ أنثى
٠.٢٠٤ ١.٢٧  

 ٠.٦٣ ٣.٦١ ذآر
  الثقافي

 ٠.٥٠ ٣.٧٤ أنثى
٠.٠٣٩ ٢.٠٧  

 ٠.٧١ ٣.٨٧ ذآر
  الديني

 ٠.٥٣ ٤.٠٥ أنثى
٠.٠٠٩ ٢.٦٢  

 ٠.٤٥ ٣.٤٤ ذآر
  الكلي

 ٠.٣٥ ٣.٤٦ أنثى
٠.٥٨٩ ٠.٥٤  

  .١.٩٦) = ٠.٠٥≤  α(قيمة ت الجدولية عند مستوى 

نتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم ) ١١(يبين الجدول 
قنوات الفضائية تبعا لمتغير الجنس، وباستطالع  قيمة  ت المحسوبة ومقارنتها التطبيقية نحو ال

النفسي ( نجد أن هذه القيم آانت أآبر من القيمة الجدولية في المجال ١.٩٦بالقيمة الجدولية البالغة 
 ٤.٧٨ بلغت قيم ت المحسوبة لهذه المجاالت على الترتيب إذ) واالجتماعي والثقافي والديني

 وبذلك نستنتج أنه توجد فروق في مجاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم ٢.٦٢ و ٢.٠٧  و٢.٦٢و
ق آانت دالة لصالح اإلناث التطبيقية نحو القنوات الفضائية تبعا لمتغير الجنس، وأن هذه الفرو

  ). متوسطات اإلناث على هذه المجاالت أآبر من متوسطات الذآورآانتو(

فقد آانت قيمة ت المحسوبة أقل من ) بشكل عام(االتجاهات لتحصيل األآاديمي ومجال ا أما
هذا المجال واالتجاهات  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على إلىالقيمة الجدولية مما يشير 

تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت  .ببن الذآور واإلناثبشكل عام 
وهذه ) ذآور وإناث(قية نحو الفضائيات تبعًا لمتغير الجنس اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبي



  ٦٠٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد اهللا الدبوبي، وعلي أعمر

 ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يعزى ذلك إلى طبيعة حياة . الفروق دالة إحصائيًا لصالح اإلناث حسب المتوسط الحسابي
الطالبات اإلناث في المجتمع العربي إضافة إلى المسؤوليات المرتبطة بالقيام باألعمال المنزلية 

 أن تكون نظرة اإلناث ائيات غير المسؤولة مما يساعد علىضالتي قد تحول دون مشاهدة الف
  .إيجابية أآثر من الذآور

ضائيات      قد يعود السبب إلى انخفاض معدل عدد       و شاهدة الف شباب  ساعات م ام    .لل شكل ع وب
ة التجاه            يشير مستوى الداللة     اديمي والدرجة الكلي ع       في مجال التحصيل األآ ة في جمي ات الطلب

اث نحو               . ود فروق دالة إحصائياً    إلى عدم وج  المجاالت   ذآور واإلن ى أن اتجاهات ال شير إل ا ي مم
ه بعض ن      وتتفق نتائج هذه الدراسة      .الفضائيات متشابهة  ا أشارت إلي ائج دراسة   بشكل عام مع م ت

ة، ( ي وطف دم) ١٩٩٤عل ي أثبتت ع شباب  الت ن ال ل م دى آ ة إحصائية ل روق ذات دالل ود ف  وج
  .واإلناث وفقًا لمتغير الجنس

ع سؤال الراب ة  : ال روق ذات دالل د ف ل توج صائيةه وم   إح ة العل ة جامع ات طلب ي اتجاه  ف
  التطبيقية نحو القنوات الفضائية تعزى لمتغير الجنسية ؟

ساؤل    ذا الت ن ه ة ع ار  ولإلجاب تخدم اختب ي    ) ت(اس ه ف حة نتائج ستقلة الموض ات الم للعين
  :الجدول التالي

ة ت المحسوبة لمجاالت اتجاهات  المتوسط الحسابي واالنحراف:)١٢(جدول  اري وقيم  المعي
  .ات الفضائية تبعا لمتغير الجنسيةطلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو القنو

  الجنسية المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

 ٠.٥٩ ٢.٨٢ أردني
  النفسي

 ٠.٦٤ ٢.٧٠ غير أردني
٠.٠٨٨ ١.٧٠  

 ٠.٦٣ ٣.٧٨ نيأرد
  االجتماعي

 ٠.٧٦ ٣.٦٦ غير أردني
٠.١٢٠ ١.٥٥  

صيل  ٠.٥٧ ٣.١١ أردني التح
 ٠.٥٦ ٣.٠٩ غير أردني  األآاديمي

٠.٨٠٣ ٠.٢٤  

 ٠.٥٧ ٣.٦٩ أردني
  الثقافي

 ٠.٦١ ٣.٦٢ أردنيغير 
٠.٢٦٥ ١.١١  

 ٠.٦١ ٣.٩٩ أردني
  الديني

 ٠.٦٩ ٣.٨٦ غير أردني
٠.٠٧٣ ١.٧٩  

 ٠.٣٩ ٣.٤٨ أردني
  الكلي

 ٠.٤٤ ٣.٣٩ غير أردني
٠.٠٤٨ ١.٩٨  

  .١.٩٦) = ٠.٠٥≤  α(قيمة ت الجدولية عند مستوى 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 لمجاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم األحادينتائج تحليل التباين ) ١٢(يبين الجدول 
التطبيقية نحو القنوات الفضائية تبعا لمتغير الجنسية، وباستطالع  قيمة ت المحسوبة ومقارنتها 

 نجد أن هذه القيم آانت أقل من القيمة الجدولية وبذلك نستنتج أنه ال ١.٩٦قيمة الجدولية البالغة بال
توجد فروق في مجاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو القنوات الفضائية تبعا لمتغير 

  .الجنسية

لجدولية مما يشير فقد آانت قيمة ت المحسوبة أآبر من القيمة ا) بشكل عام(تجاهات اال أما
هذه الفروق آانت دالة لصالح الجنسية .  ببن الجنسياتإحصائية وجود فروق ذات داللة إلى

  .األردنية

وبالرغم من وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو الفضائيات بالنسبة لمتغير الجنسية 
 من الحد قريبة جدًا) ٠.٠٤٨(ولصالح الجنسية األردنية إال أن قيمة الداللة آانت ضعيفة 

الفروق ضعيفة وغير مهمة، ويؤيد هذه النتيجة عدم وجود فروق دالة هذا يعني أن و). ٠.٠٥(
  .على أي من مجاالت الدراسة

نحو ) دنيين وغير أردنيينأر(وتشير هذه النتيجة إلى تقارب اتجاهات طلبة الجامعة 
عادات وتقاليد (فية مشترآة  ذلك قد يعود إلى وجود عوامل ثقا مردأنويرى الباحثان الفضائيات، 

لدى الجميع وال توجد أية عالقة ارتباط بين هذه النتائج ونتائج الدراسات ) وقيم دينية وأخالقيه
  .السابقة

ة          : السؤال الخامس   روق ذات دالل وم      إحصائية هل توجد ف ة العل ة جامع  في اتجاهات طلب
  اعية ؟التطبيقية نحو القنوات الفضائية تعزى لمتغير الحالة االجتم

ساؤل    ذا الت ن ه ة ع ار  ولإلجاب تخدم اختب ي    ) ت(اس ه ف حة نتائج ستقلة الموض ات الم للعين
  .التاليالجدول 

اري و:)١٣(جدول  ات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعي ة ت المحسوبة لمجاالت اتجاه قيم
  .ة تبعا لمتغير الحالة االجتماعيةطلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو القنوات الفضائي

 المجال
الحالة 
  االجتماعية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

 ٠.٦١ ٢.٧٩ أعزب
  النفسي

 ٠.٥٨ ٢.٦٣ متزوج
٠.٢٦١ ١.١٢  

 ٠.٦٨ ٣.٧٢ أعزب
  االجتماعي

 ٠.٥٥ ٤.٠٣ متزوج
٠.٠٤٤ ٢.٠٢  

 ٠.٥٧ ٣.٠٩ أعزب
  التحصيل األآاديمي

 ٠.٤٣ ٣.٣٠ متزوج
٠.١١٠ ١.٦٠  
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 ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣(تابع جدول رقم ... 

الحالة  المجال
  االجتماعية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة ت
  الداللة

 ٠.٥٨ ٣.٦٥ أعزب
  الثقافي

 ٠.٦١ ٣.٩٥ متزوج
٠.٠٢١ ٢.٣١  

 ٠.٦٤ ٣.٩٢ أعزب
  الديني

 ٠.٥٧ ٤.٢٧ متزوج
٠.٠١٥ ٢.٤٣  

 ٠.٤١ ٣.٤٣ أعزب
  الكلي

 ٠.٣١ ٣.٦٤ متزوج
٠.٠٢٨ ٢.٢٠  

  .١.٩٦) = ٠.٠٥≤  α(قيمة ت الجدولية عند مستوى 

قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة ) ١٣(يبين الجدول 
لمجاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو القنوات الفضائية تبعا لمتغير الحالة 

 نجد أن هذه ١.٩٦قارنتها بالقيمة الجدولية البالغة وباستطالع قيمة ت المحسوبة وم. االجتماعية
 بلغت قيم ت إذ) االجتماعي والثقافي والديني(القيم آانت أآبر من القيمة الجدولية في المجال 

 وبذلك نستنتج أنه توجد فروق ٢.٤٣ و ٢.٣١ و ٢.٠٢المحسوبة لهذه المجاالت على الترتيب 
تطبيقية نحو القنوات الفضائية تبعا لمتغير الحالة في مجاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم ال

 فكانت(نت دالة لصالح فئة األعزب االجتماعية على هذه المجاالت، وأن هذه الفروق آا
  ). متوسطات فئة األعزب على هذه المجاالت أآبر من متوسطات المتزوج

 أقل من فيهما النفسي ومجال التحصيل األآاديمي فقد آانت قيمة ت المحسوبةالمجال أما 
 على هذين المجالين تعزى إحصائيةالقيمة الجدولية مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

  .لمتغير الحالة االجتماعية بين فئة األعزب وفئة المتزوج

 ذات ٢.٢٠فقد آانت قيمة ت المحسوبة والبالغة ) بشكل عام(أما الفروق في االتجاهات 
 وقد آانت هذه ، وجود فروق بين فئة األعزب وفئة المتزوجإلى وهي تشير ،إحصائيةداللة 

  .الفروق دالة لصالح فئة األعزب ذات المتوسط الحسابي األآبر

ال             ي المج ة ف وم التطبيقي ة العل ة جامع ات طلب ي اتجاه صائيًا ف ة إح روق دال ود ف إن وج
ضائية في المجاالت     / االجتماعي أعزب    اعي وال (متزوج نحو القنوات الف ديني  االجتم افي وال ) ثق

ا        ) ٢.٠٢(تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية      ر منه ة األعزب أآث قد يعزى إلى االنفتاح االجتماعي لفئ
ر          متزوج، ونسبة التوافق مع البنود      لدى ال  التي وردت في المجال االجتماعي لدى فئة األعزب أآب

زوج ة المت دى فئ ا ل ضائية . منه و الف سلبية نح رتهم ال ى نظ ي التإضافة إل أثير ف ا ت رابط ي له  الت
  .العائلي، ودورها في نشر الرذيلة وترويج األنماط التي ال تنسجم مع واقع المجتمع العربي

ًا                         ضائية تبع وات الف اتهم نحو القن ة األعزب في اتجاه صالح فئ ة ل إن وجود فروق ذات دالل
افي             ة في المجال الثق ة االجتماعي ه ا        ) ٢.٣١(لمتغير الحال ى نظرت د يعزى إل ة نحو دور    ق إليجابي
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مجتمعات تمع والمحافظة على تراثه ونقله إلى ال    الفضائيات في تنمية ثقافتهم وفي تشكيل بنية المج       
ه              ا بين ذا م شعوب، وه ين ال األخرى، إضافة إلى دورها في التواصل الحضاري والتبادل الثقافي ب

  ).٢.٣١(وقيمة ت ) ٣.٦٥(المتوسط الحسابي 

ضائية            وإن وجود فروق ذات داللة ل      وات الف صالح فئة األعزب في اتجاهات الطلبة نحو القن
رة مع      ) ٢.٤٣(تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية في المجال الديني     وافقهم بدرجة آبي ى ت قد يعزى إل

سلبية             شاهدة الفضائيات ت  ممعظم بنود هذا المجال، ف     ة، ونظرتهم ال القيم الديني ى التمسك ب شجع عل
ة عن                للفضائيات اإلباحية التي   ة صورة إيجابي وات الديني ل القن دين واألخالق ونق  ال تنسجم مع ال

شويه صورة اإلسالم               ا في ت ة وغيره ضائيات األجنبي اإلسالم للشعوب األخرى، ودور بعض الف
  .والمسلمين

ًا                 اديمي تبع وإن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على المجالين النفسي والتحصيل األآ
ين ف نس، ب ر الج أثر لمتغي دم ت ى ع زى إل د يع زوج، ق ي األعزب والمت ة ئت ن الناحي ا م ل منهم  آ

سية ب  اً   النف لبًا وال إيجاب ضائية ال س وات الف شاهدة القن ى مجال التحصيل     ،م ضًا عل ق أي ذا ينطب  وه
ة      ين إلى بنود هذا المجال، بعداألآاديمي من حيث اتجاه الفئت  ة جامع ائج في اتجاهات طلب  هذه النت

ة،     ة نحو القنوات الفضائية ت العلوم التطبيقي  ة االجتماعي ر الحال ًا لمتغي شير      بع ا ي ان م م يجد الباحث ل
ي      ضمنة ف سابقة المت ات ال ي الدراس ة ف ر الدال صائيًا أو غي ة إح واء الدال ائج س ذه النت ل ه ى مث إل

  .فصول الدراسة الحالية

سادس   ة       : السؤال ال روق ذات دالل ة     إحصائية هل توجد ف ة جامع وم   في اتجاهات طلب العل
  التطبيقية نحو القنوات الفضائية تعزى لمتغير مكان السكن ؟

ساؤل  ذا الت ة عن ه ادي الولإلجاب اين األح ل التب تخدم تحلي داول اس ي الج ه ف موضحة نتائج
  .التالية

دول  وم  :)١٤(ج ة العل ة جامع ات طلب االت اتجاه اري لمج سابي واالنحراف المعي  المتوسط الح
  .متغير مكان السكنضائية تبعا لالتطبيقية نحو القنوات الف

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  مكان السكن المجال
 ٠.٦١ ٢.٧٧ مع األسرة
  النفسي ٠.٦٠ ٢.٨٠ مع زمالئي

 ٠.٦١ ٢.٧٩ وحديسكن أ
 ٠.٦٣ ٣.٧٥ مع األسرة
  االجتماعي ٠.٦٦ ٣.٦٩ مع زمالئي

 ٠.٨٤ ٣.٧٢ وحديسكن أ
 ٠.٥٧ ٣.١٠ ةمع األسر
  األآاديميالتحصيل  ٠.٥٣ ٣.١٩ مع زمالئي

 ٠.٥٦ ٣.١٠ وحديسكن أ
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 )١٤(تابع جدول رقم ... 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  مكان السكن المجال
 ٠.٥٧ ٣.٦٥ مع األسرة
  الثقافي ٠.٦٥ ٣.٦٨ مع زمالئي

 ٠.٦١ ٣.٧٠ أسكن لوحدي
 ٠.٦٢ ٣.٩٤ مع األسرة
  الديني ٠.٦١ ٤.١٠ مع زمالئي

 ٠.٧٣ ٣.٩١ وحديسكن أ
 ٠.٣٨ ٣.٤٤ مع األسرة
  الكلي ٠.٤٢ ٣.٤٩ مع زمالئي

 ٠.٤٩ ٣.٤٤ وحديسكن أ
ة نحو              األحادي نتائج تحليل التباين     :)١٥(جدول   وم التطبيقي ة العل ة جامع  لمجاالت اتجاهات طلب

  .لفضائية تبعا لمتغير مكان السكنالقنوات ا

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
 تالمربعا

درجات 
  الحرية

متوسط 
 اتالمربع

قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

 ٠.٠١ ٢ ٠.٠٢  بين المجموعات
  النفسي ٠.٣٧ ١٢٦.٢٢٣٣٨  داخل المجموعات

  ١٢٦.٢٤٣٤٠  الكلي
٠.٩٦٩ ٠.٠٣

 ٠.٠٧ ٢ ٠.١٣  بين المجموعات
  االجتماعي ٠.٤٧ ١٥٧.٣٩٣٣٨  داخل المجموعات

  ١٥٧.٥٣٣٤٠  الكلي
٠.٨٦٧ ٠.١٤

 ٠.١٢ ٢ ٠.٢٤  بين المجموعات
  األآاديميالتحصيل  ٠.٣٢ ١٠٩.٠١٣٣٨  داخل المجموعات

  ١٠٩.٢٦٣٤٠  الكلي
٠.٦٨٥ ٠.٣٨

 ٠.٠٧ ٢ ٠.١٥  بين المجموعات
  الثقافي ٠.٣٤  ٣٣٨ ١١٥.٥٦  داخل المجموعات

   ٣٤٠ ١١٥.٧١  الكلي
٠.٨٠٥ ٠.٢٢

 ٠.٣٨ ٢ ٠.٧٦  بين المجموعات
  الديني ٠.٤١  ٣٣٨ ١٤٠.٠٦  داخل المجموعات

   ٣٤٠ ١٤٠.٨١ الكلي
٠.٤٠٣ ٠.٩١

 ٠.٠٣ ٢ ٠.٠٦  بين المجموعات
  الكلي ٠.١٧  ٣٣٨  ٥٦.٧٦  داخل المجموعات

   ٣٤٠  ٥٦.٨٢ الكلي
٠.٨٢٩ ٠.١٩

  .٣.٠٢) = ٠.٠٥≤  α(قيمة ف الجدولية عند مستوى 



 "......نحو  علوم التطبيقيةاتجاهات طلبة جامعة ال "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٦٠٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

جاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم  لماألحادينتائج تحليل التباين ) ١٥(يبين الجدول 
التطبيقية نحو القنوات الفضائية تبعا لمتغير مكان السكن وباستطالع قيمة ف المحسوبة ومقارنتها 

 وبذلك ،قل من القيمة الجدولية نجد أن جميع هذه القيم آانت أ٣.٠٢قيمة الجدولية البالغة بال
جامعة العلوم التطبيقية نحو القنوات نستنتج أنه ال توجد فروق في مجاالت اتجاهات طلبة 

  .الفضائية تبعا لمتغير مكان السكن

إن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو 
القنوات الفضائية تبعًا لمتغير السكن يشير إلى أن ما تعرضه الفضائيات من برامج ومسلسالت 

لبة بغض النظر عن مكان سكنهم سواء أآان ذلك مع أسرهم أو مع وأفالم وغيرها يشاهدها الط
  .وأن مكان السكن ال يعني بالضرورة مشاهدة قنوات فضائية محددة. وحدهمو زمالئهم أ

 أن غالبية على) ٢٠٠٧جامعة الملك فيصل، (دراسة وتتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه 
  .ئياتعينة الدراسة يقيمون مع أسرهم لمشاهدة الفضا

سابع  سؤال ال ة : ال روق ذات دالل د ف ل توج وم إحصائيةه ة العل ة جامع ي اتجاهات طلب  ف
  التطبيقية نحو القنوات الفضائية تعزى لمتغير األقمار الفضائية ؟

ساؤل  ذا الت ة عن ه اين ولإلجاب ل التب تخدم تحلي ادياس داول األح ي الج ه ف  الموضحة نتائج
   :التالية

دول  وم   المتوسط الحس:)١٦(ج ة العل ة جامع ات طلب االت اتجاه اري لمج ابي واالنحراف المعي
  .التطبيقية نحو القنوات الفضائية تبعا لمتغير األقمار الفضائية

  االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط   األقمار الفضائية المجال
 ٠.٦٢ ٢.٧٨ نايل سات
 ٠.٤٥ ٢.٦٦ عرب سات

 ٠.٧٦ ٣.٠٥ القمر األوروبي
 النفسي

 ٠.٦٣ ٢.٨١ ذلكغير 
 ٠.٦٧ ٣.٧٣ نايل سات
 ٠.٦٣ ٣.٧٠ عرب سات

 ٠.٩٤ ٣.٧٠ القمر األوروبي
 االجتماعي

 ٠.٦٦ ٣.٨٣ غير ذلك
 ٠.٥٦ ٣.١٠ نايل سات
 ٠.٥٢ ٣.١٠ عرب سات

 ٠.٨٤ ٣.١٩ القمر األوروبي
 األآاديميالتحصيل 

 ٠.٥٣ ٣.١٢ غير ذلك
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 )١٦(تابع جدول رقم ... 

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الفضائيةاألقمار  المجال
 ٠.٥٤ ٣.٦٧ نايل سات
 ٠.٦١ ٣.٦٧ عرب سات

 ٠.٨٩ ٣.٣٥ القمر األوروبي
 الثقافي

 ٠.٥٧ ٣.٧٥ غير ذلك
 ٠.٦٣ ٣.٩٣ نايل سات
 ٠.٥٨ ٤.٠٣ عرب سات

 ٠.٩٥ ٣.٨٣ القمر األوروبي
 الديني

 ٠.٦٦ ٣.٩٧ غير ذلك
 ٠.٣٩ ٣.٤٤ نايل سات
 ٠.٣٧ ٣.٤٣ عرب سات

 ٠.٧٤ ٣.٤٢ القمر األوروبي
 الكلي

 ٠.٣٧ ٣.٥٠ غير ذلك

ة نحو              األحادينتائج تحليل التباين     :)١٧(جدول   وم التطبيقي ة العل ة جامع  لمجاالت اتجاهات طلب
  .القنوات الفضائية تبعا لمتغير األقمار الفضائية

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

ط متوس
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
  الداللة

 ٠.٧٠ ٣ ٢.٠٩  بين المجموعات
  النفسي ٠.٣٧ ١٢٤.١٤٣٣٧  داخل المجموعات

  ١٢٦.٢٤٣٤٠  الكلي
٠.١٣٠ ١.٩٠ 

 ٠.١٥ ٣ ٠.٤٦  بين المجموعات
  االجتماعي ٠.٤٧ ١٥٧.٠٦٣٣٧  داخل المجموعات

  ١٥٧.٥٣٣٤٠  الكلي
٠.٨٠٣ ٠.٣٣ 

 ٠.٠٦ ٣ ٠.١٧  بين المجموعات
 ٠.٣٢ ١٠٩.٠٩٣٣٧  داخل المجموعات

التحصيل 
  ياألآاديم

  ١٠٩.٢٦٣٤٠  الكلي
٠.٩١٢ ٠.١٨ 

 ٠.٧١ ٣ ٢.١٣  بين المجموعات
  الثقافي ٠.٣٤  ٣٣٧ ١١٣.٥٨  داخل المجموعات

   ٣٤٠ ١١٥.٧١  الكلي
٠.٠٩٩ ٢.١١ 
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 )١٧(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
 اتالمربع

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
  الداللة

 ٠.٢٥ ٣ ٠.٧٥  بين المجموعات
  الديني ٠.٤٢  ٣٣٧ ١٤٠.٠٧  داخل المجموعات

   ٣٤٠ ١٤٠.٨١  الكلي
٠.٦١٧ ٠.٦٠ 

 ٠.٠٥ ٣ ٠.١٤  بين المجموعات
  الكلي ٠.١٧  ٣٣٧  ٥٦.٦٩  داخل المجموعات

   ٣٤٠  ٥٦.٨٢  الكلي
٠.٨٤٨ ٠.٢٧ 

  .٢.٦٢) = ٠.٠٥≤  α(مة ف الجدولية عند مستوى قي

نتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم ) ١٧(يبين الجدول 
ف المحسوبة قيمة  وباستطالع ،التطبيقية نحو القنوات الفضائية تبعا لمتغير األقمار الفضائية

 ،جميع هذه القيم جاءت أقل من القيمة الجدولية نجد أن ٢.٦٢ومقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة 
وبذلك نستنتج أنه ال توجد فروق في مجاالت اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبيقية نحو القنوات 

قنوات والمحطات أن آثيرًا من الولعل سبب ذلك . الفضائية تبعا لمتغير األقمار الفضائية
مادة البث في آثير من األحيان هي  صناعي، ف نفسها على أآثر من قمرالبرامجالفضائية تبث 

  .نفسها وإن تغير القمر الصناعي أو المحطة الفضائية آما أشارت إليه نتائج الدراسة

التي ) ٢٠٠٧جامعة الملك فيصل، (وتتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه نتائج دراسة 
  ." ساتالعرب"من الذآور يشاهدون قنوات أجنبية إلى جانب % ٥٤ توصلت إلى

  ما هي أآثر القنوات الفضائية التي يفضل الطلبة مشاهدتها؟: السؤال الثامن

وبعد الحصول على إجابات الطلبة عن هذا السؤال أظهرت النتائج أن القنوات التي يحرص               
  :الطلبة على مشاهدتها آاآلتي مرتبة ترتيبًا تنازليًا

 .Mbc2قناة  .١

 .Mbc4قناة  .٢

 .قناة روتانا سينما .٣

 .Mbcقناة  .٤

 .Mbc1قناة  .٥

 .قناة الجزيرة اإلخبارية .٦

 .MbcActionقناة  .٧
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 .قناة الجزيرة الرياضية .٨

 .قناة ميلودي أفالم .٩

 .MbcMaxقناة  .١٠

 .قناة أبو ظبي جرافيك .١١

 .Fox seriesقناة  .١٢

 .Fox movieقناة  .١٣

 .الترتيب نفسه العربية اإلخبارية والرسالة وأقرأ :حصلت القنوات .١٤

ة             يتابعها طلب  لقنوات بعض الدول     يوجد .١٥ وم التطبيقي ة العل ة تلك الدول ممن يدرسون في جامع
  .الخاصة

  
  بة على السؤال الثامن ومناقشتهاجابات الطلإتفسير 

ة      بينت نتائ  ستويات الدراسة         ذآور و  (ج الدراسة اهتمام الطلب ع م اث، ومن جمي شاهدة  ) إن بم
رامج الرياضية بالدرجة             ة والب زهم     القنوات التي تبث األفالم والمسلسالت األجنبي ى، وترآي  األول

ة في الدرجة                        وات الديني شاهدة القن ى م ة إضافة إل على متابعة األخبار السياسية في الدرجة الثاني
ة ا    . الثالث ى إدارته شرف عل ة وي سات عربي ل مؤس ن قب ة م وات مملوآ ذه القن ع ه أن جمي ًا ب علم

  .مواطنون عرب، وإن آانت معظم مواد البث أفالم ومسلسالت وبرامج أجنبية

وات   هو برامج ومسلسالت أجنبية    اهد في القنوات الفضائية في معظمه     ن ما يش  إ ، يبث من قن
دم آم          إقبال الطلبة    عربية، ولهذا آان   ي تق ائالً  ًاشديد نحو مشاهدة القنوات الفضائية الت ذه      ه  من ه

ًا ًا وثقافي سيًا واجتماعي اتهم نف ي اتجاه أثير ف رامج رتبت عن قصد بهدف الت ذلك نالحظ . الب أن ل
الهم شاهدةإقب ي م ان ف ى،  آ ة األول ة بالدرج الم األجنبي ة   األف سالت الترآي شاهدة المسل ذلك م  وآ

ى                      د تصل إل ي ق ل الت سالتها الطوي ات مسل ة رغم عدد حلق ة العربي ة ٢٠٠المدبلجة إلى اللغ .  حلق
ائه                         د انتم ة وتأآي رق األجنبي ين الف دم ب رة الق ات آ ة مباري ة بمتابع ام الطلب ك   وآذلك نجد اهتم م لتل

  .الفرق

ك فيصل،   (، ودراسة  )٢٠٠٨هيثم الهيتي، ( وتتفق هذه النتائج مع دراسة آل من         جامعة المل
ة )٢٠٠٧ ة،  (، ودراس سن الطوالب ة )٢٠٠٠ح ة،  (، ودراس ي وطف ة  )١٩٩٤عل ذلك دراس ، وآ

  ).١٩٩٤عبدالعزيز عبدالرحمن آامل وآخرون، (

  ي لطلبة الجامعة؟ما هو معدل مشاهدة التلفزيون اليوم: السؤال التاسع

د أظهرت الدراسة  ات أن  فق د دراسة اإلجاب ة  بع شاهدة الطلب ذآور(متوسط م ون ) ال للتلفزي
دل  ان بمع اعات وخمس و) ٤.٢٥(آ ع س ًاأرب ة يومي شرين دقيق ا . ع شاهدةأم دل م ات مع  الطالب

  .ن دقيقةثالث ساعات وخمسي) ٣.٥٠(للتلفزيون يوميًا فقد آان 
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ات               أن  وتبين من هذه النتائج      ون من الطالب شاهدة التلفزي ر لم ًا أآث الطلبة الذآور يقضون وقت
شباب مع                  . اإلناث وقد يعود ذلك إلى وجود ساعات فراغ أطول لدى الذآور من اإلناث، وتجمع ال

  .أصدقائهم لساعات أطول تشجعهم على مشاهدة القنوات الفضائية

ة   (وتتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه نتائج دراسة           ك فيصل،     جامع ا ال   ) ٢٠٠٧المل ولكنه
عدد  التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في          ) ١٩٩٤علي وطفة،   (تتفق مع دراسة    

  .ن وقتًا أطول في عدد ساعات المشاهدةيلصالح الشابات اللواتي يقضساعات مشاهدة التلفزيون 

دالرحمن  (وأيضًا ال تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة          ي  ،  ) آامل و آخرون     عبدالعزيز عب الت
ون رأت  شاهدون التلفزي ذين ي ذآور ال سبة ال ددهم % ٩٧.٤أن ن ة ع ة البالغ راد العين ن أف  ٣٠٢م

  .من أفراد العينة% ٩٩اللواتي بلغت نسبتهن و) ٢٩٨(شاب، مقارنة بعدد اإلناث 

وميًا  ساعات ي  ٥-٢ين  وأن نسبة الشباب في هذه الدراسة الذين يشاهدون التلفزيون للمدة ما ب           
  .للمدة الزمنية نفسها% ٦٩.١آانت النسبة لإلناث و% ٧٥.٥

  
 التوصيات

ة األ            .١ ادات العربي د والع ق     ضرورة المحافظة على األعراف والقيم والتقالي ا   صيلة عن طري  م
دعم  زز وي ا يع ي إطار م ات األخرى ف ى الثقاف اح عل ع االنفت ضائية، م وات الف تعرضه القن

  .ثقافتنا العربية

ن   .٢ ل م شاهدي    التقلي ة للم ضامينها المقدم ي م ة ف اذج الغربي ى النم اد عل دان  االعتم ي البل ن ف
شئة             ،العربية واإلسالمية  ى تن ة عل ضائيات العربي ز الف ادة ترآي واطن     و زي زاز     الم في االعت

 .بحضارته وتراثه وتاريخه لتعزيز مكانته على المستوى الدولي

 وذلك لتحصين  ،و الثقافي والفكريضرورة اضطالع األسرة بدورها التربوي لمواجهة الغز    .٣
 .عن طريق النصح واإلرشاد والتوجيه المستمر لهم. الشباب من تأثير هذا الخطر

ة  .٤ ة لمراقب ة واالجتماعي سية والتربوي ي المجاالت النف صين ف شكيل لجان خاصة من المخت ت
 .البرامج التي تعرض في الفضائيات وتحليلها واختيار المناسب منها لمجتمعاتنا

ضائية المتنوعة    ء المزيد من البحوث والدراسات لبيان     راإج .٥ ا في    أهمية القنوات الف ، و دوره
 . األجيال الصاعدة من الشباب العربيالتأثير في


