
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي       
 8102 هارس / يٌاير  - عشر الثاهيالعدد  - السادستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصدرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

انبحىث انعربيـت: 

  وعالقتهب مبتطهببث اجلىدة انشبيهته كهيبث اإلعالو وأقسبي انتعهيًيت يف انربايج حنى انطالةاجتبهبث 
دراست ييذاَيت عهً اجلبيعبث انسعىديت   

 9ص  ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) محمد بن سلٌمان الصبٌحًد/ م.أ.      

 دراست َظريت - دور إدارة ادلعهىيبث ألجهسة انعالقبث انعبيت يف يىاجهت األزيبث ادلؤسسبتيت

 49ص   ... (الملك خالدجامعة ) عمر إبراهٌم بو سعدة /دأ.م.      

دور تطبيقبث وسبئم انتىاصم االجتًبعي يف تًُيت انىعي انسيبسي نذي ادلرأة انسعىديت

 77ص   ... (جامعة الملك عبد العزيز) خلود عبد هللا ملٌانً /د      

نعالقبث انعبيت يف انتعبيم يع األزيبث ادلؤسسيتيستشبر ا أدوار
 دراست ييذاَيت عهً عيُت يٍ انعبيهني يف انعالقبث انعبيت 

 109ص( ...  عجمانجامعة ) نصر الدٌن عبد القادر عثمان /د  

استخذايبث طالة اجلبيعت نهًىاد انفكبهيت ادلقذيت بىسبئم اإلعالو واإلشببعبث انيت حتققهب ذلى
 153ص( ...  المنوفيةجامعة ) رباب صالح السٌدد/      

 يف تىاصههى يع اذليئبث انذبهىيبسيت  انتىاصم االجتًبعياعتًبد انطهبت اخلهيجيني عهً يىاقع
 209ص...   (اليرموكجامعة ) حسٌن فاٌز الشهرانً نذول رلهس انتعبوٌ اخلهيجي

 ببجلسائر 7102حبنت تشريعيبث  انعالقبث انعبيت انسيبسيتاالتصبل يف احلًالث االَتخببيت: يٍ اإلعالٌ انسيبسي إىل      
 239ص( ...  3الجزائر جامعة ) ناصر أودٌة     

 :بهغبث أجُبيتيهخصبث حبىث 

  تذريس وسبئم انتىاصم اإلجتًبعي يف انعالقبث انعبيت وعالقته بسىق انعًم
 يف دونت اإليبراث دراست يقبرَت عهً اجلًهىر

  نادین عصام سلیم (جامعة الشارقة) ...   ص۲۷۱

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ

@  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

جملة
 حبوث العالقات العامة

الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شتسارية ةالهيئة لاا
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 عبد الحً عمر النجارأ.د/ جمال 
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ اإلذاعة 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - األطفالاإلعالم وثقافة أستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم 
  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -اليرموك جامعة بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3الجزائر جامعة  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 مارس/  ٌناٌر - السادسةالسنة  - عشر الثامنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب واٌعّيد 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 ر عثواىد/ ًصر الديي عبد القاد  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  عشر نيةثماأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

اإلعالمية نقدم لمباحثين في الدراسات ؛ السادس في عامياعشر من المجمة  الثامنوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

اإلمام محمد بن سعود جامعة  – محمد الصبيحيد/ م.أ.: من امقدمً  ثًاففي البداية نجد بح      
 الطالباتجاىات  "عن:  ميدانية عمى الجامعات السعودية دراسة والذي قدم، (السعودية)من  – اإلسالمية

 ".وعالقتيا بمتطمبات الجودة الشاممةو كميات اإلعالم وأقسام يالتعميمية ف البرامج نحو
         عن: نظرية دراسة فقدم( الجزائر) من -الممك خالدجامعة  –عمر إبراهيم بو سعدة  /دأ.م.: أما     

  ".  مة في مواجية األزمات المؤسساتيةدور إدارة المعمومات ألجيزة العالقات العا "
 تي قدمتوال ،(السعودية)من  -جامعة الممك عبد العزيز – خلود عبد اهلل مليانيد/  :توقدم      

 ".دور تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية دراسة عن: "

ميدانية  دراسة ،(السودان)من  - عجمانجامعة  – نصر الدين عبد القادر عثماند/  قدمبينما       
لعالقات العامة في التعامل مع مستشار ا أدوارعن: " عمى عينة من العاممين في العالقات العامة

 ."األزمات المؤسسية



               عن:دراسة  تقدم( مصر)من  - المنوفيةجامعة  – رباب صالح السيدد/ أما       
 ".استخدامات طالب الجامعة لممواد الفكاىية المقدمة بوسائل اإلعالم واإلشباعات التي تحققيا ليم"

 

جامعة  – حسين فايز الشهراني كل من: قدم الدكتوراهعمى درجة  الحصولضمن متطمبات و      
في  التواصل االجتماعياعتماد الطمبة الخميجيين عمى مواقع " بحثًا بعنوان: ،(السعودية)من  - اليرموك

 ". لدول مجمس التعاون الخميجي تواصميم مع الييئات الدبموماسية
االتصال في الحمالت " بحثًا بعنوان:)الجزائر(، من  – 2الجزائر جامعة  –ناصر أودية  وقدم      

 ".بالجزائر 3102حالة تشريعيات  العالقات العامة السياسيةاالنتخابية: من اإلعالن السياسي إلى 
       

           بعنوان: بالمغة اإلنجميزية ابحثً ، (مصر)من  –نادين عصام سليم  /تقدم – الشارقةجامعة ومن       
نة عمى كدراسة مقار  "،تدريس وسائل التواصل اإلجتماعي في العالقات العامة وعالقتو بسوق العمل "

  الجميور في دولة اإلمارات.
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 
 

 

 

 

 

استخذاهات طالب اجلاهعة للوىاد الفكاهية املقذهة بىسائل اإلعالم     
 واإلشباعات التي حتققها هلن
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رباب صالح السيد إبراهيم /د
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                طالب اجلاهعة للوىاد الفكاهية املقذهة بىسائل اإلعالماستخذاهات     
 واإلشباعات اليت حتققها هلن

 
 رباب صالح السٌد إبراهٌم /د                                                                 

                                                                dr.rabab_2008@yahoo.com 
  انًُٕفٛخخبيؼخ                                                                                                         

ىىىى:خصلمال
استيدفت الدراسة بصفة رئيسة إلى التعرؼ عمى استخداـ طالب الجامعة لممواد الفكاىية المقدمة      

اإلعالـ، والتعرؼ عمى اإلشباعات المتحققة لطالب الجامعة نتيجة تعرضيـ لممواد الفكاىية بوسائؿ 
 المقدمة بيذه الوسائؿ.

 اعتمد البحث عمى نظرية االستخدامات واإلشباعات. النظرية التى تم البحث فى إطارىا:

 مى.ينتمى البحث إلى البحوث الوصفية، واستخدـ منيج المسح اإلعال النوع والمنيج:

( مفػػردة مػػف طػػالب وطالبػػات جػػامعت  المنوفيػػة والقػػاىرة، و ػػد تػػـ 044تكونػػت عينػػة البحػػث مػػف   العينةةة:
 ااختيػػارىـ بطريقػػة  عشػػوائية(، بعػػد اسػػتبعاد االسػػتمارات الليػػر مكتممػػة البيانػػات وكػػذلؾ التػػ  لػػـ تحقػػؽ  ػػدرً 

 مف صدؽ االستجابات. الً مقبو 

 االستبياف لجمع البيانات.استخدمت الباحثة استمارة األدوات:

معدؿ تعرض طالب الجامعة لممواد الفكاىية موجبة ودالة إحصائيًا بيف  ةوجد عال ة ارتباطيت النتائج:
موجبة ودالة  ة،وتوجد عال ة ارتباطي ودوافع تعرض طالب الجامعة ليذه الموادالمقدمة بوسائؿ اإلعالـ 

ومستوى نشاط لفكاىية المقدمة بوسائؿ اإلعالـ معدؿ تعرض طالب الجامعة لممواد اإحصائيًا بيف 
تعرض طالب الجامعة موجبة ودالة إحصائيًا بيف معدؿ  ةعدـ وجود عال ة ارتباطي، و مشاىدة تمؾ المواد

، عم  متابعة تمؾ الموادالمنع والتشجيع الوالدي ليـ ومستوى لممواد الفكاىية المقدمة بوسائؿ اإلعالـ 
بيف معدؿ تعرض طالب الجامعة لممواد الفكاىية المقدمة ة ودالة إحصائيًا موجب ةعال ة ارتباطي وتوجد

اإلناث ، كما بينت نتائج البحث أف بوسائؿ اإلعالـ واإلشباعات المتحققة ليـ مف التعرض لتمؾ المواد
 .أعمى مف الذكور فى متابعة المضاميف الترفييية والفكاىية

 طالب الجامعة، الفكاىة، االستخدامات، اإلشباعات، وسائؿ اإلعالـ. الكممات المفتاحية: 
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ىمقدمة:
 Individualisticيعد مدخؿ االستخدامات واإلشباعات تطبيقا لمفيوـ الوظيفة الفردية     

Functionalism  الذي يتعامؿ مع وسائؿ اإلعالـ مف وجية نظر الفرد عمى أساس أنو ال وظائؼ
ويضفى ىذا المدخؿ صفة ، (1 لوسائؿ اإلعالـ تقدميا لممجتمع إال مف خالؿ الوظائؼ المقدمة لمفرد

تعد الجماىير  فمف خالؿ ىذا المدخؿ ال Active Audienceاإليجابية عمى جميور وسائؿ اإلعالـ 
نما يختار األفراد بوع  وسائؿ االتصاؿ الت  يرغبوف  مجرد مستقبؿ سمب  لرسائؿ االتصاؿ الجماىيري وا 

ف  التعرض إلييا ونوع المضموف الذي يمبى حاجاتيـ النفسية واالجتماعية مف خالؿ  نوات الترفية 
 .(2 والمعمومات المتاحة

بيا وسائؿ اإلعػالـ توجػد حاجػات ( أف الوظائؼ الت  تقوـ D.Macquialويرى  دينيس ماكويؿ(         
ودوافع لـ تكف موجودة مف  بؿ، تدفع الجميور إلى وسػائؿ اإلعػالـ فيسػعى إلػى إشػباع تمػؾ الحاجػات مػف 
خػػالؿ التعػػرض لوسػػائؿ اإلعػػالـ، ومػػف ىػػذه الوظػػائؼ وظيفػػة الترفيػػوي وىػػ  رغبػػة الفػػرد فػػ  اليػػروب مػػف 

يػػػو وظيفػػػة  ديمػػػة  ػػػدـ البشػػػرية نفسػػػيا ،عنػػػدما كػػػاف فالترف المشػػػكالت، والخمػػػود إلػػػى الراحػػػة، ومػػػؿ  الفػػػراغ.
الملنػػػى والمنشػػػد والراويػػػة يقػػػـو بالتسػػػرية عػػػف النػػػاس أو إمتػػػاعيـ برؤيػػػة اللريػػػب والطريػػػؼ والعجيػػػب مػػػف 
القصػػص الوا عيػػة والخياليػػة عمػػى السػػوا ، وىػػذه الميمػػة الخطيػػرة لوسػػائؿ اإلعػػالـ ىػػ  التػػ  تخفػػؼ العػػب  

محتممة رغـ ما فييا مف متاعب، وىكذا تصبح التسمية ذات أثػر نفسػى عف النفوس والعقوؿ وتجعؿ الحياة 
غيػره مػػف  اإلنسػػاف دوف وموىبػػة اخػتص بيػا بنػ  البشػر اهلل عمػػى نعػـ نعمػة مػػف أجمػؿ فالفكاىػة ،(3 حميػد

ا ىمتي وانقباضيا، وتخفؼ مف آالميا ونصبيا،  وتجدد نشاطيا وتو ظ النفس تبدد أحزاف في  المخمو ات،
وغيرىػا مػف فػف لػو رسػالة، مػف خػالؿ الػتيكـ والسػخرية واالسػتيزا   الفكاىػة الحيػاة، إف واإل باؿ عمى الفاترة

نظرتنػػػػػػا  عمػػػػػػى مػػػػػػزاج فكػػػػػػري تتو ػػػػػػؼ إف الفكاىػػػػػػة ،ألػػػػػػواف الفكاىػػػػػػة التػػػػػػى تبعػػػػػػث الضػػػػػػحؾ فػػػػػػى النفػػػػػػوس
ضػر فػى عصػػر ولكػف إذ نظرنػػا إلػى ىػذه الوظيفػة فػى الو ػت الحا يمكػف اسػتخراجو منيػا. ومػا األشػيا  إلػى

ىػؿ مازالػت وسػائؿ  اًليالتكنولػوجى فينػا نسػأؿ أنفسػنا سػؤااالنفجار المعرفى والصراعات بػيف الػدوؿ والتقػدـ 
يسػػتفيد منيػػا ويحتػػاج إلييػػا فػػى الو ػػت الحاضػػرا وكيفيػػة  الشػػبابعػػالـ تقػػـو بيػػذه الوظيفػػة ا ىػػؿ مػػازاؿ إلا

شػباعات المتحققػة المختمفةا وما ىػى اإل عالـاإلليذه المواد الفكاىية المقدمة عبر وسائؿ  الشباباستخداـ 
 منيا ا.

ىالدراداتىالدابقة:
تستيدؼ عممية مراجعة التراث العمم  بشكؿ أساس  استجال  المفاىيـ النظريػة والمنيجيػة المتعمقػة        

والتصػػػميـ ا فػػػ  البنػػػا  النظػػػري بػػػالمتليرات محػػػؿ الدراسػػػة والعال ػػػات القائمػػػة فيمػػػا بينيػػػا  بمػػػا يسػػػاىـ إيجاًبػػػ
المنيج  لمدراسة وف  ىذا الصدد فينػاؾ عػدة دراسػات تقتػرب مػف موضػوع الدراسػة الحاليػة، و ػد تػـ تقسػيـ 
ىذه الدراسػات إلػى محػوريف وىمػا دراسػات تناولػت اسػتخداـ المػراىقيف لوسػائؿ اإلعػالـ المختمفػة، ودراسػات 
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مػػف  أسػػاس الترتيػػب الزمنػػ  ليػػاتناولػػت وسػػائؿ اإلعػػالـ والفكاىػػة وفيمػػا يمػػ  عػػرض ىػػذه الدراسػػات عمػػ  
 .األحدث إل  األ دـ

 أواًل :دراسات تناولت استخدام الشباب لوسائل اإلعالم:

تيػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العال ػػػة بػػػيف اسػػػتخداـ  (:م4112( دراسةةةة إليةةةام فتحةةةى م ةةةطفى  1
المػػراىقيف لتنترنػػت واتجاىػػاتيـ نحػػػو العمػػؿ التطػػوعى، طبقػػت الدراسػػػة أداة االسػػتبياف عمػػى عينػػة عمديػػػة 

ف لتنترنػػت والمنتمػػيف إلحػػدى الجمعيػػات األىميػػة كػػاف مػػف أىػػـ نتػػائج ( مفػػردة مػػف المسػػتخدمي044 واميػا  
التواصػػؿ االجتمػػاعى، فػػيس بػػوؾ ، وتػػويتير( مػػف أىػػـ الموا ػػع التػػى يحػػرص  الدراسػػة أنػػو جػػا ت موا ػػع  

 .  (0 %0,34المراىقوف عمى تصفحيا بنسبة بملت 
 االجتماع  التواصؿ شبكات (ي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دورـ4400( تحسيف بشير منصور  4
 الفروؽ وبياف اليرموؾ، جامعة شباب عمى التطبيؽ األردنى مع الجامع  الشباب احتياجات تحقيؽ ف 
 المنيج عمىراسة الد اعتمدت .والوظيفية الديموغرفية المتليرت لبعض اتبعً  االحتياجات تحقيؽ ف 

 اليرموؾ، جامعة طالب مف فردا(  (286مف الدارسة عينة وتكونت ،واستمارة االسبياف التحميم  الوصف 
 واليروب والوجدانية، المعرفية، الحاجات ف  إحصائية داللة ذات فروؽ وجود وكاف مف أىـ نتائج الدراسة

 شبكات استخداـ مف األردن  الشباب يحققيا الت  شباعاتإلا/الحاجات ف  مجتمعة والحاجات الوا ع، مف
 . (5 االستخداـ مدى لمتلير اتبعً  االجتماع  التواصؿ

اسػػتخدامات الفتيػػات لبػػرامج (ي ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى ـ4404( محمػػد معػػوض إبػػراىيـ وآخػػروف  ,
وطبقػػػت اسػػػتمارة االسػػػتبياف عمػػػى عينػػػة  واميػػػا ، الموضػػػة بػػػالقنوات الفضػػػائية واإلشػػػباعات المتحققػػػة منيػػػا

( مفػػردة مػػف طػػالب الجامعػػات المصػػرية وكػػاف مػػف أىػػـ نتػػائج الدراسػػة تفػػوؽ الػػدوافع النفعيػػة عمػػى 044 
 .(6 الدوافع الطقوسية

 المػراىقيف اسػتخداـ دوافػع عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة تيدؼ ىػذه (:م4111دراسة سالم أحمد عبده   (2
، طبػؽ الباحػث اسػتمارة االسػتبياف عمػى عينػة مػف منيػا المتحققػة واإلشػباعات الصػحية اإللكترونيػة لمموا ػع

مفػػردة وكانػػت مػػف أىػػـ نتػػائج الدراسػػةي توجػػد عال ػػة ارتباطيػػة إيجابيػػة دالػػة  044الشػػباب الجػػامعى  واميػػا 
لكترونيػة وبػيف دوافػع اسػتخداـ المػراىقيف لمموا ػع إلبيف معدؿ تعرض المراىقيف لمموا ع الصحية احصائية إ

 .(7 الصحية اإللكترونية
اىتمػػػػت الدراسػػػػة بػػػػالتعرؼ عمػػػػى اسػػػػتخدامات طػػػػالب (: م4111( رفعةةةةت عةةةةار  الرةةةةب ، و خةةةةرون  5

ليػػػـ، طبػػػؽ الباحػػػث اسػػػتمارة الجامعػػػات لمبػػػرامج الثقافيػػػة فػػػى اإلذاعػػػة المصػػػرية واإلشػػػباعات التػػػى تحققيػػػا 
( مفردة مف طالب جامعتى عيف شػمس والز ػازيؽ وكػاف مػف أىػـ نتػائج 044االستبياف عمى عينة  واميا  
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الدراسة أنو جا ت أىـ إشباعات المبحوثيف مف االستماع لمبرامج الثقافية فى اإلذاعة " أف تزيد معموماتى" 
  .(8 %8036فى مقدمة ىذه األشيا  بنسبة 

 (مYung Kyun, Choi, Juran Kim, Sally J. McMillan :  4119وكةيم ، ومةاكمالن شةوا (6
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى تأثير النوع فى استخداـ التميفزيػوف المحمػوؿ، مػع التعػرؼ عمػى دافػع اسػتخداـ 

ياف تبة واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى أداة االسػػالتميفزيػػوف المحمػػوؿ، و ػػد اسػػتخدمت الدراسػػة مػػنيج المسػػح بالعينػػ
مفػػردة مػػف الػػذكور واإلنػػاث، وكػػاف مػػف أىػػـ  456لعينػػة مػػف طػػالب الجامعػػات مػػف كوريػػا الجنوبيػػة  واميػػا 

نتائج الدراسةي كاف دافع البحث عف األزيا  مف أكثر الدوافع أىمية لمذكور، بينما التفاعػؿ االجتمػاعى مػف 
 . (9 أكثر الدوافع أىمية لتناث

ي ىدفت الدراسة التعرؼ عمى استخداـ طالب  (مAndrrew J.Flanagin  4115 (اندرو فالنجين 7
اسػػتخدـ الباحػػث مػػنيج المسػػح بالعينػػة كمػػا  ،الجامعػػات لمماسػػنجر عمػػى اإلنترنيػػت، واإلشػػباعات المتحققػػة

ب الجامعات وكػاف مفردة مف طال470اعتمدت الدراسة عمى أداة االستبياف التى طبقت عمى عينة  واميا 
تنوعػػػت اإلشػػػباعات التػػػى تتحقػػؽ مػػػف اسػػػتخداـ طػػػالب الجامعػػػة لمماسػػػنجر فجػػػا  دراسػػػةي مػػف أىػػػـ نتػػػائج ال

الترفيػػو االجتمػػاعى فػػى المرتبػػة األولػػى، ثػػـ انجػػاز ميػػاـ معينػػة، واالنتبػػاه اإلجتمػػاعى، وجػػا  التعػػرؼ عمػػى 
   .   (04 أصد ا  جدد فى المرتبة األخيرة

التعرؼ عم  وا ع اسػتخداـ الجميػور  ىدفت الدراسة إل  (:م4115( دراسة عبد الرحيم أحمد سميمان  8
 44,و ػد أجريػت الدراسػة عمػ  عينػة مكونػة مػف  المصري لمتميفزيوف المصػري واتجاىاتػو نحػو التميفزيػوف.

وقد مفردة مف سكاف القاىرة ودمياط و د استخدمت الدراسة استمارة استبياف لجمع بيانات الدراسة الميدانية.
ثبت أف المتليرات الديموجرافية وممكية الدش أو السػمؾ  ئج أىميا.تو مت الدراسة إلي مجموعة من النتا

تؤثر عم  كؿ مف رؤية مستقبؿ التميفزيوف المصري، والتعػرض لػو .كمػا كشػفت الدراسػة عػف وجػود عال ػة 
 .(11 ارتباط دالة إحصائيًا بيف درجة االعتماد عم  التميفزيوف المصري ومدى الرضا عف برامجو

ىػػدفت الدراسػػة إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  معػػدالت وأنمػػاط ودوافػػع تعػػرض (: م4115البنةةا حةةا م أنةةور  ( دراسةةة9
عينػػػػة مػػػػف المػػػػراىقيف العػػػػادييف وذوي االحتياجػػػػات الخاصػػػػة لمػػػػدراما فػػػػ  الراديػػػػو والتميفزيػػػػوف واإلشػػػػباعات 

( سػنة 07ي  05( مفػردة مػف المػراىقيف مػف  044المتحققة، و د طبقت الدراسة عم  عينػة بشػرية  واميػا  
( مفػػػػػردة لكػػػػػؿ محافظػػػػػة وبالتسػػػػػاوي بػػػػػيف العػػػػػادييف وذوي 444افظت  القػػػػػاىرة والد يميػػػػػة بوا ػػػػػع  فػػػػػ  محػػػػػ

توجػد عال ػة دالػة  وأىةم نتائجيةا:االحتياجات الخاصة، و ػد اسػتخدمت الدراسػة اسػتمارة اسػتبياف كػأداة ليػا 
حققيػا ليػـ . كمػا توجػد بيف دوافع استخداـ المراىقيف لمدراما ف  الراديو والتميفزيوف وبػيف اإلشػباعات التػ  ت

فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف المػػػراىقيف فػػػ  القػػػاىرة والد يميػػػة فػػػ  دوافػػػع تعرضػػػيـ الطقوسػػػية لمػػػدراما 
 .(14 التميفزيونية لصالح المراىقيف ف  الد يمية
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 :دراسات تناولت وسائل اإلعالم والفكاىة ثانيًا :

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور الوظيفى لمتسمية  (:م4117دراسة ال بير ابن العوام   (0
ميف مضاتحميؿ سيسيولوجيا لموالترفية اإلعالمى فى القنوات الفضائية الجزائرية، حيث  اـ الباحث ب

 الترفييية غايتيا مف بالرغـ الترفييية لمبرامج الترفييية فى اإلعالـ الجزائرى، و د أشار فى ىذه الدراسة أف
 أنيا والسبب الجماىير، وعقوؿ نفوس عمى وكوارث سمبيات اإلعالمية ومضامينيا رسائميا ضمفتت ولكف
 . (,0 ىادفة وغير واعية وغير منيجية وغير مدروسة غير
تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى دور البػػػرامج  ي(م4115( دراسةةةة ىويةةةدا م ةةةطفى، و خةةةرون  4

المراىقيف، استخدمت الدراسة منيج المسػح بالعينػة حيػث تػـ السياسية الساخرة فى نشر العنؼ المفظى بيف 
 مفردة وكاف مف أىـ نتائج الدراسةي 054تطبيؽ استمارة االستبياف عمى عينة مف الشباب الجامعى  واميا 

كػػاف مػػف أىػػـ مقترحػػات المػػراىقيف عينػػة الدراسػػة لعػػالج العنػػؼ المفظػػى فػػى البػػرامج السياسػػية السػػاخرة وفقػػًا 
فػػى الترتيػػب األوؿ " إيقػػاؼ عػػرض ىػػذه البػػرامج عمػػى التميفزيػػوف لمحػػد مػػف ىػػذه األلفػػاظ "  لمنػػوع حيػػث جػػا 

% مف إجمالى مفردات العينة يمييا فى الترتيب الثانى " توعية الشباب بخطػأ ىػذه األلفػاظ 54بنسبة بملت 
 . ( 00 %00379بنسبة 

رؼ عمػى دور البػرامج السػاخرة ىػدفت الدراسػة إلػى التعػ (:م4115( دراسة والء فاي  محمةد السةريتى   ,
فى تشكيؿ اتجاىػات الجميػور نحػو األحػداث الجاريػة فػى مصػر، وطبقػت الباحثػة اسػتمارة االسػتبياف عمػى 

ا فػػى محػػافظتى القػػاىرة ( عاًمػػ64ػػػػػػػػ 08( مفػػردة مػػف الجميػػور لمفئػػة العمريػػة  044عينػػة عشػػوائية  واميػػا  
سػػاخرة وكػػاف مػػف أىػػـ نتػػائج الدراسػػةي وجػػود عال ػػة دالػػة والمنوفيػػة كمػػا  امػػت بتحميػػؿ عينػػة مػػف البػػرامج ال

إحصػػائيًا بػػيف مسػػتوى تعػػرض المبحػػوثيف مػػف الجميػػور لمبػػرامج السػػاخرة ومسػػتوى اىتمػػاميـ بػػالتعرؼ عمػػى 
 .(05 األحداث الجارية بمصر

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى دوافػػػع تعػػػرض  (:م 4112(دراسةةةة وردشةةةان عبةةةد المطمةةةب حسةةةن  2
الدراسػػة عمػػى الشػػباب الجػػامعى وكػػاف مػػف أىػػـ نتػػائج الدراسػػة أف  تالمػػراىقيف لمبػػرامج السػػاخرة حيػػت طبقػػ

دوافػػػع مشػػػاىدة المػػػراىقيف لمبػػػرامج السياسػػػية السػػػاخرة بػػػالقنوات الفضػػػائية العربيػػػة جػػػا ت فػػػى المقػػػاـ األوؿ 
 .(06 لممتعة والترفيو

ىػدفت ىػػذه الدراسػة التعػػرؼ عمػى تػػأثير  :(مMohammed Imtiaz 4114 حمةةد امتيةةا ( دراسةة م5
التناوؿ الساخر لممحاور مع ضيفيو وتحميؿ األحداث مف منظور ساخر، واستخدمت الدراسة مػنيج المسػح 

( مفػػردة مػػف المجتمػػع الباكسػػاتى، وكػػاف مػػف أىػػـ نتػػائج 0444بشػػقيو التحميمػػى والميػػدانى، وطبقػػت عمػػى  
 .(07 مشاىدة بيف المبحوثيف الدراسةي أف البرامج الساخرة حققت أعمى نسبة

ىػدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى البػرامج السػاخرة فػى  (:مJose Luis  4111 ( دراسة جوس لويس6
التميفزيوف البريطانى والقضيايا والشخصيات التػى تناولتيػا وتػأثير ذلػؾ عمػى الجميػور واتجاىاتػو، ومقارنتػو 
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إلػػى أف البػػرامج السػػاخرة كػػاف ليػػا تػػأثير  ػػوى عمػػى بمػػا يقػػدـ فػػى التميفزيػػوف األسػػبانى، وتوصػػمت الدراسػػة 
 . (08 الجميور فى كال البمديف فى تناوؿ السياسييف والقضايا وكذلؾ االنتخابات

اىتمػػت ىػػذه الدراسػػة بدراسػػة تػػأثير البرنػػامج  (:مJody ,Morris  4118( دراسةةة جةةودو ومةةوريس7
مػػف أىػػػـ نتػػائج الدراسػػػة ارتفػػاع معػػػدؿ  األمريكػػى السػػاخر " تقريػػػر كػػولبرت" عمػػػى الشػػباب األمريكػػػى وكػػاف

 . (09 مشاىدة الشباب ليذا البرنامج وتحوؿ غضب الشباب مف األحداث إلى السخرية
ىدفت ىذه الدراسة (:مMichael Pfau & Johsua Compton  4115( دراسة مايكل و جوشوا 8

االنتخابيػػػة، وطبقػػػت  التعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر البػػػرامج الكوميديػػػة المسػػػائية عمػػػى صػػػورة المرشػػػح أثنػػػا  الحمػػػالت
مػػػف أىػػػـ نتػػػائج الدراسػػػة اف المضػػػموف  فوكػػػا ،مػػػف طػػػالب الجامعػػػة ة( مفػػػرد045الدراسػػػة عمػػػى  واميػػػا  

السياسػػػػى الكوميػػػػدى ليػػػػذه النوعيػػػػة مػػػػف البػػػػرامج يػػػػؤثر عمػػػػى الموا ػػػػؼ السياسػػػػية وعمػػػػى صػػػػورة المرشػػػػحيف 
 .(44 السياسييف

ىػػذه الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى تػػأثير ىػػدفت  (:مLariss, Dorman  4116( دراسةةة الرسةةيا دورمةةان9
البرنػػامج الكوميػػدى " ذا ديمػػى شػػو مػػع جػػوف سػػتيورات " والشػػباب األمريكػػى عمػػى المشػػاركة السياسػػية لػػدى 
الشػػػباب، وكػػػاف مػػػف أىػػػـ نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة أف إشػػػراؾ المشػػػاىد فػػػى ىػػػذا البرنػػػامج مػػػف خػػػالؿ الكوميػػػديا 

 . (40 والسخرية يؤدى إلى المشاركة فى الحياة السياسية
 التعميق عمى الدراسات السابقة :بعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة وجدت الباحثة:

أف ىذه الدراسات  د تتعػرض لدراسػة وسػيمة واحػدة مػف وسػائؿ اإلعػالـ أو وسػيميتف ولكػف ال توجػد  .0
دراسػة ػػػ فػى حػدود عمػػـ الباحثػة ػػػ تناولػت أكثػػر مػف وسػيمة مػف وسػػائؿ اإلعػالـ كمػا تناوليػا البحػػث 

 الحالى.
معظػػػـ الدراسػػػػات السػػػػابقة تتنػػػاوؿ الفكاىػػػػة والتػػػػرويح مػػػػف الجانػػػب السػػػػمبى السػػػػاخر دوف التعػػػػرض  .4

لمتعػػرؼ عمػػى الجوانػػب اإليجابيػػػة واإلشػػباعات التػػى تحققيػػا الفكاىػػػة المقدمػػة فػػى وسػػائؿ اإلعػػػالـ 
 لطالب الجامعة.

يتفؽ البحث الحالى مع معظـ الدراسات السابقة فى عينة البحث وىـ الشباب مف طػالب الجامعػة  .,
  وردشػاف عبػد المطمػب حسػف(، ـAndrrew J.Flanagin  4445 اندرو فالنجػيف دراسة  مثؿ  

 (. (ـ4400 
يتفػػػؽ البحػػػث الحػػػالى مػػػع معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة فػػػى المػػػنيج وأداة جمػػػع البيانػػػات حيػػػث يعتمػػػد  .0

البحث الحالى عمى مػنيج المسػح اإلعالمػى مسػتخدمًا اسػتمارة االسػتبياف فػى جمػع بيانػات البحػث 
 .(ـ4445حاـز أنور البنا و ، (ـ4405ىويدا مصطفى ، وآخروف  مثؿ دراسة   
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 اسات السابقة:أوجو االستفادة من الدر 

 ا.ا د يقً ( تحديد مشكمة الدراسة تحديدً  0
 ( صياغة فروض وتساؤالت الدراسة. 4
 ( تحديد عينة الدراسة. ,
 ( تحديد أدوات ومنيج الدراسة.   0
ى

ىمذكلةىالبحث:
 صػدارات دوريػة مػف صػحؼ ومجػالت يوميػةإمثقؼ اليـو ال يستطيع احصا  ما تقذفػو المطػابع مػف      

الصػحافة ىػو ذلػؾ  وشيرية وفصمية وحولية، ولكنو يمحظ وبسػيولة اختفػا  لػوف متميػز مػف ألػوافوأسبوعية 
والمقػاالت العمميػة شػديدة  ا بعػد يػـو مػف صػفحات الدراسػات السياسػيةفإف صحفنا تزيد يوًمػ ،الموف الفكاىى

ولػػيس . تخفػػض ضػػلط الػػدـ إذا ارتفػػع التعقيػػد والتػػ  ترفػػع ضػػلط الػػدـ عنػػد القػػاري  دوف أي مضػػادات
ذا نظرنػػػا إلػػػى  نػػػوات التميفزيػػػوف سػػػوا  القنػػػوات األرضػػػية أو إعمػػػى الصػػػحؼ فقػػػط ولكػػػف  االموضػػػوع  اصػػػرً 

الفضائية التى ال حصر ليا كػـ  نػاة متخصصػة فػى الفكاىػة والضػحؾ وسػط ىػذا الكػـ اليائػؿ مػف القنػوات 
فػػى حيػػاة  الميمػػةمػػور ذاعػػة ومػػا تقدمػػة مػػف إذاعػػات مختمفػػة ومتعػػددة. فالفكاىػػة مػػف األوكػػذا الحػػاؿ فػػى اإل

نساف والت  ال غنى عنيا فى حياتو لما ليا مف فوائد وأىمية فالضحكة المنبعثة مػف القمػب ليػا بصػمات إلا
يشػػدد الرسػػوؿ  ص( عمػػى أىميػػة التػػرويح  أي المػػزاح والضػػحؾ( لةة ا ، وآثػػار عالجيػػة فعالػػة عمػػى جسػػمؾ

يتضح لنا أىمية وفوائػد  ىناومف . (44 عميت" بقولوي "رّوحوا القموب ساعة بعد ساعة، فإف القموب إذا كّمت
نسػػاف أف يواصػػؿ الحيػػاة بػػدوف االبتسػػاـ والتػػرويح إلالفكاىػة فػػى حيػػاة الفػػرد وخاصػػة الشػػباب، فػػال يسػػتطيع ا

ال كاف عرضة لألمراض النفسػية والجسػمية ومػف ىنػا جػا ت فكػرة البحػث لمتعػرؼ عمػى مػدى  عف النفس وا 
شػباعات المتحققػة منيػاا وخاصػة الفكاىيػة المقدمػة فػى وسػائؿ االعػالـ واإلاستخداـ طالب الجامعة لممواد 

أف الفكاىة ىى مف الوظائؼ األساسية ليذه الوسائؿ وال يوجػد مكػاف عمػى مسػتوى العػالـ يخمػو مػف وسػائؿ 
ىػذه الوسػػائؿ أصػبح العػػالـ  ريػة اتصػػالية صػليرة ا فكػػاف البػد مػػف  فبفضػػؿاالعػالـ عمػى اخػػتالؼ أنواعيػا 

شػػػباعات ليػػػا ا واإل شػػػبابعمػػػى المػػػواد الفكاىيػػػة المقدمػػػة فػػػى ىػػػذه الوسػػػائؿ ا ومػػػدى اسػػػتخداـ الالتعػػػرؼ 
 .المتحققة منيا ا

ىأدبابىاختوارىالموضوع:
ألف الفكاىػػة تعػػػد مػػػف الموضػػػوعات القريبػػػة إلػػػى الػػػنفس ال يخمػػػو منيػػػا مجتمػػػع، وال تسػػػتلنى عنيػػػا  .0

 حضارة.
الشػباب المرتبطػػة بالتفػاؤؿ واألمػػؿ وعػدـ اال تصػػار ضػرورة االىتمػػاـ بالجوانػب اإليجابيػػة فػى حيػػاة  .4

عمى دراسة ظواىر ومشكالت سمبية متعمقة بالشباب فقط دوف النظر إلى الجانػب المػرتبط باألمػؿ 
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والشعور والمتمثؿ ىنا فى دراسة المواد والمضاميف الفكاىية التػى يتعػرض ليػا الشػباب فػى وسػائؿ 
 .اإلعالـ وما ىى اإلشباعات المتحققة منيا

ىـ البنػا  السػوى الصػحيح مػف الناحيػة النفسػية يػنعكس ذلػؾ ؤ الشباب ىـ أمؿ األمة ومستقبميا وبنػا .,
بدوره عمى تقدـ وحضارة المجتمع فكممػا  ػؿ التػوتر والضػلوط النفسػية التػى يمػروف بيػا زاد إ بػاليـ 

  عمى الحياة وىو ما تقـو بو الفكاىة والمضاميف الضاحكة المقدمة فى وسائؿ اإلعالـ. 
تقاـ الميرجانات العربية والدولية لمضحؾ والفكاىة لما ليا مف آثار عظيمة فى النفس البشرية   .0

و ميرجاف الضحؾ فى  (,4 غزة( ف  األوؿ" الضحؾ" فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ميرجاف
 الياباف(

 40). 
.كما شيدت فى السنوات األخيرة ُأسس العديد مف " أندية الضحؾ " فى أماكف عدة مف العالـ  .5

 أوؿ مؤتمر عالمى مخصص " لمفكاىة والعالج النفسى.ـ 0997مدينة باؿ السويسرية فى عاـ 
أصبحت ىناؾ بعض القنوات الفضائية المخصصة بشكؿ كامؿ لمفكاىة والضحؾ مثؿي نكتة  .6

 .  (45 اليـو ، نكتة الشير...

 أهموةىالبحثى:
 تىيآلتنبع أىمية البحث مف خالؿ ا 
فػى  ميًمػا اعػالـ مصػدرً إلعػالـ عمػى اخػتالؼ أنواعيػا وتعػددىا فقػد أصػبحت وسػائؿ اإلا( أىمية وسائؿ  0

نواعيػا وبالترفيػو أنساف فال يستطيع االستلنا  عنيا فيى تمده بالمعمومػات وبالثقافػة عمػى اخػتالؼ إلحياة ا
 مف وظائفيا األساسية.  فيو
ف  العالج النفس ، والذي يػؤثر بػدوره عمػى عػالج  الميمة( أىمية الفكاىة والضحؾ يعتبر مف األدوات  4

 البدف كما يستخدـ فى أساليب المعالجات الطبية ف  الثقافات البشرية المختمفة.
نسػػاف لػػذلؾ يشػػدد الرسػػوؿ إلفػػى حيػػاة ا الميمػػةمػػف أىميػػة الموضػػوع نفسػػو فالفكاىػػو تعػػد مػػف األمػػور (  ,

" رّوحػوا القمػوب سػاعة بعػد سػاعة ، فػإف القمػػوب  ص( عمػى أىميػة التػرويح  أي المػزاح والضػحؾ( بقولػوي 
 .إذا كّمت عميت"

شػػباعات المتحققػػة إلمات طػػالب الجامعػػة لممػػواد الفكاىيػػة وااجريػػت حػػوؿ اسػػتخدأ( نػػدرة الدراسػػات التػػى  0
 منيا.
( مف أىمية المرحمة العمرية التى تتعرض ليا وىى مرحمة الشباب وىػـ شػباب األمػة وأمميػا لػذلؾ يجػب  5

ـ بيػذه المرحمػػة العمريػة مػف جميػػع النػواحى وعػدـ تعرضػػيـ لمضػلوط النفسػية وذلػػؾ بػالترويح عػػنيـ االىتمػا
 سعادىـ.ا  و 
( ينبػػع أىميػػة البحػػث فػػى إطػػاره النظػػرى مػػف اختبػػار عػػدد مػػف الفػػروض الخاصػػة بنظريػػة االسػػتخدامات 6

 واإلشباعات الذى أىـ محدده الجميور النشط.
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ىأهدافىالبحث:
اىية المقدمة بوسائؿ اإلعػالـ التعرؼ عمى مدى استخدامات طالب الجامعة لممواد الفكييدؼ البحث إلى  
 ؼ الرئيس مجموعة مف األىداؼ الفرعية وىى كالتالىيدوينبثؽ مف ىذا الي شباعات الت  تحققيا ليـ،إلوا

 .معرفة دوافع تعرض الشباب ليذه المواد الفكاىية بوسائؿ اإلعالـ 
  تعرض الشباب ليذه المواد الفكاىية بوسائؿ اإلعالـ.التعرؼ عمى أنماط وعادات 
 شباعات المتحققة نتيجة تعرض الشباب ليذه المواد الفكاىية بوسائؿ اإلعالـ.إلرصد نوع وحجـ ا 
  ف متابعة المواد الفكاىية بيا.و وسائؿ اإلعالـ الت  يفضؿ المبحوثتحديد أكثر 
 ف متابعتيا بوسائؿ اإلعالـ.و ثمواد الفكاىية الت  يفضؿ المبحو الكشؼ عف أنواع ال 

ىفروضىالبحث:
الفػػرض األوؿي والػػذي يػػنص عمػػ  أنػػو "" توجػػد عال ػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف معػػدؿ تعػػرض طػػالب 

 -الجامعة لممواد الفكاىية المقدمة بوسائؿ اإلعالـ وبيف كؿ مفي

 دوافع تعرض طالب الجامعة ليذه المواد. -أ

 .الجامعة مف التعرض لتمؾ الموادشباعات المتحققة لطالب اإل -ب
 مستوي نشاط الطالب ف  مشاىدة تمؾ المواد. -ج

 التشجيع الوالدي لطالب الجامعات عم  مشاىدة تمؾ المواد. -د

الفػػرض الثػػان ي والػػذي يػػنص عمػػ  أنػػو "" توجػػد عال ػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف دوافػػع تعػػرض طػػالب 
 -ؿ اإلعالـ وبيف كؿ مفيالجامعة لممواد الفكاىية المقدمة بوسائ

 .شباعات المتحققة ليـ مف التعرض لتمؾ المواداإل -أ
 مستوي نشاط طالب الجامعة ف  متابعة تمؾ المواد. -ب
 التشجيع الوالدي لطالب الجامعة عم  متابعة تمؾ المواد. -ج

الوالػدى لطػالب  الفرض الثالثي والذي ينص عم  أنو "" توجد عال ة ارتباطية دالة إحصػائيا بػيف التشػجيع
شػباعات المتحققػة نتيجػة التعػرض لتمػػؾ إلالجامعػة عمػ  متابعػة المػواد الفكاىيػة المقدمػة بوسػائؿ اإلعػالـ وا

 المواد.
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محػؿ  –السػف  –الفرض الرابعي والذي ينص عم  " تؤثر المتليػرات الديموجرافيػة لطػالب الجامعػة   النػوع 
  -اإل امة( عمى كؿ مفي

 د الفكاىية.معدؿ التعرض لمموا -أ
 دوافع التعرض لممواد الفكاىية. -ب
 مستوى نشاط الطالب ف  متابعة المواد الفكاىية. -ج
 شباعات المتحققة نتيجة التعرض لممواد الفكاىية.إلا –د 

ىمتغوراتىالبحث:

 المتلير المستقؿ ويتمثؿ فىي (1
 ( لممواد الفكاىية المقدمة فى وسائؿ اإلعالـ. 40ػػػ08دوافع استخداـ طالب الجامعة مف    -

 معدؿ تعرض طالب الجامعة عينة البحث لممواد الفكاىية المقدمة فى وسائؿ اإلعالـ.  -

 المتليرات الوسيطةي وىى التى تحدد تأثير المتلير المستقؿ عمى المتلير التابع وتشمؿي (4
 محؿ اإل امة( –السف  –المتليرات الديموجرافية وتتمثؿ فىي   النوع  -

 مستوى نشاط طالب الجامعة فى التعرض ف  متابعة المواد الفكاىية. -

المتلير التابعي ويتمثؿ فى اإلشباعات المتحققة لطالب الجامعة عينة البحث لتعرضيـ لممواد  (,
 المختمفة. والمضاميف الفكاىية المقدمة فى وسائؿ اإلعالـ

ىرونةىالبحث:ى

 ػػػد تػػػـ ( مفػػػردة مػػػف طػػػالب وطالبػػػات جػػػامعت  المنوفيػػػة والقػػػاىرة، و 044تكونػػػت عينػػػة البحػػػث مػػػف      
 انػػات وكػػذلؾ التػػ  لػػـ تحقػػؽ  ػػدرً (، بعػػد اسػػتبعاد االسػػتمارات الليػػر مكتممػػة البيااختيػػارىـ بطريقػػة  عشػػوائية

 مف صدؽ االستجابات. الً مقبو 
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 البشرية:خ ائص العينة 

 ا   لمنوع ػػػ الكميات ػػػ التخصص الدراس  ػػػػػ الفرؽ الدراسية(.وفيما يمى توزيع عينة البحث وفقً  
 ( 8جدول رقم )

 خصائص عٌنة البحث وفقا للنوع والكلٌات والتخصص الدراسً والفرق الدراسٌة 
 

 النسبة العدد المجموعات المتغير

 النوع
 5434 444  كور
 5434 444 إناث

 044 044 المجموع

 الكميات

 1425 51 اليندسة جامعة المنوفية 
 1425 51 اليندسة جامعة القاىرة
 1425 51 التربية جامعة المنوفية
 1425 51 التربية جامعة القاىرة
 1425 51 الطب جامعة المنوفية 
 1425 51 الطب جامعة القاىرة
 1425 51 اآلداب جامعة المنوفية
 1425 51 األداب جامعة القاىرة

 044 044 المجموع

 التخ ص
 5434 444 عممي 
 5434 444 أدبي

 044 044 المجموع

 الفرقة الدراسية

 4534 044 الفرقة األولى
 4534 044 الفرقة الثانية
 4534 044 الفرقة الثالثة
 4534 044 الفرقة الرابعة
 %044 044 المجموع

% لمػذكور فػ  مقابػؿ نسػبة 5434عينة البحث وزعت بالتساوي إلى  الجدول السابق أن يترح من       
% لمػػف 0435% لتنػػاث مػػف إجمػػال  العينػػة، كمػػا يتضػػح أف عينػػة  البحػػث وزعػػت بالتسػػاوي إلػػى 5434

% لمػف يدرسػوف بكميػات جامعػة القػاىرة. كمػا يتبػيف 0435يدرسوف بكميات جامعة المنوفيػة فػ  مقابػؿ نسػبة
% أدبػى، كمػا 5434% عممػى فػى مقابػؿ 5434ؿ السابؽ أف عينة البحػث وزعػت بالتسػاوي إلػى مف الجدو 

 % لكؿ فر ة دراسية.45تساوت عينة البحث أيضًا فى الفرؽ الدراسية بنسبة 

ىحدودىالبحث:

  :تتمثؿ الحدود المكانية لمبحث عمى عينػة مػف طػالب وطالبػات جػامعت  المنوفيػة الحدود المكانية
 كميات  اليندسة ػػػ التربية ػػ الطب ػػ اآلداب(.مف  والقاىرة

  :تتمثػؿ الحػػدود الزمانيػة فػػى الفتػرة التػى اسػػتلر يا البحػث زمنيػػًا فػى إعػػداد األدات الحةدود ال مانيةةة
 .ـ4407/  4406وتطبيقيا ميدنيًا وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ الجامعى 
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 :لتعػرؼ عمػػى مػػدى اسػػتخدامات طػػالب الجامعػػة ا تصػػر البحػػث الحػػالى فػػى ا الحةةدود المورةةوعية
لممواد الفكاىية المقدمة بوسائؿ اإلعػالـ واإلشػباعات المتحققػة مػف جػرا  تعػرض الشػباب الجػامعى 
لممػػػواد والمضػػػاميف الفكاىيػػػة المقدمػػػة بوسػػػائؿ اإلعػػػالـ، وكػػػذلؾ التعػػػرؼ عمػػػى المػػػواد والمضػػػاميف 

 ـ.الفكاىية التى يفضؿ الشباب متابعتيا بوسائؿ اإلعال
 نوعىالبحث:

ينتمى ىذا البحث إلى البحوث الوصفية التى تستيدؼ وصؼ ما ىو كائف وتفسيره وتيتـ بتحديد       
 .(46 الظروؼ والعال ات التى توجد بيف الو ائع

ىىمنهجىالحث:
نظرية ويوظؼ ىذا المنيج فى مسح التراث النظرى حوؿ  اإلعالمى تـ استخداـ منيج المسح      

ى فلطالب الجامعة ، وكذلؾ المسح بالعينة واإلشباعات، والفكاىة فى وسائؿ اإلعالـاالستخدامات 
، وىو يعد مف أنسب المناىج مالئمة لمدراسات اإلعالمية حيث ييدؼ ىذا جامعتى المنوفية والقاىرة

 .(47 المنيج إلى تسجيؿ وتفسير الظاىرة فى وضعيا الراىف بعد جمع البيانات الالزمة
ى

ىأدواتىالبحث:
اعتمػػػد البحػػػث الحػػػالى عمػػػى أداة االسػػػتبياف كػػػأداة لجمػػػع البيانػػػات عػػػف العينػػػة حيػػػث تعػػػد مػػػف أنسػػػب      

أسػاليب جمػع البيانػػات لموضػوع البحػػث، كمػا أنيػا مػػف أكثػر الوسػػائؿ شػيوعًا واسػتخدامًا فػػى مػنيج المسػػح، 
يجتمعػػوف فػػى  إلمكانيػػة اسػػتخداميا فػػى جمػػع المعمومػػات عػػف موضػػوع معػػيف مػػف عػػدد كبيػػر مػػف األفػػراد ال

عمػى مػػدى اسػػتخدامات الجميػػور لممػواد الفكاىيػػة المقدمػػة بوسػػائؿ اإلعػػالـ . بيػػدؼ التعػػرؼ (48 مكػاف واحػػد
، ولقد تـ إعداد االستمارة فى صورتيا األولية وتـ عرضيا عمى مجموعػة مػف شباعات الت  تحققيا ليـإلوا

والمحكميف مالحظػاتيـ وتوجييػاتيـ وتنفيػذ ىػذه بدا  الخبرا  إ، وبعد ( الخبرا  والمحكميف فى مجاؿ البحث
المالحظػػػات العميمػػػة عمػػػى االسػػػتمارة، تمػػػت صػػػياغة االسػػػتمارة فػػػى صػػػورتيا النيايػػػة وأصػػػبحت صػػػالحة 

 لمتطبيؽ عمى عينة البحث.

ىصدقىوثباتىاالدتبوان:

 :يقصػػػد بالصػػػدؽ أف تقػػػيس االسػػػتمارة مػػػا وضػػػعت لقياسػػػو، و ػػػد أجػػػرى اختبػػػار   ةةةدق االسةةةتبيان
تأكد مف صدؽ االستبياف مف حيػث صػدؽ المحتػوى، وتػـ التحقػؽ مػف الصػدؽ الظػاىرى الصدؽ لم

                                                           


 أ.د/يحًذ يؼٕض إثراْٛى: أضزبر اإلػالو ٔػًٛذ يؼٓذ اندسٚرح انؼبنٗ نإلػالو ٔػهٕو االرصبل. 

 أضزبر االػالو انًطبػذ ٔٔكٛم كهٛخ اإلػالو ، خبيؼخ األزْر. أ.و. د/ أحًذ زارع:

 د/ يحًذ فؤاد زٚذ: يذرش اإلػالو، كهٛخ انزرثٛخ انُٕػٛخ، خبيؼخ انًُٕفٛخ.

 د/ رشب ػبطف انشٛخ: يذرش اإلػالو، كهٛخ انزرثٛخ انُٕػٛخ، خبيؼخ انًُٕفٛخ.
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لالسػػتمارة مػػف خػػالؿ عرضػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف الخبػػرا  والمحكمػػيف فػػى مجػػاؿ التخصػػص، وتػػـ 
 ا لما أبدوه مف مالحظات.تعديؿ االستمارة وفقً 

 عػادة تطبيػؽ االسػتمارة عبػر إتـ إجرا  اختبار ثبات اسػتارة االسػتبياف عػف طريػؽ  :نثبات االستبيا
% مػػف حجػػـ 04مفػػردة أى  04فتػػرة زمنيػػة مػػف إجػػابتيـ عمييػػا وذلػػؾ عمػػى عينػػة التقنػػيف و واميػػا 

العينػػة وذلػػؾ بعػػد مػػرور خمسػػة عشػػر يومػػًا مػػف التطبيػػؽ األوؿ لالسػػتمارة ، وكانػػت  يمػػة معامػػؿ 
ات المبحوثيف، جابإ% وىو معامؿ ثبات مرتفع يدؿ عمى عدـ وجود اختالؼ كبير فى ,9الثبات 

 كما يدؿ عمى صالحية االستبياف لمتطبيؽ.

ىمصطلحاتىالبحث:

 عامًا. 40ػػ 08الذيف تتراوح أعمارىـ مف  ىـ  الطالب طالب الجامعة: 

واالبتسػاـ  الضحؾ والسػرورالترويح و  ىى كؿ ما تقدمو وسائؿ اإلعالـ مف مواد ومضاميف تبعث الفكاىة:
 فى نفوس طالب الجامعة.

  وة تدفع طالب الجامعة لمتابعة ما تقدمو وسائؿ اإلعالـ مف مضاميف ومواد فكاىية.االستخدمات: 

النتػػائج المتحققػػة مػػف اسػػتخداـ طػػالب الجامعػػة لوسػػائؿ اإلعػػالـ المختمفػػة باعتبػػارىـ مػػدفوعيف اإلشةةباعات: 
 بمؤثرات نفسية واجتماعية.

عػػػة لمتابعػػػة المػػػواد والمضػػػاميف الفكاىيػػػة عمػػػى الوسػػػائؿ التػػػى يتعػػػرض ليػػػا طػػػالب الجاموسةةةائل اإلعةةةالم: 
نترنػػػت وغيرىػػػا ممػػػا إاخػػػتالؼ أنواعيػػػا سػػػوا  كانػػػت صػػػحافة أو إذاعػػػة أو تميفزيػػػوف أو  نػػػوات فضػػػائية أو 

  يتابعيا الشباب الجامعى.

ىاألدالوبىاإلحصائوةىالمدتخدمةىفيىالدرادة:

  خالؿ الكمبيوتر وذلؾ باسػتخداـبإجرا  التحميؿ اإلحصائ  لبيانات ىذه الدراسة مف  ة امت الباحث
، والمعػػروؼ اختصػػارًا بحزمػػة البػػرامج اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة  SPSS for windowsبرنػػامج

 SPSSي) Statistical Package for social science   
 وقد تم استخدام االختبارات اإلح ائية التالية:    
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. -0
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -4
 لجداوؿ التوافؽ لدراسة الداللة اإلحصائية لمعال ة بيف متليريف مف المستوى األسمى.  4اختبار كا -,
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( الػذي يقػيس شػدة العال ػة بػيف متليػريف أسػمييف فػ  Contingency Coefficientمعامؿ التوافػؽ    -0
 . 4×4جدوؿ أكثر مف 

لدراسػػػة شػػػدة واتجػػػاه العال ػػػة  Pearson Correlation Coefficientمعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف  -5
 االرتباطية بيف متليريف مف مستوى المسافة أو النسبة.

 " لدراسة معنوية الفرؽ بيف نسبتيف مئويتيف. Test Z.اختبار " -6
لممجموعات المستقمة لدراسة الفروؽ بيف المتوسطيف الحسابييف لمجمػوعتيف مػف  T.Testاختبار "ت"  -7

 المبحوثيف عم  أحد متليرات الدراسة.
تحميػػؿ التبػػايف أحػػادي االتجػػاه لدراسػػة الفػػروؽ اإلحصػػائية بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية لممجموعػػات فػػ   -8

   .أحد متليرات الدراسة
 Least Significanceبطريقػػػة ا ػػؿ فػػرؽ معنػػوي  Post Hoc Testsاالختبػػارات البعديػػة  -9

Difference  والمعروؼ بػػL.S.D  لمعرفػة مصػدر التبػايف بػيف المجموعػات التػ  يؤكػد تحميػؿ تبػايف
 عم  وجود فرؽ بينيا.

عدد المراتب فػ   ىا إلالوزف المرجح الذي يحسب بضرب التكرارات بوزف معيف يقرره الباحث استنادً  -04
اتب الضرب لكؿ بند لمحصوؿ عم  مجموع األوزاف المرجحة، ثػـ تحسػب النسػب السؤاؿ، ثـ تجمع مر 

 المئوية لبنود السؤاؿ كميا. 
 

 اإلطار النظرى:

 الفكاىة فى وسائل اإلعالم وفوائدىا:

تعتبر الفكاىة والترويح عف النفس ذا أىمية وفاعمية ضرورية فى كؿ عصر ومستمرة فى الزمف       
الماضى والحاضر، عمى اعتبار أنيا تتيح  درًا كبيرًا مف الخبرات والقيـ اإلجتماعية والجمالية التى تثرى 

جة والسعادة، فالفكاىة والترويح حياة الفرد ػػػػػػ وعمى األخص الشباب الجامعى ػػػ وتدخؿ عمى حياتو البي
ال أصبحت الحياة سقيمة، ومف ىنا أصبحت الفكاىة  عف النفس ميـ فى حياة األفراد وخاصة الشباب وا 

 . (49 حاجة إنسانية وليا أىميتيا وال يمكف كبتيا أو تجاىميا
مة، وتنشيط وخاصة أف أطبا  المخ واألعصاب يؤكدوف أىمية الترويح واإلضحاؾ فى زرع االبتسا      

حباط، وأ ؿ  ابمية لياجس الخوؼ، كما إلالعقؿ، وجعؿ الذىف أ ؿ عرضة لمشعور بالقمؽ واليأس وا
يؤكدوف أىمية الترفيو باعتباره مطمبًا أساسيًا يمبى حاجة المتمقى فى االستمتاع بأنعـ اهلل عمى عباده وزرع 

حيا  النفوس وتحقيؽ التقارب بيف الناس تأكيدًا لمق ولة الكاتب البريطانى "مارؾ تويف" أف الضحؾ األمؿ وا 
 .(4, ىو السالح الوحيد الذى يستطيع أف يحطـ التوتر ويخفؼ الشعور بالكآبة والبؤس
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كما وجدت الدراسات العممية الحديثة أف الفكاىة والضحؾ تعمؿ عمى تعزيز الجياز المناعى لدى      
المناعة لدى االنساف يصاب بالضعؼ عندما تتوالى عميو نساف وتقويتو، و د أصبح معروفًا أف جياز إلا

لتصابة باألمراض التى لو كاف فى حالتو  ةاإلحباطات واليموـ لفترة طويمة ومستمرة مما يجعمو عرض
   . (0, الطبيعية الستطاع مقاومتيا بقوة أكبر

 ىارولد" كرمف إحدى وظائؼ وسائؿ اإلعالـ فقد ذ وباالضافة إلى أف التسمية والترفي      
 البيئة، مرا بة :ى  بيا تقـو أف اإلتصاؿ لوسائؿ يمكف وظائؼ ثالث ((Harold Laswellالسويل
 أضاؼ و د جيؿ  إلى جيؿ مف االجتماع  التراث ونقؿ البيئة، ليذه اإلستجابة ف  المجتمع أجزا  ترابط

 الوظيفة ىذه تعد الت  اآلخيرة ىذه التسمية، وى  رابعة وظيفية ( Charles Wright ) "رايت تشارل "
 يساعد مما والسينما، التمفزيوف عف ناىيؾ المكتوبة، الصحؼ ف  حتى اإلعالـ وسائؿ ف  األكثر وضوحا

 أذواؽ ترفع الوسائؿ ىذه بأف البعض ويقتنع .تواجييـ الت  اليومية المشاكؿ مف اليروب عمى الناس
الفنوف  نمو وتعر ؿ المجتمع، مف اليروب وتشجع أذوا يـ تخفض أنيا آخروف يرى حيف الجماىير،ف 

 .(4, الرا ية

 أىدا  الترفيو فى وسائل اإلعالم:
 تجديد النشاط و وة اإلرادة. (0
زالة التوتر  (4  التييئة النفسية وا 
 تنمية الروح االبتكارية والتحميمية. (,

 أنواع الترفيو فى وسائل اإلعالم:

 ويشتمل عمى: أ( الترفيو عن طريق التمفا  والسينما واإل اعة

 .المسمسالت 
 .المسرحيات 
 .اللنا  والمعازؼ 
 .المسابقات الرياضية والثقافية 
  .الفنوف التشكيمية 
  .الر ص 
 .البرامج الترويحية 
 .األفالـ 

 ب( الترفيو عن طريق ال ح  والمجالت ويشتمل عمى:   
 المسابقات الثقافية. 
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 .الرسوـ 
 .الطرائؼ والفكاىة 
  والمقاالت.القصص األجنبية 
 الشعر بمختمؼ أنواعو ,,). 

خاصة الشباب مف و  األفراد بدور ميـ فى حياة اإلعالـ تقـو وسائؿ نجد أفخالؿ ما سبؽ ومف       
 البرامج أو والمجالت، الصحؼ ف  المسمية األبواب مثؿ ُمسٍؿ، ىو بتقديـ كؿ ما ،طالب الجامعة

 اإلعالـ وسائؿ تأخذ الحالتيف وف  التمفزيونية، الفضائياتف   الكوميدية البرامج أو الراديو، ف  اإلذاعية
 ف  وحتى إلييا، ولجذبو الجميور لراحة ضرورة والترفيو التسمية برامج أفواضحًا وىو  مبدأً  اعتبارىا ف 

 ودعـ الموا ؼ، بعض لىإ الدعوة طريقيا عف يمكف موجية، ترفيو وأبواب برامج ىناؾ الترفيو مجاؿ
 وسائؿ جانب مف مناسبة أساليب بالطبع يتطمب وىذا .تلييرىا وحتى تحويرىا أو اإلتجاىات بعض
 عف التلمب مف عمييا والتسييؿ الجماىير، لدى التوتر تخفيؼ عمى اإلعالـ وسائؿ تعمؿ كما .(0, اإلعالـ
 .المجتمعات بيف الثقافية الحواجز وكسر اليومية، المشاكؿ

 نظرية االستخدامات واإلشباعات:
شباعات إحدى النظريات الت  تيتـ بدراسة االتصاؿ الجماىيري دراسة نظرية االستخدامات واإل تعد      

مف القرف العشريف أدى إدراؾ عوا ب الفروؽ الفردية  وظيفية منظمة، فخالؿ عقد الثالثينيات واألربعينيات
جديد لمعال ة بيف  منظور والتبايف االجتماع  عمى إدراؾ السموؾ المرتبط بوسائؿ اإلعالـ إل  بداية

 الجماىير ووسائؿ اإلعالـ، وكاف ذلؾ تحواًل مف رؤية الجماىير عمى أنيا عنصر سمب  غير فّعاؿ إل 
 .5,)  رؤيتيا عمى أنيا فعالة ف  انتقا  أفرادىا لوسائؿ ومضموف مفضؿ مف وسائؿ اإلعالـ

 عمى تساعد الت  تمؾ أو السرور لو  تمب الت  لمرسائؿ اىتماماً  يول  الفرد إف" النظرية ىذه وتقوؿ   
 كانت ولو حتى ويتذكرىا، ويستقبميا الفرد بيا ييتـ النوع ىذا مف الت  فالرسائؿ ورغباتو، احتياجاتو إشباع
 لو ستحقؽ أنيا اعتقد إذا أو مفيدة، أنيا تو ع إذا ليا يتعرض فإنو الفرد، أفكار مع تتفؽ ال الرسائؿ ىذه
 .(6,  "اإلشباع مف نوعاً 
كمػػا يختمػػؼ اسػػتخداـ الفػػرد لوسػػائؿ اإلعػػالـ بػػاختالؼ حاجاتػػو ودوافعػػو وعنػػد دراسػػة الحاجػػات والػػدوافع     

تختمؼ وجيات النظر، وىناؾ عال ة بيف إشباع الحاجات، والدافع إلييا، وبيف تو ع سموؾ الفرد الذي يقـو 
بع الحاجػػة، حيػػث أف بػػو إلشػػباع الحاجػػة، فإشػػباع الحاجػػات منطمػػؽ مػػف الػػدافع الػػذي يػػؤدي إلػػى سػػموؾ يشػػ

 إشباع الحاجات الت  يمكف إشباعيا تختمؼ مف شخص ألخر.
وزمالؤه عمى أف االحتياجات اإلنسانية األساسية لألفػراد تولػد دوافػع االتصػاؿ والقيػاـ   Robinويؤكد      

 بسموؾ معيف بيدؼ إشباع تمؾ االحتياجات ، ويختار األفراد بيف مصادر االتصاؿ الشخص  والجماىيري
 (8, . و سـ روبف دوافع استخداـ األفراد لوسائؿ االتصاؿ إلىي(7, إلشباع تمؾ االحتياجات 
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موجيػة لمحتػوى وسػيمة االتصػاؿ، مػف  اتي وتتضػمف اسػتخدام Instrumental Motivesدوافة  نفعيةة
شباع حاجة الفرد مف المعمومات والمعرفة.   أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة، وا 

 ي وتشمؿ تمضية الو ت والتسمية واليروب. Ritualized Motivesدواف  طقوسية
أما عف اإلشباعات المتو عة مف التعرض لوسائؿ االتصاؿ فقد أشار "وينر" إلى أنو نظرًا لكوف دوافع     

تعرض الجميور لوسائؿ االتصاؿ ترتبط بمؤثرات نفسية واجتماعية بلية الحصوؿ عمى إشباعات ليذه 
 ي(9, اإلشباعات إلى نوعيف ىما الدوافع فإنو يمكف تقسيـ ىذه

 ي وتنتج عف التعرض لوسائؿ االتصاؿ، وينتج عنيا نوعاف مف اإلشباعاتي إشباعات المحتوو .0
إشباعات توجييية، وتتضمف الحصوؿ عمى المعمومات وتأكيد الذات، وىى ترتبط بكثافة التعرض  - أ

 واالىتماـ واالعتماد عمى وسائؿ االتصاؿ.
 بيا الربط بيف المعمومات التى يحصؿ عمييا الفرد بشبكة عال اتو.إشباعات اجتماعية، ويقصد  - ب
وتنتج عف عممية االتصاؿ واالرتباط بوسيمة محددة وال ترتبط مباشرة بخصائص إشباعات عممية:  .4

 المحتوى ، وتنقسـ إلى نوعيف ىماي 
إشباعات شبة توجييية، وتتحقؽ مف خالؿ تخفيؼ اإلحساس بالتوتر والدفاع عف الذات،  - أ

 تنعكس فى برامج التسمية والترفيو واإلثارة.و 
إشباعات شبو اجتماعية وتتحقؽ مف خالؿ التوحد مع شخصيات وسائؿ اإلعالـ، وتزيد ىذه  - ب

 .حساسو بالعزلةإاإلشباعات مع ضعؼ عال ات الفرد االجتماعية، وزيادة 
 عالم:  إلطالب الجامعة والمواد الفكاىية المقدمة فى وسائل ا

لطالب الجامعة مف الشباب أىمية كبرى ومكانة مرمو ة فى أى أمة وأى مجتمع،حيث يعد الشباب       
أمؿ المجتمع وعماده الرئيس، وأساس  وتو الضاربة، فإف مرحمة الشباب ُتعد أغمى وأىـ مراحؿ حياة 

فيما تبقى التى  تنعكس عمى الحياة، وتترؾ بصماتيا واضحة  الميمةاإلنساف خطورة لما لو مف اآلثار 
 مف مراحؿ عمر اإلنساف التى تمييا.

دخاؿ البيجة والسرور عمى  موب شبابيا وخاصة أف إلذا يجب االىتماـ بيذه المرحمة ومحاولة       
الترفيو يعد بشكؿ عاـ مطمبًا ميمًا وضروريًا لحياة اإلنساف، وفى مختمؼ المراحؿ العمرية التى يمر بيا 

اجة إلى الترفية تزداد وتظير بشكٍؿ بارزٍر و وى جدًا فى مرحمة الشباب التى منذ بداية الحياة، ولكف الح
تمتاز بأنيا مرحمة النمو السريع التى ينتقؿ اإلنساف إلى حياة الكبار، ومف ثـ فى مرحمة التطور الشامؿ 

 فى مختمؼ جوانب الشخصية اإلنسانية. 
وىذا يعنى أف حاجة الشباب إلى الترفيو ُتعد حاجة ماسة وضرورية وال سيما أنيـ يعيشوف مرحمة     

اإلعداد والبنا  لممستقبؿ، وتأكيد الذات، ويواجيوف فى سبيؿ ذلؾ العديد مف المشاكؿ واألزمات 
فى بنا   والصعوبات األمر الذى يؤكد حاجتيـ لمترفيو عف النفس، ألف ذلؾ يمثؿ عاماًل مساعداً 

 .(04 الشخصية اإلنسانية وتحقيؽ أىدافيا وطموحاتيا
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 ماعية مف أىميايتجالكما أشارات دراسات عدة إلى وجود فوائد جمة لمفكاىة والضحؾ فى الحياة ا    
 وى تيقوى الضحؾ مف التعاوف االجتماعى، وييسر التفاعؿ بيف األفراد والجماعات، ويرفع مف مس

 واإلنجاز.الدافعية لمعمؿ والنشاط 
 .الفكاىة تنشط العقؿ والخياؿ واإلبداع 
 .الفكاىة ىى أداة خاصة لمبراعة والمبا ة االجتماعية 
  الفكاىة والضحؾ يقاوماف االكتئاب والقمؽ واللضب، ويساعداف عمى المواجية والمقاومة والو اية

 .  (00 رابات الشخصية واألزمات االجتماعيةطمف األمراض النفسية واض
 فى حياة الشباب: تووأىميالترفية 

 يمكف اإلشارة إلى أىمية الترفية فى حياة الشباب مف خالؿ النقاط التالية وىىي   
نساف إلالفترة مف العمر تتبمور شخصية ا هاالرتباط الخاص بيف مرحمة الشباب والترفيوي فى ىذ (0

وتكوف فى بداية استعدادىا لمنضج واالكتماؿ، كما يميز الشباب مقارنة بالفئات العمرية األخرى 
ف يقضى فيو أو ات ممتعة تروح عف أبقمة المسؤوليات، لذلؾ لدييـ متسع مف الو ت الذى يحتاج 

 نفسو.
 الترفيو حاجة طبيعية ونزعة فطرية. (4
 الترفيو سبيؿ إلشباع الحاجات الجسمية. (,
 ترفيو والترويح نافذة ُمشرعة عمى عالـ المعرفة والخبرات.ال (0
 الترفيو يحد مف اإلنحرافات، وُيساعد عمى ضبط السموؾ. (5
 الترفيو  وة فى مواجية ضلوط الحياة.  (6
 .(04 الترفيو يكشؼ عف القدرات ويستثمرىا فى الصالح العاـ (7
يعد الترفيو إحدى الوظائؼ التى تقوـ بيا وسائؿ اإلعالـ فى حياة المجتمعات وكما ذكرنا سابقًا       

مف خالؿ ما تبثو مف مواد ومضاميف ترفيو عمى اختالؼ بصفة عامة وحياة الشباب بصفة خاصة 
استخدامات لتعرؼ عمى لذلؾ أرادت الباحثة ا التى تبث السرور والسعادة فى نفوس الشباب،أنواعيا و 

وى ا ما سو   ليـ وسائؿ اإلعالـ واإلشباعات الت  تحققيافى لممواد الفكاىية المقدمة طالب الجامعة 
 .نتعر  عميو من خالل نتائج البحث الميدانى وفرورو
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ى:نتائجىالبحثىوفروضه
 ن.وترتيب وسائل اإلعالم التي يستخدميا المبحوث (1

 (2جدول رقم )
 الجامعً .وسائل اإلعالم التً ٌستخدمها الشباب ترتٌب 

 الترتيب                

 الوسيمة
 الساب  السادس الخامس الراب  الثالث الثاني األول

 الو ن المرجح

 الو ن المئوي النقاط

 29,60 2014 1 1 5 2 41 52 444 القنوات الفرائية 

 16,09 1095 1 1 41 38 25 31 67 القنوات المحمية

 17,74 1207 1 1 2 17 96 95 11 ال ح  والمجالت الورقية

 25,49 1734 1 3 1 9 48 154 91 اإلنترنت

 5,07 345 4 11 11 43 18 8 9 الراديو األرري

 3,09 210 6 12 2 15 16 2 1 الراديو الفرائي

 2,92 199 2 16 12 13 3 9 1 وسائل اإلعالم األجنبية 

 6812  مجموع األو ان

يشير الجدوؿ السابؽ إلى ترتيب وسائؿ اإلعالـ التى يستخدميا الشباب الجامعى عينة البحث، 
 وجا ت طبقًا لما أحرزتو مف أوزاف نسبية كما يمىي

الترتيب األوؿ مف بيف وسائؿ اإلعالـ التى يستخدميا الشباب جا ت " القنوات الفضائية " لتحتؿ  -
% ، وفى الترتيب الثانى جا  " اإلنترنيت " وذلؾ بوزف مئوى 49364الجامعى وذلؾ بوزف مئوى 

%، 07370%، يمييا فى الترتيب الثالث " الصحؼ والمجالت الور ية " وذلؾ بوزف مئوى 45309
% ، وفى الترتيب 06349تحتؿ الترتيب الرابع بوزف مئوى عمى حيف جا ت " القنوات المحمية " ل

%، 349,% ، ثـ " الراديو الفضائى " بوزف مئوى 5347الخامس " الراديو األرضى " بوزف مئوى 
 %.4394ثـ " وسائؿ اإلعالـ األجنبية " بوزف مئوى 

 ن عند استخدام وسائل اإلعالم.واألماكن التي يفرميا المبحوث (4
 (1جدول رقم )

 استجابات عٌنة الدراسة بحسب أنسب األماكن التً ٌفضلونها فً متابعة وسائل اإلعالم المختلفة. ٌبٌن
 

 العينة             

 األماكن 

 المجموع إناث  كور
 الداللة Zقيمة 

 % ك % ك % ك

 دالة *** 3268 8525 324 9421 182 7921 158 المن ل 

 دالةغير  1221 625 46 721 12 621 14 الكمية

 دالة *** 7295 3323 133 1225 49 5421 112 المقاىي

 غير دالة 1288 828 35 725 15 1121 41 أماكن أخرو" وسائل الموا الت "

 211 411 411 المجموع
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أف المنػزؿ جػا  فػى مقدمػة أنسػب األمػاكف التػى يفضػميا عينػة  يترح من بيانات الجدول السةابق        
% 79% مػػف إجمػػالى مفػػردات العينػػة موزعػػة بنسػػبة  8535الدراسػػة لمتابعػػة وسػػائؿ اإلعػػالـ بنسػػبة بملػػت

إلػى طبيعػة اإلنػاث  ويرجة   لةك% ولتنػاث مػف المالحػظ أف نسػبة اإلنػاث أعمػى مػف الػذكور 94لمذكور و
% مػػف ,3,,فػػى المنػػازؿ، يمييػػا فػػى الترتيػػب الثػػانى المقػػاىى بنسػػبة بملػػت مػػف الػػذكور  افيػػف أكثػػر تواجػػدً 

% لتنػػػاث يمييػػػا فػػػى الترتيػػػب الثالػػػث 0035% لمػػػذكور وبنسػػػبة 54إجمػػػالى مفػػػردات العينػػػة موزعػػػة بنسػػػبة 
أماكف أخرى   وسائؿ المواصالت ( وجا ت فى الترتيب الرابع واألخير الكمية. و د أوضحت النتائج وجود 

إحصائيًا بيف الذكور واإلناث عمى أنسب األمػاكف التػى يفضػميا الشػباب الجامعػة عينػة الدراسػة فروؽ دالة 
 ت ي آلعم  النحو ا

  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث ف  " المقاىى "، حيث بملت  يمةZ 7295  وى ،
%، 99عند مستوى ثقة أعمى مف القيـ الجدولية المنبئة بوجود عال ة فار ة بيف النسبتيف ودالة 

 وذلؾ لصالح الذكور مف عينة الدراسة.
  وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث ف  " المنزؿ "، حيث بملت  يمةZ ,368  وى ،

%، 99أعمى مف القيـ الجدولية المنبئة بوجود عال ة فار ة بيف النسبتيف ودالة عند مستوى ثقة 
 وذلؾ لصالح اإلناث مف عينة الدراسة.

  ف  حيف لـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث ف  با   األماكف، حيث كانت  يـZ 
ير لعدـ وجود عال ة فار ة بيف النسبتيف عمى كؿ مكاف ، مما يشالمحسوبة أ ؿ مف  يميا الجدولية

 مف تمؾ األماكف.
 ن استخدام وسائل اإلعالم معيم.واألشخاص ال ين يفرل المبحوث (3

 (1جدول رقم )
 ٌبٌن توزٌع استجابات عٌنة الدراسة بحسب األشخاص الذٌن ٌفضلون استخدام وسائل اإلعالم معهم

 

 العينة          

 األشخاص  

 اإلجمالي إناث  كور
 % ك % ك % ك

 3825 152 3521 71 2421 82 بمفردك 
 2723 189 5125 111 2221 88 م  أفراد أسرتك
م  األ دقاء 

 وال مالء
18 921 9 225 47 628 

 725 31 1121 41 521 11 م  األقارب والجيران
 111 211 111 411 111 411 اإلجمالي

 4345مستوي المعنوية = دالة عند   43000معامؿ التوافؽ =   ,د حرية =    8354=  4 يمة كا
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  المبحوثيف يفضموف استخداـ وسائؿ اإلعالـ مع أفراد يترح من بيانات الجدول السابق: أن
% ثـ 835,% مف إجمالى مفردات العينة يميا بمفردؾ بنسبة بملت ,073أسرتيـ بنسبة بملت 

 مع األ ارب والجيراف عمى حيف جا  مع األصد ا  والزمال  فى الرتيب األخير. 
 وىػػ   يمػػة ,( عنػػد درجػػة حريػػة =  8354بملػػت  4كمػػا تػػدؿ بيانػػات الجػػدوؿ السػػابؽ أف  يمػػة كػػا )

وىػو ، 43000كما بملت  يمة معامؿ التوافػؽ  4345دالة إحصائيا عند مستوى داللة إحصائية = 
مػػا يؤكػػد عمػػ  تبػػايف األشػػخاص الػػذيف تفضػػؿ عينػػة البحػػث مػػف الػػذكور واإلنػػاث اسػػتخداـ وسػػائؿ 

النػػوع واألشػػخاص الػػذيف تفضػػؿ عينػػة اإلعػػالـ معيػػـ ويشػػير إلػػى وجػػود عال ػػة دالػػة إحصػػائيًا بػػيف 
  البحث مف الذكور واإلناث استخداـ وسائؿ اإلعالـ معيـ.

 
 أنسب الفترات الستخدام وسائل اإلعالم لدو المبحوثين. (2

 (5جدول رقم )
 ٌبٌن استجابات عٌنة الدراسة بحسب أنسب األوقات التً ٌفضلونها فً متابعة وسائل اإلعالم المختلفة 

 

 ينةالع          

 األوقات 

 اإلجمالي إناث  كور

 % ك % ك % ك

 228 19 221 8 525 11 ظيرًا(14-6الفترة ال باحية  

 1125 24 1421 42 921 18 مساءًا( 6 –ظيرًا 14فترة الظييرة  

 4121 82 4325 27 1825 37 لياًل(14-مساءًا  6الفترة المسائية  

 2123 161 3521 71 2525 91  باحًا(6 –لياًل  14السيرة الممتدة  

 4325 92 4525 51 4125 23 حسب الظرو 

 111 211 111 411 111 411 اإلجمالي

 مستوي المعنوية = غير دالة   43040معامؿ التوافؽ =     0د. حرية =    5390=  4 يمة كا

صباحًا( جا ت فى مقدمة  6لياًل ػػػ 04أف فترة السيرة الممتدة   يترح من بيانات الجدول السابق     
% موزعة ,043أنسب األو ات التى يفضميا أفراد العينة فى متابعة وسائؿ اإلعالـ المختمفة بنسبة بملت 

% عمى حيف جا  فى 5,نسبة اإلناث ى نسبة أعمى مف اإلناث حيث بملت % لمذكور وى0535بنسبة 
لياًل ( بنسبة  04مسا ًا ػػػػ 6% يميا الفترة المسائية   4,35الظروؼ بنسبة بملت  الترتيب الثانى حسب

ظيرًا( لتحتؿ 04-6مسا ًا( و جا ت الفترة الصباحية  6 –ظيرًا 04% ثـ فترة الظييرة  40بملت 
وى   0( عند درجة حرية =5390بملت  4الترتيب األخير . كما كشفت نتائج الجدوؿ السابؽ أف  يمة كا

، وىو ما يشير إل  عدـ وجود عال ة دالة 43040ا كما بملت  يمة معامؿ التوافؽ مة غير دالة إحصائيً  ي
 ا بيف النوع وأنسب األو ات التى تفضميا عينة البحث الستخداـ وسائؿ اإلعالـ المختمفة.إحصائيً 
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 . عدد ساعات استخدام المبحوثين لوسائل اإلعالم التي يفرمونيا يوميًا وفقا لمنوع (5
 ( 6جدول رقم ) 

 توزٌع استجابات العٌنة بحسب عدد ساعات استخدام وسائل اإلعالم التً ٌفضلونها ٌومٌاً 

العينة                           
 ساعات االستخدامعدد

 اإلجمالي إناث  كور
 % ك % ك % ك

 823 33 821 16 825 17 ساعة
 4523 111 3121 61 4125 21 ساعتين

 4628 117 4421 22 3125 63 ثالث ساعات
 3928 159 2121 81 3925 79 أربعة ساعات فأكثر

 111 211 111 411 111 411 اإلجمالي

 مستوي المعنوية = غير دالة  430,0معامؿ التوافؽ =     ,د. حرية =    6398=  4 يمة كا

فػى مقدمػة عػدد سػاعات أربػع سػاعات فػأكثر جػا ت أورحت النتائج الواردة بالجةدول السةابق أن        
% ، يمييا فى الترتيب الثانى 938,االستخداـ لوسائؿ اإلعالـ التى يفضميا يوميًا أفراد العينة بنسبة بملت 

ف فػػى الترتيػػب افػػرادات العينػػة عمػػى حػػيف جػػا ت سػػاعت% مػػف اجمػػالى م4638ثػػالث سػػاعات بنسػػبة بملػػت 
ر . كمػا كشػفت نتػائج الجػدوؿ السػابؽ أف  يمػة الثالث بينما جػا ت سػاعة واحػدة فػى الترتيػب الرابػع واألخيػ

ا كمػػا بملػػت  يمػػة معامػػؿ التوافػػؽ وىػػ   يمػػة غيػػر دالػػة إحصػػائيً  ,( عنػػد درجػػة حريػػة =6398بملػػت   4كػػا
ا بيف النوع وعدد ساعات استخداـ عينة البحث ، وىو ما يشير إل  عدـ وجود عال ة دالة إحصائيً 430,0

 لوسائؿ اإلعالـ التى يفضمونيا.
 ن متابعتيا بوسائل اإلعالم .ومين اإلعالمية المختمفة التي يفرل المبحوثالمرا (6

 (1جدول رقم )
 ن متابعتها بوسائل اإلعالم وفقا للنوع.وٌبٌن توزٌع المضامٌن اإلعالمٌة المختلفة التً ٌفضل المبحوث

 العينة             

 المواد والبرامج

 الداللة Zقيمة  المجموع إناث  كور
 % ك % ك % ك

 غير دالة 1231 2323 173 2121 81 2625 93 األخبار والمواد السياسية

 دالة *** 3231 2528 183 5221 118 3725 75 المواد الترفييية والفكاىية

 دالة * 4251 5428 411 2625 93 5921 118 المباريات والبرامج الريارية

 غير دالة 1256 4628 117 4525 51 4821 56 المواد الدرامية   أفالم ومسمسالت(

 غير دالة 1282 6621 462 6221 148 6821 136 المرامين الدينية

 غير دالة 1214 4623 115 4221 28 4825 57 الموروعات والمواد الثقافية

 غير دالة 1299 4828 115 3121 64 4625 53 الموروعات والمرامين االقت ادية

 غير دالة 1223 3425 131 3325 67 3125 63  اإلعالنات

 211 411 411 المجموع
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% مػف عينػة البحػث أكػدت أف أىػـ المضػاميف التػى يفضػؿ 66نسػبة  تشير نتائج الجدول السةابق أن    
ف متابعتيػػػػا فػػػػى وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ ىػػػػى المضػػػػاميف الدينيػػػػة، يمييػػػػا فػػػػى الترتيػػػػب الثػػػػانى مضػػػػاميف و المبحوثػػػػ

%، ثـ المواد الترفييية والفكاىية جا ت فى الترتيب الثالث 5438المباريات والبرامج الرياضية بنسبة بملت 
ف عينػػػة الدراسػػػة متابعتيػػػا فػػػى وسػػػائؿ اإلعػػػالـ بنسػػػبة بملػػػت و مػػػف بػػػيف المضػػػاميف التػػػى يفضػػػؿ المبحوثػػػ

% 50% وكانػػت اإلنػػاث أعمػػى مػػف الػػذكور فػػى متابعػػة المضػػاميف الترفيييػػة والفكاىيػػة بنسػػبة بملػػت 0538
بينمػػػا جػػػا ت األخبػػػار والمػػػواد السياسػػػية لتحتػػػؿ الترتيػػػب الرابػػػع بنسػػػبة بملػػػت  % لمػػػذكور،735,لتنػػػاث و 

% يمييػػػػا الموضػػػػوعات والمضػػػػاميف 435,% مػػػػف اجمػػػػالى مفػػػػردات العينػػػػة، ثػػػػـ اإلعالنػػػػات بنسػػػػبة ,0,3
% عمػػى حػػيف 4638% ثػػـ المػػواد الدراميػػة   األفػػالـ والمسمسػػالت ( بنسػػبة 4838اال تصػػادية بنسػػبة بملػػت 

 %.,463األخير الموضوعات والمواد الثقافية بنسبة جا  فى الترتيب 
وقد أورحت النتائج وجود فروق دالة إح ائيًا بين ال كور واإلناث عمى أىم المرامين التى 

 يفرل الشباب الجامعى متابعتيا فى وسائل اإلعالم عمي النحو األتي: 

  حيث بملت  الترفييية والفكاىيةالمواد وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث ف  مضموف
، وى  أعمى مف القيـ الجدولية المنبئة بوجود عال ة فار ة بيف النسبتيف ودالة عند Z ,3,0 يمة 

 إلناث مف عينة البحث.%، وذلؾ لصالح ا99مستوى ثقة 
  ًحيث  المباريات والبرامج الرياضيةا بيف الذكور واإلناث ف  مضموف وجود فروؽ دالة إحصائي ،

، وى  أعمى مف القيـ الجدولية المنبئة بوجود عال ة فار ة بيف النسبتيف Z 4354 يمة  بملت
 %، وذلؾ لصالح الذكور مف عينة البحث.95ودالة عند مستوى ثقة 

  ف  حيف لـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث ف  با   المضاميف، حيث كانت  يـ
Z مما يشير لعدـ وجود عال ة فار ة بيف النسبتيف عمى كؿ ، المحسوبة أ ؿ مف  يميا الجدولية

 مضموف مف تمؾ المضاميف.
مةةدو حةةرص المبحةةوثين عمةةى متابعةةة مةةا تبثةةو وسةةائل اإلعةةالم مةةن مورةةوعات ترفيييةةة ومةةواد  (7

 ا لمنوع. فكاىية وفقً 
 (1جدول رقم )

 ٌوضح توزٌع مدى حرص المبحوثٌن على متابعة ما تبثه وسائل اإلعالم من موضوعات ترفٌهٌة ومواد فكاهٌة وفقا للنوع  

 العينة              

 مدو الحرص

 اإلجمالي إناث  كور

 % ك % ك % ك
 4223 97 4925 59 1921 38 نعم
 2128 167 3225 69 2921 98 أحيانا
 3221 136 3621 74 3421 62 ال

 111 211 111 411 111 411 المجموع
 4340مستوي المعنوية = دالة عند   43057معامؿ التوافؽ =   4د. حرية =    04345=  4 يمة كا
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 تدل بيانات الجدول السابق عمى:

  أف نسبة مف يحرصوف عمى متابعة ما تبثو وسائؿ اإلعالـ مف موضػوعات ترفيييػة ومػواد فكاىيػة
% 0,%، فػ  مقابػؿ نسػبة 0038البحث بصفة غير منتظمػة  أحيانػًا( بملػت  مف المبحوثيف عينة

مف عينة الدراسة ال يحرصوف عمى متابعة ما تبثو وسائؿ اإلعالـ مػف موضػوعات ترفيييػة ومػواد 
فكاىيػػػة مطمقػػػًا، وأف نسػػػبة مػػػف يحرصػػػوف عمػػػى متابعػػػة مػػػا تبثػػػو وسػػػائؿ اإلعػػػالـ مػػػف موضػػػوعات 

 %.,403ة  نعـ( بملت ترفييية ومواد فكاىية بصفة منتظم
 وىػ   يمػة 4( عنػد درجػة حريػة =  04345بملػت  4كما تدؿ بيانات الجػدوؿ السػابؽ أف  يمػة كػا )

وىػو ، 43057كما بملت  يمة معامؿ التوافػؽ  4340ا عند مستوى داللة إحصائية = دالة إحصائيً 
ناث عمى متابعة ما تبثو ما يؤكد عم  تبايف  وسائؿ اإلعالـ مدى حرص عينة البحث مف ذكور وا 

ويشػػير إلػػى وجػػود عال ػػة دالػػة إحصػػائيًا بػػيف النػػوع ومػػدى  مػػف موضػػوعات ترفيييػػة ومػػواد فكاىيػػة
  متابعة عينة البحث مف الذكور واإلناث لما تبثو وسائؿ اإلعالـ لتمؾ المواد.

 مستوو اىتمام العينة بمتابعة المواد والمرامين الفكاىية بوسائل اإلعالم. (8
 (1جدول رقم )

 مستوى اهتمام العٌنة بمتابعة المواد والمضامٌن الفكاهٌة بوسائل اإلعالم وفقا للنوع  ٌوضح
 

 العينة          

 مستوو االىتمام  

 اإلجمالي إناث  كور

 % ك % ك % ك

 3921 113 3627 27 2124 56 أىتم بشدة

 5129 137 5525 71 2825 66 ميتم

 921 42 728 11 1123 12 قمياًل ما أىتم

 111 462 111 148 111 136 اإلجمالي

 مستوي المعنوية = غير دالة  43474معامؿ التوافؽ =     4د. حرية =    03,9=  4 يمة كا     

%( مف إجمال  عينة البحث أكدوا أنيـ ميتموف بمتابعة المواد 5039أوضحت النتائج أف نسبة  
 ا%( مف عينة الدراسة أنيـ أشد اىتمامً 9, والمضاميف الفكاىية بوسائؿ اإلعالـ، بينما أكدت نسبة 

%( منيـ أف اىتماميـ 930بمتابعة المواد والمضاميف الفكاىية بوسائؿ اإلعالـ، ف  حيف أعربت نسبة  
 بمتابعة المواد والمضاميف الفكاىية بوسائؿ اإلعالـ ضعيؼ    مياًل ما أىتـ (.

وى   يمة غير  4( عند درجة حرية =03,9بملت   4كما كشفت نتائج الجدوؿ السابؽ أف  يمة كا
ا بيف النوع ومستوى اىتماـ عينة البحث ا، وىو ما يشير إل  عدـ وجود عال ة دالة إحصائيً دالة إحصائيً 

 بمتابعة المواد والمضاميف الفكاىية بوسائؿ اإلعالـ.
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 ا لمنوع. أسباب عدم متابعة المبحوثين لما يبث إعالميًا من مواد ومرامين فكاىية وفقً  (9
 (81جدول رقم )

 توزٌع أسباب عدم متابعة المبحوثٌن لما ٌبث إعالمٌاً من مواد ومضامٌن فكاهٌة وفقا للنوع.

 العينة             

 األسباب

 المجموع إناث  كور
 الداللة Zقيمة 

 % ك % ك % ك

 غير دالة 1257 3422 22 4622 19 3921 45 ألنيا تعرض بشكل غير ج اب

 دالة*** 2211 1624 44 224 3 4927 19 تخدش الحياء العام ألنيا

 غير دالة 1222 2426 58 2222 34 2126 46 ألن ما تقدمو غير ىاد 

 غير دالة 1214 3226 27 3829 48 4927 19 ال أحب ى ه النوعية من المرمون اإلعالمي

 دالةغير  1224 3921 53 3323 42 2523 49 ألن أسموب المعالجة ال يعجبني

 غير دالة 1216 3824 54 3829 48 3725 42 ألن مادتيا مكررة وال تقدم جديداً 

 غير دالة 1246 3121 21 4924 41 3123 41 ليس لدي وقت ل لك

 دالة*** 3238 4223 33 1425 9 3725 42 ألنني أفرل البرامج الجادة

 دالةغير  1299 1629 43 1329 11 4123 13 ألنيا غير مسمية ومبت لة

 136 74 62 جممة من سئموا

 تدل بيانات الجدول السابق عمى ما يمي:

  جا  " ألف ما  دمو غير ىادؼ " فى مقدمة أسباب عدـ متابعة المبحوثيف لما يبث إعالميًا مف
%، يمييا فى الترتيب الثانى" ألف أسموب المعالجة ال 0436مواد ومضاميف فكاىية بنسبة بملت 

%، عمى حيف جا  " ألف مادتيا مكررة وال تقدـ جديدًا " فى الترتيب الثالث 9,يعجبنى " بنسبة 
%، ثـ " ال أحب ىذه النوعية مف المضموف اإلعالمى "فى الترتيب الرابع بنسبة 834,بنسبة 
%، وجا  " 430,%، يمييا فى الترتيب الخامس " ألنيا تعرض بشكؿ غير جذاب " بنسبة 036,

%، يمييا " ألننى أفضؿ البرامج الجادة " 430,الترتيب السادس بنسبة ليس لدى و ت لذلؾ " فى 
%، ثـ " ألنيا غير مسمية ومبتذلة " فى الترتيب الثامف بنسبة ,403فى الترتيب السابع بنسبة 

 %.0634%، و" ألنيا تخدش الحيا  العاـ " فى الترتيب التاسع واألخير بنسبة 0639
وقد أورحت النتائج وجود فروق دالة إح ائيًا بين ال كور واإلناث عمى أسباب عدم متابعة 

 عينة البحث لممواد والمرامين الفكاىية عمي النحو األتي: 
  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث فى " ألنيا تخدش الحيا  العاـ " حيث بملت  يمة

Z 0340 ية المنبئة بوجود عال ة فار ة بيف النسبتيف ودالة عند وى  أعمى مف القيـ الجدول
 %، وذلؾ لصالح الذكور مف عينة البحث.99مستوى ثقة 
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  ًا بيف الذكور واإلناث ف  " ألننى أفضؿ البرامج الجادة "، حيث بملت وجود فروؽ دالة إحصائي
النسبتيف ودالة عند ، وى  أعمى مف القيـ الجدولية المنبئة بوجود عال ة فار ة بيف Z ,3,8 يمة 

 %، وذلؾ لصالح الذكور مف عينة البحث.99مستوى ثقة 
  ف  حيف لـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث ف  با   األسباب، حيث كانت  يـZ 

، مما يشير لعدـ وجود عال ة فار ة بيف النسبتيف عمى كؿ سبب المحسوبة أ ؿ مف  يميا الجدولية
 مف تمؾ األسباب.

 ن متابعة المواد الفكاىية بيا.وسائل اإلعالم التي يفرل المبحوثو  (11
 (88جدول رقم )

 261ن من خاللها المواد الفكاهٌة . ن=ووسائل اإلعالم التً ٌتابع المبحوثترتٌب 

 الترتيب      

 الوسيمة
 الو ن المرجح الخامس الراب  الثالث الثاني األول

 الو ن المئوي النقاط

 35,38 978 3 7 31 39 123 القنوات الفرائية 

 31,51 871 1 9 31 97 75 اإلنترنت 

 21,38 591 1 6 31 62 26 القنوات المحمية

 7,31 202 1 46 12 47 1 ال ح  والمجالت

 4,41 122 15 3 19 11 1 الراديو 

 2764  مجموع األو ان

"القنوات الفضائية" جا ت ف  مقدمة وسائؿ  أورحت النتائج الواردة في الجدول السابق أن
%(، وف  الترتيب 53,8,ف مف خالليا المواد الفكاىية وذلؾ بوزف مئوي بمغ  و اإلعالـ التى يتابع المبحوث

%(، يمييا " القنوات المحمية " بوزف مئوي 0350,الثان  لتمؾ الوسائؿ جا  "اإلنترنيت" بوزف مئوي  
%(، وجا  " الراديو " ف  الترتيب 73,0ت " وذلؾ بوزف مئوي  %(، ثـ " الصحؼ والمجال403,8 

 %( مف إجمال  عينة البحث.0300الخامس واألخير وذلؾ بوزف مئوي  
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 ن متابعتيا بوسائل اإلعالم.وأنواع المواد الفكاىية التي يفرل المبحوث (11
 (82جدول رقم )

 متابعتها بوسائل اإلعالم وفقا للنوع.ن وٌبٌن توزٌع أنواع المواد الفكاهٌة التً ٌفضل المبحوث

 العينة             

 أنواع المواد الفكاىية

 الداللة Zقيمة  المجموع إناث  كور
 % ك % ك % ك

 غير دالة 1267 827 43 1127 15 529 8 مسمسالت اجتماعية

 غير دالة 1212 4522 67 4521 34 4527 35 المسرحيات

 دالة ** 4268 3228 94 2321 55 4724 37 األفالم

 غير دالة 1237 1425 33 1127 15 1324 18 االبتسامات  النكات(

 غير دالة 1264 628 18 728 11 529 8 المسابقات

 دالة *** 6259 5921 156 7927 114 3927 52 المواد اإلعالنية

 غير دالة 1224 5229 125 5623 74 5327 73 األغاني

 غير دالة 1212 5129 137 5423 67 5125 71 الرسوم الكاريكاتورية

 غير دالة 1271 1721 25 1828 42 1522 41 أفالم الكارتون

 *دالة 4247 724 19 1129 12 327 5 أخرو

 462 148 136 المجموع

أوضحت النتائج أف "المواد اإلعالنية" جا ت ف  مقدمة المواد الت  تفضؿ عينة البحث متابعتيػا فػ  
%(، تمييػا "الرسػـو 5039%(، وف  الترتيب الثػان  جػا ت "األغػانى" بنسػبة  5930بنسبة  وسائؿ اإلعالـ 

%(، وجػا ت "المسػرحيات" فػ  الترتيػػب 038,%(، ثػـ "األفػػالـ" بنسػبة  5039الكاريكاتوريػة" وذلػؾ بنسػبة  
%(، ثػػػػػػـ " 07%(، وجػػػػػا ت " أفػػػػػػالـ الكرتػػػػػوف" فػػػػػػى الترتيػػػػػب السػػػػػػادس بنسػػػػػبة  4530الخػػػػػامس بنسػػػػػػبة  

    %(، ثػػـ أخػػرى837%(، تمييػػا " المسمسػػالت االجتماعيػػة " بنسػػبة   0435سػػامات  النكػػات( " بنسػػبة  االبت
 %( مف إجماؿ عينة المبحوثيف.638%(، فالمسابقات بنسبة   734 المسمسالت الكوميدية( بنسبة  

وقد أورحت النتائج وجود فروق دالة إح ائيًا بين ال كور واإلناث في أنواع المواد الفكاىية التي 
 تفرل عينة البحث متابعتيا فى وسائل اإلعالم عمي النحو األتي: 

  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الػذكور واإلنػاث فػ  اختيػارىـ ألنػواع المػواد الفكاىيػة التػ  تفضػؿ عينػة
البحث متابعتيا فى وسائؿ اإلعالـ، والت  جا ت كالتال ي المواد اإلعالنية، األفالـ، حيث بملت  يمة 

Z 6359 ،4368 ػػػػة فار ػػػػة بػػػػيف عمػػػػى الترتيػػػػب، وىػػػػ  أعمػػػػى مػػػػف القػػػػيـ الجدوليػػػػة المنبئػػػػة بوجػػػػود عال 
 % عمى التوال ، وذلؾ لصالح اإلناث مف عينة البحث.99%، 999 عند مستوى ثقةالنسبتيف ودالة 

  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الػذكور واإلنػاث فػ  اختيػارىـ ألنػواع المػواد الفكاىيػة التػ  تفضػؿ عينػة
 Zكوميدية ( حيث بملت  يمة البحث متابعتيا فى وسائؿ اإلعالـ وذلؾ بالنسبة ألخرى  المسمسالت ال
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، وى  أعمى مف القيمة الجدولية المنبئة بوجود عال ة فار ة بيف النسبتيف ودالة عند مستوى ثقة 4347
 %، وذلؾ لصالح اإلناث مف عينة البحث.95

  ف  حيف لـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث ف  بػا   المػواد الفكاىيػة التػ  تفضػؿ عينػة
المحسػوبة أ ػؿ مػف  يميػا الجدوليػة، ممػا يشػير  Zتابعتيا فى وسائؿ اإلعالـ، حيث كانت  يـ البحث م

 لعدـ وجود عال ة فار ة بيف النسبتيف عمى كؿ مادة مف تمؾ المواد الفكاىية.
 األسباب التي تدف  المبحوثين لمتابعة المرمون الفكاىي بوسائل اإلعالم . (14
 المبحوثين لمتابعة المرمون الفكاىي بوسائل اإلعالم.الدواف  الطقوسية التي تدف   -أ

 (81جدول رقم )
 الدوافع الطقوسٌة التً تدفع المبحوثٌن لمتابعة المضمون الفكاهى.ترتٌب عبارات 

 درجة األىمية              

 األسباب والدواف  الطقوسية

 الو ن المرجح ال أحيانا دائما 

 الو ن المئوي النقاط % ك % ك % ك

 17,10 643 821 41 2125 117 5125 136 أتابعيا ألنني متعود عمى  لك 

 18,96 713 628 18 1623 23 7629 413 متابعة المواد الفكاىية فترة راحة ميمة لي 

 17,36 653 925 45 3327 89 5628 151 متابعتيا تمأل وقت فراغي 

 14,60 549 4925 78 3321 87 3725 99 ألني أعتبر المرمون الفكاىي مثل  ديق بالنسبة لي 

 16,43 618 1728 27 3123 81 5129 137 آلني أريد أن أنسى الجامعة والدراسة 

 15,55 585 1728 27 2428 113 3922 112 ألن متابعتيا تجعمني سعيداً 

 3761  مجموع األو ان

وجاءت طبقًا لما  نويشير الجدول السابق إلى األسباب والدوف  الطقوسية كما يراىا المبحوث
 أحر تو من تكرارات وأو ان نسبية كما يمي:

جا  " متابعة المواد الفكاىية فترة راحة ميمة ل  " ف  الترتيب األوؿ ضمف األسباب والدوافع التى  -
وف  الترتيب الثان  جا  " متابعتيا تمأل  %(،08396ذلؾ بوزف مئوي  يراىا الشباب عينة البحث و 

، يمييا وف  الترتيب الثالث لألسباب والدوافع الطقوسية %(073,6بوزف مئوي  وذلؾ و ت فراغ  " 
، ثـ جا  " آلن  أريد أف %(07304وذلؾ بوزف مئوي بمغ  جا  " أتابعيا ألنن  متعود عمى ذلؾ " 

وف  الترتيب الخامس لألسباب والدوافع %(،,0630وذلؾ بوزف مئوي  أنسى الجامعة والدراسة " 
ألن  أعتبر  %(، يمييا "05355" وذلؾ بوزف مئوي بمغ   ألف متابعتيا تجعمن  سعيداً  الطقوسية جا  "

 %(.00364" وذلؾ بوزف مئوي بمغ  المضموف الفكاى  مثؿ صديؽ بالنسبة ل  
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 الدواف  النفعية التي تدف  المبحوثين لمتابعة المرمون الفكاىي بوسائل اإلعالم. -ب
 (81جدول رقم )

 الدوافع النفعٌة التً تدفع المبحوثٌن لمتابعة المضمون الفكاهً.ترتٌب عبارات 
 

 درجة األىمية              

 األسباب والدواف  النفعية 

 الو ن المرجح ال أحيانا دائما 

 الو ن المئوي النقاط % ك % ك % ك

 9,44 469 2123 119 3928 115 1829 51 ألني أعر  منيا كي  أكون مختم  ومتمي  عن غيري

 10,12 503 3921 113 3122 83 4925 78 ألنيا تساعدني عمى الرحك بشكل أفرل 

 12,47 620 921 42 2721 142 2329 116 أعر  من خالليا معمومات مفيدة عن مواق  مسمية 

 11,05 549 4121 53 5129 137 4821 72 تعممني كيفية التعامل م  اآلخرين

 8,79 437 5322 121 4727 73 1829 51 ألنيا تنمي ثقافتي وتوس  مداركي 

 13,02 647 1421 34 3127 81 5724 151 ألنيا تشج  عمى الحوار والمناقشة 

 11,43 568 4621 69 3426 86 2123 119 ألني أتعمم منيا أشياء ال أتعمميا من الدراسة 

 13,18 655 1326 36 4226 65 6127 163 أن تحدث ليأتعمم منيا كيفية الت ر  في مواق  يمكن 

 10,50 522 4929 79 2422 114 4727 73 أحس من خالل متابعتيا بتجدد طاقتي لمدراسة 

 2971  مجموع األو ان

ن وجاءت طبقًا لما ويشير الجدول السابق إلى األسباب والدوف  النفعية كما يراىا المبحوث
 نسبية كما يمي:أحر تو من تكرارات وأو ان 

جا  " أتعمـ منيا كيفية التصرؼ ف  موا ؼ يمكف أف تحدث ل " ف  الترتيب األوؿ ضمف األسباب  -
ذلؾ بوزف مئوي والدوافع النفعية الت  تدفع المبحوثيف عينة البحث لمتابعة المضموف الفكاىى و 

وذلؾ بوزف مئوي وف  الترتيب الثان  جا  " ألنيا تشجع عمى الحوار والمنا شة "  %( ،0,308 
، يمييا وف  الترتيب الثالث لألسباب والدوافع النفعية جا  " أعرؼ مف خالليا معمومات %(0,344 

، ثـ جا  " ألن  أتعمـ منيا أشيا  ال %(04307وذلؾ بوزف مئوي بمغ  مفيدة عف موا ؼ مسمية " 
وف  الترتيب الخامس لألسباب والدوافع النفعية %(،,0030وذلؾ بوزف مئوي  ا مف الدراسة " أتعممي

أحس مف  %(، يمييا "00345" وذلؾ بوزف مئوي بمغ   جا  " تعممن  كيفية التعامؿ مع اآلخريف
ألنيا تساعدن  عمى  %( ،ثـ "04354" وذلؾ بوزف مئوي بمغ  خالؿ متابعتيا بتجدد طا ت  لمدراسة 

%(، عمى حيف جا  " ألن  أعرؼ 04304لضحؾ بشكؿ أفضؿ" فى الترتيب السابع بوزف مئوى بمغ  ا
%(، وجا  " 9300منيا كيؼ أكوف مختمؼ ومتميز عف غيري " فى الترتيب الثامف بوزف مئوى بمغ  
 .%(8379ألنيا تنم  ثقافت  وتوسع مدارك  " فى الترتيب التاسع واألخير بوزف مئوى بمغ  
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 مستوو نشاط المبحوثين عند التعرض لممواد الفكاىية بوسائل اإلعالم . ( 13
 (85جدول رقم )

 األشٌاء التً ٌفعلها المبحوثٌن عند التعرض للمواد الفكاهٌة بوسائل اإلعالم.ترتٌب 
 

 درجة الموافقة              

 العبارة 

 الو ن المرجح ال أحيانا دائما 

 المئويالو ن  النقاط % ك % ك % ك

 8,90 539 4126 57 5427 139 4528 68 أحدد ما أريد متابعتو قبل التعرض لو من ى ه المواد 

 8,21 497 3621 95 3928 115 4224 62 أتاب  موعد المرامين الفكاىية بالوسيمة التي أفرميا  

 7,72 467 3922 112 2223 117 1623 23 احرص عمى تخ يص وقت معين لمتابعة المواد الفكاىية   

 9,73 589 1721 25 2428 113 2124 116 أتاب  المواد الفكاىية حسب ظروفي 

 6,24 378 6222 171 4821 72 726 41 أرك  انتباىي أثناء متابعة المواد الفكاىية 

 9,33 565 4124 56 2326 115 3524 93 أتناول الطعام أثناء متابعة المواد الفكاىية 

 8,87 537 4329 63 2829 149 4723 74 أقوم ببعض األنشطة واأللعاب أثناء متابعة المواد الفكاىية 

 8,41 509 3323 88 2125 117 4621 69 أؤدي ببعض األعمال المن لية أثناء متابعة المواد الفكاىية

 6,94 420 6222 171 1421 34 4325 64 أ اكر دروسي بعد متابعة المواد الفكاىية

 7,57 458 5121 135 4224 62 4226 65 أشعر بالنشاط والحيوية بعد متابعة المواد الفكاىية

 7,57 458 5423 183 3921 113 827 43 أتحدث م  أفراد أسرتي فيما تعررت لو من موروعات فكاىية

 10,51 636 821 41 2324 112 2829 149 أتبادل الحديث م  أ دقائي فيما تابعتو من مواد فكاىية

 6153  مجموع األو ان

األشياء التي يشير الجدوؿ السابؽ إلى العبارات الت  تحدد مدى موافقة عينة البحث عمى 
، وجا ت طبقًا لما أحرزتو مف تكرارات وأوزاف يا عند التعرض لممواد الفكاىية بوسائل اإلعالمنيفعمو 

 نسبية كما يم ي

تابعتو مف مواد فكاىية " ف  الترتيب األوؿ ضمف ترتيب جا  " أتبادؿ الحديث مع أصد ائ  فيما  -
ف عند التعرض لممواد الفكاىية بوسائؿ اإلعالـ وذلؾ بوزف مئوي و األشيا  التى يفعميا المبحوث

%( استجابت بأنيا 0,34%( بأنيا موافقة دائمًا، ونسبة  0839%( حيث استجابت نسبة  04350 
 ( أنيا معارضة  ال(.%834موافقة أحيانا، فيما ذكرت نسبة  

" وذلؾ بوزف مئوي أتاب  المواد الفكاىية حسب ظروفي  وف  الترتيب الثان  جا  السبب " -
%( استجابت بأنيا 0438%( بأنيا موافقة دائمًا، ونسبة  0434%(، حيث استجابت نسبة  ,937 

 %( أنيا غير موافقة ال(.0734موافقة أحيانًا ، فيما ذكرت نسبة  
" وذلؾ بوزف مئوي أتناول الطعام أثناء متابعة المواد الفكاىية  الثالث جا  "وف  الترتيب  -

%( عمى ىذه العبارة بأنيا موافقة دائمًا، وأعربت نسبة 3524%(، حيث استجابت نسبة  ,,93 
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 %( أنيا غير موافقة ، وف  الترتيب الرابع "4034%( أنيا موافقة أحيانًا، ف  مقابؿ نسبة  0,36 
 %(.8394" وذلؾ بوزف مئوي  يد متابعتو قبل التعرض لو من ى ه المواد أحدد ما أر 

" وذلؾ أقوم ببعض األنشطة واأللعاب أثناء متابعة المواد الفكاىية  وف  الترتيب الخامس جا  " -
"  بعض األعمال المن لية أثناء متابعة المواد الفكاىيةأؤدي  %(، بينما جا  "8387بوزف مئوي بمغ  

السادس لتمؾ األفعاؿ التى يقوـ بيا الشباب عينة البحث وىـ يتعرضوف لممواد الفكاىية ف  الترتيب 
أتاب  موعد المرامين الفكاىية  %(، يمييا "8300فى وسائؿ اإلعالـ وذلؾ بوزف مئوي بمغ  

احرص عمى تخ يص وقت  %(، ثـ جا  "8340" وذلؾ بوزف مئوي بمغ  بالوسيمة التي أفرميا  
أشعر بالنشاط والحيوية  %(، يمييا "7374" وذلؾ بوزف مئوي بمغ  لمواد الفكاىية معين لمتابعة ا

"  بعد متابعة المواد الفكاىية" و " أتحدث م  أفراد أسرتي فيما تعررت لو من موروعات فكاىية
أ اكر %( لكؿ منيما، عمى حيف جا  فى الترتيب العاشر " 7357فى الترتيب التاسع بوزف مئوى   

وف  الترتيب األخير لتمؾ األفعاؿ  %(، 6390" بوزف مئوى    د متابعة المواد الفكاىيةدروسي بع
أرك   التى يقوـ بيا الشباب عينة البحث وىـ يتعرضوف لممواد الفكاىية فى وسائؿ اإلعالـ جا  أنيا "

 %(، حيث استجابت نسبة6340" وذلؾ بوزف مئوي بمغ  انتباىي أثناء متابعة المواد الفكاىية 
%( بأنيا موافقة أحيانًا، وذكرت نسبة 4834%( بالموافقة عمى ىذه العبارة، بينما ذكرت نسبة  736 
 %( أنيا غير موافقة.6030 
 مستوو التشجي  الوالدي لممبحوثين عمى متابعة المواد الفكاىية بوسائل اإلعالم. ( 12

 عة المواد الفكاىية.استجابات العينة عمى عبارات التشجي  الوالدي التي تتعمق بمتاب
 (86جدول رقم )

 عبارات التشجٌع الوالدي على متابعة المواد الفكاهٌة بوسائل اإلعالمترتٌب 

 درجة الموافقة              

 عبارات التشجي  الوالدي

 الو ن المرجح ال أحيانا دائما 

 الو ن المئوي النقاط % ك % ك % ك

 12,96 502 4625 71 5628 151 1627 22 منعك من متابعة المواد الفكاىية 

 12,26 475 3321 87 5224 123 1429 32 يحددوا لك فترة بسيطة من الوقت لمتعرض لممواد الفكاىية بوسائل اإلعالم

 12,36 479 3321 87 5427 139 1222 38 يمنعونك من متابعة المواد الفكاىية أثناء أيام الدراسة

 9,40 364 6524 174 3128 82 321 8 الفكاىية التي تتابعيا بوسائل اإلعالميحددوا الموروعات والمرامين 

 13,99 542 4621 69 2422 114 3122 83 يحاولوا أن يفسروا لك بعض المواد الفكاىية التي تتعرض ليا في وسائل اإلعالم  

 12,57 487 3526 92 2223 117 4121 53 يشجعونك عمى متابعة مواد فكاىية معينة في وسائل اإلعالم 

 13,29 515 4629 71 5121 135 4421 58 يحر ون عمى مشاركتك في التعرض لممرامين والمواد الفكاىية

 13,16 510 4621 69 5225 122 1923 51 يتحدثون إليك ويناقشوك فيما تقرأه أو تشاىده من مواد فكاىية بوسائل اإلعالم  

 3872  مجموع األو ان
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أف يفسروا لؾ بعض المواد الفكاىية  فالواردة ف  الجدوؿ السابؽ أفي " يحاولو أوضحت النتائج 
الت  تتعرض ليا ف  وسائؿ اإلعالـ " جا ت ف  مقدمة عبارات التشجيع الوالدى الت  تتعمؽ بمتابعة 

%(، وف  الترتيب الثان  جا  " يحرصوف عمى مشاركتؾ 0,399المواد الفكاىية وذلؾ بوزف مئوي بمغ  
ؾ فيما ن%(، يمييا " يتحدثوف إليؾ وينا شو 0,349مئوي  ف  التعرض لممضاميف والمواد الفكاىية " بوزف 

%(، ثـ " منعؾ مف متابعة المواد 0,306تقرأه أو تشاىده مف مواد فكاىية بوسائؿ اإلعالـ" بوزف مئوي  
%(، وجا  " يشجعونؾ عمى متابعة مواد فكاىية معينة ف  وسائؿ 04396الفكاىية " وذلؾ بوزف مئوي  

%(، عمى حيف جا  " يمنعونؾ مف متابعة 04357لخامس وذلؾ بوزف مئوي  اإلعالـ " ف  الترتيب ا
لؾ  ف%(، ثـ " يحددو 043,6المواد الفكاىية أثنا  أياـ الدراسة " فى الترتيب السادس وذلؾ بوزف مئوى  

%(، وجا  " 04346فترة بسيطة مف الو ت لمتعرض لممواد الفكاىية بوسائؿ اإلعالـ" وذلؾ بوز مئوى   
الموضوعات والمضاميف الفكاىية الت  تتابعيا بوسائؿ اإلعالـ" فى الترتيب الثامف واألخير وذلؾ  فيحددو 

 %( مف إجمال  عينة البحث.9304بوزف مئوى  
 

 اإلشباعات التي تعود عمى المبحوثين من متابعة المرمون الفكاىي بوسائل اإلعالم. ( 15

تعةةود عمةةى المبحةةوثين مةةن متابعةةة المرةةمون اإلشةةباعات االجتماعيةةة وشةةبو االجتماعيةةة التةةي  - أ
 الفكاىي.

 (81جدول رقم )
 اإلشباعات االجتماعٌة وشبه االجتماعٌة التً تعود على المبحوثٌن من متابعة المضمون الفكاهً بوسائل اإلعالمترتٌب 

 

 درجة الموافقة              

 الفوائد واالشباعات  

 الو ن المرجح ال إلى حد ما  موافق

 الو ن المئوي النقاط % ك % ك % ك

 12,24 567 4224 62 3627 97 3921 113 متابعة ى ه المرامين تشعرني بالتمي  عن اآلخرين 

 11,18 518 3221 91 3526 92 3123 81 أستطي  الحوار والنقاش م  اآلخرين  

 12,71 589 1121 49 5229 125 3221 91 اشعر أنني أ بحت مثل ال ين أقرأ عنيم أو أشاىدىم في ى ه المواق  

 11,29 523 4528 68 5122 133 4329 63 أتخمص من اإلحساس بالوحدة

 13,16 610 1524 21 3826 114 2624 144 أشعر أنني أكثر اندماجًا م  المجتم  

 12,88 597 1627 22 2125 117 2428 113 اكتسب سموكيات وميارات مفيدة

 14,13 655 928 46 3424 85 5821 153 األ دقاء وال مالءاستفيد منيا في التعامل م  

 12,41 575 4124 56 3928 115 3921 113 ي داد ارتباطي بأسرتي ومجتمعي

 4634  مجموع األو ان

يشػير الجػدوؿ السػػابؽ إلػى اإلشػباعات االجتماعيػػة وشػبو االجتماعيػػة التػ  تعػود عمػػى المبحػوثيف مػػف      
 وجا ت طبقًا لما أحرزتو مف تكرارات وأوزاف نسبية كما يم يمتابعة المضموف الفكاىى، 
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جا  "استفيد منيا ف  التعامؿ مع األصد ا  والزمال " ف  الترتيب األوؿ ضمف اإلشباعات االجتماعية  -
وشبو االجتماعية الت  تعود عمى المبحوثيف مف متابعة المضموف الفكاىى وذلؾ بوزف 

%( استجابت 434,%( بأنيا موافقة دائمًا، ونسبة  5834%(حيث استجابت نسبة  ,0030مئوي 
 %( أنيا معارضة  ال(.938بأنيا موافقة أحيانا، فيما ذكرت نسبة  

%(، 0,306وف  الترتيب الثان  جا " أشعر أنن  أكثر اندماجًا مع المجتمع " وذلؾ بوزف مئوي   -
ستجابت بأنيا موافقة أحيانًا، %( ا836,%( بأنيا موافقة دائمًا، ونسبة  0634حيث استجابت نسبة  

 %( أنيا غير موافقة ال(.0534فيما ذكرت نسبة  
%(، حيث 04388وف  الترتيب الثالث جا  " اكتسب سموكيات وميارات مفيدة " وذلؾ بوزف مئوي   -

%( أنيا موافقة 0435%( عمى ىذه العبارة بأنيا موافقة دائمًا، وأعربت نسبة  0438استجابت نسبة  
 %( أنيا غير موافقة. 0637ف  مقابؿ نسبة  أحيانًا، 

شعر أنن  أصبحت مثؿ الذيف أ رأ عنيـ أو أشاىدىـ ف  ىذه الموا ؼ" وذلؾ أوف  الترتيب الرابع " -
%( وف  الترتيب الخامس جا  " يزداد ارتباط  بأسرت  ومجتمع  " وذلؾ بوزف 04370بوزف مئوي  
لمضاميف تشعرن  بالتميز عف اآلخريف " ف  %(، بينما جا  " متابعة ىذه ا04300مئوي بمغ  

%(، يمييا " أتخمص مف اإلحساس بالوحدة " وذلؾ 04340الترتيب السادس وذلؾ بوزف مئوي بمغ  
%(، ثـ جا  " أستطيع الحوار والنقاش مع اآلخريف "ف  الترتيب الثامف 00349بوزف مئوي بمغ  

%( بالموافقة عمى ىذه ,43,نسبة   %(، حيث استجابت00380واألخير وذلؾ بوزف مئوي بمغ  
 %( أنيا غير موافقة.030,%( بأنيا موافقة أحيانًا، وذكرت نسبة  536,العبارة، بينما ذكرت نسبة  

 اإلشباعات التوجييية وشبو التوجييية التي تعود عمى المبحوثين من متابعة المرمون الفكاىي. ب ةةة
 (81جدول رقم )

 وشبه التوجٌهٌة التً تعود على المبحوثٌن من متابعة المضمون الفكاهً بوسائل اإلعالم.اإلشباعات التوجٌهٌة ترتٌب 

 درجة الموافقة              

 الفوائد واالشباعات  

 الو ن المرجح ال إلى حد ما  موافق

 الو ن المئوي النقاط % ك % ك % ك

 12,73 573 821 41 6721 177 4521 66 أشعر ب يادة معموماتي 

 12,53 564 1722 26 5125 136 3121 84 أشعر أنني استفدت من وقت فراغي 

 12,35 556 3221 91 4124 56 2227 118 أشعر بالنشاط والحيوية 

 12,60 567 1222 38 5622 129 4924 77 أشعر أنني استمعت بمتابعة وسائل اإلعالم  

 13,20 594 1127 31 5125 136 3627 97 اشعر بالراحة والمتعة

 12,62 568 4723 74 3123 81 2422 114 أشعر أنني قريت وقت مسمى

 467 2528 141 3122 83 4427 61 أتعر  عمى طرق تفكير جديدة لمخروج من المواق  ال عبة

 

10,38 

 13,60 612 928 46 2825 148 2127 111 استفيد من خبرات وتجارب اآلخرين في المواق  الفكاىية

 4501  مجموع األو ان
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التوجييية وشبو التوجييية التي تعود عمى المبحةوثين مةن متابعةة يشير الجدوؿ السابؽ إلى اإلشباعات 
 ، وجا ت طبقًا لما أحرزتو مف تكرارات وأوزاف نسبية كما يم يالمرمون الفكاىى

اإلشباعات ستفيد مف خبرات وتجارب اآلخريف ف  الموا ؼ الفكاىية " ف  الترتيب األوؿ ضمف أجا  " -
التوجييية وشبو التوجييية الت  تعود عمى المبحوثيف مف متابعة المضموف الفكاىى وذلؾ بوزف 

%( استجابت 0835%( بأنيا موافقة دائمًا، ونسبة  0037%(حيث استجابت نسبة  0,364مئوي 
 %( أنيا معارضة  ال(.938بأنيا موافقة أحيانا، فيما ذكرت نسبة  

%(، حيث استجابت 0,344جا " اشعر بالراحة والمتعة " وذلؾ بوزف مئوي  وف  الترتيب الثان   -
%( استجابت بأنيا موافقة أحيانًا ، فيما ذكرت 5035%( بأنيا موافقة دائمًا، ونسبة  637,نسبة  
 %( أنيا غير موافقة ال(.0037نسبة  

%(، حيث استجابت ,0437وف  الترتيب الثالث جا  " أشعر بزيادة معمومات  " وذلؾ بوزف مئوي   -
%( أنيا موافقة أحيانًا، ف  6734%( عمى ىذه العبارة بأنيا موافقة دائمًا، وأعربت نسبة  4534نسبة  

 %( أنيا غير موافقة. 834مقابؿ نسبة  
%( وف  الترتيب 04364" وذلؾ بوزف مئوي   ًيامسم اوف  الترتيب الرابع " أشعر أنن   ضيت و تً  -

%(، 04364استمعت بمتابعة وسائؿ اإلعالـ " وذلؾ بوزف مئوي بمغ   الخامس جا  " أشعر أنن 
بينما جا  " أشعر أنن  استفدت مف و ت فراغ  " ف  الترتيب السادس وذلؾ بوزف مئوي بمغ 

%(، ثـ جا  " أتعرؼ 043,5%(، يمييا " أشعر بالنشاط والحيوية " وذلؾ بوزف مئوي بمغ  ,0435 
ف الموا ؼ الصعبة "ف  الترتيب الثامف واألخير وذلؾ بوزف مئوي عمى طرؽ تفكير جديدة لمخروج م

%( بالموافقة عمى ىذه العبارة، بينما ذكرت نسبة 4437%(، حيث استجابت نسبة  043,8بمغ  
 %( أنيا غير موافقة.0538%( بأنيا موافقة أحيانًا، وذكرت نسبة  030, 

 :نتائج التحقق من  حة الفروض

 تعةرض معةدل بةين إح ةائيا دالةة ارتباطيةة عالقةة توجةد""  أنةو عمةي ينص وال ي لمدراسة األول الفرض
 -: من كل وبين اإلعالم بوسائل المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب

 دوافع تعرض طالب الجامعة ليذه المواد. -أ
 .االشباعات المتحققة لطالب الجامعة مف التعرض لتمؾ المواد-ب
 مشاىدة تمؾ المواد.مستوي نشاط الطالب ف   -ج
 طالب الجامعات عم  مشاىدة تمؾ المواد.ل الوالدي التشجيع -د
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 تعةرض ودوافة  اإلعةالم بوسةائل المقدمةة الفكاىيةة لممةواد الجامعةة طةالب تعةرض معةدل بةين العالقة -أ
 .المواد لي ه الجامعة طالب

 (81جدول )
 ودوافع التعرض لهامعامل ارتباط بٌرسون بٌن معدل التعرض للمواد الفكاهٌة 

 الدواف       
 التعرض

 ككل الدواف  الطقوسية الدواف  النفعية الدواف 

R P N R P N R P N 

 460 43444 43094 460 43400 43050 460 43449 43064 التعرض معدل

 موجبػة ارتباطيػو عال ػة وجػود اتضػح بيرسوف ارتباط معامؿ باستخداـ أنو السابؽ الجدوؿ نتائج تشير     
 التعػرض ودوافػع اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب تعرض معدؿ بيف إحصائياً  ودالة
 يالمواد ليذه
 دالػػػة  يمػػػة وىػػػى ،4.064 بيرسػػػوف ارتبػػػاط معامػػػؿ  يمػػػة بملػػػت حيػػػث النفعيػػػة، بالػػػدوافع يتعمػػػؽ فيمػػػاي أوالً 

 لممواد الطالب لتعرض النفعية الدوافع زادت كمما نوأ إلى يشير وىذا ،4.40= داللة مستوى عند إحصائياً 
 القائػؿ الفػرض صػحة مػف التحقػؽ تػـ بأنػو القػوؿ يمكننػا ثـ ومف. المواد لتمؾ التعرض معدؿ زدادي الفكاىية
 المقدمػػة الفكاىيػػة لممػواد الجامعػػة طػالب تعػػرض معػدؿ بػػيف إحصػػائياً  ودالػة موجبػػة ةارتباطيػ عال ػػة بوجػود
 .تعرض طالب الجامعة النفعية ليذه الموادودوافع  اإلعالـ بوسائؿ
 دالػػة  يمػػة وىػػى ،4.050 بيرسػػوف ارتبػػاط معامػػؿ  يمػػة بملػػت حيػػث الطقوسػػية، بالػػدوافع يتعمػػؽ فيمػػاي ثانيةةاً 

 الطػػالب لتعػػرض الطقوسػػية الػػدوافع زادت كممػػا نػػوأ إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.45= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً 
 الفػرض صػحة مػف التحقػؽ تػـ بأنػو القػوؿ يمكننػا ثػـ ومف. المواد لتمؾ التعرض معدؿ زدادي الفكاىية لممواد
 الفكاىيػػة لممػػواد الجامعػػة طػػالب تعػػرض معػػدؿ بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة موجبػػة ارتباطيػػو عال ػػة بوجػػود القائػػؿ
 .ودوافع تعرض طالب الجامعة الطقوسية ليذه المواد اإلعالـ بوسائؿ المقدمة
 دالػػػة  يمػػػة وىػػػى ،4.094 بيرسػػػوف ارتبػػػاط معامػػػؿ  يمػػػة بملػػػت حيػػػث ككػػػؿ، بالػػػدوافع يتعمػػػؽ فيمػػػاي ثالثةةةاً 

 الفكاىيػة لممػواد الطػالب تعرض دوافع زادت كمما إنو إلى يشير وىذا ،4.40= داللة مستوى عند إحصائياً 
 بوجػػود القائػؿ الفػػرض صػحة مػػف التحقػؽ تػػـ بأنػو القػػوؿ يمكننػا ثػػـ ومػف. المػػواد لتمػؾ التعػػرض معػدؿ تػزداد
 بوسػائؿ المقدمػة الفكاىيػة لممػواد الجامعػة طػالب تعػرض معػدؿ بػيف إحصػائياً  ودالة موجبة ةارتباطي عال ة
 .ودوافع تعرض طالب الجامعة ليذه المواد اإلعالـ

 ومسةةةتوو اإلعةةالم بوسةةائل المقدمةةة الفكاىيةةةة لممةةواد الجامعةةة طةةالب تعةةةرض معةةدل بةةين العالقةةة -ب
 .المواد تمك متابعة في نشاطيم

 (21جدول )
 ارتباط بٌرسون بٌن معدل التعرض للمواد الفكاهٌة ومستوى نشاطهم لهامعامل 

-  
-  

 النشاط     
 التعرض

 الكمية الدرجة المشاىدة بعد المشاىدة أثناء المشاىدة قبل

R P R P R P R P 

 43440 43095 43404 43045 43405 43054 43046 43044 التعرض معدل
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 موجبػة ارتباطيػو عال ػة وجػود اتضػح بيرسوف ارتباط معامؿ باستخداـ أنو السابؽ الجدوؿ نتائج تشير     
 ومسػػػتوى اإلعػػػالـ بوسػػػائؿ المقدمػػػة الفكاىيػػػة لممػػػواد الجامعػػػة طػػػالب تعػػػرض معػػػدؿ بػػػيف إحصػػػائياً  ودالػػػة

 يالمواد تمؾ متابعة فى نشاطيـ
 غيػر  يمػة وىػى ،4.044 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمػة بملت حيث المشاىدة،  بؿ بنشاط يتعمؽ فيماي أوالً 
 لممػواد المشػاىدة  بػؿ نشػاط مسػتوى زاد كممػا إنو إلى يشير وىذا ،4.45= داللة مستوى عند إحصائياً  دالة

 الفػرض صػحة عػدـ مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ ومف. المواد لتمؾ التعرض معدؿ يزداد ال الفكاىية
 الفكاىيػػة لممػػواد الجامعػػة طػػالب تعػػرض معػػدؿ بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة موجبػػة ارتباطيػػو عال ػػة بوجػػود القائػػؿ
 .ومستوى نشاطيـ  بؿ مشاىدة تمؾ المواد اإلعالـ بوسائؿ المقدمة
 دالة  يمة وىى ،4.054 بيرسوف ارتباط معامؿ  يمة بملت حيث المشاىدة، أثنا  بنشاط يتعمؽ فيماي ثانياً 

 لممػػواد المشػػاىدة أثنػػا  نشػػاط مسػػتوى زاد كممػػا إنػػو إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.45= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً 
 القائػؿ الفػرض صػحة مػف التحقػؽ تػـ بأنػو القػوؿ يمكننػا ثـ ومف. المواد لتمؾ التعرض معدؿ يزداد الفكاىية
 المقدمػػة الفكاىيػػة لممػواد الجامعػػة طػالب تعػػرض معػدؿ بػػيف إحصػػائياً  ودالػة موجبػػة ةارتباطيػ عال ػػة بوجػود
 .مشاىدة تمؾ الموادومستوى نشاطيـ أثنا   اإلعالـ بوسائؿ
  يمػة وىػى ،4.045 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمػة بملػت حيػث المشػاىدة، بعػد مػا بنشػاط يتعمػؽ فيمػاي ثالثاً 
 المشػػاىدة بعػػد مػػا نشػػاط مسػػتوى زاد كممػػا إنػػو إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.45= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة
 الفػرض صػحة مػف التحقػؽ تػـ بأنػو القػوؿ يمكننػا ثػـ ومف. المواد لتمؾ التعرض معدؿ يزداد الفكاىية لممواد
 الفكاىيػػة لممػػواد الجامعػػة طػػالب تعػػرض معػػدؿ بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة موجبػػة ةارتباطيػػ عال ػػة بوجػػود القائػػؿ
 .ومستوى نشاطيـ بعد مشاىدة تمؾ المواد اإلعالـ بوسائؿ المقدمة
 وىػى ،4.095 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمة بملت حيث المشاىدة، لنشاط الكمية بالدرجة يتعمؽ فيماي رابعاً 
 المشػػاىدة نشػػاط مسػػتوى زاد كممػػا إنػػو إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.440= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة  يمػػة
 الفػرض صػحة مػف التحقػؽ تػـ بأنػو القػوؿ يمكننػا ثػـ ومف. المواد لتمؾ التعرض معدؿ يزداد الفكاىية لممواد
 الفكاىيػػة لممػػواد الجامعػػة طػػالب تعػػرض معػػدؿ بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة موجبػػة ةارتباطيػػ عال ػػة بوجػػود القائػػؿ
 .ومستوى نشاط مشاىدة تمؾ المواد اإلعالـ بوسائؿ المقدمة

 ومسةةةتوو اإلعةةةالم بوسةةةائل المقدمةةةة الفكاىيةةةة لممةةةواد الجامعةةةة طةةةالب تعةةةرض معةةةدل بةةةين العالقةةة -ج
 .المواد تمك متابعة عمي ليم الوالدي التشجي 

 (28جدول )
 بٌرسون بٌن معدل التعرض للمواد الفكاهٌة ومستوى التشجٌع الوالدى على متابعة تلك المواد معامل ارتباط

 التشجي 
 التعرض

 الكمية الدرجة التشجي  المن 

R P N R P N R P N 

 460 ,4348 43466 460 43466 43469 460 43788 43407 التعرض معدل
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 ةارتباطيػ عال ػة وجػود عػدـ اتضػح بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ باسػتخداـ أنػو السابؽ الجدوؿ نتائج تشير      
 التشجيع ومستوى اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب تعرض معدؿ بيف إحصائياً  دالة

 يالمواد تمؾ متابعة عمى ليـ الوالدى
 إحصػائياً  دالػة غيػر  يمػة وىػى ،4.407 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمة بملت حيث بالمنع، يتعمؽ فيماي أوالً 
 الجامعػة طػالب تعػرض معػدؿ عمػى يػؤثر ال الوالدى المنع إف إلى يشير وىذا ،4.45= داللة مستوى عند

 القائػػؿ الفػػرض صػػحة مػػف التحقػػؽ تػػـ بأنػػو القػػوؿ يمكننػػا ثػػـ ومػػف. اإلعػػالـ بوسػػائؿ المقدمػػة الفكاىيػػة لممػواد
 الفكاىيػػػة لممػػػواد الجامعػػػة طػػػالب تعػػػرض معػػػدؿ بػػػيف إحصػػػائياً  ودالػػػة موجبػػػة ةارتباطيػػػ عال ػػػة وجػػػود بعػػػدـ

 .عم  متابعة تمؾ المواد ليـ الوالدي المنعومستوى  اإلعالـ بوسائؿ المقدمة
 دالػػػة غيػػػر  يمػػػة وىػػػى ،4.469 بيرسػػػوف ارتبػػػاط معامػػػؿ  يمػػػة بملػػػت حيػػػث بالتشػػػجيع، يتعمػػػؽ فيمػػػاي ثانيةةةاً 

 تعػػرض معػػدؿ عمػػى يػػؤثر ال الوالػػدى التشػػجيع إف إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.45= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً 
 صػحة مػف التحقػؽ تػـ بأنػو القػوؿ يمكننػا ثػـ ومػف. اإلعػالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب
 لممػواد الجامعػة طػالب تعػرض معػدؿ بػيف إحصائياً  ودالة موجبة ةارتباطي عال ة وجود بعدـ القائؿ الفرض
 .عم  متابعة تمؾ المواد ليـ الوالدي المنعومستوى  اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية

 دالػة غيػر  يمػة وىػى ،4.466 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمػة بملػت حيػث الكميػة، بالدرجة يتعمؽ فيماي ثالثاً 
 معػػػدؿ عمػػى يػػؤثر ال الوالػػدى والتشػػجيع المنػػع إف إلػػػى يشػػير وىػػذا ،4.45= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً 
 مػف التحقػؽ تػـ بأنػو القػوؿ يمكننػا ثـ ومف. اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب تعرض
 الجامعػة طػالب تعػرض معػدؿ بيف إحصائياً  ودالة موجبة ةارتباطي عال ة وجود بعدـ القائؿ الفرض صحة
 .عم  متابعة تمؾ المواد ليـ الوالدي والتشجيع المنعومستوى  اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد

 واإلشةةباعات اإلعةةالم بوسةةائل المقدمةةة الفكاىيةةة لممةةواد الجامعةةة طةةالب تعةةرض معةةدل بةةين العالقةةة -د
 .المواد لتمك التعرض من ليم المتحققة

 (22خذٔل )
 يؼبيم اررجبط ثٛرضٌٕ ثٍٛ يؼذل انزؼرض نهًٕاد انفكبْٛخ ٔاإلشجبػبد انًزحممخ يٍ انزؼرض 

-  
 االشباعات
 التعرض

 الكمية اإلشباعات االجتماعية شبو االجتماعية التوجييية شبو التوجييية االشباعات

R P R P R P R P R P 

 43440 43075 43057 43487 43444 43407 430,4 43490 434,4 430,0 التعرض معدل

 موجبة ةارتباطي عال ة وجود اتضح بيرسوف ارتباط معامؿ باستخداـ أنو السابؽ الجدوؿ نتائج تشير      
 واإلشػػباعات اإلعػػالـ بوسػػائؿ المقدمػػة الفكاىيػػة لممػػواد الجامعػػة طػػالب تعػػرض معػػدؿ بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة

 يالمواد لتمؾ التعرض مف ليـ المتحققة
 دالػة  يمػة وىػى ،4.0,0 بيرسوف ارتباط معامؿ  يمة بملت حيث التوجييية، باإلشباعات يتعمؽ فيماي أوالً 

 بوسػائؿ الفكاىيػة لممواد التعرض مستوى زاد كمما إنو إلى يشير وىذا ،4.45= داللة مستوى عند إحصائياً 
 تػـ بأنػو القػوؿ يمكننػا ثػـ ومػف. المػواد لتمػؾ التعػرض مػف ليػـ المتحققػة التوجييية اإلشباعات تزداد اإلعالـ
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 طػالب تعػرض معػدؿ بػيف إحصػائياً  ودالػة موجبػة ارتباطيػو عال ػة بوجػود القائػؿ الفرض صحة مف التحقؽ
 لتمػػؾ التعػػرض مػػف ليػػـ المتحققػػة التوجيييػػة واإلشػػباعات اإلعػػالـ بوسػػائؿ المقدمػػة الفكاىيػػة لممػػواد الجامعػػة
 .المواد
  يمة وىى ،4.490 بيرسوف ارتباط معامؿ  يمة بملت حيث التوجييية، شبة باإلشباعات يتعمؽ فيماي ثانياً 
 لممػػػواد التعػػػرض مسػػػتوى زاد كممػػػا إنػػػو إلػػػى يشػػػير وىػػػذا ،4.45= داللػػػة مسػػػتوى عنػػػد إحصػػػائياً  دالػػػة غيػػػر

 ومػف. المػواد لتمػؾ التعػرض مػف ليػـ المتحققػة التوجييية وشب اإلشباعات تزداد ال اإلعالـ بوسائؿ الفكاىية
 إحصائياً  ودالة موجبة ةارتباطي عال ة بوجود القائؿ الفرض صحة عدـ مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ

 التوجيييػػة وشػػب واإلشػػباعات اإلعػػالـ بوسػػائؿ المقدمػػة الفكاىيػػة لممػػواد الجامعػػة طػػالب تعػػرض معػػدؿ بػػيف
 .المواد لتمؾ التعرض مف ليـ المتحققة

  يمػة وىػى ،4.407 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمػة بملػت حيػث االجتماعيػة، باإلشػباعات يتعمػؽ فيمػاي ثالثاً 
 الفكاىيػة لممػواد التعػرض مسػتوى زاد كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.440= داللة مستوى عند إحصائياً  دالة

 القػوؿ يمكننػا ثـ ومف. المواد لتمؾ التعرض مف ليـ المتحققة االجتماعية اإلشباعات تزداد اإلعالـ بوسائؿ
 تعػرض معػدؿ بػيف إحصػائياً  ودالػة موجبػة ةارتباطيػ عال ػة بوجػود القائؿ الفرض صحة مف التحقؽ تـ بأنو

 التعرض مف ليـ المتحققة االجتماعية واإلشباعات اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب
 .المواد لتمؾ
 وىػػى ،4.487 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمػة بملػت حيػػث االجتماعيػة، وشػب باإلشػباعات يتعمػؽ فيمػاي رابعةاً 
 لممػواد التعػرض مسػتوى زاد كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.45= داللػة مسػتوى عند إحصائياً  دالة غير  يمة

 ومف. المواد لتمؾ التعرض مف ليـ المتحققة االجتماعية وشب اإلشباعات تزداد ال اإلعالـ بوسائؿ الفكاىية
 إحصائياً  ودالة موجبة ةارتباطي عال ة بوجود القائؿ الفرض صحة عدـ مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ
 االجتماعيػػة شػبة واإلشػباعات اإلعػالـ بوسػػائؿ المقدمػة الفكاىيػة لممػواد الجامعػػة طػالب تعػرض معػدؿ بػيف

 .المواد لتمؾ التعرض مف ليـ المتحققة
 وىى ،4.075 بيرسوف ارتباط معامؿ  يمة بملت حيث المتحققة، اإلشباعات بإجمال  يتعمؽ فيماي خامساً 
 لممػػواد التعػػرض مسػػتوى زاد كممػػا إنػػو إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.440= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة  يمػػة

 القػػوؿ يمكننػػا ثػػـ ومػف. المػػواد لتمػػؾ التعػػرض مػف ليػػـ المتحققػػة اإلشػػباعات تػزداد اإلعػػالـ بوسػػائؿ الفكاىيػة
 تعػرض معػدؿ بػيف إحصػائياً  ودالػة موجبػة ةارتباطيػ عال ػة بوجػود القائؿ الفرض صحة مف التحقؽ تـ بأنو

 لتمػػػؾ التعػػػرض مػػػف ليػػػـ المتحققػػػة واإلشػػػباعات اإلعػػػالـ بوسػػػائؿ المقدمػػػة الفكاىيػػػة لممػػػواد الجامعػػػة طػػػالب
 .المواد
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 دالةةة ارتباطيةة عالقةةة توجةد""  أنةو عمةةي يةنص والةة ي لمدراسةة الثةاني الفةةرض  ةحة مةةن التحقةق نتةائج
 -: من كل وبين اإلعالم بوسائل المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب تعرض دواف  بين إح ائيا

 .المواداالشباعات المتحققة ليـ مف التعرض لتمؾ -أ
 مستوي نشاط طالب الجامعة ف  متابعة تمؾ المواد. -ب
 طالب الجامعة عم  متابعة تمؾ المواد.ل الوالدي التشجيع -ج

 واإلشةةباعات اإلعةةالم بوسةةائل المقدمةةة الفكاىيةةة لممةةواد الجامعةةة طةةالب تعةةرض دوافةة  بةةين العالقةةة -أ
 .المواد تمك مشاىدة من المتحققة

 (21جدول )
 بٌرسون بٌن معدل التعرض للمواد الفكاهٌة واإلشباعات المتحققة من المشاهدةمعامل ارتباط 

-  
 االشباعات
 الدواف 

 االجتماعية شبو االجتماعية التوجييية شبو التوجييية االشباعات

R P R P R P R P 

 43444 43,68 43444 43476 43444 ,4340 43444 43,06 النفعية

 43444 43470 43444 43,09 43444 43,45 43444 43086 الطقوسية

 موجبػػة ةارتباطيػ عال ػة وجػود اتضػػح بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ باسػتخداـ أنػػو السػابؽ الجػدوؿ نتػائج تشػير   
 واإلشةباعات اإلعةالم بوسةائل المقدمةة الفكاىيةة لممةواد الجامعةة طةالب تعةرض دواف  بيف إحصائياً  ودالة

 يالمواد تمك مشاىدة من المتحققة
 ارتباط معامؿ  يمة بملت حيث النفعية، بالدوافع وعال تيا المتحققة التوجييية باإلشباعات يتعمؽ فيماي أوالً 

 زادت كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.440= داللػة مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة  يمػة وىػى ،06,.4 بيرسوف
 وفيمػػا ،المػػواد لتمػػؾ النفعيػػة التعػػرض دوافػػع مػػف ليػػـ المتحققػػة التوجيييػػة اإلشػػباعات تػػزداد النفعيػػة الػػدوافع
 ارتبػػػاط معامػػػؿ  يمػػػة بملػػػت حيػػػث الطقوسػػػية، بالػػػدوافع وعال تيػػػا المتحققػػػة التوجيييػػػة باإلشػػػباعات يتعمػػػؽ
 زادت كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.440= داللػة مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة  يمػة وىػى ،4.086 بيرسوف
 ومػف. المػواد لتمػؾ الطقوسية التعرض دوافع مف ليـ المتحققة التوجييية اإلشباعات تزداد الطقوسية الدوافع

 بػيف إحصائياً  ودالة موجبة ةارتباطي عال ة بوجود القائؿ الفرض صحة مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ
 مػف المتحققػة التوجيييػة واإلشػباعات اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب تعرض دوافع

 .المواد تمؾ مشاىدة
 معامػؿ  يمػة بملػت حيػث النفعيػة، بالػدوافع وعال تيا المتحققة التوجييية شبة باإلشباعات يتعمؽ فيماي ثانياً 

 كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.440= داللػة مسػتوى عند إحصائياً  دالة  يمة وىى ،,4.40 بيرسوف ارتباط
 ،المػواد لتمػؾ النفعيػة التعرض دوافع مف ليـ المتحققة التوجييية وشب اإلشباعات تزداد النفعية الدوافع زادت
 معامػػؿ  يمػػة بملػػت حيػػث الطقوسػػية، بالػػدوافع وعال تيػػا المتحققػػة التوجيييػػة وشػػب باإلشػػباعات يتعمػػؽ وفيمػػا
 كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.440= داللػة مسػتوى عند إحصائياً  دالة  يمة وىى ،45,.4 بيرسوف ارتباط
 لتمػؾ الطقوسػية التعػرض دوافػع مػف ليػـ المتحققػة التوجيييػة وشػب اإلشػباعات تػزداد الطقوسػية الدوافع زادت
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 ودالػة موجبػة ارتباطيػو عال ػة بوجػود القائػؿ الفرض صحة مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ ومف. المواد
 وشػػب واإلشػػباعات اإلعػػالـ بوسػػائؿ المقدمػػة الفكاىيػػة لممػػواد الجامعػػة طػػالب تعػػرض دوافػػع بػػيف إحصػػائياً 
 .المواد تمؾ مشاىدة مف المتحققة التوجييية

 معامػػؿ  يمػػة بملػػت حيػػث النفعيػػة، بالػػدوافع وعال تيػػا المتحققػػة االجتماعيػػة باإلشػػباعات يتعمػػؽ فيمػػاي ثالثةةاً 
 كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.440= داللػة مسػتوى عند إحصائياً  دالة  يمة وىى ،4.476 بيرسوف ارتباط
 ،المػػواد لتمػػؾ النفعيػػة التعػػرض دوافػػع مػػف ليػػـ المتحققػػة االجتماعيػػة اإلشػػباعات تػػزداد النفعيػػة الػػدوافع زادت
 ارتباط معامؿ  يمة بملت حيث الطقوسية، بالدوافع وعال تيا المتحققة االجتماعية باإلشباعات يتعمؽ وفيما

 زادت كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.440= داللػة مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة  يمػة وىػى ،09,.4 بيرسوف
. المػػواد لتمػػؾ الطقوسػػية التعػػرض دوافػػع مػػف ليػػـ المتحققػػة االجتماعيػػة اإلشػػباعات تػػزداد الطقوسػػية الػػدوافع
  إحصائياً  ودالة موجبة ةارتباطي عال ة بوجود القائؿ الفرض صحة مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ ومف
 االجتماعيػػػة واإلشػػػباعات اإلعػػػالـ بوسػػػائؿ المقدمػػػة الفكاىيػػػة لممػػػواد الجامعػػػة طػػػالب تعػػػرض دوافػػػع بػػػيف

 .المواد تمؾ مشاىدة مف المتحققة
 معامؿ  يمة بملت حيث النفعية، بالدوافع وعال تيا المتحققة االجتماعية وشب باإلشباعات يتعمؽ فيماي رابعاً 

 كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.440= داللػة مسػتوى عند إحصائياً  دالة  يمة وىى ،68,.4 بيرسوف ارتباط
 لتمػػػؾ النفعيػػػة التعػػػرض دوافػػػع مػػػف ليػػػـ المتحققػػػة االجتماعيػػػة وشػػػب اإلشػػػباعات تػػػزداد النفعيػػػة الػػػدوافع زادت
  يمػة بملػت حيػث الطقوسػية، بالػدوافع وعال تيػا المتحققػة االجتماعيػة وشب باإلشباعات يتعمؽ وفيما ،المواد
 إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.440= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة  يمػػة وىػػى ،4.470 بيرسػػوف ارتبػػاط معامػؿ
 التعػػػرض دوافػػػع مػػػف ليػػػـ المتحققػػػة االجتماعيػػػة وشػػػب اإلشػػػباعات تػػػزداد الطقوسػػػية الػػػدوافع زادت كممػػػا إنػػػو

 عال ػػػة بوجػػػود القائػػػؿ الفػػػرض صػػػحة مػػػف التحقػػػؽ تػػػـ بأنػػػو القػػػوؿ يمكننػػػا ثػػػـ ومػػػف. المػػػواد لتمػػػؾ الطقوسػػػية
 اإلعػالـ بوسػائؿ المقدمػة الفكاىيػة لممواد الجامعة طالب تعرض دوافع بيف إحصائياً  ودالة موجبة ارتباطيو

 .المواد تمؾ مشاىدة مف المتحققة االجتماعية شبة واإلشباعات

 النشةاط ومسةتوو اإلعالم بوسائل المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب تعرض دواف  بين العالقة -ب
 .المواد تمك متابعة في

 (24خذٔل )
 يؼبيم اررجبط ثٛرضٌٕ ثٍٛ يؼذل انزؼرض نهًٕاد انفكبْٛخ ٔيطزٕٖ انُشبط 

 النشاط
 الدواف 

 ككل النشاط المشاىدة بعد المشاىدة أثناء المشاىدة قبل

R P R P R P R P 

 43444 43484 43444 43405 43445 430,8 43404 43055 النفعية

 43400 43056 43460 43440 43948 43447 - 43444 43409 الطقوسية
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 موجبػة ارتباطيػو عال ػة وجػود اتضػح بيرسوف ارتباط معامؿ باستخداـ أنو السابؽ الجدوؿ نتائج تشير     
 النشػاط ومسػتوى اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب تعرض دوافع بيف إحصائياً  ودالة
 يالمواد تمؾ متابعة ف 
 بيرسػوف ارتباط معامؿ  يمة بملت حيث النفعية، بالدوافع وعال تيا المشاىدة  بؿ ما نشاط يتعمؽ فيماي أوالً 

 الػػدوافع زادت كممػػا إنػػو إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.45= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة  يمػػة وىػػى ،4.055
 بالػػدوافع وعال تيػػا المشػػاىدة  بػػؿ مػػا نشػػاط يتعمػػؽ وفيمػػا ،المػػواد تمػػؾ مشػػاىدة  بػػؿ مػػا نشػػاط يػػزداد النفعيػػة

 داللػة مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة  يمػة وىػى ،4.409 بيرسػوف ارتبػاط معامؿ  يمة بملت حيث الطقوسية،
 ومػف. المػواد تمػؾ مشػاىدة  بػؿ مػا نشػاط يػزداد الطقوسية الدوافع زادت كمما إنو إلى يشير وىذا ،4.440=
 بػيف إحصائياً  ودالة موجبة ةارتباطي عال ة بوجود القائؿ الفرض صحة مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ

 تمػػؾ متابعػػة فػػ  النشػػاط ومسػػتوى اإلعػػالـ بوسػػائؿ المقدمػػة الفكاىيػػة لممػػواد الجامعػػة طػػالب تعػػرض دوافػػع
 .المواد
 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمػة بملػت حيث النفعية، بالدوافع وعال تيا المشاىدة أثنا  نشاط يتعمؽ فيماي ثانياً 

 الػػدوافع زادت كممػػا إنػػو إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.45= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة  يمػػة وىػػى ،4.0,8
 بالػػػدوافع وعال تيػػػا المشػػػاىدة أثنػػػا  بنشػػػاط يتعمػػػؽ وفيمػػػا ،المػػػواد تمػػػؾ مشػػػاىدة أثنػػػا  نشػػػاط يػػػزداد النفعيػػػة

 مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة غيػر  يمػة وىػى ،4.447 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمػة بملػت حيث الطقوسية،
. المػواد تمػؾ مشػاىدة أثنػا  نشػاط يػزداد ال الطقوسػية الػدوافع زادت كممػا إنو إلى يشير وىذا ،4.45= داللة
  إحصائياً  ودالة موجبة ارتباطيو عال ة بوجود القائؿ الفرض صحة مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ ومف
 أثنػا  النشػاط ومسػتوى اإلعػالـ بوسػائؿ المقدمػة الفكاىيػة لممػواد النفعيػة الجامعػة طػالب تعػرض دوافػع بيف

 طػػػالب تعػػػرض دوافػػػع بػػػيف إحصػػػائياً  ودالػػػة موجبػػػة ارتباطيػػػو عال ػػػة توجػػػد ال بينمػػػا ،المػػػواد تمػػػؾ مشػػػاىدة
 .المواد تمؾ مشاىدة أثنا  النشاط ومستوى اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد الطقوسية الجامعة
 ارتبػػػاط معامػػػؿ  يمػػػة بملػػػت حيػػػث النفعيػػػة، بالػػػدوافع وعال تيػػػا المشػػػاىدة بعػػػد مػػػا نشػػػاط يتعمػػػؽ فيمػػػاي ثالثةةةاً 

 زادت كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.440= داللػة مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة  يمػة وىػى ،4.405 بيرسوف
 وعال تيػػا المشػػاىدة بعػػد مػػا بنشػػاط يتعمػػؽ وفيمػػا ،المػػواد تمػػؾ مشػػاىدة بعػػد مػػا نشػػاط يػػزداد النفعيػػة الػػدوافع
 عنػد إحصػائياً  دالػة غيػر  يمػة وىػى ،4.440 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمة بملت حيث الطقوسية، بالدوافع
 تمؾ مشاىدة بعد ما نشاط يزداد ال الطقوسية الدوافع زادت كمما إنو إلى يشير وىذا ،4.45= داللة مستوى
 ودالػة موجبػة ارتباطيػو عال ػة بوجػود القائػؿ الفرض صحة مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ ومف. المواد

 نشػاط ومسػتوى اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد النفعية الجامعة طالب تعرض دوافع بيف إحصائياً 
 طػالب تعػرض دوافػع بػيف إحصائياً  ودالة موجبة ارتباطيو عال ة توجد ال بينما ،المواد تمؾ مشاىدة بعد ما

 .المواد تمؾ مشاىدة بعد ما نشاط ومستوى اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد الطقوسية الجامعة
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 ارتبػػاط معامػػؿ  يمػػة بملػػت حيػػث النفعيػػة، بالػػدوافع وعال تيػػا المشػػاىدة نشػػاط بإجمػػال  يتعمػػؽ فيمػػاي رابعةةاً 
 زادت كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.440= داللػة مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة  يمػة وىػى ،4.484 بيرسوف
 بالػػدوافع وعال تيػػا المشػػاىدة نشػػاط بإجمػػال  يتعمػػؽ وفيمػػا ،المػػواد تمػػؾ مشػػاىدة نشػػاط يػػزداد النفعيػػة الػػدوافع

 داللػة مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة  يمػة وىػى ،4.056 بيرسػوف ارتبػاط معامؿ  يمة بملت حيث الطقوسية،
 يمكننػا ثػـ ومػف. المػواد تمػؾ مشاىدة نشاط يزداد الطقوسية الدوافع زادت كمما إنو إلى يشير وىذا ،4.45=

 دوافػػع بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة موجبػػة ارتباطيػػو عال ػػة بوجػػود القائػػؿ الفػػرض صػػحة مػػف التحقػػؽ تػػـ بأنػػو القػػوؿ
 .المواد تمؾ مشاىدة نشاط ومستوى اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية لممواد الجامعة طالب تعرض

 ومسةةةتوو اإلعةةالم بوسةةائل المقدمةةة الفكاىيةةةة لممةةواد الجامعةةة طةةالب تعةةةرض دوافةة  بةةين العالقةةة -ج
 .المواد لتمك التعرض عمي الوالدو التشجي 

 (25جدول )
 معامل ارتباط بٌرسون بٌن معدل التعرض للمواد الفكاهٌة ومستوى التشجٌع

-  
 التشجي 
 الدواف 

 ككل التشجي  التشجي  المن 
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 437,0 43440 43570 434,5 43789 43400 - النفعية

 43440 430,9 43446 43068 43994 43440 - الطقوسية

 دوافػع بػيف عال ػة وجػود عػدـ اتضػح بيرسػوف ارتبػاط معامؿ باستخداـ أنو السابؽ الجدوؿ نتائج تشير     
 عمػػ  الوالػػدى التشػػجيع ومسػػتوى اإلعػػالـ بوسػػائؿ المقدمػػة الفكاىيػػة لممػػواد النفعيػػة الجامعػػة طػػالب تعػػرض
 لممػػػواد الطقوسػػػية الجامعػػػة طػػػالب تعػػػرض دوافػػػع بػػػيف عال ػػػة وجػػػود اتضػػػح بينمػػػا المػػػواد، لتمػػػؾ التعػػػرض
 يالمواد لتمؾ التعرض عم  الوالدى التشجيع ومستوى اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية

 بيرسػػػػوف ارتبػػػاط معامػػػػؿ  يمػػػة بملػػػت حيػػػػث النفعيػػػة، بالػػػػدوافع وعال تيػػػا الوالػػػدى بػػػػالمنع يتعمػػػؽ فيمػػػاي أوالً 
 الػدوافع زادت كمما إنو إلى يشير وىذا ،4.45= داللة مستوى عند إحصائياً  دالة غير  يمة وىى ،4.400
 بالػػدوافع وعال تيػػا الوالػػدى بػػالمنع يتعمػػؽ فيمػػا وفيمػػا ،المػػواد تمػػؾ لمشػػاىدة الوالػػدى المنػػع يػػزداد ال النفعيػػة

 مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة غيػر  يمػة وىػى ،4.440 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمػة بملػت حيث الطقوسية،
 تمػػػؾ لمشػػػاىدة الوالػػػدى المنػػػع يػػػزداد ال الطقوسػػػية الػػػدوافع زادت كممػػػا إنػػػو إلػػػى يشػػػير وىػػػذا ،4.45= داللػػػة
 موجبػة ارتباطيػو عال ػة بوجػود القائػؿ الفػرض صػحة عػدـ مػف التحقػؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ ومف. المواد
 المنػع ومسػتوى اإلعػالـ بوسػائؿ المقدمػة الفكاىيػة لممػواد الجامعػة طػالب تعػرض دوافع بيف إحصائياً  ودالة

 .المواد لتمؾ التعرض عم  الوالدى
 بيرسػػوف ارتبػػاط معامػػؿ  يمػػة بملػػت حيػػث النفعيػػة، بالػػدوافع وعال تيػػا الوالػػدى بالتشػػجيع يتعمػػؽ فيمػػاي ثانيةةاً 

 الػدوافع زادت كمما إنو إلى يشير وىذا ،4.45= داللة مستوى عند إحصائياً  دالة غير  يمة وىى ،4.4,5
 بالدوافع وعال تيا الوالدى بالتشجيع يتعمؽ فيما وفيما ،المواد تمؾ لمشاىدة الوالدى التشجيع يزداد ال النفعية

 داللػة مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة  يمػة وىػى ،4.068 بيرسػوف ارتبػاط معامؿ  يمة بملت حيث الطقوسية،
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. المػػواد تمػػؾ لمشػػاىدة الوالػػدى التشػػجيع يػػزداد الطقوسػػية الػػدوافع زادت كممػػا إنػػو إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.40=
 ودالػػة موجبػة ارتباطيػو عال ػة بوجػود القائػؿ الفػرض صػحة عػػدـ مػف التحقػؽ تػـ بأنػو القػوؿ يمكننػا ثػـ ومػف

 ومسػػػتوى اإلعػػػالـ بوسػػػائؿ المقدمػػػة الفكاىيػػػة لممػػػواد النفعيػػػة الجامعػػػة طػػػالب تعػػػرض دوافػػػع بػػػيف إحصػػػائياً 
 عال ػػػة بوجػػػود القائػػػؿ الفػػػرض صػػػحة مػػػف التحقػػػؽ تػػػـ بينمػػػا ،المػػػواد لتمػػػؾ التعػػػرض عمػػػ  الوالػػػدى التشػػػجيع
 المقدمػػػة الفكاىيػػػة لممػػػواد الطقوسػػػية الجامعػػػة طػػػالب تعػػػرض دوافػػػع بػػػيف إحصػػػائياً  ودالػػػة موجبػػػة ارتباطيػػػو
 .المواد لتمؾ التعرض عم  الوالدى التشجيع ومستوى اإلعالـ بوسائؿ
 بيرسػػػوف ارتبػػػاط معامػػػؿ  يمػػػة بملػػػت حيػػػث النفعيػػػة، بالػػػدوافع وعال تػػػو ككػػػؿ بالتشػػػجيع يتعمػػػؽ فيمػػػاي ثالثةةةاً 

 الػدوافع زادت كمما إنو إلى يشير وىذا ،4.45= داللة مستوى عند إحصائياً  دالة غير  يمة وىى ،4.440
 ككػػػؿ الوالػػدى بالتشػػػجيع يتعمػػؽ فيمػػػا وفيمػػا ،المػػػواد تمػػؾ لمشػػػاىدة الوالػػدى التشػػػجيع المنػػع يػػػزداد ال النفعيػػة
 إحصػائياً  دالػة  يمػة وىػى ،4.0,9 بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ  يمػة بملػت حيػث الطقوسػية، بالدوافع وعال تيا

 الوالػدى التشػجيعو  المنػع يػزداد الطقوسػية الػدوافع زادت كممػا إنو إلى يشير وىذا 4.45= داللة مستوى عند
 عال ػػة بوجػػود القائػػؿ الفػػرض صػػحة عػػدـ مػػف التحقػػؽ تػػـ بأنػػو القػػوؿ يمكننػػا ثػػـ ومػػف. المػػواد تمػػؾ لمشػػاىدة
 بوسػائؿ المقدمػة الفكاىيػة لممػواد النفعيػة الجامعػة طػالب تعػرض دوافع بيف إحصائياً  ودالة موجبة ارتباطيو
 الفػرض صػحة مػف التحقػؽ تػـ بينمػا ،المػواد لتمػؾ التعػرض عمػ  الوالػدى والتشػجيع المنػع ومسػتوى اإلعالـ
 لممػػواد الطقوسػػية الجامعػػة طػػالب تعػػرض دوافػػع بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة موجبػػة ارتباطيػػو عال ػػة بوجػػود القائػػؿ

 .المواد لتمؾ التعرض عم  الوالدى والتشجيع المنع ومستوى اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية
 دالةةة ارتباطيةة عالقةة توجةد""  أنةو عمةةي يةنص والة ي لمدراسةة الثالةث الفةةرض  ةحة مةن التحقةق نتةائج

 اإلعةالم بوسةائل المقدمةة الفكاىيةة المةواد متابعةة عمةي الجامعةة لطةالب الوالةدو التشةجي  بةين إح ائيا
 .المواد لتمك التعرض نتيجة المتحققة واإلشباعات

 
 (26جدول )

 معامل ارتباط بٌرسون بٌن معدل التعرض للمواد الفكاهٌة والتشجٌع الوالدى واإلشباعات المتحققة
 

-  
 االشباعات       

 التشجي 

 االجتماعية شبو االجتماعية التوجييية شبو التوجييية االشباعات

R P R P R P R P 

 43445 43478 43545 43400 - 43,94 ,435 43,84 43450 المن 

 430,9 43490 43444 43405 43444 43494 5,,43 43464 التشجي 

 ةارتباطيػػ عال ػػة وجػػود عػػدـ اتضػػح بيرسػػوف ارتبػػاط معامػػؿ باسػػتخداـ أنػػو السػػابؽ الجػػدوؿ نتػػائج تشػػير    
 بوسةةائل المقدمةةة الفكاىيةةة المةةواد متابعةةة عمةةيالتشةةجي  الوالةةدو لطةةالب الجامعةةة  بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة

 يالمواد لتمك التعرض نتيجة المتحققة واإلشباعات اإلعالم
 ارتبػاط معامػؿ  يمػة بملػت حيػث الوالدى، بالمنع وعال تيا المتحققة التوجييية باإلشباعات يتعمؽ فيماي أوالً 

 زاد كممػا إنػو إلػى يشػير وىػذا ،4.45= داللػة مسػتوى عند إحصائياً  دالة غير  يمة وىى ،4.450 بيرسوف
 المتحققػػة التوجيييػػة اإلشػػباعات تػػزداد ال اإلعػػالـ بوسػػائؿ المقدمػػة الفكاىيػػة المػػواد لمشػػاىدة الوالػػدى المنػػع
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 معامػػؿ  يمػػة بملػػت حيػػث الوالػػدى، بالتشػػجيع وعال تيػػا المتحققػػة التوجيييػػة باإلشػػباعات يتعمػػؽ وفيمػػا ،ليػػـ
 إنػػو إلػػى يشػير وىػػذا ،4.45= داللػة مسػػتوى عنػد إحصػػائياً  دالػػة غيػر  يمػػة وىػى ،4.464 بيرسػػوف ارتبػاط
 التوجيييػة اإلشػباعات تػزداد ال اإلعػالـ بوسػائؿ المقدمػة الفكاىيػة المػواد لمشاىدة الوالدى التشجيع زاد كمما

 ارتباطيػة عال ػة بوجػود القائػؿ الفػرض صػحة عػدـ مػف التحقػؽ تػـ بأنػو القوؿ يمكننا ثـ ومف. ليـ المتحققة
 بوسػائؿ المقدمػة الفكاىيػة المػواد متابعػة عمػ التشجيع الوالػدى لطػالب الجامعػة  بيف إحصائياً  ودالة موجبة
 .المواد لتمؾ التعرض نتيجة المتحققة واإلشباعات اإلعالـ

 معامػؿ  يمػة بملػت حيػث الوالػدى، بػالمنع وعال تيػا المتحققػة التوجيييػة شػبة باإلشباعات يتعمؽ فيماي ثانياً 
 إنػػو إلػػى يشػير وىػػذا ،4.45= داللػة مسػػتوى عنػد إحصػػائياً  دالػػة غيػر  يمػػة وىػى ،,4.45 بيرسػػوف ارتبػاط
 التوجييية وشب اإلشباعات تزداد ال اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية المواد لمشاىدة الوالدى المنع زاد كمما

 بملػت حيػث الوالػدى، بالتشػجيع وعال تيػا المتحققػة التوجيييػة وشػب باإلشػباعات يتعمػؽ وفيمػا ،ليـ المتحققة
 يشػير وىػذا ،4.440= داللػة مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة  يمػة وىػى ،4.494 بيرسػوف ارتباط معامؿ  يمة
 وشػب اإلشػباعات تػزداد اإلعػالـ بوسػائؿ المقدمػة الفكاىيػة المػواد لمشاىدة الوالدى التشجيع زاد كمما إنو إلى

 عال ػة بوجػود القائػؿ الفػرض صػحة عػدـ مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ ومف. ليـ المتحققة التوجييية
 المقدمػػة الفكاىيػػة المػػواد متابعػػة عمػػ المنػػع الوالػػدى لطػػالب الجامعػػة  بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة موجبػػة ارتباطيػػو
 تحقػػؽ بينمػػا ،المػػواد لتمػػؾ التعػػرض نتيجػػة المتحققػػة المتحققػػة التوجيييػػة وشػػب واإلشػػباعات اإلعػػالـ بوسػػائؿ
التشػجيع الوالػدى لطػالب الجامعػة  بػيف إحصػائياً  ودالػة موجبػة ارتباطيػو عال ة بوجود القائؿ الفرض صحة
 نتيجػة المتحققػة المتحققػة التوجيييػة شػبة واإلشػباعات اإلعػالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية المواد متابعة عم 

 .المواد لتمؾ التعرض
 معامػػؿ  يمػػة بملػػت حيػػث الوالػػدى، بػػالمنع وعال تيػػا المتحققػػة االجتماعيػػة باإلشػػباعات يتعمػػؽ فيمػػاي ثالثةةاً 
 إنػػو إلػػى يشػير وىػػذا ،4.45= داللػة مسػػتوى عنػد إحصػػائياً  دالػػة غيػر  يمػػة وىػى ،4.400 بيرسػػوف ارتبػاط
 االجتماعيػػة اإلشػػباعات تػػزداد ال اإلعػػالـ بوسػػائؿ المقدمػػة الفكاىيػػة المػػواد لمشػػاىدة الوالػػدى المنػػع زاد كممػػا

  يمػة بملػت حيث الوالدى، بالتشجيع وعال تيا المتحققة االجتماعية باإلشباعات يتعمؽ وفيما ،ليـ المتحققة
 إلػػى يشػػير وىػػذا ،4.440= داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة  يمػػة وىػػى ،4.405 بيرسػػوف ارتبػػاط معامػؿ
 اإلشػػػػػباعات تػػػػػزداد اإلعػػػػػالـ بوسػػػػػائؿ المقدمػػػػػة الفكاىيػػػػػة المػػػػػواد لمشػػػػػاىدة الوالػػػػػدى التشػػػػػجيع زاد كممػػػػػا إنػػػػػو

 عال ة بوجود القائؿ الفرض صحة عدـ مف التحقؽ تـ بأنو القوؿ يمكننا ثـ ومف. ليـ المتحققة االجتماعية
 المقدمػػة الفكاىيػػة المػػواد متابعػػة عمػػ المنػػع الوالػػدى لطػػالب الجامعػػة  بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة موجبػػة ارتباطيػػو
 صػحة تحقؽ بينما ،المواد لتمؾ التعرض نتيجة المتحققة المتحققة االجتماعية واإلشباعات اإلعالـ بوسائؿ
 عمػػ التشػػجيع الوالػػدى لطػػالب الجامعػػة  بػػيف إحصػػائياً  ودالػػة موجبػػة ارتباطيػػو عال ػػة بوجػػود القائػػؿ الفػػرض
 التعػرض نتيجػة المتحققػة المتحققػة االجتماعية واإلشباعات اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية المواد متابعة
 .المواد لتمؾ
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 معامػؿ  يمػة بملت حيث الوالدى، بالمنع وعال تيا المتحققة االجتماعية وشب باإلشباعات يتعمؽ فيماي رابعاً 
 إنػػو إلػػى يشػير وىػػذا ،4.45= داللػة مسػػتوى عنػد إحصػػائياً  دالػػة غيػر  يمػػة وىػى ،4.478 بيرسػػوف ارتبػاط
 شػػػػبة اإلشػػػػباعات تػػػػزداد ال اإلعػػػػالـ بوسػػػػائؿ المقدمػػػػة الفكاىيػػػػة المػػػػواد لمشػػػػاىدة الوالػػػػدى المنػػػػع زاد كممػػػػا

 الوالػدى، بالتشػجيع وعال تيػا المتحققػة االجتماعية وشب باإلشباعات يتعمؽ وفيما ،ليـ المتحققة االجتماعية
 داللػػػة مسػػػتوى عنػػػد إحصػػػائياً  دالػػػة غيػػػر  يمػػػة وىػػػى ،4.490 بيرسػػػوف ارتبػػػاط معامػػػؿ  يمػػػة بملػػػت حيػػػث

 ال اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية المواد لمشاىدة الوالدى التشجيع زاد كمما إنو إلى يشير وىذا ،4.45=
 صػػحة عػػدـ مػػف التحقػػؽ تػػـ بأنػػو القػػوؿ يمكننػػا ثػػـ ومػػف. ليػػـ المتحققػػة االجتماعيػػة شػػبة اإلشػػباعات تػػزداد

المنػع والتشػجيع الوالػدى لطػالب الجامعػة  بػيف إحصػائياً  ودالػة موجبػة ارتباطيو عال ة بوجود القائؿ الفرض
 التعرض نتيجة المتحققة االجتماعية وشب واإلشباعات اإلعالـ بوسائؿ المقدمة الفكاىية المواد متابعة عم 
 .المواد لتمؾ
 لطةةالب الديموجرافيةةة المتغيةةرات تةةؤثر"  عمةةي يةةنص والةة ي الرابةة  الفةةرض  ةةحة مةةن التحقةةق نتةةائج -

  -:من كل عمى( اإلقامة محل – السن – النوع   الجامعة
 .الفكاىية لممواد التعرض معدؿ -أ
 .الفكاىية لممواد التعرض دوافع -ب
 .الفكاىية المواد متابعة ف  الطالب نشاط مستوى -ج
 .الفكاىية لممواد التعرض نتيجة المتحققة االشباعات – د
 التعرض معدل   عمي واإلناث ال كور من الطالب مجموعات درجات متوسطات بين الفروق دراسة -(أ 

 (. المتحققة االشباعات – النشاط مستوو – التعرض دواف  - الفكاىية لممواد

 التعةرض معةدل عمةي واإلنةاث الة كور مةن الطةالب مجموعةات درجةات متوسةطات بين الفروق دراسة-1
 .الفكاىية لممواد

 ( 21جدول رقم )
 اإلناث( علً معدل التعرض للمواد الفكاهٌة  –نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن من )الذكور 

 المتوسط العدد اتالمجموع
 االنحرا 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 الداللة مستوو ت قيمة

 4340 00340 048 إناث دالة غير    0356 - 464 4304 04359 0,6 ذكور

 بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ وجػػػػود عػػػػدـ إلػػػػى السػػػػابؽ الجػػػػدوؿ فػػػػى" ت" اختبػػػػار نتػػػػائج تشػػػػير      
 عمػػى اإلنػػاث درجػػات ومتوسػػطات الفكاىيػػة لممػػواد التعػػرض معػػدؿ مقيػػاس عمػػى الػػذكور درجػػات متوسػػطات
 متوسػػػط بمػػػغ حيػػػث المجمػػػوعتيف مػػػف لكػػػؿ المتوسػػػطات وبمقارنػػػة الفكاىيػػػة، لممػػػواد التعػػػرض معػػػدؿ مقيػػػاس
 بػانحراؼ 00.40 اإلنػاث درجػات متوسػط بمػغ بينمػا 4.04  ػدره معيارى بانحراؼ 04.59 الذكور درجات
 التعػرض معػدؿ مقيػاس عمػى واإلنػاث الػذكور درجػات متوسػطات بػيف الفارؽ كاف فقد ،4.40  دره معيارى
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 عنػػػد إحصػػػائياً  دالػػػة غيػػػر  يمػػػة وىػػػى 0.56" ت"  يمػػػة بملػػػت حيػػػث إحصػػػائيا، داؿ غيػػػر الفكاىيػػػة لممػػػواد
 داللػػػة ذات فػػػروؽ توجػػػد أنػػػو عمػػػى يػػػنص الػػػذى الفػػػرض صػػػحة عػػػدـ يثبػػػت فقػػػد وبالتػػػالى ،4.45 مسػػػتوى
 لممػػواد التعػػرض معػػدؿ مقيػػاس عمػػى اإلنػػاث درجػػات ومتوسػػطات الػػذكور درجػػات متوسػػطات بػػيف إحصػػائية
 .الفكاىية

 التعةرض دوافة  عمةي واإلنةاث الة كور مةن الطةالب مجموعات درجات متوسطات بين الفروق دراسة -4
 .الكمية الدرجة في الفكاىية لممواد

 ( 21جدول رقم )
اإلناث( علً دوافع التعرض للمواد  –نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن من )الذكور 

 الفكاهٌة فً الدرجة الكلٌة

 المتوسط العدد اتالمجموع
 االنحرا 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 الداللة مستوو ت قيمة

 3795, 300,, 048 إناث دالة غير ,4307 - 464 03008 344,, 0,6 ذكور

 متوسػطات بػيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ إلى السابؽ الجدوؿ فى" ت" اختبار نتائج تشير    
 دوافػع مقيػاس عمػى اإلنػاث درجػات ومتوسطات الفكاىية لممواد التعرض دوافع مقياس عمى الذكور درجات
 الػػذكور درجػػات متوسػػط بمػػغ حيػػث المجمػػوعتيف مػػف لكػػؿ المتوسػػطات وبمقارنػػة الفكاىيػػة، لممػػواد التعػػرض
  ػدره معيػارى بػانحراؼ 00.,, اإلنػاث درجػات متوسػط بمػغ بينمػا 0.008  ػدره معيػارى بانحراؼ 44.,,
 لممػػػواد التعػػػرض دوافػػػع مقيػػػاس عمػػػى واإلنػػػاث الػػػذكور درجػػػات متوسػػػطات بػػػيف الفػػػارؽ كػػػاف فقػػػد ،795.,
 مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة غيػػر  يمػػة وىػػى ,4.07" ت"  يمػػة بملػػت حيػػث إحصػػائيا، داؿ غيػػر الفكاىيػػة
 بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد أنػو عمػى يػنص الذى الفرض صحة عدـ يثبت فقد وبالتالى ،4.45

 .الفكاىية لممواد التعرض دوافع مقياس عمى اإلناث درجات ومتوسطات الذكور درجات متوسطات
 نشةاط مسةتوو عمةي واإلنةاث الة كور مةن الطةالب مجموعةات درجةات متوسةطات بةين الفروق دراسة-3

 .الفكاىية المواد متابعة في الطالب
 (21جدول رقم )

اإلناث( علً مستوى نشاط الطالب فً  –نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن من )الذكور 
 متابعة المواد الفكاهٌة 

 المتوسط العدد اتالمجموع
 االنحرا 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 الداللة مستوو ت قيمة

 ,4.7 ,7.,4 048 إناث دالة غير ,0.4 - 464 4.80 8,.,4 0,6 ذكور

 بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ وجػػػػود عػػػػدـ إلػػػػى السػػػػابؽ الجػػػػدوؿ فػػػػى" ت" اختبػػػػار نتػػػػائج تشػػػػير      
 درجػػػات ومتوسػػطات الفكاىيػػة المػػواد متابعػػة فػػى الطػػالب نشػػاط مقيػػاس عمػػى الػػذكور درجػػات متوسػػطات

 المجمػوعتيف مػف لكػؿ المتوسػطات وبمقارنة الفكاىية، المواد متابعة فى الطالب نشاط مقياس عمى اإلناث
 اإلنػاث درجػات متوسػط بمػغ بينمػا 4.80  ػدره معيػارى بػانحراؼ 8,.,4 الذكور درجات متوسط بمغ حيث
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 عمػػػى واإلنػػػاث الػػػذكور درجػػػات متوسػػػطات بػػػيف الفػػػارؽ كػػػاف فقػػػد ،,4.7  ػػػدره معيػػػارى بػػػانحراؼ ,7.,4
 وىػػى ,0.4" ت"  يمػة بملػت حيػػث إحصػائيا، داؿ غيػر الفكاىيػػة المػواد متابعػة فػػى الطػالب نشػاط مقيػاس
 أنػو عمػى يػنص الػذى الفػرض صحة عدـ يثبت فقد وبالتالى ، 4.45 مستوى عند إحصائياً  دالة غير  يمة
 مقيػاس عمػى اإلنػاث درجػات ومتوسػطات الػذكور درجػات متوسػطات بػيف إحصػائية داللة ذات فروؽ توجد
 .الفكاىية المواد متابعة فى الطالب نشاط

 التعرض إشباعات عمي واإلناث ال كور من الطالب مجموعات درجات متوسطات بين الفروق دراسة-0
 .الكمية الدرجة في الفكاىية لممواد

 ( 11جدول رقم )
اإلناث( علً إشباعات التعرض للمواد  –نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن من )الذكور 

 الكلٌةالفكاهٌة فً الدرجة 
 

 المتوسط العدد اتالمجموع
 االنحرا 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 الداللة مستوو ت قيمة

 0.79 7.04, 048 إناث *دالة 0.98 - 60, 6.08 5.76, 0,6 ذكور

 متوسػػػطات بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود إلػػػى السػػػابؽ الجػػػدوؿ فػػػى" ت" اختبػػػار نتػػػائج تشػػػير   
 مقيػػاس عمػػى اإلنػػاث درجػػات ومتوسػػطات الفكاىيػػة لممػػواد التعػػرض إشػػباعات مقيػػاس عمػػى الػػذكور درجػػات
 درجػات متوسػط بمػغ حيػث المجمػوعتيف مػف لكػؿ المتوسػطات وبمقارنػة الفكاىيػة، لممػواد التعرض إشباعات
 معيػارى بػانحراؼ 7.04, اإلنػاث درجػات متوسػط بمػغ بينما 6.08  دره معيارى بانحراؼ 5.76, الذكور
 لممػواد التعرض إشباعات مقياس عمى واإلناث الذكور درجات متوسطات بيف الفارؽ كاف فقد ،0.79  دره

 مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة  يمة وىى 0.98" ت"  يمة بملت حيث اإلناث، لصالح إحصائيا داؿ الفكاىية
 داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد أنػػو عمػػى يػػنص الػػذى الفػػرض صػػحة يثبػػت فقػػد وبالتػػالى اإلنػػاث، لصػػالح 4.45
 لممواد التعرض إشباعات مقياس عمى اإلناث درجات ومتوسطات الذكور درجات متوسطات بيف يةإحصائ
 .الفكاىية

 ة القاىرة المنوفية، - اإلقامة لمحل وفقا الطالب مجموعات درجات متوسطات بين الفروق دراسة -(ب 
 (.المتحققة االشباعات –النشاط مستوو –التعرض دواف  -الفكاىية لممواد التعرض معدل  عمي

 عمةي حرةر – رية  النشةأة لمةوطن وفقةا الطةالب مجموعةات درجات متوسطات بين الفروق دراسة -1
 .التميف يون في اإلنجمي ية بالمغة المقدمة لممواد التعرض معدل

 ( 18جدول رقم )
القاهرة( علً معدل التعرض –نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن وفقا لمحل اإلقامة )المنوفٌة

 للمواد الفكاهٌة 

 المتوسط العدد اتالمجموع
 االنحرا 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 الداللة مستوو ت قيمة

 4.45 04.44 040 القاىرة ***دالة 5.89 464 4.45 00.54 004 المنوفية
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 متوسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود إلػػى السػػابؽ الجػػدوؿ فػػى" ت" اختبػػار نتػػائج تشػػير    
 مبحوثى درجات ومتوسطات الفكاىية لممواد التعرض معدؿ مقياس عمى المنوفية محافظة مبحوثى درجات
 المجمػوعتيف مػف لكػؿ المتوسػطات وبمقارنػة الفكاىيػة، لممػواد التعػرض معػدؿ مقيػاس عمػى القػاىرة محافظػة
 متوسػػػط بمػػػغ بينمػػػا 4.45  ػػػدره معيػػػارى بػػػانحراؼ 00.54 المنوفيػػػة محافظػػػة مبحػػػوثى متوسػػػط بمػػػغ حيػػػث
 متوسػػطات بػػيف الفػػارؽ كػػاف فقػػد ،4.45  ػػدره معيػػارى بػػانحراؼ 04.44 القػػاىرة محافظػػة مبحػػوثى درجػػات
" ت"  يمػػة بملػػت حيػػث إحصػػائيا، داؿ الفكاىيػػة لممػػواد التعػػرض معػػدؿ مقيػػاس عمػػى المجمػػوعتيف درجػػات
 عمػى يػنص الذى الفرض صحة يثبت فقد وبالتالى ، 4.440 مستوى عند إحصائياً  دالة  يمة وىى 5.89

 درجات ومتوسطات المنوفية محافظة مبحوثى درجات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو
 .الفكاىية لممواد التعرض معدؿ مقياس عمى القاىرة محافظة مبحوثى

 – المنوفيةةةة  اإلقامةةةة لمحةةةل وفقةةةا الطةةةالب مجموعةةةات درجةةةات متوسةةةطات بةةةين الفةةةروق دراسةةةة -4
 .الفكاىية لممواد التعرض دواف  عمي(القاىرة

 ( 12جدول رقم )
القاهرة(علً دوافع  –نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن وفقا لمحل اإلقامة )المنوفٌة 

 التعرض للمواد الفكاهٌة

 المتوسط العدد اتالمجموع
 االنحرا 
 المعياري

 الداللة مستوو ت قيمة الحرية درجة

 5,.0 4.75, 040 القاىرة دالة غير 0.66 464 89., 5,.,, 004 المنوفية

 بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ وجػػػػود عػػػػدـ إلػػػػى السػػػػابؽ الجػػػػدوؿ فػػػػى" ت" اختبػػػػار نتػػػػائج تشػػػػير     
 ومتوسػػػطات الفكاىيػػػة لممػػػواد التعػػػرض دوافػػػع مقيػػاس عمػػػى المنوفيػػػة محافظػػػة مبحػػػوثى درجػػػات متوسػػطات
 لكػػؿ المتوسػػطات وبمقارنػػة الفكاىيػػة، لممػػواد التعػػرض دوافػػع مقيػػاس عمػػى القػػاىرة محافظػػة مبحػػوثى درجػات

 بينمػا 89.,  ػدره معيػارى بػانحراؼ 5,.,, المنوفيػة محافظػة مبحوثى متوسط بمغ حيث المجموعتيف مف
 بػيف الفػارؽ كػاف فقػد ،5,.0  ػدره معيػارى بػانحراؼ 4.75, القػاىرة محافظػة مبحوثى درجات متوسط بمغ

 حيػػػث إحصػػائيا، داؿ غيػػر الفكاىيػػػة لممػػواد التعػػرض دوافػػػع مقيػػاس عمػػى المجمػػػوعتيف درجػػات متوسػػطات
 صػحة عػدـ يثبػت فقػد وبالتػالى ،4.45 سػتوىم عنػد إحصػائياً  دالػة غير  يمة وىى 0.66" ت"  يمة بملت

 محافظػػة مبحػػوثى درجػػات متوسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد أنػػو عمػػى يػػنص الػػذى الفػػرض
 .الفكاىية لممواد التعرض دوافع مقياس عمى القاىرة محافظة مبحوثى درجات ومتوسطات المنوفية
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 – المنوفيةةةة  اإلقامةةةة لمحةةةل وفقةةةا الطةةةالب مجموعةةةات درجةةةات متوسةةةطات بةةةين الفةةةروق دراسةةةة -3
 .الفكاىية المواد متابعة في الطالب نشاط مستوو عمي(القاىرة

 (11جدول رقم )
القاهرة(علً مستوى نشاط  –نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن وفقا لمحل اإلقامة )المنوفٌة 

 الطالب فً متابعة المواد الفكاهٌة

 المتوسط العدد اتجموعالم
 االنحرا 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 الداللة مستوو ت قيمة

 44., 07.,4 040 القاىرة دالة غير 4.04 464 4.57 64.,4 004 المنوفية

 بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ وجػػػػود عػػػػدـ إلػػػػى السػػػػابؽ الجػػػػدوؿ فػػػػى" ت" اختبػػػػار نتػػػػائج تشػػػػير      
 الفكاىيػػػة المػػػواد متابعػػػة فػػػى الطػػػالب نشػػػاط مقيػػػاس عمػػػى المنوفيػػػة محافظػػػة مبحػػػوثى درجػػػات متوسػػػطات
 الفكاىيػػػة، المػػػواد متابعػػػة فػػػى الطػػػالب نشػػػاط مقيػػػاس عمػػػى القػػػاىرة محافظػػػة مبحػػػوثى درجػػػات ومتوسػػػطات

 بػانحراؼ 64.,4 المنوفيػة محافظػة مبحػوثى متوسط بمغ حيث المجموعتيف مف لكؿ المتوسطات وبمقارنة
  ػػدره معيػػارى بػػانحراؼ 07.,4 القػػاىرة محافظػػة مبحػػوثى درجػػات متوسػػط بمػػغ بينمػػا 4.57  ػػدره معيػػارى
 المػواد متابعػة فػى الطػالب نشػاط مقياس عمى المجموعتيف درجات متوسطات بيف الفارؽ كاف فقد ،44.,

 مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة غيػػر  يمػػة وىػػى 4.04" ت"  يمػػة بملػػت حيػػث إحصػػائيا، داؿ غيػػر الفكاىيػػة
 بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد أنػو عمػى يػنص الذى الفرض صحة عدـ يثبت فقد وبالتالى ،4.45

 مقيػػاس عمػػى القػػاىرة محافظػػة مبحػػوثى درجػػات ومتوسػػطات المنوفيػػة محافظػػة مبحػػوثى درجػػات متوسػػطات
 .الفكاىية المواد متابعة فى الطالب نشاط

 – المنوفيةةةة  اإلقامةةةة لمحةةةل وفقةةةا الطةةةالب مجموعةةةات درجةةةات متوسةةةطات بةةةين الفةةةروق دراسةةةة -2
 .الفكاىية لممواد التعرض إشباعات عمي(القاىرة

 (11جدول رقم )
القاهرة(علً إشباعات  –نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن وفقا لمحل اإلقامة )المنوفٌة 

 التعرض للمواد الفكاهٌة

 المتوسط العدد اتالمجموع
 االنحرا 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 الداللة مستوو ت قيمة

 5.00 0,.6, 040 القاىرة دالة غير 4.40 464 5.76 6.09, 004 المنوفية

 بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ وجػػػػود عػػػػدـ إلػػػػى السػػػػابؽ الجػػػػدوؿ فػػػػى" ت" اختبػػػػار نتػػػػائج تشػػػػير      
 ومتوسػطات الفكاىيػة لممػواد التعػرض إشػباعات مقيػاس عمػى المنوفيػة محافظة مبحوثى درجات متوسطات
 المتوسػػطات وبمقارنػػة الفكاىيػػة، لممػػواد التعػػرض إشػػباعات مقيػػاس عمػػى القػػاىرة محافظػػة مبحػػوثى درجػػات

 5.76  ػدره معيػارى بػانحراؼ 6.09, المنوفيػة محافظػة مبحػوثى متوسػط بمػغ حيػث المجمػوعتيف مف لكؿ
 الفػارؽ كػاف فقػد ،5.00  ػدره معيارى بانحراؼ 0,.6, القاىرة محافظة مبحوثى درجات متوسط بمغ بينما
 إحصػػائيا، داؿ غيػػر الفكاىيػػة لممػػواد التعػػرض إشػػباعات مقيػػاس عمػػى المجمػػوعتيف درجػػات متوسػػطات بػػيف
 عػدـ يثبػت فقػد وبالتػالى ، 4.45 مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة غير  يمة وىى 4.40" ت"  يمة بملت حيث
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 مبحػػوثى درجػػات متوسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد أنػػو عمػػى يػػنص الػػذى الفػػرض صػػحة
 لممػػػواد التعػػػرض إشػػػباعات مقيػػػاس عمػػػى القػػػاىرة محافظػػػة مبحػػػوثى درجػػػات ومتوسػػػطات المنوفيػػػة محافظػػػة
 .الفكاىية

 معدل عمي( الدراسية الفرقة  لمسن وفقا الطالب مجموعات درجات متوسطات بين الفروق دراسة -(ج 
 (.المتحققة االشباعات – النشاط مستوو – التعرض دواف  - الفكاىية لممواد التعرض

 (15جدول رقم )
مستوى  –دوافع التعرض  -وفقا للسن )معدل التعرض للمواد الفكاهٌة الطالب تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه بٌن مجموعات 

 االشباعات المتحققة ( –النشاط 
 

 التباين م در المتغيرات
 مجموعات
 المربعات

 متوسط الحرية درجة
 المربعات

 الداللة   قيمة

 التعرض معدل

 0.044 , 467.,0 المجموعات بين

 0.758 464 ,04,7.49 المجموعات داخل دالة غير ,4.9

  ,46 64,.0454 المجموع

 التعرض دواف 

 09.089 , 58.066 المجموعات بين

 06.950 464 0047.066 المجموعات داخل دالة غير 0.05

  ,46 ,,0065.6 المجموع

 النشاط مستوو

 4.978 , 8.9,5 المجموعات بين

 7.774 464 ,4,.4444 المجموعات داخل دالة غير ,8,.4

  ,46 4449.458 المجموع

 اإلشباعات
 المتحققة 

 ,5.46, , 045.088 المجموعات بين

 0.097, 464 8000.497 المجموعات داخل دالة غير 0.04

  ,46 8406.085 المجموع

 إحصػائية داللػة ذات فروؽ وجود عدـ إل  السابؽ الجدوؿ بيانات تشيري التعرض بمعدل يتعمق فيما: أوالً 
 لممػػواد التعػػرض مقيػػاس عمػػ  وذلػػؾ المختمفػػة، العمػػر مسػػتويات يمثمػػوف الػػذيف المبحػػوثيف مجموعػػات بػػيف

=  داللػػػة مسػػػتوى عنػػػد دالػػػة غيػػػر القيمػػػة وىػػػذه ,4.9 ؼ  يمػػػة بملػػػت حيػػػث الفضػػػائية، بػػػالقنوات الفكاىيػػػة
 بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد أنػػو عمػػى يػػنص الػػذى الفػػرض صػػحة عػػدـ يثبػػت مػػا وىػػو ،4.45

 الخػػػتالؼ تبعػػػا الفضػػػائية بػػػالقنوات الفكاىيػػػة لممػػػواد التعػػػرض مقيػػػاس عمػػػى المبحػػػوثيف درجػػػات متوسػػػطات
 .السف
 داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود عػػػدـ إلػػػ  السػػػابؽ الجػػػدوؿ بيانػػػات تشػػػير :التعةةةرض بةةةدواف  يتعمةةةق فيمةةةا: ثانيةةةاً 

 دوافػػع مقيػػاس عمػػ  وذلػػؾ المختمفػػة، العمػػر مسػػتويات يمثمػػوف الػػذيف المبحػػوثيف مجموعػػات بػػيف إحصػػائية
 مستوى عند دالة غير القيمة وىذه 0.05 ؼ  يمة بملت حيث الفضائية، بالقنوات الفكاىية لممواد التعرض
 إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد أنػو عمػى يػنص الػذى الفػرض صػحة عدـ يثبت ما وىو ،4.45=  داللة
 تبعػػا الفضػػائية بػػالقنوات الفكاىيػػة لممػػواد التعػػرض دوافػػع مقيػػاس عمػػى المبحػػوثيف درجػػات متوسػػطات بػػيف

 .السف الختالؼ
 ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـ إلػػ  السػػابؽ الجػػدوؿ بيانػػات تشػػير :المشةةاىدة نشةةاط بمسةةتوو يتعمةةق فيمةةا: ثالثةةاً 
 مقيػػاس عمػػ  وذلػػؾ المختمفػػة، العمػػر مسػػتويات يمثمػػوف الػػذيف المبحػػوثيف مجموعػػات بػػيف إحصػػائية داللػػة
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 دالػػة غيػػر القيمػػة وىػػذه ,8,.4 ؼ  يمػػة بملػػت حيػػث الفضػػائية، بػػالقنوات الفكاىيػػة لممػػواد المشػػاىدة نشػػاط
 ذات فػػروؽ توجػػد أنػػو عمػػى يػػنص الػػذى الفػػرض صػػحة عػػدـ يثبػػت مػػا وىػػو ،4.45=  داللػػة مسػػتوى عنػػد
 بػػالقنوات الفكاىيػػة لممػػواد المشػػاىدة نشػػاط مقيػػاس عمػػى المبحػػوثيف درجػػات متوسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة

 .السف الختالؼ تبعا الفضائية
 داللػة ذات فػروؽ وجػود عػدـ إلػ  السػابؽ الجػدوؿ بيانػات تشػير :المتحققةة باإلشةباعات يتعمق فيما: رابعاً 

 اإلشباعات مقياس عم  وذلؾ المختمفة، العمر مستويات يمثموف الذيف المبحوثيف مجموعات بيف إحصائية
 غيػػر القيمػػة وىػػذه 0.04 ؼ  يمػػة بملػػت حيػػث الفضػػائية، بػػالقنوات الفكاىيػػة لممػػواد التعػػرض مػػف المتحققػػة

 ذات فػروؽ توجػد أنػو عمى ينص الذى الفرض صحة عدـ يثبت ما وىو ،4.45=  داللة مستوى عند دالة
 لممػػواد التعػػرض مػػف المتحققػػة اإلشػػباعات مقيػػاس عمػػى المبحػػوثيف درجػػات متوسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة

 .السف الختالؼ تبعا الفضائية بالقنوات الفكاىية

ىأهمىنتائجىالبحث:
حيث بملت  المواد الترفييية والفكاىيةوجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث ف  مضموف  -

عند ، وى  أعمى مف القيـ الجدولية المنبئة بوجود عال ة فار ة بيف النسبتيف ودالة Z ,3,0 يمة 
 إلناث مف عينة البحث.%، وذلؾ لصالح ا99مستوى ثقة 

أف نسبة مف يحرصوف عمى متابعة ما تبثو وسائؿ اإلعالـ مف موضوعات ترفييية ومواد فكاىية  -
% 0,%، ف  مقابؿ نسبة 0038حيانًا( بملت مف المبحوثيف عينة البحث بصفة غير منتظمة  أ

متابعة، وأف نسبة مف يحرصوف عمى متابعة ما تبثو وسائؿ المف عينة الدراسة ال يحرصوف عمى 
 %.,403اإلعالـ مف موضوعات ترفييية ومواد فكاىية بصفة منتظمة  نعـ( بملت 

يب األوؿ ضمف جا  " أتعمـ منيا كيفية التصرؼ ف  موا ؼ يمكف أف تحدث ل " ف  الترت -
ذلؾ بوزف األسباب والدوافع النفعية الت  تدفع المبحوثيف عينة البحث لمتابعة المضموف الفكاىى و 

 .%(0,308مئوي  
جػػا  " اسػػتفيد منيػػػا فػػ  التعامػػؿ مػػػع األصػػد ا  والػػزمال  " فػػػ  الترتيػػب األوؿ ضػػمف اإلشػػػباعات  -

تابعػػة المضػػموف الفكػػاىى وذلػػؾ االجتماعيػػة وشػػبو االجتماعيػػة التػػ  تعػػود عمػػى المبحػػوثيف مػػف م
 .%(,0030بوزف مئوي 

معػػدؿ تعػػرض طػػالب الجامعػػة لممػػواد الفكاىيػػة موجبػػة ودالػػة إحصػػائيًا بػػيف  ةوجػػد عال ػػة ارتباطيػػت -
موجبة  ة،وتوجد عال ة ارتباطي ودوافع تعرض طالب الجامعة ليذه الموادالمقدمة بوسائؿ اإلعالـ 
معػػػػدؿ تعػػػػرض طػػػػالب الجامعػػػػة لممػػػػواد الفكاىيػػػػة المقدمػػػػة بوسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ ودالػػػػة إحصػػػػائيًا بػػػػيف 

موجبػة ودالػة إحصػائيًا بػيف معػدؿ  ةعدـ وجود عال ة ارتباطيػ، و ومستوى نشاط مشاىدة تمؾ المواد
المنػع والتشػجيع الوالػدي ومسػتوى تعرض طالب الجامعة لممواد الفكاىيػة المقدمػة بوسػائؿ اإلعػالـ 

بػػيف معػػدؿ تعػػرض موجبػػة ودالػػة إحصػػائيًا  ةعال ػػة ارتباطيػػ ، وتوجػػدمػػوادعمػػ  متابعػػة تمػػؾ الليػػـ 
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طػػالب الجامعػػة لممػػواد الفكاىيػػة المقدمػػة بوسػػائؿ اإلعػػالـ واإلشػػباعات المتحققػػة ليػػـ مػػف التعػػرض 
 .لتمؾ المواد

 العمر مستويات يمثموف الذيف المبحوثيف مجموعات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -
 .الفضائية بالقنوات الفكاىية لممواد التعرض دوافع مقياس عم  وذلؾ المختمفة،

 العمر مستويات يمثموف الذيف المبحوثيف مجموعات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -
 .الفضائية بالقنوات الفكاىية لممواد التعرض مف المتحققة اإلشباعات مقياس عم  وذلؾ المختمفة،

ىتوصواتىالبحث:

 فى ضو  النتائج التى توصؿ إلييا البحث، يوصى البحث بالتوصيات التاليةي   
  ضرورة إجرا  المزيػد مػف البحػوث والدراسػات العمميػة فػى مجػاؿ الترفيػو والفكاىػة حيػث تكػاد تكػوف

ىنػػػاؾ نػػػدرة فػػػى البحػػػوث والدراسػػػات والمراجػػػع المصػػػرية والعربيػػػة التػػػى تتنػػػاوؿ المضػػػاميف والمػػػواد 
 عاـ وفى وسائؿ اإلعالـ بشكؿ خاص.الفكاىية بشكؿ 

 .إجرا  دراسات لتحميؿ المضموف الفكاىى المقدـ فى وسائؿ اإلعالـ 
 .إجرا  دراسة حوؿ تأثير المواد والمضاميف الفكاىية عمى الجميور بشكؿ عاـ 
  تنظيـ دورات وندوات لشرح وتوضيح أىمية وفوائد الفكاىة والضحؾ فػى حيػاة النػاس بصػفة عامػة

 اب بصفة خاصة وما ليا مف أثار إيجابية عمى الصحة الجسمية والنفسية ليـ.  وحياة الشب
ىهوامشىالبحث:

                                                           
1
)Dennis Mcquail, Mass Communication Theory ( London : Sage Publications, 1987),P.68-72.    

2
 .242( ص1991)انمبْرح :انذار انًصرٚخ انهجُبَٛخ ،1،ط االتصال ًنظرّاتو انًعاصرجحطٍ ػًبد يكبٔ٘ ٔنٛهٗ حطٍٛ انطٛذ ، ( 
3

(  1911نزٕزٚغ ، ) ػًبٌ : دار انفرلبٌ نهُشر ٔا 2، ط  يٌسٌعح اإلعالو ًانصحافح ، يائح سؤال عن انصحافحطهؼذ ًْبو ،  ( 

 . 33ص 
44

رسانح ياجستْر ( إنٓبو فزحٗ يصطفٗ حُفٗ ،" انؼاللخ ثٍٛ اضزخذاو انًراْمٍٛ نإلَزرَذ ٔاردبْبرٓى َحٕ انؼًم انزطٕػٗ " 

 ( . 2214)خبيؼخ ػٍٛ شًص : يؼٓذ انذراضبد انؼهٛب نهطفٕنخ ، ،
5

انًجهح األردنْح فَ األردَٗ " ،  اندبيؼٙ انشجبة احزٛبخبد رحمٛك فٙ االخزًبػٙ انزٕاصم شجكبد ( رحطٍٛ ثشٛر يُصٕر ،" دٔر 

  . 2214،  2، انؼذد  7يدهذ  انعهٌو االجتًاعْح ،
6

يجهح ( يحًذ يؼٕض إثراْٛى ٔآخرٌٔ ، " اضزخذايب انفزٛبد نجرايح انًٕضخ ثبنمُٕاد انفضبئٛخ ٔاإلشجبػبد انًزحممخ يُٓب "  

 . 2212أكزٕثر ، ،  61، انؼذد 16، يدهذدراساخ انطفٌنح 
7

،  يجهح دراساخ انطفٌنح(ضالو أحًذ ػجذِ ٔآخرٍٚ ، " اضزخذاو انًراْمٍٛ نهًٕالغ اإلنكزرَٔٛخ انصحٛخ ٔاإلشجبػبد انًزحممخ يُٓب "  

 . 2211، أثرٚم ــ َٕٕٚٛ ،  51، انؼذد  14يدهذ 
1

اضزخذايبد طالة اندبيؼبد نهجرايح انثمبفٛخ فٗ اإلراػخ انًصرٚخ ٔاإلشجبػبد انزٗ رحممٓب  ( رفؼذ ػبرف انضجغ ، ٔآخرٌٔ ، " 

 . 2211، ُٚبٚر ــ يبرش ،  52، انؼذد  14، يدهذ  يجهح دراساخ انطفٌنح" نٓى
9
 ) Yung Kyun Choi, Juran Kim, Sally J. McMillan, "Motivators for the intention to use mobile TV: A 

comparison of South Korean males and females", International Journal of Advertising. Vol. 28 (UK: 

World Advertising Research Center, 2009. 
10

 ) Andrew J. Flanagin. IM online: Instant Messaging Use among Collage Students, Communication 

Research, Vol. 22, (UK: Sage publications, 2005). 
11

ػجذ انرحٛى أحًذ ضهًٛبٌ ، ٔالغ اضزخذاو اندًٕٓر انًصر٘ ٔاردبْبرّ َحٕ انزهٛفسٌٕٚ دراضخ فٙ يطزمجم انزهٛفسٌٕٚ انًصر٘،  ( 

 .( 2225كهٛخ اإلػالو ، خبيؼخ انمبْرح ، يبٕٚ انمبْرح :  )،يستمثم ًسائم اإلعالو انعرتْح " " انًؤتًر انعهًِ انحادُ عشر
12

( حبزو إَٔر انجُب ، " اضزخذايبد انًراْمٍٛ انؼبدٍٚٛ ٔرٔ٘ االحزٛبخبد انخبصخ نهذرايب فٙ انرادٕٚ ٔانزهٛفسٌٕٚ ٔاإلشجبػبد انزٙ  

 ( . 2225)خبيؼخ ػٍٛ شًص : يؼٓذ انذراضبد انؼهٛب نهطفٕنخ ،  رسانح دكتٌراهرحممٓب نٓى " ، 
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13

ٛخ ٔانزرفّٛ اإلػاليٗ فٗ انمُٕاد انفضبئٛخ اندسائرٚخ :رحهٛم ضٛطٕٛنٕخٛب نهًضبيٍٛ (انسثٛر اثٍ انؼٕاو ، "انذٔر انٕظٛفٗ نهزطه 

، اندسائر ، يؤضطخ كُٕز انحكًخ نهُشر ٔانٕزٚغ ، 12انؼذد  يجهح انحكًح نهذراساخ االجتًاعْح ،انزرفٛٓٛخ فٗ افؼالو اندسائرٖ " ، 

2217  . 
14

يجهح دراساخ ٛبضٛخ انزهٛفسَٕٚٛخ انطبخرح ثبنؼُف انهفظٗ نهًراْمٍٛ ( (ْٕٚذا يصطفٗ آخرٌٔ ، " ػاللخ انزؼرض نهجرايح انط 

 . 2215، أثرٚم ،  67، انؼذد  11،انًدهذ انطفٌنح 
15

رسانح ( ٔالء فبٚس يحًذ انطرٚزٗ ، " دٔر انجرايح انطبخرح فٗ رشكٛم اردبْبد اندًٕٓر َحٕ األحذاس اندبرٚخ فٗ يصر "  

 ( . 2215انزرثٛخ انُٕػٛخ ، ) خبيؼخ انًُٕفٛخ : كهٛخ دكتٌراج  
16

(ٔردشبٌ ػجذ انًطهت ، "دٔافغ رؼرض انًراْمٍٛ نهجرايح انطٛبضٛخ انطبخرح ثبنفضبئٛبد انؼرثٛخ ٔاإلشجبػبد انًزحممخ يُٓب "  

 ( . 2214) انمبْرح : خبيؼخ ػٍٛ شًص ، يؼٓذ انذراضبد انؼهٛب نهطفٕنخ ، رسانح ياجستْر ، 
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Abstract 

        Aims: The research mainly aims at recognizing the university students‟ 

usages of the comics presented by media channels, and it also aims at 

familiarizing the satisfactions accomplished for the university students due to 

being exposed to these comics presented by these channels. 

Type and Syllabus: this research belongs to the descriptive researches and the 

utilization of media questionnaire syllabus. 

The Theory Within Which The Research Was Made: The Research 

depended on the theory of usages and satisfactions. 

The Sample: The research was formed by four hundred individuals of the male 

and the female students from Cairo University and Al Menofyya University. All 

were randomly chosen after excluding both the incomplete-data applications 

and those which didn‟t achieve an accepted deal of credible answers. 

Tools: The researcher used the questionnaire application for all of the data. 

Outcomes: They are as following: There is a positive statistically proven 

correlative relationship between the rate of the university student‟ exposure to 

the comic materials presented by the media channels and the motifs behind this 

exposure,There is a positive statistically proven correlative relationship between 

the rate of the university student‟ exposure to the comic materials presented by 

the media channels and the activity level of watching these materials,There isn‟t 

a positive statistically proven correlative relationship between the rate of the 

university student‟ exposure to the comic materials presented by the media 

channels and the parental encouragement for watching these materials,There is 

a positive statistically proven correlative relationship between the rate of the 

university student‟ exposure to the comic materials presented by the media 

channels and the satisfactions accomplished for them as a result of being 

exposed to these materials,The research has revealed that the females follow 

these entertaining and humorous contents more than the males. 

 

Keywords: The University Students, Media Channels, Humor, Usages, 

Satisfactions. 
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