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ُرــــكرُوتقديشُ 

 

 ,به أستعين, وعليه توكلت, وبفضله أسير, بفضله بدأتف ,وتعالىهللا سبحانه  شكرأ

د  يد تقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من م  أن أإال في البداية ال يسعني , ولهجل   جل  
 وأخص بالشكر والتقدير, نجاز هذا البحثاالعون وساهم في 

 الدكتور مجدي محمد الفارس

مه لي من رعاية واهتمام  لم يتوان   حيثخلل مسيرة انجاز هذا البحث,  لما قد 
صيغته ورأى النور في  هذا البحث نصيحة والمعلومة حتى خرجلحظة عن تقديم ال

 .النهائية

 :لسادة أعضاء لجنة الحكملشكر تقدم بالأ كما

 ة الفاضلة أمينة رزقالدكتور األستاذة

 ة فاتن بركاتالدكتورالمساعد  األستاذ

فلهم مني أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لتحفيزهم لي للمضي قدماً  
لي من  ا بمراجعة وقراءة الرسالة وما قدماهتفضلهمفي طريق البحث العلمي, و
 .غناء البحث وظهوره بصورة علمية متكاملةملحظات وتوجيهات ساهمت با

 لما قدموه لي من وقت وجهد ,التربيةأساتذتي الكرام في كلية  وأتقدم بالشكر إلى
 .فلهم مني كل الشكر والتقدير البحث, في تحكيم أدوات وعون

 وأخص بالشكر

 الدكتورة عزيزة رحمة 

مته من اإلرشاد لما بذلته من جهد ووقت,  والمساعدة في مجال  ولم تبخل قط بما قد 

 .االحترام والتقدير فلها مني خالص اإلحصاء والمعالجة اإلحصائية لهذا البحث,
ودائرة  دمشق, ومديرية تربية مدينة وأتوجه بالشكر إلى العاملين في وزارة التربية,

 .التخطيط واإلحصاء للتسهيلت والتعاون

إلى العاملين في جميع المدارس التي ُطب ق فيها البحث إدارًة الجزيل الشكر كما أقدم 
ومساعدة وتسهيلت في تطبيق من تعاون  لما قدموه ومدرسين ومرشدين وطلب,

 .أدوات البحث

أتقدم بخالص الشكر واالمتنان لكل من ساهم بانجاز هذا العمل الذي أتمنى  :وأخيراً 
ات العلم التي ُتسهم في خدمة الطلبة والبحث العلمي في وطننا الغالي  أن يكون لبنة من ل ِبن 

 .سورية
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ُءاإلهدا
ُ

 جنة تحت أقدامهاال   ن  م  ملك الرحمة على وجه األرض, إلى  إلى

 ... أمي ... 

 
 في كل خطوة أخطوها دعمإلى من كان لي السند وال

 ... أبي ... 

 
 إلى رمز الصدق والطيبة 

 ... إخوتي  ...

 
 إلى رفيقة دربي وحياتي 

 ... نبيلة ...
 

  بيدي وكان لي نعم الرفيق إلى من أمسك

 إلى األخ والصديق...                                                      

 ... الدكتور آذار عبد اللطيف                                                         
 

 ...وأقاربي وأصدقائي ورفاقي  أهلي إلى  ...إلى القلوب الدافئة المعطاءة

 
 

 ...في بناء كل خير لكل الناس  ساعيةكل األيادي البيضاء ال إلى
 
 

 ...إلى وطني الغالي سورية الحبيبة وطن كل إنسان عاشق لترابها ولهان 
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 الفصل األول
 التعريف بموضوع البحث

 :مقدمة
وله الحضارة  همن وجو  ا  الحياة المعاصرة ووجه ب  ص  ع  وأدواته المختلفة شكل اإلعالم بوسائله ي  

القنوات وانتشار  شهدت السنوات األخيرة من القرن العشرين ظهور قدف .في الحياة اإلنسانيةدوٌر مهم 
الفضائية على نطاق واسع، مما أدى إلى تحول العالم إلى قرية كونية صغيرة تجمعه شاشة صغيرة 

 .بحجمها، كبيرة بتأثيرها

 ههذه الوسائل التي تصلنا بالعالم القريب والبعيد وأحداث عن االستغناءأصبح من الصعب  واليوم
لقد كّرست الفضائيات بما أتيح لها من تكنولوجيا . قدراتناتنمية معارفنا و  اغناءفي  ناتساعدالتي 

متطورة في اإلعالم واالتصال عادات وأنماط جديدة في مشاهدة برامجها وموادها المرسلة عبر األقمار 
لما ي قدم وي بث، كما أنها لبت عنده الحاجات  واالختيار لالنتقاءالصناعية، فقد وفرت للمشاهد فرصا  

من األطفال بشكل عام و حيث تلقى هذه الوسائل قبوال  واهتماما  . مية والثقافية والترفيهيةالمعرفية والعل
مع ما تنقله من مضمون ثقافي  نها بعفوية تامة، ويتفاعلو نيتلقو  حيث، بشكل خاص والمراهقين

فين ) لمجتمع استجابة لمعطياتها، ووقوعا  تحت تأثيرها، فقد أكدوهم أكثر أفراد ا ببساطة واضحة
Finn,1997 ) 2011منذر، ) ستخدم إلشباع حاجاتهموسيلة ت  كوسائل اإلعالم ل ينظرونأن األفراد، 

األشكال الدرامية التي يقدمها التلفزيون تسعى لترسيخ أو إلغاء أو تعديل بعض أن ( رضا)وأشار  (.3ص 
الخاصة بالمجتمع، علما  أن الدراما التي يقدمها التلفزيون قد تنتج في بيئات مختلفة إلى حد  القيم والمفاهيم

 ،1982رضا، )كبير في نظمها االجتماعية واالقتصادية عن النظم المقابلة في المجتمع الذي تعرض فيه 
 إعالمية بالتلفزيون كوسيلة عرضيؤكد أن اهتمام المراهقين ( كبارة)وهذا ما جعل  (.33-34ص 

شباع حاجات المراهقين، (وبخاصة المسلسالت) لبرامج ومواد تلفزيونية لما يتمتع و  يتزايد بما يتناسب وا 
من ميزات عديدة، فإلى جانب الصوت هناك الصورة واأللوان، والحركة وسهولة اقتنائه  به التلفزيون

تهم العلمية والثقافية وقدرته ووصوله إلى شريحة كبيرة من الناس ومخاطبته لهم على اختالف مستويا
ص  ،2003كبارة، )على التشويق واإلثارة والتثقيف، وتوفيره للجهد والمال والوقت في الوصول إليه 

154.) 

عد مرحلة المراهقة من حياة الفرد من أهم مراحل حياته باعتبارها الفترة األكثر تغيرا  وتأثرا  والتي وت  
حيث يمر المراهق في هذه المرحلة بجملة . وتكوين العادات والقيم لديهالفرد شخصية يتم فيها تشكيل 

شباع حاجاته  ،التوازن واالستقرار النفسي ومتطلباته بشكل يحقق له تغيرات، تستدعي السعي لتحقيق وا 
شباع الحاجات و المحرك األساسي لكل سلوك سوي أو مرضي، هي الحاجات النفسية ألن  مثل يا 
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يكون سببا  من أسباب االنفعاالت اإلنسانية الوجدانية  حباطهاإيا  واجتماعيا ، بينما ونفس ائيا  نممطلبا  
 .مثل مشاعر القلق والتوتر واالكتئاب

ولما كانت الحاجات النفسية من الجوانب التي تؤثر بصورة أو بأخرى على سلوك الفرد، فإن 
، إضافة إلى أنها قد تدعم أنماطا  سلوكية لوسائل اإلعالم دورا  بارزا  في إشباع العديد من تلك الحاجات

 (.221ص  ،1994، درويش)موجودة أصال  في جمهور المشاهدين 

األنشطة التي يقوم  يشمل كافة الذيسلوك لمحركا  رئيسيا  ل دعت   وبما أن وسائل االتصال الحديثة
مشاهدة  فإن ،مكتسبةو ( بيولوجية) وراثية بها الفرد من أفعال وأقوال وأفكار تكون مدفوعة بمحركات

المرسل )عملية االتصال أن باعتبار  ،ببعض تلك المحركات سلوكا  مدفوعا   بحد ذاتها تعتبر التلفزيون
إلى  يؤدي األمر الذي الرموز وتبادلها، مثللية اجتماعية نفسية قائمة على تعم( والرسالة والمستقبل

 .واتجاهاته سلوك اإلنسان التأثير في

 البحثمشكلة  :أولا 
مع تبدل أولويات الحاجات لدى المراهقين في هذه المرحلة تغدو بعض الحاجات أقوى من غيرها 

وبالتالي تطرأ  ،وذلك ألن الحاجات أساس ومنطلق كل سلوك ،وأكثر إلحاحا  على المراهقين في تلبيتها
يره لذاته وميله ومن أهم الحاجات تقد .تغيرات عديدة على سلوك المراهق سعيا  منه إلشباع حاجاته

 منصور،)إلى االستقاللية واهتمامه بالجنس والجنس اآلخر، وحاجته لالنتماء والقبول االجتماعي 
، حيث يسعى المراهق إلشباع تلك الحاجات بطرق مختلفة متأثرا  بالجو المحيط (178، ص 2008

والمدبلجة  ،ية بشكل عامبفقراته الدراموذلك ولعل التلفزيون أهمها  ،به بما في ذلك وسائل اإلعالم
بواقع يختلف عن الواقع الذي يعيشونه بما يحويه من لمتابعتها المراهقين  جذبالتي تو  ،بشكل خاص

 .ن لتبنيها كحلول جاهزة لما يرغبون ويحلمون بهو اختالفات يتوق المراهق

بلجة بشكل عام لدراما التلفزيونية المدابرزت في اآلونة األخيرة ظاهرة اجتماعية تمثلت بمتابعة و 
في جاهدا  إلشباعها وبالتزامن مع ازدياد اهتمام المراهق بحاجاته وسعيه . ومن المراهقين بشكل خاص

، ها لتحقيق ذلكلمتابعة الدراما المدبلجة كونها من أهم الوسائل وأيسر  هذه المرحلة، األمر الذي يدفع به
وين الخبرات مساهمة بذلك في تشكيل وبالتالي فإن وسائل اإلعالم تضطلع بالوساطة في نقل وتك

معدل ، وهذا ما أكدته نتائج بعض الدراسات من ازدياد 385)، ص2005عبد الحميد، )شخصية الفرد 
النجار، )مثل دراسة ض للمسلسالت المدبلجة المعروضة بالقنوات الفضائية العربية بين المراهقين التعرّ 

 .(2100، دلوالّ و  باّل ك  ، 2116

ونظرا  ألن مشاهدة التلفزيون أصبحت نشاطا  يوميا  أساسيا  للكبار والصغار، على حساب األنشطة 
المراهق ينتقل في مشاهدته للتلفزيون إلى متابعة البرامج التي  فإناالجتماعية والتربوية والنمائية، 
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امج الوافدة التي ال تتناسب مع تخص الكبار انتقاال  مباشرا  ناتجا  عن انعدام البدائل المناسبة مقابل البر 
وقد بينت إجابات الطالب على استبانة الدراسة  .(5، ص 2004الشماس، )متطلبات التربية وأهدافها 

كمرشـــــــــــــــــد ومن خالل عمل الباحث كذلك االستطالعية للبحث اهتمام المراهقين بالدراما التلفزيونية، 
من ومتابعته لمشكالت الطلبة المراهقين ، سنوات( 1)لمدة قاربت الـ  نويةلمرحلة الثافي اي تربوي ــــــنفس

اهتمام الطلبة المراهقين تبين . خالل زياراتهم الدورية وتسجيل مالحظاته على تلك المشكالت
ح سن تكيفهم النفسي واستقرارهم العاطفي  لجة وتقمص شخصياتها وانعكاس ذلك علىبالمسلسالت المدب

كذلك و ية نفسية واجتماعية، سلوك المراهقين بأنماط قيام بعض الطالب ن جهة ثانيةوم. واالجتماعي
والتي ال تنسجم مع الوافدة إلينا و التلفزيونية المدبلجة خالل المسلسالت من  تتردد كثيرا  أفكار بتبني 

بابها ـــــــــــــــــــــــــــتحديد أسالجاد لس الباحث بأهمية تناول هذه الظاهرة والعمل ـــــــــــــأح ،عاداتنا وتقاليدنا
 .عالجهال وضع خطط بناءةو 

 :سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن التساؤل التاليعلى ما تقدم ي وبناء  
ما هي طبيعة العالقة بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة وبعض الحاجات النفسية لدى 

 .المراهقين 

 :أهمية البحث من النقاط التالية تنطلق :أهمية البحث: ثانياا 

تغيرات جسمية  تشهدالمرحلة العمرية المتمثلة بمرحلة المراهقة كونها مرحلة أهمية من  -0
 .في المراحل العمرية القادمة ةيجلّ ها الاتونفسية عديدة لها تأثير 

من ، حيث في شخصية المراهقنفسية واجتماعية ما تشهده هذه المرحلة من تطورات م -2
 .لتلفزيونا ىعرض علالتي ت بث وت  المؤثرات أو ضبط ى اآلباء والمربين التحكم صعب علال

تفاعلهم مع محيطهم وتأثرهم بما يعرضه  من حيثن من أهمية دراسة سلوك المراهقي -3
 .فقرات، وتقمصهم وتقليدهم لشخصيات وأبطال مسلسالت الدراماالتلفزيون من برامج و 

، وما نسانيللسلوك اإل ا  كونها محركلدى المراهقين دراسة الحاجات النفسية أهمية  من -4
شباع تلك الحاجات من اللجوء إلى مصادر ووسائل إعالمية مختلفة  .يتطلبه تلبية وا 

االستفادة من نتائج البحث في إعداد وتطوير برامج إرشادية لتوجيه الطالب المراهقين في  -1
وكية لدى المراهقين وتوجهاتهم إشباع حاجاتهم في هذه المرحلة، وفهم بعض األنماط السل

 .من خالل تقليدهم لشخصيات الدراما وأبطالها
ة األبحاث والدراسات التي تناولت مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة وعالقتها بالحاجات قلّ  -1

 .النفسية لدى المراهقين في المجتمع السوري على حد علم الباحث
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 :الحالي إلىيهدف البحث  :أهداف البحث: ثالثاا 

، تقدير الذات) اتحاجكل من دراسة العالقة بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة و  -0
 .لدى المراهقين (االستقاللية، الجنس

 .المدبلجةالتلفزيونية مدى متابعة الطالب المراهقين للدراما  التعرف على -2
الحاجة )اجات المراهقين المدبلجة لحمشاهدة الدراما التلفزيونية مدى إشباع  التعرف على -3

 .(إلى تقدير الذات، الحاجة إلى االستقاللية، والحاجة إلى الجنس
 .الوصول إلى قاعدة بيانات ومقترحات توظف بميدان العمل اإلرشادي -4

 :إلجابة عن األسئلة التاليةفي بحثه لحث االب يسعى: أسئلة البحث: رابعاا 

 لدراما التلفزيونية المدبلجة؟لن و المراهق الطالبما عدد ساعات مشاهدة  -0
 ن فيها الدراما التلفزيونية المدبلجة؟و المراهق الطالب شاهدما هي األوقات التي ي   -2
 الدراما التلفزيونية المدبلجة؟ ن فيهو المراهق الطالبشاهد ي   ذيأكثر أيام األسبوع ال وما ه -3
 التلفزيونية المدبلجة؟الدراما  هافين و المراهق الطالب شاهدما هي أهم القنوات التي ي   -4
، األهل، مع لوحدهم)المدبلجة لدراما التلفزيونية ل المراهقون الطالب مشاهدةما هي طقوس  -1

 ؟(مرفاقهمع 

 :التاليةحث للتأكد من صحة الفرضيات ايسعى الب: فرضيات البحث: خامساا 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة  :الفرضية األولى -0
 .إلى تقدير الذات حاجتهمو ن يالمراهق الطالب لدى

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة  :الفرضية الثانية -2
 .االستقالليةإلى  حاجتهمو ن يالمراهق لدى الطلبة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة  :الثالثةالفرضية  -3
 .الجنسإلى  حاجتهمو ن يالمراهق الطالبلدى 

مدة مشاهدة درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  :الفرضية الرابعة -4
 (.ذكور/إناث)الجنس  عزى إلى متغيرت ينالمراهق الطالبلدى  الدراما التلفزيونية المدبلجة

مدة مشاهدة درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  :الفرضية الخامسة -1
 .الصف الدراسي عزى إلى متغيرت ينالمراهق الطالبلدى  الدراما التلفزيونية المدبلجة

مدة مشاهدة درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  :الفرضية السادسة -1
 .التخصص الدراسي عزى إلى متغيرت ينالمراهق الطالب لدى التلفزيونية المدبلجةالدراما 
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مدة مشاهدة درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  :ةبعالفرضية السا -7
 .العمر عزى إلى متغيرت ينالمراهق الطالبلدى  الدراما التلفزيونية المدبلجة

 متغيرات البحث: سادساا 
 : المستقلالمتغير  -1

 .مدة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة

 : المتغير التابع -2

 :الحاجات النفسية للمراهقين وتضم

 .الحاجة إلى تقدير الذات - أ

 .الحاجة إلى االستقاللية - ب

 .الحاجة إلى الجنس - ت
 :المتغيرات التصنيفية وتضم -3

 .ذكور/إناث :متغير الجنس - أ
 .والثالث الثانوياألول والثاني  :متغير الصف الدراسي - ب
 .الفرع العلمي واألدبي والمهني :متغير التخصص الدراسي - ت
 .سنة( 09-06-07-01-01-04: )متغير العمر - ث

 حدود البحث: سابعاا 
أول مـن وكـانون  ايلـول شـهري الواقعـة بـينالزمنيـة ت في الفتـرة باناتّم تطبيق االست: الحدود الزمانية -

 .(2011-2012) الدراسيم اعالمن  الفصل الدراسي األول

 .محافظة دمشقفي  الرسمية العامة والمهنيةثانويات عدد من الفي  التطبيقتّم : الحدود المكانية -

ة بفروعهــــا والمهنيــــ ،(العلمـــي واألدبــــي) العامــــة: روعهــــابفالمرحلـــة الثانويــــة  ةطلبــــ: الحـــدود البشــــرية -
 .ومن كال الجنسين ،ف األول والثاني والثالث الثانويمن الص (النسوي والتجاري والصناعي)

، تقــدير الــذات) اتحاجــكــل مــن العالقــة بــين مشــاهدة الــدراما التلفزيونيــة المدبلجــة و : الحــدود العلميــة -
 .لدى المراهقين (االستقاللية، الجنس
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البحثمصطلحات تعريف : ثامناا   

 مرحلة المراهقة: Adolescence 

، وحددها أغلب علماء والنضج الرشدالمراهقة هي مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
 (.34، ص 2000، زهران)سنة ( 12-20)النفس بأنها الفترة العمرية الممتدة بين 

مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة  :ويقصد الباحث بمرحلة المراهقة في هذا البحث
 مرحلة التعليم الثانويسنة والتي تشمل طلبة ( 06-00)والتي تبدأ بالبلوغ الجنسي بين  شبابال

 .الصف األول والثاني والثالث الثانوي: بصفوفه
  ةالنفسيالحاجات:Psychological Needs  

هي العنصر الديناميكي والموجه والمنظم لشتى الفعاليات واألنشطة والتصرفات في مواقف  ةالحاج
 .(178، ص 2008 منصور،) دفع اإلنسان إلى القيام بسلوك مافهي التي ت، الحياة المختلفة

  الحاجة إلى تقدير الذاتNeed For Self-Esteem 

حاجة الفرد لتقييم يضعه بنفسه ولنفسه، ويعمل على المحافظة عليه، ويتضمن اتجاهات الفرد اإليجابية  يه
 (.312، ص 2008شاهين، )والسلبية نحو ذاته، كما يوضح مدى اعتقاد الفرد بأنه قادر وهام وناجح 

الحاجة إلى بإجابته على أبعاد مقياس يحصل عليها المراهق الدرجة التي  وهي :اإلجرائييف ر التع
تقدير الذات العائلي، تقدير الذات الرفاقي، تقدير الذات )البحث وهي  االمعد لهذتقدير الذات 

 .والذي وضع بما يخدم أهداف البحث الحالي (المدرسي، تقدير الذات الجسمي

  الستقالليةالحاجة إلى: Need For Autonomy 

وهي إحدى أهم الحاجات التي يعبر فيها المراهق بجهوده للتحرر من قيود أبويه لكي يصبح رائدا  
دارة حياته الخاصة  ، 2007الطحان، )لنفسه ومرشدها، بحيث يستطيع التفكير في تخطيط أنشطته وا 

 (.103ص 

أبعاد مقياس الحاجة إلى  بإجابته علىا المراهق يحصل عليهالدرجة التي  وهي :التعريف اإلجرائي
استقالل الرأي واألفكار، االستقالل االنفعالي، االستقالل )البحث وهي  االمعد لهذاالستقاللية 
 .والذي وضع بما يخدم أهداف البحث الحالي (االجتماعي
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 سجنلالحاجة إلى ا:Need For Sex  

ترتبط بشكل كبير بحدوث البلوغ والنضج عند الجنسين وتتضمن التي أهم الحاجات، و من وهي 
الحاجة لإلشباع والتوافق الجنسي ومعرفة الفروق بين الجنسين واالهتمام بالجنس اآلخر، 

(Atkinson,2000,P.367). 
الحاجة إلى أبعاد مقياس  بإجابته علىيحصل عليها المراهق الدرجة التي  وهي :التعريف اإلجرائي

االهتمام بالجنس اآلخر، مصادر المعلومات عن الجنس، البحث عن )البحث وهي  االمعد لهذالجنس 
 .والذي وضع بما يخدم أهداف البحث الحالي (المعلومات والمواضيع الجنسية، الثقافة الجنسية

 الدراما: Drama 

في الدراما هي شكل من أشكال الفن قائم على تصور الفنان قصة تدور حول شخصيات تتورط 
أحداث هذه القصة، تحكي نفسها عن طريق الحوار المتبادل بين الشخصيات، يعرضها ممثلون يقلدون 

، ص 1972رضا، )األشخاص األصليين في أقوالهم وأفعالهم، فالدراما تشمل المسلسالت واألفالم 
28.) 

 لدراما التلفزيونية المدبلجةا: Television Drama Dubbing  

 (نموذجا  )مجموعة المسلسالت الدرامية التلفزيونية التركية بأنها : تعرف الدراما التلفزيونية المدبلجة
عرض عبر التي ت  و ..( سنوات الضياع، نور، وادي الذئاب، األرض الطيبة الخ )مثل مسلسالت 

هي دراما ذات حلقات وقناة أبو ظبي، و  ،MBCالقنوات التلفزيونية محـددة في قناتيــن أو أكثر مثل قناة 
ثيلها ممثلون ــإنتاجها وتمــــقوم بــــتماعية، يـــاطفية واجـــــالعربية، تتناول قضايا ع ـــدراماقارنة بالـلة مــــطوي

أتراك، أجريت عليها عملية الدوبالج من اللغة التركية إلى اللغة العربية بالفصحى والعامية وبلهجات 
 .لعربيةمختلفة وممثلين من الدول ا

مجموعة المسلسالت الدرامية يقصد الباحث بالدراما التلفزيونية المدبلجة : التعريف اإلجرائي
على قناة  ترضالتي ع  و  (سنوات الضياع، نور، وادي الذئاب)محددة بالمسلسالت التلفزيونية التركية 

MBC، الدراســــــــــة االســــــــــتطالعية الفضائية، في فترات مختلفة، والتي بينت  وقناة أبو ظبي
 .مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدة ومتابعة الطلبة المراهقين لها
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة

لها التي ذات الصلة بمتغيرات البحث و هذا الفصل عرضا  لعدد من الدراسات  يتناول الباحث في
 .المراهقينموضوع الدراما التلفزيونية المدبلجة وعالقتها ببعض الحاجات النفسية لدى عالقة وثيقة ب

 :السابقة إلى قسمينالباحث الدراسات  وقد قّسم

 :المتعلقة بالحاجات النفسيةالدراسات : أولا 
 :العربية الدراسات -

 .تقدير الذات والتكيف المدرسي لدى الطالب الذكور: بعنواناألردن،  1983))جبريل  دراسة  -1

 :هدف الدراسة

العالقة بين تقدير الذات والتكيف المدرسي لدى الطالب الذكور  ف علىالتعرّ هدفت الدراسة إلى 
 .في المدارس الثانوية العامة والمهنية في األردن

 :عينة الدراسة

من طلبة المدارس الثانوية العامة والمهنية في األردن، باعتماد %( 3)نسبة تكونت عينة الدراسة ب
لى ظات وفق نسبة عدد طالب المحافظة إالباحث على التقسيم اإلداري لألردن إلى خمس محاف

طالبا  من صفوف المدرسة الثانوية ( 1341)، بحيث شملت العينة المجموع الكلي لطالب الثانوية
طالبا  من صفوف المدرسة الثانوية المهنية، وقد أعد الباحث اختبار تقدير الذات، ( 286)العامة، و

 .للتكيف المدرسي ا  واختبار 
 :نتائج الدراسة

 :لت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهاتوص

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات والتكيف المدرسي لدى الطالب  - أ
 .الذكور في المرحلة الثانوية

تقويم  :إن العوامل المؤثرة في تقدير الذات، سلبا  أو إيجابا  في إطار المدرسة هي - ب
الرفاق وموقفهم من الطالب، خبرات النجاح المعلمين واتجاهاتهم نحو الطالب، تقويم 

 .والفشل، توقعات الطالب نفسه
المعلمون والعالقة مع الرفاق والنظام  :إن العوامل المؤثرة في التكيف المدرسي هي - ت

 .المدرسي، وخبرات النجاح والفشل، وفعالية الطالب الدراسية
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األدبية  تقدير الذات لدى طالب التخصص العلمي أعلى منه لدى التخصصات - ث
 .والصناعية والتجارية وفي المرحلة الثانوية

تقدير الذات لدى طالب الصف الثالث الثانوي أعلى منه لدى الصفين األول والثاني  - ج
 .الثانوي

 .التكيف المدرسي يصبح أكثر إيجابية مع التدرج نحو صف أعلى في المرحلة الثانوية - ح
إشباع الحاجات النفسية للشباب في مصادر  :بعنوانالسعودية، ( 1993)المفدى  دراسة  -2

 .المرحلتين المتوسطة والثانوية بدول الخليج العربية

 :هدف الدراسة

سنة في المرحلتين ( 13-19)مصادر إشباع الحاجات النفسية للشباب من  ف علىالتعرّ 
 .المتوسطة والثانوية في الدول األعضاء بمكتب التربية العربية لدول الخليج

 :عينة الدراسة

طالبا  وطالبة من المرحلتين ( 1907)م أخذ عينة الدراسة بطريقة عشوائية بحيث تكونت من ت
المتوسطة والثانوية بدول الخليج العربية، وقد استخدم الباحث استبيان من إعداده، احتوى على عشرة 

 .مصادر إشباع للحاجات النفسية مستخدما  عددا  من األساليب اإلحصائية

 :نتائج الدراسة

 :الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها توصلت

إن المصادر األربعة األولى من حيث ما تحققه من إشباع للحاجات النفسية كانت  - أ
المدرسة، األصدقاء، العبادات، األسرة، مع تفاوت بين الطالب والطالبات، وبين 

 .المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في األهمية النسبية لهذه المصادر
لتلفزيون والفيديو كان المصدر األخير من حيث تحقيقه إلشباع الحاجات النفسية إن ا  - ب

، 1993المفدى، )لجميع الطالب والطالبات في كلتا المرحلتين المتوسطة والثانوية 
 (.85021-ص 

تقدير المراهق لذاته، وعالقته بالتجاهات الوالدية،  :بعنوانمصر، ( 1993)شوكت  دراسة -3
 .األقرانوالعالقات مع 

 :هدف الدراسة

مرتفع، متوسط، : )مستويات لتقدير الذات هي دراسة الفروق بين ثالث مجموعات تمثل ثالثة
 .، وذلك في االتجاهات الوالدية، كما يدركها األبناء، والعالقات مع األقران(منخفض
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 :عينة الدراسة

الثاني الثانوي العام بمدينة طالبا  من طالب الصف ( 388)طالبا  اختيروا من ( 150)تكونت من 
اإلسماعيلية بمصر، وقد أعد الباحث أدوات الدراسة التي اشتملت على مقياس تقدير الذات لدى المراهقين، 

 .ومقياس االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء، ومقياس العالقات االجتماعية بين الطالب
 :نتائج الدراسة

 :همهاتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أ
توجد فروق دالة إحصائيا  بين المجموعات الثالثة في إدراك اتجاهات اآلباء التي تتسم  - أ

بالديمقراطية مقابل التسلطية، واالستقالل مقابل االتكال، فالمراهقون ذووا المستوى 
 .المرتفع من تقدير الذات أدركوا اتجاهات اآلباء بأنها تتسم باالستقالل والديمقراطية

ال توجد فروق دالة إحصائيا  بين المجموعات الثالثة في اتجاهات األمهات كما يدركها  - ب
 (.70-71، ص 2003الضيدان، )األبناء 

الحاجات النفسية لدى األطفال في  :بعنوانمصر، ( 2000)دراسة السرسي وعبد المقصود   -4
 .مراحل تعليمية متباينة

 :هدف الدراسة

لدى األطفال من ( الكفاءة، واالستقاللية، واالنتماء)ترتيب الحاجات النفسية وهي  ف علىالتعرّ 
 .الجنسين في مراحل تعليمية مختلفة

 :عينة الدراسة

 :طالب من مراحل دراسية مختلفة وشملت العينة المراحل التالية( 400)تكونت عينة الدراسة من 
طالب ( 100)على أساس  (اإلعدادي، والثاني الثانويرياض األطفال، والصف الثاني االبتدائي والثاني )

 .ن في هذه الدراسةيلكل مرحلة ولقد تم استخدام مقياس الحاجات النفسية من إعداد الباحثت
 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

اإلناث تفوق الذكور على اإلناث في مرحلتي التعليم االبتدائي، واإلعدادي، وتفوقت  - أ
 .على الذكور في مرحلة التعليم الثانوي من حيث الحاجات النفسية

 .وجود فروق دالة إحصائيا  بين الذكور واإلناث في الحاجة إلى االنتماء لصالح اإلناث - ب
 .تفوق اإلناث في مرحلة التعليم اإلعدادي على الذكور من حيث الحاجة إلى االستقاللية - ت
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االبتدائي، واإلعدادي على اإلناث من حيث الحاجة  تفوق الذكور في مرحلتي التعليم - ث
 .إلى الكفاءة

المناخ األسري وعالقته بإشباع الحاجات النفسية  :بعنوانمصر، ( 2003)دراسة سليمان   -5
 .لألبناء المراهقين

 :هدف الدراسة

شباع حاجاتهم النفسية  .فهم العالقة بين التفاعل في األسرة المصرية وبين شخصية األبناء وا 
 :عينة الدراسة

طالب وطالبة تتراوح ( 101) اختيار العينة من مدرستين ثانويتين، وقد بلغ عدد أفرادها تمّ 
 .سنة( 15-18)أعمارهم بين 

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

خ األسري وبين إشباع الحاجات سالبة ذات داللة إحصائية بين المنا وجود عالقة ارتباط - أ
 .ولوجية لدى طالب وطالبات المرحلة الثانويةزييلفا

سالبة ذات داللة إحصائية بين المناخ األسري غير السوي وبين  وجود عالقة ارتباط - ب
 .إشباع الحاجة إلى األمن واألمان لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية

حاجة إلى سالبة بين المناخ األسري غير السوي وبين إشباع ال ال توجد عالقة ارتباط - ت
 .الحب واالنتماء لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية

سالبة ذات داللة إحصائية بين المناخ األسري غير السوي وبين  وجود عالقة ارتباط - ث
 .إشباع الحاجة إلى تقدير الذات لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية

 .األسرة بين المفهوم والممارسةالتربية الجنسية في  :بعنوانسورية،  (2003)الشماس  دراسة -6

 :هدف الدراسة

واقع التربية الجنسية في األسرة بين المفهوم والممارسة في مدينة دمشق، والتعّرف  علىالتعّرف 
 .على الممارسات الوالدية الخاصة بالمسائل الجنسية في المجتمع السوري والعوامل المؤثرة فيها

 :عينة الدراسة

، واعتمد (أمهات)إناث  (132)و( آباء)ذكور  (168)فردا  منهم  (300)شملت العينة على 
 .الباحث المنهج الوصفي االستقصائي باستخدام االستبانة لمعرفة آراء أفراد العينة من اآلباء واألمهات
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 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
 .األساسية عن الجنسجاءت العالقة بين الرجل والمرأة في طليعة المفاهيم  - أ

إن أكثر اآلباء واألمهات ال يتعرضون إلى أسئلة أبنائهم الجنسية، وال يتحدثون صراحة   - ب
 .عن األمور الجنسية

 .ي عد اإلحراج سبب أساسي في عدم التحدث عن الجنس، يليه التحريم، ثّم عدم المعرفة - ت
التربية الجنسية السليمة من أفراد العينة إن الواقع الحالي يفتقر إلى  (64%)أكدت نسبة  - ث

ن التربية الجنسية تعاني من مصاعب كثيرة مثل  الكبت والقهر )في األسرة، وا 
 (.االجتماعي

مفاهيم التربية الجنسية وطرائق تدريسها في كتب  :بعنوانسورية،  (2008)جمعة دراسة   -7
 .الثانوي العاموالتعليم ، الحلقة الثانية ،التربية اإلسالمية في مرحلتي التعليم األساسي

 :هدف الدراسة

الكشف عن واقع التربية الجنسية من خالل تقصي الموضوعات والمفاهيم المدروسة في كتب 
، وتبيان مدى مناسبتها وتحقيقها لألهداف المرجوة من تدريس التربية الجنسية، التربية اإلسالمية

، من خالل تحليل األساسي والتعليم الثانويفي مرحلتي التعليم ومعرفة مفاهيم التربية الجنسية الواردة 
مضمون كتب التربية اإلسالمية، ومعرفة آراء مدرسي مادة التربية اإلسالمية حول واقع موضوعات 

 .التربية الجنسية في كتب التربية اإلسالمية، وكذلك معرفة آراء الطلبة عينة الدراسة
 :عينة الدراسة

، (الحلقة الثانية)تلميذة  من مرحلة التعليم األساسي  (233)و تلميذا   (214)تكونت العينة من 
 (334)طالبة من مرحلة التعليم الثانوي العام، أما عينة المدرسين فقد بلغت  (126)طالبا  و (105)و

 .مدرسا  ومدرسة  
 :نتائج الدراسة

 :عدة نتائج من أهمها إلىتوصلت الدراسة 

 .التربية الجنسية في كتب التربية اإلسالمية قليلةمعظم المفاهيم الواردة في موضوعات  - أ
تقاربت إجابات المدرسين والطلبة حول واقع موضوعات التربية الجنسية، إذ رأت نسبة  - ب

أن الموضوعات ال تتناسب مع الوقت المخصص لها وعدم ترابطها مع  (%51)
 .الموضوعات األخرى في الكتاب
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لبة عدم كفاية موضوعات التربية من إجابات المدرسين والط (54%)رأت نسبة  - ت
 .الجنسية

من الطلبة ضرورة تقديم تربية (88%) من المدرسين، ونسبة  (78%)أكدت نسبة  - ث
 .جنسية فاعلة في مادة التربية اإلسالمية

القنوات الفضائية واألصدقاء )أكد المدرسين أن الطلبة يعتمدون في التثقيف الجنسي  - ج
 (.األهل والمدرسين والكتب الدينية)اعتمادهم على أكثر من ( واإلنترنت والمجالت

 .الجنسيةأكدت الدراسة رجوع الطلبة المراهقين إلى زمالئهم في كثير من االستفسارات  - ح
 .عداديةالستقاللية لدى طالبات المرحلة اإل :بعنوانالعراق،  (2011) والتميمي الحسنيدراسة   -8

 :هدف الدراسة

من خالل  لديهن قياس االستقالليةبعدادية وذلك لدى طالبات المرحلة اإل االستقاللية التعّرف على
 .من إعداد الباحثين مقياس االستقاللية
 :عينة الدراسة

، وقد بلغ عددهن (العلمي واألدبي)من طالبات الصف الخامس بفرعيه  الدراسةتكون مجتمع 
اختيرت بالطريقة العشوائية من طالبة ( 100) منوتكونت عينة البحث التطبيقية  ،طالبة( 5765)

طالبة من ( 50)من مدرستي الزهراء واليقظة بواقع ( أدبي/علمي)مدرستين لطالبات الصف الخامس 
حصائية الوسائل اإل الباحثين خدماستو  ،(2010-2011)في محافظة بابل للعام الدراسي  كل مدرسة،

 .(SPSS)للعلوم النفسية االجتماعية حصائية بحث من خالل الحقيبة اإلالهداف أ المناسبة لتحقيق
 :نتائج الدراسة

 :يهتوصلت الدراسة إلما أهم 

عداديات محافظة بابل إفي ( دبيالعلمي واأل)ن عينة البحث من طالبات الصفوف الخامسة إ
ن تلك الطالبات ال أوهذا يدل على  ،قل من الوسط الفرضي على مقياس االستقالليةألديهن درجات 

الظروف البيئية  مما يعطي مؤشر بأن ،ن االستقاللية لديهن ضعيفةإيتمتعن بسلوك استقاللي بل 
وحالة الضغوط النفسية التي يعاني منها المجتمع العراقي بشكل عام من خالل الضغوط الناجمة من 

 في االستقاللية وسلوكا   بحث ضعفا  فراد عينة الأن تولد لدى أمنية والحالة االقتصادية يمكن الحالة األ
 .)421-391، ص 2011التميمي، و  الحسني) خرينعلى اآل و اتكاليا  أ اعتماديا  
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 :الدراسات األجنبيـة -

  .Demo, Et Al (1987)، أمريكا، ديمو وآخرون دراسة -1
Family Relation And The Self-Esteem Of Adolescent And Their 
Parents.  

 .العالقات األسرية وتقدير ذات المراهقين ووالديهم :بعنوان

 :هدف الدراسة

 .التفاعل بين المراهق والوالدين بين تقدير الذات لدى المراهقين، وأبعاد االرتباطاتفحص 
 :عينة الدراسة

من الذكور، وتراوحت أعمارهم  (69)من اإلناث، و( (70مراهقا  منهم ( (139تكونت العينة من 
 .سنة (23-66)سنة، واشترك في الدراسة أحد الوالدين لكل مراهق، بأعمار بين ( (10-17بين 

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

سالبة ودالة إحصائيا  بين إدراك األبناء للدعم الوالدي للمراهق  وجود عالقة ارتباط - أ
 .وتقدير الذات لدى اإلناث فقط

للتحكم ( إناث، ذكور)سالبة ودالة إحصائيا  بين إدراك األبناء  وجود عالقة ارتباط - ب
 .الوالدي وتقدير الذات لدى هؤالء األبناء

لعملية ( إناث، ذكور)إيجابية ودالة إحصائيا  بين إدراك األبناء  وجود عالقة ارتباط - ت
 االتصال والمشاركة من قبل الوالدين وتقدير الذات لدى هؤالء األبناء

1987, P.705-715)            (Demo,. 

  ,Black (1996)، أمريكا، دراسة بالك -2

Self-Esteem In Relation To Gender, Socioeconomic Status, Ethnic, 
Cultural Origin, Family Characteristics, And Academic Achievement In 
Middle School. 

، صفات يثقافالصل األتقدير الذات، وعالقته بالنوع، والحالة الجتماعية، العرق،  :بعنوان
 .العائلة، والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة
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 :هدف الدراسة

األصل العرق، تصادية، قجتماعية االالذات، ومتغيرات النوع والحالة اال تقديربين  بحث العالقة
 .مميزات العائلة والتحصيل الدراسيي، وخصائص أو ثقافال

 :عينة الدراسة

، (54%)طالب من طالب مدرسة متوسطة أغلبهم من اللون األبيض بنسبة (90)  اختيار تمّ 
 .(15.2%)من ذوي اللون األسود، وآخرين بنسبة ( (18.2% وبنسبة 

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

 .عادة ما يكون له اتجاهات متعددة تقدير الذاتأن  - أ
 .األكاديمي تقدير الذات تمثل العائلة القوة الدافعة لتنمية - ب
عزى للحالة االجتماعية عند اإلناث والذكور ت تقدير الذاتال يوجد فروق بين  - ت

، أما الطالب الذين يعيشون بمفردهم في المنزل بعد المدرسة لفترة طويلة االقتصاديةو 
للشكل الخارجي هام جدا   تقدير الذاتو . نحراف في تقديرهم لذاتهممن الوقت لديهم ا

 .للطالب الذين أمهاتهم متعلمات تعليم جامعي أو عال  
وفرت هذه النتائج الكثير لنأخذه في اعتبارنا لفهم تقدير الذات للمراهقين وعالقته  - ث

 (. (Black, 1996, P.170بالمتغيرات اإلحصائية للسكان
  Ellis, (1999) ،نيوزيلندا، إليس دراسة -3

Adolescents Perceptions Of Self-Esteem:A Newzaland Study. 

 .مفهوم تقدير الذات عند المراهقين في مقاطعة وايكاتو في نيوزيلندا :بعنوان

 :هدف الدراسة

الذات عند المراهقين، ومعرفة إلى أي مدى تتوافق آراؤهم أو تتعارض مع  تقديربحث أساليب 
 .النظريات الحالية لعلماء النفس في تقدير الذات

 :عينة الدراسة

شهور، ( 6)سنة وشهرين، بمتوسط سنة و( 15)سنة إلى ( 14)من عمر  طالبا  ( 24)تّم اختيار 
نيوزيلندا، وذلك لمعرفة مفهومهم عن تقدير الذات، ومن من مدرستين ثانويتين في مقاطعة وايكاتو في 

ومعظم المشاركين من أصل أوروبي واألقلية من أصل نيوزلندي، واعتمدت  ،  طالبا( 12)كل مدرسة 
الدراسة على أسلوب المقابلة وحصول الطالب على الموافقة من األبوين في مشاركته في هذه المقابلة، 
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خباره بعد معرفته هدف الدراسة، وان سحابه في أي وقت يريد مع إمداده بالثقة الالزمة، وسرية اسمه وا 
 .دقيقة( 30)بتسجيل المقابلة لمدة 

 :نتائج الدراسة

 :عدة نتائج من أهمها إلىتوصلت الدراسة 

( 8)طالبا  أن سلوك الفرد في المدرسة يتعلق بتقديره لذاته، كما اقترح ( 19)اقترح  - أ
رتفعة أو النجاح في المدرسة يعطي للفرد تقدير ذات طالب أن الحصول على درجات م

 .مرتفع
أجمع أغلبية الطالب أن العائلة والرفاق لديهما تأثير كبير في تقدير الفرد لذاته، كما  - ب

تعتمد على األسلوب الذي يتعامل به هؤالء األشخاص مع الطالب، وما هي فكرتهم 
شأن الطالب أو إهانته يكون له تأثيره طالبا  على أن التقليل من ( 18)عنه؟ بينما أشار 

السلبي على تقدير الذات، كما أشاروا إلى أن المدح والثناء، أو اإلعالء من شأن 
 .الطالب له تأثيره اإليجابي في تقدير الذات

طالبا  أن تقدير الذات ال يعتمد على رأي اآلخرين تجاه الفرد، ولكن يعتمد ( 12)اقترح  - ت
 .يقبل هذا الرأي أم يرفضهعلى ما إذا كان الفرد س

من الطالب أن تقدير الذات يعتمد على العوامل الداخلية للفرد، وبالتالي ( 5)يرى  - ث
فتقدير الذات يعتبر بعيدا  عن أي عوامل اجتماعية، وبناء  على ذلك فإن الطالب هو 

من الطالب أن تقدير الذات يختلف طبقا  إلرادة ( 2)الذي يحدد مصيره، بينما اقترح 
 .لفرد، ويرى ثالثة آخرون أن تقدير الذات يرتبط بالمقارنة مع اآلخرينا

أثبتت الدراسة أن تقدير الذات يعتمد على العوامل الخارجية وليست الداخلية ومن هذه  - ج
اإلنجازات الدراسية، المدح والثناء، مساعدة اآلخرين، وذلك عند األغلبية، بينما  :العوامل

شيء يتقّلب ويتغير وفقا  إلرادة الفرد بشكل عام واألحداث  رأي األقلية أن تقدير الذات
 (. (Ellis,1999,P.349-358اليومية التي يتعرض لها

  ,Klein (2004) ، ألمانيا،كالين دراسة -4
Ignorance Of Boys And Girls The Fundamentals Of Sex Education Leads 
Them To Films And Magazines. 

 .والفتيات بأسس التربية الجنسية يدفعهم نحو األفالم والمجالت جهل الفتيان :بعنوان

 :هدف الدراسة

 .الفتيان والفتيات عن أجسامهم وعن أجهزتهم التناسلية ووظائفها معلوماتالتعّرف على 
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 :عينة الدراسة

 .طالبا  وطالبة في عدد من المدارس الثانوية في مدينة برلين (478)من  الدراسةتكونت عينة 
 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

 .أن أفراد العينة يجهلون حتى تركيبة أجسامهم وأجهزتهم التناسلية ووظائفها - أ
أن التقصير في تربية األبناء جنسيا  من قبل األسرة والمدرسة يدفعهم للبحث عن  - ب

ث عبر وسائل اإلعالم مصادر أخرى ال تربوية، إذ تبين أن األفالم اإلباحية التي ت ب
واإلنترنت، والمجالت الجنسية من المصادر األساسية التي يلجأ إليها أفراد العينة 

 .للحصول على المعلومات الجنسية
وجود قصور في المناهج التربوية في هذه المرحلة، والتي تقتصر على شرح الجوانب  - ت

يتمتعون بتأهيل خاص في  البيولوجية والفيزيولوجية عن الموضوع، كما أن المدرسون ال
مجال التربية الجنسية، وهذا ما دفع الطلبة للبحث عن مصادر معلوماتية أخرى وقد 

 .يجدونها في المجالت الجنسية وشبه الجنسية وصفحات اإلنترنت، واألفالم اإلباحية
أن التربية الجنسية الصحيحة للمراهقين، أفضل طريقة لمكافحة ظاهرة الحمل بين  - ث

 .التي انتشرت بشكل ملحوظ في األعوام األخيرةالقاصرات 
  ,Somers & Surmann (2004)أمريكا،  ،دراسة سومرز وسورمين -5

Adolescents Preferences For Source Of Sex Education. 

 .ة للتربية الجنسية لدى المراهقينالمصادر المفضل :بعنوان

 :هدف الدراسة

التربية الجنسية تفضيال  لدى المراهقين، وبيان فيما إذا كانت متغيرات الجنس  مصادرتحديد أكثر 
 .والصف والعرق لها أثر في اختالف ترتيب هذه المصادر لديهم

 :عينة الدراسة

مدينة ويني، انقسموا إلى  مدارسفي عدد من  وطالبة   طالبا   (672)تكونت عينة الدراسة من 
من الذكور، من الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر،  (441)من اإلناث، و (231)

 .أمريكيين أفريقيين أمريكيين أوربيين، أسبانين أمريكيين: وتوزعوا إلى ثالث مجموعات حسب العرق

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
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األكثر تفضيال  لتقديم  أجمعت المجموعات العرقية الثالث على أن األهل هم المصدر - أ
ذكور الالتربية الجنسية بالنسبة لهم، واألمر نفسه ينطبق على الصفوف األربعة ما عدا 

الصف الحادي عشر والثاني عشر الذين أشاروا إلى أولوية وتفضيل المدرسة من 
 .كمصدر للتربية الجنسية بالتساوي مع األهل

لية األوربية الفقراء، واإلناث األوربيات حددت مجموعتان من المراهقين هما الذكور األق - ب
بوصفهما مصدرا  أمثال  للتربية الجنسية أكثر ( األطباء، الممرضات)األمريكيات في أن 

 .من األخوة
أقرت المجموعات والصفوف واألعراق ولكال الجنسين بأن األهل في المرتبة األولى  - ت

ّثم األخوة في المرتبة الرابعة، وجاءت كمصدر للتربية الجنسية، ثّم المدرسة، ّثم األقران، 
وسائل اإلعالم في المرتبة الخامسة، وجاء المختصون كاألطباء والممرضين 

 .والممرضات في المرتبة األخيرة

 :الدراسات المتعلقة بمشاهدة التلفزيون والدراما المدبلجة: ثانياا 
 :الدراسات العربية -

 .البرامج التلفزيونية في النشء والشبابأثر :بعنوانقطر، ( 1994)دراسة كامل وآخرون  -1

 :هدف الدراسة

 .التعّرف على أثر البرامج التلفزيونية على المراهقين والشباب من المشاهدين في المجتمع القطري
 :عينة الدراسة

( 300)من اإلناث و( 298)من الذكور و( 302)شاب بينهم ( 600)كان من بين أفراد العينة 
سنة، وخصصت استبانه ( 25إلى أقل من  15)أعمار فئة الشباب بين  تراوحتمن أولياء األمور، 

 .خاصة لكل فئة من فئات الدراسة
 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

أما نسبة اإلناث  ،ساعات يوميا  ( 2-5)ذكور بين %( 75.5)يشاهد التلفزيون نسبة  - أ
 .نفسهاللمدة الزمنية %( 69.1)فكانت 

 :أما البرامج المفضلة للمشاهدة من الجنسين فكانت على النحو اآلتي - ب
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المركز األول لكال ( المسلسالت واألفالم العربية واألجنبية)احتلت البرامج الترفيهية      
وجاءت البرامج الثقافية والدينية واإلعالمية ، والبرامج التعليمية المركز السادس، الجنسين

 (.2100الدبوبي وأعمر، ) الوسطوالرياضية في 
استخدام الشباب المصري للقنوات الفضائية واإلشباعات  :بعنوانمصر، ( 1996)سري ي  دراسة  -2

 .المتحققة منها

 :هدف الدراسة

ضهم ودوافع استخدامهم للقنوات ودوافع تعرّ  ،ف على التوافق النفسي واالجتماعي للشبابلتعرّ ا
 .لديهمالفضائية واإلشباعات المتحققة 

 :عينة الدراسة

كانت هذه الدراسة وصفية اعتمدت على منهج المسح لعينة من الشباب في القاهرة والجيزة، وقد 
مفردة من الجنسين تتراوح أعمارهم ( 100)اختيار العينة بطريقة عشوائية من الشباب بلغ عددها  تمّ 

 .سنة( 15-30)بين 
 :نتائج الدراسة

 :من أهمها توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

وقد ، ض للقنوات الفضائية ودافع االسترخاءموجبة بين معدل التعرّ  وجود عالقة ارتباط - أ
يرجع ذلك إلى ما يتسم به االسترخاء من حالة هدوء نفسي تدفع بالمشاهد إلى البحث 

 .عما يساعده على ذلك

 .ض للفضائياتت دوافع التعرّ كلما زاد التوافق النفسي واالجتماعي قلّ  - ب

شباع  عالقة ارتباطوجود النتائج بينت  - ت موجبة بين التوافق النفسي واالجتماعي للشباب وا 
ضهم زاد تعرّ  واجتماعيا   حصولهم على المعلومات فقط، فكلما زاد توافق الشباب نفسيا  

 .للقنوات الفضائية إلشباع الحاجة إلى المعلومات

ض اإلناث للقنوات وتتعرّ ، ض الشباب المصري بشكل منتظم للقنوات الفضائيةيتعرّ  - ث
وجاءت الدوافع الطقوسية في المرتبة األولى بين دوافع ، الفضائية أكثر من الذكور

تليها الدوافع النفعية مع عدم وجود تأثير لعامل السن ، ض الشباب للقنوات الفضائيةتعرّ 
 .والنوع
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السينمائية التي تبثها اتجاهات المراهقين نحو األفالم  :بعنوانمصر، ( 1997)الحلواني  دراسة -3
 .القنوات الفضائية

 :هدف الدراسة

 .ف على اتجاهات المراهقين نحو األفالم السينمائية التي تبثها القنوات الفضائيةلتعرّ ا
 :عينة الدراسة

-01)مفردة من طالب المرحلة الثانوية من ( 142)أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها 
 .والعلمي من محافظة الجيزةسنة بقسميها األدبي ( 07

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

جذابة أنها  :أهم دوافع مشاهدة األفالم على القنوات الفضائية لدى المراهقين هي - أ
 .وفيها مساحة من الحرية، تقدم لي تجارب الحياة، تنقلني إلى عالم آخر، ومشوقة

 :المراهقين على القنوات الفضائية مرتبة كما يلي جاءت المشاهد التي تنال إعجاب - ب
 .ومشاهد المطارادت، ومشاهد الضرب، المشاهد الغرامية، مشاهد المغامرات

شاهده وتتفق كل األسرة على ما ي  ، ختار أغلب المراهقين عينة الدراسة األفالم بأنفسهما - ت
ة الجماعة مع وجود ويرجع ذلك إلى أن المراهق في هذه المرحلة يهتم بمساير  ،المراهق

 .الرغبة في تأكيد الذات
أهم الفوائد التي ترجع على المراهق من مشاهدة األفالم المعروضة في الفضائيات ما  - ث

 .مه عدم مصاحبة أصدقاء السوءوتعلّ ، م حل المشكالت التي تواجه المراهقتعلّ  :يلي

األجنبية في التلفزيون على إدراك ض للدراما تأثير التعر   :بعنوانلبنان، ( 1999) شقير دراسة -4
 .الشباب اللبناني للواقع الجتماعي

 :هدف الدراسة

ض للدراما األجنبية في التلفزيون على إدراك الشباب اللبناني للواقع االجتماعي تناولت تأثير التعرّ 
نظرية الغرس ة إطارا  نظريا  متمثال  في باحثعنف واإلدمان، وقد استخدمت الفيما يتصل بمفهومي ال

 التي ع رضتساعة من الدراما األمريكية والبريطانية والمكسيكية ( 125)الثقافي وتحليل مضمون لـ 
وقد اعتمدت الدراسة على نتائج تحليل المضمون في صياغة ، في القنوات اللبنانية الحكومية والخاصة

 .أسئلة االستبيان
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 :عينة الدراسة

( 400)الميدانية على عينة عشوائية طبقية، طبق االستبيان على اعتمدت الباحثة في الدراسة 
سنة، واعتمدت ( 20-24) مبحوث من الشباب اللبناني من كافة المحافظات في المرحلة العمرية من

في تلفزيون  رضتالباحثة في الدراسة التحليلية على عينة عمديه من األفالم والمسلسالت األجنبية ع  
وحتى  آبلبنان الحكومي وتلفزيون المؤسسة اللبنانية لإلرسال وتلفزيون المستقبل خالل الفترة من أول 

 .ساعة إرسال في اإلجمالي( 125)بما يعادل ( 1997)من عام  تشرين األولنهاية 

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

فضل الشباب ألجنبية المرتبة األولى من حيث المواد التي ي  األفالم والمسلسالت احققت  - أ
 .مشاهدتها

العينة أن الواليات المتحدة هي أكثر المجتمعات عنفا   أفرادمن %( 62.5) نسبةوجد  - ب
 .أن المكسيك أقل المجتمعات عنفا  %( 40.5) نسبة ووجد

للواقع االجتماعي ض للتلفزيون وبين إدراك الشباب اللبناني هناك عالقة بين حجم التعرّ  - ت
 .وذلك فيما يتصل بقضيتي العنف واإلدمان

من أفراد العينة أن العنف والصراع في األفالم والمسلسالت شبه %( 32.5) نسبةيرى  - ث
 .أنه خيالي%( 34) نسبة ووجد، منهم أنه واقعي%( 26) نسبةبينما يرى ، واقعي

ات الفضائية واإلشباعات استخدام المراهقين للقنو  :بعنوانمصر، ( 2002)دراسة حمدي  -5
 .المتحققة منها

 :هدف الدراسة

ف على اإلشباعات المتحققة منها والتعرّ  ،ف على دوافع استخدام المراهقين للقنوات الفضائيةالتعرّ 
ضهم للقنوات الفضائية ومستوى الدافعية والعالقة بين الخصائص النفسية للمراهقين ودوافع تعرّ 

 ،(القلق والوحدة النفسية)ض والخصائص النفسية والعالقة أيضا بين كثافة التعرّ ، ض لهذه القنواتللتعرّ 
 .ضف على المتغيرات الديموغرافية وحجم التعرّ وسعت الدراسة أيضا للتعرّ 

 :عينة الدراسة

مفردة من المراهقين في المرحلة العمرية الممتدة من ( 400)طبقت الدراسة على عينة قوامها 
اللتقاط القنوات  ا  ل مرحلتي المراهقة المتوسطة والمتأخرة ممن يمتلكون أطباقسنة، وتشم( 21-15)

الفضائية في محافظتي القاهرة والمنيا، وراعى الباحث المتغيرات التي حددها أن تكون مشمولة في 
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تم إجراؤها من خالل ، سؤاال  تتضمن أهداف الدراسة( 33)العينة واعتمد على صحيفة استبيان شملت 
 .ة شخصية لضمان الحصول على إجابات دقيقةمقابل

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

وجود عالقة بين الخصائص النفسية للمراهقين واإلشباعات المتحققة من مشاهدة   - أ
القنوات الفضائية وتظهر بوضوح في وجود خاصية الشعور بالقلق، والشعور باليأس، 

 .والحرمانواإلحباط والظلم 
ضهم للقنوات الفضائية وجود عالقة بين الخصائص النفسية للمراهقين ومعدل تعرّ   - ب

 .داخل خاصتي الشعور باليأس واإلحباط( متوسط ساعات المشاهدة اليومية)
 بنسبة MBCقناة  :أهم القنوات الفضائية العربية التي يحرص المراهقون على مشاهدتها - ت

%( 61.5) بنسبة ARTو LBC قناتي ،%(70.8) بنسبةالمستقبل قناة ، %(78.8)
 .لكل منهما

 :أهم المواد والبرامج التي يحرص المراهقون على مشاهدتها في القنوات الفضائية هي  - ث
 .%(88.8) بنسبةالمسلسالت واألفالم العربية ، %(97.3) بنسبة األغاني والمنوعات

ما يحدث في العالم  معرفة :أهم دوافع مشاهدة المراهقين للقنوات الفضائية هي - ج
معرفة ، %(88.6) بنسبةمعرفة بعض المعلومات عن النفس واآلخرين  ،%(96.8)

تكون موضوعاتها وبرامجها مادة للحديث  ،%(88.3) بنسبةثقافات الشعوب األخرى 
، %(82) بنسبة معرفة كيف يحل الناس مشاكلهم، %(84.6) بنسبةمع اآلخرين 

معرفة النصائح بما يجب أن يفعله ، %(80.9) بنسبة ف على مشاكل اآلخرينالتعرّ 
 بنسبةتساعد على الهدوء واالسترخاء ، %(79.5) بنسبةالفرد في المواقف المختلفة 

 .%(55.3) بنسبةالمساعدة في الحياة العاطفية ومعرفة معلومات جنسية ، %(77.6)
زيادة المعرفة :يأهم اإلشباعات المتحققة من مشاهدة المراهقين للقنوات الفضائية ه - ح

 بنسبةزيادة القدرة على إدارة النقاش مع اآلخرين ، %(95.1) بنسبةباألحداث الخارجية 
اكتساب ، %(89.1) بنسبة القضاء على الشعور بالوحدة واالكتئاب، %(89.8)

الناس  معرفة كيف يحلّ ، %(87.3) بنسبةاإلحساس باألمن من خالل المعرفة 
 بنسبةم السلوك الواجب فعله في المواقف المختلفة تعلّ ، %(85.5) بنسبة مشاكلهم

والمساعدة في ، %(74.8) بنسبة المساهمة في حل مشاكل المراهقين، %(84.1)
 %(.57) بنسبة الحياة العاطفية
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دوافع استخدام المراهقين المصريين للقنوات الفضائية  :بعنوانمصر، ( 2002)دراسة مزيد  -6
 .واإلشباعات المتحققة لهم

 :الدراسة هدف

 .التعّرف على دوافع استخدام المراهقين المصريين للقنوات الفضائية واإلشباعات المتحققة لهم
 :عينة الدراسة

 عمرمفردة من المراهقين المصريين من ( 400)اقتصرت عينة الدراسة على عينة عمدية قوامها 
 .سنة من مدينة القاهرة( 18-15)

 :نتائج الدراسة

 :عدة نتائج من أهمها توصلت الدراسة إلى

التسلية واالسترخاء والتخلص من الملل  :أهم دوافع التعّرض للقنوات الفضائية هي  - أ
االنفتاح على المجتمعات العربية ، %(72) بنسبة معرفة األخبار، %(80.4) بنسبة

 بنسبةوتقدم برامج أفضل من القنوات األرضية ، %(63.7) بنسبةوالتعّرف عليها 
(29.2.)% 

 بنسبةالمنّوعات ، %(85.4) بنسبةالدراما العربية  :المواد المفضلة هيأهم   - ب
 .%(48.6) بنسبةالمباريات والبرامج الرياضية ، %(54.2)

، %(46.7) بنسبة ي شاهد القنوات الفضائية من ساعتين ألقل من أربع ساعات  - ت
 وي شاهدها من ساعة إلى أقل من، %(19.7) بنسبةوي شاهدها بصفة غير منتظمة 

وي شاهدها ، %(13) بنسبةوي شاهدها أكثر من أربع ساعات ، %(16.3) بنسبةساعتين 
 %(.4.3) بنسبةأقل من ساعة 

، %(29.2) نسبةبومع األصدقاء ، %(52) نسبةبي شاهد القنوات الفضائية بمفردهم   - ث
 %(.18.8) نسبةبومع األسرة 

 LBCالفضائية اللبنانية قناة  :أهم القنوات الفضائية المشاهدة لدى عينة الدراسة هي  - ج
 %(.41.36) بنسبة MBCقناة ، %(60.3) بنسبةقنوات دريم ، %(73.2) بنسبة

 بنسبةفترة المساء ، %(48.7) بنسبةفترة السهرة  :أهم فترات المشاهدة هي  - ح
 (.84-65، ص 2002 ،مزيد) فترة الظهيرة %(13) بنسبةو ، %(30.3)
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دور المسلسالت العربية التلفزيونية المصرية في التنشئة  :بعنوانمصر، ( 2004)حمد أدراسة  -7
 .الجتماعية للمراهقين

 :هدف الدراسة

معرفة دور المسلسالت العربية التلفزيونية في التنشئة االجتماعية للمراهقين والقيم االجتماعية، 
العربية التلفزيونية واتجاهات المراهقين نحو القضايا المختلفة، ونماذج القدوة التي تقدمها المسلسالت 

 .للمراهقين
 :عينة الدراسة

( 18-12)مفردة تتراوح أعمارهم بين ( 400)تطبيق الدراسة الميدانية على عينة مؤلفة من  تمّ 
اختيار أفراد العينة من حضر وريف مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أما عينة الدراسة  سنة، وتمّ 
على القناتين األولى والثانية لمدة دورتين  عرضتمسلسال   حد عشرأطبقت على فقد التحليلية 

، (2003) لعام حزيرانوحتى شهر  كانون الثانيتلفزيونيتين أي لمدة ستة أشهر بدءا  من شهر 
استخدمت الباحثة منهج المسح بالعينة وذلك ألنه يصعب إجراء مسح شامل لمجتمع البحث، ولجأت 

صحيفة تحليل المضمون وذلك لجمع بيانات الدراسة في البيانات الباحثة إلى استخدام أداتين لجمع 
 .التحليلية وصحيفة االستقصاء لجمع بيانات الدراسة الميدانية

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

كانت من أكثر الجوانب التى عالجتها المسلسالت العربية التلفزيونية المشاكل  -أ
تليها المشاكل النفسية  ،ليها عرض عدد من القيم اإليجابية داخل المجتمعي ،االجتماعية

في حين كانت درجة اهتمام المسلسالت العربية والتلفزيونية لعرض قضايا ومشكالت 
 .المراهق قليلة

مرحلة  :كانت المسلسالت العربية التلفزيونية أكثر اهتماما  بالمراحل العمرية اآلتية -ب
اهتمامها بمرحلتي  مرحلة المراهقة في حين قلّ  ثمّ  ،لة الشيخوخةالشباب تليها مرح
 .الكهولة والطفولة

 ،يفضل المراهقون مشاهدتها من خالل التلفزيون كانت األفالم العربية يأكثر الفقرات الت - ت
المسلسالت  األغاني والمنوعات العربية ثمّ  المسرحيات العربية ثمّ  تليها البرامج الدينية ثمّ 

 .العربية
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أكثر الموضوعات المفضل مشاهدتها لدى المراهقين من خالل المسلسالت العربية  - ث
ثّم المسلسالت  ،تليها المسلسالت االجتماعية ،التلفزيونية كانت المسلسالت الرومانسية

 .ثّم المسلسالت الدينية ،ثّم المسلسالت السياسية ،التاريخية
لقنوات الفضائية على النسق القيمي ض لأثر التعر   :بعنوانمصر،  (2004) النمردراسة  -8

 .للمراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 :هدف الدراسة

ض للقنوات الفضائية فى ضوء نظريات التعلم واإلعالم وعالقة المراهقين ف على أثر التعرّ التعرّ 
 .ض للقنوات الفضائية على النسق القيمي للمراهقينبالقنوات الفضائية، وأثر التعرّ 

 :الدراسةعينة 

أجرت الباحثة دراسة تحليلية وأخرى ميدانية من خالل منهج المسح ومنهج دراسة العالقات 
قناة الفضائية المصرية، و قناة  :المتبادلة، واعتمدت الباحثة في الدراسة التحليلية على تحليل قنوات

LBC  قناة وMBC د، ثم وتوصيف هذه الموا( 2003/6/30)إلى ( 4/1/2003) خالل الفترة من
استخدام أسلوب األسبوع الصناعي في تحليل أغاني الفيديو كليب واألفالم األمريكية من على القنوات 

( ليل يا عين هال شو، الهوا هوانا، يا)عينة البرامج المفضلة لدى المراهقين وهي  المتخصصة فيها، ثمّ 
ل نفس الفترة الزمنية، كما حلقة خال( 39)حلقة من كل برنامج أي بإجمالي ( 13)وقوام هذه العينة 

 .مبحوث( 400) اعتمدت الباحثة في الدراسة الميدانية على عينة حصصية قوامها

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

بين كثافة مشاهدة المراهقين للقنوات الفضائية، وزيادة االستعداد  هناك عالقة ارتباط - أ
 .لديهم لتبني قيم الحرية واالنتماء التي تروج لها هذه القنوات

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة كثافة مشاهدة المراهقين للقنوات الفضائية  - ب
ياسية والعلمية والجمالية والفلسفية وزيادة درجة االستعداد لديهم لتبني القيم الدينية والس

 .وقيم العمل

تزداد شدة العالقة بين كثافة مشاهدة المراهقين من ذوى المستوى االقتصادي  - ت
وزيادة االستعداد لديهم لتبني القيم  ،االجتماعي المرتفع والمنخفض للقنوات الفضائية

 .األخالقية وقيم الحرية واالنتماء كما تروج لها هذه القنوات
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يزداد اختالف النسق القيمي الواجب عن النسق القيمي السائد لدى المراهقين كثيفي  - ث
المشاهدة لدى طالب مدارس اللغات الخاصة أكثر من أبناء المدارس الحكومية 

 .والتجريبية
القنوات الفضائية األجنبية وانعكاساتها على الهوية  :بعنوانمصر،  (2004) الكحكي دراسة -9

 .ينة من الشباب العربي في مرحلة المراهقةوأزمة القيم لدى ع

 :هدف الدراسة

 .ض الشباب للقنوات الفضائية األجنبية وانعكاساتها على هوية الشباب وقيمهمف على تعرّ التعرّ 
 :عينة الدراسة

 .مفردة من الشباب من عدة جنسيات مختلفة( 200)أجرت الباحثة الدراسة على عينة عمرية من 

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

ض الشباب في التسلية والترفيه وتمضية وقت ارتفاع معدالت تعرّ  الدراسةأثبتت نتائج  - أ
 .الفراغ والحكاية مع األصدقاء ومسايرة الحياة العصرية

اتضح وجود فروق دالة إحصائيا  بين مستويات كثافة مشاهدة الشباب العربي للقنوات  - ب
حيث كان تشتت الهوية أعلى لدى ، األجنبية في درجات الهوية وأزمة القيمالفضائية 

 .كثيفي المشاهدة
كما اتضح أن تشتت الهوية وأزمة القيم أعلى لدى الذكور عن اإلناث، وارتفع معدل  - ت

 (.323-375ص  ،2004الكحكي، )تشتت الهوية بين األعلى تعليما  

 :عنوانبسورية، ( 2006)حاد شبيبة الثورة دراسة مركز الدراسات والبحوث الشبابية لت -11
التقرير السنوي الثاني حول واقع الشباب وأهم احتياجاتهم واتجاهاتهم نحو قضاياهم 

 .األساسية في الجمهورية العربية السورية

 :هدف الدراسة

، ف على عالقة الشباب السوري مع وسائل اإلعالم الجماهيري عامة صحف، إذاعةالتعرّ 
ف على أكثر المضامين متابعة من قبلهم أحد أهداف الدراسة باإلضافة إلى التعرّ ، نترنتإ، تلفزيون

 .ضمن هذه الوسائل
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 :عينة الدراسة

وقد بلغ ، سنة( 13-35)اشتملت عينة الدراسة على الشباب من مختلف المناطق السورية بين 
ضم عدة محاور منها  حيث، ، اعتمدت الدراسة استبيان المسحشابا  وشابة  ( 8527)عدد أفراد العينة 

االستماع إلى ، مشاهدة التلفزيون، والذي ضم أسئلة حول قراءة الصحف، محور اإلعالم والثقافة
طبيعة الموضوعات التي يهتم بها الشباب في وسائل اإلعالم والمصادر ، االهتمام باإلنترنت، المذياع

، صوراتهم للمستقبل، وفي أنماط سلوكهم االجتماعي وعالقاتهم مع اآلخرينالتي يعتمدونها في بناء ت
 .ورأي الشباب بالمشاكل االجتماعية األشد خطورة على المجتمع

 :نتائج الدراسة

 :من أهمها توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

 من أفراد العينة القناة الفضائية السورية يوميا  وبشكل منتظم،%( 48.2) نسبةشاهد ي   - أ
 نسبةذكور و %( 23.2) نسبةمنهم يشاهدونها مصادفة من بينهم %( 19.5) نسبةو 
 .إناث%( 17.2)

جاءت األعمال الدرامية في المقدمة بالنسبة للموضوعات التي يهتم بها الشباب في  - ب
، تلتها في %(29)، تلتها األخبار السياسية بنسبة %(54.6)وسائل اإلعالم بنسبة 
 %(.16.2)أخبار الفن والفنانين بنسبة المرتبة الثالثة متابعة 

عد التلفزيون المصدر األول الذي يعتمد عليه الشباب دائما  في بناء تصوراتهم عن ي   - ت
 نسبةمن اإلناث و %( 25.6) نسبةمن أفراد العينة منهم %( 22.8) المستقبل بنسبة

 .من الذكور%( 19.4)

تقدمها المسلسالت المدبلجة المعروضة في  يالقيم الت :عنوانمصر، ب( 2008) النجاردراسة  -11
 .القنوات الفضائية العربية ومدى إدراك المراهقين لها

 :هدف الدراسة

تقدمها المسلسالت المدبلجة المعروضة في القنوات الفضائية العربية  يف على القيم التالتعرّ 
المراهقين بالمواد الدرامية ضمن إطار نظرية الغرس الثقافي، وعالقة  ومدى إدراك المراهقين لها،
 .وتأثرهم بالمسلسالت المدبلجة

 :عينة الدراسة

ة للدراسة بالنسبأما ، أجرت الباحثة دراسة تحليلية وميدانية واستخدمت منهج المسح بالعينة
على قناة دبي  قدمةعلى تحليل عينة من المسلسالت المدبلجة الم ةعملت الباحثفقد التحليلية 
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اختيار دورة برامجية كاملة وفترة ثالثة شهور كعينة لهذه الدراسة وهي  ، وتمّ  MBCوقناة  ،الفضائية
وذلك لتحليل محتوى المسلسالت المدبلجة  ،(2007/3/31)حتى و ( 1/1/2007) الفترة التي تبدأ من
من  ةتمثلت في عينة عمدي ،فترتي الظهيرة والمساء خالل فترة الدراسة يف MBC على قناة دبي وقناة

أما بالنسبة للدراسة الميدانية فقد ، (ثمار الحب)و ،(آالم خفيه)حلقات متتالية من مسلسلين هما 
من مشاهدي المسلسالت المدبلجة المعروضة بالقنوات الفضائية  ةاعتمدت الباحثة على عينة عمدي

لخاصة والذين العربية من المراهقين والمراهقات من طالب وطالبات الجامعات المصرية الحكومية وا
 .مفردة( 200)سنة ويبلغ قوام هذه العينة ( 21-18)يمثلون مرحلة المراهقة المتأخرة 

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

ت حققت السلوكيات السلبية المرتبة األولى بالنسبة للدراما المدبلجة عينة التحليل و حقق - أ
 .مظاهر العنف المرتبة الثانية

جاء االرتباط بعالقات جنسية ترتب عليها إنجاب أطفال بطريقة غير شرعية في المرتبة  - ب
 (.ثمار الحب)الثالثة بين العالقات االجتماعية الموجودة فى مسلسل 

ثبت عدم وجود اختالف بين المراهقين والمراهقات عينة الدراسة طبقا  لدرجات مشاهدتهم  - ت
 .للقنوات العربية الفضائية

طالب والطالبات عينة الدراسة من طالب التعليم الحكومي والخاص في عدد يتساوى ال - ث
 (.أيام 4)أيام مشاهدتهم للقنوات الفضائية 

بين ( عشاق)جاء في المرتبة األولى االرتباط بعالقات عاطفية مرتبطة بممارسة الجنس  - ج
%( 30) االعالقات االجتماعية الموجودة في المسلسلين عينة الدراسة بنسبة مئوية قدره

 .عالقة( 30)من إجمالي العالقات االجتماعية التي تبلغ عددها 

ض للمسلسالت المدبلجة المعروضة بالقنوات الفضائية العربية بين بلغ معدل التعرّ  - ح
 .%(48.5)المراهقين عينة الدراسة 

من أهم األجزاء التي يحرص المراهقون والمراهقات على متابعتها عينة الدراسة في  - خ
المشاهد العاطفية والرومانسية  :المسلسالت المدبلجة مرتبة طبقا  لما أحرزته من تكرارات

، %(14.5) بنسبةالمشاهد الجنسية التي بها إيحاءات جنسية و ، %(67.5) بنسبة
 %(.7) بنسبةكل المشاهد و ، %(11) بنسبةمشاهد العنف و 



 
41 

للمسلسالت التركية المدبلجة ورأي التعر ض  :بعنوانالعراق، ( 2010)راضي وذياب  دراسة -12
 .الجمهور بالمحتوى القيمي فيها

 :هدف الدراسة

الوقوف على حدود وأنماط ومعدالت تعّرض طلبة المدارس في مدينة بغداد للمسلسالت التركية 
المدبلجة المعروضة في القنوات الفضائية العربية، وتحديد دوافع مشاهدة المراهقين للمسلسالت 

شخيص اتجاهات الرأي بين المراهقين بشأن المضامين السلبية واإليجابية التي تضمنتها، التركية، وت
 .والوقوف على حدود اإلعجاب والتماهي مع نجوم المسلسالت اإلناث والذكور بين أوساط المراهقين

 :عينة الدراسة

ر، وتّم اختيار عينة استخدم الباحثان المنهج المسحي لمالئمته للدراسات الميدانية المتداولة للجمهو 
طالبا  وطالبة بشكل عمدي ومقصود والذين ( 400)البحث من طالب المدارس اإلعدادية بواقع 

عاما  تّم اختيارهم بطريقة العينة الحصصية من المراحل الدراسية ( 18-14)تنحصر أعمارهم بين 
مدارس اإلعدادية في طالب من طالب ال( 200)طالبة و( 200)الثالث ومن الصفوف المختلفة بواقع 

وما عرضته القنوات الفضائية العربية من  ،(2009)مدينة بغداد في النصف األول من العام 
 .وقناة أبو ظبي MBCمدبلجة في شبكة قنوات المسلسالت ال

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

المشاهدة المنتظمة والمكثفة للمسلسالت الدرامية المرتبة األولى بنسبة بلغت  تحقق - أ
 %(.37) بنسبةمقابل الذكور %( 44)، وكانت اإلناث بالطليعة بواقع %(81)

حققت المسلسالت التركية المرتبة األولى بين مستويات التفضيل للمراهقين بنسبة  - ب
 %(.17) بنسبةوالذكور %( 20)وكانت اإلناث األكثر تفضيال  بواقع %( 37)

وتوزعت دوافع ومبررات مشاهدة الدراما التركية ألنها تجسد قصص واقعية بنسبة  - ت
، وألنها تتسم بالتشويق بنسبة %(14)، ومن أجل التسلية والمتعة بنسبة %(15)
 %(.12)، وألن أداء الممثلين كان متميزا  بنسبة %(13)

 %(.69.25)ووضوح اللهجة وجاذبيتها بنسبة جاءت إجابات المراهقين بجودة الدبلجة  - ث
كانت آراء المراهقين بشأن القضايا والموضوعات اإلنسانية والعاطفية التي تناولتها  - ج

 .للحب والعالقات العاطفية%( 24.75)المسلسالت التركية المدبلجة بنسبة 
ة بما جاءت آراء المراهقين بشأن المحتوى القيمي السلبي للمسلسالت التركية المدبلج - ح

، وما تضمنته من مظاهر التعري %(29.25)تضمنته بفكرة الخيانة والغدر بنسبة 
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، والعالقات الجنسية %(7) بنسبة، واإلساءة للقيم الدينية %(6) بنسبة واإلثارة الجنسية
 %(.4.25) بنسبة خارج الزواج

دبلجة بما كانت آراء المراهقين بشأن المحتوى القيمي اإليجابي للمسلسالت التركية الم - خ
 %(.13.75)، وفكرة الترتيب واألناقة بنسبة %(16.5)تضمنته بفكرة الحب بنسبة 

على اختالف أعمارهم ، متابعة الجمهور الفلسطيني :بعنوانفلسطين، ( 2010)دراسة مرار  -13
 .وأماكن تواجدهم وظروفهم الجتماعية المختلفة للمسلسالت التركية المدبلجة

 :هدف الدراسة

 :هيو  ةدراسالحددت الباحثة أربع أسئلة ستجيب عليها 

 ما مدى متابعة الجمهور الفلسطيني للدراما التركية؟ -1

 ما هي أنواع الدراما التي يتابعها الفلسطينيون؟ -2

 لماذا يتابع الجمهور الفلسطيني الدراما التركية؟ -3

ل متابعة الجمهور هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حو  -4
 الفلسطيني للدراما التركية؟

 :عينة الدراسة

، الجمهور الفلسطيني في مدينة رام اهلل على عينة عشوائية من من إعدادها ةاستبانالباحثة  توزع
الحالة ، العمر، الجنس :ضمن المتغيرات التالية مدى متابعة الجمهور الفلسطيني للدراما التركيةلمعرفة 

 .والدخل الشهري لألسرة، مستوى التعليم، االجتماعية
 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

 .من أفراد العينة المسلسالت التركية المدبلجة%( 90) نسبةيتابع  - أ

من أفراد العينة أنهم يقلدون شخصيات أبطال المسلسالت %( 65) نسبةاعترف  - ب
المبحوثين أن أبطال هذه المسلسالت قد أصبحوا من %( 67) نسبة فيما أجاب ،التركية

 .المثل األعلى ألصدقائهم

من أفراد العينة إنه سيكون للمسلسالت التركية تأثير على العالقات %( 90) نسبة قال - ت
 .العربية التركية مستقبال  
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وما ، من أفراد العينة أن قصة المسلسالت التركية تعكس واقعهم%( 77) نسبة اعتبر - ث
 .في الحياة اليوميةيحدث معهم 

، ألنها تطرح قضايا اجتماعية وعاطفية، ن نحو المسلسالت التركيةو ينجذب المبحوث - ج
وكذلك لتشابه العادات والتقاليد بين األتراك والعرب ولقصة ، وتحاكي ما يجول بالخاطر

 .(11-11، ص 2100بشارات، ) المسلسل

اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية في غزة  :بعنوانفلسطين، ( 2011) دلوال  و  بال  ك   دراسة -14
 .نحو مشاهدة المسلسالت التركية المدبلجة في القنوات الفضائية العربية

 :هدف الدراسة

ف على اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو المسلسالت التركية المدبلجة في الفضائيات التعرّ 
عهم نحوها، وأبرز القيم التي تحملها، ومدى العربية، بهدف الكشف عن حجم مشاهدة الطلبة لها، ودواف

 .تأثرهم بها، والحلول الكفيلة بالحد من تأثيرها عليهم
 :عينة الدراسة

ة استقصاء مقننة استخدمت الطالبتان في هذه الدراسة أسلوب العينة الطبقية واستخدمت صحيف
ذكور من الطلبة في  (73)إناث و (115)منهم  ،فردا   (188)العينة من  توتألف، في جمع البيانات
 لفصل الدراسي الثاني للعام الجامعيفي ا، (خان يونس)مية في غزة والجنوب الجامعة اإلسال

(2011-2010.) 

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

إن نسبة الذين يشاهدون المسلسالت التركية المدبلجة سواء بصورة منتظمة أو غير  - أ
، وهي نسبة عالية مما يدل على أن هذه المسلسالت %(77.3)كانت منتظمة 

استطاعت بطريقة أو بأخرى جذب انتباه المشاهدين لها بشدة، وذلك من خالل ما 
 .مخاطبة للغرائز خاصة لفئة الشباب مشاهد مثيرة تحتويه من

سبة إن الدافع األساسي لمشاهدة هذه المسلسالت هو دافع الترفيه والتسلية وذلك بن - ب
، مما يبين عدم اهتمام المبحوثين بما تعرضه المسلسالت من مضمون سواء %(59.5)

 .كان سيء أم جيد

وذلك  ،إن الوقت المفضل ألغلب أفراد العينة لمشاهدة هذه المسلسالت هو وقت المساء - ت
 .ويرجع ذلك لتفرغ المشاهدين في هذا الوقت( %88.1)بنسبة 
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غياب الوازع الديني للكثير ب المسلسالت مع األسرةيشاهدون هذه %( 81.7) إن نسبة - ث
 .من أولياء األمور

إن القضايا المفضلة عند المبحوثين في المسلسالت التركية هي قضايا الدفاع عن  - ج
 تليها في المركز الثاني قضايا الحب والرومانسية بنسبة ،%(52.4)الوطن بنسبة 

 .كز عليها المسلسالت التركية، وهذه القضايا هي أكثر القضايا التي تر %(39.7)

إن نسبة الذين يرون أن المسلسالت التركية تتناول مواضيع ال تتناولها المسلسالت  - ح
، ويرجع هذا إلى الروتين الذي %(91.3)العربية سواء بصورة دائمة أو إلى حد ما هي 

تعيشه المسلسالت العربية سواء في شكلها أو مضمونها وعدم التجديد ومواكبة 
 .جات وقضايا العصراحتيا

إن نسبة الذين يرون أن المسلسالت التركية تؤثر على سلوك الشباب سواء بصورة  - خ
ومن هذه السلوكيات الملبس والمظهر والمأكل  ،%(95.2) دائمة أو إلى حد ما

 .والحركات واأللفاظ والفراغ العاطفي

الكويتيين نحو اتجاهات الطلبة الجامعيين  :بعنوانالكويت، ( 2012)ار الصف   دراسة -15
 .المسلسالت الدرامية المدبلجة في القنوات العربية

 :هدف الدراسة

ف إلى اتجاهات الشباب الجامعي الكويتي نحو المسلسالت الدرامية المدبلجة التي تعرض التعرّ 
ف إلى مشاهدتها في الكويت، وكذلك التعرّ  على القنوات التلفزيونية والفضائيات العربية التي تتمّ 

 .اعات التي تحققها إلى مشاهديها من الشباباإلشب

 :عينة الدراسة

( 600)مؤلفة من ستبيان الذي وزع على عينة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي المسحي واال
لكن االستبيانات التي ، فرد من جامعتي الكويت وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من اإلناث والذكور

مقابل ، من عينة الدراسة%( 79.5)فردا  بنسبة مئوية تبلغ ( 477)بلغت خضعت للتحليل اإلحصائي 
قرروا أنهم ال يرغبون بتعبئة االستبيان ألنهم ال يهتمون بالمسلسالت األجنبية المدبلجة وبنسبة ( 123)
 .من عينة الدراسة الكلية%( 20.5)

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
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ناث لديهن مستويات مشاهدة للمسلسالت المدبلجة أكثر من الذكور في دولة إن اإل - أ
 .الكويت

إلناث على الذكور في أغلب متوسطات اإلشباعات المتحققة من مشاهدة اتقدم  - ب
واإلشباعات ، مثل إشباع المعرفة، والمتعة واإلثارة، المسلسالت األجنبية المدبلجة

فيما يظهر ميل الشباب أكثر لتحقيق ، والترفيهيةوالجمالية ، والوجدانية، االجتماعية
 .إلى واقع آخر( الهروب من الواقع)

وعدت ، إلناث أكثر إيجابية من الذكور نحو المسلسالت األجنبية المدبلجةااتجاهات إن  - ت
 .األغلبية أن المسلسالت األجنبية بعضها سلبي وبعضها إيجابي

اإلناث أكثر من الذكور نحو مشاهدة فروق لصالح كانت البالنسبة لدوافع المشاهدة  - ث
المسلسالت األجنبية المدبلجة، وظهرت الفروق أيضا  في الدوافع لصالح فئات الدخل 

 .دينار فأقل( 1000)األقل البالغة 
قناة  لقنوات الفضائية األكثر تفضيال  لمشاهدة األعمال الدرامية األجنبية هيإن ا - ج

MBC: قناة فيما حققت فضائية ، حققت مواقع متقدمةو  ،األولى والثانية والخامسة
فضائية الكويتية الخاصة ال ALRAYقناة فضائية المركز الثالث، وحققت الأبوظبي 

أما المركز العاشر واألخير فقد كان لصالح فضائية الكويت الحكومية، ، المركز الرابع
 .فضائية الكثيرةالمما يعني وجود منافسة كبيرة بين القنوات 

 

 :سات األجنبيـةالدرا -

 ,Conway & Rubin  (1991)، أمريكا،دراسة كونوي وروبن -1

Psychological Predictors Of Television Viewing Motivation. 

 .المؤشرات النفسية لدافعية مشاهدة التلفزيون :عنوانب

 :هدف الدراسة

 .ف على األصول النفسية لإلشباعات اإلعالمية من مشاهدة التلفزيونالتعرّ 
 :عينة الدراسة

بحيث ، سنة فأكثر( 18)مفردة في الواليات المتحدة األمريكية بأعمار ( 332)بلغت عينة الدراسة 
 %(.56.2)ونسبة اإلناث %( 43.8)كانت نسبة الذكور 
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وأجرى الباحثان استبيان لجمع بيانات الدراسة الميدانية الكتشاف األصول النفسية لإلشباعات 
ض واالنجذاب التلفزيون وفق متغيرات العمر والنوع والمهنة والتعليم وحجم التعرّ اإلعالمية من مشاهدة 

 .للتلفزيون
 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

إن االنجذاب للتلفزيون والتفاعل شبه االجتماعي أعطيا مؤشرا  إيجابيا  على استخدام  - أ
 .التلفزيون للتسلية

 ،التسلية، االسترخاء، تمضية الوقت :هدة التلفزيون مرتبة كالتاليكانت دوافع مشا - ب
 .الحصول على المعلومات، الهروب

 .وجود عالقة بين الدافعية لتمضية الوقت والقلق - ت

 .إن اإلثارة والقلق أعطيا مؤشرا  على وجود دافع الهروب - ث

دافع البحث عن لم تعط التسلية مؤشرا  على  .لم يعط القلق مؤشرا  على دافع االسترخاء - ج
 .(Conway & Rubin,1991,P.443-463) المعلومات

  Randy, (1999)، أمريكا دراسة راندي -2

Psychological Characteristics And Health-Related Upon TV 
Watcher Adolescents. 

 .الخصائص النفسية والصحية المتعلقة بمشاهدي التلفزيون المراهقين :عنوانب
 :هدف الدراسة

واختبار  ،وماهية الخصائص النفسية للمراهقين ،ف على اتجاهات المراهقين نحو التلفزيونالتعرّ 
 .العالقة بين تكرار المشاهدة للتلفزيون والخصائص النفسية للمراهقين

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

 .خجال  من ذوي المشاهدة القليلةإن المراهق األكثر مشاهدة للتلفزيون هو أكثر  - أ
 .إن الخجل مؤشرا  على تكرار المشاهدة بين اإلناث أكثر منه لدى الذكور - ب
، الفارس) إن الشعور بالوحدة النفسية كان مؤشرا  على تكرار المشاهدة عند اإلناث أيضا   - ث

 (.90-91ص  ،2004
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 Harwood, (1999) أمريكا  ،دراسة هارود -3

Age Identification ,Social Identity Gratification And Television. 

شباعات مشاهدة التلفزيون: بعنوان  .العمر والهوية الجتماعية وا 

 :هدف الدراسة

ف على اإلشباعات المتحققة من مشاهدة التلفزيون من خالل العمر والهوية االجتماعية التعرّ 
 .للفرد

 :عينة الدراسة

 .سنة( 30)وأعمارهم أقل من  ،مفردة( 226)شملت عينة الدراسة على 

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

 .يؤدي التماثل في العمر إلى توقع إشباعات متشابهة من وسائل اإلعالم - أ
حيث أنهم يحتاجون ، ض الجمهور لمواد وموضوعات لها عالقة بخبرتهم الشخصيةيتعرّ  - ب

 .سماتهمللرؤية أشخاص لهم سمات مشابهة 
لحاحا  عند األفراد األكثر إإن ما يسمى تأكيد الهوية االجتماعية للفرد هي رغبة أكثر  - ت

 .شعورا  بالهوية االجتماعية من األفراد األقل شعورا  بها
ض للقنوات الفضائية التي تبث باللغة اإلنجليزية ترتفع معدالت التعرّ  - ث

(Harwood,1999,P.123-136). 
 :الدراسات السابقةتعقيب على : ثالثاا 

 طالع على النقاط التي تمّ نت الباحث من االوالدراسات السابقة مكّ  لألبحاثإن النظرة الشاملة 
 ،واألدوات التي استخدمها ،بدراستهاالباحث  والمتغيرات التي قام ،التركيز عليها في هذه الدراسات

طرائق استخالص النتائج طالع على الفرضيات المستخدمة و كذلك اال ،والمنهج الذي اعتمده
واألساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسات ومن خالل استعراض النتائج ومناقشتها وتفسيرها 

 .الحالي البحثاالستفادة منها في مناقشة  تمّ 

ق بمشاهدة التلفزيون، كان البد من بعد استعراض ما سبق من دراسات وأبحاث علمية تتعلّ و 
به عن تلك  دراسات وما اختلفو  أبحاث من بالنسبة لما سبقه البحث اموقع هذف على الوقوف للتعرّ 

 .بحاث والدراساتاأل
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السابقة من حيث الوسيلة اإلعالمية كأداة وهو التلفزيون،  بحاثبعض األ مع البحث اهذ ىلقد التق
ومشاهدة التلفزيون من قبل أفراد العينة والهدف منها من حيث االستخدامات واإلشباعات المتحققة، 

 .يةالتلفزيون وكذلك في دوافع استخدام التلفزيون للمعرفة والتسلية والتعليم واالستفادة من بعض البرامج

وفي ، الوصفي التحليلي المنهجالدراسات السابقة من حيث نوع  بعضمع  لبحثا اهذتشابه يو 
 .المنهج المسحي وأدواته المتمثلة باالستبانة والمقياس

جديدة فهي تتناول الدراما التلفزيونية المدبلجة المتمثلة بالمسلسالت  البحثوهذا يعني أن مشكلة 
وعالقتها بالحاجات النفسية لدى المراهقين، وهو ما لم تتناوله أي دراسة سابقة، رغم  (نموذجا  )التركية 
 .المستخدمة من حيث نوع البحث والمنهج واألدوات الدراسات األخرى بعضمع  البحث اهذاتفاق 

 البحث، اوقشت من زوايا مختلفة إلى حد ما عن هذومن المالحظ أن أغلب الدراسات السابقة قد ن  
إضافة  ،العينة والمتغيرات في بعضها اآلخر تواختلف ،الحاجات النفسية المدروسةفي بعض  ففاختل

ل مدخل ونظرية مع بعض الدراسات من خال ختلفاختالف في نوعية األدوات المستخدمة، و إلى اال
على نظرية االستخدامات واإلشباعات في حين استخدمت بعض الباحث  حيث اعتمد البحث،

 اد على وسائل االتصال، كما اختلفونظرية الغرس الثقافي وبعضها نظرية االعتم الدراسات مدخل
لعالقة بين الدراما التلفزيونية المدبلجة وعالقتها ببعض ا بدراسةمع معظم الدراسات السابقة  البحث اهذ

 الحاجات النفسية لدى المراهقين خاصة إن هذه الظاهرة أصبحت واضحة ومؤثرة على شرائح المجتمع
 .بشكل عام وعلى شريحة المراهقين بشكل خاص

 :وفقا  لما يلي البحث اهذوأخيرا  تبرز مكانة 

على متغير رئيسي هو مشاهدة الدراما التلفزيونية بشكل عام والدراما  البحث ركز - أ
كونها تحتّل حيزا  في حياة المراهقين وكون مشاهدة  ،المدبلجة بشكل خاص التلفزيونية

 .خر يقوم به الفردآا  أكبر من أي نشاط يون تأخذ وقتالتلفز 
دراسة العالقة بين متغيرين رئيسيين هما مشاهدة الدراما التلفزيونية  تّم في هذا البحث - ب

 .من قبل المدبلجة وبعض الحاجات النفسية لم تتناولها الدراسات السابقة
عمرية مهمة من حياة الطالب وما يكتنفها من  المراهقة وهي مرحلة استهداف مرحلة - ت

 .تغيرات وتعرضها لمختلف التأثيرات وأبلغها تأثرا  بالدراما التلفزيونية
عن تقاليدنا والمختلفة الضوء على االهتمام بالدراما التلفزيونية الوافدة إلينا الغريبة  طيسلت - ث

 .وعاداتنا
شباعها بالطرق االهتمام بالحاجات النفسية للمراهقين وضرورة تل - ج السليمة بيتها وا 

 .الصحيحةو 
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 الفصل الثالث
 الجانب النظري للبحث

 :مرحلة المراهقة: أولا 
 .(مفهومها، تعريفها) المراهقة -
 .للمراهقينالخصائص العامة  -
 .حاجات المراهقين -

 :الحاجات النفسية :ثانيـاا 
 .تعريف الحاجة -
 .للحاجاتالنظريات المفسرة  -
 :للمراهقينالحاجات النفسية  -

 .الحاجة إلى تقدير الذات :أوال    
 .الحاجة إلى االستقاللية :ثانيا            
 .الحاجة إلى الجنس :ثالثا            

 :الدراما التلفزيونية: ثالثـاا 
 .وخصائصها الدراما التلفزيونيةتعريف  -
 .جاذبية الدراما التلفزيونية -
 .الدراما التلفزيونية المدبلجة -
 .اإلقبال على مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجةأسباب  -
 .النظريات المفسرة لتأثير وسائل اإلعالم في الجمهور -
 .نظرية االستخدامات واإلشباعات -
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 الفصل الثالث
 المراهقةمرحلة : أولا 

ليس من السهل تقديم تعريف دقيق وشامل للمراهقة، ألنها عملية نمو ونضج مستمر تشتمل على 
 .شخصية المراهق الجسمية والعقلية والوجدانية واالجتماعيةجوانب 

 :(مفهومها، تعريفها) المراهقة

الذي يعني االقتراب من الشيء، ( راهق)إلى الفعل العربي  في اللغة العربيةالمراهقة  كلمةترجع 
 ةوفي اللغة الالتيني (.073، ص 0967الرازي، )قارب االحتالم  :فراهق الغالم فهو مراهق، أي

ومعناه ( Adolescere)وهي مشتقة من الفعل الالتيني ( Adolescence)مرحلة المراهقة تسمى 
في ( Adolecers)من فعل ( Adolescence)نكليزية اشتق مصطلح المراهقة في اللغة اإلالتدّرج، و 

الزعبي، )اللغة الالتينية وتعني االقتراب التدريجي من النضج الجنسي والجسمي والعقلي واالنفعالي 
الفترة من بلوغ الحلم إلى  :وجاء في معجم المصطلحات التربوية بأن المراهقة (.301، ص 2110

 بدايتها في بيولوجية عملية وبما أن مرحلة المراهقة عبارة عن (.06، ص 0996يوسف، )سن الرشد 
 ،(الطفولة) معروف عوض من انتقالية مرحلة":نهابأ( Leivinليفين  (عّرفها فقد .ايتهنها في واجتماعية

، ص 0996قشقوش، " )معها  التعامل ي حسن ال (الراشدين) معرفيا   مجهولة مجهول وبيئة وضع إلى
307.) 

 مرحلة إلى  (المراهقة اإلعداد لمرحلة مرحلة)الطفولة  من االنتقال مرحلة :بأنها المراهقة عّرفتو 
 الثالثة من الفرد حياة من العقد الثاني في وتمتد الرشد، رحلةمل تأهب مرحلة والنضج، فالمراهقة الرشد
الفترة  بين أي عامين أو بعام بعد ذلك أو عامين أو بعام ذلك قبل أو تقريبا   عشرة التاسعة إلى عشرة
 (.34، ص 2111زهران، )سنة  )20-00(من 

ليس النضج االقتراب من النضج الجسمي والعقلي واالجتماعي ولكنه  بأنهامرحلة المراهقة وتعرف 
نفسه، ألن الفرد في هذه المرحلة يبدأ بالنضج العقلي الجسمي واالجتماعي، ولكنه ال يصل إلى اكتمال 

 (.23، ص 2111زيدان، )النضج إال بعد سنوات عديدة 

للمراهقة تقسيمات متعددة تختلف حسب مناحي الباحثين واهتماماتهم العلمية، تبدأ مرحلة و 
على  التعارف بين علماء النفس ويصعب تحديد نهاية لها، إال أنه قد تمّ  المراهقة في أوقات مختلفة

 :حدود تلك المرحلة، حيث تنقسم إلى ثالثة مراحل هي

 (.تقابل المرحلة اإلعدادية)سنة ( 04–03–02)المراهقة المبكرة  -0
 (.تقابل المرحلة الثانوية)سنة ( 07-01-01)المراهقة المتوسطة  -2
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 ،0994 زهران،) (تقابل المرحلة الجامعية)سنة ( 20-21-09-06)المراهقة المتأخرة  -3
 (.326ص 

كما أنها تختلف من  ،وال يتفق الباحث مع هذه التقسيمات العمرية حيث مضى عليها زمنا  ال بأس به
 .تتناسب مع البيئة الواقعية لوضع تقسيمات جديدة القادمة والباب مفتوح أمام الدراسات ،مجتمع آلخر

-01)من عمر  مرحلةهذه ال تبدأحيث  ،الثانويالتعليم مرحلة  المراهقة المتوسطةمرحلة  تقابلو 
وتتميز باطراد الشعور بالنضج واالستقاللية، وتتضح فيها كل المظاهر المميزة للمراهقة  سنة( 01-07

حيث يشتمل النمو الجسمي على التغيرات التي تحدث في كل من الوزن والطول . بصفة عامة
والعرض للجسم، وتلعب الوراثة دورا  بارزا  في هذه المرحلة، وتتسع مدارك المراهق وتنمو معارفه حيث 

زداد نمو القدرات العقلية مثل القدرات اللغوية والعددية والميكانيكية والسرعة اإلدراكية لديه، ويميل ي
المراهق للتعبير عن نفسه وتظهر اهتماماته وميوله، وانفعاليا  تظهر حساسيته ومشاعر الغضب والتمرد 

اجتماعيا  تزداد رغبته في على السلطة في البيت والمدرسة والمجتمع والتي تحول دون استقالليته، و 
تأكيد ذاته مع الميل نحو مسايرة الرفاق واالهتمام باختيار األصدقاء واالنضمام إلى جماعات ورفاق 
ممن يشبعون حاجاته ويشبهونه بالسمات واالهتمامات كما يتضح والئه لجماعة األصدقاء، أما جنسيا  

ديه وتزداد انفعاالته الجنسية شدة ويتضح فيتجه النمو الجنسي إلى النضج، فتتطور مشاعر الحب ل
ميله نحو االهتمام بالجنس اآلخر وتكثر أحاديثه واهتماماته الجنسية من خالل تعرضه للمثيرات 

، كما تكثر أحالم اليقظة في هذه المرحلة (فكاهات، صور، كتابات، مشاهدة أفالم)الجنسية مثل 
 (.370-377، ص 2004ملحم، )

 :اهقينللمر الخصائص العامة  -

من أهم المراحل العمرية التي تتكون بها سمات األفراد  المتوسطةعد مرحلة المراهقة ت  
ومن هذه  وخصائصهم، والتي تتميز عن الطفولة والرشد بمظاهر جسمية وعقلية وانفعالية واجتماعية

 :الخصائص

 :خصائص النمو الجسمي والجنسي -1

بتغيرات جسمية سريعة تتمثل في نمو سريع ومفاجئ نتيجة إفراز هرمونات  المرحلةتمتاز هذه 
النمو، ومن أهم مظاهر النمو الجسمي زيادة واضحة في الطول، وزيادة في الوزن واتساع الكتف، 
واشتداد عضالته، واستطالة يديه وقدميه وشكل أنفه، وظهور حب الشباب لديه، وتغير في الصوت 

وغيرها من أوجه التغيرات المختلفة التي تظهر بوضوح في هذه الفترة من نمو  كعالمة فارقة للنمو،
الفرد نتيجة للنمو في أنسجة العظام، والعضالت وكثرة الدهون عند اإلناث خاصة، وكذلك نمو الهيكل 

من أهم العوامل التي  وتعد العوامل الوراثية ،العظمي بشكل عام، وتتسم هذه التغيرات بعدم االنتظام
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دورا  بارزا  في نمو الجسم في هذه المرحلة خاصة تلك التغيرات التي تحدث في كل من الطول لعب ت
 (.371ص  ،المرجع السابق)والوزن 

 ،وتكون زيادة الوزن والطول عند كال الجنسين ولكنها أوضح بالنسبة للذكور عنها عند اإلناث
م والمراهق بشكل خاص حيث تزداد في هذه شكل عابويشكل النمو الجنسي أهمية كبيرة في حياة الفرد 

المرحلة شدة االنفعاالت الجنسية، وتكون موجهة نحو الجنس اآلخر، وتتميز العالقات الجنسية بين 
فع أبناء الجنس الواحد عن بنات الجنس اآلخر والعكس بالعكس، ثم المراهقين في بداية المراهقة بترّ 

مره فيشاركه أفراحه وهمومه فيتبادالن الصداقة وهي ظاهرة يميل المراهق الواحد إلى مراهق آخر من ع
 .طبيعية عند الجنسين

وعمقا   الجنس الواحد بالجنس اآلخر، وتزداد المشاعر الجنسية خصوبة   اهتمامويبدو بوضوح 
ظهار ميله إوتندمج مشاعر الرغبة الجنسية مع مشاعر الوقوع في الحب ويصبح الفرد أكثر واقعية في 

 .اآلخر نحو الجنس

فكرة أكثر ميال  إلى العدوان الجنسي في هذه المرحلة من اإلناث وأن  يكونونالحظ أن الذكور وي  
تقليل من حدة العدوان الجنسي عند الذكور ويزيد من قدرة األنثى على استقبال الجنس هي الحب 
 .والقيام بدورها األنثوياآلخر 

 :وامل منهاويتأثر النمو الجنسي عند المراهق بعدد من الع

 .شخصية المراهق - أ
 .حالته االجتماعية واالقتصادية والثقافية - ب
 .نوع المجتمع الذي يعيش فيه - ت
 .االتجاه الديني عند المراهقين وما يؤدي ذلك من تخفيف لوطأة المشاعر عنده - ث
 (.341–344ص  ،2111 الهنداوي،)التكوين النفسي للمراهق  - ج

أكثر اهتمامات  عد مناألفالم الجنسية ت   ةومشاهد الفكاهاتاألحاديث و بأن  هنا يمكننا القولو 
الحظ انتقال المراهق من الجنسية المثلية إلى الجنسية الغيرية، المراهقين وأكثرها تكرارا  بأحاديثهم، ف ي

الحب المتعدد واالهتمام فكرة الحظ أخذ المواعيد الغرامية المتعددة مع أفراد الجنس اآلخر، وي   حيث يتمّ 
 .االستطالع والفضول الجنسي بالجمال وحب

 :خصائص النمو العقلي -2

دراك أن الفئات ليست مجموعة  العقلييتميز النمو  لدى الفرد بهذه المرحلة بنمو التفكير المجرد وا 
من األشياء المادية الحسية، ولكن يمكن فهمها وتصورها ككيانات محددة أو شكلية، يصبح بإمكان 
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يقابلها شيء في خبرة الفرد، ولكن لها تعريف مجرد، أو استخدام المراهق استخدام الرموز التي ال 
 (.11ص  ،0991 الديدي،)الرموز وفهم الكيانات واألمثال 

سرعة نمو الذكاء من سنة ألخرى فمعدل النمو في الذكاء يكون سريعا  في ست  معدلويختلف 
مو أقصاه فيما بين الثانية عشرة السنوات األولى من العمر ثم تقل السرعة بعد ذلك تدريجيا ، ويصل الن

 (.213ص  ،0961 جالل،)فيتوقف ويأخذ بعد ذلك في النقص تدريجيا   من العمر والعشرين

إن من أبرز ما يظهر على المراهق في هذه المرحلة، هو تكوين المفاهيم خاصة االجتماعية، 
أن كل مرحلة  أي ،لية استمراريةعم مراحل النمووبما أن التي من خاللها يحدد ذاته بين أهله وأقرانه، 

، ففي التي تليهاتعتمد اعتمادا  واضحا  على المرحلة التي قبلها، بمعنى أن كل مرحلة تعتبر استعدادا  للمرحلة 
النقد لديه حيال كل األمور على قدرة الهذه المرحلة تزداد قدرة المراهق على التفكير واإلدراك واالنتباه، وتتجلى 

 (.39ص  ،0993 أبو فخر،)

لدى المراهقين األكثر استقاللية ويزداد نمو القدرات العقلية خاصة ما يتعلق  االبتكاركما يظهر 
منها بالقدرة اللغوية والقدرة العددية والميكانيكية وتتفوق اإلناث على الذكور في القدرة اللغوية بينما 

 .يتفوق الذكور على اإلناث في القدرة العددية والميكانيكية

يل المراهق إلى التعبير عن نفسه وتسجيل أفكاره وذكرياته ويسطر فيها مشكالته وطموحاته ويم
 (.373ص ،2114 ملحم،)دون خجل 

 :خصائص النمو النفعالي -3

تتعدد مظاهر االنفعاالت في هذه المرحلة، وتتصف بكونها مرحلة عنيفة تمتاز بالحدة واالندفاع، 
وفي كثير من األحيان ال  ،مثيراتها واستجاباتها تتناسب معبأنها ال انفعاالت المراهقة  صفوتت

يستطيع المراهق التحكم فيها، وبالتالي فليس هناك ثبات انفعالي فيتقلب سلوكه بين سلوك األطفال تارة  
وسلوك الكبار تارة  أخرى، كما تظهر ثنائية المشاعر نحو نفس الشخص أو الموقف بين الحب والكره 

خوف، كما يعيش صراعات نفسية مختلفة كالحاجة إلى االستقالل والحاجة إلى وبين الشجاعة وال
، وصراع الحاجة إلى اإلشباع الجنسي وبين التقاليد (من أبوين وأسرة وغيرهما)االعتماد على اآلخرين 

الدينية واالجتماعية، وصراع القيم بين ما تعلمه وآمن به من مبادئ وبين ما يمارسه الكبار ويتناقض 
هذه المبادئ والقيم في الحياة اليومية حيث تنطوي مشكلة اإلشباع الجنسي على انعكاسات نفسية   مع

إشباع ذاتي أو ما ي عرف باالستمناء وما : عميقة، وتتعدد طرق اإلشباع ولكنها تنحصر في قطبين
شباع عن طريق عالقة مع الجنس اآلخر وهذا ما  يولد يصاحبه من شعور بالنقص وشعور بالذنب، وا 

 (.46-47ص  ،2111 ،رشدم)الصراع بين ما يرغب وما يمنعه من تقاليد وقيم اجتماعية 

 :النمو االنفعالي للمراهق فيما يلي مظاهرويمكن تحديد 
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 .انفعاالت المراهق قوية وتتسم بالحماس - أ
يزداد شعور المراهق بذاته وي الحظ تمرد وغضب المراهق على مصادر السلطة المتمثلة  - ب

لمدرسة والمجتمع ويظهر تقلب المزاج ويميل المراهقون إلى تغطية مشاعر القلق بسلوك باألهل وا
 (.371ص  ،2114 ملحم،)خارجي مثل العنف بينما يميل اإلناث إلى عالم الخيال وأحالم اليقظة 

ومن أبرز مظاهر الحياة االنفعالية لدى المراهق رغبته في االستقالل عن األسرة، وميله نحو  - ت
باح له أن يتكلم أو يسمع، إن المراهق في هذه المرحلة على نفسه ولم يعد الطفل الذي ال ي   االعتماد

جماعته وألجل أن رفاقه و يسعى ألن يعتمد على نفسه، وتأكيد ذاته فهو في نظره يكون له مركز بين 
ائله في ذلك تعترف تلك الجماعة بشخصيته، فإنه يميل دائما  إلى القيام بأعمال تلفت النظر إليه، ووس

متعددة، فهو تارة يلبس مالبس زاهية األلوان ليجذب انتباه الناس إليه، وتارة أخرى يقحم نفسه في 
، ويزداد اهتمام المراهق بذاته وما يطرأ على منافسات أكبر من قدراته ليؤكد شخصيته ويشعر بمكانته

ضا كلما جاء وفق متطلباته جسمه من تغيرات، وهو يحاول أن يتوافق مع جسمه الجديد ويشعر بالر 
 (.347، ص 0994، معوض)والضيق كلما ابتعد عن الصورة التي يريد ويتمنى أن يكون عليها 

 :خصائص النمو الجتماعي -4

وبعد مرحلة البلوغ للمراهق ينمو الجسم بسرعة، وتطرأ عليه تغيرات كثيرة، هذه  المرحلةفي هذه 
ا  من االضطراب لدى المراهقين من الذكور واإلناث، فتنشأ لهم أدوار اجتماعية بعضحدث التغيرات ت  

جديدة باإلضافة إلى أن صورهم عند ذواتهم كأطفال لم تعد مالئمة للمظهر الجديد الذي هم عليه، 
ولمشاعرهم الجديدة نحو الجنس األخر، وكذلك تنشأ مطالب وتوقعات جديدة لدى الكبار واألقران 

تلك التي كانت في الطفولة، ويؤدي ذلك كله إلى خلط شديد لدى المراهق يسميه تختلف عن 
 (.393ص  ،0991صادق، و  أبو حطب)أزمة الهوية  (ريكسونإ)

 :االجتماعي للمراهق في هذه المرحلة النموومن مظاهر 

 .ازدياد الميل إلى جماعة الرفاق أو األقران من نفس السن - أ
 .ازدياد الميل إلى الجنس األخر - ب
 .ازدياد االهتمام باختيار األصدقاء، وازدياد الوالء لهم - ت
الميل إلى االنضمام إلى جماعات مختلطة من الجنسين بقصد الوصول إلى أفضل حضور  - ث

الحظ أن الميل إلى جماعات الرفاق من نفس الجنس هو ضرورة نفسية تساعد اجتماعي، حيث ي  
ستقالل النفسي حيث يوفر له السند العاطفي المراهق على حل كثير من الصراعات، مثل تحقيق اال

الذي يوشك أن يفقده بسبب عالقاته المتوترة مع األبوين ورغبته بتحقيق استقالل اجتماعي واقتصادي 
الريف أقرانهم من الحضر  لريف والحضر حيث يسبق مراهقوويالحظ هنا فروق بين المراهقين في ا
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سريا  ويتزوجون قبل مراهقي الحضر ويستقرون قبلهم أ  في تحقيق استقاللهم االجتماعي واالقتصادي 
 (.371ص  ،2114 ملحم،)

كما يظهر الميل للزعامة سواء من الناحية الجسمية أو االجتماعية أو العقلية وتظهر كثيرا  في  - ج
تفاعل المراهقين فيما بينهم حيث يميل المراهق إلى مساعدة اآلخرين، والعمل في سبيل الغير وعمل 

الحظ أن المشاركة ويبدو أن حساسية المراهق لحاجات اآلخرين تتعلق بحاجاته ومشكالته هو وي  الخير 
الوجدانية تصل إلى قمتها بين المراهقين وقد يأخذ الميل أشكاال  عديدة مثل اإليثار ومساعدة الضعفاء 

 .والتضحية في سبيل اآلخرين
، سواء من حيث التأييد والغوص وتظهر االهتمامات الدينية في هذه المرحلة بشكل واضح  - ح

باألمور الدينية أو من حيث معارضتها ورفضها، فالشعور الديني ال يقتصر على القيام بوظيفة الضبط 
كون استجابته تأكثر عمقا  عند المراهقين أو قد شبع حاجات نفسية ن ذلك ي  أوالتحكم بالنزوات بل نجد 

اعة وفي مجال الخدمات الدينية، حيث يصبح المراهق لنزعة اجتماعية تدفعه للمساهمة في حياة الجم
العالم اآلخر،  نمدركا  ألهمية القيم االجتماعية الدينية ومدركا  أكثر لفكرة الثواب والعقاب وانشغاله ع

هذه  بهالصراع الذي تتسم  هذا التوجه لدى المراهق يكون من أجل التخفيف من القلق النفسي وحلّ 
اس الديني اإليجابي والسلبي خالصا  من المشكالت االنفعالية من حيرة وقلق المرحلة فيحقق هذا الحم

وتخبط وخوف حيث يجد المراهق مالذا  ومخرجا  للشعور باألمن والطمأنينة وتحقيق التوافق والتكيف 
والشك هنا في أن التنشئة االجتماعية للمراهق  (.393–390ص  ،0994معوض، )مع محيطه 

 .تحديد االتجاه الديني له سواء كان سلبا  أو إيجابا   تلعب دورا  هاما  في

 يصاحبها وما يكتنفها من خصائص وتغيرات المراهقة مرحلة في النمائية لتطوراتاوهكذا فإن 
 المراهقينسعي وبالتالي فإن مثل هذه الخصائص تؤثر بشكل أو بآخر في  .حاجاتهم في نموا   أيضا  

 .بحسب أهميتها التي تختلف من فرد آلخر حاجاتتلك الشباع وتلبية إل

تشهد مرحلة المراهقة كباقي المراحل العمرية في حياة الفرد ظهور حاجات متعددة وغياب أخرى و 
شباع تلك الحاجات ليحقق بذلك نموا  نفسيا  سليما ، ومن أهم الحاجات النفسية  :ويسعى المراهق لتلبية وا 

الحاجة إلى األمن، الحاجة إلى االنتماء، الحاجة إلى تحقيق الذات، الحاجة إلى الحب والمحبة، 
الحاجة إلى المكانة وتقدير الذات، الحاجة إلى االستقاللية، الحاجة إلى النجاح، الحاجة إلى الظهور، 

عرفة، والحاجة إلى الحاجة إلى تكوين فلسفة مرضية عن العالم، الحاجة إلى الجنس، والحاجة إلى الم
 .(32-34، ص 2004نادر، )السيطرة 

 الحاجات النفسية: ثانيـاا 
شباعها، وخفض توتر يسعى اإلنسان في حياته لتل ه، فإشباع حاجة ما يؤدي إلى بية الحاجات وا 

ة هي سلسلة من الحاجات والدوافع، وتختلف قائمة الحاجات ظهور حاجة أخرى وهكذا، فالحياة البشريّ 
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متميزة  أخرىة إلى أخرى حيث تظهر حاجات وتسيطر حاجات في مرحلة من مرحلة عمريّ  عند الفرد
ر في عن باقي المراحل األخرى فيختلف ترتيب هذه الحاجات من حيث أولوياتها وتلبيتها وبالتالي تغيّ 

سلوك فعلى قاعدتها تقوم منظومة  الحاجات أساس ومنطلق كلّ  وألنّ  .ترتيب إشباع تلك الحاجة
 ر في جميع المجاالت، أيّ تغيّ  مامات واالتجاهات والقيم والعقائد وعنها تصدر القوة المحركة لكلّ االهت
صرفات في الحاجات هي العنصر الديناميكي والموجه والمنظم لشتى الفعاليات واألنشطة والتّ  أنّ 

 (.076ص ، 2116 منصور،)مواقف الحياة المختلفة 

وازن لدى الفرد من ئيسي إلحداث التّ إشباع الحاجات هو المدخل الرّ  إنّ (  Joshجوش(ويضيف 
وافق مع إشباع الحاجات هي التي تقود الفرد للتّ  ة، أي إنّ ة، واالجتماعيّ فسيّ ة، والنّ ولوجيّ زييفاحية الالنّ 

 (.(Josh,1993,P.303 نفسه ومع من حوله

ة في سلوكه ونشاطه فهي التي خاصّ  ةل أهميّ ة تشكل منطلق دوافع الفرد وتمثّ فسيّ فالحاجات النّ 
فس علماء النّ  لوك للوصول إلى غاية أو هدف، وقد اهتمّ هه نحو القيام بأنماط مختلفة من السّ توجّ 

 .ة الفرد وسلوكهة بشكل كبير لما لها من تأثير في شخصيّ فسيّ بالحاجات النّ 

 :تعريف الحاجة

 :عريفات التي تحدد ماهية الحاجاتالتّ  وتنوعتدت تعدّ 

ة من الحوج وهو الفقر وكأن الحاجة تدل الحاجات جمع حاجة، وهي مشتقّ  :فمن الناحية اللغوية
 (.0، ج062ص  ،0967 بادي،الفيروز آ)خص لشيء ما على افتقار الشّ 

ق اإلشباع والرضا واالرتياح للكائن افتقار إلى شيء ما إذا وجد حقّ  :الحاجة بأنها (زهران)ف ويعرّ 
 (.030ص  ،2111 زهران،) الحيّ 

مركب فرضي في المخ يمثل قوة تعمل على تنظيم إدراكنا وعملياتنا  :(موراي)الحاجة عند و 
 (.03، ص 2100، القطناني)المعرفية إلشباع حاجاتنا 

األساسية ذات طبيعة غريزية تشبه دوافع الحيوانات الفطرية إال  الحاجاتأن  :يرىف( ماسلو)ما أ
ة في نطاق السياق الثقافي الذي يعيش فيه الفرد من خالل النمو أنها تصبح فيما بعد حاجات محدود

والتنمية، وذلك دون الدخول في ثنائية الوراثة والبيئة، فهو ال يعتقد بأن بعض الحاجات مصدرها 
 (.19ص  ،2112موسى، )على صورتها الفطرية الضعيفة  تبقىاإلشراط كما أنها ال 

ما يثير الكائن الحي داخليا  مما يجعله يعمل على تنظيم مجاله بهدف  :هي (ماسلو)فالحاجة عند 
 .القيام بنشاطات لتحقيق مثيرات أو أهداف معينة
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هذا  ،الشعور بنقص شيء معين إذا وجد تحقق اإلشباع :بأنها الحاجة( Murphyمورفي )ف ويعرّ 
يؤدي بالكائن إلى إشباع الحاجة،  اد يعيشه الكائن بصورة توتر يدفعه إلى أن يسلك سلوكا  بعينهقفتاال
 (.421ص  ،0991السيد، ) ا يؤدي إلى إزالة التوتر أو خفضهمم

العنصر الديناميكي والموجه والمنظم لشتى الفاعليات واألنشطة  :الحاجات بأنها (منصور)ف ويعرّ 
 (.076، ص 2116 منصور،)والتصرفات في مواقف الحياة المختلفة 

 :للحاجاتالنظريات المفسرة   -

هناك العديد من النظريات التي تؤكد على أهمية الحاجات الموجودة لدى األفراد وقد تعددت 
ماسلو وبورتر )الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع الحاجات بالتفصيل ومن هذه النظريات نظرية 

 .(مورايالدرفر و وماكليالند و 
 (:Maslowماسلو  (نظرية -1

من أهم العلماء الذين تحدثوا عن الحاجات، من خالل هرمه الشهير الذي وزع  (ماسلو)عد ي  
 .لوجية، وتنتهي بتحقيق الذاتيزيو الحاجات الفبج في هذا الهرم بداية  الحاجات من خالله، حيث تدرّ 

من أهم النظريات في تفسير مفهوم الحاجة حيث تنظر نظرة ديناميكية كلية  (ماسلو)عد نظرية وت  
شبع فإنها نها تدفع الفرد للقيام بعمل معين وحين ت  إليست متعاونة فيما بينها فحسب بل  للحاجات

 الكنج،)تختزل ولكنها ليست ساكنة بل إنها على استعداد للظهور عندما تسمح الظروف مرة أخرى 
 (.017ص  ،2101

مستويات متدرجة، وتتضمن هذه الحاجات قسمين  إلىبشكل هرمي  الحاجات (ماسلو)م فقد قسّ 
الحب واالنتماء، تقدير )والحاجات النفسية ( لوجية، واألمنيزيو الف)هامين هما الحاجات األساسية 

بالحاجات النفسية االجتماعية  (ماسلو)وتأخذ الصفة االجتماعية والتي سماها  ،(الذات، تحقيق الذات
 (.011ص  ،2111عبد المقصود، و  السرسي)

 :التالي على النحوترتيب الحاجات ب (ماسلو) وقد قام

وهي كل ما من شأنه المحافظة على  :Physiological Needsالحاجات الفيزيولوجية  -0
حياة اإلنسان مثل الطعام، الماء، الهواء، وبدون إشباعها يكون الموت هو النتيجة، في 

 .وهو إشباع الحاجة إلى األمنالمقابل إشباعها يضمن االنتقال إلى المستوى التالي 
وهي الحاجات التي تتوقف  :Safety and Security Needsحاجات األمن والسالمة  -2

 .يولوجية للفرد، فالفرد يتغلب على كل شيء يعيق شعوره باألمنيز على إشباع الحاجات الف
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على وهي حاجات متبادلة بين األفراد، تقوم  :Social Needsالحاجة إلى الحب واالنتماء  -3
 .مبدأ األخذ والعطاء، وعدم إشباعها يؤدي بالفرد إلى الوحدة والعزلة

وترتبط هذه الحاجة باحترام الذات والكفاءة  :Esteem Needsالحاجة إلى التقدير  -4
الشخصية واستحسان اآلخرين، وعدم إشباع هذه الحاجة يؤدي إلى عدم فاعلية الفرد وعدم 

 .مشاركته لآلخرين
وهي سعي الفرد للوصول  :Self–Actualization Needs الذاتالحاجة إلى تحقيق  -1

لدرجة متقدمة من تحقيق إمكانياته ومواهبه وقدراته للوصول بها إلى الوحدة والتكامل 
 (.04ص  ،2100القطناني، )

 (:Porterبورتر )نظرية  -2

نظريته في الستينات من القرن العشرين، وقد عكست هذه النظرية تأثره بمجتمع  (بورتر)طور 
ة من الناس تحرك سلوكياتهم الحاجات الرخاء الذي كان سائدا  في المجتمعات الغربية إذ يرى أن قلّ 

شكل دافعا  ألن إشباعها حاصل يولوجية كالجوع والعطش، باعتبار أن مثل هذه الحاجات ال ت  يز الف
 :ن، ورتب هذه الحاجات على النحو التاليومضمو 

الحاجة إلى األمن وتشمل الدخل المادي المناسب، التقاعد، العدالة والتقييم الموضوعي،  -0
 .التأمين

الحاجة إلى االنتساب وتتمثل في الصداقة والقبول من الزمالء، وفي االنتساب إلى جماعة  -2
 .عمل رسمية أو غير رسمية أو جماعة مهنية

لى تقدير الذات وتتضمن المكانة، والمركز، والشعور باحترام الذات، والترقيات الحاجة إ -3
 .والمكافآت

الحاجة إلى االستقالل وتركز على تأثر الفرد بالنظام، وعلى مشاركته في اتخاذ القرارات  -4
 .الهامة التي تعنيه

مكاناته وشع -1 وره الحاجة إلى تحقيق الذات وتشير إلى عمل الفرد ضمن أقصى طاقته وا 
 (.061ص  ،0997 الطويل،)بالنجاح في العمل، وتحقيقه أهدافا  يراها مهمة 

 (:McClellandماكليالند ) نظرية -3

أحد علماء النفس المهمين في القرن الماضي فقد كان باحثا  متميزا  في جامعتي  (ماكليالند)عد ي  
بوسطن وهارفارد، وتعتبر أعماله المبكرة في مجال قياس الحاجات اإلنسانية والدوافع ذات شهرة كبيرة 
وعلى مستوى العالم، فقد أحدث ثورة من خالل تجاربه المشهورة في اختبار تفهم الموضوع ذلك 

بار الذي احتوى على مقياس للحاجات اإلنسانية والدافعية من خالل استخدام العرض الصوري االخت
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("Thematic Apperception Test " TAT ) Robbins,1978,P.213))،  (ماكليالند)كما درس 
عد من الباحثين المهمين في مجال مفهوم الذات ونظريته تقوم على السلوك البشري لسنوات عديدة وي  

والحاجة إلى االنتماء، والحاجة  ،االنجازالحاجة إلى  :ناس تحفزهم ثالث حاجات أساسية وهيأن ال
 .إلى القوة
 (:Alderferالدرفر )نظرية  -4

 :ويشمل حاجات محورية ثالث هي ،بطرح تصور معدل للتنظيم الهرمي للحاجات (الدرفر)قام 

تهتم بتوافر متطلبات وجود الحاجات األساسية للكائن الحي، التي أطلق عليها  :حاجات الكينونة
 .الحاجات البيولوجية، والحاجة إلى األمن (ماسلو)

تتمثل في رغبة الفرد في وجود اتصال وعالقات وطيدة بينه وبين اآلخرين على  :حاجات االنتماء
 .حاجات محبة وتقدير (ماسلو)مع ما اعتبره أن تتصف هذه العالقة باالستمرار والديمومة، وهذه تتفق 

بحاجة  (ماسلو)وهي رغبة الفرد الجوهرية في التطور الذاتي، وهي ما أسماها  :حاجات النماء
 .تحقيق الذات

االفتراض القائل بضرورة إشباع األفراد حاجات الكينونة قبل االنتقال إلى ( الدرفر)وقد تجنب 
ما هي إال محاور ثالث ( الدرفر)وهكذا نالحظ أن نظرية  ،إشباع حاجات االنتماء أو النماء مرحلة

 (.34ص  ،2113موني، )ملخصة من حاجات ماسلو الهرمية 
 (:Murrayموراي )نظرية  -5

أن الحاجة هي نقطة البداية في أي سلوك إنساني، وأن الحاجة هي عبارة عن القوة  (موراي)يرى 
 زيعور،)المحركة للسلوك اإلنساني، فاإلنسان يسعى دائما  إلشباع حاجاته األساسية في الحياة اليومية 

 (.276-277ص  ،0991

سعى وراء دراسة عدد بنظريته والتي تعتبر نظرية بالدافعية جوهرها الحاجة، و  (موراي)فقد قام 
كبير من الحاجات التي تحكم سلوك اإلنسان على عكس العلماء اآلخرين الذين اختزلوا هذه الحاجات 

 .لعدد قليل

 :يمكن أن نستدل على وجود الحاجة من خاللأنه ( موراي)أكد و 

 .أثر السلوك أو النتيجة النهائية -0
 .ملسلوك المتعلّ إلى ااألسلوب المتبع للوصول  -2
 .االستجابة لنوع خاص من موضوعات التنبيه -3
 .التعبير عن انفعال أو وجدان خاص -4
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 (.02ص  ،2100القطناني، )السرور في اإلشباع أو الضيق في عدم اإلشباع  -1

 :قائمة بعشرين حاجة ووصفها ألنماط السلوك واالنفعاالت المصاحبة لها وهي (موراي)وقد حدد 

، الحاجة إلى االستقاللية، الحاجة إلى (التبعية)ذعان الحاجة إلى اإل ،الحاجة إلى السيطرة
الجنس، الحاجة إلى  نجاز، الحاجة إلىاالستسالم، الحاجة إلى اإلالعدوان، الحاجة إلى االنصياع و 
للعب، الحاجة إلى االنتماء، الحاجة إلى ااالستعراض، الحاجة إلى  االستمتاع الحسي، الحاجة إلى

الدفاع ) الدفاعية الحاجة إلى ،(نجدة اآلخر)العطف ، الحاجة إلى (رالمساعدة من اآلخ) المعاضدة
، (ما يحط من القدر) التعادلية، الحاجة إلى تجنب الوضاعة، الحاجة إلى التعويض أو (عن النفس

درويش، ) الحاجة إلى تجنب األذى، الحاجة إلى التنظيم، الحاجة إلى الرفض، الحاجة إلى الفهم
 (.10-17، ص 2100

 :اجات النفسية للمراهقينالح  -

أهمية عن بقية حاجاته األخرى بما في ذلك حاجاته الجسمية،  إن حاجات الفرد النفسية ال تقلّ 
وتلعب تلك الحاجات دورا  هاما  في التأثير على سلوك الفرد وتصرفاته حيث يسعى الفرد إلى إشباع 
ذا لم يجد الوسيلة المناسبة إلشباع تلك الحاجات فإنه قد يلجأ إلى طرق ملتوية  هذه الحاجات، وا 

 .قد يعود على الفرد والمجتمع بكثير من المشكالت واألزماتومنحرفة إلشباعها مما 

إن أبرز ما يميز حاجات المراهقين أنه مهما سعى المراهق إلشباع حاجاته فإنه يجد صعوبة في 
تحقيقها بالشكل الذي يطمح إليه، ولكي نساعد المراهق على تلبية حاجاته وتفهم مشكالته ومساندته 

جدا  معرفة وتفهم حاجاته الموزعة ما بين حاجات جسمية ونفسية  مشكالته فمن الضروري في حلّ 
ومن أهم وأبرز وعقلية واجتماعية، وتحقيق هذه الحاجات يساهم في تحقيق األمن النفسي للمراهق، 

 :البحث تناولهاهذه الحاجات التي 

 .الحاجة إلى تقدير الذات -
 .الحاجة إلى االستقاللية -
 .الحاجة إلى الجنس -

 .ةكل حاجة من هذه الحاجات على حد لوسيتم تفصي

  Need for Self–Esteemالحاجة إلى تقدير الذات  -1
 ،من أهم السمات التي يتميز بها اإلنسان عن مخلوقات الدنيا قدرته على أن يكون واعيا  بذاته

أي يتوافق مع نفسه ومع ذاته، والواقع إن ، وهو قادر بصفة خاصة على أن يستجيب لنفسه، شاعرا  بها
 حيثوهذه الهوية تتضمن مفهوم الذات ( Identity)هذا الشعور بالذات هو المحور األساسي للهوية 
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كل ما ينسبه المرء لذاته من صفات يتضمن إدراك المرء لنفسه بوصفها موضوعا  يحتوي على 
 (.12ص  ،2114 الفارس،) وتقسيمات مرتبطة بهذه الصفات

األساسية لإلنسان، وقد أشار إليها العديد من العلماء في مفهوم تقدير الذات نابع من الحاجات إن 
الحاجات، وتقع الحاجة  هرمحيث صم م  ،Maslow)و ماسل)مجال علم النفس بوجه عام، أمثال 

على  From & Rogers) فروم وروجر)تأكيد كل من ، وكذلك ى الهرملتقدير الذات وتحقيقها في أعل
، فلقد انتشر مفهوم (94ص  ،0994 غريب،)تقدير الذات في تحقيق الصحة النفسية لألفراد  ةأهمي

تناوله الباحثون بالدراسة وربطوا بينه وبين  إذ السبعينياتتقدير الذات في أواخر الستينيات وأوائل 
سميث روزنبرج وكوبر )السمات النفسية األخرى، بل تعدى األمر إلى أن وضع بعض العلماء أمثال 

 (.7ص  ،2111 الفحل،)ا  من الحقائق والفروض التي ترقى إلى مستوى النظرية عدد( وزيلر

إن مفهوم تقدير الذات من العوامل المهمة واألساسية في بناء الشخصية واألكثر تأثيرا  في السلوك 
ه وكذلك في نساني وله دور فعال في تفاعل الفرد مع المجتمع واستجابته للتحديات التي قد تواجهاإل

 (.01ص  ،2114 الضيدان،)تحقيق الصحة النفسية له 

فالبعض يرون أنفسهم أقل من اآلخرين وبالتالي ينعكس ، إن كل فرد ينظر إلى نفسه بطريقه ما
قبال نحو غيرهم من الناس والبعض اآلخر يقدّرون  ذلك على سلوكهم فنجدهم ال يتصرفون بحماس وا 

س ذلك أيضا  على سلوكهم نحو غيرهم فنجدهم يتصرفون أفضل مع أنفسهم حق قدرها وبالتالي ينعك
غيرهم، إن الشخصية اإلنسانية تمر بمراحل نمائية مستمرة ومتواصلة، تتضمن التفاعل بين الفرد 

اإلطار الخاص بالفرد، والذي تنتظم فيه طبيعته  حيث تشكلوبيئته المادية والنفسية واالجتماعية، 
ية وخالصة خبرته التي مر بها، وما اكتسبه من أفكار ومعتقدات بصورة الجسمية والعقلية والنفس

مقصودة وغير مقصودة، والتي تتفاعل فيما بينها في مواجهة المثيرات البيئية المختلفة، مؤدية إلى 
 .على الكيفية الفريدة التي مر بها هذا التفاعل في موقف معين استجابات خاصة تدلّ 

 :تقدير الذات تعريف  -

 الباحثينالعلماء و  كبيرا  من قبل العديد من مفهوم تقدير الذات من المفاهيم التي القت اهتماما   عدي  
 :وهناك عدة تعريفات من أهمها

سالبة أو موجبة نحو  اتجاهات الفرد الشاملة :تقدير الذات بأنه Rosenberg)روزنبرج ) يعّرف
يعتبر نفسه ذا قيمة وأهمية، بينما يعني تقدير نفسه، وهذا يعني أن تقدير الذات المرتفع هو أن الفرد 

الذات المنخفض عدم رضا الفرد عن ذاته أو رفض الذات أو احتقار الذات، أي أن تقدير الفرد لذاته 
 :فيتضمن تعريف روزنبرج التالي يعني الفكرة التي يدركها الفرد عن كيفية رؤية وتقييم اآلخرين له

 .إن الفرد لديه تقدير داخلي لذاته - أ
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يجابية، فيكون تقديره لذاته إيجابي  - ب إن للفرد خصائص عقلية، انفعالية، جسمية وا 
وبالعكس فيما لو كان لديه أي خلل في إحدى تلك الخصائص فإنه سيؤثر  ومرتفع،

 .(Rosenberg,1979,P.833)على تقديره لذاته بشكل سلبي 

الفشل، )والمعتقدات التي تشمل مجموعة االتجاهات بأنه  :تقدير الذات Smith)سميث )ف ويعرّ 
 المري،)التي يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيط به ( توقع النجاح، درجة الجهد المبذول

 :كما يعبر الفرد عن ذاته بطريقتين 145) ص ،1987

 .وهي إدراك الفرد لذاته ووصفه لها :طريقة التعبير الذاتي -
وذلك من خالل األسلوب والسلوك الذي ينتهجه الفرد وتبين تقدير  :طريقة التعبير السلوكي -

 :نوعين من تقدير الذات للفرد هما (سميث)الفرد لذاته وقد ميز 
وهو تقدير األفراد لذاتهم بشكل حقيقي وواقعي وشعورهم بأنهم : تقدير الذات الحقيقي - أ

 .متفائلون فيهاو فاعلون في الحياة سعداء و قيمة  وفعال  ذو 
وهو تقدير األفراد لذاتهم بشكل يجعلهم يشعرون بأنهم غير ذي  :الذات الدفاعي تقدير - ب

 (.000ص  ،2112 أبو مغلي،)ن و ن ومتشائمو منعزلو قيمة 

وشعوره ، إلى أن إشباع الحاجة إلى تقدير الذات تؤدي إلى ثقة الفرد بذاته (سميث)وقد ذهب 
وعلى العكس من ذلك فإن عجزه عن إشباعها قد يؤدي إلى ، وتالؤمه الشخصي، بقيمة نفسه

 (.Smith,1986,P.5)والضعف الذي قد يؤدي بدوره إلى شعوره باإلحباط ، اإلحساس بالدونية

وهي التي تقوم  :الذات الحقيقية :د حدد نوعين للذات همافق( Rogersروجرز )وبحسب رأي 
وهي التي تقوم على أماني  :على خبرات الفرد الواقعية وكذلك تصورات الذات الواقعية، والذات المثالية

تعكس ذات الفرد المرغوب فيها، ولهذا فإن انخفاض تقدير الذات لدى الفرد يمكن أن ، الفرد وأمنياته
 (.Plotinik,1993,P.405)التساق بين الذات الحقيقية والذات المثالية يحدث نتيجة عدم ا

 :فالشخصية اإلنسانية تتألف من مكونين هما

 .مفهوم الذات -ب               .الكيان العضوي -أ      

فالتوتر . ولكل مكون من هذين المكونين حاجاته التي تتطلب اإلشباع من أجل تحقيق الذات
الطعام، الشراب )ب الشخص يكون ناتجا  عن ضغوط تلبية الحاجات العضوية الجسمي الذي ينتا

، أما التوتر النفسي فهو ناتج عن ضغوط تلبية الحاجات الخاصة ببناء الذات كالحاجة إلى (وغيرها
هو أعلى مستويات التوتر والذي يظهر من  (روجرز)، والقلق في رأي (الشعور باألمن النفسي، الحب)

دراك الفرد  جراء التناقض حمزة، )الحاصل بين ضغوط الحاجات العضوية وضغوط بناء الذات وا 
، كما إن الذات هي الجزء من المجال الظاهري الذي يتحدد على أساسه السلوك (91ص  ،2111
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فإن فكرة وهكذا  ،المميز للفرد، كذلك فالطريقة التي ندرك بها ذاتنا هي التي تحدد نوع شخصيتنا
 .)37ص  ،0991 الطحان،(النواة الرئيسة التي تقوم عليها شخصيته  الشخص عن نفسه هي

تقدير الذات في تنظيمه للحاجات النفسية، وتنقسم حاجات التقدير من  فقد وضع( ماسلو)وعند 
 :إلى شقين هما هوجهة نظر 

 ةاحترام الذات، ويحتوي أشياء مثل الجدارة والكفاءة والثقة بالنفس والقوة الشخصي :الشق األول
 .واإلنجاز واالستقاللية

-حافظ)التقدير من اآلخرين، ويتضمن المكانة والتقبل واالنتباه والمركز والشهرة  :الشق الثاني
 .)61ص ، 0991 محمود،

كما يمكن القول إن تقدير الذات ما هو إال عبارة عن أطر أو أبعاد يضعها الفرد ومن خاللها يرى 
 (.72ص  ،0990 عبد المقصود،)لفرد بالنسبة لذاته واآلخرين، وهذه األبعاد متباينة في األهمية 

بين مفهومه فكلما كان هناك تطابق وتوافق بين الخبرات التي يواجهها اإلنسان في حياته اليومية و 
الذاتي كلما أدى به إلى التوافق النفسي، فالخبرات التي ال تتفق وتتناقض مع مفهومه الذاتي تمثل له 
تهديدا  مما يجعله يلجأ أما إلى تجاهلها أو تحريفها وفي كلتا الحالتين يشعر حينها الفرد بالتوتر والقلق 

 (.31ص  ،2117 حسين،)

ساس لهوية الفرد يستند إلى الحاجة للمحافظة على شعور أن األ( Eriksonإريكسون )وقد أكد 
 .(Gullotta,2000,P.95)جديد نحو تقديره لذاته 

ويؤكد على ، إلى أن الفرد المتقبل لذاته يتصف بتقديره الواقعي لجدارته( Jersildجرسليد )شير وي  
فاألفراد المتقلبون لذواتهم يعترفون بمصادر قوتهم ونقاط ، واعتقاداته الخاصة، معاييره الشخصية

 .(Jersild,1989,P.175)ضعفهم دون توجيه اللوم غير الضروري لذواتهم 

، كفافي)ى حسن تقدير المرء لذاته وشعوره بجدارته وكفايته فتقدير الذات بدرجة أساسية يشير إل
 .(112ص  ،0967

ويرتبط بقدراتهم ، كما يمكن أن يعبر مفهوم تقدير الذات عن اعتزاز األفراد بأنفسهم وثقتهم بها
نجازاتهم العملية ويتميز ذوي التقدير المرتفع للذات بأنهم يحترمون أنفسهم ويعتبرونها  واستعداداتهم وا 

تؤدي اتجاهاتهم المقبولة نحو كما  ،ولديهم ثقة في مدركاتهم وأحكامهم، ويشعرون بالكفاءة، ات قيمةذ
أما ذوي التقدير المنخفض للذات  .والثقة واالعتزاز بردود أفعالهم واستنتاجاتهم، أنفسهم إلى قبول آرائهم
كذلك يسلكون بطريقة تحول دون وأنهم غير أكفاء و ، ويعتقدون أنهم ال قيمة لهم، ينقصهم احترام الذات

إن مقدار الثقة بالنفس هي التي تحدد طبيعة شعور الفرد كما  ،قديرهم إيجابيا  من جانب اآلخرينت
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لذاته، فالثقة العالية بالنفس تمنح الفرد شعورا  إيجابيا  لتقدير ذاته وقدرة على مواجهة التحديات والسيطرة 
متفائال  فيها، أما الشخص ذو تقدير الذات المنخفض، يشعر باحتقار والتحكم في حياته ليكون سعيدا  

متردد في إبداء  ن لم يصدر منه أي شيء،ا  لحياة، يشعر بالذنب دائما  حتى و لذاته، متشائم في نظرته ل
 .(233-231ص  ،2114 الريماوي،)الرأي، يخاف من سخرية اآلخرين ورفضهم له 

يعتمد على تقييم إيجابي للذات ، لى مفهوم ذات إيجابيالناس في مجتمعنا المعاصر بحاجة إو 
ويتضح ذلك بصفة رئيسية في عالقة تلك الحاجات ، كما يعتمد على تقدير اآلخرين( ثابت نسبيا  )

، والتمكن، واالحترام من خالل رغبته في القوة واإلنجاز، فالفرد قد يعبر عن حاجته للتقدير، بالرغبات
لحرية وقد ينشد باإلضافة إلى ذلك مكانة مرموقة وهيبة واحتراما  وتقديرا  وا، والكفاءة أو االستقالل

عجابا  واعترافا  به وهذا يعكس المعنى الحقيقي لتقدير الذات   (.70ص  ،0991 زهران،)وا 

حاجة الفرد لتقييم يضعه بنفسه ولنفسه، ويعمل على المحافظة  يه :فالحاجة إلى تقدير الذات
الفرد اإليجابية والسلبية نحو ذاته، كما يوضح مدى اعتقاد الفرد بأنه قادر عليه، ويتضمن اتجاهات 

 (.312، ص 2008شاهين، )وهام وناجح 

 :تاالذالعوامل المؤثرة في تقدير  -

وكنتيجة الحاجة لالعتبار من مفهوم تقدير الذات نابع من الحاجات األساسية لإلنسان، يعتبر 
ن حاجة النظر ألنفسهم بشكل إيجابي، و ي المراهقحيث ينمّ  الذاتياآلخرين تتكون الحاجة إلى االعتبار 

فالمراهقون يرغبون أوال  في أن يشعر اآلخرون شعورا  طيبا  نحوهم، ثم إنهم بعد ذلك يرغبون في 
الشعور بطريقة طيبة نحو أنفسهم، ومع الوعي بالذات تنمو الحاجة إلى االعتبار اإليجابي من 

حينما يدرك ذلك الفرد نفسه على أنه مشبع لحاجة شخص آخر والنظرة اآلخرين، ويتم إشباعه 
اإليجابية من جانب شخص آخر له أهمية اجتماعية، كما يعني االعتبار اإليجابي الحصول على 

 الدفء، الحب، العطف، الرعاية، االحترام، والتقبل من األشخاص المهمين في حياة الفرد :أشياء مثل
، وترتبط الحاجة إلى تقدير الذات بالحاجة إلى المكانة التي (167، ص 2006الشيخ، و  العاسمي)

يسعى المراهق لتحقيقها من خالل قبوله كما هو من قبل أهله وأترابه لتحقيق الذات 
 . (ZANDEN,1993,P.37)عنده

 :أن من أهم العوامل المؤثرة في تقدير الذات هي( 0963جبريل، )قد أوضحت دراسة ف
ونشير بذلك إلى ، أن تقويم الذات يتأثر بتقديراتنا لتقويم اآلخرين المهمين لنا :تقويم اآلخرين  -0

 :بيئتين مؤثرتين في حياة الفرد وهما
تبين الدراسات أن والدي األطفال ذوي تقدير الذات المرتفع يشجعون حيث  :المؤثرات العائليةُ- أ

أما والدي  ،من حدود معقولةالسلوك المستقل واالعتماد على النفس ويشجعون على إبداء الرأي ض
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ذوي التقدير المنخفض فال يقدرون آراء أبنائهم التقدير المناسب ويحدون من حريتهم ويكثرون من 
كما إن المراهق يحتاج في مراحل نموه المختلفة إلى جو أسري هادئ ومستقر وأيضا  استخدام العقاب 

شعوره بالرفض لتكوين مفهوم خاطئ عن فقد يؤدي  للتقبل من أفراد أسرته ومن حوله في المجتمع،
شعر المراهق أن البيئة التي ت  ( جون سوليفان) رىوي، (06ص  ،0996 عكاشة،) ذاته وتقديره لها
وتؤدي بشكل خطير لتهديد  ق،هي التي تولد القلق لدى المراهالحرمان واإلحباط، ببفقدان السند و 

عوامل الثقافية واالفتقار إلى اإلرشاد والمعلومات ويرجع ذلك إلى ال مفهومه وثقته بذاته واحترامه لها
وحتى اآلباء قد يزيدوا المشكلة حدة من خالل تحفظاتهم المبالغ فيها واللجوء إلى السخرية بدال  من 

ص  ،0996 ،**عبد الرحمن)الدعم العاطفي، وهو ما يسبب نقصا  كبيرا  في تقدير المراهق لذاته 
ات يزداد تمايزا  مع تقدم النمو، بحيث تكون هناك تقييمات مختلفة ، حيث إن  هذا التقييم للذ(211

باختالف مجاالت التفاعل، ويتطور ذلك التقييم وفقا  لمالحظات المرء عن ذاته، وإلدراكه كيفية رؤية 
 .(16ص  ،0990سالمة، )اآلخرين له 

ولها دور كبير في تقدير المراهق لذاته، حيث يكون تأثيرها في تكوين  :البيئة المدرسيةُ- ب
تصور المراهق عن ذاته واتجاهاته نحو قبولها أو رفضها، كما يؤثر نمط النظام المدرسي والعالقة بين 

ي عد المعلمون واألقران من بين المعلم والطالب تأثيرا  هاما  على مستوى مفهوم الطالب عن نفسه، حيث 
ففي المدرسة عوامل جديدة تدخل في تقويم ذاته وقد ي عدل  ،خاص ذو األهمية بالنسبة للطالباألش

تقويم رفاقه ومعلميه له وقد يختلف عن تقويم والديه وخاصة بمرحلة المراهقة  خاللتقويمه لذاته من 
 .والمعلمين أعمق أثرا  من تقويم الطالب ألنفسهم الرفاقيكون تأثير تقويم  التي

 :وتشمل عدة جوانب :امل المتصلة ببنية الجسمالعو   -2
إن فكرة المرء عن نفسه تتبلور بفترة المراهقة حيث يعطي تقويما   :صورة المرء عن جسدهُ- أ

هاما  من مفهومه المتكامل عن ذاته فالمراهق الذي  ا  وتشكل صورته عن جسده جزء، خاصا  لجسمه
يرى صفاته الجسدية ال تتماشى مع معايير الثقافة غالبا  ما يكون لديه مفهوم سلبي عن الذات والعكس 

هدرهم الكثير من الوقت أمام المرآة، واهتمامهم : فمن األمور الالفتة للنظر لدى المراهقينصحيح، 
رجي، فبعضهم يكون متقبال  لمظهره، والبعض اآلخر يكون غير سعيد المبالغ فيه بمظهرهم الخا

وبنيته الجسدية وذلك بسبب التغير الحاصل نتيجة التحول الجسدي من الطفولة إلى البلوغ  بمظهره،
ذا ما كان ، عبر مرحلة المراهقة فكال الجنسين يتساءلون عما اذا كانوا طبيعيين مقارنة باآلخرين، وا 

وهنا يحتاج المراهقون إلى تقبل مظهرهم الخارجي، وبنيتهم الجسدية  ؟م جذابين أم الاآلخرون يجدونه
 .حتى يستطيعوا استخدام جسدهم بشكل فعال في الرياضة، والعمل والمهمات اليومية

يقترن دائما  النضج المبكر بتقدير الذات اإليجابي حيث ي مكن النضج المبكر  :معدل النضجُ- ب
المراهق من تحمل المسؤوليات والمشاركة في النشاطات االجتماعية والرياضية والتي تترك لديه صورة 
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بعكس المتأخر بالنضج فهو يعاني من ضغوط نفسية ألنه يعامل كأنه أصغر من ، إيجابية عن الذات
 .لوب يختلف عن أبناء جيله من المبكرين بالنضج مما يعطي صورة سلبية عن الذاتسنه وبأس

إن التبكير في النضج الجنسي له أهمية للمراهقين حيث يوفر لهم اطمئنانا   :النضج الجنسيُ- ت
 .لشعورهم بالثقة أما التأخير فيؤدي لمشاعر نقص ا  لبلوغهم وأساس

ال يستطيع المعوق جسديا  المشاركة باألنشطة مما يترك أثر سلبي في  :اإلعاقة الجسميةُ- ث
ن اتجاه اآلخرين نحوه يحدد إلى أي مدى تلعب اإلعاقة ذلك األثر العميق في حالة  مفهومه لذاته وا 

ويتمثل ذلك في اإلعاقة الجسمية، عدم القدرة على المشاركة لألصحاب في النشاطات المختلفة، 
ل، والشعور باالختالف عن الغير، والترفع أو الرفض من قبل اآلخرين، وصرامة وضآلة النجاح والفش

ّن تقدير الذات يتأثر بالظروف المحيطة بالفرد، فإذا كانت مثيرات إالخ، ..المثل العليا والشعور بالذنب
أما إذا  البيئة إيجابية تحترم الذات اإلنسانية، وتكشف عن قدرتها وطاقتها يصبح تقدير الذات إيجابيا ،

ص  ،0991 بنيس،)كانت البيئة محبطة فإن الفرد يشعر بالدونية، وبالتالي يسوء تقدير الفرد لذاته 
41.) 

حيث يتأثر طموح الفرد  ،إن فكرة الفرد عن نفسه تؤثر في مستوى طموحه :مستوى الطموح  -3
بتقديره لذاته ولكن قد يضع المراهقون الذكور أهدافا  أعلى من قدراتهم وهنا يحدث التعارض بين 

 .منخفض للذات ريدنجازاتهم وفي حال فشلهم تضعف ثقتهم بأنفسهم ويؤدي ذلك إلى تقا  أهدافهم و 

ذاته فبعض المراهقين ؤثر في مفهومه عن تإن قدرة تعبير الفرد عن عواطفه  :العاطفة -4
خر يكبحون عواطفهم يتسمون بسرعة االنفعال ويكون االنطباع لديهم بأنهم غير ناضجين وبعضهم اآل

 .ولكنهم يعبرون عنها بطريقة مقبولة اجتماعيا  في اللحظة المناسبة
ن قبول الذات والقبول االجتماعي يتأثران ببعضهما فالشخص الواثق من إ :القبول الجتماعي  -1

وتلقى مشاركته االجتماعية قبوال  أما ذوو تقدير الذات ، نه يلقى قبوال  اجتماعيا  يظهر ذلك في سلوكهأ
وقد ترجع االختالفات بين  ،قبوال  لدى اآلخرين ثباتا  وهم أقلّ  المنخفض فإن مشاركاتهم االجتماعية أقلّ 

ند تمثلهم ألنفسهم، فاألشخاص ذوو األفراد عند تقييمهم ألنفسهم إلى اختالفاتهم في تركيز انتباههم ع
التقدير المرتفع لذواتهم هم من يؤكدون قدراتهم أو جوانب قوتهم، أما ذوو التقدير المنخفض فهم 

 (.79ص  ،0990سالمة، )يركزون على عيوبهم وصفاتهم السيئة 
يسلك يسهم النجاح وتوقع النجاح في تقدير إيجابي للذات وبالتالي  :خبرات النجاح والفشل  -1

إلى اإلحباط والذي يقود أحيانا   يأما الفشل وتوقع الفشل فيؤد، الطالب طرقا  تؤدي للمزيد من النجاح
والذين يكون تحصيلهم ، إلى تكيف سلبي والسيما في حال كون الدافع المحبط لدى الفرد هاما  وقويا  
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في نفس الوقت هناك دالئل الدراسي سيئا  يشعرون بالنقص وتكون لديهم اتجاهات سلبية نحو الذات و 
 .(70-10ص  ،0963 جبريل،)قوية على أن فكرة الفرد الجيدة عن قدراته ضرورية للنجاح المدرسي 

 :إشباع الحاجة إلى تقدير الذات -

إن اإلنسان منذ طفولته وعلى مدى حياته بحاجة إلى أن يكون مقبوال  وأن يكون مركز اهتمام 
التي اآلخرين، إن حاجاتنا إلى الشعور لما نحن عليه وما نقوم به هو ضمن معاييرنا الذاتية الخاصة 

لقيم وما نفكر به عن أنفسنا يدور حول مفهومنا ل ترتبط بمفهوم الذات ومستوى الطموح عندنا،
تنا لتقدير الذات، ألنها تؤدي للجوانب المهمة لحاجوالمعايير وما هو صواب وما هو خطأ، فجميعها 

تدور حول منظومة القيم التي اكتسبها الفرد في أثناء عملية التطبيع االجتماعي له والتي يحاول من 
يستطيع الفرد أن يخرق  المجتمع أن يعد طريق حياته، وأن يتشرب قيمه ومعاييره والتي الفي خاللها 

كما يهدف اإلنسان في ، تلك القيم والمعايير االجتماعية دون أن يشعر بإحباط يتصل بتقديره لذاته
فكل منا له أدوار مختلفة يقوم بما  سلوكه ألن يشعر بقيمته وأهمية الدور الذي يقوم به في حياته،

يلقى تقدير اآلخرين لما يقوم به من عمل  يشعره بقيمته في حد ذاته كإنسان وكقائم بالدور، ويود أن
في حياته، وعندما يقوم بأي عمل، فإنه يود أن يشعر بالنجاح والتقبل فيما يقوم به من عمل، وأن هذا 

تنا إلى إدراك ومعرفة أهمية تقدير الذات من أن فكرة الفرد عن كما ترجع حاج ،العمل له وزن وقيمة
ؤثر في تمتد إلى سلوكه المستقبلي و تبل  على سلوكه الحالي،ذاته منذ طفولته ال يقتصر تأثيرها 

 .تنميته االجتماعية المقبلة

يبدأ إشباع الحاجة إلى تقدير الذات بما يستشعره الفرد وما يتوقعه من سلوك الغير نحوه متمثال  
لفرد من في درجة ونوع ما يظهرونه من اهتمام واحترام أو إهمال وال مباالة، وهذا التقدير الصادر ل

الغير يقوم على أساس تقييم الغير لألداء الفعلي للفرد بالنسبة لغيره من بقية أعضاء الجماعة، فالرغبة 
في إشباع هذا النوع من التقدير يوجه سلوك الفرد نحو مقابلة متطلبات ذلك الغير فيبذل ما يمكنه من 

بية بالنسبة لهؤالء اآلخرين والحصول جهد في القيام بما يتوقع أنه عمل له قيمته االجتماعية اإليجا
على تقديرهم، ومن خالل النجاح في ذلك العمل يتولد لدى الفرد تقديرا  لذاته وتقييما  لقدراته ومستواه 

لتقدير نحو التوجيه الذاتي بعد أن كان قاصرا  على التوجيه لفيتحول سلوك الفرد في إشباع حاجته 
بالنسبة لهذه الحاجة يؤدي إلى عدم الثقة بالنفس والشعور الخارجي، ومن جهة أخرى فإن اإلحباط 

 .ة الحيلة وتثبيط الهمة والشعور بالنقص وما يتبع ذلك من سلوكيات تعويضيةبالضعف وقلّ 

إلى أن عملية تقدير الذات تنمو في ثنايا التفاعل االجتماعي الذي ( شقير)فقد توصلت دراسة 
من خالل اإلنجازات التي تحققها، والمدح الذي ( األنا)ا تنمو يعطي الفرد قدرها وأهميتها، وغالبا  م

عد فكرة الفرد عن ذاته ومدى فهمه لها ، وت  (040ص  ،0993شقير، )تتلقاه، والنجاح الذي تصل إليه 
ومن هنا ، من العوامل الهامة التي تسهم في تحديد أهدافه وغاياته التي يطمح إلى بلوغها مستقبال  
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مكانيات  تبرز أهمية اختيار الفرد وتحديده ألهدافه وطموحاته على نحو يتوافق مع ما لديه من قدرات وا 
ال تصبح أهدافه ومطامحه مجرد نوايا وآمال خامدة ت حبيسة في صدر صاحبها حتى يطويها  بقىوا 

أو تتسع الفجوة بين طموح الفرد وقدراته ويبقى الفرد مصرا  على تحقيقها ، الزمن بين صفحات النسيان
 .ضه للشعور بالعجز واإلحباطمسكا  بها مما قد يعرّ مت

بأن ( Rogersروجرز )يعتقد  حيث، أما عن الوجهة التي يتحرك إليها الدافع إلى تقدير الذات
تدفعه إلى أن يتمايز  ،ومن ثم تحقيقها يعد قوة دافعة لدى كل فرد في حياته، الميل إلى تقدير الذات

لى أن يصبح ، ويزداد استقالال   حساسا  وا  ص  ،0961 ،جابر)بالمسؤولية من الناحية االجتماعية  أكثر التزاما  وا 
أن الصورة المثالية للنمو لدى الفرد تتمثل في قيامه بتطوير ذات ( Maddiمادي )على حين يرى ، (412
هب المرء وتنمو موا ،الطموحوالثقة فيها و ، تقدير عال  للذاتحيث يتميز هذا النمط من أنماط الذات ب، تلقائية

 (.40ص  ،2110 ،الشافعيو  فام)ومهاراته لخدمة طموحاته وتحقيق أهدافه 

 Autonomy  Need Forالحاجة إلى الستقاللية  -2
عد فترة المراهقة من أهم مراحل النمو ألنها على درجة كبيرة من األهمية في التكوين الشخصي ت  

بالمراهق من مرحلة تتصف باالعتمادية إلى مرحلة للفرد وتتميز مرحلة المراهقة في االنتقال تدريجيا  
 .تتصف باالستقاللية في جميع النواحي

ومن أبرز مظاهر الحياة النفسية في فترة المراهقة رغبة المراهق في االستقالل عن األسرة وميله 
ابة نحو االعتماد على ذاته، وشعوره أنه لم يعد طفال  قاصرا ، كما أنه ال يجب أن يخضع سلوكه لرق

عامل كطفل ولكنه من حاسب على كل صغيرة وكبيرة، فهو ال يحب أن ي  األسرة ووصايتها عليه، وي  
الناحية األخرى ما زال يعتمد على أسرته في قضاء حاجاته االقتصادية وفي توفير األمن والطمأنينة 

شرافها عليه بهدف توفير الحماية، له، فاألسرة ت ريد أن ت   المراهق يود التخلص من و مارس رقابتها وا 
قراراته، بل ويرى أن إرشادات الوالدين تّدخل  رقابة الوالدين له ليعتمد على نفسه في تنظيم وقته واتخاذ

ولكنه ال يقر بالقيود واألوامر والنواهي، ويريد أن يعتنق القيم والمبادئ التي يقتنع في شؤونه الخاصة 
إّنه يتناول ما سبق عن طيب خاطر، من مبادئ وقيم،  كماينا ، بها هو ال تلك التي لقنتها له األسرة تلق

بالنقد والفحص، فيعيد النظر في المبادئ التي سبق أن تلقاها من الوالدين بشكل خاص ومن الكبار 
 .بشكل عام

كبيرا  في حياة المراهقين، في وقت تزداد فيه نزعتهم إلى االستقاللية  وتلعب األسرة دورا  
نشوء مشكالت أسرية عديدة أمر ممكن باعتبار أن األسرة تشكل  هنا فإن احتماليةومن  واالنطالق،

وتطلعات المراهقين، ومن هذه المشكالت عدم تفهم اآلباء لحاجات  قوة قد تحول دون تحقيق حاجات
التفاهم مع اآلباء، وال شك أن هذه المشكالت أمور طبيعية، فالمراهق يتطلع إلى  المراهقين وصعوبة
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المراهق ووالديه ال  ون له دور في المنزل والحياة األسرية، ويبدو أن نمط العالقة السائد بينيك أن
مشكلة اختالف آراء المراهق عن أسرته  تسمح له بإبداء رأيه أو مناقشتهم في كثير من القضايا، أما

مراهق االجتماعية ، فحياة الالتي اكتسبها في أسرته فراجع إلى تبني المراهق ألفكار قد تختلف عن تلك
مليئة بالغموض والصراعات والتناقضات جراء انتقاله من عهد الطفولة إلى مجتمع الكبار فهو ال 
يعرف قيمهم واهتماماتهم وما الذي يعجبهم وما الذي ال يعجبهم ويعيش صراعا  بين آراء أقرانه وآراء 

ساعدتهما له فيعيش تناقضات تبدو أسرته وبين الرغبة في االستقالل عن الوالدين وبين حاجته إلى م
في تفكيره وسلوكه إذ يقول وال يفعل، ويألف وينفر، في نفس الوقت ويخطط وال ينفذ، ويريد االمتثال 

أن المراهقين ، كما (31ص  ،2117، الحاجي)ويسعى في نفس الوقت إلى تأكيد ذاته  لقيم الجماعة،
نهم في أغلب األحيان ال يعترفون بذلك ويزعمون يحسون احساسا  واضحا  وقويا  بضحالة خبراتهم ولك

أنهم وصلوا إلى مرحلة النضج التي تؤهلهم إلى تحمل مسؤولياتهم في الحياة، وال شك أن مرحلة 
 (.60ص  ،2111 ،محمود)المراهقة هي استعداد للنهوض بمسؤوليات الحياة واالعتماد على النفس 

لشخصية ألن كثير من المنظرين يّعدون االستقاللية لذا فاالستقاللية إحدى السمات البارزة في ا
حاجة أساسية من حاجات اإلنسان التي تسيطر على كثير من أنماطه السلوكية في مواقف متعددة إذ 

، العبيديو  داوود)يفسر هؤالء المنظرون الشخصية من خالل الحاجات التي ال تختلف عن السمات 
 (.36ص  ،0991

االستقاللية باإليجابية حيث تتمثل بالقدرة على مواجهة المشكالت واتخاذ وتتسم الحاجة إلى 
لذا يمكن القول أن االستقاللية سمة ينبغي للمراهق أن يتصف بها وتكون من  ،القرارات المناسبة

الحياة المختلفة  واقفالسمات الرئيسية في شخصيته وتسيطر على معظم سلوكه في عدد كبير من م
شباعها لما لها من دور  فعال في جعله قادرا  على مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها وتلبية حاجاته وا 
 .بالطرق الصحيحة

 :تعريف الستقاللية -

تبرز في حياة الفرد، وهي تدفعه لالعتماد على النفس بدال  من  االستقاللية أول ظاهرة دعتّ 
التي تميزه  خصائصهتبرز و في الحياة،  ف واالهتمام بدورهاالعتماد على الغير، فيبدأ اإلنسان بالتعرّ 

على أنه قادر  عن غيره، ويغتنم الشخص المستقل كل فرصة من شأنها أن تدعم استقالليته، وتدلّ 
 (.043ص  ،0996عدس، ) على التصرف وحده ودون الحاجة لالستعانة بالغير

 :وهناك عدة تعاريف لالستقاللية من أهمها

سلوك إيجابي يجعل الفرد يعتمد على نفسه ويتخذ  :االستقاللية بأنها( Piagetبياجيه )ف يعرّ 
 .ل المسؤولية في المواقف االجتماعيةقراراته، ويتحمّ 
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ن االستقاللية سلوك ناتج من  (بياجيه)ويؤكد  على أن سلوك الفرد هو نتاج تفاعله مع البيئة، وا 
وكلما  .جتمع بشكل عام وتفاعله مع تلك المعاملةالمعاملة التي يتلقاها الفرد من الوالدين أوال  ثم من الم

نه يحقق سلوكا  استقالليا  ما دام قد أنجز البنى المعرفية الناتجة عن التغيرات إكان الفرد أكثر ذكاء  ف
في العمر التي تسبب التطور باتجاه االستقالل لذلك سيكون من الممكن التنبؤ باالرتباط اإليجابي بين 

 . (Moses,1993,P.91-92)ر السلوك االستقاللي أو شدتهمعامل الذكاء وتكرا

قدرة الفرد على أن ي بدي سلوكا  نابعا  من  :االستقاللية بأنها (Wehmeyerويمر )ويعّرف 
كما  .اهتماماته وقدراته، ويكون هذا السلوك بشكل مستقل خال من أي تأثيرات أو تدخالت خارجية

أنانيا  أو مركزيا  من الفرد بل هي تعبير عن هوية الفرد المستقلة  يؤكد بأن االستقاللية ال تعتبر سلوكا  
 .Wehmeyer,1995,P.16))بذاته والتي تعبر بصدق عن شخصيته 

استقالل اإلنسان الذي ينعكس من خالل ممارسته لنشاطاته بشكل  :بأنها ( Ryanريان)ويعّرفها 
 .(Ryan,1995,P.397)منظم ذاتيا  

إحدى أهم الحاجات في مرحلة المراهقة التي يعبر  :االستقاللية بأنها( 2117الطحان، )ويعّرف 
فيها المراهق بجهوده للتحرر من قيود أبويه لكي يصبح رائدا  لنفسه ومرشدها، بحيث يستطيع التفكير 
دارة حياته الخاصة، والمراهق السوي هو الذي ال يريد أن يشعر أحد بحال من  في تخطيط أنشطته وا 

يخضع لتأثيرات أحد، وأنه يريد تحمل المسؤولية التي تتفق مع مستوى قدراته ونضجه، األحوال أنه 
، ويمكن االعتماد عليه في ا  أكثر حكمة وسداد ا  عامل معاملة الراشد يبدي سلوككما أن المراهق الذي ي  

ص  ،2117الطحان، )ولة وعلى درجة عالية من االستقاللية ؤ اتخاذ القرارات وتنفيذ المهمات المس
013.) 

مجموعة من الشروط الواجب توفرها لدى الفرد لتعكس االستقاللية لديه وهي ( صليبا)ويذكر 
 :كالتالي

حيث تكون األمور ممكن فعلها ال واجبة على الفرد، فإن لم يفعلها ال يترتب  :اإلمكانية -0
 .عليه شيء

خياراته حيث وهي أن يستند الفرد في أفعاله إلى أسباب تساعده على ترجيح  :الدوافع -2
تستلزم االستقاللية أن يكون الفعل مبنيا  على أسباب منطقية، ال أن تكون األفعال بدون 

 .دافع
وهي اتصاف األفعال بالتلقائية، أي قدرة اإلرادة على ابتداء األمور بذاتها ومن  :التلقائية -3

 .تلقاء نفسها، وذلك لترجيح أحدها على اآلخر
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داللة  عال التي يقوم بها الفرد صادرة من ذاته، وتدلّ وهو أن األف :صفات الفعل الحر -4
 (.61، ص 2111الظفيري، )حقيقية عن مكنونه، وليس لها أي عالقة بالغير 

 :إلى الستقاللية الحاجةإشباع  -

ثم  ،في بداية مرحلة الطفولة المبكرة عد الحاجة إلى االستقاللية من أهم الحاجات، وتظهر بوادرهات  
ومطالب نموه من كافة الجوانب، ونقصد بها الحالة التي يكون  الفرد وتتماشى مع تقدمتزداد تدريجيا ، 

فيها الشخص قادرا  على السيطرة على الذات وحكمها والحرية في توجيه الذات والتصرف دون تبعية، 
 (.31ص  ،2101بّدور، )وهي بكل بساطة ال تعني األنانية أو الحرية المطلقة 

عندما يشعر ( Deci & Ryanديسي وريان )الستقاللية بحسب رأي كل من شبع الحاجة إلى اوت  
الناس أنهم مسؤولون عن سلوكهم، ويشعرون بفرصة في اختيارهم، ويؤدي إشباعها إلى القدرة على 

 . (Deci & Ryan,2000,P.133)ةالتعبير عن وجهات النظر المستقل

في كل  اويستقلو  اويحاولون أن يتحررو  ،ةففي مرحلة المراهقة يرغب األبناء باالبتعاد عن األسر 
شي من ارتداء المالبس ونوع الطعام ومدة النزهة واختيار األصدقاء ولكن لن يعرفوا كيف يتحررون أو 

وهنا يلعب الرفاق واألقران ، فهم يثابرون ويستمرون باالعتماد على األسرة في الوقت نفسه ؟يستقلون
ن فيه دورا  كبيرا  في استقالليتهم السليمة فهم يتذبذبون بين والرغبة والمجتمع المحيط الذي يعيشو 

 .االعتمادية واالستقاللية

إشباعها من خالل استجابة اآلباء لمحاوالت  إن الحاجة إلى االستقاللية واالعتماد على النفس يتمّ 
أبنائهم االستقالل في العمل واللعب وهم صغار فاآلباء الذين يشجعون أبنائهم على االعتماد على 

ل المسؤولية تدريجيا  ويشركونهم هم ويدربونهم على تحمّ ءالنفس ويعطونهم حرية التصرف ويحترمون آرا
شونهم في األوامر التي يصدرونها وال يتدخلون في شؤونهم الخاصة ويناق، في اتخاذ القرارات في األسرة

نهم بذلك ينمون عندهم الثقة والشعور بالكفاءة واالستقاللية، كما إن إوال يقمعوهم ويتسلطون عليهم ف
التفرد والتي تحدث خالل مرحلة المراهقة فإنها تتضمن درجة مرتفعة من القابلية –عملية االستقالل

الشخصية حيث يضعف االرتباط باألسرة والتحرر من األهداف الطفولية التي توحد معها  إلعادة تنظيم
 .في الصغر والتي اقترنت بتوحده مع الوالدين

اللية لدى المراهق العوامل التي تساعد على ظهور االستق من نإومن خالل ما تقدم يمكن القول 
االتجاه العام السائد في المجتمع إزاء التدريب على االستقاللية واالعتماد على النفس عند  وه

، المراهقين ومثال على هذا ما تقوم به المنظمات واالتحادات من خالل المعسكرات الشبابية والكشفية
باإلضافة ، ء للمراهقينوالعامل الثاني هو أساليب تربية األفراد المتبعة ونماذج السلوك التي يقدمها اآلبا

إلى التفاعل مع الرفاق واألقران ومساندتهم للسلوك االستقاللي وتلعب أساليب المعاملة الوالدية والمناخ 
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األسري للمراهق دورا  في تأجيل أو تعجيل عملية االستقاللية عن األسرة وتحقيق المراهق لهويته الذاتية 
 (.324ص  ،0996، *عبد الرحمن)

 :ومشكالت المراهقة الستقاللية -

أسرته من أهم مشكالت المراهقة هي حاجة المراهق في أن يتحرر من القيود المفروضة عليه من 
وحاجته للشعور باالستقالل الذاتي وهذه أمور ممكن أن تكون من األسباب الجوهرية للخالفات التي تحدث 

ختيار األصدقاء وطريقة صرف النقود أو بين المراهق وأسرته ومن أمثلة ذلك الخالفات التي تحدث نتيجة ا
المصروف والتأخر في العودة إلى المنزل في المساء ومشكالت الدراسة وطريقة اختيار المالبس وقص 

 .....نترنت الخالشعر، وأوقات مشاهدة التلفزيون أو متابعة اإل

يستطيع الجميع التكيف  إن كال من األسرة واألبناء يجب أن يعترفوا بوجود هذه المشكالت الطبيعية حتى
معها وأن يبذلوا جهدهم ويغيروا سلوكهم حتى يتجنبوا الصدام العنيف والوصول إلى بر األمان حتى يسود 

حول العالقة بين  (lapsley et al ,1989 وآخرين البسلي)األسرة جو من المحبة والطمأنينة، ففي دراسة 
األولى من الطالب المستجدين  :تكونت من مجموعتينعينة في االستقالل النفسي والتوافق للجامعة و 

م مقياس االستقالل ااستخدبمن الطالب بالسنوات النهائية، و ( 123)طالبا ، والثانية ( 130)بالجامعة 
قد أظهر ف( 1984 ،بيكر)لقياس متغير االستقالل ومقياس التوافق للجامعة ( 1984 ،هوفمان)النفسي 

تماد النفسي على األب واألم، ودرجة أدنى من التوافق االجتماعي الطالب الجدد ميال  أكبر لالع
واالنفعالي عن الطالب في المستويات النهائية، كما كانت هناك عالقة واضحة بين االستقالل والتوافق 
رغم أن االستقالل ال يتنبأ بالتوافق، وي ظهر االستقالل ارتباطا  بدرجة أكبر مع التوافق الشخصي 

االستقالل الوظيفي، واالستقالل العاطفي عن األم، واستقالل الصراعات  :خاصة في أبعادهواالنفعالي و 
عن األب، كما أظهرت الدراسة وجود فروق بين الجنسين حيث أظهرت اإلناث استقاللية نفسية أكبر 

 :األربعةلتقدم نحو االستقاللية ليس متساويا  عبر األبعاد اظهر أن وأخيرا  فإن النتائج ت   ،من الذكور
 (.264-263ص  ،1998، *عبد الرحمن)العاطفي، الصراعي، االتجاهي  ،الوظيفي

الكثير من الدراسات والبحوث التي أجريت حول مشكالت المراهقة ومعاناة الشباب أن  وتدلّ 
أكثرهم يعانون من فجوة األجيال التي تتسع تدريجيا  والتي يزداد اتساعها يوما  بعد يوم، بين ما يقومون 

سرية، وتشير به من أعمال وبين توقعات آبائهم فيما يجب أن يمارسونه فعال  بما يتفق مع معاييرهم األ
عند محاولتهم عبور  يواجهونو من الشباب يعانون من مشكالت بالغة %( 95) نسبة الدراسات إلى أن

االستقاللية الحاجة إلى ء النفس علما لذلك أعطىفجوة األجيال التي تفصل بين أفكارهم وأفكار آبائهم، 
ة في مواجهة صعوبات الحياة على أهميتها في حياة اإلنسان لما لها من عالق األولوية واالتفاق

 (.32ص ، 1990، علي)وتحدياتها 
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 :والعالقات مع األسرة واألقران والمجتمع الستقاللية -

االستقاللية حاجة أساسية من حاجات اإلنسان التي تسيطر على كثير من أنماطه السلوكية في 
األسرة وتزداد المشاركة في مواقف متعددة، ففي مرحلة المراهقة المبكرة يتسارع النزوع لالنفصال عن 

عد التخلي عن طراز األسرة من ناحية اللباس والميل لتفضيل لباس مجموعة األنشطة مع األقران، وي  
األقران الموحد التعبير الرمزي عن هذا التحول، وتؤدي مثل هذه التغيرات األسلوبية عادة إلى 

ال يمكن بحيث صعوبة تقبل االنفصال  تضاربات وخالفات تكون في الحقيقة حول النفوذ والسلطة أو
عد جميع المراهقين متمردين وال جميع اآلباء رافضين لقبول االنفصال كعالمات على التمرد، ويستمر 
معظم المراهقين بالسعي الحثيث إلرضاء والديهم حتى يختلفون معهما في بعض األمور، كما تتركز 

التخلي عن ( الثانوية)النتقال إلى الصفوف األعلى المدرسة، ويستلزم او عالقة المراهق مع المجتمع 
حماية المنزل واستبداله بمؤثرات إضافية وبالمسؤولية المتعلقة باالنتقال من صف إلى صف أعلى، 

 دعوهذا التغيير في بنية المدرسة يعكس التغيرات المتعلقة باالنفصال عن األسرة ويعززها، حيث ي  
م حاجات المراهق وال شك أن النضج الجسمي يدفع المراهق إلى االستقالل العاطفي والمادي من أه

الحظ أن كثيرا  من محاولة االعتماد على النفس واالستقالل في اتخاذ القرارات التي تتصل بذاته، وي  
شباع الدافع إلى االستقاللية، وذلك بحجة  اآلباء واألمهات يقفون حجر عثرة في طريق تحقيق وا 

 .المراهق علىالخوف 

تباين المراهقون بشكل كبير في معدل التقدم الجسدي واالجتماعي ومواجهة الصراعات الرئيسية يو 
 (.66ص  ،2002 غزال،)المتعلقة باالستقاللية وتقدير الذات 

 Need For Sex الحاجة إلى الجنس -3

عد موضوع الجنس من المواضيع الحساسة التي تحظى باهتمام الغالبية وما يكتنفها من إثارة ي  
عد من أهم الحاجات الجسمية والنفسية وهو يستمد وتحفظ، فالجنس حاجة طبيعية لدى اإلنسان حيث ي  

أهميته من وظيفته في عملية المحافظة على بقاء الجنس البشري بالنسبة لإلنسان وما يرتبط به من 
الخصوصية مظاهر األبوة واألمومة ومن أكثر الدوافع تأثيرا  على سلوك الفرد ألن موضوعه شديد 

فضال  عن أن التربية الجنسية الصحيحة المؤهلة للتكيف مع الدور الجنسي المستقبلي المناسب غائبة 
عن المراهقين، حيث تلعب الثقافة دورا  مهما  وعامال  فاعال  في زيادة صعوبة إيجاد الحلول المناسبة 

عد من عات العربية ي  ألن موضوع الجنس في المجتم، للجنس عموما  ولمشكالت الجنس خصوصا  
المحرمات فهو ليس من الموضوعات المرغوبة التي يمكن الحديث عنها بين اآلباء واألبناء والكبار 

 .(87ص  ،1984، الحجازي)والصغار بصورة عامة 
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 :(Puberty) البلوغ -

لما تذخر به من تغيرات جسمية ونفسية بحيث ينتقل للفرد مرحلة المراهقة بمثابة الوالدة الثانية  دعت  
وفي دراسة موضوع الجنس ال بد من اإلشارة إلى فيها الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، 

 .Kassin,2004,P.366))المحرك في هذه المرحلة  الذي يعدالبلوغ 

 كلمة المراهقة وكلمة البلوغ،يخلط البعض بين وتعد مرحلة البلوغ البداية للنضج الجنسي للفرد، و 
ولكن ينبغي التمييز بينهما، فلفظ المراهقة يعني التدّرج نحو النضج الجنسي والجسمي والعقلي 

البلوغ فوالنفسي، في حين ي قصد بالبلوغ نضج األعضاء الجنسية واكتمال وظائفها عند الذكر واألنثى، 
أخرى يأتي البلوغ قبل الوصول إلى مرحلة ي قصد به جانب واحد من جوانب المراهقة، ومن ناحية 

المراهقة، ففي بداية المراهقة تحدث تغيرات كثيرة على المراهق، من أهمها النضج الجنسي، حيث تبدأ 
 (.72، ص 2117أبو جادو، )في هذه المرحلة الغدد الجنسية في القيام بوظائفها 

 وتحدد المراهقة تسبق التي العضوي النمو الجسمي مراحل من مرحلة بأنه البلوغ( هيرمان)ويحدد 
 (.00 ، ص2119الطارقي، ) كائن جنسي إلى جنسي ال كائن من الفرد يتحول وفيها تهانشأ

لذلك ّتعد المراهقة مرحلة نمو ما بين البلوغ الجنسي واكتمال الشباب، تكتنفها أزمات من جهة 
عن الضغوط ناجمة عن التغيرات الفيزيولوجية المؤدية إلى النضج الجنسي، ومن جهة أخرى ناجمة 

 (.031، ص 0999أحمد، )االجتماعية 
 :تعريف الجنس -

 :تعددت التفسيرات حول كلمة الجنس لقد

هو أصل الشيء، أو هو الضرب من الشيء، وهو أعم من النوع، والجنس الضرب  :الجنس لغةا ف
المجانسة والتجنيس، وجمع الجنس أجناس، فالحيوان أجناس، والناس أجناس من كل شيء، ومن 

 (.2،ج  205، ص 1987، باديالفيروز آ)

وتستخدم كلمة الجنس من قبل علماء النفس واالجتماع للداللة على الخصائص الجسدية 
الذي يملك األعضاء الذكرية هو ذكر، ومن يملك األعضاء األنثوية فهي أنثى، فالتشريحية لإلنسان، 

 (.200، ص 2009شريم، )ويتحدد الجنس بالوراثة 

وقد تحمل كلمة الجنس معنى الجاذبية الجنسية أي التي تجذب الذكر إلى األنثى، واألنثى إلى 
لعمليات التي تترتب على هذا النوع من الذكر، كما تنطوي على العملية الجنسية والحمل والوالدة وهي ا

 (.11، ص 2000الشماس، )العالقات البشرية الجنسية 
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أهم الحاجات في مرحلة المراهقة، وترتبط بشكل كبير بحدوث البلوغ  :هي الحاجة إلى الجنسو 
والنضج عند الجنسين وتتضمن الحاجة لإلشباع والتوافق الجنسي ومعرفة الفروق بين الجنسين 

ف على الحياة الجنسية ودوافعها وسلوكها حيث يزداد اهتمام المراهقين واالهتمام بالجنس اآلخر، والتعرّ 
 كبسلوكهم ونموهم الجنسي وما يصاحبهم من تغيرات جسمية ونفسية نتيجة ذل

(Atknison,2000,P.367). 
 :إلى الجنس الحاجةأهمية  -

 لشيء ما، ويترتب على هذا االفتقاد نوع منأنها افتقاد الكائن الحي  :تعني الحاجة بشكل عام
الطعام أو الماء  التوتر يدفع إلى محاولة إرضاء الحاجة المفتقدة وقد تكون الحاجة داخلية كالحاجة إلى

 .أو الجنس، وقد تكون اجتماعية كاالنتماء أو التفوق أو اإلنجاز

اعي، ولذلك لم يترك الجنس والحاجة إلى الجنس مسألة حيوية لتكوين الشخصية وللتفاعل االجتم
لألفراد يصوغون عالقاته وفق هواهم، وكانت للجنس قيم وتقاليد تحد من الخروج على ما يتعارف 
الناس بشأنه، وتصنع من تراكماتها تراثا  ثقافيا  يميز المجتمعات عن بعضها البعض، ورغم التباين فيها 

جتمع الذي يخلو منها أو الذي يستطيع أن يستغني فإنها تتسم جميعها بأنها قيم وتقاليد، وال يوجد الم
في هذه  عنها، ومع ذلك فقد تجد من ينادي بالحرية الشخصية في مسائل الجنس خاصة  ومتأثرٌ 

فزيونية أو أفالم سينمائية أو الغرب، أو ما يشاهده من دراما تلالناحية بما يقرأه أو يسمع به عن 
منا وأخالقنا، وتتضح أهمية إشباع الحاجات النفسية في أقراص مدمجة أو إنترنت، متناقضة مع قي

مرحلة المراهقة على وجه الخصوص فالحاجات ال تجعل المراهق ينظر إلى الواقع بشكل خاطئ 
ن إ، كذلك ف(96، ص 1988 تيدالندز،و  جورارد) الحقيقة أيضاّ  بل تتعدى إلى عدم رؤية فحسب،

انفعاليا ، فأنهم يميلون إلى مشاهدة ما يريدون مشاهدته ويسمعون  المراهقين سوف يندفعون أو يتأثرون
يدركون  سماعه، وقد تقودهم دوافعهم وانفعاالتهم إلى إدراك أشياء معينة بذاتها ذلك ألنهم ما يريدون

على   Krechetal & etal) كريشل ورفاقه ( يؤكد وفي هذا الصدد العالم بطرائق تتفق مع حاجاتهم،
حاجاته بفعل معوقات اعترضته، قد يؤدي إلى حدوث تشويه في مدركاته،  في إشباع أن تعثر الفرد
 ن مدى هذا التشويه في اإلدراك يتوقف على مدى قوة الحاجة عندأالواقع الفعلي، و  واختالفها عن

إلى الموضوعية،  الفرد، فكلما كانت قوة الحاجة أو الدافع متوسطة كلما كان إدراك الفرد للموقف أقرب
إدراكه على الهدف من دون أن ينتبه  ما إذا ازدادت قوة الحاجة زيادة كبيرة، فإن الفرد قد يركز فيأ

التي وجد فيها هذا الهدف، وحينما تضعف قوة الحاجة  انتباها  كافيا  إلى الظروف والمعوقات والسياقات
بصورة ملحوظة استقبال المعلومات، ومن ثم معالجتها تنخفض  فإن حساسية الفرد وقدرته على

 .(78 ، ص1982منصور، )



 
76 

إن  :(Freud فرويد)بما قاله تتمثل نظرة الغرب، فوتختلف المجتمعات في نظرتها للجنس 
اإلنسان ال يحقق ذاته بغير اإلشباع الجنسي، وكل قيد من دين أو أخالق أو مجتمع أو تقاليد هو قيٌد 

شباع هذه الحاجة  (فرويد)باطل أو مدّمر لطاقة اإلنسان وهو كبٌت غير مشروع، وهنا يعطي  الجنس وا 
نس على أنه موضوع الهدف األساسي لإلنسان وغايته في هذه الحياة، بينما ينظر اإلسالم إلى الج

، فالحاجة (26-25، ص 2005 مبيض،)خاص في حياة اإلنسان وهو يتحكم بشهواته وليس العكس 
عد غاية بل وسيلة ألهداف سامية كالتكاثر واالستمتاع، وغاية إلى الجنس كالحاجات األخرى ال ت  

عد محركا  إلقامة إشباع هذه الحاجة اإلنسانية خلق الرغبة لدى كل جنس في الجنس اآلخر والتي ت  
 (.54، ص 2010 األخرس،)عالقة جنسية شرعية وسليمة لدوام التناسل والبقاء 

 :وهكذا يمكننا أن نبين جملة من الوظائف التي تحققها الحاجة إلى الجنس وهي

وظيفة بيولوجية من خالل عملية التكاثر للكائنات الحية لبقائها والتي تعتمد على  - أ
، 2001الرواجية، )ذكر واألنثى وهي دليل على أهمية الجنس االلتقاء الجنسي بين ال

 (.52ص 
وظيفة نفسية من خالل ارتباط هذه الوظيفة بالوظيفة البيولوجية وبما تسببه الحاجة من   - ب

ض هذا خفّ اضطراب وتوتر نفسي في حال عدم إشباعها وبالمقابل فإن إشباع الحاجة ي  
التوتر ويعيد إلى الشخصية توازنها وتفاعلها، وعدم تلبية هذه الحاجة يؤدي إلى 

 (.18، ص 2000الشماس، )االنحراف والسلوك غير السوي 
وظيفة اجتماعية وتظهر من خالل العالقة التي تجمع الجنسين الذكر واألنثى وما  - ت

اء للنوع بل تتعداها لبناء يكتنف هذه العالقة من حاجات مشتركة ال تقف عند حدود البق
 (.30-29، ص 1994كمال، )وخدمة الجماعة وتماسكها في بناء األسرة 

 :الجنسية التربية -

إن التربية الجنسية هي ذلك النوع من التربية التي تمد الفرد بالمعلومات العلمية والخبرات 
موه الجسمي والفيزيولوجي الصالحة واالتجاهات السليمة إزاء المسائل الجنسية، بقدر ما يسمح به ن

والعقلي واالجتماعي، وفي إطار التعاليم الدينية والمعايير االجتماعية والقيم األخالقية السائدة في 
المجتمع، بما يؤهله لحسن التوافق في المواقف الجنسية ومواجهة مشكالته الجنسية في الحاضر 

 (.120، ص 2007ع وآخرون، الشر )والمستقبل مواجهة واقعية تؤدي إلى الصحة النفسية 

ففي هذه المرحلة يبدأ  ،عد مرحلة المراهقة من أهم المراحل التي تحتاج إلى التربية الجنسيةت  و 
ويواجه المراهق الكثير من التحديات والصراعات بين ما يختلج في داخله من ناحية  ،النضج الجنسي

 (.17، ص 1999العدناني، )وبين المجتمع وشروطه من ناحية أخرى 
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فيها وعدها بعضهم  قد نالت مرحلة المراهقة اهتمام علماء النفس والباحثين واختلفت وجهات نظرهمف
، 1982مخول، و  أسعد)ومرهقة  أنها حقبة عاصفة (فرويد وهول وسوليفان) فقد عدهاوالدة جديدة للفرد، 

وتسودها المعاناة واإلحباط والصراع تكتنفها األزمات النفسية  بأنها مرحلة (ستانلي هول) ووصفها، (227ص
في حين يرى آخرون ومنهم  ,((Vanderzanden,1989,P.370 وصعوبات التوافق والقلق والمشكالت

 أن كثيرا  من المراهقين ال تقترن لديهم المراهقة باضطراب سلوكي (ومارجريت ميد وبنديكيت إريكسون)
لذا  ،واضح أو مميز المراهقة على نحو مرحلةها مشيرين إلى الحضارات والمجتمعات التي ال تبرز في

والمجتمعات التي تضع قيودا   فالمراهقة في نظرهم تبرز وتصبح عاصفة متميزة فقط في الحضارات
 .279)، ص 1994كمال، )على السلوك الجنسي 

 :مصادر التربية الجنسية -

تعمل بشكل متكامل التي في المجتمع، عنها  لتربية الجنسية والجهات المسؤولةامصادر تتعدد 
وال تقتصر على فرد أو مؤسسة وحدها بل تقع على مكونات المجتمع ككل، وأولى هذه  ،وجماعي

 :المصادر هي
 :األسرة -1

الجنسية لألبناء بالتعامل الصحيح معهم  من المهم جدا  أن تبدأ األسرة دورها في تعاملها مع الثقافة
تلقين أبنائهم المعلومات عن الجنس بطريقة عفوية وبسيطة، منذ طفولتهم، فيقع على عاتق األب واألم 

ولعل العالقة العاطفية بين األبوين وما تحمله من ود متبادل كل ذلك يرسم المعالم األولى للسلوك 
وقد ال يستطيع األبوين تثقيف أبنائهم ومصارحتهم بما ، (12، ص 2101 األخرس،)الجنسي للفرد 

 :ة نذكر أهمهايخص النمو الجنسي ألسباب عد

 .عدم إعطاء الجانب الجنسي االهتمام الالزم والمناسب أو قلة الوعي به - أ
 .تكرار ما قام به اآلباء من ترك الموضوع للصدفة  - ب
 .ارتباط الجنس عندهم بما هو معيب ومخجل - ت
حاطتهم بكل اإلجابات عن أسئلة أبنائهم - ث  .عدم معرفتهم وا 
 .عارضه مع التربية الجنسية السليمةالفهم الخاطئ لتعاليم الدين ظنا  منهم بت - ج
الخوف مستقبال  من تشجيع األوالد على التجريب والممارسة الجنسية، أو زيادة فضولهم  - ح

 (.36-37، ص 2111مبيض، )واهتمامهم باألمور الجنسية 
 :المدرسة -2

معلمين )شكل المدرسة كنظام تربوي تعليمي وما تتضمنه من مناهج دراسية وقائمين على التعليم ت  
إن  (:Ortonأورتون ) شريكا  لألسرة في التربية والتنشئة االجتماعية للفرد، ويؤكد (ومدرسين ومرشدين
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به التربية الجنسية وألكبر عدد من األطفال ومن خلفيات  عّلمالمدرسة هي أفضل مكان يجب أن ت  
وبيئات اقتصادية وثقافية واجتماعية مختلفة، مع ضرورة التعاون بين األسرة والمدرسة في هذا المجال 

Orton,2008,P.19)). 

 :بالنقاط التالية مكونات المدرسة كمناهج ومدرسين ومرشدين ويمكن اإلشارة إلى

ة لم تعد مصدرا  للتحصيل الدراسي فحسب بل مساعدة للطلبة على مجابهة الحياة إن المناهج الدراسي - أ
حيث يشكل ، (00، ص 2117 جاد،)الشخصية الجنسية منها واالجتماعية والعملية واألخالقية وغيرها 

المنهاج الوسيلة األساسية في العملية التربوية ويسهم في نشر الحقائق والمفاهيم العلمية المتعلقة 
حياة والمجتمع، وتفتقر هذه المناهج في مدارسنا إلى موضوعات التربية الجنسية بشكل واسع بال

، ص 2008جمعة، )وتقتصر على بعض الموضوعات في مادتي التربية اإلسالمية والعلوم الطبيعية 
36.) 

يشارك المعلم األسرة في التربية والتنشئة االجتماعية وال يقتصر دور المعلم على التلقين  - ب
اللفظي للمعلومات، إنما يقوم بعدة أدوار تربوية وأخالقية داخل الصف والمدرسة، وعليه يقع عاتق 

بصفة عامة والقيم المتصلة بالتربية الجنسية على وجه الخصوص  األخالقيةالعمل على تعزيز القيم 
الكبير في تأثيره على م جزء أساسي من العملية التربوية وله الدور ، فالمعلّ (004، ص 2112القزاز، )

 .الطالب والمجتمع
شكل العالقة الوثيقة مع م حيث ت  دور المرشد النفسي والتربوي أهمية  عن المعلّ  وال يقلّ  - ت

على طرح تساؤالتهم ومشكالتهم الجنسية وبالتالي فيها المراهقين وما يوفره لهم المرشد من ثقة يشجعهم 
لجة المواضيع الجنسية بصورة حيادية ومؤثرة أكثر مما الحصول على التوجيه واإلرشاد المناسب ومعا

 .(2119رضوان، )م بحكم طبيعة عمل المرشد يقوم به المعلّ 
 :األقرانجماعة  -3

المصدر األكثر شيوعا  للمعلومات المتعلقة بالجنس والعالقات الجنسية لدى  شكل جماعة األقرانت  
بأنها مجموعة من األفراد أو األصدقاء  :جماعة األقران (فريدمان)ف كثير من المراهقين، ويعرّ 

يشتركون بخصائص عمرية أو نمائية ولهم اهتمامات مشتركة تكون سببا  في اجتماعهم وانتمائهم لنفس 
، حيث يسعى المراهق باستقالليته وابتعاده عن أسرته أن يجد (40، ص 2111فريدمان، )الجماعة 

م من ي التعبير عن نفسه وتشعره بالثقة بالنفس ويتعلّ ذاته ومكانا  له ضمنها فهي تعطيه حرية أكبر ف
خاللها الموضوعات المحرمة اجتماعيا  كالجنس وما يتعلق به من أمور ال تستطيع مؤسسات التنشئة 

، كما إن تشارك المراهقين مع (216-211، ص 2117السناد وآخرون، )االجتماعية األخرى تعليمها 
قد ال  ،فكار والمعلومات التي حصلوا عليها من مصادر متنوعةبعضهم البعض يوفر فرصة لتداول األ

 .درك المراهق مدى صدقها وتأثيرها بل يهمه الحصول عليها والتباهي بمعرفتها أمام رفاقه وأصدقائهي  
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 :الهواتف النقالة أجهزة -4

لقد غزت الهواتف النقالة بميزاتها أوقات المراهقين واستحوذت على جل اهتماماتهم وجلساتهم 
في تبادل الصور والرسائل والمقاطع ( Blootthالبلوتوث )وحواراتهم من خالل استخدامهم لميزة 

الفتيات في على استخدام البلوتوث بين  (ديأبو ع)رقابة، فقد أكدت دراسة  الجنسية بسهولة ودون أية
%( 99)سئن استخدام البلوتوث، وأن نسبة من الفتيات ي  %( 85)أن نسبة  وبينت النتائج ،السعودية

من %( 22)من الرسائل المتداولة تضمنت محرمات اجتماعية وبعيدة عن العادات والتقاليد، وأن نسبة 
ويستقبلن  تايقطع إلى الرفرسلن المقاي  %( 88)ن نسبة أرسلن مقاطع جنسية إباحية، و عينة الدراسة ي  
 (.2008 ،ديأبو ع)منهن كذلك 

 :وسائل اإلعالم -5

يزداد تأثير وسائل اإلعالم يوما  بعد يوم في سلوك األفراد واتجاهاتهم خاصة بعد التطور الحاصل 
في الوسائل التكنولوجية المتقدمة والتي تسمح بنقل جيد وسريع للمعلومات، كما أن تأثيرها يتعاظم 

تقوم بنشر المعلومات المتنوعة والمختلفة حول كافة الموضوعات والمجاالت، بدون تحديد ألنها 
باإلضافة إلى أن هذا التأثير يستمر ويدوم طويال  إلى أن يصل إلى الهدف، ألن وسائل  ،لألعمار

التكرار اإلعالم تقوم بالعملية بطريقة متكررة ومتنوعة لإلقناع، وال يمكن ألي واحد منا، أن ينفي أثر 
عد وسائل اإلعالم المختلفة حيث ت  . ود على األشياء وجعلها طبيعية ومقبولة في حياتناالمستمر في التعّ 

فقد أصبحت منتشرة داخل األسرة  .من أهم مصادر المعلومات الجنسية وأكثرها شيوعا  لدى المراهقين
اإلعالم المتنوعة والوسائل  فوسائل ،للمراهقين وقد تحدث نوعا  من الفوضى في التطورات الجنسية

اإلغراء المحسوس بشكله وحركته وصوته، حيث تشكل  المعرفية المعتمدة على المكتوب والمقروء تعني
لغة الوسائل السمعية البصرية، أنسب اللغات للتأثير على المراهق، وذلك بالنظر إلى سيطرة الجانب 

جعله في هذه يجداني لشخصية المراهق الجانب الو العاطفي والوجداني على سلوكه وتصرفاته، ف
 :، ومن هذه الوسائلالمرحلة منفتحا  على الرموز وعلى كل ما يثير الخيال

يستفيد المراهقون من المعلومات والحقائق المتوفرة بالكتب والمجالت العلمية  :المجالت والكتب - أ
الجسمية والنفسية واالجتماعية وتجعلهم قادرين على تخطي وفهم المرحلة التي يعيشونها والتغيرات 

التي يمرون بها وهناك العديد من الكتب التي تشرح لهم خصائص مرحلة المراهقة ومشكالتها والفروق 
الجنسية بين الجنسين واآلداب واألحكام الشرعية للجنس والتعامل مع الجنس اآلخر باحترام وتقدير 

عه من كتب هدفها تجاري تعتمد على اإلثارة بمقابل ذلك ما يتم نشره وبي ،(06، ص 2117عثمان، )
 .واإلغراء واستغالل اندفاع المراهقين وحاجاتهم وتسهيل اقتنائهم لمثل هذه الكتب والمجالت

إن شبكة اإلنترنت هي عبارة عن مجموعة من المواقع اإللكترونية تحتوي  :نترنتشبكة اإل  - ب
ويتألف الموقع اإللكتروني ، والمواضيع ومات الرئيسية في مختلف المجاالتعلى كم هائل من المعل
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ويحتوي على مجموعة من المواضيع وملفات الفيديو ، الواحد عادة من صفحة واحدة أو عدة صفحات
وبإمكان أي مستخدم لشبكة اإلنترنت الدخول إلى هذه المواقع المتاحة في أي وقت ، والصور وغيرها

يدها ومن مصادرها الرئيسية وفي أي مكان من والوصول بثوان معدودة إلى أية معلومات ير ، يشاء
نترنت ويلجأ المراهقون إليها بسهولة عبر الهاتف األرضي أو النقال وكذلك عبر مقاهي اإل، العالم

ويمكنهم متابعة العديد من المواقع الجنسية واإلباحية التي تعرض تلك األفالم والمقاطع الجنسية المثيرة 
باإلضافة إلى مواقع الدردشة وما قد يحصل من تجاوزات مع أشخاص  دون أي رادع أخالقي أو ديني،

دمانه هدرهغرباء وما تسببه من تغيير في سلوكيات المراهق و  هماله لواجباته المدرسية  عليها، لوقته وا  وا 
 (.210-211، ص 2114 العميري،)واألسرية 

تأثيرا  في تنشئة المراهقين لما له من خصائص تميزه عن  اإلعالم وسائل أهموهو  :التلفزيون - ت
، فمع انتشار القنوات الفضائية وما تعرضه من أفالم (069، ص 2111العبد، )الوسائل األخرى 

ومسلسالت وبرامج تتنافى مع قيمنا ومبادئنا األخالقية، انتشر الجنس بكل أنواع اإلثارة والمشاهد 
خطورة على جميع األعمار، واستغالل المراهقين وحبهم لالستطالع  الجنسية المحرمة بما تمثله من

والفضول الجنسي، فالبرامج التي تثير الجنس ال تعد وال تحصى كصور الفيديو كليب وبرامج تلفزيون 
، 2111محمد، )واألفالم اإلباحية المليئة بفنون اإلثارة الجنسية ، (ستار أكاديمي، سوبر ستار)الواقع 
 (.12ص 

 :أهمية التلفزيون -

شكل التلفزيون مكانة  هامة  في حياتنا، فقد دخل كل بيت وأصبحنا ال نستغني عن مشاهدة ما ي  
عد التلفزيون من أكثر وسائل اإلعالم تأثيرا  واستحواذا  ي  يعرضه ويبثه من برامج متنوعة وأخبار، حيث 

ألخبار ا بالمعلومات، وتزودنا باعلى أوقات المشاهدين بما يقدمه من برامج تسعى لتثقيفنا ومدن
مكانيته على التأثير لشرائح لخبرات الجديدة في إطار من العرض الشيق وا بتقديم المتعة والترفيه وا 

كما يلعب التلفزيون دورا  مهما  مؤثرا  في  ،ومتعلم، وفقير وغني، وكبير وصغير المجتمع من أميّ 
م، وتؤكد الدراسات الميدانية الخاصة بالتأثير أن تكوين عادات األفراد واتجاهاتهم وأنماط سلوكه

التلفزيون كوسيلة لها قوة السحر على حياة الفرد وتوجهاته وسلوكياته الحياتية، عندما يقدم أشكاال  من 
من خالل الدراما التلفزيونية من المسلسالت واألفالم والتمثيليات والدعايات ببرامجه الصور المادية 

فتتحول تلك األشكال إلى نماذج مثالية يقتدي بها المشاهد بحكم جاذبيتها وتأثيرها  واإلعالنات وغيرها،
الذي يصعب عليه مقاومته، فيتقمص شخصيات أبطالها وسلوكياتهم، وبصفة عامة فالتلفزيون يتميز 

محمد، )بقدرته الفائقة على جذب المشاهدين حتى وجد فيه الباحثون بيئة للتعلم أكثر شيوعا  وأكثر ثباتا  
، فقد ساهم التطور الحديث في جعل التلفزيون ضيفا  دائما  بحيث ال يستغني الجمهور (2، ص 2111
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 وذلكعن حضوره بما يعرضه من اختيارات متقنة وجّذابة تكاد ترضي كل األذواق واالتجاهات، 
 (.26، ص 2111الدليمي، )زدياد الزمن الذي أصبح الفرد يقضيه متعّرضا  للتلفزيون ال

الت كمن سر القدرة الكبيرة للتلفزيون بتخطيه لحاجز األمية والزمان والمكان، وبالتالي فإن احتمايو 
قد ازداد تأثير التلفزيون مع تقدم العصر وتطوره، خاصة مع ف .كبيرة أصبحتالتأثير على الفرد 

قد أصبح وتنوعها بصورة كبيرة، ف القنوات الفضائية تعددلصناعية و األقمار ااالستفادة من التقنيات ب
 لتلك القنوات مكانة خاصة لدى المشاهدين في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة مشاهدة القنوات األرضية

 (.1ص  ،2117اتحاد اإلذاعة والتلفزيون، )

يتم فيها تكوين شخصيته، حيث والتي عد مرحلة المراهقة من أهم المراحل في حياة اإلنسان، وت  
يم والعادات واالتجاهات، وتظهر الميول واالستعدادات، ويتحدد مسار نموه الجسمي والعقلي تتشكل الق

واالجتماعي والوجداني، ويعتمد المراهق بشكل كبير على عوامل التنشئة االجتماعية السيما األسرة 
فقد وجد أن  ،(2، ص 2001العلي، )والمدرسة ووسائل اإلعالم فيما يكتسبه من معارف وعادات 

فوا على الحقائق المرتبطة ببيئاتهم، واالتصال بما يجري في المراهقين يشاهدون برامج التلفزيون ليتعرّ 
يتعرض كوسيلة فالتلفزيون العالم من حولهم، باإلضافة إلى الترفيه والمتعة والبعد عن الحياة الواقعية، 

عد مصدرا  رئيسا  من ي   وبالتاليمن خالل المواد اإلعالمية المختلفة لشتى ميادين ومجاالت الحياة 
 .(Enrique,2008,P.8-9) مصادر المعلومات

كما تتميز برامج التلفزيون بالقدرة على تجسيد األفكار والمعلومات والخبرات للمراهقين في مشاهد 
متكاملة تعتمد على الصورة الحية المقترنة بالصوت الدال على عمق المشاعر أو األلحان الموسيقية 

المؤثرات الصوتية التي تجذب انتباههم وتثير اهتماماتهم، وبلونها الطبيعي الذي يضفي عليها مزيدا  أو 
من الواقعية ويزيد من قوة تأثيرها، كذلك فهو يستطيع تكبير األشياء الصغيرة، وتقريب البعيدة، وتحريك 

 (.7ص  ،0996معوض، ) الثابتة

يلعبه التلفزيون في حياة أفراد المجتمع بالتأثير على وهنا يؤكد الباحثون أهمية الدور الذي 
انفعاالتهم وفي سلوكهم وقيمهم وأخالقهم، فبرامج التلفزيون تعمل على تلقين المادة اإلعالمية، وتعمل 
على تشكيل الفكر والوجدان والقيم على نحو إيجابي أو سلبي، ال يربط بينها نظام أو خطة تربوية أو 

 (.40، ص 2111الدليمي، )قلما تعتمد على أي تقاليد أو قيم علمية  تعليمية، وهي برامج
 :يمكن أن نجمل خصائص التلفزيون بالنقاط التالية :للتلفزيونالخصائص المميزة  

إن التلفزيون يجمع بين الكلمة المسموعة والصورة المرئية مما يزيد من قوة تأثيره على الناس،  -0
الحاستين اللتين يعتمد عليهما هما من أهم الحواس التي يمتلكها ويجذب اهتمامهم به، وبخاصة أّن 

 (.09ص  ،2112محمد، ) السمع والبصر اإلنسان
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إن التلفزيون يتميز بقدرته على التشويق واإلثارة وجذب المشاهد وخاصة صغار السن والمراهقين   -2
ة اإلرسال، وكثرة اللقطات وتنوّع األلوان، وبما توفره كاميرا التلفزيون من خدع سينمائية وتلفزيونية أّخاذة، وسرع

والقدرة على التقاط المشاهد المثيرة عن قرب أو عن بعد، والقدرة في إبطاء حركة المشهد أو تسريعه، كل هذه 
ثارة، قّلما يقدر المشاهد على عدم التأثر بها، أو اإلعراض عن متابعتها  األمور تجعل منه أداة تشويق وا 

 (.017ص  ،2113كبارة، )تها المتتابعة والوقوف على تفصيال
شاهد مباشرة، فالمرسل في هذه الوسيلة يخاطب المستقبل وجها  لوجه يتعامل التلفزيون مع الم    -3

يضاف إلى ذلك أن التلفزيون يتميز باأللفة والوثوق والمقصود بذلك  (.202ص  ،0993 األصفر،)
حنا، )ة والتصديق باألحداث المعروضة التعاطف مع الشخصيات المعروضة خالله، وتوفر القناع

 (.21ص  ،2112
القدرة على نقل خبرات األفراد والشعوب إلى جميع المشاهدين، فقد تحّول العالم بفضل وسائل   -4

اإلعالم، وخاّصة بعد ظهور التلفزيون إلى قرية صغيرة، حيث يمكن لكل فرد في أية بقعة في العالم 
وبالنظر إلى نزعة الفضول لدى  العالم من أحداث واختراعات،أن يتعّرف على ما يجري في بالد 

اإلنسان ورغبته في معرفة العالم من حوله، فإّن التلفزيون يمّده بدرجة عالية من المعرفة السياحية، 
. حين يعرض عادات الشعوب وأساليب حياتها، وينقل إليه أهم معالم الحضارة في كل بلد من البلدان

لعالم أن يكّونوا ثقافة عامة حول كثير من الشعوب وطرائق حياتها، وهذا ما وقد أمكن لمشاهدي ا
 (.016ص  ،2113كبارة، )ساعد في إيجاد قدر من التفاهم والتعارف بين أبناء المجتمع الدولي 

الجمع بين الترفيه والتثقيف، فقد دخل التلفزيون في كثير من بالد العالم، إلى مؤسساتها   -1
عليم األطفال، واعتبر أداة  سمعية  بصرية  تساعد التالميذ في عملية استيعاب المواد التربوية من أجل ت

التعليمية، وأمكن إيجاد قدر من التوفيق بين ما يشرحه المعّلمون من دروس، وبين ما تقّدمه البرامج 
المدرسة التعليمية من إيضاحات مخبرّية وغيرها، ومن المستحيل أن يحّل التلفزيون مكان المدرس أو 

أو أن يلغي دورهم في العملية التعليمية، أو أن يحّل مكان األهل في العملية التربوية، فالتلفزيون يمكن 
أن يكون عامال  مساعدا  في هاتين العمليتين، مع احتفاظه بأهم خاصّية من خصائصه وهي الترفيه 

شبلي، )والتسلية بالدرجة األولى والتسلية، فالهدف الرئيسي لمعظم القنوات التلفزيونية هو الترفيه 
 (.23ص  ،2119
القدرة على نقل الخبرات واألحداث الواقعية التي تجري في كّل مكان من العالم، ومن أهم   -1

قربه من واقع االتصال الوجاهي مما يزيد من فعاليته ( Schrammشرام )خصائص التلفزيون برأي 
عند بعض المشاهدين وعدم قدرتهم على التمييز بين وأثره في نفوس المتلقين، لدرجة اختالط األمور 

 (.011ص  ،0990دكاك، )الواقع والخيال فالتلفزيون أهم وسيلة لنقل الخبرات الواقعية 
يتميز التلفزيون بقدرته على تحويل المجردات إلى محسوسات، وي عد وسيلة جذابة للكبار   -7

يل الخيال إلى صورة واقعية، باإلضافة إلى ذلك والصغار، فهو يمتلك القدرة الفنية التي تمكنه من تحو 
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أن الصورة تزيد من وضوح الكلمة، وتمثل المادة المعروضة من خالل شاشة التلفزيون أقرب بديل 
-11، ص 2111أبو معال، )للخبرة الحقيقية، السيما إذا كانت الرسالة المقدمة من النوع الملون 

16.) 
التي تتيح سهولة اقتنائه في المنزل وتوفيره للجهد والوقت يمتلك التلفزيون اإلمكانات الفنية   -6

توّقع وحين انتشر استخدام التلفزيون  والمال واختصار الزمن بين حصول الحدث وعرضه على الناس،
عدد كبير من الكتّاب أن يكون هذا الجهاز عامال  أساسيا  في تراجع اإلقبال الجماهيري على دور السينما، 

في المنزل يحّقق درجة  عالية  من اإلشباع لدى المشاهد، ويغنيه عن التفكير إلى حد كبير  فوجود التلفزيون
كما أّن تنوّع القنوات وموجات البّث باتت تعطيه درجة  أكبر في اختيار البرامج  عن الذهاب إلى دور السينما،

أن ( Englandإنجالند )كما أكد  ،(019ص  ،2113كبارة، )والمسلسالت واألفالم، التي يجب مشاهدتها 
غرائه و التلفزيون جهاز ذو إغراء غير محدود،  مجاني ومتاح للجميع دون استثناء، وعوامل جاذبيته وا 

فرد  ال يوجدكثيرة جدا  وغير محدودة، ال باإلقليم وال بالسن، وال بالمستوى االقتصادي أو االجتماعي، و 
 (.02، ص 2111إنجالند، )ما يمثله لم يتأثر به، أو يمكن أن يكون غير واع  ب

قدرته على مخاطبة الناس على اختالف مستوياتهم العلمية والثقافية حيث يتّمّيز التلفزيون   -9
بقدرته على االلتقاء بالجماهير على كاّفة لهجاتهم وأنواعهم ومستوياتهم الثقافية والتعليمية والمهنية 

كما إن تنوّع  ،(011ص  ،2113عبد الحميد، و  ليهف)واالقتصادية واالجتماعية وطبقاتهم المختلفة 
البرامج المذاعة تلفزيونيا  تساهم أيضا  في إرضاء أذواق جميع المشاهدين، وتحقق رضا  عاما  في 
عرضها للمواد التي تنسجم مع أبناء الريف والمدينة أو بين المثقفين والمتعلمين، أو بين األّميين وذوي 

 (.019ص  ،2113كبارة، )العلم المحدود 
 :ومشاهدة التلفزيون ةالمراهق -

تتنوع المطالب النمائية في مرحلة المراهقة تبعا  للتغيرات الطارئة على المراهقين ومن هذه 
أهمها تقبل الذات وخاصة تقبل التغيرات الجسمية والجنسية الجديدة من المطالب مطالب نفسية 

إيجابية نحو الجنس اآلخر ونحو األقران من نفس وتحقيق االستقالل االنفعالي وتكوين اتجاهات 
وتحقيق األمان النفسي واالطمئنان على المستقبل وتحقيق الوالء للقيم ، الجنس ونحو الوالدين واألسرة

ص  ،1998الفقي، ) ذي يعيش فيهـود المجتمع الـــــــــــــــــــــــــالتي تسة ـــــــلقية والدينيـــة والخـاعيـاالجتم
، وبتعاظم دور وسائل اإلعالم في التأثير على الخصائص النفسية للمراهقين مع تعاظم (374

وألن قدراتهم النقدية لم يكتمل نموها بعد ، اعتمادهم على هذه الوسائل في اكتساب معلوماتهم من جهة
قبلون على وسائل لذلك نرى الكثير من المراهقين ي   ،(306ص  ،1994معوض، )من جهة أخرى 

الم وخصوصا  برامج التلفزيون والدراما التلفزيونية سواء العربية منها أو األجنبية أو المدبلجة اإلع
ت المشهورة التي بشغف دون التفكير بمصدرها أو بمضمونها أو بطريقة عرضها معجبون بالشخصيا
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التي  ويتضح ذلك من خالل السلوكيات، ين العديد من األفكار التي تعرض خاللهاتظهر فيها ومتبن
..  وحركاتهم لباسهم وتسريحة شعرهم حتى أفكارهم وطريقة كالمهم بطريقةيقومون بها في هذه المرحلة 

الخ، وتشير بعض الدراسات إلى أن التلفزيون يقوم بدور في إشباع الرغبات والحاجات النفسية للمراهق 
ة في بناء االتجاهات ساعديدة والممثل الترويح أو الترفيه والمعرفة والتثقيف والتوافق مع المواقف الجد

بما تتضمنه من عناصر جذب وتشويق القنوات الفضائية لمشاهدة ن و المراهقحيث يسعى وتكوينها، 
من برامج ودراما ذات درجة فنية عالية من ناحية وتخاطب غرائزهم خاصة من ناحية  تعرضه بماو 

مما يرفع تطلعات المراهقين التي ال يمكن إشباعها في ، أخرى، وتصور الحياة الغربية وكأنها األحالم
 .(275ص ، 2002، عبيد)بعض الدول النامية فتتحول إلى ثورة احباط وتذمر 

 التلفزيونيةالدراما : ثالثاا 
 :DRAMA الدراما تعريف -

بمعنى اعمل، وعندما انتقلت كلمة الدراما إلى ( دراؤ) مشتقة من الفعل اليوناني القديم كلمة دراما
اللغة العربية انتقلت كلفظ ال كمعنى، فهي لفظ شائع بدأ في اللغة اليونانية ثم انتقل إلى جميع اللغات 

كريفش، ( )الفعل)أن الدراما معناها أيضا  في اللغة اليونانية هو  كما ،(19ص  ،2002نواصرة، )
 .(17ص  ،1986

وتطلق كلمة دراما على أي عمل يقوم على عرض فعل درامي يتطور في مسار معين ويتضمن 
بل الفيلم  والدراما ال تشمل الفيلم فقط ،صراعا  وتشمل هذه التسمية الدراما اإلذاعية والتلفزيونية

 (.422ص  ،1997قصاب، و  الياس) واالسكتش التمثيلي يةوالمسرحوالمسلسل 

نما أصبح المصطلح يغطي كل هذا و  ال يقتصر تعريف الدراما هنا على العمل المسرحي فقط وا 
عمل فني يعتمد على سلسلة من األحداث التي تؤدي في النهاية عن طريق ترابطها ووحدتها إلى 

الصالحي، )الرواية والفيلم السينمائي والدراما التلفزيونية بأنواعها معنى معين، وقد ينطبق هذا على 
 (.11ص  ،2110

شكل من أشكال الفن قائم على تصور الفنان قصة تدور حول  :وعموما  فإن الدراما هي
، هذه القصة تحكي نفسها عن طريق الحوار المتبادل بين متتالية شخصيات تتورط في أحداث
ون يقلدون األشخاص األصليين في أقوالهم وأفعالهم، فالدراما تشمل الشخصيات، يعرضها ممثل

 .ت واألفالمالمسلسال

نوع من النصوص األدبية التي تؤدى تمثيال  في التلفزيون وتهتم  فهي :الدراما التلفزيونية أما
القصص الدرامية غالبا  بالتفاعل اإلنساني وكثيرا  ما يصاحبها الغناء والموسيقى وفن األوبرا، فالدراما 

 (.77، ص 0960حمودة، )التلفزيونية هي تلك األعمال التي ت كتب خصيصا  للتلفزيون 
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وأصبحت المادة األكثر ، في القنوات المختلفة، فزيونية مادة الترفيه الرئيسةقد أصبحت الدراما التلو 
في مشاهدة المسلسالت ، وبالرغم من وجود تفاوت نوعي وكمي، وربما تأثيرا  ، رواجا  ومشاهدة  

فإن األبحاث اإلعالمية تؤكد أن الشرائح ، أو من شريحة إلى أخرى، من مجتمع آلخر، التلفزيونية
سن والمستوى بغض النظر عن ال، قبل على مشاهدة المسلسالتن جمهور المشاهدين ت  م، المختلفة

في المادة ، وتنوع عناصر التجسيد الفني وتكاملها، وقد أدى غنى اللغة التعبيرية .التعليمي واالقتصادي
ومقدرتها على ، وظروف التعّرض لها وسهولته، التلفزيونية وبساطة بنية مضمونها وشكلها ولغتها

وخلق اإلحساس بالمشاركة، هذه العوامل مجتمعة جعلت من التلفزيون الوسيلة ، االستهواء واالستحواذ
، 0992خضور، )والمواقف واالتجاهات ، وتكوين اآلراء، على نشر المعلومات األكثر مقدرة  اإلعالمية 

 (.21-01ص 
 :خصائص الدراما التلفزيونية -

وسخرتها لبناء مادة درامية تمتلك ، ائص اإلعالم التلفزيونيلقد استفادت الدراما التلفزيونية من خص
 :أهمها أدوات تأثير فعالة، ويمكن أن نشير في هذا اإلطار إلى جملة نقاط

فهو يستمد من الرسم : من كل الفنون األخرى مّركب يستمد عناصره، الدراما التلفزيونيةإن  -0
واإليقاع في عالم  االنسجامويستمد من الموسيقى إحساس ، عناصر التأثير البصري( الصورة)

 .الصوت، ومن األدب إمكانية التعامل مع المواضيع الحياتية
وقد ، عنصر أساسي في العمل الدرامي التلفزيوني، وفي التجسيد الدرامي: المكانإن  -2

 .قيمة المكان في العمل الدراميرفع أثرت التكنولوجيا في 
لقد عمقت الميزات السابقة المقدرة اإلقناعية للمادة الدرامية التلفزيونية وقللت من  -3

فالدراما صناعة لم تعد غايتها الترفيه والتسلية وحسب بل إحداث تأثيرات  ،اختالفها
فنية وقناعات لدى الجمهور تتجاوز التأثيرات التي تحدثها القوالب واألشكال ال

 .واإلعالمية األخرى
إن رهان الخطاب التلفزيوني على توفير عناصر التأثير في أوسع شريحة ممكنة من  -4

الجمهور أو من جميع الطبقات قد انعكس في مضامين المادة الدرامية التلفزيونية 
فأخذت تحرص على طرح مواضيع ملتصقة بسياق وظروف الواقع وتمس أفكار 

، فالدراما التلفزيونية هي الوعاء الحامل لثقافة اجتماعية ممكنةومصالح أوسع شريحة 
الشعوب، بها تنحو األمم مسارات حسنة أو مسارات غثة فهي الثقافة الحية التي تمزج 

تلك  بين ثقافات األمم وتنمو وتترعرع وتزدهر، وتعكس جوانب مختلفة من حياة 
 .الشعوب
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تزورنا في بيوتنا  ،بشخصياتها كما موضوعاتهاإن الدراما التلفزيونية مادة حميمية  -1
دون أن تشكل ، ونحن مجتمعين غالبا  في جو عائلي خاص، نستقبلها في أوقات راحتنا
فالدراما التلفزيونية كانت تستحوذ  .(042، ص 2113العمر، )لنا أي ثقل أو مسؤولية 

دياد عدد ساعة في اليوم قبل از ( 24)ساعات من ( 1)على ساعات بث ال تقّل عن 
الزيادة  مع ازداد الوقت الذي باتت تستحوذه الدراما وبالتالي فقدالقنوات المتخصصة 

 .المضاعفة للقنوات العامة والقنوات المتخصصة بالدراما على السواء
فرض على الدراما  مما، البيت هو المكان األول لحماية الوحدة االجتماعية لألسرة -1

التي تلتزمها حياة ، ب العام وأنماط العادات االجتماعيةالتلفزيونية احترام قواعد اآلدا
 (.6، ص 0996خضور، ) المجتمع ويقّل هذا االلتزام في السينما

 :الدراما التلفزيونية جاذبية -

 :التالية األسباببشكل عام ترجع إلى  التلفزيونية األعمال الدرامية إن جاذبية

الصورة المتحركة والصوت لتقديم مشاهد منطقية لألحداث  التلفزيونيةتستخدم الدراما  -0
الصوتية  من المؤثرات ستفادةواالمعالجة األفكار واالنفعاالت  وتحقيق الواقعية في

 .الموسيقية
وتعدد نماذجها، بحيث ترضي طبيعة وأذواق شريحة كبيرة من  التلفزيونيةع الدراما تنوّ  -2

 .، وعلى كافة المستوياتالمشاهدين
هي أنها تتسم  التلفزيونيةمن العوامل التي ساعدت على جاذبية األعمال الدرامية  -3

بمعنى أن العمل الدرامي يكون تجمعا  كميا  وفنيا  لبعض العناصر أو ( بالوحدة)
وفق شروط جمالية معينة، وتتعاون وتتكامل وتنسجم تلك العناصر معا  حتى ، المفردات

احتماالت  وتقلّ ، مشاهد العمل الدرامي ويستوعبه بسرعةتؤدي وظيفتها بكفاءة، فيتقبل ال
 رفضه أو عدم تصديقه في هذه الحالة، ومن عناصر الوحدة الموجودة في الدراما

ووحدة ، ووحدة الشخصية، ووحدة المكان ووحدة الزمن، هي وحدة الحدث، التلفزيونية
ص  ،0969دس، المهن)والشعور واألسلوب والشكل ، ووحدة الهدف، الفكر والمضمون

091-096.) 
التلفزيونية أيضا  احتواؤها على موضوعات من الحياة وقضايا  ومن عوامل جذب الدراما -4

وتتطرق للمشكالت المعاصرة التي يعاني ، اجتماعية وأخالقية يتعرض لها الفرد كل يوم
 .(22-20ص  ،2111الحسيني، )منها بعض أو أغلبية أفراد المجتمع 

خراجها بأعمال درامية الحياة الواقعية  قضاياويرى الباحث أن  لإلنسان ومحاولة إظهارها وا 
 .وهمومه كونها تالمس حياته ومعيشته هي األقدر على جذب اهتمام المشاهدتلفزيونية، 
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 :الدراما التلفزيونية المدبلجة -

ومشاهديها، في فرضت الدراما التلفزيونية المدبلجة في اآلونة األخيرة نفسها على القنوات العربية، 
 إلى األذهان موجة المسلسالت المكسيكية التي انتشرت مع مطلع التسعينيات، واألفالم ظاهرة تعيد

القرن الماضي، فقد  الهندية التي اجتاحت العالم العربي في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من
كية وهندية وكورية وصينية وسواها، انتشرت في السنوات األخيرة سوق األعمال الدرامية المدبلجة، تر 

عجاب حيث القت إقباال   بشكل عام، وبشكل خاص إعجاب المراهقين بها من خالل  ا  واسع ا  جماهيري ا  وا 
وقنوات متعددة وتسجيل موسيقاها وتحميل نغماتها على هواتفهم  معينة متابعة عرضها في أوقات

ثها في التلفزيون، كما وصل حد استهواء الجمهور المحمولة، فضال  عن مشاهدة الحلقات المقبلة قبل ب
باإلضافة إلى بعض العبارات التي كان لبعض شخصيات المسلسالت،  هموالتأثر بها إلى تقمص

فقد بدأت هذه ، (6)يرددها الطالب المراهقين حول هذه الدراما في مدارسهم كما في الملحق رقم 
الوافدة إلينا تصل من خالل القنوات الفضائية العربية إلى بيوتنا وخاصة بعد  المدبلجة المسلسالت

وقناة ، MBC DRAMA  قناةو ،  MBCقناةمثل  المسلسالتتخصص قنوات لهذا النوع من 
MBC4،  يبين أسماء بعض هذه ( 9)، والملحق رقم الخ..الجديد  قناةو دبي،  قناةو أبو ظبي،  قناةو

 .المسلسالت التركية المدبلجة
تنتمي بأنها الدراما التي  :Dubbing DRAMA  المدبلجةالدراما يف ر تعوبناءا لما تقدم يمكن 

مجال  وهي كلمة أصلها فرنسي، فقد ع رفت في Doublageعرف بفن أو تقنية الدوبالج إلى ما ي  
كاألفالم والمسلسالت  نتاجات تلفزيونيةاستخدم عند القيام بتعريب اإلعالم كمصطلح تلفزيوني، ي  

وتعني الترجمة الصوتية للعمل الفني، باستبدال اللغة األصلية بلغة أو لغات بديلة،  ،واألفالم الوثائقية
عادة إنتاج نفس العمل  حيث يتم مسح شامل لألصوات الحوارية األصلية في العمل األصلي، وا 
بأصوات ولغات أخرى، لغاية بثه في بلدان ال تتكلم اللغة التي صور بها في األصل، حتى يتمكن من 

قصد به مطابقة صوت ممثل لصوت وي   ،بلج إليهاه وفهمه أكبر عدد من مشاهدي اللغة التي د  متابعت
ممثل آخر عندما نجعل ممثل في الدراما األجنبية ينطق باللغة العربية من خالل ممثل عربي آخر 

 (.316ص  ،0994شلبي، )

 :الدراما التلفزيونية المدبلجةف

سنوات الضياع، )مثل مسلسالت  (نموذجا  )يونية التركية هي مجموعة المسلسالت الدرامية التلفز 
التي تعرض عبر القنوات التلفزيونية محـددة في قناتيــن أو ..( نور، وادي الذئاب، األرض الطيبة الخ 

وقناة أبو ظبي، وهي دراما ذات حلقات طويلة مقارنة بالمسلسالت العربية،  ،MBCأكثر مثل قناة 
تتناول قضايا عاطفية واجتماعية، يقوم بإنتاجها وتمثيلها ممثلون أتراك، أجريت عليها عملية الدوبالج 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%84%D8%AC%D8%A9+%D9%81%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%84%D8%AC%D8%A9+%D9%81%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%84%D8%AC%D8%A9+%D9%81%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%84%D8%AC%D8%A9+%D9%81%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 من اللغة التركية إلى اللغة العربية بالفصحى والعامية وبلهجات مختلفة وممثلين من الدول العربية
 .(www.moheet.com://http  2008 القاضي,)

 :على مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة اإلقبالأسباب  -

نسانية تدور في سياق قصص متشابكة  تتناول الدراما التلفزيونية المدبلجة قضايا اجتماعية وا 
وعدم تسرب الملل إليه، وتتميز الدراما التركية،  المشاهدوذات حبكة درامية متسارعة تضمن حماسة 

الرومانسية التي تلون هذه المسلسالت والمناظر الطبيعية الخالبة  بقدرتها على الدمج بين اللمسة
 وبين عادات المجتمع الشرقي وتقاليده، كون المجتمع التركي يجمع بين الغرب المشابهة ألوروبا

 .والشرق

المدبلجة من أهم األعمال التي أخذت تسري في الفضائيات العربية  التلفزيونية الدراما فقد أصبحت
بالنسبة للبرامج  فرق كرة القدمالمشجعين لبصورة سريعة، وأصبح لها أنصارها ومشجعوها، تماما  ك

 (.//www.maktoobblog.com:http.  2008 نصيب,) الرياضية

هناك جملة من األسباب التي جعلت من اإلقبال على مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة كبيرا  و 
 :عند الجمهور من أهمها

أن نجاح الدراما التركية يعود للعادات والطقوس التركية القريبة للبيئة العربية، حيث تتفق كثيرا   -
بحكم قرب أوسع فتشابه العادات والتقاليد جعلتنا أكثر قربا  لهذه الدراما مما يجعل انتشارها  ،معنا كعرب

 .طبيعة الحياة التركية من طبيعة الحياة العربية

العوامل المساعدة لإلقبال عليها اللهجة السورية فهي لهجة مرغوبة لسالسة نطقها  ومن أهم -
 بعض األعمال التركيةالذي أعد ( سامي خويص)عد التلفزيوني يشير المو  ،وانتمائها ألقطار بالد الشام

صاحب الشركة التي قامت بدبلجة العمل التركي األول و  ،اللهجة الشامية بعد الترجمة إلىودبلجتها 
أنه في عملية اإلعداد تجنبت الترجمة : الشهير (نور)ثم مسلسل  (إكليل الورد)إلى اللهجة السورية 

أمينا  للنص ولكن في نفس الوقت قمت بمقاربته  وكنت التركي، لت نقل العملالحرفيين وحاو  والنقل
المواقف تتغير وما يضحك األتراك ربما ال يضحكنا، كما أن  ألن، فعربت األمثال والفكاهات، لمجتمعنا

إذ أنها ال تلتزم بقواعد ، أوسع وخيارات جديدة للممثلين المدبلجين احتماال   اللهجة الشامية أعطت
صارمة وتحتمل صياغات كثيرة فالدوبالج السوري لم يترجم فحسب، بل نقلها وكّيفها مع  صرف ونحو

البيئة العربية وأجرى العديد من التعديالت الهامة، ليشمل أسماء الشخصيات واألمثال الشعبية 
اء على مضمون العمل الدرامي بشكل عام فاللهجة السورية أحد أهم عناصر والفكاهات مع اإلبق

، فهي محببة لألذن، ومعظم األلفاظ ليست غريبة كما اللهجات الخليجية أو لهجات ينالجذب للمشاهد

http://www.moheet.com/
http://www.maktoobblog.com/
http://www.bani-hasan.com/vb/showthread.php?t=13674
http://www.bani-hasan.com/vb/showthread.php?t=13674
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المغرب العربي مثال ، وذلك بسبب أن الدراما السورية أخذت مكانها عربيا  وأحبها الناس وتّعودوا عليها 
 .(.2102http://www.rashed. com/afp/esa عيسى,) شرت كما اللهجة المصرية عربيا  وانت

بين  االنسجام اختيار العامية بدل الفصحى لدبلجة األعمال الدرامية األجنبية ألنه ال يحقق -
 .الصورة التي تنتمي إلى بيئة مختلفة تماما  عن بيئة الكالم

الدراما ألنهم رأوا آباءهم وأمهاتهم متعلقين  بعض األطفال والمراهقين بمشاهدة هذهق تعلّ  -
 .تقليدا  لسلوك الكبار شوقةبمشاهدتها وتعلقهم بأحداثها المثيرة والم

والبطالة والقيود  الخيال، نتيجة الفراغ العاطفياألحالم و للهروب من الواقع ولو عن طريق  -
 .الحالية التي يعيشها المواطن العربي والظروف الحياتية األسرية والثقافية في المجتمع

ويتقمص شخصيته لباسا  وحديثا   المسلسل بطل يستمتع المراهق أو المراهقة بمشاهدة -
 .الجنس اآلخر وسلوكا  طمعا  منه في استقطاب عطف أو حب أو انتباه

ثارا  مدمرة على أتركت هذه المسلسالت  فقد ،الحب والحنان داخل األسرة تدني مستوى -
سقاطه على الواقع  .نطاق األسرة بسبب التقليد لما يدور بالمسلسالت وا 

تلك المسلسالت من مواصفات الوسامة والجمال والرومانسية، جعلت  ما يتمتع به أبطال -
 .مفقود في العالقات العاطفية للكثير من المشاهدينللمراهقين، وأشبعت ما هو  منهم قدوة

مختلفة عن واقعهم فقد صورت الجمال أماكن تصوير األعمال المدبلجة واألزياء والديكور  -
 .بةعذ وألحان موسيقىبطبيعية خالبة وجميلة  في أماكن ومناظر

لمشاهدة محاولة تكريس فكرة االستقاللية لدى المراهقين والشباب هي أهم عوامل شيوع ا -
 .المشاهدينواجتذاب 

عالقات  لتقليد عالقات الحب والرومانسية في الدراما وتطبيقها في الواقع حيث تستعرض -
 .ك غرائزهوتحرّ  اجتماعية وأحداثا  مثيرة، تشد انتباه المشاهد

 .رونقا  وجاذبيةعملية الدوبالج  أضفتتتميز المسلسالت بإخراج مهني جيد، وكذلك  -

 .مبدأ المفاجآت التي ال توجد في الواقع أو الدراما العربيةاعتمادها على  -

أسلوب التكرار في و التي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة  MBCعرض العمل على قناة  -
عادتها صباحا  ومساء  في وقت الذروة وعرض المسلسل نفسه   (3)إعالنات المسلسل وا 

 .مرات يوميا  

 .التشويق واإلثارة في أغلب المشاهد المصورةاإلغراق في الرومانسية والمشاعر الحالمة و  -

http://www.rashed/
http://www.rashed/
http://www.bani-hasan.com/vb/showthread.php?t=13674
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التنافس بين القنوات في بث الدراما المدبلجة في الفضائيات مناسبة لشرائح المجتمع  -
المجتمعة في المنازل، ومحاولة االستحواذ والسبق في عرضها ساعدت أيضا  في جذب 

 .الجمهور

 .لحياة اليوميةالتوتر من أعباء ا أوقات الفراغ وخفض متنفسا  لشغل أنها -
 (.http://www.sndos.com/vb/showthread.php?t=10226.2101 الدليمي,)

 :في الجمهور النظريات المفسرة لتأثير وسائل اإلعالم -

اإلعالمية، حيث تفسر تمثل نظريات اإلعالم القاعدة األساسية التي تنطلق منها الدراسات 
أنها تساعد على  فيوصوال  إلى النتائج، وتكمن أهمية النظرية  البحث النظرية اإلطار الذي يحدد سير

تقديم رؤية منتظمة حول قضايا مختلفة، وذلك من خالل دراسة المتغيرات، وتحديد العالقات القائمة 
 .ينها، بهدف فهم وتفسير الظاهرة والتنبؤ بهاب

على حسب المجال الذي تتصل به،  النفسية المفسرة لتأثير وسائل اإلعالمتعددت النظريات فقد 
مثل النظريات المتعلقة بنوع التأثير اإلعالمي الذي تحدثه وسائل اإلعالم في الجمهور، والنظريات 

نظرية الرصاصة أو  :ومن بين أهم النظريات. بالقائم باالتصال المتعلقة بالجمهور، والنظريات المتعلقة
الطلقة السحرية، نظرية التأثير التراكمي، نظرية التطعيم أو التلقيح، نظرية التأثير على مرحلتين، 

 .نظرية تحديد األولويات، نظرية حارس البوابة، ونظرية االستخدامات واإلشباعات
  Uses And Gratification :الستخدامات واإلشباعات نظرية

 Uses And Gratification نظرية االستخدامات واإلشباعاتل بشكل مفصلالباحث  ضر عي
تشكل الدراما  إذ :لعدة أسباب البحثاإلطار النظري المناسب لموضوع  كونها U & G))واختصارا  
من يبحث عنها التي  هتاستخدامافي بالنسبة للمشاهد األساس  خصوصا   المدبلجةو  عموما   التلفزيونية

التلفزيونية  الموادمتابعته للقنوات التلفزيونية المتعددة بحيث يمكنه أن يتخطاها إلى نوع آخر من  خالل
كما إن  .و الذي يسعى لمشاهدة هذه الدرامان المشاهد هأأو إلى برامج تلفزيونية أخرى، على اعتبار 

مشاهدة التلفزيون ببرامجه المتنوعة تشكل مصدرا  لإلشباعات لتلبية حاجات كثيرة ومتعددة منها النفسية 
تستند على افتراض  البحث ان أسئلة وفرضيات هذأواالجتماعية والمعرفية والترفيهية، باإلضافة إلى 

ق لهم بعض اإلشباعات ال توفرها الدراما إقبال المراهقين لمشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة التي تحق
العربية من طبيعة جغرافية ساحرة إلى جانب جمال الديكور والممثلين وطبيعة الحياة الغربية وما فيها 

ثارة وخيال  .من اغراءات وا 

مؤسس نظرية االستخدامات واإلشباعات من خالل دراسته ( Elihu Katzإلياهو كاتز )وي عد 
ماهيري انطالقا  من أن تصرفات األفراد هي في أغلب النواحي محكومة بما يتولد العملية لالتصال الج

http://www.sndos.com/vb/showthread.php?t=10226
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لديهم من احتياجات يسعون إلشباعها، ويقوم األفراد أنفسهم باختيار المضمون الذي يلبي حاجاتهم 
أن المواقف ( كاتز وزمالؤه)يرى و ، ((Klapper,2001,P.54المختلفة النفسية واالجتماعية 

، تي يجد األفراد أنفسهم فيها هي التي تعمل على إقامة العالقة بين وسائل اإلعالماالجتماعية ال
شباع الحاجات أي أن األفراد ليسوا متلّقين سلبيين لوسائل اإلعالم بل إنهم يستخدمون المضامين  ،وا 

، فإقبال األفراد على وسائل (76، ص 0991أبو إصبع، )اإلعالمية إلشباع حاجات معينة لديهم 
وكذلك حول العائد واإلشباع ( Uses)عالم واالتصال يمكن تفسيره على ضوء استخدامهم اإل
(Gratification )نه، ويمكننا أن نعّرف االستخدام الذي يتحقق م((Uses  واإلشباع

(Gratification) ةكال  على حد: 
أي اِلقدم، نشاط اجتماعي يتحول إلى نشاط عادي في المجتمع بفعل التكرار و   Uses:الستخدام

 (.(Le Coadic,2001,P.56د يصبح االستعمال متكرر ويندمج في ممارسات وعادات الفر  عندما
حالة  أو هورضاء رغبة أو بلوغ هدف ما أو خفض دافع ما، إهو  :Gratificationاإلشباع 

 (.39-36ص ، 2116غباري، )خفض التوتر الناتجة عن تحقيق الدافع لغايته أو هدفه 

ن بمؤثرات نفسية واجتماعية الستخدام وسائل اإلعالم و األفراد يوصفون بأنهم مدفوعوعليه فإن 
 .طلق عليها اإلشباعاتبغية الحصول على نتائج خاصة، ي  

يعتمد على  هامضامينلجملة العروض و اختيار األفراد بحسب نظرية االستخدامات واإلشباعات و 
ومدى تفضيله لهذه األنواع بناء على إشباعها  من بينها السمات الشخصية للفرد، عوامل نفسية عدة

للرسائل التي  يؤكد بعض الباحثين أن الفرد يستجيب مؤيدا  و  ،وقنوات االتصال المتاحة لديه، لحاجاته
 (.62-61ص  ،0993 ،عبد الحميد)تتفق وتحقيق هذه الدوافع أو الحاجات 

 :على النحو التاليبخمس فرضيات هذا المدخل ( كاتز)وقد لخص 

واستخدامه لوسائل اإلعالم هو استخدام موجه لتحقيق ، جمهور المتلقين هو جمهور نشط -0
ويمكن تفسيره كاستجابة للحاجة التي يستشعرها، ويتحدد مفهوم الجمهور النشط بما  أهداف معينة،

 :يلي

عالمية معينة إلشباع حاجة ما، إيتعمد أفراد الجمهور اختيار وسيلة  :االختيار المتعمد - أ
 .عالميةماعية وثقافية لجمهور الوسيلة اإلها هو خصائص فردية واجتومصدر 

حيث أن جمهور وسائل االتصال يختار المضمون الذي ي شبع حاجات ودوافع  :االنتفاع - ب
 .معينة
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حيث يقوم الجمهور باختيار وسيلة اتصالية معينة ويختار  :االنتقائية في االختيار - ت
اإلدراك والتذكر  :م االنتقائية ليشمل مرحلتينمعين فيها، ويمتد مفهو التعّرض لمضمون 

 (.091-017، ص 2113فوزي، )

دراكي والتأثيري والسلوكي، حيث أن استغراق ويحدث على المستوى اإل :االستغراق - ث
الجمهور مع المضامين اإلعالمية وخاصة التلفزيون يعتمد على مدى توّحد الجمهور 

 (.04-00، ص 0991عبد الغفار، )مع الشخصيات التلفزيونية 

هناك محدودية في تأثير وسائل االتصال على تفكير الجمهور وسلوكه  :محدودية التأثير - ج
 (.02، ص 0991شاهين، )فالجمهور ال يريد أن يتحكم فيه أي شيء أو أحد 

واختيار الوسيلة ، يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إشباع الحاجات  -2
العالقة بين األصول االجتماعية والنفسية ودوافع التعّرض لوسائل االتصال، التي ، حيث إن اإلعالمية

يرى أنها تشبع هذه الحاجات أكثر من كونها عامل تأثير فيهم، ويعود الفضل في اكتشاف هذه العالقة 
 :حيث تناولت هذه األصول من حيث( ماتيلدا رايلي)إلى 

باعتبارهم أفرادا  معزولين عن واقعهم االجتماعي  ال يتعامل أفراد الجمهور مع وسائل االتصال - أ
نما باعتبارهم أعضاء في جماعات منظمة  وعليه فإن  (.211، ص 2111الشريف، و  مكاوي)وا 

النوع، السن، المهنة، المستوى العلمي، المستوى االجتماعي  :العوامل الديموغرافية واالجتماعية مثل
الجمهور لوسائل االتصال وبذلك تبين فشل مفهوم الجمهور واالقتصادي، لها تأثيرها في استخدام 

 .ـاتر مدخل االستخدامات واإلشباعالسلبي بعد ظهو 

تؤدي العوامل النفسية في بعض األحيان إلى وجود حوافز أو دوافع معينة بحاجة إلى إشباع  - ب
ت واإلشباعات وبالتالي تحدد العديد من االستخدامات لوسائل اإلعالم، حيث يقوم مدخل االستخداما

على افتراض أن األفراد المختلفين يختارون ألنفسهم مضامين إعالمية مختلفة وفقا  للظروف النفسية 
بينهم، حيث ت عد الظروف النفسية ألفراد الجمهور مشكالت تواجههم وتحقق مشاهدة التلفزيون مثال  

 (.29، ص 2112حمدي، ) العالج لمثل هذه المشكالت

رضاء الحاجات مثل التصال الشخصي تتنافس وسائل اإل  -3 عالم مع مصادر أخرى إلشباع وا 
الخ، حيث تخلق حالة الفرد الداخلية وميوله النفسية توقعات إلشباع ..... أو المؤسسات الجتماعية

عد التوقعات خطوة هامة في عملية التعّرض حاجاته من خالل التعّرض إلى وسائل االتصال وت  
هوم جوهري يتالءم مع مفهوم الجمهور النشط حيث إنه إذا كان على لوسائل االتصال، وهو مف

يكونوا على درجة الجمهور االختيار بين بدائل اتصالية وغير اتصالية أخرى طبقا  الحتياجاتهم فالبد أن 
 كافية من الوعي ببدائل تكون أكثر إشباعا  الحتياجاتهم، حيث أن السلوك االتصالي لألفراد ينشأ من التوقعات
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، ص 2113فوزي، )والمعتقدات بشأن احتمال أن يكون لهذا السلوك إسهامه في إشباع احتياجاتهم المختلفة 
، علما  أن استخدام الجمهور لوسائل االتصال تتغير وتتطور باستمرار مع تطور تكنولوجيا االتصال (093

رية االختيار بما يلبي إشباع وتعدد الوسائل االتصالية، وكلما تعددت هذه الوسائل كلما تحسنت ظروف وح
 (.02، ص 2110حسن، )حاجات الجمهور 

الجمهور وحده القادر على تحديد الصورة الحقيقية لستخدامه وسائل اإلعالم ألنه هو   -4
وبالتالي اختيار الوسائل التي تشبع دوافعه حيث تقسم ، الذي يحدد اهتماماته وحاجاته ودوافعه

 :قسمينالحاجات إلى 

 .مثل الحاجات الفيزيولوجية والنفسية :أساسيةحاجات  - أ

 (020، ص 0997 الحلواني،) مثل الحاجات المعرفية :حاجات ثانوية - ب

دوافع استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم تتمثل في  ألن وتختلف تلك الحاجات من فرد آلخرهذا 
صنفها لذلك فقد  التعلم والهروب، والبحث عن رفيقالعادة واالسترخاء، وقضاء وقت الفراغ، و 

تعلم األشياء، واالسترخاء، وتحقيق المنفعة االتصالية، والنسيان،  :إلى( Palmgreenبالمجرين )
 (.211، ص 2113إسماعيل، )ستمتاع واال

واستخدامه لوسيلة أو محتوى ، إن إصدار األحكام حول قيمة العالقة بين حاجات الجمهور  -1
الوسيلة أو المحتوى بطرق  الناس قد تستخدم نفسألن  ،معين يجب أن يحددها الجمهور نفسه

فيختار الجمهور من بين الوسائل اإلعالمية المتاحة أمامه ومن مضامينها ما يمكن أن يشبع  ،مختلفة
، ص 2111حسن، )ت حاجاته ويلبي رغباته بغية الحصول على نتائج خاصة يطلق عليها اإلشباعا

يمكن أن تحقق إشباعات مختلفة مثل التنفيس والتخلص من  فبرامج الدراما والترفيه والمنوعات، (492
الملل والقلق والهروب من المشكالت اليومية، أما برامج األخبار والمعلومات فتحقق إشباعا  معلوماتيا  

ووفقا  لهذه  ،(6، ص 0993البيومي، )يتمثل في الحصول على المعلومات والخبرات والمهارات 
ة الستخدام وسائل اإلعالم الجماهيري، فيين بمؤثرات نفسية واجتماعية وثقاالعناصر فإن األفراد مدفوع

شباعاته وتعّرضه  بهدف الحصول على نتائج تشبع رغباتهم، ولهذا فإن هناك عالقة بين الجمهور وا 
 .لوسائل اإلعالم

لها رؤية مختلفة تكمن في إدراك تأثير الفروق الفردية إن نظرية االستخدامات واإلشباعات 
، وتحكم عملية استخدام Mass Media))والتباين االجتماعي على السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم 

الخلفيات الثقافية، الذوق  :جمهور المتلقين للوسيلة اإلعالمية عدة عوامل معقدة ومتشابكة من بينها
ذ إة، السن، الجنس، مقدار الدخل، مستوى التعليم، المستوى االقتصادي، الشخصي للفرد، أسلوب الحيا
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 ن لكل هذه المتغيرات أو لبعضها تأثير على اختيارات الفرد للمضامين اإلعالمية التي يريد متابعتهاإ
james,1992,P.250) Werner &.) 

رسالة بالجمهور إلى ما يفعله تحّول اهتمام الباحثين اإلعالميين من االهتمام بما تفعله ال وبذلك تمّ 
الجمهور بالرسالة، ومن هنا تختلف هذه النظرية عما سبقها حيث تركز على خصائص الجمهور 
ودوافعه انطالقا  من مفهوم الجمهور اإليجابي الذي يستخدم رسالة إعالمية معينة إلشباع حاجة أو 

بهذا أصبح على القائمين بمهمة اإلعالم حاجات معينة أو لتحقيق منفعة ما بعيدا  عن مقولة التّعود، و 
جهدا  مضاعفا  وهو التعّرف على اتجاهات وأذواق المتلقين باإلضافة إلى صنع الرسالـة اإلعالمية التي 

مكانات اإلعالمي  ، 0996ديفيلير، )تتناسب مع توجهات ورغبات وحاجات جمهور المتلقين ورغبات وا 
واإلشباعات المفهوم الذي كان سائدا  بأن الجمهور هو ، وقد تجاوزت نظرية االستخدامات (231ص 

مجرد متلقي سلبي، فبظهور هذه النظرية ظهر أيضا  مفهوم الجمهور النشط الذي يبحث عن 
المضمون اإلعالمي الذي يلبي إشباعاته ويناسبه من حيث الثقافة والدخل والجنس والتوجه وبات هذا 

 (.(James,1998,P.62ية التي تقدم المضمون الذي ينشده الجمهور يتحكم باختيار الوسيلة اإلعالم

األمر الذي تجدر اإلشارة إليه هنا هو أن المضمون اإلعالمي الواحد يحقق إشباعات متفاوتة لدى 
فئات من الجمهور، فمثال  برنامج يحوي مشاهد عنف قد يكون مادة ترفيهية بالنسبة للبعض ومادة 

، والعكس صحيح أيضا  وذلك (023-020، ص 0997همي، ف)تعليمية بالنسبة للبعض اآلخر 
استنادا  إلى الدوافع التي حدت بالمتلقي إلى التعّرض لهذا البرنامج أو ذاك وهذا يتوقف بالطبع على 
اإلشباعات التي يحققها هذا التعّرض بالنسبة للمتلقي، وعليه فإن مدخل االستخدامات واإلشباعات 

ت والمداخل من كونه تناول بتركيز مكّثف خصائص الجمهور الذي اختلف عن سابقاته من النظريا
يتعّرض للوسيلة اإلعالمية من حيث الخصائص والدوافع بعيدا  عن مقولة التّعود والقبول بما ي قدم له 

McQuail,1983,P.368).) 
شباع بأن الظروف االجتماعية هي التي تدفع األفراد إلى االتجاه لوسائل اإلعالم إل( كاتز)ويرى 

حاجاتهم، وأبرزها ظروف تثير التوتر والصراع مما يدفع الفرد إلى اتخاذ الالزم نحو تخفيف حدة هذا 
الشعور باختيار وسائل اإلعالم، وظروف تخلق شعورا  بوجود مشكالت يوجب التعّرف عليها وحّلها، 

الوصول إلى  مما يؤدي إلى توجه الفرد إلى وسائل اإلعالم للحصول على معلومات تساعد على
وبالتالي نجد اختالفا  في نماذج السلوك واختيار  وتختلف الحاجات والدوافع باختالف األفراد،، الحلّ 

وحسب األولوية عندهم  عدم إشباع نتيجة عملية االختيار على ذلك إشباع أو ويترتب المحتوى،
(Werner & James,1992,P.209.) 

دامات واإلشباعات بوصفه مدخال  نظريا  مالئما ، وفي الحالي من نموذج االستخ البحثوقد أفاد 
من المراهقين، على اعتبار أن من فروض النظرية قدرة الجمهور على تحديد  البحثاختيار عينة 
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حاجاته ودوافعه، ويقوم الجمهور بتحديد نوع المضمون االتصالي الذي يتعرض له بناءا  على مدى 
 .(66ص  ،2110الكامل، )لديه من احتياجات شخصية  توقعه بأن ذلك المضمون سوف ي شبع ما

إن إقبال المراهقين على مشاهدة القنوات الفضائية والمواد الدرامية األجنبية بشكل عام وأخيرا  
ومشاهدة هذه النوعية من الدراما التلفزيونية المدبلجة بشكل خاص والتّعود على مشاهدتها وتفضيلها 

ت المغلوطة كبر في إكسابهم العديد من السلوكيااألفي بعض األحيان على الدراما العربية، لها األثر 
زهم على السلوك العدواني والعنف باإلضافة إلى القيام بالعالقات غير يحفتكالقيام باألعمال الشريرة و 

الشرعية قبل الزواج وتقليد الغرب بما هو مخالف ألخالقنا وقيمنا، كما أصبحوا يتمثلون بشخصيات 
عادية، وتتضح خطورة هذه وتطبيق ذلك في حياتهم البلباسهم وتصرفاتهم وعاداتهم،  تالمسلسال

المختلفة ما تقدمه من قيم وسلوكيات وكذلك بعض الصور للعالقات االجتماعية ب المسلسالت المدبلجة
الجنس، حيث من الممكن أن يجد فيها  إثارة لمواضيعمجتمعنا مثل العالقات العاطفية وما بها من  عن

 وشكال  من األشكال التي يمكن أن يحتذيمتنفسا  للتعبير عما يعتريه من مشاعر وأحاسيس المراهق 
ج له الدراما التلفزيونية يشكل تجاوبا  مع ما تروّ  ، وهذا مابها ويقلدها في ظل غياب الرادع األخالقي

 تتضمنهالمدبلجة بغزو عقول المراهقين وتسهيل الممنوع والمخالف والمختلف عن تقاليدنا وأعرافنا بما 
 .ةوصحيح ةر طبيعيو المشاهد وتبدو وكأنها أممن المفاهيم الهدامة ليتقبلها 

ت حدث أبلغ التأثير في الجمهور نتيجة بمضامينها  الدراما التلفزيونية المدبلجةكما يرى الباحث أن 
التي ت عطى للدراما خالل عرضها بالقنوات التلفزيونية، كما  الطويلةكثافة المشاهدة وعدد ساعات البث 

ة اإلنتاج التلفزيوني العربي، فضال  ة ازدادت أكثر من قبل، ربما بسبب قلّ إن األعمال الدرامية المدبلج
عمل أي توفيرها الوقت والجهد مقارنة  بما يتطّلبه إنتاج و ة الكلفة اإلنتاجية عن زيادة عدد القنوات، وقلّ 

سد النقص باإلضافة إلى أنها تشكل حيزا  كبيرا  في إمالء أوقات البث للقنوات الفضائية ل، محلي درامي
ولكن تبقى الدراما الحاصل في البرامج والفقرات التلفزيونية مما يستدعي إعادتها بأوقات متعددة، 

آخر من العمل التلفزيوني وهي صناعة أخرى تضيف نوعا  جديدا  إلى  دبلجة شكال  مالتلفزيونية ال
 .مشاهدةلل تلفزيونية متوفرةوبرامج  السوق وتتيح للمشاهد أن يختار بين عدة مواد

لنشر  ووسيلة   ما تشمله من أفالم ومسلسالت ومسرحيات غاية  بأضحت الدراما التلفزيونية  فقد
من شرائح  قبولالثقافة والعادات االجتماعية والقيم للدول المنتجة لهذه الدراما، لما لها من شعبية و 

 .التلفزيون التي تتابع ما ي عرض علىالمجتمع 

في  رواجا   القت التي التركية الدراما التلفزيونية المدبلجةب هتمامالباحث االحاول  المنطلق ذاه ومن
أوساط المجتمع عموما ، والمراهقين خصوصا  حين شرعوا بمشاهدتها واإلقبال عليها وتقليد وتقمص 

 .ها وسلبياتهابمثالياتأبطالها وشخصياتها 
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 رابعالفصل ال
 البحث إجراءات

 

 .منهج البحث: أولا 
 .عينة البحث: ثانياا 
 .أدوات البحث: ثالثاا 
 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: رابعاا 

 .البحث إجراءات تطبيق: خامساا 
 .اعترضت تطبيق البحثالصعوبات التي  :سادساا 
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 الفصل الرابع
 إجراءات البحث

السابقة المرتبطة بعد االنتهاء من عرض الجانب النظري للبحث وعرض مجموعة من الدراسات 
بمتغيرات البحث وتحديد فروض البحث، كان البد للباحث من إلقاء الضوء على الجانب الميداني 

ويتضمن ذلك . للبحث من خالل عرض اإلجراءات التي قام بها من أجل التأكد من صحة الفروض
 .تبعة في اختيارهاتوضيح نوع البحث والمنهج المستخدم فيه والعينة التي اختارها، واإلجراءات الم

ومن ثّم عرض األدوات المستخدمة لجمع البيانات، مع األخذ بعين االعتبار الوصف الدقيق لهذه 
األدوات من حيث بنائها وصالحيتها وكيفية تطبيقها، وفي نهاية الفصل عرض الباحث مجموعة 

يق التطب وكيف تّمت إجراءات األساليب اإلحصائية التي استخدمها الختبار فروض البحث،
 .والصعوبات التي واجهت الباحث

 :منهج البحث: أولا 
على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يسعى لدراسة الظاهرة وبيان  بحثهاعتمد الباحث في 

خصائصها وحجمهـا، ويمتد إلى جمع المعلومات وتحليلها، واستنباط االستنتاجات لتكون أساسا  لتفسيرها 
وكميا  فيما يتعلق بحجمها، وألن  ،الوصفي تعبيرا  وصفيا  فيما يتعلق بوصف الظاهرةوتوجيهها، ويعبر المنهج 

البحث يتناول ظاهرة واقعية، يجب أن تدرس كما هي في الواقع، وهذا المنهج يدرس الظاهرة ويصفها وصفا  
تحليليا  علميا  ودقيقا ، ويساعد في الحصول على نتائج أكثر دقة  تساعد في عمليات اتخاذ القرار وتدعم 

فالبحث في العالقات هو أحد  بحث ودراسة العالقة بين متغيراته،أغراض البحث بالتحقق من فرضيات ال
 .(184-183ص  ،2003 حمصي،)أساليب هذا المنهج 

 :عينة البحث: ثانياا 
ي تقابل هو ( لمراهقة المتوسطةا)ه على المرحلة الثانية من المراهقة، والتي تمثل بحثأجرى الباحث 

والتي ( 0)ثانويات محافظة دمشق كما هو موجود بالملحق رقم ، والتي تدرس في الثانويالتعليم مرحلة 
 :تشمل
ثالث تبلغ مدة هذه الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي  (:الرسمي)مرحلة التعليم الثانوي العام   -0
بينما يتوزع طالب السنتين التاليتين على الفرعين العلمي ، مشترك بشكل الصف األول الثانوي يكونسنوات 

مدارس  :لة من حيث تبعيتها إلى نوعين فقطوتنقسم مدارس هذه المرح ،وهذه المدارس مجانيةواألدبي، 
والتعليم فيها خاضع تماما  إلشراف وزارة رسمية مجانية، ومدارس أهلية خاصة لقاء أجور يدفعها الطلبة، 

 (.116 ص ،2002 وزارة التربية،)التربية في الجمهورية العربية السورية 
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تنقسم الدراسة في هذه المرحلة إلى التعليم الصناعي والتجاري  :المهني التعليم الثانويمرحلة   -2
 ثالث سنوات المهني تبلغ مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانويو  والنسوي والزراعي والمهني النوعي،

حيث يوزع الطالب المنتسبون للمدارس الثانوية المهنية وفق تعليمات وزارية، والتعليم في هذه المرحلة 
 وزارة التربية،) مجاني وللوزارة المختصة أن تقدم معونات أو منح مادية للطالب تنظم بقرار منها

طالب التعليم  المهني على مرحلة التعليم الثانوي وقد اقتصرت عينة البحث في. (03 ص ،2113
 .الصناعي والتجاري والنسوي

محافظة  جميع طالب المرحلة الثانوية للمدارس الرسمية في من يتألف المجتمع األصلي للبحثو 
طالبا  وطالبة من ( 52944)والبالغ عددهم ( 2011-2012) دمشق المسجلين في العام الدراسي

 وتمّ الصف األول والثاني والثالث الثانوي ومن الفرع العلمي واألدبي والمهني، ومن كال الجنسين 
ع الجغرافي، مع األخذ بعين االعتبار النسبة المئوية الممثلة للمجتمع اختيارهم بشكل يتناسب والتوز 
طالبا  ( 1051)ممثلة للمجتمع األصلي وقد بلغ حجم عينة البحث ال .األصلي وطبيعة اختيار العينة

 .من حجم المجتمع األصلي%( 2)وطالبة وبواقع 

سحب العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، حيث أن المعاينة العشوائية تتيح فرصة اختيار  تمّ 
ف أفراد العينة نّ وقد ص  ، (116ص  ،2003حمصي، )متساوية لألفراد في المجتمع ضمن العينة 

سحب أفراد العينة مع مراعاة نسبة تمثيل االختصاصات ضمن  تمّ  هم الدراسي، ثمّ بحسب اختصاص
 :المجتمع األصلي وفق الخطوات التالية

جميع طالب المرحلة الثانوية الرسمية في وهو  المجتمع األصلي الحصول على أفراد(  1
والبالغ عددهم ( 2011-2012) محافظة دمشق المسجلين في العام الدراسي

طالبا  وطالبة وفقا  لدائرة التخطيط واإلحصاء في مديرية التربية في محافظة ( 52944)
 .دمشق

طالبا  وطالبة وذلك ( 1051)العينة للمجتمع حيث بلغ عدد أفراد العينة تحديد حجم  تمّ (  2
 .من المجتمع األصلي للبحث%( 2)بنسبة 

ت الدراسية الفرع األدبي والفرع تقسيم المجتمع إلى ثالث طبقات تمثل االختصاصا تمّ (  3
 .العلمي والفرع المهني

تحديد المدارس الثانوية التي سيتم سحب أفراد العينة من ضمن المناطق الجغرافية  تمّ (  4
ثانوية عامة بفرعيها األدبي والعلمي وكذلك ثانوية مهنية  :بحيث نأخذ من كل منطقة

عاة نسبة تمثيل العينة لخصائص المجتمع بفروعها النسوية والتجارية والصناعية، مع مرا
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 ةانعليها االستب تبقأسماء الثانويات التي ط   يوضح (0)، والملحق رقم األصلي
 .في محافظة دمشق واختصاصها وأماكنها

تحديد عدد الطالب الذين سيتم اختيارهم بشكل عشوائي من كل اختصاص دراسي  تمّ (  5
 .والصف الدراسي وذلك بحسب نسبة تمثيلهم في المجتمع األصلي

بعد استبعاد االستبانات غير الصالحة  طالبا  وطالبة، (1051)فقد بلغ العدد النهائي ألفراد العينة 
كما هو ، لمتغيرات البحث على االستبانات وفقا   العينةأفراد ، حيث أجاب الطالب اإلحصائي عمللل

 .(4)-(3)-(2)-(0)، ووفق األشكال البيانية رقم (1)رقم موضح بالجدول 
 ( 1)الجدول رقم 

 الديموغرافية  العينةتوزع أفراد العينة تبعاا لخصائص 
 النسبة المئوية المجموع التكرار  

 53.6 1051 563 إناث الجنس
 46.4 488 ذكور

 36.6 1051 385 أول ثانوي الصف الدراسي
 35.4 372 ثانويثاني 

 28.0 294 ثالث ثانوي
التخصص 
 الدراسي

 24.2 1051 254 بدون تخصص
 13.6 143 الفرع األدبي
 31.2 328 الفرع العلمي
 31.0 326 الفرع المهني

 1.3 1051 14 سنة 14 العمر
 17.6 185 سنة 15
 32.8 345 سنة 16
 37.2 391 سنة 17
 10.3 108 سنة 18
 0.8 8 سنة 19
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.. 
  (ذكور/إناث) توزع أفراد العينة بالنسبة للجنسل النسبة المئوية (1)البياني رقم شكل ال

حيث تشكل  (ذكور/إناث) زع أفراد العينة بالنسبة للجنستو  (0)البياني رقم شكل ال يوضح
النسبة المئوية للطالب الذكور من %( 41.4)النسبة المئوية للطالبات اإلناث، وتشكل %( 13.1)

 .للبحث المجتمع األصلي

 

. 
  توزع أفراد العينة بالنسبة للصف الدراسيل النسبة المئوية (2) البياني رقم شكلال

%( 31.1)حيث تشكل  للصف الدراسيتوزع أفراد العينة بالنسبة ( 2)البياني رقم شكل كما يوضح ال
النسبة المئوية للصف الثاني الثانوي، وتشكل %( 31.4)النسبة المئوية للصف األول الثانوي، وتشكل 

 .للبحث المجتمع األصليالنسبة المئوية للصف الثالث الثانوي من %( 26)

 إناث %53.6

 ذكور %46.4

 إناث
 ذكور

أول ثانوي 
36.6% 

ثاني ثانوي 
35.4% 

ثالث ثانوي 
28% 

 أول ثانوي
 ثاني ثانوي
 ثالث ثانوي
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. 
  للتخصص الدراسيتوزع أفراد العينة بالنسبة ل النسبة المئوية (3) البياني رقم شكلال

حيث تشكل  الدراسي تخصصبالنسبة للزع أفراد العينة تو  (3)البياني رقم شكل ال ويوضح
النسبة المئوية للفرع األدبي، وتشكل %( 03.1)النسبة المئوية بدون تخصص، وتشكل %( 24.2)
المجتمع النسبة المئوية للفرع المهني من %( 30)النسبة المئوية للفرع العلمي، وتشكل %( 30.2)

 .للبحث األصلي

 
 للعمر توزع أفراد العينة بالنسبة ل النسبة المئوية (4) البياني رقم شكلال

النسبة %( 0.3)عمر حيث تشكل بالنسبة للزع أفراد العينة تو  (4)البياني رقم شكل ال يوضحكما 
النسبة %( 32.6)سنة، وتشكل  01النسبة المئوية لعمر%( 07.1)سنة، وتشكل  04المئوية لعمر
النسبة %( 01.3)سنة، وتشكل  07النسبة المئوية لعمر%( 37.2)سنة، وتشكل  01المئوية لعمر
 .للبحث المجتمع األصليسنة من  09النسبة المئوية لعمر%( 1.6)سنة، وتشكل  06المئوية لعمر

بدون تخصص 
24.2% 

 علمي 31.2% أدبي %13.6

 مهني %31

 بدون تخصص

 أدبي

 علمي

 مهني

;ُُسنة14ُ
1.3%ُ ;ُُسنة15ُ

17.6%ُ

;ُُسنة16ُ
32.8%ُ

;ُُسنة17ُ
37.2%ُ

;ُُسنة18ُ
10.3%ُ

;ُُسنة19ُ
0.8%ُ
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 :أدوات البحث: ثالثاا 
 :وذلك وفق اآلتيقام الباحث بإعداد أدوات البحث لتحقيق غايات البحث 

 :استبانة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة :أولا 

 :الباحث الخطوات التالية في تصميم األداةاتبع 
 إلطار النظري والدراسات ذات الصلة بالبحث منهاطالع على ااال: 

 دراسة، و (2012الصّفار، )، ودراسة (2002حمدي، )، ودراسة (1999شقير، )دراسة     
(Conway & Rubin,1991), دراسةو  Randy, 1999).) 

 دراسة  :والدراسات التي تناولت الدراما التلفزيونية المدبلجة مثلطالع على أدبيات البحث اإلعالمي اال
ار، الصفّ )دراسة ، (2011المناصير، )دراسة ، (2011دلو، الّ و  باّل ك  )، دراسة (2008النجار، )

 .ت هذه الدراما واألكثر متابعة من قبل المراهقينوأهم القنوات الفضائية التي بثّ ( 2012
 في مدينة  طالب مرحلة التعليم الثانويل ضمن الفروع المختلفةام بدراسة استطالعية يقال

بهدف معرفة أكثر فقرات التلفزيون مشاهدة ، تضمنت الدراسة االستطالعية عدة أسئلة ، دمشق
 ويوضحمن قبل طالب المرحلة الثانوية، نوع البرامج أو الفقرات األكثر مشاهدة لمعرفة 

حيث قام الباحث بحساب  ة بالدراسة االستطالعية،أسئلة االستبانة الخاص( 2)الملحق رقم 
أطفال برامج  االستبانة، وقد صنفت فقرات التلفزيون بشكل عام إلى تكرارات اإلجابة على أسئلة

أجمعت إجابات ، وقد وأفالم وأخبار وأغاني درامية وبرامج رياضية وبرامج دينية ومسلسالت
، تلتها برامج األطفال احتلت المرتبة األولىالمسلسالت الدرامية شاهدة الطالب على أن م

 .واألغاني، ثّم األخبار والبرامج الرياضية، وأخيرا  البرامج الدينية واألفالم
 صياغة االستبانة الخاصة بمشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة بحيث تشمل: 

عن أفراد العينة  البيانات العامة الخاص بتعليمات اإلجابة عن االستبانة ثمّ  :القسم األول
 .والمعلومات الخاصة بمتغيرات البحث

عبارة لقياس اإلشباعات المرغوب تحقيقها من خالل مشاهدة الدراما ( 40)يتضمن  :القسم الثاني
التلفزيونية حيث صيغت باالعتماد على نتائج الدراسة االستطالعية والدراسات النظرية مثل نموذج 

حيث اقترح  للحاجات التي يسعى الفرد لتحقيقها من خالل وسائل اإلعالم، McQuail)ماكويل )
نموذجا  للحاجات الدافعة للمشاهدة وهي التسلية والهروب من الروتين والمشكالت واالنطالق العاطفي، 
ودعم العالقات الشخصية، واكتساب الهوية الشخصية من خالل دعم القيم واألمن وفهم الذات، 

التي تحدث في بيئة الفرد أو من حوله، سواء التي تساعده في قراراته أو التي تهمه  ومعرفة األمور
.(McQuail,1983,P.73) 
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 :الخصائص السيكومترية لالستبانة

 :Validity الصدق: لا أو 

 السادة حيث قام الباحث بعرض األداة في صورتها األولية على عدد من  :الصدق الظاهري
اهري بهدف معرفة لك بهدف التأكد من صدقها الظذمجاالت علم النفس و المحكمين المختصين في 
لفقرة وتصحيح ما ينبغي تصحيحه ومدى مالئمة كل فقرة للموضوع المراد مدى وضوح صياغة ا

يوضح استبانة مشاهدة ( 4)يبين أسماء السادة المحكمين، والملحق رقم  (3)، والملحق رقم قياسه
 .دة المحكمينبصورتها األولية كما ع رضت على الساة الدراما التلفزيونية المدبلج

 بعد تعديل االستبانة وفقا  لمقترحات  لبحثقام الباحث بتطبيق أداة ا: الصدق البنائي لألداة
( 011)تطبيق االستبانة على عينة استطالعية  المحكمين بما يتناسب مع أهداف البحث، تمّ السادة 

 تمّ  ثمّ  طالبا  وطالبة من طالب المرحلة الثانوية في مدينة دمشق للتأكد من وضوح العبارات والتعليمات،
اعتماد ارتباط بيرسون  عد، والدرجة الكلية لالستبانة، وتمّ يجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل ب  إ
(Pearson )نتائج االرتباطات ( 2)الجدول رقم  يوضحتساق الداخلي لالستبانة، و للتأكد من اال

 .وجميعها إيجابية وقوية
 (2)رقم الجدول 

 مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة ستبانةألبعاد ا الداخليتساق ال 
المعلومات   أبعاد الستبانة

 والتسلية
دوافع 
 المشاهدة

 مشاهدة الدراما الرأي الشخصي

 **668. 042. **427. *207. معامل بيرسون الحاجات
 000. 607. 000. 011. القيمة الحتمالية

 150 150 150 150 العدد
المعلومات 
 والتسلية

 **551. 103. **307. 1 معامل بيرسون
 000. 210. 000.  القيمة الحتمالية

 150 150 150  العدد
 **807. **229. 1  معامل بيرسون دوافع المشاهدة

 000. 005.   القيمة الحتمالية
 150 150   العدد

 **534. 1   معامل بيرسون الرأي الشخصي
 000.    القيمة الحتمالية

 150    العدد

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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بين أبعاد المشاهدة والدرجة الكلية  أن هناك ارتباطات دالة إحصائيا   (2)رقم الحظ من الجدول ي  
، (0.551) المعلومات والتسلية، ب عد (0.668)ب عد الحاجات : هي( 0.01)عد عند مستوى داللة للب  

إلى االتساق الداخلي  وهذا يشير( 0.534) الرأي الشخصي، ب عد (0.807) دوافع المشاهدةب عد 
 .لالستبانة
 :Reliability الثبات :ثانياا 

تباع الخطوات التالية وذلك من أجل التحقق من ثبات االستبانة، وصالحيتها إلجراء قام الباحث با
 :لبحثا

تطبيق االستبانة على نفس العينة بفاصل زمني مدته من خالل  :عادةاإلالثبات بطريقة (  0
طبق الباحث االستبانة على عينة من الطلبة، بلغ حجم هذه العينة ثالثة أسابيع، حيث 

إناث من الفروع األدبي والعلمي والمهني،  (75)ذكور و( 75)وطالبة  ا  طالب( 150)
وبحساب معامل الترابط بيرسون بين درجات الطالب في التطبيقين األول والثاني تبين 

-0.63)بالنسبة للذكور، وبين  (0.88–0.66)أن معامالت الترابط قد تراوحت بين 
-0.65)بالنسبة لإلناث، أما معامل الترابط بشكل إجمالي فقد تراوح بين ( 0.88
 .وهذا يدل على تمتع االستبانة بدرجة جيدة من الثبات( 0.88

ذلك من خالل تقسيم بنود االستبانة إلى نصفين متساويين،  تمّ  :طريقة التجزئة النصفية(  2
األعداد الفردية، أما النصف الثاني فيضم األعداد الزوجية، بحيث  النصف األول ويضم
عبارة، وبحساب معامل الترابط بين درجات الطالب على ( 20) يتألف كل قسم من

 .عبارات القسم األول ودرجاتهم على القسم الثاني

حيث استخدم الباحث  :(Cronbach Alphaكرونباخ ألفا ) املوفق مع معامل الثبات(  3
 (:3)، وذلك كما في الجدول رقم معامل ألفا كرونباخ بهدف إيجاد معامل ثبات االستبانة

  (3)رقم الجدول 
 لالستبانة والتجزئة النصفية كرونباخقيم معامالت الثبات وفق معادلة ألفا 

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 
 0.62 0.60 مشاهدة الدراما

نالحظ أن قيم معامالت الثبات مرتفعة فيما ( 3)رقم وبالنظر إلى النتائج المبينة في الجدول 
كرونباخ تدّل على درجة ألفا  ملكما أن نتائج معا، يخص طرق دراسة الثبات التي تم التأكد منها سابقا  

 .جيدة من ثبات االستبانة
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اإلجابة عليها من  ومنها عبارات سالبة يتمّ عبارة منها عبارات موجبة ( 40)فاالستبانة تتكون من 
تحديد الدرجات بإعطاء االستجابة على العبارات  ، ويتمّ (ال، أحيانا  ، نعم)خالل اختيار أحد البدائل 

عطاء االستجابة على العبارات السالبة الدرجات ( 3-2-1)الموجبة الدرجات  -2-3)على الترتيب، وا 
رجة يمكن أن يحصل عليها الطالب بالنسبة لكامل العبارات هي وبذلك تكون أعلى د ،على الترتيب( 1
( 40)درجة، وتكون أدنى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب بالنسبة لكامل العبارات هي ( 120)

 :(4)رقم الجدول درجة كما في 
 (4)رقم الجدول 

 الدراما التلفزيونية المدبلجة مشاهدةوالعبارات السالبة في استبانة  العبارات الموجبة أرقام
 اراتبأرقام الع 

-23-22-21-17-15-13-11-11-9-7-6-5-4-2 العبارات الموجبة
25-27-28-29-31-32-35-36-38 

-33-31-26-24-21-19-18-16-14-12-8-3-1 العبارات السالبة
34-37-39-41 

دوافع  ب عدالمعلومات والتسلية،  ب عدالحاجات،  ب عد :هي أبعادوتتوزع هذه العبارات على أربعة 
 .الرأي الشخصي ب عدالمشاهدة، 

أرقام العبارات لكل ب عد على عبارات يتكون منها، تمثلها ( 10) ب عدوقد حدد الباحث ضمن كل 
 :(5)رقم الجدول كما في  الشكل التالي

 (5)رقم الجدول 
 الدراما التلفزيونية المدبلجة استبانة مشاهدة أبعاد من ب عد العبارات لكل أرقام

بصورتها  الدراما التلفزيونية المدبلجة مشاهدةاستبانة وبعد أن أخذ الباحث بالمالحظات أصبحت 
 .(1) النهائية كما هو موضح بالملحق رقم

  

 أرقام العبارات استبانة المشاهدة أبعاد
 37-33-29-25-21-17-13-9-5-1 الحاجات

 38-34-31-26-22-18-14-11-6-2 المعلومات والتسلية
 39-35-31-27-23-19-15-11-7-3 دوافع المشاهدة
 41-36-32-28-24-21-16-12-8-4 الرأي الشخصي
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 مقياس الحاجات النفسية :ثانياا 

 :اتبع الباحث الخطوات التالية في تصميم األداة

 منهاإلطار النظري والدراسات ذات الصلة بالبحث طالع على ااال: 
جمعة، )، ودراسة (2003 ،سليمان)دراسة ، و (1993المفدى، ) دراسةو ، 1983)جبريل، ) دراسة

 دراسةو  ،( (Black,1996، ودراسة(1984هوفمان، )، ودراسة 2011) ،الحسني(، ودراسة (2008
((Ellis,1999،  2114) دراسةو(Klein,،  ودراسة((Somers & Surmann,2004. 

 عبارة منها عبارات ( 116)تكون من ي لمقياسفا :بالحاجات النفسية الخاصلمقياس صياغة ا
عبارة للحاجة إلى ( 36)عبارة للحاجة إلى تقدير الذات، وبواقع ( 40)بواقع موجبة ومنها عبارات سالبة 

، أحيانا  ، نعم)اإلجابة عليها من خالل اختيار أحد البدائل  يتمّ  عبارة للحاجة إلى الجنس،( 40)االستقاللية و
على الترتيب، ( 3-2-1)تحديد الدرجات بإعطاء االستجابة على العبارات الموجبة الدرجات  ، ويتمّ (ال

عطاء االستجابة على العبارات السالبة الدرجات  وبذلك تكون أعلى درجة يمكن  ،على الترتيب( 1-2-3)وا 
درجة يمكن أن يحصل  درجة، وتكون أدنى( 120)أن يحصل عليها الطالب بالنسبة لكامل العبارات هي 

 .درجة( 40)عليها الطالب بالنسبة لكامل العبارات هي 
 :الحاجات النفسية سلمقيالخصائص السيكومترية ا -

 :Validity الصدق: أولا 

 األولية على عدد من  في صورته حيث قام الباحث بعرض المقياس :الصدق الظاهري
ذلك و ( 1)رقم  الملحق كما فيالمحكمين المختصين في مجاالت علم النفس وعلم النفس اإلعالمي 

فقرة وتصحيح ما ينبغي  الظاهري بهدف معرفة مدى وضوح صياغة كل بهدف التأكد من صدقه
كانت بحاجة التي العبارات بعض تعديل  وتمّ  ،تصحيحه ومدى مالئمة كل فقرة للموضوع المراد قياسه

 .المحكمينالسادة بحسب آراء  تعديللل
 السادة وفقا  لمقترحات  هبعد تعديلقام الباحث بتطبيق المقياس : الصدق البنائي للمقياس

( 011)استطالعية مكونة من على عينة  المقياس تطبيق المحكمين بما يتناسب مع أهداف البحث، تمّ 
 تمّ  ثمّ  ،كد من وضوح العبارات والتعليماتللتأمن طالب المرحلة الثانوية في مدينة دمشق طالبا  وطالبة 

 اعتماد ارتباط بيرسون ، وتمّ لمقياسعد، والدرجة الكلية ليجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل ب  إ
(Pearson)  ( 6)-(7)-(1)، والجداول ، وجميعها إيجابية وقويةالداخلي للمقياستساق االللتأكد من

 :توضح االتساق الداخلي للحاجات النفسية الثالثة
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  (6)رقم الجدول 
 الداخلي للحاجة إلى تقدير الذاتتساق ال 

تقدير الذات   األبعاد
 المدرسي

تقدير الذات 
 الرفاقي

تقدير الذات 
 الجسمي

 الدرجة الكلية
للحاجة إلى 
 تقدير الذات

تقدير الذات 
 العائلي

 **811. **406. **354. **346. معامل بيرسون
 000. 000. 000. 000. القيمة الحتمالية

 150 150 150 150 العدد
تقدير الذات 
 المدرسي

 **634. **276. **318. 1 معامل بيرسون
 000. 001. 000.  القيمة الحتمالية

 150 150 150  العدد
تقدير الذات 

 الرفاقي
 **713. **362. 1  معامل بيرسون
 000. 000.   القيمة الحتمالية

 150 150   العدد
تقدير الذات 
 الجسمي

 **668. 1   معامل بيرسون
 000.    القيمة الحتمالية

 150    العدد

الذات  تقديرأبعاد الحاجة إلى بين  أن هناك ارتباطات دالة إحصائيا  ( 1)رقم الحظ من الجدول ي  
 .وهذا يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس0.01) )مستوى داللة عند  للمقياسوالدرجة الكلية 

  (7)رقم الجدول 
 التساق الداخلي للحاجة إلى الستقاللية

الستقالل   األبعاد
 النفعالي

الستقالل 
 الجتماعي

للحاجة الدرجة الكلية 
 إلى الستقاللية

استقالل الرأي 
 واألفكار

 **712. 109. **274. معامل بيرسون
 000. 186. 001. القيمة الحتمالية

 150 150 150 العدد
الستقالل 
 النفعالي

 **710. **354. 1 معامل بيرسون
 000. 000.  القيمة الحتمالية

 150 150  العدد
الستقالل 
 الجتماعي

 **683. 1  معامل بيرسون
 000.   القيمة الحتمالية

 150   العدد
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 يةاالستقالل الحاجة إلىبين أبعاد  أن هناك ارتباطات دالة إحصائيا  ( 7)رقم من الجدول  الحظي  
 .وهذا يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس0.01) )عند مستوى داللة  مقياسللوالدرجة الكلية 

 التساق الداخلي للحاجة إلى الجنس( 8)الجدول رقم 
مصادر   األبعاد

المعلومات عن 
 الجنس

البحث عن 
المعلومات 

 والمواضيع الجنسية

الثقافة 
 الجنسية

الدرجة الكلية 
للحاجة إلى 

 الجنس
الهتمام 
بالجنس 
 اآلخر

 (**)566. (**)566. (**)211.- (**)280.- معامل بيرسون
 000. 000. 010. 001. القيمة الحتمالية

 150 150 150 150 العدد
مصادر 

المعلومات 
 عن الجنس

 (**)422. (**)422. (**)218. 1 معامل بيرسون
 000. 000. 008.  القيمة الحتمالية

 150 150 150  العدد
البحث عن 
المعلومات 
والمواضيع 
 الجنسية

 (**)520. (**)520. 1  معامل بيرسون
 000. 000.   القيمة الحتمالية

 150 150   العدد

الثقافة 
 الجنسية

 (**)1.000 1   معامل بيرسون
     القيمة الحتمالية

 150    العدد

 الجنس الحاجة إلىبين أبعاد  أن هناك ارتباطات دالة إحصائيا  ( 6) رقم من الجدول ي الحظ
 .وهذا يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس0.01) )عند مستوى داللة  مقياسوالدرجة الكلية لل

 :Reliability الثبات :ثانياا 

إلجراء  الخطوات التالية وذلك من أجل التحقق من ثبات المقياس، وصالحيتهتباع قام الباحث با
 :البحث الحالي

على نفس العينة بفاصل زمني مدته ثالثة  المقياستطبيق من خالل  :عادةاإلالثبات بطريقة (  0
: وطالبة ا  طالب( 150)على عينة من الطلبة، بلغ حجم هذه العينة  المقياسأسابيع، حيث طبق الباحث 

إناث من الفروع األدبي والعلمي والمهني، وبحساب معامل الترابط بيرسون بين  (75)ذكور و( 75)
( 0.88–0.66)درجات الطالب في التطبيقين األول والثاني تبين أن معامالت الترابط قد تراوحت بين 

ل إجمالي فقد تراوح بين بالنسبة لإلناث، أما معامل الترابط بشك( 0.88-0.63)بالنسبة للذكور، وبين 
 .بدرجة جيدة من الثبات المقياسوهذا يدل على تمتع ( 0.65-0.88)
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إلى نصفين متساويين،  المقياسذلك من خالل تقسيم بنود  تمّ  :طريقة التجزئة النصفية(  2
النصف األول ويضم األعداد الفردية، أما النصف الثاني فيضم األعداد الزوجية، بحيث يتألف كل قسم 

عبارة، وبحساب معامل الترابط بين درجات الطالب على عبارات القسم األول ودرجاتهم ( 20) من
 .على القسم الثاني

حيث استخدم الباحث  :(Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا  املوفق مع معامل الثبات(  3
 (:9)رقم كما في الجدول ، وذلك معامل ألفا كرونباخ بهدف إيجاد معامل ثبات المقياس
 ( 9)رقم الجدول 

 لمقياس الحاجات النفسية والتجزئة النصفية كرونباخ وفق معادلة ألفاقيم معامالت الثبات 
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا الحاجات النفسيةمقياس 

 1.78 1.79 الحاجة إلى تقدير الذات
 1.61 1.68 الحاجة إلى الستقاللية
 1.61 1.61 الحاجة إلى الجنس

 1.65 1.67 الكلي

نالحظ أن قيم معامالت الثبات مرتفعة فيما ( 9)رقم وبالنظر إلى النتائج المبينة في الجدول 
كرونباخ تدّل على درجة ألفا  ملكما أن نتائج معا، يخص طرق دراسة الثبات التي تم التأكد منها سابقا  

 .جيدة من ثبات المقياس

 :ب عد مجموعة من العبارات على النحو التالي وقد تّم تقسيم كل حاجة إلى عدة أبعاد، في كل

ب عد تقدير الذات العائلي، ب عد تقدير الذات  :هي أبعادأربعة ضمت  :الحاجة إلى تقدير الذات -0
ولكل ب عد  عبارة( 41) تشتمل علىو المدرسي، ب عد تقدير الذات الرفاقي، ب عد تقدير الذات الجسمي، 

 .هذه العباراتبحسب أرقام  عبارات يتكون منها (01)
ستقالل اال ب عداستقالل الرأي واألفكار،  ب عد:هي أبعاد ضمت ثالثة: الحاجة إلى االستقاللية -2

يتكون  ةعبار  (02) ب عد ضمن كل، عبارة( 31) شتمل علىتو جتماعي، االستقالل اال ب عدنفعالي، اال
 .بحسب أرقام هذه العبارات منها

مصادر  ب عداالهتمام بالجنس اآلخر،  ب عد :هي أبعادأربعة وضمت  :الحاجة إلى الجنس -3
البحث عن المعلومات والمواضيع الجنسية  ب عد، (األهل، الرفاق، المدرسة)المعلومات عن الجنس من 

 (01)ولكل ب عد  ،عبارة( 41) شتمل علىتو  ،الثقافة الجنسية ب عد، (بالكتب، بالتلفزيون، باإلنترنت)
 (.01)بحسب أرقام هذه العبارات كما في الجدول رقم  عبارات يتكون منها

  



 
111 

 ( 11)الجدول رقم 

 أبعاد مقياس الحاجات النفسية من ب عد العبارات لكل أرقام

بصورته النهائية كما هو  مقياس الحاجات النفسيةوبعد أن أخذ الباحث بالمالحظات أصبح 
 .(7) موضح بالملحق رقم

 :في البحث األساليب اإلحصائية المستخدمة :رابعاا 

 :البحث وهي ةحصائية التي تتالءم وطبيعاإلاعتمد الباحث األساليب 
 .المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ةالنسب -0
 (.Pearson Correlation)معامل الترابط بيرسون  -2
 (.Wilks’ Lambda)تحليل التباين المتعدد ويلكس لمبدا  -3
 .لحساب داللة الفروق بين المتوسطات (ت ستيودنت)اختبار  -4
 .للمقاربات البعدية المتعددة Scheffe)) شيفيهاختبار  -1
تحليل الخاص باختبار الفروض في العلوم التربوية و ( SPSS) البرنامج اإلحصائي -1

 .البيانات ومعالجتها إحصائيا  

  

 أرقام العبارات األبعاد الحاجة
الحاجة إلى 
 تقدير الذات

 37-33-29-25-21-17-13-9-5-1 تقدير الذات العائلي
 38-34-31-26-22-18-14-11-6-2 تقدير الذات المدرسي
 39-35-31-27-23-19-15-11-7-3 تقدير الذات الرفاقي
 41-36-32-28-24-21-16-12-8-4 تقدير الذات الجسمي

الحاجة إلى 
 الستقاللية

 34-31-28-25-22-19-16-13-11-7-4-1 استقالل الرأي واألفكار
 35-32-29-26-23-21-17-14-11-8-5-2 الستقالل النفعالي
 36-33-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3 الستقالل الجتماعي

الحاجة إلى 
 الجنس

 37-33-29-25-21-17-13-9-5-1 الهتمام بالجنس اآلخر
 38-34-31-26-22-18-14-11-6-2 مصادر المعلومات عن الجنس 
البحث عن المعلومات والمواضيع 

 الجنسية 
3-7-11-15-19-23-27-31-35-39 

 41-36-32-28-24-21-16-12-8-4 الثقافة الجنسية
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 :البحث إجراءات تطبيق :خامساا 

وزارة  بعد االنتهاء من إعداد أدوات البحث والتأكد من صدقها وثباتها تّم الحصول على موافقة
في  الطالبعلى  البحثمن أجل تطبيق  الباحث تسهيل مهمةبإذن مديرية تربية دمشق التربية و 

الثانوية العامة بفرعيها األدبي والعلمي والثانوية المهنية بفروعها النسوية والتجارية والصناعية مدارس ال
 ،(00)ملحق رقم كما في البحث المن أجل تطبيق  وزاريالكتاب التعميم و  ،(01)ملحق رقم كما في ال

وأسماء  لمعرفة أعداد الطالب، دائرة التخطيط واإلحصاء والخريطة المدرسيةوبعدها قام الباحث بزيارة 
لكي تشمل كل منطقة وجود المدارس من جميع  بحيث تّم مراعاة التوّزع الجغرافيوأماكنها المدارس 

هذه المدارس، وفي البداية التقى الباحث بمدراء تّم سحب عّينة البحث من لي، الفروع العامة والمهنية
، وبعد  االستباناتهذه المدارس وقام بإعطائهم فكرة عن موضوع بحثه وعن الهدف من تطبيق هذه 

ويشرح لهم ما يتوّجب عليهم فعله ويشرح لهم أثناء حصص الفراغ  الطالبذلك كان يلتقي الباحث ب
وأثناء التطبيق كان الباحث  ويعطيهم فكرة أولية عن الموضوع،وبياناتها  انةاالستبكيفية اإلجابة على 

 اإلجابة علىحيث كان يتّم  انةاالستبحول بعض بنود  الطالبيجيب عن أسئلة واستفسارات 
فقد كان الباحث يقوم بإعطاء فكرة عن  بحضور الباحث وبشكل جماعي، الطالب االستبانات من

في اإلجابة  راحةوما هو الهدف منها وضرورة الص انةاالستبموضوع البحث وعن كيفية اإلجابة على 
، وألن ستبانة واضحة وبسيطة ومن السهل اإلجابة عليهابنود االو  كون هذا البحث يعّد ألغراض علمية

المطلوب هو إبداء الرأي الشخصي لكل طالب بما يتعلق بمشاهدته للدراما التلفزيونية المدبلجة وبعض 
سية االطالب بمعدل حصة در على عّينة البحث من  االستباناتلك تّم تطبيق وبذ ،حاجاته النفسية

وحسب حصص الفراغ بين الصفوف واالختصاص الدراسي، وكان الباحث يستكمل ، دقيقة( (45
وقد تّم تطبيق . االستبانات من طالب المدارس بعدة زيارات النجاز األعداد المطلوبة من العينة

م اعالمن  أول من الفصل الدراسي األولوكانون  ايلول شهري اقعة ما بينفي الفترة الو  االستبانات
 .(2011-2012) الدراسي

 اعترضت تطبيق البحثالصعوبات التي  :سادساا 

أثناء تطبيق البحث واجهت الباحث بعض الصعوبات التي تّم تجاوزها، وهذه الصعوبات ناجمة 
ونجمل هذه  المسافة بين أماكن التطبيق، تباعدللبحث وعن الكبير عن حجم المجتمع األصلي 

 :الصعوبات بالنقاط التالية

 .تي شملها التطبيقالبحث عّينة اللر يكبال العدد -1
، الصــف الدراســي (ذكــور/إنــاث)الجــنس : بحــث مــن حيــث تعــدد المتغيــراتعّينــة التنــوع  -2

مهنيـــــة /عامـــــة بفرعيهـــــا)، التخصـــــص الدراســـــي (ثالـــــث ثـــــانوي/ثـــــاني ثـــــانوي/أول ثـــــانوي)
 .سنة( 19/18/17/16/15/14)، العمر (بفروعها
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، وخصوصـا  الـذي تطلّـب المزيـد مـن الوقـت والجهـد والمـال بنـود أدوات البحـث عـدد زيادة -3
 .العينة للعمل اإلحصائي ستباناتافي عملية فرز 

الطـالب  علـى االسـتباناتتطبيـق  حتّـى يسـتطيع بحيث كان الباحـث ،عد أماكن التطبيقب   -4
ارس بســبب أعــداد العينـــة الكبيــرة وعــدم تـــوافر أوقــات فــراغ بالبرنـــامج يحتــاج للعــودة للمـــد

 .الدراسي وخصوصا  للصف الثالث الثانوي

عطاء االستبقام الباحث بشرح فكرة البحث وعدم التسرع باإلجابات على بنود  -1 انة، وا 
إجابة صريحة عن الرأي الشخصي وتثبيت ذلك من خالل قراءة البنود كافة تم ذلك 

انة كونهم ال يشاهدوا هذه االستبلطالب الذين رفضوا في البداية اإلجابة على بالنسبة ل
 الدراما التلفزيونية المدبلجة فكان البد للباحث من إقناعهم بتثبيت رأيهم من خالل

 .انةاالستب
في استكمال اإلجابة على األسئلة نظرا  لقلة الوعي لديهم عدم رغبة بعض الطالب  -1

 .بأهمية البحث العلمي
أثناء قيام الباحث ببناء أدوات البحث ت العربية المختلفة صعوبة الوصول إلى الدراسا -7

 .تخدم البحث كافيةحديثة فر دراسات إعالمية عربية اعدم تو نظرا  ل
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 الخامسالفصل 
 امناقشتهنتائج البحث و 
 

 

 .أسئلة البحث النتائج المتعلقة بالتحقق من :أولا 
 .بالتحقق من فرضيات البحثالنتائج المتعلقة  :ثانياا 
 .مقترحات البحث :ثالثاا 
 .ملخص البحث :رابعاا 

 .مراجع البحث :خامساا 
 .مالحق البحث :سادساا 
 .نكليزيةملخص البحث باللغة اإل  :سابعاا 
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث ومناقشتها
اإلجابة ويهدف إلى  التوصل إليها، يتناول هذا الفصل عرض لنتائج التحليل اإلحصائي التي تمّ 

باستخدام مجموعة من  وذلك ،البحثعليها  التحقق من صحة الفروض التي قامعن أسئلة البحث و 
ذكرها في الفصل السابق في مناقشة الفرضيات إلى الوصول لنتائج  ي تمّ تاألساليب اإلحصائية ال

 .البحث

 أسئلة البحث النتائج المتعلقة بالتحقق من: أولا 
 لدراما التلفزيونية المدبلجة؟لن والمراهق الطالبما عدد ساعات مشاهدة  :السؤال األول 

بعد أن قام الباحث بتوزيع االستبانات المعدة للبحث على الطالب لإلجابة عليها وجمعها وفرزها 
استبانة وقد وافق على  (0116)عدد االستبانات الموزعة على الطالب  ومعالجتها إحصائيا ، كان

وقد أ لغيت االستبانات الباقية بسبب عدم صالحية  ،طالب وطالبة( 0110) ةاالستباناإلجابة على 
، حيث تبين أن فئة الطالب التي ال ت شاهد الدراما التلفزيونية المدبلجة بالنسبة لعينة اإلجابة عليها
( 699)من عينة البحث، كما أن %( 04.1)طالبا  وطالبة وت شكل هذه النسبة ( 012)البحث هي 

من عينة البحث، وهي %( 61.1)البا  وطالبة ت شاهد الدراما التلفزيونية المدبلجة وت شكل هذه النسبة ط
 راهقينالمدبلجة استطاعت أن تجذب عدد كبير من الم الدراما التلفزيونيةأن  ىشير إلتنسبة كبيرة 
بما تحمله  بشكل كبير ةالفضائي ي القنواتف انتشرت وأنها ممنه طالب في المرحلة الثانويةوباألخص ال

حيث شكلت ( 2100، دلوالّ و  باّل ك  )، وهذا يتفق مع دراسة من قيم وسلوكيات سواء سلبية أو إيجابية
 ،شاهدون المسلسالت التركية المدبلجة سواء بصورة منتظمة أو غير منتظمةنسبة الذين ي  %( 77.3)

العينة المسلسالت التركية  من أفراد%( 91)نسبة يتابع حيث ( 2101مرار، )وتتفق مع دراسة 
، مما يدل على أن هذه الدراما التلفزيونية المدبلجة استطاعت استقطاب شريحة المراهقين المدبلجة

 .لمشاهدتها بما تتضمنه من إشباعات وما تحمله من عناصر جذب وتشويق

حساب ب احثقام الب مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجةوبعد فرز عينة البحث حسب عدد ساعات 
استخدام تحليل وقد تّم المتوسط واالنحراف المعياري وفقا  ألبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة، 

مشاهدة الدراما لتبيان الفروق في عدد ساعات ( Wilks’ Lambda)التباين المتعدد ويلكس لمبدا 
 (.00)كما هو موضح بالجدول رقم  التلفزيونية المدبلجة
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 ( 11)رقم ل الجدو
 عدد ساعات مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجةل( ويلكس لمبدا)تحليل التباين المتعدد قيمة 

درجة  F القيمة 
 الحرية

درجة حرية 
 الخطأ

القيمة 
 الحتمالية

 القرار

عدد ساعات 
 المشاهدة

Wilks’ 
Lambda 

 دال 000. 3632.825 24.000 5.792 877.

 

إذ  دالة إحصائيا   (ويلكس لمبدا)تحليل التباين المتعدد أن قيمة  (00)رقم الحظ من الجدول ي  
 ،(1.11)وهي أصغر من مستوى الداللة  (1.11)والقيمة االحتمالية ( 1.792)بلغت قيمة ف 

كما في الجدول  الخطوة الثانية من تحليل التباين األحادي قام الباحث بإجراءاتولتحديد داللة الفروق 
 (:02)رقم 

 
 
 ( 12)رقم الجدول 

 وعدد ساعات المشاهدة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجةألبعاد  تحليل التباين األحادي
مجموع   

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F  القيمة
 ةالحتمالي

 القرار

عدد 
ساعات 
 المشاهدة

 دال 000. 12.073 97.001 6 582.005 الحاجات
 دال 001. 3.743 18.663 6 111.976 المعلومات والتسلية
 دال 000. 10.489 116.266 6 697.598 دوافع المشاهدة
 دال 000. 7.402 67.402 6 404.413 الرأي الشخصي
 دال 000. 15.936 907.810 6 5446.860 مشاهدة الدراما

 

مشاهدة الدراما أبعاد دالة إحصائيا  في جميع  ا  أن هناك فروق( 02) الحظ من الجدول رقمي  
كانت القيم االحتمالية أصغر من مستوى  فقد مشاهدة الدراما،والدرجة الكلية ل التلفزيونية المدبلجة

رقم كما في الجدول ( Scheffe) م اختبار شيفيهاستخدتّم اتحديد جهة الفروق ول( 1.11)الداللة 
(13:) 
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 ( 13)الجدول رقم 
 ألبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة للمقاربات البعدية (Scheffe) اختبار شيفيه

 ساعات عدد 
 المشاهدة

(I) 

 ساعات عدد
 المشاهدة

(J) 

 
 المتوسط
(I-J) 

Std. 
Error 

القيمة 
 الحتمالية

 القرار

  220. 31642. -9100.- أقل من ساعة ل أ شاهد الحاجات
 الساعةدال لصالح  001. 28367. *-1.3331- ساعة
 دال لصالح ساعتان 000. 28841. *-2.1201- ساعتان

 ساعات 3 دال لصالح 000. 34778. *-2.1480- ساعات 3
 ساعات 4دال لصالح  000. 45217. *-2.2484- ساعات 4أكثر من 

 المعلومات
 والتسلية

  220. 31642. 9100. أقل من ساعة ل أ شاهد
  880. 27363. -4231.- ساعة
 دال لصالح ساعتان 005. 27854. *-1.2101- ساعتان

 ساعات 3دال لصالح  040. 33964. *-1.2380- ساعات 3
دوافع 
 المشاهدة

  303. 37166. -9979.- أقل من ساعة ل أ شاهد
 دال لصالح ساعة 012. 33320. *-1.3548- ساعة
 دال لصالح ساعتان 000. 33876. *-2.4142- ساعتان

 ساعات 3 دال لصالح 001. 40850. *-1.9972- ساعات 3
 ساعات 4دال لصالح  001. 53111. *-2.5274- ساعات 4أكثر من 

الرأي 
 الشخصي

 دال لصالح أقل من ساعة 022. 33685. *-1.2984- أقل من ساعة ل أ شاهد
 دال لصالح ساعة 000. 30198. *-1.8249- ساعة
 دال لصالح ساعتان 000. 30702. *-1.7664- ساعتان

 ساعات 3دال لصالح  001. 37023. *-1.7445- ساعات 3
مشاهدة 
الدراما 
 الكلية

 دال لصالح أقل من ساعة 003. 84255. *-3.7486- أقل من ساعة ل أ شاهد
 دال لصالح ساعة 000. 75535. *-5.1234- ساعة
 ساعتاندال لصالح  000. 76796. *-7.0557- ساعتان

 ساعات 3 دال لصالح 000. 92605. *-6.4487- ساعات  3
 ساعات 4دال لصالح  001. 1.20401 *-5.7651- ساعات 4أكثر من 

 :على عدة نتائج (13)رقم بيانات الجدول  تدلّ 

عد الحاجات لمشاهدة الدراما ب  و عدد ساعات المشاهدة لبالنسبة  البحث أوضحت نتائج  -0
ساعة، ساعتان، ثالث )المدبلجة إلى وجود داللة إحصائية لصالح مدة المشاهدة لكل من  التلفزيونية

تلبي إشباع  المدبلجة التلفزيونيةعلى إن مشاهدة الدراما  ، وهذا يدلّ (ساعات، أكثر من أربع ساعات
ن على تدفعني إلى العنف والعدوا: مثلبما يتضمنه هذا الب عد  المراهقين الطالبلبعض الحاجات لدى 

حاجتي إلى الحب  تشبع ،تزيد من تقديري لذاتي بحسن تصرفي لبعض المواقف المشابهة ،اآلخرين
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 ،للوطن االنتماءإلى  حاجتي تشبع ،تقدم لي نموذجا  يساعدني في التعبير عن انفعاالتي ،والمحبة
 ،تنمي لدي الحاجة إلى االستقاللية ،حاجتي إلى األمن واألمان تشبع ،مشاعري تفهم على تساعدني

 هذه في النجم شخصية أشبه أن في تحقق رغبتي ،المكبوتة رغباتي إشباع على يساعدني ما فيها أجد
لما تتضمنه من  المدبلجة التلفزيونية المراهقون لمشاهدة الدراماالطالب حيث يسعى  .المسلسالت

. و يتوق أن يعيشها ويتخيلها كأحالم ترضي حاجاتهمواقف حياتية قد تقارب الواقع بالنسبة للمراهق أ
للمسلسالت ( المشاهدة)ض معدل التعرّ  من حيث زيادة( 2116، النجار)يتفق مع دراسة وهذا 

فقد كانت النسبة  المدبلجة المعروضة بالقنوات الفضائية العربية بين المراهقين عينة الدراسة
التي أكدت ازدياد عدد ساعات مشاهدة ( 2112ِمزيد، )، وهذا أيضا  يتفق مع دراسة %(48.5)

، وتتفق %(46.7)بلغت  بنسبةو  ساعة يوميا  ( 4-2)المراهقين للقنوات الفضائية والتي تراوحت بين 
أهم اإلشباعات المتحققة من والتي بينت أن ( 2112حمدي، )هذه النتيجة أيضا  مع نتائج دراسة 
بلغت  بنسبةو م السلوك الواجب فعله في المواقف المختلفة تعلّ هي  مشاهدة المراهقين للقنوات الفضائية

 .%(74.8)بلغت  بنسبة المساهمة في حل مشاكل المراهقينوالمواقف ، %(84.1)

لمشاهدة  د المعلومات والتسليةعب  و عدد ساعات المشاهدة لبالنسبة  البحثأوضحت نتائج   -2
ساعتان، ثالث )وجود داللة إحصائية لصالح مدة المشاهدة لكل من  المدبلجة التلفزيونية الدراما
 ،المراهقين الطالب بعض الحاجات لدىليلبي إشباع ن طول مدة المشاهدة أ، وهذا يعزز (ساعات

: بما يتضمنه هذا الب عد مثل المدبلجة التلفزيونيةشاهدون الدراما المراهقين ي  الطالب ن أوهذا يدل على 
وتطوير الثقافة الشخصية،  ،األخرىف على طبيعة وجغرافية البلدان، واالنفتاح على الثقافات لتعرّ ا

 عند الفراغ، ومعرفة أساليب العمل والمهن المختلفة االسترخاء وقتء واكتساب سلوكيات جديدة، ومل
ريين حول دوافع استخدام المراهقين المص( 2112زيد، مِ )وهذا يتفق مع دراسة  .بالتوتر الشعور

 ف على عاداتها وتقاليدهاللقنوات الفضائية حيث بلغت نسبة االنفتاح على المجتمعات العربية والتعرّ 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين معدل التعّرض ب( 0991ي سري، )، وكذلك تتفق مع دراسة %(13.7)
نفسي تدفع بالمشاهد إلى ما يتسم به من حالة هدوء و  للقنوات الفضائية ودافع االسترخاء( المشاهدة)

بأن الدافع األساسي لمشاهدة ( 2100دلو، الّ و  باّل ك  )، وتتفق مع دراسة البحث عما يساعده على ذلك
 %(.59.5)بلغت هو دافع الترفيه والتسلية وذلك بنسبة  التركية المدبلجةالمسلسالت 

 التلفزيونية الدراما مشاهدةعد دوافع ب  و ساعات المشاهدة  عددلبالنسبة  البحثأوضحت نتائج   -3
أكثر ساعة، ساعتان، ثالث ساعات، )وجود داللة إحصائية لصالح مدة المشاهدة لكل من  المدبلجة

المراهقين  الطالبلدى  المدبلجة التلفزيونيةن دوافع مشاهدة الدراما أعلى  ، وهذا يدلّ (من أربع ساعات
 تواصل مع عالقات خلقو  ،صدقاءاأل عم مناقشات في للمشاركة: ما يتضمنه هذا الب عد من أنه هي

الشعور و  ،الئق بشكل االنفعاالت عن التعبيرو  ،الجدد األشخاص مع حوار فتحو  ،األسرة واألصدقاء
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 سبل فتحو  ،اآلخرين مع المشكالت في الوقوع تجنبو  ،المشكالت نفس وجود خالل من باألمان
حيث جاءت القنوات الفضائية في  (2112حمدي، )وهذا يتفق مع دراسة  ،اآلخر الجنس من بللتقرّ 

مقدمة الوسائل اإلعالمية التي يعتمد عليها المراهق في معرفة موضوعات تصلح للنقاش مع اآلخرين 
 ،%(34.3) بلغتبنسبة م السلوك الواجب اتخاذه في المواقف المختلفة وتعلّ ، %(41.1)بلغت بنسبة 

والمساعدة في الحياة العاطفية ومعرفة ، %(62) بلغتبنسبة ناس مشاكلهم ومعرفة كيف يحل ال
دراسة كذلك فإن نتائج هذا البحث تتفق مع نتائج  ،%(11.3) بلغت بنسبةمعلومات جنسية 

((Conway & Rubin,1991 للتسلية، االسترخاء، تمضية الوقت، : بأن دوافع مشاهدة التلفزيون هي
 الطالبلدى  الدوافعن طول مدة المشاهدة يلبي إشباع لبعض أعزز وهذا ي   ،الحصول على المعلومات

 .المراهقين
لمشاهدة الدراما  الرأي الشخصي عدب  و  عدد ساعات المشاهدةلبالنسبة  البحثأوضحت نتائج   -4

ساعة،  ،أقل من ساعة)وجود داللة إحصائية لصالح مدة المشاهدة لكل من  المدبلجة التلفزيونية
 التلفزيونيةفي الدراما  لمراهقينلطالب االرأي الشخصي ل نأعلى  ، وهذا يدلّ (ساعتان، ثالث ساعات

 ،فرصة جيدة لالستمتاع بالديكور والمناظر الطبيعية :ما يتضمنه هذا الب عد من أنههي  المدبلجة
تعمل و  ،ما العربية المكررةمن التغيير عن الدرا ا  شكل نوعت  و  ،االستمتاع بالموسيقى وجمال الممثلينو 

حيث تتعدد األسباب وراء  ،تدعو إلقامة عالقات عاطفية محرمةو  ،على إثارة الرغبات الجنسية
االنجذاب لمشاهدة الدراما المدبلجة بما تعرضه من مناظر خالبة وصور جميلة وديكور ساحر أنيق 

واألسرية بصورة مثالية ومن خالل باإلضافة إلى الموسيقى وجمال الممثلين والعالقات العاطفية 
 المدبلجة المسلسالت التركيةفي أن ( 2101، ذيابراضي و )الدبلجة وجاذبيتها وهذا يتفق مع دراسة 

وهذا يتفق مع دراسة ، %(37)بلغت المرتبة األولى بين مستويات التفضيل للمراهقين بنسبة حققت 
المراهقون والمراهقات على متابعتها في المسلسالت أهم األجزاء التي يحرص ن بأ ،(2116النجار، )

تتسم المشاهد الجنسية التي أما ، %(17.1)بلغت بنسبة المشاهد العاطفية والرومانسية  :هي المدبلجة
مدة طول وهذا يؤكد أن  ،%(04.1) بنسبةفقد بلغت إيحاءات جنسية ب بالنسبة للمراهق بأنها تومي له

المراهقين بداللة متابعتهم  الطالبتلبي إشباعا  لبعض الحاجات لدى  المدبلجة التلفزيونيةمشاهدة الدراما 
بم عدالت  لدى الطالب المراهقين مرتفعة المدبلجة التلفزيونية وأن م عدل مدة مشاهدة الدرامالهذه الدراما، 

 (.1)تضح هذه النتائج بالشكل البياني رقم ت، و مختلفة من أقل من ساعة وألكثر من أربع ساعات عندهم
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 وأبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة ساعات المشاهدة مدة( 5)البياني رقم الشكل 

وقد قام الباحث بفرز وحساب التكرارات والنسبة المئوية للطالب المراهقين بحسب أعدادهم وفقا  
 (.04)كما هو موضح بالجدول رقم  المدبلجةلدراما التلفزيونية لمدة ساعات مشاهدتهم ل

  (14)رقم الجدول 
 مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة ومدة ساعاتلطالب ل ة المئويةنسبال
 الترتيب المئوية النسبة التكرار المشاهدة ساعات مدة

 4 14.5 % 152 شاهدل أ  
 3 16.2 % 170 أقل من ساعة

 1 27.7 % 291 ساعة
 2 25.2 % 265 ساعتان

 5 11.2 % 118 ثالث ساعات
 6 5.2 % 55 ساعات أربعأكثر من 

  100.0 1051 المجموع

 :ما يلي( 04)رقم  الجدولي الحظ من 

نسبة  لمدة ساعة يوميا   التلفزيونية المدبلجةن للدراما و المشاهدالمراهقون الطالب ي شّكل  -0
مشاهدة في المرتبة األولى، وهي تقريبا  وهي أعلى نسبة  البحثمن عينة %( 27.7)

مدة ما يعادل حلقة من مسلسل م د بلج مع فترات الدعاية واإلعالن التي تبث أثناء 
دقيقة، وتتفق هذه النتيجة ( 41)عرض المسلسل على اعتبار أن مدة المسلسل حوالي 

 ،(2006، سوريةفي  ابية التحاد شبيبة الثورةمركز الدراسات والبحوث الشب)دراسة مع 
في المقدمة بالنسبة للموضوعات التي يهتم بها الشباب تأتي في أن األعمال الدرامية 
 %(.54.6)في وسائل اإلعالم بنسبة 
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يوميا  ساعتين لمدة  التلفزيونية المدبلجة ن للدراماو المشاهدالمراهقون الطالب  ي شّكل -2
( 2112ِمزيد، )وتتفق مع دراسة البحث في المرتبة الثانية، من عينة %( 21.2)نسبة 

 .%(16.3) بنسبةساعة إلى أقل من ساعتين  القنوات الفضائية من في مدة مشاهدة
أقل من ساعة لمدة  التلفزيونية المدبلجةللدراما ن و المشاهدالمراهقون الطالب  ي شّكل -3

 البحث في المرتبة الثالثة، وتختلف عن نتائج دراسةمن عينة %( 01.2)يوميا  نسبة 
 .%(4.3) بنسبةقل من ساعة أل ي شاهد القنوات الفضائية في أن من( 2112مزيد، )

ثالث ساعات لمدة  التلفزيونية المدبلجةن للدراما و المشاهد المراهقون الطالبي شّكل  -4
 .في المرتبة الرابعة البحثمن عينة %( 00.2)نسبة  يشّكليوميا  

أكثر من أربع لمدة  التلفزيونية المدبلجةن للدراما و المشاهد المراهقون الطالبي شّكل  -1
في المرتبة الخامسة، وهي نسبة قليلة  البحثمن عينة %( 1.2)يوميا  نسبة ساعات 

كثر من ألالقنوات الفضائية  في مدة مشاهدة( 2112مزيد، )بالمقارنة مع نتائج دراسة 
 .%(13) بنسبةأربع ساعات 

 %(04.1) نسبة لتلفزيونية المدبلجةالدراما اشاهدون الذين ال ي   المراهقون الطالبي شّكل  -1
المراهقون أسباب  وقد عّلل الطالب( 1)البحث، كما في الشكل البياني رقم من عينة 

عدم مشاهدتهم لها بأّنها مملة، وحلقاتها طويلة ومتشعبة، وبطيئة في أحداثها المكررة، 
باإلضافة إلى أنها تخالف العادات والتقاليد في مجتمعنا، كما أنها من جهة أخرى 

 باّل ك  )دراسة  نتائجمع تعرض مشاهد مثيرة ومّحرمة، تضر بالمراهقين، وهذا يتفق 
 المدبلجة ن نسبة الذين ال يشاهدون المسلسالت التركيةأالتي وضحت  (2100دلو، الّ و 

وأن السبب األساسي لعدم مشاهدتهم لها هو أنها تعرض مشاهد %( 22.69)بلغت 
 .مةمحرّ 

… 
  (6) رقمالشكل البياني 

 مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة وعدد ساعات المراهقين للطالب ة المئويةنسبال

 الُأشاهد%14.5ُ

 أقلُمنُساعة%16.2ُ

 ساعة  %27.7

 ساعتان%25.2ُ

 ثالثُساعات%11.2ُ

ساعات4ُُأكثرُمنُ
ُالُأشاهد 5.2ُُُُُُُُُ%

ُأقلُمنُساعة

ُساعة

ُساعتان

ُثالثُساعات

ُساعات4ُأكثرُمنُ
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 الدراما التلفزيونية  ن فيهاوالمراهق الطالب شاهدما هي األوقات التي ي   :الثاني السؤال
 المدبلجة؟

 حسب المراهقين الطالببعد الفرز وحساب التكرارات ألفراد العينة وحساب النسبة المئوية لعدد 
 (.15)كما في الجدول رقم وذلك  فيها الدراما التلفزيونية المدبلجة ونشاهداألوقات التي ي  

  (15) الجدول رقم
 فيها الدراما التلفزيونية المدبلجة المراهقون الطالبشاهد األوقات التي ي  

 

 

 

 

 

 

 :ما يلي( 01)ي الحظ من الجدول رقم 

 الدراما التلفزيونية المدبلجةفيها  نقو حققت فترة العشاء أعلى نسبة ي شاهد الطالب المراه -0
ن بأ (2100دلو، الّ و  بالّ ك  )دراسة  نتائج مع وتتفق هذه النتيجة%( 11.0)حيث بلغت 

هو وقت  التركية المدبلجة المسلسالتالوقت المفضل ألغلب أفراد العينة لمشاهدة 
، في هذا الوقت الطالب المراهقونويرجع ذلك لتفرغ ( %88.1)المساء وذلك بنسبة 

بأن فترة المشاهدة المفضلة للقنوات الفضائية ( 2112مزيد، )دراسة  نتائج مع وهذا يتفق
على اعتبار أن فترة العشاء هي فترة السهرة أو فترة  %(46.6)هي فترة السهرة بنسبة 

 .الدراما التلفزيونيةعرض 
 الدراما التلفزيونية المدبلجة فيها نو شاهد الطالب المراهقحققت فترة العصر ثاني نسبة ي  و  -2

الدوام حيث تمثل فترة االستراحة بعد  البحثبالنسبة لعينة %( 02.6)حيث بلغت 
بأنها تمثل المرتبة الثانية من ( 2112زيد، مِ )دراسة  نتائج، وتتفق مع اليومي المدرسي

 .من أفراد العينة%( 31.3)فترات المشاهدة المفضلة للقنوات الفضائية بنسبة 
الدراما التلفزيونية  فيها ننسبة ي شاهد الطالب المراهقو حققت فترة آخر المساء ثالث  -3

وهي نسبة قليلة تحب السهر  البحثبالنسبة لعينة %( 9.3)حيث بلغت  المدبلجة
 .ومشاهدة التلفزيون ألسباب عديدة

 الترتيب المئوية النسبة التكرار 
 2 13.1 % 138 شاهدل ي  

 6 0.85 % 9 الصباح
 5 3.7 % 39 الظهر
 3 12.8 % 135 العصر
 1 60.1 % 632 العشاء

 4 9.3 % 98 آخر المساء
  100.0 1051 المجموع
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 الدراما التلفزيونية المدبلجة فيها نالطالب المراهقو حققت فترة الظهر رابع نسبة ي شاهد  -4
وهي نسبة قليلة تدل على انشغال الطالب بدوامهم المدرسي  %(3.7)حيث بلغت 

دراسة  نتائج وتتفق هذه النتيجة مع قد تكون بسبب تعبهم من عناء الدراسة، اليومي أو
حصلت على المركز الثاني وهو وقت %( 01.3) ن نسبةأب (2100 ،دلوالّ و  باّل ك  )

 .الظهيرة والتي تعتبر فترة أعمال وانشغاالت
 الدراما التلفزيونية المدبلجة فيها نالطالب المراهقو حققت فترة الصباح أقل نسبة ي شاهد  -1

وهي نسبة قليلة جدا  بحيث ال يتوفر ، البحثبالنسبة لعينة %( 1.61)حيث بلغت 
الوقت الكافي لمشاهدة الدراما بين فترة االستيقاظ واالنطالق للدوام المدرسي، أو قد ال 

مزيد، )دراسة  نتائجوتتفق مع في هذه الفترة،  التلفزيونية المدبلجة الدرامات عرض 
رة من فترات المشاهدة المفضلة للقنوات الفضائية بنسبة يخاألبأنها ت مثل المرتبة ( 2112

 (.7)كما في الشكل البياني رقم ، من أفراد العينة%( 6)
 

. 
 ( 7)البياني رقم الشكل 

 الدراما التلفزيونية المدبلجة ن فيهاوالمراهق الطالباألوقات التي ي شاهد 
 الدراما التلفزيونية  ن فيهوالمراهق الطالبشاهد ي   ذيأكثر أيام األسبوع ال وما ه :السؤال الثالث

 المدبلجة؟

أكثر أيام األسبوع  بعد الفرز وحساب التكرارات ألفراد العينة وحساب النسبة المئوية لعدد الطالب حسب
 (.01) رقم وذلك كما في الجدول ن فيها الدراما التلفزيونية المدبلجةو المراهق الطالبشاهد التي ي  

  

ُ%13.1الُي شاهدُ ُ%0.85الصباحُ

ُ%3.7الظهرُ

ُ%12.8العصرُ

ُ%60.1العشاءُ

ُ%9.3آخرُالمساءُ

ُالُي شاهد

ُالصباح

ُالظهر

ُالعصر

ُالعشاء

ُآخرُالمساء
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 أكثر أيام ( 16) الجدول رقم
 ةالدراما التلفزيونية المدبلج ن فيهوالمراهق الطالبشاهد ي   ذياألسبوع ال

 الترتيب المئوية النسبة التكرار 
 4 13.1 % 138 ل ي شاهد
 3 18.2 % 191 الجمعة
 5 9.0 % 95 السبت
 8 1.6 % 17 األحد
 6 2.7 % 28 الثنين
 9 1.1 % 12 الثالثاء
 7 1.9 % 20 األربعاء
 2 21.1 % 222 الخميس
 1 31.2 % 328 كل األيام
  100.0 1051 المجموع

 
 :ما يلي (01) الجدول رقمي الحظ من 

المدبلجة هي يوم  التلفزيونية الدرامافيها الطالب المراهقون شاهد ي   كانت أعلى نسبة -0
ويفسر ذلك بأن يوم الخميس هو آخر أيام األسبوع ، %(20.0)حيث بلغت الخميس 

ويليه يوم عطلة مما يجعل الطالب المراهق معذورا  من وجهة نظره بمشاهدة التلفزيون 
وبأنه سيعوض التقصير الدراسي يومي الجمعة والسبت كونهما يومي عطلة فيلجأ 

حرية في تمضية الطالب لمتابعة الدراما ومشاهدة التلفزيون بصورة كبيرة، فيشعرون ب
 .الوقت المتبقي من هذا اليوم

الدراما التلفزيونية  فيهاالطالب المراهقون شاهد ي  حقق يوم الجمعة المرتبة الثانية التي و  -2
، وهذا يدل على حرية تمضية الطالب المراهقون %(06.2)المدبلجة وبلغت النسبة 

 .ليوم العطلة بالطريقة التي تعجبهم وترضي حاجاتهم

الدراما التلفزيونية  فيهاالطالب المراهقون شاهد ي  السبت المرتبة الثالثة التي  حقق يومو  -3
وهي نسبة أقل بكثير من ساعات المشاهدة في %( 9)المدبلجة حيث بلغت النسبة 

اليومين الماضيين ويمكن تفسير ذلك برغبة الطالب بالدراسة وميله نحو زيادة التحصيل 
 .الدراسي والتحضير لليوم األحد

لدراما التلفزيونية الطالب المراهقون لمشاهدة  ةنسب أما بقية أيام األسبوع فقد كانت -4
األربعاء بنسبة وفي يوم ، %(2.7)االثنين بنسبة مئوية فقد بلغت يوم قليلة  المدبلجة
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نسبة فكانت بالثالثاء أما يوم ، %(0.1)األحد بنسبة مئوية وفي يوم ، %(0.9)مئوية 
األساسي وراء هذه النتيجة كما يرى الباحث االلتزام بالدوام ، والسبب %(0.0)بلغت 

 .المدرسي والتحضير لالستحقاقات الدراسية

الدراما التلفزيونية المدبلجة الذين ي شاهدون  الطالب المراهقون %(30.2)ت نسبة حققو  -1
 كل أيام األسبوع وتدل على مدى اهتمامهم وانجذابهم ومتابعتهم لهذه الدراما وتتفق مع

المشاهدة المنتظمة والمكثفة للمسلسالت بأن  (2101راضي وذياب، )دراسة  نتائج
مقابل %( 44)وكانت اإلناث بالطليعة بواقع  ىالمرتبة األولالمدبلجة احتلت الدرامية 
 %(48.5)بأن نسبة ( 2116النجار، )دراسة  نتائج ، وتتفق مع%(37) بنسبةالذكور 

المعروضة بالقنوات الفضائية العربية بين المراهقين ض للمسلسالت المدبلجة معدل التعرّ 
 (.6)كما في الشكل البياني رقم وذلك  عينة الدراسة

 
 ( 8)الشكل البياني رقم 

 ةفيها الدراما التلفزيونية المدبلجن والمراهق الطالبشاهد أيام األسبوع التي ي  
 الدراما التلفزيونية  ونالمراهق الطالب شاهدهاما هي أهم القنوات التي ي   :السؤال الرابع

 المدبلجة؟

أهم القنوات و بعد الفرز وحساب التكرارات ألفراد العينة وحساب النسبة المئوية حسب عدد الطالب 
 (.07) رقم كما في الجدولوذلك  ن الدراما التلفزيونية المدبلجةو شاهد فيها المراهقالتي ي  

  

ُ%13.1الُي شاهدُ ُ%18.2الجمعةُ

ُ%9السبتُ

ُ%1.6األحدُ

ُ%1.1الثالثاءُُ%2.7االثنينُ

ُ%1.9األربعاءُ

ُ%21.1الخميسُ

ُ%31.2كلُاأليامُ ُالُي شاهد

ُالجمعة

ُالسبت

ُاألحد

ُاالثنين

ُالثالثاء

ُاألربعاء

ُالخميس

ُكلُاأليام
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 ( 17) الجدول رقم
 فيها الدراما التلفزيونية المدبلجة ونالمراهقالطالب شاهد التي ي   أهم القنوات
 المئوية النسبة التكرار 
 13.1 % 138 شاهدل ي  

MBC 426  40.5% 
 21.5 % 226 أبو ظبي

 % 24.8 261 أخرىقنوات 
 100.0 1051 المجموع

 :ما يلي( 17) الجدول رقمي الحظ من 
بنسبة مئوية بلغت و  البحثعينة  المراهقين الطالبأعلى نسبة مشاهدة من MBC قناة  حققت -0

ا كل اكبتهإضافة إلى مو  ةالقنا ذهالمدبلجة التي تعرضها ه التلفزيونية الدراماة لكثر  نظرا   ،%(41.1)
واستخدام التقنية الفنية والمهنية وأساليب الدعاية واإلعالن والتي كانت  جديد من هذه الدراما المدبلجة
أهم القنوات الفضائية  بأن( 2112حمدي، )دراسة  نتائج وتتفق معاما، السباقة في عرض هذه الدر 

 .من عينة الدراسة %(76.6)بنسبة  MBCقناة هي العربية التي يحرص المراهقون على مشاهدتها 
ولعبت المنافسة مع قناة %( 20.1)جاءت قناة أبو ظبي بالمرتبة الثانية بنسبة مئوية بلغت  -2
MBC  ،ةالقنا ذهالمدبلجة التي تعرضها ه التلفزيونية الدراماة ذلك لكثر كو في تبوئها المركز الثاني 

واستخدام التقنية الفنية والمهنية وأساليب  ا كل جديد من هذه الدراما المدبلجةاكبتهإضافة إلى مو 
 .الدعاية واإلعالن

ن فيها الدراما التلفزيونية المدبلجة وبنسب مئوية و المراهق الطالبتعددت القنوات التي ي شاهد  -3
 قناة :مثل MBCومن هذه القنوات مجموعة قنوات وأبو ظبي،  MBCبالمقارنة مع قناتي قليلة 

MBC1 قناة ، MBC4،  قناةMBC  دراما، وقناة دبي، وقناة الجديد، وقناةCBCي، وقنات ZEE ألوان
بتعدد  (2102ار، الصفّ ) دراسة نتائج، وهذا يتفق مع  ALRAY، وقناة LBCأفالم، وقناة  ZEEو

األولى والثانية  :MBCقناة المدبلجة الفضائية األكثر تفضيال  لمشاهدة األعمال الدرامية القنوات 
مما يعني وجود  ،الخاصة فضائية الكويتيةال ALRAYقناة و أبوظبي قناة باإلضافة إلى  ،والخامسة

ها ومشاهدة جالمراهقين لمتابعة برام الطالبمنافسة كبيرة بين القنوات الفضائية الستقطاب شريحة 
 .(9) الشكل البياني رقم ، كما فيا التلفزيونية المدبلجة بشكل خاصالدرام
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. 
  (9)البياني رقم شكل ال

 التلفزيونية المدبلجةلدراما ا اهفي ونالمراهق الطالبشاهد القنوات التي ي   أهم
 المدبلجة لدراما التلفزيونية المراهقون ل الطالب مشاهدةما هي طقوس  :السؤال الخامس

 ؟(مرفاقه، مع األهللوحدهم، مع )

طقوس  بعد الفرز وحساب التكرارات ألفراد العينة وحساب النسبة المئوية لعدد الطالب حسب
كما في وذلك  ؟الدراما ونالمراهقالطالب شاهد من ي   معأي  التلفزيونية المدبلجةمشاهدتهم للدراما 

 (.06) رقم الجدول
 (18) الجدول رقم

 الدراما التلفزيونية المدبلجة ونالمراهقالطالب  طقوس مشاهدة
 الترتيب المئوية النسبة التكرار 

 3 % 12.8 135 ل ي شاهد
 1 % 68.5 720 مع األهلي شاهد 

 2 13.9 % 146 ي شاهد لوحده
 4 % 4.8 50 همع رفاق ي شاهد

  100.0 1051 المجموع

 :ما يلي( 06) الجدول رقمي الحظ من 

بأن المراهق ي شاهد الدراما التلفزيونية المدبلجة  %(16.1)حققت المرتبة األولى بنسبة مئوية  -0
ن األسرة تقضي أغلب وقتها مجتمعة حول التلفزيون في فترة العشاء أيدل على  وهذا ،مع األهل

ي شاهدون %( 60.7)ن نسبة بأ( 2100، دلوالّ و  باّل ك  )دراسة  نتائج والسهرة، وهذا يتفق مع

ُ%13.1الُي شاهدُ

قناةُأبوُظبيُُ MBC 40.5% قناةُ
21.5%ُ

قنواتُأخرىُ
24.8%ُ

ُالُي شاهد

  MBCقناةُ

ُقناةُأبوُظبي

ُقنواتُأخرى
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ن و ي شاهد المراهقحيث ( 2112مزيد، ) دراسة نتائج عنواختلفت  ،مع األسرة المدبلجة المسلسالت
 %(.06.6)القنوات الفضائية مع األسرة بنسبة 

بأن المراهق ي شاهد الدراما التلفزيونية المدبلجة  %(03.9)حققت المرتبة الثانية بنسبة مئوية  -2
فقد تكون الختالف اهتمامات المراهق مع أسرته، أو لوجود جهاز تلفزيون ختلفة لوحده وألسباب م
مزيد، ) دراسة نتائج عناختلفت  فقدالمشاهدة مع األهل، ب وهي نسية قليلة مقارنة  خاص بالمراهق، 

 %(.12)القنوات الفضائية بمفردهم بنسبة ن و ي شاهد المراهقحيث ( 2112
بأن المراهق ي شاهد الدراما التلفزيونية المدبلجة مع  %(4.6)حققت المرتبة الثالثة بنسبة مئوية  -3

ن االجتماع على مشاهدة أرفاقه وهي نسية قليلة جدا  بالمقارنة مع المشاهدة مع األهل وهذا يدل على 
ن القنوات و ي شاهد المراهقحيث ( 2112مزيد، ) دراسة نتائج عنتلفت واخ ،التلفزيون بين المراهقين قليلة

 %(.29.2)بلغت الفضائية مع األصدقاء بنسبة 
ون الدراما التلفزيونية المراهقين الذين ال ي شاهد الطالبنسبة  %(02.6)شكلت النسبة المئوية  -4

بأنها مملة، وحلقاتها طويلة ، وقد عبر الطالب المراهقون عن أسباب عدم مشاهدتهم المدبلجة
ومتشعبة، وبطيئة في أحداثها التي تكررها، باإلضافة إلى أنها تخالف عاداتنا وأعرافنا وتعرض مشاهد 

ن نسبة الذين ال بأ (2100دلو، الّ و  باّل ك  )دراسة  نتائجمع مثيرة ومحرمة، تضر بالمراهقين، وهذا يتفق 
وأن السبب األساسي لعدم مشاهدتهم لها هو أنها %( 22.69) المدبلجة يشاهدون المسلسالت التركية

، ويرى الباحث أن هذا التنوع بالنتيجة منطقي نظرا  للفروق الفردية بين الطلبة تعرض مشاهد محرمة
 كما فيوذلك . من حيث نظرتهم للدراما المدبلجة ودرجة إشباعها لحاجاتهم( الذكور واالناث)المراهقين 

 (.01) الشكل البياني رقم

. 
  (11)الشكل البياني رقم 

 الدراما التلفزيونية المدبلجة ونالمراهقالطالب  طقوس مشاهدة

ُ%12.8الُي شاهدُ

ي شاهدُمعُاألهلُ
68.5%ُ

ُي شاهد
ُلوحده
13.9%ُ

ي شاهدُمعُرفاقهُ
4.8%ُ

ُالُي شاهد

ُي شاهدُمعُاألهل

ُي شاهدُلوحده

ُي شاهدُمعُرفاقه
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 :النتائج المتعلقة بالتحقق من فرضيات البحث: ثانياا 
 :الفرضية األولىنتائج -0

المراهقين  بتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة لدى الطال
 .وحاجتهم إلى تقدير الذات

تباط بيرسون وكانت النتائج كما وللتأكد من وجود هذه العالقة قام الباحث باستخدام معامل االر 
 (.09) بالجدول رقم هي موضحة

 ( 19)الجدول رقم 
 المدبلجة التلفزيونيةالعالقة بين الحاجة إلى تقدير الذات ومشاهدة الدراما 

ُالمعلومات الحاجات  
 والتسلية

دوافعُ
 المشاهدة

الرأيُ
 الشخصي

مشاهدةُ
 الدراما

تقديرُالذاتُ
 العائلي

 (**)103. (**)135. 044. (**)147. 022.-ُمعاملُبيرسون

 000. 000. 152. 000. 483. القيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051 العدد

تقديرُالذاتُ
 المدرسي

 (**)103. (**)135. 038. (*)075. 033. معاملُبيرسون

 001. 000. 219. 015. 282. القيمةُاالحتمالية

 1051 1051ُ1051 1051 1051 العدد

تقديرُالذاتُ
 الرفاقي

 035.- (*)069. (**)093.- 042. (**)091.- معاملُبيرسون

 258. 025. 003. 173. 003. القيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051 العدد

تقديرُالذاتُ
 الجسمي

 (*)079. (**)085. 041. (*)069. 021. معاملُبيرسون

 011. 006. 187. 024. 493.ُالقيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051 العدد

تقديرُالذاتُ
 الكلي

 (**)097. (**)171. 011.ُ(**)123. 026.- معاملُبيرسون

 002. 000. 731. 000. 407. القيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051 العدد

  **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 :اآلتييتبين  (09)من خالل قراءة الجدول رقم 

 بالنسبة لب عد الحاجات :أولا 

الرفاقي حيث تبين من  الذات داللة إحصائية بين ب عد الحاجات وب عد تقديرتوجد عالقة ذات 
 (.1.10)أن العالقة سلبية عند مستوى داللة **( 1.190-(خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 
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 النسبة لب عد المعلومات والتسليةب :ثانياا 

ي الذات العائل تقدير ب عدو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد المعلومات والتسلية  -0
أن العالقة إيجابية **( 1.047(حيث تبين من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 (.1.10)عند مستوى داللة 
ي الذات الكل تقدير ب عدو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد المعلومات والتسلية  -2

 (.1.10)مستوى داللة عند  **)1.023( من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون
 الذات تقدير ب عدو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد المعلومات والتسلية  -3

عند مستوى داللة ( *1.171(من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون المدرسي 
(0.05.) 

 الذات تقدير ب عدو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد المعلومات والتسلية  -4
عند مستوى داللة *( 1.119(خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون من الجسمي 

(0.05.) 
 :دوافع المشاهدة بالنسبة لب عد :ثالثاا 

الرفاقي من النوع  الذات توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد دوافع المشاهدة وب عد تقدير
سلبية عند مستوى داللة العالقة و **( 1.193-)السالب من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

(1.10.) 
 بالنسبة لب عد الرأي الشخصي :رابعاا 

من  العائلي الذات تقدير ب عدو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد الرأي الشخصي -0
 (.1.10)عند مستوى داللة  )**1.031(خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 المدرسي الذات تقدير ب عدو  الشخصيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد الرأي  -2
 (.1.10)عند مستوى داللة  )**1.031(من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 الجسمي الذات تقدير ب عدو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد الرأي الشخصي -3
 (.1.10)عند مستوى داللة  **(1.161)من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

من  الكلي الذات تقدير ب عدو  ة ذات داللة إحصائية بين ب عد الرأي الشخصيتوجد عالق -4
 (.1.10)عند مستوى داللة  **(1.070) خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون

من  الرفاقي الذات تقدير ب عدو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد الرأي الشخصي -1
 (.1.11)عند مستوى داللة  **(1.119) خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون
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 :الكلية مشاهدة الدرامابالنسبة ل :خامساا 

من العائلي  الذات تقدير ب عدو  الكلية مشاهدة الدراماتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -0
 (.1.10)عند مستوى داللة  **(1.013)خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 المدرسي الذات تقدير ب عدو  الكلية مشاهدة الدراماتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -2
 (.1.10)عند مستوى داللة **( 1.013(من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

الكلي من  الذات تقدير ب عدو  الكلية مشاهدة الدراماتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -3
 (.1.10)عند مستوى داللة **( 1.197)ل االرتباط بيرسون خالل قيمة معام

الجسمي  الذات تقدير ب عدو  الكلية مشاهدة الدراما توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد -4
 (.0.05)عند مستوى داللة *( 1.179(من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 :المتعلقة بالفرضية األولى مناقشة النتائج

الحاجات لمشاهدة الدراما  ب عدوجود عالقة ارتباط من النوع السالب بين  النتائجأظهرت   -0
مما يشير إلى وجود عالقة ارتباط عكسية بمعنى أنه  تقدير الذات الرفاقي، ب عدالتلفزيونية المدبلجة و 

( Ellis,1999)مع دراسة هذه النتيجة تفق تو كلما زاد تقدير الذات كلما انخفض تأثير الرفاق وتقليدهم 
لرفاق وجماعة األقران في تقدير من حيث الدور الكبير ل( 71-71ص  ،2113الضيدان، )ودراسة 

 كما تتضمن ،المراهق األقران هم من بين األشخاص ذو األهمية بالنسبة للطالب ألن المراهق لذاته،
ومعلميه له وقد يختلف تقويم رفاقه  انطالقا  من وتعديلهاتدخل في تقويم ذاته  أخرىالمدرسة عوامل 
كما  ،أثرا  وأكثر تقويم والديه وخاصة بمرحلة المراهقة حيث يكون تأثير الرفاق أعمق  ذاك التقييم عن

 الذينويظهر هذا من خالل اختيار المراهق للرفاق واألصدقاء  ،(0963جبريل، )مع دراسة  فقتت
حيث يزداد والء المراهق للرفاق  ول،يشبعون حاجاته الشخصية واالجتماعية ويشبهونه بالسمات والمي

-371ص  ،2114ملحم، )وجماعة األقران وتمسكه بالصحبة بشكل كبير وتأثره بأفكارهم واتجاهاتهم 
371.) 

لمشاهدة  ب عد المعلومات والتسليةإيجابية بين  وجود عالقة ارتباطالبحث  اهذأظهرت نتائج كما  -2
عبر عنه الطالب بإجاباتهم وحصول بند  حيثتقدير الذات العائلي  ب عدالدراما التلفزيونية المدبلجة و 

هذا ويتفق ف على طبيعة وجغرافية البلدان واالنفتاح على الثقافات األخرى على تكرارات عالية، التعرّ 
التي أكدت على أن أساليب المعاملة الوالدية  (0993شوكت، )ودراسة  (Ellis,1999)دراسة مع 

واألم  األب راطية واالستقالل، والبعيدة عن التسلط واالتكال أو االعتماد الزائد علىالقائمة على الديمق
، (011، ص 2113الضيدان، )يؤدي إلى زيادة في تقدير الذات لدى المراهقين الذكور من األبناء 

هام في بناء شخصية األبناء وتكوين مفهوم الذات لديهم من خالل تشبعها بالود  ن تأثيرٌ افللوالد
لمراهق إيجابيا  التقبل، وعندما تلبي البيئة األسرية متطلبات النمو وحاجات المراهق يغلب أن يكون او 
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بأن المناخ األسري يلعب دورا  في إشباع ( 2113سليمان، )دراسة ، كما تتفق مع في تقديره لذاته
وجود عالقة ب( 0991، يسر ي  )الحاجة إلى تقدير الذات لدى الطالب، كما تتفق مع نتائج دراسة 

شباع حصولهم على المعلومات فقط، فكلما  ارتباط موجبة بين التوافق النفسي واالجتماعي للشباب وا 
زاد توافق الشباب نفسيا  واجتماعيا  زاد تعّرضهم للقنوات الفضائية إلشباع الحاجة إلى المعلومات حيث 

 وجود عالقة ارتباطالبحث  اهذنتائج  أظهرتكما . ي عد تقدير الذات اإليجابي من التوافق النفسي للفرد
تقدير الذات المدرسي  ب عدلمشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة و  ب عد المعلومات والتسليةإيجابية بين 

إلى وجود ارتباط إيجابي دال إحصائيا  بين ( 61–13، ص 0961رمزي، ) دراسةمع هذا ويتفق 
الدراسات أهمية المناخ المدرسي والتحصيل الدراسي  التكيف المدرسي والتحصيل الدراسي، كما تظهر

وأن الطلبة يكونون أكثر نشاطا  ويشعرون بالقبول والترحاب واإلحساس بالفخر واالعتزاز في مدرستهم 
التي بينت نتائجها على وجود ( 0999شعله، )وكما في دراسة  (Stephens,1998)كما في دراسة 

، 2100هندي، )كما في التحصيل الدراسي واالتجاه نحو الدراسة المدرسية و عالقة موجبة بين البيئة 
عدد من الدراسات لتحديد أيهما يأتي ( Hollyهولي (راجع فقد  (Holly,1987) ، ودراسة(017ص 
النجاح الدراسي أم تقدير الذات، واستنتج بأن معظم الدراسات تدعم المفهوم القائل بأن تقدير  :أوال  

لنتيجة ومع ذلك فإنه ي قر بأن ما لم يكن لدى الطالب مستوى معين من تقدير الذات هو األثر وليس ا
إلى أن الطالب يحققون نجاحات  :وقد خلص، الذات فإنهم ال ي دفعون للمحاولة وال يحتمل أن ينجحوا

بقدراتهم، وثقة ، وشعور باألهمية الذاتية، تعليمية واجتماعية أفضل إذا كان لديهم مفهوم واقعي للذات
التي بينت وجود ارتباط إيجابي بين متغيرات تقدير الذات والتحصيل الدراسي ( 0999 روزنر،)دراسة و 

مستوى  وكلما قلّ  ،لنه كلما زاد مستوى تقدير الذات زاد التحصيأباإلضافة إلى أن هذه الدراسات تشير إلى 
 ا البحثأظهرت نتائج هذكما  ،(01ص  ،2101العتيبي، و  اللحياني)كما في التحصيل  قلّ ، تقدير الذات

تقدير  ب عدلمشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة و  ب عد المعلومات والتسليةإيجابية بين  وجود عالقة ارتباط
هاما  من  ا  تشكل جزء ن الحاجة إلى تقدير الذات الجسميأ يجابية تبيناإل وهذه العالقة الذات الجسمي،

يرى صفاته الجسدية بقدر ما يكون مفهوم المراهق عن ذاته إيجابيا  و  مفهوم المراهق المتكامل عن ذاته
 جبريل،)دراسة بمظهره وبنيته الجسدية كما في  ا  يكون متقبال  لذاته وسعيدو تتماشى مع معايير الثقافة 

 ب عد المعلومات والتسليةإيجابية بين  وجود عالقة ارتباطإلى  ا البحثهذنتائج  وتشير .(0963
ن الحاجة إلى تقدير الذات ترتبط أ أي تقدير الذات الكلي، ب عدلمشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة و 

بالسعي للحصول على المعلومات وتنمية الذات واالهتمام بالعالقات االجتماعية واالنفتاح على 
تفق مع دراسة تو  ،لتوتربا الشعور عند سترخاءاالو الثقافات األخرى وتطوير الثقافة الشخصية والتسلية 

ض للقنوات الفضائية ودافع االسترخاء بوجود عالقة ارتباط موجبة بين معدل التعرّ ( 0991 سري،ي  )
وما يتسم به االسترخاء من حالة هدوء نفسي تدفع بالمشاهد إلى البحث عما يساعده على ذلك مما 

 .يم واتجاهات الشباب والمراهقينيوضح الدور الذي تستطيع الدراما أن تقوم به في التأثير على ق
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دوافع المشاهدة  ب عدوجود عالقة ارتباط من النوع السالب بين إلى  ا البحثهذأظهرت نتائج -3
 مع مناقشات في تقدير الذات الرفاقي وقد حصل بند المشاركة ب عدللدراما التلفزيونية المدبلجة و 

الجدد على  األشخاص مع حوار واألصدقاء وبند فتحاألسرة  تواصل مع عالقات صدقاء وبند خلقاأل
دوافع وتختلف  بمعنى أنه كلما زاد تقدير الذات كلما انخفض تأثير الرفاق وتقليدهم درجات عالية،

من فرد آلخر من حيث أنها تشبع حاجات متنوعة فقد تكون للتسلية عند فرد بينما تكون  المشاهدة
آلخر لكنها تتفق من حيث اإلشباعات المتحققة من مشاهدة الدراما للمتعة عند آخر أو لإلثارة بالنسبة 

أو دراسة  (2102 ار،الصفّ )والمتعة واإلثارة كما في دراسة  مثل إشباع المعرفة، ،التلفزيونية المدبلجة
(Conway &.Rubin,1991)،  من حيث الدوافع األساسية لمشاهدة  (2100، دلوالّ و  باّل ك  )دراسة و

ودافع  ودافع التسلية واالستمتاع، ود،م واكتساب المعرفة ودافع التعّ ونية وهي دوافع التعلّ الدراما التلفزي
كلما زاد التوافق النفسي بأنه  (0991 ،سريي  )دراسة ، وتتفق مع مع اآلخرين ودافع التفاعل االرتياح،

 .لفضائياتا لمشاهدةض ت دوافع التعرّ واالجتماعي قلّ 

ب عد الرأي تقدير الذات و إيجابية بين أبعاد  وجود عالقة ارتباط ا البحثهذأظهرت نتائج -4
لمشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة فقد أجمعت آراء الطالب الشخصية على أن مشاهدة  الشخصي

 فرصة جيدة لالستمتاع بالديكور والمناظر الطبيعية، :على الترتيب هي الدراما التلفزيونية المدبلجة
تساعد و  ،تشكل نوع من التغيير عن الدراما العربية المكررةو  موسيقى وجمال الممثلين،واالستمتاع بال

تعمل على إثارة الرغبات و  وتساعد في الهروب من الواقع الذي نعيشه، ،في إضعاف الروابط األسرية
الرأي الشخصي من  يجابية تبينوهذه العالقة اإل تدعو إلقامة عالقات عاطفية محرمة،و  ،الجنسية
تشكل نوع من و واالستمتاع بالموسيقى وجمال الممثلين  االستمتاع بالديكور والمناظر الطبيعية،حيث 

بأن المسلسالت التركية ( 2100 ،دلوالّ و  باّل ك  )حيث تتفق مع دراسة  التغيير عن الدراما العربية،
هذا إلى الروتين الذي تعيشه  تتناول مواضيع ال تتناولها المسلسالت العربية ويرجعالمدبلجة 

 .المسلسالت العربية سواء في شكلها أو مضمونها وعدم التجديد ومواكبة احتياجات وقضايا العصر

تقدير الذات إيجابية بين أبعاد الحاجة إلى  وجود عالقة ارتباطإلى  ا البحثهذأظهرت نتائج -1
مشاهدة وضح الدور الذي تستطيع النتيجة ت وهذه ةالكلي الكلي ومشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة

أن تقوم به في التأثير على قيم واتجاهات الشباب والمراهقين وهذا ما يبين  الدراما التلفزيونية المدبلجة
على أن الحاجات هي مقدمة ونتيجة لكل نشاط يقوم به الكائن الحي وهي التي توجه نشاطات الفرد 

فترض أنها من أجل أنشطة مختلفة ومن بينها مشاهدة التلفزيون ي  فما يقوم به الفرد من  إلشباعها،
 (.014-019 ص ،2110 مختار،)إشباع حاجاته النفسية 
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 :الفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة ب-2

ن يالمراهق لدى الطالبتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة 
 .االستقالليةإلى  حاجتهمو 

 أبعادالحاجة إلى االستقاللية و  أبعاد دراسة عالقة االرتباط بين للتأكد من صحة الفرضية الثانية تمّ 
وذلك كما هو موضح بالجدول رقم  بيرسون ارتباط معاملوفق  مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة

(21:) 
  (21) الجدول رقم

 ومشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة عالقة بين الحاجة إلى الستقالليةال
المعلوماتُ الحاجات  

 والتسلية
دوافعُ
 المشاهدة

الرأيُ
 الشخصي

مشاهدةُ
 الدراما

استقاللُالرأيُ
 واألفكار

 020. 040. 043.- (*)069. 010.ُمعاملُبيرسون

 514. 196. 160. 026. 741. القيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051ُالعدد

االستقاللُ
 االنفعالي

 (**)101. (**)175. 013. (**)139. 033.- بيرسونمعاملُ

 001. 000. 669. 000. 281.ُالقيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051ُالعدد

االستقاللُ
 االجتماعي

 (**)090. (**)096. 041. (**)107. 011. معاملُبيرسون

 003. 002. 183. 001. 716. القيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051ُالعدد

الحاجةُإلىُ
االستقالليةُ

 ةالكلي

 (**)092. (**)132. 007. (**)135. 004.- معاملُبيرسون

 003. 000. 823. 000. 898. االحتماليةُالقيمة

 1051 1051 1051 1051 1051ُالعدد

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 :اآلتييتبين ( 21)من خالل قراءة الجدول رقم 
 المعلومات والتسليةبالنسبة لب عد : أولا 

 االستقالل االنفعالي وب عد المعلومات والتسليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -0
 (.1.10)عند مستوى داللة  **(1.039)من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

من  االستقالل االجتماعي ب عدو  المعلومات والتسليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -2
 (.1.10)عند مستوى داللة  **(1.017)خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

الحاجة إلى  ب عدو  المعلومات والتسليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -3
عند مستوى  **(1.031)من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون  الكليةاالستقاللية 

 (.1.10)داللة 
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 واألفكار استقالل الرأي وب عد المعلومات والتسليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -4
 (.0.05)عند مستوى داللة  *(1.119)قيمة معامل االرتباط بيرسون من خالل 

 الرأي الشخصيبالنسبة لب عد : ثانياا 

من  االستقالل االنفعالي وب عد الرأي الشخصيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -0
 (.1.10)عند مستوى داللة  **(1.071)خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 االستقالل االجتماعي ب عدالرأي الشخصي و توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -2
 (.1.10)عند مستوى داللة  **(1.191)من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

الحاجة إلى االستقاللية  ب عدالرأي الشخصي و توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -3
عند مستوى داللة  **(1.032)تباط بيرسون من خالل قيمة معامل االر  الكلية

(1.10.) 
 مشاهدة الدراما الكليةبالنسبة ل: ثالثاا 

من  االستقالل االنفعالي وب عد مشاهدة الدراما الكلية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد -0
 (.1.10)عند مستوى داللة  **(1.010)خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 االستقالل االجتماعي ب عدو  الكلية مشاهدة الدراما داللة إحصائية بين ب عدتوجد عالقة ذات  -2
 (.1.10)عند مستوى داللة  **(1.191)من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

الحاجة إلى  ب عدو  الكلية مشاهدة الدراما توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد -3
عند مستوى  **(1.192)من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون  الكليةاالستقاللية 

 (.1.10)داللة 
 :ثانيةالمتعلقة بالفرضية ال مناقشة النتائج

لمشاهدة  ب عد المعلومات والتسليةإيجابية بين  وجود عالقة ارتباط هذا البحثأظهرت نتائج -0
الثالثة وهي ب عد استقالل الرأي واألفكار وب عد  وأبعاد الحاجة إلى االستقاللية التلفزيونية المدبلجة الدراما

المدبلجة على اعتبار أن مشاهدة الدراما التلفزيونية  ،االستقالل االنفعالي وب عد االستقالل االجتماعي
من  االستفادةفي  التلفزيونية المدبلجة لمشاهدة الدراماالمعلومات والتسلية  ب عدومن خالل ما يشمله 

، أو المساعدة في تطوير الثقافة الشخصية، أو التشجيع ىوجغرافية البلدان األخر طبيعة على  التعرف
 وقت ممتع مع األسرة، أو ملئ وقت قضاء على االنفتاح على الثقافات األخرى، أو المساعدة في

الفراغ، تجعل من مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة تساهم في اكتساب سلوكيات جديدة واعتبارها 
وهذا يدل على أن اتخاذ المراهق ، من قبل المراهق مصدرا  موثوقا  الكتساب  العالقات االجتماعية

يجسد فيه قناعته بمتابعة ما يرغبه ويشعر  ا  لقراره بمشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة يعد قرارا  استقاللي
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نه من برامج ودراما بشكل عام التلفزيون بما تتضم مشاهدة دوافعأن أنه يلبي حاجاته على اعتبار 
 (Harwood,1999)مع نتائج دراسة  ه النتيجةتفق هذتو تساعد على االسترخاء عند الشعور بالتوتر، 

حيث أنهم يحتاجون لرؤية ، في أن الجمهور يتعّرض لمواد وموضوعات لها عالقة بخبرتهم الشخصية
لتسلية، واالسترخاء، التلفزيون هي لن دوافع مشاهدة وتتفق بأ ،أشخاص لهم سمات مشابهة لسماتهم

، كما (Conway & Rubin,1999)نتائج دراسة  كما في وتمضية الوقت، والحصول على المعلومات
واختياره ألصدقائه يؤكد سعي المراهق لتحقيق  أن اتخاذ المراهق لقراراته ورغبته بتحمل مسؤولياته
وتكوين ( من أبوين وأسرة وغيرهما)على اآلخرين استقالليته في أعماله المختلفة وتحرره من االعتماد 

، 2114ملحم، )وهذا ما يؤكده  شخصية مستقلة بالرأي واألفكار والتعبير عن نفسه انفعاليا  واجتماعيا  
في أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق النفسي ( 0991ي سري، )، وتتفق مع دراسة (313ص 

شباع حصوله  واجتماعيا   م على المعلومات فقط، فكلما زاد توافق الشباب نفسيا  واالجتماعي للشباب وا 
 .زاد تعّرضهم للقنوات الفضائية إلشباع الحاجة إلى المعلومات

 لمشاهدة الدراماالرأي الشخصي ب عد إيجابية بين  وجود عالقة ارتباط هذا البحثأظهرت نتائج -2
وهما ب عد االستقالل االنفعالي وب عد االستقالل  ،الحاجة إلى االستقاللية يدوبع التلفزيونية المدبلجة

الرأي  ب عداالجتماعي، على اعتبار أن مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة ومن خالل ما يشمله 
فرصة جيدة لالستمتاع بالديكور والمناظر في أنها  لمشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجةالشخصي 

وتعالج القضايا  ،عية، واالستمتاع بالموسيقى وجمال الممثلين، واإلصغاء للحوار العاطفي الجريءالطبي
تساعد في إضعاف الروابط و االجتماعية بصورة متطورة، وتساعد في الهروب من الواقع الذي نعيشه، 

ع دراسة ، وهذا يتفق ماألسرية، وتعرض مشاهد عاطفية مثيرة، وتعمل على إثارة الرغبات الجنسية
ألنها تطرح قضايا ، المدبلجة نحو المسلسالت التركية أن آراء المبحوثين بانجذابهمفي ( 2101مرار، )

أهم في أن ( 2116النجار، )وهذا يتفق مع دراسة  ،وتحاكي ما يجول بالخاطر، اجتماعية وعاطفية
المشاهد هي  المسلسالت المدبلجةاألجزاء التي يحرص المراهقون والمراهقات على متابعتها برأيهم في 

 بنسبة، المشاهد الجنسية التي بها إيحاءات جنسية %(67.5) بنسبةالعاطفية والرومانسية 
 (الهروب من الواقع)في ميل الشباب أكثر لتحقيق ( 2102الصّفار، )كما تتفق مع دراسة ، %(14.5)

، واختلفت عن ت األجنبية المدبلجةاإلشباعات المتحققة من مشاهدة المسلسالمن خالل  إلى واقع آخر
آراء المراهقين بشأن المحتوى القيمي السلبي للمسلسالت في أن  (2101راضي وذياب، )دراسة 

وهي نسبة قليلة ال  %(6) بنسبة ما تضمنته من مظاهر التعري واإلثارة الجنسيةب التركية المدبلجة
يدل على سعي  وهذا، الجنسية تعكس ما تتضمنه الدراما التلفزيونية المدبلجة من مظاهر اإلثارة 

ه وواجبات هفي قضاء حاجات هعلى نفس اعتمادهالمراهق إلظهار نفسه ولفت االنتباه آلرائه واستقالليته و 
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 ،2117 الطحان،)وهو ما يؤكده  ولةؤ ت المسيمكن االعتماد عليه في اتخاذ القرارات وتنفيذ المهماوأنه 
 .(013ص 

وأبعاد الحاجة  الكلية مشاهدة الدراماإيجابية بين  وجود عالقة ارتباط هذا البحثأظهرت نتائج -3
أن المراهق يغتنم أي فرصة من شأنها دعم استقالليته ويظهر ذلك  وهذا يدل على ،إلى االستقاللية

واضحا  في مشاهدة التلفزيون ومتابعة المراهق لبرامج ومسلسالت قد ال تتابعها األسرة وتفضلها 
، وهذا يتفق مع دراسة وتختلف بدوافع مشاهدتها عن دوافع المراهق واإلشباعات التي تحققها له

شاهده المراهق وذلك يرجع إلى أن المراهق في على ما ي  تتفق كل األسرة  في أن( 0997الحلواني، )
 .وبالتالي قبول الفرضية، هذه المرحلة يهتم بمسايرة الجماعة مع وجود الرغبة في تأكيد الذات

 :ةلثالفرضية الثاالنتائج المتعلقة ب-3

ن يالمراهق لدى الطالبلجة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدب
 .الجنسإلى  حاجتهمو 

مشاهدة  أبعادالحاجة إلى الجنس و  أبعاد دراسة عالقة االرتباط بين ة تمّ لثللتأكد من صحة الفرضية الثا
 (:20)كما هو موضح بالجدول رقم  بيرسون ارتباط معاملوفق  الدراما التلفزيونية المدبلجة

 ( 21)الجدول رقم 
 المدبلجة التلفزيونيةومشاهدة الدراما  الجنسإلى  الحاجةالعالقة بين 

المعلوماتُ الحاجات  
 والتسلية

دوافعُ
 المشاهدة

الرأيُ
 الشخصي

مشاهدةُ
 الدراما

االهتمامُ
بالجنسُ
 اآلخر

 022.- (**)142.- 003.- 039. (*)062. معاملُبيرسون

 467. 000. 922. 206. 043. القيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051ُالعدد

مصادرُ
المعلوماتُ
 عنُالجنس

 035. (**)122. 029. 021. (**)084.- معاملُبيرسون

 258. 000. 346. 492. 006.ُالقيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051 العدد

البحثُعنُ
المعلوماتُ
والمواضيعُ
 الجنسية

 (**)081. (**)266. 027.- (*)062. (*)078.- معاملُبيرسون

 009. 000. 374. 045. 012. القيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051ُالعدد

الثقافةُ
 الجنسية

 046. (**)100. 004.- (*)079. 036.- معاملُبيرسون

 133. 001. 893. 011. 237.ُالقيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051 العدد

الحاجةُإلىُ
 ةالجنسُالكلي

 008.- 022.- 009. 026.- 010.ُمعاملُبيرسون

 473ُ.791. 762. 404. 742. القيمةُاالحتمالية

 1051 1051 1051 1051 1051 العدد

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 :اآلتييتبين ( 20)رقم من خالل قراءة الجدول 
 :الحاجات عدب  بالنسبة ل: أولا 

حيث  خراالهتمام بالجنس اآل عدب  و  عد الحاجاتبين ب   ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة  -0
أن العالقة إيجابية عند مستوى ( *1.12)تبين من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 (.0.05)داللة 
البحث عن المعلومات  عدب  و  عد الحاجاتبين ب   داللة إحصائية ذاتتوجد عالقة  -2

أن ( *1.76(-حيث تبين من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون  والمواضيع الجنسية
 (.0.05)العالقة سلبية عند مستوى داللة 

المعلومات عن مصادر  عدب  و  عد الحاجاتبين ب   ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة  -3
أن العالقة ( **1.64-(حيث تبين من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون  الجنس

 (.1.10)سلبية عند مستوى داللة 

 المعلومات والتسلية عدب  بالنسبة ل: ثانياا 

البحث عن  عدب  و  المعلومات والتسليةعد بين ب   ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة  -0
حيث تبين من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون  المعلومات والمواضيع الجنسية

 (.0.05)أن العالقة إيجابية عند مستوى داللة ( *1.12)
حيث  الثقافة الجنسية عدب  و  المعلومات والتسليةعد بين ب   ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة  -2

أن العالقة إيجابية عند مستوى ( *1.79)تبين من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 
 (.0.05)داللة 

 الرأي الشخصيبالنسبة لب عد : ثالثاا 

 خراالهتمام بالجنس اآل عدب  و  الرأي الشخصيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ب عد  -0
عند مستوى أن العالقة سلبية  *(*1.042-)من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 (.1.10)داللة 
المعلومات عن مصادر  عدب  و  الرأي الشخصيعد بين ب   ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة  -2

أن العالقة ( **1.022)حيث تبين من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون  الجنس
 (.1.10)إيجابية عند مستوى داللة 

البحث عن المعلومات  عدب  و  الرأي الشخصيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -3
أن العالقة  *(*1.211)ط بيرسون من خالل قيمة معامل االرتبا والمواضيع الجنسية

 (.1.10)عند مستوى داللة إيجابية 
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حيث  الثقافة الجنسية عدب  و  الرأي الشخصيعد بين ب   ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة  -4
أن العالقة إيجابية عند ( **1.011)تبين من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 (.1.10)مستوى داللة 
 الكلية الدرامامشاهدة بالنسبة ل: رابعاا 

البحث عن المعلومات  عدب  و  الكلية مشاهدة الدراماتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -
عند  أن العالقة إيجابية *(*1.60)من خالل قيمة معامل االرتباط بيرسون  والمواضيع الجنسية

 (.1.10)مستوى داللة 
 :ةلثالمتعلقة بالفرضية الثا مناقشة النتائج

االهتمام بالجنس  عدب  و  عد الحاجاتبين ب  إيجابية  وجود عالقة ارتباط هذا البحثنتائج أظهرت   -0
حدوث تغيرات جسمية وجنسية  النمو الجسمي والجنسي للمراهق يؤدي إلىوهذا يدّل على أن  ،خراآل

ويشعر المراهق بالدافع الجنسي  االهتمام بالجنس اآلخر،لدى المراهق في هذه المرحلة التي تتميز ب
 حيث يعبر عنه في البداية على شكل إعجاب وحب لشخص أكبر منه سنا  مثل المعلم أو غيره ثمّ 

ملحم، )ما يؤكده يأخذ الشعور الجنسي مجراه الطبيعي باالهتمام بالجنس اآلخر وبنفس العمر وهذا
 عدب  و  عد الحاجاتبين ب   سلبية ارتباطوجود عالقة  هذا البحثنتائج أظهرت كما  ،(311، ص 2114

، حيث تبين أن البحث عن المعلومات والمواضيع الجنسية عدب  بين و  المعلومات عن الجنسمصادر 
المعلومات عن العالقة سلبية وهذا يدل على أن الحاجة إلى الجنس تترافق مع نقص في مصادر 

وهذا يتفق مع ا المراهق عن الجنس التي يعرفه المعلومات والمواضيع الجنسيةوضعف في  الجنس
األسري وبين إشباع وجود عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين المناخ ( 2113 ،سليمان)دراسة 

(  (Doubbe,1995، ويتفق مع دراسة دوبييهلوجية لدى طالب وطالبات المرحلة الثانويةيزيو الحاجات الف
من أشد مشكالت الفتيان التي يجدون صعوبة في مناقشتها حول مرحلة المراهقة ومشكالتها حيث وجد أن 
ويرى الباحث أن ضعف  ،(001، ص 2101الخطيب، )مع األهل هي مشكلة الجنس والمالمسات 

المعلومات عن الجنس والتي يحتاجها المراهق تجعله يبحث عنها إلشباع حاجاته الجنسية والنفسية من 
والتي ال تتوفر بصورة سهلة ترضي اهتماماته  والتلفزيونخالل األهل والرفاق أو الكتب والمجالت 

 .وأفكاره
البحث  عدب  و  المعلومات والتسليةعد بين ب  إيجابية  وجود عالقة ارتباط هذا البحثنتائج أظهرت   -2

عد ت  حيث  ،الثقافة الجنسية عدب  و  المعلومات والتسليةعد ب  بين ، و عن المعلومات والمواضيع الجنسية
مرحلة المراهقة من أهم المراحل التي تحتاج إلى التوعية الجنسية ففي هذه المرحلة يبدأ النضج 
الجنسي ويواجه المراهق الكثير من التحديات والصراعات بين ما يختلج في داخله من ناحية وبين 

 ويظهر ،(07ص  ،0999 العدناني،)وهذا ما يؤكده المجتمع وشروطه من ناحية أخرى طبيعة 
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كما نترنت االهتمام بالبحث عن المعلومات والمواضيع المتعلقة بالسلوك الجنسي بالكتب والتلفزيون واإل
أن التقصير في في  ,Klein) (2004 ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة(11ص  ،2116 جمعة،)في 

األفالم ك تربويةتربية األبناء جنسيا  من قبل األسرة والمدرسة يدفعهم للبحث عن مصادر أخرى ال 
 .والمجالت الجنسية التي يلجأ إليها األفراد للحصول على المعلومات الجنسية اإلباحية
االهتمام  عدب  و  الرأي الشخصي بعد بين سلبية وجود عالقة ارتباط هذا البحثنتائج أظهرت   -3

وهذا يدّل على أن المراهق يسعى للظهور بشكل الئق أمام الجنس اآلخر والتعامل  .خربالجنس اآل
معه وجذب اهتمامه لكنه يرتبك ويتجنب التعامل ويجد صعوبة في التصرف بحضور أشخاص من 
الجنس اآلخر مما يدل على اهتمامه بالجنس اآلخر وقلة خبرته بالتعامل معه وخوفه من تكوين 

قامة عالقا وهذا يتفق مع ت تتميز بسيادة الروح الرومانسية الخالية من أية إثارة جنسية صداقات وا 
الرأي  عدبين ب  إيجابية  وجود عالقة ارتباط هذا البحثنتائج أظهرت ، كما (311، ص 2114ملحم، )

البحث عن  عدب  و  .المعلومات عن الجنسمصادر  عدب   :وأبعاد الحاجة إلى الجنس مثل الشخصي
حيث يعبر المراهق عن حاجته للجنس ورغبته  ،الثقافة الجنسية عدب  و  ،والمواضيع الجنسيةالمعلومات 

ويالحظ من خالل نقاشه مع رفاقه بهذه المواضيع  بمعرفة الحقائق والمعلومات عن الحياة الجنسية
كبار ومن الفضول الجنسي وشدة الشغف بالتعّرف على حقيقة الحياة الجنسية وكثرة األسئلة الموجهة إلى ال

سبقوا إلى مرحلة المراهقة من الرفاق، حيث يكتسب الفرد دوره الجنسي من خالل تبني تصرفات ومواقف 
أعضاء األسرة وجماعة األقران والراشدين ويتصرف على منوالها باإلضافة إلى وسائل اإلعالم وخصوصا  

، 2114نادر، )شاشة أو أبطالها التلفزيون من خالل بحث المراهق عن نموذج يتوحد معه كنجم من نجوم ال
باعتماد المراهقين على القنوات الفضائية في ( 2112حمدي، )، وهذا يتفق مع دراسة (011-96ص 

شباع حاجاتهم العاطفية ولجوئهم إلى مشاهدة القنوات الفضائية األجنبية الجنسية  اكتساب المعلومات وا 
تدل على أن عدم الصراحة في األمور الجنسية  ، كماكونها األكثر اشباعا  لحاجاتهم وخاصة الجنسية

افتقار الكامنة وراء سباب من األوما تسببه من إحراج أو ضعف المعلومات الجنسية لدى األهل هي 
في مدى تقبل الوالدين ألسئلة أبنائهم حول موضوعات الجنس من جهة و الثقافة الجنسية عند المراهق 

 (.20، ص 2116جمعة، )دراسة  في كما جهة ثانيةمن  ومدى مساهمتهم في التربية الجنسية
البحث  عدب  و  الكلية مشاهدة الدرامابين إيجابية  وجود عالقة ارتباط أظهرت نتائج هذا البحث  -4

بمعرفة الحقائق حيث يعبر المراهق عن حاجته للجنس ورغبته  .عن المعلومات والمواضيع الجنسية
دراسة  في التي تدفعه للبحث عن مصادر المعلومات الجنسية كما والمعلومات عن الحياة الجنسية

عن  في تثقيفهمالمدرسين أن الطلبة يعتمدون  التي بينت من خالل رأي( 090، ص 2116جمعة، )
الخ، كما ..غير تربوية مثل األفالم والفضائيات واإلنترنت والروايات والكتب على مصادر الجنس 

تتفق مع و مراهقين إلى زمالئهم في كثير من االستفسارات الجنسية، أكدت الدراسة رجوع الطلبة ال
لية ـــــامهم وأجهزتهم التناســــأن أفراد العينة يجهلون حتى تركيبة أجسب ,Klein) (2004دراسة 
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 أن التقصير في تربية األبناء جنسيا  من قبل األسرة والمدرسة يدفعهم للبحث عن مصادرو ووظائفها، 
وقد يجدونها في المجالت الجنسية وصفحات اإلنترنت، واألفالم  والمواضيع الجنسيةلمعلومات ل

 .، وبالتالي قبول الفرضيةاإلباحية
 :ةرابعالفرضية الالنتائج المتعلقة ب-4

 مدة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجةدرجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 (.ذكور/إناث)إلى متغير الجنس  عزىت ينالمراهق لدى الطالب

بعد حساب المتوسط واالنحراف المعياري وفقا  ألبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة ألفراد 
بياني الشكل الكما في و ( 22)لجدول رقم كما هو موضح با( ذكور/إناث) للجنسبالنسبة  البحثعينة 
 :(00)رقم 

 ( 22)الجدول رقم 
 (ذكور/إناث)لجنسلبالنسبة المدبلجة  التلفزيونيةوأبعاد مشاهدة الدراما  المعياريالنحراف و  المتوسط

المعلوماتُ الحاجات الجنس 
 والتسلية

دوافعُ
ُالمشاهدة

الرأيُ
ُالشخصي

مشاهدةُ
ُالدراما

 82.5902 20.6783 21.3668ُ20.2049 488ُ20.3402ُذكورُالمتوسط

 84.4512 21.7957 20.7922 21.2629 563ُ20.6004ُاإلناث

 83.5871 21.2769 20.5195 21.3111 20.4795 1051ُالمجموع

االنحرافُ
ُالمعياري

 7.81354 3.04602 3.45565 2.32094 488ُ2.94562ُذكور

 7.81041 3.00223 3.36527 2.18825 563ُ2.90020ُاإلناث

 7.86316 3.07221 3.41849 2.25035 2.92287 1051 المجموع

جنس بالنسبة لل (Wilks’ Lambda)باستخدام تحليل التباين المتعدد ويلكس لمبدا  قام الباحثثّم 
 (.23)الجدول رقم ب كما هو موضحبحساب القيمة االحتمالية وقيمة ف لمعرفة داللة الفروق وذلك 

 (23)الجدول رقم 
 (ذكور/إناث)جنسبالنسبة لل (ويلكس لمبدا)تحليل التباين المتعدد قيمة 

درجةُ F القيمة الجنس
 الحرية

درجةُحريةُ
 الخطأ

القيمةُ
 االحتمالية

ُالقرار

Wilks' 
Lambdaُ

.959 11.300a 4.000 1046.000 .000 دال 

( 00.311)إذ كانت قيمة ف  أن قيمة ويلكس لمبدا دالة إحصائيا  ( 23)الحظ من الجدول رقم ي  
 قام الباحثوللتحقق من هذا ( 0.05)وهي أصغر من مستوى الداللة  (1.11)والقيمة االحتمالية لها 

 (:24)رقم كما في الجدول جنس وذلك تحليل التباين األحادي بالنسبة لل وهيبالخطوة الثانية 
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  (24)الجدول رقم 
 (ذكور/إناث)جنستحليل التباين األحادي بالنسبة لل

الرأي الشخصي ب عد دوافع المشاهدة و لب عد أن القيم االحتمالية  (24)الجدول رقم الحظ من ي  
أي توجد فروق ( 0.05)وهي أصغر من مستوى الداللة  دالة إحصائيا   لمشاهدة الدراما لدرجة الكليةاو 

المعلومات ب عد الحاجات و  ب عد لمتغير الجنس في حين لم تكن الفروق دالة في وفقا   دالة إحصائيا  
أكثر من  التلفزيونية المدبلجةوهذا يدّل على اهتمام اإلناث بالدراما  والفرق لصالح اإلناثوالتسلية 
مسلسالت المدبلجة أكثر لا ي شاهدنّ ن اإلناث في أ (2011الدلو، و  باّل ك  )وهذا يتفق مع دراسة الذكور 

يهن مستويات مشاهدة للمسلسالت ن اإلناث لدأفي ( 2102الصّفار، )، وتتفق مع دراسة من الذكور
اإلناث  في أن( 2101راضي وذياب، )، وتتفق مع دراسة المدبلجة أكثر من الذكور في دولة الكويت

الشكل  كما في %(17) بنسبةوالذكور %( 20)بواقع  بين مستويات التفضيل للمراهقين األكثر تفضيال  
 .ل الفرضيةوبالتالي قبو  (00)البياني رقم 

. 
 ( 11)بياني رقم الالشكل 

 (ذكور/إناث) لجنسلبالنسبة المدبلجة  التلفزيونيةأبعاد مشاهدة الدراما 
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 مجموع  
 المربعات

 درجة
 الحرية

  متوسط
 المربعات

F القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 دال غير 150. 2.074 17.697 1 17.697 الحاجات الجنس

 دال غير 456. 557. 2.823 1 2.823 والتسلية المعلومات

 دال 005. 7.765 90.156 1 90.156 المشاهدة دوافع

 دال 000. 35.729 326.429 1 326.429 الشخصي الرأي

 دال 000. 14.836 905.344 1 905.344 الدراما مشاهدة
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 :سةخامالفرضية الالنتائج المتعلقة ب-1

 مدة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجةدرجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 .الدراسيالصف عزى إلى متغير ت ينالمراهق لدى الطالب

بعد حساب المتوسط واالنحراف المعياري وفقا  ألبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة ألفراد عينة 
 :(02)بياني رقم الشكل وكما في ال( 21)كما هو موضح بالجدول رقم لصف الدراسي لبالنسبة  البحث

 ( 25)الجدول رقم 
 الدراسي بالنسبة الصفالمدبلجة  التلفزيونيةوأبعاد مشاهدة الدراما  النحراف المعياريو  المتوسط

المعلومات  الحاجات الصف الدراسي 
 والتسلية

دوافع 
 المشاهدة

الرأي 
 الشخصي

مشاهدة 
 الدراما

 84.2026 21.5740 20.7351 21.2675 20.6260 385 أول ثانوي المتوسط
 83.5430 21.2823 20.4731 21.4812 20.3065 372 ثاني ثانوي
 82.8367 20.8810 20.2959 21.1531 20.5068 294 ثالث ثانوي
 83.5871 21.2769 20.5195 21.3111 20.4795 1051 المجموع

النحراف 
 المعياري

 7.75272 3.00093 3.44487 2.20407 2.91196 385 أول ثانوي
 7.62078 2.95764 3.29859 2.22148 2.85454 372 ثاني ثانوي
 8.25824 3.26677 3.52623 2.33837 3.01955 294 ثالث ثانوي
 7.86316 3.07221 3.41849 2.25035 2.92287 1051 المجموع

 

. 
  (12)البياني رقم شكل ال

 لصف الدراسيلبالنسبة  مدة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة درجاتمتوسطات 
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بالنسبة للصف  (Wilks’ Lambda)باستخدام تحليل التباين المتعدد ويلكس لمبدا  وقام الباحث
 (.21)رقم كما في الجدول بحساب القيمة االحتمالية وقيمة ف لمعرفة داللة الفروق وذلك  الدراسي

  (26)الجدول رقم 
 بالنسبة للصف الدراسي (ويلكس لمبدا)تحليل التباين المتعدد قيمة 

درجة  F القيمة الصف الدراسي
 الحرية

درجة حرية 
 الخطأ

القيمة 
 الحتمالية

 القرار

Wilks' Lambda .985 2.033a 8.000 2090.000 .039 دال 

 (2.133)إذ كانت قيمة ف  دالة إحصائيا   (ويلكس لمبدا)أن قيمة  (21)رقم الحظ من الجدول ي  
قام الباحث وللتحقق من هذا ( 0.05)وهي أصغر من مستوى الداللة ( 1.139)والقيمة االحتمالية لها 

 (.27)رقم كما في الجدول وذلك  لصف الدراسيبالنسبة ل األحاديتحليل التباين  وهيبالخطوة الثانية 
  (27)الجدول رقم 

 تحليل التباين األحادي بالنسبة للصف الدراسي
مجموع   

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

F  القيمة
 الحتمالية

 القرار

الصف 
 الدراسي

 غير دال 317. 1.149 9.810 2 19.619 الحاجات
 غير دال 156. 1.863 9.418 2 18.835 المعلومات والتسلية
 غير دال 240. 1.430 16.694 2 33.387 دوافع المشاهدة
 دال 014. 4.269 40.046 2 80.092 الرأي الشخصي
 غير دال 080. 2.531 156.056 2 312.112 مشاهدة الدراما

أن جميع القيم االحتمالية ألبعاد المشاهدة وللدرجة الكلية غير دالة ( 27)الحظ من الجدول رقم ي  
الدراما  في مشاهدة أي ال توجد فروق دالة إحصائيا  ( 0.05)وهي أكبر من مستوى الداللة  إحصائيا  
 دالة إحصائيا  فكانت الرأي الشخصي ب عد ما عدا  ،لمتغير الصف الدراسي وفقا   المدبلجة التلفزيونية

كما في ( Scheffe) اختبار شيفيهالباحث ستخدم لصالح أي صف دراسي اولتحديد جهة الفرق 
 (:26)رقم الجدول 

  (28)الجدول رقم 
 بالنسبة للصف الدراسيScheffe) )اختبار شيفيه 

 الصف 
 الدراسي

 فالص
 الدراسي

 
القيمة  Std. Error  المتوسط

 الحتمالية
 القرار

أول  الرأي الشخصي
 ثانوي

  424. 22266. 2918. ثاني ثانوي
 دال 014. 23721. *6931. ثالث ثانوي
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دال إحصائيا  لصالح طالب الثالث الثانوي في ب عد الرأي  أن الفرق (26)الحظ من الجدول رقم ي  
وهذا يدّل على أن الطالب قد وصل إلى قناعة واضحة وثقة في  بالنسبة للصف الدراسيالشخصي 

 .ل الفرضيةقبو وأنه أصبح أقدر على اتخاذ القرار المناسب له، وبالتالي بحرية إبداء رأيه والتعبير عنه 
 :ةدسالفرضية الساالنتائج المتعلقة ب-1

 التلفزيونية المدبلجةمدة مشاهدة الدراما درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 .التخصص الدراسيعزى إلى متغير ت ينالمراهق لدى الطالب

حساب المتوسط واالنحراف المعياري وفقا  ألبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة ب قام الباحث
 (:29)رقم كما في الجدول  لتخصص الدراسيلمتغير ابالنسبة  البحثألفراد عينة 

 ( 29)الجدول رقم 
 لتخصص الدراسيلبالنسبة المدبلجة  التلفزيونيةوأبعاد مشاهدة الدراما  النحراف المعياريو  لمتوسطا

 مشاهدة الدراما الرأي الشخصي دوافع المشاهدة المعلومات والتسلية الحاجات التخصص الدراسي 

المتوسط
 

 83.9685 21.5472 20.4921 21.3583 20.5709 254 عام
 82.6829 21.0976 19.9329 21.3659 20.2866 328 علمي
 84.1259 21.1259 21.1678 21.3357 20.4965 143 أدبي
 83.9632 21.3129 20.8466 21.2086 20.5951 326 مهني
 83.5871 21.2769 20.5195 21.3111 20.4795 1051 المجموع

النحراف المعياري
 7.69316 2.98940 3.33593 2.18728 2.82858 254 عام 

 7.86060 3.04546 3.39568 2.24228 2.88466 328 علمي
 8.02186 3.25850 3.31872 2.35553 2.93083 143 أدبي
 7.88603 3.07650 3.46957 2.26669 3.03140 326 مهني
 7.86316 3.07221 3.41849 2.25035 2.92287 1051 المجموع

بالنسبة للصف  (Wilks’ Lambda)باستخدام تحليل التباين المتعدد ويلكس لمبدا  قام الباحثثّم 
 (.31)رقم كما في الجدول بحساب القيمة االحتمالية وقيمة ف لمعرفة داللة الفروق وذلك  الدراسي

  (31)الجدول رقم 
 الدراسي تخصصلل بالنسبة (ويلكس لمبدا)تحليل التباين المتعدد قيمة 

Effect القيمة F  درجة
 الحرية

درجة حرية 
 الخطأ

القيمة 
 الحتمالية

 القرار

التخصص 
 الدراسي

Wilks’ 
Lambda 

 دال 006. 2762.456 12.000 2.336 974.
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( 2.331)إذ كانت قيمة ف  دالة إحصائيا   (ويلكس لمبدا)أن قيمة  (31)رقم الحظ من الجدول ي  
ستخدم اوللتحقق من هذه الفروق  (0.05)وهي أصغر من مستوى الداللة ( 1.111)والقيمة االحتمالية لها 

 (:30)وذلك كما في الجدول رقم  الدراسي تخصصللمتغير اتحليل التباين األحادي بالنسبة الباحث 
  (31)الجدول رقم 

 الدراسي تخصصتحليل التباين األحادي بالنسبة لل
مجموع   

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

F  القيمة
 الحتمالية

 القرار

التخصص 
 الدراسي

 غير دال 534. 730. 6.241 3 18.724 الحاجات
 غير دال 802. 332. 1.687 3 5.060 المعلومات والتسلية
 دال 000. 6.019 69.346 3 208.038 دوافع المشاهدة
 غير دال 324. 1.159 10.932 3 32.797 الرأي الشخصي
 غير دال 096. 2.124 130.906 3 392.719 مشاهدة الدراما

إذ كانت القيمة  إحصائيا   ةعد دوافع المشاهدة دالب  في  الفروق أن (30)رقم الحظ من الجدول ي  
في األبعاد  في حين لم تكن الفروق دالة إحصائيا  ( 0.05) االحتمالية أصغر من مستوى الداللة

 (Scheffe) م اختبار شيفيهاستخدقام الباحث باعد دوافع المشاهدة األخرى ولتحديد جهة الفرق في ب  
 (:32)رقم كما في الجدول وذلك 

  (32)الجدول رقم 

 الدراسي تخصصبالنسبة للScheffe) )اختبار شيفيه 

 التخصص 
 (I) الدراسي

 التخصص
 (J) الدراسي

 المتوسط
 (I-J) 

Std. 
Error 

القيمة 
 الحتمالية

 القرار

دوافع 
 المشاهدة

 دال لصالح األدبي 004. 34013. *-1.2349- أدبي علمي
 دال لصالح المهني 008. 26545. *-9137.- مهني

مدة مشاهدة الدراما التلفزيونية درجات متوسطات  أن الفرق بين (32)الحظ من الجدول رقم ي  
األدبي طالب الفرع لصالح دال إحصائيا   المرحلة الثانوية بالنسبة للتخصص الدراسي بطالل المدبلجة

بمشاهدة الدراما وهذا يدّل على قّلة اهتمام طالب الفرع العلمي  عد دوافع المشاهدةفي ب  والفرع المهني 
 مدة الذين لديهم اهتمامات دراسية أكثر تتعلق بطبيعة تحصيلهم العلمي وبالتالي انخفاضالمدبلجة و 

لديهم وزيادة اهتمام طالب الفرعين المهني واألدبي  ة المدبلجةالدراما التلفزيونيساعات مشاهدة 
 الدراما التلفزيونية المدبلجةساعات مشاهدة  مدة ازديادوبالتالي  مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجةب

 .الفرضية قبولوبالتالي ( 03)الشكل البياني رقم  كما فيلديهم 
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. 
  (13)البياني رقم شكل ال

 الدراسي تخصصللبالنسبة  الدراما التلفزيونية المدبلجة مدة مشاهدة درجاتمتوسطات 

 :ةبعالفرضية الساالنتائج المتعلقة ب-7
 مدة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجةدرجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

 .العمر عزى إلى متغيرت ينالمراهق لدى الطالب
واالنحراف المعياري وفقا  ألبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة ألفراد عينة بعد حساب المتوسط 

 :(04)بياني رقم الشكل وكما في ال( 33)البحث بالنسبة لمتغير العمر كما في الجدول رقم 
 ( 33)الجدول رقم 

 المتوسط والنحراف المعياري بالنسبة للعمر
المعلومات  الحاجات العمر 

 والتسلية
دوافع 
 المشاهدة

الرأي 
 الشخصي

مشاهدة 
 الدراما

 82.1429 21.2143 20.5000 20.5000 19.9286 14 سنة 14 المتوسط
 84.4216 21.8973 20.7730 21.3297 20.4216 185 سنة 15
 83.9594 21.2841 20.6290 21.3420 20.7043 345 سنة 16
 82.9437 21.0512 20.2711 21.3504 20.2711 391 سنة 17
 83.1481 20.9722 20.5278 21.1019 20.5463 108 سنة 18
 88.1250 21.8750 22.0000 21.8750 22.3750 8 سنة 19

 83.5871 21.2769 20.5195 21.3111 20.4795 1051 المجموع
النحراف 
 المعياري

 6.24940 2.29309 3.25222 2.65301 3.29252 14 سنة 14
 7.56318 3.02799 3.53743 2.16806 2.70578 185 سنة 15
 7.84950 3.08228 3.30456 2.17788 2.98438 345 سنة 16
 7.94868 3.04200 3.40334 2.28091 2.90590 391 سنة 17
 8.19256 3.21346 3.52947 2.46448 3.08867 108 سنة 18
 6.72814 3.13676 4.86973 2.16712 2.26385 8 سنة 19

 7.86316 2.29309 3.41849 2.25035 2.92287 1051 المجموع
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. 
  (14) البياني رقم شكلال

 متوسطات درجات مدة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة بالنسبة للعمر

بالنسبة  (Wilks’ Lambda)باستخدام تحليل التباين المتعدد ويلكس لمبدا قام الباحث ثّم 
 (.34)رقم كما في الجدول للعمر بحساب القيمة االحتمالية وقيمة ف لمعرفة داللة الفروق وذلك 

  (34) الجدول رقم
 بالنسبة للعمر (ويلكس لمبدا) تحليل التباين المتعدد قيمة

القيمة  درجة حرية الخطأ درجة الحرية Value F العمر
 الحتمالية

Wilks' Lambda .977 1.220 20.000 3456.873 .226 
b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the 

significance level. 
إذ بلغت قيمة ف  إحصائيا   غير دالة (ويلكس لمبدا)أن قيمة ( 34)ي الحظ من الجدول رقم 

، وذلك بتحليل التباين األحادي قام الباحثوللتحقق من ذلك ( 1.221)والقيمة االحتمالية لها( 0.22)
 :(31)رقم كما في الجدول 

  (35) الجدول رقم
 الدللة اإلحصائية ألبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة بالنسبة للعمر
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ُدوافعُالمشاهدة
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مجموع   
 المربعات

df  متوسط
 المربعات

F  القيمة
 الحتمالية

 القرار

 دالغير  155. 1.609 13.704 5 68.518 الحاجات العمر
 غير دال 632. 689. 3.496 5 17.481 المعلومات والتسلية
 غير دال 424. 987. 11.539 5 57.695 دوافع المشاهدة
 غير دال 051. 2.218 20.818 5 104.091 الرأي الشخصي
 غير دال 111. 1.796 110.652 5 553.258 مشاهدة الدراما
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إذ كانت القيم االحتمالية أكبر  غير دالة إحصائيا  أن جميع الفروق ( 31)ي الحظ من الجدول رقم 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات ، وهذا يدّل على أنه ال توجد فروق (0.05)من مستوى الداللة 

بالنسبة ألبعاد  البحثالعمر بين أفراد عينة عزى إلى متغير تة الدراما التلفزيونية المدبلجة مدة مشاهد
تالفها بالنسبة للعمر وبالتالي ، وقد يعود ذلك لتنوع االهتمامات واخة المدبلجةمشاهدة الدراما التلفزيوني

 .رفض الفرضية

قام ولمعرفة داللة الفروق بين أفراد العينة بالنسبة ألبعاد الحاجات النفسية الثالثة ومتغير العمر 
( 09-04)وحت بين بحساب المتوسط واالنحراف المعياري ألفراد العينة وفق أعمارهم التي ترا الباحث

المئوية لكل فئة من العمر وذلك كما  سنة وذلك وفق األعداد الممثلة لعمر الطالب المراهقين والنسبة
 (.31)رقم في الجدول 

 
  (36)رقم الجدول 

 الترتيبمع  للعمرتوزع أفراد العينة بالنسبة لالنسبة المئوية 
 الترتيب المئوية النسبة التكرار العمر

 5 % 1.3 14 سنة 14
 3 % 17.6 185 سنة 15
 2 %  32.8 345 سنة 16
 1 %37.2  391 سنة 17
 4 %10.3  108 سنة 18
 6 % 0.8 8 سنة 19

  100.0 1051 المجموع

 
 

وقد كانت نتائج المتوسطات واالنحراف المعياري بالنسبة للحاجات النفسية المدروسة وفق العمر 
 :كما يلي

 :الذاتبالنسبة للحاجة إلى تقدير  - أ

قام الباحث بحساب المتوسط واالنحراف المعياري ألفراد العينة وفق أعمارهم وذلك بحسب كل ب عد 
 (.01)وكما في الشكل البياني رقم ( 37)من أبعاد الحاجة إلى تقدير الذات كما في الجدول رقم 
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  (37) الجدول رقم
 الذات بالنسبة للعمرالمتوسط والنحراف المعياري ألبعاد الحاجة إلى تقدير 

تقديرُالذاتُ العائليتقديرُالذاتُُالعمر 
 المدرسي

تقديرُالذاتُ
ُالرفاقي

تقديرُالذاتُ
ُالجسمي

الحاجةُإلىُتقديرُ
ُالذات
ُالكلي

ط
س
المتو

ُ

 90.1429 22.5714 23.0714 17.8571 14ُ26.6429 سنة 14

 85.7622 22.5622 21.9568 16.5405 24.7027 185 سنة 15

 86.5304 22.7420 22.1797 16.6870 345ُ24.9217 سنة 16

 86.4143 22.9744 22.2788 16.4552 24.7059 391 سنة17ُ

 85.5000 22.7685 22.1019 16.2593 24.3704 108 سنة 18

 83.0000 22.8750 20.0000 15.2500 24.8750 8 سنة 19

 86.2674 22.7983 22.1646 16.5357 24.7688 1051 المجموع

ي
فُالمعيار

حرا
الن
ا

ُ

 11.68073 4.27361 3.24545 3.15880 3.12821 14 سنة14ُ

 9.09656 2.88882 3.09773 2.44943 4.31293 185 سنة 15

 8.83307 2.59810 3.20195 2.62157 3.74744 345 سنة16ُ

 8.59977 2.65047 2.99684 2.52828 4.00742 391 سنة 17

 8.54291 2.67423 3.20029 2.32568 3.79028 108 سنة 18

 11.97617 2.69590 3.11677 3.84522 3.52288 8 سنة 19

 8.83359 2.70365 3.11043 2.55033 3.94544 1051 المجموع

 

. 
  (15) البياني رقم شكلال

 أبعاد الحاجة إلى تقدير الذات بالنسبة للعمر

للعمر بالنسبة  (Wilks’ Lambda)باستخدام تحليل التباين المتعدد ويلكس لمبدا  قام الباحثثّم 
 (.36)رقم كما في الجدول بحساب القيمة االحتمالية وقيمة ف لمعرفة داللة الفروق وذلك 
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 (38) الجدول رقم
 للعمرألبعاد الحاجة إلى تقدير الذات بالنسبة  (ويلكس لمبدا)قيمة تحليل التباين المتعدد 

القيمة  درجة حرية الخطأ درجة الحرية F القيمة العمر
 الحتمالية

Wilks' Lambda .978 1.188 20.000 3456.873 .254 

إذ بلغت قيمة ف إحصائيا  غير دالة  (ويلكس لمبدا)أن قيمة ( 36)الحظ من الجدول رقم ي  
 بتحليل التباين األحادي الباحثقام وللتحقق من ذلك ( 1.214)والقيمة االحتمالية لها  (0.066)

 :(39)رقم كما في الجدول وذلك 
  (39) الجدول رقم

 الدللة اإلحصائية ألبعاد الحاجة إلى تقدير الذات بالنسبة للعمر
مجموع   

 المربعات
df  متوسط

 المربعات
F  القيمة

 الحتمالية
 القرار

 دال غير 424. 987. 15.366 5 76.830 تقدير الذات العائلي العمر
 غير دال 123. 1.739 11.271 5 56.353 تقدير الذات المدرسي
 غير دال 263. 1.296 12.518 5 62.589 تقدير الذات الرفاقي
 غير دال 649. 667. 4.880 5 24.400 تقدير الذات الجسمي
 غير دال 345. 1.125 87.762 5 438.811 تقدير الذات الكلي
أن جميع الفروق غير دالة إحصائيا  إذ كانت القيم االحتمالية أكبر ( 39)ي الحظ من الجدول رقم 

 (.0.05)من مستوى الداللة 
بحساب المتوسط واالنحراف المعياري ألفراد العينة  قام الباحث :بالنسبة للحاجة إلى االستقاللية - ب

كما و ( 41)رقم كما في الجدول  االستقالليةوفق أعمارهم وذلك بحسب كل ب عد من أبعاد الحاجة إلى 
 (.01)الشكل البياني رقم في 

  (41) الجدول رقم
 بالنسبة للعمر الستقالليةالمتوسط والنحراف المعياري ألبعاد الحاجة إلى 

استقاللُالرأيُُالعمر 
 واألفكار

االستقاللُ
 االنفعالي

االستقاللُ
 االجتماعي

الحاجةُإلىُاالستقالليةُ
ُالكلية

 82.3571 31.1429 24.7857 26.4286 14ُسنة14ُُالمتوسط

 80.2000 29.9459 23.9784 26.2757 185ُسنة15ُ

 80.1826 30.1420 23.9072 26.1333 345 سنة16ُ

 79.8696 29.9668 23.6777 26.2251 391 سنة17ُ

 79.4630 29.8333 23.8796 25.7500 108 سنة18ُ

 79.7500 29.7500 23.7500 26.2500 8 سنة19ُ

 80.0209 30.0209 23.8421 26.1579 1051 المجموع

االنحرافُ
ُالمعياري

 8.67008 3.54872 2.80600 3.47993 14 سنة14ُ

 6.63882 3.14112 2.63537 3.15793 185ُسنة15ُ

 6.20612 2.82021 2.68666 2.67192 345 سنة16ُ

 6.99750 3.41661 2.77322 2.67188 391 سنة17ُ

 7.82690 3.66468 3.01001 2.86821 108 سنة18ُ

 5.77556 1.83225 2.54951 2.49285 8 سنة19ُ

 6.78623 3.20082 2.74396 2.79111 1051 المجموع
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. 
  (16) البياني رقم شكلال

 أبعاد الحاجة إلى الستقاللية بالنسبة للعمر

للعمر بالنسبة  (Wilks’ Lambda)باستخدام تحليل التباين المتعدد ويلكس لمبدا  قام الباحثثّم 
 (.40)رقم كما في الجدول بحساب القيمة االحتمالية وقيمة ف لمعرفة داللة الفروق وذلك 

  (41) الجدول رقم
 ألبعاد الحاجة إلى الستقاللية بالنسبة للعمر( ويلكس لمبدا)قيمة تحليل التباين المتعدد 

القيمة  درجة حرية الخطأ درجة الحرية F القيمة العمر
 الحتمالية

Wilks' Lambda .990 .665 15.000 2879.665 .821 

غير دالة إحصائيا  إذ بلغت قيمة ف  (ويلكس لمبدا)أن قيمة ( 40)ي الحظ من الجدول رقم 
 بتحليل التباين األحادي قام الباحثوللتحقق من ذلك ( 1.620)والقيمة االحتمالية لها ( 1.111)

 :(42)رقم كما في الجدول وذلك 
  (42) الجدول رقم

 الدللة اإلحصائية ألبعاد الحاجة إلى الستقاللية بالنسبة للعمر
مجموع   

 المربعات
df  متوسط

 المربعات
F  القيمة

 الحتمالية
 القرار

استقالل الرأي  العمر
 واألفكار

 غير دال 696. 605. 4.720 5 23.601

 دالغير  589. 747. 5.629 5 28.147 الستقالل النفعالي
 غير دال 723. 570. 5.851 5 29.257 الستقالل الجتماعي

الحاجة إلى 
 ةالستقاللية الكلي

 غير دال 713. 583. 26.906 5 134.530
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إذ كانت القيم االحتمالية أكبر  أن جميع الفروق غير دالة إحصائيا  ( 42)الحظ من الجدول رقم ي  
 (.0.05)من مستوى الداللة 

بحساب المتوسط واالنحراف المعياري ألفراد العينة  قام الباحث :الجنس إلىبالنسبة للحاجة  - ت
والشكل ( 43)رقم كما في الجدول  الجنسوفق أعمارهم وذلك بحسب كل ب عد من أبعاد الحاجة إلى 

 (.07)البياني رقم 
  (43) الجدول رقم

 المتوسط والنحراف المعياري ألبعاد الحاجة إلى الجنس بالنسبة للعمر
االهتمامُُالعمر 

 بالجنسُاآلخر
ُمصادر

المعلوماتُعنُ
 الجنس

البحثُعنُ
المعلوماتُ
والمواضيعُ
 الجنسية

الثقافةُ
ُالجنسية

الحاجةُإلىُ
ُةالجنسُالكلي

ط
س
المتو

ُ

 122.7143 63.0000 22.0714 23.0000ُ17.9286 14 سنة 14

 122.3027 61.9351 21.4216 19.2595 21.2541 185 سنة 15

 123.9130 62.1391 21.4145 22.0986ُ18.6261 345 سنة 16

 124.6394 61.9872 20.7928 18.5320 22.6624 391 سنة 17

 124.4259 61.5278 20.8148 21.9167ُ18.7963 108 سنة 18

 129.7500 61.5000 20.3750 19.1250 22.0000 8 سنة 19

 123.9810 61.9905 21.1237 22.1522ُ18.7146 1051 المجموع

ي
فُالمعيار

حرا
الن
ا

ُ

 14.08998 3.08844 1.32806 2.70226 3.92232 14 سنة 14

 10.90249 5.28391 2.80054 4.50064ُ2.59760 185 سنة 15

 10.59637 5.52040 3.03743 2.66041 4.32564 345 سنة 16

 10.08123 5.32072 3.33905 4.19078ُ2.59652 391 سنة 17

 11.32709 5.15998 3.26736 2.75735 4.71451 108 سنة 18

 17.41715 5.47723 2.82527 2.29518 8ُ3.50510 سنة 19

 10.67117 5.33559 3.13231 2.64258 4.35842 1051 المجموع

 

 . 
 أبعاد الحاجة إلى الجنس بالنسبة للعمر (17) البياني رقم شكلال
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للعمر بالنسبة  (Wilks’ Lambda)باستخدام تحليل التباين المتعدد ويلكس لمبدا  قام الباحثثّم 
 (.44)رقم كما في الجدول بحساب القيمة االحتمالية وقيمة ف لمعرفة داللة الفروق وذلك 

  (44) الجدول رقم
 ألبعاد الحاجة إلى الجنس بالنسبة للعمر (ويلكس لمبدا)قيمة تحليل التباين المتعدد 

القيمة  درجة حرية الخطأ درجة الحرية F القيمة العمر
 الحتمالية

 القرار

Wilks’ 
Lambda 

 دال 004. 3456.873 20.000 2.030 962.

لمتغير العمر إذ  في أبعاد الجنس وفقا   أن هناك فروق دالة إحصائيا  ( 44)الحظ من الجدول رقم ي  
صغر من مستوى أوهي  (1.114)وبلغت القيمة االحتمالية  دالة إحصائيا   (ويلكس لمبدا)كانت قيمة 

رقم كما في الجدول وذلك  بتحليل التباين األحادي قام الباحثوللتحقق من ذلك  (0.05)الداللة 
(41): 

  (45) الجدول رقم
 بالنسبة للعمر الجنسالدللة اإلحصائية ألبعاد الحاجة إلى 

مجموعُ  
 المربعات

df ُمتوسط
 المربعات

F  القيمة
 االحتمالية

 القرار

 دال 015. 2.849 53.649 268.246ُ5ُاالهتمامُبالجنسُاالخر رالعم

عنُُالمعلوماتمصادرُ
ُالجنس

 دال 039. 2.346 16.277 5 81.384

المعلوماتُالبحثُعنُ
ُالجنسيةُوالمواضيع

 دال 037. 2.375 23.152 115.759ُ5

 غيرُدال 117. 1.767 200.452 5 1002.261ُالكليةُالجنسالحاجةُإلىُ

أن هناك فروق دالة إحصائيا  في أبعاد الجنس وفقا  لمتغير العمر إذ ( 41)ي الحظ من الجدول رقم 
م استخدقام الباحث باولتحديد جهة الفرق ( 0.05)كانت القيمة االحتمالية أصغر من مستوى الداللة 

 (:41)رقم كما في الجدول وذلك  ،(Scheffe) اختبار شيفيه
  (46)الجدول رقم 

 للعمربالنسبة  Scheffe))اختبار شيفيه 
 العمر 

(I) 
 العمر
 (J) 

  
 المتوسط
(I-J) 

Std. Error  القيمة
 الحتمالية

 القرار

الهتمام 
بالجنس 

 خراآل

17.00 14.00 -.3376- 1.18032 1.000  
 17دال لصالح عمر  022. 38722. *1.4084 15.00
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سنة لصالح  (17و15 )بين عمر  أن هناك فرق دال إحصائيا  ( 41)الجدول رقم الحظ من ي  
 المعلومات والمواضيع ب عد البحث عناالهتمام بالجنس اآلخر أما الفروق في  ب عدفي  سنة( 17)عمر 

ويرى الباحث أن األصغر  ،(Scheffe) شيفيه اختبار لم تكن جوهرية إلى الحد الذي يظهره الجنسية
في بداية مرحلة حيث أن االهتمام يكون لنفس الجنس  ،بالجنس اآلخر ا  اهتمامو  انجذابا   ألقلاسنا  هم 

ومن ناحية  والذي يتطور بتأثير التغيرات الجنسية والبلوغ،المراهقة والتي تقابل المرحلة اإلعدادية 
وتوجههم نحو الجنس اكتسابا  للمعرفة والخبرات و  بالجنس اآلخر ا  اهتمام أخرى فإن األكبر سنا  أكثر

وبالتالي توجها  نحو الجنس اآلخر  وسائل اإلعالم يعرض فيطالعا  لما اهم أكثر اكتسابا  و و ، اآلخر
النمو  وهذا يدّل على أنوما يتطلبه ذلك من سعي لمعرفة كل ما يتعلق بالجنس والجنس اآلخر، 

لم المراهق أن نموه السوي يعحيث الجسمي والجنسي للمراهق يؤدي إلى االهتمام بالجنس اآلخر، 
( 146، ص 1990زهران، )وقوته الجسدية ومظهره الخارجي يلعب دورا  مؤثرا  في توافقه االجتماعي 

س ــــــي للمراهق وميله الطبيعي نحو االهتمام بالجنـــــــــرا  على النضج الجنســـــــوبالتالي يعطينا مؤش
 .رفض الفرضيةوبالتالي ، اآلخر

 
 :مقترحات البحث :ثالثاا 

 :من المقترحات أهمها عدد  إلى الباحث  خلص البحثفي ضوء نتائج 

الدراما التلفزيونية الوافدة  مضامين بمراقبةأن تقوم جهة رقابية من اإلعالميين والتربويين   -0
وضرورة االنتقاء الجيد على الجمهور بشكل عام والمدبلجة بشكل خاص وبيان أثرها قبل عرضها 

 .لى كل ما ي عرض وي قدم للمشاهدين المراهقين واألطفال بشكل خاص والمجتمع بشكل عامواإلشراف ع

من حيث مد يد العون  الحاجات النفسية للمراهقينب إنشاء مراكز إرشادية تربوية تهتم  -2
، وذلك من خالل ندوات ودورات إرشادية على فهمها في إطار الظروف المحيطةوالمســـــــــاعدة 

تعالج المشكالت وتلبي إشباع ( على الفضائية التربوية السورية)ــــــــة، وبرامج تلفزيونية مدروســــــ
 .الحاجات النفســــــــية لديهم

المنوط بها من دور الاألسرة ب إخضاع أولياء األمور لدورات تثقيية، توضح لهم أهمية قيام  -3
يم التي تدعم القرامج الهادفة انتقاء البي مشاركتهم فو المراهقين، ها ئأبناوحوار توجيه ومتابعة حيث 

، وتشجيعهم على تحمل واعيةو سليمة تنشئة  تهمشخصي تنشئةاألخالقية واالجتماعية بما يسهم في 
 .المسؤولية واالعتماد على النفس

واستخدام بعض محتويات  ومشوقة، وفق طرائق جّذابة التربوي والنفسياإلرشاد دور تفعيل   -4
 .البرامج التربوية التي تتضمن إشباعا  للحاجات النفسية لدى الطلبة في المدارس الثانوية
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إنتاج أشكال درامية متنوعة الموضوعات وغنية بمضامينها الفكرية وتستطيع أن تستخدم كل   -1
أن تغرس القيم والمفاهيم  هوسائل التشويق واإلثارة بحيث تتالءم مع واقعنا وتستطيع في الوقت نفس

 .التي تساعد على النهوض بالمجتمع

إثراء وقت المراهقين بما هو مفيد وتدعيم قيم االنتماء والحفاظ على الهوية والشخصية العربية   -1
 .لمّية واالجتماعّية داخل المدرسةواستثمار طاقاتهم في النشاطات الرياضّية والثقافّية والع ،في مدارسنا

ج ومسلسالت تحاكي مرحلة المراهقة وحاجاتها على أن يكون جّل أبطال إنتاج برام  -7
 .شخصياتها من المراهقين لتضفي عامل المصداقية لدى المراهق وأسرته

عالمية   -6 عن حاجات طلبة المرحلة الثانوية في الجمهورية العربية إجراء أبحاث نفسية وا 
في  التربية واإلعالم والصحة تي مجاال، مع التركيز على االستفادة من االختصاصيين فالسورية

 .والحلول المناسبة لها ومضمونها لبرامجاستراتيجية لعملية إعداد 

 

 ملخص البحث باللغة العربية :رابعاا 
 وعالقتها ببعض الحاجات النفسية لدى المراهقين( المدبلجة)مشاهدة الدراما التلفزيونية 

 في مدارس محافظة دمشق التعليم الثانويدراسة ميدانية على عينة من طالب مرحلة 
 :مقدمة -

ي شكل اإلعالم بوسائله عصب الحياة المعاصرة ووجها  من وجوه الحضارة نظرا  لدوره الهام في 
الحياة اإلنسانية، فقد شهدت السنوات األخيرة من القرن العشرين ظهور القنوات الفضائية وانتشارها 

نها على استقطاب المشاهدين ببث جملة من البرامج على نطاق واسع، وازدادت المنافسة بي
فقد أصبحت الدراما . والمسلسالت واألفالم التي القت رواجا  وقبوال  بينهم باختالف مراحلهم العمرية

وقد انتشرت في اآلونة األخيرة . وربما تأثيرا  ، والمادة األكثر مشاهدة  ، التلفزيونية مادة الترفيه الرئيسة
دول العالم منها المكسيكية والكورية  معظمدرامية تلفزيونية مدبلجة وافدة علينا من  مسلسالت وأفالم

وال شك أن شريحة  .مختلفة بأشكالها ومضامينها عن مجتمعنا بقيمه وتقاليدهوغيرها، و والتركية 
تقليد أبطال المراهقين هي الفئة األكثر تغيرا  وتأثرا  بمتابعة تلك الدراما لساعات طويلة وانشغالهم بها ب

تلك الدراما وممثليها وتقمص أفكارها ومضامينها، حيث يسعى المراهقون لتلبية حاجاتهم المختلفة في 
شباعها من خالل مشاهدة التلفزيون بشكل عام ومتابعة الدراما بشكل خاص بما تحمله  هذه المرحلة وا 

 .من مضامين ونماذج يقبلونها ويتقمصونها بأفكارهم وسلوكهم
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 :البحث مشكلة -

مع تبدل أولويات الحاجات لدى المراهقين في هذه المرحلة تغدو بعض الحاجات أقوى من غيرها 
وأكثر إلحاحا  على المراهقين في تلبيتها وذلك ألن الحاجات أساس ومنطلق كل سلوك وبالتالي تطرأ 

يره لذاته وميله تغيرات عديدة على سلوك المراهق سعيا  منه إلشباع حاجاته، ومن أهم الحاجات تقد
إلى االستقاللية واهتمامه بالجنس والجنس اآلخر، وحاجته لالنتماء والقبول االجتماعي، حيث يسعى 
المراهق إلشباع تلك الحاجات بطرق مختلفة متأثرا  بالجو المحيط به بما في ذلك وسائل اإلعالم ولعل 

خاص التي تشد المراهقين بواقع يختلف التلفزيون أهمها بفقراته الدرامية بشكل عام والمدبلجة بشكل 
عن الواقع الذي يعيشونه بما يحويه من اختالفات يتوق المراهقين لتبنيها كحلول جاهزة لما يرغبون 

 .ويحلمون به في عالم الخيال

خيرة ظاهرة اجتماعية تمثلت بمتابعة الدراما التلفزيونية المدبلجة بشكل عام فقد برزت في اآلونة األ
حيث يزداد . عاما  بشكل خاص( 14-18)هقين الذين هم في مرحلة عمرية تتراوح بين ومن المرا

اهتمام المراهق بحاجاته ويسعى جاهدا  إلشباعها األمر الذي يدفع بالمراهق لمتابعة الدراما كونها من 
 أهم وأيسر الوسائل التي يمكن أن تشبع حاجاته

 :اإلجابة عن التساؤل التاليسعى البحث الحالي إلى على ما تقدم ي وبناء  
ما هي طبيعة العالقة بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة وبعض الحاجات النفسية لدى 

 .المراهقين

 :تنطلق أهمية البحث من النقاط التالية :أهمية البحث -

من المرحلة العمرية والنمائية التي تناولها البحث والمتمثلة بمرحلة المراهقة كونها مرحلة  -0
 .جلي في المراحل العمرية القادمةتغيرات جسمية ونفسية عديدة لها تأثيرها ال تشهد

ما تشهده هذه المرحلة من تطورات في شخصية المراهق، فمن الصعب على اآلباء  -2
السيطرة على كافة المؤثرات المحيطة به، أو ضبط ما يشاهده وما والمربين التحكم أو 

 .من قبل األهل يتطلب المزيد من المراقبة واالهتمام لتلفزيون وهذاي عرض عليه با
ن في تفاعلهم مع محيطهم وتأثرهم بما يعرضه التلفزيون من برامج من سلوك المراهقي -3

 .مافقرات، وتقمصهم وتقليدهم لشخصيات وأبطال الدراو 
شباع تلك  نسانيدراسة الحاجات النفسية كونها محرك للسلوك اإل من -4 وما يتطلبه تلبية وا 

 .الحاجات من اللجوء إلى مصادر ووسائل إعالمية مختلفة
باالستفادة من نتائج البحث في اعداد وتطوير برامج ارشادية لتوجيه الطالب المراهقين  -1

 .في إشباع حاجاتهم في هذه المرحلة
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دة من نتائج البحث في فهم بعض األنماط السلوكية لدى المراهقين وتوجهاتهم باالستفا -1
 .من خالل تقليدهم لشخصيات الدراما وأبطالها

ة األبحاث والدراسات التي تناولت مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة وعالقتها ببعض قلّ  -7
 .الباحثالحاجات النفسية لدى المراهقين في المجتمع السوري على حد علم 

 :يهدف البحث الحالي إلى :أهداف البحث -

ة إلى تقدير الذات لدى دراسة العالقة بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة والحاج -0
 .المراهقين

دراسة العالقة بين مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة والحاجة إلى االستقاللية لدى  -2
 .المراهقين

الدراما التلفزيونية المدبلجة والحاجة إلى الجنس لدى دراسة العالقة بين مشاهدة  -3
 .المراهقين

 .المدبلجةالتلفزيونية الكشف عن مدى متابعة الطالب المراهقين للدراما  -4
الحاجة )المدبلجة لحاجات المراهقين مشاهدة الدراما التلفزيونية الكشف عن مدى إشباع  -1

 .(ة إلى الجنسإلى تقدير الذات، الحاجة إلى االستقاللية، والحاج
ستفادة من نتائج البحث في العمل بالميدان اإلرشادي من خالل العالقة بين إمكانية اال -1

 .المرشد والطالب المراهقين من خالل تفاعلهم اليومي
 :إلجابة عن األسئلة التاليةفي بحثه لحث االب يسعى:أسئلة البحث -

 التلفزيونية المدبلجة؟لدراما لالمراهقين  الطالبما عدد ساعات مشاهدة  -0
 ن فيها الدراما التلفزيونية المدبلجة؟و المراهق الطالبشاهد ما هي األوقات التي ي   -2
ن فيها الدراما التلفزيونية و المراهق الطالبشاهد أكثر أيام األسبوع التي ي   وما ه -3

 المدبلجة؟
 التلفزيونية المدبلجة؟الدراما فيها ن و المراهق الطالب شاهدما هي أهم القنوات التي ي   -4
، مع لوحدهم)المدبلجة لدراما التلفزيونية ل المراهقون الطالب مشاهدةما هي طقوس  -1

 ؟(مرفاقه، مع األهل

 :التاليةحث للتأكد من صحة الفرضيات ايسعى الب :فرضيات البحث -

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاهدة الدراما التلفزيونية  :الفرضية األولى -0
 .إلى تقدير الذات حاجتهمو ن يالمراهق الطالب لدىالمدبلجة 
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاهدة الدراما التلفزيونية  :الفرضية الثانية -2
 .االستقالليةإلى  حاجتهمو ن يالمراهق لدى الطلبةالمدبلجة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاهدة الدراما التلفزيونية  :الثالثةالفرضية  -3
 .الجنسإلى  حاجتهمو ن يالمراهق الطالبلدى المدبلجة 

مدة مشاهدة درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  :الفرضية الرابعة -4
الجنس  عزى إلى متغيرت ينالمراهق الطالبلدى  الدراما التلفزيونية المدبلجة

 (.ذكور/إناث)
مدة مشاهدة درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  :الفرضية الخامسة -1

 .الصف الدراسي عزى إلى متغيرت ينالمراهق الطالبلدى  الدراما التلفزيونية المدبلجة
مدة مشاهدة درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  :الفرضية السادسة -1

 .التخصص الدراسي عزى إلى متغيرت ينالمراهق الطالب لدى التلفزيونية المدبلجةالدراما 
مدة مشاهدة درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  :ةبعالفرضية السا -7

 .العمر عزى إلى متغيرت ينالمراهق الطالبلدى  الدراما التلفزيونية المدبلجة
 :منهج البحث -

المنهج الوصفي التحليلي، الذي يسعى لدراسة الظاهرة وبيان ه على بحثاعتمد الباحث في 
 .خصائصها وحجمهـا

 :عينة البحث -

يتألف المجتمع األصلي للبحث من جميع طالب المرحلة الثانوية للمدارس الرسمية في محافظة 
طالبا  وطالبة ومن الفرع العلمي ( 12944)والبالغ عددهم ( 2102-2100) دمشق للعام الدراسي

واألدبي والمهني، ومن كال الجنسين وتم اختيارهم بشكل يتناسب والتوزع الجغرافي، وقد بلغ حجم عينة 
من حجم المجتمع األصلي، وقد تم تطبيق البحث في %( 2)طالبا  وطالبة وبواقع ( 0110)البحث 

 (.2103-2102)األول عام الدراسي  حدود الفترة الزمنية من شهر ايلول وحتى نهاية شهر كانون
 :أدوات البحث -

 :لتحقيق أهداف البحث قام الباحث

 .بإعداد استبانة لقياس مدة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة -0

طالع على عدد من المقاييس ذات اس الحاجات النفسية، وذلك بعد االبناء أداة لقي  -2
ى الصلة المباشرة بأداة البحث مما يخص الحاجة إلى تقدير الذات، والحاجة إل

 .االستقاللية
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طالع على عدد من الدراسات المتعلقة ة لقياس الحاجة إلى الجنس بعد االبإعداد أدا -3
 .بالجنس وبالتربية الجنسية

 :المعالجة اإلحصائية -

 .قام الباحث بمعالجة فرضيات البحث باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث
 :أهـم نتائج البحث -

داللة إحصائية بين أبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة وأبعاد توجد عالقة ذات  -0
العالقة إيجابية باستثناء العالقة  الحاجة إلى تقدير الذات لدى الطالب المراهقين وكانت

الرفاقي حيث  الذات وب عد تقدير( ب عد دوافع المشاهدةب عد الحاجات و )بين ب عدين هما 
 .وبذلك تحققت الفرضية األولى ،كانت العالقة بينهما سلبية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة وأبعاد  -2
العالقة باستثناء العالقة إيجابية  الحاجة إلى االستقاللية لدى الطالب المراهقين وكانت

 .الثانية لفرضيةب عد الحاجات وأبعاد الحاجة إلى االستقاللية، وبذلك تحققت ابين 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة وأبعاد  -3
ب عد العالقة بين باستثناء العالقة إيجابية  الحاجة إلى الجنس لدى المراهقين وكانت

 .الثالثة ، وبذلك تحققت الفرضيةوالعالقة سلبيةالحاجات وأبعاد الحاجة إلى الجنس 

ة الدراما التلفزيونية المدبلجة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مدة مشاهد -4
 .الرابعة والفرق لصالح اإلناث، وبذلك تحققت الفرضيةالجنس  عزى إلى متغيرت

ة الدراما التلفزيونية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مدة مشاهدال  -1
لصالح  الفرقو  (ب عد الرأي الشخصي)ما عدا الصف الدراسي  عزى إلى متغيرنالمدبلجة 

 .الخامسة وبذلك لم تتحقق الفرضية الثالث الثانوي،

ة الدراما التلفزيونية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مدة مشاهد -1
الفرق لصالح و  ما عدا ب عد دوافع المشاهدةالتخصص الدراسي  عزى إلى متغيرتالمدبلجة 

 .السادسة لفرع األدبي والفرع المهني، وبذلك لم تتحقق الفرضيةا

الدراما التلفزيونية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مدة مشاهدةال  -7
ما عدا ب عد االهتمام بالجنس اآلخر والفرق دال العمر  عزى إلى متغيرتالمدبلجة 

وبذلك لم تتحقق صحة  ،سنة( 07)سنة لصالح عمر ( 07و 01)إحصائيا  بين عمر 
 .السابعة الفرضية
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لمدة  التلفزيونية المدبلجةالمشاهدين للدراما  المراهقين ن الطالبأ البحثأوضحت نتائج  -6
الذين و  وهي أعلى نسبة مشاهدة البحث من عينة%( 27.7)ساعة يوميا  يشّكلون نسبة 

 .بالمرتبة الثانية %(21.2)لمدة ساعتين يوميا  يشّكلون نسبة ي شاهدون 

 الدراما التلفزيونية المدبلجة حققت فترة العشاء أعلى نسبة ي شاهد فيها الطالب المراهقين -9
 .البحثبالنسبة لعينة %( 11.0)حيث بلغت 

المراهقين الدراما  الطالبحقق يوم الخميس المرتبة األولى وأعلى نسبة ي شاهد فيها  -01
 %(.06.2)يليه يوم الجمعة بنسبة  ،(%20.0)حيث بلغت  التلفزيونية المدبلجة

المراهقين الدراما التلفزيونية المدبلجة مع األهل بنسبة مئوية  الطالبي شاهد  -00
مع ها ي شاهد بينما ،%(03.9)لوحدهم بنسبة مئوية ها في حين ي شاهد ،%(16.1)

 %(.4.6)رفاقهم بنسبة مئوية 
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 .مراجع البحث :خامساا 
 المراجع العربية

، دار آرام للدراسات والنشر التصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة(: 0991)أبو أصبع، صالح  -
 .والتوزيع، عمان

، الطبعة السادسة، دار سيكولوجيا التنشئة الجتماعية(: 2117)أبو جادو، صالح محمد علي  -
 .المسيرة، عمان

لة الجنين إلى مرحلة ــمن مرحان ـــــــــنمو اإلنس(: 0991)صادق، آمال و  أبو حطب، فؤاد -
 .، الطبعة الثانية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرةنينــــــــالمس

 .، بال طبعة، دار الفكر العربيالكلمة في البناء الدرامي(: 0960)أبو الرضا، سعيد  -
، مجلة بلسم، جمعية الهالل مشكالت المراهقة وكيفية التعامل معها(: 0993)أبو فخر، عدنان  -

 (.204)األحمر الفلسطيني، العدد 
، الطبعة األولى، دار أثر وسائل اإلعالم على تعليم األطفال وتثقيفهم(: 2116)أبو معال، عبد الفتاح  -

 .الشروق للنشر والتوزيع، عّمان، األردن
 .، الدار العلمية لليازوريالتنشئة الجتماعية للطفل (:2112)أبو مغلي، سميح وآخرون  -
، القاهرة، اإلدارة استخدام المشاهد المصري للقنوات الفضائية(: 2117)والتليفزيون  اتحاد اإلذاعة -

 .المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم القرار، األمانة العامة
دور المسلسالت العربية التلفزيونية المصرية في التنشئة (: 2114)أحمد، أميره صابر محمود  -

 .كلية اإلعالم، جامعة عين شمس رسالة دكتوراه،، الجتماعية للمراهقين
 .، مطبعة سامي، اإلسكندريةسيكولوجيا نمو الطفل (:0999)أحمد، سهير كامل  -
واقع التربية الجنسية لدى المراهقين في الحلقة الثانية من التعليم  (:2101)األخرس، سمية عماد  -

 .عة دمشق، رسالة ماجستير، كلية التربية، جاممشكالتها-مصادرها-األساسي، مفهومها
 .، دار اآلفاق الجديدة، بيروتمشكالت الطفولة والمراهقة(: 0962)إبراهيم ، مخولو  أسعد، ميخائيل -
ر ــ، الدار العالمية للنشمبادئ علم التصال ونظريات التأثير(: 2113)إسماعيل، محمد حسن  -

 .والتوزيع، القاهرة
 (.7)ة البحوث اإلعالمية، العدد ، مجلأطفالنا والخيالة المرئية (:0993)األصفر، محمد علي  -
 .مكتبة لبنان، بيروت، المعجم المسرحي(: 0997)حنان ، قصابو  الياس، ماري -
ي، الطبعة ـــــــــ، ترجمة محمد عبد العليم مرسالتليفزيون وتربية األطفال(: 2111)إنجالند، ديفيد  -

 .انية، دار العبيكان للنشر والتوزيع، الرياضــالث
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تقاللية لدى طفل ـــــــأثر المعاملة الوالدية في تنمية حاجة الس(: 2101)د بّدور، سماح محم -
 .رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة دمشق، الروضة

 بحث في آليات: مؤسسة العواطف العربية"آركولوجيا  (:2100)بشارات، مصطفى محمد سليمان  -
، رسالة ماجستير، كلية الدراسات (نموذج)استقبال وتأويل المشاهدين الفلسطينيين لمسلسل نور ك 

 .العليا في جامعة بير زيت، فلسطين
الكفاية الشخصية وتقدير الذات وعالقتهما بأمراض الكتئاب لدى (: 0991)بنيس، نجوى السيد  -

 .ق، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزقازيالمراهقين
اعي ضد ـن الوعي الجتمـكويــفي تدور التلفزيون المصري (: 0993)البيومي، عادل فهمي  -

 .، دراسة تحليلية ميدانية، رسالة دكتوراه، كلية اإلعالم، جامعة القاهرةمةــالجري
 .، دار النهضة العربية، القاهرةنظريات الشخصية (:0961)جابر، جابر عبد الحميد  -
 .، دار المسيرة، عمانمناهج رياض األطفال(: 2117)جاد، منى محمد  -
الوطنية ، مجلة التربية، اللجنة سيكولوجية الطفولة وتربية المراهقة(: 0991)العزيز جادو، عبد  -

 (.91)، العدد (21)القطرية للتربية والثقافة والعلوم، مجلد 
، رسالة تقدير الذات والتكيف المدرسي لدى الطالب الذكور(: 0963)جبريل، موسى عبد الخالق  -

 .دكتوراه، كلية التربية، جامعة دمشق
 .، دار الفكر العربي، اإلسكندريةالطفولة والمراهقة(: 0961)سعد ، جالل -
مفاهيم التربية الجنسية وطرائق تدريسها في كتب التربية اإلسالمية  (:2116)جمعة، عارف أسعد  -

تير، كلية ــــــــالة ماجســـ، رسوالتعليم الثانوي العام–الحلقة الثانية-يـــاســـفي مرحلتي التعليم األس
 .التربية، جامعة دمشق

، ترجمة حمد دلي الكربولي وموفق الشخصية السليمة (:0966)تيدالندز، م و  جورارد، سيدني -
 .دالحمداني، مطبعة التعليم العالي، بغدا

 .، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقدنيا المراهقة(: 2117)الحاجي، محمد عمر  -
أثر العالج النفسي في ازدياد تأكيد الذات (: 0991)محمود، مجدي حسن و  حافظ، أحمد خيري -

، مجلة علم وتقديرها، وانخفاض الشعور بالذنب، وانعدام الطمأنينة النفعالية لدى جماعة عصابية
 .، السنة الرابعة، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة(4)النفس، العدد 

 .الكويت، الطبعة األولى، شكالتهالشباب العربي وم(: 0964)عيسى ، الحجازي -
، دراسة تحليلية صورة المرأة كما تعكسها الدراما في الفضائيات العربية (:2111)حسن، أشرف جالل  -

 .اللبنانية، القاهرةميدانية مقارنة، الدار المصرية 
مدى تأثير التجاه السائد بوسائل اإلعالم المصرية على تشكيل (: 2110)حسن، السيد بهنسي  -

 .، القاهرة(03)، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، العدد اتجاهات الرأي العام
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الستقاللية لدى طالبات المرحلة : (2100)التميمي، محمود كاظم محمود و  الحسني، وفاء شاكر  -
 (.3)، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية، رقم اإلعدادية

، الطبعة األولى، دار العالج النفسي المعرفي، مفاهيم وتطبيقات(:  2117)حسين، عبد العظيم طه  -
 .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية

، الطبعة األولى، عالم الدراما التلفزيونية وأثرها في حياة أطفالنا(: 2111)الحسيني، أماني عمر  -
 .الكتب، القاهرة

، الطبعة األولى، مكتبة الموسوعة النفسية علم النفس في حياتنا (:0991)الحفني، عبد المنعم  -
 .مدبولي، القاهرة

ينمائية التي تبثها القنوات ـــالم السـاألفاهات المراهقين نحو ـاتج(: 0997)الحلواني، مرهان  -
 .والعالمية، القاهرة، المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية اإلعالم، اإلعالم بين المحلية الفضائية

، رسالة استخدام المراهقين للقنوات الفضائية واإلشباعات المتحققة منها(: 2112)حمدي، مصطفى  -
 .ماجستير، كلية اآلداب، قسم اإلعالم، جامعة المنيا

لة العلوم ــ، مجارجــاملين بالخــتقبل لدى أبناء العـــــــــقلق المس(: 2111)مختار حمزة ، جمال  -
 (.1) العددالتربوية، جامعة القاهرة، 

ورات جامعة ــــثة، منشـالـ، الطبعة الثســــــــأصول البحث في علم النف(: 2113)حمصي، أنطون  -
 .دمشق، سوريا

 .بال طبعة، دار الفكر العربي، البناء الدرامي(: 0960)حمودة، عبد العزيز -
الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، ليهالتلفزيون ما له وما ع(: 2112)حنا، فاضل  -

 .والتوزيع، بيروت، لبنان
 .دار الشبيبة، دمشق، سيسولوجيا الترقية في التلفزيون الدراما التلفزيونية(: 0992)أديب ، خضور -
ملحق الثورة ، اميةــبلدان النــلفزيونية في الــات حول الدراما التـمالحظ (:0996)أديب ، خضور -

 .، دمشق(20)الثقافي، العدد 
تير، كلية ــــــــالة ماجســـــ، رسوالدية لألبناءــية الـــئة الجنســـالتنش(: 2101)الخطيب، مروة محمد  -

 .التربية، جامعة دمشق
 .، مطبعة التعليم العاليعلم النفس الشخصية(: 0991)العبيدي، ناظم هاشم و  داوود، عزيز حنا -
لوم التطبيقية نحو ــامعة العــتـلبة جـــاهات طـــاتج (:2100)أعمر، علي و  الدبوبي، عبد اهلل -

 (.3)العدد ( 21)، مجلد (العلوم اإلنسانية)، مجلة جامعة النجاح لألبحاث اتـالفضائي
، الطبعة الثالثة، مركز (تطبيقاته-أسسه)علم النفس الجتماعي (:0994)درويش، زين العابدين  -

 .النشر لجامعة القاهرة
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، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اختبار جاكسون المعدل للشخصية(: 2100)درويش، فاطمة  -
 .دمشق

، الطبعة دور التلفزيون في تنشئة األطفال سياسياا في القطر العربي السوري(: 0990)دكاك، أمل  -
 .األولى، وزارة اإلعالم، سورية

ر ــــــــــــــر للنشـريــة األولى، دار جــبعـــالط، ونــزيـلفــمة التــولــــــع(: 2111)الدليمي، عبد الرزاق  -
 .وزيع، عمان، األردنـــوالت

، دار الفكر ظواهر المراهقة وخفاياها/ التحليل النفسي للمراهقة  (:0991)عبد الغني ، الديدي -
 .اللبناني، بيروت

الرؤوف، الدار العربية للنشر  كمال عبد: ، ترجمةنظريات وسائل اإلعالم(: 0996)ديفيلير، ملفين  -
 .والتوزيع، القاهرة

 .، اليمامة للطباعة، دمشقمختار الصحاح(: 0967)الرازي، محمد بن أبي بكر  -
التعر ض للمسلسالت التركية المدبلجة ورأي الجمهور  (:2101)ذياب، طالب و  راضي، وسام -

 .، آذار(6)جامعة بغداد، العدد ، مجلة الباحث اإلعالمي، كلية اإلعالم، بالمحتوى القيم ي فيه
 .، دار الفكر العربي، القاهرةالبناء الدرامي في الراديو والتلفزيون (:0962)رضا، عدلي سيد محمد  -
، الطبعة األولى، المؤسسة العربية الدراما بين النظرية والتطبيق(: 0972)رضا، حسين محمد  -

 .للدراسات والنشر، بيروت
التكيف الجتماعي المدرسي لطالب المرحلة المتوسطة في محافظة مستوى (: 0961)رمزي، طارق  -

 (.2)، العدد (04)، مجلة العلوم االجتماعية، المجلد نينوي وعالقته بتحصيلهم الدراسي
 .، المكتبة الثقافية، بيروتالثقافة الجنسية عند الرجل والمرأة(: 2110)الرواجية، عايدة  -
 .، دار المسيرة، األردنس النموعلم نف(: 2114)الريماوي، محمد عودة  -
 .، دار زهران، عمانعلم نفس النمو(: 2110)الزعبي، أحمد محمد  -
 .الكتب، القاهرة ، عالمسيكولوجية نمو الطفولة والمراهقة(: 0991)السالم  عبد زهران، حامد -
عالم ، الطبعة الخامسة، لم نفس النمو الطفولة والمراهقةـع :(0994)زهران، حامد عبد السالم  -

 .الكتب، القاهرة
 .، عالم الكتب، القاهرةالصحة النفسية والعالج النفسي(: 0991)زهران، حامد عبد السالم  -
 .الكتب، القاهرة عالم ،الجتماعي النفس علم(: 2111)السالم  عبد حامد زهران، -
 .دار الشروق، جدةالنمو النفسي للطفل والمراهق، (: 2111)زيدان، محمد مصطفى  -
، الناشر السلوك والقياس الشخصي في علم النفس دراسة نظرية ميدانية(: 0991)زيعور، محمد  -

 .شركة رشاد برس، بيروت، لبنان
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دراسة الحاجات النفسية لدى األطفال في مراحل (: 2111)عبد المقصود، أماني و  السرسي، أسماء -
 (.24)دد ، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر، العتعليمية متباينة

المعاناة القتصادية فى تقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية لدى  (:0990)سالمة، ممدوحة محمد  -
 .ة، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية، القاهر (3)، ج (0)، مجلة دراسات نفسية، ك طلبة الجامعة

ت النفسية لألبناء باع الحاجاــــالمناخ األسري وعالقته بإش(: 2113)سليمان، إيناس محمد  -
 .، رسالة ماجستير، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرةالمراهقين

 .، منشورات جامعة دمشق، كلية التربيةالعلوم الجتماعية(: 2117)السناد، جالل وآخرون  -
 .، مكتبة غريبعلم النفس العام (:0991)السيد، عبد الحليم محمود  -
أثر أساليب التعلم وتقدير الذات في مستوى تجهيز المعلومات (: 2116)شاهين، جودة السيد جودة  -

، الجزء (16)، مجلة كلية التربية بالمنصورة، العدد لدى عينة من طالبات كلية التربية بالسعودية
 .األول، سبتمبر

، دراسة استخدامات الجمهور في مصر للشبكة اإلخبارية المصرية(: 0991)شاهين، هبة أمين  -
 .ميدانية، رسالة ماجستير، القاهرة

، رسالة مشاهدة التلفزيون وعالقتها بالتحصيل الدراسي عند التالميذ(: 2119)شبلي، صفوان  -
 .ماجستير، كلية التربية، جامعة دمشق

 .، وزارة الصحة، وزارة التربيةدليل مدرب صحة المراهقين(: 2117)الشرع، الحجاج وآخرون  -
 .عمان، األردن المسيرة ، الطبعة األولى، دار ،المراهقة لوجيةسيكو  (:2119(رغدة  شريم، -
تأثير التعر ض للدراما األجنبية في التلفزيون على إدراك الشباب اللبناني (: 0999)شقير، بارعة حمزة  -

 .، رسالة دكتوراه، كلية اإلعالم، جامعة القاهرةللواقع الجتماعي
الجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة لدى عينتين  تقدير الذات والعالقات(: 0993)شقير، زينب  -

، العدد (20)، مجلة العلوم االجتماعية، مجلد من تلميذات اإلعدادية في كل من مصر والسعودية
 .، جامعة الكويت، الكويت(0)

 .، الطبعة الثانية، دار الجيل، بيروتمعجم المصطلحات اإلعالمية (:0994)شلبي، كرم  -
 .، دار معد، دمشقالجنس والتربية الجنسية(: 2111)الشماس، عيسى  -
، مجلة اتحاد التربية الجنسية في األسرة بين المفهوم والممارسة(: 2113)الشماس، عيسى  -

 .الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، جامعة دمشق، المجلد األول، العدد الثالث
، مجلة بناة للقنوات الفضائية األجنبيةلبية ــــالتأثيرات التربوية الس(: 2114)الشماس، عيسى  -

 .، ربيع، دمشق، سوريا(10)األجيال، العدد 
شر ــــــــ، الطبعة األولى، دار الكندي للنرحية وفن كتابتهاــــــعلم المس (:2110)الصالحي، فؤاد  -

 .والتوزيع، األردن
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مسلسالت الدرامية المدبلجة اتجاهات الطلبة الجامعيين الكويتيين نحو ال(: 2102)الصّفار، عبد اهلل  -
 .، رسالة ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسطفي القنوات العربية

تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لطلبة المرحلة (: 2113)الضيدان، الحميدي محمد  -
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم، الرياضالمتوسطة

الة ـــــــ، رسفل األصمــتقدير الذات وعالقته ببعض المخاوف لدى الط(: 0991)لبنى  الطحان، -
 .ماجستير، جامعة عين شمس

، الجزء األول، الطبعة األولى، دار كالتهاـــــوجية المراهقة ومشــيكولـــــس (:2117)الطحان، ناظم  -
 .نون، حلب

، الطبعة الثانية، دار وائل التربوية والسلوك المنظماإلدارة  (:0997)الطويل، هاني عبد الرحمن  -
 .للطباعة والنشر، عمان

الحاجات النفسية لطلبة الصف األول الثانوي من ذوي صعوبات (: 2111)الظفيري، نواف ملعب  -
 .، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة دمشقتعلم الرياضيات وعالقتها بتقرير الذات

، منشورات جامعة دمشق، كلية مشكالت األطفال والمراهقين(: 2111)عد الشيخ، دو  العاسمي، رياض -
 .التربية، مطبعة الروضة

 .، دار الفكر العربي، القاهرةأطفالنا والقنوات الفضائية(: 2111)العبد، نهى عاطف  -
 .، عالم الكتب، القاهرةدراسة الجمهور في وسائل اإلعالم (:0993)عبد الحميد، محمد  -
الستقالل -دراسات في الصحة النفسية، المهارات الجتماعية(: 0996)حمد السيد ، م*عبد الرحمن -

 .، الجزء الثاني، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةالهوية-النفسي
شر ــــــــــباعة والنــباء للطــ، دار قخصيةــــــــريات الشـــنظ(: 0996)يد ــــ، محمد الس**عبد الرحمن -

 .القاهرة والتوزيع،
األسس العلمية والتطبيقات "، نظريات اإلعالم والرأي العام (:2112)عاطف عدلي العبد ، عبيد -

 .، دار الفكر العربي"العربية
 .، دار ابن حزم، بيروت، لبنانأبناؤنا والتربية الجنسية(: 2117)عثمان، أكرم  -
شار ــــــــنتـة االـــــســـــــــــــــؤســـ، مربيـــخ العــاريـــــالتشذوذ في ــــــــــــزنـــا والـــال (:0999)العدناني، الخطيب  -

 .العربي، اإلسكندرية
 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمانصعوبات التعلم (:0996)عدس، محمد  -
، رسالة استخدام الصفوة المصرية للراديو والتلفزيون المحلي والدولي(: 0991)عبد الغفار، عادل  -

 .ماجستير، القاهرة
موقع الضبط لدى أبناء الشهداء والواقع الذي يعيشون مع أقوالهم (: 0991)علي، عبد الكريم سليم  -

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة بغدادفي المرحلة المتوسطة
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، العدد ، مجلة عالم المعرفةعصر الصورة السلبيات واإليجابيات(: 2111)عبد الحميد، شاكر  -
 .، الكويت(300)

، مجلة عالقة التأمل والندفاع بكل من القلق وتقدير الذات (:1991)عبد المقصود، هانم علي  -
 .التربية، كلية التربية، أغسطس، جامعة الزقازيق، مصر

، دراسة عادات وأنماط تعر ض الطفل اإلماراتي واألمريكي لبرامج التليفزيون (:2110)العلي، فوزية  -
 (.0)ة، مجلة العلوم االجتماعية، العدد ميداني

شق، المجلد ـــــــ، مجلة جامعة دمالصورة الجتماعية في الدراما السورية(: 2113)العمر، محمد  -
 (.2+0)، العدد (09)

، مجلة التربية، اللجنة الوطنية للتربية والثقافة المراهق وشبكة اإلنترنت(: 2114)العميري، عالء الدين  -
 (.33)، السنة (046)دد والعلوم، الع

، مجلة علم النفس، السنة حالة تقدير الذات وعالقتها بمركز الضبط المدرك (:0994)غريب، أيمن  -
 .(30)التاسعة، العدد 

 .، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرةالطب النفسي المعاصر(: 0996)عكاشة، أحمد  -
 .الطبعة األولى، دار المسيرة، عمان، الدافعية النظرية والتطبيق (:2116)غباري، ثائر أحمد  -
 .، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، القاهرةالنمو والتطور في المراهقة(: 2112)غزال، رضوان  -
المعاصر، مكتبة التيارات األساسية في علم النفس (: 2110)الشافعي، أحمد حسين و  فام، رشدي -

 .األنجلو المصرية، القاهرة
 .، منشورات عالء الدين، لبنانلم إلى التربية وعلم النفسدليل المع (:2111)فريدمان، ل  -
 .، الطبعة الرابعة، دار القلم، الكويتدراسات في سيكولوجية النمو(: 0996)حامد عبد العزيز ، الفقي -
، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر الطفل العربي (:2113)عبد الحميد، السيد محمد و  فليه، فاروق -

 .عمان، األردن والتوزيع والطباعة،
الخصائص النفسية الفارقة والمتعلقة بكثافة التعر ض لبرامج  (:2114)الفارس، مجدي محمد  -

 .، رسالة ماجستير، جامعة القاهرةالتلفزيون الفضائية لدى الشباب الجامعي
 دراسة تقدير الذات ودافعية اإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية في كل (:2111)الفحل، نبيل محمد  -

 .، القاهرة(14)، دراسة ثقافية، مجلة علم النفس، العدد من مصر والسعودية
، المجلة المصرية دوافع استخدام المرأة المصرية لقنوات التلفزيون الدولية (:0997)فهمي، أماني  -

 .لبحوث اإلعالم، العدد الثاني، القاهرة
عالقة الطفل المصري بوسائل التصال اإللكترونية، دراسة ميدانية على عينة  (:2113)فوزي، صفا  -

 .رسالة ماجستير، القاهرة ،سنة( 18–12)من أطفال الريف والحضر بين 
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، الطبعة األولى، مؤسسة القاموس المحيط (:0967)الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب  -
 .النوري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق

 .، دار فرحة للنشر والتوزيع، القاهرةالتربية الجنسية في ظالل السنة النبوية(: 2112)القزاز، محمد  -
 .األنجلو المصرية، القاهرة ، الطبعة األولى، مكتبةالمراهقة سيكولوجية(: 0996)قشقوش، إبراهيم  -
بمستوى الطموح الحاجات النفسية ومفهوم الذات وعالقتهما  (:2100)القطناني، عالء سمير موسى  -

، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة لدى طلبة جامعة األزهر بغزة في ضوء نظرية محددات الذات
 .غزة، األزهر

 .، دار النشر للجامعات، القاهرةبحوث اإلعالم والرأي العام(: 2110)الكامل، فرج  -
، الطبعة جتماعية لألطفالبرامج التلفزيون والتنشئة التربوية وال(: 2113)كبارة، أسامة ظافر  -

 .األولى، دار النهضة العربية، بيروت
القنوات الفضائية األجنبية وانعكاساتها على الهوية وأزمة القيم لدى عينة (: 2114)الكحكي، عزة  -

بالمؤتمر العلمي السنوي العاشر لكلية  ، بحث منشور ومقدممن الشباب العربي في مرحلة المراهقة
 .مايو( 6-4)القاهرة ، اإلعالم المعاصر والهوية العربية، جامعة اإلعالم، 

، ترجمة عبد اهلل الدباغ، دار المأمون للترجمة سرحيةــــــصناعة الم (:0961)كريفش، ستيوارث  -
 .والنشر، بغداد

 .، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرةالصحة النفسية (:0967)كفافي، عالء الدين  -
اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو  (:2100)الدلو، هدى جواد راغب و  ك اّلب، ابتسام محمد بدر -

بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس في  ،مشاهدة المسلسالت التركية المدبلجة في الفضائيات العربية
 .الجامعة اإلسالمية، غزة، كـلـية اآلدابالصحافة واإلعالم، 

، الطبعة الثالثة، المؤسسة العربية اإلنسانية الجنس والنفس في الحياة (:0994)كمال، علي  -
 .للدراسات والنشر، بيروت

الحاجات النفسية وعالقتها بالتوافق الشخصي والجتماعي والتحصيل (: 2101)الكنج، أحمد  -
 .، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة دمشقالدراسي

ذات لدى الطالب الموهوبين تقدير ال (:2101)العتيبي، سميرة محارب و  اللحياني، مريم حميد -
، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي العربي قراءة سيكولوجية-والمتفوقين متدني التحصيل الدراسي

 .السابع لرعاية الموهوبين والمتفوقين، األردن
 .، المكتب اإلسالمي، دمشقمعين اآلباء في التربية الجنسية (:2111)مبيض، مأمون  -
 .شبكة المشكاة اإلسالمية، الرياضاإلعالم التليفزيوني ودوره وتأثيره،  :(2111)محمد، حسن أحمد  -
، الطبعة شباب والمراهقينــــــالتلفزيون والقيم الجتماعية لل (:2112)محمد، زكريا عبد العزيز  -

 .األولى، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر
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 .عمان ، دار اإلسراء،العادة السرية2005): )محمد، نبيلة  -
 .، دار العلم والثقافة، القاهرةأبناؤنا وصحتهم النفسية(: 2110)مختار، وفيق صفوت  -
شر ـــــــــــربي للنــــجتمع العــتبة المــــكــــبعة األولى، مـــ، الطمراهقةــال (:2111)محمود، محمد اقبال  -

 .والتوزيع، عمان
، مشروع تخرج لنيل درجة راما التركيةمتابعة الجمهور الفلسطيني للد (:2101)آمال ، مرار -

 .جامعة بيرزيت، دائرة اإلعالم، البكالوريوس في الصحافة
الخصائص النمائية الجسدية وعالقتها ببعض الخصائص الجتماعية : (2111)مرشد، مرسل يوسف  -

 .دمشق، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عام( 17-12)في مرحلة المراهقة للفئات العمرية من 
التقرير السنوي الثاني حول واقع (: 2111)مركز الدراسات والبحوث الشبابية التحاد شبيبة الثورة  -

ربية ـــمهورية العـــية في الجــــاســــــباب وأهم احتياجاتهم واتجاهاتهم نحو قضاياهم األســـــالش
 .ة، سوريالسورية

لذات وبعض صفات الشخصية لدى تالميذ العالقة بين تقدير ا(: 0967)المري، محمد إسماعيل  -
 .، مجلة التربية، جامعة الزقازيق، المجلد الثاني، يناير، العدد الثالثالمرحلة البتدائية

دوافع استخدام المراهقين المصريين للقنوات الفضائية واإلشباعات المتحققة  (:2002)مزيد، محمود  -
 .، يناير(04)، العدد مجلة دراسات طفولة، لهم

، الطبعة الثالثة، دار الفكر سيكولوجية النمو، الطفولة والمراهقة(: 0994)ض، خليل ميخائيل معو  -
 .الجامعي، اإلسكندرية

األب الثالث واألطفال، التجاهات الحديثة لتأثيرات التليفزيون على (: 0996)معوض، محمد  -
 .، دار الكتاب الحديث، القاهرةاألطفال

مصادر إشباع الحاجات النفسية للشباب في المرحلتين : (0993)المفدى، عمر عبد الرحمن  -
 (.41)، العدد العربي الخليج رسالة، المتوسطة والثانوية بدول الخليج العربية

 .، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوحنظريات اإلعالم(: 2111)الشريف، سامي و  مكاوي، حسن عماد -
 .، دار الفكر، األردنعلم نفس النمو، دورة حياة اإلنسان (:2114)ملحم، سامي  -
اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو الدراما التلفزيونية في  (:2100)المناصير، أشرف محمد مازن  -

 .، رسالة ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسطMBC1قناة 
وعالقتها بسمات الشخصية لدى الشباب  تفضيالت المشاهدة التلفزيونية (:2100)منذر، ريم حمزة  -

 .، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة دمشقالجامعي
 .، القاهرة(2)، العدد (03)، مجلة عالم الفكر، المجلد السوية الشخصية(: 0962)منصور، طلعت  -
 .جامعة دمشق، الطبعة التاسعة، الجزء األول، علم النفس التربوي (:2116)منصور، علي  -
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الهيئة ، دراما الشاشة بين النظرية والتطبيق للسينما والتلفزيون (:0969)س، حسين حلمي المهند -
 .المصرية العامة للكتاب، الجزء األول، القاهرة

شق وعالقته بمدى تحقيق حاجاتهم ـــــعة دمـــالغتراب لدى طلبة جام (:2112)موسى، وفاء  -
 .دمشق، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة النفسية

الحاجات النفسية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز والتحصيل  (:2113)موني، أسمهان أحمد الهادي  -
 .، رسالة ماجستير، جامعة السابع من إبريل، ليبياالدراسي لدى طلبة الجامعة

 الةــــــــ، رسسية لدى األبناءــــــــغياب األب وعالقته ببعض المتغيرات النف (:2114)نادر، نجوى  -
 .دكتوراه، كلية التربية، جامعة دمشق

القيم التي تقدمها المسلسالت المدبلجة المعروضة في القنوات (: 2116)النجار، دينا عبد اهلل  -
 .، رسالة ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة القاهرةالفضائية العربية ومدى إدراك المراهقين لها

للقنوات الفضائية على النسق القيمي للمراهقين من أثر التعر ض (: 2114)النمر، أميرة محمد ابراهيم  -
 .، رسالة دكتوراه، كلية اإلعالم، جامعة القاهرةطالب المرحلة الثانوية

عالم ، الطبعة األولى، أضواء على المسرح المدرسي ودراما الطفل(: 2112)جمال محمد ، نواصرة -
 .األردن، الكتب الحديثة

، الطبعة الثانية، دار الكتاب النمو الطفولة والمراهقة علم نفس (:2111) الهنداوي، علي فالح -
 .الجامعي، العين

واقع المناخ المدرسي في المدارس األساسية في األردن من وجهة نظر (: 2100)هندي، صالح  -
، المجلة األردنية في العلوم معلمي التربية اإلسالمية وطلبة الصف العاشر وعالقته ببعض المتغيرات

 (.2)، العدد (7) التربوية، مجلد
 .دمشق، سورية، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية، الكتاب السنوي(: 2112)وزارة التربية  -
النظام الداخلي الموحد للمدارس الثانوية المهنية في الجمهورية العربية : (2113)وزارة التربية  -

 .سورية، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية، دمشق، السورية
باعات المتحققة ــــــباب المصري للقنوات الفضائية واإلشــــــتخدام الشـــــاس(: 0996)سري، جيهان ي   -

 .، مجلة البحوث اإلعالمية، العدد الثامن، يناير ، جامعة األزهرمنها
 .، إنكليزي عربي، مكتبة لبنانمعجم المصطلحات التربوية(: 0996)يوسف، يوسف وآخرون  -
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 اإلنترنتمواقع  -

 
 .دراسة إحصائية عن استخدام البلوتوث بين الفتيات في السعودية (:2116)أبو عيد، ريم  -

https://www.google.com/#q=%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8 -

أثر المسلسالت التركية في المجتمع العربي من الجانبين اللغوي  (:2101)الدليمي، جمانة  -
 .، شبكة سندس األدبيةوالجتماعي

.http://www.sndos.com/vb/showthread.php?t=10226 - 
 .التربية الجنسية (:2119)رضوان، سامر جميل  -

http://www.alba7es.com/Page1228.htm. -
 .إدمان الطالب على المسلسالت التركية (:2119)صحار، نور  -

-http:// socialworker2009.ahlamontada.net/t272-topic. 

 .، شبكة اإلعالم العربيةالمسلسالت المدبلجة ضد بناء األسرة (:2116)القاضي، منى  -
http:// www.moheet.com.-  

 .واقع األعمال التلفزيونية المدبلجة في سوريا (:2102)عيسى، راشد  -

http://www. rashed. eisa .com. /AFP/.- 
 .رأي في المسلسالت المدبلجة (:2116)نصيب، فتحي  -

http//www.maktoobblog.com. -

  

http://www.sndos.com/vb/showthread.php?t=10226
http://www.moheet.com.-/
http://www.moheet.com.-/
http://www.rashed/
http://www.maktoobblog.com/
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 :مالحق البحث :سادساا 
 (1) ملحق رقم

 في محافظة دمشق ةانعليها الستب تأسماء الثانويات التي ط بق
 جنس الثانوية مكان الثانوية اختصاص الثانوية اسم الثانوية الرقم
 إناث المنطقة الصناعية مهنية، نسوية عبد الحميد الزهراوي 1
 إناث الزاهرة الجديدة عامة الشيماء السعدية 2
 إناث المزة، جبل مهنية، نسوية مطيع المعلم 3
 إناث باب شرقي عامة سمير حنا سلوم 4
 إناث المزة فيالت شرقية مهنية، نسوية محمود جالل 5
 إناث الحجاز عامة أسعد عبد اهلل 6
 إناث ركن الدين مهنية، تجارية عبد الوهاب أبو السعود 7
 إناث الصالحية عامة زكي األرسوزي 8
 ذكور البرامكة مهنية، تجارية عمر شخاشيرو 9
 ذكور المزة، جبل عامة بسام بكورة 10
 ذكور ركن الدين مهنية، صناعية الصناعة الخامسة 11
 ذكور باب توما عامة جميل صليبا 12
 ذكور الحجاز عامة فايز منصور 13
 ذكور الميدان عامة عبد الرحمن الكواكبي 14
 مختلطة البرامكة مهنية، صناعية الصناعة المختلطة 15
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 (2) ملحق رقم
 ستبانة الدراسة الستطالعيةاأسئلة 

لتلفزيون، وبرامج ا مشاهدتك لفقراتفيما يلي مجموعة من األسئلة حول  :أختي الطالبة، أخي الطالب
 .مع العلم أن هذه األسئلة تهدف إلى خدمة البحث العلمي، شاكرين تعاونكم يرجى اإلجابة عليها

 الباحث
 ؟برامج التلفزيونفقرات و هل ت شاهد (  0
 التي تتابعها باستمرار؟ فقراتال همما هي أ(  2
 ؟ التلفزيونيةهل تتابع الدراما (  3
 ما هي األوقات التي ت شاهد فيها هذه الدراما؟(  4
 الوقت تقضي في مشاهدتك هذه الدراما؟كم من (  1
 .هذه الدراما تدفعك لمشاهدةرتب أهم أربع حاجات نفسية (  1
 .التلفزيونيةرتب أكثر ثالث قنوات تتابع من خاللها الدراما (  7
 مع رفاقك؟ لوحدك أو مع أهلك أو :مع من ت شاهد هذه الدراما(  6
 ؟ التلفزيونيةما أكثر األيام التي ت شاهد فيها الدرا وما ه(  9
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 (3)ملحق رقم 
 

 أسماء السادة المحكمين وصفاتهم العلمية
 القسم الصفة العلمية السم

 نفسيإرشاد  أستاذ دكتور سامر رضوان .د
 علم النفس أستاذ مساعد غسان منصور .د

 أصول التربية أستاذ مساعد منى كشيك .د
 تربية خاصة مدرس آذار عبد اللطيف .د

 علم النفس مدرس آدمبسماء  .د
 قياس وتقويم مدرس رنا قوشحة. د
 علم النفس مدرس رول الحافظ .د
 علم النفس مدرس سناء مسعود .د
 إرشاد نفسي محاضر عماد خليل .د
 أصول التربية مدرس غسان خلف. د
 علم النفس مدرس فتون خرنوب .د
 علم النفس مدرس مازن ملحم .د
 النفسعلم  مدرس مروان أحمد .د
 علم النفس مدرس وفاء موسى. د
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 (4)ملحق رقم 
 بصورتها األولية استبانة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة 

 كما ع رضت على السادة المحكمين
 

 التعليمات :أولا 
 ...........أخي الطالب ............. أختي الطالبة 

حاجاتك وشعورك بقيمتك وتقديرك لذاتك فيما يلي مجموعة من العبارات التي تصف بعض 
 ......واستقالليتك

والمطلوب منك أن تقرأ كل عبارة جيدا  وتضع عالمة صح عند االختيار الذي يتفق معك من 
 :االختيارات اآلتية

 .عندما تنطبق عليك بصورة مستمرة ودائمة :تنطبق
 .عندما تنطبق عليك في بعض األحيان :أحيانا  

 .نادرة أوعندما تنطبق عليك بصورة قليلة جدا   :ال تنطبق
 

 :مالحظات هامة
 .اإلجابات سرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، لذلك ال داعي لذكر اسمك -0
 .أجب بصراحة ألن المطلوب هو رأيك الشخصي -2
 .بسرعة جابةل اإلو االمقياس ليس له وقت محدد ولكن ح -3

 
 

 :ثانياً البيانات العامة

 

 الدراسي  الصف                           العمر   

 

 

 

                            الجنس  الدراسي   التخصص 

 

  باليومعدد ساعات مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة: 

 ساعات 4أكثر من  ثالث ساعات ساعتان ساعة واحدة أقل من ساعة ال أُشاهد

      

 

 قات مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة فيأو: 

 آخر المساء العشاء العصر الظهر الصباح

     

  

 الثالث الثانوي الثاني الثانوي الثانوي األول

   

 ذكر أنثى

  

 الفرع المهني الفرع األدبي الفرع العلمي

   



 
179 

  المدبلجة التلفزيونيةأكثر أيام األسبوع مشاهدةً للدراما: 

 يوم الخميس يوم األربعاء يوم الثالثاء يوم االثنين األحد يوم يوم السبت يوم الجمعة

       

 

  المدبلجة على قناة التلفزيونيةأتابع مشاهدة الدراما: 

MBC أخرى اذكرها أبو ظبي 

   

 

 مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة: 

 ال نعم المدبلجة مع األهل التلفزيونيةأُشاهد الدراما 

 ال نعم المدبلجة لوحدي  التلفزيونية أُشاهد الدراما

 ال نعم المدبلجة مع رفاقي التلفزيونيةأُشاهد الدراما 

 

 مشاهدة الدراما التلفزيونية  المدبلجة 

 :أخي الطالب..... أختي الطالبة  -

يرجى إبداء رأيك ( المسلسالت التركية مثالً )هذه بعض العبارات الخاصة بالدراما التلفزيونية المدبلجة  -

 .بهذه العبارات، علماً أن اإلجابات مخصصة ألغراض البحث العلمي

 ل أحياناا  نعم العبارة الرقم
    العنف والعدوان على اآلخرين إلىتعزز الحاجة  0
    .تفيد في التعرف على طبيعة وجغرافية البلدان األخرى 2
    .المرغوبة غير النشاطات الجتماعية بعض تبعدني عن 3
    .القضايا الجتماعية بصورة متطورة تعالج 4
    .تعطيني تقديراا لذاتي بتصرفي بالمواقف المشابهة 1
    .تساعد في تطوير ثقافتي الشخصية 1
    .يشاركني مشكالتي وجود من خالل من باألمان تشعرني 7
    .تشكل لي فرصة للهروب من واقعي المعاش 6
    .الحب والمحبة إلىحاجتي  تشبع 9
    .تساعد في معرفة أساليب العمل والمهن المختلفة 01
    .واألصدقاء األسرة تواصل مع عالقات خلق على تساعدني 00
    .تعرض مشاهد عاطفية مثيرة 02
    .تقدم لي نموذجاا يساعدني في التعبير عن انفعالتي 03
    .أعتبرها مصدراا موثوقاا لكتساب العالقات الجتماعية 04
    .اآلخرين مع المشاكل في الوقوع تجنبني 01
    تثير لدينا الرغبات والدوافع الجنسية 01
    .أعتمد عليها في بناء عالقاتي بالجنس اآلخر 07
    .في اكتساب سلوكيات جديدة اهمتس 06
    .اآلخر الجنس من للتقرب طرق فتح في تساعد 09
    .محرمةتدعو إلقامة عالقات عاطفية  21
    .أشعر أنها صورة عن مشاعري 20



 
181 

    .األسرةممتع مع  وقت قضاء على تساعدني 22
    .لئق بشكل انفعالتي عن التعبير على تساعدني 23
    .تساعد في إضعاف الروابط  األسرية 24
    .األمن واألمان إلىتعزز عندي الحاجة  21
    .أخرى مصادر أن توفرهايصعب  معلومات تفيد بالحصول على 21
    .أصدقائي مع مناقشات في المشاركة من تمكنني 27
    .فرصة جيدة لالستمتاع بالديكور والمناظر الطبيعية 26
    .الستقاللية إلىتنمي لدي الحاجة  29
    .بالتوتر شعوري عند السترخاء على تساعد 31
    .الجدد شخاصاأل مع حوار فتح علي تسهل 30
    .تشكل نوع من التغيير عن الدراما العربية المكررة 32
    .المكبوتة رغباتي إشباع على يساعدني ما فيها أجد 33
    قات الفراغأو أشعر أنها تملئ  34
    .في تعزيز محبة واحترام اآلخرين اهمتس 31
    .أستمتع بالموسيقى وجمال الممثلين 31
    .المسلسالت هذه في النجم شخصية أشبه أن في تحقق رغبتي 37
    .تشجعني على النفتاح على الثقافات األخرى 36
    .بالوحدة شعوري من التخفيف على تساعد 39
    .تنمي لدي حس اإلصغاء للحوار العاطفي الجريء 41
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 (5)ملحق رقم 
 بصورتها النهائية استبانة مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة 

  على السادة المحكمين عرضهابعد 
 

 التعليمات :أولا 
 

 ...........أخي الطالب ............. أختي الطالبة 
فيما يلي مجموعة من العبارات التي تصف بعض حاجاتك وشعورك بقيمتك وتقديرك لذاتك 

 ......واستقالليتك
الذي يتفق معك من  والمطلوب منك أن تقرأ كل عبارة جيدا  وتضع عالمة صح عند االختيار

 :االختيارات اآلتية
 .عندما تنطبق عليك بصورة مستمرة ودائمة :تنطبق
 .عندما تنطبق عليك في بعض األحيان :أحيانا  

 .نادرة أوعندما تنطبق عليك بصورة قليلة جدا   :ال تنطبق
 

 :مالحظات هامة
 .ر اسمكاإلجابات سرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، لذلك ال داعي لذك -0
 .أجب بصراحة ألن المطلوب هو رأيك الشخصي -2
 .بسرعة جابةل اإلو االمقياس ليس له وقت محدد ولكن ح -3
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 :ثانياً البيانات العامة

 

 العمر                        الصف الدراسي     

 

 

 

                            الجنس التخصص الدراسي    

 

 

 

 عدد ساعات مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة باليوم: 

 ساعات 4أكثر من  ثالث ساعات ساعتان ساعة واحدة أقل من ساعة ال أُشاهد

      

 

 

 

 فيقات مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة أو: 

 آخر المساء العشاء العصر الظهر الصباح

     

 

 

 

  المدبلجة التلفزيونيةأكثر أيام األسبوع مشاهدةً للدراما: 

 يوم الخميس يوم األربعاء يوم الثالثاء يوم االثنين يوم األحد يوم السبت يوم الجمعة

       

 

 

 

  المدبلجة على قناة التلفزيونيةأتابع مشاهدة الدراما: 

MBC أخرى اذكرها أبو ظبي 

   

 

 

 

 مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة: 

 

 ال نعم المدبلجة مع األهل التلفزيونيةأُشاهد الدراما 

 ال نعم المدبلجة لوحدي  التلفزيونية أُشاهد الدراما

 ال نعم المدبلجة مع رفاقي التلفزيونيةأُشاهد الدراما 

  

 الثالث الثانوي الثاني الثانوي الثانوي األول

   

 المهنيالفرع  الفرع األدبي الفرع العلمي

 ذكر أنثى   
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 مشاهدة الدراما التلفزيونية  المدبلجة وعالقتها بالحاجات النفسية لدى المراهقين 

 :أخي الطالب..... أختي الطالبة  -

يرجى إبداء رأيك ( المسلسالت التركية مثالً )هذه بعض العبارات الخاصة بالدراما التلفزيونية المدبلجة  -

 .العلمي بهذه العبارات، علماً أن اإلجابات مخصصة ألغراض البحث

 

 ال أحيانا ُ نعم العبارة الرقم

    .تدفعنيُإلىُالعنفُوالعدوانُعلىُاآلخرين 1

    .تفيدُفيُالتعرفُعلىُطبيعةُوجغرافيةُالبلدانُاألخرى 2

    .المرغوبة غير النشاطاتُاالجتماعية بعض تبعدنيُعن 3

    .تعالجُالقضاياُاالجتماعيةُبصورةُمتطورة 4

    .لذاتيُبحسنُتصرفيُلبعضُالمواقفُالمشابهةُتزيدُمنُتقديري 5

    .تساعدُفيُتطويرُثقافتيُالشخصية 6

    .يشاركنيُمشكالتي وجودُمن خالل من باألمان تشعرني 7

    .تساعدُفيُالهروبُمنُالواقعُالذيُنعيشه 8

    .حاجتيُإلىُالحبُوالمحبة تشبع 9

    .المختلفةتساعدُفيُمعرفةُأساليبُالعملُوالمهنُ 11

    .األسرةُواألصدقاء تواصلُمع عالقات خلق على تساعدني 11

    .تعرضُمشاهدُعاطفيةُمثيرة 12

يساعدنيُفيُالتعبيرُعنُانفعاالتي 13     .تقدمُليُنموذجاُ 

الكتسابُالعالقاتُاالجتماعية 14 موثوقاُ      .أعتبرهاُمصدراُ 

    .اآلخرين مع المشاكل في الوقوع تجنبني 15

    .تعملُعلىُإثارةُالرغباتُالجنسية 16

    .للوطنُاالنتماءإلىُ حاجتي تشبع 17

    .همُفيُاكتسابُسلوكياتُجديدةاتس 18

    .اآلخر الجنس من للتقرب طرق فتح في تساعد 19

    .تدعوُإلقامةُعالقاتُعاطفيةُمحرمة 21

    .مشاعري تفهم على تساعدني 21

    .ممتعُمعُاألسرة وقت قضاء على تساعدني 22

    .الئق بشكل انفعاالتي عن التعبير على تساعدني 23

    .تساعدُفيُإضعافُالروابطُُاألسرية 24

    .حاجتيُإلىُاألمنُواألمان تشبع 25

    .أخرى مصادر يصعبُأنُتوفرها معلومات تفيدُبالحصولُعلى 26

    .أصدقائي مع مناقشات في المشاركة من تمكنني 27

    .فرصةُجيدةُلالستمتاعُبالديكورُوالمناظرُالطبيعية 28

    .تنميُلديُالحاجةُإلىُاالستقاللية 29

    .بالتوتر شعوري عند االسترخاء على تساعد 31

    .الجدد األشخاص مع حوار فتح علي تسهل 31

    .المكررةتشكلُنوعُمنُالتغييرُعنُالدراماُالعربيةُ 32

    .المكبوتة رغباتي إشباع على يساعدني ما فيها أجد 33

    .فراغي وقت ءمل على تساعدني 34

    .فيُتعزيزُمحبةُواحترامُاآلخرينُتساهم 35

    .أستمتعُبالموسيقىُوجمالُالممثلين 36

    .المسلسالت هذه في النجم شخصية أشبه أن في تحققُرغبتي 37

    .علىُاالنفتاحُعلىُالثقافاتُاألخرىتشجعنيُ 38

    .بالوحدة شعوري من التخفيف على تساعد 39

    .تنميُلديُحسُاإلصغاءُللحوارُالعاطفيُالجريء 41

  



 
184 

 (6)ملحق رقم 
 بصورته األولية كما ع رض على الحاجات النفسية مقياس 

 السادة المحكمين
 

 التعليمات :لا أو 
 ...........أخي الطالب ............. أختي الطالبة 

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تصف بعض حاجاتك وشعورك بقيمتك وتقديرك لذاتك 
 ......واستقالليتك

والمطلوب منك أن تقرأ كل عبارة جيدا  وتضع عالمة صح عند االختيار الذي يتفق معك من 
 :االختيارات اآلتية

 .بصورة مستمرة ودائمةعندما تنطبق عليك  :تنطبق
 .عندما تنطبق عليك في بعض األحيان :أحيانا  

 .نادرة أوعندما تنطبق عليك بصورة قليلة جدا   :ال تنطبق
 :مالحظات هامة
 .اإلجابات سرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، لذلك ال داعي لذكر اسمك -0
 .أجب بصراحة ألن المطلوب هو رأيك الشخصي -2
 .بسرعة جابةل اإلو اوقت محدد ولكن حالمقياس ليس له  -3

 :ثانياً البيانات العامة

 

 العمر                          الصف الدراسي     

 

 

 

                            الجنس  التخصص الدراسي    

 

 

 عدد ساعات مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة باليوم: 

 ساعات 4أكثر من  ثالث ساعات ساعتان ساعة واحدة أقل من ساعة ال أُشاهد

      

 

 قات مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة فيأو: 

 المساءآخر  العشاء العصر الظهر الصباح

     

 

  المدبلجة التلفزيونيةأكثر أيام األسبوع مشاهدةً للدراما: 

 يوم الخميس يوم األربعاء يوم الثالثاء يوم االثنين يوم األحد يوم السبت يوم الجمعة

       

 

 الثالث الثانوي الثاني الثانوي الثانوي األول

   

 ذكر أنثى

  
 الفرع المهني الفرع األدبي الفرع العلمي
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  المدبلجة على قناة التلفزيونيةأتابع مشاهدة الدراما: 

MBC أخرى اذكرها أبو ظبي 

   

 

  الدراما التلفزيونية المدبلجةمشاهدة: 

 ال نعم المدبلجة مع األهل التلفزيونيةأُشاهد الدراما 

 ال نعم المدبلجة لوحدي  التلفزيونية أُشاهد الدراما

 ال نعم المدبلجة مع رفاقي التلفزيونيةأُشاهد الدراما 

 

 مشاهدة الدراما التلفزيونية  المدبلجة وعالقتها بالحاجات النفسية لدى المراهقين 

 :أخي الطالب..... أختي الطالبة  -

يرجى إبداء رأيك ( المسلسالت التركية مثالً )هذه بعض العبارات الخاصة بالدراما التلفزيونية المدبلجة  -

 .العلمي بهذه العبارات، علماً أن اإلجابات مخصصة ألغراض البحث

 

 ل أحياناا  نعم العبارة الرقم
    .العنف والعدوان على اآلخرين إلىتدفعني  0
    .تفيد في التعرف على طبيعة وجغرافية البلدان األخرى 2
    .المرغوبة غير النشاطات الجتماعية بعض تبعدني عن 3
    .تعالج القضايا الجتماعية بصورة متطورة 4
    .لذاتي بحسن تصرفي لبعض المواقف المشابهة تزيد من تقديري 1
    .تساعد في تطوير ثقافتي الشخصية 1
    .يشاركني مشكالتي وجود من خالل من باألمان تشعرني 7
    .تساعد في الهروب من الواقع الذي نعيشه 6
    .الحب والمحبة إلىحاجتي  تشبع 9
    .المختلفةتساعد في معرفة أساليب العمل والمهن  01
    .واألصدقاء األسرة تواصل مع عالقات خلق على تساعدني 00
    .تعرض مشاهد عاطفية مثيرة 02
    .تقدم لي نموذجاا يساعدني في التعبير عن انفعالتي 03
    .أعتبرها مصدراا موثوقاا لكتساب العالقات الجتماعية 04
    .اآلخرين مع المشاكل في الوقوع تجنبني 01
    .تعمل على إثارة الرغبات الجنسية 01
    .للوطن النتماء إلى حاجتي تشبع 07
    .في اكتساب سلوكيات جديدة اهمتس 06
    .اآلخر الجنس من للتقرب طرق فتح في تساعد 09
    .تدعو إلقامة عالقات عاطفية محرمة 21
    .مشاعري تفهم على تساعدني 20
    .األسرةممتع مع  وقت قضاء على تساعدني 22
    .لئق بشكل انفعالتي عن التعبير على تساعدني 23
    .تساعد في إضعاف الروابط  األسرية 24
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    .األمن واألمان إلىحاجتي  تشبع 21
    .أخرى مصادر يصعب أن توفرها معلومات تفيد بالحصول على 21
    .أصدقائي مع مناقشات في المشاركة من تمكنني 27
    .فرصة جيدة لالستمتاع بالديكور والمناظر الطبيعية 26
    .الستقاللية إلىتنمي لدي الحاجة  29
    .بالتوتر شعوري عند السترخاء على تساعد 31
    .الجدد شخاصاأل مع حوار فتح علي تسهل 30
    .المكررةتشكل نوع من التغيير عن الدراما العربية  32
    .المكبوتة رغباتي إشباع على يساعدني ما فيها أجد 33
    .فراغي وقت ملء على تساعدني 34
    .في تعزيز محبة واحترام اآلخرين هماتس 31
    .أستمتع بالموسيقى وجمال الممثلين 31
    .المسلسالت هذه في النجم شخصية أشبه أن في تحقق رغبتي 37
    .على النفتاح على الثقافات األخرىتشجعني  36
    .بالوحدة شعوري من التخفيف على تساعد 39
    .تنمي لدي حس اإلصغاء للحوار العاطفي الجريء 41
    .والداي فخوران بي 40
    .درجات أفضل مني المعلمون يتوقع 42
    .عمري نفس في كثيرون أصدقاء لدي 43
    .بالحيوية والنشاطأشعر بأنني مليء  44
    .في المنزل األسرة من الإهم أجد 41
    .اآلخرين مثلي مثل األشياء في عمل جيد أنا 41
    .عمري نفس هم في الذين اآلخرين مثل محبوباا  لست 47
    .أشعر باإلرهاق السريع عند بذل جهد عضلي 46
    .يمكن العتماد علي بأنه إحساس والداي لدى 49
    .في المدرسة الفائدة عديم بأنني أشعر 11
    .عمري نفس اآلخرين في مثل كثيرة عالقات لدي ليست 10
    .أمتلك جسماا جذاباا  12
    .عني يتخليان أعتقد إن والداي 13
    .بدرجاتي فخور أنا 14
    .ما يضايقوني غالباا  عمري نفس من شخاصاأل 11
    .تصرفاتيأشعر بعدم الرضا عن  11
    .بها ٌأقوم التي األعمال نظري في وجهة فهم والداي لاويح 17
    .للطالب اآلخرين بالنسبة عليه مما هي لي صعوبة أكثر المدرسة 16
    .يفضل بعض الرفاق وجودي معهم ألنني مرح 19
    .أثق بنفسي في مواجهة ما يعترضني من مشكالت 11
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    .رالكثي مني والدي يتوقع 10
    .الكثير مني يتوقعون المعلمون 12
    .لست متفوقاا مثلهم ألنني زمالئي أتجنب 13
    .أتمتع بمكانة محترمة بين المحيطين بي 14
    .أسرتي في مهم شخص أنا 11
    .يفهمونني ل المدرسين معظم 11
    .كانوا مثلي لو يتمنون آخرون أشخاص 17
    .ل مرةأوأترك انطباعاا إيجابياا لدى من أقابلهم من  16
    .المنزل في فيه مرغوب غير شخص بأنني أحس 19
    .في الفصل مهم شخص أنا 71
    .كثيرين أصدقاء حتى يكون عندي شخصاا مختلفاا  كنت لو أتمنى 70
    .أمتلك جسماا قويا   72
    .المستقبل في ناجحاا  سأكون شخصاا  بأنني يعتقد والداي 73
    .أستحقها الدرجات التي على أحصل ل الجهد فأني من بذلت مهما 74
 ينتخبونني ضمن فسوف للمجموعة على قادة التصويت قرروا أصدقائي أن لو 71

 .العليا القيادية المراكز
   

    .أتمنى لو كنت شخصاا أفضل مما أنا عليه 71
    .أسرة أخرى في ولدت كنت لو أتمنى 77
    .اآلن حتى بالمدرسة منذ التحاقي درسوني الذين بنوعية المعلمين محظوظ أنا 76
    .للمساعدة الرفاق إليه يلجأ الشخص الذي فلست مشكلة هناك يكون عندما 79
    .أتردد في تنفيذ أموري وواجباتي 61
    .أشعر برغبة بالستقالل عن أهلي 60
    .أملك حلولا للمشكالت ل يملكها غيريأثق بأنني  62
    .أختار مع رفاقي األنشطة التي نحبها 63
    .أنقاد بسهولة لرأي اآلخرين 64
    .أخشى المشاركة والعمل ضمن فريق 61
    .يختار لي أهلي الرفاق واألصدقاء 61
    .أبادر في حل ما يعترضني دون طلب مساعدة أحد 67
    .المسؤولية مهما كانت النتائج المترتبةأتحمل  66
ن صداقات مع الذين من عمري 69     .أكو 
    .أعتقد أن قراراتي صحيحة 91
    .قات هي التي أقضيها مع أسرتيو أفضل األ  90
    .أحتاج لمساعدة اآلخرين في تنظيم أموري 92
    .أريد أن أكون مسؤولا عن نفسي مادياا  93
    .على نفسي في قضاء حاجاتي وواجباتيأعتمد  94
    .أتعامل مع اآلخرين بكل ثقة واحترام 91
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    .أفضل إتباع أفكار المحيطين بي 91
    .أقبل بأن يحدد لي اآلخرون ما أحبه وما أكرهه 97
    .أجد صعوبة في كسب ثقة اآلخرين 96
ن خالفت التقاليد 99     .أقوم بأشياء تتسم بالجدة وا 
    .أقوم بحل مشكالتي دون طلب مساعدة أحد 011
    .أختار أصدقائي وأدافع عن آرائي تجاههم 010
    .أقرر بنفسي اختياري الدراسي 012
    .أستطيع أن اعمل وحدي ساعات طويلة 013
    .أستطيع القيام بعالقات عاطفية ناجحة 014
    .ما أريد عملهأحب أن أكون مستقالا عن اآلخرين في تقرير  011
    .أكره الحماية الزائدة والقيود التي يفرضها والداي علي 011
    .أتبع أسلوب المناقشة مع اآلخرين في اتخاذ القرارات 017
    .أجد صعوبة في تقديم العتذار عن تصرفاتي الخاطئة 016
    .أرفض أن يساعدني أهلي في أداء واجباتي 019
    .اآلخرين في اختيار مهنة المستقبلأعتمد على  001
    .خجل أوأقول رأيي وأدافع عنه دون خوف  000
    .أحافظ على ممتلكاتي الشخصية بترتيبها وتنظيمها بمزاجي 002
    .يسهل علي إقناع رفاقي بوجهة نظري 003
    .أعترف بخطأي بسهولة 004
    .لوحدي أجد صعوبة في ممارسة أنشطة الحياة اليومية 001
    .أساعد اآلخرين حتى ولو لم يطلبوا المساعدة 001
    .أشعر أنني قادر على جذب اهتمام الجنس اآلخر 007
    .أناقش أهلي فيما أجهله من معلومات جنسية 006
    .أبحث عن المعلومات الجنسية الصحيحة في الكتب 009
    .الجنسية مع اآلخرينأشعر بالحاجة للتحدث ومناقشة األمور  021
    .أشعر بالسعادة لمساعدة الجنس اآلخر 020
    .أناقش ما يهمني من موضوعات جنسية مع رفاقي 022
    .أتابع المسلسالت العاطفية والغرامية التي تعالج األمور الجنسية 023
    .أجهل الحالل والحرام فيما يتعلق باألمور الجنسية 024
    .صديقة من الجنس اآلخر في حياتي/لوجود صديق أسعى  021
    .أخجل عند الحديث مع رفاقي عن مواضيع تخص الجنس 021
    .أشعر بفضول كبير لمشاهدة القنوات الجنسية 027
    .الجنسية( النكت)أهتم وأحفظ الكثير من الفكاهات  026
    .أعتني كثيراا للظهور بشكل لئق أمام الجنس اآلخر 029
    .أرغب بمعرفة الحقائق والمعلومات عن الحياة الجنسية 031
    .للتعرف على المواضيع الجنسية اإلنترنتأبحث ب 030
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    .أشرد كثيراا أثناء الدروس بعالقاتي بالجنس اآلخر 032
    .أستطيع أن أكون صداقات مع الجنس اآلخر بسرعة 033
    .كتبي الدراسيةأغلب معلوماتي عن الجنس من  034
    .أهتم كثيراا بالكتب الجنسية وأسعى إلقتنائها 031
    .تدفعني بعض المشاهد في التلفزيون لإلثارة الجنسية 031
    .أشارك في الرحالت والحفالت التي فيها من الجنس اآلخر 037
    .ينتابني الخجل ألنني ل أعرف كثيراا عن طبائع الجنس اآلخر 036
    .أشعر بالضيق لقلة معلوماتي وخبرتي الجنسية 039
    .أعتقد إن تنفيذ الخيال الجنسي عملياا أمراا محرماا  041
    .من الجنس اآلخر أشخاصأرتبك عند لقائي ب 040
    .أعتبر موضوع الجنس يجب أن يعرفه الجميع ببساطة 042
    .اآلخرأهتم كثيراا بالصور الجنسية العارية للجنس  043
    .أشعر بأن الجنس بشكل عام يشغل حيزاا كبيراا من تفكيري 044
    ..أبتعد عن الجنس اآلخر حتى ل أتورط بالمشكالت الجنسية 041
    .ينقصني الكثير من المعلومات الصحيحة عن الحياة الجنسية 041
    .واألنثىأبحث عن الكتب التي تختص بوظائف الجهاز التناسلي للذكر  047
    .رغبتي قوية بتقليد مغامرات رفاقي مع الجنس اآلخر 046
    .أخجل عند الحديث مع الجنس اآلخر 049
    .أطلب مساعدة المرشد النفسي بإيجاد الحلول لبعض األمور الجنسية 011
    .أسعى لمعرفة األمراض والمشكالت الجنسية 010
    .من رغبات جنسية ل أستطيع البوح بما أشعر به 012
    .من الجنس اآلخر أشخاصأجد صعوبة في التصرف بحضور  013
    .أعتبر الحديث عن األمور الجنسية موضوعاا معيباا  014
    .أحتفظ بمقاطع وصور جنسية على هاتفي الخلوي 011
    .أرى أن الزواج هو الحل الصحي لمشكالتنا الجنسية 011
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 (7)ملحق رقم 
 بصورته النهائية الحاجات النفسية مقياس 
 على السادة المحكمين عرضهبعد 

 

 التعليمات :أولا 
 

 ...........أخي الطالب ............. أختي الطالبة 
فيما يلي مجموعة من العبارات التي تصف بعض حاجاتك وشعورك بقيمتك وتقديرك لذاتك 

 ......واستقالليتك
عبارة جيدا  وتضع عالمة صح عند االختيار الذي يتفق معك من والمطلوب منك أن تقرأ كل 

 :االختيارات اآلتية
 .عندما تنطبق عليك بصورة مستمرة ودائمة :تنطبق
 .عندما تنطبق عليك في بعض األحيان :أحيانا  

 .نادرة أوعندما تنطبق عليك بصورة قليلة جدا   :ال تنطبق
 

 :مالحظات هامة
 .ألغراض البحث العلمي فقط، لذلك ال داعي لذكر اسمكاإلجابات سرية وتستخدم  -0
 .أجب بصراحة ألن المطلوب هو رأيك الشخصي -2
 .بسرعة جابةل اإلو االمقياس ليس له وقت محدد ولكن ح -3
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 :ثانياً البيانات العامة

 
 

 العمر                          الصف الدراسي     

 

 

 

                            الجنس  التخصص الدراسي    

 

 

 

 

 عدد ساعات مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة باليوم: 

 ساعات 4أكثر من  ثالث ساعات ساعتان ساعة واحدة أقل من ساعة ال أُشاهد

      

 

 

 

 قات مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة فيأو: 

 آخر المساء العشاء العصر الظهر الصباح

     

 

 

 

  المدبلجة التلفزيونيةأكثر أيام األسبوع مشاهدةً للدراما: 

 يوم الخميس األربعاءيوم  يوم الثالثاء يوم االثنين يوم األحد يوم السبت يوم الجمعة

       

 

 

 

  المدبلجة على قناة التلفزيونيةأتابع مشاهدة الدراما: 

MBC أخرى اذكرها أبو ظبي 

   

 

 

 

 مشاهدة الدراما التلفزيونية المدبلجة: 

 ال نعم المدبلجة مع األهل التلفزيونيةأُشاهد الدراما 

 ال نعم المدبلجة لوحدي  التلفزيونية أُشاهد الدراما

 ال نعم المدبلجة مع رفاقي التلفزيونيةأُشاهد الدراما 

  

 الثالث الثانوي الثاني الثانوي الثانوي األول

   

 الفرع المهني الفرع األدبي الفرع العلمي

   

 ذكر أنثى
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 مشاهدة الدراما التلفزيونية  المدبلجة وعالقتها بالحاجات النفسية لدى المراهقين 

 :أخي الطالب..... أختي الطالبة  -

رأيك بهذه العبارات، يرجى إبداء ( المسلسالت التركية مثالً )هذه بعض العبارات الخاصة بالدراما التلفزيونية المدبلجة  -

 .علماً أن اإلجابات مخصصة ألغراض البحث العلمي

 ال أحيانا ُ نعم العبارة الرقم

    .العنفُوالعدوانُعلىُاآلخرينُإلىتدفعنيُ 1

    .تفيدُفيُالتعرفُعلىُطبيعةُوجغرافيةُالبلدانُاألخرى 2

    .المرغوبة غير النشاطاتُاالجتماعية بعض تبعدنيُعن 3

    .تعالجُالقضاياُاالجتماعيةُبصورةُمتطورة 4

    .تزيدُمنُتقديريُلذاتيُبحسنُتصرفيُلبعضُالمواقفُالمشابهة 5

    .تساعدُفيُتطويرُثقافتيُالشخصية 6

    .يشاركنيُمشكالتي وجودُمن خالل من باألمان تشعرني 7

    .تساعدُفيُالهروبُمنُالواقعُالذيُنعيشه 8

    .الحبُوالمحبةُإلىحاجتيُ تشبع 9

    .تساعدُفيُمعرفةُأساليبُالعملُوالمهنُالمختلفة 10

    .واألصدقاءُاألسرة تواصلُمع عالقات خلق على تساعدني 11

    .تعرضُمشاهدُعاطفيةُمثيرة 12

يساعدنيُفيُالتعبيرُعنُانفعاالتي 13     .تقدمُليُنموذجاُ 

الكتسابُ 14 موثوقاُ      .العالقاتُاالجتماعيةأعتبرهاُمصدراُ 

    .اآلخرين مع المشاكل في الوقوع تجنبني 15

    .تعملُعلىُإثارةُالرغباتُالجنسية 16

    .اإلنتماءُللوطنُإلى حاجتي تشبع 17

    .فيُاكتسابُسلوكياتُجديدةُهماتس 18

    .اآلخر الجنس من للتقرب طرق فتح في تساعد 19

    .عاطفيةُمحرمةتدعوُإلقامةُعالقاتُ 20

    .مشاعري تفهم على تساعدني 21

    .األسرةممتعُمعُ وقت قضاء على تساعدني 22

    .الئق بشكل انفعاالتي عن التعبير على تساعدني 23

    .تساعدُفيُإضعافُالروابطُُاألسرية 24

    .األمنُواألمانُإلىحاجتيُ تشبع 25

    .أخرى مصادر أنُتوفرهايصعبُ معلومات تفيدُبالحصولُعلى 26

    .أصدقائي مع مناقشات في المشاركة من تمكنني 27

    .فرصةُجيدةُلالستمتاعُبالديكورُوالمناظرُالطبيعية 28

    .االستقالليةُإلىتنميُلديُالحاجةُ 29

    .بالتوتر شعوري عند االسترخاء على تساعد 30

    .الجدد شخاصاأل مع حوار فتح علي تسهل 31

    .تشكلُنوعُمنُالتغييرُعنُالدراماُالعربيةُالمكررة 32

    .المكبوتة رغباتي إشباع على يساعدني ما فيها أجد 33

    .فراغي وقت ملء على تساعدني 34

    .فيُتعزيزُمحبةُواحترامُاآلخرينُهماتس 35

    .أستمتعُبالموسيقىُوجمالُالممثلين 36

    .المسلسالت هذه في النجم شخصية أشبه أن في تحققُرغبتي 37

    .تشجعنيُعلىُاالنفتاحُعلىُالثقافاتُاألخرى 38

    .بالوحدة شعوري من التخفيف على تساعد 39

    .تنميُلديُحسُاإلصغاءُللحوارُالعاطفيُالجريء 40

  



 
193 

 

 الُتنطبق أحيانا تنطبق العبارة الرقمُ

    .والدايُفخورانُبي 1

    .درجاتُأفضل مني المعلمون يتوقع 2

    .عمري نفس في كثيرون أصدقاء لدي 3

    .أشعرُبأننيُمليءُبالحيويةُوالنشاط 4

    .فيُالمنزل األسرة من الإهم أجد 5

    .اآلخرين مثليُمثل األشياء فيُعمل جيد أنا 6

    .عمري نفس همُفي الذين اآلخرين مثل محبوبا ُ لست 7

    .عندُبذلُجهدُعضليُأشعرُباإلرهاقُالسريع 8

    .يمكنُاالعتمادُعلي بأنه إحساس والداي لدى 9

    .فيُالمدرسة الفائدة عديم بأنني أشعر 10

    .عمري نفس اآلخرينُفي مثل كثيرة عالقات لدي ليست 11

جذابا ُ 12     .أمتلكُجسماُ 

    .عني يتخليان أعتقدُإنُوالداي 13

    .بدرجاتي فخور أنا 14

    . عمري نفس من شخاصيضايقنيُاأل 15

    .تصرفاتيأشعرُبعدمُالرضاُعنُ 16

    .بها أٌقوم التي األعمال نظريُفي وجهة فهم والداي لاويح 17

    .للطالبُاآلخرين بالنسبة عليه مماُهي لي صعوبة أكثر المدرسة 18

    .يفضلُبعضُالرفاقُوجوديُمعهمُألننيُمرح 19

    .فيُمواجهةُماُيعترضنيُمنُمشكالتأثقُبنفسيُ 20

    .أفضلُمساعدةُبأعمالُالمنزل مني والداي يتوقع 21

    .بأدائها أقوم التي الواجبات سعداءُمن يكونوا ما عادة المعلمون 22

مثلهم ألنني زمالئي أتجنب 23     .لستُمتفوقاُ 

    .أتمتعُبمكانةُمحترمةُبينُالمحيطينُبي 24

    .أسرتي في مهم شخص أنا 25

    .يفهمونني ال المدرسين معظم 26

    .كانواُمثليُجريئا ُ لو يتمنون رفاقي 27

لدىُمنُأقابلهمُمنُ 28 إيجابياُ      .لُمرةأوأتركُانطباعاُ 

    .المنزل في فيه مرغوبُغير شخص بأنني أحس 29

    .الصف في مهم شخص أنا 30

مختلفا ُ كنت لو أتمنى 31     .كثيرين أصدقاء حتىُيكونُعندي شخصاُ 

قويا ُ 32     .أمتلكُجسماُ 

    .المستقبل فيُناجحا ُُسأكونُشخصا ُ بأنني يعتقدُوالداي 33

    .أستحقها الدرجاتُالتي على أحصل ال الجهدُفأني من بذلت مهما 34

لهم فسوف علىُقيادةُالصف التصويت قرروا رفاقي أن لو 35     .ينتخبوننيُعريفاُ 

أفضلُمماُأناُعليه 36     .أتمنىُلوُكنتُشخصاُ 

    .أسرةُأخرى في ولدت كنت لو أتمنى 37

    .اآلن حتى بالمدرسة منذُالتحاقي درسوني الذين بنوعيةُالمعلمين محظوظ أنا 38

    .للمساعدة الرفاق إليه يلجأ الشخصُالذي فلست مشكلة هناك يكون عندما 39

    .أموريُوواجباتيأترددُفيُتنفيذُ 40

 

 

 

 

 



 
194 

 الُتنطبق أحيانا ُ تنطبق العبارة الرقم

    .أرغبُفيُاالستقاللُعنُأهلي 1

    .أثقُبقدراتيُفيُمواجهةُالصعوباتُالتيُتعترضني 2

    .أختارُمعُرفاقيُاألنشطةُالتيُنحبها 3

    .أنقادُبسهولةُلرأيُاآلخرين 4

    .أخشىُالمشاركةُوالعملُضمنُفريق 5

    .يختارُليُأهليُالرفاقُواألصدقاء 6

    .أستطيعُحلُجميعُمشكالتيُدونُمساعدةُأحد 7

    .أتحملُالمسؤوليةُمهماُكانتُالنتائجُالمترتبة 8

    .أكّونُصداقاتُمعُالذينُمنُعمري 9

    .أعتقدُأنُقراراتيُصحيحة 10

    .قاتُهيُالتيُأقضيهاُمعُأسرتيوأفضلُاأل 11

    .لمساعدةُاآلخرينُفيُتنظيمُأموريُأحتاج 12

عنُنفسيُماديا ُ 13     .أريدُأنُأكونُمسؤوالُ 

    .أعتمدُعلىُنفسيُفيُقضاءُحاجاتيُوواجباتي 14

    .أتعاملُمعُاآلخرينُبكلُثقةُواحترام 15

    .أفضلُإتباعُأفكارُالمحيطينُبي 16

    .أقبلُبأنُيحددُليُاآلخرونُماُأحبهُوماُأكرهه 17

    .أجدُصعوبةُفيُكسبُثقةُاآلخرين 18

    .أقومُبأشياءُتتسمُبالحداثةُوإنُخالفتُالتقاليد 19

    .أقومُبحلُمشكالتيُدونُطلبُمساعدةُأحد 20

    .أختارُأصدقائيُوأدافعُعنُآرائيُتجاههم 21

    .أقررُبنفسيُاختياريُالدراسي 22

    .أستطيعُأنُاعملُوحديُساعاتُطويلة 23

    .أستطيعُالقيامُبعالقاتُعاطفيةُناجحة 24

عنُاآلخرينُفيُتقريرُماُأريدُعمله 25     .أحبُأنُأكونُمستقالُ 

    .أكرهُالحمايةُالزائدةُوالقيودُالتيُيفرضهاُوالدايُعلي 26

    .أتبعُأسلوبُالمناقشةُمعُاآلخرينُفيُاتخاذُالقرارات 27

    .تصرفاتيُالخاطئةأجدُصعوبةُفيُتقديمُاالعتذارُعنُ 28

    .أرفضُأنُيساعدنيُأهليُفيُأداءُواجباتي 29

    .أعتمدُعلىُاآلخرينُفيُاختيارُمهنةُالمستقبل 30

    .خجلُأوأقولُرأييُوأدافعُعنهُدونُخوفُ 31

    .أنظمُوأرتبُممتلكاتيُالشخصيةُوفقُمزاجي 32

    .يسهلُعليُإقناعُرفاقيُبوجهةُنظري 33

    .بخطأيُبسهولةأعترفُ 34

    .أجدُصعوبةُفيُممارسةُأنشطةُالحياةُاليوميةُلوحدي 35

    .أساعدُاآلخرينُحتىُولوُلمُيطلبواُالمساعدة 36

 

 



 
195 

ُالُتنطبقُأحيانا ُُتنطبقُالعبارةُالرقم

ُُُُ.أشعرُأننيُقادرُعلىُجذبُاهتمامُالجنسُاآلخر1ُ

ُُُُ.أناقشُأهليُفيماُأجهلهُمنُمعلوماتُجنسية2ُ

ُُُُ.أبحثُعنُالمعلوماتُالجنسيةُالصحيحةُفيُالكتب3ُ

ُُُُ.أشعرُبالحاجةُللتحدثُومناقشةُاألمورُالجنسيةُمعُاآلخرين4ُ

ُُُُ.أشعرُبالسعادةُلمساعدةُالجنسُاآلخر5ُ

ُُُُ.أناقشُماُيهمنيُمنُموضوعاتُجنسيةُمعُرفاقي6ُ

ُُُُ.الجنسيةأتابعُالمسلسالتُالعاطفيةُوالغراميةُالتيُتعالجُاألمور7ُُ

ُُُُ.أجهلُالحاللُوالحرامُفيماُيتعلقُباألمورُالجنسية8ُ

ُُُُ.صديقةُمنُالجنسُاآلخرُفيُحياتي/أسعىُلوجودُصديق9ُُ

ُُُُ.أخجلُعندُالحديثُمعُرفاقيُعنُمواضيعُتخصُالجنس10ُ

ُُُُ.يدفعنيُفضوليُألشاهدُالقنواتُالفضائيةُاإلباحية11ُ

ُُُُ.الجنسية(ُالنكت)الفكاهاتُأهتمُوأحفظُالكثيرُمن12ُُ

ُُُُ.أعتنيُبنفسيُللظهورُبشكلُالئقُأمامُالجنسُاآلخر13ُ

ُُُُ.أرغبُبمعرفةُالحقائقُوالمعلوماتُعنُالحياةُالجنسية14ُ

ُُُُ.للتعرفُعلىُالمواضيعُالجنسيةُاإلنترنتأبحثُب15ُ

أثناءُالدروسُبعالقاتيُبالجنسُاآلخر16ُ ُُُُ.أشردُكثيراُ 

ُُُُ.أنُأكونُصداقاتُمعُالجنسُاآلخرُبسرعةُأستطيع17ُ

ُُُُ.أغلبُمعلوماتيُعنُالجنسُمنُكتبيُالدراسية18ُ

بالكتبُالجنسيةُوأسعىُإلقتنائها19ُ ُُُُ.أهتمُكثيراُ 

ُُُُ.تدفعنيُبعضُالمشاهدُفيُالتلفزيونُلإلثارةُالجنسية20ُ

ُُُُ.أشاركُفيُالرحالتُوالحفالتُالتيُفيهاُمنُالجنسُاآلخر21ُ

ُُُُ.أخجلُألننيُالُأعرفُصفاتُوطبيعةُالجنسُاآلخر22ُ

ُُُُ.أشعرُبالضيقُلقلةُمعلوماتيُوخبرتيُالجنسية23ُ

محرما 24ُُ أمراُ  ُُُُ.أعتقدُإنُتنفيذُالخيالُالجنسيُعملياُ 

ُُُُ.منُالجنسُاآلخرُأشخاصأرتبكُعندُلقائيُب25ُ

ُُُُ.أعتبرُموضوعُالجنسُيجبُأنُيعرفهُالجميعُببساطة26ُ

بالصورُالجنسيةُالعاريةُللجنسُاآلخر27ُ ُُُُ.أهتمُكثيراُ 

منُتفكيري28ُ كبيراُ  ُُُُ.أشعرُبأنُالجنسُبشكلُعامُيشغلُحيزاُ 

ُُُُ.أتجنبُالتعاملُمعُالجنسُاآلخر29ُ

ُُُُ.ينقصنيُالكثيرُمنُالمعلوماتُالصحيحةُعنُالحياةُالجنسية30ُ

ُُُُ.التناسليُللذكرُواألنثىأبحثُعنُالكتبُالتيُتختصُبوظائفُالجهاز31ُُ

ُُُُ.رغبتيُقويةُبتقليدُمغامراتُرفاقيُمعُالجنسُاآلخر32ُ

ُُُُ.أخجلُعندُالحديثُمعُالجنسُاآلخر33ُ

ُُُُ.أطلبُمساعدةُالمرشدُالنفسيُبإيجادُالحلولُلبعضُاألمورُالجنسية34ُ

ُُُُ.أسعىُلمعرفةُاألمراضُوالمشكالتُالجنسية35ُ

ُُُُ.برغباتيُالجنسيةأخشىُمصارحةُأهلي36ُُ

ُُُُ.منُالجنسُاآلخرُأشخاصأجدُصعوبةُفيُالتصرفُبحضور37ُُ

معيبا 38ُُ ُُُُ.أعتبرُالحديثُعنُاألمورُالجنسيةُموضوعاُ 

ُُُُ.أحتفظُبمقاطعُوصورُجنسيةُعلىُهاتفيُالخلوي39ُ

ُُُُ.أعتقدُأنُالزواجُهوُالطريقُالصحيحُللعالقاتُالجنسية40ُ

  



 
196 

 (8) ملحق رقم
 ما يردده الطالب حول الدراما التركية المدبلجة في المدارسبعض 

 
 )سنوات الضياع)والمدرسة ( .. نور (العلم

 )وداع لحظة)واالمتحانات 
 )الحلم الضائع)والنجاح 

 )نكحد السكي)ونهاية السنة 
 (ةباألجنحة المنكسر )نحن نطير  وها

 (كدموع الورد)وتتساقط دموعنا 
 )نال مكان وال وط(ونسير بال 

 )وادي الذئاب)ونخاف أن نقع في 
 (الكوابيس بيت)فالدنيا 
 ؟؟( يبقى الحب)وهل 

 (جامعة المشاغبين)في ( .. كعائلتان) (قصة شتاء)ونحن نعيش 
 (شجاع قلب)ولكن كل واحد منا يحمل في جسده 

 (وتمضي األيام)وهكذا 
 .(2119صحار، )

(http:// socialworker 2009.ahlamontada.net/t272-topic..) 
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3 ) 
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8 )
وتمضي 

 األيام
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23 )
قلوب 
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24 )
صرخة 
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25 )
وادي 
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26 )
الزهرة 

 البيضاء

27 )
الحب 
 والعقاب

28 ) 
البحث عن 
 المجهول

29) 
 زهرة  

 الحب

31 )
 جيهان

31 ) 
 غربة

 امرأة 

32 )
اللحن 
 الحزين

33 ) 
رماد 
 الحب

34 )
 جواهر

35  )
ندى 
 العمر

36 )
غصن 
 الزيتون

37 ) 
األوراق 

 المتساقطة

38  )
 ايـزل

39 )
 سيال

41)  
 نارين 

41) 
جسور 
 الهوى

42  )
ثمن 

 الشهرة

43 )
أحالم 
 بريئة

44 )
الربيع 
 اآلخر

45 )
العشق 
 الممنوع

46 ) 
 الشهرة

47 )
األرض 
 الطيبة

48 )
 أمي

49 ) 
 عاصي

51) 
.......
....... 
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..........
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..........
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Abstract 
Watching Television Drama (dubbing) And its relation With some 

psychological needs upon the adolescents 
Field Study Applied On A Sample Of Students At The Secondary 

Education Stage Of Damascus Province 
- Introduction: 
Media a means constitutes the lifeblood of contemporary life and aspect of 

the aspect of civilization due to its important role in human life, recent years 
of the 20th century have witnessed . The appearance of satellite channels 
and its by through spread on a large scale. As a result, competition in 
creased among them to attract viewers broadcasting a series of programs 
and soap operas and films, which had been popular and widely accepted, 
including different life stages. TV drama has become the main entertainment 
material, and the most viewed material, and possibly influential. Dubbed 
series, dramatic movies television imported us from most of the countries of 
the world including Mexican, Korean, Turkish, etc have recently spread, and 
different forms and their implications for our society its values and traditions. 
No doubt that the slice of teenagers is the most changed and affected group 
who follow up that drama for long hours and their preoccupation with the 
tradition of the heroes of that drama and their representatives and 
reincarnating their ideas and their implications, as where teenagers seek to 
meet the different needs at this stage and satisfy them by watching TV in 
general and the following up drama in particular, in respect of the contents 
of the models which they accept and transmigrate their thoughts and 
behavior. 

- The Research Problem: 
With changing priorities of the needs of adolescents at this stage some 

needs become stronger than the other and more pressing on teenagers to 
meet them, because the needs are the basis and the starting point of each 
behavior and therefore many changes occur on the behavior of the teenager 
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in an effort to satisfy his needs. The most important needs are appreciation 
for himself and its tendency to independence and interest in sex and the 
opposite sex, and his need for affiliation and social acceptance (Mansour, 
2008, p 178), where teenager seeks to satisfy those needs in different ways 
influenced by the atmosphere around him, including the media and perhaps 
TV is the most important with TV drama in general and dubbed in particular 
that attract teens with a reality that differs from which they live, including its 
content of differences where teenager' s are ready to adopt them as 
solutions to what they wish and dream in a fantasy world. 

 It a social phenomenon has recently emerged that manifests in that was 
dubbed the following-up TV drama in general and teenagers who are in the 
age group ranging between (14-18) years in particular. Where increasingly 
interested teenager depend on their needs and strives to satisfy it that drives 
teenager to pursue dubbed drama as the most important and most 
accessible means that can satisfy his needs. 

Based on the foregoing, the current research seeks to answer the 
following question: What is the nature of the relationship between watching 
TV dubbed drama and some of the psychological needs of adolescents 
according to the effect of some variables. 

- The Importance Of Research: 
Search begins importance of the following points: 
1- Of the age and developmental stage addressed by research and 

stage of adolescence as a stage of experiencing physical and 
psychological changes many have influence is evident in the ages to 
come. 

2- Which witnessed this stage of developments in the character of the 
teenager, it is difficult for parents and educators control or control of 
all influences surrounding it, or adjust the watch and displays it to the 
TV, and this requires more monitoring and attention by parents. 
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3- Of adolescent behavior in their interaction with their surroundings and 
affected including TV programs and vertebras and transmigrate and 
tradition of the characters and heroes drama. 

4- A study of the psychological needs of being an engine of human 
behavior and what it takes to meet and satisfy the needs of those 
resorting to the sources and means of different media. 

5- Take advantage of the search results in the preparation and 
development of outreach programs to guide students adolescents in 
satisfying their needs at this stage. 

6- Take advantage of the search results in the understanding of some of 
the behavioral patterns and attitudes among adolescents through their 
tradition of personalities and heroes drama. 

7- Lack of research and studies on Show TV drama dubbed and its 
relationship with some psychological needs of adolescents in the 
Syrian society to the knowledge of the researcher. 

- Objectives Of The Research: The current research aims to: 
1- Study of the relationship between watching TV drama dubbed and the 

need for self-esteem upon the adolescents. 
2- Study the relationship between watching TV drama dubbed and the 

need for autonomy upon the adolescents. 
3- Study the relationship between watching TV drama dubbed and the 

need for sex upon the adolescents. 
4- Disclosure of the extent of follow-up adolescent students of TV drama 

dubbed. 
5- Disclosure of the extent of saturation Show TV drama dubbed the 

needs of adolescents (the need for self-esteem, the need for Autonomy, 
and the need for sex). 

6- Possibility to benefit from the results of research work in the field 
during indicative of the relationship between the counselor and students 
facing teenagers through daily interaction. 
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- The Questions Search: researcher in his research seeks to answer the 
following questions: 

1 - How many hours watching students teenagers TV drama dubbed? 
 2 - What are the times in which students teenagers watching television 

drama dubbed? 
 3 - What are the most days of the week in which students teenagers 

watching television drama dubbed? 
 4 - What are the main channels watched by students teenagers 

television drama dubbed? 
5- What is the ritual Show students teenagers TV drama dubbed (alone, 

with family, with their friends)? 
- The Research Hypotheses: researcher seeks to verify the following 

assumptions: 
1 - The first hypothesis: There is a statistically significant relationship 

between watching TV drama dubbed among students and teenagers need to 
self-esteem. 

 2 - The second hypothesis: There is a statistically significant relationship 
between watching TV drama dubbed among students and teenagers need to 
autonomy. 

 3 - The third hypothesis: There is a statistically significant relationship 
between watching TV drama dubbed among students and teenagers need to 
sex. 

 4 - The fourth hypothesis: There were statistically significant differences 
between the mean scores for Show TV drama dubbed among students 
teenagers attributable to variable sex (female / male). 

 5 - The fifth hypothesis: There were statistically significant differences 
between the mean scores for Show TV drama dubbed among students 
teenagers attributable to variable classroom. 
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 6 - The sixth hypothesis: There were statistically significant differences 
between the mean scores for Show TV drama dubbed among students 
teenagers attributable to variable academic specialization. 

 7 - The seventh hypothesis: There were statistically significant 
differences between the mean scores for Show TV drama dubbed among 
students teenagers attributable to variable age. 

- The Research Methodology: 
 Researcher in the study relied on the descriptive analytical approach, 

which seeks to study the phenomenon and statement characteristics and 
size. 

-The Research Sample: 
 Consists society original search of all high school students to public 

schools in the province of Damascus for the academic year (2011-2012) 
totaling (52944) students and branch scientific, literary and professional, and 
both gender were selected in proportion to the geographical distribution, has 
reached the size of the research sample (1051) students and by (2%) of the 
original size of the community, has been applied research within the time 
period from September until the end of the month of December of the 
academic year (2012-2013). 

- The Search Tools: To achieve the objectives of the research, the 
researcher: 

1 - Prepared a questionnaire to measure the duration of watching TV 
drama dubbed. 

2 - Build a tool to measure the psychological needs, and that after 
reviewing a number of measures directly related to the search tool in relation 
to the need for self-esteem, and the need for Autonomy. 

3 - As well as the researcher prepared a tool to measure the need for 
sex after reviewing a number of studies related to sex and sex education. 

- Statistical Treatment: 
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The researcher to address the research hypotheses using statistical 
methods appropriate to the nature of the research. 

- The Most Important Results: 
1 - There is a statistically significant relationship between the dimensions 

of the watching TV drama dubbed the dimensions of the need to self-
esteem of adolescent students and the relationship was positive with the 
exception of the relationship between the two dimensions (dimension the 
needs and dimension the motives of viewing) and then self-esteem comrade 
where the relationship between them negative, and thus achieved the first 
hypothesis. 

2 - There is a statistically significant relationship between the dimensions 
of the watching TV drama dubbed dimensions and the need for Autonomy 
among students and teenagers were positive with the exception of the 
relationship between dimension the needs and the dimensions of the need 
for Autonomy, and thus achieved the second hypothesis. 

3 - There is a statistically significant relationship between the dimensions 
of the watching TV drama dubbed dimensions and the need to sex among 
adolescents and the relationship was positive with the exception of the 
relationship between dimension the needs and dimensions of the need to 
sex and negative, and thus achieved the third hypothesis. 

4 - There were statistically significant differences between the mean 
duration of watching TV drama dubbed attributable to variable gender 
difference in favor of females, and thus achieved the fourth hypothesis. 

5 - There are no statistically significant differences between the mean 
duration of watching TV drama dubbed attributable to variable grade except 
(dimension personal opinion), and the difference in favor of the third 
secondary, and thus did not materialize the fifth hypothesis. 

6 - There are no statistically significant differences between the mean 
duration of watching TV drama dubbed attributed to the variable academic 
specialization except motivated dimension viewing the difference in favor of 
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the literary and professional branch, and thus did not materialize the sixth 
hypothesis. 

7 - There are no statistically significant differences between the mean 
duration of watching TV drama dubbed attributable to variable the age 
except dimension the attention of the opposite gender and the difference 
statistically significant difference between age (17 and 15) in favor of the 
age (17 years), and thus did not materialize the seventh hypothesis. 

8- Results of the research showed that students teenagers viewers for TV 
drama dubbed for an hour a day make up (27.7%) of the study sample, the 
highest rate watch and who watch two hours a day make up (25.2%) came 
in second. 

9- Made a dinner where the highest percentage of students watching 
teenagers television drama dubbed reaching (60.1%) for the study sample. 

10- Achieved first place on Thursday and the highest percentage of 
students watching the TV drama dubbed teenagers reaching (21.1%), 
followed on Friday by (18.2%). 

11- Students watched TV drama dubbed teenagers with parents 
percentage (68.5%), while watched by their own percentage (13.9%), while 
their comrades watched with a percentage (4.8%). 

 

 
 

 

 


