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 املقدمة:
الترفيهية بما يمتلكُه من قدره على مزج الصوت والصورة وااللوان حيث  البرامج  التلفزيون عن غيرِه من وسائل االعالم في عرض  يختلف 
االتصال الترفيهية من وظائف  الوظيفة  .وتعد  بإتقان وفاعلية وبطريقة مفهومة  الترفيهية  المادة  بإمكانات عالية في عرض  التلفزيون    يتمتع 

ي العالم اليوم والذي يتصف بالسرعة والتطور التكنولوجي فهي تعمل على الترويح عن نفوس الناس وادخال البهجة والسرور اليها  المهمة ف
  وتخفف من متاعب الحياة في ضوء ما تقدمه من االلوان الفنية المتنوعة.تحتل الوظيفة الترفيهية المرتبة الثالثة ضمن وضائف االعالم اال 

ال التلفزيون هو انها تعد من  ان  الدراسات أوضحت  لما تتمتع به من مميزات وخصائص. فضاًل عن ان الكثير من  اهمية  وظائف االكثر 
التلفزيونية واخذت دول غرب الترفيهية  البرامج  ، وقد تطورت صناعة  االعالم االخرى  االفراد من وسائل  تميزًا عند  االكثر  التسلية  ية  وسيلة 

اهتمامًا واضحًا  وشرقية كثيرة في االهتمام   القنوات  اذ أبدت هذه  الفضائيات  الفضاء وظهور  البرامج وخصوصًا بعد استغالل  بصناعة هذه 
بالترفيه وقد دلت دراسات وبحوث علمية على ان بعض هذه الفضائيات تعرض البرامج الترفيهية بنسب عالية جدًا .وبدءًا من ذلك حددت 

ومتخذًا من جمهوره موضوعًا لبحثِه محاولة منه لتحديد سلبيات هذه البرامج والوقوف على واقع تلك    الباحثة البرامج الترفيهية في التلفزيون 
البرامج.وقد قسمت الباحثة هذه البحث الى ثالث مباحث تضمن المبحث االول االطار المنهجي للبحث ويحتوي على مشكلة البحث واهميته  

 اني االطار النظري للبحث وتألف المبحث الثالث من االطار العملي للبحث.  واهدافه وكذلك اجراءات البحث وتطرق المبحث الث
 أواًل: مشكلة البحث: 

يةة تقتضي االصول العلمية ضرورة أاٌل تنشأ مشكلة البحث من فراغ حتى ال تنتهي الى فراغ, لذلك فان السمة الرئيسةة التةي تميةز البحةوث العلم
ى مةن يتصةدى لهةا بالدراسةة والتحليةل مةن جوانبهةا المتعةددة حتةى نسةتطيع ان نجةد لهةا الحلةول هي ان تكون ذات مشكلة محددة وفةي حاجةة الة

 المناسبة للتغلب عليها.فالمشكلة يمكن تحديدها بانها عبارة عن موقف فيه شك أو موقف يعتريه الغموض, أو أنها قضية تم االختالف عليهةا,
بشأنها, وقد تكون  قضية ممكن ادراكها ويحيط بها شيء من الغمةوض, ويمكةن القةول وتباينت وجهات النظر  أو هي ظاهرة تحتاج الى تفسير

هي حاجة لم تشبع أو وجود عقبة تجاه اشباعها, أو رغبة في الوصول الى حل الغمةوض أو اشةباا الةنقص. و. وقةد وجةد الباحةث عةن طرية  
 ترفيهية التلفزيونية الفضائية ؟ المالحظة ان هناك مشكلة لم تدرس وهي, سلبيات تعرض الجمهور للبرامج ال

م، ورافة  ذلةك اسةتقبال الجمهةور العراقةي قنةوات تلفزيونيةة فضةائية عةدة 2003فقد دخل البث الفضائي إلى العراق بعد التاسةع مةن نيسةان عةام 
ك الوقةةت يسةةتقبل قنةةوات عراقيةة وعربيةةة واجنبيةةة حكوميةة او خاصةةة ووجةةود قنةةوات متخصصةة بةةالبرامج الترفيهيةةة بعةد ان كةةان الجمهةةور قبةةل ذلة

محدودة, ونتجت عن هذا سلبيات كثيرة بسبب مشاهدتها، فجاءت القنوات الفضةائية لتخلة  سةلبيات جديةدة تضةاف الةى السةلبيات االخةرى التةي 
 تنتج عن التعرض لوسائل االعالم الجماهيري,

 اآلتية: ولذلك فأن مشكلة البحث في هذه الدراسة تتمحور في اإلجابة عن تساؤلين رئيسيين
 . ما هي سلبيات تعرض جمهور مدينة بغداد لبرامج الترفيهية التلفزيونية؟1
 . ما ايجابيات تعرض جمهور مدينة بغداد للبرامج الترفيهية التلفزيونية؟5

 ثانيًا: أهمية البحث:
 ان اهمية البحوث تأتي من اهمية الموضةوعات التةي تتناولهةا والمشةكالت التةي تثيرهةا ويتنةاول هةذا البحةث البةرامج الترفيهيةة التةي اصةبحت فةي

. اذ ان هةةذا البحةةث يتنةةاول سةةلبيات تعةةرض و1.اآلونةةة االخيةةرة تشةةغل مسةةاحات كبيةةرة مةةن وقةةت البةةث فةةي زغلةةب القنةةوات التلفزيونيةةة فةةي العةةالم
, ويمكةن إجمةال أهةم الماشةرات ر للبرامج الترفيهية التي اصبحت لها قنوات متخصصة كما تشغل حيزًا كبيرًا من ارسال القنوات االخرى الجمهو 

 بشأن أهمية هذا البحث على وف  اآلتي :
ارسةين والسةيما العةراقيين مةنهم . يمثل البحث محاولة لرصد قاعدة بيانةات مهمةة وتوفيرهةا عبةر اسةتخدام االختبةارات اإلحصةائية للبةاحثين والد2

 الذين سيستندون اليه في بحوثهم الالحقة .
 . البحث وفر قاعدة بيانات ومعلومات مهمة عن ابرز ما ياثر على المشاهد العراقي من البرامج الترفيهية في القنوات الفضائية عامة .3
 التعرض للبرامج الترفيهية بالقنوات الفضائية.  .البحث يرصد ظاهرة مهمة في أوساط المجتمع العراقي أال وهي سلبيات4

لذلك البد من قيام الباحث بتحديد االهداف التي    ال يتم البحث العلمي من دون تحديد هدف أو ساال أو كليهما معًا,ثالثًا: أهداف البحث:  
 ويهدف هذا البحث الى تحقي  ازهداف اآلتية:. و2. يسعى الى تحقيقها في اثناء البحث
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 التحري عن السلبيات الرئيسة التي تاثر على جمهور مدينة بغداد.  .1
 يونية.. الكشف عن ايجابيات تعرض جمهور مدينة بغداد للبرامج الترفيهية التلفز 2

 رابعًا: منهج البحث: 
الى   المادي  الطري   للموضوا أو الظاهرة, أو هو ذلك  العلمية  الدراسة  التي تتبع في  المنهج يعني مجموعة االدوات والطرائ  واالجراءات 

البحث من البحوث الوصفية  . يعد هذا  و3.الكشف عن الحقيقة بواسطة مجموعة من القواعد التي تقود الباحث حتى يصل الى نتيجة معينة
التي تسعى الى تحليل خصائص ظاهرة معينة، أو موقف معين أو دراسة حقائ  ظاهرة ما، أو مجموعة من الناس أو االحداث للحصول  
  على بيانات كافية عنها, فضال عن تصنيف تلك البيانات على وف  معيار معين وتحليلها الستخالص مجموعة من النتائج التي تتيح لنا 

الذي يعد جهدًا علميًا منظمًا للحصول على    وقد استخدم الباحث المنهج المسحي.و  4.اصدار احكام واستنتاجات بشأن الظاهرة موضع البحث
واالستبانات   كاالستقصاء  االساليب  مختلف  استخدام  الى  المنهج  هذا  ويلجا  البحث,  ظواهر  مجموعة  أو  الظاهرة  عن  ومعلومات  بيانات 

. فالمنهج المسحي يعتبر من ابرز المناهج التي تستخدم في الدراسات االعالمية والسيما في و5. ها من طرق جمع البياناتوالمالحظة وغير 
 البحوث الوصفية. 

 خامسًا: مجاالت البحث أو حدوده:
 يعد تحديد مجاالت البحث احدى الخطوات المنهجية زي بحث أو دراسة والتي تنطوي على ثالثة مجاالت :

وهي المدة التي تزامنت مع توزيع االستمارة    2015/ 28/8م الى  7/2015/ 21تحدد المجال الزماني للبحث للمدة من    جال الزمانيالم  -أ
ت النهائية للعينة المختارة من جمهور مدينة بغداد المركز على وف  المناط  المختارة ومن ثم اعادة جمعها وفرزها وعدها وتحليل المعلوما

 ومعالجتها احصائيًا . والبيانات الخاصة باالستمارة
البشري    -ب المركزي المجال  الجهاز  إحصائيات  وف   على  اختيارهم  تم  الذين  المركز  بغداد  مدينة  بجمهور  للبحث  البشري  المجال  تمثل 

 عامًا فأكثرو .  15لمدينة بغداد من الذين أعمارهم . 2015لإلحصاء /وزارة التخطيط بحسب التقديرات السكانية لعام 
  –تحدد المجال المكاني للبحث بمدينة بغداد المركز واالقضية التابعة لها التي شملها البحث المتمثلة بة.قضاء الكرخ  المكاني  المجال    -ث

 قضاء مدينة الصدر االولى والثانية و –قضاء الرصافة 
 سادسًا: مجتمع البحث:

االفراد أو الظواهر أو االشياء أو االشخاص الذين يكونون   يعرف مجتمع البحث بأنه المفردات التي يدرسها الباحث جميعها, أو هو جميع
وتمثل المجتمع المستهدف في هذا البحث بمشاهدي البرامج الترفيهية التلفزيونية الفضائية من جمهور مدينة بغداد  .  و6. موضوا مشكلة الدراسة

، ولم يشمل البحث ازقضية الواقعة  مدينة الصدر ازولى والثانيةالمركز الذي شمل مركز قضاء الكرخ  ومركز قضاء الرصافة ومركز قضاء  
في ازطراف البعيدة عن مركز مدينة بغداد وذلك لعدم خضوا هذه ازقضية للترقيم والترتيب على وف  معيار محدد في المناط  السكنية كما  

وإزاء ما تقدم فأن    عدة يصعب حصرها كما في مركز المدينة. هو المعمول به في مركز مدينة بغداد وتوزا الدور السكنية لها في مناط  متبا
عامًا فأكثرو ومن اإلناث والذكور, تم اعتماده   15مجتمع البحث تمثل بجمهور مدينة بغداد المركز من المستويات العمرية المختلفة  من .

ا  لإلحصاء,  المركزي  الجهاز   / التخطيط  وزارة  من  معتمدة  إحصائيات  وف   على  المركز  واختياره  بغداد  مدينة  سكان  عدد  بلغ  ذ 
سنة. ان من اهم الخصائص المميزة للدراسات االعالمية انها تتعامل مع جمهور 15نسمة لألقضية الثالثة المختارة بعمر    و7. و2.609.804.

لذلك  , المفردات  لكل  الشامل  الحصر  بأسلوب  العريضة  القاعدة  هذه  مع  التعامل  دون  يحول  ما  وهذا  الحجم  بنظام   كبير  التعامل  يصبح 
. و8.  العينات هو االساس في الدراسات االعالمية. فالعينة .هي عبارة عن عدد محدود من المفردات التي سوف يتعامل الباحث معها منهجياو 

العشوائية  وبسبب ان جمهور مدينة بغداد غير متجانس فان الباحث وجد ان انسب اسلوب لسحب عينة عشوائية من هذا المجتمع هو العينة  
العينات العشوائية, الن   العينة من  العناصر وليس مجرد مفردة من مفردات المجتمع, وتعد هذه  العنقودية وهي عبارة عن عنقود كبير من 
االكثر   هي  المناط   عينة  وتعد  ايضا,  عشوائي  بشكل  عنقود  كل  داخل  المفردات  اختيار  يتم  وقد  عشوائي,  بشكل  اختيارها  يتم  العناقيد 

وجرى اختيار عينة البحث لمركز مدينة بغداد على وف  إحصائيات كل قضاء ونسبته على وف  عينة   .و9. امًا بين العينات العنقوديةاستخد
 عنقودية والتي تمر بمراحل عدة هي :  
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: تةم اختيةار المنةاط  الجغرافيةة, مدينةة بغةداد المركةز التةي شةملت مركةز قضةاء الرصةافة ومركةز قضةاء مدينةة الصةدر االولةى   المرحلة األولى
 ر الثانية ومركز قضاء الكرخ.  ومدينة الصد

: ان هذه المرحلة شملت عددًا من المناط  على وف  ترتيب الناحية والحي والمحلة ثم عدد االفراد المطلوب من كل محلة وقد المرحلة الثانية
 تم اختيار تلك المناط  عشوائيا, زجل ان تكون أكثر تمثيال لمجتمع مدينة بغداد المركز .

و مفةردة وزعةت بةين 530وتحديةد عةدد العينةة المطلوبةة مةن مدينةة بغةداد المركةز و لألقضةية الثالثةة ب . : تم اختيار ازشخاص  ةالمرحلة الثالث
لةذين مناط  بغداد المركز عامة بشكل عشوائي مراعيا فيها تمثيلها لطبقات المجتمةع العراقةي السةائدة ,وقةد قةام الباحةث بتوزيةع االسةتبانة علةى ا

و ونسةبة %5بطريقةة العينةة العمديةة اي الةذين يشةاهدون البةرامج الترفيهيةة فقةط, وكانةت نسةبة الخطةأ المعيةاري للعينةة ال تتجةاوز .شملتهم العينة 
و إذ تةةم احتسةةاب حجةةم العينةةة علةةى وفةة  اإلحصةةائيات السةةكانية تلةةك وعةةن طريةة  نسةةبة السةةكان لكةةل قضةةاء وناحيةةة ومحلةةة وحسةةب %95ثقةةة .

 .و 10. المعادلة التالية
وقةةد اعتمةةد الباحةةث علةةى مجموعةةة مةةن ازدوات البحثيةةة التةةي تتطلبهةةا الدراسةةة وان لكةةل أداة مةةن هةةذه ازدوات أهميتهةةا سااابعًا: أدوات البحااث: 

 ازساسية في الوصول إلى المعلومات المطلوبة للبحث ومن ابرز هذه ازدوات:
لى العينات المختارة للحصول على معلومات تخدم الباحث في حل  هي مجموعة من االسئلة حول موضوا معين توجه ا   :استمارة االستبيان

. وتم إعداد استمارة االستبيان من الباحث مستفيدًا من الدراسات وازبحاث السابقة ذات العالقة بالموضوا أو القريبة منه أذ  و11.مشكلة بحثه
يهية التلفزيونية تهدف إلى جمع المعلومات حول مشكلة البحث تضمنت االستمارة أسئلة متنوعة ومختلفة للجمهور المتعرضين للبرامج الترف

توفر من الدراسات النظرية التي لها الصلة   وتحقي  أهدافه. فقد أعتمد الباحث في تصميم االستمارة على أمور عدة وأساسية عن طري  ما
قراتها إلى التعديل من قبل عدد من الخبراء الختبار  بموضوا الدراسة فضاًل عن االفادة من النظري الذي كتبه الباحث وخضعت االستمارة وف

 صدق االستبيان قبل وضعها في صيغتها النهائية.
أو التةي وردت فةي  ,من اساسيات البحث العلمي تعريف المفاهيم او المصطلحات التي سيتم اختيارهةا ودراسةتها  ان:ثامنا: تحديد المصطلحات

 .و12.مشكلة البحث وتساؤالته, وذلك ان الكثير من المفاهيم تدل على معان مختلفة 
ية التةةةي يهتمةةةون بهةةةا أو يجةةةدونها مالئمةةةة يعةةةرف التعةةةرض بأنةةةه ميةةةل ازفةةةراد إلةةةى تعةةةريض أنفسةةةهم اختياريةةةا للوسةةةائل االتصةةةالالتعااار  :  .1

 .و13.التجاهاتهم ويتجنبون الوسائل التي ال تتالءم مع اتجاهاتهم الراهنة 
البةرامج التةةي تهةدف الةى تحقيةة  اهةداف المرسةةل مةن خةةالل المضةامين التةةي تصةاغ فةةي  تعةرف البةةرامج الترفيهيةة بانهةةا . البارامج التريههيااة :2

...الخ, اشكال وقوالب متنوعة وجذابة ومشوقة كازفالم والدراما والموسيقى والغناء وااللعاب والمسابقات وبرامج المنوعةات والمباريةات الرياضةية
 شكالت الحياة اليومية.التي يجد فيها المشاهد ترفيه وتسلية ومتعة تريحه من م

 سلبيات البرامج التريههية:
أصةةبح الجةةزء ازعظةةم مةةن مضةةمون التلفزيةةون مخصصةةًا للترفيةةه لةةذلك البةةد مةةن دراسةةة سةةلبيات البةةرامج الترفيهيةةة الهابطةةة وتأثيرهةةا فةةي         

التطور التكنولوجي الهائل في وسةائل االتصةال أذواق الجمهور وسلوكه, اذ تستطيع هذه البرامج إن تاثر في طريقة تفكير الناس, وذلك بسبب 
الجماهيري حتةى أصةبح ازدب والشةعر والموسةيقى والةدراما فةي متنةاول يةد كةل شةخص تقريبةا, وعنةدما نةتكلم عةن سةلبيات البةرامج الترفيهيةة فةي 

رفيةةه واإلسةةفاف خةةيط رفيةةع جةةدًا وهةةو مةةا التلفزيةةون فأننةةا ال نعتةةرض علةةى المبةةدأ بةةل اعتراضةةنا علةةى كيفيةةة التنفيةةذ, فةةالخيط الةةذي يفصةةل بةةين الت
. إذ إن الترفيه السلبي يأتي في الكثير من ازحيان بصوره متعمدة اذ إن الرسالة التي يقدمها التلفزيةون لهةا اثةأر قةد تكةون و14.ينبغي الحذر منه

ما يبعةث الرسةالة اإلعالميةة .المهرجةون ايجابية إذا تمت صياغتها على وف  منهج علمي تربوي وإعالمي صحيح, أو تكون النتةائج سةلبية عنةد
 . و15. وتجار السلعو

فالتلفزيون له دور ترفيهي بالنسبة للجمهور وهذا مهةم اذ إن النةاس أمةس الحاجةة إلةى الترفيةه فةي ظةل الظةروف التةي يعيشةونها, ولكةن         
اآلخةرين, كةأن يعتمةد أسةلوب السةخرية مةن ذوي العاهةات  الترفيه والتسلية ال يجب أن يكونا على حساب القيم والمبةاد  أو علةى حسةاب كرامةة

 .و16.الجسدية أو من عادات الناس وتقاليدهم, بل يجب إن يقترب الترفيه من الرصانة االلتزام باآلداب العامة
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يزداد تأثير الترفيه في ازهمية الحقيقية للتأثير التي تحققها هذه المواد علةى المشةاهد زنهةا تةاثر بطريقةة غيةر مباشةرة وغيةر محسوسةة,        
دو وتتضاعف قوة تأثير البرامج الترفيهية التةي يشةاهدها الجمهةور بةانهم ال يعرفةون حقيقةة أنهةم عرضةة للتةأثير عةن طرية  هةذه البةرامج التةي تبة

 .و17.بريئة
إذ إن اإلسراف في مشةاهدة البةرامج الترفيهيةة يةادي إلةى نتةائج سةلبية يصةفها بعةض العلمةاء والبةاحثين باإلدمةان وضةياا الوقةت والتقليةد        

 .و18.لشخصيات تقوم بأدوار سلبية أو سلوكيات سيئة, قد تادي في بعض ازحيان إلى الوفاة أو الطالق أو نشر العنف والفاحشة
لكثير من المجتمعات مةن هةذا السةيل الهائةل مةن البةرامج الترفيهيةة التلفزيونيةة فةي ظةل ظهةور القنةوات الفضةائية التجاريةة, والتةي فتعاني ا      

تةةدعو إلةةةى االسةةةتهالك وتحةةةاول إن تسةةةفه االهتمامةةةات وازذواق وتسةةةطحها, اذ يوصةةف تقبةةةل النةةةاس للبةةةرامج الهابطةةةة ومشةةةاهد العنةةةف والجةةةنس 
المخدرات, فالمشاهد يدمن على هذه البرامج اذ في البداية يصدمون بها ولكن سرعان ما يتقبلونها ليصبحوا أسرى لهةا والجريمة كاإلدمان على 

 .و19.  وال يرضون بغيرها
ي كما تادي المشاهدة الكثيفة للبرامج الترفيهية الى تعطيةل القةدرات العقليةة والمعرفيةة وتجميةد الطاقةات وتضةيع علةى الطفةل الفرصةة فة        

الحضور والتخيل وتفقده قدرته على التفكير والتمرين الذهني, وذلك بمةا تحملةه هةذه البةرامج مةن مضةمون غربةي ناشةر للفاحشةة وبمةا يتميةز بةه 
.وأثبتةةت و20.مةةن إثةةارة سةةمعية وبصةةرية والتةةي تةةاثر فةةي ازعصةةاب والةةنفس, عبةةر اإلعمةةال الدراميةةة وازفةةالم ازجنبيةةة والمدبلجةةة والفيةةديو كليةةب

ت سات عدة أجراها الباحثون إن البةرامج التلفزيونيةة والسةيما الترفيهيةة لهةا تةأثير فةي صةحة اإلنسةان الجسةدية, اذ تةتلخص نتةائج هةذه الدراسةادرا
 بةأن الظةواهر الجسةمانية السةلبية تصةبح قويةة فةي أوسةاط متلقةةي البةرامج التلفزيونيةة كةالنقص والةذهول واالسةتغراب , والةذي يسةبب إهمةال العمةةل

يشجع  لتزامات المدرسية والعصبية التي يسببها التوقع الناجم عن آلية المشاهدة , وان تفوق برامج الترفيه على برامج التعليم بشكل كبير الواال
  .و21.على الدراسة, فازطفال الذين يشاهدون برامج مثيرة يترك لديهم ميال نحو التشويش واالضطراب العصةبي وكةذلك اإلهمةال وعةدم االكتةراث

كما بينت دراسة أجريت في ازردن حول معرفة عادات مشاهدة طلبة جامعة اليرموك للبرامج الفضةائية المفضةلة وأنماطهةا, بينةت هةذه الدراسةة 
و من اإلنةاث يعةد البةرامج الفضةائية محرجةة لهةم ولعةائالتهم وبينةت إن البةرامج التلفزيونيةة غيةر مالئمةة %83و من الذكور و .  %75إن نسبة .  

.وتشةةير نتةةائج الدراسةةة التةةي أجرتهةةا و22.عةةراف والتقاليةةد االجتماعيةةة , واتضةةح إن التسةةلية والترفيةةه كانةةا السةةبب فةةي امةةتالك اللةةواقط الهوائيةةةلأل
ركةات الحالباحثة . بشرى السنجري و إن البرامج الترفيهية تسهم في إشاعة الكثير من السلوكيات والقيم السلبية, ومنها تبني الكلمات وازلفاظ و 
ة بشكل الراقصة وتقليد الموضة وإشاعة التبرج...الخ , اذ أثرت هذه البرامج في الثقافة الجماهيرية بشكل كبير لذلك ال بد ان تاخذ هذه الظاهر 

لةب مةا . إن اغو23.جاد, السيما أنها تأخذ مساحة واسعة مةن البةث ومةا تطرحةه مةن قةيم الكثيةر منهةا غيةر ايجةابي ويتعةارض مةع القةيم المألوفةة 
يبث على الفضائيات العربية هي بةرامج ومضةامين مسةتوردة تحفةل هةذه البةرامج باإلثةارة والعنةف والجريمةة, ومةن ثةم فةان ازطفةال داخةل ازسةرة 

اب والسةيما . أمةا آثةار الدرامةة علةى الشةبو24.العربية يتعرضون في  اثناء المشاهدة زفكار وتقاليد وقيم بعيدة عن الواقع العربةي والثقافةة العربيةة
.ومةةةن سةةةلبيات البةةةرامج  و25.المضةةةامين االجنبيةةةة فقةةةد شةةةجعت الكثيةةةر مةةةن الشةةةباب علةةةى اعتنةةةاق والتةةةأثر بالثقافةةةة الغربيةةةة وتقليةةةدها تقليةةةدًا اعمةةةى

ت الترفيهية التي تعرض على التلفزيةون هةي اسةتخدام اإليحةاءات الجنسةية, وذلةك عةن طرية  حشةد نسةبة كبيةرة مةن الفتيةات الجمةيالت الصةغيرا
بحيةةث تحولةةت إلةةى شاشةةات لألنوثةةة, وكةةذلك انتشةةار بةةرامج التنجةةيم التةةي اجتاحةةت عةةددا كبيةةرا مةةن القنةةوات الفضةةائية العربيةةة هةةذه البةةرامج التةةي 

. كةةذلك بةةرامج المسةةابقات التةةي تحولةةت مةةن بةةرامج ترفيهيةةة ثقافيةةة إلةةى بةةرامج تتميةةز بالتنةةافس القطةةري اإلقليمةةي ولةةيس و26.تةةدعي العلةةم بالغيةةب 
ى فسًا  مهنيًا أو فنيًا, فأصبح هدف المشاهد هو تشجيع الفري  الذي يمثل بلده وليس المتسةاب  ازكثةر ثقافةة ومعرفةة, ولةم يقتصةر ازمةر علةتنا

نائهةا ض أبالنزعة اإلقليمية والقطرية بل اتخذ البرنامج منحة قبلية, اذ رصدت إحدى القبائل اإلماراتية مبلغًا قةدره مليةون درهةم إمةاراتي لةدعم بعة
.  أمةةا ازغةةاني فمعظةةم هةةذه الموسةةيقى التةةي تقةةدم للشةةباب ازفكةةار التافهةةة والمعةةاني و27.مةةن الشةةعراء المشةةاركين فةةي برنةةامج . شةةاعر المليةةون و

الرخيصةةة فضةةاًل عةةن المحاصةةرة الجريئةةة زخةةالق ازسةةر وعاداتهةةا ودينهةةا وتقاليةةدها, اذ إن اغلةةب هةةذه ازغةةاني تعبةةر عةةن االنحةةالل الحضةةاري 
. ويرى عدد من الباحثين إن المواد الترفيهية التي تحتوي على مشاهد الجنس والعنف قد تدفع ازفراد إلى و28.تستخدم كبديل للتجارب الجنسيةو 

التلفزيون االيجابية والسلبية علةى طلبةة اإلعداديةة فةي مدينةة العةين, وبينةت نتةائج الدراسةة إن  فقد أجريت دراسة حول آثأر   و  29.ارتكاب الجرائم
. كما بينت دراسة اجريةت  و30.و يرى بان برامج التلفزيون تساعد في الجريمة والعنف وان البرامج التلفزيونية تنمي السلبية والكسل%85نسبة .  

لجريمة اكدت ان االطفال يتعلمون بعةض االنحرافةات السةلوكية كالسةرقة والتةدخين وتعةاطي المخةدرات حول العالقة بين مشاهدة أفالم العنف وا
نتيجة لمشاهدة بعض االفالم, عالوة على التشجيع على السلوك االجرامي وذلك عةن طرية  قيةام االفةالم بعةرض صةور اجراميةة عرضةًا مغريةًا 
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تةه السةلطات واالجهةزة االمنيةة, ممةا يةزين واقةع المجةرمين عبةر عنصةري المةال والقةوة ومةا ومشوقًا واظهار الموقف البطةولي للمجةرم عنةده مقاوم
 .و  31.يتمتعون به من نفوذ وسلطة تجعل المشاهدين يتطلعون الى محاكاتهم وتقليدهم لتحقي  ما حققوه عن طري  جرائمهم

مةن التةوتر العةاطفي للفةرد, وفةي هةذه الحالةة تضةعف مقةدرة  كما تاكد أبحاث أخرى إن مشاهدة بعض مناظر العنف على شاشة التلفزيون يزيةد
الشةةةخص علةةةى السةةةيطرة علةةةى عواطفةةةه وانفعاالتةةةه وهكةةةذا قةةةد يصةةةبح صةةةعبا بالنسةةةبة لألطفةةةال إن يواجهةةةوا دوافةةةع التحةةةريض علةةةى العنةةةف التةةةي 

ة مةا يشةاهدوه االطفةال مةن افةالم العنةف فةي . وبسبب كثر و32.تتضمنها المشاهد التي تقدم عن طري  ازفالم والمسلسالت التي يقدمها التلفزيون 
هةا تسةبب التلفزيون يزداد شعورهم بالقل  ليس من افالم المطاردة والجري بل من افالم المراوغة واالرتماء من اماكن عالية والمناورات والقتل كل

مةا يةراه, واذا وجةد مةا يمنعةه مةن هةذا التقليةد  لهم القلة  والخةوف, النهةم يرغبةون فةي تعلمهةا واذا تغلةب الطفةل علةى مخاوفةه فانةه سةوف يقلةد كةل
 . و33. نفسها المتأثر فانه سوف يسعى الى تقليده سرًا أو مع أفراد يشاركونه الهواية المنحرفة

 :(34) وتوضح احدث الدراسات العلمية التي أجريت على برامج الترفيه إلي تقدمها المحطات العربية, بان الترفيه يكرس القيم اآلتية
 االستهالك .  .1
التحديث الذي يقوم على أساس امتالك السلع وليس التحديث الذي يقوم على أسةاس امةتالك المعةارف والتقنيةات العقالنيةة والمنهجيةة أي  .2

 الحداثة المرتبطة باالستهالك.
 تحويل المتعة والترفيه واللذة من حاجه إنسانية إلى صناعية. .3
 والالمباالة واالفتقار إلى الحس النقدي.ترسيخ القيم السلبية  .4
 تشجيع قيم الربح السريع والمقامرة والتشاطر . .5
 النجومية اإلعالمية أذ تحولت شاشات القنوات الترفيهية إلى مصنع إلنتاج النجوم من مقدمين ومقدمات. .6
 نشر قيم السحر والشعوذة والخرافة وتغييب قيم االبتداا والعلم والمنط .   .7

 : الخصائص الديمغرافية للمبحوثهن -ول:المحور اال 
و  500توزا المبحوثون المشاركون في هذا البحث وضمن العينة المختارة من محافظة بغداد الذي بلغ اجمالي عددهم .  الجنس )النوع(:-1

العينة المختا%53.4و مبحوثا من الذكور بلغت نسبتهم .267مبحوثا توزعوا بحسب متغير الجنس الى . و  233رة ، بالمقابل .و من حجم 
 وو 1و من اجمالي العينة. .ينظر جدول .%46.6مبحوثا من االناث شكلت نسبتهم .

 و  توزيع افراد العينة بحسب الجنس 1جدول .  

   -توزا المبحوثون بحسب الفئات العمرية بين مستويات عدة على وف  اآلتي : -: المستويات العمرية-2
 و. %38.6و مبحوثا وبنسبة بلغت .193وعامًا : بلغ عدد المبحوثين ضمن هذه الفئة العمرية .25-15مستوى .  -أ
 و. %29.4و مبحوثا وبنسبة شكلت .147بلغ عدد المبحوثين ضمن هذه المرحلة العمرية . و عامًا : 36-26مستوى .  -ب
 و. %15.4و مبحوثا وبنسبة شكلت .77و عامًا : بلغ عدد المبحوثين ضمن هذه الفئة العمرية .47-37مستوى .  -ت
 و. %10لغت .و مبحوثا وبنسبة ب50وعامًا : بلغ عدد المبحوثين ضمن هذا المستوى العمري .58-48مستوى .  -ث
 وو.2و ..ينظر جدول . %6.6و مبحوثا وبنسبة بلغت .33وعامًا فما فوق : بلغ عدد المبحوثين ضمن هذه الفئة العمرية .58مستوى .  -ج

 و توزيع افراد العينة حسب العمر 2جدول .  
 النسبة المئوية  العدد الفئات العمرية  ت 
1 15-25 193 38.6 % 

 النسبة المئوية  العدد الجنس  ت 
 % 53.4     267 ذكر 1
 % 46.6 233 أنثى  2
 % 100        500 المجموا 3
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2 26-36 147 29.4 % 
3 37-47 77 15.4 % 
4 48-58 50 10 % 
 % 6.6 33 فما فوق  -  58 5

 % 100              500    المجموا 6
 -المحور الثاني: ايجابيات التعر  للبرامج التريههية وسلبياته:

يهةدف الةى معرفةة اعتقةاد المبحةوثين بةالبرامج الترفيهيةة ان كانةت تقةدم معلومةات هل البرامج التريههياة تقادم معلوماات ثقافياة للمبحاوثهن:  -1
وجةةاءت إجابةةات المبحةةوثين بشةةأن هةةذا السةةاال ( وإزاء مةةا تقةةدم جةةرى طةةرل التسةةاؤل.هل تعتقةةد ان البةةرامج الترفيهيةةة تقةةدم معلومةةات ثقافيةةةثقافيةةة 

 على وف  اآلتي :
و مبحوثةًا 233بلغ عدد المبحوثين الذين أشاروا إلى انهم يعتقدون ان البرامج الترفيهية تقدم معلومةات ثقافيةة .الةى حةدا مةاو . الى حد ما: -أ

 و من المبحوثين  وبذلك احتلت هذه الفئة المرتبة ازولى من بين الفئات ازخرى .%46.6ونسبتهم .
 و, ان هذه البرامج تقدم معلومات ثقافية %45و من مبحوثًا ونسبتهم .225ات بعدد .جاءت هذه الفئة بالمرتبة الثانية من بين الفئ نعم:  -ب
و وبةةذلك %8.4و مبحوثةةًا ونسةةبتة بلغةةت .42بلةةغ عةةدد المبحةةوثين الةةذين اشةةاروا إلةةى ان البةةرامج الترفيهيةةة ال تقةةدم معلومةةات ثقافيةةة . كاا : -ت

 وو .3نظر جدول .احتل هذا الفئة المرتبة الثالثة من بين الخيارات ازخرى . .ي
 ( اعتقاد المبحوثهن بان البرامج التريههية تقدم معلومات ثقافية3جدول)          

 النسبة المئوية  العدد معلومات ثقافية  ت 
 % 46.6 233 إلى حد ما 1
 % 45       225  نعم   2
 % 8.4 42 كال 3
 % 100        500 المجموا 4

التعةرف علةى نسةبة المبحةوثين الةذين مشاهدة البرامج التريههية تساعد المبحوثهن على الترفيه عن انفسهم والتقلهال مان ضاغول الحيااة : -6
تسةاعد يرون ان البرامج الترفيهية تساعدهم على الترفيه وتقلل من ضغوط الحياة الصعبة , وتم طرل الساال اآلتي .اعتقةد ان البةرامج الترفيهيةة 

 الترفيه عن الناس والتقليل من ضغوط الحياةو وجاءت إجابات المبحوثين بشأن هذا الساال على وف  اآلتي : على 
و ان مشةةةاهدة %70.6و مبحوثةةًا وبنسةةةبة شةةكلت .353تصةةةدرت هةةذه االجابةةةة المرتبةةة ازولةةى مةةةن بةةين االختيةةةارات ازخةةرى إذ أكةةةد .نعاام:  -أ

 البرامج الترفيهية تساعد على الترفيه وتقلل من ضغوط الحياة 
فيةه عةن انفسةهم ولكةن لةيس بشةكل و إلى أنهم يرون أن هذه البرامج تساعدهم على التر %25.8و مبحوثا ونسبتهم .129أشار.الى حد ما:   -ب

 كبير .الى حدا ماو وبذلك احتلت المرتبة الثانية من بين االختيارات ازخرى.
حلت هذه الفئة بالمرتبة الثالثة من بين الفئات ازخرى اذ اكد المبحوثون انهم يرون ان البرامج الترفيهية ال تساعدهم في الترفيةه عةن   ك : -ت

 وو.4و. .ينظر جدول .%3.6و مبحوثا وبنسبة بلغت .18اة بعدد .انفسهم  وال تقلل ضغوط الحي
 ( البرامج التريههية تساعد على الترفيه عن المبحوثهن4جدول)           

البرامج الترفيهية تساعد   ت 
 على الترفيه عن الناس 

 النسبة المئوية  العدد
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 % 70.6       353 نعم  1
 % 25.8 129 الى حد ما 2
 % 3.6 18 كال 3
 % 100        500 المجموا 4

يهدف الى معرفة اعتقاد المبحوثين بالبرامج البرامج التريههية تخلق جوًا من األلفة بهن العائلة عند اجتماعهم لمشاهدة هذه البرامج:    -7
وإزاء ما تقدم جرى طرل التساؤل اآلتي .برأي البرامج الترفيهية تخل  جو من االلفة بين  الترفيهية هل تخل  جوًا من االلفة بين افراد العائلة  

 لساال على وف  اآلتي : وكانت إجابات المبحوثين فيما يتعل  بهذا ا( العائلة عند اجتماعهم لمشاهدة هذه البرامج
و انهم يعتقدون أن هذه البرامج %69.4و مبحوثًا ونسبتهم .374جاءت هذه الفئة بالمرتبة االولى من بين الفئات ازخرى إذ أكد .  نعم: -أ

 تخل  جو من االلفة بين افراد العائلة. 
بين العائلة عند اجتماعهم بلغ عدد المبحوثين الذين أشاروا إلى انهم يجدون البرامج الترفيهية تقدم تخل  جوًا من االلفة    إلى حد ما:  -ب

 و وبذلك احتلت هذه الفئة المرتبة الثانية من بين الفئات ازخرى %26.8و مبحوثًا ونسبتهم .134لمشاهدة هذه البرامج .الى حدا ماو بعدد .
و  %3.8بحوثًا ونسبته بلغت .و م19بلغ عدد المبحوثين الذين اشاروا إلى ان البرامج الترفيهية ال تخل  جو من االلفة بين العائلة .  ك :  -ت

 وو. 5وبذلك احتلت هذه الفئة المرتبة الثالثة من بين الخيارات ازخرى . .ينظر جدول .
 ( البرامج التريههية تخلق جوًا من االلفة بهن ايراد العائلة5جدول)           

البرامج الترفيهية تخل  جوًا  ت 
 ازلفة 

 النسبة المئوية  العدد

 % 69.4       347 نعم  1
 % 26.8 134 الى حد ما 2
 % 3.8 19 كال 3
 % 100        500 المجموا 4

بهدف معرفة راي المبحوثين بالبرامج الترفيهية التي يشاهدونها  البرامج التريههية التي يشاهدها المبحوثون تت ءم مع قيمنا وتقالهدنا:    -8
قاليدناو  هل تتالءم مع عاداتنا وتقاليدنا, جرى طرل التساؤل اآلتي .باعتقادك ان البرامج الترفيهية التي تشاهدها تتالءم مع قيمنا وعاداتنا وت

 وجاءت إجابات المبحوثين بهذا الشأن وعلى وف  اآلتي:
و إلى ان البرامج %51.2و مبحوثًا وبنسبة مئوية بلغت .256حصلت هذه الفئة على المرتبة ازولى في إجابات المبحوثين.الى حد ما:   -أ

 الترفيهية التي يشاهدونها تتالءم مع عادتنا وتقاليدنا .الى حد ماو إذ أشار لها. 
رامج الترفيهية التي يشاهدونها ال تتالءم مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا, و إلى ان الب%26.4و مبحوثًا وبنسبة مئوية بلغت .132أشار .  ك : -ب

 وبذلك احتلت المرتبة الثانية من بين االجابات ازخرى.
جاءت هذه االجابة بالمرتبة الثالثة من إجابات المبحوثين الذين يرون ان مشاهدة البرامج الترفيهية  تتالءم مع عاداتنا وتقاليدنا إذ  نعم:   -ت

 وو 6و . .ينظر جدول .% 22.4و مبحوثًا وبنسبة مئوية بلغت .83لها .أشار 
 ( البرامج التريههية تت ءم مع قيمنا عاداتنا وتقالهدنا 6جدول)                

البرامج الترفيهية تتالءم مع   ت 
 قيمنا 

 النسبة المئوية  العدد



   

         

 سلبيات تعرض اجلمهور للربامج الرتفيهية يف القنوات الفضائية     

  

  

 % 51.2 256 الى حد ما 1
 % 26.4 132 كال 2
 % 22.4       112 نعم  3
 % 100        500 المجموا 4

بهدف الوصول إلى مقدار الوعي لدى المبحوثين عن الدور  :  البرامج التريههية ودورها يي نشر الثقاية الغربية يي مجتمعنا العراقي-11
ج الذي تاديه  بعض البرامج الترفيهية في نشر الثقافة الغربية  في مجتمعنا وإزاء ذلك طرل التساؤل اآلتي .برأي تادي مشاهدة بعض البرام

 ءت النتائج على وف  اآلتي: الترفيهية الى نشر الثقافة الغربية في مجتمعنا العراقيو وأجاب عنها المبحوثون وجا
و من عينة البحث وحلت بالمرتبة ازولى, الذين يرون ان مشاهده بعض  %55.6و مبحوثًا وبنسبة شكلت .278وصل عدد المبحوثين .  نعم: -أ

 البرامج الترفيهية يادي الى نشر الثقافة الغربية في مجتمعنا.
و مبحوثًا ونسبتهم 174بلغ عدد المبحوثين الذين يجدون التعرض للبرامج الترفيهية يادي الى نشر الثقافة الغربية .الى حد ماو. الى حد ما:   -ب

 و من عينة البحث وبذلك حلت بالمرتبة الثانية .34.8%.
ة البحث الذين ال يرون أن مشاهدة بعض حلت هذه الفئة بالمرتبة الثالثة  من بين اإلجابات االخرى إذ وصل عدد المبحوثين من عين ك :    -ت

 وو. 7و. .ينظر جدول .%9.6و مبحوثًا وبنسبة بلغت .48البرامج الترفيهية تادي الى نشر الثقافة الغربية .
 ( مشاهدة البرامج التريههية تؤدي الى نشر الثقاية الغربية يي مجتمعنا7جدول)   

 المئويةالنسبة  العدد  نشر الثقافة الغربية  ت
 % 55.6 278 نعم  1
 % 34.8 174 الى حد ما 2
 % 9.6 48 كال 3
 % 100 500 المجموا 4

ايراد العائلة:    -12 التريههية تؤدي الى ضعف االخ ق واالحترام بهن  البرامج  البرامج  مشاهدة  المبحوثين  هل  الى معرفة اعتقاد  يهدف 
العائلة   افراد  بين  القيم واالخالق  في ضعف  دور  لها  الى  الترفيهية  الترفيهية  البرامج  تادي  .برأي  اآلتي  التساؤل  تقدم جرى طرل  ما  وإزاء 

 وكانت إجابات المبحوثين فيما يتعل  بهذا الساال على وف  اآلتي : ( ضعف القيم واالخالق واالحترام بين افراد العائلة
جاء هذه الفئة بالمرتبة االولى من بين الفئات ازخرى التي تاكد ان بعض المبحوثين الذين يعتبرون مشاهدة بعض البرامج الترفيهية   نعم: -أ

 و . %38.6مبحوثًا ونسبتهم . و193تادي الى ضعف االخالق والقيم واالحترام بين افراد العائلة إذ أكد .
بلغ عدد المبحوثين الذين أشاروا إلى ان البرامج الترفيهية تادي الى ضعف القيم االخالقية واالحترام بين افراد العائلة .الى حدا    الى حدا ما: -ت

 و وبذلك احتلت هذه الفئة المرتبة الثانية من بين الفئات ازخرى .%34.2و مبحوثًا ونسبتهم .171ماو  .
و مبحوثًا ونسبته بلغت  136بلغ عدد المبحوثين الذين اشاروا إلى ان البرامج الترفيهية ال تادي الى ضعف القيم واالخالق عند العائلة .   ك :  -ث

 وو. 8و وبذلك احتل هذا الفئة المرتبة الثالثة من بين الخيارات ازخرى . .ينظر جدول .27.2%.
 إلى ضعف القيم االخ قية واالحترام بهن العائلة ( مشاهدة البرامج التريههية تؤدي8جدول)

 النسبة المئوية العدد  ضعف القيم واالخالق ت
 % 38.6 193 نعم  1
 % 34.2 171 الى حد ما 2
 % 27.2 136 كال 3
 % 100 500 المجموا 4
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المدرسية:   -13 الواجبات  بإهمال  التريههية وع قتها  البرامج  في   كثرة مشاهدة  الترفيهية  البرامج  تأثير كثرة مشاهدة  إلى  الوصول  بهدف 
ا الترفيهية تادي  البرامج  الساال اآلتي .اعتقد ان كثرة مشاهدة  المدرسية وازاء ما تقدم طرل  الواجبات  الى اهمالهم  لى  المبحوثين هل تادي 

 لواجبات المدرسيةو وجاءت إجابات المبحوثين بهذا الشأن على وف  اآلتي:اهمال ا
ان كثرة مشاهدة البرامج الترفيهية تادي الى اهمال بعض   جاءت هذه الفئة من االجابات بالمرتبة االولى إذ يرى غالبية المبحوثون نعم:   -أ

 و . %59.4و مبحوثًا وبنسبة شكلت .297ابنائنا لواجباتهم المدرسية اذ اشار أليها .
و إذ يرى بعض المبحوثين ان كثرة مشاهده هذه % 30.4ومبحوثًا وبنسبة .152جاءت هذه الفئة بالمرتبة الثانية اذ اكد .الى حد ما:    -ب

  تادي الى اهمال الواجبات المدرسية .الى حد ماو من وجهة نظر المبحوثين المشاركين في البحث. البرامج
و ان  كثرة التعرض  للبرامج الترفيهية ليس له تأثير في الواجبات المدرسية وبذلك احتلت المرتبة %10.2و مبحوثا ونسبتهم .51أكد .ك  :  

 وو.  9. .ينظر جدول الثالثة من بين الفئات ازخرى.
 ( كثرة مشاهدة البرامج التريههية تؤدي الى اهمال الواجبات المدرسية 9جدول)

 النسبة المئوية العدد  اهمال الواجبات المدرسية  ت
 % 59.4 297 نعم  1
 % 30.4 152 الى حد ما 2
 % 10.2 51 كال 3
 % 100 500 المجموا 4

المهمة -14 المجتمع  قضايا  واهمال  الهومية  اعمالهم  عن  المبحوثهن  والهاء  التريههية  البرامج  نسبة    مشاهدة  إلى  الوصول  بهدف   :
تهم  التي  والقضايا  لألحداث  واهمال  اليومية  اعمالهم  الهائهم عن  الى  يادي  الترفيهية  البرامج  لبعض  التعرض  ان  يجدون  الذين  المبحوثين 

اعمالهم اليومية واهمال القضايا التي    .هل تادي كثرة مشاهدة بعض البرامج الترفيهية الى الهاء الناس عنساؤل اآلتي  مجتمعنا جرى طرل الت
 وجاءت إجابات المبحوثين بهذا الشأن على وف  اآلتي:  تهم المجتمعو.

:  -أ ذلك.   نعم  اكد  اذ  االخرى  الفئات  بين  من  االولى  بالمرتبة  الفئة  هذه  و 276جاءت  مبحوثًا  .و  البرامج %55.2بنسبة  لمشاهدة  ان  و 
 .الترفيهية دور في اهمال الناس االحداث القضايا التي تهم مجتمعهم

و ان التعرض لبعض البرامج الترفيهية تادي إلى الهاء الناس عن اعمالهم.الى حد  %31.6و مبحوثًا ونسبتهم .158أكد .  الى حد ما :  -ب
 فئات ازخرى . ماو وبذلك احتلت المرتبة الثانية من بين ال

ومبحوثًا وبنسبة شكلت 66جاءت هذه الفئة من بين االختيارات االخرى بالمرتبة الثالثة من وجهة نظر المبحوثين اذ اشار أليها .   :ك  -ت
 وو. 10.ينظر جدول . و.13.2%.

 ( مشاهدة البرامج التريههية والهاء الناس عن اعمالهم الهومية واهمال القضايا            10جدول)
 التي تهم المجتمع                                  

 النسبة المئوية العدد  اهمال القضايا التي تهم المجتمع ت
 % 55.2 276 نعم  1
 % 31.6 158 الى حد ما 2
 % 13.2 66 كال 3
 % 100 500 المجموا 4

بهدف الوصول إلى مقدار المعرفة لدى المبحوثين عن االضرار التي  واالضرار يي صحة االنسان:    كثرة التعر  للبرامج التريههية  -15
إلى    تسببها كثرة مشاهدة البرامج الترفيهية  في صحة االنسان وإزاء ذلك طرل التساؤل االتي .اعتقد ان كثرة مشاهدة البرامج الترفيهية تادي

 على وف  اآلتي:  ازضرار في صحة االنسان كالسهر وعدم القدرة على النومو وجاءت النتائج
و مبحوثًا وبنسبة شكلت 301وصل عدد المبحوثين الذين اكدوا ان كثرة مشاهدة البرامج الترفيهية تادي إلى ازضرار في صحتهم.  نعم: -أ
 و من عينة البحث وحلت بالمرتبة ازولى.60.2%.



   

         

 سلبيات تعرض اجلمهور للربامج الرتفيهية يف القنوات الفضائية     

  

  

و  138بلغ العدد للمبحوثين الذين يجدون كثرة التعرض للبرامج الترفيهية يادي االى االضرار في صحتهم .الى حد ماو.الى حد ما:   -ب
 و من عينة البحث والتي حلت بالمرتبة الثانية .% 27.6مبحوثًا ونسبتهم .

و مبحوثًا وبنسبة بلغت 61عينة البحث .  حلت هذه الفئة بالمرتبة الثالثة  من بين اإلجابات االخرى إذ وصل عدد المبحوثين منك :   -ت
 وو. 11و  من الذين ال يعتبرون ان كثرة مشاهدة البرامج الترفيهية تادي إلى ازضرار في صحة االنسان. .ينظر جدول .12.2%.

 ( كثرة مشاهدة البرامج التريههية واالضرار يي صحة االنسان11جدول)   
 النسبة المئوية العدد  االضرار في صحة االنسان ت
 % 60.2 301 نعم  1
 % 27.6 138 الى حد ما 2
 % 12.2 61 كال 3
 % 100 500 المجموا 4

بهدف معرفة هل هناك عالقة بين تعرض المبحوثين لبعض البرامج الترفيهية مشاهدة بعض البرامج التريههية وديع الفرد الى العزلة:  -16
برأيك ان كثرة مشاهدة البرامج التريههية التلفزيونية ودفع الفرد الى العزلة والوحدة جرى طرل التساؤل اآلتي .التي يشاهدونها عبر القنوات  

 و أدناه وعلى وف  اآلتي:64وجاءت إجابات المبحوثين بهذا الشأن كما في جدول .تديع الفرد الى العزلة والوحدة( 
:   -أ حيث   نعم  من  االولى  بالمرتبة  الفئة  هذه  نظر  جاءت  وجهة  من  والحدة  العزلة  الى  تدفعهم  الترفيهية  البرامج  مشاهدة  كثرة  ان  يعتبرون 

 . و%42.4و مبحوثا وبنسبة .212المبحوثين المشاركين في البحث اذ اكد ذلك.
ماو وبذلك احتلت  و ان كثرة مشاهدهم لهذه البرامج تدفعهم الى العزلة والوحدة ولكن.الى حد%32.6و مبحوثا ونسبتهم .163أكد . الى حد ما: -ب

 المرتبة الثانية من بين الفئات ازخرى الموجودة.  
.ينظر و. %25و مبحوثا وبنسبة شكلت .125جاءت هذه الفئة من االحداث بالمرتبة الثالثة من بين االجابات االخرى اذ أشار أليها .ك : -ت

    وو.12جدول .
 كثرة مشاهدة البرامج التريههية وديع الفرد الى العزلة ( 12جدول )            

 المئويةالنسبة  العدد  تدفع الفرد الى العزلة  ت
 % 42.4 212 نعم  1
 % 32.6 163 الى حد ما 2
 % 25 125 كال 3
 % 100 500 المجموا 4

بهدف معرفة تأثير مشاهد العنف في بعض البرامج الترفيهية   :مشاهد العنف يي بعض البرامج التريههية وتشجيع االطفال على العنف-17
العنفو   على  االطفال  تشجع  البرامج  في بعض  العنف  ان مشاهد  .أرى  اآلتي  الساال  تقدم طرل  ما  العنف وازاء  على  اطفالنا  تشجيع  في 

 وجاءت إجابات المبحوثين بهذا الشأن وعلى وف  اآلتي:
بانعم:   -أ االجابات  الفئة من  الترفيهية جاءت هذه  البرامج  العنف في بعض  ان  مشاهد  المبحوثين  االولى من حيث يرى غالبية  لمرتبة 

 و . %69.6ومبحوثًا وبنسبة شكلت .348تشجع اطفالهم على العنف اذ أشار أليها .
ية لها دور في تشجيع جاءت هذه الفئة بالمرتبة الثانية اذ يرى بعض المبحوثين ان مشاهد العنف في بعض البرامج الترفيهالى حد ما:   -ب

   و .%22.4ومبحوثًا وبنسبة .112االطفال على العنف .الى حد ماو اذ اكد ذلك . 
و ان مشاهد العنف في بعض البرامج الترفيهية ال تشجع االطفال على العنف وبذلك احتلت المرتبة %8و مبحوثًا ونسبتهم .40أكد .ك :  -ت

 وو. 13.ينظر جدول . الثالثة من بين الفئات ازخرى.
 ( مشاهد العنف يي البرامج التريههية وشجيع االطفال على العنف 13جدول)      

 النسبة المئوية العدد  تشجيع االطفال على العنف  
 % 69.6 348 نعم  1
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 % 22.4 112 الى حد ما 2
 % 8 40 كال 3
 % 100 500 المجموا 4

بهدف التعرف على نسبة المبحوثين الذين يرون ان  مشاهدة البرامج التريههية وتقلهد ابنائنا للشخصيات الموجودة يي هذه البرامج:  -21
 البرامج الترفيهية تشجع االشخاص على تقليد الشخصيات الموجودة في هذه البرامج, وجرى طرل الساال اآلتي .ان مشاهدة البرامج الترفيهية

  ثير من أبنائنا على تقليد الشخصيات الموجودة في هذه البرامجو جاءت نتائج إجابات المبحوثين على وف  الترتيب اآلتي : يشجع الك
جاء هذا الحكم بالمرتبة ازولى إذ بلغ عدد المبحوثين الذين أشاروا إلى أنهم يرون ان مشاهدة البرامج الترفيهية تشجع على تقليد   نعم: -أ

 و من بين االختيارات ازخرى.%62.8و مبحوثًا وبنسبة شكلت.314ابنائنا للشخصيات الموجودة فيها .
و إلى أنهم يرون أن هذه البرامج لها دور في تشجيع الكثير من ابنائهم على تقليد %31.8و مبحوثا ونسبتهم .159: أشار .إلى حد ما  -ب

 الشخصيات الموجدة في تلك البرامج .إلى حد ماووبذلك احتل هذا الحكم المرتبة الثانية. 
و أن هذه البرامج ليس لها %5.4.و مبحوثًا وبنسبة بلغت 27: جاء هذا الحكم بالمرتبة الثالثة من بين إجابات المبحوثين إذ أوضح .ك   -ت

 . و أدناه14دور في تشجيع أبنائهم على تقليد الشخصيات الموجودة فيها. .ينظر جدول
 ( مشاهدة البرامج التريههية وتشجيع ابنائنا على تقلهد الشخصيات 14جدول)

 النسبة المئوية العدد  تقليد ابنائنا للشخصيات الموجودة في هذه البرامج ت
 % 62.8 314 نعم  1
 % 31.8 159 الى حد ما 2
 % 5.4 27 كال 3
 % 100 500 المجموا 4

 -التوصيات:
العراق ،1 الجمهور في  القنوات   .على صعيد بحوث  التي تمثل نسبة كبيرة من بث  الترفيهية  للبرامج  الجمهور وتعرضهم  االهتمام ببحوث 

فضال عن وجود قنوات كثيرة متخصصة بهذه البرامج، إذ لم يجد الباحث أي بحث أو دراسة تتعل  بدراسة تعرض الجمهور العراقي للبرامج  
 الترفيهية .

 امج الترفيهية ، ومعرفة هل تقدم هذه البرامج ما يشبع حاجاتهم  ورغباتهم..بحث العالقة بين الجمهور وتعرضهم للبر 2
كأجراء   .اجراء دراسات من الباحثين حول تعرض الجمهور العراقي للبرامج الترفيهية وتأثيرها في عادات وتقاليد المجتمع العراقي وتقاليده,3

 دراسات مقارنة بين إيجابيات التعرض للبرامج الترفيهية وسلبياته.
و زيادة االهتمام   الحرص على التمسك بعادات الجمهور العربي والعراقي وتقاليد عند إنتاج البرامج الترفيهيةعلى صعيد القنوات الفضائية  .4

والتخلي عن بعض ازساليب المستوردة  ا ومعرفيا عن طري  تقديم ترفيه هادف,  بالمجتمع ثقافي  باإلنتاج العربي وتقديم برامج ترفيهية تنهض 
 .هوطبيعتالتي ال تنسجم مع واقع مجتمعنا  

عن طري  انتاج برامج ترفيهية تعزز هذه القيم, كازغاني الوطنية او المسلسالت واالفالم   تدعيم قيم االنتماء والحفاظ على الهوية الوطنية. 5
ضمونها قيم الحفاظ على وحدة العراق ووحدة أراضيه والدفاا عنه والسيما في ظل الظروف التي يمر بها الوطن العربي  التي تعالج في م

 وبلدنا الغالي. 
باالستطالعات  6 القيام  طري   عن  الجمهور  حاجات  اهم  على  بالتعرف  القنوات  ادارة  تقوم  جمهورها  .أن  على  المستمرة  البحوث  واجراء 

 ات البحثية المختصة بذلك لغرض تطوير عملها االعالمي وتقويمه.واالستعانة بالماسس
 هوامش البحث:

 

Unsco, World communication Report, Paris, 1989, p .p . 404 .                     (4) 

   .89و ص2010.عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع,  6سامي محمد ملحم, مناهج البحث في التربية وعلم النفس, ط و2.
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 . 33و ص2012بركات عبد العزيز, مناهج البحث االعالمي االصول والنظرية ومهارات التطبي  .القاهرة: دار الكتاب الحديث,  و3.

 . 96و ص2011المي .القاهرة: دار الفكر العربي, محمود حسن اسماعيل, مناهج البحث االع و4.

   .147و ص 1999.القاهرة: عالم الكتب,  3سمير محمد حسين, بحوث االعالم, ط و5.

   . 94و ص 2009.عمان: دار الفكر,  11ذوقان عبيدات واخرون, البحث العلمي مفهومه وادواته واساليبه, ط و6.
7

الباحث مع السيد فاضل نايوخ خيزران يعمل بصفة خبير في مجال العينات والتحليل في الجهاز المركزي لإلحصاء(  /    و مقابلة اجراها 
 ة البحث. الختيار عين 9/7/2015وزارة التخطيط في يوم 

 . 133و ص2000و محمد عبد الحميد, البحث العلمي في الدراسات االعالمية .القاهرة: عالم الكتب, 8.

اللبنانية,    و9. المصرية  الدار  القاهرة:  الدراسات االعالمية .  البحث واالستخدامات االحصائية في  الفقار زغيب, مناهج  و  2009شيماء ذم 
 . 248ص
 . 5201عام  ،الجهاز المركزي لإلحصاء والسكان والقوى العاملةوزارة التخطيط،  و10.
 . 91و ص2007.عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع,  منذر عبدالحميد الضامن, اساسيات البحث العلمي و11.
   .103وبركات عبد العزيز, مصدر سب  ذكره, ص12.
 .172ص و1986, دار المعرفة الجامعية درية:االتصال في الخدمة االجتماعية .االسكن  ,ابو النجا العمري  و(13
  .57ص  و1985رياض: جهاز تلفزيون الخليج,  الخطيط التلفزيوني في دول الخليج ., التسعد لبيبو14.
 . 166-165و ص 2006ظبي:مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية, االعالم العربي في عصر المعلومات, .ابو و 15.
 . 69ص مو 1994: دار النفائس للنشر والتوزيع، وتبير سعد الحمراني، االعالم اواًل .او16.
 .   316محمد العامري, العولمة الثقافية واالعالمية  وتأثيرها على الهوية العربية, مصدر ساب , ص و20.
 .  115و ص 2009وتطبيقات .القاهرة: دار النشر للجامعات,  منال ابو الحسن, علم االجتماا االعالمي اساسيات  و18.
 مو2013فحات للدراسات والنشر،  صم الوسائل المقاصد .دمش : دار  المفاهي–وسام فاضل ارضي، االعالم االذاعي والتلفزيوني الدولي  و19.

 . 164ص
 .115ص و2009للجامعات,  اهرة: دار النشرمنال ابو الحسن, علم االجتماا االعالمي اساسيات وتطبيقات .القو20.
 .  122ص مو 2003دمش : المكتبة االعالمية، التلفزيون واالطفال . , اديب خضور  و21.
 . 46و ص2010.اربد: مجلة الفنون االذاعية,  1, العدد 3نايف الشبول, اثر الدراما الفضائية في ظاهرة العنف عند االطفال, المجلدو 22.
 مجلة الباحث االعالمي,   القنوات الفضائية الغنائية العراقية ودورها في اشاعة القيم السلبية بين الشباب الجامعي,بشرى داود السنجري,    و23.

 .   126و ص2013.جامعة بغداد: كلية االعالم,  22العدد
 .  72و ص2011حسن نيازي الصيفي, الفضائيات العربية في عصر العولمة .القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع,  و24
-162و ص2009.القاهرة: الدار المصرية اللبنانية,    2وراسم محمد الجمال, االتصال واالعالم في العالم العربي في عصر العولمة, ط25.

163 . 
 .  294ص  و2008بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, .نهاوند القادري عيسى, قراءة في ثقافة الفضائيات العربية  و26.
 و 2014االسكندرية : دار المعرفة الجامعية ,  .جمال محمد ابو شنب , االعالم الدولي والعولمة و27.
 .  95ص 
 و 1989القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، .حسن عماد مكاوي، انتاج البرامج للراديو النظرية والتطبي  و28.
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 .  46نايف الشبول, مصدر ساب , صو 30.
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