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استخدامات طالب وطالبات جامعة امللك سعود للدراما التلفزيونية 

 واإلشباعات املتحققة منها: دراسة ميدانية

 نايف بن خلف الثقيل  

 الرياض –أستاذ مساعد بقسم اإلعالم بكلية اآلداب،   جامعة امللك سعود 

 اململكة العربية السعودية

 

 ـ(ه19/7/1439يف  للنرش لوقب   ،هـ19/1/1439)قدم  للنرش يف  
 

 .الدراما التلفزيونية، مدخل االستخدامات واإلشباعات، طلبة اجلامعة، جامعة امللك سعود:  املفتاحية الكلامت

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دوافع استخدامات طلبة جامعة امللك سعود للدراما التلفزيونية البحث: ملخص

ك التعرف عىل عادات وأنامط وأوقات مشاهدة الدراما التلفزيونية ونوعية هذه الدراما واإلشباعات املتحققة منها. وكذل

والقنوات املفضلة ملشاهدهتا. واستندت الدراسة يف إطارها النظري عىل مدخل االستخدامات واإلشباعات. واستخدم 

نية كأداة مجع بيانات ومعلومات الدراسة. الباحث املنهج املسحي يف هذه الدراسة، واعتمدت الدراسة عىل االستبانة اإللكرتو

( مفردة من طالب وطالبات جامعة امللك سعود بالرياض، وقد ُاختريت وفًقا ألسلوب الكرة الثلجية. 391بلغت العينة )

%(، يف 60.6أغلب أفراد الدراسة ينتمون للكليات اإلنسانية بنسبة ) - وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها:

%(. واألفراد من السنة التحضريية بنسبة 26.6أنَّ األفراد الذين ينتمون للكليات العلمية والصحية جاءوا بنسبة )حني 

 - %(.63.4سنة، وذلك بنسبة بلغت ) 25إىل أقل من  20أغلب أفراد الدراسة ترتاوح أعامرهم ما بني  - %(.12.8)

أغلب أفراد - %(.41.9%(. يف حني اإلناث بنسبة بلغت )58.1أغلب أفراد الدراسة من الذكور وذلك بنسبة بلغت )

أغلب أفراد الدراسة يشاهدون الدراما - %(.49.1الدراسة أحياًنا ما يشاهدون الدراما التلفزيونية وذلك بنسبة بلغت )

لدراما أغلب أفراد الدراسة يشاهدون ا- %(.57.0التلفزيونية من ساعة إىل أقل من ثالثة ساعات، وذلك بنسبة بلغت )

أغلب أفراد الدراسة يشاهدون الدراما األجنبية  - %(.61.9التلفزيونية يف فرتة املساء املتأخرة، وذلك بنسبة بلغت )

أغلب  - %(.46.8أغلب أفراد الدراسة يشاهدون الدراما لوحدهم وذلك بنسبة بلغت ) - %(.56.5وذلك بنسبة بلغت )

أغلب أفراد  - %(.40.4نرتنت ع ر جها  الكمبيوتر وذلك بنسبة بلغت )أفراد الدراسة يشاهدون الدراما عن طريق اإل

أظهرت الدراسة أنَّ الدوافع الطقوسية  - %(.69.3، وذلك بنسبة بلغت )MBCالدراسة من الذين يفضلون مشاهدة قناة 

لدراسة أنَّ إشباعات أظهرت ا - تأيت يف مقدمة دوافع طالب وطالبات جامعة امللك سعود ملشاهدة الدراما التلفزيونية.

 الوسيلة تتصدر اإلشباعات املتحققة من مشاهدة العينة للدراما التلفزيونية.
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Abstract: The study aims to identify the uses and gratifications of the students of King Saud University for 
television drama viewership. In addition, it aims to identify the habits, patterns, and times of watching 
television drama and the quality of this drama and favorite channels favorite to watch. In its theoretical 
framework, the study focuses on the uses and gratifications approach. This study uses survey research and 
the target population on the students of King Saud University in Riyadh. Using the snowball sample style, 
the size of the sample was (391). The study used an electronic questionnaire as a tool to collect data and 

information  

The findings of the study showed that: 

 (%6,60) of the sample was from the faculties of humanity, while (26.6%) from scientific and health 

faculties and (12.8%) from the preparatory year  

The percentage of individuals aged between 20 and 25 years of age was 63.4%  

The percentage of male students among the sample was (58.1%). While female students was (41.9%)  

(%1,49) of the sample sometimes watches drama television  

(%57) watches drama television between one to less than three hours  

 (%9,61) watches in the late evening  

(%6,5) watches foreign drama  

(%8,64) the majority) prefers to watch the drama alone  

(%4,40) the majority) prefers to watch drama through the Internet using personal computer  

MBC channel comes as the first favorite channel for watching drama television among (69.3%)  

-The ritualized motives come in the front of the students' motivation for watching drama television and the 
process gratification come first..  
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 املقدمة

الدراما من أقدم الفنون التي عرفتها اإلنسانية.  تعد  

وهي كام أوضح الفيلسوف اليوناين أرسطو يف كتابه 

قبل امليالد،  323والذي كتبه قبل عام  ،)فن الشعر(

حماكاة للفعل اإلنساين. وقد ارتبط اإلنسان هبذا الفن، 

كليهام أصيل يف  "ا ألرسطو، لسببني جوهريني وفقً 

يعة اإلنسانية: فاملحاكاة فطرية، ويرثها اإلنسان الطب

 يشعر – العموم عىل –اإلنسان  منذ طفولته.. كام أنَّ 

(. 79:ت.د أرسطو،) "املحاكاة اعامل إ اء بمتعة

العالقة  نسان فإنَّ إلرتباط هذا الفن الوثيق بطبيعة اوال

الدراما التاريخ. وتاريخ  بينهام كانت حارضة وعىل مر  

منذ نشوء هذا الفن وتطوره منذ العرص املرسح وو

 عىل أصالة العالقة وأمهيتها اليوناين يقدم دلياًل 

الدراما أكثر  " عىل أنَّ  إبراهيمد حممد يؤك  ولإلنسان. 

نسان وباملجتمع، وباجلامهري إلا بحياة االفنون التصاقً 

ا تبحث يف فلسفة السلو  اإلنساين، ألّنَّ  ؛ككل

قات االجتامعية بني وتستكشف أفضل صيغة للعال

الفرد والفرد من ناحية، وبني الفرد واملجتمع من ناحية 

 (.10: 1994، إبراهيم) "أخرى

ومع االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم بتنوعها 

ا يف املحتوى ال راجمي هلذه ا أساسيً بقيت الدراما عنرًص 

ا استمرت يف اضحضور واالنتشار حت  بل إّنَّ  ،الوسائل

عالم اجلديد ووسائل التواصل إلعىل مستوى ا

( YouTubeا ع ر برنامج )خصوًص  ،االجتامعي بتنوعها

ا لألعامل الدرامية القديمة والذي أصبح أرشيفً 

ا لتقديم املشاهد التمثيلية التي واضحديثة، ومنصة أيًض 

حتاكي واقع املجتمعات. وهذا يعود الرتباط اإلنسان 

ثر من ألفي بالدراما غريزيا كام أشار أرسطو قبل أك

 عام. 

ولكن التلفزيون ظل وما ال النافذة التي انترشت 

ا ، ووجدت طريقً واسعة بدرجةمن خالهلا الدراما 

أرسع لالنتشار والتأثري بني املشاهدين. ويعود ذلك 

بالطبع يف جزء منه، خلصائص ومزايا التلفزيون 

التي متيزه عن غريه من وسائل االتصال  ،املتعددة

.. من أهم وسائل " د  لتلفزيون يعاجلامهريي. فا

ا االتصال اجلامهريية املعارصة، حيث يتفوق عليها مجيعً 

بقدرته عىل جذب االنتباه واإلهبار وشدة التأثري، فهو 

جيمع بني مزايا اإلذاعة الصوتية )الراديو( من حيث 

الصوت ومزايا السينام من حيث الصور واللون 

تضفي اضحيوية  ومزايا املرسح من حيث اضحركة التي

)حبيب  "عىل املشاهد التي يعرضها التلفزيون.

 (.305: 1994وآخرون، 

وما ال التلفزيون وع ر القنوت الفضائية املتعددة 

يسع  لتأمني املادة الدرامية للمشاهد، وهذا يعود إىل 

حاجة اجلمهور للدراما والعرض الدرامي، اضحاجة 

ا خاًص ا عام، والتي فرضت وجودً  بوجهاإلنسانية 

للدراما التلفزيونية ع ر قنوات فضائية متخصصة يف 

وعىل مدار الساعة )عىل  ،عرض املسلسالت الدرامية
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دراما، أبوظبي دراما،   MBC ;سبيل املثال ال اضحرص

سوريا دراما، النيل دراما، النهار دراما..(. وهذا الطلب 

نساين للامدة الدرامية والعمل الدرامي أصبح يشكل إلا

ا يف رفع وترية التنافس التجاري يف عامل ا أساسيً عنرًص 

لكسب املشاهد من خالل احتكار  ،القنوات الفضائية

  تقديم اجلديد واملتميز من األعامل الدرامية حتت مسمَّ 

ا طيلة خصوًص  ،، وهو ما يمكن مالحظته"حرصي"

 شهر رمضان املبار  من كل عام.  

امية أمام هذا السيل املتدفق من األعامل الدر

العامة واخلاصة -واملسلسالت ع ر القنوات الفضائية 

وأمام ا دياد أعداد املشاهدين واملتابعني هلا، حظي -

موضوع الدراما التلفزيونية بانتباه شديد من قبل 

الباحثني والدارسني يف اضحقل األكاديمي واإلعالمي. 

فظهرت دراسات علمية استنارت بام أفر ه اضحقل 

ريات حول تأثري اإلعالم واالتصال األكاديمي من نظ

لتسليط الضوء عىل الدراما التلفزيونية. وقد تناولت 

هذه الدراسات موضوع الدراما التلفزيونية من عدة 

اجتاهات املشاهدين نحو  :جوانب لعل من أبر ها

الدراما، تأثري الدراما عىل املجتمع برشائحه املتعددة، 

ه بقضايا حتليل مضامني العمل الدرامي وعالقت

وكذلك استخدامات املشاهدين للدراما  ،املجتمع

 شباعات املتحققة منها.إلالتلفزيونية وا

املجتمعات  كغريه من املجتمع السعوديويعد  

مشاهد ومتابع هلذا النوع من املحتوى، فهو األخرى 

ه كمجتمع ليس بمنأى عن التساؤل واملسائلة فإنَّ 

 ؛دراما التلفزيونيةعالقته بال عنالعلمية واملوضوعية 

لذا تأيت هذه الدراسة للتعرف عىل عالقة رشحية مهمة 

وهي  ،من رشائح هذا املجتمع بالدراما التلفزيونية

وطالبات جامعة  طالبرشحية الطلبة اجلامعيني )

من خالل دراسة استخداماهتم للدراما  ،امللك سعود(

 شباعات املتحققة منها.  إلالتلفزيونية وا

 سة وأمهيتها:مشكلة الدرا

مشكلة الدراسة تتلخص يف  بناء عىل ما سبق فإنَّ 

جامعة  طالب وطالباتالتعرف عىل استخدامات 

للدراما التلفزيونية. وحماولة الوصول إىل  امللك سعود

معرفة وفهم للدوافع واإلشباعات التي حتققها الدراما 

ه من املمكن صياغة مشكلة الدراسة يف لذا فإنَّ  ؛هلم

 :اآليتلرئيس السؤال ا

ما دوافع استخدام طلبة جامعة امللك سعود 

 للدراما التلفزيونية واإلشباعات املتحققة منها؟

 : اآليتا أمهية هذه الدراسة فإّنا تتمثل يف أمَّ 

عام والدراما  بوجهأمهية الدراما لإلنسان  -1

خاص واتساع دائرة انتشارها  بوجهالتلفزيونية 

تمع السعودي. واستخدامها من قبل أفراد املج

ال يف وكذلك أمهيتها كامدة أساسية هلا حضورها الفعَّ 

رص الكثري من حتحيث  ،جمال البث التلفزيوين

التنافس  عىل-واخلاصة اضحكومية –القنوات الفضائية 

 يف تقديم اجلديد واملشوق منها جلذب املشاهدين.
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أمهية الفئة العمرية التي تتناوهلا الدراسة،  -2

عام وفئة الشباب اجلامعي  وجهبوهي فئة الشباب 

، والتي ترتكز عليها األمم واملجتمعات بوجه خاص

 يف بناء حارضها ومستقبلها وتعد مصدر قوة هلا.

ا لقلة الدراسات األكاديمية يف موضوع نظرً  -3

 املجتمع السعودي وعالقته بالدراما التلفزيونية، تعد  

هذه الدراسة من الدراسات األولية، حسب ما أطلع 

يه الباحث، التي تتناول عالقة الشباب اجلامعي عل

بالدراما التلفزيونية من خالل توظيف مدخل 

 (. Uses and Gratificationsشباعات )إلاالستخدامات وا

هذه الدراسة حماولة لتقديم نتائج علمية  تعد   -4

للمهتمني بشأن  -up to date –وموضوعية وحديثة 

اجلامعي يف  موضوع الدراما التلفزيونية والشباب

اململكة العربية السعودية سواء أكان ذلك يف جمال 

الدراما السعودية، أو يف جمال املؤسسات الثقافية 

واإلعالمية السعودية اضحكومية منها واخلاصة التي 

 عن  بشأن الدراما. تُ 

 

 أسئلة الدراسة: 

ا من السؤال الرئيس هلذه الدراسة وهو ما انطالقً 

سعود جامعة امللك  وطالباتطالب دوافع استخدام 

 ، فإنَّ ؟التلفزيونية واإلشباعات املتحققة منها للدراما

هنا  جمموعة من التساؤالت ذات العالقة والتي 

 :كاآليتتتفرع عن هذا السؤال وهي 

وطالبات جامعة  بما مستوى مشاهدة طال  -1

 امللك سعود للدراما التلفزيونية؟

 بما هي عادات وأنامط مشاهدة طال -2

 بات جامعة امللك سعود للدراما التلفزيونية؟وطال

ماهي األوقات والفرتات املفضلة لدى   -3

وطالبات جامعة امللك سعود ملشاهدة الدراما  بطال

 التلفزيونية؟

ما أنواع الدراما التلفزيونية التي يشاهدها  -4

 وطالبات جامعة امللك سعود؟ بطال

 بما القنوات التلفزيونية التي يفضلها طال -5

جامعة امللك سعود ملشاهدة الدراما  وطالبات

 التلفزيونية؟ 

ما دوافع استخدامات الدراما التلفزيونية   -6

 وطالبات جامعة امللك سعود؟ بلدى طال

 بشباعات التي تتحقق لدى طالإلما ا -7

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة استخدامهم 

 للدراما التلفزيونية؟

8-  

 أهداف الدراسة:

 ا ييل:هتدف هذه الدراسة إىل م

وطالبات  بالتعرف عىل استخدامات طال -1

 للدراما التلفزيونية. جامعة امللك سعود

التعرف عىل الدوافع خلف مشاهدهتم  -2

 للدراما التلفزيونية.
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شباعات التي حتققها مشاهدة إلالتعرف عىل ا -3

 الدراما هلم.

التعرف عىل عاداهتم وأنامط مشاهدهتم  -4

 للدراما التلفزيونية.

وات املفضلة ملشاهدة الدراما التعرف عىل القن -5

 التلفزيونية.

 

 فرضيات الدراسة:

ثالثة متغريات أساسية )التخصص، العمر،  توجد

هذه الدراسة تسع  إىل اختبار  اجلنس(، فإنَّ 

 :اآلتيةالفرضيات البحثية 

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  بيف مستوى مشاهدة طال

 عزى ملتغري الكلية.دراما التلفزيونية تُ سعود لل

الفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  بيف مستوى مشاهدة طال

 عزى ملتغري العمر.سعود للدراما التلفزيونية تُ 

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  بيف مستوى مشاهدة طال

 عزى ملتغري اجلنس.لدراما التلفزيونية تُ سعود ل

الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

يف متوسط دوافع مشاهدة الدراما التلفزيونية لدى 

عزى ملتغري وطالبات جامعة امللك سعود تُ  بطال

 الكلية.

 

الفرض اخلامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

زيونية لدى يف متوسط دوافع مشاهدة الدراما التلف

عزى ملتغري وطالبات جامعة امللك سعود تُ  بطال

 العمر.

الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة 

إحصائية يف متوسط دوافع مشاهدة الدراما التلفزيونية 

عزى ملتغري وطالبات جامعة امللك سعود تُ  بلدى طال

 اجلنس.

الفرض السابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 بعات التي تتحقق لدى طالشباإليف متوسط ا

نتيجة مشاهدة الدراما  ،وطالبات جامعة امللك سعود

 عزى ملتغري الكلية.التلفزيونية تُ 

الفرض الثامن: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 البشباعات التي تتحقق لدى طإليف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة مشاهدة الدراما 

 العمر.عزى ملتغري التلفزيونية تُ 

الفرض التاسع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 بشباعات التي تتحقق لدى طالإليف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة مشاهدة الدراما 

 عزى ملتغري اجلنس.التلفزيونية تُ 

 

 النظري للدراسة: جلانبا

تعتمد هذه الدراسة عىل مدخل االستخدامات 

كإطار نظري  ،(Uses &Gratificationواإلشباعات )

يسهم يف التعرف عىل طبيعة استخدام عينة الدراسة 
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للدراما التلفزيونية واإلشباعات املتحققة من هذا 

تسميتها  إ اءاالستخدام. ورغم اختالف الباحثني 

يرى  Ruggiero  Thomas نموذج أو مدخل أو نظرية، فإنَّ 

بيل أي حماولة للتأمل والتفكري يف االجتاه املستق بأنَّ 

لنظريات االتصال اجلامهريي جيب أن يتضمن وبجدية 

، Ruggieroشباعات )إلمدخل االستخدامات وا

2000:3 .) 

شباعات والذي إلمدخل االستخدامات وا د  يع

من املداخل التي تطورت يف   Elihu Katzظهر بجهود 

جتاه  ،أواخر سبعينات القرن املايض كردة فعل

ذا  والتي تركز عىل بحاث السائدة آنألالدراسات وا

كيفية تأثري الوسائل اإلعالمية عىل اجلمهور. وهو كام 

أهم مداخل دراسة اجلمهور..  "سعود د نايف آل يؤك  

إذ من خالله يتم التعرف عىل أهداف االستخدام 

كام يمكن من خالله التعرف عىل  ،وأنامطه وأساليبه

خلفيات اجلمهور وخصائصه ومدى ارتباطه 

من خالل  (.208: 2014ل سعود،)آ "بالوسيلة

 Katzشباعات يقرتح إلمدخل االستخدامات وا

 "ماذا تفعل الوسيلة باجلمهور"التحول من سؤال 

والذي سيطر عىل معظم أبحاث ودراسات االتصال 

ماذا يفعل اجلمهور مع  "اجلامهريي آنذا  إىل سؤال 

(. وهذا كام يراه Severin&Tankard, 1997:330) "الوسيلة

 من رؤية اجلامهري .. حتواًل "مكاوي وليىل السيد حسن 

ا ال، إىل رؤيتها عىل أّنَّ ا عنرص سلبي غري فعَّ عىل أّنَّ 

الة يف انتقاء أفرادها لرسائل ومضمون مفضل من فعَّ 

 (.239: 1998)مكاوي والسيد،  "وسائل االعالم

ا يف ا وإجيابيً  ونشطً ا فعااًل اعتبار اجلمهور عنرًص  إنَّ 

سيلة اإلعالمية هو حمور أسايس ملدخل استخدام الو

شباعات. ويرى بعض الباحثني، إلاالستخدامات وا

مفهوم اجلمهور  أنَّ "(، (Becker, 1992كام يشري بيكر 

النشط يقع يف مخسة أمور هي: القدرة عىل اختيار 

الوسيلة أو املحتوى، القدرة عىل حتديد املنفعة 

جود النية وتوظيف هذا االستخدام لتحقيق املنفعة، و

أو القصد من وراء استخدام وسائل االتصال، درجة 

التفاعل مع الوسيلة أو املحتوى، حمدودية تأثر 

: 2010 )اخلرجيي، "اجلمهور النشط بوسائل االتصال

51-52.)  

وتتمثل فروض مدخل االستخدامات 

شباعات، كام يشري حسن مكاوي وليىل السيد، يف إلوا

 هي: ،مخسة فروض

علون يف اعضاء اجلمهور مشاركون فأ أنَّ  -1 "

عملية االتصال اجلامهريي، ويستخدمون وسائل 

 االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاهتم.

يع ر استخدام وسائل االتصال عن اضحاجات  -2

التي يدركها أعضاء اجلمهور، ويتحكم يف ذلك عوامل 

الفروق الفردية، وعوامل التفاعل االجتامعي، وتنوع 

 ات باختالف األفراد.اضحاج
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اجلمهور هو الذي خيتار  التأكيد عىل أنَّ  -3

الرسائل واملضمون الذي يشبع حاجاته، فاألفراد هم 

الذين يستخدمون وسائل االتصال، وليست وسائل 

 االتصال هي التي تستخدم األفراد.

 حتديد حاجاهتم يستطيع أفراد اجلمهور دائاًم -4

لوسائل التي تشبع تلك خيتارون ا ومن ثمَّ ودوافعهم، 

 اضحاجات.

يمكن االستدالل عىل املعايري الثقافية السائدة  -5

من خالل استخدامات اجلمهور لوسائل االتصال، 

)مكاوي  "وليس من خالل حمتوى الرسائل فقط

 (.241: 1998والسيد، 

االستخدامات  كام يرى حممد عبداضحميد أنَّ 

 ي:وه ،شباعات حتقق ثالثة أهداف رئيسةإلوا

الكشف عن كيفية استخدام الفرد لوسائل -1"

م أعضاء يف مجهور نشط خيتار ّنَّ إ إذ، Howعالم إلا

 ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته.

الكشف عن دوافع االستخدام لوسيلة معينة -2 

Why. 

تسهم النتائج يف الفهم األعمق لعملية االتصال -3

  (.282: 2010)عبداضحميد،  "اجلامهريي.

 ،من االحتياجات وآخرون عدًداف كارتز صنَّ  وقد

 :اآلتيةالتي تدرج حتت التصنيفات 

التي  ،(Cognitive needsاالحتياجات املعرفية ) -1

 تتعلق بتعزيز واكتساب املعلومات، املعرفة، والفهم.

التي  ،(Affective needاالحتياجات العاطفية ) -2

ة تتعلق بتعزيز التجربة اجلاملية، واملتعة، والتجرب

 العاطفية.

 Personal Integrativeاالحتياجات الشخصية )  -3

needs)،  التي تتعلق بتعزيز املصداقية، الثقة، االستقرار

 واملكانة.

 Social Integrativeاالحتياجات االجتامعية ) -4

needs)،  التي تتعلق بتعزيز التواصل مع العائلة

 واألصدقاء. 

 Tension Releaseاحتياجات التحرر من التوتر ) -5

need)، والتحرر من التوتر  التي تتعلق باهلروب

 & ,Katz et al,1973:166-176) (Severin; والضغوط. 

Tankard, 1997:333.) 

عالم إلا فيام يتعلق بدوافع التعرض لوسائل امَّ أ

معظم دراسات االتصال تقسم دوافع التعرض  فإنَّ "

 إىل فئتني مها:

وتستهدف  Instrumental Motivesدوافع منفعية  ( أ)

التعرف عىل الذات، واكتساب املعرفة واملعلومات، 

واخل رات، ومجيع أشكال التعلم بوجه عام والتي 

 وال رامج التعليمية والثقافية. األخبارنرشات  ُتظهرها

وتستهدف  Ritualized Motivesدوافع طقوسية  ( ب)

متضية الوقت واالسرتخاء، والصداقة واأللفة مع 

شكالت، وتنعكس هذه الفئة الوسيلة، واهلروب من امل

يف ال رامج اخليالية.. مثل: املسلسالت، واألفالم، 
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)مكاوي  "واملنوعات، وبرامج الرتفيه املختلفة.

 (. 247-246: 1998، والسيد

ز بني أنواع وينر يمي   شباعات فإنَّ إلوفيام يتعلق با

شباعات التي تتحقق نتيجة التعرض لوسائل إلا

 :اآليتعالم عىل النحو إلا

 Contentشباعات املضمون )املحتوى( إ -1

Gratificationشباعات الناجتة عن التعرض إل: وهي ا

 عالم.إلملضمون وسائل ا

: Process Gratificationشباعات العملية إلا -2

شباعات التي تنتج عن عملية االتصال إلوهي ا

واالرتباط بوسيلة حمددة، وال ترتبط بخصائص 

 (. 211: 2014، و املضمون )آل سعودأالرسالة 

شباعات إلمدخل االستخدامات وا عام فإنَّ  وبوجه

الغموض يف  :مثل ،ورغم تعرضه لبعض االنتقادات

  تعريف املفاهيم األساسية، وتركيزها الضيق عىل الفرد

(Severin, & Tankard, 1997:334-335) َّه ما ال يشهد ، فإن

عالم إلا يف بحوث ودراسات اا واسعً استخدامً 

هذا املدخل يعد  الباحث  لذا فإنَّ  ؛اجلامهريي واالتصال

 لدراسة استخدامات فئة الشباب اجلامعي مالئاًم 

والتعرف عىل الدوافع  ،السعودي للدراما التلفزيونية

 شباعات املتحققة من هذا االستخدام.إلوا
 

 الدراسات السابقة:

أظهرت الدراسات السابقة حول موضوع الدراما 

وهو ما  ،ا يف تناول املوضوعا وتنوعً التلفزيونية اهتاممً 

عام والدراما  بوجهد أمهية موضوع الدراما يؤك  

الباحث يرى أمهية  لذا فإنَّ  ؛خاص بوجهالتلفزيونية 

إدراج الدراسات التي تتشابه مع هذه الدراسة يف 

تقسيم الدراسات إىل  جرىوقد  ،بعض اجلوانب

قسمني، الدراسات العربية، والدراسات باللغة 

اإلنجليزية. ويستعرض الباحث الدراسات العربية ثم 

 ا:ا لألحدث  منيً اإلنجليزية وفقً 

 الدراسات العربية:

 "بعنوان ( 2015دراسة رابعة ذيب خريس ) -1

استخدامات املرأة األردنية للدراما اآلسيوية املدبلجة 

إىل . وهتدف هذه الدراسة "واإلشباعات املتحققة منها

فضائية التي حترص املرأة عىل القنوات ال التعرف

األردنية عىل مشاهدة الدراما اآلسيوية من خالهلا، كام 

هتدف للتعرف عىل معدل املشاهدة وأنامط تعرض 

املرأة األردنية هلذا النوع من الدراما ودوافع املشاهدة 

ومدى تأثري هذه الدراما  ،شباعات املتحققة منهاإلوا

ي عىل عينة عليها. استخدمت الباحثة املنهج املسح

( مفردة من النساء 400التي بلغت ) ،الدراسة املتاحة

ممن يشاهدون الدراما اآلسيوية املدبلجة.  ،األردنيات

وقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة جلمع 

معلومات وبيانات الدراسة. وقد خلصت الدراسة إىل 

العينة يتابعون الدراما  أغلب عدة نتائج من أمهها: أنَّ 

%(، وتأيت الدراما 87.5ية املدبلجة بنسبة )سيوآلا

 يتابعون أغلب الناسن  يليها الكورية. كام أَّ اهلندية أواًل 
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أكثر وسائل املتابعة  نَّ أو ،هذه الدراما يف الفرتة املسائية

 ع ر التلفزيون فاضحاسوب ثم اهلاتف.  جتري

أكثر الدوافع للمشاهدة تتعلق بالدوافع  نَّ إ

ا شباعات تتعلق أيًض إللب اأغ نَّ أالطقوسية، و

قضايا الرومانسية ثم  د  تعوشباعات الطقوسية. إلبا

األ ياء وشؤون املرأة ثم األعراف والتقاليد ثم اضحب 

والزواج من أكثر القضايا التي هتتم هبا عينة الدراسة. 

أكثر السلبيات النامجة من متابعة  نَّ أترى العينة و

العربية واإلسالمية  الدراما اآلسيوية هي خمالفة القيم

 . ةواضح بصورةثم استعراض جسد املرأة 

 "بعنوان ( 2015دراسة عبداملجيد طلحة ) -2

التأثريات الثقافية للمسلسالت الرتكية عىل طالب 

وهتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل  ."جامعة صنعاء

مدى مشاهدة طالب جامعة صنعاء لألعامل الدرامية 

ي املسلسالت املفضلة وماه ،الرتكية )املسلسالت(

لتعرف عىل القضايا التي أيًضا إىل ا لدهيم، كام هتدف

تعاجلها هذه املسلسالت والقيم الثقافية التي حتملها 

ومدى تأثريها عليهم. قام الباحث بتوظيف نظرية 

وقد استخدم املنهج  ،الغرس الثقايف يف هذه الدراسة

املسحي عىل عينة عنقودية متعددة املراحل شملت 

( طالب وطالبة وكانت االستبانة هي أداة 306)

الدراسة جلمع البيانات واملعلومات. ومن أهم النتائج 

التي أظهرهتا الدراسة ما ييل: وجود نسبة كبرية من 

العينة تشاهد الدراما الرتكية ولدهيا اهتامم بمتابعتها 

حا ت قناة كام وتفضلها عىل غريها من املسلسالت. 

(MBCبقنواهتا امل )( تعددMBC ،MBC4 ،MBC )دراما، 

 ا للعينة.عىل املرتبة األوىل يف املشاهدة وفقً 

 ، بعنوان(2014دراسة حسام عيل سالمة ) -3

استخدام الشباب اجلامعي باإلمارات للمسلسالت "

شباعات إلاملرصية التي تقدمها القنوات الفضائية وا

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل  ."املتحققة منها

مارات إلعرض الشباب اجلامعي يف امدى ت

للمسلسالت العربية واملسلسالت املدبلجة التي 

التعرف  إضافة إىل ،تقدمها القنوات الفضائية العربية

عىل أكثر أنواع املسلسالت العربية واملدبلجة التي 

يفضلها الشباب اجلامعي يف اإلمارات. كام هتدف 

الدراسة للتعرف عىل مدى تعرض عينة البحث 

لمسلسالت املرصية ومعدل وأنامط هذا التعرض. ل

شباعات التي حيصل عليها إلوكذلك التعرف عىل ا

مارات نتيجة التعرض إلالشباب اجلامعي يف ا

للمسلسالت املرصية.  وهي دراسة وصفية استخدم 

الباحث فيها منهج املسح عىل عينة عشوائية بسيطة من 

امها طلبة جامعة عجامن للعلوم والتكنولوجيا قو

( مفردة من جامعة، وقد قام الباحث باستخدام 250)

االستبانة كأداة جلمع معلومات الدراسة. ومن أهم 

% من عينة الدراسة تشاهد 80نسبة  نتائج الدراسة أنَّ 

املسلسالت العربية التي تعرضها القنوات الفضائية 

 املسلسالت املرصية األكثر تفضياًل  العربية. كام تعد  
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لدراسة وتأيت املسلسالت اخلليجية باملرتبة لدى عينة ا

االثانية.  املسلسالت فتأيت ملسلسالت املدبلجة ا أمَّ

 يليها املسلسالت األمريكية ثم الرتكية أواًل 

يف املرتبة األوىل  MBCاملسلسالت اهلندية. جاءت قناة 

من حيث نسبة مشاهدة املسلسالت املرصية، ثم قناة 

اضحياة. وتأيت الفرتة املسائية روتانا مرصية ويليها قناة 

كأعىل نسبة من حيث الفرتة املفضلة للمشاهدة ثم فرتة 

ا عنالسهرة.  دوافع املشاهدة لدى العينة فإّنا  أمَّ

وعن تتام ج بني الدوافع النفعية والطقوسية. 

اإلشباعات  الدراسة خلصت إىل أنَّ  إلشباعات فإنَّ ا

 تحققة.االجتامعية تأيت يف مقدمة اإلشباعات امل

 " بعنوان (2014دراسة نادية إبراهيم عيل ) -4

اجتاهات الشباب نحو الدراما التلفزيونية: دراسة 

هتدف  ."حتليلية عىل عينة من املسلسالت الرتكية

الدراسة إىل البحث عن أفضل الوسائل والطرق 

لتفعيل دور الدراما يف التعبري عن قضايا الشباب من 

يم ومضامني كام هتدف إىل مه من أفكار وقخالل ما تقد  

تسليط الضوء عىل األثر اخلطري الذي حتدثه الدراما 

وقياس آراء  ،االجتامعية سواء كانت حملية أم مستوردة

املشاهدين واجتاهاهتم للدراما. استخدمت الباحثة 

منهج املسح االجتامعي يف بحث ظاهرة الدراما 

من  التلفزيونية وحتليلها، وقد كان جمتمع البحث مكون

استخدام أسلوب حتليل املضمون  وجرىعينة طبقية. 

للمسلسل الرتكي )العشق املمنوع(. وخلصت 

الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: أظهرت 

الدراما الرتكية حتاكي جمتمعها  الدراسة التحليلية أنَّ 

 متثل مكانة ،العادات املرتبطة بالسلو  العلامين، وأنَّ 

رامية، كام أظهرت الدراسة كبرية يف األعامل الد

اإلخراج اجليد إضافة إىل جودة التمثيل  التحليلية أنَّ 

واأل ياء من عوامل اإلهبار للشباب، أفسحت الدراما 

الرتكية املجال للعادات واألخالق والتقاليد أن ترتبع 

عىل عرش اإلعامل الفنية وأبعدت الدين عن اضحياة 

عىل وظيفة اإلهبار االجتامعية. وركزت الدراما الرتكية 

العاطفي عند الشباب، كام نجحت يف تقديم واقع 

 الشباب.

( 2013اضحميد )عبدالعزيز دراسة لطيفة   -5

استخدام طالب وطالبات اجلامعات  "بعنوان 

شباعات املتحققة: إلالسعودية للدراما ع ر االنرتنت وا

. هتدف الدراسة إىل التعرف عىل مدى "دراسة ميدانية

والفتيات يف اململكة العربية السعودية تعرض الشباب 

نرتنت وطبيعة إللل رامج الدرامية ع ر مواقع ا

شباعات املتحققة. استخدمت إلاستخدامهم هلا وا

الباحثة املنهج املسحي عىل عينة عشوائية من طالب 

وطالبات اجلامعات السعودية )جامعة امللك سعود يف 

جامعة الرياض، جامعة امللك عبد العزيز يف جدة، 

( 577امللك خالد يف املنطقة اجلنوبية(، وبلغت العينة )

مفردة، واعتمدت الباحثة االستبانة كأداة جلمع 

معلومات وبيانات الدراسة. وخلصت الدراسة إىل 
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دت الدراسة عىل ارتفاع عدد من النتائج ومن أمهها: أكَّ 

عام لدى  بوجهنسبة مشاهدة املسلسالت واألفالم 

املسلسالت األمريكية هي  الدراسة أنَّ دت العينة. أكَّ 

أكثر املسلسالت املفضلة لدى العينة ويليها 

معدل  املسلسالت اخلليجية. أظهرت الدراسة أنَّ 

مشاهدة املسلسالت التلفزيونية هو أقل من ساعة 

ثم من ساعة إىل ساعتني بنسبة  ،%(41.2بنسبة )

الدوافع الطقوسية  %(. أثبتت الدراسات أنَّ 40)

ا نرتنت. إلر دوافع مشاهدة الدراما ع ر اتتصد أمًّ

إشباعات الوسيلة كان هلا التفوق عىل  إلشباعات فإنَّ ا

 شباعات املحتوى. إ

 بعنوان (2013املرصي )فيصل دراسة نعيم  -6

أثر املسلسالت املدبلجة يف القنوات الفضائية العربية "

. هتدف "عىل القيم لدى الشباب اجلامعي الفلسطيني

ىل الكشف عن أثر املسلسالت املدبلجة الدراسة إ

املعروضة يف القنوات الفضائية العربية عىل القيم لدى 

الشباب اجلامعي الفلسطيني ومعرفة مدى وعيهم 

عىل القيم وإدرا  مدى  ،بخطورة هذه املسلسالت

قدرهتم عىل التمييز بني السلوكيات اإلجيابية والسلبية 

ضائية العربية. م وتعرض يف القنوات الفقد  التي تُ 

استخدم الباحث املنهج املسحي، واعتمد عىل 

نت االستبانة اإللكرتونية كأداة جلمع البيانات.  تكوَّ

عينة الدراسة من طلبة اجلامعات والكليات الفلسطينية 

ا اختيارها طبقً  جرى( مفردة. وقد 123والتي بلغت )

للعينة العشوائية الطبقية. وخلصت الدراسة إىل عدد 

مشاهدة املسلسالت املدبلجة  نتائج من أمهها: أنَّ من ال

هلا تأثري سلبي عىل العديد من القيم املختلفة وخاصة 

القيم الدينية والروحية، مثل: اضحياء، التقوى وااللتزام 

الديني، طاعة الوالدين وصلة الرحم، األمانة، اضحلم، 

الوفاء بالعهد، الصدق واألمانة، العطف، اإلحسان. 

ا تقدم سلوكيات سلبية تنعكس عىل املشاهدين كام أّنَّ 

)كتضييع الوقت، واإلعجاب بالنجوم، وإمهال 

الفرائض الدينية، واملبالغة يف حب املال، والتدخني، 

واخليانة، وعدم االهتامم بالدراسة، والعنف، 

العالقات  واإلرساف والتبذير، والكذب(، وأنَّ 

ا املسلسالت العاطفية من أبر  املوضوعات التي تتناوهل

املدبلجة، وحرصت العينة عىل متابعة مشاهد العنف 

ا عىل التعامل مع اآلخرين واالنتقام بام يؤثر سلبً 

أكثر القنوات الفضائية التي  عام، وأنَّ  بوجهواملجتمع 

تقدم املسلسالت املدبلجة ويشاهدها املبحوثون 

احتلت املرتبة األوىل يف املشاهدة  ،جاءت عىل التوايل

MBC4   يليهاCBC2 ثم  بانوراما دراما، يليهاMBC  .دراما

املشاهدين  نينسبة املبحوث وكشفت الدراسة أنَّ 

للمسلسالت املدبلجة عىل القنوات الفضائية قد بلغت 

 %، وأنَّ  22%،كام بلغت نسبة من ال يشاهدوّنا  78

مشاهدة املسلسالت املدبلجة جاءت يف وسط اهتامم 

أسباب عدم  سة أنَّ املبحوثني، وأوضحت الدرا

مشاهدة املبحوثني الذين أجابوا بعدم مشاهدة 
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 املسلسالت املدبلجة ترجع إىل عرضها سلوكيات وقياًم 

%،  37ومفاهيم ال تتفق مع الدين اإلسالمي بنسبة 

%،  32أهدافها خيالية ال تتفق مع الواقع بنسبة  وبأنَّ 

 %.12وعدم وجود وقت بنسبة 

بعنوان ( 2013)اخلالدي رشيد دراسة عبري  -7

. "اجتاهات املرأة الكويتية نحو املسلسالت الرتكية "

هتدف الدراسة إىل التعرف عىل اجتاهات املرأة الكويتية 

نحو الدراما الرتكية، وموقفها من املضامني االجتامعية 

والثقافية التي تطرحها ومدى تفاعل املرأة الكويتية مع 

. وقد اعتمدت هذا النوع من الدراما ودوافع املشاهدة

الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، وكانت 

االستبانة هي األداة اخلاصة بجمع املعلومات من عينة 

( امرأة. وقد خلصت الدراسة إىل نتائج 200) بحجم

من أمهها: تقيض املرأة من ساعة إىل ساعتني ملشاهدة 

املسلسالت املدبلجة، مجال الطبيعة ووسامة املمثلني 

 الدوافع ملشاهدة املسلسالت الرتكية، يعد  من أبر  

الفراغ العاطفي هو العامل األول يف تأثر املرأة الكويتية 

 باملسلسالت الرتكية.

 (2012الصفار ) حسني دراسة عبداهلل -8

اجتاهات الطلبة اجلامعيني الكويتيني نحو  " بعنوان

 ."املسلسالت الدرامية املدبلجة يف القنوات العربية

سة إىل معرفة اجتاهات طلبة اجلامعة يف هتدف الدرا

الكويت نحو املسلسالت املدبلجة يف القنوات العربية، 

واإلشباعات املتحققة التي حتققها املشاهدة ودوافع 

 لدى طلبة املشاهدة وما هي القنوات األكثر تفضياًل 

اجلامعة ملشاهدة الدراما املدبلجة.  وقد اعتمدت 

ملسحي واستخدمت الدراسة عىل املنهج الوصفي ا

االستبانة كأداة جلمع املعلومات والبيانات. وطبقت 

( 600الدراسة عىل عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها )

طالب وطالبة من جامعة الكويت وجامعة اخلليج 

االقتصار عىل  وجرىللعلوم والتكنولوجيا اخلاصة، 

لتحقيق العدل  ؛قسمي الرتبية واإلعالم يف اجلامعتني

يف العينة. وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من والتوا ن 

مستوى املشاهدة لدى اإلناث  نَّ أالنتائج ومن أمهها: 

عىل من الذكور، تقدم اإلناث عىل الذكور يف أغلب أ

 :مثل ،شباعات املتحققة من املشاهدةإلمتوسطات ا

إشباع املعرفة واملتعة واإلثارة، واإلشباعات االجتامعية 

ظهر ميل  يف حنيوالرتفيهية،  والوجدانية واجلاملية

الذكور لتحقيق إشباع اهلروب من الواقع. وجود 

فروقات يف مستوى املشاهدة أكثر لصالح طلبة اجلامعة 

اخلاصة من اجلامعة اضحكومية، وجود فروقات أكثر 

كام ظهرت الفروقات  ،لدوافع املشاهدة لدى اإلناث

ا يف الدوافع لصالح فئات الدخل األقل. أيًض 

اهات نحو الدراما املدبلجة أكثر إجيابية لدى االجت

 ،لقنوات الفضائية األكثر مشاهدةلدى ااإلناث، 

( مواقع متقدمة األوىل MBCحققت قناة األم يب يس )

حققت قناة أبو ظبي  يف حنيوالثانية واخلامسة، 

(AbuDabi( املركز الثالث، وقناة الراي )ALRAY )
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قناة الكويت اضحكومية  الكويتية املركز الرابع، فيام جاء

(KUAWAIT .املركز العارش واألخري ) 

 بعنوان (2011املناصري )حممد دراسة أرشف  -9

اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية نحو الدراما  "

إىل التعرف  الدراسة هتدف ."MBC1التلفزيونية يف قناة 

عىل اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية نحو الدراما 

(، ومدى تفاعلهم معها، MBC1ة )التلفزيونية يف قنا

( يف تشكيل MBC1وكذلك التعرف عىل دور قناة )

اجتاهاهتم والعوامل املحددة لتكوين هذا االجتاه 

واجتاهاهتم الفعلية نحو الدراما التلفزيونية التي 

ا إىل التعرف عىل مدى تعرضها القناة. وهتدف أيًض 

عزى وجود فروق ذات داللة يف إجابات الطلبة تُ 

عوامل الديموغرافية. اقترصت الدراسة عىل آراء لل

عينة من الطلبة اجلامعيني بمرحلة البكالوريوس يف 

جامعتي األردنية )حكومية( وجامعة )خاصة( البرتاء 

( طالب وطالبة، وقد استخدم الباحث 445بعدد )

املنهج الوصفي يف الدراسة واعتمد عىل االستبانة كأداة 

الدراسة إىل عدد من جلمع البيانات. وقد خلصت 

ومن أمهها: وجود اختالفات يف اجتاهات  ،النتائج

الطلبة اجلامعيني باختالف طريقة عرض الدراما 

التلفزيونية التي تقدمها القناة واختالف طبيعة املادة 

املعروضة فيها. وجود تأثري للموضوعات والقضايا 

التي تعاجلها الدراما التلفزيونية املعروضة يف تشكيل 

جتاهات العينة. وجود عالقة بني العوامل املحددة ا

لتشكيل اجتاهات عينة البحث واجتاهاهتم الفعلية نحو 

 (. MBC1الدراما التلفزيونية التي تعرضها قناة )

( 2010دراسة حممد معوض إبراهيم )  -10

العالقة بني كثافة التعرض للدراما األجنبية  "بعنوان 

ى االغرتاب لدى يف القنوات الفضائية وارتفاع مستو

هتدف هذه . "عينة من الشباب اجلامعي املرصي

الدراسة إىل التعرف عىل العالقة املبينة يف عنوان 

الدراسة. استخدم الباحث املنهج املسحي عىل عينة من 

الشباب اجلامعي يف جامعتي كفر الشيخ والدلتا للعلوم 

والتكنولوجيا يف مدينة املنصورة. واختار الباحث عينة 

( طالب وطالبة 400وائية بسيطة تتكون من )عش

ا.  واستخدم عامً  21-18والذين ترتاوح أعامرهم بني 

 إضافةالباحث االستبانة كأداة جلمع بيانات الدراسة 

من قبل  اعدادهإ جرىإىل مقايس االغرتاب والذي 

: وجود عالقة اآلتيةالباحث. وأثبتت الدراسة النتائج 

بني حجم التعرض طردية إجيابية متوسطة دالة 

واغرتاب الشباب اجلامعي  ،للقنوات الفضائية

املرصي، وجود عالقة طردية متوسطة دالة بني كثافة 

التعرض للقنوات الفضائية واغرتاب الشباب اجلامعي 

 املرصي. 

 بعنوان (2009الغليالت )رجا دراسة سامر   -11

استخدامات طلبة اجلامعات األردنية للقنوات  "

هتدف الدراسة إىل  ."اعات املتحققة الفضائية واإلشب

التعرف عىل العادات االتصالية متمثلة بعادات 
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مشاهدة القنوات الفضائية من قبل طلبة اجلامعات 

شباعات والدوافع املتحققة إلاألردنية، والتعرف عىل ا

منها. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، 

انات. وقد واعتمد عىل االستبانة كأداة جلمع البي

اختريت عينة البحث بالطريقة اضحصصية العمدية 

وطالبة من اجلامعات اضحكومية  ا( طالبً 480وبحجم )

 أغلب نَّ أهم نتائج هذه الدراسة: أواخلاصة. ومن 

أكثر القنوات  الطلبة يشاهدون القنوات الفضائية، وأنَّ 

العربية املفضلة لدى العينة هي قنوات األفالم، وتأيت 

( يف املراتب األوىل يف درجات املشاهدة. MBCقنوات )

درجات اإلشباع لدى عينة  وأوضحت النتائج أنَّ 

البحث كانت إجيابية وذات عالقة باملؤثرات النفسية، 

دوافع العينة كانت  وأقلها القضايا االقتصادية. كام أنَّ 

إجيابية وأعالها دوافع التسلية وأقلها الدوافع 

 االقتصادية.

 (2009رمحن حممد الشامي )دراسة عبدال -12

تعرض الشباب اجلامعي اليمني  " بعنوان

هتدف  ."للمسلسالت املدبلجة واآلثار املحتملة لذلك

الدراسة إىل التعرف عىل مدى تعرض الشباب 

اجلامعي اليمني للمسلسالت املدبلجة من عدمه، 

عىل وآرائهم فيها واجتاهاهتم حوهلا واآلثار املرتتبة 

سلسالت. وقد استخدم الباحث تعرضهم هلذه امل

( 250املنهج املسحي عىل عينة عشوائية طبقية قوامها )

 ،وطالبات أك ر اجلامعات اليمنية طالبمفردة من 

وهي ) جامعة صنعاء، وعدن، وتعز، واضحديدة(، وقد 

استخدم الباحث االستبانة كأداة جلمع بيانات 

ومعلومات الدراسة، وخلصت الدراسة إىل عدد من 

 املنتظم غري التعرض نسبة من أمهها: ارتفاع ،ائجالنت

 عىل املدبلجة واملسلسالت الفضائية القنوات لكل من

 دوافع أهم اأمَّ  ،"اإلناث" بني السيامسواء،  حد  

 حتقيق :من كل   يف متثلت فقد املسلسالت هلذه التعرض

 ومتابعة ممثالهتا اجلميالت، ومشاهدة والرتفيه، التسلية

 وأبدى الشباب، غريزة تشبع التي اطفيةالع املشاهد

 أنَّ  اتضح كام إ اءها، سلبية اجتاهات املبحوثني أغلب

 السلوكية :التأثريات بعض هلذه املسلسالت

 اإلشباعات عن فضاًل  اليمني، الشباب عىل والوجدانية

 ارتباطية عالقة كام وجدت .مشاهدهتا من هلم املتحققة

 املبحوثني عرضت من كل   بني إحصائية داللة ذات

وتعرضهم  ناحية، من وكثافته الفضائية للقنوات

 .أخرى ناحية من املدبلجة للمسلسالت

 " بعنوان (2008اضحسن )ربحي دراسة نديم  -13

اجتاهات طلبة اجلامعة األردنية نحو املحطات الفضائية 

هتدف الدراسة إىل التعرف عىل اجتاهات  ."العربية

طات الفضائية العربية، طلبة اجلامعة األردنية نحو املح

والعادات االتصالية وأنامط املشاهدة، وحجم 

تعرضهم هلذه املحطات. وقد استخدم الباحث املنهج 

 .الوصفي التحلييل واعتمد عىل االستبانة كأداة البحث

والطالبات يف مخس  الطالبعينة الدراسة مكونة من و
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جامعات، متثل مجيع األقاليم يف األردن، وهي جامعة 

اجلامعة اهلاشمية )حكومية(، وريمو  )حكومية(، ال

 البرتاءجامعة وجامعة اضحسني بن طالل )حكومية(، و

 جرىجامعة جرش )خاصة(. وقد و)خاصة(، 

اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة وكان حجم 

وطالبة. وقد خلصت الدراسة إىل  ا( طالبً 650العينة )

( األكثر MBC1ومنها: جاءت حمطة ) ،عدد من النتائج

مشاهدة من قبل الطلبة بني مجيع املحطات العربية، 

يف (، LBCاجلزيرة اإلخبارية، )و(، روتانا، MBC2تليها )

جاءت الفضائية األردنية يف املرتبة التاسعة.  حني

جاءت الفضائية املرصية من ضمن املحطات العربية 

األدن  مشاهدة من قبل الطلبة. جاءت نوع حمطات 

 ،ال رامج الدرامية )املسلسالت واألفالم(الدراما، و

-8فرتة السهرة من )و من قبل الطلبة. األكثر تفضياًل 

اهلدف األبر  للطلبة وهي األكثر مشاهدة.  ،مساء( 11

 من املشاهدة هو الرتفيه والتسلية ثم قتل الفراغ وامللل.

 بعنوان (2007السهيل )فهيد دراسة سعود  -14

وطالباهتا للمواد تعرض طالب جامعة امللك سعود "

. "التلفزيونية األمريكية يف القنوات الفضائية العربية

العينة  هتدف الدراسة إىل التعرف عىل مدى متابعة

للمواد التلفزيونية األمريكية عىل القنوات التلفزيونية 

 ،شباعاتإلالفضائية من منظور االستخدامات وا

سة واعتمد الباحث املنهج املسحي، واختار عينة الدرا

ا ألسلوب العينة العشوائية العنقودية. وكانت وفقً 

استخدام  وجرى( مفردة. 507العينة تتكون من )

االستبانة كأداة جلمع بيانات ومعلومات الدراسة. وقد 

 ومن أمهها: أنَّ  ،خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج

 لدى عينة الدراسة، وقد الدراما هي أكثر املواد تفضياًل 

ت اخلليجية يف املقدمة يليها األفالم جاءت املسلسال

الطالبات يتفوقن عىل الطالب يف مشاهدة  األجنبية. أنَّ 

( هي MBC2قناة ) أنَّ واألفالم واملسلسالت الدرامية. 

القناة املفضلة ملشاهدة املواد التلفزيونية األمريكية يليها 

االسرتخاء والرتفيه  قناة ديب. أظهرت الدراسة أنَّ 

أهم دوافع  من لفراغ )دوافع طقوسية(غل وقت اوُش 

الشعور باملتعة  املشاهدة لدى العينة. كام أظهرت أنَّ 

شباعات يليها التمكن من بعض إلكانت يف صدارة ا

 املوضوعات وفهم املجتمع األمريكي.

 (2007دراسة عالء حممد عبداملعطي ) -15

استخدام الشباب املرصي للقنوات الفضائية  " بعنوان

هتدف هذه  ."مية واإلشباعات املتحققةالعربية الدرا

الدراسة إىل التعرف عىل دوافع استخدام الشباب 

اجلامعي للقنوات الفضائية العربية الدرامية، وأنامط 

التعرض، وكذلك التعرف عىل أهم القنوات الدرامية 

التي يشاهدها الشباب، والتعرف عىل نوعية 

لدراسة شباعات املتحققة من املشاهدة. كام هتدف اإلا

إىل التعرف عىل آراء الشباب حول مدى حتقيق هذه 

 ؛القنوات ألهدافها املنشودة ومقرتحات الشباب

لتحقيق تلك القنوات ألهدافها. استخدم الباحث 
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منهج املسح لعينة من الشباب اجلامعي بجامعة 

( مفردة ممن ترتاوح أعامرهم 350املنصورة قوامها )

 االستبانة كأداة ا. وقد اعتمد عىلعامً  21-17بني 

جلمع بيانات الدراسة. وقد خلصت الدراسة إىل عدد 

من النتائج من أبر ها: بلغت نسبة الذين يشاهدون 

%، ونسبة 62.3عام  بوجهالقنوات الفضائية العربية 

%. 47.4الذين يشاهدون القنوات العربية الدرامية 

ا عدل مشاهدة العينة للقنوات العربية الفضائية م أمَّ

بالرتتيب األول  األوضاعاعة فقد جاءت حسب سبال

ثم من ساعتني إىل أقل من ثالث  ،%52.3بنسبة 

فرتة  ألوقات املفضلة فإنَّ اا مَّ أ%. 14.9ساعات بنسبة 

جاء القرن الكريم و ثم فرتة السهرة. املساء تأيت أواًل 

وال رامج الدينية يف الرتتيب األول بني أفضل ال رامج 

ا، يليها األفالم الت العربية ثانيً ثم األفالم واملسلس

واملسلسالت األجنبية. وجاءت قناة روتانا سينام يف 

الرتتيب األول تليها قناة األفالم يف ترتيب القنوات 

الدرامية التي تشاهدها العينة. وجاء نمط املشاهدة 

للقنوات الدرامية مع األرسة يف الرتتيب األول بنسبة 

%. وبلغت 22.6بنسبة  % ثم املشاهدة املنفردة54.9

القنوات الدرامية حققت  نَّ أنسبة الذين يوافقون عىل 

%، يف حني نسبة الذين ال يوافقون 56.6أهدافها 

%. أثبتت نتائج الدراسة عىل وجود عالقة بني 43.4

 املشاهدة الدرامية وإمجايل الدوافع النفعية والطقوسية.

تأثري " بعنوان (2006دراسة حممد غريب ) -16

ل الدرامية بالقنوات الفضائية العربية يف قيم األعام

هتدف الدراسة إىل التعرف عىل . "الشباب املرصي

مدى مشاهدة الشباب لألعامل الدرامية من خالل 

القنوات الفضائية العربية، دوافع املشاهدة. وكذلك 

رصد وتفسري القيم االجتامعية اإلجيابية والسلبية التي 

عامل الدرامية. واعتمد يكتسبها الشباب من خالل األ

الباحث منهج املسح عىل عينة عشوائية من شباب 

. واستخدم اوإناثً  ا( ذكورً 200حمافظة القاهرة بحجم )

وقد خلصت الدراسة  االستبانة كأداة جلمع البيانات.

من أمهها: احتلت املسلسالت  ،إىل عدد من النتائج

ة العربية قائمة ال رامج املفضلة بالقنوات الفضائي

جاءت القناة املرصية األوىل يف مقدمة والعربية، 

 القنوات الفضائية املفضلة.  

 الدراسات األجنبية باللغة اإلنجليزية:

وآخرون  Arshad Ali  دراسة أرشد عيل  -1

تأثري الدراما اهلندية عىل اللغة "( بعنوان 2015)

هتدف الدراسة للتعرف  ."وطريقة اللبس لدى النساء

ما اهلندية عىل املشاهدين من النساء، من عىل تأثري الدرا

اللغة وطريقة اللبس واأل ياء يف قرية وحيث الثقافة، 

(Sehowal يف باكستان. وهي دراسة مسحية عىل عينة )

( امرأة من خمتلف األعامر بني 100عنقودية من )

( من القرية. استخدم الباحث االستبانة 16-20)

من  ة إىل عدد  كأداة جلمع البيانات. وخلصت الدراس

اإلعالم اهلندي حياول غرس  من أمهها: أنَّ  ،النتائج
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الثقافة اهلندية لدى املجتمع الباكستاين، فالنساء يف 

 ،القرى لدهيم إعجاب وتقدير لطريقة اللبس اهلندية

ويستخدمون كلامت هندية بقصد وبغري قصد يف 

حياهتم اليومية، وهي كلامت أخذوها من الدراما 

ولكن هنا  تغري بسيط يف نمط  ة؛أساسي جةبدراهلندية 

 التفاعل مع ما يعرض.

 وآخرون Shahbaz Aslam دراسة شاهبا  أسالم -2

التأثري االجتامعي األخالقي للدراما "( بعنوان 2015)

الرتكية عىل املرأة املتعلمة يف مدينة كوجرانواال يف 

. هتدف هذه الدراسة املسحية للتعرف عىل "باكستان

 عينة عىل الرتكية للدراما األخالقي –جتامعيالتأثري اال

. الباكستانية كوجرانواال مدينة يف العامالت النساء من

( مفردة، 100نت العينة العشوائية من )تكوَّ  وقد

( مفردة من مخس مناطق يف 20اختيار ) جرىبحيث 

ستخدمت االستبانة كأداة جلمع بيانات املدينة. وقد اُ 

ذه الدراسة إىل عدد ومعلومات الدراسة. خلصت ه

نه برغم الدراما الرتكية هي من النتائج من أمهها: أَّ 

 املصدر الشعبي للرتفيه يف أوساط فئة النساء، فإنَّ 

مقاومة كبرية لكثري من القيم الدراسة أظهرت أنَّ هنا  

واملضامني والتي ال تتفق مع أطر الثقافة العامة وتعاليم 

 الدين اإلسالمي.

بعنوان  Anjum Zia (2014)دراسة أنجم  اي  -3

 ."تأثري الدراما التلفزيونية الباكستانية عىل الشباب "

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل عادات املشاهدة 

للدراما الباكستانية يف فئة الشباب اجلامعي يف مدينة 

الهور يف باكستان، ودوافع املشاهدة. كام حتاول 

عىل هذه الفئة. التعرف عىل آثار الدراما الباكستانية 

وهي دراسة مسحية، استخدم فيها الباحث املقابلة 

املقننة كأداة جلمع املعلومات من عينة البحث التي 

( من عدة جامعات يف باكستان. وقد 100بلغت )

الدراما  : أنَّ اآلتيةخلصت الدراسة إىل النتائج 

الباكستانية حتاول غرس ثقافة أجنبية ومعايري خمتلفة 

مما يسهم يف إحداث تغيري لدى الشباب  ،عن املجتمع

الدراما الباكستانية وإىل درجة  عىل املدى البعيد. كام أنَّ 

 حمدودة خميبة آلمال الشباب. 

بعنوان  Xuan Li (2015)دراسة إكسون يل   -4

االتصال بني الثقافات: املسلسالت التلفزيونية "

هتدف الدراسة إىل التعرف  ."األمريكية يف الصني

نحو املسلسالت  ،اهات املشاهدين الصينينيعىل اجت

األمريكية، ومدى تأثريها الثقايف عليهم. وهي 

دراسة أخذت الطابع االستقصائي، واستخدمت 

لكرتونية ع ر الشبكة العنكبوتية إلالباحثة االستبانة ا

كأداة جلمع البيانات من عينة البحث التي كانت 

( مفردة بأعامر خمتلفة. وخلصت 75بحجم )

 دراسة إىل عدد من النتائج ومن أمهها: أنَّ ال

املسلسالت األمريكية من ال رامج التي حتظ  

من  نَّ أبإعجاب فئة البالغني، وتؤثر يف حياهتم. كام 

دوافع املشاهدة هلذه املسلسالت لدى العينة تعلم 
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اللغة اإلنجليزية، وثقافة املجتمعات األخرى، 

 والسعي نحو تطوير حياهتم اليومية.

وآخرون  ،Darrin Brownراسة دارين براون د  -5

استهال  دراما اجلريمة  " بعنوان (2012)

 ."مدخل االستخدامات واإلشباعات :التلفزيونية

إىل حتليل اجلمهور ومشاهدته لدراما  هتدف الدراسة

اجلريمة والتعرف عىل دوافع األفراد ملشاهدة هذا النوع 

لعينة املرحية من الدراما. اختار الباحث عينة بأسلوب ا

وكانت االستبانة  ،( مفردة88وهي مكونة من )

لكرتونية هي أداة الدراسة جلمع البيانات. إلا

 وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: أنَّ 

الفضول العام هو السبب الرئيس يف مشاهدة األفراد 

 لدراما اجلريمة.

 

 التعليق عىل الدراسات

جابة ألمهية موضوع تأيت الدراسات السابقة است

الدراما التلفزيونية وعالقتها باملجتمع، وما حتدثه من 

 جادة تأثري عىل املشاهدين بكافة رشائحهم، وحماولة

لفهم أثر ظاهرة التدفق الدرامي بتنوع مضامينه 

موضوع الدراما  وبام أنَّ وأشكاله عىل ثقافة املجتمع. 

فإنَّ  مهاًم ا موضوعً د  عىل املجتمع يع اهتاتأثريو

مل تقترص عىل قومية معينة أو الدراسات يف هذا اضحقل 

هذا  . فمن تنوع الدراسات السابقة نلمح أنَّ حمددحميط 

املوضوع شغل الباحثني يف عدة أماكن وأقطار يف 

الدراما الوافدة  العامل. ومن املمكن مالحظة أنَّ 

والغريبة عن ثقافة املجتمع وعاداته وقيمه، كان هلا 

 دراسة املرصي ن الدراسات فمثاًل حظ أوفر م

 ،(2012(، والصفار )2013(، اخلالدي )2013)

تناولت الدراما املدبلجة وأثرها عىل املجتمع املحيل 

 Ali)الفلسطيني، الكويتي(. يف حني كانت دراسة 

Hassan ( تتناول تأثري الدراما اهلندية 2015وآخرون )

 Shahbaz Aslam عىل املجتمع الباكستاين. ويف دراسة 

( سع  الباحث لدراسة التأثري االجتامعي 2015)

 واألخالقي للدراما الرتكية عىل إحدى مدن باكستان.

تناولت تأثري  ،Xuan Li (2014)دراسة  كام أنَّ 

املسلسالت األمريكية عىل املجتمع الصيني. وكان 

عام والطلبة يف اجلامعة  بوجهنصيب رشحية الشباب 

عزى هذا ألمهية للدراسة، وقد يُ وفر يف التناول كعينة أ

 لكوّنا دور فاعل ومهم يف املجتمع االشباب كرشحية هل

ا لوسائل اإلعالم. وتأيت هذه تعرًض  الرشائحأكثر 

الدراسة كامتداد للدراسات السابقة يف موضوع 

الدراما وعالقتها بالشباب وإن اختلفت يف عينتها 

املختارة )طلبة وطالبات جامعة امللك سعود 

لرياض(. وهذه الدراسة تتشابه مع دراسة اضحميد با

(، وهي رسالة ماجستري اهتمت بدراسة 2013)

استخدام طالب وطالبات اجلامعات السعودية 

شباعات املتحققة، من ناحية إلنرتنت واإلللدراما ع ر ا

ولكنها  ؛شباعاتإلتوظيف مدخل االستخدامات وا

يف حني ختتلف يف تركيزها عىل الدراما التلفزيونية 
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نرتنت. إلركزت اضحميد يف رسالتها عىل الدراما ع ر ا

، أفادت الدراسات السابقة الباحث يف جوانب إمجااًل 

عدة تتعلق بصياغة التساؤالت وبناء منهجية الدراسة. 

 وامتدت الفائدة إىل تصميم االستبانة وبناء فقراهتا.

 

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا

الدراسات الوصفية تنتمي هذه الدراسة إىل حقل 

كام توجد يف  ،و الظاهرةأالتي تعتمد عىل دراسة الواقع 

ا وتع ر عنها تعبريً  ،اا دقيقً الواقع وهتتم بوصفها وصفً 

: 1997ا )عبيدات وآخرون،ا كميً ا أو تعبريً كيفيً 

 بوصفه ،واستخدم الباحث املنهج املسحي (.219

املنهج العلمي الذي يتناسب مع طبيعة الدراسة 

افها وتساؤالهتا. وأسلوب الدراسات املسحية وأهد

ا رواًج  "يف جمال اإلعالم، كام يشري حممد اضحيزان، يلق  

ا يف البحوث التي هتدف إىل التعرف عىل واسعً 

توظيفه يف مجع معلومات قيمة  جرىاجلمهور، حيث 

  (.91: 2010)اضحيزان،  "تصف املجتمعات الكبرية

 

 جمتمع الدراسة

وطالبات  طالبراسة من مجيع يتكون جمتمع الد

يف مدينة الرياض يف اململكة  جامعة امللك سعود

( طالبة 61151)يبلغ عددهم . والعربية والسعودية

التي  ،صدارات اإلحصائيةإلا آلخر اوطالبة وفقً 

 الدرايسأصدرهتا جامعة امللك سعود يف العام 

ويأيت اختيار جامعة امللك   .(1)(ـه1435-ـه1434)

 :اآلتيةباب سعود لألس

ا اجلامعة األم كام يطلق عليها، كوّنا أك ر أّنَّ  -1

اجلامعات يف اململكة العربية السعودية وحتتل مكانة 

 متميزة يف مسرية التعليم يف السعودية.

صات احتواءها عىل عدد كبري من التخصَّ   -2

 املتنوعة واملختلفة.

احتواءها عىل منظومة متنوعة وخمتلفة من  -3

ف مناطق ومدن اململكة العربية الدارسني من خمتل

 السعودية.

لوصول إىل بيانات العينة وإمكانية اسهولة   -4

 جراء الدراسة بحكم عمل الباحث يف اجلامعة.إ

 

 عينة الدراسة

اعتمد الباحث يف اختيار عينة الدراسة عىل أسلوب 

، وهو Snowball Samplingالعينة الثلجية أو املتكاثرة 

ا يف اضحاالت التي أسلوب صالح وسليم إجرائيً 

تستهدف إجراء الدراسة عىل فئة واحدة كفئة الطالب 

 (. وجرى142: 2004يف جامعة واحدة )عبد اضحميد،

تو يع رابط االستبانة اإللكرتونية عىل جمموعات 

ا للتقسيم وفقً  ،عشوائية من طالب كليات اجلامعة

م الكليات إىل قس  املعتمد من قبل اجلامعة والذي يُ 

طلب وقد جرى النسانية، وعلمية وصحية. كليات إ

                                                 
  امللخص اإلحصائي من إصدار جامعة امللك سعود. (1)

https://statinfo.ksu.edu.sa/sites/statinfo.ksu.edu.sa/files/imc
e_images/statisticalsummary.pdf 
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. وقد بلغت نفسها تو يعها عىل  مالئهم يف الكليةب

 عىل ( مفردة، وهو رقم يزيد قلياًل 391عينة الدراسة )

حجم العينة املطلوبة ملجتمع الدراسة )جامعة امللك 

( مفردة، والذي يتكون 61151املكون من ) ،سعود(

طريقة حساب حجم ل ،اا وفقً ( مفردة تقريبً 382من )

العينة بتطبيق معادلة ستيفن ثامبسون ومعادلة 

 وروبريت ماسون.

 

 أداة مجع بيانات الدراسة

استخدام االستبانة اإللكرتونية كأداة جلمع  جرى

بيانات الدراسة. ومن أهم مميزات االستبانة 

لكرتونية سهولة ورسعة تعبئة االستبانة يف هذا إلا

أجهزة اهلواتف الذكية الزمن الذي يمتا  بانتشار 

الباحث هذه  ووسائل التواصل االجتامعي. وقد أعدَّ 

وذلك  ،االستبانة لتالئم موضوع وتساؤالت الدراسة

بعد االطالع عىل الدراسات السابقة واألدبيات 

نشاء رابط للوصول إ وجرى ،املتعلقة بمشكلة البحث

 رساله ألفراد العينة. إلالستبانة و

 

 صدق أداة الدراسة

من أجل التأكد من صدق أداة الدراسة ووضوح  

 فقراهتا ومفرداهتا قام الباحث باإلجراءات اآلتية:

 :الدراسة ألداة الظاهري الصدق (أ 

 قام الباحث بعرض أداة الدراسة بعد االنتهاء من   

عىل جمموعة من املحكمني  إعدادها وتصميمها

للتأكد من صحة عباراهتا ( 1) املتخصصني يف املجال

وبناءها، ومدى مالئمة العبارات واتصاهلا باملوضوع. 

وبعد االطالع عىل مالحظات ومقرتحات األساتذة 

املحكمني واألخذ هبا، قام الباحث بالتعديل واضحذف 

 بناء األداة يف صورهتا النهائية. جرىواإلضافة حت  

    :الدراسة ألدايت الداخيل االتساق صدق( ب 

ظاهري ألداة الدراسة بعد التأكد من الصدق ال  

ا عىل عينة استطالعية، قام الباحث بتطبيقها ميدانيً 

وبعد جتميع االستبانات قام الباحث باستخدام برنامج 

 Statistical Packageاضحزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية 

For Social Sciences (SPSS) ، َّقام باستخدام  ومن ثم

 ،"Pearson Correlation"معامل االرتباط بريسون

ضحساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات 

االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 

 كام يوضحها اجلدول أدناه:، الفقرة، وجاءت النتائج

 

 

 

 

                                                 
املحكمون هم: األستاذ الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود، األستاذ الدكتور عثامن   (1)

حممد العريب، الدكتور فهد اخلرجيي، الدكتور حسن منصور، الدكتور حممد 

 بكري. وهم من أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم يف جامعة امللك سعود.
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 ي إليه للمحور الذي تنتم الكلية بالدرجة لفقرات حماور االستبانة بريسون ارتباط يوضح معامالت   . (1جدول رقم )

 شباعات املتحققة من مشاهدة الدراما التلفزيونيةإلا األسباب والدوافع التي جتعلك تشاهد الدراما التلفزيونية

 رقم العبارة
معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط

1 0,519** 11 0,692** 1 0,544** 11 0,972** 

2 0,496** 12 0,486** 2 0,590** 12 0,772** 

3 0,442** 13 0,661** 3 0,608** 13 0,743** 

4 0,612** 14 0,679** 4 0,646** 14 0,706** 

5 0,569** 15 0,720** 5 0,706** 15 0,762** 

6 0,565** 16 0,599** 6 0,645** 16 0,632** 

7 0,606** 17 0,417** 7 0,584** 17 0,708** 

 8 0,528** 18 0,584** 8 0,611** 18 0,721** 

9 0,504** 19 0,598**  9 0,614**   

10 0,529** 20 0,641** 10 0,789**   

 

فقرات حماور االستبانة  ارتباط معامل قيم اجلدول أعاله أنَّ  يبني

 ودالة موجبة الذي تنتمي إليه ،الكلية للمحور بالدرجة

 ( جلميع فقرات حماور0.01داللة ) وىمست عند اإحصائيً 

 الدراسة.

 

 ثبات أداة الدراسة:

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدم الباحث 

(  للتأكد Cronbach's Alpha (α)) ،)معادلة ألفا كرونباخ(

ة، كام هو مبني باجلدول  ــــمن ثبات أداة الدراس

 اآليت:

 

 

 

 اس ثباتلقي يوضح معامل ألفا كرنباخ. (2جدول رقم )

 .األنامط القيادية

 املحاور
عدد 

 العبارات

ثبات 

 املحور

األسباب والدوافع التي جتعلك تشاهد 

 الدراما التلفزيونية
20 0.90 

شباعات املتحققة من مشاهدة إلا

 الدراما التلفزيونية
18 0.93 

 0.95 38 الثبات العام          
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اور معامل الثبات ملح يتضح من اجلدول أعاله أنَّ 

بينام بلغ معامل  ،(0.93و 0.90الدراسة تراوح بني )

أداة الدراسة  وهذا يدل عىل أنَّ  ،(0.95الثبات العام )

تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتامد عليها يف 

 التطبيق امليداين للدراسة.
 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

 جرىلتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات التي 

استخدام العديد من األساليب  جرىميعها، فقد جت

اإلحصائية املناسبة باستخدام اضحزم اإلحصائية للعلوم 

التي  ،Statistical Package For Social Sciencesاالجتامعية 

ترميز جرى وبعد أن  (.SPSSا بالرمز )يرمز هلا اختصارً 

وإدخال البيانات إىل اضحاسب اآليل، ولتحديد طول 

 جرى ،مقياس اخلاميس )اضحدود الدنيا والعليا(خاليا لل

(، ثم تقسيمه عىل عدد خاليا 4=1-5حساب املدى )

أي  ،املقياس للحصول عىل طول اخللية الصحيح

إضافة هذه القيمة إىل  جرىبعد ذلك  ،(0.80= 4/5)

أقل قيمة يف املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد 

هلذه اخللية،  األعىل وذلك لتحديد اضحد   ،الصحيح(

 كام يأيت: ،وهكذا أصبح طول اخلاليا

وافق بشدة( نحو أيمثل )ال  1.80إىل  1من  

 كل عبارة.

وافق( أيمثل )ال  2.60وحت   1.81من  

 نحو كل عبارة.

 ،ما( يمثل )إىل حد   3.40وحت   2.61من  

 نحو كل عبارة.

 ،يمثل )أوافق( 4.20وحت   3.41من  

 نحو كل عبارة.

يمثل )أوافق  5.00وحت   4.21من  

 نحو كل عبارة. ،بشدة(

 :اآلتيةحساب اإلحصائية  جرىوبعد ذلك 

 لقياس Alpha Cranbach كرونباخ ألفا معامل -1

 .الثبات

 االتساق صدق لقياس بريسون ارتباط معامل -2

 .الداخيل

 اضحسايب، واملتوسط املئوية والنسبة التكرارات -3

 .وحماورها سةأداة الدرا عىل بنود األفراد استجابات ملعرفة

 لصالح العبارات لرتتيب املعياري االنحراف -4

 .اضحسابية املتوسطات عند تساوي تشتتا األقل

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 : سامت وخصائص أفراد عينة الدراسة:أواًل 

 

 .توزيع أفراد الدراسة حسب اجلنس. (3جدول رقم )

  النسبة  التكرار 

 1,58 227 ذكر

 9,41 164 أنث 

 100,0 391  جموعامل

 

أفراد الدراسة من  أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

%( بينام بلغت 58.1وذلك بنسبة بلغت ) ،الذكور

 %(.41.9نسبة اإلناث )
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 .توزيع أفراد الدراسة حسب العمر. (4جدول رقم )

  النسبة  التكرار 

 9.7 38 سنة 20أقل من 

 4,63 248 سنة 25إىل أقل من  20من 

 4,26 103 ة فأكثرسن 25

 5,99 389  املجموع

 0,5 2  مل يبني

 100.0 391  املجموع

 

أفراد الدراسة  أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

وذلك  ،سنة 25إىل أقل من  20ترتاوح أعامرهم ما بني 

بينام بلغت نسبة الذين  ،%(63.4بنسبة بلغت )

أما الذين  ،%(26.4سنة فأكثر ) 25أعامرهم من 

 %(.9.7سنة فقد بلغت نسبتهم ) 20امرهم أقل من أع
 

 .توزيع أفراد الدراسة حسب احلالة االجتامعية. (5جدول رقم )

  النسبة  التكرار 

 4.17 68 متزوج

 6.82 323 غري متزوج

 100.0 391  املجموع

 

أفراد الدراسة  أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

%( بينام 82.6وذلك بنسبة بلغت ) ،غري متزوجني

 %(.17.4بلغت نسبة املتزوجني )

 توزيع أفراد الدراسة حسب الكلية. (6جدول رقم )

  النسبة  التكرار التخصص

  6.60 237 الكليات اإلنسانية 

 6.26 104 الكليات العلمية والصحية

 8.12 50 السنة التحضريية

 100  391 املجموع

 

لدراسة أفراد ا أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

%(، يف حني 60.6ينتمون للكليات اإلنسانية بنسبة )

األفراد الذين ينتمون للكليات العلمية والصحية  نَّ أ

%(. واألفراد من السنة 26.6جاءوا بنسبة )

 %(.12.8التحضريية بنسبة )

 

 توزيع أفراد الدراسة حسب املرحلة الدراسية. (7جدول رقم )

  النسبة  التكرار 

 1.80 313 ريوسمرحلة البكالو

 1.15 59 مرحلة املاجستري

 4.9 19 مرحلة الدكتوراه

 100.0 391  املجموع

 

أفراد الدراسة يف  أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

%( 80.1وذلك بنسبة بلغت ) ،مرحلة البكالوريوس
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 ،%(15.1بينام بلغت نسبة الذين يف مرحلة املاجستري )

ه فقد بلغت نسبتهم ا الذين يف مرحلة الدكتوراأمَّ 

(4.9.)% 
 

توزيع أفراد الدراسة حسب متوسط الدخل . (8جدول رقم )

 الشهري لألرسة

  النسبة  التكرار 

 5.21 84 آالف ريال يف الشهر 5000أقل من 

 10000آالف ريال إىل  5000من 

 آالف ريال   

86 0.22 

 15000آالف ريال إىل  10001من 

 ألف ريال

99 3.52 

 2.31 122 ألف ريال 15000أكثر من 

 100.0 391  املجموع

 

أفراد الدراسة  أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

ريال  15000من  أكثرمتوسط دخل أرسهم الشهري 

بينام بلغت نسبة الذين  ،%(31.2وذلك بنسبة بلغت )

 10001متوسط دخل أرسهم الشهري يرتاوح ما بني 

ة الذين وبلغت نسب ،%(25.3ريال ) 15000إىل 

 5000متوسط دخل أرسهم الشهري يرتاوح ما بني 

ا الذين متوسط دخل أمَّ  ،%(22.0ريال ) 10000إىل 

ريال فقد بلغت  5000أرسهم الشهري أقل من 

 %(.21.5نسبتهم )

ا: نتائج الدراسة من حيث استخدامات العينة ثانيً 

 للدراما التلفزيونية:

ا ا  تلفزيونية فإنَّ ملستوى مشاهدة العينة للدراما الأمَّ

أفراد  أغلب يبني أنَّ  ،(9اجلدول أدناه )جدول رقم 

وذلك  ،ا ما يشاهدون الدراما التلفزيونيةالدراسة أحيانً 

 ما بينام بلغت نسبة الذين دائاًم  ،%(49.1بنسبة بلغت )

وبلغت  ،%(27.9يشاهدون الدراما التلفزيونية )

 انادرً  نسبة الذين يشاهدون الدراما التلفزيونية

ا الذين ال يشاهدون الدراما التلفزيونية أمَّ  ،%(22.3)

  %(.0.8ا فقد بلغت نسبتهم )مطلقً 
 

توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى . (9جدول رقم )

 مشاهدهتم للدراما التلفزيونية

  النسبة  التكرار 

 0.8 3 ال أشاهد مطلًقا

 3.22 87 أشاهد نادًرا

 1.49 192 أشاهد أحياًنا

 9.72 109 ئاًم أشاهد دا

 100.0 391  املجموع

 

ارتفاع مستوى املشاهد للدراما التلفزيونية من  إنَّ 

خالل اجلدول أعاله يتفق مع عدد من الدراسات 

التي أشارت إىل وجود نسبة كبرية من  ،السابقة

املبحوثني تتابع وتشاهد الدراما التلفزيونية دون حتديد 
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(، كدراسة خريس ا أو دائاًم مستوى املشاهدة )أحيانً 

( ودراسة سالمة 2015( ودراسة طلحة )2015)

(. وكذلك تتفق مع 2013( ودراسة املرصي )2014)

( التي أشارت إىل ارتفاع نسبة 2009دراسة الشامي )

ا تتفق مع ما أشار إليه التعرض الغري منتظم. كام أّنَّ 

املحطات  حيث أشار إىل أنَّ  ،(2008اضحسن ) 

  من قبل طلبة اجلامعة األردنية. ياًل الدرامية األكثر تفض

لوقت الذي تقضيه عينة الدراسة يف املشاهدة، اا أمَّ 

أفراد الدراسة يشاهدون  أغلب اجلدول أدناه يبني أنَّ  فإنَّ 

 ،الدراما التلفزيونية من ساعة إىل أقل من ثالثة ساعات

%( بينام بلغت نسبة الذين 57.0وذلك بنسبة بلغت )

 ،%(27.9لتلفزيونية أقل من ساعة )يشاهدون الدراما ا

ا الذين يشاهدون الدراما التلفزيونية ثالثة ساعات أمَّ 

 %(.15.1فأكثر فقد بلغت نسبتهم )

 

توزيع أفراد الدراسة حسب الوقت الذي . (10جدول رقم )

 يقضونه يف مشاهدة الدراما التلفزيونية

  النسبة  التكرار 

 9.27 109 أقل من ساعة

أقل من ثالث من ساعة إىل 

 ساعات

223 0.75 

 1.15  59 ثالث ساعات فأكثر

 100.0 391  املجموع

 ،(2013وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اخلالدي ) 

معظم أفراد العينة تشاهد الدراما  لت إىل أنَّ التي توصَّ 

 ؛االتلفزيونية ما بني ساعتني وثالث ساعات يوميً 

دراسة اضحميد   عنا ضئياًل ولكن النتيجة ختتلف اختالفً 

معدل مشاهدة املسلسالت  ( التي تشري إىل أنَّ 2013)

ثم من  ،%(41.2التلفزيونية هو أقل من ساعة بنسبة )

 %(.40ساعة إىل ساعتني بنسبة )

 األوقات املفضلة للمشاهدة فإنَّ  خيص   فياما أمَّ 

أفراد  أغلب يبني أنَّ  ،(11دناه )جدول رقم أاجلدول 

اما التلفزيونية يف فرتة املساء الدراسة يشاهدون الدر

بلغت  يف حني%( 61.9وذلك بنسبة بلغت )، املتأخر

نسبة الذين يشاهدون الدراما التلفزيونية يف فرتة املساء 

الذين يشاهدون  وبلغت نسبة ،%(28.9املبكر )

ا أمَّ  ،%(4.9الصباحية )الدراما التلفزيونية يف الفرتة 

ة يف فرتة الظهرية الذين يشاهدون الدراما التلفزيوني

 %(. 4.3فقد بلغت نسبتهم )

 

توزيع أفراد الدراسة حسب األوقات . (11جدول رقم )

 املفضلة ملشاهدة الدراما التلفزيونية

  النسبة  التكرار 

 4.9 19 الفرتة الصباحية

 4.3 17 فرتة الظهرية

 9.28 113 املساء املبكر

 9.61 242 املساء املتأخر

 100.0 391  املجموع
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( ودراسة 2015تتفق النتيجة مع دراسة خريس ) 

 حيث أشارت هذه الدراسات إىل أنَّ  ،(2014سالمة )

أعىل نسبة مشاهدة للدراما التلفزيونية ترتكز يف فرتيت 

 املساء والسهرة.

 طالبا نوعية الدراما التلفزيونية التي يشاهدها أمَّ 

ول ه يتبني من اجلدفإنَّ  وطالبات جامعة امللك سعود

أفراد الدراسة  أغلب أنَّ  ،(12أدناه )جدول رقم 

وذلك بنسبة بلغت  ،يشاهدون الدراما البوليسية

بلغت نسبة الذين يشاهدون  يف حني%( 29.2)

%( وبلغت نسبة الذين 28.9الدراما الواقعية اجلادة )

وبلغت  ،%(17.1يشاهدون الدراما الكوميدية  )

 ،%(12.3ية )نسبة الذين يشاهدون الدراما االجتامع

وبلغت نسبة الذين يشاهدون الدراما الرومانسية 

وبلغت نسبة الذين يشاهدون الدراما  ،%(10.0)

ا الذين يشاهدون الدراما أمَّ  ،%(2.3املدبلجة  )

 %(.0.3البدوية فقد بلغت نسبتهم )

 

توزيع أفراد الدراسة حسب نوع الدراما . (12جدول رقم )

 التلفزيونية التي تشاهدها

  النسبة  تكرارال 

 9.28 113 الواقعية اجلادة )الرتاجيدية(

 10.0 39 الرومانسية

 1.17 6.7 الكوميدية

  (. 12جدول رقم ) -تابع 

  النسبة  التكرار 

 2.29 114 البوليسية )األكشن(

 2.3 9 املدبلجة

 0.3 1 البدوية

 3.12 48 االجتامعية

 100.0 391  املجموع

 

األكاديمية التي تناولت الدراما مقارنة بالدراسات 

( ودراسة 2015دراسة خريس ) :مثل ،املدبلجة

( ودراسة 2013( ودراسة املرصي )2015طلحة )

( ودراسة 2012( ودراسة الصفار )2013اخلالدي )

التي أشارت إىل ارتفاع نسبة  ،(2009الشامي )

 مشاهدة الدراما املدبلجة يف عينات الدراسة، فإنَّ 

وطالبات  طالبعينة الدراسة ) زم بأنَّ الباحث ال جي

التي يبني اجلدول أعاله أّنا  ،جامعة امللك سعود(

%( هي نسبة 2.3تشاهد الدراما املدبلجة بنسبة )

اخليارات  صحيحة عىل االطالق. ويعود ذلك ألنَّ 

ا الدراما املتاحة للمبحوثني كانت تتضمن أيًض 

لتي الرومانسية والدراما اجلادة )الرتاجيدية(، ا

يشاهدها املبحوثون بنسبة عالية، وهذه سامت تتضمنها 

 ا. ومن اجلدير باملالحظة أنَّ الدراما املدبلجة أيًض 

الدراما البدوية والتي تتضمن عادات وتقاليد قريبة من 
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 ،%(0.3املجتمع السعودي وثقافته حظيت بنسبة )

وهو ما يشري ربام للتحوالت الثقافية واالجتامعية يف 

ب اجلامعي من بيئة وثقافة البادية إىل بيئة فئة الشبا

 اآليتا يف اجلدول أكثر حداثة. وهو ما نجده واضحً 

(، والذي يوضح الدراما املفضلة 13)جدول رقم 

أفراد الدراسة  أغلب حيث نجد أنَّ  ،لدى عينة الدراسة

 وذلك بنسبة بلغت ،يشاهدون الدراما االجنبية

 (2013ميد )%(، وهو ما يتفق مع دراسة اضح56.5)

املسلسالت األمريكية هي أكثر  دت أنَّ التي أكَّ 

 املسلسالت املفضلة لدى العينة.

 

توزيع أفراد الدراسة حسب الدراما . (13جدول رقم )

 التلفزيونية التي تفضلها

  النسبة  التكرار 

 1.6 24 املحلية السعودية

 4.6 25 املرصية

 6.4 18 السورية

 5.12 49 اخلليجية

 8.13 54 كيةالرت

 5.56 221 األجنبية

 100.0 391  املجموع

 

نسبة الذين يشاهدون  أنَّ  ايبني اجلدول أعاله أيًض  

وحي برتاجع %(، وهو ما يُ 13.8الدراما الرتكية )

نسبة متابعة ومشاهدة الدراما الرتكية مقارنة بسنوات 

وختتلف هذه النتيجة مع  ظهور وانتشار هذه الدراما.

( من أنَّ نسبة كبرية 2015راسة طلحة )ما أظهرته د

وبلغت نسبة  من عينة الدراسة تشاهد الدراما الرتكية.

، وهي %(12.5الذين يشاهدون الدراما اخلليجية )

( 2007نسبة متدنية مقارنة بام أظهرته دراسة السهيل )

عىل عينة مشاهبة لينة هذه الدراسة، حيث إنَّ 

املسلسالت املسلسالت اخلليجية تأيت يف مقدمة 

( 2013املفضلة. وكذلك ختتلف عن دراسة اضحميد )

والتي أظهرت أنَّ الدراما اخلليجية حتتل املرتبة الثانية 

يف قائمة الدراما املفضلة لعينة الدراسة. ويعلل 

الباحث هذا الفرق يف النتائج باحتاملية حدوث 

متغريات عىل مستوى ذائقة املشاهد خالل السنوات 

إعداد هذه الدراسة والدراسات  التي تفصل بني

األخرى، ومن جهة أخرى فإنَّ القدرة عىل جذب 

املشاهد واحرتافية اإلنتاج واإلخراج واألداء التمثييل 

تصب يف مصلحة الدراما اجلنبية بوجه عام، وهو ما 

  جيعلها جتتذب املشاهدين عاًما بعد عام.

بلغت نسبة الذين يشاهدون الدراما املرصية  

وهي نسبة ضئيلة وختتلف مع دراسة سالمة  ،%(6.4)

التي تناولت استخدام الشباب اجلامعي يف  ،(2014)

 إنَّ خلصت إىل  ،مارات للمسلسالت املرصيةإلا
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 لدى الشباب األكثر تفضياًل  املسلسالت املرصية تعد  

الدراما السعودية  ا فيام خيص  . أمَّ اإلماراتاجلامعي يف 

%( 6.1ين يشاهدوّنا )املحلية فقد بلغت نسبة الذ

 عنتساؤالت واستفهامات  وضعوهو ما يدفع إىل 

عدم انجذاب الشباب اجلامعي السعودي إىل الدراما 

التي يفرتض أّنا حتاكي واقعه  ،املحلية السعودية

دراسة غريب  وثقافة جمتمعه. وباملقارنة نالحظ أنَّ 

القناة املرصية األوىل يف  ( خلصت إىل أنَّ 2006)

الشباب  لدىقنوات الفضائية املفضلة مقدمة ال

ىل ارتباط العينة بالقناة املحلية إوهو ما يشري  ،املرصي

التي حتاكي واقعهم وثقافتهم وجمتمعهم.  كام يظهر 

الدراما السورية حتظ  بنسبة قليلة  اجلدول أعاله أنَّ 

%( فيام خيص 4.6ا من املشاهدة فقد بلغت النسبة )جدً 

 لك سعود.وطالبات جامعة امل طالب

ستجابة املبحوثني للتساؤل حول مع من تفضل إنَّ ا

)جدول  اآليتاجلدول  فإنَّ  ،مشاهدة الدراما التلفزيونية

أفراد الدراسة يشاهدون  أغلب يبني أنَّ  ،(14رقم 

%( بينام 46.8وذلك بنسبة بلغت ) ،الدراما لوحدهم

 األوضاعبلغت نسبة الذين يشاهدون الدراما حسب 

لغت نسبة الذين يشاهدون الدراما %(، وب38.1)

وبلغت نسبة الذين  ،%(10.0برفقة األرسة )

ا الذين أمَّ  ،%(4.9يشاهدون الدراما برفقة األصدقاء )

يشاهدون الدراما برفقة  مالء الدراسة فقد بلغت 

 %(.0.3نسبتهم )

 

توزيع أفراد الدراسة حسب تفضل مشاهدة . (14جدول رقم )

 .الدراما التلفزيونية

  النسبة  لتكرارا 

 10.0 39 برفقة األرسة

 4.9 19 برفقة األصدقاء

 0.3 1 برفقة  مالء الدراسة

 8.46 183 لوحد 

 1.38 146 حسب الظروف

 100.0 391  املجموع

 

 من ا مهاًم من بيانات اجلدول أعاله نلمس جانبً 

وهو انخفاض  ،استخدامات العينة للدراما التلفزيونية

ق باملشاهدة بصحبة األرسة، النسبة فيام يتعل

ألصدقاء والزمالء، ويف املقابل ارتفاع نسبة او

 ،االنغالق عىل النفس يف املشاهدة وتفضيل الوحدة

وهو ما يفرسه الباحث بتأثري التكنلوجيا اضحديثة عىل 

التي أتاحت خيارات عدة للمشاهدة  ،املجتمعات

وهو ما ال يسمح  ،وبوسائل متنوعة ويف أوقات خمتلفة

اجتامعي للمشاهدة مقارنة مع سنوات  بخلق جو  

م يف قد  الدراما التلفزيونية كانت تُ  إنَّ حيث  ،مضت

و أمما يتيح لألرسة  ،وقات معينةأقنوات حمددة و

املشاهدة اجلامعية. وختتلف نتائج الدراسة  األصدقاء

 ( التي خلصت إىل أنَّ 2013مع دراسة سالمة )
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لدى  ،مع أفراد األرسة(املشاهدة اجلامعية )املشاهدة 

حتتل  ،مارات(إلعينة الدراسة )الشباب اجلامعي يف ا

ا ختتلف أيًضا املرتبة األوىل بني عادات املشاهدة . كام أّنَّ

(، حيث أشارت إىل أنَّ 2007عن دراسة عبداملعطي )

املشاهدة مع األرسة حتتل املرتبة األوىل بنسبة 

(54.9.)%   

 

د الدراسة حسب الوسيلة التي توزيع أفرا. (15جدول رقم )

 .تشاهد فيها الدراما التلفزيونية

  النسبة  التكرار 

 9.26 105 القنوات الفضائية

 1.3 12 القنوات الفضائية املشفرة

 4.40 158 اإلنرتنت ع ر جها  الكمبيوتر

 7.29 116 اإلنرتنت ع ر اهلاتف الذكي

 100.0 391  املجموع

 

نجد  ،(15ه )جدول رقم دناأوبالنظر إىل اجلدول 

أفراد  أغلب إنَّ  إذ ،ا من تأثري التكنلوجيا اضحديثةجانبً 

نرتنت وجها  إلالدراسة يشاهدون الدراما عن طريق ا

 يف حني%( 40.4وذلك بنسبة بلغت ) ،الكمبيوتر

بلغت نسبة الذين يشاهدون الدراما عن طريق 

وبلغت نسبة  ،%(29.7نرتنت ع ر اهلاتف الذكي )إلا

يشاهدون الدراما عن طريق القنوات الفضائية  الذين

ا الذين يشاهدون الدراما عن طريق أمَّ  ،%(26.9)

القنوات الفضائية املشفرة فقد بلغت نسبتهم 

دته خريس %(. وهذه النتيجة ختتلف عام أكَّ 3.1)

 جتريأكثر وسائل املتابعة  نَّ أ( يف دراستها عىل 2015)

 .ع ر التلفزيون فاضحاسوب ثم اهلاتف

ا عنا، أخريً   وطالبات جامعة  طالباختيار  أمَّ

يفضلون فهم امللك سعود للقنوات التلفزيونية 

 ظهرت أنَّ أالدراسة ف .مشاهدة الدراما التلفزيونية

وذلك بنسبة بلغت  MBCفضل مشاهدة قناة  ي أغلبهم

 Dubaiيليهم الذين يفضلون مشاهدة قناة   ،%(69.3)

يفضلون مشاهدة قناة  ثم الذين  ،%(9.2بنسبة بلغت )

وتراوحت نسب باقي  ،%(5.6وظبي بنسبة بلغت )أب

%(. وتتفق هذه 5.1إىل  0.03القنوات ما بني )

النتيجة مع عدد من الدراسات مثل دراسة عبداملجيد 

( 2013( ودراسة حسام سالمة )2015طلحة )

( ودراسة سامر 2012ودراسة عبداهلل الصفار )

 ،(2008م اضحسن )( ودراسة ندي2009الغليالت )

( حققت املرتبة األوىل MBCقناة ) حيث توصلت إىل أنَّ 

( MBCمن حيث املشاهدة. وهذا يؤكد عىل تأثري قناة )

 وقدرهتا عىل الوصول إىل اجلمهور العريب. 

 

ا: نتائج الدراسة من حيث دوافع استخدام ثالثً 

 الدراما التلفزيونية:

 ( نتائج16)جدول رقم  اآليتيوضح اجلدول 

الدراسة املتعلقة بمحور دوافع املشاهدة لدى عينة 

 الدراسة.
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 .دوافع استخدامات الدراما التلفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة امللك سعود. (16جدول رقم )

 
أوافق 

 بشدة
 أوافق

إىل حد 

 ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

ا  .أصبحت عادة عندي ألّنَّ
  39 81 148 83 39 2.99 

 

1.1 

 

16 

 % 10.0 7.20 1.38 2.21 10.0 

 .لالسرتخاء والرتفيه
  136 181 63 7 4 4.12 

 

0.81 

 

2 

 % 8.34 3.46 1.61 1.8 1.0 

 لشغل وقت الفراغ.
  115 141 106 24 5 3.86 

 

0.95 

 

4 

 % 4.29 1.63 1.27 1.6 1.3 

 .دمنًا / مدمنة عليهاأصبحت م
  21 51 98 127 94 2.49 

 

1.15 

 

20 

 % 5.4 13.0 1.25 5.32 0.24 

 التغلب عىل الشعور بالوحدة.
  54 70 104 104 59 2.89 

 

1.26 

 

17 

 % 2.18 9.17 6.26 6.26 1.15 

 .التغلب عىل امللل
  102 136 113 34 6 

3.75 
0.99 

 

7 

 % 1.26 8.34 9.28 7.8 1.5 

 .للتعرف عىل ثقافة املجتمعات األخرى
  110 141 96 31 13 3.78 

 

1.05 

 

6 

 % 1.28 1.36 6.24 9.7 3.3 

 .اهلروب من ضغط الدراسة
  85 100 116 60 30 3.38 

 

1.2 

 

13 

 % 7.21 6.23 7.29 3.15 7.7 

 تعلم اللغات.
  125 104 92 48 22 

2.67 
1.2 

 

10 

 % 32.0 6.26  5.2 3.12 5.6 
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     (. 16جدول رقم )تابع 

 
أوافق 

 بشدة
 أوافق

إىل حد 

 ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

متابعة بعض املمثلني واملمثالت 

 .املفضلني لدي

  72 89 106 79 45 3.16 

 

1.28 

 

14 

 % 4.18 8.22 1.27 2.22 5.11 

 .تعلم أشياء عن اضحياة والناس
  89 142 116 35 9 3.86 

 

1 

 

9 

 % 8.22 3.36 7.29 9.0 2.3 

 االستمتاع والتسلية.
  167 156 58 8 2 4.22 

 

1.81 

 

1 

 % 7.24 9.93 8.14 2.0 0.5 

 .تساعدين يف معرفة حلول ملشكاليت
  43 66 123 100 59 2.83 

 

1.2 

 

18 

 % 11.0 9.16 5.13 6.25 1.15 

 .تساعدين يف معرفة أشياء جديدة
  94 148 112 23 14 3.73 

 

1.01 

 

8 

 % 24.0 9.37 6.28 5.9 3.6 

 تساعدين يف فهم اضحياة والناس.
  79 137 116 42 17 3.56 

 

1.06 

 

11 

 % 2.20 0.35 7.29 7.10 3.4 

ا ُتظهر الواقع  .ألّنَّ
  50 71 164 72 34 3.08 

 

1.01 

 

15 

 % 8.12 2.18 9.41 4.18 7.8 

االستفادة من التجارب األخرى 

 .للمجتمعات والبرش

  75 115 135 48 18 3.46 

 

1.08 

 

12 

 % 2.19 4.29 5.34 3.12 4.6 

 .البحث عن التشويق واإلثارة
  113 183 77 14 5 3.98 

 

0.86 

 

3 

 % 9.83 5.46 7.19 3.6 1.3 
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     (. 16م )جدول رقتابع 

 
أوافق 

 بشدة
 أوافق

إىل حد 

 ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

 .متابعة القصص اإلنسانية
  97 153 107 29 5 3.79 

 

0.49 

 

5 

 % 8.24 1.39 4.27 4.7 1.3 

 .تساعدين يف تكوين شخصيتي
  44 64 109 99 75 

2.75 1.26 19 
% 3.11 4.16 9.27 3.25 2.19 

 3.46 املتوسط العام

 

أفراد الدراسة  يتبني من النتائج املوضحة أعاله أنَّ 

( حسب ترتيبها يف 1يوافقون بشدة عىل الفقرة رقم )

حيث بلغ متوسطها  ،اجلدول أعاله )ترتيب العبارة(

( وهو متوسط يقع يف الفئة اخلامسة 4.22اضحسايب )

( 5.00إىل  4.21قياس اخلاميس  )من من فئات امل

وهي الفئة التي تشري إىل خيار املوافقة بشدة وفيام ييل 

عرض للفقرة ومتوسطها اضحسايب )االستمتاع والتسلية 

(، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سالمة "4.22"

( 2000( وكذا  دراسة آمال الغزاوي )2013)

 نَّ فإوالتي اتفقت كام أشار سالمة مع دراسته. 

 ،االستمتاع والتسلية تصنف ضمن الدوافع الطقوسية

ذلك يضع الدوافع الطقوسية يف مقدمات دوافع و

وطالبات جامعة امللك سعود ملشاهدة الدراما  طالب

 التلفزيونية.

ا لتصدر الدوافع الطقوسية لدى العينة نجد وتأكيدً 

( حسب ترتيبها 12إىل  2املوافقة عىل الفقرات من  )

حيث تراوح  ،أعاله )ترتيب العبارة(يف اجلدول 

وهو  ،(4.12إىل  3.46متوسطها اضحسايب ما بني )

متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلاميس  

وهي الفئة التي تشري إىل  ،(4.20إىل  3.41)من 

( التي تأيت يف 4، 3، 2خيار املوافقة. فالفقرات من )

دوافع الطقوسية. املقدمة هي مما يندرج حتت قائمة ال

للدوافع  5ثم يليها ظهور واضح منذ الفقرة رقم 

النفعية لدى العينة.  وفيام ييل عرض للفقرات 

ومتوسطها اضحسايب عىل التوايل من املتوسط األك ر إىل 

، "4.12"( لالسرتخاء والرتفيه 2املتوسط األقل )

( 4، )"3.98"( البحث عن التشويق واإلثارة 3)

( متابعة القصص 5، )"3.86" لشغل وقت الفراغ
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للتعرف عىل ثقافة  (6، )"3.79"اإلنسانية 

( التغلب عىل امللل 7، )"3.78"املجتمعات األخرى 

( تساعدين يف معرفة أشياء جديدة 8، )"3.75"

( تعلم أشياء عن اضحياة والناس 9، )"3.73"

( 11، )"3.67"( تعلم اللغات 10، )"3.68"

( 12، )"3.56"اس تساعدين يف فهم اضحياة والن

االستفادة من التجارب األخرى للمجتمعات والبرش 

"3.46"). 

إىل  13ما عىل الفقرات من )بينام يوافقون إىل حد  

 ،( حسب ترتيبها يف اجلدول أعاله )ترتيب العبارة(19

إىل  2.75حيث تراوح متوسطها اضحسايب ما بني )

 وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات ،(3.38

وهي الفئة  ،(3.40إىل  2.61املقياس اخلاميس  )من 

وفيام ييل عرض  ،ما التي تشري إىل خيار املوافقة إىل حد  

للفقرات ومتوسطها اضحسايب عىل التوايل من املتوسط 

األك ر إىل املتوسط األقل )اهلروب من ضغط الدراسة 

، متابعة بعض املمثلني واملمثالت املفضلني "3.38"

ا ، ألّنَّ "3.08"الواقع  ُتظهرا ، ألّنَّ "3.16"لدي 

التغلب عىل الشعور و، "2.99"أصبحت عادة عندي 

، تساعدين يف معرفة حلول ملشاكيل "2.89"بالوحدة 

تساعدين يف تكوين شخصيتي و، "2.83"

"2.75".) 

( 20العينة ال توافق عىل الفقرة رقم ) أنَّ كام 

حسب ترتيبها يف  "تساعدين يف تكوين شخصيتي"

بلغ متوسطها  إذاجلدول أعاله )ترتيب العبارة( 

( وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية من 2.43اضحسايب )

وهي  ،(2.60إىل 1.81فئات املقياس اخلاميس )من 

 الفئة التي تشري إىل خيار عدم املوافقة.

الدوافع الطقوسية  الدراسة تظهر أنَّ  وعليه فإنَّ 

وهذا يتوافق مع  تتغلب عىل الدوافع النفعية للعينة.

 (2013ودراسة اضحميد ) (2015دراسة خريس )

أكثر الدوافع  دت أنَّ التي أكَّ  ،(2007ودراسة السهيل )

للمشاهدة تتعلق بالدوافع الطقوسية. وبالنظر إىل 

املتوسط العام ملحور دوافع االستخدام للدراما 

 ،وطالبات جامعة امللك سعود طالبالتلفزيونية لدى 

أفراد عينة الدراسة يوافقون بصورة عامة  يتضح لنا أنَّ 

عىل فقرات املحور، حيث بلغ املتوسط اضحسايب العام 

( وهو متوسط يقع يف الفئة 3.46جلميع الفقرات )

إىل  3.41الرابعة من فئات املقياس اخلاميس )من 

 وهي الفئة التي تشري إىل خيار املوافقة. ،(4.20

 

شباعات املتحققة ا: نتائج الدراسة من حيث اإلرابعً 

 لدى العينة:

نتائج  ،(17)جدول رقم  اآليتيوضح اجلدول 

شباعات املتحققة لدى عينة إلالدراسة املتعلقة بمحور ا

 الدراسة.
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 .وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة التعرض للدراما التلفزيونية طالبشباعات التي تتحقق لدى إلا. (17جدول رقم )

 
أوافق 

 بشدة
 أوافق

حد  إىل

 ما

ال 

 اوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

 .شباع رغبتي يف االسرتخاء والرتفيهإ
  141 123 85 31 1 3.98 

 

0.97 

 

1 

 % 1.36 5.31 7.21 7.9 0.3 

 .شباع رغبتي يف شغل وقت الفراغإ
  115 113 106 43 3 3.77 

 

1.03 

 

4 

 % 4.29 9.28 1.27 0.11 .0.8 

شباع رغبتي يف التغلب عىل الشعور إ

 .بالوحدة

  64 78 111 83 43 3.1 

 

1.24 

 

16 

 % 4.16 9.19 4.24 2.12 0.11 

 .شباع رغبتي يف التغلب عىل املللإ
  98 107 110 50 14 3.59 

 

1.12 

 

5 

 % 1.25 4.27 1.28 8.12 3.6 

فة شباع رغبتي يف التعرف عىل ثقاإ

 .املجتمعات األخرى

  88 104 113 16 10 3.51 

 

1.1 

 

9 

 % 5.22 6.26 9.28 9.16 2.6 

 .شباع رغبتي يف تعلم اللغاتإ
  112 85 98 68 17 3.53 

 

1.21 

 

7 

 % 6.28 7.21 1.25 4.17 4.3 

شباع رغبتي يف اهلروب من ضغط إ

 .الدراسة

  80 83 108 76 33 3.27 

 

1.24 

 

13 

 % 5.20 2.21 6.27 4.19 4.8 

 .شباع رغبتي يف املتعة والتسليةإ
  134 126 75 41 4 3.91 

 

1.03 

 

2 

 % 3.34 2.32 2.19 5.10 1.0 

شباع رغبتي يف متابعة بعض املمثلني إ

 .واملمثالت املفضلني لدي

  72 77 104 84 44 3.13 

 

1.28 

 

15 

 % 4.18 7.19 6.26 5.21 3.11 
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  . (17دول رقم )جتابع 

 
أوافق 

 بشدة
 أوافق

إىل حد 

 ما

ال 

 اوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

إشباع رغبتي يف تعلم أشياء حول اضحياة 

 والناس.

  59 110 137 60 14 3.37 

 

1.04 

 

11 

 % 1.15 1.28 0.35 3.15 3.6 

 .لناسإشباع رغبتي يف فهم اضحياة وا
  63 85 145 70 17 3.28 

 

1.08 

 

12 

 % 1.16 7.21 1.37 7.19 3.4 

 .إشباع رغبتي يف فهم الواقع
  67 81 137 71 23 3.23 

 

1.13 

 

14 

 % 1.17 7.20 0.35 2.18 9.5 

إشباع رغبتي يف التعرف عىل نمط حياة 

 .املجتمعات األخرى

  84 111 118 57 11 3.52 

 

1.08 

 

8 

 % 5.21 4.28 2.30 6.14 2.8 

إشباع رغبتي يف التعرف عىل القصص 

 .اإلنسانية

  74 112 129 58 8 3.49 

 

1.04 

 

10 

 % 9.18 6.28 0.33 8.14 2.0 

 .إشباع رغبتي يف معرفة أشياء جديدة
  84 114 122 52 7 3.57 

 

1.04 

 

6 

 % 5.21 4.29 2.31 3.13 1.8 

 يق واإلثارة.إشباع رغبتي يف التشو
  118 119 94 43 4 3.8 

 

1.04 

 

3 

 % 2.30 4.30 0.40 0.11 1.0 

 إشباع رغبتي يف حل مشكاليت.
  88 104 113 66 10 2.76 

 

1.25 

 

18 

 % 5.22 6.26 9.28 9.16 2.6 

 .إشباع رغبتي يف فهم ذايت
  50 63 101 98 68 

2.81 1.28 17 
% 8.12 1.16 8.25 1.25 4.17 

 3.43 املتوسط العام
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أفراد الدراسة  يتبني من النتائج املوضحة أعاله أنَّ 

حسب ترتيبها  ،(10إىل  1يوافقون عىل الفقرات من  )

حيث تراوح  ،يف اجلدول أعاله )ترتيب العبارة(

وهو  ،(3.98إىل  3.49متوسطها اضحسايب ما بني )

اميس  متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخل

وهي الفئة التي تشري إىل خيار  ،(4.20إىل  3.41)من 

وفيام ييل عرض للفقرات ومتوسطها اضحسايب  ،املوافقة

( 1عىل التوايل من املتوسط األك ر إىل املتوسط األقل )

( 2، )"3.98"شباع رغبتي يف االسرتخاء والرتفيه إ

شباع إ( 3،)"3.91"شباع رغبتي يف املتعة والتسلية إ

شباع رغبتي إ( 4،)"3.8"يف التشويق واإلثارة رغبتي 

شباع رغبتي يف إ( 5، )"3.77"يف شغل وقت الفراغ 

شباع رغبتي يف إ( 6، )"3.59"التغلب عىل امللل 

شباع رغبتي يف إ( 7، )"3.57"معرفة أشياء جديدة 

شباع رغبتي يف التعرف إ( 8، )"3.54"تعلم اللغات 

( 9، )"3.52"عىل نمط حياة املجتمعات األخرى 

شباع رغبتي يف التعرف عىل ثقافة املجتمعات األخرى إ

شباع رغبتي يف التعرف عىل إ( 10، )"3.51"

(، ويتضح من الفقرات "3.49"القصص اإلنسانية 

شباعات الوسيلة تتصدر إ ( أنَّ 5( إىل )1السابقة من )

شباعات املتحققة من تعرض العينة للدراما إلا

شباعات املحتوى للعينة إيت أالتلفزيونية. ومن ثم ت

وهذه النتيجة (. 10( إىل )6والتي ت ر  يف الفقرات من )

( ودراسة اضحميد 2015تتفق مع دراسة خريس )

( والتي أظهرت أنَّ 2007( ودراسة السهيل )2013)

  إشباعات الوسيلة تتفوق عىل إشباعات املحتوى.

ما عىل الفقرات من  بينام نجد العينة توافق إىل حد  

( حسب ترتيبها يف اجلدول أعاله )ترتيب 18إىل  11)

حيث تراوح متوسطها اضحسايب ما بني  ،العبارة(

وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة  ،(3.37إىل  2.76)

 ،(3.40إىل  2.61من فئات املقياس اخلاميس )من 

ما.  وهي الفئة التي تشري إىل خيار املوافقة إىل حد  

ا ا واضحً نالحظ متا ًج  وبالنظر إىل مضامني الفقرات

شباعات إشباعات بنوعيها إشباعات املحتوى وإلبني ا

الوسيلة. وفيام ييل عرض للفقرات ومتوسطها اضحسايب 

عىل التوايل من املتوسط األك ر إىل املتوسط األقل 

شباع رغبتي يف تعلم أشياء حول اضحياة والناس إ)

شباع رغبتي يف فهم اضحياة والناس إ، "3.37"

شباع رغبتي يف اهلروب من ضغط إ، "3.28"

شباع رغبتي يف فهم الواقع إ، "3.27"الدراسة 

شباع رغبتي يف متابعة بعض املمثلني إ، "3.26"

شباع رغبتي يف إ، "3.13"واملمثالت املفضلني لدي 

شباع رغبتي إ، "3.10"التغلب عىل الشعور بالوحدة 

 يتشباع رغبتي يف حل مشكالإ، "2.81"يف فهم ذايت 

"2.76" .) 

شباعات التي إلوبالنظر إىل املتوسط العام ملحور ا

 ،وطالبات جامعة امللك سعود طالبتتحقق لدى 

أفراد  نتيجة التعرض للدراما التلفزيونية يتضح لنا أنَّ 
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عينة الدراسة يوافقون بصورة عامة عىل فقرات 

بلغ املتوسط اضحسايب العام جلميع الفقرات  ، إذاملحور

توسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات وهو م ،(3.43)

( وهي الفئة 4.20إىل  3.41)من  املقياس اخلاميس

 التي تشري إىل خيار املوافقة.

  ا: فرضيات الدراسة:خامًس 

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  طالبيف مستوى مشاهدة 

 ية.سعود للدراما التلفزيونية تعزى ملتغري الكل

 
 

 . يوضح الفروق يف مستوى مشاهدة الدراما التلفزيونية التي ُتعزى ملتغري الكلية. (18جدول رقم )

 F متوسط املربعات  درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0.103 1.328 0.693 37 25.651  بني املجموعات

   0.522 322 168.071  داخل املجموعات

    359 193.722  املجموع

 

يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

وطالبات  طالبداللة إحصائية يف مستوى مشاهدة 

عزى ملتغري جامعة امللك سعود للدراما التلفزيونية تُ 

 الكلية.

الفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  طالبيف مستوى مشاهدة 

 عزى ملتغري العمر.زيونية تُ سعود للدراما التلف

 

 

 ؟عزى ملتغري العمريوضح الفروق يف مستوى مشاهدة الدراما التلفزيونية التي تُ  .(19جدول رقم )

 F متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0.126 2.079 1.099 2 2.197 بني املجموعات

   0.529 386 204,059 داخل املجموعات

    388 206.257 املجموع
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يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

وطالبات  طالبداللة إحصائية يف مستوى مشاهدة 

عزى ملتغري جامعة امللك سعود للدراما التلفزيونية تُ 

 العمر.

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  طالبيف مستوى مشاهدة 

 عزى ملتغري اجلنس.للدراما التلفزيونية تُ سعود 

 

 عزى ملتغري اجلنسيوضح الفروق يف مستوى مشاهدة الدراما التلفزيونية التي تُ . (20جدول رقم )

 الداللة اإلحصائية Tقيمة  االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلنس

 0.71267 2.9692 227 ذكر

2,287- 0.023 

 0.74213 3,1402 164 أنث 

 

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة 

وطالبات جامعة  طالبإحصائية يف مستوى مشاهدة 

عزى ملتغري اجلنس امللك سعود للدراما التلفزيونية تُ 

لصالح اإلناث. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الصفار 

لت إىل ( حيث توصَّ 2007( ودراسة السهيل )2012)

 شاهدة من الذكور.اإلناث أكثر م أنَّ 

الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى 

عزى ملتغري وطالبات جامعة امللك سعود تُ  طالب

 الكلية.

 

سعود التي ُتعزى يوضح الفروق يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة امللك . (21جدول رقم )

 .ملتغري الكلية

 F متوسط املربعات  درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0,351 1,081 168,877 37 6248,439  بني املجموعات

   156,258 322 50315,092  داخل املجموعات

    359 56563,531  املجموع
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يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

لة إحصائية يف متوسط دوافع التعرض للدراما دال

طالبات جامعة امللك سعود و طالبالتلفزيونية لدى 

 عزى ملتغري الكلية.تُ 

 

الفرض اخلامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى 

عزى ملتغري وطالبات جامعة امللك سعود تُ  طالب

 العمر.

 

عزى وطالبات جامعة امللك سعود التي تُ  طالبيوضح الفروق يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى . (22قم )جدول ر

 ملتغري العمر

 F متوسط املربعات  درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0.010 4,654 722,761 2 1445.521  بني املجموعات

   155,310 386 59949,528  داخل املجموعات

    388 61395,049  املجموع

 

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة 

إحصائية يف متوسط دوافع التعرض للدراما 

وطالبات جامعة امللك سعود  طالبالتلفزيونية لدى 

يوضح داللة  اآليتواجلدول  ،عزى ملتغري العمرتُ 

 الفروق لصالح أي فئة من الفئات العمرية.

 

 

وطالبات جامعة  طالبيوضح االختبار البعدي شيفي للفروق يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى . (23جدول رقم )

 .عزى ملتغري العمرامللك سعود التي تُ 

 (I) العمر  (J) االنحراف اخلطأ املتوسط العمر 
الداللة 

 اإلحصائية

 سنة 20أقل من 

 0,334 2,17102 2,10102 سنة 25إىل أقل من  20من 

 0,012 2,36537 * 5,96525 سنة فأكثر 25
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 .  (23جدول رقم )تابع 

 (I) العمر  (J) االنحراف اخلطأ املتوسط العمر 
الداللة 

 اإلحصائية

 سنة 25إىل أقل من  20من 

 0,334 2,17102 - 2,10102  سنة 20أقل من 

 0,334 1,46086 * 3,86423 سنة فأكثر 25

 سنة فأكثر 25

 0,012 2,36537 - 5,96525 سنة 20أقل من 

 0.008 1,46086 - 3,86423 سنة 25إىل أقل من  20من 

 

الفروق يف متوسط  يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

 طالبدوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى 

عزى ملتغري العمر كانت وطالبات جامعة امللك سعود تُ 

 كام ييل:

 سنة والذين  20أعامرهم أقل من  بني الذين

سنة فأكثر لصالح الذين أعامرهم أقل  25أعامرهم من 

 .سنة 20من 

  25إىل أقل من  20بني الذين أعامرهم من 

سنة فأكثر لصالح الذين  25سنة والذين أعامرهم من 

 سنة. 25إىل أقل من  20أعامرهم من 

 

الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة 

سط دوافع التعرض للدراما إحصائية يف متو

وطالبات جامعة امللك سعود  طالبالتلفزيونية لدى 

 عزى ملتغري اجلنس.تُ 

 

يوضح الفروق يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة امللك سعود التي ُتعزى . (24جدول رقم )

 .ملتغري اجلنس

 الداللة اإلحصائية T     قيمة املعياري االنحراف املتوسط احلسايب العدد اجلنس

 12,74446 69,3436 227 ذكر

0,390 0,697 

 12,30289 68,8415 164 أنث 
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يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

داللة إحصائية يف متوسط دوافع التعرض للدراما 

وطالبات جامعة امللك سعود  طالبالتلفزيونية لدى 

س. وختتلف هذه النتيجة مع دراسة عزى ملتغري اجلنتُ 

حيث توصلت إىل وجود  ،(2012عبداهلل الصفار )

 فروقات أكثر لدوافع املشاهدة لدى اإلناث.

الفرض السابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 طالبشباعات التي تتحقق لدى إليف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة التعرض للدراما 

 ى ملتغري الكلية.عزالتلفزيونية تُ 

 

 

يوضح الفروق يف متوسط اإلشباعات التي تتحقق لدى طالب وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة التعرض . (25جدول رقم )

 .للدراما التلفزيونية التي ُتعزى ملتغري الكلية

 F متوسط املربعات  درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0,059 1,423 263,699 37 9756,871  بني املجموعات

   185,283 313 57993,488  داخل املجموعات

    350 67750,359  املجموع

 

يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

شباعات التي تتحقق إلداللة إحصائية يف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة  طالبلدى 

 تغري الكلية.عزى ملالتعرض للدراما التلفزيونية تُ 

 

الفرض الثامن: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 طالبشباعات التي تتحقق لدى إليف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة التعرض للدراما 

 عزى ملتغري العمر.التلفزيونية تُ 
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امللك سعود نتيجة التعرض يوضح الفروق يف متوسط اإلشباعات التي تتحقق لدى طالب وطالبات جامعة . (26جدول رقم )

 .للدراما التلفزيونية التي ُتعزى ملتغري العمر

 F متوسط املربعات  درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0,209 1,570 304,780 2 609,560  بني املجموعات

   194,168 377 73201,187  داخل املجموعات

    379 73810,747  املجموع

 

من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات يتبني 

شباعات التي تتحقق إلداللة إحصائية يف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة  طالبلدى 

 عزى ملتغري العمر.التعرض للدراما التلفزيونية تُ 

 

الفرض التاسع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 طالبشباعات التي تتحقق لدى إليف متوسط ا

امعة امللك سعود نتيجة التعرض للدراما وطالبات ج

 عزى ملتغري اجلنس.التلفزيونية تُ 

 

يوضح الفروق يف متوسط اإلشباعات التي تتحقق لدى طالب وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة التعرض . (27جدول رقم )

 .للدراما التلفزيونية التي تعزى ملتغري اجلنس

 T  قيمة املعيارياالنحراف  املتوسط احلسايب العدد اجلنس
الداللة 

 اإلحصائية

 13,31504 62,2036 221 ذكر
1,409 0.160 

 14,67675 60,1739 161 أنث 

 

يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

شباعات التي تتحقق إلداللة إحصائية يف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة  طالبلدى 

تعزى ملتغري اجلنس. التعرض للدراما التلفزيونية 

وختتلف هذه النتيجة مع دراسة عبداهلل الصفار 

تقدم اإلناث عىل  حيث توصلت إىل أنَّ  ،(2012)

شباعات املتحققة من إلالذكور يف أغلب متوسطات ا

 املشاهدة.
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 أهم نتائج الدراسة:

 خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج ومن أمهها:

أفراد الدراسة ينتمون للكليات  أغلب 

األفراد الذين  نَّ أ%(، يف حني 60.6اإلنسانية بنسبة )

ينتمون للكليات العلمية والصحية جاءوا بنسبة 

%(. واألفراد من السنة التحضريية بنسبة 26.6)

(12.8.)% 

أفراد الدراسة ترتاوح أعامرهم ما بني  أغلب 

وذلك بنسبة بلغت  ،سنة 25إىل أقل من  20

(63.4.)% 

الذكور وذلك بنسبة أفراد الدراسة من  أغلب 

 %(.58.1بلغت )

ا ما يشاهدون أفراد الدراسة أحيانً  أغلب 

 %(.49.1وذلك بنسبة بلغت ) ،الدراما التلفزيونية

أفراد الدراسة يشاهدون الدراما  أغلب 

وذلك  ،التلفزيونية من ساعة إىل أقل من ثالثة ساعات

 %(.57.0بنسبة بلغت )

أفراد الدراسة يشاهدون الدراما  أغلب 

وذلك بنسبة بلغت  ،لتلفزيونية يف فرتة املساء املتأخرا

(61.9.)% 

أفراد الدراسة يشاهدون الدراما  أغلب 

 %(.56.5جنبية وذلك بنسبة بلغت )ألا

أفراد الدراسة يشاهدون الدراما  أغلب 

 %(.46.8لوحدهم وذلك بنسبة بلغت )

أفراد الدراسة يشاهدون الدراما عن  أغلب 

وذلك بنسبة  ،الكمبيوتر نرتنت ع ر جها إلطريق ا

 %(.40.4بلغت )

أفراد الدراسة من الذين يفضلون  أغلب 

 %(.69.3وذلك بنسبة بلغت ) MBCمشاهدة قناة  

بلغ املتوسط العام ملحور دوافع التعرض  

وطالبات جامعة امللك  طالبللدراما التلفزيونية لدى 

وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة من  ،(3.46سعود )

وهي  ،(4.20إىل  3.41ياس اخلاميس  )من فئات املق

 الفئة التي تشري إىل خيار املوافقة.

شباعات التي إلبلغ املتوسط العام ملحور ا 

وطالبات جامعة امللك سعود  طالبتتحقق لدى 

وهو  ،(3.43نتيجة التعرض للدراما التلفزيونية )

متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلاميس  

وهي الفئة التي تشري إىل  ،(4.20إىل  3.41)من 

 خيار املوافقة.

الدوافع الطقوسية تأيت  أظهرت الدراسة أنَّ  

وطالبات جامعة امللك سعود  طالبيف مقدمة دوافع 

 ملشاهدة الدراما التلفزيونية.

شباعات الوسيلة إ أظهرت الدراسة أنَّ  

شباعات املتحققة من مشاهدة العينة للدراما إلتتصدر ا

 زيونية.التلف

 

 التوصيات

الباحث يرى أمهية  بناء عىل نتائج الدراسة، فإنَّ 

 : اآلتيةالتوصيات واملقرتحات 

اع الدراما نَّ ولية من قبل ُص ؤساستشعار امل    -1

واملنتجني جتاه املشاهدين والعمل عىل تقديم األعامل 
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التي ترتقي بذائقة اجلهور وتسهم يف بث  ،الدرامية

سلوكيات اإلجيابية وتساعدهم الوعي وإعالء القيم وال

 يف التعامل مع واقعهم.

أمهية التعرف عىل آراء كافة رشائح املجتمع  -2

 ،حول األعامل الدرامية ومضامينها وتأثرياهتا عليهم

سواء ع ر الدراسات واألبحاث األكاديمية أو 

 الدراسات االستطالعية. 

( لقائمة القنوات MBCا لتصدر قناة )نظرً   -3

يرى الباحث أمهية اهتامم القناة  األكثر مشاهدة،

بمضامني األعامل الدرامية وال رامج التي تتوافق مع 

وتسهم يف إعداد جيل عريب واع  قيم املجتمع وثقافته،     

 وقادر عىل املسامهة يف بناء املجتمع.

تقديم دراسات وأبحاث حول طبيعة الدراما  -4

السعودية التي يفرتض أن تكون مرآة املجتمع وثقافته 

 ملعرفة أسباب عزوف الشباب عن متابعتها.

سة دوافع االستخدام للدراما أمهية درا    -5

شباعات املتحققة منها لدى رشائح إلالتلفزيونية وا

 املجتمع األخرى.

 

 :شكر وتقدير

ُدعم هذا املرشوع البحثي من قبل مركز بحوث 

الدراسات اإلنسانية، عامدة البحث العلمي بجامعة 

 امللك سعود.

 

 اجعرامل

 أواًل: املراجع العربية

. 1، طاإلغريقيةنظرية الدراما  .حممد محدي إبراهيم،

  م.1994 القاهرة: الرشكة املرصية العاملية للنرش،

العالقة بني كثافة التعرض  " إبراهيم، حممد معوض.

للدراما األجنبية يف القنوات الفضائية وارتفاع 

ي مستوى االغرتاب لدى عينة من الشباب اجلامع

، دراسات الطفولة. "املرصي: دراسة ميدانية

مارس، -، يناير(46)، العدد 13املجلد 

 .103-83 ،م(2010)

دوافع استخدامات " آل سعود، نايف بن ثنيان.

الشباب السعودي اجلامعي لشبكات التواصل 

شباعات املتحققة منها: دراسة إلاالجتامعي وا

جملة . "ميدانية عىل طالب جامعة امللك سعود

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العلوم 

، نوفم ر/ (34)، العدد اإلنسانية واالجتامعية

 .266-201 ،م(2014حمرم، )

اجتاهات طلبة اجلامعة األردنية  :احلسن، نديم ربحي

، ، رسالة ماجسترينحو املحطات الفضائية العربية

كلية العلوم اإلنسانية، جامعة الرشق  األردن،

 م.2008دراسات العليا، األوسط لل

استخدام طالب وطالبات اجلامعات  :احلميد، لطيفة

شباعات إلنرتنت واإلالسعودية للدراما ع ر ا

، رسالة ماجستري ،املتحققة: دراسة ميدانية
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كلية اآلداب، جامعة ، قسم اإلعالم السعودية،

 م.2013امللك سعود، 

البحوث اإلعالمية،  احليزان، حممد بن عبدالعزيز.

 .الطبعة الثالثة ،جماالهتا _أساليبها _سسهاأ

 .م2010،الرياض: املؤلف

اجتاهات املرأة الكويتية نحو  :اخلالدي، عبري أرشيد 

رسالة  املسلسالت الرتكية: دراسة ميدانية،

كلية االعالم، جامعة الرشق ، ماجستري، األردن

 م.2013األوسط،

استخدام طالب قسم " اخلرجيي، فهد بن عبدالعزيز.

نرتنت إلاالعالم بجامعة امللك سعود لشبكة ا

جملة . "شباعات املتحققة: دراسة ميدانيةإلوا

، (1)، ع 22جامعة امللك سعود، مج ، اآلداب

  .95-45، م(2010)

تعرض طالب جامعة امللك  فهيد: السهيل، سعود

سعود وطالباهتا للمواد التلفزيونية األمريكية يف 

الة ماجستري، قسم رس ،القنوات الفضائية العربية

كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، اإلعالم، 

 م.2007الرياض، 

تعرض الشباب اجلامعي  " الشامي، عبدالرمحن حممد.

اليمني للمسلسالت املدبلجة واآلثار املحتملة 

. املجلة األردنية يف العلوم "لذلك: دراسة مسحية

 ربيع-آذار، (1) ، العدد2 املجلداالجتامعية، 

 . 136-108 ،م(2009) ،الثاين

اجتاهات الطلبة اجلامعيني  :الصفار عبداهلل حسني

الكويتيني نحو املسلسالت الدرامية املدبلجة يف 

، رسالة ماجستري، القنوات العربية: دراسة ميدانية

عالم، جامعة الرشق إلكلية ااألردن، 

 م.2012األوسط،

استخدامات طلبة اجلامعات  :الغليالت، سامر رجا

 املتحققة،نية للقنوات الفضائية واإلشباعات األرد

اإلعالم، جامعة  رسالة ماجستري، األردن، كلية

 م.2009الرشق األوسط للدراسات العليا، 

أثر املسلسالت املدبلجة يف  " املرصي، نعيم فيصل.

القنوات الفضائية العربية عىل القيم لدى الشباب 

جامعة  ."اجلامعي الفلسطيني: دراسة ميدانية

، 21املجلد  العلوم اإلسالمية للبحوث اإلنسانية،

 .395-363 ،م(2013) ،، يونيو(2)العدد 

اجتاهات طلبة اجلامعات  :املناصري، أرشف حممد

 ،MBC1األردنية نحو الدراما التلفزيونية يف قناة 

كلية اإلعالم، جامعة  ،األردن ،رسالة ماجستري

 م.2011الرشق األوسط،

ة إبراهيم محادة. القاهرة: ، ترمجفن الشعر أرسطو.

 .نجلو املرصية، د.تألمكتبة ا

، وسائل االتصال حبيب، راكان عبد الكريم وآخرون.

 م.1994.جدة: مكتبة  هران، 2ط

استخدامات املرأة األردنية  :خريس، رابعة ذيب

للدراما اآلسيوية املدبلجة واإلشباعات املتحققة 
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ن، األردرسالة ماجستري،  ،منها: دراسة مسحية

 م.2015كلية اإلعالم، جامعة الريمو ، 

استخدام الشباب اجلامعي  " سالمة، حسام عيل. 

باإلمارات للمسلسالت املرصية التي تقدمها 

. "شباعات املتحققة منهاإلالقنوات الفضائية وا

)مركز بحوث الرشق  جملة الرشق األوسط

، (34العدد )األوسط بجامعة عني شمس(، 

 .772-677 ،م(2014) ،مارس

التأثريات الثقافية  :طلحة، عبداملجيد أمني

، للمسلسالت الرتكية عىل طالب جامعة صنعاء

 اإلعالم، كليةقسم السعودية، رسالة ماجستري، 

 م.2015اآلداب، جامعة امللك سعود، 

البحث العلمي يف الدراسات  عبداحلميد، حممد.
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