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 :الممخص
تتطور وسائل اإلعالم بسرعة خيالية, ويعد التمفزيون في الغالب الوسيمة 
األكثر استخدامًا من قبل الجميور العام, ومن أىم وسائل االتصال المعاصر 

 From the Kaiser familyاإلنسان بشكل مستمر )التي يستخدميا 
foundation)(i) لذلك فإن المشاىد يتعرض لمتمفاز ويستخدمو ولكن ليدف .

ما, وىذا االستخدام يختمف من شخص آلخر, فينالك من يتعرض لمتمفاز 
لتنمية البعد السياسي, فيجد السياسة ىي مطمبو الذي يبحث عنو ويرغب في 

ص آخر يحب الرياضة ويعشق كرة القدم أو سباق اشباعو, وقد نجد شخ
السيارات فيو ال يشاىد غيرىا, ومن المشاىدين ما يميل إلى التسمية وتعبئة 
وقت فراغو بأي شكل من األشكال فيجد التسمية ىي خير وسيمو لتعبئة 

 الوقت, وىكذا.
وقد ادى ذلك إلى ظيور محطات فضائية متخصصة تسعى لمتركيز عمى 

انب الحياة المختمفة مع االىتمام بالجوانب االخرى لكن بشكل جانب من جو 
أقل, فظيرت لدينا قنوات سياسية, دينية, رياضية, اقتصادية, غنائية, 
ترفييية....الخ, كل منيا متخصصة في مجاليا الذي تعرضو, ومع انتشار 
ىذه الفضائيات المتخصصة, ظيرت القنوات الرياضية والتجميمية التي تركز 

التخصصية بشكل كبير وخاصة فيما يتعمق بالطمبة الجامعيين من عمى 
 الناحية البدنية, ومنيا القنوات الرياضية المتخصصة بالرشاقة, والريجيم,.
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Abstract: 

The media is developing at an imaginary speed, and 

television is often the most widely used means by the 

general public, and one of the most important 

contemporary means of communication that man uses 

continuously (From the Kaiser family foundation). 

Therefore, the viewer is exposed to television and uses it, 

but for a certain purpose, and this use differs from one 

person to another. There are those who are exposed to 

television to develop the political dimension, so they find 

politics is the demand that they seek and want to satisfy, 

and we may find another person who loves sports and 

loves football or car racing. Others watch, and some 

viewers tend to have fun and fill their free time in any way, 

so they find entertainment is the best way to fill their time, 

and so on. 

This has led to the emergence of specialized satellite 

stations that seek to focus on one aspect of life, with 

interest in other aspects, but to a lesser extent. We have 

political, religious, sports, economic, lyrical, entertainment 

channels, etc., each of which specializes in its field. Its 

exposure, and with the spread of these specialized satellite 

channels, sports and cosmetic channels that focus on 

specialization in a large way, especially with regard to 

university students from a physical point of view, 

including sports channels specialized in fitness, diet, skin 

care, and other such channels, and the goal of this 

specialization is to attract the largest Number of viewers 

committed to these programs. 
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 المنهجي لمبحثالمبحث األول: اإلطار 
 ة البحث:مشكأواًل: م

إن البحث العممي ىو التعرُف عمى شيٍء مجيوٍل, وجمُع البيانات عنُو حتى يصبَح 
معمومًا, وىو يبدأ من مشكمٍة ال نعرف عنيا, لذلك نحاول جمع بيانات عنيا حتى ال تتضَح 

 .(2)الى امٍر معمومٍ معالُميا, ونحصل عمى المعرفة التي تحول ىذه المشكمة من امٍر مجيوٍل 
وتنتشر في سماء الفضائيات مجموعة من القنوات الرياضية واإلعالمية بشكل 
متسارع وتركز اغمب ىذه البرامج في خطابيا عمى فئة الشباب, فأصبحت ىذه البرامج 
التمفزيونية بحاجة إلى دراسة عممية لموقوف عمى جوانب قوتيا وضعفيا, ومدى تعرض 

ليذه البرامج مع قمة الدراسات العممية واألبحاث في ىذا الشأن بحسب  الطالبات الجامعيات
 عمم الباحث, فكان البد من معرفة عادات وأنماط مشاىدة ىذه البرامج.

ما عادات وأنماط وتحدد مشكمة البحث وتتمخص باإلجابة عن التساؤل الرئيس: 
ة والجمال؟ ومنو يتفرع عدد تعرض الطالبات الجامعيات لمبرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاق

 من التساؤالت الفرعية اآلتية:
لمبرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة  ىل تتعرض الطالبات الجامعيات -1
 والجمال؟
 ؟ما عادات وأنماط مشاىدة الطالبات الجامعيات ليذه البرامج -2
 في كل المراحلالبرامج  توجد متابعة من الطالبات الجامعيات ليذه ىل -3

 ؟ةيجامعلا
ما عدد الساعات التي تخصصيا الطالبات الجامعيات لمشاىدة ىذه  -4
 البرامج؟

ىل تقدم ىذه البرامج معمومات عممية وعممية مفيدة تؤدي إلى تحسين  -5
 المظير العام لمطالبات الجامعيات؟

 ثانيًا: أهمية البحث:
 تكمن أىمية البحث في تناولو لشريحة ميمة من شرائح المجتمع وىي شريحة      

الطمبات الجامعيات في المجتمع العراقي, وىي شريحة ال يمكن التقاضي عن دورىا, حيث 
 تنامي الدور الذي تمعبو البرامج الرياضية اليوم في المجتمعات العربية خالل من توتأتي أىمي
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ىمية خاصة نتاجًا لمدور أوجو التحديد, لذلك تمثل  عمىالمجتمع العراقي في و  عامة,
همية أويمكن تقسيم في المجتمع,  الرشاقة والجمال والرجيم تمارسو برامج المتعاظم الذي

 ن:لى قسميإالبحث 
 برامجمن ال رشاقة والجمالالب التمفزيونية الخاصة برامجالتعد  األهمية العممية: -8

ن ىذه البرامج أعن ذلك  فضالً  ,صبحت تحتل مساحة واسعة من اىتمامات الجميورأالتي 
 ,عالميةإلن دراستيا من الناحية العممية تسيم في دعم البحوث اأو  ,مختمفةتتبع التجاىات 

 عالم المختمفة تمعب دوراً إلوالشك أن وسائل ا  ,وتطورىا بتوفير المعمومات حول ىذه البرامج
لدى األفراد, وذلك من  رياضيةتنمية الزيادة الو  ,العممية الرياضية في نشر الثقافة متميزاً 
تمبيتيا , و متميزة تنمي مدارك األفراد رياضيةوبرامج عممية وتعميمية  عداد موادإخالل 

التمفزيون  من خالل خاصة, الحتياجات ورغبات واىتمامات الطالبات الجامعيات العراقيات
 .عمى الكبار والصغار وتأثيراً  وجذباً  عالم انتشاراً إلالذي يعد من أكثر وسائل ا

الخاصة بالرشاقة والجمال تكمن  التمفزيونية البرامجأن أىمية األهمية العممية:  -2
بما تحتويو من موضوعات عممية تخص كل شرائح المجتمع كون ىذه البرامج تعرض كل ما 

فضاًل عن احتالليا المكانة األبرز من  يحتاجو الفرد من مستمزمات الرشاقة والجمال والرجيم,
ميور بشكل عام, لكي تقدم موضوعات بين البرامج األخرى حيث تتطمع إلى اىتمامات الج

ىمية خاصة أمتنوعة االىتمامات وتخدم جميع مستويات الجميور, وفي ىذه البرامج تمثل 
برامج جزئية ضمن  خالل ر اإلعالم الرياضي منيتطو  تعمل عمىبما تقدمو من مضامين 

 من ىنا تأتيمتخصصة, و الرياضية القنوات المنظومة البرامج اليومية لممحطات العادية إلى 
ناول تعرض الطمبات الجامعيات لمبرامج الخاصة بالرشاقة والجمال, تلت بحثال اىذ أىمية

عمى عينة من طمبات جامعة  ووالتعرف عمى الدوافع من وراء ىذا التعرض, وذلك بتطبيق
 بغداد.

 ثالثًا: أهداف البحث:
 يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من األىداف ىي:

لمبرامج التمفزيونية الخاصة  الطالبات الجامعياتالكشف عن تعرض  -1
 بالرشاقة والجمال.

 .معرفة عادات وأنماط مشاىدة الطالبات الجامعيات ليذه البرامج -2
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 .ةيجامعلا في كل المراحلالبرامج  بيان متابعة الطالبات الجامعيات ليذه -3
تحديد عدد الساعات التي تخصصيا الطالبات الجامعيات لمشاىدة ىذه  -4

 امج.البر 
التعرف عمى المعمومات عممية وعممية التي تقدميا ىذه البرامج مما تؤدي  -5

 إلى تحسين المظير العام لمطالبات الجامعيات.
 رابعًا: نوع البحث ومنهجه:

يعد ىذا البحث من البحوث الوصفية من حيث النوع التي تركز عمى  
الخاصة بالرشاقة والجمال,  خصائص وسمات المجتمع, فإنو يصف ظاىرة البرامج التمفزيونية

من خالل مجموعة من القواعد التي يتبعيا الباحث لموصول إلى الحقيقة في العموم,  "وذلك
أو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة بواسطة عدد من القواعد العامة التي تضمن 
عمى سير العقل, وتحديد العمميات لموصول إلى النتيجة المعمومة, أو ىو أداة اختبار 

 .(3)وتحقيقيا الفروض ويقع عمييا تطويرىا
باعتباره من أكثر المناىج شيوعًا  استخدم المنيج المسحي الميداني تمو   

واستخدامًا العتباره جيدًا عمميًا منظمًا لمحصول عمى بيانات ومعمومات, وأوصاف ىذه 
"وذلك من أجل التعرف عمى الخصائص  بما يرتبط بمسح الجميور المستيدف, الظاىرة

ا الجميور عند تعرضو لمبرامج وأسباب ودوافع ذلك الغرض ومدى األساسية التي يمتاز بي
وقام الباحث بأعداد استمارة استبيان وتوزيعيا عمى عينة , (4)تعرضو لمبرامج المدروسة"

 بحث.ىداف ومتطمبات الأالبحث وفق 
 خامسًا: مجتمع البحث:

التي يعرف مجتمع البحث: "ىو عبارة عن المجتمع األكبر أو مجموع المفردات 
يستيدف الباحث دراستيا لتحقيق نتائج الدراسة, ويتمثل المجتمع الكل أو المجموع األكبر 
لممجتمع المستيدف الذي ييدف الباحث دراستو ومن ثم تعميم النتائج نتائج الدراسة عمى 

, لذلك فإن مجتمع البحث يتكون من الطالبات الجامعيات في جامعة بغداد (5)كافة مفرداتو"
 ات لبرامج الرشاقة والجمال.المتعرض

 سادسًا: عينة البحث:
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(: بأنيا "جزء من المجتمع تتوافر فيو خصائص ىذا Sampleتعرف العينة )
المجتمع, ويقصد بحجم العينة عدد المفردات التي ستجرى عمييا الدراسة, وليس ىناك حجم 

طالبات الجامعيات , وتم تحديد عينة عشوائية بسيطة من ال(6)ثابت يصمح لجميع الدراسات"
 ( مبحوث من اإلناث فقط.200بالدراسات األولية في جامعة بغداد, وقد بمغ حجم العينة )

 سابعًا: أدوات البحث:
لقد اعتمد الباحث عمى مجموعة من األدوات البحثية في ىذا البحث, وأن لكل       

أداة من ىذه األدوات أىميتيا األساسية في الوصول إلى المعمومات المطموبة, وىذه االدوات 
 ىي:

تعرف المالحظة: بأنيا "عممية مراقبة أو مشاىدة لسموك الظواىر المالحظة:  -أ
ومكوناتيا المادية والبيئية, ومتابعة سيرىا واتجاىاتيا بأسموب عممي والمشكالت واألحداث, 
, "وأن ىذه المالحظة تتم بواسطة اإلدراك الحسي, سواء أكان ذلك (7)منظم ومخطط وىادف"

ساعد تساسية في البحث العممي ألنيا أداة أوىي  ,(8)بالحواس المجردة أم االستعانة باآلالت"
 بحث,وتحديد المنيج المناسب لم ,ثم تساؤالت المشكمة ومن ,ن البحثافي تحديد عنو 

مية ليذه موأعتمد الباحث عمى المالحظة الع التي تساعد في تحقيق اىدافيا, دواتواال
 .الظاىرة في ميدان بحثو, وتسجيل مالحظاتو وتجميعيا الستخالص المؤشرات والنتائج منيا

المعمومات في الميدان, وتعرف تعد المقابمة من أىم الوسائل لجمع المقابمة:  -ب
وقام  ,(9)المقابمة بأنيا "عبارة عن استبانة شفوية يقوم من خالليا الباحث بجمع المعمومات"

بإدارة حوار مع الطالبات الجامعيات من خالل المقابمة, وتوجيو االسئمة ليم بطريقو الباحث 
الباحث العديد من المقابالت  معينة لجمع اآلراء واألفكار, وكذلك معرفة الرغبات. كما أجرى

مع شخصيات عممت في مجال اإلعالم, وعمم الجمال, والرياضة, وقد ساعدت ىذه 
 المقابالت عمى حصول الباحث عمى معمومات في مجال ىذا البحث.

حدى الوسائل أان التي تعد ياالستب استمارة داةأتم استخدام استمارة االستبيان:  -ج
 بأنيا "عبارة عنان ياالستب استمارة وتعرف ,في الدراسات المسحيةالفعالة في جمع البيانات 

و أوالمرتبطة ببعضيا بشكل يحقق اليدف  ,المتنوعة واالستفساراتسئمة ألمجموعة من ا
وتم  ,(10)"مشكمة التي اختارىاالموضوع و الىداف التي يسعى لتحقيقيا الباحث في ضوء ألا
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 ,بشكل جيد من الطالبات الجامعيات في جامعة بغداد ان عمى العينةياالستب استمارة توزيع
 .بل تمت بكل شفافية وموضوعية ,جابةإلي صعوبة في اأوال وتوجد 

 ثامنًا: حدود البحث:
 تمثمت في الجامعة بغداد.  الحدود المكانية: -
إلى  1:9:2019تمثمت في المدة الزمنية من  الحدود الزمانية: -

 م.1:11:2019
 تمثمت بالبرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال. الحدود الموضوعية: -
 ( مبحوث من الطالبات الجامعيات.200تم اختيار ) الحدود البشرية: -

 تاسعًا: إجراءات الصدق والثبات لمبحث:
 اختبار الصدق: -8
( "ىو مدى قدرة المقياس عمى قياس ما وضع Validityيعرف الصدق ) 

, وفي ىذا البحث فقد تحقق (11)وعدم وجود خطأ في القياس"لقياسو, ويتطمب الصدق التام, 
 الخبراء عمى مجموعة من الستبياناالباحث من الصدق الظاىري من خالل عرض استمارة 

المتخصصين في مجال اإلعالم ومناىج البحث في كمية اإلعالم بالجامعة  المحكمينو 
, وتم األخذ بالتعديالت عمى الختبار مدى قدرتيا عمى قياس المتغيرات؛ )*(العراقية 

االستمارة, وذلك في ضوء المالحظات التي أوصى بيا المحكمون؛ لتصبح جاىزة لمتطبيق, 
 وعند تحميل النتائج وجد أنيا كافية الختبار ثبات أداة البحث.  

 اختبار الثبات: -2
فسيا نفسيا والمادة ن األساليبتكرار التحميل باستخدام  إمكانيةفيو يقصد بالثبات 

، وهذا يستلزم أى تتسن اإلجزاءاث كافت بالدقت واالتساق ,(12)ليتم الحصول عمى النتائج نفسيا

والثباث للوصول إلى ثباث الٌتائج
قام الباحث بإعادة اختبار الثبات من خالل التجزئة , و (13)

عادة تحميل جزء من االستبيان وتم التوصل إلى نسبة ثبات ) ( وىو ثبات :87النصفية وا 
 عاٍل جدًا.

 عاشرًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:
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اعتمد الباحث بعد جمع البيانات في تحميل والمعالجة من خالل جمع عدد 
التكرارات, ومن ثم استخراج النتائج عمومًا لمنسب المئوية عمى الحاسب اآللي من أجل 

 ن الحسابي اآلتي:الوصول إلى النتائج النيائية, والمرجوة لمبحث حسب القانو 
 عدد التكرارات الجزئي                             

 .:100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:النسبة المئوية )
 عدد التكرارات الكمي                            

 أحد عشر: التعريفات اإلجرائية لمصطمحات البحث:
 الحجم الزمني لمشاىدة البرامج التمفزيونية. العادات: -
ما يفضل الجميور مشاىدتو من برامج, وما يتوقعو من ىذه البرامج  األنماط: -

 .,وما تحدثو من تأثير إيجابي أو سمبي
ما يصدر عن القنوات التمفزيونية من برامج إعالمية يتم  التعرض اإلعالمي: -

 .توجيييا إلى الفرد من خالل عرض شفوي أو كتابي لحقائق أو مشاىدة لوقائع
ىن مجموعة من النساء في مختمف األعمار أنين مرحمة  الطالبات الجامعيات: -

سة الجامعية النظامية من أجل الدراسة الدراسة اإلعدادية بنجاح, والتحقن بمقاعد الدرا
 والحصول عمى الشيادة الجامعية )البكالوريوس(.

عبارة عن فكرة تجسد وتعالج تمفزيونيًا لمواضيع خاصة  البرامج التمفزيونية: - 
بشيء معين يتم عرضيا إلى المشاىدين, وتعتمد عمى الصورة المرئية في القنوات التمفزيونية 

أو مسجمة, وتكون خالل فترة زمنية محدودة متخصصة في مجال ما,  سواء أكانت مباشرة,
 وييتم بيا شريحة معينة.    

مجموعة من الخواص التي يممكيا األشخاص, وتتعمق بالقدرة عمى  الرشاقة: -
تأدية نشاط رياضي جسدي معين, وتحقيق التكامل بين الميارات من توازن, وقوة,, وسرعة 

 في الجسم.
وعة خصائص ليا قيمة مرتبطة بالغريزة والعاطفة, والشعور مجم الجمال: -

اإليجابي لإلنسان, ويعطي معنى إلى األشياء الحيوية, وليس لو وحدة قياس فكل إنسان يراه 
 بشكل مختمف.

 لمبحث نظري: اإلطار الثانيالمبحث ال
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 أواًل: مفهوم التعرض لغتًا واصطالحًا:
تعني كممة التعرض في المغة العربية )عرض( لكذا )فتعّرَض(  يعرف التعرض لغتًا:

والفعل َتَعَرَض يعني التصدي لشيء, ومصدُرُه , "(14)لو, و)تعّرَض( لفالن أي تصدى لو"
ن )شواىَد الواقِع المغوُي ألالتعُرُض ال يقعاِن من دون نية الفاعل وقصده لعمل شٍيء ما, 

التاء تفيُد رغبة الفاعل في الفعل(, أي انيما ال  لمفعل تعَرَض ومصدره التعرِض تؤكد أن
أصل كممة التعرض في المغة العربية ىي "عرض أي العروض, و  .(15)"يقعاِن بصورٍة عفوية

من عرض ظير عميو وبدأ, كعرض الشيء أي أظير لو وعميو, أراه إياه, واستعراض سائمو 
التعرض من المفاىيم "و  ,(16)أن يعرض عميو ما عنده واستعرضو أي أعرض عميو ما عندك"

و اختيار مضمون أاالتصالية االعالمية, التي تعبر عن استقبال الجميور لموسيمة االعالمية 
صل كممُة َعَرَض التي تعني عرض أ, و برامج محددة, وغالبًا ما يكون ىذا االختيار مقصوداً 

برازه  .(17)"الشيء وا 
عنايتيا بعممية تمقي  اولت بحوث االعالم"تعريف التعرض اصطالحًا: فقد و 

عالمية, وأجريت الكثير من الدراسات, ولمعرفة مدى التعرض لوسائل إلالجميور لممادة ا
جراىا باين فاند أودوافعو, وأول دراسة تناولت التعرض ىي التي  ,عالم وكثافتو وكيفيتوإلا
(Payne fund في أواسط العشرينات من القرن الماضي, وكانت تبحث عن آثار ) التعرض

لألفالم السينمائية عمى سموك األفراد وأفكارىم, وقد نالت أعجاب األكاديميين لمعناية التي 
عممية المشاىدة او االستماع او ", أو ىو (18)أجريت بيا, كما القت اىتمامًا جماىيريًا كبيرًا"

عالمي في إلما مفيوم التعرض اأ ,(19)"القراءة لوسائل االعالم المرئية والمسموعة والمقروءة
و كتابي أ ,فيو ما يصدر عن الفرد من عرض شفوي"عالمية إلقاموس المصطمحات ا

 .(20)"و وقائعأ ,لحقائق
وتبدأ عممية االتصال الجماىيري بالمصدر)المرسل( الذي يقوم بأعداد وتوجيو رسالتو 
إلى الجميور الممتقي لغرض إحداث التأثير المطموب فيو, ويتوقف ذلك عمى كيفية فيم 
وادراك المتمقي لمرسالة االتصالية, ويتشرط لتحقيق الغاية من االتصال ىو توافر )التعرض( 
لمرسالة واالىتمام بيا, واستيعابيا واالستعداد لقبوليا والتأثر بيا. أي أن استقبال الجميور 
لرسائل االتصال الجماىيري عن طريق قراءة الصحف, أو االستماع إلى الراديو, أو مشاىدة 

, لذا فالمقصود بالتعرض "ىو ما يصدر عن الفرد من عرض (21)مفزيون يعرف بالتعرضالت
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, (22)شفوي, أو كتابي لحقائق أو وقائع وقد يكون ىذا العرض واضحًا أو ضمنيًا أو غامضًا"
ويعرف التعرض لوسائل االتصال بأنو "معرفة األفراد باألخبار التي تنقميا وسائل االتصال 

ويمكن تعرف التعرض عمى أنو "عبارة عن ميل األفراد إلى تعرضيم , (23)الجماىيري(
اختياريًا لمرسائل االتصالية التي ييتمون بيا ويجدونيا مالئمة التجاىاتيم وآرائيم, ويتجنبون 

 .(24)الرسائل التي ال تفييدىم أو التي ال تتالءم مع اتجاىاتيم الراىنة"
 ثانيًا: أنواع التعرض:

يقصد بو تعرض األفراد بشكل مباشر لرسائل االتصال, أي  التعرض المباشر: -أ
ودون وسيط عن طريق  االتصالأن الفرد يتمقى معموماتو بشكل مباشر وفردي من وسائل 

 .(25)و قراءة جريدة أو مجمةأ ,الى الراديو االستماعأو  ,مشاىدة التمفزيون
بمرحمتين ىما: يقصد أن األفراد يتمقون المعمومات  التعرض الغير مباشر: -ب

لى أشخاص إالمعمومات من وسائل االتصال الجماىيري  المرحمة األولى من خالل انتقال
لوسائل  كثر تعرضاً ألمن المعمومات أذ أنيم ا جيداً  ويممكون كماً  واىتمامًا, انتباىاً أكثر 

عالم من غيرىم من قادة الرأي في المجتمع الذين يقومون بدور الوسيط بين وسائل إلا
, خرينآلذ أنيم يتعرضون لممعمومات ليوصموىا الى األفراد اإالجماىيري والجميور,  تصالاال

خرين األقل آلالمعمومات من قادة الرأي الى األفراد ا انتقال من خالل الثانيةأما المرحمة 
, فالمعمومات التي يجري نقميا عبر وسائل االتصال الجماىيري يتم تفسيرىا واىتماماً  تعرضاً 

  .(26)لى الجميور كما يرونيا لمتأثير فييمإوتقسيميا من قبل قادة الرأي ومن ثم تنقل 
معرفة الفرد بالتعرض المتكرر من خالل المعرفة التي  تتأثر التعرض المتكرر: -ت

م مع الخبرات الشخصية لممتمقين, ولكن تذكر ىي نتيجة تفاعل مضمون وسائل اإلعال
المعمومات يتضاءل إذ لم يكن لممرء اىتمام أو مصمحة بالمعمومات, وتعتمد مقدرة المرء عمى 
ذكر األحداث عمى تكرار التعرض لوسائل اإلعالم, وحافز التعرض, ومدى حاجة المرء 

 .(27)لممعمومات
مقي لموسيمة االتصالية بأخرى استبدال المت يقصد بو التعرض االستبدالي: -ث

ليتعرض عن طريقيا لرسائل يتعرض ليا عبر الوسيمة األولى, إذ يستبدل الفرد وسيمة بأخرى 
لتمقي المضامين الذي يريدىا, وأغمب األفراد يختارون ما يتعرضون لو ولكنيم عرضين في 

 .(28)تعرضيم في بعض األحيان
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ىذا المفيوم عمى أن الناس يبحثون عن المعمومات  يقوم التعرض االنتقالي: -ج
التي تتفق مع مخزونيم المعرفي, فيتعرضون ليا, ويتجنبون تمك المعمومات التي تتعارض 

. فالتعرض االنتقائي ىو "ميل األفراد إلى (29)مع افكارىم ومواقفيم وميوليم واعتقاداتيم
اإلعالم )بالقراءة أو االستماع أو تعريض انفسيم اختياريًا لمرسائل أما عن طريق وسائل 

المشاىدة( فيختارون مضمونًا يتوافق مع ميوليم واتجاىاتيم ويتجنبون شعورًا أو ال شعوريًا 
 .(30)وسائل اإلعالم التي ال يتفقون معيا

 مفهوم الجمهور: ثالثًا:
يرى أحد الباحثين أن الجميور: ىو "مجموعة من األفراد يجمع بينيم ميل  
دراك في وحدة المصالح, وبذلك يتولد لدييم شعور بالوحدة واتجاىات  وعاطفة مشتركة, وا 

, ويعرف بأنو "حشد من (31)وتحقيق الذات, ويختمف مقدار ىذا الشعور من جميور إلى آخر"
الناس يجمعو ىدف مشترك أو حدث وطني ميم ويتألف من أفراد ينتمون إلى جماعات 

حاصل جمع عدد من األفراد, ويعطي جماعة ما  وثقافات متباينة أي أنو أكثر من مجرد
تدين بوجودىا لتقاسم أفرادىا تجارب معينة, وذكريات وتقاليد محدودة, وظروف حياة بعينيا", 
ومن تعريفات الجميور بأنو عبارة عن "تجمع عدد من الناس يتميز بنوع من االىتمامات 

 .(32)المشتركة والحاجات والقيم المشتركة"
الجميور إلى أن أعداد الناس المذين يستقبمون وسيمة أو يشير مصطمح   

رسالة اتصالية جماىيرية, ولما كان نشاط المؤسسات اإلعالمية يعتمد عمى صمة الجميور 
بيا ومدى تفاعمو معيا فعمى وسائل اإلعالم أن ترضى جميورىا وترفعو وتفيمو, وتوصل 

 .(33)إليو ما يرغب من معمومات
 رابعًا نظريات الجمهور: 

تعمل المؤسسات اإلعالمية من أجل فيم طبيعة الجميور الذي تعمل من  
 أجمو, فقد اوجد الباحثون عدد من النظريات لفيم الجميور ومن أبرزىا:

ىذه نظرية من فكرة تقميد السموك في بعض االحيان فمثاًل:  تنطمق . نظرية التعمم:8
يعتمد عمى تقنية في معالجة مشكمة ما تصادف الشخص إذا رأى شخصًا ما شخصًا آخر 

 .(34)األول الذي يالحظ, فأن ىذا الشخص يجرب تمك التقنية ليرى نجاحيا بالنسية إليو
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النظرية ترى االنسان تبريري أكثر من كونو  ىذه . نظرية االلتصاق والتنافر:2
عاقاًل, ومن ثم فإن اإلنسان المتمقي يتصرف غالبًا باتجاه الرسائل لمتسويق, وحماية اآلراء 
والسموك واالتجاىات القائمة, بحيث أن موقفو يعمل عمى اتساق سموكو مع الرسائل التي 

 .(35))يتمقاىا
رؤية مفادىا يمكن لمجميور أن  ة عمىتعتمد ىذه النظري . النظرية الوظيفية:3

يكيف اتجاىاتو مع الرسائل التي يتمقاىا من وسائل اإلعالم لمتخفيف بعض حاجاتو, ويعمل 
عمى المحافظة عمى الدرجة التي يبقى فييا بتمك االتجاىات النافعة, فغالبًا ما تقود جميعًا 

 .(36)االتصاليةالى تنبؤات مشتركة فيما يتعمق باستجابات الجميور لمرسائل 
 ًا: خصائص الجمهور: خامس

يجب عمى القائمين عمى وسائل اإلعالم أن يحددوا جيدًا الجميور الذي يستيدفونو, 
وماىي خصائصو األولية والسيكولوجية, حتى يتمكنوا من الوصول إلى ذلك الجميور, وقد 

أبرز تمك أشار عدد من الباحثين إلى تمك الخصائص, وقد استطاع بعضيم أن يحدد 
 الخصائص كاآلتي:

تؤثر درجة تعميم الجميور عمى تعرضو لوسائل اإلعالم, كذلك عمى  التعميم: -8
اختيار نوع الوسيمة فجميور الصحافة البد وأن يكون عل درجة من التعميم بعكس جميور 

, (37)الراديو والتمفزيون فمن ممكن ألي فرد أن يكون من جميورىا, وكذلك السينما والمسرح
أظيرت الدراسات المختمفة أن االستماع إلى البرامج يتصل اتصااًل كبيرًا بدرجة التعميم,  وقد

في حين أن بعض فئات الجميور المختمفة األقل تعميما فإنيا تختار البرامج الخفيفة 
 .(38)والترفييية
يقسم الجميور إلى فئات عمرية مختمفة من أطفال, وشباب,  العمر أو السن: -2
ويمعب عنصر العمر أىمية في تحديد نوع مشاىدة المواد المعروضة لوسائل اإلعالم وشيوخ. 

المختمفة, وقد أثبتت العديد من األبحاث أن األفراد الصغار في السن يفضمون عادة المواد 
الخفيفة والترفييية أكثر من المواد الجادة, وتشير الدالئل إلى أنو كمما أرتفع عمر االنسان 

يتحول من المضمون الخيالي الخفيف إلى الموضوعات الغير خيالية فان اىتمامو 
واألىم من ذلك حدوث قدر من الثبات في استخدام الوسائل المختمفة خالل , (39)والجادة

سنوات النضج في العمر, فالناس عندما يتقدمون في العمر فأنيم يختارون البرامج اإلعالمية 
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العامة في الصحف, ويبحثون عن المواد الجادة في العامة, ويقرؤون أكثر عن الشؤون 
المجالت واألفالم السينمائية, وأن ىذا النمط من التعرض ليذا النوع يتسم بالثبات بعد سن 

 .(40)الثالثين من العمر
يختمف التعرض لوسائل العالم تبعًا الختالف الجنس أو  الجنس أو النوع: -3

فيما يخص جميع وسائل اإلعالم, وأن النساء كانت النوع, وقد أظيرت العديد من الدراسات 
فالنساء تتجو إلى قراءة القصص الخيالية في , أقل اىتماما من الرجال بالنسبة لشؤون العامة

المجالت, بينما يتجو الرجال إلى قراءة القصص الغير خيالية, والنساء يشكمن الغالبية 
ترة الصباح, ونتيجة لذلك فان محطات العظمى من جميور الراديو في أمريكا والسيما في ف

اإلذاعة األمريكية توجو قدرًا كبيرًا من برامجيا إلى النساء مثل المسمسالت اليومية, وبرامج 
 .(41)االقتصاد المنزلي, وتستخدم تمك المحطات مذيعات من النساء عادتاً 

عمى تؤثر الطبقة االجتماعية التي يعيش فييا األفراد  الطبقة االجتماعية: -4
طبيعة تعرضيم لوسائل اإلعالم, فالفرد الذي يعيش في الريف تختمف اىتماماتو عن الذي 
يعيش في المدينة, ولذلك نجد العديد من البرامج اإلذاعية والتمفزيونية, واألبواب الصحفية 
موجو خصيصًا إلى أفراد القرية, وأن التقسيم عمى أساس الطبقة االجتماعية ليس تقسيمًا 

فقط بل تقسيم دولي, ونجد وسائل اإلعالم تقسم العالم إلى مناطق مختمفة, وتراعي  اقميماً 
فييا طبيعة وخصائص جميور كل منطقة, وتعمل عمى توجيو ما يشبع احتياجاتيم, 

 .(42)ويستخدم سياسة تمك الوسائل
يحدد االختالف في الدخل بين األفراد مستوى النظام االقتصادي أو الدخل:  -5
ال تقل أىمية النظام االقتصادي عن العوامل وبالتالي االىتمامات والحاجات, و المعيشة, 

السابقة في تحديد خصائص الجميور, فإذا نظرنا إلى الخصائص السيكولوجية والسموكية 
لبعض الشعوب التي تسودىا نظم اقتصادية مستقرة, فسوف نجدىا تميل إلى االختراع, 

لى التعامل مع الشعوب األخرى, وىذه الصفات بدورىا والعمل المنظم والجاد, وىي تميل إ
تعمل عمى زيادة القراءة والكتابة, واالستماع والمشاىدة, وعمى العكس من ذلك نجد الشعوب 
التي تسوده نظم اقتصادية غير مستقرة قميمة التعرض لوسائل اإلعالم, فضاًل عن قمة 

  .(43)اتصاليا مع الشعوب األخرى
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الموقع الجغرافي دورًا ميمًا في تحديد خصائص يمعب  :الموقع الجغرافي -6
وسمات الجميور السيكولوجية والسموكية, وأن التحقق من الموقع الجغرافي الذي يعيش فيو 
الجميور يساعد عمى رسم صورة عامة عن خصائص وسمات ىذا الجميور, عمى سبيل 

ة, ويتصف سكان المناطق المثال: يتصف سكان المناطق الباردة بتغمب العقل عمى العاطف
  .(44)الحارة بالكسل, بينما يتصف سكان المناطق المعتدلة بالتوفيق بين العقل والعاطفة

التي تراعي كرامة ابنائيا, وتضمن ليم النظم اجتماعية  التركيب االجتماعي: -7
ل العدالة االجتماعية, وتحترم األمومة والطفولة, وتحقيق المساواة, وتكافؤ الفرص, وتكف

الحريات, فإن ىذه الشعوب تمتاز باالستقامة والعدالة, والتكافل, واحترام الحقوق والواجبات, 
والميل إلى العمل الجاد, وحب الوطن, في حين أن الشعوب التي تسودىا نظم اجتماعية 
استبدادية تسمطية فإنيا تمتاز بالصراع والشقاق, واألنانية, والميل إلى امتيان كرامة اإلنسان 

عزتو, لذلك فإن دراسة التركيب االجتماعي لمشعوب يساعد في تحديد خصائص وسمات و 
 .(45)الجميور المستيدف

 لمبحث عممي: اإلطار الثالثالمبحث ال
جانبو العممي عمى تجسيد المنطمقات النظرية التي بحثت  في مبحثال ىذايعتمد 

التمفزيونية الخاصة بالرشاقة عادات وأنماط تعرض الطالبات الجامعيات لمبرامج بخصوص 
حي, وقام مسالسموب األالتي اعتمدت عمى  ,الوصفية بحوثال والجمال, ويعد ىذا البحث من

الباحث بتوزيع استمارة االستبيان عمى عينة من الطالبات الجامعيات في جامعة بغداد, 
(, وتحميميا SPSSوبعدىا تم جمع االستمارات وفرزىا, ومن ثم تفريغ اإلجابات في البرنامج )

كالتكرارات والنسب المئوية في معالجة البيانات التي تم  مستخدمًا المعادالت اإلحصائية
بينيا, واإلجابة عمى تساؤالتيا  فيما بما يسمح بدراسة متغيراتيا والعالقات المتشابكة جمعيا,
, وبالتالي استخراج النتائج وعرضيا من خالل تقسيميا إلى محاور متعددة, وكل المختمفة

 محور يحتوي عمى عدد من التساؤالت الفرعية اآلتي: 
 أواًل: المعمومات الديمغرافية:

تم تحديد نوع اإلناث فقط من الطالبات الجامعيات وبمغ حجم العينة  النوع: -8
 ( مبحوث.200)

 الفئات العمرية: -2



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2218 ) 
 

 ( توزيع الفئات العمرية8جدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئبت العمريةال ت

 الثاًيت ٪52,2 96 ( سٌت02 – 11) 1

 األولى ٪54 42 ( سٌت05 – 01) 0

 الثالثت ٪01,2 24 فأكثز( سٌت 02) 5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

لمطالبات  الفئات العمرية( أن توزيع 1يتبين من بيانات الجدول رقم ) 
المرتبة حصمت و (, :37بنسبة ) سنة (23 -21فئة ) في المرتبة األولىحققت  الجامعيات

 24فئة ) لثةالمرتبة الثابينما جاءت في , :(3455بنسبة ) سنة (20 -18فئة ) نيةالثا
 ( سنة23 – 21)من ىذا أن الفئات العمرية ويستنتج , :(2855بنسبة ) سنة فأكثر(

, وتؤثر الفئة العمرية بدرجة كبيرة عمى حصمت عمى الترتيب األول في الجامعةلمطالبات 
 .إجابات المبحوثين

 الحالة االجتماعية: -3
 ( الحالة االجتماعية2جدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار حبلة االجتمبعيةال ت

 األولى ٪11 190 عزباء 1

 الثاًيت ٪14 52 هتزوجت 0

 الزابعت ٪2,2 1 هطلقت 5

 الثالثت ٪1,2 5 أرهلت 2

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

( أن الحالة االجتماعية لمطالبات الجامعيات حققت 2يتبين من بيانات الجدول رقم )
(, وحصمت المرتبة الثانية فئة )متزوجة( بنسبة :81المرتبة األولى فئة )عزباء( بنسبة )

(, وأخيرًا فئة )مطمقة( بنسبة :155الثالثة فئة )أرممة( بنسبة )(, وجاءت في المرتبة :17)
, ويستنتج من ىذا أن الطالبات الجامعيات العزباء ىي من أكثر الحاالت (:055)

 االجتماعية في الجامعة.
 المرحمة الدراسية: -4

 ( المرحمة الدراسية3جدول رقم )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2219 ) 
 

 المرتبة النسبة المئوية التكرار مرحلة الدراسيةال ت

 ـــــــــ ٪02 22 األولى 1

 ـــــــــ ٪02 22 الثاًيت 0

 ـــــــــ ٪02 22 الثالثت 5

 ـــــــــ ٪02 22 الزابعت 2

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

( أن المرحمة الدراسية الجامعية كانت بنفس النسبة 3يتبين من بيانات الجدول رقم )
حصول التوازن المطموب بين أعداد الطالبات , ويستنتج من ىذا ( لجميع المراحل:25)

 الجامعيات في كافة المراحل الدراسية بالجامعة.
ثانيًا: عادات وأنماط مشاهدة الطالبات الجامعيات لمبرامج التمفزيونية الخاصة 

 بالرشاقة والجمال:
 :متابعة البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال -8

 البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمالمتابعة ( 4جدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئبتال ت

 األولى ٪16,2 146 ًعن 1

 الثاًيت ٪12,2 01 أحياًا   0

 الثالثت ٪2 2 كال 5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

متابعة البرامج التمفزيونية الخاصة  ( أن4يتبين من بيانات الجدول رقم ) 
المرتبة حصمت و (, :8955بنسبة ) )نعم(فئة  في المرتبة األولىحققت  قد بالرشاقة والجمال

( بنسبة كالفئة ) لثةالمرتبة الثابينما جاءت في  ,:(1055( بنسبة )أحياناً ) فئةنية في الثا
ألنيا لم تسجل أي تكرار, ويستنتج من ىذا أن الطالبات الجامعيات متابعات لمبرامج  :(0)

 يونية الخاصة بالرشاقة والجمال.التمفز 
 :أنماط تفضيل المشاهدة لمبرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال -2

أنماط تفضيل المشاهدة لمبرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة ( 5جدول رقم )
 والجمال

 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئبتال ت
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 األولى ٪26 61 بوفزدك 1

 الثاًيت ٪21,2 15 هع األسزة 0

 الثالثت ٪6,2 16 هع األصدقاء 5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

تفضيل المشاىدة لمبرامج أنماط  ( أن5يتبين من بيانات الجدول رقم ) 
(, :49بنسبة ) )بفردك( المرتبة األولى فئةحققت  التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال

فئة  لثةالمرتبة الثابينما جاءت في , :(4155( بنسبة )األسرةمع فئة ) نيةالمرتبة الثاحصمت و 
, ويستنتج من ىذا أن الطالبات الجامعيات يفضمن المشاىدة :(955( بنسبة )مع األصدقاء)

 المفردة ليذه لبرامج.
عدد الساعات المخصصة أسبوعيًا لمشاهدة البرامج التمفزيونية الخاصة  -3

 :بالرشاقة والجمال
عدد الساعات المخصصة أسبوعيًا لمشاهدة البرامج التمفزيونية ( 6جدول رقم )

 الخاصة بالرشاقة والجمال

 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئبتال ت

 الثاًيت ٪52,2 91 أقل هي ساعت 1

 األولى ٪21,2 125 هي ساعت إلى ساعتيي 0

 الثالثت ٪11 59 ثالثت ساعاث فأكثز 5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

 أسبوعياً  الساعات المخصصة( أن عدد 6يتبين من بيانات الجدول رقم ) 
من فئة ) في حققت المرتبة األولى قد لمشاىدة البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال

فئة )أقل من ساعة( بنسبة  في وحصمت المرتبة الثانية(, :5155( بنسبة )ساعة إلى ساعتين
, ويستنتج :(18( بنسبة )ثالثة ساعات فأكثرالمرتبة الثالثة فئة )بينما جاءت في :(, 3055)

من ىذا أن عدد الساعات المخصصة أسبوعيًا كانت من ساعة إلى ساعتين لمشاىدة ىذه 
 البرامج التمفزيونية.

ثالثًا: مقياس بيان آراء الطالبات الجامعيات في التعرض لمبرامج التمفزيونية 
 الخاصة بالرشاقة والجمال: 

 القنوات التمفزيونية الرياضية ضرورية لمطالبات الجامعيات في الوقت الحالي: -8
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 القنوات التمفزيونية الرياضية ضرورية لمطالبات الجامعيات في الوقت الحالي( 7جدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 األولى ٪12,2 141 دائوا   1

 الثاًيت ٪10 02 أحياًا   0

 الثالثت ٪0,2 2 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

القنوات التمفزيونية الرياضية ضرورية ( أن 7يتبين من بيانات الجدول رقم ) 
( بنسبة دائماً فئة ) في حققت المرتبة األولى قد لمطالبات الجامعيات في الوقت الحالي

بينما جاءت في المرتبة :(, 12فئة )أحيانًا( بنسبة ) في وحصمت المرتبة الثانية(, :8555)
 ضرورية القنوات التمفزيونية الرياضية, ويستنتج من ىذا أن :(255( بنسبة )أبداً الثالثة فئة )

  .لمطالبات الجامعيات في الوقت الحالي دائماً 
القنوات التمفزيونية الرياضية تغطي بشكٍل كاٍف برامج الرشاقة والجمال في  -2

 ثها:ب
القنوات التمفزيونية الرياضية تغطي بشكٍل كاٍف برامج الرشاقة ( 8جدول رقم )

 والجمال في بثها

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 الثاًيت ٪54,2 42 دائوا   1

 األولى ٪21,2 114 أحياًا   0

 الثالثت ٪2 1 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

القنوات التمفزيونية الرياضية تغطي ( أن 8بيانات الجدول رقم )يتبين من  
بنسبة  )أحيانًا( فئة في حققت المرتبة األولىقد  بشكٍل كاٍف برامج الرشاقة والجمال في بثيا

بينما جاءت في المرتبة :(, 3755بنسبة )( دائماً )فئة  في وحصمت المرتبة الثانية(, :5855)
, ويستنتج من ىذا أن القنوات التمفزيونية الرياضية تغطي أحيانًا :(4)( بنسبة أبداً الثالثة فئة )

 برامج الرشاقة والجمال في بثيا. 
البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال عممت عمى التحفيز نحو  -3
 :الرياضة
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 الرياضةالبرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال عممت عمى التحفيز نحو ( 9جدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 األولى ٪22,2 121 دائوا   1

 الثاًيت ٪21,2 64 أحياًا   0

 الثالثت ٪1 0 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال ( أن 9يتبين من بيانات الجدول رقم )
 ,(:5055) بنسبة( دائماً ) فئة في حققت المرتبة األولى قد الرياضةعممت عمى التحفيز نحو 
بينما جاءت في المرتبة الثالثة فئة  ,:(4855)بنسبة  فئة )أحيانًا( في وحصمت المرتبة الثانية

, ويستنتج من ىذا أن البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تعمل :(1( بنسبة )أبداً )
 نحو الرياضة.دائمًا عمى التحفيز 

 :البرامج التمفزيونية الخاصة بمواضيع الرشاقة والجمال ظاهرة إيجابية -4
 البرامج التمفزيونية الخاصة بمواضيع الرشاقة والجمال ظاهرة إيجابية( 82جدول رقم )

 التكرار لمقيبسا ت

النسبة 

 المرتبة المئوية

 األولى ٪61,2 115 دائوا   1

 الثاًيت ٪4 12 أحياًا   0

 الثالثت ٪1,2 5 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

البرامج التمفزيونية الخاصة بمواضيع الرشاقة ( أن 10يتبين من بيانات الجدول رقم )
وحصمت (, :9155( بنسبة )دائماً حققت المرتبة األولى فئة ) والجمال ظاىرة إيجابية قد

( بنسبة أبداً جاءت في المرتبة الثالثة فئة ) بينما:(, 7المرتبة الثانية فئة )أحيانًا( بنسبة )
, ويستنتج من ىذا أن البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال ىي ظاىرة :(155)

 إيجابية دائمًا.
البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال لها دور فاعل في تحسين  -5

 :صحتك
بالرشاقة والجمال لها دور فاعل في البرامج التمفزيونية الخاصة ( 88جدول رقم )

 تحسين صحتك
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 التكرار لمقيبسا ت

النسبة 

 المرتبة المئوية

 األولى ٪69 160 دائوا   1

 الثاًيت ٪5,2 4 أحياًا   0

 الثالثت ٪2,2 1 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

بالرشاقة والجمال البرامج التمفزيونية الخاصة ( أن 11يتبين من بيانات الجدول رقم )
(, :96( بنسبة )دائماً فئة ) في حققت المرتبة األولى ليا دور فاعل في تحسين صحتك قد

بينما جاءت في المرتبة الثالثة فئة :(, 355فئة )أحيانًا( بنسبة ) في وحصمت المرتبة الثانية
دائمًا في تحسين  , ويستنتج أن ىذه البرامج التمفزيونية ليا دورًا فاعالً :(055( بنسبة )أبداً )

 الصحة.
عجاب كثير  -6 البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تحظى باهتمام وا 

 :من المشاهدين
البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تحظى باهتمام ( 82جدول رقم )

عجاب كثير من المشاهدين  وا 

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 الثاًيت ٪11 59 دائوا   1

 األولى ٪46 121 أحياًا   0

 الثالثت ٪5 9 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة ( أن 12يتبين من بيانات الجدول رقم ) 
عجاب كثير من المشاىدين  فئة في حققت المرتبة األولى قد والجمال تحظى باىتمام وا 

بينما جاءت :(, 18بنسبة )( دائماً )فئة  في وحصمت المرتبة الثانية(, :79بنسبة ) )أحيانًا(
, ويستنتج من ىذا أن البرامج التمفزيونية الخاصة :(3( بنسبة )أبداً في المرتبة الثالثة فئة )

عجاب المشاىدين.  بالرشاقة والجمال تحظى أحيانًا باىتمام وا 
 :قة والجمال تتوجه إلى كل شرائح المجتمعالبرامج التمفزيونية الخاصة بالرشا -7

البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تتوجه إلى كل ( 83جدول رقم )
 شرائح المجتمع
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 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 األولى ٪21 120 دائوا   1

 الثاًيت ٪22,2 61 أحياًا   0

 الثالثت ٪5,2 4 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال ( أن 13يتبين من بيانات الجدول رقم )
(, :51( بنسبة )دائماً فئة ) في حققت المرتبة األولى تتوجو إلى كل شرائح المجتمع قد

الثالثة فئة بينما جاءت في المرتبة :(, 4555فئة )أحيانًا( بنسبة ) في وحصمت المرتبة الثانية
, ويستنتج من ىذا أن البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال :(355( بنسبة )أبداً )

 تتوجو دائمًا إلى كل شرائح المجتمع.
البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تتسم باإلبداع والتحديث في  -8

 :تقديم فقراتها
الخاصة بالرشاقة والجمال تتسم باإلبداع والتحديث في البرامج التمفزيونية ( 84جدول رقم )

 تقديم فقراتها

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 األولى ٪22,2 111 دائوا   1

 الثاًيت ٪20,2 12 أحياًا   0

 الثالثت ٪0 2 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

التمفزيونية الخاصة بالرشاقة البرامج ( أن 14يتبين من بيانات الجدول رقم ) 
( بنسبة دائماً حققت المرتبة األولى فئة ) والجمال تتسم باإلبداع والتحديث في تقديم فقراتيا قد

بينما جاءت في المرتبة :(, 4255وحصمت المرتبة الثانية فئة )أحيانًا( بنسبة )(, :5555)
ج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة , ويستنتج من ىذا أن البرام:(2( بنسبة )أبداً الثالثة فئة )

 والجمال تتسم دائمًا باإلبداع والتحديث في تقديم فقراتيا.
البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تطورت بشكمها ومضمونها عما  -9

 :كانت عميه في السنوات الماضية
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بشكمها ومضمونها عما البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تطورت ( 85جدول رقم )
 كانت عميه في السنوات الماضية

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 األولى ٪62,2 116 دائوا   1

 الثاًيت ٪2 12 أحياًا   0

 الثالثت ٪2,2 1 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

الخاصة بالرشاقة البرامج التمفزيونية ( أن 15يتبين من بيانات الجدول رقم ) 
حققت المرتبة  والجمال تطورت بشكميا ومضمونيا عما كانت عميو في السنوات الماضية قد

بينما :(, 5وحصمت المرتبة الثانية فئة )أحيانًا( بنسبة )(, :9455( بنسبة )دائماً األولى فئة )
, ويستنتج من ىذا أن البرامج التمفزيونية :(055( بنسبة )أبداً جاءت في المرتبة الثالثة فئة )

الخاصة بالرشاقة والجمال تتطور دائمًا بشكميا ومضمونيا عما كانت عميو في السنوات 
 الماضية. 

البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تقدم فائدة عممية وعممية إلى  -82
 :المشاهدين

بالرشاقة والجمال تقدم فائدة عممية البرامج التمفزيونية الخاصة ( 86جدول رقم )
 وعممية إلى المشاهدين

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 األولى ٪62,2 111 دائوا   1

 الثاًيت ٪1,2 14 أحياًا   0

 الثالثت ٪1 0 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

التمفزيونية الخاصة بالرشاقة البرامج ( أن 16يتبين من بيانات الجدول رقم ) 
( بنسبة دائماً حققت المرتبة األولى فئة ) والجمال تقدم فائدة عممية وعممية إلى المشاىدين قد

بينما جاءت في المرتبة :(, 855وحصمت المرتبة الثانية فئة )أحيانًا( بنسبة )(, :9055)
لتمفزيونية الخاصة بالرشاقة , ويستنتج من ىذا أن البرامج ا:(1( بنسبة )أبداً الثالثة فئة )

 والجمال تقدم دائمًا فائدة عممية وعممية إلى المشاىدين.
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البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تغني عن مشاهدة بقية  -88
 :البرامج األخرى

البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تغني عن مشاهدة ( 87جدول رقم )
 األخرىبقية البرامج 

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 الثالثت ٪2 1 دائوا   1

 الثاًيت ٪11,2 05 أحياًا   0

 األولى ٪12,2 196 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال  أن (17يتبين من بيانات الجدول رقم )
(, :8455بنسبة ) (بداً )أ حققت المرتبة األولى فئة قد البرامج األخرىتغني عن مشاىدة بقية 

بينما جاءت في المرتبة الثالثة فئة :(, 1155بنسبة )( اً أحيان)وحصمت المرتبة الثانية فئة 
, ويستنتج من ىذا أن البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال ال :(4( بنسبة )اً دائم)

 بقية البرامج األخرى. تغني أبدًا عن مشاىدة
 :وجود متعة وترفيه في البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال -82

وجود متعة وترفيه في البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة ( 88جدول رقم )
 والجمال

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 الثاًيت ٪12,2 51 دائوا   1

 األولى ٪49,2 125 أحياًا   0

 الثالثت ٪1 19 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 
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وجود متعة وترفيو في البرامج ( أن 18يتبين من بيانات الجدول رقم ) 
(, :7655بنسبة ) )أحيانًا( حققت المرتبة األولى فئة قد التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال

( أبداً بينما جاءت في المرتبة الثالثة فئة ):(, 31بنسبة )( دائماً )وحصمت المرتبة الثانية فئة 
, ويستنتج من ىذا بوجود متعة وترفيو أحيانًا في البرامج التمفزيونية الخاصة :(8بنسبة )

 بالرشاقة والجمال.
البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال في القنوات العربية أفضل من  -83

 :غيرها األجنبية
البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال في القنوات العربية ( 89جدول رقم )

 أفضل من غيرها األجنبية

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمقيبسا ت

 الثاًيت ٪52 42 دائوا   1

 األولى ٪92,2 101 أحياًا   0

 الثالثت ٪2,2 6 أبدا   5

 ـــــــــ ٪122 022 جموعمال 

البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة ( أن 19الجدول رقم )يتبين من بيانات  
 )أحيانًا( حققت المرتبة األولى فئة قد والجمال في القنوات العربية أفضل من غيرىا األجنبية

بينما جاءت في المرتبة :(, 35بنسبة )( دائماً )وحصمت المرتبة الثانية فئة (, :6055بنسبة )
, ويستنتج من ىذا أن البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة :(455( بنسبة )أبداً الثالثة فئة )

 والجمال في القنوات العربية أحيانًا أفضل من غيرىا األجنبية. 
 ستنتاجات:الا
. كشف البحث أن الطالبات الجامعيات متابعات لمبرامج التمفزيونية الخاصة 1

 بالرشاقة والجمال.
الجامعيات يفضمن المشاىدة المفردة ليذه . توصل البحث إلى أن الطالبات 2
 البرامج.

. أتضح أن عدد الساعات المخصصة أسبوعيًا كانت من ساعة إلى ساعتين 3
 لممشاىدة.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2228 ) 
 

لمطالبات الجامعيات في  دائماً  ضرورية القنوات التمفزيونية الرياضية. تبين أن 4
  .الوقت الحالي
ة تغطي أحيانًا برامج الرشاقة . أظير البحث أن القنوات التمفزيونية الرياضي5

 والجمال في بثيا. 
 . توصل البحث إلى أن ىذه البرامج تعمل دائمًا عمى التحفيز نحو الرياضة.6
. كشف البحث أن البرامج التمفزيونية الخاصة الرشاقة والجمال ىي دائمًا ظاىرة 7
 إيجابية.

 في تحسين الصحة. . توصل البحث إلى أن ىذه البرامج ليا دائمًا دورًا فاعالً 8
عجاب المشاىدين.9  . أظير البحث أن ىذه البرامج تحظى أحيانًا باىتمام وا 

. تبين أن البرامج التمفزيونية الخاصة بالرشاقة والجمال تتوجو دائمًا إلى كل 10
 شرائح المجتمع.

 . كشف البحث أن ىذه البرامج تتسم دائمًا باإلبداع والتحديث في تقديم فقراتيا.11
. تبين تطور ىذه البرامج دائمًا بشكميا ومضمونيا عما كانت عميو في السنوات 12
 الماضية.

 . أظير البحث أن ىذه البرامج تقدم دائمًا فائدة عممية وعممية إلى المشاىدين.13
. توصل البحث إلى أن ىذه البرامج في القنوات العربية أحيانًا أفضل من غيرىا 16
 األجنبية.
 االحاالت

                                                 
i)مشاهدة طمبة الجامعة األردنية لمقنوات الفضائية اإلسالمية عادات وأنماط ناصف ناصر,  ( إبراىيم- 

   .22(, ص2010, رسالة ماجستير غير منشورة, )عمان: جامعة الشرق االوسط, قناة الرسالة إنموذجا
)القاىرة : دار النشر  6,ط مناهج البحث في العموم النفسية والتربوية( رجاء محمود أبو عالم, (2

 .  66( ص2008لمجامعات,
 -عادات وأنماط مشاهدة طمبة الجامعة األردنية لمقنوات الفضائية اإلسالمية ناصف ناصر,  ( إبراىيم(3

 .24, مرجع سابق, صقناة الرسالة إنموذجا
 . 132, ص(1983, )القاىرة: عالم الكتاب, ، بحوث االعالم األسس والمبادئ( سمير محمد حسن(4
 . 27(, ص2015, )القاىرة: عالم الكتب, 5ط البحث العممي في الدراسات اإلعالمية،( محمد عبدالحميد, (5
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, )القاىرة: دار الكتاب األصول النظرية ومهارات التطبيق -مناهج البحث اإلعالمي( بركات عبدالعزيز, (6

 .126-125(, ص2012الحديث,
(, 2000, )دمشق: دار الفكر, سياسته النظرية وممارساته العمميةالبحث العممي , ( رجاء وحيد(7
  .317ص
(, 1983, )القاىرة: المكتبة األكاديمية, البحث العممي طرق واسس كتابته ( محمد الصاوي مبارك,(8
 .35ص
والنشر, , )القاىرة: دار الفكر العربي لمطباعة البحث العممي مفهومه وادواته واساليبه( ذوقان عبيدات, (9

  .139(, ص1998
  .189(, ص2002)بغداد: بيت الحكمة, , البحث العممي ومناهجه( عامر إبراىيم, (10
)القاىرة: الدار  مناهج البحث واالستخدامات االحصائية في الدراسات اإلعالمية،( شيماء زغيب, (11

 . 80(, ص2009المصرية المبنانية, 
ترتيب األسماء هجائيًا حسب الدرجة العممية لكل منهم وأبجدية قائمة أسماء األساتذة المحكمين، تم  )*(

 االسم:
 أ. د. فاضل محمد حسين البدراني, قسم الصحافة, كمية اإلعالم, جامعة العراقية. -1
 أ. د. عمي حسن نيسان, قسم الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية, كمية اإلعالم, الجامعة العراقية. -2
 أ. م. د. بتول عبدالعزيز, قسم الصحافة, كمية اإلعالم, جامعة العراقية.   -3
 أ. م. د. صباح أنور محمد الصالحي, رئيس قسم العالقات العامة, كمية اإلعالم, جامعة العراقية. -4
 أ. م. د. محسن عبود كشكول, رئيس قسم الصحافة, كمية اإلعالم, جامعة العراقية. -5
رشيد الجبوري, معاون العميد لمشؤون اإلدارية, قسم الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية, كمية أ. م. راضي  -6

 اإلعالم, جامعة العراقية.
 د. عالء نجاح نوري, رئيس قسم الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية, كمية اإلعالم, جامعة العراقية.  -7

 . 171(, ص1962: دار الفكر العربي, )القاىرة أسس البحث العممي،( جمال زكي, والسيد ياسين, (12
 . 419, مرجع سابق, صالبحث العممي في الدراسات اإلعالمية ( محمد عبدالحميد,(13
(, 1967, )بيروت: دار الكتاب العربي, مختار الصحاح ( محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي,(14
 . 426ص
  .52(, ص1988العربية,  , )بغداد: مكتبة النيضة3ط قل وال تقل،( مصطفى جواد, (15
(,  )القاىرة: مؤسسة الميدية العامة لمتـميف لسان العرب )مادة العرض( أبن منظور جمال الدين, (16

  .31ه, طبعة مصورة عن طبعة بوالق(. ص630والنشر,
 . 594(, ص1972, )القاىرة: مجمع المغة العربية, 2طالقاموس الوسيط، ( إبراىيم مصطفى, وآخرون, (17
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كمال عبد الرؤوف )القاىرة: الدار الدولية , ترجمة: 4ط نظريات وسائل اإلعالم، ميمفن, وساندرا بول,( (18

  .242(, ص 1999لمنشر والتوزيع, 
, )القاىرة: دار النيضة العربية, عمم النفس االعالمي المداخل النفسية لإلعالمي( سوزان يوسف القميني, (19

 .  36(, ص2003
  .154(, ص1985, )بيروت: دار الكتب المبناني  معجم المصطمحات االعالمية ( أحمد زكي بدوي,(20
, )بغداد: مجمة التوثيق االعالمي, مركز خصائص وسائل االعالم في االتصال الثقافي( سنان سعيد, (21

 .11(, ص1989, 2التوثيق االعالمي لدول الخميج العربي, المجمد الثامن, العدد 
 .154(, ص1985, )القاىرة: دار الكتاب, مصطمحات االعالممعجم ( أحمد بدوي زكي, (22
(, 1971لمنشر,  , )القاىر: دار الفكر العربياالعالم ونظرياته في العصر الحديث( جييان أحمد رشتي, (23
   .183ص
(, 1986, )اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية, االتصال في الخدمة االجتماعية( أبو النجا العمري, (24
   .17ص
, رسالة ماجستير تعرض جمهور بغداد لقنوات البث األرضي المحمي رسل عمي عبد الزىرة السعدي,( (25

   .68(, ص2007غير منشورة, )بغداد: جامعة بغداد, كمية اإلعالم, قسم الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية, 
رسالة جمهور بغداد لإلعالنات الوافدة عبر الفضائيات العربية،  تعرض ( ىدى عادل طو الغرب,(26

(, 2006ماجستير غير منشورة, )بغداد: جامعة بغداد , كمية اإلعالم, قسم الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية,
 .49-48ص
, )عمان: دار آرام لمتوزيع والنشر, االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة( صالح أبو أصبع, (27

 . 31(, ص1999
 –معايير النخبة األكاديمية العراقية في التعرض لمتمفزيون وحدود اإلشباع المتحققة ( عمر عناد شالل, (28

, أطروحة دكتوراه غير منشورة, )بغداد: جامعة بغداد , كمية اإلعالم, قسم أساتذة جامعات بغداد نموذجاً 
 .92(, ص2014الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية, 

(, 1984, )القاىرة: منشأة المعارف, عمم االجتماع الجماهيري وبناء االتصال اري محمد إسماعيل,( قب(29
  .145ص
, مرجع سابق, األسس النظرية والعممية -مدخل إلى االتصال والرأي العام ( عاطف عدلي العبد, (30
   .246ص
   .65(, ص1992الثقافية, , )بغداد: دار الشؤون مدخل -نظرية الرأي العام ( حميدة سميسم,(31
 -19(, ص1986)بغداد, مطبعة العمال المركزية,  اإلعالم والرأي العام والدعاية،( فالح كاظم المحنة, (32
20. 
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