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  تلفزيون الواقع لبرامج تعرض الشباب العربي 
  مفضائيات العربية وعالقته بمستوى الهوية لديهبال

  
 *عزة مصطفى الكحكي. د  

  :مقدمـة 
شهدت المجتمعات العربية في الـسنوات األخيـرة مجموعـة مـن              

التغيرات السريعة والمتالحقة في العديد مـن الجوانـب الثقافيـة والفكريـة             
معاني الحياة  واالجتماعية واالقتصادية، وكان لهذه التغيرات آثارها في طمس         

اإلنسانية واضطراب منظومة القيم الحاكمة لـسلوك األفـراد وتـصرفاتهم           
وعجزهم عن التواصل مع اآلخر، وبالتالي العجز عن تحقيق الذات، وظهـر            
على مسرح الحياة االجتماعية حالة تبني الذات لقيم الالمعيارية، وبدأ المجتمع           

 وال تعيش عصرها، مما يـدل     ينظر إلى الذات الملتزمة على أنها غير واعية       
عبــد اللطيــف ( علــى أن انقالبــاً جــذرياً قــد حــدث فــي معــايير القــيم

   )2007www.badernarmoesari.infoخليفة،
  

ولعل من أهم التغيرات التي طرأت على المجتمعات العربية هو ذلك           
التطور التكنولوجي الهائل في مجال اإلعالم، وخاصة اإلعالم الفضائي الذي          

صب الحياة في واقعنا المعاصر وسمه رئيسية للبيئة االتصالية فـي           أصبح ع 
العصر الحديث، وأسفر عن االنتشار الواسع للقنـوات الفـضائية العربيـة            
وازدحام خريطة البث الفضائي بكم هائل من القنوات التي تعددت برامجهـا            

  له واجتذابهارضاء الجمهور العربي    إوساعات إرسالها، وبدأت تتسابق على      
من خالل ما تقدمه من مواد ترفيهية تتعـارض مـع التنـشئة االجتماعيـة               
ومقوماتها وإشاعة النماذج الغربية من خالل نسخ مقتبسة من برامج أمريكية           

وال شك أن الـشباب هـم   . Reality TVوأوروبية فيا يسمى تليفزيون الواقع 
تهم سـلباً أو    الفئة المستهدفة من تلك البرامج لما لهم من تأثير على مجتمعـا           

إيجاباً، فكان التركيز على تشويه أفكارهم وتحريـف معتقـداتهم وتهمـيش            
أدوارهم وطمس هويتهم، من خالل ما تقدمه تلك البرامج التـي يجـد فيهـا               
الشباب فرصة لالنفالت من واقعهم والرغبة في الهروب من عزلتهم والتسلية           

 2008الـدين لعياضـى،   نـصر   (والضحك مع أشخاص يشبهونهم في الحياة اليومية      
  .)28،ص

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . جامعة قطر–أستاذ مشارك إذاعة وتلفزيون قسم اإلعالم (*) 
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وبهذا شاركت وسائل اإلعالم العربية في تعميق الغـزو اإلعالمـي           
األجنبي من خالل ما تعرضه من تلك البرامج الواقعية المقتبسة من البـرامج             

قافة جديدة للصورة تطغي عليها أكثر من ظاهرة سلبية، تتمثل         العالمية لتنشر ث  
في االغتراب والقلق وإثارة الغريزة والفردية ودافعيـة االنحـراف، وكلهـا            
مفردات تتأسس في إدراك الشباب وسلوكهم ومعارفهم بحيث تتحـول مـن            
مجرد صورة ذهنية إلى نشاط عملي عن طريق المحاكاة والتقليد وعمليـات            

وقد أجمع المثقفون العرب علـى      . www.islamonline.net)(جتماعيالتطبع اال 
وعية من البرامج لتلفزيون الواقع المستوردة مـن الخـارج         ناعتبار أن هذه ال   

تكرس أهداف االمبريالية الثقافة التي تقوم على إضعاف االنتماء وتفكيك بنية           
اصـة والحيـاة    قيمنا االجتماعية وتشويه الهوية وفصل الحدود بين الحياة الخ        

ــين   ــي االخــتالط ب ــة ف ــات المألوف ــستفز المرجعي ــة ت ــة بطريق العام
  .www.annabaa.org)(الجنسين

برامج تلفزيـون   للذا كان موضوع هذه الدراسة حول تعرض الشباب العربي          
      .مالواقع وعالقته بمستوى الهوية لديه

  :المنطلقات الفكرية والنظرية للدراسة 
     :Reality TV فزيون الواقعيتل:  أوالً 

جاء تليفزيون الواقع في الغرب بعد موجه من المسلسالت واألفـالم             
اورائيات والقـصص الخياليـة     الهوليودية عالية التكلفة التي كانت تصور الم      

وتحول كل ما هو ميلودرامي وخيالي في التليفزيون إلى مادة تكرر نفـسها،             
لمفرط من جهة وإضـفاء     فجاء تليفزيون الواقع كمخرج من هذا االستهالك ا       

طابع درامي على الواقع الذي أصبح أكثر تعقيداً عبر التحوالت والتغيـرات            
 تحولت إمكانية التحكم في الـزمن واقعـاً          من جهة أخرى وبهذا    االقتصادية

جمـال  (تيح للمشاهد زاوية أخرى لرؤية الواقع اليومي      يليأتي تليفزيون الواقع و   
    ) 2007www.jamelzern.jeern.com الزرن،

وقد دخل تليفزيون الواقع العربي الخطاب العام في السنوات الخمس            
ا باالضطرابات السياسية بالمنطقة وأثمر     ناألخيرة، في الوقت الذي كان مشحو     

عن ظاهرة مجتمعية تجذب الشباب ممن يتابعون تلك البرامج ويتعاطفون مع           
 فـي ظـل     ،يهـا المشاركين فيها وينبهرون بهم ويشاركون عبر التصويت ف       

 حيث  ،الظروف التي يعيشها الشباب العربي المستهدف األول من تلك البرامج         
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يعيش الشاب واقعاً مؤلماً من التهميش السياسي واالجتماعي والبطالة وكبـت           
  ).Kraidy,2005,pp7-28(حرية التعبير

  
تبرز نتائج التقارير والدراسات ارتفاع أعداد االتصاالت التي وبالفعل   
 واالتصاالت الهاتفية SMSا هذه البرامج من خالل الرسائل القصيرة تتلقاه

ليفلح تليفزيون الواقع في إعطاء فرصة للمشاهد العربي لممارسة الحق في 
  )30،ص 2008نصر الدين لعياضى،( اللهويةبالديمقراطيةالتعبير فيما يسمى 

  
لعربية تعد إن برامج تليفزيون الواقع التي تبثها القنوات التليفزيونية ا  

 التي يعاني منها قطاع واسع االنكسارات وخوفهافعالً تعويضياً عن الهزائم و
لقد استغلت األنظمة العربية هذه التجربة الوطنية . من المشاهدين العرب

نصر (لكسب والء المشاهدين بعد أن عجزت تحقيقه عملياً عن طريق السياسة
  )32،ص 2008الدين لعياضى،

  
 بعض القنوات التليفزيونية العربية مبكراً إلى األهمية وبهذا قد انتبهت  

في السياسية والتجارية لبرامج تليفزيون الواقع فجعلت منها حجر األساس 
  .بناء خريطة برامجها التليفزيونية

  
 –نالحظ أن الواقع " تليفزيون الواقع " وعند محاولتنا تحليل ظاهرة   

 نجد برنامجاً وقع تصميمه على  قد تعقدت عناصره بحيث–مقارنة بالماضي 
لجنسيات ال تهتم إالّ بالربح روج من طرف شركات متعددة اّينطاق عالمي و

 من طرف تليفزيونات عربية تقوم بمجرد تطويع مالءمة البرنامج ويصنَّع
ويؤكد بعض المشاهدين العرب أن . وفق ما يمليه النسق الثقافي والسياسي

لهم شيئاً لكنهم يتابعونها ألنهم ال يملكون ف مشاهدة تليفزيون الواقع ال تضي
  )2008www.afkaronline.orgأحمد خواجة،(سواه لتمضية الوقت ونسيان همومهم

  
وينجذب الشباب العربي لبرامج تليفزيون الواقع خاصة تلك التي   

تعتمد على الموسيقى والغناء، وربما يعود ذلك إلى التقاليد الثقافية العربية 
لغناء كجزء من الحياة اليومية في العديد من القرى والبلدان التي رسخت ا

  .العربية
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وتعد برامج تليفزيون الواقع نقلة جديدة في لغة الثقافة العربية حيث   
نشأت معها أنماط جديدة من البث األخالقي واالجتماعي، فهذه البرامج 

 الغرائز المستنسخة بدأ معها بث برامج ال هدف لها إالّ اإلفساد ومخاطبة
وتقليد حياة الغرب وجعلها نموذجاً، بهدف زعزعة المبادئ والقيم االجتماعية 

  . ) 2008 تيزينى،يبط( والهوية العربية واإلسالمية
  

تليفزيون الواقع برامج ومن هنا كانت أهمية التعرف على ظاهرة   
العربية بهدف تحقيق مزيد من الفهم لظاهرة انتشار تلك البرامج واختبار 

وافع تعرض الشباب لها واتجاهاتهم نحوها وعالقة ذلك بمستوى الهوية د
  .لديهم

  
   :Identityالهوية :  ثانياً 

يطلق مفهوم الهوية على نسق المعايير التي يعرف بها الفرد، 
فالهوية ليست كياناً . وينسحب ذلك إلى هوية الجماعة أو المجتمع أو الثقافة

ا حقيقة تولد وتتكون وتتغاير وتشيخ وتعاني نهإيعطي دفعة واحدة إلى األبد، 
  .من األزمات الوجودية واالستالب

  
والهوية هي محصلة لمجموعة من العالقات والدالالت التي يضع 
فيها الفرد لنفسه نطاقاً يشكل في إطاره هويته، بحيث تتوفر له من جراء ذلك 

ش فيه، باعتباره إمكانية تحديد ذاته داخل الوسط االجتماعي الثقافي الذي يعي
  نظاماً مرجعياً على مستوى السلوك

  )2007www.badernarrmoesari.infoعبد اللطيف خليفة،(
  

وتتمثل الهوية في مجموع األساليب التي يتميز بها المجتمع، وتشمل 
نتاج الفكري إلالعادات والمعتقدات واللغة والتراث المسجل والشفوي وا

 Hogan,1999,p.744)(ه للتعبير عن الذاتواألدبي والفني، ويجد فيها وسائل
  

 أن هناك عدة شروط ذات صلة عميقة Eriksonوقد أوضح أريكسون 
بالهوية وضرورية لقيامها، ومن هذه الشروط الشعور بوحدة الشخصية 
وتكاملها، والشعور بالوحدة واالستمرارية الزمنية، والشعور بالمشاركة 

  ).Erikson,1968,p.7( والمراقبة الذاتيةالعاطفية، والشعور بالثقة واالستقالل
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 إلى أن هناك حاالت تمرد وعصيان Kinstonفي حين يشير كينستون 

وخروج عن األعراف والقيم تعبر عن أساليب الرفض لثقافة المجتمع 
والشعور باالغتراب، وحدد كينستون صور رفض الهوية الثقافية في بعض 

مألوفة في ثقافة المجتمع ورفض إظهار سلوكيات غير : السلوكيات منها 
ومن اآلثار المترتبة على فقدان . النظام القيم للمجتمع وعدم االندماج بالمجتمع

الهوية الشخصية أو الثقافية ظهور العديد من السلوكيات غير المقبولة مثل 
االنسحاب والبعد عن التعامل مع الجماعة، وعدم المشاركة في المسئولية 

كز حول الذات واالنغالق في دائرة األهداف والمصالح االجتماعية والتمر
  ).Mead.1983.p.2727A( الشخصية
  

 أن هناك ما يسمى بأزمة الهوية Eriksonوأضاف اريكسون 
Identity Crisis وهي نتاج لفشل الفرد في تحديد هوية معينة، وتشير إلى عدم 

على اإلحساس القدرة على اختيار المستقبل، ومتابعة التعليم، كما تنطوي 
باالغتراب وانعدام الهدف واضطراب الشخصية، وهو أيضاً ما يتفق مع ما 
ذكره كينستون من أن لفقدان الهوية أحياناً واضطرابها وأزمتها أحياناً أخرى 
أثرها الواضح على شعور الفرد بالعزلة واالغتراب، وينعكس ذلك بالتالي 

 وصراع القيم وسوء على صحة الفرد النفسية، حيث انحالل الشخصية
  ) Erikson,1968,p.11(التوافق

  
وقد لوحظ أن هناك تغييرات كثيرة في الهوية الثقافية بوجه عام 
والهوية الثقافية العربية واإلسالمية على وجه الخصوص، وربط البعض هذه 

 من متغيرات كان لها أثرها Globalizationالتغييرات بما أحدثته العولمة 
ومن مظاهر العولمة انتشار . ب مفهوم الهوية بشكل عامالبالغ في اضطرا

القنوات الفضائية المتزايد واتساع دائرة الجمهور الذي يتعرض لها، وازدادت 
أهمية تلك القنوات وتعاظم تأثيرها على فئات الجمهور، وجمهور المراهقين 
 والشباب بوجه خاص، حيث أثبتت الدراسات العلمية أنهم أكثر الفئات تعرضاً

  )287،ص2004محمود اسماعيل،(لتلك القنوات
  

شها يوتبرز أهمية تلك القنوات في ظل المتغيرات المتالحقة التي يع
العالم حالياً في محاولة تغيير نمط تفكير الشباب لمفهوم الهوية والعادات 
والتقاليد، وأصبحوا ينظرون لما هو في الخارج من أنواع الفساد العصري 
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حياة والمعيشة كما تعرضه لهم الفضائيات وهذا كله قاد ويبحثون عن نمط ال
في وقت قصير إلى تبديل المستوى الفكري لرؤية المفاهيم كالهوية والقيم 

  .واألخالق
  :مدخل االستخدامات واالشباعات   : ثالثاً

تعتمد الدراسة على مدخل االستخدامات واالشباعات والذي ظهر في           
شرين كرد فعل لقوة وسائل اإلعالم للـسيطرة        بداية السبعينات من القرن الع    

    .على جمهور وسائل االتصال الجماهيرية
وتظهر النظرية إيجابية الجمهور وتعتبره جمهـوراً نـشطاً ولـيس             

مستقبالً سلبياً، فالجمهور هو الذي ينتقـي الوسـيلة التـي تناسـبه وكـذلك               
  النفــسية واالجتماعيــةهالمــضمون الــذي يــشبع رغباتــه واحتياجاتــ

(Rayburn&Palmgreen 1984,pp.537-562).    
ويسعى مدخل االستخدامات واالشباعات إلى قياس مجموعـة مـن            

    :الفروض وهي 
أن الجمهور إيجابي نشط في استخدامه لوسائل اإلعالم ويستخدم هذه           -

  .الوسائل لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاته
ين إشباع الحاجـات    يملك أفراد الجمهور المبادرة في تحديد العالقة ب        -

 .واختيار وسائل معينة يرى أنها تشبع حاجاته
 .تختلف درجة إشباع الحاجات وفقاً الختالف وسائل اإلعالم -
بما أن الجمهور وحده القادر على تقدير وتحديد حاجاته واهتماماتـه،      -

 .فبالتالي يختار الوسائل والمضامين التي تشبع هذه االحتياجات
ر الثقافية السائدة من خالل محتـوى الرسـائل   االستدالل على المعايي  -

التي تقدمها وسائل اإلعالم، وتختلف الحاجات والـدوافع بـاختالف          
األفراد، وبالتالي نجد اختالفاً في نماذج السلوك واختيار المحتـوى،          
ويترتــب علــى ذلــك إشــباع أو عــدم إشــباع نتيجــة عمليــة 

 .)Werner&James1992,p.209(االختيار
  

ون على تصنيف دوافع االستخدام إلى دوافـع طقوسـية          اتفق الباحث 
Ritualized Motives   وهي التي يعتاد الفرد ممارستها دون تخطـيط مـسبق 

وتهدف إلى التفاعل مع الوسيلة نفسها بغض النظر عن المضمون المقدم مثل            
تمضية الوقت واالسترخاء والهروب من الـروتين واأللفـة مـع الوسـيلة             
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 Instrumental Motives ودوافع أخرى نفعية ،االجتماعيوالصداقة والتواصل 
وهي التي تؤدي إلى اختيار الجمهور لوسيلة معينة أو مضمون معين إلشباع            
حاجات معينة من المعلومات والمعرفة والخبرة والتعرف على الذات ومراقبة          

  )Palmgreen et al.1992,p.14(البيئة
  :وقسم دينر اإلشباعات إلى نوعين أساسيين

   :Content Gratificationإشباعات المحتوى 
وينتج هذا اإلشباع نتيجة التعرض لمضمون وسائل اإلعالم وينقـسم          

 مثل الحـصول علـى المعلومـات،        Orientationalإشباعات توجيهية   : إلى  
.  القرارات، واكتشاف الواقع، وهي االسـتطالع      باتخاذوتأكيد الذات والمنفعة    

ويقصد بها الربط بـين المعلومـات    Social Gratificationإشباعات اجتماعية 
  .التي يحصل عليها الفرد وشبكة عالقاته الشخصية مثل التحدث مع اآلخرين

  :وتنقسم اإلشباعات االجتماعية إلى نوعين هما 
  .إشباعات شبه توجيهية تنعكس في برامج التسلية والترفيه -  أ
    .عور بالوحدة والمللإشباعات شبه اجتماعية مثل التخلص من الش -  ب

وبالتطبيق على مفهوم تليفزيون الواقع فإن االستخدامات واإلشباعات          
الستخدامات واإلشباعات   ا تساند فهم دوافع الجمهور وميوله للتعرض، ولذلك      

تسمح باختبار كل من استخدام الوسيلة كأداة أو هدف ويتوقف هذا على كـم              
ــوع التعــرض واالتجاهــات والتوق ــوى التعــرض ون عــات مــن المحت

  .Blumer&Kale,1974,p.269)(المقدم
  

وقد أفادت الدراسة الحالية من نموذج االسـتخدامات واإلشـباعات            
عية وأخرى  نفم دوافع االستخدام إلى دوافع      ي لتقس ،بوصفه مدخالً نظرياً مالئماً   

ار عينة الدراسة من الشباب، على اعتبار أن من فروض          يطقوسية، وفي اخت  
م اختبار العالقـة    ترة الجمهور على تحديد حاجاته ودوافعه، كما        النظرية قد 

بين دوافع التعرض لبرامج تليفزيون الواقع ومستوى الهويـة لـدى عينـة             
 .البحث

 
  :الدراسات السابقة 

تقوم الباحثة بعرض الدراسات السابقة في محـورين علـى أن يـتم               
  :ن هما ا تصاعدياً من األقدم إلى األحدث وهذين المحوريمعرضه
  .دراسات تناولت برامج تليفزيون الواقع -1
  ثير القنوات الفضائية على الهويةدراسات تناولت تأ -2
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  :الدراسات التي تناولت برامج تليفزيون الواقع :  أوالً  
(Riess and Wittz, 2004) دراسة ريـس وويتـز  من هذه الدراسات   

 

 الباحثان أن األفـراد     افترض" لماذا يشاهد الناس تليفزيون الواقع؟      " بعنوان  
يفضلون مشاهدة التليفزيون بهدف إشباع حاجات تعتبر هي األكثـر إلحاحـاً            
لديهم، وأن هذه الحاجات والدوافع للمشاهدة تتمثل في ستة عشر دافعاً تختلف            

  .من فرد إلى آخر، فهي تعتمد على الفروق الفردية بين األفراد
 167(ردة من البالغين     مف 239طبق الباحثان الدراسة على عينة من         

 سـؤاالً تـم     159، واستخدما استبياناً مكوناً من      ) من الرجال  72من النساء و  
الجزء األول يسأل المبحـوثين عمـا إذا كـانوا          : تقسيمهم إلى ثالثة أجزاء     

يتمتعون بالسفر والموسيقى وبرامج تليفزيون الواقع، وثم سؤال المبحـوثين           
يفزيون الواقع، أما الجزء الثالـث مـن        عن معدل مشاهدتهم لخمس برامج لتل     

  . سؤاالً لقياس دوافع المشاهدة128 من يتكوّناالستبيان 
أظهرت نتائج الدراسة أن دافع الحصول على المكانـة هـو أكثـر               

الدوافع لتعرض أفراد العينة لبرامج تليفزيون الواقع، وأن هؤالء الذين لديهم           
كثر شعوراً بأهمية الذات وهـم      األدافع الحصول على المركز أو المكانة هم        

األكثر تعرضاً لبرامج تليفزيون الواقع، وارتبطت الحاجة إلى االنتقام بالمتعة          
في مشاهدة برامج تليفزيون الواقع التي تمثل المنافسة، ولم يكن لمتغير النوع            

  .pp.363-378) (أي تأثير على نتائج البحث)  إناث–ذكور (
"  حـول  (Kraidy, 2005) مروان كرايديالدراسة التي أجراها أيضاً   

، فقد سعى الباحث من خالل تلك        "تليفزيون الواقع والسياسة في العالم العربي     
الدراسة توضيح العالقة بين برامج تليفزيون الواقع العربية والقوى السياسية          

  .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي تحرك الخطاب العربي المعاصر
ستار ث بتحليل الخطاب بثالثة برامج لتليفزيون الواقع وهم         قام الباح   
 ساعة لهذه البـرامج،     50ار، والرئيس، حيث قام بتحليل      ست وسوبر   أكاديمي

واستخدم منهج دراسة الحالة لرسم ديناميكية ربطها بالمناخ العربـي بـشكل            
ن عام، كما أجرى دراسة ميدانية على الجمهور المهتم بمشاهدة برامج تليفزيو          

الواقع العربية، وأثبتت نتائج الدراسة أن هناك مجموعة كبيرة مـن الـشباب             
والكبار يتابعون برامج تليفزيون الواقع، وإن كان بعضهم منتظم في المشاهدة           
والبعض اآلخر أقل انتظاماً، كما أتضح أن هناك نسبة بـسيطة نـسبياً مـن               

ليفزيـون الواقـع، فتلـك      الزعماء الدينيين والنشطاء السياسيين الذين أدانوا ت      
 اإلسالمية، وتسمح يتوغل قـيم العولمـة        المبادئالبرامج في حكمهم تخالف     
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الثقافية الغربية، وتنشر قيم الفردية والنزعة االسـتهالكية واالخـتالط بـين            
  .pp.7-28)( الجنسين
الـشباب  " حول (Thorn, W, 2005) دراسة ثورن ويلياموهناك أيضاً   

حاول الباحث اإلجابة عن بعـض      " نية وتليفزيون الواقع  والمسلسالت التليفزيو 
التساؤالت منها ماذا يتعلم األطفال من مثل هذه البرامج؟ وهل تتـأثر أفكـار              
وسلوك الجمهور يقيم وتصرفات نماذج الشخـصيات التـي تقـدمها تلـك             
البرامج؟، وأسفرت نتائج البحث عـن أن كثيـر مـن الـشباب يـشاهدون               

ة وبرامج تليفزيون الواقع حتى في سن مبكـرة جـداً،           المسلسالت التليفزيوني 
حيث اتضح أن لهذه البرامج درجة عالية من الشعبية، وأن لهذه البرامج ثالثة             

 والمعلومـات أو  Entertainmentالتسلية : وظائف لدى جمهور الشباب وهي     
، فقـد أفـاد   Social Interaction ، والتفاعل االجتماعيInformationالمعرفة 

تعلمون عن أناس يختلفـون     ياب عينة البحث أنهم من خالل تلك البرامج         الشب
عنهم ويتبادلون المعرفة عن طريق التفاعل االجتماعي، وأنهم يتوحدون مـع           
شخصية أو أكثر من الشخصيات، كما اتضح أهمية متغير السن للتباين بـين             

ينـة  فئة الشباب في فهم المحتوى التليفزيوني، وأدركت نسبة كبيـرة مـن ع            
الشباب أن محتوى تلك البرامج ينطوي على قـيم مخالفـة تمامـاً آلبـائهم               

  .p.255) (ومدرسيهم
 ,Ronpeek and Bissel) دراسة أخرى أجراها رونبيك وبيـسل وفي   

افترض الباحثـان أن    " تليفزيون الواقع وتأثير الشخص الثالث      "  حول   (2006
يفزيون الواقع على اآلخرين    المبحوثين سوف يدركون التأثير السلبي لبرامج تل      

أكثر من أنفسهم، كما افترضا أنه كلما شاهد المبحوثون هذه البرامج بـشكل             
أكثر كثافة كلما زادت الفجوة اإلدراكية بينهم وبين اآلخرين، واهتم الباحثـان            

، وكثافـة التعـرض   Social Distanceبقياس متغيرات المسافة االجتماعيـة  
Exposure وتقدير الذات Self Esteem 640 وتم تطبيق البحث على عينة من 

طالباً وطالبة من طالب الجامعة، وتم تقدير كثافة التعرض بسؤال المبحوثين           
، وعامل Real Worldحول ثالث برامج لتليفزيون الواقع وهم العالم الحقيقي 

، وكان المطلوب تحديد Joe Millionaire، وجو المليونير Fear Factorالخوف 
لعدد ساعات المشاهدة األسبوعية لتلك البرامج، وأسفرت النتائج عـن          تقريبي  

أن مشاهدة المبحوثين لتلك البرامج الثالثة لم تكن منتظمة، كما وجد الباحثان            
أن المبحوثين يرون أن اآلخرين أكثر تأثراً بتلك البرامج أكثر منهم أنفـسهم،             

كبر سناً، وكان لمتغير    سواء كان هؤالء اآلخرين هم األصغر منهم سناً أو األ         
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المسافة االجتماعية تأثير في الفجوة اإلدراكية لتأثير برامج الواقع على الفئات           
  .pp.400-420) (المستهدفة
تأثير تليفزيون الواقع "  حول )2006محمد إسـماعيل،  (دراسة وفي    

حاول الباحث   " ستار أكاديمي نموذج  : على الشباب الجامعي في شمال لبنان       
ول هذه الظاهرة اإلعالمية إلى ظاهرة اجتماعيـة، لمعرفـة مـدى            رصد تح 

لماذا يشاهد الشباب الجـامعي     " تفاعل المجتمع من خالل سؤال أساسي وهو        
وضـع الباحـث مجموعـة مـن        " ؟  ستار أكاديمي في شمال لبنان برنامج     

الفرضيات حاول إثباتها من الدراسة الميدانية التي أجراها على عينـة مـن             
  :من كليتي اآلداب والعلوم، وجاءت نتائج البحث كما يلي  طالب 100

ستار من الطالب أنهم يؤيدون شخصية معينة في برنامج       % 74أشار  
بطريقة التصرف والحركات التي يقـوم      تأثر  % 65، كما اتضح أن     أكاديمي

  .همهتمون بطريقة ملبس% 12معجبون بقصة شعره و% 13بها بطلهم و
 من العينة على أن تليفزيـون الواقـع   %66ومن ناحية أخرى أجمع     

يحمل في تركيبه من المفاهيم الغربية ما يدل على أن أصحابها يتعاملون بقدر             
من الطالب أنهم ال    % 69كبير من الحذر والنقد مع مثل هذه البرامج ورأى          

يتمسكون بما ينشره تليفزيون الواقع، مما يؤكد عدم تأثرهم بمفاهيمه، حيـث            
ن أفراد العينة أن تليفزيون الواقع يساهم مباشرة في نـشر           م% 43أكد أيضاً   

أن هذا البرنامج يعبر عن     % 70مفهوم المساكنة ويدعو إلى تقبلها، فقد أشار        
سـتار  الممنوع في الشارع العربي، أما عن األسباب التي دفعـتهم لمتابعـة             

% 10 وقت الفـراغ، وأكـد       لءمن العينة على أنها لم    % 88 فيرجع   أكاديمي
  .رفضوا التصويت% 90م كانوا يصوتون لصالح بطلهم المفضل مقابل أنه

)asp.f/com.startimes.www://http.(  
تحديد أبعاد "  حول (Robin, Nabi, 2007) دراسة روبين نابيوكذلك   

) 170(ينة مـن  ، حيث أجرى الباحث دراسة على ع      "الواقع بتليفزيون الواقع  
مفردة من المواطنين المقيمين تراوحت     ) 131(مفردة من طالب الجامعات و    

من إجمالي العينة   % 40وكانت  )  سنة 34 – 18(من العينة من    % 40أعمار  
من اإلناث وتم سؤال المبحوثين عن ثمانية بـرامج مـن           % 60من الذكور و  

 (Bachelor)ة وبرنامج    ليمثل برنامج المنافس   (Survivor)تليفزيون الواقع وهم    
 (Home Makeover)، وبرنامج (Trading Spaces)ليمثل الرومانسية، وبرنامج 

 كنمـوذج  (Real World)كنموذج للحياة المنزلية، وبرنامج العـالم الحقيقـي   
 (Punke’d) كنموذج للبرامج البوليسية، وبرنامج (The Swan)للدراما وبرنامج 

نتائج البحث أن أكثر برامج تليفزيون الواقـع        وأسفرت  . يمثل الكاميرا الخفية  
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قرباً إلى الجمهور هي تلك األنواع التي تمثل الرومانـسية، تليهـا بـرامج              
المنافسة والمسابقات، ولم يتضح فروق بين عينتي الدراسة فيما يتعلق بتوقيت           

  .)pp.371-389( عرض البرامج
 Papacharissi and)  ومندلــسونىدراســة باباتــشارشوهنــاك   

Mendelson, 2007)      حيـث أجـرى الباحثـان دراسـة اسـتطالعية حــول 
، وحاوال اإلجابـة عـن      "االستخدامات واإلشباعات لبرامج تليفزيون الواقع    "

 دوافع مشاهدة تليفزيون الواقع وكيف يـرتبط        ما: تساؤالت بحثية من أهمها     
الواقع، كل من الدوافع والعوامل النفسية واالجتماعية واالتجاه نحو تليفزيون          

 109طالباً في الصف األول منهم      ) 157(وأجريت الدراسة على عينة قوامها      
 من الذكور، وتوصل الباحثان إلى أن أهم دوافـع مـشاهدة            48من اإلناث و  

تليفزيون الواقع كانت أنها وسيلة للترفيه واالسترخاء وتمرير الوقت والتفاعل          
باط إيجابياً داالً بين معدل     االجتماعي والتلذذ عن طريق التلصص، وكان االرت      
 تمضية  –التسلية الواقعية   (مشاهدة التليفزيون ودوافع مشاهدة تليفزيون الواقع       

  .pp.355-370 )( )التفاعل االجتماعي – االسترخاء– الصحبة–تالوق
دراسـة  ومن الدراسات الحديثة التي اهتمت بتليفزيون الواقع أيـضاً            

تأثير تليفزيون الواقع علـى  "  حول (Erika S. Pontius, 2008) أريكا بونتس
، فقد أجرت الباحثة دراسة تجريبية على عينة مـن           "إدراك المشاهدين للواقع  

 سـنة   23 – 18 مبحوثاً من الذكور واإلناث ممن يتراوح أعمارهم مـن           30
ومن مجموعات عرقية مختلفة، تم توزيع العينة على ثالث مجموعات بحيث           

وتعرضت كل مجموعة لظـروف تجريبيـة        طالب،   10تضم كل مجموعة    
مختلفة، وافترضت الباحثة أن المجموعة التي شاهدت برامج تليفزيون الواقع          
وسئلت بعد عرض تلك البرامج سوف تظهر واقعاً اجتماعياً أكثر اقتراباً من            
محتوى تلك البرامج وذلك بشكل أكبر من تلك التي سئلت قبـل المـشاهدة،              

مواقف تبدو غير واقعية وتشبه ما      ياس يحتوي على    وذلك بعد إجابتهم على مق    
عرض بحلقات تليفزيون الواقع التي تم عرضها على المجموعات ومواقـف           
أخرى من حلقات لتليفزيون الواقع غير التي عرضت بشريط الفيديو، وأثبتت           
النتائج صحة الفرض األساسي للبحث كما أثبت أن المجموعة األعلى كثافـة            

هدة الحلقات حققت درجات أعلى من المجموعة األقـل         في عدد ساعات مشا   
  .مشاهدة في درجات مقياس إدراك الواقع كما عرضته الحلقات

)www.clearing.house.missouriwestern.edu(  
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ور د"  دراسـة حـول      )2008هبـة شـاهين،     (أجرت الباحثة   كما    
 تليفزيون الواقع في تشكيل صورة ذهنية عن العالقة بـين الجنـسين لـدى             

، فقد قامـت الباحثـة      "دراسة حالة لبرنامج ستار أكاديمي      " الشباب الجامعي   
 حلقة من يوميـات البرنـامج فـي         15بإجراء دراسة تحليلية على عينة من       

دورته الخامسة باستخدام األسبوع الصناعي، كما أجرت دراسة ميدانية على          
وتوصـلت   مفردة من الشباب الجامعي من مشاهدي البرنامج،         400عينة من   

إلى عدة نتائج من أهمها فيما يتعلق بالدراسة التحليلية، أن السلوكيات التـي             
يمارسها المشاركون في البرنامج من الذكور واإلناث ال تتوافق مـع القـيم             
والثقافة العربية، كما توصلت الدراسة الميدانية إلـى ارتفـاع نـسبة إدراك             

من إجمالي  % 57.3كاديمي بنسبة   المبحوثين للتأثيرات السلبية لبرنامج ستار أ     
 – كمـا أشـار المبحوثـون        –المبحوثين، وجاء في مقدمة التأثيرات السلبية       

التأثير على القيم الدينية، االنبهار بالغرب وتقليده، التأثير على الهوية الثقافية،           
في اكتساب   - وجهة نظر المبحوثين     - في حين تمثلت إيجابيات البرنامج من     

 إتاحة تفاعل الجمهور وإحساسه بسلطة اتخاذ القرار والتعرف         مهارات جديدة، 
  . )72-65ص،(على مالمح الواقع الذي نعيشه

  :الدراسات التي تناولت القنوات الفضائية وتأثيرها على الهوية :  ثانياً  
القنـوات  "حـول    )2004عزه الكحكي،   (دراسة  من هذه الدراسات      

لهوية وأزمة القيم لدى عينة من الـشباب    الفضائية األجنبية وانعكاساتها على ا    
 200(الدراسة على عينة عمرية من      فقد أجرت   " العربي في مرحلة المراهقة   

من الشباب من عدة جنسيات مختلفة، وأثبتت نتائج البحـث ارتفـاع            ) مفردة
 وقت الفراغ والحكايـة     ةمعدالت تعرض الشباب في التسلية والترفيه وتمضي      

حياة العصرية، وفيما يتعلق بالهوية فقد ارتفع معدل        مع األصدقاء ومسايرة ال   
، %)49.5(تشتت الهوية بين عينة المراهقين على ما يقارب نصف العينـة            

واتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين مستويات كثافـة مـشاهدة الـشباب             
العربي للقنوات الفضائية األجنبية في درجات الهوية وأزمة القيم، حيث كان            

 أعلى لدى كثيفي المشاهدة، كما اتضح أن تشتت الهوية وأزمـة            تشتت الهوية 
القيم أعلى لدى الذكور عن اإلناث، وارتفع معدل تشتت الهوية بين األعلـى             

  . )375-323ص،(تعليماً
الهويـة  "  حول   )2004أشرف جالل،   (دراسة  ومن الدراسات أيضاً    

، فقـد   "يم الشباب   العربية كما تعكسها أغاني الفيديو كليب وانعكاساتها على ق        
حاول الباحث في هذه الدراسة التحليلية البحث عن أفضل الوسـائل والـسبل             
والتفعيل لدور األغنية العربية في التعبير عن الهوية العربية من خـالل مـا              
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تقدمه من أفكار وقيم ومضامين، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن هناك اختالفاً            
غنية العربية المصورة باختالف جنـسية      في معدالت التغريب التي تشهدها األ     

 إيجابية بين معـدل إذاعـة       ارتباطيهمطرب األغنية، واتضح أن هناك عالقة       
 إيجابيـة   ارتباطيهاألغاني وطبيعة القيم الواردة بها، واتضح أن هناك عالقة          

 بها، فقد ازداد معدل عـرض       الواردةبين معدل إذاعة األغاني وطبيعة القيم       
 إيجابية  ارتباطيه للقيم السلبية، كما اتضح أن هناك عالقة         جاألغاني التي ترو  

  .دالة بين نمط البث ونوع األغاني التي تقدمها القناة
اتجاهـات الـشباب    "  حول   )2004حسن أبو شنب،    (دراسة  أيضاً  

الجامعي الفلسطيني نحو األغاني المصورة الفيديو كليب وعالقتهـا بالهويـة           
في هذه الدراسة اختبار العالقـة بـين الـشباب          ، وحاول الباحث    "الفلسطينية  

الجامعي الفلسطيني وبرامج الترفيه والتسلية واألغـاني المـصورة ومـدى           
تأثيرها على القيم والعادات والهوية الوطنية الفلـسطينية، وأسـفرت نتـائج            

من العينـة،   % 67الدراسة عن أن نسبة الذين يشاهدون تلك القنوات الغنائية          
ائج أن دوافع المشاهدة ال تؤثر في الواقع على الهوية الوطنيـة،  كما أثبتت النت  

فقد كانت دوافع تعرض الشباب الفلسطيني مجرد عادة أو لشغل وقت الفـراغ         
  .والتسلية والترويح واالبتعاد عن المشاكل والهروب من الواقع والفضول

حريـة  " حول   )2008علياء رمضان،   (دراسة  ومن الدراسات أيضاً    
ائي ومسئولية اإلعالم العربي في الحفاظ علـى الهويـة الثقافيـة            البث الفض 

 دالة بين تعرض    ارتباطيه، افترضت الباحثة وجود عالقة      "للمجتمعات العربية 
المبحوثين من الشباب الجامعي للبث الفضائي وإدراكهـم لهـويتهم الثقافيـة،         

بي مـن    مفردة من الشباب الجامعي اللي     200طبقت الدراسة على عينة قوامها      
 أكتـوبر بمـصراته بليبيـا،       7جامعتين هما جامعة الفاتح بطرابلس وجامعة       

وجاءت نتائج الدراسة معاكسة لنظرية االمبريالية الثقافية، حيث يلتزم اإلعالم          
الليبي بمسئولياته في الحفاظ على الهوية الثقافية وهو مـا يوضـح النمـوذج              

يض الثقافة المحلية، كمـا وجـدت       الدفاعي المقاوم لالمبريالية الثقافية في تقو     
 دالة إحصائياً بين تعرض الـشباب الليبـي للبـث الفـضائي     ارتباطيهعالقة  

اإلعالمي وإدراكهم لكل من حرية البث الفضائي وإدراكهم لمسئولية اإلعـالم         
  . )76-73ص،(العربي الليبي في الحفاظ على الهوية الثقافية

  
  :تعقيب على الدراسات السابقة 

التراث العلمي في مجال برامج تليفزيون الواقـع وتـأثير          بمراجعة  
  :الفضائيات على الهوية يتضح ما يلي 
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  .ندرة الدراسات العربية التي تناولت برامج تليفزيون الواقع -1
لم تتطرق أي من الدراسات السابقة لقياس تأثير تلك البرامج علـى             -2

 .الهوية الثقافية العربية
دراسات التي ركزت علـى تـأثير       لم يكن هناك سوى القليل من ال       -3

الفضائيات على الهوية، وحتى تلك الدراسات لم تتطرق إلى البرامج          
 .المعربة أو المقتبسة من الغرب

واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة المشكلة البحثيـة          
وصياغة الفروض وقياس المتغيرات ومقارنة النتائج السابقة بنتائج الدراسـة          

  .الحالية
  

  :مشكلة الدراسة 
مع انتشار القنوات المتزايد واتساع دائرة الجمهور الذي يتعرض لها            

تزداد أهمية تلك القنوات ويتعاظم تأثيرها على كافة فئات الجمهور، وخاصة           
جمهور الشباب، والذي أثبتت الدراسات أنهم أكثر الفئـات تعرضـاً لتلـك             

لمتغيرات المتالحقة التي يعيشها    القنوات، وتبرز أهمية تلك القنوات في ظل ا       
العالم حالياً، ومن أهمها محاولة بعض الدول المتقدمة فرض نماذج جـاهزة            
على الدول النامية وطمس هوية شبابها من خالل بث برامج مقلدة من الغرب             

Reality TV ، نمط تنشئة غير مألوف وتقدم لـه ثقافـة اسـتهالكية    لتقدم له 
  )www.afkaronline.org(.العربيةتتنافى مع ثقافته وهويته 

  ولما كان لهذه البرامج خطورة على تشكيل الهوية والواقع القيمـي   
 دراسة تعـرض الـشباب العربـي        تمثلت مشكلة البحث الحالي في    من هنا   

  .مبرامج تليفزيون الواقع بالفضائيات العربية وعالقته بمستوى الهوية لديهل
  

  :أهمية الدراسة 
  :الدراسة الحالية فيما يلي ة تتمثل أهمية مشكل

 التي تناولت برامج تليفزيون الواقع العربية       ةندرة الدراسات العربي   -1
 .وتأثيراتها

أهمية دراسة برامج تليفزيون الواقع بوصفها ظاهرة عالمية قوبلت          -2
باالهتمام الجماهيري على المستوى العالمي وتمثل نمطاً جديداً من         

 من حيث عددها ومعدالت مشاهدتها      البرامج تتخذ اتجاهاً متصاعداً   
  .خاصة من جانب جمهور الشباب العربي
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أهمية دراسة تأثير تعرض الشباب لتلك النوعية من البرامج حيـث            -3
أن انتشار تلك البرامج يمثل ظاهرة اجتماعية خطيرة تدخلهم فيمـا           

 .يسمى بأزمة الهوية
اب أهمية تطبيق البحث على عينة من الشباب حيث أن مرحلة الشب           -4

هي المستهدف بالدرجة األولى من العولمة اإلعالمية بحكم طبيعته         
الرافضة ورغبته في الحصول على المعرفة من أي طريق بغير أن           
يكون مسلحاً بالمعرفة الصحيحة بقيم مجتمعه واحتياجاتـه وتراثـه         

  )44،ص،1990سعد لبيب،(.الثقافي
ستنسخة من   خاصة الم  –أهمية دراسة القنوات الفضائية وبرامجها       -5

 في القيام بغرس القيم والمعتقدات التي تـشكل الـسلوك           –الغرب  
خاصة لدى الشباب والمراهقين الذين يشعرون بواقعية المـضمون         

   .المقدم من خالله
  :أهداف الدراسة 

  :استهدفت الدراسة الحالية ما يلي   
معرفة مدى حرص جمهور الشباب العربي على التعرض لبـرامج           -1

  .قع ومدى اهتمامه وانتظامه في التعرض لتلك البرامجتليفزيون الوا
التوصل إلى العالقة بين كثافة تعـرض الـشباب لتلـك البـرامج              -2

 .ومستوى الهوية لديه
ومـستوى  )  نفعيـة  –طقوسية  (تحديد العالقة بين دوافع التعرض       -3

 .الهوية لدى الشباب عينة البحث
ى الـشباب   الوقوف على مدى تأثير بعض العوامل الديموجرافية لد        -4

 ). المستوى التعليمي– النوع –السن (على مستوى الهوية لديه مثل 
معرفة العالقة بين درجة اتجاه الشباب نحو تلك البرامج ومـستوى            -5

  .الهوية لديه
  :فروض الدراسة 

  :الختبار الفروض التالية تسعى الدراسة 
توجد فروق دالة إحصائياً في درجات مقياس الهويـة بـين فئـات              -1

و التعرض  فكثي( وفقاً لكثافة التعرض لبرامج تليفزيون الواقع        العينة
 .لصالح األقل تعرضاً)  قليلو التعرض– متوسطو التعرض –
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توجد فروق دالة إحصائياً في درجات مقياس الهويـة بـين فئـات              -2
نحو بـرامج   )  سلبي – محايد   –إيجابي  (العينة وفقاً لدرجة االتجاه     

 .ةتجاهات السلبيتليفزيون الواقع لصالح ذوي اال
 

توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في كثافة التعـرض            -3
 المجمـوعتين   لبرامج تليفزيون الواقع في حين ال توجد فروق بين        

 .) نفعية–طقوسية (في كل من مستوى الهوية ودوافع التعرض 
 

دالة بين مستوى الهوية لدى أفـراد العينـة          ارتباطيهتوجد عالقة    -4
 ). نفعية–طقوسية (فع التعرض ونوع دوا

 
توجد فروق دالة إحصائياً بين المستويات التعليمية ألفراد العينة في           -5

 .متوسط درجاتهم بمياس الهوية
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األكبر واألصغر سناً من أفراد            -6
 .العينة في مستوى الهوية وكثافة التعرض لبرامج تليفزيون الواقع

  
  :المنهجية للدراسة اإلجراءات 

  :منهج الدراسة 
 وفي إطار هذا المنهج تم      Surveyاعتمدت الدراسة على منهج المسح        

شامل لجميع  االعتماد على أسلوب المسح بالعينة، وذلك لصعوبة إجراء مسح          
  .مفردات مجتمع الدراسة

  
  :مجتمع الدراسة والعينة 

وتـم  ) قـاهرة ال( ومصر  ) الدوحة(تم تطبيق الدراسة بكل من قطر         
 وهي مـن العينـات غيـر    Purposive Sampleسحب العينة بطريقة عمدية 

والتي ال تعتمد على الخطوات الحـسابية  Non-Probability Sampleاالحتمالية 
 حتى تتمكن من توفير     هار مفرداتها، ولجأت الباحثة إلى العينة العمدي      يفي اخت 

ار األفراد في   يحيث تم اخت  بعض السمات الخاصة في أفراد العينة مثل السن،         
  .مرحلة الشباب، واقتصر اختيار العينة ممن يشاهدون برامج تليفزيون الواقع

   )305،ص2001سامي طايع،(
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 مفـردة   100(مفردة من  الشباب العربي      ) 357(بلغت عينة البحث      
ممن تتراوح  )  مفردة من الدوحة لتنوع الجنسيات العربية      250(،  )من القاهرة 

) 100( سنة من الذكور واإلناث من جنسيات مختلفة،         30 – 12 أعمارهم من 
سـوريين  ) 24(عراقيين و ) 23(كويتيين و ) 27(وقطريين،  ) 88(مصريين و 

) 8(عمـانيين و  ) 12(بحـرينيين و  ) 19(أردنيين و ) 17(فلسطينيين و ) 39(و
  .راتييناإم
  

  :أدوات جمع البيانات 
تبيان مقننة قامت الباحثة    تم جمع بيانات الدراسة باستخدام استمارة اس        

  :بتصميمها لقياس متغيرات الدراسة 
  

  : كثافة التعرض 
تم قياسه من خالل ثالثة أسئلة حول االنتظام في التعرض وعدد أيام            

 درجات،  10التعرض وعدد ساعات التعرض وبلغ إجمالي درجات المقياس         
ـ   ) 6.63(وجاء متوسط درجات العينة على المقياس        اري واالنحـراف المعي

)1.378.(  
  

  : دوافع التعرض 
 إلى  –بدرجة كبيرة   (عبارة بدائل إجاباتها    ) 14(وتم قياسها من خالل     

 21(للدوافع الطقوسـية بإجمـالي درجـات        )  عبارات 7(منهم  )  ال –حد ما   
)  عبارات 7(و) 2.036(وانحراف معياري   ) 15.05(بمتوسط درجات ) درجة

) 14.972( بمتوسـط درجـات      ) درجة 21(للدوافع النفعية بإجمالي درجات     
  .).1.923(وانحراف معياري 

  
  : مقياس االتجاه 

تجمع بين اإليجابية والسلبية بطريقة ليكـرت  )  عبارة 12(وتم بطرح   
وبلغ )  معارض بشدة  – معارض   – محايد   – موافق   –موافق بشدة   (الخماسية  

وجاء متوسط درجـات العينـة علـى        )  درجة 60(إجمالي درجات المقياس    
  ).6.228(واالنحراف المعياري ) 40.26(اس المقي
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   : (*)مقياس الهوية
 كل من الهوية     شمل مقياس شامل للهوية حيث   تصميم  قامت الباحثة ب  

 الوالء  –تحديد فلسفة ومعنى للحياة     (االيدولوجية ويتضمن أربعة أبعاد وهي      
 كما شمل   ) الهوية المهنية  – الهوية الدينية    –لبعض القيم والمعايير االجتماعية     

 –القيام بدور اجتماعي    (الهوية االجتماعية وتقاس من خالل ثالثة أبعاد وهي         
  ). إقامة عالقات متبادلة–اإلنجاز والتوجه نحو الهدف 

عبارة تتدرج  ) 34(وتم بناء المقياس وفقاً لهذه األبعاد السبعة وشمل           
وفقـاً  اإلجابة على كل عبارة من ثالث استجابات يختار المبحـوث إحـداها             

 –بدرجة كبيرة   (إلحساسه بما تتضمنه العبارة من معنى، وبدائل اإلجابة هي          
  ). ال–إلى حد ما 

شمل المقياس عبارات سلبية تعبر عن تشتت الهوية وعبارات إيجابية            
درجة وتمثـل   ) 102( عن إنجاز الهوية، وبلغ إجمالي درجات المقياس         تعبر

، في حين تعبر الدرجة األقـل عـن   الدرجة األعلى في المقياس إنجاز الهوية 
تشتت الهوية، والدرجات المتوسطة تعبر عما يسمى تعليـق الهويـة، وتـم             

واالنحراف المعيـاري   ) 66.35(حساب متوسط درجات العينة على المقياس       
)5.534( .  

  :المتغيرات الديموجرافية 
 وتراوحـت الفئـات   ، والعمر الزمنـي     ) إناث –ذكور  (شملت النوع     
 – 18(،  )  سـنة  18 – 15(،  )  سنة 15 – 12(لشباب عينة البحث    العمرية ل 

، والحالة التعليميـة وتـشمل      ) سنة 30 – 25(،  ) سنة25 – 21(،  )  سنة 21
  ). درجات6(ست فئات تعليمية بلغ إجمالي درجاته 

  
  :استفادت الباحثة بكل من المقاييس التالية 

- Adams, G.R. Shea, J. & Fitch, S. (1979) “Toward the Development of An 
Objective Assessment of ego Identity Status. Journal of Youth and 
Adolescence, No.8, PP. 223-237. 

- Bennion, L. & Adams, G. (1986) “A Revision of the Extended Version of 
the Objective Measure of Ego Identity Status. Journal of Adolescence 
Research, No. (1), PP. 183 – 189. 

- Groterant, H. & Adams, G. (1984). “Development of an Objectives 
Measure to Assess ego Identity in Adolescance. Journal of Youth and 
Adolescence, vol. 13, PP. 419 – 436. 

دراسة مقارنة لمستوى القلق : مقياس هوية األنا في ) " 1988(  أبو بكر محمد مرسي -
رسالة ماجستير غير . وعالقته بتحديد الهوية لدى المراهقين من المدخنين وغير المدخنين

  .كلية اآلداب، جامعة الزقازيق. منشورة
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  :الصدق والثبات 
وعة مـن أسـاتذة     تم عرض االستبيان قبل تطبيق الدراسة على مجم         

 36، ولقياس الثبات تم إعـادة مـلء         (*)اإلعالم بجامعة قطر لتحكيم المقياس    
من إجمالي عدد االستمارات، وجـاءت نـسبة        % 10استمارة بنسبة حوالي    

   . وهي نسبة ثبات عالية) 0.91(الثبات 
  
  
  
  )1(جدول 

  خصائص العينة وتوزيعها وفقاً لمتغيرات الدراسة
  )357= ن (

  
  %  التكرار  )المستويات(الفئات   تالمتغيرا تصنيف العينة وفقاً للمتغيرات

  57.4  205  إناث  النوع  42.6  152  ذكور
  2.2  8  مستوى منخفض
  التعليم  45.1  161  مستوى متوسط
  52.7  188  مستوى مرتفع

  3.6  13   سنة15 أقل من – 12من 
  6.7  24   سنة18 أقل من – 15من 
  24.4  87   سنة21 أقل من – 18من 
  24.6  88   سنة25 أقل من – 21من 

  السن

  40.6  145   سنة30 – 25من 
  24.4  87  قليلو التعرض

  كثافة التعرض  46.5  166  متوسطو التعرض
  29.1  104  كثيفو التعرض

  3.9  14  سلبي
  االتجاه  71.7  256  محايد
  24.4  87  إيجابي

  11.8  42  مشتت الهوية
  الهوية  81.2  290  معلق الهوية
  7  25  منجز الهوية

  
________________________________________________  

  :قام بتحكيم االستبيان مجموعة من األساتذة بجامعة قطر (*) 
  .جامعة قطر. أستاذ بقسم اإلعالم. عبد الرحيم نور الدين. د
  .جامعة قطر. أستاذ مشارك بقسم اإلعالم. محمود قلندر. د
  .جامعة قطر. أستاذ مشارك بقسم اإلعالم. القضاةمحمد فالح . د
  .جامعة قطر. أستاذ مساعد قسم االجتماع. أمينة الكاظم. د
  .جامعة قطر. أستاذ مساعد قسم اإلعالم. سعدية مالك. د
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   :اإلجرائية اتتعريفال

   :Reality TVتليفزيون الواقع برامج 
 جمع أفراد عامة الناس  نوع من برامج التليفزيون التي يتم فيهاهي  

في مكان محدد، وتسجل حياتهم وردود أفعالهم الطبيعية مع عدم وجود نص 
  .ن مكتوب أو سيناريو وعرضه عرضاً مباشراً للمشاهدي

)(http://en.wikipedia.org 
هي تلك البرامج التي يغلب عليها  : والتعريف اإلجرائي لها بالدراسة  

ذ شكل المسابقات تعتمد على مجموعة الطابع الترفيهي والغنائي وتأخ
المشاركين يصورون تفاصيل حياتهم أثناء البرنامج ويتوقف نجاحهم على 
تصويت الجمهور لصالحه من أمثلة ذلك سوبر ستار وستار أكاديمي، نجم 

  .إلخ... الخليج 
   

   :Identityة ــالهوي
الملبس والمأكل : هي صفات وأحاسيس ونمط حياة في كل شيء   

وسيقى والفن والثقافة والحرية والمقاومة والصمود، فهي نمط معيشي والم
يتفاعل مع المتغيرات المحيطة والهوية هي إحدى مكونات الشخصية 

  )Taha,E.,1989, pp.56-59 (.الوطنية
 هي الهوية الثقافية العربية بما  :والتعريف اإلجرائي لها بالدراسة  

الهوية الدينية والمهنية ( وتشمل لوجيةاأليديوتشمله من أبعاد متمثلة الهوية 
) وتحديد معنى وفلسفة للحياة والوالء لبعض المعايير والقيم االجتماعية

القيام بدور اجتماعي واإلنجاز والتوجه نحو (والهوية االجتماعية وتشمل 
  ).قامة عالقات متبادلةإالهدف و

   
   :Youth الشباب رحلةم

 هي ذروة القوة والحيوية مصطلح يطلق على مرحلة عمرية تكون  
 وتعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل ،والنشاط بين جميع مراحل العمر

التي يمر فيها الفرد حتى تبدأ شخصيته في التبلور، وتتضح معالم تلك 
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الشخصية من خالل ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف والعالقات 
  .ياره الحراالجتماعية التي يستطيع الفرد صياغتها ضمن اخت

)(http://en.wikipedia.org  
 12هم الفئة العمرية من : والتعريف اإلجرائي للشباب في الدراسة   

  . سنة لتمثل فترة المراهقة بمراحلها ومرحلة الرشد معا30ً –
  

   : الدراسةالمعالجة اإلحصائية لبيانات
تم إجراء التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة من خالل البرنامج 

  :اإلحصائية التالية والمعامالت  وتم استخدام االختبارات SPSSحصائي اإل
  .ANOVAتحليل تباين أحادي االتجاه  -1
 . لمعرفة مصدر الفروق بين المجموعاتTukeyاختبار توكي  -2
 الختبار العالقة بين Person Correlationمعامل ارتباط بيرسون  -3

 .المتغيرات
 . متوسطات مجموعتين لداللة الفروق بينT.Test ) ت (اختبار -4
 للمتغيرات (SD) واالنحرافات المعيارية (M)حساب المتوسطات  -5

 .المختلفة
 .حساب النسب المئوية لكافة متغيرات وأسئلة الدراسة -6

  :نتائج الدراسة ومناقشتها 
  :يتم عرض النتائج في محورين هما 

  .النتائج العامة للدراسة -1
 .روضفنتائج اختبار ال -2

  
  :لعامة للدراسة النتائج ا: أوالً  

  :  النتائج المتعلقة بتعرض العينة لبرامج تليفزيون الواقع -1
من العينة %) 55.2(تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة عالية تصل إلى       

تهتم إلى حد ما بالتعرض لبرامج تليفزيون الواقع ويهتم بها بدرجة 
%) 16.5(، في حين لم تهتم بها نسبة بسيطة بلغت %)28.3(كبيرة 
  .فقط

من العينة %) 57.1(كما أثبتت النتائج أن نسبة عالية أيضاً تصل  -
 إلى حد ما على التعرض لحلقات تلك البرامج يليها نسبة تحرص

 بدرجة كبيرة على المشاهدة في مقابل نسبة ال تحرص%) 30.3(
  .ةففقط ال تحرص على المشاهدة وتتابعها بالصد%) 12.6(تتجاوز 
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في متابعة حلقات برامج إلى حد ما من أفراد العينة %) 43.3(انتظم  -
 ثممنهم يتابع بشكل منتظم جداً %) 29.1( يليها ،تليفزيون الواقع

 .يشاهدونها بشكل غير منتظم أي بشكل عابر%) 27.5(نسبة 
بلغ عدد الذين يشاهدون حلقات برامج تليفزيون الواقع كل أيام  -

حجم العينة يليها نسبة من %) 37.5(مفردة بواقع ) 134(األسبوع 
 في حين ، إلى ثالث أيامنيشاهدون تلك البرامج من يومي%) 36.4(

 مفردة بنسبة 93) وهو يوم العطلة األسبوعية(يتابعها يوم واحد فقط 
 .من الشباب عينة البحث%) 26.1(

من العينة برامج تليفزيون الواقع من ساعة إلى أقل %) 30(يشاهد  -
تشاهدها من ساعة إلى أقل %) 29.4( نسبة من ساعتين يومياً يليها

من ثالث ساعات يومياً، ويشاهدها بكثافة أي أكثر من ثالث ساعات 
من أفراد العينة، في حين بلغت نسبة الذين %) 21.6(يومياً 

 .فقط%) 19(يشاهدونها أقل من ساعة 
كثيفو التعرض ( مستويات في كثافة التعرض ةوبتصنيف العينة إلى ثالث

، اتضح ارتفاع معدل متوسطو ) التعرضو قليل–و التعرض  متوسط–
، يليهم كثيفو التعرض بنسبة %)46.5(التعرض للبرامج محل الدراسة بنسبة 

  .من مفردات العينة%) 24.4(، في حين يمثل قليلو التعرض %)29.1(
وترى الباحثة أن نسبة متوسطو التعرض وكثيفو التعرض تتفوق على 

ا يشير إلى ارتفاع معدالت المشاهدة بشكل عام لتلك نسبة قليلة التعرض مم
 من ارتفاع (Kraidy, 2005) وتتفق هذه النتيجة مع ما أثبتته دراسة ،البرامج

 وإن كان البعض منتظم في ،معدل مشاهدة برامج تليفزيون الواقع العربية
 ,Thorn)، كما تتفق مع دراسة pp.7-28)( انتظامًاالمشاهدة والبعض اآلخر أقل 

William, 2005) ، والتي أكدت شعبية برامج تليفزيون الواقع وارتفاع معدل 
هبة (، وأيضاً دراسة p.255)( مشاهدة الشباب لتلك البرامج في سن مبكرة جداً

والتي أكدت ارتفاع نسبة متابعة برامج تليفزيون الواقع  )2008 ،شاهين
الواقع من مشاهدي برامج تليفزيون % 73بصورة غير منتظمة لدى 

  . )72-65ص(العربية
 (Ronpeak&Bissel,2006)في حين تتعارض تلك النتيجة مع دراسة 

أن مشاهدة غالبية العينة لتلك البرامج لم تكن عن حيث أسفرت النتائج 
  .) p.421(منتظمة

وترى الباحثة أن نتائج تلك الدراسة والدراسات السابقة تؤكد نجاح تلك 
باب من خالل تصوير الواقع المزيف الذي  جذب الشفيالبرامج بشكل عام 
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 إلى جانب التمتع بحرية التعبير من خالل هيخالف الواقع الذي يعيشون
  .التصويت للمتسابقين وهذا ما يفتقر إليه المشاهد العربي بشكل عام

  
  :  النتائج المتعلقة بدوافع التعرض لبرامج تليفزيون الواقع -2

تعرض الشباب العربي لبرامج  رض الباحثة دوافععوفيما يلي تست  
ة وأخرى تليفزيون الواقع العربية حيث قامت بتقسيمها إلى دوافع طقوسي

  :نفعية على النحو التالي
  
  
  
  )2(جدول 

  الدوافع الطقوسية لمشاهدة برامج تليفزيون الواقع
  )357= ن (

  
  م  ال  إلى حد ما  بدرجة كبيرة

  %  ك  %  ك  %  ك  الدوافع الطقوسية  
  23.8  85  40.1  143  36.1  129  .قت الفراغتمضية و  1
  20.2  72  38.7  138  41.2  147  .الشعور بالسعادة والتسلية  2
  28.9  103  43.4  155  27.7  99  .االسترخاء والهروب من الضغط النفسي  3
  18.5  66  44.3  158  37.3  133  تستهويني بعض شخصيات المتسابقين  4
  19.9  71  42.3  151  37.8  135  ألن كل أصحابي يتابعونها  5
تثير فضولي لمعرفة من الرابح بنهايـة         6

  21  75  43.4  155  35.6  127  .البرنامج
  17.6  63  43.1  154  39.2  140  .تقلل من شعوري بالوحدة  7

    
تشير بيانات الجدول الموضحة أعاله على ارتفاع معدل الشباب الذين 

، حيث  "بالسعادةالتسلية والشعور " يشاهدون برامج تليفزيون الواقع بدافع 
تقلل الشعور " ، يليها دافع أنها %)41.2(أشار إلى ذلك بدرجة كبيرة نبة 

، حيث ذكر "محاكاة األصحاب " ثم دافع %) 39.2(بنسبة " بالوحدة 
من العينة أنهم يشاهدون تلك البرامج بدرجة كبيرة ألن كل %) 37.8(

  .أصحابهم يتابعونها
ينة أن الدافع لمشاهدة تلك من أفراد الع%) 44.3(وذكرت نسبة 

، يليه "تستهويني بعض شخصيات المتسابقين " البرامج على حد ما هو أنه 
بنسبة " االسترخاء والهروب من الضغط النفسي " إلى حد ما دافع 

تثير فضولي لمعرفة من " ، وتساوت هذه النسبة مع دافع أنها %)43.4(
  ".الرابح بنهاية البرنامج 
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 & Papacharissi)ئج مع ما توصل إليه كل من وتتفق تلك النتا
Mendelson, 2007) حول دوافع مشاهدة تليفزيون الواقع وتوصل الباحثان إلى 

 )أنها وسيلة للترفيه واالسترخاء وتمرير الوقت(أن أهم دوافع المشاهدة كانت 
)pp.355-370( .  

  
  
  
  )3(جدول 

  الدوافع النفعية لمشاهدة برامج تليفزيون الواقع
  )357= ن (

  
  م  ال  إلى حد ما  بدرجة كبيرة

  %  ك  %  ك  %  ك  الدوافع النفعية  
تساعدني على معرفة مالمح الواقع الذي        1

  21.3  76  47.6  170  31.1  111  نعيشه
تشجعني علـى التفاعـل مـن خـالل           2

  21.6  77  43.7  156  34.7  124  .التصويت
تسمح لي بمناقشة بعض األمور المتعلقة        3

  18.5  66  46.5  166  35  125  .األصدقاء واألقارببالحلقات مع 
تشعرني بحرية التعبير وبـسلطة اتخـاذ         4

  18.8  67  46.8  167  34.5  123  .القرار من خالل التصويت للمتسابقين
ــصيات   5 ــب شخ ــى جوان ــرف عل التع

  20.4  73  45.9  164  33.6  120  .البرنامج
اكتساب معلومات جديدة عن المتـسابقين        6

  20.2  72  46.2  165  33.6  120  .ودولهم
  19.3  69  46.5  166  34.2  122  .تزيد من مشاركتي لألسرة عند المشاهدة  7

أسفرت النتائج العامة للدراسة عن مجموعة من الدوافع النفعية وراء تعرض 
وجاءت ) 3(الشباب العربي لبرامج تليفزيون الواقع كما يوضحها الجدول 

  :كما يلي 
  

تقارب نصف العينة أن الدافع النفعي وهي ما %) 47.6(وجدت نسبة  -
أنها " لمشاهدة برامج تليفزيون الواقع العربية كان إلى حد ما 

  "تساعدني على معرفة مالمح الواقع الذي نعيشه 
وهنا ترى الباحثة خطورة تلك النتيجة حيث تعتقد نسبة كبيرة من 

يل صالشباب أن تلك البرامج تعكس الواقع العربي، مما يدعم تأ
بيت الممارسات والسلوكيات السلبية للمشاركين في البرنامج في وتث

  .أذهان الشباب العربي بما يؤدي بدوره إلى هدم القيم والثقافة العربية
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تشعرني بحرية التعبير وبسلطة اتخاذ القرار " جاء أيضاً الدافع بأنها  -
، %)46.8(إلى حد ما بنسبة " من خالل التصويت للمتسابقين 

 العينة التي أشارت بأن الدافع النفعي لمشاهدة تلك وتساوت نسبة
أنها تسمح لي بمناقشة بعض األمور المتعلقة "البرامج إلى حد ما هو 

بالحلقات مع األصدقاء واألقارب، وأنها تزيد من مشاركتي لألسرة 
لكل منهما، %) 46.5(، حيث حاز الدافعان على نسبة "عند المشاهدة
إلى حد ما " ومات جديدة عن المتسابقيناكتساب معل" تالهما دافع 

  %).46.2(بنسبة 
وتتفق تلك النتائج مع ما تبرزه نتائج التقارير والدراسات من ارتفاع  -

أعداد مشاركات الجمهور من خالل التصويت والرسائل القصيرة 
SMSواالتصاالت الهاتفية،ومنها دراسة  (Thorn, William, 2005)

(، 
حث أنهم من خالل برامج تليفزيون الواقع حيث أفاد الشباب عينة الب

ون المعرفة عن طريق لادبيتعلمون عن أناس يختلفون عنهم ويت
التفاعل االجتماعي وأنهم يتوحدون مع شخصية أو أكثر من 

، كما تتفق تلك النتائج أيضاً مع دراسة ) p.255( شخصيات البرنامج
، )2008هبة شاهين، (ودراسة   ،)2008ي، ضاعينصر الدين ل(

" من الشباب الجامعي يشاركون في برنامج % 31.8حيث وجدت أن 
 .عبر الرسائل القصيرة والبريد االلكتروني للبرنامج" ستار أكاديمي 

  
  :  االتجاه نحو برامج تليفزيون الواقع -

من الشباب عينة %) 71.7(تشير بيانات الدراسة المسحية أن نسبة   
رامج تليفزيون الواقع يليهم نسبة ذوي البحث لديهم اتجاهات محايدة نحو ب

من العينة، وهي نسب عالية إذا ما قورنت %) 24.4(االتجاهات اإليجابية 
بنسبة ذوي االتجاهات السلبية نحو تلك البرامج، حيث لم تتجاوز نسبتهم 

  .فقط%) 3.9(
  

والجدول التالي يوضح استجابات المبحوثين على عبارات مقياس   
  :االتجاه 
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  )4(ل جدو
  اتجاهات العينة نحو برامج تليفزيون الواقع

  
  م  معارض بشدة  معارض  محايد  موافق  موافق بشدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  عبارات المقياس  
تخترق منظومة العـادات والتقاليـد        1

11  21.6  77  14  50  .بشكل سلبي
0  30.8  88  24.6  32  9  

تغير النظرة التقليدية في العالقة بـين         2
  4.5  16  18.1  65  7  25  29.1  104  41.2  147  .ن بشكل أكثر حرية وإيجابيةالجنسي

تشجع األطفال والشباب على متابعـة        3
  10.9  39  33.9  121  12.3  44  25.2  90  17.6  63  .شخصيات سيئة يعتبرونها قدوة

يتناسب مـضمونها الترفيهـي مـع         4
  8  3  8.1  29  8.1  29  37.3  133  45.7  163  .المجتمعات العصرية

تجعلنا نعيش بعيداً عن الواقع في عالم         5
  11.8  42  29.4  105  12  43  36.1  129  10.6  38  .الخيال والالواقع

تعد متنفساً للشباب ومخرجاً للمشكالت     6
  1.1  4  19.9  71  9.8  35  32.8  117  36.4  130  .النفسية

تفــرض قــيم ســلبية علــى واقــع   7
  12.6  45  30  107  14  50  28.3  101  15.1  54  المجتمعات العربية

ــشباب   8 ــي لل ــع الفعل تعــرض الواق
  2.8  10  15.7  56  10.4  37  39.2  140  31.9  114  .العصري

تشجع علـى االنحـراف األخالقـي         9
  13.7  49  31.1  111  22.1  79  21.8  78  11.2  40  .والسلوكي لألطفال والمراهقين

  3.9  14  19  68  19  68  31.4  112  26.6  95  .تنمي الجانب العاطفي للشباب  10
  5.9  21  27.2  97  22.4  80  34.5  123  10.1  36  .تساعد على التمرد على قيم المجتمع  11
  8.1  29  24.1  86  21.6  77  31.1  111  15.1  54  .ليست مهددة للقيم االجتماعية  12

  
بمراجعة بيانات الجدول السابق ارتفاع نسبة الموافقة بشدة على   

يتناسب "بأنها %) 45.7(نسبة العبارات اإليجابية لمقياس ليكرت، فقد أشارت 
لعبارة %) 41.2(، تالها نسبة "مضمونها الترفيهي مع المجتمعات العصرية

، "أنها تغير النظرة التقليدية للعالقة بين الجنسين بشكل أكثر حرية وإيجابية"
نسبة " تعرض الواقع الفعلي للشباب العصري"كما وافق على عبارة 

من أفراد %) 31.1(اطفي للشباب بنسبة تنمي الجانب الع"وأنها %) 39.2(
  .العينة

  
 على العبارات السلبية ةمن ناحية أخرى ارتفعت نسبة المعارض  

من العينة بالرفض على %) 33.9(مفردة بنسبة ) 121(بالمقياس، فقد أجاب 
أنها تشجع األطفال والشباب على متابعة شخصيات سيئة يعتبرونها " عبارة 
تشجع على " رفضت عبارة أن تلك البرامج %) 31.1(يليها نسبة " قدوة 

مفردة ) 107(، ورفض "االنحراف األخالقي والسلوكي لألطفال والمراهقين 
، يليها "تعرض قيم سلبية على واقع المجتمعات العربية " أنها %) 30(بنسبة 
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تجعلنا نعيش بعيداً عن الواقع في عالم الخيال " عارضوا أنها %) 29.4(
أنها تخترق منظومة العادات " وبلغت نسبة الحياد على عبارة ، "الالواقع و

  .من الشباب عينة البحث%) 30.8(والتقاليد بشكل سلبي 
  
  :  النتائج المتعلقة بالهوية لدى عينة الشباب العربي -4

من ) %81.2(كبيرة تصل إلى تسفر بيانات الدراسة عن أن نسبة   
في يس لديهم إيمان كافي بمعتقداتهم أفراد العينة معلقوا الهوية وهم الذين ل

 الذين لديهم إيمان قوي بمعتقداتهم ومبادئهمأي نسبة منجزو الهوية حين كانت 
) %11.8(جاءت نسبة بسيطة من العينة كما ، %)7(نسبة ضئيلة ال تتجاوز 

  .مشتتوا الهوية وهم الذين يفشلون في االلتزام بأيديولوجية ومعتقدات ثابتة
  

حليل اإلحصائي الستجابات العينة من الشباب العربي وقد أسفر الت  
  :على عبارات مقياس الهوية عن النتائج الموضحة بالجدول التالي 
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  )5(جدول 
  استجابات أفراد العينة على مقياس الهوية

  م  ال  إلى حد ما  بدرجة كبيرة
  %  ك  %  ك  %  ك  عبارات مقياس الهوية  
  7  25  54.9  196  38.1  136  .لأعرف بالتحديد ما أكونه في المستقب  1
  17.1  61  47.1  168  35.9  128  .لم أجد ما يشغلني من مسائل وأمور دينية  2
  15.1  54  45.9  164  38.9  139  .ال يوجد نمط أو أسلوب معين في الحياة يجذبني عن غيره  3
  23.5  84  30.5  109  45.9  164  .من يتمسك بالقيم والمبادئ يضيع هذه األيام  4
  18.8  67  35.6  127  45.7  163  .ستمتاع بالحياة وعموماً ليس لدي وجهة نظر محددة في الحياةأحب اال  5
  16.8  60  40.9  146  42.3  151  .اإليمان بقيم معينة ما هو إال وسيلة لتحقيق أغراضنا  6
  22.7  81  40.3  144  37  132  .القضايا التي تهم الناس حولي ال تشغل بالي  7
  14.8  53  49.9  178  35.3  126  .تراك في األنشطة الترويحيةنادراً ما أبادر باالش  8
  13.4  48  40.6  145  45.9  164  .ليس لدي أصدقاء مقربين فقط أحب أن أجد نفسي وسط حشد من الناس  9
  19.9  71  23.2  83  56.9  203  .تتغير وجهة نظري باستمرار عن الصواب والخطأ والحالل والحرام  10
  13.7  49  45.4  162  40.9  146  .أكثر مما يعتمد على إمكانيات اإلنسانالنجاح يعتمد على الحظ   11
  16  57  33.3  119  50.7  181  .ال أفكر كثيراً في مسئولياتي أثناء الحياة الزوجية  12
  17.1  61  20.7  74  62.2  222  .ليس عيباً أن يلبس الشاب سلسلة أو أنسيال  13
  15.1  54  37.3  133  47.6  170  .أفضل أن أكون مع نفسي عن تواجدي مع اآلخرين  14
  13.4  48  21  75  65.5  234  .ال يجب أن يفكر الفرد إال في نفسه ومصالحه فقط  15
  33.1  118  46.2  165  20.7  74  .ال أجد صعوبة في التعامل مع الجنس اآلخر  16
  21.8  78  39.8  142  38.4  137  .لو عاد الزمن إلى الوراء ما اخترت ما أنا عليه اآلن  17
  10.6  83  52.1  186  37.3  133  .إيماني الشخصي مسألة ذاتية وقد أيقنت مدى إيماني  18
  13.2  47  47.6  170  39.2  140  .كونت لنفسي وجهة نظر مثالية عن أسلوبي في الحياة  19
تشغلني دائماً العديد من األسئلة الخطيرة عن قضايا اإليمـان واألمـور              20

  34.5  123  42.9  153  22.7  81  .الدينية
  18.8  67  38.1  136  43.1  154  .هناك مبادئ وقيم ينبغي التمسك بها مهما كانت الظروف  21
  4.5  16  49.6  170  47.9  171  .أحدد لنفسي ما أريده في المستقبل  22
  22.4  80  44.5  159  33.1  118  .الحالل بّين والحرام بّين وال أخلط بين هذا وذاك  23
  35  125  48.2  172  16.8  60  . الترويحية ألمارسها بانتظاماخترت واحداً أو أكثر من األنشطة  24
  29.5  91  54.3  194  20.2  72  .ليس هناك ما يبرر تواجد الفتيات والفتيان معاً  25
  25.2  90  44.8  160  30  107  .أصبح لدي فكرة واضحة عما يجب توافره في صديقي من صفات  26
  15.1  54  44.5  159  40.3  144  .ال أتردد في قول الصدق مهما كانت العواقب  27
  21  75  45.7  163  33.3  119  .أعرف الطريقة التي تناسبني لتقسيم مسئولياتي في الحياة الزوجية  28
  9.2  33  32.2  115  58.5  209  .أرفض طريقة الملبس وتسريحات الشعر غير المألوفة  29
  6.7  24  40.9  146  52.4  187  .ينبغي أن أفكر في مصلحة اآلخرين كما أفكر في نفسي  30
  10.6  38  57.1  204  32.2  115  .ما أنا عليه من صفات هو ما سأكون عليه في المستقبل  31
  27.2  97  42.6  152  30.3  108  .أشعر بسعادة عند تواجدي مع اآلخرين  32
اختيار أصدقائي المقربين على أساس أن يتشابهوا معي في قيم أتحلـى              33

  23  82  39.4  142  37.3  133  .بها
  28.3  101  34.2  122  37.5  134  .من المهم أن أحدد اتجاهاتي وطموحاتي  34
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تشير بيانات الجدول الموضحة أعاله إلى ارتفاع معدل اإلجابة 
بالموافقة بدرجة كبيرة على العبارات السلبية بالمقياس، فقد جاءت استجابة 

 الفرد إالّ أنه ال يجب أن يفكر" عينة الشباب إيجابية بدرجة كبيرة على عبارة 
أجابت أنه %) 62.2(تليها نسبة %) 65.5(بنسبة " في نفسه ومصالحه فقط 

، يليها الموافقة بدرجة كبيرة "ليس عيباً أن يلبس الشباب سلسلة أو انسيال"
تتغير وجهة نظري باستمرار عن الصواب والخطأ والحالل "على عبارة 

  %).56.9(بنسبة " والحرام
  

ي نتائج البحث والتي تشير إلى تعليق ومن المؤشرات الخطيرة ف
الهوية وتذبذبها لدى عينة البحث ارتفاع نسبة الحياد على بعض عبارات 

ما أنا " من العينة بالحياد على عبارة %) 57.1(المقياس، فقد أجابت نسبة 
يليها نسبة الموافقة إلى " عليه من صفات هو ما سأكون عليه في المستقبل 

وتقاربت مع " عرف بالتحديد ما أكونه في المستقبل أ" حد ما على عبارة 
ليس هناك ما يبرر تواجد الفتيات والفتيان " نسبة الذين أجابوا أنه إلى حد ما 

  ".معاً 
  

بدرجة كبيرة على العبارة %) 58.5(ومن ناحية أخرى وافقت نسبة 
ة يليها نسب" أرفض طريقة الملبس وتسريحات الشعر غير المألوفة "اإليجابية 

ينبغي أن أفكر في مصلحة " وافقت بدرجة كبيرة على عبارة %) 52.4(
" أحدد لنفسي ما أريده في المستقبل" ثم عبارة ". اآلخرين كما أفكر في نفسي 

وتقاربت تلك النسبة مع الذين وافقوا بدرجة كبيرة على %) 47.9(بنسبة 
حيث " ظروف أن هناك مبادئ وقيم ينبغي التمسك بها مهما كانت ال" عبارة 

  .من العينة%) 43.1(بلغت نسبتهم 
  

وتفسر الباحثة هذه النتيجة في ضوء ظاهرة انتشار الفضائيات 
العربية الخاصة ذات الطابع التجاري، والتي يستمر إرسالها على مدار 

 وخاصة فئة الشباب –الساعة بقصد اإلثارة والتشويق وجذب المشاهد العربي 
ستقاة من واقع الثقافة العربية بل هي ثقافة  وتعتمد على برامج ليست م–

  .مستوردة ومقلدة لتنزع الشباب العربي من واقعهم وتشتت هويتهم
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أيضاً يمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء تأثيرات العولمة وما تحدثه 
من سيطرة المواد اإلعالمية األجنبية على اختالف أشكالها من برامج غنائية 

ت موجهة خصيصاً للشباب، وما تحمله تلك البرامج ومنوعات ودراما وإعالنا
من قيم وسلوكيات وأفكار متباينة مع خصائص المواطن العربي مما يؤثر 

    )327،ص2004عزة الكحكى،(على المدى البعيد في أحداث أزمة الهوية
  

   :نتائج اختبار الفروض : ثانياً
الهوية بين توجد فروق دالة إحصائياً في درجات مقياس : الفرض األول 

 –كثيفو التعرض (فئات العينة وفقاً لكثافة التعرض لبرامج تليفزيون الواقع 
  ). التعرضو قليل–متوسطو التعرض 

وجاءت النتائج كما هي ) ف(والختبار صحة الفرض تم حساب قيمة 
  :موضحة بالجدول التالي 

  
  )6(جدول 

  تحليل تباين أحادي االتجاه بين مستويات تعرض العينة 
    رامج تليفزيون الواقع في مقياس الهويةلب

متوسط   مصدر التباين
 المربعات

مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

  2  192.947  96.487  بين المجموعات
  354  10710.259  30.255  داخل المجموعات

  356  10903.232    المجموع
  دالة  3.189

  
  :آلتي من بيانات الجدول السابق يتضح ا

  
 متوسطو –كثيفو (بقياس التباين بين فئات العينة من حيث التعرض   

في متوسطات درجات مقياس الهوية، اتضح وجود فروق )  التعرضو قليل–
، ولتحديد مصدر هذه )0.05(دالة إحصائياً بين المجموعات عند مستوى 

ء  إلجراTukey تم استخدام اختبار توكي ،الفروق ولصالح أي المجموعات
  .مقارنات بين المجموعات
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  ) :7(وأسفرت النتائج عما يوضحه الجدول 
  

  )7(جدول 
  اختبار توكي للمقارنات المتعددة بين فئات التعرض في متوسطات درجات الهوية

  
  كثيفو   الفئات  المتوسطات

  التعرض
متوسطو 
  التعرض

منخفضو 
  التعرض

  -    -  كثيفو التعرض  65.317
    -  1.182  متوسطو التعرض  66.50
  -  0.798  *1.981  منخفضو التعرض  67.298

  )0.05(مستوى المعنوية 
  

ومن بيانات الجدول يتضح أن مصدر الفروق عند المقارنة المتعددة 
) M= 65.13(بين فئات التعرض تتمثل في وجود فروق بين كثيفو التعرض

في متوسطات درجات الهوية عند مستوى ) M= 67.29(وقليلو التعرض 
  .الح المجموعة األقل تعرضاً لبرامج تليفزيون الواقعلص) 0.05(

ويمكننا بذلك القول أن األقل تعرضاً هم األعلى في مستوى الهوية 
  .والعكس صحيح، وبذلك تثبت صحة الفرض األول

ويمكن تفسير تلك النتيجة بأن األكثر تعرضاً لبرامج تليفزيون الواقع 
لمعيشة والعالقات كما تعرضه هم تلك الفئة التي تبحث عن نمط حياة في ا

لهم الفضائيات، مما قاد إلى تبديل المستوى الفكري لرؤية المفاهيم كالقيم 
ومن جهة أخرى يمكن تفسيرها بأن األكثر تعرضاً هم . واألخالق والهوية

األكثر إدراكاً لواقعية المضمون المقدم من خالل تلك البرامج، ويؤكد هذه 
ت علمية من أن نسبة كبيرة من الشباب النتيجة ما توصلت له دراسا

يترجمون ما يقدم لهم في القنوات الفضائية إلى وقائع حية في حياتهم من 
، حيث أدت كثرة مشاهدة  (Kang & Morgan, 1988)أمثلة ذلك دراسة 

البرامج المستوردة إلى تحويالت جادة عن القيم الكورية واختالل المعايير 
عزه ( وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له .)pp.431-438( التقليدية الكورية

في دراسة أخرى حول القنوات الفضائية األجنبية ) 2004الكحكي، 
 تعرضاً هم األكثر تشتتاًً في الهوية األكثروانعكاساتها على الهوية حيث كان 

حيث أثبت مدى ) 2004حسين أبو شنب، ( أيضاً دراسة ، )361ص،(الثقافية
فيه واألغاني المصورة على القيم والعادات والهوية تأثير برامج التر



 - 32 -

علياء (، على حين تتعارض تلك النتيجة مع ما توصلت له الفلسطينية
 دالة بين تعرض المبحوثين من ارتباطيه من وجود عالقة )2004رمضان، 

  . )76- 73ص(الشباب الجامعي للبث الفضائي وإدراكهم لهويتهم الثقافية
  

د فروق دالة إحصائياً في درجات مقياس الهوية بين توج: الفرض الثاني 
نحو برامج )  سلبي– محايد –إيجابي (فئات العينة وفقاً لدرجة االتجاه 

  .تليفزيون الواقع لصالح ذوي االتجاهات السلبية
  

ولحساب الفروق بين فئات العينة من حيث االتجاه نحو برامج 
س الهوية تم استخدام تحليل تليفزيون الواقع في متوسطات درجاتهم في مقيا

  : كما يلي ANOVAالتباين أحادي االتجاه 
  

    )8(جدول 
متوسط   مصدر التباين

 المربعات
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

  2  91.573  45.786  بين المجموعات
  354  10811.660  38.541  داخل المجموعات

  356  10903.232    المجموع
  غير دالة  1.499

  
 – محايد –سلبي (مقياس التباين بين فئات العينة من حيث االتجاه   
في متوسط درجات الهوية لم يتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين ) إيجابي

  .وبذلك لم تثبت صحة الفرض الثاني للدراسة. المجموعات الثالثة
  

حو ومن هنا تجد الباحثة أن عدم وجود عالقة بين اتجاه المبحوث ن  
برامج تليفزيون الواقع ومستوى الهوية لديه تعد نتيجة منطقية فاألكثر تأثيراً 
في ذلك هو متغير التعرض لتلك البرامج، كما يمكن تفسير تلك النتيجة في 

ية تم اختيارها ممن يتعرضون دضوء نوعية عينة البحث، فهي عينة عم
  .ه سلبياً أم إيجابياًلبرامج تليفزيون الواقع، بغض النظر عما إذا كان اتجاه

  
توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في كثافة : الفرض الثالث 

فروق بين المجموعتين في التعرض لبرامج تليفزيون الواقع في حين ال توجد 
  .كل من مستوى الهوية ودوافع التعرض لديهم
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 لعينة حاولت الباحثة من خالل هذا الفرض اختبار تأثير متغير النوع  

، لذلك تم  ودوافع التعرضالبحث على كل من كثافة التعرض والهوية
 في تلك  لحساب الفروق بين المجموعتينT-Test) ت(ار ـراء اختبـإج

  :المتغيرات، وجاءت النتائج كما يعرضها الجدول التالي 
  

  )9(جدول 
  لمعنوية الفروق بين الذكور واإلناث) ت(اختبار 

  ى الهويةفي كثافة التعرض ومستو
  

االنحراف  المتوسطات  العدد الفئات  المقياس
مستوى   قيمة ت  المعياري

 المعنوية
  كثافة التعرض  1.33  6.24  152  ذكور
  1.34  6.92  205  إناث

4.733*  0.001  

  غير دالة  0.425  5.36  66.45  205  إناث  مستوى الهوية  5.72  66.20  152  ذكور

  غير دالة  0.833  2.03  15.04  205  إناث الدوافع الطقوسية  2.04  15.05  152  ورذك

  2.04  14.77  152  ذكور

ض
دوافع التعر

  

  غير دالة  1.63  1.81  15.11  205  إناث  الدوافع النفعية

  
ومن بيانات الجدول يتضح وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في    

ت اإلناث أكثر كثافة التعرض لبرامج تليفزيون الواقع لصالح اإلناث، فقد كان
  .تعرضاً لتلك البرامج أكثر من الذكور

  
ولعل هذه النتيجة تعد منطقية حيث أن اإلناث أكثر ميالً من الذكور    

لبرامج المنوعات والبرامج الغنائية، خاصة وأن برامج تليفزيون الواقع 
معظمها تعتمد على المسابقات في مجال الغناء تتعارض نتيجة الفرض في 

 حيث لم يكن لمتغير (Reiss & Wittz, 2004)ة مع دراسة كل من هذه الجزئي
، )pp.363-378(النوع تأثير دال على تعرض العينة لبرامج تليفزيون الواقع

فقد ظهرت فروق غير ) 2004أنور الرواس، (وتتعارض أيضاً مع دراسة 
دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في الشباب العماني في كثافة تعرضهم 

  . )28ص( ضائيات الغنائية العربيةللف
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كما يتضح من نتائج الجدول الموضحة أعاله عدم وجود فروق دالة    

بين الذكور واإلناث في كل من مستوى الهوية ودوافع التعرض وتتعارض 
، حيث اتضح وجود  )عزة الكحكي(تلك النتيجة مع ما أسفرت عنه دراسة 

 الهوية وتفوقت اإلناث على فروق دالة بين الذكور واإلناث في مستوى
  . )363ص(الذكور في إنجاز الهوية

  
وفيما يتعلق بدوافع التعرض تتشابه نتائج الدراسة الحالية مع دراسة    
في عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الدوافع  )2004أنور الرواس، (

لدوافع النفعية للتعرض للقنوات الغنائية، في حين تتعارض معها فيما يتعلق با
  .  )30ص ( الطقوسية

، حيث  )2004محمود فريد، (أيضاً تتعارض تلك النتيجة مع دراسة    
)  إناث–ذكور (تبين عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين نوع األطفال 

والدوافع النفعية لمشاهدة قنواتهم الفضائية، في حين تبين وجود تلك العالقة 
  . )276ص (  الدوافع الطقوسيةمع
  
  .ذلك يمكن القول بقبول الفرض الثالث للدراسةوب
  

 دالة بين مستوى الهوية لدى أفراد ارتباطيهتوجد عالقة :  الفرض الرابع 
  ). نفعية–طقوسية (العينة ونوع دوافع التعرض 

  
ولقياس الفرض تم تحليل البيانات باستخدام معامل ارتباط بيرسون    

ض بمستوى الهوية لدى أفراد العينة، لكل من الدوافع الطقوسية والنفعية للتعر
  :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي 
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  )10(جدول 
  ) النفعية–الطقوسية (العالقة بين دوافع التعرض 

  ومستوى الهوية
  

  مستوى الداللة  مستوى الهوية  المتغير
  غير دالة  0.88  الدوافع الطقوسية
  غير دالة  0.30  الدوافع النفعية

  
 دالة بين نوع ارتباطيه بيانات الجدول عدم وجود عالقة يتضح من   

لبرامج تليفزيون الواقع ومستوى الهوية لدى )  نفعي–طقوسي (دافع التعرض 
  .أفراد العينة وبذلك لم تثبت صحة الفرض الرابع

ويمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الفرض    
فقد اتضح أن هناك تأثير دال لتعرض األول في موضع سابق بتلك الدراسة، 

العينة على مستوى هويتهم فاألكثر تعرضاً هم األقل في مستوى الهوية، 
بغض النظر عما إذا كان هذا التعرض بدافع التسلية والترفيه وقضاء وقت 

  .الفراغ، أم بغرض اكتساب المعلومات والتفاعل االجتماعي
حسين أبو شنب، (ة تتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه دراس   

، حيث اتضح أن دوافع مشاهدة الشباب الجامعي الفلسطيني ألغاني  )2004
في حين تتعارض مع . الفيديو كليب ال تؤثر على الهوية الوطنية الفلسطينية

 ارتباطيهحيث وجدت عالقة ،)2007عزة الكحكي، (النتيجة التي توصلت لها 
عوذة وإدراك تأثر الشخص دالة بين دوافع التعرض لقنوات السحر والش

  .الثالث
  

توجد فروق دالة إحصائياً بين المستويات التعليمية ألفراد : الفرض الخامس 
  .العينة في متوسط درجاتهم بمقياس الهوية

  
الباحثة من خالل هذا الفرض اختبار تأثير متغير التعليم على حاولت    

تباين أحادي االتجاه مستوى الهوية لدى عينة البحث، لذلك تم إجراء تحليل 
ودرجات )  المنخفض– المتوسط –األعلى (بين فئات العينة من حيث التعليم 

 امستوى الهوية لديهم، وأسفر التحليل اإلحصائي عن النتائج التي يعرضه
  ).11(جدول 
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  )11(جدول 
  تحليل تباين أحادي االتجاه بين المستويات التعليمية للعينة 

  في مستوى الهوية
  

مصدر 
  التباين

متوسط 
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

  قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

بين 
  2  414.556  207.278  المجموعات

داخل 
  356  10488.677  29.629  المجموعات

6.996  0.001  

        10903.232    المجموع
  

من الجدول السابق يتضح وجود فروق دالة بين المستويات التعليمية    
في درجات مقياس الهوية وبذلك تثبت )  منخفض– متوسط – عالي(للعينة 

وهي قيمة دالة عند مستوى ) 6.996= ف (صحة الفرض حيث جاءت قيمة 
 Tukey، ولمعرفة مصدر الفروق أجرى اختبار توكي )0.001(معنوية 

  :وجاءت النتائج كالتالي 
  

  )12(جدول 
  اختبار توكي للمقارنات المتعددة بين الفئات التعليمية

  في متوسطات درجات الهوية
  

  األقل تعليماً الفئة المتوسطة  األعلى تعليماً  الفئات  المتوسطات
  -  -  -  األعلى تعليماً  65.32
  -  -  *2.173 الفئة المتوسطة  67.50
  -  0.378  1.795  األقل تعليماً  67.12

  )0.001(مستوى المعنوية 
  
بين الفئة ) 0.001(يتضح من الجدول وجود فروق دالة عند مستوى    

لصالح الفئة ذات المستوى ) M=65.3(والفئة األعلى ) M=67.5(المتوسطة 
المتوسط تعليمياً، في حين لم يتضح داللة الفروق بين األقل واألعلى تعليماً، 

  .وبين الفئة المتوسطة واألقل تعليماً
وبهذا يتضح تأثير متغير التعليم على مستوى الهوية حيث األعلى    

 التي حققت درجة ةليماً هم األقل إنجازاً للهوية عكس الفئة المتوسطواألقل تع
إنجاز أفضل لهويتهم، وترى الباحثة أنه يمكن تفسير تلك النتيجة بأن المستوى 
األعلى للتعليم يجعل الفرد أكثر تعرضاً للقنوات الفضائية وأكثر انفتاحاً 
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اً بمفاهيم وقيم العولمة، واستخداماً للوسائل التكنولوجية مما جعلهم أكثر تأثر
كما أن األقل تعليماً أكثر جهالً وأقل وعياً بتراثهم الفكري والقيمي مما يساعد 

  .على استفحال أزمة الهوية والقيم االجتماعية
) 2004عزة الكحكي، (وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه دراسة    

ة أدى إلى تشتت حيث اتضح أنه كلما زاد المستوى التعليمي ألفراد العين
  . )364ص(الهوية لدى الشباب الذين يتعرضون للقنوات الفضائية األجنبية

 حيث أثبتت (Yihong and Other, 2007)كما تشابه مع نتائج دراسة    
دراسته أن هناك ارتباط دال بين الدافع للتعليم والتغير في الهوية الذاتية لدى 

 29 جامعة في 30الباً من ط) 2.278( الطالب الصينيين بلغت  منعينة
  .) pp.135-138( منطقة بالصين

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصغر واألكبر سناً : الفرض السادس 

 .من أفراد العينة في مستوى الهوية وكثافة التعرض لبرامج تليفزيون الواقع
  
 T-Test) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار  

 30 – 25(واألكبر سناً )  سنة20 – 12(ق بين األصغر سناً لحساب الفرو
من الشباب عينة البحث في كل الهوية وكثافة التعرض، وجاءت النتائج ) سنة

  ).13(كما يوضحها جدول 
  

  لمعنوية الفروق بين األكبر واألصغر سناً) ت(اختبار 
  في مقياس الهوية وكثافة التعرض

  
االنحراف  طاتالمتوس  العدد  المجموعات  المتغير

مستوى  )ت(قيمة   المعياري
  المعنوية

  0.001  *3.43  4.93  65.51  145  األكبر سناً  الهوية  5.89  67.78  124  األصغر سناً
  غير دالة  0.036  1.29  6.60  145  األكبر سناً  كثافة التعرض  1.40  6.61  124  األصغر سناً

  
ممن يتابعون يتضح وجود فروق دالة من األكبر واألصغر سناً    

برامج تليفزيون الواقع في مستوى الهوية ولصالح األصغر سناً، حيث جاءت 
، في حين لم )0.001(وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية ) 4.43=ت(قيمة 

يتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين األكبر واألصغر سناً في كثافة التعرض 
  .لبرامج تليفزيون الواقع
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رض جزئياً فيما يتعلق بالهوية، فيما لم تثبت وبذلك تثبت صحة الف   
  .صحته فيما يتعلق بكثافة التعرض

وترى الباحثة أن األصغر سناً هم بالضرورة أقل تعليماً وأقل احتكاكاً    
تأثراً بالتأثيرات السلبية التي تحدثها العولمة من طمس للهوية وتغيير القيم، 

اباً للمعرفة والخبرات واحتكاكاً ومن ناحية أخرى فإن األكبر سناً أكثر اكتس
بالعالم الخارجي، كما أنه بالضرورة أعلى تعليماً وإطالعاً لما تثبته وسائل 

  .عصرية في ظل مفهوم العولمةاإلعالم وبالتالي هم أكثر اكتساباً للقيم ال
من أن ) 2004عزة الكحكي، (تتفق هذه النتيجة مع ما أثبتته دراسة    

  . )365ص( ثير دال على الهوية وأزمة القيممتغير السن ليس له تأ
  
أما فيما يتعلق بعدم وجود فروق بين األصغر واألكبر سناً في كثافة    

التعرض فتفسره الباحثة بقدرة برامج تليفزيون الواقع على جذب فئة كبيرة 
من الشباب بشكل عام بغض النظر عن فئاتهم العمرية، وقد أثبتت كثير من 

كثافة تعرض فئة الشباب للقنوات الفضائية العربية، خاصة الدراسات ارتفاع 
، حيث  )2004أنور رواس، (الترفيهية والغنائية، وتتفق في ذلك مع دراسة 

لم تتضح وجود فروق بين فئات السن المختلفة للشباب العماني في التعرض 
  . )28ص( للفضائيات الغنائية

  
  :خاتمة الدراسة 

مفردة من ) 357(نية على عينة قوامها هذه الدراسة الميداأجريت    
 سنة، ومن 30 – 12في المرحلة العمرية من ) ذكور وإناث(الشباب العربي 

جنسيات عربية مختلفة، تم سحبها من كل من مصر وقطر، اختيرت العينة 
بطريقة عمدية ممن يتابعون برامج تليفزيون الواقع العربية ولو بصورة غير 

على مجموعة من المنطلقات الفكرية ومدخل اعتمدت الدراسة . منتظمة
االستخدامات واإلشباعات الختبار فروض الدراسة، وتم استخدام االستبيان 

كثافة (كأداة للدراسة وتضمن عدة من األسئلة لقياس مجموعة من المتغيرات 
 مقياس – االتجاه نحو برامج تليفزيون الواقع – دوافع التعرض –التعرض 

  ).لدراسةالهوية لدى عينة ا
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  :أسفرت الدراسة الميدانية عن مجموعة من النتائج جاء من أهمها 
  

من العينة تهتم إلى حد ما %) 55.2(أن نسبة عالية تصل إلى  -
بالتعرض لبرامج تليفزيون الواقع بالفضائيات العربية، وأن نسبة 

فرض إلى حد ما على التعرض %) 57.1(عالية أيضاً تصل إلى 
    .مجلحلقات تلك البرا

من أفراد العينة إلى حد ما في متابعة حلقات برامج %) 43.3(انتظم  -
تليفزيون الواقع، فقد بلغ عدد الذين يشاهدونها كل أيام األسبوع 

من حجم العينة يليها نسبة الذين يشاهدونها من يومين إلى %) 37.5(
كما يشاهد برامج تليفزيون الواقع بكثافة %) 36.4(ثالثة أيام بنسبة 

    %).21.6( أكثر من ثالث ساعات يومياً نسبة تصل إلى أي
وبتصنيف العينة إلى ثالثة مستويات في كثافة التعرض، فقد اتضح  -

ارتفاع معدل متوسطو التعرض لبرامج تليفزيون الواقع إلى 
، في حين %)29.1(، وكان كثيفوا التعرض يمثلون نسبة %)46.5(

   .عينةمن مفردات ال%) 24.4(يمثل قليلو التعرض 
وفيما يتعلق بدوافع التعرض فتشير نتائج الدراسة إلى ارتفاع معدل  -

التسلية " الشباب الذين يشاهدون تليفزيون الواقع بدرجة كبيرة بدافع 
تقلل من الشعور " ، يليه دافع %)41.2(بنسبة " والشعور بالسعادة 

من أفراد %) 44.3(كما ذكرت نسبة %) 39.2(بنسبة " بالوحدة 
تستهويني "  أن الدافع لمشاهدة تلك البرامج إلى حد ما هو أنه العينة

االسترخاء " أيضاً دافع يليه إلى حد ما " بعض شخصيات المتسابقين 
ورضيت نسبة %) 43.4(بنسبة " والهروب من الضغط النفسي 

من العينة أن الدافع النفعي لمشاهدة تلك البرامج إلى حد %) 47.6(
ثم أنها " رفة مالمح الواقع الذي نعيشه تساعد على مع" ما أنها 

تشعرني بحرية اتخاذ القرار من خالل التصويت للمتسابقين بنسبة 
)46.8.(%   

من الشباب عينة %) 71.7(أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة  -
البحث لديهم اتجاهات محايدة نحو برامج تليفزيون الواقع، يليهم نسبة 

في حين لم تتجاوز نسبة ذوي %) 24.4(ذوي االتجاهات اإليجابية 
فقط، فقد ارتفعت نسبة الموافقة بشدة %) 3.9(االتجاهات السلبية 
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على العبارات اإليجابية بمقياس ليكرت لالتجاه، حيث أشارت نسبة 
أنها يتناسب مضمونها الترفيهي مع المجتمعات العصرية، %) 45.7(

للعالقة بين تغير النظرة التقليدية " أنها %) 41.2(تالها نسبة 
تعرض الواقع الفعلي " كما أنها " الجنسين بشكل أكثر حرية وإيجابية 

من %) 33.9(، في حين رفض %)39.2(بنسبة " للشباب العصري 
أنها تشجع األطفال والشباب على متابعة شخصيات سيئة " العينة 

تشجع على " رفضت أنها %) 31.1(يليها نسبة " يعتبرونها قدوة 
تفرض " ، وأنها "خالقي والسلوكي لألطفال والمراهقين االنحراف األ

   %).30(بنسبة " قيم سلبية على واقع المجتمعات العربية 
من %) 81.2(أسفرت نتائج الدراسة عن أن نسبة كبيرة تصل إلى  -

وهم الذين ليس لديهم إيمان كافي (أفراد العينة معلقو الهوية 
الذين لديهم إيمان قوي (ة في حين كانت نسبة منجزو الهوي) بمعتقداته

وجاءت نسبة بسيطة من . فقط%) 7(ال تتجاوز ) بمعتقداتهم ومبادئهم
وهم الذين يفشلون في االلتزام (مشتتو الهوية %) 11.8(العينة تمثل 

وكان من المالحظ ارتفاع معدل ). بأيديولوجية ومعتقدات ثابتة
 . بمقياس الهويةاإلجابة بالموافقة بدرجة كبيرة على العبارات السلبية

  
  :وبالنسبة لنتائج اختبار الفروض 

  :اختبرت الدراسة ستة فروض جاءت نتائجها كما يلي  
  
اتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين فئات العينة من حيث التعرض  -1

في متوسطات درجات مقياس )  قليلو التعرض– متوسطو –كثيفو (
مج تليفزيون الهوية وجاءت الفروق لصالح منخفضو التعرض لبرا

  .الواقع
  
لم يتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين فئات العينة من حيث االتجاه  -2

نحو برامج تليفزيون الواقع في متوسط )  إيجابي– محايد –سلبي (
  .درجات الهوية

  
اتضح وجود فروق دالة بين اإلناث والذكور بالعينة في كثافة التعرض  -3

تضح وجود فروق ذات داللة فيما لبرامج تليفزيون الواقع، في حين لم ي
 .يتعلق بمستوى الهوية لدى المجموعتين
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لم تثبت صحة الفرض الرابع للدراسة حيث لم تسفر النتائج عن وجود  -4

 العينة ونوع دوافع أفراد دالة بين مستوى الهوية لدى ارتباطيهعالقة 
 ). نفعية–طقوسية (التعرض 

  
عالي (ويات التعليمية بالعينة اتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين المست -5

في مستوى الهوية، ولصالح المجموعة ذات )  منخفض– متوسط –
 .المستوى التعليمي المتوسط

  
أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة بين األكبر واألصغر سناً بين  -6

أفراد العينة في مستوى الهوية في حين لم تثبت وجود فروق دالة بينهما 
 .في كثافة التعرض

  
  :مقترحات ال

  :في ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما يلي 
  

في ظل انتشار برامج تليفزيون الواقع المعربة والمقلدة من الغرب  -1
نؤكد على ضرورة أن تأخذ القنوات الفضائية العربية في االعتبار 
تقديم برامج للواقع تعبر عن الواقع العربي وتعالج مشكالت 

ور الشباب الذي يحتاج إلى الجمهور بمصداقية خاصة جمه
تشخيص مشكالته وحلها من خالل مضامين خفيفة تواكب اهتماماته 
وأن تقدم تليفزيون الواقع مضامين واقعية وال يجعل جمهور الشباب 

  .يعيش في واقع غير واقعه أي ما يسمى بعالم الالواقع
  

أن تقوم األسرة وخاصة األم بدورها في توجيه أبناءها وانتقاء  -2
امج الهادفة التي تدعم القيم االجتماعية والدينية بما يساهم في البر

  .تنمية الشخصية الواعية ألبنائها
  

تدعيم قيم االنتماء والحفاظ على الهوية والشخصية العربية في  -3
 .مدارسنا وجامعاتنا العربية
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دراسة احتياجات الشباب والمراهقين وأخذ رغباته في االعتبار عند  -4
 بالقنوات الفضائية فال مانع من بث البرامج وضع خطط البرامج

الترفيهية والغنائية بشكل ال يخرج عن إطار القيم والعادات 
 .والتقاليد

  
لمبدأ المسئولية ) والخاصة منها تحديداً(مراعاة الفضائيات العربية  -5

االجتماعية للحفاظ على هويته ومراعاة أال تجرفها منافسة القنوات 
 رغبة في إرضاء الجمهور وتحقيق الربح األجنبية إلى تقليدها

  .المادي
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