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 : التعریف بالمجلة

ا متخصصة في مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دوریة علمیة تنشر أبحاثً               
ل عدد من األساتذة بَ من قِ  ھابتحكیم العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال، بعد أن تقوم

أول جمعیة  ،ریة للعالقات العامةلجمعیة المصا بإشراف علمي منالمتخصصین في نفس المجال، 
(عضو شبكة الجمعیات العلمیة بأكادیمیة البحث  علمیة مصریة متخصصة فى العالقات العامة

 العلمي والتكنولوجیا بالقاھرة).
الوكالة العربیة للعالقات العامة المتخصصة في التعلیم واالستشارات  مطبوعاتوالمجلة ضمن    

 العلمیة والتدریب.
 
o  ي ورقم إیداعولھا ترقیم دول بتصریح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر، معتمدةالمجلة 

كذلك  ،ا لنسختھا المطبوعة واإللكترونیة من أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا بالقاھرةومصنفة دولی� 
 مصر. يلجنة الترقیات العلمیة تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم
o ول دوریة علمیة محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دوریة أ

  Arab Impact Factor علمیة عربیة في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثیر العربي
نشر العلوم  " NSP للمؤسسة األمریكیة م۲۰۲۰% في تقریر عام ۱۰۰بنسبة  ۲٫۰۱بمعامل تأثیر = 

 .برعایة اتحاد الجامعات العربیةالطبیعیة " 
o .المجلة فصلیة تصدر كل ثالثة أشھر خالل العام 
o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمیة العربیة والدولیة 
o  ًا لشروط خاصة تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمیة أو دور نشر عربیة أو أجنبیة وفق

 المعلن. یلتزم بھا
o  وللباحثین المتقدمین لمناقشة رسائل الماجستیر  -یُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقیات العلمیة

 .هوالدكتورا
o ينوقشت، ویُقبل نشر عروض الكتب العلمیة المتخصصة ف يیُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمیة الت 

أساتذة التخصص من أعضاء ھیئة كذلك المقاالت العلمیة المتخصصة من  ،العالقات العامة واإلعالم
 التدریس.

 

 :النشر قواعد

  ولم یسبق نشره.أن یكون البحث أصیًال  -
كتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة الفرنسیة) على أن یُ  ــاإلنجلیزیة  ــتقبل البحوث باللغات: (العربیة  -

 باللغة العربیة. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبً  يللبحث ف
 واإلعالم ةـات العامـالعالق ية فـتھتم بھا المجل يات التـار الموضوعـإط يث فـون البحـأن یك -

 واالتصاالت التسویقیة المتكاملة. 
ل اللجان بَ تخضع البحوث العلمیة المقدمة للمجلة للتحكیم ما لم تكن البحوث قد تم تقییمھا من قِ  -

ن رسالة أكادیمیة نوقشت وتم م اوالمجالس العلمیة بالجھات األكادیمیة المعترف بھا أو كانت جزءً 
 منح صاحبھا الدرجة العلمیة.

) ۱٤راعى الكتابة ببنط (ویُ  ،ومراجعھ يكتابة البحث العلم يراعى اتباع األسس العلمیة الصحیحة فیُ  -
Simplified Arabic  والعناوین الرئیسیة والفرعیةBold ونوع الخط ، في البحوث العربیة

Times New Roman   ،۲٫٥٤وھوامش الصفحة من جمیع الجھات (في البحوث اإلنجلیزیة ،(

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 .Arial) بنوع خط ۱۱) بین السطور، أما عناوین الجداول (۱ومسافة (
ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنھجیة العلمیة بأسلوب متسلسل وفقً نھایة البحث وفقً  يیتم رصد المراجع ف -

 األمریكیة. APAوفقًا لطریقة  متن البحث يف
  Wordمكتوبة بصیغة  CDنسخ مطبوعة من البحث ونسخة إلكترونیة على ) ۲عدد ( یقدم الباحث -

 مصحوبة بسیرة ذاتیة مختصرة عنھ.
 يبقبول البحث للنشر. أما ف يحالة قبول البحث للنشر بالمجلة یتم إخطار الباحث بخطاب رسم يف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث  يحالة عدم قبول البحث للنشر فیتم إخطار الباحث بخطاب رسم
 أسرع وقت. يلھ ف

 خالل أسبوع من فیلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدًال  إذا تطلب البحث إجراء تعدیل بسیط -
أما إذا كان  ي،وإذا حدث تأخیر منھ فسیتم تأجیل نشر البحث للعدد التال ،استالم مالحظات التعدیل

 من إرسال المالحظات لھ. ایومً  ۱٥ ا فیرسلھ الباحث بعدالتعدیل جذری� 
$ ٥٥۰مبلغ جنیھ مصري للمصریین من داخل مصر، و ۲۸۰۰ما قیمتھ  یرسل الباحث مع البحث -

العلمیة الزمالة عضویة لمن یحمل  %)۲٥( للمصریین المقیمین بالخارج واألجانب، مع تخفیض
من الرسوم  )٪۲٥(. وتخفیض من المصریین والجنسیات األخرى المصریة للعالقات العامة لجمعیةل

یتم بعدھا إخضاع البحث للتحكیم   وألى عدد من المرات خالل العام.لطلبة الماجستیر والدكتوراه. 
   ة.ل اللجنة العلمیبَ من قِ 

حالة رفض ھیئة التحكیم البحث وإقرارھم  يف للباحثین من داخل وخارج مصر یتم رد نصف المبلغ -
  .بعدم صالحیتھ للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكیمھ ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبھ للبحث من الم -
 اجنیھً  ۳۰حالة الزیادة تحتسب الصفحة بـ  يف –A4) صفحة ٤۰ال یزید عدد صفحات البحث عن ( -

 $.۱۰للمصریین داخل مصر وللمقیمین بالخارج واألجانب یًامصر
 ) مستلة من البحث الخاص بھ.٥المجلة بعد نشر بحثھ، وعدد () نسخة من ۲یُرسل للباحث عدد ( -
 $.۱٥۰للمصریین ولغیر المصریین جنیًھا  ٥۰۰ملخص رسالة علمیة (ماجستیر)  -
$. على أن ال یزید ۱۸۰للمصریین ولغیر المصریین  اجنیھً  ٦۰۰ملخص رسالة علمیة (الدكتوراه)  -

 صفحات. ۸ملخص الرسالة عن 
 عضویة الجمعیة المصریة للعالقات العامة. ویتم إرسال عدد يلمن یشترك ف )٪۱۰(ویتم تقدیم خصم           

       .يمن المجلة بعد النشر للباحث على عنوانھ بالبرید الدول ة) نسخ۱(           
) نسخ من ۱یتم إرسال عدد (، و$ ۳۰۰جنیھ ولغیر المصریین  ۷۰۰نشر عرض كتاب للمصریین  -

لمن ) ٪۱۰(السریع. ویتم تقدیم خصم  يد النشر لصاحب الكتاب على عنوانھ بالبرید الدولالمجلة بع
 الجمعیة المصریة للعالقات العامة.زمالة عضویة  يیشترك ف

ومن خارج مصر  ،جنیھ ٦۰۰بالنسبة لنشر عروض تنظیم ورش العمل والندوات من داخل مصر  -
 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات.۳٥۰

$ ٤٥۰ومن خارج مصر  اجنیھً  ۱۲۰۰بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولیة من داخل مصر  -
 بدون حد أقصى لعدد الصفحات.

جمیع اآلراء والنتائج البحثیة تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة ولیس للجمعیة المصریة للعالقات  -
 دخل بھا. يأأو الوكالة العربیة للعالقات العامة العامة 

 -الوكالة العربیة للعالقات العامة رسل المشاركات باسم رئیس مجلس إدارة المجلة على عنوان تُ  -
 ،مع شارع األمین شارع صبري أبو علم تقاطع - شبین الكوم - المنوفیة -جمھوریة مصر العربیة 

، jprr@epra.org.eg المجلةمیل المعتمد من یواإل ،٦٦صندوق بریدي:  – ۳۲۱۱۱رمز بریدي: 
وإرسال صورة  البحثبعد تسدید قیمة   ceo@apr.agency رئیس مجلس إدارة المجلة  إیمیل أو

 تفید ذلك. ياإلیصال الت
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صدور أعداد المجلة �انتظام، م، یتواصل ٢٠١٣د�سمبر من عام  ـــ منذ بدا�ة إصدارها في أكتو�ر    
وعشرون عدًدا متتا�عین، تضم �حوًثا ورؤى علم�ة متعددة ألساتذة ومتخصصین  تسعةل�صدر منها 

 و�احثین من مختلف دول العالم. 
و�ما أن المجلة أول دور�ة علم�ة محكمة في �حوث العالقات العامة �الوطن العر�ي والشرق األوسط     

و ش�كة الجمع�ات العلم�ة ـــ وهي تصدر �إشراف علمي من الجمع�ة المصر�ة للعالقات العامة (عض
ـــ وجد فیها  ضمن إصدارات الو�الة العر��ة للعالقات العامة �أكاد�م�ة ال�حث العلمي والتكنولوج�ا �القاهرة)

األساتذة الراغبون في تقد�م إنتاجهم للمجتمع العلمي �كافة مستو�اته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق 
ي تصل إلیها المجلة من خالل مندو�یها في هذه الدول، و�ذلك من العر�ي، و�عض الدول األجنب�ة الت

لت المجلة على أول معامل تأثیر عر�ي  للدور�ات العلم�ة  (AIF)خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العر��ة المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلم�ة التي تصدر محتوًى 

م، والمعامل تا�ع لمؤسسة ٢٠٢٠في عام  ٢,٠١م، ومعدل ٢٠١٦في عام  ١,٣٤دل = �اللغة العر��ة �مع
 واتحاد Natural Publishing Sciences دار نشر العلوم الطب�ع�ة) (NSPالنشر األمر�ك�ة العالم�ة 

" Arcif. و�ذلك نجحت المجلة في الحصول على معاییر اعتماد معامل "أرس�ف العر��ة الجامعات
"اإلعالم مع�اًرا، وصنفت المجلة في تخصص  ٣١المتوافقة مع المعاییر العالم�ة والتي یبلغ عددها 

 " وهي الفئة األعلى.Q1على المستوى العر�ي ضمن الفئة "األولى واالتصال" 
كذلك تصدرت المجلة الدور�ات العلم�ة المحكمة المتخصصة في التصن�ف األخیر للمجلس األعلى       

ص "اإلعالم" وتقی�مها صخلحال�ة للجنة الترق�ات العلم�ة تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
). وأص�حت المجلة متاحة على قاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة"، و�ذلك ٧) درجات من (٧بـ (

�ة المستوف�ة لمعاییر أص�حت المجلة ضمن قائمة المجالت العلم�ة المحكمة التي تصدر �اللغة العر�
االنضمام لقواعد الب�انات العالم�ة، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر �عمادة ال�حث العلمي �جامعة أم 

 القرى.
دار المنظومة  - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالً�ا ضمن قواعد الب�انات الرقم�ة الدول�ة: (     

 ر�ك�ة وقاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة").دار نشر العلوم الطب�ع�ة األم -العب�كان  -
عدًدا  من المجلة نقدم لل�احثین في الدراسات اإلعالم�ة والمهتمین بهذا المجال الثالثینوفي العدد     

�حوًثا ورؤى علم�ة لألساتذة ولألساتذة المشار�ین والمساعدین و�ذلك ال�احثین، مقدمة للنشر العلمي �ضم 
رصید لل�احثین من أعضاء هیئة التدر�س للتقدم للترق�ة، أو ال�احثین لمناقشة الد�توراه بهدف تكو�ن 

 والماجستیر.



�اللغـة  ، نجـد �حثًـابنـي سـو�فففي البدا�ة نجد وعلى صعید ال�حوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة  
علـــى مســـتو�ات  جـــامعي  لمضـــمون  التثق�ـــف  الرقمـــيأثـــر تعـــرض الشـــ�اب ال تحـــت عنـــوان: " اإلنجلیز�ـــة

"، وهـو مقـدم مـن: تجر�ب�ـة �ـالتطبیق علـى مواقـع الشـ�كات االجتماع�ـة : دراسـة شـ�ه"التثق�ف الرقمي لـدیهم
 .مصر، من مروى �سیونيد. م.أ.

، من لجین محمد إبراه�م خانو ،مصر، من عزة جاللأ.م.د. : �ل من مت، قدّ أم القرى ومن جامعة     
دور العالقات العامة في إدارة األزمات �قطاع الفنادق في منطقة مكة �عنوان: "مشترً�ا �حًثا  السعود�ة
 ".المكرمة

المحددات النفس�ة لجودة  ، �حًثا �عنوان: "مصر، من أحمد خطابد. ، قّدم: القاهرةقناة ومن جامعة     
 ".عالقات العالمة التجار�ة من منظور االتصاالت التسو�ق�ة المتكاملة

صورة مصر �ما تعكسها " �حًثا �عنوان: ،مصر، من أكتو�ر ٦من ، �حیيجیهان د. : توقّدم    
 ."الحسا�ات الحكوم�ة الرسم�ة على وسائل التواصل االجتماعي

الدور >�عنوان: " دراسة مقارنة، فلسطین، من سمر الشنارد. ، قّدمت: جامعة النجاح الوطن�ةومن     
 ".�العالقات العامةالس�اسي واالجتماعي للمرأة العر��ة العاملة 

تعرض الجمهور "، �حًثا تحت عنوان: إ�مان سید عليد. : ت، قّدمعین شمسجامعة من  مصرومن     
 ".للدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة وعالقته �مستو�ات الرضا الح�ات�ة لد�ه: دراسة میدان�ة

من  وهند عبد الستار أبو ع�سى ،الكوع معین فتحيد. : �ل من ، قّدمالنجاح الوطن�ةومن جامعة 
دور العالقات الشخص�ة لممارسي العالقات العامة في قطاع المصارف  �عنوان: " مشترً�ا ، �حًثافلسطین

في فلسطین مع وسائل اإلعالم في تحقیق أهداف المصارف اإلعالم�ة: دراسة مسح�ة في ضوء نموذج 
 ".التأثیر الشخصي

�حًثا تحت عنوان:  ت، فقد قّدممصر، من سیناء، من جامعة عبد العظ�ملبنى مسعود د. أما     
سو�س وآثارها على الجمهور العالقات العامة لتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة بهیئة قناة ال ياستخدام ممارس"

 ". جيالخار 
، �حًثا مصر، من د. مي محمود عبد اللط�فومن الجامعة الحدیثة للتكنولوج�ا والمعلومات، قّدمت:     

�التطبیق على المنظمات العاملة : سترات�جات التسو�ق الحسي المستخدمة في الب�ع الشخصيا�عنوان: "
 ".في مصر

تسو�ق المقاصد  "، �حًثا تحت عنوان: مصر، من نرمین علي عجوة د.، قّدمت: القاهرةومن جامعة    
 ".دراسة میدان�ة :ر والس�احة وعالقته بن�ة الز�ارةالس�اح�ة في مصر عبر مؤثري السف

 
تحت  لكتا�ه املخًص ، سور�ا، من عبد النافع العلي عق�ة استعرض د.، أم درمانوأخیًرا من جامعة    

 ". العامة .. النظر�ات والممارسات"العالقات عنوان: 
 

 

. ومن المعلوم وهكذا فإن المجلة ترحب �النشر فیها لمختلف األج�ال العلم�ة من جم�ع الدول     
�الضرورة أن جیل األساتذة و�حوثهم ال تخضع للتحك�م ط�ًقا لقواعد النشر العلمي المت�عة في المجالت 

 العلم�ة. 

https://www.jprr.epra.org.eg/Vol_Issues_Research_ItemDetails.aspx?lang=ar&Id=2271
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للدرجة األعلى والطالب  التقدم للترقيألعضاء هیئة التدر�س الراغبین فى أما ال�حوث المنشورة      
 األساتذة المتخصصین.ِقَبل فتخضع جم�عها للتحك�م من  ه والماجستیرالد�تورا  تيالمسجلین لدرج

 يوجم�ع هذه ال�حوث واألوراق العلم�ة تعبر عن أصحابها دون تدخل من هیئة تحر�ر المجلة الت     
قبل  ین وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب ال�حوث الخاضعة للتحك�م لمراجعة التعد�الت العلم�ةتحدد المحكم

 النشر.
تخصص العالقات العامة �شكل  يفندعو هللا أن یوفقنا إلثراء النشر العلمي  اوأخیًرا ول�س آخرً       

 خاص والدراسات اإلعالم�ة �شكل عام.
 

 
 وهللا الموفق،،                                                                                                             
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تعرض اجلمهور للدراما التليفزيونية بالقنوات الفضائية املصرية وعالقته 

 مبستويات الرضا احلياتية لديه: دراسة ميدانية
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 )*( إیمان سید عليد. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 جامعة عین شمس. -مدرس اإلعالم التربوي في كلیة التربیة النوعیة  (*)



  "تعرض الجمھور للدراما التلیفزیونیة بالقنوات الفضائیة المصریة": د. إیمان سید علي ۲۲۲ 
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تعرض الجمھور للدراما التلیفزیونیة بالقنوات الفضائیة المصریة وعالقتھ 
 بمستویات الرضا الحیاتیة لدیھ: دراسة میدانیة

  
 إیمان سید علي د.                                                                             

       

   Dr.eman.sayed@sedu.asu.edu.eg        
  عین شمسجامعة                                                                                                                       

 



یهدف ال�حث الحالي إلى محاولة التعرف على العالقة بین تعرض الجمهور المصري للدراما       
التل�فز�ون�ة المعروضة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة ومستو�ات الرضا الح�ات�ة لد�ه. وتعد الدراسة من 

ة عشوائ�ة الدراسات الوصف�ة، واستخدمت ال�احثة منهج المسح اإلعالمي، وتمثلت عینة الدراسة في عین
) مفردة من الجمهور المصري وفًقا لخصائصهم الد�موغراف�ة من مشاهدي الدراما ٣٤٠قوامها (

اعتمدت الدراسة القلیو��ة). و  -الجیزة  –التل�فز�ون�ة المعروضة �القنوات الفضائ�ة �محافظات (القاهرة 
. وتوصلت الدراسة إلى ، مق�اس متوسطات الرضا الح�ات�ة �أدوات للدراسةاستمارة االستقصاء على

أس�اب تقبل الجمهور الصورة المقدمة للرضا عن الح�اة �القنوات الفضائ�ة  مجموعة من النتائج أهمها: أن
تقی�م القضا�ا األخالق�ة �طر�قة منطق�ة" یلیها " الرضا الشخصي في المواقف األكاد�م�ة  "تر�زت في:

والمهن�ة والترو�ح�ة والمجتمع�ة واألسر�ة" ثم "حل الصراعات االجتماع�ة "یلیها" القدرة على بناء عالقات 
ملة" و�لیها " القدرة على اجتماع�ة إ�جاب�ة وسو�ة" ثم " القدرة على تطو�ر أهداف مستقبل�ة أو خ�ارات محت

التك�ف الناجح رغم الظروف الصع�ة" وأخیًرا "إ�مان الفرد �قدرته على تنظ�م وتنفیذ األفعال الالزمة 
یوجد فرق دال إحصائً�ا بین متوسطات درجات الذ�ور ومتوسطات درجات اإلناث على لتحقیق ذاته". 

ت�ة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة رضا الح�افي تحقیق مستو�ات ال مق�اس دور الدراما التل�فز�ون�ة
في تحقیق مستو�ات الرضا بین متوسطات درجات الم�حوثین على مق�اس دور الدراما التل�فز�ون�ة 

توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة �ما  القلیو��ة) -الجیزة -ت�ة ت�ًعا الختالف التوز�ع الجغرافي (القاهرةالح�ا
 ة تعرض الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة ورضائه عن الح�اة.ذات داللة إحصائ�ة بین �ثاف

 -القنوات الفضائ�ة المصر�ة  -مستو�ات الرضا الح�ات�ة  - الدراما التل�فز�ون�ةالكلمات المفتاح�ة: 
 .الجمهور المصري 
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 يالمعاصر، و�ؤدتمثل الدراما التل�فز�ون�ة أحد أقوى عناصر التنشئة االجتماع�ة في المجتمع 
على ، و في تزو�د الجمهور �المعلومات المستخدمة في بناء تمثیلهم العقلي للواقع امحور�ً  افز�ون دورً �التل

من دراما لها تأثیر غیر م�اشر على الرضا �الح�اة، ألنها التل�فز�ون فإن مشاهدة ما �قدمه  وهذا النح
 عل�ه في الح�اة.  تسهم في تحدید أهدافنا وطموحاتنا وما �جب أن تكون 

و�عد الرضا �الح�اة من بین الظواهر المعقدة متعددة األ�عاد، والرضا �الح�اة هو متغیر فردي یرت�ط 
؛ و�تكون من نتاج للخبرات الح�ات�ة والهو�ة والمشاعر واألفكار والتمث�الت المختلفة ،ة�كل إنسان على حد

بهم، تفاعالتهم مع اآلخر�ن والبیئة المح�طة  في ضوء -أ�ًضا -�تشكل الرضا �الح�اة لدى األشخاصو 
 )،١(�المثیرات الخارج�ة والخبرات التأثیر�ة لألشخاص -�صورة م�اشرة-رت�ط یفإن الرضا �الح�اة  �التالي
وسائل ل �كون في بناء الرضا �الح�اة، وهنا  ًماهمو  امحور�ً  اتلعب البیئة االجتماع�ة الثقاف�ة دورً  كذلك

والتي تعتبر أساس�ة في ، ألنها تنقل الق�م الثقاف�ة االجتماع�ة للمشاهدین مهًما ادور اإلعالم واالتصال 
 .)٢(تشكیل إدراكهم ألنفسهم واآلخر�ن من حولهم

و�ؤثر التعرض المكثف للدراما التل�فز�ون�ة على تقبل الجمهور للصور التي تجسدها �صورة واقع�ة، 
أن تمثیل الجمهور للواقع االجتماعى ینتج �صورة م�اشرة  لىإ و�شیر العدید من الخبراء في مجال اإلعالم

للمعلومات من المحتوى الدرامي وهو ما یؤثر في جودة ح�اته الذات�ة ورضائه  من التعرض لإلعالم وتقبله
 .)٣( �الح�اة

و�عد التعرض المستمر للدراما التل�فز�ون�ة �مثا�ة أحد العوامل الرئ�س�ة المسأهمة في المستو�ات 
أن ذلك التعرض  )Jaeger, & Câmara, 2015(المرتفعة من عدم الرضا �الح�اة بین المشاهدین. و�وضح 

لفة من الح�اة ألن الدراما تعتمد على عرض صور مخت ا�سبب الكثیر من األضرار االجتماع�ة، ونظرً 
 ،على جودة ح�اة األشخاص -�شدة-�مكن أن تؤثر  -�التالي-فإنها ،)٤( الواقع�ة أو غیر الواقع�ة سواءً 

هذا وتتضح مظاهر التأثیر السلبي للتعرض للدراما التل�فز�ون�ة على الرضا وتز�د من عدم الرضا �ح�اتهم، 
انخفاض مستو�ات الثقة �النفس و انخفاض مدة التفاعل بین المح�طین،  يف متمثلة�الح�اة لدى الجمهور 

 .)٥( وتقدیر الذات
متصاص الرسائل اإلعالم�ة المقدمة عبر صور الدراما اأن  )Gui, & Stanca, 2016(و�وضح 

المتعلقة �المعلومات حول صور الح�اة االجتماع�ة واالقتصاد�ة المعروضة في تلك الدراما یرت�ط بتقبل 
 . )٦( هؤالء األشخاص لح�اتهم ومستو�ات الرضا العام بها

وفي ضوء ماسبق ومن خالل اطالع ال�احثة على الدراسات السا�قة التي تناولت متغیرات 
الدراسة، ومن خالل معا�شة ال�احثة للظروف التي �ع�شها الجمهور المصري ومایتعرض له من دراما، 

ف على مستو�ات الرضا الح�ات�ة لدى الجمهور نت�جة لتعرضهم من هنا بدأت الحاجة الشدیدة إلى التعر 
 للدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة.
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وقد  ،في المجتمعات الحدیثة اعد مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة أحد أكثر األنشطة الترفیه�ة انتشارً تُ 
إلى ز�ادة �بیرة في عدد القنوات التل�فز�ون�ة  -في الكثیر من الدول  - أدى انتشار القنوات الفضائ�ة

ما تقدمه من أعمال درام�ة لجمهورها، وارت�ط انتشار وتنوع المحتوى الدرامي �القنوات و�التالي ز�ادة 
 لجودة الح�اة. مهًما احیث تمثل مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة مصدرً ، التل�فز�ون�ة بز�ادة ساعات المشاهدة

هناك تأثیر سلبي لمشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة على جودة ح�اة المشاهدین، على الجانب اآلخر 
فكثرة التعرض لتلك األعمال یرت�ط �إضعاف اإلرادة ومواجهة اإلغواء أمام اإلبهار و�ثرة المزا�ا الفور�ة 

 لمشاهدة تلك الدراما. 
بین -ط الرضا �الح�اة على جودة الح�اة الذات�ة، حیث یرت� مهًما او�مثل الرضا �الح�اة مؤشرً 

�مستو�ات مرتفعة من العاطفة اإل�جاب�ة واالستمتاع �مستو�ات مرتفعة من الصحة الجسم�ة  -الش�اب
 . )٧( والعقل�ة

عنصر تأثیري : العنصر األول :یتكون من عنصر�ن رئ�سیین اوتعد جودة الح�اة الذات�ة مفهومً 
�النس�ة للعنصر الثاني فهو عنصر معرفي وُ�عرف ، أما السلبي وأ اإل�جابىیتكون من العاطفة أو التأثیر 

حاالت من ال ألنه، بین المشاهدین المهمةو�عد الرضا �الح�اة من بین المفاه�م  ،�اسم الرضا �الح�اة
وترت�ط مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة �عدم رضا الجمهور عن مستو�ات  ،مستقرة طو�لة األجلالعاطف�ة ال

 .)٨( على مستو�ات الرضا �الح�اة �النس�ة له -بدوره -أن یؤثر مع�شته، وهو ما �مكن
إن الجمهور في الوقت الحاضر، ومن خالل مشاهدته للدراما التل�فز�ون�ة، وما تعرضه من 
مشكالت وأحداث یتعرض لها یومً�ا خاصة �عد أن أص�حت الح�اة ملیئة �المثیرات واالنفعاالت، األمر 

خالل ما تقدمه الدراما التل�فز�ون�ة والتي قد �كون لها تأثیر سلبي على  من -�شكل م�اشر -الذي ینعكس
تعرض الجمهور للدراما  مدىما ": يمما سبق تتحدد مشكلة الدراسة فقراراته وأدائه ورضائه عن الح�اة، و 

 "؟التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة وعالقته �مستو�ات الرضا الح�ات�ة لد�ه


 اأن الدراما لها جاذبیتها لدى فئات الجمهور �اإلضافة إلى قوة تأثیرها، �ما �عد التل�فز�ون مصدرً  -١
تدعم تفاعله وتكامله  يوالق�م واألعراف وأنماط السلوك الت يإلدراك الواقع االجتماع ا للجمهورأساس�ً 

 ي لد�ه.والرضا أو عدم الرضا الح�اتمه لمستوى ح�اته �وتقی يمع النظام االجتماع
فالفرد  وثیق الصلة �الثقافة السائدة، تقدمه وسائل اإلعالم الذي موضوع الرضا الح�اتيدراسة  أن -٢

 ىیتعامل مع واقعه و�قترب منه، و�تعرف عل�ه من خالل الصورة التي عملت وسائل اإلعالم عل
 الثقافة.   ياالتجاه السائد فمما یترتب عل�ه اكتساب ترس�خها في ذهنه، 
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هذه الدراسة في لفت انت�اه القائمین على الدراما التل�فز�ون�ة إلى رفع مستواها من أجل تعز�ز  قد تسهم -٣
 الرضا �مستوى الح�اة من خالل تعرض الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة.

 حداثة الموضوع النسب�ة حیث إنه �جمع بین الجانب اإلعالمي والجانب النفسي "الرضا عن الح�اة". -٤
 بین �ثافة تعرض الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة ومستوى الرضا الح�اتي لد�ه.تفسیر العالقة  -٥
ما �مثله موضوع الرضا الح�اتي من أهم�ة لدى الجمهور، وما یترتب على عدم الرضا من فقد الثقة   -٦

 والسخط وتولید العنف، وقد �صل األمر إلى هدم الفرد لنفسه ولمن حوله. 
س�صل إلیها ال�حث في تحسین االستخدام اإل�جابى للدراما التل�فز�ون�ة، إمكان�ة أن تسهم النتائج التي  -٧

 والحد من اآلثار السلب�ة الناتجة عن اإلفراط في التعرض لها. 



یهدف ال�حث إلى محاولة التعرف على العالقة بین تعرض الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة �القنوات      
 و�ات الرضا الح�ات�ة لد�ه، و�تفرع من هذا الهدف �عض األهداف الفرع�ة التال�ة:الفضائ�ة المصر�ة ومست

 الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة یومً�ا.معدل ساعات مشاهدة الجمهور التعرف على  -
 رصد دوافع الجمهور لمشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة. -
تأثیر مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة التي تعرض صوًرا التعرف على درجة  -

 من الرضا عن الح�اة على الجمهور.
من وجهة نظر الجمهور عینة  األعمال الدرام�ة التي تتناول صور الرضا عن الح�اة تحدید أهم -

 الدراسة.
الدراما التل�فز�ون�ة من وجهة نظر الجمهور عینة واقع�ة صور الرضا الح�ات�ة المقدمة � كشف -

 الدراسة.
 عن الح�اة المعروضة �الدراما التل�فز�ون�ة. رصد مدى تقبل الجمهور لصور الرضا -
تحدید مدى تحقق مستو�ات الرضا الح�ات�ة لعینة الدراسة �ما تعرضها الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات  -

 الفضائ�ة المصر�ة. 
من محددات الرضا عن الح�اة �ما تعرضها الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات جمهور رضا الدرجة رصد  -

 الفضائ�ة المصر�ة.
 المقدمة �الدراما التل�فز�ون�ة من وجهة نظر الجمهور عینة الدراسة.تحدید صور الرضا الح�ات�ة  -



مرت�ة من األحدث إلى صلة �موضوع الدراسة ف�ما یلي عرض نماذج من الدراسات السا�قة ذات ال
 األقدم:
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) ٣٠٠عینة مكونة من (التي ُأجر�ت على  )٩(م)٢٠١٩حمد محمد محسنأهالة أوضحت دراسة (
دت ال�احثة اعتمو  ، طالب وطال�ة من طالب المرحلة الثانو�ة �محافظة �فر الش�خ من مدمني اإلنترنت

، وتم �أدوات للدراسة الح�اة ومق�اس إدمان اإلنترنتمق�اس تقدیر الذات ومق�اس الرضا عن على 
 :، وتوصلت النتائج إلى أنهم٢٠١٨/م٢٠١٧التطبیق على عینة الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني للعام 

وجد عالقة تتوجد عالقة ارت�اط�ة موج�ة (طرد�ة) بین مق�اس تقدیر الذات ومق�اس إدمان اإلنترنت، �ما 
كما  بین تقدیر الذات والرضا عن الح�اة، امان اإلنترنت والرضا عن الح�اة وأ�ًض ارت�اط�ة موج�ة بین إد

ا بین مدمني اإلنترنت على مق�اس تقدیر الذات والرضا أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائ�ً 
 )".عن الح�اة تعزى لمتغیر النوع (ذ�ور/إناث

والتي  )١٠( ,Zamani, (2019) Babaie, Keshvari &وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  
 ٣٠-٢٤مفردة من الش�اب في مدینة أصفهان (متوسط العمر ما بین  ٩٦٠عینة تكونت من ها فی تشار�

النوعى واالرت�اطي، وتم تطبیق األدوات علیهم  :واستخدمت الدراسة المنهجین ،اعام)، وتم اخت�ارهم عمد�ً 
للتعرف على العالقة بین التعرض للدراما التل�فز�ون�ة ومستو�ات الرضا �الح�اة، وتمثلت أدوات جمع 

لجودة  ENRICH Lifeالب�انات في: است�انة المعلومات الد�موغراف�ة، است�انة جودة الح�اة، مق�اس 
ائج التال�ة: تراوح عدد ساعات التعرض للدراما التل�فز�ون�ة �النس�ة للش�اب سفرت الدراسة عن النتأالح�اة، و 

، ظهور عالقة موج�ة ذات داللة ادق�قة یوم�ً  ٢٢,٤دق�قة إلى  ٤٧,٩٥المشار�ین في الدراسة ما بین 
، (P < 0.050)إحصائ�ة بین ساعات التعرض للدراما التل�فز�ون�ة ومستو�ات الرضا �الح�اة عند مستوى 

 وقدساعات التعرض األعلى إلى تسجیل مستو�ات مرتفعة من الرضا �الح�اة، وث مال الش�اب ذو حی
تأثرت عالقة التعرض للدراما التل�فز�ون�ة �مستو�ات الرضا �الح�اة �عوامل من أهمها التفاعل مع اآلخر�ن 

 .أثناء المشاهدة ونوع�ة الدراما وجودتها
من المشكالت الزوج�ة  اعددً  )١١(م) ٢٠١٨(عبدالعل�م الحسینىرضوى السید راسة: ناقشت دكما 

إدمان الف�س بوك، التحرش اإللكترونى، اضطرا�ات الح�اة  :فى تأزمها مثل ردو  "للف�س بوك"التى �ان 
اعتمدت على منهج  يتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصف�ة الت ، والزوج�ة، الخ�انة اإللكترون�ة

ذین �ستخدمون الف�س بوك �محافظة دم�اط، و�بلغ حجم العینة لالمسح االجتماعى لعینة من المتزوجین ا
على صح�فة االستب�ان حیث شملت -تجم�ع ب�انات الدراسة يف -ال�احثة  �ما اعتمدت ،مفردة) ٤٠٠(

جموعة من النتائج أهمها: توجد عالقة عن م يأسفرت نتائج التحلیل اإلحصائ، و من األسئلة المقننة عدًدا
% من ٤٦,٥عكس�ة بین استخدام الزوجین للف�س بوك والرضا عن الح�اة الزوج�ة، �ما وجدت أن 

شارت النتائج إلى ارتفاع معدل أللف�س بوك، �ما  ئهما �استخدام شر�االمتزوجین أفادوا �أنهم یتأثرون سلب�ً 
لك االرتفاع إلى التعرض �كثافة للف�س بوك وانتشار ظاهرة %، و�شیر ذ٣٨,٨استخدام الف�س بوك بنس�ة 

فقدان لغة الحوار بین األزواج  هووأكثر األس�اب المؤد�ة إلدمان الزوجین للف�س بوك  ،دمان الف�س بوكإ
%من العینة �عتقدون ٩٠,٢�ما توضح النتائج أن  ،٢,٥٢ ي�سبب االنشغال �الف�س بوك �متوسط حساب
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خر�ن على الف�س بوك، و�رجع ذلك االعتقاد إلى عدد آأن هناك متزوجین �ق�مون عالقات عاطف�ة مع 
 .٣,١١الح�اة الزوج�ة �متوسط حسابى يمن األس�اب أهمها الملل والفتور ف

فتاة من ثالث مناطق  ١٥٠عینة تكونت من من خالل   )١٢( Smith, (2018)دراسة:  وهدفت  
المنهج النوعي  ال�احثة واستخدمت، )اعامً  ٢٧-٢٠�الهند (متوسط العمر ما بین  مختلفة من مدینة شیناي

التصم�م االرت�اطي للتعرف على العالقة بین التعرض للدراما التل�فز�ون�ة ومستو�ات الرضا �الح�اة، ا ذ
تائج التوصل إلى مجموعة من الن تم مق�اس بنائي للرضا �الح�اةو  المقا�الت ش�ه البنائ�ة، من خاللو 

 ٣ها: أظهرت التحل�الت تعرض الفت�ات أفراد العینة للدراما التل�فز�ون�ة بدرجة مرتفعة (�متوسط أهم
 ،ظهور عالقة سال�ة بین مستو�ات الرضا �الح�اة والتعرض للدراما التل�فز�ون�ةو  ساعات یومً�ا فأكثر)،

ظهور و  الرضا �الح�اة، إلى تسجیل درجات منخفضة عبر مق�اسا تعرًض  حیث مالت الفت�ات األكثر
مستو�ات في الرضا �الح�اة تراوحت بین متوسطة إلى ضع�ف تعزى إلى �ثرة التعرض للدراما 

 .التل�فز�ون�ة
إلى استكشاف أثر مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة على الرضا  )١٣( Pena, (2018)دراسة: شارت أ 

الوصفي واالستكشافي للتعرف  :المنهجین�الح�اة بین المشاهدین في سن الش�اب، واستخدمت الدراسة 
 اطال�ً  ٢١٢على تأثیر الدراما التل�فز�ون�ة على الرضا �الح�اة بین الش�اب، وتكونت عینة الدراسة من 
من بین  اوطال�ة جامعیین ینتمون إلى جامعة خاصة �الشمال الشرقي األمر�كي تم اخت�ارهم عمد�ً 

: است�انة الرضا فىنتظام، وتمثلت أدوات جمع الب�انات ا�ون�ة �مشاهدي واحد من مسلسلین للدراما التل�فز 
قد است�انة المعلومات الد�موغراف�ة، و و  الق�اسات الیوم�ة لمشاهدة حلقات الدراما التل�فز�ون�ة،و  �الح�اة،

أسفرت التحل�الت عن النتائج التال�ة: ظهور حجم تأثیر مرتفع لمشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة على مستو�ات 
ساعات التعرض األعلى إلى مستو�ات مرتفعة من  ذووالرضا �الح�اة بین المشاهدین الش�اب، حیث مال 

الرضا �الح�اة �متغیرات أهمها ارت�اط تأثیر مشاهد الدراما التل�فز�ون�ة على مستو�ات و  الرضا �الح�اة،
 .جودة العرض والمفاه�م ومستو�ات اإلش�اع المتحققة

في  -ستكشاف العالقة بین تعرض الش�ابا )١٤(  Jiang, & Leung, (2018)دراسة:عرضت 
للدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة و�ل من الرضا �الح�اة واإلش�اعات الُمدر�ة لدیهم،  -الصین

االستكشافي والنوعي للتعرف على العالقة بین تعرض الش�اب للدراما  :واستخدمت الدراسة المنهجین
اإلضافة للعوامل التي التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة و�ل من الرضا �الح�اة واإلش�اعات الُمدر�ة لدیهم �

من الش�اب الصیني مشاهدي الدراما  ٤٥٥تتوسط هذه العالقة، وشارك في الدراسة عینة تكونت من 
)، ا% ذ�ورً ٤٢,٤، من بینهم اعامً  ٣٤-١٨األمر�ك�ة والكور�ة �القنوات الفضائ�ة (متوسط العمر ما بین 

 مق�اس الرضا �الح�اة،و  معلومات الد�موغراف�ة،وتم استخدام األدوات التال�ة في جمع الب�انات: است�انة ال
إلى النتائج التال�ة:  -من خالل التحل�الت  -مق�اس دوافع مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة، وتم التوصل و 

ظهور عالقة موج�ة ذات داللة إحصائ�ة بین تعرض الش�اب للدراما التل�فز�ون�ة �الفضائ�ات ومستو�ات 
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 فىالدراما األمر�ك�ة والكور�ة إلى تسجیل درجات مرتفعة  ولش�اب مشاهدحیث مال ا ،الرضا �الح�اة
ظهور عالقة موج�ة ذات داللة إحصائ�ة بین تعرض الش�اب للدراما التل�فز�ون�ة و  مق�اس الرضا �الح�اة،

�الفضائ�ات ومستو�ات اإلش�اع المتحققة، حیث تمثلت اإلش�اعات في التعلم حول اللغة والثقافة 
تم التوصل إلى تأثر عالقة مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة �مستو�ات الرضا �الح�اة بثالثة عوامل و  والموضة،

 .رئ�س�ة هي: جودة النص الدرامي وعادات المشاهدة والنوع
العالقة بین تعرض الش�اب للدراما التل�فز�ون�ة  في )١٥( Wilczek, (2018)راسة:  �حثت د 

مع توض�ح العوامل المؤثرة على هذه العالقة، واستخدمت الدراسة  ،ومستو�ات الرضا �الح�اة لدى الش�اب
المنهج النوعي حیث تم استخدام الدراما التل�فز�ون�ة �متغیر مستقل ومستو�ات الرضا �الح�اة بین الش�اب 

) اعامً  ٣٦-٢٠من الش�اب (متوسط العمر ما بین  ١٤٢٠١ت عینة الدراسة من كمتغیر مرت�ط، وتكون
عبر  اتم اخت�ارهم عشوائ�ً  ،دولة أور��ة على مدى عامین ١١مسلسل دراما تل�فز�ون�ة عبر  ٣٦مشاهدي 

ستخدام األدوات التال�ة في اوتم ، اتم تطبیق األدوات على أفراد العینة إلكترون�ً ، و استطالع إلكتروني
است�انة المعلومات الد�موغراف�ة، و إلكترون�ة،  استب�ان نسخة، و عمل�ة جمع الب�انات: مق�اس الرضا �الح�اة

وتم التوصل من خالل التحل�الت إلى النتائج التال�ة: ظهور مستو�ات مت�اینة من الرضا �الح�اة بین 
ش�اب للدراما التل�فز�ون�ة أظهرت التحل�الت الكم�ة وجود عالقة موج�ة بین مشاهدة الو  المشار�ین،

ومستو�ات الرضا �الح�اة لدیهم، تأثرت هذه العالقة �عوامل أهمها التوجهات الثقاف�ة وجودة الدراما 
 .ومستو�ات التعرض والنوع

العالقة بین أزمة الهو�ة والرضا عن الح�اة،  )١٦(م) ٢٠١٧اسة: رحاب السعدي (كما أوضحت در  
وطال�ة من الطل�ة الفلسطینیین الذین یدرسون في الجامعات اإلسرائیل�ة  طالً�ا ٢٦٥لدى عینة مكونة من 

(جامعة ح�فا نموذًجا)، واستعانت الدراسة �استمارة االستب�ان، وقد توصلت الدراسة إلى: عدم وجود فروق 
وجود في أزمة الهو�ة للطل�ة الفلسطینیین ت�ًعا لمتغیرات(الجنس، السنة الدراس�ة، ومكان اإلقامة)، وعدم 

 فروق في الرضا عن الح�اة ت�ًعا لمتغیرات (الجنس، السنة الدراس�ة، ومكان اإلقامة).
الدراما التل�فز�ون�ة  از�ون وتحدیدً فلتل�لتعرض الش�اب  )١٧( Cooper,(2017)دراسة: و�شفت  

وعالقتها �كل من الرضا �الح�اة وجودة ح�اتهم النفس�ة، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي، وشارك في 
من الش�اب الجامعي طالب تخصص علم النفس �جامعة راتجرز (من  ٢٩٤الدراسة عینة تكونت من 

تم تحلیل استجا�اتهم عبر أدوات الدراسة، ینتمون لسنوات دراس�ة مختلفة)، ا إناثً  ١٥٩و اذ�ورً  ١٣٥بینهم 
: مق�اس الرضا �الح�اة، مق�اس جودة الح�اة النفس�ة فيوتمثلت األدوات المستخدمة في جمع الب�انات 

(PWB)فز�ون ، مق�اس التعرض للتل (TAS)،  است�انة المعلومات الد�موغراف�ة، وأسفرت التحل�الت عن و
ات داللة إحصائ�ة بین تعرض الش�اب للدراما التل�فز�ون�ة ومستو�ات ظهور عالقة موج�ة ذ :النتائج التال�ة

ظهور عالقة موج�ة ذات و  لتل�قز�ون،للدرجاتهم على مقای�س الرضا �الح�اة والتعرض  االرضا �الح�اة وفقً 
تهم لدرجا اداللة إحصائ�ة بین تعرض الش�اب للدراما التل�فز�ون�ة ومستو�ات جودة الح�اة النفس�ة لدیهم وفقً 
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أظهرت الدراسة توسط العوامل الد�موغراف�ة و  ز�ون،فلتل�لعلى مقای�س جودة الح�اة النفس�ة والتعرض 
(النوع والسن) للعالقة بین تعرض الش�اب للدراما التل�فز�ون�ة و�ل من جودة الح�اة النفس�ة والرضا 

 .جودة الح�اة النفس�ةأعلى في مستو�ات الرضا �الح�اة و  ا�الح�اة، فقد �ان الذ�ور األكبر سنً 
إلى فحص التأثیر الغرسي لمشاهدة  )١٨( Carmen D. Stavrositu (2017)اسة: سعت در  

الدراما �القنوات التل�فز�ون�ة على مفاه�م الش�اب نحو الرضا �الح�اة من خالل اإلجا�ة على التساؤل: "هل 
على مفاه�م الش�اب نحو الرضا �الح�اة؟"، واستخدمت �التأثیر مشاهدة الدراما �القنوات التل�فز�ون�ة  اهمتس

للتعرف على دور مشاهدة الدراما �القنوات التل�فز�ون�ة على مفاه�م الش�اب نحو  يمنهج النوعالالدراسة 
 ا% ذ�ورً ٣٥,٩من الش�اب (من بینهم  ٢٧٦الرضا �الح�اة، وشارك في الدراسة عینة تكونت من 

من مشاهدي أحد مسلسالت الدراما في صر��ا. تم تطبیق األدوات ا د�ً ) تم اخت�ارهم عما% إناثً ٦٢,٣و
على أفراد العینة للتعرف على العالقة بین المتغیرات، وتم استخدام األدوات التال�ة: است�انة التعرض 

مشاهدة  :إلى النتائج التال�ة -خالل التحل�الت-مق�اس الرضا �الح�اة، وتم التوصل من و  ز�ون،فلتل�ل
تم التوصل إلى و  الدراما التل�فز�ون�ة تسهم في غرس مفاه�م الش�اب نحو الرضا أو عدم الرضا �الح�اة،

 .رتفاع مستو�ات الشعور الُمدرك �الرضا �الح�اة بین الش�اباارت�اط المشاهدة الكث�فة للدراما �التل�فز�ون �
تأثیر الدراما �التل�فز�ون إلى  )١٩( Want, Vickers, & Amos, (2017)راسة: كما أشارت د 

عبر القنوات الفضائ�ة، واستخدمت  )مسلسل فر�ندز(على الرضا �الح�اة بین الش�اب من خالل فحص 
طال�ة جامع�ة من منطقة  ٧٦الدراسة منهج دراسة الحالة النوع�ة، وشارك في الدراسة عینة تكونت من 

تم اخت�ار أفراد العینة ، و )اعامً  ٢٣-٢٠ما بین حضر�ة عال�ة التنوع العرقي في �ندا (متوسط العمر 
، وتمثلت األدوات المستخدمة في )مسلسل فر�ندز(�أسلوب تجم�ع العینات العمد�ة من بین مشاهدات 

 :: است�انة العوامل الد�موغراف�ة، مق�اس الرضا �الح�اة، وتم التوصل إلى النتائج التال�ةفىجمع الب�انات 
الرضا �الح�اة بین الطال�ات أفراد العینة ارت�طت �التعرض لمسلسل فر�ندز، وجود مستو�ات مرتفعة من 

وهو ما یبرهن على التأثیر اإل�جابي لتلك األعمال الدرام�ة في تحسین الرضا �الح�اة وما یرت�ط بها من 
تغیرات ظهور ارت�اط لمستو�ات الرضا �الح�اة بین أفراد العینة �مجموعة من الم و جودة الح�اة الُمدر�ة،

 .الد�موغراف�ة (األصل العرقي والسن والتخصص الدراسي)
إلى استكشاف صورة السعادة المقدمة في الدراما  )٢٠( Abou Zeid, (2016)اسة:  وهدفت در  

التل�فز�ون�ة المصر�ة �اإلضافة إلى التعرف على عالقة التعرض لتلك الدراما �الرضا �الح�اة لدى الش�اب، 
 الً مسلس ٢٥تحلیل المحتوى والمنهج النوعي، وتكونت عینة الدراسة من  :منهجيواستخدمت الدراسة 

مشاهد  ٥٠تكونت العینة ال�شر�ة من م، و ٢٠١٥�القنوات الفضائ�ة من المعروضة في عام  امصر�ً  ادرام�ً 
)، ا% إناثً ٥٠و ا% ذ�ورً ٥٠من بینهم  ا،عامً  ٢٣-١٩من طالب الجامعات (متوسط العمر ما بین 

است�انة الرضا �الح�اة، و  : قائمة تحلیل المحتوى،فىألدوات المستخدمة في جمع الب�انات وتمثلت ا
است�انة المتغیرات الد�موغراف�ة، وتم التوصل إلى النتائج التال�ة: معظم مسلسالت الدراما المصر�ة ر�طت و 
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ستوى التعل�م ونوع الشكل الظاهري وم :السعادة �مستوى الثراء المرتفع مع تجاهل العوامل األخرى مثل
ظهور عالقة موج�ة ذات داللة إحصائ�ة بین التعرض للدراما التل�فز�ون�ة و  العمل والعالقات االجتماع�ة،

 .ومستو�ات الرضا �الح�اة بین الش�اب والتي تأثرت �العوامل الد�موغراف�ة �النوع والسن ومستوى التعل�م
التل�فز�ون�ة على �ل من تقدیر الذات والرضا أثر الدراما  )٢١( Dion, (2016)اسة:أوضحت در 

�الح�اة بین الش�اب في ضوء نظر�ة المقارنة االجتماع�ة، واستخدمت الدراسة المنهج ش�ه التجر�بي القائم 
طال�ة  ٥١وق�اس �عدي، وشارك في الدراسة عینة تكونت من ، تجر�ب�ة وضا�طة :على وجود مجموعتین

لمدة وحالة التعرض للدراما التل�فز�ون�ة: المجموعة التجر�ب�ة ا وفقً  جامع�ة تم تقس�مهن إلى مجموعتین
ساعات فأكثر) والمجموعة  ٣لمدة  اشاهدن الدراما التل�فز�ون�ة یوم�ً �ن �طال�ة ممن  ٢٧(تكونت من 

ساعات)، وتمثلت األدوات  ٣طال�ة �شاهدن الدراما التل�فز�ون�ة أقل من  ٢٤الضا�طة (تكونت من 
خالل -است�انة الرضا �الح�اة، وتم التوصل من و  : مق�اس تقدیر الذات،فىجمع الب�انات  المستخدمة في

التجر�ب�ة  :إلى النتائج التال�ة: عدم ظهور أي فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المجموعتین -التحل�الت
ظهور أي  عدمو  والضا�طة في مستو�ات الرضا �الح�اة نت�جة للتعرض لمسلسالت الدراما التل�فز�ون�ة،

التجر�ب�ة والضا�طة في تقدیر الذات بین الش�اب نت�جة  :فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المجموعتین
 .للتعرض لمسلسالت الدراما التل�فز�ون�ة

لطب�عة العالقة بین العفو والرضا عن  )٢٢(م) ٢٠١٦وعرضت دراسة: سعود سعد محمد القثامي( 
ضوء �عض المتغیرات، واستخدمت المنهج الوصفي، و�انت الح�اة لدى طالب (جامعة أم القرى) في 

أدوات الدراسة المستخدمة هي : مق�اس العفو، ومق�اس الرضا عن الح�اة، حیث تم تطب�قهما على عینة 
طالب من �ل�ة التر��ة �الجامعة، وأسفرت نتائج الدراسة عن: أن مستوى الرضا عن الح�اة  ٤٠٠بلغت 

�ان مرتفًعا. و�وجد تأثیر دال إحصائً�ا لمستوى الدخل على الرضا عن لدى طالب (جامعة أم القرى) 
الح�اة، حیث توجد فروق بین متوسطي الدخل و�ین منخفضي الدخل في الرضا عن الح�اة لصالح 

 متوسطي الدخل. 
 التعلیق على الدراسات السا�قة:

االهتمام والهدف �استعراض الدراسات السا�قة یتضح لل�احثة أنها جاءت متنوعة من حیث 
واإلجراءات المنهج�ة، مما أفادت ال�احثة من ناح�ة اإللمام �التراث النظري حول موضوع ال�حث، لكن 
رغم ما قدمته هذه الدراسات من نتائج مهمة إال أن ال�احثة الحظت من خالل القراءة النقد�ة لهذه 

 الدراسات �عض المالحظات التي �مكن إجمالها ف�ما یلي:
 -لموضوعات التي تناولتها الدراسات السا�قة وهو ما�مثل رصیًدا معرفً�ا وعلمً�ا انعكستنوعت ا -

على موضوع ال�حث، وعلى ��ف�ة تحدید مشكلة ال�حث وتساؤالته و��ف�ة تفسیرها  -�صورة إ�جاب�ة
 والتوصل إلى نتائج علم�ة سل�مة �شأنها.
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على فئات معینة:  -الرضا الح�ات�ة مجال مستو�ات -ر�زت أغلب ال�حوث والدراسات السا�قة في -
كطالب الجامعة، والمرحلة الثانو�ة، والزوجین، الش�اب، والفت�ات، في حین لم تجر دراسة واحدة على 
تعرض الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة �اعت�ارها أحد أهم المصادر التي �كتسب منها المشاهدون 

 مفردات الرضا عن الح�اة.
ات عن وجود عالقة بین مشاهدة الدراما تل�فز�ون�ة وارتفاع مستو�ات الرضا كشفت نتائج �عض الدراس -

 الح�ات�ة لدى الجمهور.
مثلت مجمل الدراسات السا�قة استكماًال لجوانب �حث�ة �كمل �عضها ال�عض، وذلك في إطار تكامل�ة  -

قة بین تعرض ال�حث العلمي، األمر الذي دفع �ال�احثة إلى استكمال جانب آخر یرت�ط �معرفة العال
الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة المعروضة �الفضائ�ات المصر�ة ومستو�ات الرضا الح�ات�ة لدي 

 الجمهور.
أن جم�ع الدراسات السا�قة اعتمدت على منهج المسح �العینة، و�ناًء  -�شكل عام -من المالحظ -

 د�موغراف�ة لدى أفراد العینة.عل�ه فقد اعتمدت ال�احثة على هذا المنهج، مما یت�ح توفر الخصائص ال
 أوجه االستفادة من الدراسات السا�قة:

 توظ�فها في تحدید مشكلة ال�حث وأهمیته والمتغیرات المؤثرة ف�ه من واقع النتائج التي توصلت إلیها. -
ص�اغة وتحدید أهداف ال�حث وتحدید أنسب المناهج واألداة ال�حث�ة المناس�ة و��ف�ة بنائها، �ما �حقق  -

 أهداف ال�حث و�جیب عن تساؤالته وفروضه.
 �حاول ال�حث التوصل إلى نتائج في جوانب لم تتطرق لها الدراسات وال�حوث السا�قة. -
أفادت نتائج الدراسات السا�قة في تفسیر نتائج ال�حث من خالل مقارنة نتائج هذه الدراسات التي  -

 سأهمت في إثراء ال�حث �المعلومات.
 :اسةمعرفي للدر اإلطار ال

 تعر�ف مفهوم الدراما التل�فز�ون�ة والرضا �الح�اة:
 أوًال: الدراما التلفز�ون�ة:

الدراما التل�فز�ون�ة �أنها "دراما تل�فز�ون�ة في صورة حلقات مسلسلة  )Semilla, & Soriano, 2017(تعرف 
 . )٢٣(حیث یتم عرض القصة الدرام�ة �صورة تقدم�ة متتا�عة"

تقدم�ة تتكون من حلقات  تل�فز�ون�ة�أنها "عروض  )Dalakas, & Langenderfer, 2017( هاا عرفتًض أ�و 
 . )٢٤(درام�ة" امتصلة أو منفصلة وتجسد أحداثً 

 : الرضا �الح�اة:اثان�ً 
الرضا �الح�اة �أنها "التقی�م الذاتي لألفراد لجودة ح�اتهم  )Bai, Yang, & Knapp, 2018(عرف 
 . )٢٥(العامة"
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الرضا �الح�اة �أنه "تقی�م عام �قوم �ه الشخص �ح�اته بدًال من التر�یز على  )Wilczek, 2018(وعرف 
 .)٢٦(جوانب خاصة محددة"

الرضا �الح�اة �أنه "تقی�م ذاتي لظروف الح�اة العامة  )Vermunt, Spaans, & Zorge, 2017(عرف  اأ�ًض 
 . )٢٧(والخاصة التي تواجه األشخاص، و�تضمن الرضا �مجاالت وجوانب الح�اة المختلفة"

الرضا �الح�اة �أنه "مقارنة منطق�ة ذات�ة بین ما �متلكه األشخاص وما  )Dion, 2016( عرف اأ�ًض 
 . )٢٨(�طمحون إل�ه" �عتقدون أنهم �ستحقوته أو یتوقعونه أو

الرضا �الح�اة �أنه "التقی�م المعرفي العام الذي �قوم �ه األشخاص ف�ما یتعلق  )Esposito, 2016(وعرف 
 .  )٢٩(و�النس�ة لمجاالت معینة �األسرة واألصدقاء والظروف المع�ش�ة" ،�سعادتهم في الح�اة �صفة عامة

 خصائص الرضا �الح�اة:
 :)٣٠( إلى الخصائص التال�ة) Mohamed, Mohammed, & Ali, 2017(أشار 
 الرضا �الح�اة تقی�م معرفي لجودة الح�اة.  -١
 الرضا �الح�اة ال یتحدد �التفاعالت العاطف�ة لألحداث الح�ات�ة.  -٢
 . االرضا �الح�اة أحد مكونات جودة الح�اة الذات�ة األكثر استقرارً   -٣
 الرضا �الح�اة مؤشر ووس�ط ونت�جة في النمو اإل�جابي للش�اب.  -٤
 تقی�م الرضا �الح�اة �عتمد على معاییر شخص�ة لألفراد.  -٥
 :)٣١( في دراسته الخصائص التال�ة للرضا �الح�اة )Zavras, 2015( حدد اأ�ًض 

 الرضا �الح�اة مؤشر ذاتي إ�جابي لجودة الح�اة.  -
 . امناس�ً  امعاییر �ضعها األفراد ألنفسهم ول�س ما �عتبره اآلخرون مع�ارً الرضا �الح�اة �عتمد على  -
 ق�اس الرضا �الح�اة عمل�ة ذات�ة �المقارنة مع المقای�س النفس�ة األخرى.  -

 أ�عاد الرضا عن الح�اة:
من: الصحة الجسم�ة  �ًال  )Dogan, 2016: 217(الح�اة من وجهة نظر عن �عاد الرضا أتتضمن      

 . )٣٢( وأنشطة الح�اة يوالموارد الذات�ة واألمن المادي ومصادر الدعم االجتماع
 :)٣٣( عاد الرضا �الح�اة إلىأ� )Fagley, 2017( صنف اأ�ًض 

 . يالتكامل االجتماع -١
 االتساق العاطفي الوجداني.  -٢

 محددات الرضا عن الح�اة:
 :)٣٤( محددات الرضا عن الح�اة على النحو التالي) Cunado & Perez de Gracia, 2015(صنف 
محددات شخص�ة أو موقف�ة: تتكون من عناصر من بینها تقدیر الذات والعزلة والتفاؤل والتشاؤم  )١

 والُعصاب�ة والماد�ة (المیل نحو مواجهة مشاعر سلب�ة). 
 محددات بیئ�ة: تتمثل في الرضا �مستوى الح�اة والمهنة واألسرة والترف�ه والسكن والمجتمع �كل.  )٢
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 :)٣٥(من إلى أن محددات الرضا عن الح�اة تتضمن �الً  )Becchetti & Pelloni, 2015(أشار  اأ�ًض 
 الشخص�ة.  -
 الخصائص الد�موغراف�ة. -
 العوامل البیئ�ة. -
 السلوك.  -

 مستو�ات الرضا �الح�اة:العوامل المؤثرة في 
 :)٣٦( العوامل المؤثرة في مستو�ات الرضا �الح�اة إلى )Pena, 2018(صنف 

            الحالة الصح�ة.   -السن.  د -الحالة االجتماع�ة واالقتصاد�ة.  ج -مستوى التعل�م.  ب - أ
الح�اة االجتماع�ة  -السمات الشخص�ة.   ح -النجاح األكاد�مي والمهني.  ز -التدین.   و -هـ

 والعالقات. 
 :)٣٧( العوامل المرت�طة �الرضا �الح�اة إلى )Ash, & Huebner, 2016(صنف و 

 أوًال: عوامل د�موغراف�ة:
 والظروف األسر�ة والحالة االقتصاد�ة. االجتماع�ةتتكون من الدخل ومستوى التعل�م والحالة 

 ثان�ًا: عوامل شخص�ة:
 ن�ساط�ة والُعصاب�ة. التتمثل في تقدیر الذات والتفاؤل وا

 مؤشرات الرضا �الح�اة:
 :)٣٨( مؤشرات الرضا �الح�اة على النحو التالي )Cretti, 2015(حدد 
لتزام الذي �قوم �ه األشخاص تجاه العالقات ال: �شیر إلى التعلق العاطفي واBondingالتعلق  )١

 الح�اة.  فياالجتماع�ة مع اآل�اء واإلخوة واألصدقاء والمحبین وغیرهم من أعضاء المجتمع 
: هي القدرة على بناء عالقات اجتماع�ة إ�جاب�ة Social Competenceالكفاءة االجتماع�ة  )٢

وهو�ة جماع�ة ، اضحة �صفة عامةوحل الصراعات االجتماع�ة وتطو�ر هو�ة ذات�ة و  ،وسو�ة
 �صورة خاصة. 

: تعبر عن الكفا�ات التي تشكل القدرة على Emotional Competencyالكفاءة العاطف�ة  )٣
والمهارات االجتماع�ة خالل فترة مالئمة عبر  يالوعي الذاتي والتحكم الذاتي والوعي االجتماع

 المواقف المالئمة. 
ستنتاج والتفكیر اإلبداعي : تشیر إلى اإلدراك واالCognitive Competencyالكفاءة المعرف�ة  )٤

 تكار أفكار جدیدة وعمل�ة. ابوتقو�م األفكار والبدائل المتعددة و 
األخالق�ة واالجتماع�ة  : تعبر عن المعرفةBehavioral Competencyالكفاءة السلو��ة  )٥

 ل�ة صنع القرار السلو�ي. والمهارات االجتماع�ة والشخص�ة اإل�جاب�ة والمواقف اإل�جاب�ة وعم
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: تعبر عن التوجه الفعال ألداء السلو��ات اإل�جاب�ة Moral Competencyالكفاءة األخالق�ة  )٦
 نحو اآلخر�ن والقدرة على تقی�م القضا�ا األخالق�ة �طر�قة منطق�ة ومستوى نمائي متقدم. 

: تعبر عن إ�مان الفرد �قدرته على تنظ�م وتنفیذ األفعال الالزمة Self-efficacyالكفاءة الذات�ة  )٧
 لتحقیق نتائج معینة. 

: هي عمل�ة القدرة أو نتائج التك�ف الناجح برغم الظروف الصع�ة أو Resilienceالمرونة  )٨
 الُمهددة. 

: �شیر إلى القدرة على التفكیر حول الذات والق�ام Self-determinationالتو�ید الذاتي  )٩
 �األفعال والسلو��ات �ما یتفق مع هذا التفكیر. 

: �شیر إلى الهدف والمعنى في الح�اة واألمل أو اإل�مان بوجود قوة Spiritualityالروحان�ة  )١٠
 أعظم. 

: �عبر عن مز�ج الشخص�ة Clear and Positive Identityالهو�ة الواضحة واإل�جاب�ة  )١١
 ر�قة التعرف عل�ه من جانب اآلخر�ن. المحدد للفرد وط يوالسمات واألسلوب االجتماع

: �شیر إلى القدرة على تطو�ر أهداف Beliefs in the Futureعتقاد حول المستقبل الا )١٢
 مستقبل�ة أو خ�ارات محتملة. 

: تشیر إلى األفعال أو السلو��ات التطوع�ة Pro-social Involvementالمشار�ة المجتمع�ة  )١٣
 أو جماعات أخرى.  اي تساعد أو تفید أفرادً تال
عبر عن المهارات �: Recognition of Positive Behaviorعتراف �السلوك اإل�جابي الا )١٤

حتماالت النجاح والرضا الشخصي في المواقف األكاد�م�ة والمهن�ة االملحوظة التي تز�د من 
 واالجتماع�ة والترو�ح�ة والمجتمع�ة واألسر�ة. 

 للدراما التل�فز�ون�ة: الجمهورمستو�ات تعرض 
للدراما التل�فز�ون�ة على الجمهور  إلى وجود س�عة مستو�ات لتعرض )Stepanikova, Nie, 2017(�شیر 

 :)٣٩( النحو التالي
إلى حاجة الفرد لمشاهدة �ثیر من محتوى الدراما التل�فز�ون�ة  : �شیرToleranceالتحمل  )١

 حتى �ستمر في االستمتاع بها. 
نسحاب والتخلي عن مشاهدة ال: �شیر إلى قدرة الفرد على اWithdrawalنسحاب�ة ال ا )٢

 المحتوى الدرامي �التل�فز�ون. 
�شیر إلى مدى وقت تعرض الشخص  :Unintended Useستخدام غیر المقصود الا )٣

 لمشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة دون قصد أو تعمد لذلك. 
د على تقل�ص مدة التعرض والمشاهدة : �شیر إلى عدم قدرة الفر Cutting Downنقطاع ال ا )٤

 والمشاعر السلب�ة المرت�طة �عدم القدرة. 
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: �شیر إلى مدى الوقت الذي �قض�ه الشخص في مشاهدة Time Spentتمض�ة الوقت  )٥
 . والتعرض له  التل�قز�ون 

�شیر  :Displacement of Other Activitiesإحالل التعرض محل األنشطة األخرى  )٦
 الدراما التل�فز�ون�ة عن التر�یز على الجوانب األخرى من ح�اة الفرد. إلى تفضیل مشاهدة 

: �شیر إلى استخدام وتعرض الشخص للدراما على Continued Useاالستخدام المستمر  )٧
 ستخدام. االالرغم من النتائج السلب�ة لذلك 

 عالقتها �الرضا عن الح�اة:و أنماط التعرض للدراما 
أنماط التعرض للدراما التل�فز�ون�ة إلى تعرض مكثف وتعرض �س�ط،  )Wilczek, 2018(صنف 

 :)٤٠(ووصف الحقائق التال�ة المرت�طة �عالقة ذلك التعرض �الرضا �الح�اة �ما یلي
(التعرض المكثف) للدراما التل�فز�ون�ة �غرس مز�د من المعتقدات  ااألكثر تعرًض الجمهور �قوم  -

 الالواقع�ة �المقارنة مع ذلك التعرض األقل. 
للدراما التل�فز�ون�ة في مقارنات اجتماع�ة �المقارنة مع أقرانهم  ااألكثر تعرًض  الجمهور�شترك  -

 األقل تعرًضا. 
ة مستو�ات مرتفعة في عدم الرضا �الح�اة نت�جة األكثر تعرًضا للدراما التل�فز�ون� الجمهوریواجه  -

 للدراما.  اللمقارنات االجتماع�ة �المقارنة مع أقرانهم األقل تعرًض 
ذوي مستو�ات التعرض المرتفعة للدراما على مجاالت  للجمهوریتم تعم�م عدم الرضا �النس�ة  -

 الح�اة األخرى.  
 �اة:جوانب تأثیر الدراما التل�فز�ون�ة على الرضا �الح

جوانب تأثیر مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة على الرضا �الح�اة  )Wright, & Val Larsen, 2015(حدد     
 :)٤١( كما یلي

تأثیرات وقت المشاهدة على الرضا �الح�اة: �عبر عن تأثیر �م�ة مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة على  - أ
الرضا �الح�اة (مثل الندم على إضاعة الوقت في مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة �عد أن �ان �مكن 

 استثماره في أمور أكثر إنتاج�ة والشعور �السلب�ة وانخفاض التر�یز). 
حتوى على الرضا �الح�اة: تتمثل في تأثیر محتوى الدراما التل�فز�ون�ة على الرضا تأثیرات الم - ب

 �الح�اة. 
تأثیرات المشاهدة على أسلوب الح�اة: تتمثل في تأثیر �م�ة مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة على جودة  - ت

 الح�اة على المدى ال�عید.
دراما التل�فز�ون�ة على الرضا �الح�اة من التأثیرات الثقاف�ة: تتمثل في تأثیر المحتوى الثقافي لل - ث

 خالل تأثیرات الغرس مثل ز�ادة مستو�ات الماد�ة أو القلق تجاه األمان.
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جوانب تأثیر مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة على الرضا �الح�اة وفًقا ألنماط  )Young, 2016(أ�ًضا صنف 
 :)٤٢(التعرض على النحو التالي

أوًال: التعرض المفرط الشدید لمحتوى الدراما التل�فز�ون�ة: �حدث التأثیر وفًقا لهذا النوع من التعرض على 
 الرضا �الح�اة من خالل أسلوب الح�اة.   

ثان�ًا: التعرض النسبي لمحتوى الدراما التل�فز�ون�ة: �حدث التأثیر وفًقا لهذا النوع من التعرض على الرضا 
 الغرس.    �الح�اة من خالل

للدراما التل�فز�ون�ة على الرضا الح�اتي على النحو  التعرض جوانب تأثیر )Grable, 2017(یبین كذلك 
 :)٤٣( التالي
 المدارك االجتماع�ة.  -١
 المعتقدات والتوجهات.  -٢
 العمل�ات العقل�ة.  -٣
 النتائج الصح�ة.  -٤

  للدراما التل�فز�ون�ة ومستو�ات الرضا �الح�اة: جمهورالعالقة بین تعرض ال
فكلما زاد عدد ساعات ، تل�قز�ون ومستو�ات جودة الح�اةللتوجد عالقة �م�ة غیر م�اشرة بین التعرض 

تعرض لتلك الدراما المقدمة �التل�فز�ون، تتزاید جوانب التأثیر على مستو�ات الرضا �الح�اة لدیهم. في ال
 ,Sharaievska(و )٤٤()Farrugia, 2017(�ة، بینت العدید من التقار�ر مثل ضوء تلك العالقة الكم

أن مشاهدي الدراما التل�فز�ون�ة لساعات طو�لة تتأثر مستو�ات الرضا �الح�اة لدیهم �صورة  )٤٥()2016
 ,Babaie, Keshvari, & Zamani(و�شیر ، وأن هذه العالقة تتأثر �السمات الشخص�ة للمشاهدین ،سلب�ة

�شاهدون من الذین إلى أن مشاهدي التل�فز�ون �كثرة أعلى في مستو�ات عدم الرضا �الح�اة  )2019
 . )٤٦( التل�فز�ون �مصدر رئ�سي للترف�ه والهروب من عدم الرضا �الح�اة

لمدة تز�د عن ساعتین  التل�فز�ون أن مشاهدة  )Rehman & Holtzworth-Munroe, 2017(یوضح      
من بینها تغیر شكل الجسم وانخفاض الدرجات على مقای�س ، یومً�ا ترت�ط �العدید من النتائج السلب�ة
 . )٤٧( تقدیر الذات وضعف اإلنجاز األكاد�مي

لدراما التل�فز�ون�ة من حیث عالقتها االنتائج المتعلقة �أنماط مشاهدة  )Sigroniel, 2015(وقد وصف       
ن المشاهدة المكثفة للش�اب للدراما التل�فز�ون�ة مرت�ط �المستو�ات السلب�ة في الرضا ألرضا �الح�اة �ا

 . )٤٨( �الح�اة
للدراما التل�فز�ون�ة من أجل الحصول على إش�اعات معینة، ومن ثم فإن  الجمهورو�تعرض 
لها تتزاید عندما تؤدي دوافع ذلك التعرض إلى مز�د من الرضا �الح�اة، وتناول  الجمهورمستو�ات تعرض 

ال�احثون الدور الذي تلع�ه الدراما التل�فز�ون�ة التي تر�ز على الجمال والمتعة أو الق�م الرأسمال�ة مثل 
�الح�اة، وتشیر للرضا  الجمهورالماد�ة واالستهالك عبر أنواعها المختلفة في التأثیر السلبي على إدراك 
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حو المشار�ة في مقارنات اجتماع�ة مع ح�اة ناآلل�ات المحددة لذلك النمط إلى میل المشاهدین 
في حالة نسب�ة  الجمهورالشخص�ات التي تجسدها الدراما التل�فز�ون�ة، وتؤدي هذه المقارنات إلى وضع 

 . )٤٩(من الحرمان والتي تؤدي إلى عدم الرضا �الح�اة
للدراما التل�فز�ون�ة ومستو�ات الرضا �الح�اة  الجمهور�عة العالقة بین تعرض و�مكن وصف طب

 وذلك على النحو التالي:، لدیهم وفًقا لكم�ة التعرض وجودة محتوى الدراما
  أوًال: �م�ة التعرض للدراما التل�فز�ون�ة والرضا �الح�اة:

بین إجمالي �م�ة التعرض تشیر ال�حوث في هذا المجال �صفة عامة إلى وجود عالقة سلب�ة 
، فاألفراد الذین یتعرضون لضعف في التحكم الذاتي أثناء المشاهدة )٥٠( للدراما التل�فز�ون�ة والرضا �الح�اة

في مستو�ات الرضا �الح�اة. وتوجد  ابدًال من تذوق المحتوى المعروض تسبب لهم �ثرة التعرض انخفاًض 
�الذات والوقت المنقضي في التعرض للدراما التل�فز�ون�ة عند عالقة ارت�اط�ة وث�قة بین مستو�ات الرضا 
 ،الدخل والنوع والسن والحالة العاطف�ة : الد�موجراف�ة مثل-التحكم في عدد من المتغیرات االجتماع�ة

 .)٥١(والجنس�ة وطب�عة السكن ،وحالة العمل والتعل�م وزمن العمل
أن قضاء أقل من نصف ساعة  )Heuvelman, Peeters, & van Dijk, 2015(أ�ًضا یوضح 

یومً�ا في مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة یرت�ط �مستو�ات مرتفعة من الرضا �الح�اة �المقارنة مع عدد ساعات 
المشاهدة األكثر وأن التأثیر السلبي على الرضا �الح�اة نت�جة التعرض للدراما التل�فز�ون�ة �حدث عند 

 .   )٥٢( ة یومً�اساع ٢,٥المشاهدة لمدة تز�د على 
أن التعرض المرتفع للدراما  )Kubey, & Csikszentmihalyi, 2017(اتفاًقا مع ما سبق یبین 

و�التالي انخفاض مستو�ات الرضا �مستوى  ،ز�ادة الطموحات الماد�ة إلى التل�فز�ون�ة �مكن أن یؤدي
تعرض الدراما التل�فز�ون�ة �صور �اإلضافة لذلك فإن ز�ادة عدد القنوات الفضائ�ة التي ، الدخل الفعلي

لمحتوى الدراما  الجمهورألنه عندما یتعرض  ،مكثفة ومتنوعة لها تأثیر غیر م�اشر على جودة الح�اة
و�التالي  ،�صورة مكثفة عبر قنوات تل�فز�ون�ة عدیدة، فإن مزا�ا وفوائد المشاهدة الخالصة المر�زة تنخفض

أن مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة �مكن أن  )Lee, 2018(و�وضح   ،)٥٣(�حدث التشتت وعدم الرضا �الح�اة
مع األشخاص  المشاهدینتؤثر سل�ًا على الرضا �الح�اة من خالل اإلضرار وتغییر طب�عة عالقة 

  :)٥٤(اآلخر�ن، و�مكن أن �حدث ذلك التأثیر من منظور�ن متكاملین وهما
للدراما التل�فز�ون�ة من وقت التفاعل مع األسرة  الجمهورینتقص الوقت المنقضي في تعرض  - أ

، ومن المعروف أن األنشطة يواألصدقاء والمشار�ة في الح�اة المجتمع�ة أو التفاعل االجتماع
 من الرضا �الح�اة.  أص�ًال  ااالجتماع�ة للش�اب تمثل جزءً 

مما یؤدي إلى  ،لماد�ةفي رفع االهتمامات والطموحات ا امحور�ً  اتلعب الدراما التل�فز�ون�ة دورً  - ب
 إغفال األفراد ألهم�ة العالقات االجتماع�ة في الرضا �الذات. 
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 : جودة الدراما التل�فز�ون�ة والرضا �الح�اة:ً�اثان
تؤثر جودة الدراما التل�فز�ون�ة (الح�كة الدرام�ة والشخص�ات واألفكار والصور) على الرضا 

حیث توضح النظر�ة  ،من أساس�ات تفسیر وجود هذا التأثیرجمهور، وتعتبر نظر�ة الغرس ال�الح�اة بین 
حیث یتم تمثیل  ،المفاه�م المجتمع�ة والق�م الشخص�ة :في �ل من امحور�ً  اأن التل�فز�ون یلعب دورً 
 .)٥٥(الجمهورق�م شخص�ة لدى � -�مرور الوقت-محتوى الدراما السائدة 

عن الواقع، وهو مایؤثر على معتقدات المشاهدین،  ا�ختلف محتوى الدراما التل�فز�ون�ة نظام�ً و 
أن جودة محتوى الدراما التل�فز�ون�ة تؤثر على مفاه�م الش�اب  )Perse, & Ferguson, 2015(و�وضح 

نحو الدخل المشاهدین أ�ًضا تؤثر مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة على مفهوم  ،)٥٦(ي نحو الواقع االجتماع
ونت�جة لتجسید االستهالك المادي والمقتن�ات الثر�ة ، س�ة و�خاصًة بین اإلناثوصورة الجسم والحالة النف

 .)٥٧( �الدراما �طور المشاهدون مستو�ات مرتفعة من الماد�ة و�ص�حون أقل في مستو�ات الرضا �الح�اة
أن الصور الدرام�ة �القنوات الفضائ�ة ترت�ط  )Sirgy, Lee, Kosenko, Others & 2017(و�وضح 

الذین �عتقدون  المشاهدینالرضا �مستو�ات المع�شة وانخفاض الرضا العام �الح�اة و�خاصًة بین �عدم 
فإنها تؤثر على السلوك  ،، و�النس�ة للشخص�ات في الدراما التل�فز�ون�ة)٥٨( بواقع�ة تلك الصور الدرام�ة

 .)٥٩( الفردي للش�اب
النظر�ات اإلعالم�ة المفسرة لعالقة التعرض للدراما التل�فز�ون�ة على الرضا �الح�اة (نظر�ة       

 االستخدامات واإلش�اعات ونظر�ة الغرس): 
 ستخدامات واإلش�اعات:الأوًال: نظر�ة ا
في ضوء منظور االستخدامات  اوهادفً  االدراما التل�فز�ون�ة نشطً  الذي �شاهد الجمهور�عد 

االستخدامات واإلش�اعات �أنها سعي الفرد نحو استخدام الوسیلة  Rubin (2014)واإلش�اعات. وفسر 
و�قوم  ا،ووظ�ف�ً  اخت�ار دافع�ً االو�كون السلوك و  ،اإلعالم�ة التي تلبي احت�اجاته �أفضل ما �مكن

على ما �ش�ع احت�اجاتهم ورغ�اتهم وأن هذا اإلش�اع الوسائل اإلعالم�ة المختلفة للتعرف بتنق�ة األشخاص 
ستخدامات الفإن ا ،. �التالي)٦٠(�الح�اة �حقق لهم مستو�ات جیدة من جودة الح�اة الُمدر�ة والرضا 

وسبب استخدام األشخاص لها  ،واإلش�اعات تفحص �صورة م�اشرة تأثیر اإلعالم (الدراما التل�فز�ون�ة)
في ز�ادة الفهم  مفیًداستخدامات واإلش�اعات الا . و�عد إطار)٦١( �الح�اة)وتأثیراتها علیهم (الرضا 

 الستخدام البیئة اإلعالم�ة (الدراما) في تحقیق مستو�ات اإلش�اع.
�جب توض�ح الفارق بین اإلش�اعات المرجوة وتلك  ،ستخدامات واإلش�اعاتالوفي ضوء نظر�ة ا

أما اإلش�اعات  ،الفعل�ة. فاإلش�اعات المرجوة ع�ارة عن "التوقع حول المحتوى اإلعالمي قبل التعرض له"
 ،المتحصلة أو الفعل�ة فهي ع�ارة عن "اإلش�اع الناتج عن استهالك المحتوى اإلعالمي". على هذا النحو

هي ما �أمله المشاهد من الدراما التل�فز�ون�ة أما اإلش�اعات المتحصلة فهي ما  فإن اإلش�اعات المرجوة
 .)٦٢(التعرض تحقق �الفعل من خالل 
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 ثان�ًا: نظر�ة الغرس:
د أن نج، عند تطبیق نظر�ة الغرس في مجال عالقة التعرض للدراما التل�فز�ون�ة �الرضا �الح�اة
لق لدى �خال�حوث قد أشارت إلى أن التعرض للرسائل التراكم�ة والمتكررة المقدمة من خالل الدراما 

 "جورج جیر�نر"وتم تطو�ر نظر�ة الغرس على ید  ،معتقدات حول الرضا �الح�اة في الواقع الجمهور
لفترات طو�لة  توضح النظر�ة أن التعرض لنفس الرسالة�فز�ون، و وهي تر�ز على تأثیرات التل ،ورفاقه
. �حدث الغرس من خالل التعرض )٦٣(العالم إلى الغرس أو تعل�م المفاه�م والق�م الشائعة حول  یؤدي

�مثل العالم  �فز�ون مما �جعل المشاهدین �عتقدون أن ما �شاهدونه في التل �فز�ون التراكمي طو�ل األجل للتل
في  -�م المشاهدین حول الواقع والذي یتضمن. وتعمل الدراما التل�فز�ون�ة على غرس مفاه)٦٤(الحق�قي

. توضح الدراسات ال�حث�ة الفروق بین )٦٥(سلب�ة اتمث�الت خاطئة للعالم الحق�قي وأنماطً  -معظم األح�ان
الذین  مشاهدون فال ،التعرض المكثف وال�س�ط للدراما التل�فز�ون�ة �مؤشرات على السعادة والرضا �الح�اة

ُیدر�ون العالم الواقعي �ما یتم تجسیده في تلك  امن الوقت في مشاهدة التل�فز�ون غال�ً  ا�قضون �ثیرً 
. تعتمد نظر�ة الغرس على مفهومین )٦٦(مما یؤثر على مستو�ات الرضا عن أنفسهم وعن الح�اة  ،الدراما

�فز�ون�ة رؤ�ة عامة رئ�سیین هما: التعم�م والتأكید. �حدث تأثیر التعم�م عندما �طور مشاهدو الدراما التل
بینما �حدث التأكید أو التخص�ص بین مجموعات معینة تتشا�ه خبراتهم الح�ات�ة مع  ،عن العالم

وعلى الرغم من تر�یز نظر�ة الغرس  ،�عمل�ة الغرس االمعروض في الدراما التل�فز�ون�ة وهم األكثر تأثرً 
ي ر�زت على أنواع معینة من المحتوى جد �ثیر من الدراسات ال�حث�ة التیو على التل�فز�ون ا عمومً 

االهتمام بدراسة النظر�ة من حیث تأثیر الدراما على -نة األخیرة و في اآل-وقد انتشر  ،و�خاصًة الدراما
 .)٦٦(مفاه�م المشاهدین نحو جودة ح�اتهم والرضا �الح�اة وغیرها 



 التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة یومً�ا؟للدراما معدل ساعات مشاهدة الجمهور ما  -
 ما دوافع الجمهور لمشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة؟ -
تأثیر مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة والتي تعرض صوًرا من الرضا ما درجة  -

 عن الح�اة على الجمهور؟
 من وجهة نظر الجمهور عینة الدراسة؟ ام�ة التي تتناول صور الرضا عن الح�اةاألعمال الدر  ما أهم -
مدى واقع�ة صور الرضا الح�ات�ة المقدمة �الدراما التل�فز�ون�ة من وجهة نظر الجمهور عینة  ما -

 الدراسة؟
 ما مدى تقبل الجمهور لصور الرضا عن الح�اة المعروضة �الدراما التل�فز�ون�ة؟ -
ما مدى تحقق مستو�ات الرضا الح�ات�ة لعینة الدراسة �ما تعرضها الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات  -

 الفضائ�ة المصر�ة؟ 
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من محددات الرضا عن الح�اة �ما تعرضها الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات رضا الجمهور درجة ما  -
 الفضائ�ة المصر�ة؟

 ل�فز�ون�ة من وجهة نظر الجمهور عینة الدراسة؟المقدمة �الدراما التما صور الرضا الح�ات�ة  -


الفـرض األول: یوجــد فــرق دال إحصــائً�ا بــین متوســطات درجـات الــذ�ور ومتوســطات درجــات اإلنــاث علــى 
 في تحقیق مستو�ات الرضا الح�ات�ة. مق�اس دور الدراما التل�فز�ون�ة

الفـــرض الثـــاني: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ�ة بـــین متوســـطات درجـــات الم�حـــوثین علـــى مق�ـــاس دور 
 -٣١: ٢١ت�ًعـا الخـتالف مراحـل السـن المختلفـة ( في تحقیق مسـتو�ات الرضـا الح�ات�ـةالدراما التل�فز�ون�ة 

 عاًما). ٦٠: ٥٢ -٥١: ٤٢ -٤١: ٣٢
متوســـطات درجـــات الم�حـــوثین علـــى مق�ـــاس دور  الفـــرض الثالـــث: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ�ة بـــین

 -الجیـزة -ت�ًعا الخـتالف التوز�ـع الجغرافـي (القـاهرةفي تحقیق مستو�ات الرضا الح�ات�ة الدراما التل�فز�ون�ة 
 القلیو��ة).

الفـــرض الرا�ـــع: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ�ة بـــین متوســـطات درجـــات الم�حـــوثین علـــى مق�ـــاس دور 
ت�ًعــا الخــتالف المسـتوى التعل�مــي (تعلــ�م أقــل مــن فــي تحقیــق مسـتو�ات الرضــا الح�ات�ــة ة الـدراما التل�فز�ون�ــ

 دراسات عل�ا). -تعل�م عالٍ  -تعل�م متوسط -المتوسط 

الفــرض الخــامس: توجــد عالقــة ارت�اط�ــة إ�جاب�ــة ذات داللــة إحصــائ�ة بــین �ثافــة تعــرض الجمهــور للــدراما 
 التل�فز�ون�ة ورضائه عن الح�اة.

الســادس: توجــد عالقــة ارت�اط�ــة إ�جاب�ــة ذات داللــة إحصــائ�ة بــین دوافــع مشــاهدة الجمهــور للــدراما الفــرض 
 التل�فز�ون�ة ورضائه عن الح�اة.



  الدراسة.الدراسة إلى اخت�ار العالقة بین عدد من المتغیرات التي تضمنتها فروض  ىتسع
   المستقلة:المتغیرات 

 الجمهور للدراما التل�قز�ون�ة المعروضة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة.في تعرض تتمثل 
 الوس�طة:المتغیرات 

التوز�ع الجغرافي، المستوى  ،المرحلة العمر�ة النوع،(تشمل  وتتمثل في المتغیرات الد�موجراف�ة  
 التعل�مي).
  التا�عة:المتغیرات 
 عینة الدراسة.الجمهور التي تكونت لدي  مستو�ات الرضا الح�ات�ةتتمثل في 
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حدود موضوع�ة: تمثلت في تعرض الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة المعروضة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة 
 وعالقته �مستو�ات الرضا الح�ات�ة لد�ه.

 حدود مكان�ة: تمثلت في محافظات (الجیزة والقاهرة، والقلیو��ة).
 م. ٢٠١٩تم إجراء الدراسة خالل شهر أكتو�ر/ د�سمبر  حدود زمان�ة:

 سنة �القاهرة الكبرى. ٦٠إلى  ٢١حدود �شر�ة: تمثلت في الجمهور ممن تتراوح أعمارهم من 


تعد الدراسة من الدراسات الوصف�ة التي تهدف إلى جمع الحقائق والب�انات عن الظاهرة موضوع 
سیرها بهدف الوصول إلى تعم�مات �شأنها، وفي ضوء ذلك �ستهدف ال�حث الحالي الدراسة، ومحاولة تف

دراسة ظاهرة معینة، وهي تعرض الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة وعالقته 
�مستو�ات الرضا لد�ه، وذلك من خالل جمع الب�انات والحقائق عن هذه الظاهرة ومحاولة التعامل معها 

 س�اق تحلیلي تفسیري.في 
واستخدمت ال�احثة منهج المسح اإلعالمي الذي یهدف إلى جمع الب�انات التي �مكن تصن�فها 
وتفسیرها وتعم�مها لالستفادة منها في األغراض العلم�ة �اعت�اره أنسب المناهج التي تساعد في توظ�ف 

الدراسات العلم�ة، حیث �عتبر جهًدا الظاهرة محل ال�حث، فهو من أبرز المناهج المستخدمة في مجال 
 علمً�ا منظًما للحصول على ب�انات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة موضوع ال�حث.



تمثل مجتمع الدراسة في الجمهور من الذ�ور واإلناث �مختلف فئاته العمر�ة ومستو�اته التعل�م�ة 
) مفردة ٣٤٠، وتمثلت عینة الدراسة في عینة عشوائ�ة قوامها (القلیو��ة) -الجیزة -في محافظات ( القاهرة

من الجمهور وفًقا لخصائصهم الد�موغراف�ة من مشاهدي الدراما التل�فز�ون�ة المعروضة �القنوات الفضائ�ة 
% بینما جاءت نس�ة عینة ٤٤٬٧المصر�ة، وتم تمثیلهم على النحو التالي: بلغت عینة الذ�ور نس�ة 

إلى  ٣٢%، أما مرحلة ٧٩٬٧سنة  ٣١إلى ٢١ي حین جاءت عینة المرحلة العمر�ة من %، ف٥٥٬٣اإلناث
% لمرحلة من ٧٬٤%، ونس�ة ٣٬٢سنة فبلغت  ٥١إلى ٤٢%، وجاءت نس�ة مرحلة ٩٬٧سنة فبلغت  ٤٠
سنة، و�النس�ة لما یتعلق �مستوى التعل�م للم�حوثین: تبین أن فئة تعل�مهم جاءت حسب  ٦٠إلى ٥٢

%، ونس�ة من حصل على تعل�م ٥٠٬٩التعل�م الجامعي جاءت �المرت�ة األولى بنس�ة النسب اآلت�ة: 
%، و�لغت نس�ة ١١٬٨%، و�لغت نس�ة الحاصلین على مؤهل أقل من متوسط ٢٩٬٧متوسط فنسبتهم 

%، بینما جاء التوز�ع الجغرافي ٧٬٦الحاصلین على مؤهل أعلى من الجامعي �الماجستیر أو د�توراه 
,%، أما عینة محافظة ٣٥٬٠لقاهرة الكبرى �اآلتي: تمثلت عینة القاهرة في نس�ة بلغت للعینة داخل ا
 % من إجمالي عینة الدراسة.٣٢٬١%، وجاءت عینة محافظة القلیو��ة بنس�ة ٣٢٬٩الجیزة فبلغت 
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 )۱جدول رقم (
 توزیع عینة الدراسة وفقًا للنوع، المرحلة العمریة، مستوى التعلیم

 النســ�ة التكرار المجموعات المتغیر

 النــوع
 %٤٤٬٧ ١٥٢ ذ�ور
 %٥٥٬٣ ١٨٨ إناث

 %١٠٠ ٣٤٠ المجموع

 المرحلة العمر�ة

 %٧٩٬٧ ٢٧١ سنة ٣١: ٢١
 %٩٬٧ ٣٣ سنة ٤١: ٣٢
 %٣٬٢ ١١ سنة ٥١: ٤٢
 %٧٬٤ ٢٥ سنة ٦٠: ٥٢

 %١٠٠ ٣٤٠ المجموع

 المستوى التعل�مي

 %١١٬٨ ٤٠ أقل من متوسط
 %٢٩٬٧ ١٠١ تعل�م متوسط
 %٥٠٬٩ ١٧٣ تعل�م جامعي
 %٧٬٦ ٢٦ دراسات عل�ا

 %١٠٠ ٣٤٠ المجموع

 التوز�ع الجغرافي
 %٣٥٬٠ ١١٩ القاهرة
 %٣٢٬٩ ١١٢ الجیزة

 %٣٢٬١ ١٠٩ القلیو��ة
 %١٠٠ ٣٤٠ المجموع

 



 :اعتمدت الدراسة على
 االستقصاء.استمارة   -
 في حصول الم�حوثین على: مق�اس متوسطات الرضا الح�ات�ة تتمثل -

 درجة. ٤١: ٢٥مستوى رضا منخفض= 
 درجة. ٥٨: ٤٢مستوى رضا متوسط= 
 درجة ٧٥: ٥٩مستوى رضا مرتفع= 



ـــــم  ـــــى عـــــرض األدواتت ـــــي  عل ـــــيمجموعـــــة مـــــن المحكمـــــین المتخصصـــــین ف الجامعـــــات  اإلعـــــالم ف
ضـوء التعر�ـف اإلجرائـي لـه، و�ـذلك الهـدف مـن  ي، وذلك �غـرض دراسـة مفـردات االسـتب�ان فـ)∗(المصر�ة

                                                           
 جامعة عین شمس. -معبد: أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال بكلیة الدراسات العلیا للطفولة ) أ.د/ إعتماد خلف ∗(

 عمید كلیة اللغة واإلعالم باألكادیمیة البحریة للعلوم -كلیة األداب جامعة عین شمس -أ.د/ حنان محمد إسماعیل: أستاذ اإلعالم      
 والتكنولوجیا.      
 الجزیرة العاليعمید معھد  -جامعة عین شمس -تاذ اإلعالم وثقافة األطفال بكلیة الدراسات العلیا للطفولة أ.د/ محمد إبراھیم معوض: أس    

 .لإلعالم وعلوم االتصال        
 جامعة القاھرة. –كلیة اإلعالم  -أ.د/ منى الحدیدي: أستاذ اإلذاعة والتلیفزیون    
 جامعة عین شمس. -أ.د/ محمود حسن إسماعیل: أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال بكلیة الدراسات العلیا للطفولة    
 جامعة القاھرة. -كلیة اإلعالم -أ.د/ ولید بركات: أستاذ اإلذاعة والتلیفزیون    
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صالح�ة صح�فة االستب�ان �شكل عام �عد إجراء �عض التعد�الت  ون صح�فة االستب�ان، وقد أقر المحكم
٪ ٩٣، وقــد تــم اإل�قــاء علــى المفــردات التــي جــاءت نســ�ة اتفــاق المحكمــین علیهــا ون ترحهــا المحكمــاقالتــي 

 المحكمون.�عضها في ضوء المالحظات التي أبداها  فأكثر، وتم حذف �عض الع�ارات وتعدیل
 الث�ات:حساب 

 .أدوات الدراسة، وهى:التي تستخدم لحساب ث�ات  خالل الطرق  تم حساب معامل الث�ات من
 طر�قة ألفا �روم�اخ. -
 طر�قة التجزئة النصف�ة لجتمان. -

 �روم�اخ:طر�قة ألفا  -أ

مــــرة أخــــرى علــــى  اثــــم أعیــــد تطب�قهــــ ،مفــــردة ٥٠علــــى عینــــة مكونــــة مــــن  أدوات الدراســــةتــــم تطبیــــق 
قـــدره أســـبوع، ثـــم قامـــت ال�احثـــة �حســـاب معامـــل الث�ـــات بـــین درجـــات  زمنـــيالمجموعـــة نفســـها �عـــد فاصـــل 

، وقــد أشــارت معــامالت االرت�ــاط إلــى االتفــاق بــین اإلجا�ــات بــین ياألول والثــان :التطب�قــین يالم�حــوثین فــ
�مـا یبـین أن  ،٠,٠١معامالت ث�ات دالة عنـد مسـتوى  وهي) ٠٬٩٣٣التطبیق األول والثاني بنس�ة بلغت (

�ـأداة مــن أدوات  والمق�ـاس نسـ�ة تــوحي �الثقـة فـي صـالح�ة االسـتب�ان %، وهـي٩٣ث�ـات قـد بلـغ المعامـل 
 الدراسة.

 : )S.Hطر�قة التجزئة النصف�ة ( -ب
ا لطر�قة التجزئة النصف�ة لجتمان، حیث حققت معامالت كما قامت ال�احثة �حساب معامل ث�ات وفقً 

 داة للدراسة.) وهو ما �حقق صالح�ة األ٠٬٩٣٥حیث بلغت ( علمً�ادرجة معقولة ومقبولة  علىث�ات 


: �قصد بها المسلسالت التل�فز�ون�ة المصر�ة التي تقدم في �عض القنوات الفضائ�ة الدراما التل�فز�ون�ة 
 المصر�ة والتي تتناول �عض مستو�ات الرضا الح�ات�ة. 

: �قصد بها قبول الفرد لنوع�ة الح�اة التي �ع�شها، و�ستند في ذلك إلى مجموعة مستو�ات الرضا الح�ات�ة
ألسر�ة، وسمات الشخص�ة، واحترام الذات، والشعور �السعادة من المعاییر الخاصة �ه مثل البیئة ا

 الذات�ة، والتي تؤدي إلى توافقه مع ذاته والمجتمع الذي �ع�ش ف�ه.


 ،اآللـي وبتم جمع ب�انات تلك الدراسة من خالل استمارة االستب�ان، وتم إدخال الب�انات في الحاس       
، وذلـــك وفـــق خطـــة تتفـــق (SPSS)�اســـتخدام الحزمـــة اإلحصـــائ�ة للعلـــوم االجتماع�ـــة  اوعولجـــت إحصـــائ�ً 

 واإلجا�ة على التساؤالت والتحقق من الفروض، حیث تضمنت المعالجة اإلحصائ�ة ما یلي:
 الم�حوثات على جم�ع أسئلة و�نود االستب�ان.الستجا�ات  والنسب المئو�ة التكرارات -
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الكم�ــة التـي تعكـس اسـتجا�ات الم�حـوثین علــى  المع�ار�ـة للقـ�مسـاب�ة واالنحرافـات المتوسـطات الح -
 �ضمها االستب�ان. الفرع�ة التيالبنود والمقای�س 

 .)إناث&  ذ�ور( النوعبین مجموعات العینة مصنفة حسب  " للمقارنةاخت�ار "ت -
لدراســة  One Way Analysis of Variance ANOVAتحلیـل الت�ــاین ذي ال�عــد الواحـد  -

المرحلــــة العمر�ــــة ومســــتوى التعلــــ�م، مجموعــــات لالفــــروق اإلحصــــائ�ة بــــین المتوســــطات الحســــاب�ة 
 .والتوز�ع الجغرافي

 Least Significance�طر�قــة أقــل فــرق معنــوي  Post Hoc Testsاالخت�ــارات ال�عد�ــة  -
Difference  والمعـــروف بــــL.S.D  لمعرفـــة مصـــدر الت�ـــاین بـــین المجموعـــات التـــي یؤ�ـــد تحلیـــل

 ن التوز�ع الجغرافي للعینة.وجود فرق بی علىالت�این 
) لرصــد Contingency Coefficient، و�ــذلك معامــل التوافــق ((Chi-square) ٢اخت�ـار �ــا  -

 .يق�مة ومعنو�ة العالقة بین متغیر�ن من المستوى األسم
 مئو�تین." لدراسة معنو�ة الفرق بین نسبتین  Test Z“. اخت�ار  -
 .لدراسة شدة واتجاه العالقة االرت�اط�ة بین متغیر�ن من متغیرات الدراسةسبیرمان معامل ارت�اط  -



 للدراما التل�فز�ون�ة المعروضة �الفضائ�ات المصر�ة.) مدى مشاهدة الجمهور ١
 ) یوضح۲جدول رقم (

 مدى مشاھدة الجمھور للدراما التلیفزیونیة المعروضة بالفضائیات المصریة وفقًا للنوع 
 النوع

 مدى المشاهدة

 اإلجمالي إناث ذ�ور

 % ك % ك % ك

 ٥۰٬۹ ١٧٣ ٥٤٬۳ ١٠٢ ٤٦٬۷ ٧١ دائًما
 ٤۰٬۰ ١٣٦ ٤۰٬٤ ٧٦ ۳۹٬٥ ٦٠ أح�اًنا
 ۹٬۱ ٣١ ٥٬۳ ١٠ ۱۳٬۸ ٢١ ال

 ١٠٠ ٣٤٠ ١٠٠ ١٨٨ ١٠٠ ١٥٢ اإلجمالــي

الداللة    ٠,١٤٨معامل التوافق =    ٢درجة الحر�ة =    ٧٬٦١٤= ٢ق�مة �ا
=٠,٠٥ 

ارتفاع متا�عـة الجمهـور للـدراما التل�فز�ون�ـة، حیـث  ب�انات الجدول السابق ما یلي:تحلیل و�تضح من 
% یتا�عونهــا �صــفة غیــر منتظمــة أح�اًنــا، ٤٠٬٠% �صــفة دائمــة، ونســ�ة٥٠٬٩جــاءت نســ�ة مــن یتا�عونهــا 

عنــد درجــة  ٧٬٦١٤وجــدت أنهــا =  ٢% ال یتــا�عون الــدراما التل�فز�ون�ــة، و�حســاب ق�مــة �ــا٩٬١بینمــا نســ�ة 
اإلناث) ومدى متا�عة الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة  –ً�ا بین نوع (الذ�ور ، وهى ق�مة دالة إحصائ٢حر�ة =

 المعروضة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة. 
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أن هذه النت�جـة توضـح مـدى اهتمـام غالب�ـة الجمهـور �مشـاهدة الـدراما التل�فز�ون�ـة، وهـو  وترى ال�احثة
احت�اجــاتهم أكثــر مــن الوســائل األخــرى، لمــا  ما�شــیر إلــى أهمیتهــا لــدیهم واســتحواذها علــى اهتمــامهم وتلب�ــة

 لدیها من إمكان�ات فعالة ومؤثرة تسهم في تغییر االتجاهات والمیول لدى الجمهور والمشاهدین.
 أهم أس�اب عدم مشاهدة الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة. )٢

 ) یوضح ۳جدول رقم (
 للدراما التلیفزیونیة بالقنوات الفضائیة المصریة وفقًا للنوعأھم أسباب عدم مشاھدة الجمھور 

 النوع                   
 األس�اب

 اإلجمالي إناث ذ�ور
 الداللة zق�مة 

 % ك % ك % ك

 غیردالة ٠٬٤٠٩ ٨٠٬٦ ٢٥ ٧٠٬٠ ٧ ٨٥٬٧ ١٨ أفضل قصص وروا�ات الخ�ال العلمي
 غیردالة ٠٬٤٠٩ ٨٠٬٦ ٢٥ ٧٠٬٠ ٧ ٨٥٬٧ ١٨ أفضل مشاهدة الدراما األجنب�ة

 غیردالة ٠٬٠٩٩ ٧٧٬٤ ٢٤ ٨٠٬٠ ٨ ٧٦٬٢ ١٦ تتسم �الم�الغة في العدید من المشاهد

 ٠٬٨٠٦ ٧١٬٠ ٢٢ ٥٠٬٠ ٥ ٨١٬٠ ١٧ ل�س لدي وقت لمشاهدتها
غیر 
 دالة

تقدم قصًصا مكررة في أشكال الدراما 
 األخرى 

 غیردالة ٠٬٦٨٢ ٦٧٬٧ ٢١ ٥٠٬٠ ٥ ٧٦٬٢ ١٦

 غیردالة ٠٬٩٤٢ ٦٤٬٥ ٢٠ ٤٠٬٠ ٤ ٧٦٬٢ ١٦ ال أفضل هذه النوع�ة من الدراما
 غیردالة ٠٬٩٤٢ ٦٤٬٥ ٢٠ ٤٠٬٠ ٤ ٧٦٬٢ ١٦ أشعر أنها �عیدة تمامًا عن الواقع

  ٣١ ٢١ ١٠ ئلواجملة من س

أهــم أســ�اب عــدم مشــاهدة الجمهــور المصــري للـــدراما ب�انــات الجــدول الســابق  تحلیــل و�تضــح مــن 
أفضـــل قصـــص  "التل�فز�ون�ـــة �ـــالقنوات الفضـــائ�ة المصـــر�ة، وقـــد جـــاء فـــي مقدمـــة تلـــك األســـ�اب �ـــل مـــن 

فــي الترتیــب الثـــاني وجــاء %, ٨٠٬٦ بنســ�ة أفضــل مشــاهدة الــدراما األجنب�ــة " -وروا�ــات الخ�ــال العلمــي 
%، أمـــا " لـــ�س لـــدي وقـــت لمشـــاهدتها" فقـــد جـــاء ٧٧٬٤"تتســـم �الم�الغـــة فـــي العدیـــد مـــن المشـــاهد " بنســـ�ة 

%، وفي الترتیب الرا�ع جاء " تقدم قصًصـا مكـررة فـي أشـكال الـدراما األخـرى ٧١٬٠�الترتیب الثالث بنس�ة 
أشعر أنها �عیدة تماًما عن الواقـع "  -راما %، وجاء �ل من " ال أفضل هذه النوع�ة من الد٦٧٬٧" بنس�ة 

 %.٦٤٬٥�الترتیب الخامس �قارق قلیل 
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 .التل�فز�ون�ة التي �فضل الجمهور مشاهدتها �القنوات الفضائ�ة المصر�ة) أكثر أنواع الدراما ٣
 ) یوضح ٤جدول رقم (

 بالقنوات الفضائیة المصریة وفقا للنوعأكثر أنواع الدراما التلیفزیونیة التي یفضل الجمھور مشاھدتھا 

 النوع              
 نوع�ة الدراما

 اإلجمالي إناث ذ�ور
 الداللة zق�مة 

 % ك % ك % ك

 غیر دالة ٠٬١٨٩ ٩٥٬١ ٢٩٤ ٩٦٬١ ١٧١ ٩٣٬٩ ١٢٣ س�اس�ة
 غیر دالة ٠٬٤٨٥ ٩٤٬٨ ٢٩٣ ٩٧٬٢ ١٧٣ ٩١٬٦ ١٢٠ اجتماع�ة
 غیر دالة ٠٬٢٢٠ ٦٦٬٣ ٢٠٥ ٦٧٬٤ ١٢٠ ٦٤٬٩ ٨٥ رومانس�ة
 غیر دالة ٠٬٤٩٣ ٦٠٬٥ ١٨٧ ٦٢٬٩ ١١٢ ٥٧٬٣ ٧٥ كومید�ة
 غیر دالة ٠٬٣٢٦ ٤٨٬٢ ١٤٩ ٤٦٬٦ ٨٣ ٥٠٬٤ ٦٦ دین�ة

 غیر دالة ١٬١٦٩ ٢٩٬١ ٩٠ ٣٤٬٨ ٦٢ ٢١٬٤ ٢٨ تار�خ�ة
 غیر دالة ٠٬١٦٢ ٢١٬٧ ٦٧ ٢٢٬٥ ٤٠ ٢٠٬٦ ٢٧ سیر ذات�ة

  ٣٠٩ ١٧٨ ١٣١ جملة من سئلوا

أنــواع الــدراما التل�فز�ون�ــة التــي �فضــل الجمهــور أن أكثــر ب�انــات الجــدول الســابق تحلیــل و�تضــح مــن 
%, ٩٥٬١ �الترتیــب األولجــاءت  فقــد س�اســ�ة""األفــالم  مشــاهدتها �ــالقنوات الفضــائ�ة المصــر�ة تمثلــت فــي

رومانسـ�ة" فقـط جـاء �الترتیـب “%، أمـا األفـالم ٩٤٬٨وجاء في الترتیب الثاني األفـالم "االجتماع�ـة" بنسـ�ة 
 .%٦٦٬٣الثالث بنس�ة 

%، و�الترتیــب الخــامس جــاءت "الدین�ــة " ٦٠٬٥ظهــر �الترتیــب الرا�ــع الــدراما" الكومید�ــة" بنســ�ة بلغــت
%، وأخیًرا �الترتیب السا�ع ٢٩٬١%، أما في الترتیب السادس جاءت " التار�خ�ة " بنس�ة ٤٨٬٢تبنس�ة بلغ

 %.٢١٬٧واألخیر جاءت" سیر ذات�ة " بنس�ة 
تنوع الدراما التي یتعـرض لهـا الجمهـور، إال أن الـدراما الس�اسـ�ة واالجتماع�ـة احتلتـا  یتضح مما سبق

لك إلى أن تلك الدراما هي األكثر تناوًال لما یتعرض له الجمهور النصیب األكبر لد�ه، وقد ترجع ال�احثة ذ
 في ح�اته الیوم�ة العاد�ة، وهو ما تعكسه الدراما من خالل المسلسالت التي تعرض على الجمهور.
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 .الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة یومً�االجمهور  ة) معدل ساعات مشاهد٤
 ) یوضح ٥جدول رقم (

 ساعات مشاھدة الجمھور الدراما التلیفزیونیة بالقنوات الفضائیة یومیًا وفقًا للنوع معدل
 النوع

 معدل الساعات
 اإلجمالي إناث ذ�ور

 % ك % ك % ك

 ۱٦٬۸ ٥٢ ۱۲٬۹ ٢٣ ۲۲٬۱ ٢٩ حسب الظروف
 ۱٦٬٥ ٥١ ۱۳٬٥ ٢٤ ۲۰٬٦ ٢٧ أقل من ساعة

 ۳۱٬۱ ٩٦ ۳٦٬٥ ٦٥ ۲۳٬۷ ٣١ من ساعة إلى ساعتین
 ۳۱٬۷ ٩٨ ۳۳٬۱ ٥٩ ۲۹٬۸ ٣٩ ساعات ٣ساعتین إلى من 

 ۳٬۹ ١٢ ۳٬۹ ٧ ۳٬۸ ٥ ساعات أكثر
 ١٠٠ ٣٠٩ ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ١٣١ اإلجمالــي

 ۰٫۰٥الداللة =   ۰٫۱۸۱معامل التوافق =    ٤درجة الحریة =    ۱۰٬٤۱۸= ۲قیمة كا

معدل ساعات متا�عة الجمهور الـدراما التل�فز�ون�ـة  ب�انات الجدول السابق ما یلي:تحلیل و�تضح من 
%  من یتا�عونها "حسب الظروف" یومً�ـا، ونسـ�ة متقار�ـة ١٦,٨�القنوات الفضائ�ة یومً�ا، حیث جاء نس�ة 

% مـــن یتا�عونهـــا "أقـــل مـــن ســـاعة" یومً�ـــا، بینمـــا بلغـــت نســـ�ة مـــن یتا�عونهـــا "مـــن ســـاعة إلـــى ١٦٬٥بلغـــت 
%، فـي حـین ٣١٬٧سـاعات" بنسـ�ة بلغـت ٣یتا�عونهـا "مـن سـاعتین إلـى  %، أما نسـ�ة مـن٣١٬١ساعتین" 

عنــد درجــة  ١٠٬٤١٨وجــدت أنهــا =  ٢% مــن یتا�عهــا "ســاعات أكثــر"، و�حســاب ق�مــة �ــا٣٬٩جــاءت نســ�ة
المصـري الـدراما  الجمهـورإنـاث) ومعـدل مشـاهدة  –، وهى ق�مة دالة إحصائً�ا بین النـوع (ذ�ـور ٤حر�ة =

 الفضائ�ة. التل�فز�ون�ة �القنوات 
، Babaie, Keshvari, & Zamani, (2019) ،Smith, (2018)مـن (مـع دراسـة �ـل  وتتفق هـذه النت�جـة

Pena, (2018) سـاعات یومً�ـا وأن  ٣)) والتـي أشـارت إلـى أن متوسـط سـاعات تعـرض الجمهـور فـي حـدود
 هناك تحقق مستو�ات من الرضا نت�جة لهذا التعرض.
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 الجمهور لمشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة.) أكثر دوافع ٥
 ) یوضح ٦جدول رقم (

 أكثر دوافع الجمھور لمشاھدة الدراما التلیفزیونیة بالقنوات الفضائیة وفقا للنوع

 النوع                   
 الدوافع

 اإلجمالي إناث ذ�ور
 الداللة zق�مة 

 % ك % ك % ك

رف على ما�حدث لآلخر�ن وما�مكن أن للتع
 �حدث لي.

١٬٩١٣ ٩٦٬٧ ٢٦٩ ٩٦٬١ ١٧١ ٧٤٬٠ ٩٧ 
عند 
٠٬٠١ 

الدراما التل�فز�ون�ة تمثل وسیلة للترف�ه 
 والتسل�ة وتمض�ة الوقت

١٬٨٧٨ ٨٨٬٠ ٢٧٢ ٩٧٬٢ ١٧٣ ٧٥٬٦ ٩٩ 
عند 
٠٬٠١ 

تساعدني على معرفة ��ف�ة التصرف في 
 مواقف مماثلة تحدث لي في الواقع.

٠٬٦٩٩ ٧٤٬٨ ٢٣١ ٧١٬٣ ١٢٧ ٧٩٬٤ ١٠٤ 
غیر 
 دالة

الموضوعات المطروحة من خاللها ضمن 
 اهتماماتي

٠٬٨٧٢ ٦٩٬٩ ٢١٦ ٧٤٬٢ ١٣٢ ٦٤٬١ ٨٤ 
غیر 
 دالة

تسهم الدراما التل�فز�ون�ة في تشكیل 
 اتجاهاتي حول الموضوعات التى تعالجها

٠٬٣٩١ ٦٧٬٦ ٢٠٩ ٦٥٬٧ ١١٧ ٧٠٬٢ ٩٢ 
غیر 
 دالة

من خاللها �ش�ع حاجاتي المحتوى المقدم 
 في متعة المشاهدة

٠٬٣٩١ ٦٧٬٦ ٢٠٩ ٦٥٬٧ ١١٧ ٧٠٬٢ ٩٢ 
غیر 
 دالة

تساعدني في معرفة ��ف �ع�ش اآلخرون 
 من الط�قات اآلخرى.

٠٬٦١٤ ٦٦٬٧ ٢٠٦ ٦٩٬٧ ١٢٤ ٦٢٬٦ ٨٢ 
غیر 
 دالة

تقدم �عض النصائح التى �مكن أن أستفید 
 منها في ح�اتي.

٠٬٢٧٦ ٦٢٬١ ١٩٢ ٦٣٬٥ ١١٣ ٦٠٬٣ ٧٩ 
غیر 
 دالة

تسهم المضامین المقدمة من خالل الدراما 
في تغییر مفاه�مي نحو مختلف 

 الموضوعات
٠٬٦٩٠ ٥٩٬٥ ١٨٤ ٥٦٬٢ ١٠٠ ٦٤٬١ ٨٤ 

غیر 
 دالة

تجعلني أرى ما ال أستط�ع مشاهدته في 
 الح�اة الواقع�ة.

٠٬٢٣٨ ٥٥٬٠ ١٧٠ ٥٦٬٢ ١٠٠ ٥٣٬٤ ٧٠ 
غیر 
 دالة

معالجة  تعمل الدراما التل�فز�ون�ة على
 مشكالت المجتمع التى تحدث �صورة یوم�ة

٠٬٩٠٩ ٤٧٬٢ ١٤٦ ٥١٬٧ ٩٢ ٤١٬٢ ٥٤ 
غیر 
 دالة

�غلب على الدراما التل�فز�ون�ة الجانب 
 الرومانسي والعاطفي

٠٬٩٨٣ ٤٢٬٤ ١٣١ ٤٧٬٢ ٨٤ ٣٥٬٩ ٤٧ 
غیر 
 دالة

الدراما التل�فز�ون�ة تسهم في تشكیل الق�م 
 المجتمع�ة اإل�جاب�ة

٠,٦٧٨ ٤٢٬١ ١٣٠ ٣٨٬٨ ٦٩ ٤٦٬٦ ٦١ 
غیر 
 دالة

تسهم في تعل�م العادات اإل�جاب�ة من خالل 
 ما تقدمه من معلومات في س�اق درامي

٠٬١٥٧ ٣٤٬٦ ١٠٧ ٣٥٬٤ ٦٣ ٣٣٬٦ ٤٤ 
غیر 
 دالة

  ٣٠٩ ١٧٨ ١٣١ جملة من سئلوا
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أكثـــر دوافـــع مشـــاهدة الجمهـــور للـــدراما التل�فز�ون�ـــة ب�انـــات الجـــدول الســـابق أن تحلیـــل و�تضـــح مـــن 
للتعرف على ما�حدث لآلخر�ن وما�مكن أن �حـدث  "�القنوات الفضائ�ة، حیث جاء فى مقدمة تلك الدوافع 

وجاء في الترتیب الثـاني " الـدراما التل�فز�ون�ـة تمثـل وسـیلة للترف�ـه والتسـل�ة وتمضـ�ة  ،%٩٦٬٧ بنس�ة لي "
%، أمــا " تســاعدني علــى معرفــة ��ف�ــة التصــرف فــي مواقــف مماثلــة تحــدث لــي فــي ٨٨٬٠الوقــت " بنســ�ة 

%، وفـي الترتیــب الرا�ــع جــاء "الموضــوعات المطروحــة مــن ٧٤٬٨الواقـع." فقــد جــاء �الترتیــب الثالــث بنســ�ة 
%، وجـاء �ـل مـن " تسـهم الـدراما التل�فز�ون�ـة فـي تشـكیل اتجاهـاتي ٦٩٬٩خاللها ضمن اهتمامـاتي" بنسـ�ة 

المحتـــوى المقـــدم مـــن خاللهـــا �شـــ�ع حاجـــاتي فـــي متعـــة المشـــاهدة "  -ول الموضـــوعات التـــي تعالجهـــا حـــ
 %.٦٧٬٦�الترتیب الخامس �فارق ضئیل بلغ 

و�الترتیـب الســادس جــاءت " تســاعدني فــي معرفــة ��ـف �عــ�ش اآلخــرون مــن الط�قــات اآلخــرى" بنســ�ة 
ئح التـي �مكـن أن أسـتفید منهـا فـي ح�ـاتي." %، أما في الترتیب السـا�ع فجـاءت " تقـدم �عـض النصـا٦٦٬٧
%، وفــي الترتیــب الثــامن جــاء أنهــا " تســهم المضــامین المقدمــة مــن خــالل الــدراما فــي تغییــر ٦٢٬١بنســ�ة 

%، وجــــاءت " تجعلنــــي أرى مــــا ال أســــتط�ع ٥٩٬٥مفــــاه�مي نحــــو مختلــــف الموضــــوعات " بنســــ�ة بلغــــت 
%، وظهـــر �الترتیــب العاشـــر " تعمــل الـــدراما ٥٥٬٠�ة مشــاهدته فــي الح�ـــاة الواقع�ــة" �الترتیـــب التاســع بنســ

%، وفـــي الترتیـــب ٤٧٬٢التل�فز�ون�ـــة علـــى معالجـــة مشـــكالت المجتمـــع التـــي تحـــدث �صـــورة یوم�ـــة" بنســـ�ة 
%، ٤٢٬٤الحـادي عشــر جــاء �أنهــا" �غلــب علــى الـدراما التل�فز�ون�ــة الجانــب الرومانســي والعــاطفي " بنســ�ة 

لـــدراما التل�فز�ون�ـــة تســـهم فــي تشـــكیل القـــ�م المجتمع�ـــة اإل�جاب�ـــة " بنســـ�ة �الترتیــب الثـــاني عشـــر        " ا
%، والثالث عشر ظهرت" تسهم في تعل�م العـادات اإل�جاب�ـة مـن خـالل مـا تقدمـه مـن معلومـات فـي ٤٢٬١

 %.٣٤٬٦س�اق درامي " بنس�ة
وجـود فـروق دالـة إحصـائً�ا فـي اسـتجا�ات الم�حـوثین حـول أكثـر  وقد أوضـحت النتـائج التفصـیل�ة

 دوافع مشاهدتهم الدراما التل�فز�ون�ة على النحو التالي:
�شاهد اإلناث الدراما وذلك " للتعرف على ما�حـدث لآلخـر�ن ومـا�مكن أن �حـدث لـي " نسـ�ة أكبـر مـن  -

، وهـي ١٬٩١٣المحسـو�ة Z�مة %) والفارق دال إحصائً�ا حیث بلغت ق٧٤٬٠ -%٩٦٬١نس�ة الذ�ور (
 %.٩٩,٩أعلى من الق�مة الجدول�ة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین �مستوى ثقة 

ومن دوافع مشاهدة اإلناث الدراما �أن " الدراما التل�فز�ون�ة تمثل وسیلة للترف�ه والتسل�ة وتمض�ة الوقت  -
المحســو�ة  Zإحصــائً�ا حیــث بلغــت ق�مــة %) والفــارق دال ٧٥٬٦ -%٩٧٬٢(" بنســ�ة أكبــر مــن الــذ�ور 

، وهــــي أعلــــى مــــن الق�مــــة الجدول�ــــة المنبئــــة بوجــــود عالقــــة فارقــــة بــــین النســــبتین �مســــتوى ثقــــة ١٬٨٧٨
٩٩٬٩.% 
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تأثیر مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة والتي تعرض صوًرا من الرضا عن الح�اة ) درجة ٦
 على الجمهور.

 ) یوضح۷جدول رقم (
 درجة تأثیر مشاھدة الدراما التلیفزیونیة بالقنوات الفضائیة التى تعرض

 صوًرا من الرضا عن الحیاة على الجمھور وفقًا للنوع
 النوع

 درجة التأثیر

 اإلجمالي إناث ذ�ور

 % ك % ك % ك

 ٤٤٬۳ ١٣٧ ٥۰٬۰ ٨٩ ۳٦٬٦ ٤٨ تؤثر بدرجة �بیرة
 ٥۰٬۸ ١٥٧ ٤۷٬۸ ٨٥ ٥٥٬۰ ٧٢ تؤثر إلى حد ما

 ٤٬۹ ١١ ۲٬۲ ٤ ۸٬٤ ١١ تؤثر إطالُقاال 

 ١٠٠ ٣٠٩ ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ١٣١ اإلجمالــي
 ۰٫۰۱الداللة =   ۰٫۱۷٤معامل التوافق =    ۲درجة الحریة =    ۹٫٦۸۸= ۲قیمة كا

أن مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة التـي تعـرض صـوًرا  ب�انات الجدول السابق ما یلي:تحلیل و�تضح من 
% من ٥٠٬٨%، و�نس�ة بلغت ٤٤٬٣من الرضا عن الح�اة تؤثر بدرجة �بیرة على الجمهور بنس�ة  بلغت 

یرون أنها تؤثر إلى حد ما على الجمهور، بینما بلغت نس�ة من یرون أن الـدراما التل�فز�ون�ـة التـي تعـرض 
عنـد  ٩,٦٨٨وجدت أنها =  ٢%، و�حساب ق�مة �ا٤٬٩ال تؤثر إطالُقا بلغت  صوًرا من الرضا عن الح�اة

اإلنـاث) و�ـین درجـة تـأثیر مشـاهدة الـدراما  –، وهـي ق�مـة دالـة إحصـائً�ا بـین نـوع (الـذ�ور ٢درجة حر�ة =
 التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة التي تعرض صوًرا من الرضا عن الح�اة على الجمهور. 

إلـى أن مـا تعرضـه الـدراما إذا �ـان موافًقـا مـع مـا �ع�شـه الفـرد داخـل المجتمـع ذلـك  وقد ترجع ال�احثـة
فإنـه �حـدث لد�ـه نوًعـا مـن الرضــا الح�ـاتي، و�ذا �ـان مـا تثیـره الـدراما مــن أحـداث أصـعب مـن الواقـع الــذي 

لتــي إلــى شــعور الجمهـور �الرضــا عــن الح�ــاة الواقع�ــة ا -�شــكل �بیــر-�عـ�ش ف�ــه المشــاهد فقــد یــؤدي هـذا 
 �ع�ش فیها.

 .الجمهور �القنوات الفضائ�ة ) أكثر ما یؤثر في الدراما التل�فز�ون�ة على٧
 ) یوضح ۸جدول رقم (

 أكثر ما یؤثر في الدراما التلیفزیونیة على الجمھور بالقنوات الفضائیة وفقا للنوع

 النوع              
 ما یؤثر

 اإلجمالي إناث ذ�ور
 الداللة zق�مة 

 % ك % ك % ك

 غیر دالة ٠٬٢٣٤ ٩٧٬٧ ٣٠٢ ٩٨٬٩ ١٧٦ ٩٦٬٢ ١٢٦ دة األفكار المقدمة �الدراماجو 
 غیر دالة ٠٬٨٣٧ ٧١٬٢ ٢٢٠ ٧٥٬٣ ١٣٤ ٦٥٬٦ ٨٦ المصداق�ة

حول  تدع�م االتجاهات اإل�جاب�ة
 الرضا عن الح�اة

 غیر دالة ٠٬١٩٦ ٦٨٬٩ ٢١٣ ٦٨٬٠ ١٢١ ٧٠٬٢ ٩٢

 ٠٬٠٥عند  ١٬٦٠٦ ١٦٬٨ ٥٢ ٩٬٠ ١٦ ٢٧٬٥ ٣٦ جاذب�ة القصص المقدمة �الدراما
 غیر دالة ٠٬٠١٩ ١١٬٣ ٣٥ ١١٬٢ ٢٠ ١١٬٥ ١٥ لحبي لممثلین �عینهم
 غیر دالة ٠٬٢٧٨ ١١٬٠ ٣٤ ١٢٬٤ ٢٢ ٩٬٢ ١٢ لحبي ممثالت �عینهن

  ٣٠٩ ١٧٨ ١٣١ جملة من سئلوا
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ــل و�تضــح مــن  ــات الجــدول الســابق تحلی مــا یــؤثر فــي الــدراما التل�فز�ون�ــة التــي �فضــل أن أكثــر ب�ان
وجـاء  ،%٩٧٬٧ �الترتیـب األولجـاءت  فقـد جودة األفكار المقدمة �الدراما " "الجمهورمشاهدتها تمثلت في 

حــول  تــدع�م االتجاهــات اإل�جاب�ــة %، أمــا مــا یــؤثر هــو "٧١٬٢فــي الترتیــب الثــاني " المصــداق�ة " بنســ�ة 
 .%٦٨٬٩الترتیب الثالث بنس�ة الرضا عن الح�اة " فقط جاء �

%، و�الترتیـب الخـامس ١٦٬٨ظهر �الترتیـب الرا�ـع " جاذب�ـة القصـص المقدمـة �الـدراما " بنسـ�ة بلغـت 
%، أمــا فــي الترتیــب الســادس جــاءت " لحبــي ممــثالت ١١٬٣جــاءت " لحبــي لممثلــین �عیــنهم " بنســ�ة بلغــت

 %.١١٬٠�عینهن " بنس�ة 
وجـود فـروق دالـة إحصـائً�ا فـي اسـتجا�ات الم�حـوثین حـول أكثـر  وقد أوضـحت النتـائج التفصـیل�ة

تأثیرات الدراما التل�فز�ون�ة علیهم على النحو التالي: یوافق الذ�ور أن " جاذب�ة القصص المقدمة �الدراما " 
ــــؤثر نســــ�ة أكبــــر مــــن نســــ�ة اإلنــــاث (  Z%) والفــــارق دال إحصــــائً�ا حیــــث بلغــــت ق�مــــة ٩٬٠ -%٢٧٬٥ت

، وهـي أعلــى مـن الق�مـة الجدول�ــة المنبئـة بوجـود عالقــة فارقـة بـین النســبتین �مسـتوى ثقــة ١٬٦٠٦المحسـو�ة
٩٥.% 

 Pena, (2018) ،Jiang, & Leung, (2018) K(مـع دراسـة �ـل مـن  وتتفـق هـذه النت�جـة
Wilczek, (2018) دة ) والتــي أشــارت إلــى أن الــدراما التل�فز�ون�ــة تــؤثر علــى الجمهــور مــن خــالل جــو

العـــرض والمفـــاه�م، وجـــودة الـــنص، والتوجهـــات الثقاف�ـــة التـــى تتفـــق مـــع ثقافـــة الجمهـــور المشـــاهد للـــدرما 
 المقدمة.

مـن وجهـة نظـر الجمهـور عینـة  أكثر األعمال الدرام�ة التى تتنـاول صـور الرضـا عـن الح�ـاة) ترتیب ٨
 الدراسة.

 ) ۹جدول رقم (
 یوضح ترتیب أكثر األعمال الدرامیة التى تتناول صور الرضا عن الحیاة من وجھة نظر الجمھور المصري عینة الدراسة 

 األعمال الدرام�ة
 الوزن المئوي  الثامن السا�ع السادس الخامس الرا�ع الثالث الثاني األول

 % ك ك ك ك ك ك ك ك ك

مسلسل نكذب لوقلنا ما 
 بنح�ش

١٧,٦ ١٩٦١ ٩ ١٤ ١٢ ١٣ ٢١ ٥٥ ٧٩ ١٠٦ 

 ١٦,٩ ١٨٨٧ ١٨ ٩ ١١ ٢٥ ١٩ ٥١ ٩١ ٨٥ ١ج مسلسل أبو العروسة

 ١٥,١ ١٦٨٩ ١٣ ١٠ ١٥ ٥٧ ٥٨ ٥٤ ٤٧ ٥٥ مسلسل قید عائلي

 ١٣,٢ ١٤٧١ ٣٢ ١٧ ٢٠ ٤٥ ٧٢ ٧٤ ٣١ ١٨ مسلسل حالوة روح

 ١١,٨ ١٣١٩ ٢٤ ٣٠ ٣٣ ٩٥ ٦٠ ٢٩ ٢٢ ١٦ مسلسل رمضان �ر�م

 ٩,٠٩ ١٠١٤ ٣٦ ٥٨ ١٣٠ ٢٥ ٢٥ ٧ ١٩ ٩ مسلسل طاقة القدر

 ٨,٣٧ ٩٣٤ ٣٤ ١٣٢ ٥٢ ٢٨ ٣١ ١٨ ٧ ٧ مسلسل سا�ع جار

 ٧,٨٩ ٨٨٠ ١٣٩ ٣٨ ٣٨ ٢٢ ٢١ ١٩ ١٢ ٢٠ مسلسل قوت القلوب

 ١١١٥٥ ٣٠٩ المجموع
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ترتیب أكثر األعمال الدرام�ة التي تتناول صور الرضا عن الح�ـاة مـن وجهـة نظـر الجمهـور المصـري 
%)، بینمـا جـاء ١٧٬٦مقـدمتها "مسلسـل نكـذب لوقلنـا مـا بنحـ�ش" بـوزن مئـوي(عینة الدراسة، فقد جـاء فـي 

%)، أمــا فــي الترتیــب الثالــث فجــاء " قیــد ١٦٬٩" بنســ�ة مئو�ــة(١�الترتیــب الثــاني مسلســل" أبــو العروســة ج
%)، وجـــاء " ١٣٬٢%)، وفـــي الترتیـــب الرا�ـــع جـــاء"حالوة روح" بنســـ�ة مئو�ـــة(١٥٬١عـــائلي" بـــوزن مئـــوي(
%)، وجــاء أ�ًضــا " مسلســل طاقــة القــدر " ١١٬٨ر�م " �الترتیــب الخــامس بــوزن مئــوي(مسلســل رمضــان �ــ

%) و�الترتیب السا�ع، أما ٨٬٣٧" بنس�ة( مسلسل سا�ع جار %)، و"٩٬٠٩�الترتیب السادس بنس�ة مئو�ة(
 %).٧٬٨٩الترتیب الثامن فجاء" مسلسل قوت القلوب " بوزن مئوي(

المقدمــة �الــدراما التل�فز�ون�ــة مــن وجهــة نظــر الجمهــور عینــة مــدى واقع�ــة صــور الرضــا الح�ات�ــة  )٩
 الدراسة.

 ) یوضح ۱۰جدول رقم (
 مدى واقعیة صور الرضا الحیاتیة المقدمة بالدراما التلیفزیونیة من وجة نظر الجمھور وفقًا للنوع

 النوع
 واقع�ة الصورة

 اإلجمالي إناث ذ�ور

 % ك % ك % ك

 ٣٠٬١ ٩٣ ٢٥٬٣ ٤٥ ٣٦٬٦ ٤٨ إلى حد �بیر

 ٦٨٬٠ ٢١٠ ٧٤٬٧ ١٣٣ ٥٨٬٨ ٧٧ اإلى حد م

 ١٬٩ ٦ - - ٤٬٦ ٦ غیر واقع�ة إطالُقا

 ١٠٠ ٣٠٩ ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ١٣١ اإلجمالــي
 ۰٫۰۱الداللة =    ۰٫۲۱۰معامل التوافق =    ۲درجة الحریة =    ۱٤٬۲۱۰= ۲قیمة كا
أن نســ�ة متوســطة مــن الجمهــور یــرون أن  ب�انــات الجــدول الســابق مــا یلــي:تحلیــل و�تضــح مــن 

%، و�لغت ٣٠٬١صور الرضا الح�ات�ة المقدمة �الدراما التل�فز�ون�ة واقع�ة إلى حد �بیر وذلك بنس�ة بلغت 
% مـن ١٬٩%، بینما جاءت نس�ة یرون أنها غیر واقع�ة إطالًقـا ٦٨٬٠ انس�ة من یرونها واقع�ة إلى حد م

، وهـي ق�مـة ٢عنـد درجـة حر�ـة = ١٤٬٢١٠ل السـابق وجـد أنهـا = مـن الجـدو  ٢الجمهور و�حساب ق�مـة �ـا
إنـاث) ومـدى واقع�ـة صـور الرضـا الح�ات�ـة المقدمـة �الـدراما التل�فز�ون�ـة  –دالة إحصائً�ا بین النـوع (ذ�ـور 

 من وجهة نظر الجمهور.
 ) مدى تقبل الجمهور لصور الرضا عن الح�اة المعروضة �الدراما التل�فز�ون�ة.١٠

 ) یوضح ۱۱( جدول رقم
 مدى تقبل الجمھور لصور الرضا عن الحیاة المعروضة بالدراما التلیفزیونیة وفقًا للنوع

 النوع
 مدى التقبل

 اإلجمالي إناث ذ�ور

 % ك % ك % ك

 ٢٦٬٢ ٨١ ١٩٬٧ ٣٥ ٣٥٬١ ٤٩ مقبولة إلى حد �بیر

 ٦٢٬١ ١٩٢ ٧٠٬٨ ١٢٦ ٥٠٬٤ ٦٦ مقبولة إلى حد ما

 ١١٬٧ ٣٦ ٩٬٦ ١٧ ١٤٬٥ ١٩ مرفوضة

 ١٠٠ ٣٠٩ ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ١٣١ اإلجمالــي
 ۰٫۰۱الداللة =    ۰٫۲۰٥معامل التوافق =    ۲درجة الحریة =  ۱۳٬٥۱۹= ۲قیمة كا
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أن نســ�ة متوســطة مــن الجمهــور المصــري  ب�انــات الجــدول الســابق مــا یلــي:تحلیــل و�تضــح مــن 
%، ٢٦,٢یرون أن صور الرضا عن الح�اة المعروضـة �الـدراما التل�فز�ون�ـة "مقبولـة إلـى حـد �بیـر" بنسـ�ة 

%، فــي حــین جــاءت نســ�ة قلیلــة مــن الجمهــور ٦٢٬١بینمــا بلغــت نســ�ة �بیــرة یرونهــا " مقبولــة إلــى حــد مــا" 
مـــن الجــدول الســابق وجــد أنهـــا =  ٢و�حســاب ق�مــة �ــا %،١١٬٧المصــري یرونهــا "مرفوضــة" وذلــك بنســـ�ة

إنـاث) ومـدى تقبـل الجمهـور  –، وهي ق�مـة دالـة إحصـائً�ا بـین النـوع (ذ�ـور ٢عند درجة حر�ة =١٣٬٥١٩
 المصري صور الرضا عن الح�اة المعروضة �الدراما التل�فز�ون�ة.

ت�س مـن الواقـع الـذي �عـ�ش القبول إلى أن معظم ما �قدم من خالل الدراما مق وترجع ال�احثة هذا
 ف�ه الجمهور، و�قوم المؤلف �إعادة طرحه في قالب درامي مثیر إلیهم مما �جعله أكثر قبوُال له.

 .الجمهور الصورة المقدمة للرضا عن الح�اة �القنوات الفضائ�ة )أهم أس�اب تقبل١١
 ) یوضح ۱۲جدول رقم (

 أھم أسباب تقبل الجمھور الصورة المقدمة للرضا 
 الحیاة بالدراما بالقنوات الفضائیة وفقًا للنوع عن

 النوع              
 األس�اب

 اإلجمالي إناث ذ�ور
 الداللة zق�مة 

 % ك % ك % ك
لقضا�ا األخالق�ة �طر�قة تقی�م ا

 منطق�ة
 غیر دالة ٠٬٥٠٨ ٧٤٬٠ ٢٠٢ ٧١٬٤ ١١٥ ٧٧٬٧ ٨٧

الرضا الشخصي في المواقف 
األكاد�م�ة والمهن�ة والترو�ح�ة 

 والمجتمع�ة واألسر�ة
 غیر دالة ٠٬٢٥٢ ٧٣٬٣ ٢٠٠ ٧٤٬٥ ١٢٠ ٧١٬٤ ٨٠

 غیر دالة ٠٬٤٨٦ ٦٩٬٥ ١٩٠ ٧٢٬٠ ١١٦ ٦٦٬١ ٧٤ حل الصراعات االجتماع�ة
القدرة على بناء عالقات اجتماع�ة 

 إ�جاب�ة وسو�ة
 غیر دالة ٠٬٠٥٧ ٥٤٬٩ ١٥٠ ٥٤٬٧ ٨٨ ٥٥٬٤ ٦٢

القدرة على تطو�ر أهداف مستقبل�ة أو 
 خ�ارات محتملة

١٬٧٩٢ ٣٤٬٤ ٩٤ ٤٣٬٥ ٧٠ ٢١٬٤ ٢٤ 
عند 
٠٬٠١ 

القدرة على تك�ف الناجح رغم الظروف 
 الصع�ة

 غیر دالة ٠٬٧٠٧ ٣٣٬٧ ٩٢ ٣٧٬٣ ٦٠ ٢٨٬٦ ٣٢

إ�مان الفرد �قدرته على تنظ�م وتنفیذ 
 األفعال الالزمة لتحقیق ذاته

 غیر دالة ٠٬٥٤٦ ٢٢٬٧ ٦٢ ٢٥٬٥ ٤١ ١٨٬٨ ٢١

  ٢٧٣ ١٦١ ١١٢ جملة من سئلوا

أهـم أسـ�اب تقبـل الجمهـور الصـورة المقدمـة للرضـا عـن  ب�انات الجدول السابق أنتحلیل و�تضح من 
 �الترتیـب األولجـاءت  فقد تقی�م القضا�ا األخالق�ة �طر�قة منطق�ة " "الح�اة �القنوات الفضائ�ة تمثلت في 

وجــــاء فــــي الترتیــــب الثــــاني " الرضــــا الشخصــــي فــــي المواقــــف األكاد�م�ــــة والمهن�ــــة والترو�ح�ــــة %, ٧٤٬٠
%، أمـــا " حـــل الصـــراعات االجتماع�ـــة " فقـــط جـــاء �الترتیـــب الثالـــث ٧٣٬٣والمجتمع�ـــة واألســـر�ة " بنســـ�ة 
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ـــــاء عالقـــــات اجتماع�ـــــة إ�جاب�ـــــة وســـــو�ة " %، و ٦٩٬٥بنســـــ�ة  ـــــع جـــــاء" القـــــدرة علـــــى بن فـــــي الترتیـــــب الرا�
 %.٥٤٬٩بنس�ة

و�الترتیــب الخــامس جــاءت " القــدرة علــى تطــو�ر أهــداف مســتقبل�ة أو خ�ــارات محتملــة " بنســ�ة مئو�ــة 
"  %، و�لیهــا �الترتیــب الســادس م�اشــرة " القــدرة علــى التك�ــف النــاجح رغــم الظــروف الصــع�ة٣٤٬٤بلغــت 

%، وفي الترتیـب السـا�ع واألخیـر جـاء " إ�مـان الفـرد �قدرتـه علـى تنظـ�م وتنفیـذ األفعـال ٣٣٬٧بنس�ة بلغت 
 %.٢٢٬٧الالزمة لتحقیق ذاته " بنس�ة

وجـود فـروق دالـة إحصـائً�ا فـي اسـتجا�ات الم�حـوثین حـول مـدى  وقد أوضـحت النتـائج التفصـیل�ة
حیــث تقبــل  -تقــبلهم الصــورة اإلعالم�ــة للرضــا عــن الح�ــاة �الــدراما التل�فز�ون�ــة علــیهم علــى النحــو التــالي: 

اإلناث أنها " القدرة على تطـو�ر أهـداف مسـتقبل�ة أو خ�ـارات محتملـة " تـؤثر نسـ�ة أكبـر مـن نسـ�ة الـذ�ور 
، وهي أعلى من الق�مة ١٬٧٩٢المحسو�ة  Z%) والفارق دال إحصائً�ا حیث بلغت ق�مة ٢١٬٤ -%٤٣٬٥(

 %.٩٩الجدول�ة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین �مستوى ثقة 
 .الجمهور الصورة المقدمة للرضا عن الح�اة �القنوات الفضائ�ة أهم أس�اب عدم تقبل )١٢

 ) یوضح ۱۳جدول رقم (
 أھم أسباب عدم تقبل الجمھور الصورة المقدمة للرضا 

 عن الحیاة بالدراما بالقنوات الفضائیة وفقًا للنوع

 النوع              
 األس�اب

 اإلجمالي إناث ذ�ور
 الداللة zق�مة 

 % ك % ك % ك
تقدم صورة سلب�ة عن الشخص�ات 

 الراض�ة عن الح�اة
 غیر دالة ٠٬٦٠٣ ٦٩٬٤ ٢٥ ٥٨٬٨ ١٠ ٧٨٬٩ ١٥

انخفاض مستو�ات الثقة �النفس 
 وتقدیر الذات

 غیر دالة ٠٬٨٩٠ ٦٦٬٧ ٢٤ ٨٢٬٤ ١٤ ٥٢٬٦ ١٠

تؤدي مستو�ات الرضا المنخفضة إلى 
مشكالت �بیرة مثل االكتئاب والغضب 

 والتوتر
 غیر دالة ٠٬٠٢٨ ٥٨٬٣ ٢١ ٥٨٬٨ ١٠ ٥٧٬٩ ١١

عدم رضا الش�اب عن مستو�ات 
مع�شتهم یؤثر بدوره على مستو�ات 

 الرضا �الح�اة �النس�ة لهم
 غیر دالة ٠٬٠٤٦ ٣٦٬١ ١٣ ٣٥٬٣ ٦ ٣٦٬٨ ٧

  ٣٦ ١٧ ١٩ جملة من سئلوا

أهم أس�اب عدم تقبل الجمهور الصورة المقدمـة للرضـا أن ب�انات الجدول السابق  تحلیل و�تضح من 
 تقـدم صـورة سـلب�ة عـن الشخصـ�ات الراضـ�ة عـن الح�ـاة " "عن الح�ـاة �ـالقنوات الفضـائ�ة تمثلـت فـي أنهـا 

و الترتیـب الثـاني " انخفـاض مسـتو�ات الثقـة �ـالنفس وتقـدیر الـذات "  ،%٦٩٬٤ �الترتیـب األولجاءت  فقد
یــب الثالــث فجــاء " تــؤدي مســتو�ات الرضــا المنخفضــة إلــى مشــكالت �بیــرة مثــل %، أمــا �الترت٦٦٬٧بنســ�ة 

%، یلیهـــا �الترتیـــب الرا�ـــع واألخیـــر " عـــدم رضـــا ٥٨٬٣االكتئـــاب والغضـــب والتـــوتر " بنســـ�ة مئو�ـــة بلغـــت 
 %.٣٦٬١الش�اب عن مستو�ات مع�شتهم یؤثر بدوره على مستو�ات الرضا �الح�اة �النس�ة لهم " بنس�ة 
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ن الدراما التل�فز�ون�ة المعروضة �الفضائ�ات �مكن أن تحقـق مسـتو�ات في أالجمهور  ظر) وجهة ن١٣
 الرضا الح�ات�ة لد�ه.

 ) یوضح۱٤جدول رقم (
 وجھة نظر الجمھور في أن الدراما التلیفزیونیة المعروضة بالفضائیات یمكن  

 أن تحقق مستویات الرضا الحیاتیة لدیھ وفقًا للنوع
 النوع

 الرأي

 اإلجمالي إناث ذ�ور

 % ك % ك % ك

 ٥٣٬٧ ١٦٦ ٥١٬١ ٩١ ٥٧٬٣ ٧٥ دائًما

 ١٦٬٥ ٥١ ١٥٬٧ ٢٨ ١٧٬٦ ٢٣ إلى حد ما

 ٢٩٬٨ ٩٢ ٣٣٬١ ٥٩ ٢٥٬٢ ٣٣ ال تحقق

 ١٠٠ ٣٠٩ ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ١٣١ اإلجمالــي
 الداللة =غیر دالة   ۰٫۰۸٦معامل التوافق =    ۲درجة الحریة =    ۲٫۲۸٤= ۲قیمة كا

ارتفـاع نسـ�ة مـن یـرون أن الـدراما التل�فز�ون�ـة  ب�انات الجدول السابق مـا یلـي:تحلیل و�تضح من 
% �صـــفة ٥٣٬٧المعروضـــة �الفضـــائ�ات �مكـــن أن تحقـــق مســـتو�ات الرضـــا الح�ات�ـــة لـــدیهم، حیـــث بلغـــت 

% من یرون أنها تحقق ذلك إلى حـد مـا، بینمـا بلغـت نسـ�ة مـن یـرون أن ١٦٬٥دائمة، و�نس�ة قلیلة بلغت 
�ات �مكن أن ال تحقق مستو�ات الرضا الح�ات�ة لدیهم من الجمهـور الدراما التل�فز�ون�ة المعروضة �الفضائ

، وهــى ق�مــة دالــة إحصــائً�ا ٢عنــد درجــة حر�ــة =٢,٢٨٤وجــدت أنهــا =  ٢%، و�حســاب ق�مــة �ــا٢٩٬٨بلــغ 
اإلنــاث) و�ـین مــن یـرون مــن الجمهـور أن الــدراما التل�فز�ون�ـة المعروضــة �الفضــائ�ات  –بـین نــوع (الـذ�ور 

 �ات الرضا الح�ات�ة لد�ه.�مكن أن تحقق مستو 
محـددات الرضـا الح�ات�ـة �مـا تعرضـها الـدراما التل�فز�ون�ـة �ـالقنوات  موافقـة الجمهـور علـىدرجة  )١٤

 الفضائ�ة.
 ) یوضح۱٥جدول (

 درجة موافقة الجمھور على محددات الرضا الحیاتیة كما تعرضھا الدراما التلیفزیونیة بالقنوات الفضائیة 
 درجة الرضا               

 المحددات
المتوسط  بدرجة ضع�فة بدرجة متوسطة بدرجة �بیرة

 الحسابي
 الدرجة

 % ك % ك % ك
 بدرجة �بیرة ٢٬٤٢ ١٦٬٥ ٥١ ٢٤٬٩ ٧٧ ٥٨٬٦ ١٨١ الدین

 بدرجة �بیرة ٢٬٣٩ ٢٤٬٦ ٧٦ ١١٬٣ ٣٥ ٦٤٬١ ١٩٨ النجاح األكاد�مي والمهني
 بدرجة �بیرة ١٬٩٨ ٤٥٬٣ ١٤٠ ١١٬٠ ٣٤ ٤٣٬٧ ١٣٥ النجاح في الح�اة االجتماع�ة

 بدرجة �بیرة ٢٬٧٩ ٢٬٣ ٧ ١٦٬٥ ٥١ ٨١٬٢ ٢٥١ مستوى الدخل
 بدرجة �بیرة ٢٬٤٢ ١٦٬٨ ٥٢ ٢٤٬٦ ٧٦ ٥٨٬٦ ١٨١ الحالة الصح�ة

 بدرجة �بیرة ٢٬٦٨ ٢٬٩ ٩ ٢٥٬٩ ٨٠ ٧١٬٢ ٢٢٠ الح�اة الزوج�ة والظروف األسر�ة
 بدرجة �بیرة ٢٬٢٢ ٣١٬٧ ٩٨ ١٤٬٩ ٤٦ ٥٣٬٤ ١٦٥ تقدیر الذات والتفاؤل
 بدرجة �بیرة ٢٬٠٨ ٣٤٬٠ ١٠٥ ٢٣٬٦ ٧٣ ٤٢٬٤ ١٣١ التكامل االجتماعي

 ٢٤٬٩ ٧٧ ٣٤٬٠ ١٠٥ االتساق العاطفي
٤١٬٤ ١٢٧ 

١٬٩٣ 
بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة �بیرة ٤٢٬١٩ ٣٠٩ اإلجمالي
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الرضا عن الح�اة �ما یتضح من الجدول السابق أن استجا�ات الجمهور حول رضائه عن محددات 
 تعرضها الدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة، حیث جاءت:

)، یلیها �الترتیب ٢٬٧٩�الترتیب األول من تلك المحددات "مستوى الدخل" �متوسط حسابي بلغ ( -
الحالة  -)، واحتل محدد "الدین٢٬٦٨(الثاني "الح�اة الزوج�ة والظروف األسر�ة" �متوسط بلغ 

 ).٢٬٤٢الترتیب الثالث �متوسط بلغ ( الصح�ة"
)، وتلیها �الترتیب ٢٬٣٩(أما في الترتیب الرا�ع فجاءت "النجاح األكاد�مي والمهني" �متوسط بلغ  -

)، وفي الترتیب السادس من اهتمام ٢٬٢٢(الخامس "تقدیر الذات والتفاؤل" �متوسط حسابي 
 ).٢٬٠٨(الجمهور ظهرت "التكامل االجتماعى" �متوسط حسابي 

وفي الترتیب السا�ع بدرجة رضا متوسطة جاء"النجاح في الح�اة االجتماع�ة" �متوسط حسابي  -
) وذلك ١٬٩٣جاء "االتساق العاطفي" �متوسط (-أ�ًضا  -)، و�درجة رضا متوسطة١٬٩٨(

 �الترتیب الثامن.
الحالة الصح�ة)  -الدین -الح�اة الزوج�ة -مستوى الدخل(المحددات المتمثلة في وترجع ال�احثة       

إلى أنها تحقق مستوى رضا لدى الجمهور، ألن تلك المحددات مرت�طة �الح�اة االجتماع�ة التى �ع�شها 
الفرد، والتي �شعر �أنها تحقق السعادة، فكلما �ان مستوى الدخل مرتفًعا والح�اة الزوج�ة �شو�ها نوع من 

ته ومعامالته من الدین الحن�ف، و�ذلك شعوره االستقرار والهدوء، و�لما �ان الفرد �كتسب مفردات ح�ا
 �الحالة الصح�ة السل�مة �لما شعر الفرد �مستوى الرضا لد�ه.

وجهــة نظــر الجمهــور فــي مسلســالت الــدراما التل�فز�ون�ــة وصــور الرضــا عــن الح�ــاة التــي یــتم  )١٥
 عرضها من خاللها.

 ) یوضح۱٦جدول (
 وجھة نظر الجمھور في مسلسالت الدراما التلیفزیونیة وصور الرضا عن الحیاة التي یتم عرضھا من خاللھا 

 وجهة النظر               
 الع�ارات

المتوسط  معارض محاید موافق
 الحسابي

 االستجا�ة
 % ك % ك % ك

أشعر �أنني موفق في ح�اتي بوجه 
 عام

 محاید ٢٬١٢ ٢٧٬٢ ٨٤ ٣٤٬٠ ١٠٥ ٣٨٬٨ ١٢٠

األنشطة االجتماع�ة تمثل جزًءا أص�ًال 
 من الرضا �الح�اة

 موافق ٢٬٦٣ ٧٬١ ٢٢ ٢٢٬٧ ٧٠ ٧٠٬٢ ٢١٧

تؤثر مشاهدتك للدراما التل�فز�ون�ة 
 على الرضا �الح�اة على المدى ال�عید

 محاید ٢٬٢٥ ١٩٬٤ ٦٠ ٣٦٬٢ ١١٢ ٤٤٬٣ ١٣٧

�مثل الرضا �الح�اة مؤشًرا مهًما على 
 جودة الح�اة

 موافق ٢٬٧٣ ١٬٦ ٥ ٢٣٬٣ ٧٢ ٧٥٬١ ٢٣٢

یرت�ط الرضا �الح�اة �مستو�ات مرتفعة 
 من العاطفة اإل�جاب�ة

 موافق ٢٬٣١ ١٩٬٤ ٦٠ ٣٠٬٤ ٩٤ ٥٠٬٢ ١٥٥

یرت�ط الرضا �الح�اة �مستو�ات مرتفعة 
 من الصحة الجسم�ة والعقل�ة

 موافق ٢٬٦١ ٥٬٥ ١٧ ٢٧٬٨, ٨٦ ٦٦٬٧ ٢٠٦

 موافق ٢٬٥٩ ٦٬١ ١٩ ٢٨٬٨ ٨٩ ٦٥٬٠ ٢٠١أنظر دائًما إلى الجوانب اإل�جاب�ة في 
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 ح�اتي
عدم الرضا عن مستوى المع�شة یؤثر 

 بدوره على مستو�ات الرضا �الح�اة
 موافق ٢٬٥٤ ٤٬٢ ١٣ ٣٧٬٥ ١١٦ ٥٨٬٣ ١٨٠

تؤدي المستو�ات األعلى عن الرضا 
 �الح�اة إلى تقدیر الذات اإل�جابي

 موافق ٢٬٦٣ ٣٬٦ ١١ ٢٩٬٨ ٩٢ ٦٦٬٧ ٢٠٦

ترت�ط المشاهدة المكثفة للدراما 
التل�فز�ون�ة �المستو�ات السلب�ة 

 �الرضا �الح�اة
 موافق ٢٬٥٠ ٩٬١ ٢٨ ٣١٬٧ ٩٨ ٥٩٬٢ ١٨٣

التعرض للدراما التل�فز�ون�ة یؤدي إلى 
 ز�ادة الطموحات الماد�ة

 موافق ٢٬٥٧ ١١٬٧ ٣٦ ١٩٬٤ ٦٠ ٦٨٬٩ ٢١٣

عن الرضا  تؤدي المستو�ات األعلى
�الح�اة إلى مستو�ات منخفضة من 

 القلق
 موافق ٢٬٤٨ ١٤٬٦ ٤٥ ٢٣٬٠ ٧١ ٦٢٬٥ ١٩٣

أشعر أن ح�اتي اآلن أفضل من أي 
 وقت مضى

 محاید ٢٬١٠ ٢٧٬٨ ٨٦ ٣٤٬٣ ١٠٦ ٣٧٬٩ ١١٧

تؤدي مستو�ات الرضا �الح�اة 
المنخفضة إلى �ثیر من المشكالت 

 واألمراض
 معارض ١٬٧٩ ٥١٬٥ ١٥٩ ١٧٬٨ ٥٥ ٣٠٬٧ ٩٥

أشعر �الرضا عن نفسي �ما وصلت 
 إل�ه

 موافق ٢٬٢٧ ٢٦٬٩ ٨٣ ١٩٬٧ ٦١ ٥٣٬٤ ١٦٥

 معارض ١٬٩٥ ٣٧٬٢ ١١٥ ٣٠٬٧ ٩٥ ٣٢٬٠ ٩٩ سلو�ي مع اآلخر�ن یتسم �التسامح
التعرض للدراما التل�فز�ون�ة یؤدي إلى 

ز�ادة انخفاض مستو�ات الرضا 
 �مستوى الدخل الفعلي.

 محاید ٢٬٢٥ ١٦٬٢ ٥٠ ٤٣٬٠ ١٣٣ ٤٠٬٨ ١٢٦

تؤثر مشاهدة الدراما على مفهوم 
الش�اب نحو الدخل وصورة الجسم 

والحالة النفس�ة مما یؤثر على الرضا 
 �الح�اة لدیهم

 موافق ٢٬٢٩ ٢٠٬٧ ٦٤ ٢٩٬٨ ٩٢ ٤٩٬٥ ١٥٣

تجسید االستهالك المادي والمقتن�ات 
الثر�ة �الدراما �جعل المشاهدین أقل 

 في مستو�ات الرضا �الح�اة
 موافق ٢٬٥١ ١٤٬٦ ٤٥ ١٩٬٧ ٦١ ٦٥٬٧ ٢٠٣

یتشكل الرضا �الح�اة لدى األشخاص 
في ضوء تفاعالتهم مع اآلخر�ن 

 والبیئة المح�طة بهم
 محاید ٢٬١٨ ٢٤٬٣ ٧٥ ٣٣٬٧ ١٠٤ ٤٢٬١ ١٣٠

الرضا �الح�اة مرت�ط �صورة م�اشرة 
 �المثیرات الخارج�ة وخبرات األشخاص

 محاید ٢٬٠٦ ٢٧٬٥ ٨٥ ٣٨٬٨ ١٢٠ ٣٣٬٧ ١٠٤

الرضا �الح�اة عمل�ة �قوم من خاللها 
الفرد بتقی�م ح�اته �النس�ة لمعاییره 

 الداخل�ة
 محاید ٢٬٢٣ ٢٤٬٦ ٧٦ ٢٧٬٨ ٨٦ ٤٧٬٦ ١٤٧

الرضا عن الح�اة مؤشر وس�ط ونت�جة 
 للنمو اإل�جابي للشخص

 محاید ٢٬١٨ ٢٧٬٥ ٨٥ ٢٦٬٩ ٨٣ ٤٥٬٦ ١٤١
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تقی�م الرضا �الح�اة �عتمد على معاییر 
 شخص�ة للفرد

 موافق ٢٬٩١ ٤٬٢ ١٣ ٠٬٣ ١ ٩٥٬٥ ٢٩٥

 موافق ٢,٣٤ ٢٤٬٩ ٧٧ ١٦٬٥ ٥١ ٥٨٬٦ ١٨١ أتقبل اآلخر�ن واتعا�ش معهم.
 موافق ٥٩٬٠٢ ٣٠٩ اإلجمالي

یتضح من الجدول السابق أن استجا�ات الجمهور حول وجهة نظره في مسلسالت الدراما 
 خاللها، حیث جاءت:التل�فز�ون�ة وصور الرضا عن الح�اة التى یتم عرضها من 

)، ٢٬٩١" تقی�م الرضا �الح�اة �عتمد على معاییر شخص�ة للفرد " �أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (  -
)، أما ٢٬٧٣یلیها �الترتیب الثاني " �مثل الرضا �الح�اة مؤشًرا مهًما على جودة الح�اة" �متوسط بلغ (

تؤدي المستو�ات  -من الرضا �الح�اة �الترتیب الثالث " األنشطة االجتماع�ة تمثل جزًءا أص�ًال 
 ) و�وجهة نظر موافق.٢٬٦٣(األعلى عن الرضا �الح�اة إلى تقدیر الذات اإل�جابي" �متوسط بلغ 

بینما جاء وجهة نظر محاید " تؤثر مشاهدتك للدراما التل�فز�ون�ة على الرضا �الح�اة على المدى  -
ز�ادة انخفاض مستو�ات الرضا " حیث حصلت على التعرض للدراما التل�فز�ون�ة یؤدي إلى  -ال�عید

)، أما " الرضا �الح�اة عمل�ة �قوم من خاللها الفرد بتقی�م ح�اته �النس�ة ٢٬٢٥متوسط حسابي بلغ(
)، وتالها �الترتیب السادس "تقدیر الذات والتفاؤل" ٢٬٢٣لمعاییره الداخل�ة" فجاءت �متوسط بلغ(

یتشكل الرضا �الح�اة لدى األشخاص في ضوء تفاعالتهم )، وجاءت �ل من " ٢٬٢٢�متوسط حسابي(
الرضا عن الح�اة مؤشر وس�ط ونت�جة للنمو اإل�جابي للشخص "  -مع اآلخر�ن والبیئة المح�طة بهم

 ).٢٬١٨�متوسط حسابي(
في حین جاءت استجا�ة معارض على " سلو�ي مع اآلخر�ن یتسم �التسامح" �متوسط حسابي  -

و�ات الرضا �الح�اة المنخفضة إلى �ثیر من المشكالت واألمراض" )، وجاء "تؤدي مست١٬٩٥(
 ).١٬٧٩�متوسط (

 التحقق من صحة الفروض: 
الفرض األول: یوجد فرق دال إحصائً�ا بین متوسطات درجات الـذ�ور ومتوسـطات درجـات اإلنـاث علـى 

 ت�ة.في تحقیق مستو�ات الرضا الح�ا مق�اس دور الدراما التل�فز�ون�ة
 )۱۷جدول (

 للجمھور  تیةفي تحقیق مستویات الرضا الحیا لداللة الفروق بین دور الدراما التلیفزیونیة Testنتائج اختبار (ت) 
 وفقًا الختالف النوع 

مستو�ات الرضا عن 
 الح�اة لدى الجمهور

 النوع
 إناث ذ�ور الداللة ق�مة ت اإلجمالي

 مرتفعة
 ١٩٧ ١٢٢ ٧٥ العدد

٣,٩٣٤ 
دالة عند 

٠٬٠١ 

 ٦٣٬٨ ٦٨٬٥ ٥٧٬٣ النس�ة

 متوسطة
 ٧٥ ٣٠ ٤٥ العدد
 ٢٤٬٣ ١٦٬٩ ٣٤٬٤ النس�ة

 منخفضة
 ٣٧ ٢٦ ١١ العدد
 ١٢٬٠ ١٤٬٦ ٨٬٤ النس�ة

 اإلجمالي
 ٣٠٩ ١٧٨ ١٣١ العدد
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ النس�ة
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عینـة الـذ�ور فى الجـدول السـابق إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائ�ة بـین تشیر نتائج اخت�ار "ت" 
للجمهـور لصـالح  ت�ـةوعینة اإلناث علـى مق�ـاس دور الـدراما التل�فز�ون�ـة فـي تحقیـق مسـتو�ات الرضـا الح�ا

، و�نــاًء ٠,٠١= )، وهــي ق�مــة دالــة إحصــائً�ا عنــد مســتوى داللــة٣,٩٣٤اإلنــاث، حیــث بلغــت ق�مــة "ت" (
إحصـائً�ا بـین متوسـطات درجـات یوجد فرق دال �أنه: على ما سبق یتضح لنا صحة الفرض األول القائل 

فـــي تحقیـــق مســـتو�ات الرضـــا  الـــذ�ور ومتوســـطات درجـــات اإلنـــاث علـــى مق�ـــاس دور الـــدراما التل�فز�ون�ـــة
 .ت�ةالح�ا

التــى أشــارت إلــى أن الــذ�ور أعلــى فــي مســتو�ات  Cooper (2017)مــع دراســةوتختلــف هــذه النت�جــة 
ع إلــى طب�عــة بیئــة ال�حــث الحــالي و�بیئــة ال�حــث الرضــا �الح�ــاة، وتــرى ال�احثــة أن هــذا االخــتالف قــد یرجــ

اآلخر، حیث في مجتمعنا نجد أن اإلناث دائًما ما �ملـن إلـى تحقیـق مسـتو�ات مـن الرضـا الح�ات�ـة، وذلـك 
من خالل محاولة المرأة الدائمة خلق نوع من االستقرار العائلي بینها و�ین أسرتها وعائلتها ومجتمعها أكثر 

 من الرجل.

الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللـة إحصـائ�ة بـین متوسـطات درجـات الم�حـوثین علـى مق�ـاس دور 
: ٢١ت�ـة ت�ًعـا الخـتالف مراحـل السـن المختلفـة (فـي تحقیـق مسـتو�ات الرضـا الح�ا الدراما التل�فز�ون�ـة 

 ا).عامً  ٦٠: ٥٢ -عاًما٥١: ٤٢ -عاًما٤١: ٣٢ -عاًما٣١

 )۱۸جدول (
 تیةتحقیق مستویات الرضا الحیامجموعات العینة من حیث معنویة الفروق بین 
 تبعًا الختالف المراحل العمریة المختلفة 

مستو�ات الرضا عن 
 الح�اة لدى الجمهور

 المرحلة العمر�ة
 ٦٠: ٥٢ ٥١: ٤٢ ٤١: ٣٢ ٣١: ٢١ الداللة Fق�مة  اإلجمالي

 مرتفعة
 ١٩٧ ١٥ ٣ ٢٠ ١٥٩ العدد

١٬٦٣٣ 
غیر 
 دالة

 ٦٣٬٨ ٦٠٬٠ ٢٧٬٣ ٦٤٬٥ ٦٥٬٧ النس�ة

 متوسطة
 ٧٥ ٦ ٥ ٧ ٥٧ العدد
 ٢٤٬٣ ٢٤٬٠ ٤٥٬٥ ٢٢٬٦ ٢٣٬٦ النس�ة

 منخفضة
 ٣٧ ٤ ٣ ٤ ٢٦ العدد
 ١٢٬٠ ١٦٬٠ ١٦٬٠ ١٢٬٩ ١٠٬٧ النس�ة

 اإلجمالي
 ٣٠٩ ٢٥ ١١ ٣١ ٢٤٢ العدد
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ النس�ة

المراحـل حسـب  ت�ـةمسـتو�ات الرضـا الح�اعدم وجود فروق جوهر�ـة بـین الجمهـور مـن حیـث  مجمـل 
ــ ٦٠: ٥٢ -عاًمــا٥١: ٤٢ -عاًمــا٤١: ٣٢ -عاًمــا٣١: ٢١العمر�ــة( للتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم   ا)،عاًم

للمقارنــة بــین مجموعــات العینــة مــن حیــث مجمــل   (ANOVA)اســتخدام  تحلیــل الت�ــاین أحــادي االتجــاه 
 االستجا�ات على مق�اس مستو�ات الرضـا، وذلـك حسـب درجـة تـأثیر  الـدراما فـي مسـتو�ات الرضـا لـدیهم،

) وهــى ق�مــة  غیــر دالــة إحصــائً�ا عنــد أي مســتوى داللــة، و�نــاء علــى مــا ١٬٦٣٣حیــث بلغــت ق�مــة "ف" (
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توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة بــین متوســطات  �أنــه ســبق یتضــح لنــا عــدم قبــول صــحة الفــرض الثــاني
ت�ة ت�ًعا الخـتالف في تحقیق مستو�ات الرضا الح�ادرجات الم�حوثین على مق�اس دور الدراما التل�فز�ون�ة 

 .ا)عامً  ٦٠: ٥٢ -عاًما٥١: ٤٢ -عاًما٤١: ٣٢ -عاًما٣١: ٢١مراحل السن المختلفة (
المراحــل العمر�ـة وتحقیــق مسـتو�ات الرضـا قــد یرجـع إلــى أن أن عـدم وجــود فـروق فـي وتـرى ال�احثــة 

علــى -الفــرد فــي جم�ــع مراحــل عمــره المختلفــة �ســعى دائًمــا إلــى تحقیــق الرضــا الح�ــاتي فتعرضــه للــدراما 
 یؤدي إلى تحقیق مستوى من مستو�ات الرضا لد�ه. -اختالف مراحله 

درجـات الم�حـوثین علـى مق�ـاس دور الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللـة إحصـائ�ة بـین متوسـطات 
 -ت�ــة ت�ًعــا الخــتالف التوز�ــع الجغرافــي (القــاهرةفــي تحقیــق مســتو�ات الرضــا الح�االــدراما التل�فز�ون�ــة 

 القلیو��ة). -الجیزة
 )۱۹جدول (

 تیةمستویات الرضا الحیامجموعات العینة من حیث معنویة الفروق بین 
 تبعًا الختالف التوزیع الجغرافي  

مستو�ات الرضا عن 
 الح�اة لدى الجمهور

 التوظ�ع الجغرافي
 القلیو��ة الجیزة القاهرة الداللة Fق�مة  اإلجمالي

 مرتفعة
 ١٩٧ ٤٣ ٦٧ ٨٧ العدد

٦,٨٣١ 
دالة 
عند 
٠٬٠١ 

 ٦٣٬٨ ٤٠٬٢ ٦٥٬٠ ٨٧٬٩ النس�ة

 متوسطة
 ٧٥ ٤٦ ٢٥ ٤ العدد
 ٢٤٬٣ ٤٣٬٠ ٢٤٬٣ ٤٬٠ النس�ة

 منخفضة
 ٣٧ ١٨ ١١ ٨ العدد
 ١٢٬٠ ١٦٬٨ ١٠٬٧ ٨٬١ النس�ة

 اإلجمالي
 ٣٠٩ ١٠٧ ١٠٣ ٩٩ العدد
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ النس�ة

التوز�ــــع حســــب  ت�ـــةمســـتو�ات الرضــــا الح�اتوجـــد فــــروق جوهر�ـــة بــــین الجمهـــور مــــن حیـــث  مجمــــل 
للتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم  القلیو��ــة)، -الجیــزة -الجغرافــي للجمهــور ت�ًعــا للمحافظــة المق�مــین بها(القــاهرة

للمقارنــة بــین مجموعــات العینــة مــن حیــث مجمــل   (ANOVA)اســتخدام تحلیــل الت�ــاین أحــادي االتجــاه 
 االستجا�ات على مق�اس مستو�ات الرضـا، وذلـك حسـب درجـة تـأثیر  الـدراما فـي مسـتو�ات الرضـا لـدیهم،

، و�ناًء على مـا سـبق ٠,٠١داللة=  ) وهى ق�مة دالة إحصائً�ا عند مستوى ٦,٨٣١حیث بلغت ق�مة "ت" (
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائ�ة بـین متوسـطات درجـات الم�حـوثین : یتضح لنـا قبـول صـحة الفـرض �أنـه

ت�ــــة ت�ًعــــا الخــــتالف التوز�ــــع مســــتو�ات الرضــــا الح�ا فــــي تحقیــــق  علــــى مق�ــــاس دور الــــدراما التل�فز�ون�ــــة 
 .القلیو��ة) -الجیزة -الجغرافي (القاهرة

تـم اسـتخدام االخت�ـار  الجمهـورولمعرفة مصدر وداللة الفروق بین المتوسطات الحسـاب�ة لمجموعـات 
 ال�عدي �طر�قة أقل فرق معنوي.
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 )۲۰جدول (
 لمعرفة الفروق بین المجموعات المبحوثین على مقیاس L.S.Dنتائج تحلیل 

 تیةفي تحقیق مستویات الرضا الحیا دور الدراما التلیفزیونیة 
 الجیزة القلیو��ة القاهرة المجموعات

 *٠,١٨٩١ **٠,٣٢٦٢ - القاهرة
 ٠,١٣٧٠ - **٠,٣٢٦٢ القلیو��ة
 - ٠,١٣٧٠ *٠,١٨٩١ الجیزة

یتبین من الجدول السابق اختالف المتوسطات الحساب�ة للمجموعات التي تمثل رأي الجمهور 
ت�ة ت�ًعا الختالف مستو�ات الح�ا تحقیق مستو�ات الرضاالمصري في دور الدراما التل�فز�ون�ة في 

المحافظات، ولمعرفة مصدر الت�این للفروق بین المتوسطات الحساب�ة لمجموعات الجمهور أجرى 
 �طر�قة أقل فرق معنوي.  L.S.Dاالخت�ار ال�عدي 

حیــث اتضــح أن هنــاك اختالًفــا بــین جمهــور محافظــة القــاهرة وجمهــور محافظــة القلیو��ــة حیــث بلغــت 
**) لصالح جمهور محافظة القاهرة، وهو فرق دال إحصائً�ا عند مستوى ٠,٣٢٦٢ستو�ین (متوسطات الم

ــــا بــــین جمهــــور محافظــــة القــــاهرة وجمهــــور محافظــــة الجیــــزة حیــــث بلغــــت ٠,٠١داللــــة  ، وأن هنــــاك اختالًف
*) لصالح جمهور محافظة القـاهرة، وهـو فـرق دال إحصـائً�ا عنـد مسـتوى ٠,١٨٩١متوسطات المستو�ین (

 .٠,٠٥داللة 

الفرض الرا�ع: توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائ�ة بـین متوسـطات درجـات الم�حـوثین علـى مق�ـاس دور 
 -ت�ـة ت�ًعـا الخـتالف المسـتوى (تعلـ�م أقـل متوسـطفي تحقیق مستو�ات الرضا الح�ا الدراما التل�فز�ون�ة 

 دراسات عل�ا). -تعل�م عالي -تعل�م متوسط

 )۲۱جدول (
 تیةمستویات الرضا الحیامجموعات العینة من حیث معنویة الفروق بین 

 تبعًا الختالف مستوى التعلیم للجمھور  

مستو�ات الرضا عن 
 الح�اة لدى الجمهور

 مستوى التعل�م
أقل من  الداللة Fق�مة  اإلجمالي

 متوسط
 �كالور�وس متوسط

دراسات 
 عل�ا

 مرتفعة
 ١٩٧ ١٣ ١٠٥ ٥٦ ٢٣ العدد

٠,٥٢٩٨ 
غیر 
 دالة

 ٦٣٬٨ ٥٦٬٥ ٦٧٬٧ ٥٨٬٩ ٦٣٬٩ النس�ة

 متوسطة
 ٧٥ ٨ ٣٣ ٢٧ ٧ العدد
 ٢٤٬٣ ٣٤٬٨ ٢١٬٣ ٢٨٬٤ ١٩٬٤ النس�ة

منخفض
 ة

 ٣٧ ٢ ١٧ ١٢ ٦ العدد
 ١٢٬٠ ٨٬٧ ١١٬٠ ١٢٬٦ ١٦٬٧ النس�ة

 اإلجمالي
 ٣٠٩ ٢٣ ١٥٥ ٩٥ ٣٦ العدد
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ النس�ة
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مسـتو�ات حسـب  ت�ـةمسـتو�ات الرضـا الح�اعدم وجود فروق جوهر�ة بین الجمهور من حیث  مجمل 
للتحقــق مــن هــذا دراســات عل�ــا)،   -تعلــ�م عــالي -تعلــ�م متوســط -التعلــ�م للجمهــور(تعل�م أقــل مــن متوســط

للمقارنة بین مجموعات العینة من حیث   (ANOVA)الفرض تم استخدام  تحلیل الت�این أحادي االتجاه 
مجمل االستجا�ات على مق�ـاس مسـتو�ات الرضـا، وذلـك حسـب درجـة تـأثیر  الـدراما فـي مسـتو�ات الرضـا 

) غیر دالـة إحصـائً�ا عنـد أي مسـتوى داللـة، و�نـاًء علـى مـا سـبق ٠,٥٢٩٨حیث بلغت ق�مة "ت" ( لدیهم،
ـــه ـــا عـــدم قبـــول صـــحة الفـــرض �أن ـــة إحصـــائ�ة بـــین متوســـطات درجـــات توجـــد فـــرو : یتضـــح لن ق ذات دالل

ت�ـــة ت�ًعـــا الخـــتالف فـــي تحقیـــق مســـتو�ات الرضـــا الح�ا الم�حـــوثین علـــى مق�ـــاس دور الـــدراما التل�فز�ون�ـــة 
 .دراسات عل�ا) -تعل�م عالي -تعل�م متوسط -المستوى (تعل�م أقل متوسط

بین �ثافة تعرض الجمهور للدراما الفرض الخامس: توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة إحصائ�ة 
 التل�فز�ون�ة ورضائه عن الح�اة.

 )۲۳جدول (
  نتائج معامل ارتباط سبیرمان لبیان العالقة بین كثافة تعرض الجمھور للدراما التلیفزیونیة ورضائھ عن الحیاة

كثافة تعرض الجمهور المصري 
 للدراما التل�فز�ون�ة

 الداللة العالقةاتجاه  مق�اس الرضا عن الح�اة

 Rمعامل االرت�اط  العدد
 دالة** موجبة

٠,٣٩٠ ٣٠٩ 

تشیر نتائج اخت�ار "سبیرمان" فى الجدول السابق إلى أنه توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة      
ث إحصائ�ة بین �ثافة تعرض الجمهور المصري للدراما التل�فز�ون�ة و�ین مستو�ات رضائه عن الح�اة، حی

على صحة  مما یدل ،٠,٠١= داللةعند مستوى وهى ق�مة دالة إحصائً�ا ) ٠٬٣٩٠(" Rبلغت ق�مة "
توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة إحصائ�ة بین �ثافة تعرض الجمهور المصري الفرض وهو: 

 للدراما التل�فز�ون�ة ورضائه عن الح�اة.
، Wilczek, (2018) ،Cooper,(2017)الدراسة مع نت�جة �ل من (وتتفق نت�جة هذه 

Jiang, & Leung, (2018) ،Carmen. Stavrositu (2017) ،Want, Vickers, & Amos, 

) والتي أشارت إلى وجود ارت�اط بین المشاهدة الكث�فة للدراما وارتفاع مستو�ات الشعور المدرك (2017)
 �الرضا الح�ات�ة، و�ذلك غرس المفاه�م نحو الرضا �الح�اة.
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الفرض السادس: توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع مشاهدة الجمهور 
 المصري للدراما التل�فز�ون�ة و�ین رضائه عن الح�اة.

 )۲٤جدول (
 نتائج معامل ارتباط سبیرمان لبیان العالقة بین دوافع مشاھدة 

 الجمھور للدراما التلیفزیونیة وبین رضائھ عن الحیاة

 دوافع مشاهدة الدراما التل�فز�ون�ة

 الداللة اتجاه العالقة مستوي الرضا عن الح�اة

 Rمعامل االرت�اط  العدد
 دالة** موجبة

٠,٢٠٥ ٣٠٩ 

تشیر نتائج اخت�ار "سبیرمان" فى الجدول السابق إلى أنه توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة      
ث بلغت الجمهور المصري للدراما التل�فز�ون�ة و�ین رضائه عن الح�اة، حیإحصائ�ة بین دوافع مشاهدة 

على صحة الفرض  مما یدل ،٠,٠١= داللةعند مستوى وهى ق�مة دالة إحصائً�ا ) ٠,٢٠٥(" Rق�مة "
توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع مشاهدة الجمهور المصري للدراما وهو: 

 .و�ین رضائه عن الح�اةالتل�فز�ون�ة 
 

 :النتائج العامة للدراسة والتوص�ات
 النتائج العامة للدراسة:

 -أوضــحت النتــائج أن مشــاهدة الــدراما التل�فز�ون�ــة التــي تعــرض صــوًرا مــن الرضــا عــن الح�ــاة تــؤثر -
التل�فز�ون�ـة على الجمهور، یلیها أنها تؤثر إلى حد ما على الجمهـور، وأخیـًرا أن الـدراما  -بدرجة �بیرة

 التي تعرض صوًرا من الرضا عن الح�اة ال تؤثر.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن نس�ة متوسطة من الجمهور ترى أن صور الرضا الح�ات�ة المقدمة  -

�الدراما التل�فز�ون�ة واقع�ة إلى حد �بیر، ثم من یراها واقع�ة إلى حد ما، وأخیًرا من یرى أنها غیر 
 واقع�ة إطالُقا.

جاءت نس�ة متوسطة من الجمهور ترى أن صور الرضا عن الح�اة المعروضة �الدراما التل�فز�ون�ـة  -
 "مقبولة إلى حد �بیر" ثم" مقبولة إلى حد ما" وأخیًرا جاءت نس�ة قلیلة من الجمهور تراها "مرفوضة".

لقنوات الفضائ�ة أهم أس�اب تقبل الجمهور الصورة المقدمة للرضا عن الح�اة �اأن أوضحت النتائج  -
تقیــ�م القضــا�ا األخالق�ــة �طر�قــة منطق�ــة"، ثــم "الرضــا الشخصــي فــي المواقــف األكاد�م�ــة  "تمثلــت فــي

والمهن�ــة والترو�ح�ــة والمجتمع�ــة واألســر�ة" یلیهــا " حــل الصــراعات االجتماع�ــة"، ثــم" القــدرة علــى بنــاء 
هداف مسـتقبل�ة أو خ�ـارات محتملـة"، ثـم عالقات اجتماع�ة إ�جاب�ة سو�ة"، یلیها " القدرة على تطو�ر أ 

"القــدرة علــى التك�ــف النــاجح رغــم الظــروف الصــع�ة"، وأخیــًرا " إ�مــان الفــرد �قدرتــه علــى تنظــ�م وتنفیــذ 
 األفعال الالزمة لتحقیق ذاته". 
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أس�اب عدم تقبل الجمهور الصورة المقدمة للرضا عن الح�اة �القنوات الفضائ�ة تمثلت وجاءت أهم  -
تقدم صورة سلب�ة عن الشخص�ات الراض�ة عن الح�اة"، ثم" انخفاض مستو�ات الثقـة �ـالنفس  "في أنها

وتقــدیر الــذات، یلیهــا" تــؤدي مســتو�ات الرضــا المنخفضــة إلــى مشــكالت �بیــرة مثــل االكتئــاب والغضــب 
 والتوتر" وأخیًرا "عدم رضـا الشـ�اب عـن مسـتو�ات مع�شـتهم یـؤثر بـدوره علـى مسـتو�ات الرضـا �الح�ـاة

 �النس�ة لهم". 
یوجــد فــرق دال إحصــائً�ا بــین متوســطات درجــات الــذ�ور ومتوســطات درجــات اإلنــاث علــى مق�ــاس  -

 .في تحقیق الرضا عن مستو�ات الح�اة دور الدراما التل�فز�ون�ة
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة بــین متوســطات درجــات الم�حــوثین علــى مق�ــاس دور الــدراما  -

: ٢١ت�ًعــــا الخــــتالف مراحــــل الســــن المختلفــــة ( تحقیــــق الرضــــا عــــن مســــتو�ات الح�ــــاةفــــي التل�فز�ون�ــــة 
 ا).عامً  ٦٠: ٥٢ -عاًما٥١: ٤٢ -عاًما٤١: ٣٢ -عاًما٣١
توجـــد فــــروق ذات داللــــة إحصـــائ�ة بــــین متوســــطات درجــــات الم�حـــوثین علــــى مق�ــــاس دور الــــدراما  -

 -الجیـزة -ف التوز�ـع الجغرافـي (القـاهرةت�ًعـا الخـتال في تحقیق الرضا عن مستو�ات الح�اةالتل�فز�ون�ة 
 .القلیو��ة)

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة بــین متوســطات درجــات الم�حــوثین علــى مق�ــاس دور الــدراما ال  -
تعلـ�م  -ت�ًعا الخـتالف المسـتوى (تعلـ�م أقـل متوسـط في تحقیق الرضا عن مستو�ات الح�اةالتل�فز�ون�ة 

 .دراسات عل�ا) -تعل�م عالٍ  -متوسط
توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة إحصائ�ة بین �ثافة تعرض الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة  -

 ورضائه عن الح�اة.
توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع مشاهدة الجمهور للدراما التل�فز�ون�ة  -

 .و�ین رضائه عن الح�اة
 



تل�فز�ون�ة هادفة تتفق مع المجتمع المصري، وتسعى إلى رفع مستو�ات الرضا الح�ات�ة إنتاج دراما  -
 لدى الجمهور.

ضرورة تبنَّى القنوات الفضائ�ة المصر�ة تقد�م أشكال درام�ة تتنوع في موضوعاتها ومضامینها  -
على تعز�ز الق�م والمفاه�م التي تساعد  -في نفس الوقت-�حیث تتالءم مع واقعنا، وتستط�ع 

النهوض �المجتمع، خاصة مع ارتفاع نس�ة مشاهدة الدراما التل�فز�زن�ة لدى الجمهور، وما یترتب 
 عل�ه من تأثیر سلبي أو إ�جابي نحو مستوى الرضا الح�اتي.

اإلسهام فى إنتاج أفكار درام�ة إبداع�ة من خالل عرض واقع المجتمع المصري وثقافته �طر�قة  -
 الجمهور.هادفة ومسل�ة تجذب 

االهتمام �عرض نماذج إ�جاب�ة للجمهور مما یترتب عل�ه تبني سلو��ات إ�جاب�ة ومستو�ات رضا  -
 نحو الح�اة.
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Abstract 

         The study aims at examining the relationship between Egyptian 

audience's exposure to television drama on the Egyptian satellite channels and 

their levels of life satisfaction. The study reported here is a descriptive study 

depending on the survey which was carried out on a purposive sample of 340 

respondents from Egypt.   

Findings of the study have shown that the most important reasons for the 

sampled Egyptians’ acceptance of the content presented for satisfaction with life 

on satellite channels included; “assessing ethical issues in a logical manner,” 

followed by “personal satisfaction in academic, professional, recreational, 

societal and family situations,” then “the resolution of social conflicts,” 

followed by "the ability to building positive and normal social relationships, 

then “the ability to develop future goals or potential options,” followed by 

“the ability to adapt to the successful despite difficult circumstances,” and 

finally, “the individual's belief in his ability to organize and implement the 

actions necessary to achieve himself.” 

Findings have also shown that here is a statistically significant difference 

between males and females mean scores on the scale of the role of television 

drama in achieving levels of life satisfaction. 

It was also found that there are statistically significant differences between the 

averages of the respondents’ scores on the scale of the role of television drama 

in achieving levels of life satisfaction according to the difference in 

geographical distribution (Cairo - Giza - Qaliubiya). Findings have also shown a 

positive correlation statistically significant between the intense exposure of the 

Egyptian audience to TV drama and their satisfaction with life. 

 

Keywords: TV drama, life-satisfaction levels, Egyptian satellite channels, 

Egyptian audience.  
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