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 ممخص الدزاسة:

ممم  والسمميجؾلؾج ، ومطمما لممد ا إليمم  شممطما الدراسممة الحاليممة عممدة جؾادممي  الطحممداد  والتحمح
وعال تم  االراما عمؽ الحيماة والتعمرض لممدراما الصمعحدلة، وكم لػ  ،معر ة  مسمتؾ  نظما ض إدراا الم ات

والطرحمممة الظطاةيممة  مم  نظمما ض إدراا المم ات، عمممة عحظممة أساسممية مممؽ الطممرال حؽ  ظممؾ الفممروو و  مما لم
أعطمماد دراميمممة نظاولمما مصتطممم  الصمممعحد،  ةأربعممم، كطمما كادممما العحظممة التحمحميمممة 555االصممعحد عمممددلؼ 

اسممتادام اأسممالحي اإلحصمماةية الطظاسممية، ومطمما  مممؽ إعممداد اليمماحتحؽ، ونممؼ  دوات اعممض اأااسممتادام 
نؾصما إلي  نراوح مسمتؾ  نظما ض إدراا الم ات لمد  العحظمة لمحؽ الطتؾسمت والطرنفم   م  الدرجمة ال ميمة 

أاعممادو والدرجممة اعمض  مم  حظم  وبممحؽ الرامما عمؽ الحيمماة واأاعماد، ووجممؾد عال ممة سمالية دالممة إحصمماةيا ل
ال ميمممة، ووجمممؾد عال مممة سمممالية دالمممة إحصممماةيا لمممحؽ نظممما ض إدراا الممم ات الفعميمممة والتعمممرض لممممدراما 
الصمممعحدلة، لحظطممما كادممما اممما   أاعممماد نظممما ض إدراا الممم ات لحمممر دالمممة  ممم  العال مممة امممالتعرض لممممدراما 

إحصماةيا ؽ الحيماة والتعمرض لممدراما الصمعحدلة سمالية دالمة كادما العال مة لمحؽ الراما عم كطماالصعحدلة، 
 م  لمحؽ متؾسمظات المدرجات كادا لظاا  مروو دالمة إحصماةيا  وك لػاأاعاد والدرجة ال مية،  اعض   

ممت  مم  مممتؽ  لممد  عحظممة الدراسممة والطرحمممة الظطاةيممة ظممؾ نظمما ض إدراا المم ات و  مما لم عمممة الظحممؾ الطؾا 
 .التؾصيات عمة اؾء دتاةج الدراسةصيالة اعض  ، ونؼ  الدراسة
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Abstract 

The current study covered several aspects: a field, analytical 

and psychological, the aim of the present research was to examine 

relation between self-discrepancies, life satisfaction and Saedi drama 

exposure, as well as differences according to gender and growth 

stage in self-discrepancies to a main sample of 442 from adolescents 

in Upper-Egypt. Analytical study included four series of Saedi 

drama. Using tools prepared by the researchers, the appropriate 

statistical methods were used, the results of this study indicate that 

self-discrepancies levels of adolescents‟ sample were high and 

medium, the correlation between self-discrepancies and life 

satisfaction was negative. There was a significant negative 

correlation between real self-discrepancies and Saedi drama 

exposure, and no significant correlation with the other three self-

discrepancies dimensions and Saedi drama, a significant negative 

correlation between life satisfaction and Saedi drama exposure, and 

the differences of self-discrepancies according to gender and growth 

stage was significant.  
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 املكدمة:

التؾا ق لد ا لسعة إلي  ألمي اأ راد    شت ة جؾادي الحياة، سؾاء عمة  لعتبر
مؽ اغؾط سؾاء مرحمية نرج  الصادي ال ان  أو االجتطاع ، خاصة الطرالق وما  د لطر ا  

لظبيعة الطرحمة العطرية الت  لحيالا، أو اجتطاعية نرج  لظبيعة الطصتط  ال ي لعيش ؼي  أو 
ححث ل ضة لؤالء الطرال ؾن جل و تهؼ    مشالدة الدراما  ؛   وساةل اإلعالمما لشالدو 

لر ط ، وإن كادا سؾاء عؽ طريق التميفزيؾن أو الحؾنحؾب؛ ححث يتطحز ل ا الصحل اال كاء ا
الدراما لؾج  عام نحغة اطتااعة ومشالدة الطرال حؽ،  إن الدراما الصعحدلة عمة وج  
الاصؾص نعد اأعمة مؽ ححث دسي مشالدنها لطا ن دم  مؽ أحداث متحرة وصراعات  د ال 

مطا  د يؤدي الدفصال  عؽ الؾا   ادفصاال كميا أو  اصمة، –أحيادًا  –نطا لمؾا   الصعحدي 
زةيا،    الؾ ا ال ي نعتبر دغرة الفرد ل ان  مؽ ألؼ محددات نؾا    اصؾرة عامة، اأمر ج

 ،Rogers، Rimmyال ي جعل كتحرا مؽ الياحتحؽ يركزون دراسانهؼ عمة ال ات متل 

Higgins،  خاصة ودحؽ    العصر الحال  وال ي كترت ؼي  الضغؾط عمة كالل الفرد، مطا
يؤدي لحالة خم  لحؽ مجؾدات ذان  أو الاارج ، اأمر ال ي  د لعرا  لمصرا  سؾاء الدا د 

 .مؽ حاالت التظا ض ال ان  لمفرد
 ال اظري ة التصرف    الفرد لساعد امهط اأساسعامة  الراالعتبر  و   م الل ذلػ

 ححث الطرالق؛ سيطا ال لدل ، مستؾ  الصحة الظفسية  حزداد دفس  وال مصتطع  م  نتعارض
 الظطؾ  إن ول لػ لظصاح، ذلػ نصاوز الراا لطجظ  نؾا ر  إذا وااظرااات لصراعات يتعرض
 ما م  والتؾا ق ،سميطة اصؾرة ونفاعمها الشاصية لتطاسػ السميؼ مظمي اروري  الظفس 
 دون  مصتط  أي ن دم نصؾر لطجؽ ل لػ  ال خاصة، وعروف مؾاؾف مؽ الفرد ل  يتعرض
ل ا التؾا ق متل   إن ل ا الطادلة، الغروف نؾا رت وإن حتة الظفس  الظطؾ اطيادئ اأخ 

والت  مظها ما ل الم  مؽ  لها يتعرض الت  الضغؾط م اومة    الطرالق انساعدل والراا  د
احاجة إلة االنساو لحؽ أن اأ راد  Higgins (02.2, 22)وكطا ذكر .نعاراات ونظا ضات

 .الطتصؾرة مؽ أجل ن ؾيؽ مفهؾم ذان  متطاسػو سطانهؼ الفعمية 
اصة لعيشؾن    خ ةصامعي   الطرحمة التادؾية والالطرال حؽ وبصفة عامة  إن 

لعراهؼ لمتظا ض  د ، مطا دسبيا أحالم الي غة ويف رون اايالهؼ وبطتالية اعحدة عؽ الؾا  
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 اعصز أن طمية الصامعة لعيشؾن  (506، 500، 6102) عطار الشطري  ال ان ؛   د ذكر
ل، لل إن اعضهؼ لعادؾن ال درة والعالؼ الطتاح   الؾا   الحؿي   ؽة التطححز لحمال درة ع موعد

 .د تطظؾ رلبؾد  وييالحؿيؿية وما  هؼو دران صهؼلاصاة ةطؾاؾعيا ؼالت حيعمة 
والشعؾر االراا عؽ الحياة عامة جادي مهؼ إذا أرددا نح حق ونحسحؽ الصحة 

نيا يتطتعؾن اصحة دفسية  اأشااص اأكتر رااًء حياالظفسية ألظاةظا الطرال حؽ خاصة، 
ط الراا عؽ الحياة االعديد مؽ ارنيال م  عروف الحياة، إاا ة  التؾا قوجسطية و درة عمة 

الطتغحرات اإللصالية لد  اأ راد كاأمل والتفاؤد والظطؾح والظغرة اإللصالية لمطست بل، لل إن 
، أمظادحؾس ميااةحل) تالراا عؽ الحياة لطجؽ أن لسالؼ    لظاء وزيادة متل نمػ الطتغحرا

6100 ،06). 
 مشكمة الدزاسة:

 ال تااة ؼي  Higginsل د احتل مؾاؾ  نظا ض إدراا ال ات مجادة مظ  أن لدأ 
  د كتي ؼي  اعض الياحتحؽ متل    اعض الدود العربية أما  ،ب، وذلػ    الغر 0895

   البحئة ا دسبي امازاد دادر (، ورلؼ ذلػ  إد  كطؾاؾ  مست ل 6106رياض العاسط  )
، كطا لؾ الحاد    الطصتط  الطصرية، رلؼ ادتشار كتحر مؽ مغالر التظا ض ال ان  ومسبيان 

مصتط     الدراما الصعحدلة وما لها مؽ جؾادي لحر مظتشرة ومظتا ضة م  لالبية وا  
    -التظا ض ال ي لعيش  اعض الطرال حؽ مؽ الياحتان   الحغما  لػ ل أافالصعحد، 
لحؽ ما لحمطؾن ا  ويتطظؾد  وبحؽ ما لؾ متاح لهؼ  -والطدارس أثظاء التربية العطمية الصامعة 

عؽ الحياة، مؽ  لؼ، مطا  د يؤثر    رااوليس كطا لغهر    الدراما  عال    لحئتهؼ ووا عهؼ
لظا جاء الصادي اأود مؽ مشجمة الدراسة متطتال    اإلحساس لها ومالحغتها مؽ جادي 

 .الياحتحؽ
الدراسة  إعداد االستبيان الطفتؾح لطتغحرات ؾف عمة الطشجمة اصؾرة مبدةية نؼ  ولمؾ 

عدد مؽ محا غات الصعحد )الطظيا، وسؾلاج، ونظبي   عمة العحظة  بل االستظالعية    
ومؽ إجااانهؼ نؼ  رصد اعض ، عمة الظحؾ الطبحؽ    أدوات الدراسة والؾادي الصديد، وأسؾان(

مشجمة أمام عحظة الدراسة متل  لظاا نظا ض لحؽ الؾا   الصعحدي وما  الظ اط والت   د نطتل
يتؼ نظاول  والتعامل مع     الدراما الصعحدلة؛ ححث ييالغؾن    المهصة واأخ  االتأر لل إن 
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إاا ة أدها ناتزد الصعحد    الظ اط السمبية  ،الدراما نعرض الشجل الاارج  لمصعحد   ت
 .... ظونترا الصادي اإللصال  م

كطا يتضت الصادي التاد  مؽ الطشجمة    اآلثار السمبية الت   د نظشأ عؽ التعرض لطتل 
والسالح ولحرو مؽ الطغالر ثار لتصارة اآلدراما وما لها مؽ دغرة لمصعحد عمة أد  مجان نمػ ال

لد  إاا ة لؾجؾد االاظرااات الظفسية  لها، حؽالسمبية، مطا  د لجؾن سبيا    ااظراب الطتعرا
( أن ذوي الطستؾ  670، 6107) الزلراء عدة تمظافض  الراا عؽ الحياة؛   د ذكر 

الصحة الظفسية ونظ صهؼ ال فاءة  الطظافض مؽ الراا عؽ الحياة لعادؾن ااظرااات
 .واإلحساس لت تهؼ    أدفسهؼ وعدم ال درة عمة أخ  ال رار الصحيت

متظؾعمة؛  طظهما الصادمي   لم ذانم  والتم  لعيش الفرد ويتعاممل  م  الحيماة و  ما لطجؾدمات كطا 
و   م المل ذلمػ كتحمرا مما دصمد اعمض اأ مراد يظغمرون أدفسمهؼ  ،...الشاص  واالجتطاع  واال تصادي

لممل  ممد نصممل لدرجممة  ،دغممرة ممما،  مم  حممحؽ يتصممر ؾن اظري ممة أخممر  ال نتفممق ممم  دغممرنهؼ أدفسممهؼ
خاصمة، ممؽ لظما جماءت   مرة نظما ض  التظا ض م  نممػ الظغمرة، ولم ا أممر لحمدث  م  مرحممة الطرال مة

المم ات، ونظمما ض دغممرة الفممرد لممحؽ نمممػ الصؾادممي واأاعمماد، اأمممر المم ي  ممد يممد   الفممرد لمؾ ممؾ   مم  شممرا 
 االاظراب الظفس .

 ,Higgins (02.1ركشا اآلثار الطترنية عمحها ححث ومطا يزيد مشجمة الدراسة واؾح
 ال با أو التحريض مظها  ،د اط الضعفو ية عاطؽحاالت أن التظا ضات ال انية نؤدي إلة  (202

 ,Debrosseكطا ذكر . زدراء ال اتإالشعؾر اال دي، و و  وخحية اأمل وعدم الراا ومشاعر الفشل

Rossignac-Milon &Taylor (110., 144)  عدم التظالق لحؽ الفرد لإدراا أن
 ،االكتئاب وال مقكية، ظفسية السمبال االظتاةجيرنيت لدل  الصؾادي الشاصية مؽ مفهؾم ال ات 

لحؽ الصؾادي الصطاعية والشاصية ال انية )التظا ض( نأثحر إدراا عدم التظالق   إن ذلػورلؼ 
 ولحر مدروسة اال در ال ا  . ال نزاد مصهؾلة

لل إن الطرال حؽ  د لجؾدؾن أكتر عراة لتظا ض ال ات دغرا لزيادة الؾزن الصسط  
    Ideal images،  التعرض لمصؾر الطتالية هؼلد  اعضهؼ وعدم التظاسق الشجم  لدي

إعالدات التميفزيؾن عمة سبحل الطتاد، ل  عال ة لتظا ض ال ات لصؾرن  الصسطادية 
Yanshu & Guo (1103, 043)،  مطا لسبي عدم الراا عؽ الحياة ححث إن لحر
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 ,Schnettler, Grunert, Orellanaالرااحؽ عؽ جسطهؼ أعمة    التظا ض ال ان  

Sepúlveda, Miranda, Lobos, Adasme-Berríos, Denegri, Mora, 

Salinas-Onate, Hueche, & Etchebarne (6107, 62) مطا يبرز مشجمة . لل
الدراسة أن الطرال حؽ أكتر عراة واستهدا ا لطتل نمػ التظا ضات، خاصة م  ما ل دم لهؼ    

  معدالت مشالدة التميفزيؾن الطرنفعة أكتر الفضاةيات ووساةل اإلعالم، ححث ثبا أن الطرال حؽ ذو 
عراة لإلصااة ااالكتئاب والضحق الظفس  وصعؾبات االدتياو إلة جادي اعض الطشاكل الصحية 

 ,McAnallyكالسطظة واعف الميا ة البددية وااظراب الظؾم وارنفا  دسية ال ؾلسترود    الدم 

Young & Hancox  (1102, 1). 
لر والت  لطجؽ مالحغتها عمة الطرالق مظها ما ذكرو حامد كطا أن لظاا اعض الطغا

( مؽ مشاكسة خاصة داخل اأسرة ولاليا ما ن ؾن لفغية، 562، 565، 6110زلران )
وك لػ وجؾد السمؾا الطضاد لمطصتط  ححث دمحظ ر ض الطرالق لمظصت والتؾجي  ومغايرة 

التيعية عمحهؼ وجعمهؼ سبي كل  الطعايحر االجتطاعية    السمؾا عامة ولؾم اآلخريؽ وإل اء
 ش اء. اأمر ال ي  د لجؾن سبيا لمتظا ضات ال انية.

م  خاصة  الطرالق دصدوإذا كان اأمر لج ا لمطرالق عامة  إد     مصتط  الصعحد 
تشر ؼي  التأر والسالح الدراما إعهار الصعحد عمة أد  مصتط  يظاعض أدؾا  محاولة 
ا   لق لمتظا ض م  ذان  جراء ما ير     نمػ الدراما وي اردها لؾ مطا  د يد   الطرا، والطادرات

مؽ خالد ما ن دم  مؽ  كبحراً  دوراً  التميفزيؾدية الدراما نمعيمصتطع  وما يريدو وما يتطظاو، ححث 
 لمعصز ونعرا  لؾيت  شالدالط لف د ححث ؛والت ا ة الؿيؼلل  والعادات السمؾا دطت نغححر   صؾر 

 ، اططة الزلراء صالت) ، لل إن ناثحر عطل درام  واحد داحج لفؾو مئات ال تيلترابواال والالمياالة
6107 ،355). 

 كطا لطجؽ أن يتضت الصادي التالث مؽ مشجمة الدراسة مؽ خالد عدم وجؾد دراسات نظاولا
تضارب دتاةج ، إاا ة للطشالدي الدراما الصعحدلةنظا ض إدراا ال ات والراا عؽ الحياة 

وجؾد  رو لحؽ  والت  مظها ما يبحؽحد  متغحرات الدراسة اسات الت  نظر ا إلاعض الدر 
عدم وجؾد  رو  كر يوبعضها اآلخر  أ ال كؾر،لصالت اإلداثنظا ض إدراا ال ات الصظسحؽ    

 .، عمة الظحؾ الطبحؽ    جزء الدراسات الساا ةلحظهطا
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يانم  اطجؾدانهما الطتعمددة، لم ا عؽ دغمرو الفمرد لظفسم  ولحلعبر  الراا عؽ الحياةإاا ة أن 
مطما لسماعد  م  نح حمق الراما عمؽ الحيماة أو عدمم  كالطصماد  ، هؾ مفهؾم عام لشطل أكتر مؽ مصماد

( أن الظغممرة 6100..، ول ممد ذكممر أمظممادحؾس مااةحممل ).المم ان  أو اأسممري أو الطدرسمم  أو االجتطمماع 
حغممة لمم ا   ممد  م متعممدد اأاعمماد.لمرامما عممؽ الحيمماة لصممي أال ن ممؾن كميممة أو أحادلممة ححممث إدمم  مفهممؾ 

الراا عؽ الحياة اجتحر مؽ الدراسات    مراحل العطر الطتعددة ال سميطا الشمياؾخة، إال  مفهؾم
اال در دفسم  ممؽ االلتطمام متمل اما   الطراحمل العطريمة، خاصمة  حظ       مرحمة الطرال ة لؼ لأد

 ؛ ححمث ذكمر ور م  مسمتؾ  ططؾحمالفمرد دتاجيمة إعمة زيادة لصال  نأثحر إالحياة  ؽراا علمأن 
وا ممر مممؽ الصممحة  ( أن الفممرد الراامم  عممؽ الحيمماة يتطتمم  اطسممتؾ  013، 6105) هممد الحربمم  

  .االجتطاعو الشاص   التؾا قة مأكتر  درة ع، كطا أد  ظفسيةال
لعحظة الدراسة؛ )الظطاةية( يتضت الصادي الراا  مؽ الطشجمة    الطرحمة العطرية ا كط

ذكر    د ،التظا ض ال ان والت   د نبحؽ معادان  مؽ الظفسية ض الصراعات طرالق لعاد  اع ال
لصدو الطرالق    الصرا  لحؽ  ماالصراعات   ول مؽأن ( 569 -567 ،6110حامد زلران )

وك لػ الصرا  لحؽ رلبت     نح حق وإشيا   ،الضغؾط الصظسية والصادي اأخال   والديظ 
الصرا  لحؽ سعي  لالست اللية والحاجة لمدعؼ و تطع ، حاجان  ومظالي وا ع  الاارج  ومص

الامت وعدم  هؼ طبيعة الطرحمة لد  ال يار حؾل  ااصؾص اعض و ومساعدة اآلخريؽ، 
عالوة  .عؽ وجهة دغر الطرال حؽ   دغرلؼالطفاـيؼ كالسمظة والحرية والظاعة واختالف وج

 جحل نؾا رتا ة،   د دشأوا    ؽ لستادمؾن وساةل اإلعالم اجتحعمة ذلػ  إن لؤالء الطرال 
..( ونظؾرت .  التميفزيؾن، وألعاب الفحديؾ، واأجهزة الر طية،متلساةل اإلعالم )ل  و 

الت ظؾلؾجيا اشجل كبحر خالد  ترة حيانهؼ، وعالوة عمة ذلػ؛  إن عال تهؼ لؾساةل اإلعالم 
 theن  نظظؾ  عمة عديد مؽ العؾا ي الحطيطية نرج  إلة ألطية دطؾ الحجؼ ال ا

Development of Autonomy     االغ األطية    ل و الطرحمة، أدهؼ وأود مرة
حيانهؼ لديهؼ الحرية    انااذ  رارانهؼ الااصة لؾ ا استهالا وساةل اإلعالم وكؼ مؽ الؾ ا 
ل ضؾد  والطحتؾ  ال ي يريدون مشالدن  ألضًا، ومؽ خالد استهالا وساةل اإلعالم لح ق 

ياجات متطحزة متل االست الد ال ان ، والحاجات الطتعم ة لهؾيتهؼ ححث لستادم الطرال ؾن احت
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 ,Feiereisenالطرالق مصطؾعة مؽ وساةل اإلعالم مؽ أجل نظطية لؾيت  والصالها لآلخريؽ

Rasolofoarison, DeValck & Schmitt (1102, 144). 
ياية والحضارية أد  رلؼ الطجادة التار     كطا يتضت الصادي الاامس مؽ الطشجمة

ا  الدراما عمة نظطيت مصتط  ظ  الت  نطحز صعحد مصر، إال أدظا دصد نعطدًا وااحًا مؽ ص  
الصعحد وحصرو    عدة  ضالا كالتأر واالنصار االطادرات والاروج عؽ ال ادؾن  ضاًل عؽ 
 اختزاد الشاصية الصعحدلة    مصطؾعة مؽ السطات السمبية كالصهل والطهؽ لحر اأخالؾية

أن مصتط  الصعحد مازاد أكتر حرمادا    الصادي  (، كطا356، 6107) اططة الزلراء صالت، 
، ول ا  د مؽ اا   أجزاء الؾطؽ أ لؼي  التظطؾي، مطا لصعل الطستؾ  اال تصادي واالجتطاع  

يؤثر    مؽ يظتطؾن ويعيشؾن ؼي  خاصة الطرال حؽ،  حتأثر إدراكهؼ ل وانهؼ وراالؼ عؽ 
( أن ذوي الدخل اال تصادي واالجتطاع  050، 6117ذكر مصدي الدسؾ   ) الحياة،   د

 .الطظافضالدخل مستؾ  الحياة مؽ ذوي  الطرنف  أعمة    الراا عؽ
الراما عمؽ الحيماة ممؽ الطؾامؾعات الطهطمة نظا ض إدراا ال ات وك لػ دراسة ل ا  إن 

 ا آلخر، السميطا  م  عصمردا والت  اللد مؽ دراستها مؽ  ترة أخر  لتغحر عروف الحياة مؽ و 
الرالؽ؛ ححث عهرت كتحر مؽ اأمؾر والت   د نطتل معؾ ا أمام الطمرال حؽ، السميطا  م  مصتطم  

جؾمممة أو الممدراما لطحاولممة الصممعحد  مم  عممل نسممميت اعممض الضممؾء عميمم  سممؾاء  مم  لردممامج الح
 الية وبظاًء عمة ما سبق  إن مشجمة الدراسة لطجؽ صيالتها    اأسئمة الت نظؾيرو.
 ما ال ضالا الت  نظرحها الدراما الصعحدلة؟ -أ

ما صفات الشاصية الصعحدلة )مؽ ححث التعميؼ/ الطهؽ/ الطستؾ  الطعيش ( الت   -ب
 ن دمها الدراما الصعحدلة؟

 عحظة الدراسة؟د  ل نظا ض إدراا ال اتما مستؾ   -ج

 دتة(؟أ -)ذكر ظؾ عحظة الدراسة و  ا لمد  لمستؾ  نظا ض إدراا ال ات اتمف للل  -د

و  ا لمطرحمة الظطاةية عحظة الدراسة د  للاتمف مستؾ  نظا ض إدراا ال ات لل  -ه
 ؟الطتأخرة( –)الطرال ة  الطتؾسظة

 عحظة الدراسة؟د  لنظا ض إدراا ال ات والراا عؽ الحياة  ما طبيعة العال ة لحؽ -و
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 ة الدراما الصعحدلة لد  عحظةدنظا ض إدراا ال ات ومشال ما طبيعة العال ة لحؽ -ز
 الدراسة؟

ة الدراما الصعحدلة لد  عحظة دالراا عؽ الحياة ومشال ما طبيعة العال ة لحؽ -ح
 الدراسة؟

 لطجؽ أن نتضت ألطية الدراسة الحالية مؽ خالد ما يم  أينية الدزاسة:
وربظ   اإلعالم التربؾي و لصط  لحؽ الصادي كطا أد  ، ةيالظسب ت حداثألطية الطؾاؾ  و  -أ 

 .االصادي الظفس 

وما نتعرض ل  مؽ لداةل ث اؼية ل و الفئة الطرال حؽ، ت  نظاولتها الدراسة، ة الالعحظ -ب 
 واإلرشاد لمتؾجي  الطرحمة نمػ يزيد حاجةلطجؽ أن نؤثر  حهؼ سميا أو إلصااا، مطا 

 السميؼ.

عرض وياص مصتط  إلعادة الظغر ؼيطا لوالدراما نؾج  ال اةطحؽ عمة اإلعالم  د أدها  -ج 
الت ا ة الصحيحة ل لػ الطصتط  ويحاولؾن دشر الصادي   اطا يتظاسي مالصعحد 

 اإللصال  مظ .

 إعداد اعض اأدوات واالستفادة مظها لؿياس متغحرات الدراسة. -د 

   اؾء الظتاةج لطجؽ وا  لرامج إرشادلة لمطرال حؽ لترشحد استادامهؼ لؾساةل  -ه 
 .الظفسية تهؼولتحسحؽ مستؾ  صح اإلعالم

دي واالستفادة مؽ ألظاة     لظاء الؾطؽ، والدعؼ الظفس  مطصتط  الصعحلإعادة الظغر  -و 
 لهؼ.

 تعرف ما يم  للد ا الدراسة الحالية أيداف الدزاسة:
 ال ضالا الت  نظرحها الدراما الصعحدلة. -أ 

صفات الشاصية الصعحدلة )مؽ ححث التعميؼ/ الطهؽ/ الطستؾ  الطعيش ( الت   -ب 
 ن دمها الدراما الصعحدلة.

 عحظة الدراسة.د  لال ات  نظا ض إدراامستؾ   -ج 

 .أدتة( -)ذكر ظؾ عحظة الدراسة و  ا لملد  نظا ض إدراا ال ات االختالف     -د 
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)الطرال ة  و  ا لمطرحمة الظطاةية عحظة الدراسة لد  نظا ض إدراا ال ات االختالف     -ه 
 .الطتأخرة( –الطتؾسظة

 ظة الدراسة.عحلد   الراا عؽ الحياةو نظا ض إدراا ال ات  طبيعة العال ة لحؽ -و 

 ة الدراما الصعحدلة لد  عحظة الدراسة.دنظا ض إدراا ال ات ومشال طبيعة العال ة لحؽ -ز 

 ة الدراما الصعحدلة لد  عحظة الدراسة.دالراا عؽ الحياة ومشال طبيعة العال ة لحؽ -ح 

 مصطمحات الدزاسة:

المق ول  حالمة اخمتالف لمحؽ اعت مادات الطر   Self-discrepancies نظا ض إدراا ال ات -أ 
وي اس إجراةيما االدرجمة التم  لحصمل والؾاجية والطتالية، الفعمية ؼيطا يتصل ااصاةص  الحالية 

التالثممة، لمم لػ اأاعممادو  مم  الدراسممة الحاليممة عمحهمما الطفحممؾص )الطرالممق(  مم  الطؿيمماس الط عممد  
يمم  لمصمفات التمم  يمر  الفممرد أدهمما مؾجمؾدة  عممال ؼ أو الؾا عيممة المم ات الفعميمة/ الحؿيؿيممةونشمحر 

والم ات الؾاجيمة / اإللزاميمة  ،...ويطتم ها، أي دغرة الفرد لظفس  وإدراك  لظغرو اآلخريؽ لم   عميما
ول  نمػ الصفات الت  ير  الفرد أدها ارورية وإلزاميمة التؾاجمد ؼيم  لتح حمق ألدا م  وحاجانم  

 ،...ات   الحيماة، حتمة ولمؾ لمؼ ن مؽ ؼيم   عميما، أي أدم  يمر  أدم  لصمي أن يتحم مة لتممػ الصمف
ولمم  نمممػ الصممفات التمم  يممر  الفممرد أدمم  يظيغمم  أن نتممؾا ر ؼيمم   والمم ات الطتاليممة / اال ترااممية

 ....ليجؾن متاليا كأمظيان  لش ء ما ليصيت متاليا
لمؾ حالمة معرؼيمة وجداديمة لجمؾن  حهما الطرالمق : Life Satisfaction الراا عؽ الحياة -ب 

واالجتطاعيمة )اأسمرية والعاممة( والدراسمية ية راايا عؽ جؾادي حيان  الروحية وال انيمة والصمح
،  حت بل ذان  ومصتطعم   م  ماامي  وحاامرو مم  اإلشمارة إلمة إمجاديمة عمدم إشميا  والطصتطعية

وي اس إجراةيا االدرجة الت  لحصل عمحهما الطفحمؾص )الطرالمق(  م  الطؿيماس اعض حاجان ، 
 دانمم  الرامما عممؽ الحيمماة  مم  الصادممي ومممؽ مجؾ   اأاعممادو اأربعممة الدراسممة الحاليممة الط عممد  لمم لػ

الشاصمم  / المم ان   ولممؾ الرامما المم ي لصممدو الطرالممق ؼيطمما يتعمممق اشاصمم  وذانمم  و درانمم  
ولؾ الراا ال ي لصدو الطرالق ؼيطا يتعممق لدراسمت  الدراس   و  ،...وطري ت  وألدا      الحياة

ا، ونشمطل الراما عمؽ سؾاء داخل الطدرسمة أو الصامعمة كمل حسمي الطرحممة الدراسمية التم   حهم
ولممؾ الرامما المم ي   واأسممري  ،...الط ممررات الدراسممية واأسممان ة وإمجادممات الطؤسسممة التعميطيممة

لصممدو الطرالممق ؼيطمما يتعمممق اأسممرن  كظري ممة نعاممهمما معمم  و درنمم  عمممة الؾ مماء اطسممؤوليان  
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ش ؼيم  ولؾ الراا ال ي لصدو الطرالق ؼيطا يتعممق اطصتطعم  الم ي لعمي  الطصتطع و  ،...دحؾلا
)الصمممعحد( وعمممروف ذلمممػ الطصتطممم  واآلخمممريؽ حؾلممم  وؾيطممم  وعادانممم  ودغمممرة اآلخمممريؽ لممم لػ 

 ....الطصتط 

عطمممل نميفزيمممؾد  ل مممدم عبمممر عمممدد ممممؽ الحم مممات  Saedi Drama: المممدراما الصمممعحدلة -ج 
حم مة( نمرنيت جطيعهما لؾحمدة الف مرة واألمداف والشاصميات التم  لصطعهما  51الطتتالية )لاليًا 

ؾ  أو  ضممية ممما، ونممؤثر ث ا ممة الشاصمميات وسممطانها والبحئممة التمم  لعيشممؾن صممرا  حممؾد مؾامم
متممما  والتسممممية وكسمممي نعممماطف الصطهمممؾر الصمممرا ، ون مممدم اشمممجل متحمممر لهمممدف اإل حهممما  ممم  

ومشممالدن . والممدراما الصممعحدلة أحممد أدممؾا  الممدراما التميفزيؾديممة التمم  نركممز  مم  محتؾالمما عمممة 
طمم  الصممعحدي،  الشاصمميات وطبيعممة الصممرا  والبحئممة ال ضممالا والطؾاممؾعات الظااعممة مممؽ الطصت

 الت  نؤثر    اأحداث جطيعها مؽ الطصتط  الصعحدي.
 :اإلطاز الهظسي

 تهاقض إدزاك الرات: -أوال 

( أن د   ض  الش ء د ضا أي أ سدو اعد 837، 6113جاء    الطعصؼ الؾسيت )
ونعاراا ودا ض ال ؾد أي  إحجام ، وي اد د ض البظاء أي لدم  ونظا ض وادت ض أي ناالفا

  ةمظا ضة الش  ء لظفس  أو احتؾاومظ  التظا ض ال ان  أي  ن مؼ اطا لاالف معظاو.
واحد، كالحي  وال راـية،  و ااالدفعاالت الطتضاربة     ، والتظا ض الؾجداد  أي نظا ض عمة

رة ؾ اصاسرعة  نتصل اعدم ال درة عمة انااذ ال رار ونحؾيل االدفعاالت شديدال عراهاول     
 متظا ضة.

ل ا  إن الطفهؾم االصظالح  لتظا ض إدراا ال ات يتفق م  ما جاء    الصادي 
ظ أن المغؾي  نعريفات نظا ض إدراا ال ات لطجؽ واعها    مصطؾعتحؽ اأولة ؛ ومؽ الطالح 

ويجؾن و  ا لرؤية الفرد واآلخريؽ ل ات الفرد،  Higginsنركز عمة التظا ض و  ا لظغرية 
متظا ض    مفهؾم ال ات ( عمة أد  لشحر ل62، 6106  نعريف رياض العاسط  )ومظ

ادفعالية سمبية ماتمفة لحاالت حسي شدن  ودؾع   الالييؤدي ال ات، وال ي نمػ ومؾجهات 
اصؾرة كبحرة  Higginsالتادية والت  لؼ نركز عمة دغرية  ، أما الطصطؾعةكمال مق واالكتئماب

 Michael, Barnett, Moore & Harp ا لرؤية الفرد، متل ونر  أن التظا ض لجؾن و 
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ال ات الؾاجية أو لؾ الطسا ة لحؽ ال ات الفعمية و ال ان  التظا ض أن فُشوٌ  (111 ,1101)
عدم االدسصام أو للشحر  عمة أد  تظا ض إدراا ال اتل ا ؼيطجؽ الظغر لالطتالية كطا ير  الفرد. 

اجية ؾ )الفعمية وال دل وسطان  ومجؾدات مفهؾم الم ات ل التؾا ق لحؽ أ  مار ومعت دات الفرد
، أي عدم انساو معت دات الفرد م  خصاةص  الفعمية وخصاةص  الت  يتطظالا ونمػ والطتالية(

 الت  لصي أن يتحم ة لها.
يعتبر مصظمت نظا ض إدراا ال ات مؽ الطصظمحات  محمة الدراسة    البحئة ل ا و 

مة    دراسة ال ات جد اعض الرلؼ أد  نؾ الطصرية خاصة،  دغرية متل ظغريات الط د 
Higgins  والت  حدد  حهاHiggins (02.1, 210)   ال ات الفعمية، ثالثة أدؾا  مؽ ال ات

، ةالطتالي وال ات؛ وا عيايعت د أد  لطتم ها و أدها ؼي   عال الفرد ير   لصفات الت انطتل   ول
ال ات ؛ و لطتم هاأن الفرد الت  يؾد  صفاتأي ال  رغيان  ونظمعانو الفرد نطتل آماد   ول

  مسؤوليان  و لؾاجيأن لطتم ها نحؿي ا أد  لصي الفرد الصفات الت  لعت د نطتل   ، ولالؾاجية
  مظفسلكطا نؼ نحديد دؾعحؽ مؽ وجهات الظغر ،  والتزامان ان واجينساعدو    أداء  وير  أدها

الزوج و اأب و اأم لطهطحؽ    حيان  متل اآلخريؽ اوجهة دغر ، و ظغر الشاصيةالوجهة 
  ومجؾدات ذان  ، وأن التؾا ق الظفس  لمفرد يتحدد    اؾء نؾا ق أدؾابط ر  الصديق وال

 .التالثة الساا ة
نظا ض إدراا الم ات متمل   كر أن لظاا دغريات أخر  نعراا لطؾاؾ ومؽ الصدير اال

إن نفاعالت الفمرد االجتطاعيمة لطجمؽ ونظاول  لمهؾية؛ ححث  Eriksonوك لػ  Rogersدغرية 
لدلم ،  همؾ ييحمث عمؽ التظطيت الم ان  أن نظ ر لتظا ضات إدراك  ل ان  الشاصمية وارنيماط ذلمػ ام

 (.Debrosse, Rossignac-Milon, & Taylor 110., 145إجااة لمسؤاد  مؽ أدا؟ )
تم  ممؽ دغري ةض اأساسميالمر أن ممؽ اأ Higgins (02.1, 211- 210)ذكر ول د 

ي دمؾ  ؤدي أنموالتم   ال ان  لؾ التظبمؤ األمة أدمؾا  ممؽ الطعت مدات لحمر الطتؾا  مة  التظا ض  
وراء الحماالت ال انيمة الطاتمفمة   اناعديؽ إدراكححؽ لجطظدغريت  نفترض ، و مؽ الطشاعر السمبية

 مم ات  الم ات الفعميمةاأساسمية لتالثمة الطصماالت ، والووجهات الظغر عمة ال ات ،دظا ات ال ات
حالممة لأدظمما متحطسممؾن لمؾصممؾد الظغريممة نفتممرض والمم ات الؾاجيممة، و ، ةالطتاليمموالمم ات ، الؾا عيممة
 لحؽ الطجؾدات التالثة لم ات.نظالق 
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 Realالطدركممممة / الؾا عيممممة   ألضمممما لمممممم اتدممممؾا  تالثممممة أ  ممممد أشممممار ل Rogersأممممما 
Perceived/،  واالجتطاعحممممةSocial ،والطتاليمممة Ideal  لمممحؽ الممم ات ؾاامممتيشمممحر الفمممرو الو 

 يمؤدي لضمعف ن بمل الم اتمطما لحظهطما،  (التظا ض) عدم التظالق حالةالطتالية وال ات الطدركة ل
 (.51، 6106)رياض العاسط ، 

 ةسممتنممر  أن لظمماا  Higginsومممؽ الصممدير االمم كر أن دغريممة نظمما ض إدراا المم ات 
  لظفسم  ومما الفمرد دفسم فعمية/ الؾا عية ونشمحر لظغمرةال ات ال ضت   لحاالت ال ات نت تنطتيال

لطمممػ مممؽ خصمماةص  عميممة، إامما ة لظغممرة اآلخممريؽ لمم لػ الفممرد وخصاةصمم  الفعميممة. والمم ات 
الؾاجيممة/ اإللزاميممة  ونشممحر لتمممػ الصممفات التمم  يممر  الفممرد أدهمما اممرورية لتح حممق ألدا مم   مم  

تمل نممػ يتحم مة اط الحياة، وليس شرطا أن ن مؾن مؾجمؾدة ؼيم  وا عيما، ول ظم  يمر  أدم  لصمي أن
إامما ة لظغممرة اآلخممريؽ لمم لػ ألضمما، والمم ات الطتاليممة/ اال ترااممية  ولمم  نمممػ الصممفات الصممفات، 

ونشمطل أمظيانم  ورغيانم  ليصميت متاليما،  الت  ير  الفرد أد  يظيغم  أن نؾجمد ؼيم  ليجمؾن متاليما
ويحممدث نظمما ض إدراا المم ات ححظطمما لحممدث نعممارض لممحؽ ، إامما ة لظغممرة اآلخممريؽ لمم لػ ألضمما

ات ال ات ساا ة ال كر )الفعمية والؾاجية والطتالية( سؾاء ؼيطا يتصل لرؤية الفمرد دفسم  أو مجؾد
 .(Higgins ,0898 ,85) .رؤية اآلخريؽ ل لػ ؼي 

أن لظاا اعض اأدلة عمة أن التظا ضات ال انية  د نتظيأ احاالت عاطؽية محددة،   د كطا 
(  ,1113Beattie, Hardy & Woodman)ا ترن التظا ض ال ان  الطتال  م  الت ة االظفس 

ربت  نؼ  مؽ أن التظا ض يرنيت االشعؾر اال دي. كطا  Higginsخال ا لمظتاةج الت  نؾصل إلحها 
التظا ض ال ان  لحؽ ال ات والعؾاطف الطرنيظة االغضي )عمة سبحل الطتاد، عداة ، عدواد ، 

 (، 1114Smith,  & Petrocelliمستاء، ولضي نصاو اآلخريؽ )
هيغظز حؾد دغرية التظا ض ال ان  ل الظغرية الفرايات لالبيةومؽ الصدير اال كر أن 

Higgins  لممتظا ضات العام االطفهؾم يتعمق ؼيطا دعؼ عمة العتؾر لؼ ن ؽ مدعؾمة،   د نؼ 
لحؽ  العال ة ال م ، أما خصؾصية التظا ض حصؼ زيادة م  العاطؽية  تزداد الطشاكل ال انية؛

مدعؾم، إاا ة الختالف الياحتحؽ  كاالكتئاب   ان لحر العاطؽية الطشجالت ودؾ  التظا ض دؾ 
Gilroy  & Key, Mannella, Thomasلتظا ض ال ات  Higginsحؾد ن ظحؽ مؿياس 

 مطا لجؾن مبررا  ؾيا لطحاولة لظاء أداة جديدة    الدراسة الحالية. .(201 -200 ,1111)
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ن ؾم عمة ربت التظا ض ال ان  احاالت  كادا Higginsومؽ الطالحظ أن دغرية 
دفسية معحظة كاالكتئاب والطشاعر السمبية حؾد ال ات، وعمة ل ا  ام الياحتؾن االتأكد مؽ 
صحة ل ا االرنياط، أما نظا ض ال ات    حد ذان    د نظاول  كتحر مؽ الياحتؾن أمتاد 

Freud, Adler, James, Rogers  لل ل د نؾصما دراسة ،Boldero, Moretti, Bell 

)035, 022, 1114Francis ( &  لعدم صحة ا تراض دغريةHiggins  حؾد ارنياط
 التظا ض ال ان  احالت دفسية محددة. 

وذكر   أعادوا الظغر    دطؾذجهؼ حؾد نظا ض ال ات ةوزمال  Higginsل ا  إن 
)23, 02.2( Higgins  دعؼ التصريب  ظطؾذج اأصم  ومراجعة الالؾصف عؾد لن نمػ الطراجعةأن
وإدخاد مظغؾر  ،طعالصة ال ضالا الطفاـيطية اشجل أكتر مالءمةلنعديل الظطؾذج إاا ة لطحاولة  ،ل 

 .جديد عمة العال ة لحؽ ال ات والتأثحر
يرون  Rogers, Higgins, Stroumanأن  (51، 6102ريؼ صالت )ول د أشارت 

ظ  يتأثر اطا يدور داخم ،  طتال  د ير  أن ن دير الفرد ل ان  ال يتأثر   ت اطا لحدث حؾل  ول 
الفرد دفس   اشال رلؼ أن الطحيظحؽ ا  يرود  داجحا، ومؽ لظا جاءت ال ات الؾاجية ول  
ال ات الت  دشعر أد  يظيغ  عمة الفرد أن لجؾن عمحها، وال ات الطتالية ول  ال ات الت  ير  

 الفرد أد  لصي أن لجؾن متمها.

 ف  ع  ض  ل  إدراا التظا ضات ال انية أن  Debrosse et, al. (110., 145)كطا ذكر 
، ورلؼ ذلػ سمبية الشاممةالالعاطؽية ظتاةج الارنياطا اأكتر يرنيت لها سميا، و الظفسية و  الصحة  

الت  ذكرلا  السمبيةيعض الدراسات ال نربت التظا ضات ال انية م  مصطؾعة الابرات ؼ
Higgins 1104( متلBond ( . 

  ومظها ،ل كر أن حالة التظا ض ال ان  لمفرد نحدث دتيصة عؾامل عدةااومؽ الصدير 
لشالدو الفرد     الصادي االجتطاع  وما لصدو الفرد مؽ نعامالت متظا ضة حؾل ، إاا ة لطا

مطا  د لصعم  مشتتا    لؾيت ، إاا ة لحالة الؾع  ال ان  لمفرد    مراحل  ،وساةل اإلعالم
 أكتر أن الطرال حؽ Ferguson & Hafen (1101, 03.5)معحظة مؽ حيان ،   د ذكر 

الهؾية  نشجحل عطميات مركزية اسبي اليالغحؽ مؽ ال انية لمتظا ضات الطحزدة لمتأثحرات عراة
 دهالة الطرال ة لها، و   الط ترن  ال ان  الؾع  الطرحمة العطرية، وبسبي زيادة ل و خالد
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ال ات و  والتظا ض لحؽ ال ات الفعمية ا الصر  م  لمتعامل استرانيصيات لظؾر الطرال ؾن 
 .، ل ا ؼيصي االدتياو ل لػ ومحاولة مظ  التظا ضات ال انية والتصد  لها ميجراالطتالية

 السضا عو احلياة: -ثانيا
بلغِت اآليات المتعل ِقة  لعتبر مفهؾم الراا مؽ الطفاـيؼ الت  وردت    الشر  الحجيؼ،   د

ضا في القرآن الكريم ) نترجؼ  Satisfactionولغة  إن  ،( موضعا37في )تقريبا ( آية 45بالر ِ
ا اال ي ا  واإلر ا  )لظف   ممة الراا واإلشبما  الطعظؾي ع ي ال ميام اعطل ماعنمدد ول  كمطة ش 

( رااو وراؾا أي كان أشد راًا 550، 6113و   الطعصؼ الؾسيت ) ،(025 ،6115الشربحظ ، 
 .ا  أي التؾا قمظ  والطرا  الطظي  الطحي والترا

لعرف الراا عؽ الحياة لتعريفات عدة وذلػ و  ا لمصادي ال ي يركز عمي  اصظالحا و 
شعؾر الفرد ااالرنياح دحؾ حالت  اأد  ( 685، 6110 ؾؾية زايد )  تعر  صاحي التعريف، 

إشيا  مصال  الححؾي و الصحية )الصسؼ والظفس( واالجتطاعية والطهظية م  ن بم  ل ان  
تؾا    م  أسرن  ل إاا ةاأولية والتادؾية م  وجؾد  در كبحر مؽ اإللطان ااهلل وحاجان  
 ومصتطع .

أدمم  سممطة وحالممة متغحممرة  مم  الؾ مما دفسمم ،  تعر مم  ا( 595، 6117عممزة مبممروا )أممما 
 الراا    أحسؽ حاالن  سطة مست رة اصمؾرة متؾسمظة عممة الطمد  ال صمحر، ويتمأثر لتغحمرات 

( اأدمم  065، 6119أحطممد عبممدالاالق لعر مم  )لحظطمما ية أو اممعفها. حيمماة الفممرد كممال ؾة الصسممط
ن دير الفمرد لظؾعيمة حيانم  اصمفة عاممة اعتطمادا عممة حجطم ، ولم ا الحجمؼ لسمتظد عممة معمايحر 
الفرد دفس  عؽ الحيماة ولميس معمايحر اآلخمريؽ، كطما أن لم ا الحجمؼ يظتطم  لمصادمي الطعر م  لم  

أمما  ممة الحيماة عاممة ولميس  م  جادمي معمحؽ مظهما.وليس الؾجمداد ، كطما لشمطل لم ا الحجمؼ ع
(Schnettler et, al. (6107, 67  الطجمؾن الطعر م  ممؽ  أن الراا عؽ الحياة لطتمل ون  حر

ف الراما ،  الر او ال ان ، سؾاء اشجل عام أو مؽ خالد مصاالت محمددة فم  مصماد الغم اء، ل عمر 
 .شاص ؼيطا يتعمق اعادان  الغ اةيةعؽ الحياة الطرنيظة ااأل لة اأد  الت حيؼ الشامل لم

( 65، 0885والراا عؽ الحياة اعد مهؼ مؽ أاعاد السعادة،   د ذكمر مالجمل أرجايمل )
أن السعادة ادعجاس لدرجة الراا عؽ الحياة اطصاالنها الطتعمددة أو ن مرار اأحمداث السمارة، لم ا 

اة لممل ال لفر ممؾن  ممإن لظمماا اعممض اليمماحتحؽ المم يؽ ل صممرون السممعادة عمممة الرامما عممؽ الحيمم
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ظري مة اأكتمر اسمت راًرا نعتبر الأن الراا عؽ الحياة  Jones (1101, 05-01) وَشي لحظهطا.
الراما الميعض لسمتادم مصمظمت ، لمل إن لدراسة الر اـيمة ال انيمة أدهما دراسمة عمطيمة لمسمعادة

 الحياة والر اـية ال انية اشجل مترادف.عؽ 
حؽ مفهمؾم الراما عمؽ الحيماة وبعمض الطفماـيؼ ورلؼ ذلػ  إن اعض اليماحتحؽ لامظمؾن لم

اأخر  متل السعادة ودؾعية الحياة والراا عؽ الظفس ون بل الحياة، و عال لظماا عال مة وثي مة 
لحؽ نمػ الطفاـيؼ والراا عؽ الحياة، ورلؼ ذلػ  إن لظماا  رو ما لمحؽ نممػ الطفماـيؼ، وال لطجمؽ 

كر أن مصمظمت الراما عمؽ الحيماة لشمترا مم  طؽ الصمدير االم  ل ا  الظغر لها عمة أدها واحدة.
ول مؽ الدراسمة الحاليمة  ضمما مصمظمت الراما أسمياب  ،اعض الطصحمظات اأخر  ذات الصمة

مؾؾممف ذلظمم  يتطتمم  و حالممة الرامما عممؽ الحيمماة أن  Kochar (110., 021)مظهمما ممما ذكممرو 
، ولمؾ مفهمؾم اآلنؼ جمؾدة حيانم  كجمل ولميس لظما و ؿمي   الفمرد لاصمؾدة ن حيطيمة، أي أن الفرد ؼيم  

الراا عمؽ الحيماة مظاسمي لالسمتادام لمداًل ممؽ  كطا أن مفهؾم ،لشطل كل مؽ "التطت " و"الراا"
دم  كطما أ ،عممة الصمالت الطؾامؾع و "السعادة" أد  لسمت الضؾء عمة الظبيعة ال انية لمطفهؾم 

يمماة عمممة  مم  لمم و الحالممة ن حمميؼ الحححممث يممتؼ اسممتادام مصممظمت "الر اـيممة ال انيممة" مممؽ  أ ضممل
كطما لشمطل الراما عمؽ الحيماة  ،ذانيما   مت ادظاو واس  وليس استصااة لمطشاعر الطحمددة حاليم

ورامماو  فممردكيممف لسممالؼ اآلخممرون  مم  رؤيممة حيمماة الفممرد، أي الط اردممة و إرادة لتغححممر حيمماة ال
  هؼ الراا عؽ الحياة اشجل عام.و  مستؿيال
عممؽ الحيمماة دغممرا ألطحتمم  كطتغحممر الرامما  االظغريممات التمم  نظاولممالظطمماذج و ل ممد نعممددت و 

 يؤثر    حياة الفرد اصفة عامة وخاصة، ومؽ نمػ الظغريات 
دغرية الطؾاؾمف؛ ححمث إن الراما عمؽ الحيماة يتح مق و  ما لهما عظمدما لعميش الفمرد مؾاؾمف  .أ 

 طحية لشعر  حها ااأمؽ والظصاح.
رد اابممرات سممارة الفمم همما يتح ممق الرامما عممؽ الحيمماة عظممدما لطممر  حو  ؛دغريممة الابممرات السممارة .ب 

ا إدراا الفمرد لتممػ الابمرات عممة وإدطم ،مبهصة، ولظا  إن نمػ الابرات ليسا ل  مصدر الراما
 دها سارة أو لحر سارة.أ
أن الفرد ل ارن دفس  مم  اآلخمريؽ امطؽ الت ا مة الؾاحمدة،  أي ؛الط اردة االجتطاعية غريةد .ج 

خمريؽ ممؽ ألمؼ مصمادر الراما، والتفمؾو عممة اآلأ ضمل حماال ممظهؼ،  إذا كمانراا ويجؾن أكتر 
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وممؽ الصمدير وكطا ل اد    اأمتاد الشمعبية " المم  لشمؾف امالوي الظماس نهمؾن عميم  لمؾنم "، 
اال كر أن الراا عؽ الحياة و ق ل و الظغرية صعي نحؿي   دغرا لصعؾبة التفؾو عممة جطيم  

  االشاصميات وخاصمة عظمدما ل مارن الفمرد دفسم، مؽ لعرف الفرد خاصة م  االدفتماح العمالط 
الت  نغهر    التميفزيؾن اجل مغالر التمرف التم  لعيشمؾن  حهما وسمحر الصمؾرة التميفزيؾديمة 

 ،تظاس ة وال ؾة الصسمطية والع ميمة التم  نفمرط  م  وصمفها المدراماطمؽ ححث الشجل واأجسام ال
 ان .  عمة دفس  وحيظمطا لصعل الط اردة االجتطاعية مصدرًا يؤرو حياة الفرد ويزيد مؽ سا

 يشعممي يممف و عظممدما يتاالرامما عممؽ الحيمماة  شممعرد لأن الفممر  أي ؛دالتعممؾ   دغريممة الت يممف أو .د 
، اعمحهمالفمرد د إذا نعمؾ  السممبية لامف  نمأثحر اأحمداث اإللصاليمة أول ا  إن د عمي ، نعؾ  ة ما عم

 .د عمي   طا ل اد  الفرد أثحر ما نعؾ  
لشمعر الفمرد ححمث  ؛نحؿي م  وبحؽ ما نمؼ   الفردألداف ؾيؼ و سد الفصؾة لحؽ ططؾحات و غرية د .ه 

ون سمد الفصمؾة ، وناتممف لم و األمداف اماختالف الطراحمل العطريمة،  االراا عظدما لح ق ألدا 
أما ممؽ لفشمل  م  نح حمق ألدا م   رد وما ح     عال عمة أرض الؾا  ،ؾحات الفطن رييا لحؽ ط

 راا.ال إد  لشعر اعدم 
ر االرامما لممأن  دتيصممة ن امممل الظغريممات السمماا ة؛ ححممث ونممر  أن الشممعؾ  ؛الظغريممة الت امميممة .و 

خاصمة مم  وجمؾد  ،إدطا نت اممل ؼيطما لحظهطما   نفسحر الراا عؽ الحياة ليسا متعاراة إدها 
مم طمما ل  مبممدأ الفممروو الفردلممة،   ر اعممض اأ ممراد االرامما  ممد ال لجممؾن كمم لػ االظسممية لآلخممريؽ.ع  ش 

 ( 655، 6117 أماد  عبدالؾلاب،؛ 097، 0885)مالجل أرجايل، 
 شمادلة عبمدالاالقو مماج  يؾسمف و  ربماب ألمؾ زيمدولمراا عؽ الحياة أدؾا  كطا ذكرت 

مممؽ  ا( رامما اإلشمميا  ححممث لسممعة الفممرد لتح حممق االنممزان واإلشمميا   حبمم د مزيممد572، 6107)
الصهد، وراا الطسرة وؼي  لسعة الفرد ليشمي  حاجانم  مطما يمؤدي لحالمة ممؽ الراما والسمرور، 

، لم ا ولمراما عمؽ الحيماة ة وؼي  يت بل الفرد إمجاديان  وما وصل إلي  مؽ دصاحماتوراا ال ظاع
أدؾا  ثالثة  الراا الداخم  ويأن  ممؽ سمعادة الفمرد لططارسمة دشماط جم اب وإحساسم  ااإلدصماز 

 حمممرنيت  الممم ان والظصممماح، والراممما الامممارج  والممم ي يمممرنيت االطجا ممملت الطحسؾسمممة، أمممما الراممما 
 .لظشاط  والظبيعية اغروف الفرد الظفسية
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ونتعدد العؾامل الطؤثرة    الراما عمؽ الحيماة ومظهما  الصمحة السمميطة والطشماركة  م  
اأدشممظة االجتطاعيممة والحالممة االجتطاعيممة اال تصممادلة وأدشممظة و مما الفممرا  والتممديؽ وسممطات 

)عمممزة } الت ا مممة الفردلمممة والصطاعيمممة حمممؾد الفمممرد، والمممدعؼ والطسممماددة االجتطاعيمممة و الشاصمممية
 { (Li 111., 011)؛(065، 6119؛ )أحطد عبدالاالق، (580، 6117مبروا، 

ل ا  إن متغحري نظا ض إدراا ال ات والراا عؽ الحياة دغرا ألطية كل مظهما  م  حيماة 
،   ان كل مظهطا مؽ الطتغحرات التم  نطما دراسمتها  م  الدراسمة الحاليمة كطا سبق العرض الفرد

 الصعحد.السيطا لد  الطرال حؽ    مصتط  
 :الصعيديةالدزاما  -ثالجا

نعد الدراما التميفزيؾدية أحد ألؼ الطضامحؽ الت  ن دم عبر التميفزيؾن، وذلػ اسبي 
ااامة الصطهؾر ال ي نستهد   ونظؾ   ئان  االجتطاعية والعطرية، كطا أدها ن ؾم عمة 

يظتغر عراها مطا لصعمها مادة محبية لمصطهؾر  ،متا ونهدف إلة التسمية واإل ،الترؼي 
أصيحا ال ضالا الت  ن دمها مادة خصية لمظ اش لحؽ أ راد كطا  ،ويتفاعل م  أحداثها

 الصطهؾر.
 ول لػ نحغة الدراما لظسي مشالدة مرنفعة ااعتيارلا مادة رةيسة    ال ظؾات
الطتاصصة والعامة، ونطتل مصدرًا أساسيًا لدخل ال ظؾات ل ؾدها مادة جاذاة لمصطهؾر 

دتاج ر رمضان نفؾو اؿية العام اسبي اإل مطعمظحؽ،  ظصد متاًل ن مفة اإلعالن    شهوبالتال  ل
 ,Statista) ذلػ( يؾات 0شجل )و والعرض الحصري لألعطاد الدرامية خالد شهر رمضان 

1102). 


 ( 0شكم )

  صبَُخ إػالٌ ثىحذح األنف دوالس أيشَكٍ 21ركهفخ 



 . احلياة للمراهقني مشاهدي الدراما الصعيديةتناقض إدراك الذات والرضا عن 

11 
 

دتاج الدرام     شهر رمضان حظ ااامة اإل بسبي ل و الت مفة الطرنفعة لإلعالدات دالو 
 .)الدراسة التحمحمية الت  أجرالا الياحتان(( 0جدود )كطا     ،خاصة

 ( 0عذول )

 َغجخ انًغهغالد انصؼُذَخ نجمُخ انًغهغالد انًصشَخ انًؼشوظخ فٍ شهش سيعبٌ

 سيعبٌ
1103 1105 110. 1102 

ٌ % ٌ % ٌ % ٌ % 

 25.1 .4 20.2 23 21.2 13 23.2 22 يغهغالد غُش صؼُذَخ

 2.2 1 0.. 2 1.1 1 4.1 1 يغهغالد صؼُذَخ

 011 51 011 21 011 15 011 24 انًغًىع

أن الطسمسالت الصعحدلة الت  نظاولا مصتط  الصعحد  محمة ( 0يتضت مؽ جدود )
شهر ن استظالعات الرأي الت  أجريا عمة دراما  إ ، ورلؼ ذلػم اردة ليؿية الطسمسالت

ات أن دراما الصعحد نحغة االتطام ومشالدة أكبر مؽ اؿية اأعطاد،  ظصد متاًل رمضان نؾ 
كان مؽ دصحي الفظان "دمحم رمضان" اظل مسمسل "الؽ حالد"  6103أن أ ضل مطتل لعام 

% ل ل 06أحطد الس ا" دسية % م اردة اجل مؽ "عادد إمام و 66ية ولؾ مسمسل صعحدي لظس
 085دصد أن مسمسل "دسر الصعحد" ح ق ما يزيد عؽ مظهطا، وؼيطا لاص دسي الطشالدة 

ممحؾن مشالدة خالد شهر رمضان عبر مؾ   الحؾنحؾب م اردة اطسمسل "عؾالؼ خؽية" ال ي 
، ول ا االظي  يدد عمة شعبية الدراما (Baseera.com, 6108ممحؾن مشالدة ) 21لمغ 

 الصعحدلة.
 شهرة    اادتهاء الطشالدة،ال يظته لانأثحر مطا يزيد ألطية دراسة الدراما أن و 

الطسمسالت ن ؾم عمة ن حيؼ ونعمحق اأ راد عمحها، وادتشار متل ل و الطظا شات عؽ العطل 
 ,Curran نمػ الطسمسالت دراا ووجهات دغر اأ راد حؾد ال ضالا الت  نظرحهاإلغحر 

Smith & Wingate, 1102, 10.)).  هؾر الدراما  ادرة عمة نغححر دطت حياة الصطل ا، 
 ,Aljammazi & Asil)نتصاوز ذلػ وصؾاًل ل بؾد ونبظ  الت ا ة الت  ن دمها لل 

-Out-ofومشالدنها نؤدي االفرد لمشعؾر االعزلة، وعدم السيظرة عمة ال ات ،  (1101,115

control،  والتظا ض والتظرفExtremis والشعؾر االحدة ،Intensity  زدراء واالستافاف واإل
Disesteem والتبمد Numbness ،الطؾؾف  ومتل ل و التأثحرات نرج  إلة أن الدراما نصعل
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   وصف  Over-characterizingيبدو أكبر مطا لؾ عمي     الؾا  ، ون ؾم عمة اإل راط 
 (.Lyons, 1101, 55الطؾؾف )

ل ا اإل راط ال ي نطارس  الدراما وباأخص الدراما الصعحدلة لصعمها ن دم صؾرة سمبية 
يرة نطامًا لمؾا  ، ححث اأمية والصهل، والطهؽ لحر اأخالؾية الت  نتطتل    االنصار    لمصعحد مغا

مشالدة متل ل و اأعطاد لل إن  (.351، 6107، صالت اآلثار والطادرات والسالح ) اططة الزلراء
جة الدرامية نصعل الطشالد ل ارن لحؽ الؾا   ال ي لعيش  وما لشالدو، ول ا ل  أثر سمب  عمة در 

راا لؤالء اأشااص عؽ حيانهؼ،  الدراسات نؤكد أن مؽ لشالدون التميفزيؾن أ ل مؽ دصف 
ساعة يؾميًا يراؾن عؽ حيانهؼ أكتر مؽ أولئػ ال يؽ ل ضؾن ساعات أكتر أمام التميفزيؾن 

(Faghih, 1102). 
لق دراا الطرا   التميفزيؾن والؾساةل اأخر  نؤدي إلالدرامية كطا أن ادتشار الصؾر 

أن متل ل و الصؾر ؾياسية ويطجؽ نحؿي ها والؾصؾد إلحها، رلؼ أد  لصعي عطميًا ذلػ، ل لػ 
والتة  Self-schema إن مشالدة متل ل و الصؾر لها نأثحر سمب  عمة ماظت ال ات 

، وأن ل ا التظا ض Self-discrepancyلدورلا  د نؤثر إلصاليًا عمة نظا ض إدراا ال ات 
يزيد لد  الطرال حؽ ذوي ن دير ال ات  Body satisfaction ؼالصسال ان  والراا عؽ 

 .Ahadzadeh, Sharif, & Ong (1101, 2)الطظافض 
:والدزاما الصعيدية ياةتهاقض إدزاك الرات والسضا عو احل -زابعا

نظطيمة الراما عمؽ الحيماة كطتغحمر ل ممل  رصمة   مد سممب متغحر نظا ض إدراا ال ات إن 
 دراسمة نظما ض إداا الم ات ومحاولمة ل ا  طؽ األطية اطجمان العطمل عممة؛ إلصال  لد  الطرالق

ذكمر حاممد  نظطية الراا عؽ الحياة اطصاالن  الطتظؾعة لمد  الفمرد عاممة والطرالمق خاصمة،   مد 
نصممماحي  مشممماعر و  التطرد الظفسممم الطرالمممق لعممماد  مشمممجالت دفسمممية كممم ( أن593، 6110زلمممران )

لشمعر أن اآلخممريؽ ال لفهطؾدمم ، سمتغالد، كطمما أدمم  االحرمممان وإسمماءة الالدفعاليمة و ا الغضمي والحساسممية
ويستصحي الطرالق ل لػ اصؾرة مياشرة  م  شمجل حركم  متيمايؽ كالعمدوان االضمرب والصمياح والشمتاةؼ، 

 .ال ات( د)د  و د يتص  اغضي  لظفس   حمؾمها لؾما شديدا
ا الم ات لمد  الطرالمق؛   مد  مؤشمرا عممة نظما ض إدرالجمؾن ول ا  إن متل ذلػ الظ مد لطجمؽ أن 

)الحاليمة أو / الؾا عيمة انهؼ ال انيمة الفعميمة صمفعمؽ  مراد مفماـيؼ اأأن  Higgins )0898 ,83(ذكر 
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نمممػ لاتمفممؾن  مم  أدممؾا   ممراد ل ممؽ اأ ديهؼ،لمم الظفسممية تمطشممجاللرةيس الممطصممدر ال( لمم  يةالطسممت بم
ات المم ات  مم  صممفة أو عممدم االنسمماو السمممبيحممؾد الظغممر لممديهؼ لظمماًء عمممة وجهممة  الظفسممية تالطشممجال
جطي  االختال ات  م  الطعت مدات ال انيمة اأدهما امارة لمصمحة ومؽ الصدير اال كر أن . / الؾا عيةالفعمية 
 مطا  د لطتل خظرا عمة حياة ألظاةظا. .Stanley & Burrow (1104, 331) الظفسية

و لطمئم  سمؾاء اطشمالدة وأمام كل ذلمػ  مإن أكتمر الطمرال حؽ لصمدون  رالما  حيحتمؾن عمؽ طمر
أو ااالدضمطام لعحظمة ممؽ اأصمد اء، مطما  مد الدراما الصمعحدلة كطما جماء  م  اسمتصااات العحظمة الحاليمة، 

رجمم  لطمما ي  ممد ي الممتظمما ض إدراا المم ات و لجممؾن سممبيا  مم  حممدوث اعممض االاممظرااات الظفسممية لممديهؼ ك
لمم ا  عممؽ الحيمماة لممديهؼ،  مم  الرامما، اأمممر المم ي يممؤثر سممميا يرودمم  مممؽ نظا ضممات  مم  الممدراما الصممعحدلة

مممؽ مشممجالت عمممة اليعممديؽ  ممد لعمماد  الطرالممق  ذلممػ؛ ححممث إن نحممر  ي  سممتحاود الدراسممة الحاليممة 
( 565، 6110  مد ذكمر حاممد زلمران ) ،الظفس  والسمؾك ؛ ححث إدهؼ لعادؾن نظا ضما ادفعاليما

مشمماعر د ممص ال فمماءة أن مرحمممة الطرال ممة مرحمممة شمم اء دتيصممة لعؾامممل كتحممرة مظهمما الطتاليممة و 
 مشجالت التؾا ق، كطا أدها مرحمة ن ل ب ونشتا.و والضغؾط االجتطاعية 

ن الطرالق لعاد  التعتر دحؾ مست بل أ( 558، 519، 6119وي كر عادد اأشؾد )
لحر مضطؾن، كطا يتسؼ اطظا ضة اآلخريؽ خاصة مؽ وصل لمظضج الحؿي  ، ويظا ض ذان  

اشػف لمغد ونحرك  آماد وططؾح لاةل لطا يؾد أن لجؾن عمي  رلؼ أد  يتطركز حؾلها، ويتظم  
يصعمهؼ لشعرون و ، مطا لصعم  أكتر إدراكا لمتظا ض لحؽ الطتاد والؾا  ، اعظدما لجؾن راشد

 الؾالديؽ. عؽ اشدةاعدم راالؼ 
واأمر أكتر صعؾبة لمد  عحظمة الدراسمة الحاليمة؛ ححمث إدهمؼ ممرال حؽ، وممؽ جادمي آخمر  همؼ 

ط  الصعحد، ذلػ الطصتطم  الم ي نتظاولم  المدراما اصمؾرة سممبية،   مد ذكمرت  اططمة الزلمراء يظتطؾن لطصت
( أن الدراما الصعحدلة نتظاود الصعحد ونغهمر سممبيات لميس ؼيم  لهم و الظري مة، 350 ،6107صالت )

در  طتال نتظاود اعض الدراما الصعحد عمة أد  مصتط  رجعم  ال مجمان ؼيم  لمعممؼ، لمل إن التعمميؼ ؼيم  دما
وليس ل  ؾيطة، لل نغهر الفرد الصعحدي عمة أد  ألممة وممدعاة لمسمارية حتمة لمؾ حصمل عممة مؤلمل 
جممامع . وذلممػ مممؽ ألممرز العؾامممل التمم  نممؤدي لمتظمما ض المم ان  لممد  العحظممة  هممؼ مممؽ الطتعمطممحؽ  مم  

 الطرحمة التادؾية أو الصامعية.
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امما عممؽ الحيمماة خاصممة  مم   ممإن نظمما ض إدراا المم ات مظظؿيمما أن يممرنيت االر ومممؽ جادممي آخممر 
  الطسمتؾ  اال تصمادي، مطما  مد يمظعجس عممة ممؽ مصتط  الصعحد ومما  مد يؾجمد ؼيم  ممؽ أزممات ونمدد

ومممؽ جادممي آخممر  ممإن الصادممي اأخال مم  والؿيطمم   مم  الصممعحد مممازاد  ،لعيشممؾن ؼيمم ، لمم ا مممؽ جادممي
لحيمماة، ثممؼ نممأن  الممدراما مرنفعمما  غالبيممة اأ ممراد لظمماا مممازالؾا لحتفغممؾن االصادممي اإللصممال  خم مما مممؽ ا

عممة الظحمؾ الطبمحؽ  م  الدراسمة واأسممحة والطامدرات اآلثمار ر الصمعحد عممة أدم  مصتطم  لتصمارة ونصؾ   
الطحدادية الحالية، ل ا كم   مد لجمؾن مبمررا مظظؿيما لحمدوث أو مظم  نظما ض إدراا الم ات، كطما يمؤثر  م  

ذا كممادؾا لعيشممؾن مرحمممة الطرال ممة، نمممػ رامما لممؤالء اأ ممراد عممؽ حيممانهؼ  مم  ذلممػ الطصتطمم  السمميطا إ
،لم لػ  الدراسمة الحاليمة أ رادلا جل و متهؼ أممام التمفزيمؾن واالدتردا ةالطرحمة العطرية الت  ل ض  لالبي

 .اطتغحرانها ادعجاس لمؾا   الطصتطع  الحال  اصؾرة مظظؿية
 محاور أربعةإلة  الدراسات الساا ة ذات الصمة نؼ ن سيؼ:دزاسات سابكة

:تهاقض إدزاك الراتذات صمة بدزاسات  -حملوز األولا
نعرف العال ة لحؽ نظا ض إدراا ال ات إلي  لد ا ( ومطا 6106رياض العاسط  )دراسة  -أ 

   نظا ض ال ات، ال مق االجتطاع  واالكتئاب، إاا ة لطعر ة الفروو لحؽ ال كؾر واإلداث و 
(، ومؽ أدوانها طالية 052وً طاليا 83)التربية والعمؾم   مؽ كمية طالي 651عحظة مؽ عمة 

دالة مؾجية وجؾد عال ة ومطا نؾصما إلي   ،Higgins )02.4( يةناتظا ضات ال ال مؿياس
أن ، و وال مق االجتطاع  واالكتئاب الظفس  / الطتالية/الؾاجية الفعميةلحؽ نظا ض إدراا ال ات 

 .   معغؼ أاعاد نظا ض إدراا ال اتً اإلداث أكتر نظا ضا

ومطا لد ا إلي  دراسة العال ات الطتشااجة لحؽ ما لعرض     Bond (1104)ة دراس -ب 
 مؽ الطرال حؽ 575اإلعالم والهؾية الصظسية ودور التظا ضات ال انية    ذلػ عمة عحظة 

 ،Higgins (02.4)، ومؽ أدوانها مؿياس التظا ضات ال انية (سظة08 -05مؽ  لؼأعطار )
ة لحؽ ما لعرض    وساةل اإلعالم وااظراب الهؾية ومطا نؾصما إلي  وجؾد عال ة مؾجي

والتظا ضات واإلعالم مؾساةت العحظة للحؽ نعرض دالة لؼ ن ؽ لظاا عال ة كطا الصظسية، 
 نظا ض إدراا ال ات داال إحصاةيا لحؽ متغحرات الدراسة.لجؽ دطؾذج وساطة ، ولؼ ال انية

نظا ض إدراا ال ات والفروو  تؾ  مس( ومطا لد ا إلي  نعرف 6105عطار السمطاد  )دراسة  -ج 
االكتئاب والعؾامل الاطسة لمشاصية، عمة ها و والتاصص الدرس  ودؾ  العال ة لحظ ظؾ  حها و  ا لم
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، ) 02.4Higgins(  يةناتظا ضات ال الس طالي اصامعة اغداد، ومؽ أدوانها مؿيا 311عحظة 
وجؾد  روو دالة ، و ؼي  ا  الطستؾ  معاداة العحظة مؽ نظا ض إدراا ال ات وارنفومطا نؾصما إلي  

لصالت ال كؾر والتاصص اإلدساد     نظا ض إدراا ال ات، ووجؾد عال ة مؾجية لحؽ نظا ض 
 .إدراا ال ات واالكتئاب

، والفرو ا ض إدراا ال ات( ومطا لد ا إلي  نعرف مستؾ  نظ6102دراسة عطار الشطري ) -د 
نعريي  Higginsاغداد، ومؽ أدوانها مؿياس طالي اصامعة  611، عمة عحظة مؽ ؼي  و  ا لمظؾ 

   جطي   هملدي الذات    إدراانظا ضات ، ومطا نؾصما إلي  وجؾد (0887داصر الطحارب )
 .كؾر أعمة    نظا ض إدراا ال ات، وأن ال (والطتالية والؾاجية الفعميةاأاعاد )

 Higgins رُجؤاد َظشَخ يٍك انزحمومؽ ألدا ها  .Michael et, al)1101(دراسة  -ه 

يٍ غالة  341 عحظة، عمة الت العاطؽية الطحددةااالحثٍُ انزُبلعبد انزارُخ العال ة  معر ةو 

  ISDI انًؼذلانزكبيم انزارٍ مؿياس مؽ أدوانها و ، األيشَكُخ غُىة انىالَبد انًزحذحثغبيؼخ ان

)1112(Lakin  & Hardin ، ما يتعارض م  دتاةج دغرية ومؽ دتاةصهاHiggins  ححث
الت ة و اليشاشة ارنيظا ، لحظطا م  التظا ض ال ان  الطتال اصؾرة مؾجية الحزن  ارنياطدت وج

م  التظا ض ال ان   اارنيت الصفاء سميو ، م  التظا ض ال ان  الطتال  اوالطفاجأة سمي ساالظف
م  التظا ض ال ان  اصؾرة مؾجية ثؼ مرنيًظا اإل  ، لحظطا كاناآلخرمؽ وجهة دغر الطتال  
 .سمًيا ااالدتياو م  التظا ضات ال انية الطتاليةو  لآلخر،

مستؾ  التظا ضات نحديد ومطا لد ا إلي   Debrosse et, al.(110.)دراسة  -و 
اجظدا، ومؽ أدوانها مؿياس مؽ طالب اأ ميات  037ال انية وعال تها االصحة الظفسية لعحظة 

فا  مستؾ  التظا ضات ارنإلي  نؾصما ومطا  ،Phillips & Silvia (1114)ال ات  نظا ض
وجؾد عال ة سالية دالة لحؽ التظا ض ال ان  و  ،ال انية عمة الطستؾ  الفردي والصطاع 

 والصحة الظفسية لد  العحظة.
( ومطا لد ا إلي  نعرف مستؾ  6109) صالريؽ الطحطداوي و حامد ريشان دراسة  -ز 

ا غة اليصرة، ومؽ مؽ طاليات الطدارس اإلعدادلة اطح 758إدراا ال ات عمة عحظة  نظا ض
، ومؽ دتاةصها معاداة العحظة مؽ نظا ض إدراا ال ات Higgins (02.4)أدوانها مؿياس 
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والطتالية ، ووجؾد  رو    نظا ض إدراا ال ات و  ا لمتاصص لصالت والؾاجية  الفعمية
 التاصص اأدل .

 :سضا عو احلياةالبذات صمة دزاسات  -احملوز الجاني

فروو    الراا عؽ ( ومطا لد ا إلي  نعرف ال6105ات )عبد ال ريؼ جراد دراسة -أ 
ولل لسهؼ كل مؽ الفاعمية ال انية االجتطاعية    التظبؤ  ،اأسرة و  ا لطستؾ  دخل الحياة

، ومؽ أدوانها مؿياس الراا مؽ طمية جامعة الحرمؾا 217عمة عحظة االراا عؽ الحياة 
أعمة ستؾ  الراا عؽ الحياة أن م، ومطا نؾصما إلي  Jaradat (3107)عؽ الحياة 
وأسهطا الفاعمية ، طرنف الدخل السر ذات لد  اأ   التظبؤ االراا عؽ الحياة اصؾرة دالة 

لؼ ، لحظطا سر مستؾ  دخمها مرنف طظتطحؽ ألد  الظمية ال ةدالصؾرة ا ال انية االجتطاعية
 مظافض.سر مستؾ  دخمها طظتطحؽ ألد  الظمية ال ةدالصؾرة ا ن سهؼ

( ومطا لد ا إلي  نعرف مستؾ  الراا عؽ الحياة 6105سة سهة الحارثة )درا -ب 
الطعاممة الؾالدلة، وأكتر أسالحي الطعاممة الؾالدلة م  الطرال حؽ، عمة عحظة  اأسالحي ت وعال 
مؽ طاليات كمية التربية اصامعة الظاةف، ومؽ أدوانها مؿياس الراا عؽ الحياة  072

تاةصها  أن  مستؾ  الراا عؽ الحياة يتراوح لحؽ (، ومؽ د0882لطصدي الدسؾ   )
 ، وأن اأسمؾب اإلرشادي التؾجحه  اأكتر استاداما مؽلد  العحظة الطتؾست والطظافض

، ووجؾد عال ة سالية لحؽ الراا عؽ الحياة واأسمؾب جادي اأب يمي  اأسمؾب الع ال 
 ستؾ  اال تصادي الطرنف .االط اصؾرة مؾجيةالع ال ، كطا أن الراا عؽ الحياة يتأثر 

مجؾدات الشعؾر ااالدتطاء  نعرف إلي لد ا ( ومطا 6102) الطغرب دراسة الظالر  -ج 
   مرحمة الطرال ة مؽ طمية الصامعة  725عمة عحظة  والفروو ؼي  و  ا لمطظظ ة الت اؼية،

 الحياةعؽ  الراا)مؽ مصتط   ال الرة والصعحد والؾج  اليحري( ومؽ أدوانها مؿياس  الطتأخرة
، وأن واالدتطاءلحؽ الراا عؽ الحياة وجؾد عال ة مؾجية دالة لمياحث، ومطا نؾصما ل  

أما طالب مصتط  الصعحد اأ ل    االدتطاء يحري أكتر شعؾرا ااالدتطاء، الؾج  الطالب 
ما والشعؾر لممم  الظحؽ والت بل واالدسصام، واالدتطاء لمم  لألسرة ولألصد اء ولم مية ولمصامعة، أ

 االدتطاء لمؾطؽ   ان نرنحي عحظة الصعحد التاد  وليس اأخحر.



 . احلياة للمراهقني مشاهدي الدراما الصعيديةتناقض إدراك الذات والرضا عن 

15 
 

لحؽ نحديد العال ة مطا لد ا إلي    Alorani & Alradaydeh (110.)دراسة -د 
ومؽ  ،ردديةالصامعة اأ مؽ طالي  808عحظة عمة الحياة عؽ راا الالدعؼ االجتطاع  و 

 ،Diener, Emmons, Larsen, & Griffn (0895) الحياةعؽ راا ال مؿياسأدوانها 
 .الدعؼ االجتطاع  الطدرا والراا عؽ الحياة لحؽ مؾجية دالةعال ة ومؽ دتاةصها وجؾد 

ومطا لد ا إلي  التظبؤ االراا عؽ  Wilcox & Nordstokke (1102)دراسة  -ه 
مؽ الطرال حؽ االصامعة، ومؽ أدوانها  70، عمة عحظة غحراتاعض الطتالحياة مؽ خالد 

مطا نؾصما ل  عدم وجؾد  رو لحؽ و لمراا عؽ الحياة،  Diener et, al. (02.4)مؿياس 
كطا  ،لؼ يتظيأ االراا عؽ الحياة نح حق ال ات اأكادلطيةوأن  ،   الراا عؽ الحياة سحؽظالص

 أن الطدارس التادؾية لؼ نسالؼ    إعداد الظالب لمصامعة اصؾرة جحدة.

العال ة لحؽ ال كاء االجتطاع  ( ومطا لد ا إلي  دراسة 6108الظاصر ) ودراسة دؾر  -و 
 مؿياس طالي اصامعة الطمػ سعؾد، ومؽ أدوانها 631والراا عؽ الحياة لد  عحظة مؽ 

لحؽ دالة (، ومطا نؾصما ل  وجؾد عال ة مؾجية 0888)الدسؾ   لطصدي عؽ الحياة  الراا
أو  ظؾ موعدم وجؾد  رو    الراا عؽ الحياة و  ا ل ،ال كاء االجتطاع  والراا عؽ الحياة

 الطستؾ  الدراس .

 :دزاما الصعيديةالذات صمة بدزاسات  -احملوز الجالح

نعرف ال ضالا الت  ن دمها الدراما حؾد إلي  لد ا ومطا ( 6106دراسة مالحتاب أحطد ) -أ 
استادما أداة نحمحل الطضطؾن، ومطا نؾصما مطا و مصتط  الصعحد وإدراا الصطهؾر له و ال ضالا، 

اطصطؾعة مؽ السطات السمبية متل العظاد والتطسػ    الدراما صعحد  انسؼ إلي  أن الطصتط  ال
يعض السطات اإللصالية متل الصدلة وال رم لحتة إن كادا سمبية، إاا ة  والت الحداالعادات 

 وال برياء وعزة الظفس، وجاءت صؾرة الطرأة الصعحدلة اعيفة  محمة الححمة.

نعرف العال ة لحؽ التعرض لمدراما الطصرية  إلي لد ا ومطا ( 6102دراسة نامر سجر ) -ب 
 والسمؾكيةدراا اعض االدحرا ات الطصتطعية الف رية ومسمسالت( وما ن دم  مؽ مضامحؽ وإ)أ الم/ 

اا ة إدؾي ة،  55وساعة  87لؾا   أعطاد درامية  01 والديظية، نطتما عحظة الدراسة التحمحمية   
، ومطا شياب الصامعات الحجؾمية والااصة مؽ 311عمة عحظة عشؾاةية  لمياحث، لالستبيان

نؾصما إلي  أن ألؼ االدحرا ات الف رية    الدراما الطصرية ندد  ث ا ة الحؾار، وادتشار ث ا ة 
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أن ادتشار العظف الطادي مؽ سالح وبمظصة مؽ ألؼ االدحرا ات السمؾكية و العشؾاةيات والبمظصة، 
ااحة شرب الاطر والتدخحؽ ونهطيش الصالة إو  ،الطصريةالت  لشالدلا الشياب الصامع     الدراما 

 ولحرلا مؽ العيادات.

نعرف الصؾر الت  عهرت  حها سطات إلي  لد ا ومطا ( 6102دراسة راديا ال يالد  ) -ج 
 اأعطاداستادما أداة نحمحل الطضطؾن لعدد مؽ ومطا الشاصية الطصرية    الدراما الطصرية، 

مطا نؾصما و يظاير،  65، والحؿية الت  نما ثؾرة 0827لزيطة  الدرامية لح بت  السيعحظات اعد
إلي  أن البمظصة والفهمؾة ل  مهارات وسمؾا ادتهازي وليسا االغالرة الصديدة عمة مصتطعظا 

وبسبي اأحداث والتظؾرات اأخحرة نحؾلا لبمظصة مظغطة ن اد  سيعحظات،اللطصري   د لدأت مؽ ا
الزعيؼ ال ي لأنطر اأمرو مصطؾعة مؽ البمظصية و د ساعد ححث ادتشرت عالرة  ؛ةين ؾن مؤسس

 يظاير. 65مظة ع ي ثؾرة عمة ذلػ ما شهدن  مصر مؽ ادفالت أ

نحمحل صؾرة مصتط  الصعحد    إلي  لد ا ومطا ( 6107دراسة  اططة الزلراء صالت ) -د 
الصؾرة عحظة مؽ الدراما التميفزيؾدية ورصد عالمتها، ودراسة انصالات جطهؾر الصعحد دحؾ 

مؽ مصتط  جظؾب الصعحد  ردا  511عمة عحظة عال تها االؾا  ، و اإلعالمية الت  نغهرلا الدراما 
عطاًل دراميًا نظاولا  07استادما أداة نحمحل الطضطؾن لعدد مطا )سؾلاج، و ظا، وأسؾان(، و 

ر عؽ الؾا   أن دراما الصعحد ال نعب  ومطا نؾصما إلي ،مصتط  الصعحد، إاا ة إلة أداة االستبيان
أعهرت الدراسة خظؾرة الدور و ، ل  عديد مؽ التفاصحل ون دم صؾرة مظ ؾصة ولحر كاممةالونتصالل 

وشاصيات  أماكؽال ي ن ؾم ا  الدراما    نزويد الطشالد اطصطؾعة مؽ االدظياعات والصؾر عؽ 
 ميطهؼ م  خارج أححظطا يتعاممؾن ال لطجؽ الؾصؾد إلحها مياشرة وبالشجل ال ي يمطس  ألل الصعحد 

 لحر ألل الصعحد.

اأرددية  نعرف الطسمسالت التميفزيؾديةإلي  لد ا وما  (6108عبدهللا السجاردة ) دراسة -ه 
ن دم  ل و الطسمسالت عؽ صؾرة الطرأة الريؽية ودورلا     الت  نهتؼ االطرأة الريؽية وحؿي ة ما

ومطا نؾصما  ،الستبيانادراسة استادما الومطا مؽ صظا  الدراما،  015عمة عحظة ، الطصتط 
إلي  أن درجة مراعاة الطادة الطعرواة    الطسمسالت اأرددية لؿيؼ الطرأة الريؽية مؽ وجهة دغر 

     أعطالهؼ دصظا  الدراما جاء متؾسظًا، وأن نؾا ق معت دات وآراء صظا  الدراما م  ما ل دمؾ 
 االتميفزيؾدية حؾد الطرأة الريؽية جاء لدرجة متؾسظة.
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 دزاسات حاولت زبط بعض متغريات الدزاسة معا: -احملوز السابع

ومطا لد ا إلي  دراسة التعرض لؾساةل اإلعالم  Yanshu & Guo (6103)دراسة  -أ 
 الطشالدومشالدة اأزياء ومالاس الطؾاة والتظبؤ لدور الط اردة االجتطاعية الت  ل ؾم لها 

 Higginsمؿياس التظا ضات ال انية  ومؽ أدوانها   ناؽيف نظا ض إدراا ال ات لدل ، 

عامًا(    جظؾب الصحؽ، ومطا  51 –09 رد )أعطارلؼ  511عمة عحظة مؽ  ،(02.4)
نؾصما إلي  أن اأشااص ذوي نظا ض ال ات الطرنف  أكتر عراة لمؾ ؾ     عطميات 
الط اردة عظد التعرض لؾساةل اإلعالم، كطا أن لديهؼ مشاعر سمبية عظد التعرض لصؾر 

جسام الطتالية الطتظاس ة الت  نعراها وساةل اإلعالم وبرامج الطؾاة أكتر مؽ ذوي نظا ض اأ
 ال ات الطظافض.

ومطا لد ا إلي  نعرف العال ة لحؽ التظا ض  Busseri & Merrick (1105)دراسة  -ب 
الراا  مؽ طالب الصامعة، ومطا استادم مؿياس   651ال ان  والراا عؽ الحياة عمة عحظة 

Lakin  & Hardin ال ان التظا ض و  ) 0251Kilpatrick & Cantril(اة عؽ الحي

ذانيا، تظا ض طال ط الضحق العاطف  اطزيد مؽ اإلدراااارنيومطا نؾصما ل   ، )1112(
ومعاداة العحظة مؽ التظا ض ال ان ، إاا ة لمعال ة السالية لحؽ التظا ض ال ان  والراا عؽ 

 ال ات.

التظا ض ال ان  ومطا لد ا إلي  نعرف مستؾ   Schnettler et, al.  (1101)دراسة  -ج 
، عمة طتيعحؽ لظغام ل اة  معحؽ و  ا لمظؾ ، والفرو لحؽ الطتيعحؽ ولحر الؽ الحياةالراا عو 

مؽ طالب الصامعات الحجؾمية    نشحم ، ومؽ أدوانها مؿياس الراا عؽ الحياة  515عحظة 
Diener et, al. (0895)، ومؿياس التظا ض ال ان  Halliwell & Dittmar (6112)، 

ومطا نؾصما إلي  ارنفا  مستؾ  التظا ض ال ان ، وأن ال كؾر مؽ العحظة أعمة    التيايؽ 
ال ان  االجتطاع  والعاطف ، وأن اإلداث أ ل    الراا عؽ الحياة عامة و   مصاد التغ لة 

 خاصة.

عام عمى الدزاسات السابكة: يبتعك
ن أكطا  ،مصتطعة جؾد أي دراسة نظاولا متغحرات الدراسة الحاليةيتبحؽ لظا عدم و مطا سبق 

 الدراسة الحالية كل  ،اأدوات الطستادمة لظاا اختالف لحؽ نمػ الدراسات والدراسة الحالية   
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 وك لػ  العحظة والبحئة اليحتية ماتمفة    نمػ الدراسات عؽ الدراسة ،أدوانها مؽ إعداد ااحتحها
أي أدها نطتاز  ،راسة الحالية حاولا ربت الصادي الظفس  االصادي اإلعالم كطا أن الد الحالية،

نظا ض إدراا ال ات ، إاا ة أدها نعتبر أود دراسة مصرية نتظاود ؾيحؽبلدمصها لحؽ ناصصحؽ نر 
 ول د انضت مؽ عرض الدراسات الساا ة ما يم   .لد  الطصريحؽ اصؾرة مست مة

 رية عامة والصعحد خاصة.صات    البحئة الطال نؾجد دراسة عؽ نظا ض إدراا ال  .0

ا تصار عرض الدراسة الحالية لمدراسات الساا ة ؼيطا يتصل االراا عؽ الحياة عمة الطرال حؽ،  .6
، وك لػ أما نظا ض إدراا ال ات  مؼ ن تصر عحظانها عمة الطرال حؽ ل مة الدراسات ذات الصمة

 .ث اؼيا حد أو ما ل ارب الدراما   ادا  در اإلمجان نركز عمة مصتط  الصع

كطا أن  ،أد  ال نؾجد دراسة واحدة    حدود عمؼ الياحتحؽ ربظا متغحرات الدراسة مصتطعة .5
 الدراسات الت  حاولا ربت اعض الطتغحرات كادا    لحئات أجظبية.

لتظا ض إدراا ال ات، لل إن اعض الدراسات  Higginsأن اعض الدراسات لؼ نستادم مؿياس  .3
، وك لػ ؼيطا يتعمق االراا عؽ الحياة  إدها اختمفا صحة اال تراض العام لمظغريةلؼ نتأكد مؽ 

   اأدوات الطستادمة، ولؾ ما اختمفا ؼي  عؽ الدراسة الحالية    نظاولها أدوات مؽ إعداد 
 .الياحتحؽ

نعارض الدراسات الساا ة    دتاةصها  طتال دصد اعض الدراسات نؾصما لؾجؾد  رو لحؽ  .5
 وبعضها لؼ لصل لفرو لحظهطا. أو ال كؾر لصالت اإلداث نظا ض إدراا ال ات  الصظسحؽ  

 لمدراسة الحالية.الظتاةج نفسحر يطجظظا االستفادة مؽ دتاةصها    رلؼ ذلػ ؼ .2

 فسوض الدزاسة: 
 .ارنفاعا دااًل إحصاةيًا لد  عحظة الدراسةنظا ض إدراا ال ات يرنف  مستؾ   -أ 

و  ا نظا ض إدراا ال ات     عحظة الدراسةمتؾسظات درجات  ال نؾجد  روو دالة إحصاةيا لحؽ -ب 
 أدتة(. -)ذكر لمظؾ 

و  ا نظا ض إدراا ال ات     عحظة الدراسةال نؾجد  روو دالة إحصاةيا لحؽ متؾسظات درجات  -ج 
 .الطتأخرة( –)الطرال ة  الطتؾسظة لمطرحمة الظطاةية 

الراا و  نظا ض إدراا ال اتمؿياس  نؾجد عال ة دالة إحصاةيا لحؽ درجات عحظة الدراسة     -د 
 .عؽ الحياة
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نؾجد عال ة دالة إحصاةيا لحؽ درجات عحظة الدراسة    مؿياس نظا ض إدراا ال ات واستبيان  -ه 
 مشالدة الدراما الصعحدلة.

نؾجد عال ة دالة إحصاةيا لحؽ درجات عحظة الدراسة    مؿياس الراا عؽ الحياة واستبيان  -و 
 مشالدة الدراما الصعحدلة.

 :الدزاسـة اتـددحم

نظبحق أدوات الدراسة مؽ خالد  التصريب  لتصطيط  شي  التصريب الطظهج  م  د  ا  ت  س  ا   املهًج: -أواًل
اأسالحي اإلحصاةية استادام  ، ونؼ  واستيعاد لحر الطشالديؽعمة الطشالديؽ لمدراما الصعحدلة 

لتظبحق خالد الفصل الدراس  التاد  لمعام ، ول د نؼ  اT–Test طعامالت االرنياط والطظاسية لمدراسة ك
 .6108/ 6109الدراس  

 ة:ـالعيه -ثانيًا

ليعض  ؽطرال حال( مؽ 019) مؽالعحظة االستظالعية  ان ؾد :عيهة الدزاسة امليدانية -أ
مؽ  555  اداعحظة اأساسية  لأما ا ،، وأسؾان(سؾلاجلطظيا، و لفحؾم، وا)ا ات الصعحدمحا غ

( 6)ليعض محا غات الصعحد عمة الظحؾ الطبحؽ    الصدود التادؾية والصامعة  ةالطرحمالطرال حؽ ا
الدراما  ةشالدعدم مولؼ ال يؽ أجالؾا ا ،مؽ إجطال  العحظة (امفحؾص 68) واستيعاد نؼ  لحر ما 

 كالتال   هاونؾصيف، عحظة  صدلةاللت ؾن ، الصعحدلة أو لؼ ن تطل استصااانهؼ عمة اأدوات
 ( 1عذول )

 انؼُُخ األعبعُخ وفمبً نهًزغُشاد انذًَىعشافُخ رىصُف

 

 رصُُف

ُىعان  انًشحهخ انًُبئُخ 

 )انًشاهمخ(

يظ  انًحبفظخ

 كهٍ

ًُان فُىوان غُضحان ًزأخشحان ًزىعطخان إَبس ركىس

 َب

 لصشاأل لُب

ٌ 143 122 115 111 14 20 255 23 21 442 

محمية    أعطاد الدراما الصعحدلة والت  نطتما عحظة الدراسة التح: عيهة الدزاسة التحميمية -ب
 ام لتحديدلا أ راد عحظة الدراسة  بل االستظالعية    سؤاد مفتؾح حؾد أكتر أعطاد الدراما 
الصعحدلة الت   امؾا اطشالدنها؟ ونؼ نحديد خطسة أعطاد حصما عمة أكتر دسي مشالدة، 

ؽ صعحد مصر، نؼ اختيار أعمة ثؼ اعد نظبحق الدراسة الطحدادية والت  شطما عدة محا غات م
أربعة مسمسالت حصما عمة أعمة دسي مشالدة مؽ عحظة الدراسة الطحدادية )اأساسية( 
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مؽ الطرال حؽ، ول   )دسر الصعحد، وسمساد الدم، والؽ حالد، وطال (  555الت  لمغ  ؾامها 
مساد الدم حم ة ل ل عطل درام ، ححث نؼ االكتفاء االصزء اأود   ت مؽ س 51ونؼ نحمحل 

حم ة ل  إجطال  عحظة  061حتة ال لظغة أحد اأعطاد عمة اؿية أعطاد عحظة الدراسة، أي 
 الدراسة التحمحمية.

 أدوات الدزاســة:  -ثالجًا

 الباحجني(، وميكو التعميل عميٌ كنا يمي: )إعدادتهاقض إدزاك الرات مكياس  - أ

د  الطؿيماس ل مربزات إعداد املكياس: -1  م   –لعمدم وجمؾد م ماييس، دغمرا ألمداف الدراسمة تح حمقأ ع 
مكطما أن الطؿيماس الحمال  لاتممف عطما أ  نتطاشة مم  عحظمة ومصتطم  الدراسمة،  –حدود عمؼ الياحتحؽ  د  ع 

أن الدراسمة الحاليمة ال ، كطما االسمتظالعية ما نؾصما إلي  الدراسة  بل مؽ م اييس ذات صمة حسي
إامما ة أن لعممدم مؾاممؾعية جادممي  ، ممات الت اؼيممةدغممرا لالختال ؛كميمما Higginsدغريممة  نتظبممة

، خاصمة أن  Higgins كطما  م  دغريمة ن حيؼ إدراا ال ات ممؽ جادمي الفمرد كطما يرالما اآلخمرون 
عحظة الدراسة مؽ الطرال حؽ، ل ا  تؼ اال تصار عممة ن حميؼ إدراا الم ات ممؽ جادمي الفمرد دفسم ، 

ن الظغريمة كطما أ ،Higginsلحمر دغريمة الم ات نظا ض ن لظاا دغريات أخر  نظاولا إاا ة أ 
، رلمؼ وال ممق أصال الختيار ارنياط نظا ض إدراا ال ات احاالت ادفعالية معحظة كاالكتئاب ا  ع  ا  و  

إاما ة أن  ،Key et, al.(1111, 214)لمؼ ن مؽ صمحيحة   ظغريمةنممػ ال ؾياسمات اعمضأن 
، لممل إن اعممض Higginsس مممؽ اليمماحتحؽ درسممؾا نظمما ض إدراا المم ات ولممؼ يتبظممؾا مؿيمما اكتحممر 

نسمطية ححمث أعماد  Debrosse et, al. (110., 14.)اليماحتحؽ عمدلؾا عممة الظغريمة متمل 
 .أاعاد ال ات

ة الطؿياس    إعدادو ا   مر  خطوات إعداد املكياس -0    نتطتل    خظؾاتعد 
Higgins )0897-  ، متل لتظا ض إدراا ال اتاالطال  عمة اعض اأ طر الظغرية الااصة  (أ)
)0898، )1111Key et, al. (،  (، 6105عطار السمطاد  )و (، 6106) العاسط ورياض

Debrosse et, al. (110.). 

وا  عدد مؽ اأسئمة الطفتؾحة حؾد الطؿياس ونؾجحهها لعدد مؽ الطرال حؽ    مصتط   (ب)
، يعض محا غات الصعحدل( مرال ا 31لم) - عمة سبحل الدراسة  بل االستظالعيةالدراسة 

ر الصعحد ونطتم  نطتيال حؿيؿيا؟ ما السبي  ومؽ أسئمت   لل نر  أن الدراما الصعحدلة نصؾ  
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   ذلػ مؽ وجهة دغرا؟ لل نر  أن لظاا نظا ضا لحؽ الؾا   ال ي نعيش ؼي   عال والؾا   
 .الستصاااتثؼ نحمحل محتؾ  مضطؾن اكطا نعرا  الدراما الصعحدلة؟ كيف ذلػ؟ ... 

ن مؽ )لمطؿياسوا  الصؾرة الطبدةية  (ج)  أاعاد، ول ثالثة ( لظدا مؾزعا عمة 57؛ ححث ن ؾ 
 .والؾاجية والطتالية فعميةال  نظا ض إدراا ال ات

ع ا   (د) معترض ، و 6معترض ، و 5 ، ومؾا ق3مؾا ق اشدة داةل لإلجااة عؽ كل لظد )ل أرب وا 
 ( لمطؾجية ونعجس لمسالية.0اشدة 

، ونؼ  نعديم  عض الطحجطحؽ مؽ الطاتصحؽنؼ  عرض الطؿياس    صؾرن  اأولية عمة ا (ه)
 .( لظدا50) لظاًء عمة رأيهؼ، وأصيت الطؿياس صالحا لمتظبحق االستظالع 

 (.019) اعددلاالصعحد مؽ الطرال حؽ استظالعية ب  ق  الطؿياس عمة عحظة ط   (و)

ؾد البظ وكاداإجراء االنساو الداخم   احساب ارنياط درجة كل لظد والدرجة ال مية لمطؿياس  (ز)
 لحر دالة إحصاةيا، ونؼ  ح  ها  بل التحمحل العامم . (62 -65 -01 –0) أر ام

اظري ة  SPSS( لظدا، مؽ خالد لردامج 67أ جر  التحمحل العامم  لبظؾد الطؿياس وعددلا ) (ح)
أاعاد  ة، و د أسفرت الظتاةج الظهاةية عؽ ثالثVarimax التدوير الطتعامد، و الطجؾدات اأساسية

و  ا لطحػ جحمفؾرد  1.5وذلػ لظاًء عمة محػ التشي  الصؾلري لمبظد االعامل <  ( لظدا،63و)
 ( ثالثة نشيعات جؾلرية.5ومحػ جؾلرية العامل < )

  نؼ  حساا  اظري تحؽ  صدو الطؿياس (ط)

اصامعممات  الطظيمما  الصممحة الظفسميةصمدو الطحجطممحؽ  ع مر ض  الطؿيمماس عممة اعممض ماتصم   (1)
مم      مممد  ل ا  اعممض العيممارات، ثمممؼ الؾصممؾد لمصممؾرة اأوليمممة وأسممحؾط ودمشممق، وعممممة رأيهممؼ ح  ا  وع 

 لمطؿياس.
 (5  مؽ خالد ما أسفر عظ  التحمحل العامم  مؽ نشيعات كطا اصدود )الصدو العامم  (2)

                                                           
.السشيا ضل إلراـيؼ عبد الصطد أ.د بجامعة التربية كمية الشفدية الرحة ط  سرياض دايل العا د.أ.،أستاذ

لرحةالشفديةا أستاذعبد هللا عبد الغالر الاؾل   د. ،أستاذالرحةالشفديةكميةالتربيةجامعةدمذقبدوريا
 بكميةالتربيةبجامعةأسيوط.داعدالس
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 (2عذول )

 (.01)ٌ=  رُبلط إدسان انزاد رشجؼبد ثُىد يمُبط 

 انجؼذ انضبنش انجؼذ انضبٍَ انجؼذ األول

 انزشجغ انجُذ شجغانز انجُذ  انزشجغ انجُذ

3 1.212 1 1.22. 2 1.311 

1 1.331 4 1.330 5 1.214 

02 1.115 . 1.2.. 2 1.431 

05 1.522 03 1.4.5 00 1.402 

0. 1.505 01 1.205 01 1.501 

02 1.400 11 1.421 04 1.315 

10 1.401 12 1.51. 11 1.312 

11 1.221 21 1.315 13 1.022 

14 1.111   1. 1.511 

20 1.451     

أر مام ( أن لظاا ثالثة لظؾد لمؼ نتشمي  عظمد إجمراء التحمحمل العمامم  ولم  5يتضت مؽ جدود )
( لمم ا   ممد نممؼ حمم  ها مممؽ الطؿيمماس ممم  مالحغممة أن االنسمماو الممداخم  كممان  ممد حمم ف 65، 63، 05)
 (6.05)ؾيطممة الصمم ر ال ممامؽ لمم  ( لظممؾد  بممل التحمحممل العممامم ، وممم  ذلممػ  ظصممد اليعممد اأود لمغمما 3)

أو الحؿيؿيمة  الفعميمةالم ات اليعمد نسمطية لم ا  ( لظمؾد، ويطجمؽ9(، و د استؾعي )9.82ودسية التيايؽ )
(، و مد 7.90( ودسمية التيمايؽ )0.92ؾيطمة الصم ر ال مامؽ لم  )لمغما التماد  اليعمد وكم لػ  . )الؾا عية(
ؾيطمة الصم ر التالمث   مد لمغما اليعمد  أمما. أو اإللزاميمة ال ات الؾاجيمةت  نسطح ( لظؾد ويطجؽ9استؾعي )

 ( لظممؾد ويطجممؽ نسممطحت  المم ات الطتاليممة9(، و ممد اسممتؾعي )9.32ودسممية التيممايؽ ) (6.15ال ممامؽ لمم  )
(، ودسمممية نيمممايؽ 2.15( لظمممدا اصممم ر كمممامؽ )63لهممم ا لصممميت العمممدد ال مممم  لمبظمممؾد ). أو اال تراامممية

أعمممة درجممة لحصممل عمحهمما ، و وبعضممها اآلخممر سممالية مؾجيممةاعممض البظممؾد (، ممم  مالحممة أن 65.0)
 (.63( وأ ل درجة )82الطفحؾص )

  ظري تحؽ  نؼ حساا  لمثبمات الط حماس (ي)

 (.3وكادا الظتيصة كطا اصدود ) كرودياخ ألفاطري ة  (1)

 (3عذول )

 نًمُبط رُبلط إدسان انزادكشوَجبخ  أنفب ثطشَمخ ضجبدانيؼبيالد  

 انكهٍ انضبنش انضبٍَ األول سلى انجؼذ

 1.12 1.43 1.54 1.22 كشوَجبخ يؼبيم صجبد أنفب
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يؾممما عمممة  05إعممادة التظبحممق؛ ححممث أعحممد نظبحممق الطؿيمماس افاصممل زمظمم   ممدرو طري ممة  (2)
 (.5ا الظتيصة كطا    جدود )وكادمرال ا  09مجؾدة مؽ عحظة 

  (4عذول )

 (.0يؼبيالد االسرجبغ ثٍُ دسعبد انزطجُمٍُ ػهً يمُبط رُبلط إدسان انزاد )ٌ = 

 انكهٍ انضبنش انضبٍَ األول سلى انجؼذ

 *1.41 *1.44 **1.32 *.1.4 يؼبيم االسرجبغ ثٍُ انزطجُمٍُ س

 1.14** لُى دانخ ػُذ            1.10لُى دانخ ػُذ * 

  ويطجؽ التعمحق عمي  الياحتحؽ( )إعداد اا عؽ الحياةمؿياس الر  -ب
د  الطؿياس لتح حمق ألمداف الدراسمة، دمبررات إعداد الطؿياس   -0  –لعمدم وجمؾد م ماييسغمرا أ ع 

نتطاشممة ممم  عحظممة ومصتطمم  الدراسممة، كطمما أن الطؿيمماس الحممال  لاتمممف عطمما – مم  حممدود عمممؼ اليمماحتحؽ
مممد  ممممؽ م ممماييس ذات صممممة حسمممي ، إاممما ة الن االسمممتظالعية مممما نؾصمممما إليممم  الدراسمممة  بمممل أ ع 

 .الط اييس اأجظبية ال نتطاشة م  الصادي الت ا   لمدراسة الحالية
ة الطؿياس    إعدادو ا إعداد الطؿياس  مر   خظؾات -6   نتطتل    خظؾاتعد 
 .Diener et, al االطال  عمة اعض اأ طر الظغرية الااصة االراا عؽ الحياة، متل  (أ)

و دور  ، Chappel (6100) ، Jones (6106) (،0882( مصدي الدسؾ  و  ،(0895)
 .Uzman & Maya (1102)، (6107عدة الزلراء )و ، (6105دؾييات )

وا  عدد مؽ اأسئمة الطفتؾحة حؾد الطؿياس ونؾجحهها لعدد مؽ الطرال حؽ     (ب)
ليعض محا غات ( مرال ا 31لم) -عمة سبحل الدراسة  بل االستظالعية مصتط  الدراسة 

ومؽ أسئمت   لل أدا راض  عؽ دفسػ؟ ما ألؼ جؾادي عدم الراا عؽ ذانػ؟ لل ، الصعحد
م    ال دراما الصعحدلة ااصؾص الؾا   الصعحدي؟ كيف ذلػ؟ ما أكتر أدا راض  عؼ  ل  د 

اأشياء الت  نعصيػ/ ال نعصيػ    الطصتط  الصعحدي؟ ... ثؼ نحمحل محتؾ  مضطؾن 
 االستصااات.

ن مؽ ) (ج) أاعاد، ول   أربعة( لظدا مؾزعا عمة 31وا  الصؾرة الطبدةية لمطؿياس؛ ححث ن ؾ 
 لدراسية والطصتطعية.الراا عؽ الحياة  ال انية واأسرية وا

ع ا  أرب  لداةل لإلجااة عؽ كل لظد )مؾا ق اشدة  (د) ، ومعترض 6، ومعترض 5، ومؾا ق 3وا 
 ( لمطؾجية ونعجس لمسالية.0اشدة 
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، ونؼ  نعديم  نؼ  عرض الطؿياس    صؾرن  اأولية عمة اعض الطحجطحؽ مؽ الطاتصحؽ (ه)
 .( لظدا52) ستظالع لظاًء عمة رأيهؼ، وأصيت الطؿياس صالحا لمتظبحق اال

 (.019) اعددل صعحدمؽ الطرال حؽ االاستظالعية ب  ق  الطؿياس عمة عحظة ط   (و)

 البظؾد أر ام كاداإجراء االنساو الداخم   احساب ارنياط درجة كل لظد والدرجة ال مية لمطؿياس و  (ز)
نؼ  ح  ها  بل التحمحل و لحر دالة إحصاةيا،  (55 -55 -69 -08 -05 -00 -2 -6)

 م .العام

اظري ة  SPSS( لظدا، مؽ خالد لردامج 69وعددلا ) أ جر  التحمحل العامم  لبظؾد الطؿياس (ح)
 أربعةو د أسفرت الظتاةج الظهاةية عؽ ، Varimax التدوير الطتعامد، و الطجؾدات اأساسية

و  ا  1.5( لظدا، وذلػ لظاًء عمة محػ التشي  الصؾلري لمبظد االعامل < 69أاعاد و)
 ( ثالثة نشيعات جؾلرية.5ومحػ جؾلرية العامل < ) لطحػ جحمفؾرد

  نؼ  حساا  اظري تحؽ  صدو الطؿياس (ط)

 ات اصامعمم الصممحة الظفسمميةصممدو الطحجطممحؽ  ع ممر ض  الطؿيمماس عمممة اعممض ماتصمم   (1)
م    ا  وع مد  ل ا  اعمض العيمارات، ثمؼ الؾصمؾد لمصمؾرة وأسحؾط ودمشق الطظيا ، وعمة رأيهؼ ح 

 اأولية لمطؿياس.

 (2  مؽ خالد ما أسفر عظ  التحمحل العامم  مؽ نشيعات كطا اصدود )امم الصدو الع (2)
 ( 5عذول )

 (.01)ٌ=  انشظب ػٍ انحُبح رشجؼبد ثُىد يمُبط

 انجؼذ انشاثغ انجؼذ انضبنش انجؼذ انضبٍَ انجؼذ األول

 انزشجغ انجُذ انزشجغ انجُذ انزشجغ انجُذ  انزشجغ سلى انجُذ

1 99400 5 99690 10 99445 3 99490 

8 99580 0 99393 04 99539 4 99400 

14 99650 15 99500 05 99604 0 99565 

10 99598 18 99690 31 99430 19 99485 

09 99388 01 99305 36 99406 16 463 

03 99505 00 99444   06 99404 

00 99309 30 99603   00 99515 

39 99580 34 99406     

                                                           
 .مي، د.عبد هللا عبد الظاهر الخولي، سبق تعريف سيل العابرياض ن فضل إبراهيم عبد الصمد، أ.د. أ.د

 السادة المحكمين.
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( لظمدا ولم  نؿميس اعمد عمام ولمؾ الراما 69ل  عمدد البظمؾد )إجطما( أن 2يتضت مؽ جمدود )
 (6.62ؾيطمة الصم ر ال مامؽ لم  )، وم  ذلػ  ظصد اليعمد اأود لمغما مؽ خالد اعض اأاعاد عؽ الحياة

اممما عمممؽ الحيممماة اليعمممد "الر نسمممطية لممم ا  ( لظمممؾد، ويطجمممؽ9(، و مممد اسمممتؾعي )9.17ودسمممية التيمممايؽ )
(، 7.96( ودسمية التيممايؽ )6.08ؾيطمة الصمم ر ال مامؽ لمم  )لمغمما  اليعممد التماد  ". كطمما يتضمت أنال انيمة

ؾيطمة ". أمما اليعمد التالمث   مد لمغما لراما عمؽ الحيماة الدراسميةت  "انسطح ويطجؽلظؾد ( 9و د استؾعي )
رامما ويطجممؽ نسممطحت  "ال لظممؾد (5(، و ممد اسممتؾعي )3.58ودسممية التيممايؽ ) (0.65الصمم ر ال ممامؽ لمم  )
ودسمية التيممايؽ  (0.26) ؾيطمة الصم ر ال مامؽ لم لػ اليعمد الراام  ححمث لمغما ". وكم عمؽ الحيماة اأسمرية

. لهمم ا لصمميت العممدد "يممةالطصتطعحيمماة رامما عممؽ ت  "النسممطح ويطجممؽ( لظممؾد 7و ممد اسممتؾعي )(، 5.78)
البظمؾد  اعمضة أن غم(، مم  مالح62.17(، ودسمية نيمايؽ )5.13( لظدا اص ر كامؽ )69ال م  لمبظؾد )

 .(69( وأ ل درجة )006وأعمة درجة لحصل عمحها الطفحؾص ) ،وبعضها سالية مؾجية
  ظري تحؽ  نؼ حساا  لمثبمات الط حماس (ي)

 (.7وكادا الظتيصة كطا اصدود ) كرودياخ ألفاطري ة  (1)

 (1عذول )

 يؼبيالد انضجبد ثطشَمخ أنفب كشوَجبخ نًمُبط انشظب ػٍ انحُبح 

 انكهٍ انشاثغ انضبنش انضبٍَ األول سلى انجؼذ

 1.12 1.43 1.10 1.11 1.11 جبد أنفب كشوَجبخيؼبيم ص

يؾممما عمممة  05إعممادة التظبحممق؛ ححممث أعحممد نظبحممق الطؿيمماس افاصممل زمظمم   ممدرو طري ممة  (2)
 (.9ا الظتيصة كطا    جدود )وكادمرال ا  09مجؾدة مؽ عحظة 

 (.عذول )

 (.0 ػهً يمُبط انشظب ػٍ انحُبح )ٌ = يؼبيالد االسرجبغ ثٍُ دسعبد انزطجُمٍُ 

 انكهٍ انشاثغ انضبنش انضبٍَ األول انجؼذسلى 

 *5..1 ** 1.40 *1..1 *0..1 *.1.5 يؼبيم االسرجبغ ثٍُ انزطجُمٍُ س

 1.14** لُى دانخ ػُذ            1.10لُى دانخ ػُذ * 

  )إعداد الياحتحؽ(دراما الصعحدلة نعرض الطرال حؽ لم استبيان -ج
دراما نعممرض الطممرال حؽ لمممودوا مم  تؾ  سمممتعممرف سممتبيان كممأداة لااللياحتممان اسممتادم ا

سممياب أسممتؾ  التعممرض ودطممت التعممرض و ملتعممرف  (ئمةسممأدا )ؾ لظمم( 7و ممد اشممتطل )الصممعحدلة، 
 التعرض.
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 م  ناصمص اإلعمالم واإلعمالم  )*(محجطمحؽ ثالثةعمة  ستبياناالصدو االستبيان  ع رض  -0
 جراء التعدلالت الطظمؾبة.ونؼ إالتربؾي، لمتأكد مؽ صدو االستيادة، 

معادلمة ألفما كروديماخ عممة لظمؾد االسمتطارة حساب التيات ممؽ خمالد ثيات االستبيان  نؼ  -6
مطما يمدد  1.75 اعمد التصمحيت اطعادلمة سمبحرمان لمراون التصزةمة الظصمؽية ححث لمغا ؾيطمة 

 لمت ة    دتاةصها. مظاسيةستطارة نتطت  لظسية ثيات العمة أن ا
اعد طضطؾن الاستادما الدراسة استطارة نحمحل حل مضطؾن )إعداد الياحتحؽ(  استطارة نحم -د

، و د الطصتط  الصعحديلعحظة مسمسالت نميفزيؾدية نظاولا  (*)*ثالثة محجطحؽنحجيطها مؽ جادي 
اشتطما عمة الفئات ذات الصمة لطؾاؾ  الدراسة الحالية، ول   ال ضية الت  نظاولتها الطسمسالت 

 والشاصيات الت  نظاولتها اأعطاد عحظة الدراسة.عحظة الدراسة 
 متظبحق اأساس .لاعد ما سبق لطجؽ االططئظان لصالحية أدوات الدراسة 

 نتائج الدزاسة ومهاقشتًا:

 الهتائج العامة لمدزاسة: -والأ

 نتائج الدزاسة التحميمية: - أ

 الكضية اليت تهاولتًا املسمسالت عيهة الدزاسة. -1
ؾعة اأعطاد الدرامية الت  نظاولا الصعحد وعددلا أربعة أعطاد  )دسر نبحؽ مؽ نحمحل مصط

 الصعحد، وسمساد الدم، والؽ حالد، وطال ( أدها نعرض مصطؾعة مؽ ال ضالا الرةيسة، ول   
نصارة اآلثار  عهرت جميًا    مسمسل "دسر الصعحد" و "طال "،  ف  مسمسل "طال " عمة  أ()

غة شديدة كيف ن ؾم اعض الظطاذج الفاسدة مؽ الدولة احطالة سبحل الطتاد نؼ نظاود وبطيال
نصار اآلثار والتستر عمحهؼ لل ومشاركتهؼ، كطا  دم الطسمسل دطؾذجًا اعيفًا لضاات الشرطة 
ال ي ال لستظي  حطالة دفس ،   يف لحط  اآلخريؽ مؽ أ راد الطصتط ، وألضًا    مسمسل 

مؽ مشالد الطسمسل،  %81لشرطة لظسية التركحز عم  غياب دور ا"سمساد الدم" نؼ 
                                                           

)*(
صالػ َغُت وائم د. ، عالم التربوي جاهعة الونصورةأستاذ اإلذاعة والتليفزيوى بقسن اإلحبصو أَىس انجُب أ.د.  

ًَبٌ ػض انذٍَ ػجذانفزبػ إد. ، ذاعة والتليفزيوى الوساعد ورئيس قسن االعالم التربوي جاهعة الونياأستاذ اإل

 .ذاعة والتليفزيوى الوساعد بقسن االعالم التربوي جاهعة الونصورةأستاذ اإل
)*(*

 سبق تعريف السادة المحكمين.، ًَبٌ ػض انذٍَ ػجذانفزبػإد.  ،وائم صالػ َغُتد.  ،حبصو أَىس انجُبأ.د.  
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مؽ حم ات العطل )ول و الطعالصة  %51التركحز عم  حياة الاارجحؽ عم  ال ادؾن لظسية و 
ل ضالا حساسة متل نصارة اآلثار، ومعالصة دور وواجي الشرطة    نظبحق ال ادؾن لحر 

مطا لصعمظا أمام م بؾلة حتة إن ح  ا ل و اأعطاد دسي مشالدة عالية لحؽ أ راد العحظة( 
    رواجاً لحضر مؾاؾ  نصارة اآلثار ال ي يبدو أدها أصيحا التصارة اأكتر  كارثة، ححث

نظاود نصارة و السظؾات اأخحرة اعد نراخ  الؿيضة اأمظية عؽ الصعحد    أع اب ثؾرة يظاير، 
جر أن     سياو لحر مظظ   و ق أحداث ال لطجؽ حدوثها عمة أرض الؾا  ،  تالاآلثار 
لصمي اعتة أجظبية لمتظ حي عؽ اآلثار وي فترض أن الحجؾمة    مسمسل "طال "  "حرب "اآلثار 

 .والشرطة ال نعرف شحًئا عؽ ل و اليعتة، رلؼ أد  لؿيؼ مايًطا كبحًرا له ا الغرض
حم ة    مسمسل دسر الصعحد لغهر نظا س عاةالت  62صرا  عاةالت الصعحد  خالد  ب()

و رض الهيطظة اجل الظرو مظها ما لؾ مشرو  )متل استظاد عاةمة "زيؽ  الصعحد عمة السيظرة
عاةمتهؼ ل  أصل  ظا( ومظها ما لؾ لحر مشرو  )متل عاةمة  ال ظاوي" لمدوار الصعحدي وأن

"لتمر" والت  نستادم نصارة اآلثار ونمفحق التهؼ والتصاب أراا  ألل  ظا(، وألضًا مسمسل 
مة صرا  العاةالت والبرلطان ومظصي عطدة البمد طؾاد مصطل "سمساد الدم" يركز اشجل جم  ع

حم ان ، وبظرو لحر مشروعة كالسمي والظهي واالختظاف واالخفاء ال سري والحرو وندمحر 
 مغالر وأشجاد العظف لحر الطبرر. الطظازد ولحرلا مؽ

عؽ  التأر  مؽ الطسمسالت الت  عالصا مؾاؾ  التأر    الصعحد اشجل أاعد ما لجؾن  ج()
الطظظق الصعحدي مسمسل "طال " ال ي نظرو إل   ضية ال لطجؽ أن ل بل لها الطصتط  
الصعحدي، ول  أن لأخ  االتأر مؽ سحدات وأن نشارا السحدات    أخ  التأر لظفسها، وخروج 

% مؽ إجطال  حم ات 71الفتاة عؽ عادات ون الحد الطصتط  الصعحدي وعصيان الؾالد لظسية 
% مؽ 31تأر لظسية يض عمة ال تل والدم وإشراا الطرال حؽ    أخ  الالطسمسل، والتحر 
 حم ات الطسمسل.

% مؽ مصطل مشالد وحم ات مسمسل "الؽ 011الف ر  مغالر الف ر عراا لظسية  د()
% مؽ إجطال  21حالد" ونؼ استادام الف ر دا عًا لالدحراف واأعطاد لحر الطشروعة لظسية 

% مؽ إجطال  31واالداراط    شرب الاطر والطالل  لظسية  اأحداث، كالعطل    الدعارة
اأحداث، وال ي لعتبرو الياحتان معالصة مظاؼية لعادات ون الحد الطصتط  الصعحدي ل  أن 
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كالدعارة والر ص  أخالؾيةالف ر يد   افتيات الصعحد إل  االدحراف واالداراط    أعطاد لحر 
 وشرب الاطؾر.

اأعطاد الدرامية عحظة الدراسة )دسر الصعحد، وسمساد الدم( اإلرلاب  نظر ا اعض ه( )
لطؾاؾ  اإلرلاب والصطاعات الديظية الطتظر ة،  ف  العطل اأود "دسر الصعحد"  دم أحد 
شاصيات الطسمسل الصعحدلة لجا ت اد اإلرلاب    سحظاء وذلػ عمة مدار أربعة حم ات مؽ 

طؾاؾ  عرض لمصطاعات الديظية ونظرو لإجطال  ثالثحؽ حم ة، و   مسمسل سمساد الدم 
ن عؽ ال ادؾن    الصعحد ل و الصطاعات    الهروب مؽ التؾرات وكيف استغل الاارجؾ

 ( يؾات ما سبق مؽ ال ضالا الت  نظاولتها الطسمسالت عحظة الدراسة.8العدالة، وجدود )
  (2عذول )

 حهمبد ػشض لعُخ انؼًم يٍ إعًبنٍ حهمبد انؼًم انذسايٍ

 

 خانمعُ

 اإلعًبنٍ غبَغ اثٍ حالل عهغبل انذو َغش انصؼُذ

 % ن % ن % ن % ن % ن

 2..2 35 21 11 1 - 12.2 1 31 01 رغبسح اِصبس

 0.1. .2 011 21 31 01 011 21 5.1. 15 صشاع ػبئالد انصؼُذ

 2..5 1. 011 21 41 04 011 21 12.2 1 انضأس

 30.1 41 01 2 011 21 ..01 02 02.2 3 انفمش

 10.1 15 1 - 31 01 2.. 01 02.2 3 إلسهبةا

نظاولا  ضالا  -مؽ عحظة الدراسة التحمحمية-يتضت مطا سبق أن الدراما الصعحدلة 
سمبية وركزت عمحها وجعمتها نطتل لالبية مصتط  الصعحد، م  أن الؾا   لحر ذلػ، مطا  د 

ؽ الظاء الصعحد، لل إدهؼ لجؾن مبررا وسبيا  ؾيا لحدوث نظا ض إدراا ال ات لد  الطتااعحؽ م
 ححظطا ل اردؾن ما يرود     نمػ الدراما وما لعيشؾد   عال   د ل ل الراا عؽ الحياة لديهؼ.

 الشاصيات الت  نظاولها العطل. -6

 لشاصيات دراما الصعحد الرةيسة. الطستؾ  التعميط  ئة  أ()
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 ( 1شكم )

 عخانًغزىي انزؼهًٍُ نشخصُبد دسايب انصؼُذ ػُُخ انذسا

لمبا  ئة اأمية )ال ل رأ وال لجتي( عمة الشاصيات الرةيسة    دراما الصعحد عحظة 
%(، ثؼ  ئة الطؤلالت 68.5%(، نمتها  ئة الطؤلل العال  لظسية )50.6الدراسة لظسية )

و   ل ا داللة وااحة عمة رغية ال اةطحؽ عمة دراما ، %(66.0الطتؾسظة والعادلة لظسية )
ؾرة لغمي عمحها الصهل اعض الش ء ل   نتسق ال ضالا الت  ن دمها الصعحد    إرساء ص

الدراما نسمت الضؾء ل و الطسمسالت م  الطستؾ  التعميط  لمشاصيات أاظاد له و اأعطاد،  
الرلؼ مؽ  ة، وعممؽ ححث السظؾة والظفؾذ والتراءدهؼ أمؽ ش ون عم طتعمطحؽ ال ئة لحر  ةعم

اشجل   دمتهاالطؤلالت العميا إال أدها  ةمظا الضؾء عمس الدراما الصعحدلة  دأن أعطاد 
 عظدما دظغر إل  )طال (    مسمسل طال   إد  طبحي ول ظ  طؾاد أحداث الطسمسل لؼ  سمب ،

عطل ياآلثار و ا يتاجرالطشالد ، ودصدو    اؿية مهظة الظي ااالف مشهد أو مشهديؽ سلطار 
 مام اأعطاد لحر الطشروعة.، مطا لحت مؽ ؾيطة التعميؼ أم  عصااات التهريي

   لشاصيات دراما الصعحد الرةيسة.طستؾ  الطعيش ئة ال ب()
نظاولا اأعطاد الدرامية عحظة الدراسة مصتط  الصعحد مؽ ححث اأماكؽ الظبيعية، 
والظبيعة الصبمية والزراعية، والتظؾ     مستؾ  الطعيشة ال ي عجست     ثالثة مستؾيات 

% مؽ 59.9ود  لطتل مستؾ  ا تصادي مرنف  وال ي لمغا دسبت  ا تصادلة؛ الطستؾ  اأ 
حم ة أربعة مسمسالت صعحدلة( ححث  061مصطؾ  حم ات الدراما الصعحدلة عحظة الدراسة )

    والطظازد اأراا  التصابمتل لسجؽ كيار العاةالت وأصحاب اأدشظة لحر الطشروعة )
أو إستغالد  "دسر الصعحد" و"طال " لمسمس    نصارة اآلثارأو  "سمساد الدم"مسمسل 

"( ال صؾر الؽ حالد"اأعطاد التصارية الطشبؾلة    مسمسل ا مالطظاصي والظفؾذ والؿيا
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والؽيالت ححث الادم والحراسة وعديد مؽ مغالر الترف، ويأن  الطستؾ  الطتؾست والف حر 
 ل و الظتيصةونتفق ، %21متطتاًل    البحؾت الريؽية اليسيظة ذات اأثاث الطتؾاا  لظسية 

ن الظسية الغالية مؽ الشاصيات الدرامية إ( ححث 335، 6105)لاسطحؽ عم ،  م  دراسة
ودراسة ) اططة الزلراء صالت،  %،32.97 نظتط  لمطستؾي اال تصادي الطرنف  لظسي

 الطستؾ  إلراز شاصيات     اب دراما الصعحدت  (، ول و الظتيصة نعجس رغية ك  339، 6107
، ويغض الظرف عطا نسبي  ل و دي الطرنف  لطا  حها مؽ عؾامل الص ب لمصطهؾر تصااال

لحؽ الدراما والؾا   ال ي ؾة ال بحرة صالفحياد ل و  الطشالد مؽ خحية أمل و مة ححمة الطشالد
 لعيش .
 (01كًب ثغذول )الااصة اشاصيات دراما الصعحد.  الطهؽ ئة  ج()

  (01عذول )

 ػُُخ انذساعخ رحهُم انًهٍ فٍ انًغهغالد

 يهٍ انشخصُبد 
 اإلعًبنٍ غبَغ اثٍ حالل عهغبل انذو َغش انصؼُذ

 % ن % ن % ن % ن % ن

 14.3 05 04.3 1 41 1 02 3 11 2 يهٍ حكىيُخ

 ..41 21 15.2 01 10.3 2 51 02 31 5 يهٍ حشح

 ..12 04 1.1 0 5..1 3 02 3 31 5 ثطبنخ

يات اأعطاد الدرامية لظسية صشا عمة( نغم ي الطهؽ الحرة 01يتضت مؽ جدود )
دسية الشاصيات الرةيسة الت   ت%، وجاء65.3لطهؽ الحجؾمية لظسية ا%، ثؼ 51.9

 تصادي الطرنف  اال ححث الطستؾ  الظتيصة مظظؿية  ل و%، ونأن  65.9اليظالة  نعاد  مؽ
ة وحياة ال نتظاسي ودخؾد الطهؽ الحجؾمي شالدلا    اأعطاد الدراميةدالر اـية الت  و 

( ححث عهرت 351، 6107الطؾعفحؽ، ونتفق ل و الظتيصة م  دراسة ) اططة الزلراء صالت، 
 الؾعاةف الحجؾمية عمة استحياء    أعطاد الدراما الصعحدلة.

  ئة مشروعية الطهؽ الااصة اشاصيات دراما الصعحد. د()
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 (2شكم )

 خفئخ يششوػُخ انًهٍ انخبصخ ثشخصُبد دسايب انصؼُذ انشئُغ 

 الااصة اةطة الطهؽ  تطشروعة نصدر الالطهؽ لحر ( أن 5يتضت مؽ شجل )
ححث امتهظا لالبية %، 29.9وبظسية مرنفعة لمغا  الرةيسة االدراما الصعحدلةالشاصيات ا

الشاصيات االنصار ااآلثار واأسمحة والطادرات وأعطاد السمي والظهي والبمظصة والاروج عؽ 
ا يؾات الظغرة السمبية لطصتط  الصعحد    نمػ الدراما، مطا  د ال ادؾن وم اومة السمظات، مط

لجؾن سبيا مهطا لصي االدتياو ل     نظا ض إدراا ال ات وادافاض مستؾ  الراا عؽ الحياة 
 لد  العحظة.

 نتائج الدزاسة امليدانية: ب:

( معدد 00يؾات الصدود )و   معدد مشالدة الدراما الصعحدلة ووساةل مشالدنها .0
 الدراما الصعحدلة ووساةل مشالدنها لد  أ راد عحظة الدراسة الطحدادية. مشالدة

 ( 00عذول )

 انًشبهذح نذي ػُُخ انذساعخوأولبد يؼذل يشبهذح دسايب انصؼُذ ووعبئم 

يؼذل يشبهذح 

 انذسايب

 انصؼُذَخ

ٌ % 
وعبئم يشبهذح 

انذسايب
)*(

 
ٌ % 

أولبد 

يشبهذح 

 انذسايب

ٌ % 

 ..2 43 غىال انؼبو 2.4. 351 ضَىٌانزهُف 0.. 34 ثصفخ يُزظًخ

ثصفخ غُش 

 يُزظًخ
 34.3 140 انُىرُىة 21.2 0.1

األعبصاد 

 انصُفُخ
153 31.1 

كهًب عُحذ 

 نً فشصخ
 31.4 124 شهش سيعبٌ 01.4 52 َزشَذيىالغ اال 42 215

                                                           
 لسطت لمطفحؾص    اإلجااة عمة ل ا السؤاد ااختيار أكتر مؽ لديل.  )*(
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( أن الظسية اأكبر مؽ أ راد عحظة الدراسة نشالد الدراما دادرًا )كمطا 00يتضت مؽ جدود )
%(،  الطشالدة 36.5%، وخالد شهر رمضان لظسية )58ظحا ل  الفرصة( لظسية س

% ول ا  د يرج  لظبيعة العحظة كظالب جامعة 8.9الطظتغطة أو طؾاد العام لؼ نتعد دسية 
ال تحر مظهؼ مغترب أو مظشغاًل    مهام دراست ، ويأن  التميفزيؾن الؾسحمة اأكتر شعبية 

% ححث د ة وجؾدة الصؾرة واالسترخاء خالد الطشالدة، ونتفق 95.5لطشالدة الدراما لظسية 
 التميفزيؾن لؾ  Dennis, Martin, & Wood (1105)دتيصة الدراسة الحالية م  دراسة 

% 53وأن % مؽ الصطهؾر الطصري، 71الطصدر اأود لمترؼي     الطظظ ة العربية وبظسية 
دتردا ول و الظتيصة ألضًا نتفق م  بر اال مؽ طالب الصامعات لشالدون البرامج التميفزيؾدية ع

% لد  عحظة الدراسة، 35.3الدراسة الحالية ححث لمغا دسي مشالد  الدراما عبر الحؾنحؾب 
ونأن  الدراما    الطرنية التادية اعد ال ؾمحدلا مؽ ححث نفضحل الطشالدة لد  الصطهؾر 

لدراما    شهر رمضان %، ونزيد مشالدة ا57%    ححؽ دسية نفضحل اأخيار 33لظسية 
لد  أ راد العحظة ححث االدتاج التميفزيؾد  واأعطاد الدرامية الصديدة الت  نعرض أود مرة، 

مؽ أن أرباح  ظؾات ( Khalil, & Marwan 1101, 005 ونتفق ل و الظتيصة م  دراسة )
ال ظؾات ممحؾن دوالر م اردة اأرباح  29متاًل( نصاوزت  mbcالدراما    شهر رمضان ) ظاة 

ممحؾن دوالر، ول ا دلحل عمة كتا ة مشالدة الدراما  2الديظية ) ظاة ا رأ متاًل( الت  ربحث   ت 
    شهر رمضان.

( الطسمسالت 06يؾات الصدود )  و الطسمسالت الت  نؼ مشالدنها وال ضالا الت  نظاولتها .6
دلة لؾج  عام مؽ الت  شالدلا أ راد عحظة الدراسة وال ضالا الت  نظرحها الدراما الصعح

 .هؼخالد مشالدان



 . احلياة للمراهقني مشاهدي الدراما الصعيديةتناقض إدراك الذات والرضا عن 

33 
 

 ( 01عذول )

 يغهغالد انذسايب انصؼُذَخ وانمعبَب انزٍ رمذيهب

 % ٌ انمعُخ % ٌ انًغهغم

 1.1. 335 انضأس  4..1 323 َغش انصؼُذ

 51.4 212 صواط انمبصشاد 11.1 311 عهغبل انذو

 32.5 130 رغبسح األعهحخ  3..4 212 اثٍ حالل

 21.1 011 ح اِصبس رغبس 12.2 051 غبَغ

 12.4 052 انخشوط ػٍ انمبَىٌ  . 33 )*(أفشاػ إثهُظ

 14.1 031 رغبسح انًخذساد 1.10 5 *)*(أخشي

أن مسمسل "دسر الصعحد"  د جاء    الترنحي اأود  (06يتضت مؽ ليادات الصدود )
مؽ ححث دسي مشالدة أ راد عحظة الدراسة، ول ا الطسمسل نؼ عرا     شهر رمضان 

اظؾلة "دمحم رمضان" مطتل مؽ محا غة  ظا يت ؽ المهصة الصعحدلة جحدًا ول  ألضًا  6109
مسمسل "الؽ حالد" ال ي جاء    الترنحي التالث اعد مسمسل "سمساد الدم" ول  أكتر ثالثة 
أعطاد درامية مؽ ححث دسي الطشالدة، ونتفق دتيصة الدراسة الحالية م  ن رير الطركز 

مؽ أن مسمسل "دسر  (6108", 6109حصاد رمضان ")ي العام "اصحرة" الطصري ليحؾث الرأ
ممحؾن  085الصعحد"  دد ح ق الظسي اأعمة    الطشالدة خالد شهر رمضان نصاوز 

  ت، أما عؽ ال ضالا  6109مشالدة عبر  ظاة الطسمسل عبر الحؾنحؾب خالد شهر رمضان 
اد عحظة الدراسة دصد أن "التأر" لأن     الت  طرحتها أعطاد الدراما الصعحدلة كطا يرالا أ ر 

% يمحها "زواج ال اصرات" ثؼ "نصارة اأسمحة" و"نصارة اآلثار"    91.7الترنحي اأود لظسية 
( مؽ أن 336، 6107الطركز الراا ، ونتفق ل و الظتيصة م  دراسة ) اططة الزلراء صالت، 

سمبية صؾرة الطرأة( مؽ أكتر ال ضالا عحظة الدراسة أكدت أن  ضالا )التأر، ونصارة اأسمحة، 
طرحًا    دراما الصعحد، والطالحظ عمة ال ضالا اأربعة أن الراات الطشترا لحظها لؾ "مستؾ  
التعميؼ"    الصعحد كطا نعرا  الدراما مؽ ححث دسية الصهل واأمية وسيظرة العرف والت الحد 

 ة اآلثار(.حتة عمة الطتعمؼ مظهؼ )متل  طال  طبحي لعطل    نصار 

                                                           
 استيعادو مؽ الدراسة التحمحمية. يتضت ادافاض عدد الطشالديؽ لطسمسل )أ راح إلميس( ل ا نؼ    )*(

 مسمسل )يؾدس ولد  ضة(.  (*)*
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يؾات الصدود   سياب مشالدة الدراما الصعحدلة وأسياب   د االلتطام لها مستؿيالً أ .5
لتطام اطتااعتها لمدراما الصعحدلة وأسياب   د اال ( أسياب مشالدة أ راد عحظة الدراسة05)

    الطست بل ال ريي.
 (02عذول )

 جالً أعجبة يشبهذح دسايب انصؼُذ وأعجبة فمذ االهزًبو ثهب يغزم 

أعجبة يشبهذح دسايب 

 انصؼُذ
 % ٌ أعجبة فمذ االهزًبو ثذسايب انصؼُذ  % ٌ

ػغبة رمذو لعبَب رحىص إ

 انًشبهذ انصؼُذٌ
 41 205 رشكض ػهً انغىاَت انغهجُخ فٍ انصؼُذ 51 221

رؼُذ نألرهبٌ انمُى وػبداد 

 ورمبنُذ انصؼُذ
 41 1.2 يىظىػبرهب يزكشسح 42 124

 31 120 حجكخ رمذو أحذاس يضُشح راد 
أفعم يشبهذح انذسايب غُش انؼشثُخ )يضم: 

 انزشكُخ، أو انهُذَخ، أو انكىسَخ(
0.1 22 

رمذو شخصُبد رؼكظ والغ 

 انشخصُخ انصؼُذَخ
011 20 

انكضُش يٍ انًًضهٍُ ال َزمُىٌ انههغخ 

 انصؼُذَخ ورجذو نهغزهى يصطُؼخ
04. 12 

رمذو صىسح عُذح نهحُبح 

 ثبنصؼُذ
 15 030 انىالغ انصؼُذٌ ثؼُذح ػٍ 12 011

أن    م دمة أسياب مشالدة أ راد عحظة الدراسة ( 05يتضت مؽ ليادات الصدود )
لمدراما الصعحدلة لؾ "ن دم  ضالا نحؾز اعصاب الطشالد الصعحد " ثؼ "نعحد لألذلان الؿيؼ 

لظتيصة وعادات ون الحد الصعحد" و   الطرنية التالتة "ن دم أحداث متحرة ذات حيجة"، ول و ا
( ححا "نتطحز ل و الطسمسالت ااإلثارة" 320، 6107نتفق م  دراسة ) اططة الزلراء صالت، 

و "نطتل الصعحد"، أما عؽ أسياب   د التطام أ راد عحظة الدراسة اطشالدة الدراما الصعحدلة 
   الطست بل، جاء    الترنحي اأود "نركز عمة الصؾادي السمبية    الصعحد" وأن 

ها مت ررة" و   الترنحي التالث "أ ضل مشالدة الدراما لحر العربية متال  التركية .." "مؾاؾعان
( مؽ أن الدراما الصعحدلة 325، 6107ونتفق ل و الظتيصة م  دراسة ) اططة الزلراء صالت، 

 ,Aljammazi, & Asilنس ء لشاصية الصعحدي وأدها اعحدة عؽ الؾا  ، ودراسة )

( ححث ل بل ما يزيد عؽ 059، 6109ة آد عمة، عالء مج ، ( ودراسة ) ؾزي101 ,1101
 ثالثة أربا  الشياب عمة مشالدة الدراما التركية م اردة اجيار السؽ.
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 :(فسوضالالتأكد مو صحة الدزاسة السيكولودية ) -ثانيا

ًا دااًل إحصاةي ارنفاعانظا ض إدراا ال ات مستؾ   رنف ي  ودص   ومظا شتها الفرض اأود ةصيدت -أ
ولمتح ق مؽ صحت  نؼ  حساب الطتؾسظات الحسالية أ راد العحظة عمة اأاعاد  .لد  عحظة الدراسة

لطؿياس نظا ض إدراا ال ات ودرجت  ال مية، ومؽ ثؼ حساب مستؾ  نظا ض إدراا ال ات عمة  التالثة
، يات الطؿياس، كطا نؼ الرجؾ  لطستؾ اؾء عدد لظؾد كل اعد وعدد االستصااات الطحتطمة عمة كل لظد

 (.03ويطجؽ نؾايت ذلػ مؽ خالد الصدود )
 (03عذول )

 انًغزىي انؼبو نزُبلط إدسان انزاد وأثؼبدِ

 انًغزىي انؼبو ػذد االعزغبثبد ػذد انجُىد يزىعػ انذسعبد أثؼبد انًمُبط

 يشرفغ % 52.33 3 . 11.2 رُبلط إدسان انزاد انفؼهُخ

 يزىعػ % ..31 3 . 02.1 رُبلط إدسان انزاد انىاعجخ

 يزىعػ % 32.1 3 . 04.2 رُبلط إدسان انزاد انًضبنُخ

 يزىعػ % .40.2 3 13 32.2 انذسعخ انكهُخ

أن الطستؾ  العام لتظا ض إدراا ال ات اأاعادو نمراوح لمحؽ  (03)يتضت مؽ جدود 
اليعمد اأود نظما ض إدراا الم ات الفعميمة كمان الطسمتؾ  ؛  ظصمد طرنفم الطتؾسمت لمالطستؾ  

، مطا يدد عمة معاداة عحظمة    الطؿياس أعمة مستؾ  مرنف  و ولؾ  % 25.33 ؼي  عامال
مػ دتيصة مظظؿية ححث إن عحظة الدراسة كطا جاء    الط مااالت الطحداديمة ، ونالدراسة مظ 
يممتؼ نظاولم  اصممؾرة سمممبية  مم  الممدراما  أدمم  لؾا مم  ويظغمرون لمم  عمممةار ضممؾن يمم  اعضممهؼ 

مؽ نطرد عام عممة أدفسمهؼ الدراسة مؽ الطرال حؽ وما يبدود   إاا ة أن عحظة الصعحدلة،
( أن الطرالمق 535، 6110و مد ذكمر حاممد زلمران )، اطا    ذلػ دغرن  لظفسم  ومصتطعهؼ

لحاود ن ؾيؽ صؾرة عؽ  دران  ول ؽ ل و الصؾرة لاليا ن ؾن اعحدة عؽ الؾا   االزيادة أو 
 .الظ صان، ؼيعضهؼ ييالغ  حها وبعضهؼ يظ ص مظها

أن الطرالق ححظطا يظغر لطا ؼي  مؽ صفات  عميمة / حؿيؿيمة،  إدم  يمر  أن نممػ الصمفات كطا 
نتعارض م  ما ل  دم    الدراما الصعحدلة وما  حها مؽ شاصميات،  ظي ما لمدراسمة الحاليمة  م  الصادمي 

نمتعمؼ دراسميا،  التحمحم   إن نمػ الدراما نركز عمة الشاصية اأمية التم  ال ن مرأ وال ن تمي، أي التم  لمؼ
ورلممؼ ذلممػ  تغهرلمما الممدراما عمممة أدهمما داجحممة  مم  الحيمماة، وذلممػ خال مما لطمما عميمم  عحظممة الدراسممة؛  هممؼ 

إاما ة أن ممتح ؾن االتعميؼ ويدرسؾن، مطما لسماعد  م  نظما ض إدراا الم ات الفعميمة اصمؾرة مرنفعمة. 
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م مممظهؼ الاممروج مممؽ نمممػ عحظممة الدراسممة اعضممهؼ  مم  مممدارس وجامعممات خممارج لحئممتهؼ الصممغحرة، ونسممتمز 
البحئة، مطا لعراهؼ لرؤية اعض الابرات الصديمدة والتم  ححظطما ل اردؾدهما لطما لمؾ  م  لحئمتهؼ ؼيصمدون 

إاما ة  ،دفس  سريعا  م  االدفعماد ويظغمر لظفسم  اسممبية الطرالق ،  حر  نظا ضا    إدراا ال ات الفعمية
عممادد اأشممؾد  كطمما ذكممر، لممؾ مظمم  لعممرض  مم  الممدراما مممؽ سمممبيات حممؾد مصتطمم  الصممعحد المم ي لطمما
( أن كتحمرا مممؽ الطممرال حؽ لصمدون أدفسممهؼ يمعبممؾن أدوارا نتغحممر ممؽ مؾؾممف آلخممر، مطمما 535، 6119)

 مممأي ممممؽ لممم و الطؾاؾمممف لطتمممل ذانهمممؼ حؿي مممة، وذلمممػ لعمممؾد الامممظراب الهؾيمممة  ،يمممؾ عهؼ  ممم  ال ممممق
    ذلػ الؾ ا. ؼونظا ضانها لديه

%  36.9ؼيمم  عحظممة وصممل مسممتؾ  الاا المم ات الؾاجيممة نظمما ض إدر وكمم لػ  ممإن اليعممد التمماد  
ححث إن عحظة الدراسة لعمادؾن لدرجمة متؾسمظة ممؽ نظما ض إدراا الم ات ، لؾ مستؾ  متؾستو 

يؾجممد ؼيمم  مممؽ ؾمميؼ إلصاليممة نعمممر هؼ  ممد وممما  الؾاجيممة؛ ححممث إدهممؼ يظتطممؾن لطصتطمم  الصممعحد
طما لصمي عميم  الؿيمام ام  اصمؾرة مطما لصعمم  ممدركا لالؿيمام ام ،  الفردوما لصي عمة  ،واجيانهؼ

متؾسظة ول ظ  دغرا لطا لعرض    الدراما الصعحدلة مؽ ؾيؼ ال نعبر عمؽ لالبيمة الصمعحد، مطما 
يؾ ع     نظا ض إدراا ال ات الؾاجية اصؾرة متؾسظة؛ ححث ير  دفس  دغرا لمتظما ض لمحؽ مما 

جيانم  أن يهمتؼ لظفسم  لعرض    الدراما الصعحدلة والؾا م  الطصتطعم  حؾلم ، مطما لصعمل ممؽ وا
   ارو وأكتر حرصا عمة دراست .أومغهرو اصؾرة أكبر وأن لجؾن أكتر جراءة    طرح 

يمر  ماصماةص التم  شمحر لن المم ات الؾاجبممة ن مإ (20، 6106ذكمر ريماض العاسمط  ) وكطا
لحمر ر أمملجمؾن ا فعمم إدراكم  لمؾا م  العظمد وجهة دغرو الااصة، ول مؽ  ممؽلطتم ها صي أن الفرد أد  ل

ود مممص العال مممات  اوا تصمممادلا معر مممي وعصمممز ذلممػ، كطممما أن لظممماا عؾامممل نعمممؾو نحؿي ممم  لمم لػ، متمممل  
 لممحؽ ممما لممؾ مظمممؾب الدراسمميةمممؽ نظا ضممات  مم  حيانمم  الظالممي لطمما لعيشمم  لدلمم ، إامما ة  االجتطاعيممة

 حمق لمحؽ ورلمؼ محاولتم  التؾ  .األل ممؽ المظهؼ  ، وبحؽ ما يرغيوما لصاحبها مؽ اغؾط الؿيام ا مظ  
 كل ذلػ،  إد  لعاد  مؽ نظا ض إدراا ال ات الؾاجية اصؾرة متؾسظة.

  مان الطسمتؾ  ؼيم  متؾسمظا  نظما ض إدراا الم ات الطتاليمة،وك لػ الحاد لميعمد التالمث 
ححممث إن عحظممة الدراسممة مممؽ الطممرال حؽ والمم يؽ لعيشممؾن أحممالم الي غممة وممما ، % 38.7لظسممية 

 ،لم و الطتاليمة اعحمدة عمؽ الؾا م  الم ي لحيماو الطرالمق ن ا ن مؾ، ولاليما مميرنيت لها مؽ الطتاليمة
، 6110وذلممػ لعممؾد لظبيعممة مرحمممة الطرال ممة والتمم  نعيشممها العحظممة؛   ممد ذكممر حامممد زلممران )
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( أن الطرالممق لجممؾن مسممتؾ  ططؾحمم  عاليمما اصممؾرة نفممؾو  ممدرات الطرالممق دفسمم ، ححممث 535
 يش نظا ضما  م  إدراكم  ل انم  الطتاليمةمطما لصعمم  لعمن ؾن مظامت لحر مع ؾلمة ولحمر وا عيمة. 

ل ا مؽ جادي، ومؽ جادي آخر   إن الؾا   ال ي لحياو الطرالق ممؽ العحظمة لصعمم  لعحمد الظغمر 
   نظمعان  اححث نظاسي وا   الطصتط  الصعحدي ومما ؼيم  ممؽ حرممان، ححمث ذكمر عبدالسمالم 

  محرومممما متمممل ن مصتطممم  الصمممعحد لعممماد  عمممدة مشمممجالت مطممما لصعمممم( أ695، 6115دمحم )
   . غالبية اأسر نحا مستؾ  الف ر ،الطشجالت اال تصادلة

طسممتؾ  العممام لطؿيمماس نظمما ض إدراا المم ات  مم  صممؾرن  ال ميممة كممان متؾسممظا اللمم ا  ممإن 
إن الطرالمق ممؽ العحظمة لعميش %، مطا لشحر لطعاداة العحظة مؽ نظا ض إدراا ال ات، ححث  50.89

عمالؼ الشمياب اعمد  محمل وعمالؼ الرشمد مسمتؿيال، مطما  مد يزيمد ممؽ نشتتا لحؽ عالؼ الظفؾلمة اماأمس و 
سممبي حممدوث أن  Higgins (02.1, 213)كممر ذة حممدوث التظا ضممات ال انيممة لدلمم .   ممد يمماحتطال

عممدم نظممالق الاصمماةص ال انيممة واعت ممادات الفممرد حممؾد الطؾاؾممف  ممراد لممد  اأإدراا المم ات نظمما ض 
( أن الطرالممق لصممعي عميمم  نحديممد ألدا مم  لعممدم 630، 0889. كطمما ذكممر سممعد جممالد )واأحممداث

لحممر و انضمماح مصمماد حيانمم  الصديممد أماممم ، ؼيعمميش نظا ضمما حيانيمما  مم  عممالؼ مممم ء االتظا ضممات 
 ,Silberg, Drucker-Bezalel, Gernerلم ا  مإن  معمروف، ؼيعماد  ممؽ السممؾا الطتظما ض.

Krasovsky, Berant, Brezner & Landa (110.,0312) ض إدراا ذكممروا أن نظمما 
 وما يرنيت ا  مؽ حاالت عاطؽية سمبية.  ،ال ات ااظراب شاة  لد  الطرال حؽ وأمهانهؼ

العحظمة نمر  أن ومطا يدعؼ ذلػ ما نؾصما إلي  الدراسة الحالية    الصادي الطحمداد  أن 
%( متمممل التمممأر  57.0لظسمممة ) نركمممز عممممة الصؾادمممي السممممبية  ممم  الصمممعحدالمممدراما الصمممعحدلة 

% مممؽ مصطممل  011كطمما جمماءت مغممالر الف ممر  مم  الممدراما لظسممية ، ...أسمممحةوالطاممدرات وا
د مشالدة حم ات مسمسل "الؽ حالد" كطا جاء    الصزء التحمحم     الدراسة الحالية، مطما يزيم

ذكممر الفرصممة لتظمما ض إدراا المم ات، ويطتممل خظممؾرة عمممة الطصتطمم  اصممفة عامممة ووحدنمم ،   ممد 
صتطمم  الصممعحد أ ممل  مم  االدتطمماء والشممعؾر لممممم  الممظحؽ ( أن طممالب م6102الظممالر الطغربمم  )

 والت بل واالدسصام، واالدتطاء لمم  لألسرة ولألصد اء ولم مية ولمصامعة.
 .Debrosse et, al(، 6105عطمار السممطاد  )ول و الظتيصة نتفق مم  دتيصمة دراسمة  

 (.6109) صالريؽ الطحطداوي وحامد ريشان و  ،(6109)
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ال نؾجد  روو دالة إحصاةيا لحؽ متؾسظات درجات   ودص   ومظا شتها  دتيصة الفرض التاد -ب
نؼ استادام حت  ولمتح ق مؽ ص .أدتة( -)ذكر ظؾ    نظا ض إدراا ال ات و  ا لم عحظة الدراسة

 ذلػ.( يؾات 05وجدود )، T–Test" تاختيار "
 (04عذول )

 (440)د.ػ.= وفمب نهُىع رُبلط إدسان انزادق ػهً يمُبط واخزجبس)د( نذالنخ انفشَزُغخ 

 

 انًمبسَبد

 لًُخ (  .12)ٌ = اإلَبس (  144انزكىس)ٌ = 

 )د(

 يغزىي انذالنخ

 ع و ع و

 1.10 2.45 - 2.31 3..11 0..2 02.13 رُبلط إدسان انزاد انفؼهُخ

 1.10 2.41 2.01 02.04 3 03.12 انزاد انىاعجخإدسان رُبلط 

 1.10 2.24 2.42 04.31 2.21 05.31 انزاد انًضبنُخإدسان رُبلط 

 1.10 2.42 1.22 32.3 53.. 40.32 انذسعخ انكهُخ

ال كؾر كل مؽ  درجات اتلحؽ متؾسظا إحصاةية دال وو ( وجؾد  ر 05يتضت مؽ جمممدود )
ظصد      ،فسحر ذلػ كطا يم ؾايت ون، ويطجؽ نكل اأاعاد والدرجة ال مية   مؽ العحظة اإلداث و 

  ادا ؾيطة  1.10 عظد مستؾ  الداللة ر ا داال إحصاةيا ال ات الفعمية  نظا ض إدراااليعد اأود 
لم حؾد الطصتطعية دغرا الفعمية  اإلداث أكتر نظا ضا    مصاد ال ات ؛ لصالت اإلداث 5.52 –)ت( 

االدظؾاةية لد  دعؼ يسمؾب التربية    مصتطعظا، وال ي  د الؾا عة عمحهؽ أكتر مؽ ال كؾر، إاا ة أ
ولصفان   ، اأمر ال ي يؤثر    دغرة كل مظهطا لمؾا  التظا س والحرية لد  ال كؾرطا يدعؼ اإلداث ك

الفعمية الت  لؾ عمحها اآلن؛  اإلداث يريؽ أدفسهؽ أكتر سمبية وادظؾاةية، ودغرا أدهؽ أكتر نرددا 
 .   طرح أ  ارلؽ

، صممعحدلة  البحئممة الد الممدور الصديممد التمم  نطارسمم  اأدتممة  مميممنؤ لمم و الظتيصممة ورلممؼ ذلممػ  ممإن 
مطمما ، طمم الطصت  ممم  لظممماء عمماال أصمميحا عضممؾًا إال أدهمما  ،العممادات والت الحممداعممض  حبيسممة رلؼ أدهمما مم

دورلا الصديمد  مم  الفعميمة لمططارسمة ال، و داخمل اأسمرةاأساسم   حالمة التظما ض لممحؽ دورلمماصمد جعمها ن
 مدرات معحظمة  تحماود سمد الفصمؾة لمحؽ نممػ ، وكل ذلػ يتظممي مظهما وإ امة العال ات االجتطاعية التعمميؼ

 .الطحا غة عمة صؾرنها كأدتةالظغرة ومحاولتها 
 لصالت متؾستداد إحصاةيا   ان الفرو ؼي  نظا ض إدراا ال ات الؾاجية   اليعد التاد اأم

، وذلػ دغرا  كتر نظا ضا ؼيمطا يدد عمة أن ال كر مؽ العحظة أ ،5.57ؾيطة )ت( و درجات ال كؾر 
ححث إن الطتظميات الؾاجية عمة ال كر أكتر مؽ  ،الطصتط  لم كر وما لصي عمي  الؿيام ا لظغرة 
ةرة اد يؤدي ا  لمتظا ض، ححث إن د اأمر ال ي  ،ل ا مطا لصعم  لعيش اغظا لحؤدي دورو ،اأدتة



 . احلياة للمراهقني مشاهدي الدراما الصعيديةتناقض إدراك الذات والرضا عن 

41 
 

 كر لطرالق ال كر عظ  لد  اأدتة، وذلػ دغرا لمحرية الطتاحة لمأمام ا  العال ات االجتطاعية نتس
لضع  نحا ال كر  طرالقكطا أن نعدد أدوار ال، انساعا رأكبر    ن ؾيؽ عال ات اجتطاعية أكت

والصراعات لحؽ أدوارو الطتعددة دسبيا، وما  يتعرض ل تحر مؽ الابرات ، إاا ة أد اغؾط كتحرة
الؾاجية نزيد مؽ نظا ض إدراا ال ات مؽ شأدها أن لصي عمي  الؿيام ا  نصاو كل دور مظها، والت  

لدل ، وك لػ ما يتااع  الطرالق ال كر    الدراما الصعحدلة مؽ متظا ضات لحؽ ما لصي أن ل ؾم ا  
لؾ كرجل مؽ محاربة الصراةؼ الت  نبتها نمػ الدراما، وما نعرا  مؽ جؾدة الصؾرة والحيجة الدرامية 

ل إلراًء أمام الطرال حؽ مطا لصعمها  د نحطوما لها مؽ ادتشار واس  لد   ظا  كبحر مؽ الصطهؾر، 
أن اإلداث ( 577، 6103)وأشرف عم   عم ال كؾر أكتر مؽ الطرال ات اإلداث،   د ذكر حسام 

مؽ ال كؾر، مطا لصعمها نتفؾو    م اومة نمػ الصؾر الت  نعراها أعمة    م اومة اإللراء 
اصؾرة أكبر مؽ اأدتة؛  كر  ال ودتيصة ذلػ لغهر نظا ض إدراا ال ات الؾاجية لدالدراما الصعحدلة، 

  هؾ رجل البحا كطا ل ؾلؾن عظ  مظ  صغرو.
لصالت داد إحصاةيا   ان الفرو ؼي  نظا ض إدراا ال ات الطتالية أما اليعد التالث 
ال كر يرسؼ ؛ ححث إن   ن ال كؾر أعمة ؼي، مطا يبحؽ أ5.55وؾيطة )ت(  متؾسظات درجات ال كؾر،

ول ظ  دغرا لمؾا   حؾل   إد  لصد نظا ضا وعدم انفاو    نمػ  ،لظفس  متاليات ويسعة لتحؿي ها
( أن إدراا الطرالق 558، 6119الطتاليات وما لطجظ  نحؿي    عال،   د ذكر عادد اأشؾد )

لمتظا ض لحؽ العالؼ الؾا ع  والطتال  لصعم  متطردا؛ ححث لصد أن الطؾاؾف الطتالية مرلؾبة اجترة، أما 
لػ، إاا ة أد  ل ؾد وال لفعل، كطا أد  دغرا أن ال كر سيجؾن رب اأسرة ؼيطا ر ذحيان  الؾا عية لح

ؼيسعة الؾاحد مظهؼ ليجؾن  ،اعد، مطا لصعم  لض  لظفس  متاليات وا ترااات أعمة مؽ اإلداث
وأكتر  مؽ ال كؾر ةمشهؾرا    مصتطع  اأي طري ة كادا، أما اإلداث  ظغرا لاصمهؽ ؼيجؽ أ ل متالي

، إاا ة لمصؾرة الت  يتؼ عراها مية كطا جاء    اليعد اأود مؽ نظا ض إدراا ال اتوا عية و ع
إلراز    نمػ الدراما اب ت  ك  لألدتة م الل ال كر    الدراما الصعحدلة؛ ححث إدها نعجس رغية 

مؽ خحية  ويغض الظرف عطا نسبي  ل و الطشالد ، تصادي الطرنف اال الطستؾ  شاصيات 
، ؼيساعد الدراما والؾا   ال ي لعيش نمػ لحؽ ؾة ال بحرة صالفحياد ل و  طشالدال أمل و مة ححمة

 .ذلػ    نظا ض إدراا ال ات الطتالية لد  ال كؾر أكتر مؽ اإلداث
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لصممالت متؾسممظات درجممات داد إحصمماةيا الدرجممة ال ميممة لتظمما ض إدراا المم ات   ممالفرو  مم لمم ا 
 ض إدراا الم ات لمديهؼ أكتمر ممؽ اإلدماث، ححمث إن ، مطا لشحر الرنفا  مستؾ  نظما5.58ال كؾر )ت( 

أن المم كر أكتممر نطممردا عمممة ذانمم  إدراكمما لمتظمما ض المم ان ، كطمما أكتممر و المم كؾر أكتممر احت اكمما امماآلخريؽ 
، اإلدمماث هممؤالء المم كؾر أكتممر سمممبية عظهمما لممد وأسممرن  ومصتطعمم  والطحيظممحؽ امم ، مطمما لصعممل الظغممرة ل

مطمما لصعممم  أكتممر اممغظا خاصممة ممم   مممة  ممرص لمبحمما، اأود  العاةممل وكؾدمم ن طبيعممة المم كر أ  إامما ة
  مد ذكمر لصعمم  أكتمر نظا ضما ذانيما،  مد ، مطما وادافاض الدخل اال تصادي وزيمادة اأسمعار  عميما لالعط

( أدمم  يؾجممد زيممادة  مم  عممدم ثيممات واسممت رر المم ات  مم  مرحمممة 590، 576، 6119عممادد اأشممؾد )
ازدواجيممة الطشمماعر والتممردد، ورلممؼ ذلممػ  اإلدمماث أكتممر ثيانمما  الطرال ممة، مطمما لصعممل الطرالممق لعمماد  مممؽ

 .م اردة اال كؾر رلؼ أدهؽ شعؾرلؽ اال ات سمب ، وذلػ راج  لعؾامل ث اؼية
ونتفمق دتماةج الدراسمة الحاليمة ول لػ   د نؼ  ر ض الفرض الصمفري و بمؾد الفمرض الطؾجهمة، 

 Howell & Weeks( و6102)عطمار الشمطري (، و 6105عطمار السممطاد  )  دراسمةدتيصمة مم  

 (.6106رياض العاسط  )و  Vartanian (1101)  دراسةدتيصة لحظطا ناتمف م   ،(1101)
ال نؾجد  روو دالة إحصاةيا لحؽ متؾسظات درجات    ودصدتيصة الفرض التالث ومظا شتها   -ج

. الطتأخرة( –و  ا لمطرحمة الظطاةية )الطرال ة  الطتؾسظةنظا ض إدراا ال ات     عحظة الدراسة
 ذلػ.( يؾات 02وجدود ) ،T – Test"تنؼ استادام اختيار "ت  ولمتح ق مؽ صح

 (05عذول )

 نذالنخ انفشوق ثٍُ أفشاد انؼُُخ وفمب نهًشحهخ انًُبئُخ ػهً يمُبط رُبلط انزاد  اخزجبس)د(َزُغخ 

 انًمبسَبد

 (440)د.ػ.=

انًشاهمخ انًزىعطخ 

 =ٌ(115) 

انًشاهمخ 

انًزأخشح )ٌ= 

111) 

 لًُخ

 )د(

يغزىي 

 انذالنخ

 ع و ع و

 1.10 4.05 .2.2 02.43 .2.1 10.00 رُبلط إدسان انزاد انفؼهُخ

 غُش دانخ 1.44 2.42 .02.4 2.55 02.14 انزاد انىاعجخإدسان رُبلط 

 غُش دانخ 1.11- .2.5 05 0..2 04.11 انزاد انًضبنُخ إدسان رُبلط

 1.14 1.02 11.. 32.03 01.. 41.54 انذسعخ انكهُخ

المم ات  إدراا نظمما ض) مم  اليعممد اأود ا إحصمماةي داد و وجممؾد  ممر( 02يتضممت مممؽ جمممممدود )
( الطرال مة الطتؾسمظة والطتمأخرة )التادؾيمة والصامعيمة مرحمتم  م   العحظمةدرجمات   لحؽ متؾسمظ (الفعمية

 ولممم  دالمممة عظمممد مسمممتؾ   5.02 ؾيطمممة )ت(و الطتؾسمممظة مرال ممم  الطرحممممة متؾسمممت درجمممات لصمممالت 
المم ات إدراا نظا ضمما  مم  مصمماد أكتممر  (تادؾيممةالالطتؾسممظة ) ةمرحمممة الطرال مم مم   العحظممةأي أن ، 1.10
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خرة )الصامعمة( لجمؾن  مد نعاممل مم  الطصتطم  أاأن الطرالق    الطرال ة الطت، ويطجؽ نفسحر ذلػ الفعمية
دطمما لمحيمماة مممؽ كطمما لجممؾن إدراكمم   ممد  ،الاممارج  اصممؾرة أكبممر مطمما لممؾ الحمماد  مم  الطرال ممة الطتؾسممظة

يزيممد مممؽ إدراكمم  ل انمم  الفعميممة اصممؾرة ، مطمما الصامعممة وخروجمم  مممؽ لحئتمم  الصممغحرة  اا ممخممالد التح
ؼيحممدث لدلمم  نعممارض لممحؽ الابممرات الصديممدة وخبرانمم  مع ؾلممة، أممما الطرالممق  مم  الطرال ممة الطتؾسممظة 

( أن 522، 530، 6119، ومطمما يؤيممد ذلممػ ممما ذكممرو عممادد اأشممؾد )(الؾا عيممةالفعميممة )ورؤيتمم  ل انمم  
لصمميت أكتممر استرامماًء لمطصتطمم  واسممتطالة لمم  وأسممرن ؛  حظصممز اعممض  الطرال ممةالطرالممق  مم  دهالممة 

سممر المم ي يمربت لممحؽ الطتمماد والؾا مم ، كطمما أن مرحمممة الطرال ممة اأعطماد الؾا عيممة والتمم  ن ممؾن اطتااممة الص
ن ؼي  الطرالق اإلحساس ل  هؾيت  ويجؾن أكتر انسا ا.الطتأخرة نعتبر الؾ ا الطتال  ال ي لجؾ  

إامما ة أن الطرالممق  مم  الطرال ممة الطتؾسممظة لجممؾن دطممؾو لحممر مجتطممل م اردممة اطممؽ لممؾ  مم  
الطرال ممة الطتممأخرة، مطمما لصعممم  ححظطمما لشممالد الممدراما الصممعحدلة ل مم   مم  نظمما ض لممحؽ ممما نعرامم  نمممػ 

طدرسمة ممتال ؼيصمد  حهما ول ظم  ححظطما يم لي لم السممب ، الدراما مؽ نصؾر الصعحد امالطصتط  الفؾامؾي 
االلتزام والظغام  حزداد إدراكة لمتظا ض  م  إدراا الم ات الفعميمة ومما لمؾ عميم   عمال ممؽ صمفات ال نتفمق 

( أن الطممرال حؽ  مم  590، 6103،   ممد ذكممر حسممام عممم  وأشممرف عممم  )ممم  ممما نعرامم  نمممػ الممدراما
 مم  الطرحمممة الطتؾسممظة، مطمما يبممحؽ الطرحمممة الطتممأخرة مممؽ الطرال ممة أكتممر م اومممة لإللممراء مممؽ أ ممرادهؼ 

 .  الت دم    مستؾ  الظضج اأخال   لديهؼ، مطا لصعمهؼ أكتر إدراكا لألمؾر حؾلهؼ اصؾرة صحيحة
مطما يبممحؽ أن العحظممة  ،1.55وؾيطممة )ت( إحصماةيا أمما اليعممد التماد   ممالفرو ؼيم  لممؼ لجممؽ داال 

ححممث إن ، اإللزاميممة -لمم ات الؾاجيممة امممؽ الطرال ممة الطتؾسممظة والطتممأخرة يتسمماوون  مم  نظمما ض إدراا 
أ راد العحظة لشمالدون المدراما الصمعحدلة ومما  حهما ممؽ نظا ضمات مم  مما لصمي عممحهؼ أن لجؾدمؾا عميم ، 

مممما ذكمممرو حاممممد زلمممران لحتسمممظة لهمممؼ الؿيمممام لؾاجيمممانهؼ الحيانيمممة عممممة الؾجمممة الطظممممؾب، أامممف لممم لػ 
 ،لطتظا ضمماتمطمما لشممعرو اممالتطزو لممحؽ ا ،( أن التظمما ض الؾجممداد  يممزداد لممد  الطرالممق639، 6110)

ق لممحؽ دوا مم  الطرالممق الظفسممية واممعف التؾا ممق ممم  البحئممة حؾلمم  )اأسممرة حسممولمم ا راجمم  لممظ ص التظ
كطمما لطجممؽ نفسممحر ذلممػ مممؽ خممالد الصادممي الطصتطعمم    ممل العحظتممحؽ يظتطمم  لطصتطمم   والطصتطمم (.

   .صؾرة  حها جادي ؾيط ا أداة الصعحد وال ي يرب  ألظاة  عمة معر ة واجي  وكيؽية 
كطمما أن الطرالممق  مم  الطرال ممة الطتؾسممظة كتحممرًا ممما يرلممي  مم  التطتمم  ااالمتيممازات دون  بممؾد 

( 51، 6119ي لدل   رصة التظما ض، إاما ة لطما ذكمرو محطمؾد حطمؾدو )الطسئؾليات نصالها، مطا ل ؾ   
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مطمما  ،الطممادي لمطرالممقأن الطرالممق متظمما ض الطشمماعر خاصممة أن طممؾد سمممؼ التعممميؼ يممؤخر االسممت الد 
لصعممم  معتطممدا عمممة والدلمم ،  مم  الؾ مما المم ي يممر  دفسمم   ممد كبممر ويصممي أن لعتطممد عمممة دفسمم ، اأمممر 

اصممفة عامممة  مم  الطممرحمتحؽ؛ ححممث إن المم ي يزيممد مممؽ نظمما ض إدراا المم ات الؾجيممة لممد  الطممرال حؽ 
ا أن يظفممق عمممة الطرالممق يممر  دفسمم  مممت ال معتطممدا عمممة أسممرن   مم  الؾ مما المم ي لضمم  لظفسمم  واجيمم

ومظهمما أسممرن  ولمم  التمم  نظفممق  دفسمم ، خاصممة ممم  ممما لشممعر امم  مممؽ رلبتمم   مم  التطممرد عمممة ممما حؾلمم 
 ، ويستؾي    ذلػ كل مؽ الطرالق    الطرحمتحؽ  الطتؾسظة والطتأخرة.عمي  لاليا

وؾيطمة إحصماةيا   مان الفمرو ؼيم  لحمر داد  اال تراامية -طتاليمة الم ات الأما اليعمد التالمث 
خرة،   ممل العحظممة لعمماد  ألممحؽ العحظممة مممؽ الطممرال حؽ  مم  الطرحمممة الطتؾسممظة والطتمم 1.76-)ت( 

ونمممػ كطمما سممبق  مم  دتيصممة الفممرض اأود، اصممؾرة متؾسممظة مممؽ نظمما ض إدراا المم ات الطتاليممة 
لظبيعممة الطرال ممة وممما لعيشمم   حهمما الطرالممق عامممة مممؽ أحممالم الي غممة سممؾاء  مم   ادتيصممة مظظؿيممة دغممر 

كطما أن جمزء ممؽ التظما ض سظة أو الطتأخرة، ومما يمرنيت لهما ممؽ التف حمر  م  الطتاليمات، الطرال ة الطتؾ 
( إلمة نطركمز الطرالمق 530، 6119ال ان  ال ي لجؾن عميم  الطرالمق يرجم  كطما ذكمر عمادد اأشمؾد )

لفعممل اعممض اأشممياء والتمم  نتعممارض ممم  نظشممئت  أو ممما ل تظمم  امم  لممؾ  ،حممؾد جطاعممة الر مماو  ظصممدو
ن ممؾن اممحمة ال نسممتطر كتحممرا ؛  ظصممد أن  ممما أن عال ممات الطممرال حؽ الشاصممية لاليمماشاصمميا، كطمما 

الطرالق ل تدي افرد ما وسريعا ما لغحمرو وي تمدي اغحمرو، ححمث إدم  ال يؾجمد لدلم   مرد واحمد لجمؾن متاليما 
، اأممر الم ي يزيمد ممؽ متاليانم  عمة الطد  الظؾيل، إاما ة لطما لعاديم  الطرالمق ممؽ نطركمز حمؾد ذانم 

 مم  الممدراما الصممعحدلة، وممما  -إن جمماز ال ممؾد –خاصممة ممم  متممااعتهؼ لصممؾر الفظممادحؽ  . مم  الطممرحمتحؽ
 لغهرون عمي  مؽ ثراء ونرف وبزخ.

أما الدرجة ال مية مؽ نظا ض إدراا الم ات  مالفرو  حهما داد إحصماةيا لصمالت متؾسمت درجمات 
مما نمؼ  عرام  ؼيطما يتعممق اظبيعمة ، ولم ا يتفمق مم  6.08ؾيطمة )ت( و العحظة    الطرال ة الطتؾسظة، 

الطرال ممة الطتؾسممظة والتمم   ممد لعمماد   حهمما الفممرد مغممالر سممؾء التؾا ممق الشاصمم  واأسممري والطدرسمم  
أكتممر مطمما لممؾ الحمماد لممد   يممؾن والطصتطعمم ، أاممف لمم لػ أن الطرالممق  مم  نمممػ الطرحمممة لشممالد التمفز 

 م  لدلم    الطرحممة الطتؾسمظة، مطما يمؤثر الطرال ة الطتأخرة، وذلػ راجم  لمفمرا  الم ي لصمدو الطرالمق  م
 مد لجمؾن الم ي )الظضمج( ، خاصة أد  لؼ لصل اعد لمطسمتؾ  الظطماة  نظا ض إدراا ال ات اصؾرة عامة

( إدمم  كمطمما ن ممدم 539، 6119عممادد اأشممؾد ) وصممل إليمم  الطرالممق  مم  الطرحمممة الطتممأخرة،   ممد ذكممر
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طاممات الداخميمة والضمطحر. أي أدم  يمزداد التطامم  الطرالق    مدرج الظطؾ كمطا ازداد نؾجه  دحمؾ االلت
 فرض الصفري و بؾد الفرض الطؾجهة.ول لػ   د نؼ  ر ض ال االؿيؼ واأخالو.

عحظممة درجممات  نؾجممد عال ممة دالممة إحصمماةيا لممحؽ   ودصمم الراامم  ومظا شممتها الفممرض  ةصمميدت -د
 حسمماب ؼ  نمم ت ؽ صممحولمتح ممق ممم. مؿياسمم  نظمما ض إدراا المم ات والرامما عممؽ الحيمماة مم   الدراسممة

نظمما ض إدراا المم ات والرامما عممؽ الحيمماة. لممحؽ درجممات أ ممراد العحظممة عمممة مؿياسمم  معامممل االرنيمماط 
 (.07ونؼ  التؾصل لطصفؾ ة معامالت االرنياط كطا    جدود )

 (01عذول )

 رُبلط إدسان انزاد وانشظب ػٍ انحُبحيؼبيالد االسرجبغ ثٍُ دسعبد أفشاد انؼُُخ ػهً يمُبعٍ 

رُبلط إدسان  بلط إدسان انزادرُ

 انزاد انفؼهُخ

رُبلط 

إدسان انزاد 

 انىاعجخ

رُبلط إدسان 

 انًضبنُخانزاد 

انذسعخ 

 انكهُخ
 نشظب ػٍ انحُبحا

 *1.124- *1.114- *1.113- **1.121- انزارُخ انشظب ػٍ انحُبح

 *1.0.2- *1.051- 1.112 *.1.11- انذساعُخ انشظب ػٍ انحُبح

 *1.0.5- *1.121- *1.141- 1.113- األعشَخ حُبحانشظب ػٍ ان

 *.1.02- *1.111- *1.012- *1.001- انشظب ػٍ انحُبح انًغزًؼُخ

 *1.212- *1.155- *1.012- *1.122- انذسعخ انكهُخ

 1.15** ؾيؼ دالة إحصاةيا عظد مستؾ         ، 1.10* ؾيؼ دالة إحصاةيا عظد مستؾ       ، 555ن = 
( وجؾد عال ة ارنياطية سمالية لمحؽ درجمات أ مراد العحظمة عممة مؿياسم  07يتضت مؽ جدود )

وبعضممها داد واآلخممر لحممر   مم  لالبيممة اأاعمماد والدرجمة ال ميممة، نظما ض إدراا المم ات والرامما عممؽ الحيماة
لتظمما ض المم ات الفعميممة عال تمم  االرامما عممؽ الحيمماة  مم  الدرجممة ال ميممة اليعممد اأود صممد  ظداد إحصمماةيا؛ 

اأسمرية(  عال تم  لحمر  ةااسمتتظاء اليعمد التالمث )الراما عمؽ الحيما عال مة سمالية دالمة إحصماةياأاعماد وا
، (07)جممدود كطمما لممؾ مبممحؽ  مم  ( 1.685 -   1.186-لممحؽ )الممداد ونممراوح معامممل االرنيمماط ، دالممة

ن الم ات الفعميمة  إدم  لجمؾ    إدراا عظمدما لعماد  نظما ضويطجؽ نفسحر ذلػ مؽ خمالد معر مة أن الطرالمق 
 . ل مؽ اآلخريؽ ويف د الشعؾر اطجادت  لحؽ زمالة لل ير  دفس  أ ،عؽ ذان  اصالا ساليان

كطمما جمماء  مم  الط ممااالت  لممق مممؽ العحظممة يممظ ض ذانمم  ويممر ض شممجم  ومغهممروالممل إن الطر 
، مطمما ل مممل مممؽ الرامما عممؽ الحيمماة ال انيممة لدلمم ، كطمما أدمم  دغممرا لتظمما ض الطحداديممة مممؽ الدراسممة الحاليممة

ال ات الفعمية  إن الطرالق مؽ العحظمة لعتمرض عممة مسمتؾاو الدراسم  ويمر  أن الطمؾاد الدراسمية ال إدراا 
نشممي  ططؾحمم ، كطمما أن ممما ل ممدم  مم  الطجتيممة الطدرسممية/ الصامعيممة مممؽ خممدمات متدديممة )كطمما جمماء  مم  
لظؾد الطؿيماس(، خاصمة مم  مما لعيشم  مصتطم  الصمعحد عاممة ممؽ د مص  م  الامدمات عاممة كطما نمؼ 
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لسهؼ    العال ة السالية لحؽ نظما ض إدراا الم ات الفعميمة والراما عمؽ الحيماة  د   مؽ  بل، مطا عرا
 الدراسية وك لػ الطصتطعية. 

وكمم لػ  العال ممة السممالية لممحؽ نظمما ض إدراا المم ات الفعميممة والرامما عممؽ الحيمماة اأسممرية لحممر 
ن دممم  مممؽ دعممؼ ألظاةهمما مممؽ  دالممة إحصمماةيا وذلممػ  ممد يرجمم  لمممدور المم ي ن ؾممم  امم  اعممض اأسممر وممما

أن يتعمرض الطرالمق لمتظما ض  م  حيانم  الفعميمة لم ا ممؽ عحظة الدراسة، مطا  د لجؾن عامال واؾيا مؽ 
اصمؾرة كبحمرة لمل لحتماج لطما ل ؾيم ، مطما لسمهؼ  جادي، ومؽ جادمي آخمر  مإن لم ا المدور لميس واامحا

ا ض إدراا الم ات الفعميمة االدرجمة ال ميمة    عدم داللمة العال مة السمالية لمحؽ الطتغحمريؽ، أمما عال مة نظم
 عال ة سمالية دالمة إحصماةيا؛ ححمث إن ذلمػ التظما ض ممؽ شمأد  أن ل ممل الراما عمؽ  لمراا عؽ الحياة

الحياة عامة، لل إن العطل عمة زيادة الراا عؽ الحياة لطجمؽ أن لجمؾن واؾيما ممؽ نظما ض إدراا الم ات 
يظغممر دغممرة سمممبية لظفسمم  وممما عميمم  مممؽ  كممل مممظهؼ صعمملتظمما ض لممد  العحظممة نذلممػ ال الفعميممة؛ لممل إن

أن الؿيمادة  Uzman & Maya (1102, 1.)الصمفات، مطما لصعمل ؾيادنم  ل انم  سممبية،   مد ذكمر 
، مطمما لمظممالبال انيممة اإللصاليممة والتف حممر البظمماء نسمماعد  مم  زيممادة الرامما عممؽ الحيمماة ون ممدير المم ات 

 هؼ، ويشاركؾن    أدشظة أكتر إرااًء.مشاعرلؼ وسمؾكيان هؼ أ  ارلؼ و لساعدلؼ    
أما اليعد التاد  نظا ض إدراا ال ات الؾاجيمة  عال تم  سمالية دالمة إحصماةيا االراما عمؽ الحيماة 

 أاعادو ااستتظاء اليعد التاد  )الراا عمؽ الحيماة الدراسمية(  عال تم  مؾجيمة لحمر دالمة   الدرجة ال مية و 
ر ذلػ ا(07كطا    جدود ) طما يمرنيت لهما ممؽ م ،العحظمةغرا لمطرحمة العطريمة التم  نعيشمها أد  د، وي فس 

نطرد ونظا ض عام ؼي ل مع  الراا عؽ الحياة ال انيمة،  حمر  دفسم  أ مل حغما ممؽ اآلخمريؽ؛ لطما لصمدو 
   الطصتط ، وما لشالدو  م  المدراما ممؽ نظا ضمات، كطما أدم  يمر  لظفسم  أدورا لصمي عميم  الؿيمام لهما 

ول ظمم  دغممرا لمتظمما ض  حهمما ؼيعمماد  مممؽ الضممغؾط التمم  لطجممؽ أن ن مممل مممؽ  درنمم  و  مما لممم ات الؾاجيممة، 
عمة الؿيام اطتل نمػ اأدوار؛ ؼيعاد  اغؾطا أسمرية ومصتطعيمة،  تظغمر لم  أسمرن  ومصتطعم  عممة أدم  
لصي عمي  أن يؤدي أدوارا أكتر إلصالية مطا لؾ عمي  اآلن، ول ظ  ال ل مؾم لم لػ، مطما ل ممل الراما عمؽ 

أن الراما  Chappel (6100, 35, 51)ركرشلدلم   م  الطصمالحؽ اأسمري والطصتطعم ،   مد  الحياة
 يممةعمممة ألطيممة نعزيممز الر اـ و اإللصاليممةاطتااممة متغحممر معتممدد لمم  آثممار عممؽ الحيمماة متغحممر إلصممال  مهممؼ 

ونسمالؼ  م  الؾ المة ممؽ التعمرض  عاممل و ماة   م  مؾاجهمة الشمداةد كطما أدم  ، م  الشمياب ةالشاصي
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والتغحممرات  مم  ـيجممل اأسممرة  ،الطصمماعي اال تصممادلةاات الظفسممية والضممغؾط الطتظؾعممة، لممل إن لالاممظرا
 لل  د لساعد    نظاود الطادرات. ،الحياةعؽ  دافاض الرااوالصرا  الؾالدي يؤدي ال 

دالمة؛ دغمرا أما عال ة نظا ض إدراا الم ات الؾاجيمة االراما عمؽ الحيماة الدراسمية  طؾجيمة لحمر 
الطرالق كطا جاء    الدراسة  بمل االسمتظالعية أدم  لصمي أن  لجمؾن متؾا  ما دراسميا،  أد  مؽ واجيات

ثر إدراكم  اسمية كطما جماء  م  لظمؾد الطؿيماس  تمأول ظ  دغرا أن ل ا التؾا ق لحر مؾجمؾد  م  البحئمة الدر 
الطرالمق  حهما ول مؽ الطؤسسمة التعميطيمة )الطدرسمة/ الصامعمة( والتم  لتظا ض إدراا ال ات الؾاجية لدل ، 

اال امل، لل  حها اعض اإللصاليات والت  يرالما الطرالمق لظفسم ، مطما سمالؼ  م   مؽ العحظة ليسا سحئة
أممما عال ممة نظمما ض إدراا المم ات الؾاجيممة االدرجممة ال ميممة لمرامما عممؽ عممدم داللممة العال ممة لممحؽ اليعممديؽ، 

مبية والتم  ممؽ شمأدها أن الحياة  ه  سالية دالمة إحصماةيا؛ ححمث إن ذلمػ التظما ض ممؽ الطتغحمرات السم
( 531، 6102ن مل الطتغحرات اإللصالية والت  مظها الراا عؽ الحيماة عمام،   مد ذكمر عطمار الشمطري )

أن نظمما ض إدراا المم ات حالممة نسممالؼ  مم  شممحؾ  الطشمماعر السمممبية متممل الحممزن وعممدم الرامما والؾحممدة 
 ممإن الطرالممق مممؽ العحظممة لعمماد  عممدم الظفسممية مطمما ل ممؾدلؼ لإلخفا ممات الطعرؼيممة.  ؾ  مما لبظممؾد الطؿيمماس 

كطا يتحفظ عممة شمجم  الصسمط  ويريمد نغححمر دطمت حيانم  اأسمرية لدف واات ل     الحياة، وجؾد 
ااالسممتياء مممؽ  ويممر  أدهمما حيمماة مطمممة، كطمما يممر  أن مصتطعمم  لعمماد  د صمما  مم   ممرص العطممل، ويشممعر

عمؽ ل ا مؽ شمأد  ن محمل درجمة الراما ، كل الظغرة السمبية لمطصتط  الصعحدي    وساةل اإلعالم عامة
 .الؾاجية لدل ، كطا يزيد مؽ  رصة نظا ض إدراا ال ات الحياة

أما اليعد التالث نظا ض إدراا ال ات الطتالية  عال تم  سمالية دالمة إحصماةيا االراما عمؽ الحيماة 
التحم  مم  ححممث يرلممي الطرالممق مممؽ العحظممة  مم  (، 07اأاعممادو اأربعممة والدرجممة ال ميممة كطمما  مم  جممدود )

، دغمرا لطما يمراو  م  المدراما الصمعحدلة ممؽ خممل ؾيطم  كطا    لظمؾد الطؿيماس اأخالو الصالححؽ
نصمماو دفسمم  التف حممر السمممب  كطمما أدمم  لعمماد  مممؽ  ،نظمما ض إدراا المم ات الطتاليممة رصممة وااممت يزيممد 

ؼ يمتح ممؾا ويممر  أن زمالةمم  المم يؽ لمم ،ل مممل مممؽ الرامما عممؽ الحيمماة ال انيممة لدلمم ونصمماو الطصتطمم ، مطمما 
 عال ممة( أن 505، 6106) حظممي ألممؾ  ممؤادو  صممادو آمممادذكممرت    ممد ،اممالتعميؼ أ ضممل مظمم  حمماال

 إدارنهما؛ وطري مة ظالصهماوم  حؾدلما ممؽ لشمجؾ ن مؾن نطردلمة ححمث مما عادة االطدرسة الطرالق
مطا يزيمد  رصمة نظما ض إدراا الم ات الطتاليمة ححمث إن التعمميؼ  .ندريسهؼ طري ةو  معمطي  ظ دح 
نيت لتظمعات الطرالق وال ي لصد ؼي  الفرد  رصة لماروج مطا لؾ ؼي  ونظمؾير دفسم  وزيمادة ير 
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 Vartanian،   ممد ذكممر ، كطمما يممرنيت سممميا االرامما عممؽ الحيمماة الدراسمميةنظمعانمم  الطسممت بمية

، حممالتحؽعمؽ التظمما ض الطمحمؾن لمحؽ  نظمتجن التظما ض المم ان  لمؾ عطميمة معرؼيممة أ (102 ,1101)
التظا ضمات الفعميمة الطتاليمة ، و عاطؽيمة معحظمةاسمتصااات الطمحؾن يظتج عظ  ويمؤدي إليم   ول ا التظا ض

 اعد. زيادة مشاعر الاصل أن نظمعات الفرد لؼ نتح قو ؤدي لعدم الراا نيظيغ  أن  خاصة
، اآلن ا لممؾ عميمم طممجممؾن الظهمما أ ضممل ما مممؽ اأسممر نرلممي ونظممم  أن لكطمما أن كتحممر 

مة مؽ  دران ، اأممر الم   مد لصعمل االلمؽ ممؽ العحظمة لصمد  رالما  تض  ل  ططؾحات  د ن ؾن أع
ت أسرن  ل ، إاا ة لمضغؾط الطصتطعية عميم ، اأممر الم ي ومسا ة لحؽ ططؾحان  لؾ وططؾحا

يزيممد مممؽ إدراكمم  لمتظمما ض  مم  ذانمم  الطتاليممة، وي مممل الرامما عممؽ الحيمماة اأسممرية لدلمم  وكمم لػ 
سممرن  ومظالممي مصتطعيمم ، وكمم لػ وططؾحممات أ إدمم  يتشممتا لممحؽ ططؾحانمم  الطصتطعيممة، ححممث

 تظا ض إدراا ال ات الطتالية ارنيت سميا االدرجة ال مية لمراا عؽ الحياة ول  دتيصمة مظظؿيمة؛ 
ححث إن الطرالق مؽ العحظة لظطت أشمياء، ودغمرا لمضمغؾط عميم   م  الصادمي الم ان  والدراسم  

لصعم  أ مل  م  الراما عمؽ الحيماة  م   واأسري والطصتطع ،  ال لطجظ  الؾصؾد لظطؾحان ، مطا
إن مممؽ الحاجمات الظبيعمة لمفممرد أن لشمعر اانسماو ذانمم  العاممة؛ ححمث  ؼممػ الصؾادمي وكم لػ حيممانهن

 رلؼ أد  لسعة أن لجؾن عضؾا دا عا    الطصتط  إال أد  ييحمث عطما لطحمزو عمؽ لمؤالء وانسماو ذانم  
مميمة  عميم  أن لشمعر ااالسمتطرارية لمحؽ مما كمان يؤدي لمشعؾر االت امل، ول م  لابمر الطرالمق نممػ الت ا

عمي     السالق وما سيجؾن عمي  مسمتؿيال، ويتضمطؽ ذلمػ االنسماو لمحؽ مما يمدرا حؿي مة ذانم  وبمحؽ 
، 6119الظري مة التمم  يظغممر ويدركمم  لهما اآلخممرون، مطمما لطظعمم  ممؽ ااممظراب لؾيتمم  )عممادد اأشممؾد، 

536.) 
االرامما عممؽ إحصمماةيا سممالية دالممة  ات كادمما عال تهممض إدراا المم ا وكمم لػ الدرجممة ال ميممة لتظمما

ححممث إن الطرالممق مممؽ العحظممة دغممرا لطمما (، 07الحيمماة اأاعممادو اأربعممة والدرجممة ال ميممة كطمما  مم  جممدود )
يتماا  ممؽ نظا ضمات دراميمة مم  وا عم  ووجيانمم  ومتاليانم   إدم  لشمعر اطشماعر سممبية ن مؾدو لمحصممؾد 

اأاعممادو )الرامما  المم ان  والدراسمم  واأسممري والطصتطعمم (، الرامما عممؽ الحيمماة مظافضممة  مم  درجممة عمممة 
ول ا يتطاشة م  ما جاء    العحظة  بل االسمتظالعية ححمث إدهمؼ ذكمروا أدهمؼ لعترامؾن عممة محتمؾ  

 مل  م  الراما عمؽ الحيماة، ، لمل إدهمؼ ذكمروا أدهمؼ أالدراما الصعحدلة ونظاولها سمبيات الطصتط  ونعططهما
مممؽ إجطممال  العحظمة ذكممروا ادتشممار  91.7ححمث  ؛ديممة لتؤكممد الطعظمة دفسمم وكم لػ جمماءت الدراسمة الطحدا
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 ضممية التممأر  مم  الممدراما الصممعحدلة رلممؼ أن الؾا مم  لمميس لهمم ا السممؾء، ولمم ا مممؽ شممأد  زيممادة التظمما ض 
الفممرد أن إحسمماس ( 6117المم ان  ون محممل الرامما عممؽ الحيمماة لممديهؼ، لمم ا   ممد ذكممر مصممدي الدسممؾ   )

نعمد اطتاامة د ظمة عصمردا الحمال ، ححمث الطشمجالت  م  حيماة شمياب ألمؼ تمل لط نم اعدم الراا عؽ حيا
والتم   لالامظرااات الظفسمية الطاتمفمة. ؼونمؤدي لهم تحر مؽ الطشجالت الت  نبدد طا ات الشميابكلدالة 

 Busseri & Merrickدراسمة دتيصمة م  الحالية الدراسة دتيصة ونتفق  مظها نظا ض إدراا ال ات.

 .السالية لحؽ الطتغريؽ    العال ة (1105)
نؾجد عال ة دالة إحصاةيا لحؽ درجات عحظة   ودص  الاامس ومظا شتها الفرض  ةصيدتلم مم 

 ت ولمتح ق مؽ صحالدراسة    مؿياس نظا ض إدراا ال ات واستبيان مشالدة الدراما الصعحدلة. 
استبيان و  اا ال اتنظا ض إدر مؿياس لحؽ درجات أ راد العحظة عمة معامل االرنياط  حساب ؼ  ن

 (09ونؼ  التؾصل لطصفؾ ة معامالت االرنياط كطا    جدود ). دلةحمشالدة الدراما الصع
 (.0عذول )

  انذسايب انصؼُذَخ يشبهذحاالسرجبغ ثٍُ دسعبد انؼُُخ ػهً يمُبط رُبلط إدسان انزاد واعزجُبٌ  يؼبيم

 انًزغُشاد
 (442)ٌ =   يشبهذح انذسايب انصؼُذَخ

 انذالنخيغزىي  لًُخ س

 1.10 **1.01 - رُبلط إدسان انزاد انفؼهُخ

 غُش دانخ 1.151 رُبلط إدسان انزاد انىاعجخ

 غُش دانخ 1.152 رُبلط إدسان انزاد انًضبنُخ

 غُش دانخ 1.101 انذسعخ انكهُخ

عحظة درجات عال ة مؾجية لحر دالة إحصاةيًا لحؽ  وجؾد( 09يتضت مؽ جدود )
اأاعادلا ااستتظاء اليعد  الدراما الصعحدلة ونظا ض إدراا ال ات لديهؼ الدراسة    مشالدة

ة يسال العال ة لحؽ مشالدة الدراما الصعحدلة ومستؾ  نظا ض ال ات الفعميةاأود ححث كادا 
لصفات انطتل  الفعميةححث إن ال ات (، 1.10دالة إحصاةيًا عظد مستؾ  داللة )ول   1.06-

كؾد  يتق    دفس  ومغهرو، لعت د أد  يؤدي  م ها االفعل، متاًل لعت د الشاص أد  لطت الت 
ل ا التظا ض    متل  ريؽ، و ادرًا عمة نحطل الطسئؾلية،عيادان  ااشؾ ، متسامحًا م  اآلخ

ححث مغالر الترف الطيالغ  ؛ل و الصفات ولحرلا يظافض لتعرض الطرالق لمدراما الصعحدلة
وم اومة السمظات مؽ أشااص ال حظ لهؼ    التعميؼ  ،نعيال اوالظصاح السري  والتراء  ، حها

كطا لحظا دتاةج نحمحل الطضطؾن الااص اأعطاد الدراما الصعحدلة  ،أو الطجادة الؾعيؽية
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ااحية اأمل و مة الححمة و مة الدا عية  د لصحي الطرالق مؽ العحظة لمدراسة الحالية، مطا 
 .ي مؽ ططؾحانهؼأنصاو 

ال ات الفعمية ليس ممؽ عؾاممم  التعمرض لممدراما الصمعحدلة   مت، كطا أن نظا ض إدراا 
وإدطمما لظمماا عؾامممل أخممر  نتصممل اممالطصتط  الصممعحدي دفسمم   عممال نحتمماج نغحممرات جؾلريممة،   ممد 

( أن مصتطمم  الصممعحد نظتشمممر ؼيمم  كتحممر مظهمما الطشمممجالت 686، 6115ذكممر عبدالسممالم دمحم )
ؾيممة كممالغزو الت مما   وإدمممان الفضمماةيات. إامما ة االجتطاعيممة واال تصممادلة ومظهمما الت اؼيممة والترب

أن عحظممة الدراسممة الحاليممة مممؽ الطممرال حؽ الطمتح ممحؽ اممالتعميؼ سممؾاء  مم  الطرحمممة التادؾيممة أو 
إن ارنفا  الطسمتؾ  التعميطم  لسمالؼ  م  خفمض نظا ضمات إدراا الم ات )ريمؼ صمالت، الصامعية، ححث 

6102 ،018.) 
ال ات إدراا نظا ض   ة مؾجية لحر دالة إحصاةيًا لحؽونبحؽ الظتاةج ألضًا أن لظاا عال

ونراوحا ؾيؼ ومشالدة الدراما الصعحدلة، والدرجة ال مية لتظا ض إدراا ال ات الطتالية الؾاجية وك لػ 
(؛ ححث إن التعرض لمدراما الصعحدلة يزيد مؽ نظا ضات إدراا 1.101   1.126معامل االرنياط )

وذلػ دغرا لطا    الدراما الصعحدلة مؽ  ،رة لحر دالة إحصاةياال ات لد  العحظة، ول ظ  اصؾ 
  ا  )ال ات الؾاجية( وما الطصتط  التحم   ذلػ نظا ضات م  الطصتط  الصعحدي وما لصي عمة ألل 

يظيغ  عمحهؼ الؿيام ا  )ال ات الطتالية(، كطا نبحؽ مؽ الدراسة التحمحمية أن الطرال حؽ لشاركؾن    
التظا ض ال ان  يؤد  إلة الشعؾر  طا    مسمسل "طال "، كطا أن% ك31لظسية   ضية اأخ  االتأر

، ونتفق ل و الظتيصة Higgins (02.1, 202)زدراء ال ات  با وعدم الراا والشعؾر االفشل وإاال
مؽ أن مشالدة الدراما نؤدي االفرد إلة التظا ض والتظرف وعدم  Lyons (1101, 55)م  دراسة 

 ت والشعؾر ااالستافاف والتبمد.السيظرة عمة ال ا
نؾجد عال ة دالة إحصاةيا لحؽ درجات عحظة السادس ومظا شتها  ودص   الفرض  ةصيدتومم 

 ؼ  ن ت ولمتح ق مؽ صح واستبيان مشالدة الدراما الصعحدلة. الراا عؽ الحياةالدراسة    مؿياس 
استبيان و  عؽ الحياةالراا مؿياس لحؽ درجات أ راد العحظة عمة معامل االرنياط  حساب

 (.08ونؼ  التؾصل لطصفؾ ة معامالت االرنياط كطا    جدود ). مشالدة الدراما الصعدلة
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 (02عذول )

 يؼبيم االسرجبغ ثٍُ دسعبد انؼُُخ ػهً يمُبط انشظب ػٍ انحُبح واعزجُبٌ يشبهذح انذسايب انصؼُذَخ

 انًزغُشاد
 (442)ٌ =  يشبهذح انذسايب انصؼُذَخ

 ذالنخان لًُخ س

 1.14 *1.011 خانزارُ ػٍ انحُبح انشظب

 1.10 **1.045 خانذساعُػٍ انحُبح انشظب 

 غُش دانخ 1.112 خاألعشَػٍ انحُبح انشظب 

 1.10 **1.031 خًغزًؼُانػٍ انحُبح انشظب 

 1.10 **1.043 انذسعخ انكهُخ

عمة  عحظةدرجات الد عال ة سالية دالة إحصاةيًا لحؽ ؾ وج (08يتضت مؽ جدود )
عؽ  الراا اعد عدا اأاعادو الراا عؽ الحيا لديهؼ مؿياسلدراما الصعحدلة و استبيان مشالدة ا

عال ة سالية لحر دالة إحصاةيًا، ويطجؽ نفسحر ل و الظتيصة اأن مشالدة ال  ةاأسري الحياة
ال يؽ ل ضؾن مزيدًا مؽ الؾ ا "الطعيشة"    عالؼ  الطشالديؽالتميفزيؾن نغرس لد  

الطهؼ مؽ خالد الصؾر، زيؾن طر ًا لرؤية عالطهؼ الحؿي  ،  هؼ أكتر عراة لرؤية عالتميف
(، (Bryant & Oliver, 1112, 24 أ  ار الت  نغهر خالد عدسة التميفزيؾن والؿيؼ، وا

عؽ طريق االنصار ااآلثار  نعي الدراما الصعحدلة ن دم صؾرًا لمتراء السري  والظصاح اال 
اأحداث لم ؾة والاروج عؽ ال ادؾن وم اومة السمظات ولحرلا مؽ  ون دم صؾراً  ،واأسمحة
،  تتس  الطسا ة لحؽ عالط  الؾا ع  والعالؼ ال ي يراو لظفس   حهاالت  يرالا الطرالق  وال ضالا

ة  مطا يؤدي إلة مستؾيات مظافضة مؽ الراا عؽ الحياة    كا ،عبر شاشة التميفزيؾن 
 صتطعية.طوالدراسية والجؾادي حيان  الشاصية واأسرية 

كطا أن الطرالق مؽ العحظة ير  أن نمػ الدراما نعرض أشياء ال نطتل لالبية الصعحد، 
، الصعحدلة وأد  ححظطا يتص  لتح حق ألداف نظمعان   إد  ال لصد الؾا   كطا نعرا  الدراما

أسري، )ال ان ، واؼيعصز عؽ نحؿي ها مطا لجؾن عاة ا أمام الراا عؽ الحياة اأاعادو 
ؼيعترض عمة أسمؾب     الحياة وعمة إمجادان  والت  ال نؤلم  . صتطع (طوالدراس ، وال

لمؾصؾد لطا يريد، وك لػ ؼيعترض ويتطرد عمة اأدشظة الت  ن دمها مدرست / جامعت ، كطا 
ير  أن الطؾاد الت  يدرسها ال نشي  ططؾحان ، وكطا جاء    لظؾد الطؿياس ؼيشعر الطرالق 

ظة احياة أسرية مطمة، وأن عال ان  االطحيظحؽ ا  متؾنرة لدرجة أد  لف ر    االست رار مؽ العح
   محا غة ومجان آخر، وكل ل ا مؽ شأد  أن لعؾو نح حق الراا عؽ الحياة عامة 
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وبأاعادو، ولؾ ما يرنيت سميا االتعرض لمدراما الصعحدلة، ومطا يؤيد ذلػ ما نؾصما إلي  
ث لمبا  ئة اأمية عمة الشاصيات واأاظاد    الدراما الصعحدلة الدراسة التحمحمية؛ حح
 %.  50.6مؾا  التحمحل لظسية 

ححث نبحؽ وجؾد  Ye (6112, 67)ونتفق دتاةج الدراسة الحالية م  دتاةج دراسة 
عال ة سالية لحؽ التعرض التميفزيؾد  لؾج  عام والراا عؽ الحياة لد  الطشالديؽ، 

إال أد  يرنيت اادافاض الراا  ،ؼ لمحالة الطزاجية ومشاعر الطشالدهم التعرض لمتميفزيؾن 
اض فارنيت اادا Medical dramasعؽ الحياة لديهؼ، حتة أن التعرض لمدراما الظبية 

الراا عؽ الحياة لد  الطشالديؽ ألضًا، ونتفق دتاةج الدراسة الحالية ألضًا م  دراسة 
Gülnar & Balcı 1101, 41))  لية لحؽ نعرض الشياب الصامع  اة سححث وجدت عال

 .لمتميفزيؾن ومستؾ  الراا عؽ الحياة لديهؼ
 التوصيات:

 .الطظاسي لمطرال حؽااللتطام اطا ي ب ث  إعالميا لمشياب والعطل عمة نفعحل اإلرشاد  -أ 

 مراجعة محتؾيات الدراما الصعحدلة اححث نتفق م  مصتط  الصعحد  عميا. -ب 

ض إدراا ال ات لد  الطرال حؽ، مطا  د يزيد مؽ عطل لرامج إرشادلة لعالج نظا  -ج 
 نؾا  هؼ.

إرشاد اآلااء والطعمطحؽ ل يؽية التعامل م  الطرال حؽ االظرو البظاءة، مطا  د ير    -د 
 درجة الراا عؽ الحياة لديهؼ.

جراء الطزيد مؽ الدراسات حؾد نظا ض إدراا ال ات لد  مصتط  الدراسة، مطا  د لساعد إ -ه 
 دتاةصها.   التأكد مؽ صحة 

 البحوخ املكرتحة:
 لتاؽيف نظا ض إدراا ال ات لمطرال حؽ. بظاة  ال ان  عالية اإلرشاد ال -أ 

 الراا عؽ الحياة وبعض الطتغحرات الظفسية لمطرال حؽ دراسة كمحظيجية. -ب 

 البرامج الحؾارية ونظا ض إدراا ال ات لد  عحظات أخر  مؽ الطصتط  الطصري. -ج 

والصحؽية واالل ترودية    نظا ض إدراا ال ات والراا عؽ نأثحر اإلعالدات التميفزيؾدية  -د 
 الحياة لد   ئات الصطهؾر الطصري الطاتمفة.
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