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المستخلص

ان وضع المرأة في اي مجتمع يمثل احد المعايير االساسية لقياس درجة تقدم ذلك المجتمع
ومتابعـــة مســـيرة النهضـــة جنبـــا الى جنـــب مع الرجل  ,ومما ال شـــك فيه ان المـــرأة تحظى االن
باهتمام الدولة ولو كان محدودا  ,حيث تقوم االيديولوجيات العامة على ضرورة مشـــاركة المرأة
فـــي عمليـــات البنية االقتصاديـــة واالجتماعية  ،وحقها في كســـب المعلومـــات والمعرفة والترفيه
وممارسة دورها في التطوير من خالل دورها الرئيس والفاعل في تكوين االسرة وتربية االجيال .
وتؤثـــر الروافـــد االساســـية التـــي تســـتقي منها المـــرأة معلوماتهـــا وافكارها تاثي ار مباشـــ ار في
تكويـــن كيـــان المـــرأة الثقافـــي والمعرفـــي  ,وتاتـــي القنـــوات الفضائية فـــي مقدمة تلـــك الروافد ,
مـــن حيـــث تلبيىـــة احتياجاتهـــا الفكريـــة وتزويدها بما يجري في المجتمع ســـواء على المســـتوى
المحلـــي ام العالمـــي  ,ومدهـــا بالقدرة علـــى اتخاذ الق اررات المناســـبة لمواجهـــة المعضالت التي
تواجههـــا وتحقـــق اهدافهـــا المختلفة النفســـية واالجتماعية .
وجـــاء هـــذا البحـــث للكشـــف عن عادات تعـــرض طالبات الجامعـــة اللواتي يشـــكلن اكثر من
نصـــف النســـاء فـــي المجتمـــع  ,ومـــا االســـباب والدوافـــع وراء هـــذا التعـــرض وعالقتهـــا بتعزيز
الروابـــط والقيـــم االســـرية لديهن .
وكانت اهم نتائج البحث من خالل اجراءات البحث الميدانية وتطبيق المعادالت االحصائية,
ارتفـــاع نســـبة مشـــاهدة برامج المرأة مـــن المبحوثات وعد هذه البرامج مصـــد اًر مهماً من مصادر
المعلومـــات المعرفيـــة والفكريـــة للمبحوثـــات  ,وقـــد تـــم اثبات الفرضيـــة الرئيســـية للبحث بوجود
عالقـــة ايجابيـــة بين مضامين تلك البرامج وتعزيز القيم االســـرية لدى المبحوثات في المجتمع .
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Exposure Habits of Female College Students for women’s Programs in
the Satellite and its Relationship to the Promotion of Family Values
Dr. Muntaha Hadi
College of Mass Communication
University of Baghdad
Abstract
The status of women in any society is one of the basic criteria for measuring
the degree of progress that society and follow renaissance march side by
sidewith men , and is no doubt that women are now of interest to the state
, even if limited , which promotes public ideologies on the need for womens
participation in economic infrastructure operations and social and the right
to gain information and knowledge, entertainment and exercise its role in
development through its president and actor in the family and raising the next
generation configuration.
And affect the basic tributaries that draws them women information and
ideas have a direct impact on the composition of cultural and cognitive entity
woman comes satellite channels in the forefront of those tributaries, in terms
of meeting the intellectual needs and providing them with what is happening
in the community, both at the local level or the global and extended the ability
to make the appropriate decisions to confront the dilemmas faced and achieve
its goals of different psychological and social.
The research was presented for the detection of university students who
make up more than half of the women in the community habits , and the
reasons and motives behind this exposure and its relationship to strengthen
ties and family values to have .
The main search results through research procedures and field application
of statistical equations , the high proportion of show womens programs by the
respondents of these programs promise an important source of knowledge and
intellectual innformation to the respondent , was to prove the hypothesis key
to search the existence of a positive relationship between the content of those
programs and the promotion of family values in respondent in the community .
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المقدمة

تحتـــل وســـائل االعـــام موقعـــا مهما وســـط المقاييس التي تشـــير الى مســـتوى الحضارة في
اي بلـــد مـــن بلـــدان العالـــم والـــى مدى الديمقراطيـــة في هـــذا المجتمع اوذاك  .ومما ال شـــك فيه
ان وســـائل االعـــام تتدخـــل فـــي تشـــكيل الكثير من مفاهيـــم النـــاس وتصوراتهم فـــي الكثير من
مجـــاالت الحيـــاة واهم تلك الوســـائل القنـــوات التلفزيونيـــة ,واصبحت المجتمعـــات الحديثة تعتمد
اعتمـــادا كبيـــ ار علـــى القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائية فـــي نقل الرســـائل االتصالية التـــي يراد لها
ان تصـــل الـــى الجماهيـــر وهذا يعني قـــدرة القنوات التلفزيونية على تشـــكيل اولويـــات الجمهور,
وذلـــك لمـــا تمتـــاز بـــه مـــن خصائص تتيحـــح لها ان تكـــون متفوقة فـــي التاثير واالنتشـــار على
وســـائل االتصـــال االخـــرى  ,ومـــع ازدياد نســـبة المشـــاهدة التلفزيونيـــة للمجتمع عمومـــا  ,ولكل
الفئـــات وتعـــد فئة الشـــاباب اكثر فئات المجتمع تعرضا للقنوات الفضائية ال ســـيما فئة (النســـاء
الشـــابات) وذلـــك بحكـــم وضعهـــا االجتماعـــي من حيـــث انهم فئـــة تعيـــش مرحلـــة انتقالية نحو
تغييـــر وضعهـــا الفكـــري واالجتماعي عن طريق تحصيل المعرفة  ,فالشـــباب هم االكثر قدرة على
فهـــم التقنيـــة الحديثـــة وتطبيقهـــا  ,وبالتالي هم االكثر اقباال على االســـتفادة منهـــا والتاثير فيها
 ,فالطلبـــة الجامعيـــون ليســـوا فقـــط اكثـــر الفئـــات تعرضا للتغير بل انهم يشـــكلون اقـــوى عوامل
التغييـــر الثقافـــي واالجتماعـــي لمـــا يحملون مـــن رؤى وتصـــورات تخالف في بعـــض جوانبها ما
()1
لـــدى االجيـــال الســـابقة التي عاشـــت احـــوال وتقنيات تختلـــف تماما عما هو موجـــود االن .
مشكلة البحث

ال حظـــت الباحثـــة ان هنـــاك غموظـــا يلـــف تحديـــد عادات تعـــرض الطالبـــات لبرامـــج المرأة
وكذلـــك عالقـــة هـــذا التعـــرض بتعزيز القيم االســـرية لـــدى عوائلهن وللكشـــف عن هـــذه العالقة
حـــددت االســـئلة التالية :
1.1ما مدى تعرض طالبات لبرامج المراة ؟
2.2ما البرامج المفضلة لدى الطالبات ؟
3.3ما الفترات المالئمة للمشاهدة ؟
4.4ما االسباب والدوافع وراء التعرض لبرامج المراة ؟
5.5هل هناك عالقة ما بين كثافة التعرض لبرامج المراة وتعزيز القيم االسرية لديهن ؟
6.6ما طبيعة العالقة بين كثافة التعرض لبرامج المراة وتعزيز القيم االسرية ؟
جملة الباحث االعالمي
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االهداف

1.1معرفة مدى تعرض الطالبات لبرامج المراة في الفضائيات
2.2معرفة مدى كثافة التعرض
3.3تحديد الفترات المفضلة وزمن التعرض للطالبات لبرامج المراة في الفضائيات
4.4تحديد نوع العالقة ما بين كثافة التعرض والقيم االسرية لدى الطالبات
5.5اسباب ودوافع تعرض الطالبات لبرامج المراة في الفضائيات
اهمية البحث

ان اهميـــة كل بحـــث علمـــي تاتـــي مـــن اهمية المشـــكالت التي يثيرهـــا والموضوعـــات التي
يتناولهـــا والمجـــاالت التـــي يمتد لها ,كما ان بحـــوث الجمهور هي من البحـــوث المهمة للتعرف
علـــى عـــادات الجمهور في التعرض لوســـائل االعالم  ,واســـتخدام الجمهور لهذه الوســـائل وما
هـــي اهـــم الدوافـــع وراء ذلك التعـــرض  .وتاتي اهمية هذا البحث كونه يتنـــاول موضوعة عادات
التعـــرض للبرامـــج المتخصصـــة بالمـــرأة مـــن قبـــل طالبات الجامعة  ,ال ســـيما ونحـــن في عصر
التخصـــص االعالمـــي مـــن ناحية الجمهـــور والمضمون واهميته ليكون رســـالة موجهة مباشـــرة
للجمهـــور المســـتهدف ممـــا يســـهم فـــي تحقيـــق االهـــداف المرجـــوة من بـــث المـــادة االعالمية
لشـــريحة مهمـــة مثل شـــريحة المرأة .
منهج الدراسة

يعـــد هـــذا البحـــث مـــن البحـــوث الوصفيـــة التـــي تركـــز علـــى ســـمات وخصائـــص المجتمع
الخاضـــع للدراســـة  ,وقـــد تبنـــت الباحثـــة منهـــج المســـح والـــذي يعـــد جهـــدا منظمـــا في ســـبيل
الحصـــول علـــى المعلومات عن الظاهرة المدروســـة  ,والتعرف على الخصائص االساســـية التي
يمتـــاز بهـــا الجمهـــور عبـــر تعرضـــه للبرامج المدروســـة واســـباب دوافـــع ذلك التعـــرض ومديات
()3
تعرضـــه لتلـــك البرامـــج ( )2وبمـــا يســـمح بتعميم المســـح علـــى المجتمع .
مجتمع البحث
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اختـــارت الباحثـــة طالبـــات كليـــة االعـــام الربـــع مراحـــل  ,وذلـــك الن طالبـــات كليـــة االعالم
يدرســـن ضمـــن تخصصهـــن اعـــداد البرامج واالعـــام المتخصـــص ويعتبرن اقرب لفهم االســـئلة
المتضمنـــة فـــي اســـتمارة البحث .
نوع العينة واجراءات اختيارها

بعـــد حصـــر عـــدد مجتمع البحث وهـــو طالبات كلية االعـــام للمراحل االربعة للعام الدراســـي
( )2013 – 2012القســـام الكليـــات كافـــة “( قســـم الصحافـــة  ,قســـم الصحافـــة االذاعيـــة
والتلفزيونيـــة  ,قســـم العالقـــات العامـــة ) والبالـــغ عددهـــن ( ) 369طالبة اخـــذت الباحثة العينة
القصديـــة  ,فشـــملت المرحلـــة الثالثـــة والمرحلـــة الرابعة  ,لالســـباب التالية :
1.1ان هـــذا النـــوع مـــن العينـــة يعطي الباحثة فرصة لدراســـة مجتمع يحقق اهـــداف بحثها كون
المجتمـــع ضمن االختصاص .
2.2ان هذه العينة اي العينة القصدية تحقق للباحثة فرصة للكشف عن مشكلة البحث .
وفضلت الباحثة اختيار طالبات المرحلتين الثالثة والرابعة وذلك لالسباب التالية :

1.1ان الباحثـــة كونها تدريســـية في كليـــة االعالم تدرك ان الطالبة في المرحلـــة الثالثة والرابعة
تدرس مواد منهجية تســـتطيع من خاللها معرفة مفهوم االعالم المتخصص بقضايا المرأة.
2.2ان الباحثـــة تـــدرك ان طالبات المرحلة الثالثة والرابعة يدرســـن ضمـــن المفردات مادة مناهج
البحث ولذلك افترضت الباحثة انهن ســـيتعاملن بوعي مع االســـتمارات التي ستوزع عليهن.
بلـــغ عـــدد العينـــة القصديـــة (  )180مبحوثـــة وبعـــد تطبيق قانـــون اختيار العينـــات ومدى
تمثيلهـــا ظهـــرت النســـبة ممثلة لمجتمع البحث قياســـا باحجام العينـــات المالئمة النجاز البحوث
وقامـــت الباحثة بتوزيع االســـتمارات وكان المســـترجع منهـــا (  : )140والقانون
عدد العينة 180

 = 100 xنسبة تمثيل العينة ()%41

مجتمع البحث 369
الصدق والثبات
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بعد اعداد اداة البحث استمارة االستبانه المكونه من (  )19سؤاال تم عرض االستمارة على الخبراء:

1.1أ.د وسام فاضل _ جامعة بغداد – كلية االعالم
2.2أ.م .د طالب عبد المجيد  -جامعة بغداد – كلية االعالم
3.3أ.م.د رعد الكعبي  -جامعة بغداد – كلية االعالم
وكانـــت نســـبة اتفاقهـــم علـــى صالحيـــة ما تـــم وضعه من اســـئلة لقيـــاس ما يراد قياســـه ,
وظهـــرت نســـبة اتفاقهـــم عاليـــة  ,امـــا فيمـــا يخص الثبـــات  ,فان العالقـــة بين صـــدق االختبار
وثباتـــه عالقـــة ارتباطيـــة عالية (*)  ,ويشـــير الخبـــراء ان كل اختبار صادق هو ثبـــات بالضرورة
وقـــد اعتمـــدت الباحثـــة علـــى ارتفاع نســـبة الصدق كونه يشـــكل مؤشـــ ار على ثبـــات النتائج .
تعريف مصطلحات البحث
عادات المشاهدة

كلمـــة عـــادات هـــي جمـــع ( عـــادة ) وهـــي  :نمـــط من الســـلوك يقوم بـــه االنســـان  ,ويعود
الـــى فعلـــه مـــ ار ار وتك ار ار ( )4وبالتالي فان عادات المشـــاهدة  :هي ســـلوكيات االنســـان المصاحبة
للمشـــاهدة التلفزيونيـــة والتـــي يحـــرص على القيـــام بها م ار ار وتكـــ ار ار كلما شـــاهد التلفزيون (. )5

يقول علماء النفس ان العادة تتكون من ثالثة عناصر مرتبطة ببعضها البعض .
•العنصر االول  :المعرفة ( اي المعرفة النظرية بالشيء المطلوب عمله)
• العنصر الثاني  :الرغبة ( اي توفر الدوافع والحوافز والميل النفسي لعمل هذا الشيء
•العنصر الثالث  :المهارة ( اي القدرة والتمكن من عمل هذا الشيء )
فـــاذا التقـــت هـــذه العناصـــر الثالثـــة فـــي عمل من االعمـــال فقد اصبـــح عـــادة  ,واذا نقص
واحـــد مـــن هـــذه العناصر فانـــه يحـــول دون التعود علـــى العمل .
التعرض

شـــواهد الواقـــع اللغـــوي للفعـــل (تعرض ) ومصـــدره التعـــرض  ,تؤكد ان (التـــاء) تفيد رغبة
الفاعـــل فـــي الفعـــل  ,والعـــرب يقولون  :عـــرض لي الشـــيء واعرض وتعرض واعتـــرض بمعنى
واحـــد ,فهـــذه النصـــوص اللغوية للتعرض بمعنى االعتراض وهي تـــدل على ان الفعل ( تعرض)
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ومصـــدره التعـــرض يفيـــدان رغبـــة الفاعـــل فـــي الفعل والمفعـــول به(.)6امـــا اصطالحا فقـــد تناوله
العديـــد مـــن الباحثيـــن والمختصيـــن فـــي االتصـــال باعتبـــاره نشـــاط اتصالـــي يمارســـه الجمهور
للتعـــرف علـــى الرســـائل االتصالية التي تنقلها وســـائل االتصـــال  ,وبما يالئـــم اتجاهاته وميوله
واهتماماتـــه اي يكـــون انتقائـــي بتعرضـــه لهذه الرســـائل ال ســـيما البرامج التلفزيونيـــة منها بغية
الحصـــول علـــى ما يشـــبع حاجاتـــه ورغباته  ,ويلبـــي طموحاتـــه وتطلعاته (. )7
طالبات

كلمة طالبات هي جمع ( طالبة ) و( الطالب الجامعي ) حسب تعريف اتحاد الجامعات العربية  ,فانه
يعرف بالتالي هو الشخص المسجل لنيل درجة علمية وفق االنظمة المعمول بها في الجامعة المعنية .
جامعة

حســـب تعريـــف اتحـــاد الجامعـــات العربيـــة هي  ( :مؤسســـة تعليم عال وبحـــث علمي ذات
شـــخصية اعتباريـــة مســـتقلة بها من قبـــل الدولة القائمة فيها  ,تعنى بالتعلـــم بعد الثانوي وتقدم
برامـــج ال تقـــل مـــدة الدراســـة فيها عن اربع ســـنوات او مـــا يعادلها في ســـاعات معتمدة للمرحلة
الجامعيـــة االولـــى مـــع مراعـــاة النظـــم المعمول بهـــا دوليـــا  ،وتمنح احـــدى الدرجـــات الجامعية
البكالوريـــوس او الماجســـتير او الدكتـــوراه او ما يعادلها .
القيم

هـــي مجموعـــة االخـــاق والمبـــادىء الحســـنة التـــي يجـــب االلتـــزام بهـــا لما لها مـــن اثار
ايجابيـــة علـــى الفرد والمجتمع عامة  ,والقيم شـــيء معنوي تكتســـبه االشـــياء واالفـــراد والقضايا
متعلقـــة ومؤثـــرة بهـــا  ,وهذا ما يجعل الســـلوك المحمي بالقيمة ســـلوكا عميـــق الجذور الرتباطه
()8
بـــاالرادة والوجـــدان مـــن حيث كونـــه محبوبـــا وبالعقل من حيـــث كونه ذا قيمة ومبـــر ار .
االطار النظري للبحث
الجمهور وعالقته ببرامج المرأة .

تطورت وسائل االتصال وتعددت في السنوات االخيرة تطو ار هائال بفضل التقدم العلمي والثورة
التكنلوجية التي شهدتها  ,فاصبحت وسائل االعالم تمارس دو ار جوهريا في اثارة اهتمام الجمهور
بالقضايا والمشكالت المطروحة  ,حيث تعد وسائل االعالم مصد ار رئيسا يلجأ اليه الجمهور في
اســـتقاء معلوماته عن كافة القضايا السياســـية واالجتماعية بســـبب فاعليتها وانتشارها الواسع .
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وهـــذا يعنـــي قـــدرة وســـائل االعـــام علـــى تشـــكيل اوليـــات الجمهـــور وخاصـــة الفضائيات ,
وذلـــك لمـــا تمتـــاز بـــه مـــن خصائـــص تتيح لهـــا ان تكون متفوقـــة فـــي التاثير واالنتشـــار حيث
تجمـــع الصـــوت والصـــورة واللـــون والحركـــة فتســـيط علـــى حـــواس االنســـان كلهـــا  ,فضال عن
اتســـاع جمهورها ونســـبة المشـــاهدة لرســـائلها االعالمية ولكل الفئات  ,كما ان ظهور القنوات
الفضائيـــة المتخصصـــة مثـــل القنـــوات الرياضيـــة واالخباريـــة واالســـرة والطفـــل والدينيـــة وكذلك
الغنائيـــة واالقتصاديـــة ,جـــاء مواكبـــا للنمـــط الجديـــد فـــي عالـــم متغير وباتـــت الفضائيـــات تبث
()9
برامجهـــا علـــى مدار الســـاعة .
وتعـــد فئة النســـاء وخاصـــة طالبات الجامعة اكثر فئـــات المجتمع تعرضا للقنـــوات الفضائية
وذلـــك بحكـــم وضعهـــا االجتماعي مـــن حيث انها فئة تعيـــش مرحلة انتقالية نحـــو تغيير وضعها
الفكـــري واالجتماعـــي مـــن خالل تحصيـــل العلم والمعرفـــة  ,فطالبات الجامعة يعـــدن اكثر الفئات
تعرضـــا للتغييـــر ويشـــكلن اقـــوى عوامـــل التغييـــر الثقافـــي واالجتماعـــي لمـــا يحملـــن مـــن رؤى
وتصـــورات تخالـــف فـــي بعض جوانبهـــا ما لدى االجيال الســـابقة التي عاشـــت ظروفـــا وتقنيات
تختلـــف تماما عـــن ما هو موجـــود االن (.)10
لقـــد اصبحـــت القنـــوات الفضائيـــة حقيقـــة واقعـــة ومؤثرة فـــي حياة المشـــاهدين ومـــن ثم لم
يعـــد فـــي االمـــكان تجاهلهـــا لما لهـــا من العديد مـــن االثار على مشـــاهديها وذلك مـــن خالل ما
تقدمـــه مـــن كـــم هائل مـــن البرامج المتخصصـــة من حيث الشـــكل والمضمون  ,حيـــث تمثل قوة
اعالميـــة ال يســـتهان بهـــا فـــي تشـــكيل ادراك وتصورات الراي العام بشـــأن نظام الحكم والســـلطة
ولهـــا الـــدور الكبير في تشـــكيل افـــكار واتجاهات المرأة وقيمها االجتماعيـــة والثقافية  ,كما تمثل
الفضائيـــات احـــدى الوســـائل الهامـــة التي تنقل المعلومـــات والمعارف والخبرات الـــى الجمهور ,
كمـــا تقـــدم اطـــا ار مرجعيـــا ومعلوماتيا يســـهم في تدعيـــم وتوثيق معلومـــات الجمهـــور  ,وهو ما
يـــؤدي الـــى تدعيـــم عالقـــة الفرد واحاطته علمـــا بكل ما يحيط به ومشـــاركته فيـــه ,من خالل ما
تقدمـــه مـــن برامـــج منوعـــة حيث انها تعتبـــر من المصادر االساســـية التي يســـتقي الفـــرد منها
()11
معلوماتـــه ومعارفـــه وتلعـــب دو ار هاما في التنشـــئة االجتماعية .
الفضائيات وتعزيز القيم االسرية

تعـــد االســـرة اهـــم لبنـــة اجتماعية وهي بمنزلة المؤسســـة االجتماعية االولى التي ينشـــأ
فيهـــا الفـــرد  ,ومـــن عملية التنشـــئة االجتماعية يكتســـب الكثير من االتجاهات والقيم  ,وتشـــكل
االســـرة منظومـــة متكاملة تقوم على اســـس اقتصاديـــة واجتماعية وادارية واخالقية فهي ليســـت
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تكوينـــا ماديـــا يجمـــع افـــرادا في زمـــن ومكان معين  ,بقـــدر ما هي مونات مادية ومعنوية تشـــير
ايضـــا الـــى العالقـــات الناشـــئة بين هـــذه المكونـــات وما تتضمنه مـــن مكونات اخرى تميز اســـرة
عـــن غيرهـــا تتمثل في حجم االســـرة وهل هي ممتـــدة ام نووية وعاداتها وتقاليها  ,والمســـؤولية
فيها كما ونوعا ( من هو المســـؤول عن كل جزيئة من شـــؤون االســـرة ) ودور كل من افرادها
ومن يحكم هذه االدوار ومحل ســـكنها (ريف ام حظر) ومســـتواها المعيشـــي  ,وغيرها من معايير
يجعلنا ننظر الى االســـر كانظمة متباينة  ,وربما في كثير من االحيان ال يجمعها اال لفظة اســـرة
ومـــا دمنـــا نتحـــدث عـــن القيم البـــد ان نتحدث عـــن االتجاهات التي تشـــكل مدخـــا لتكوين
القيـــم  ,وتعـــرف االتجاهـــات بانهـــا مجموعـــة مترابطة من االراء المســـتقرة نســـبيا .
واالتجـــاه مفهـــوم يعكـــس مجموعـــة مـــن اســـتجابات الفـــرد (كمـــا تتمثـــل في ســـلوكه) نحو
الموضوعـــات والمواقـــف االجتماعيـــة التـــي تختلـــف نحوها اســـتجابات االفراد نتيجـــة جدلية هذه
الموضوعـــات  ,وتتســـم اســـتجابات االفـــراد بالقبـــول او الرفـــض بدرجـــات متباينـــة ( , )14وغالبـــا
تكتســـب االتجاهـــات من عـــدة عوامل :
1.1تمثـــل انعـــكاس العالقـــات داخـــل االســـرة ,على ســـبيل المثـــال ,االتجاهات المحافظـــة مقابل
االتجاهـــات المتحـــررة نتيجـــة لطريقة حياة االســـرة .
2.2التعـــرض لخبـــرة انفعاليـــة صارمـــة كحالـــة الصدمـــة او المرور بتجربة ســـارة تكـــون اتجاها
محابيـــا او معارضا .
3.3االنعزالية التي تجعل من اتجاهات الفرد نموذجا خاصا به
4.4االعـــام واالتصـــال صاحـــب الـــدور االساســـي فـــي نقـــل المعلومـــات التـــي تمثـــل االرضيـــة
المعلوماتيـــة لبنـــاء االتجاهـــات .
وطبقا لهوفالند تتشكل االتجاهات نتيجة مثير يؤدي الى االستجابة  ,وغالبا ما يحكم االستجابة
( االنتباه والفهم ) الوعي الذي يتكون تدريجيا اذا توافرت مقوماته االساسية المتمثلة في المعرفة
العقلية  ,والمعرفة الوجدانية  ,واالعتزاز ( االيمان) بقيمة هذه المعرفة واالسعداد لخدمة هذه المعرفة .
وتتســـم القيـــم بالعموميـــة اكثـــر مـــن االتجاهات وتعـــد االتجاهـــات قيما متعلقـــا بموضوعات
محـــددة  ,بمعنـــى اخـــر يمكـــن لمجموعـــة اتجاهـــات ازاء موضوعـــات متعـــددة ان تكـــون قيمـــة
لـــدى الفـــرد ( .)15وتشـــكل القيـــم مقياســـا للســـلوك ومنظمـــا للعالقات بيـــن االفراد  ,فالمســـؤولية
االجتماعيـــة قيمـــة تشـــمل عدة اتجاهات منها االيجابيـــة نحو احترام العمل  ,واالســـرة  ,والتعليم
جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35

167

عادات تعرض طالبات الجامعة لبرامج المرأة في الفضائيات

د .منتهى هادي التميمي

 ,والمشـــاركة االجتماعيـــة  ,والتعـــاون  .كمـــا تتضمن القيمـــة اصدار حكم على الشـــخص (. )16
وقيم االسرة هي جزء من قيم المجتمع الذي نعيش في كنفه  ,مع االخذ بالحسبان التباينات
التـــي تحملهـــا االســـر وانعكاســـاتها على قيمها  ,مثـــا القيم التي تحملها االســـر الريفية تختلف
كال او جزئيـــا عـــن القيـــم التي تحملها االســـر الحظريـــة  ,من حيث المهنة او العـــادات والتقاليد
وغيرهـــا مـــن القيـــم  ,وهـــذا ال يلغي التشـــابه في اطار المحيـــط االجتماعي الذي يجمع االســـر .
وتعتبـــر وســـائل االعـــام ومـــا تزال المثيـــر االقوى بيـــن المثيرات التـــي يتعرض لهـــا الفرد ,
حيـــث تمارس وســـائل االعـــام واالتصال وفـــي مقدمتها الفضائيات تأثي ار مباشـــ ار وغير مباشـــر
فـــي االفـــراد مـــن خـــال تأثيرهـــا فـــي المثيـــرات االخـــرى (مؤسســـات التنميـــة االجتماعيـــة) التي
تمـــارس تأثيرهـــا فيهـــم  ,وتمـــارس الفضائيات دورهـــا الوظيفي فـــي تكوين قيم االســـرة وتعزيزها
مـــن مداخـــل عـــدة تمثل حصـــر الدوار االعالم فـــي محاورهـــا الثالث :
( الوظيفــة االعالميــة  ,الوظيفــة التثقيفيــة والتنمويــة والوظيفــة الترفيهيــة )

القيم االسرية

هـــي االخـــاق والعـــادات التـــي يلتـــزم بها افراد االســـرة لتثمر جوا مناســـبا لالســـرة وتنشـــئة
االوالد  ,وتتاثـــر القيمـــة ســـلبا او ايجابـــا بالعوامـــل المجتمعيـــة ( الدينية والثقافيـــة واالجتماعية
واالقتصاديـــة ) المحيطـــة بالفرد .
مكونات القيمة

اكد اكثر الباحثين على ان للقيم ثالثة مكونات .:
•المكـــون المعرفـــي  :ويتضمـــن هـــذا المكـــون اختيـــار القيمـــة بعـــد التعـــرف عليهـــا ومعرفة
مزاياهـــا ثـــم االقتنـــاع بها .
•المكـــون الوجدانـــي  :ويتضمـــن هذا المكون الشـــعور النفســـي بالســـعادة الختيـــار القيمة ,
وميلـــه للمواقـــف التـــي تنشـــط فيه هـــذه القيمـــة  ,واعالن التمســـك بها والدفـــاع عنها .
•المكـــون الســـلوكي  :ويتضمـــن هـــذا المكـــون ترجمـــة القيمة كمعتقـــد وقناعة الى ممارســـة
وســـلوك ظاهر يتســـق مـــع مضمـــون القيمة .
وتتميـــز هـــذه المكونـــات انها متداخلـــة ومتفاعلة فيما بينها  ,فليس هنـــاك حدود زمنية بين
مكـــون واخـــر  ,كمـــا يتاثر تفاعلها باالطار االجتماعي الســـائد في المجتمع .
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جـــدول ( )1يبين عمر المبحوثات
النسبة المئوية

العمر

ك

21 – 20
23 – 22
25 – 24

67
61
12

% 47,85
% 43,57
% 8,58

المجموع

140

100

مـــن الجـــدول رقـــم ( )1تبين ان فئـــة المبحوثات باعمار مـــن (  )21- 20جاءت بالمرتبة
االولى بنســـبة  , %47بينما المبحوثات بالمرتبة الثانية بنســـبة  , %43واحتلت المرتبة االخيرة
فئـــة المبحوثـــات بعمـــر (  )25 – 24بنســـبة  . %8ظهـــرت هـــذه النســـب بهـــذا الترتيـــب وذلك
الن اعمـــار الدراســـة الجامعيـــة في العـــراق تبدا بعد انهـــاء المرحلة االعداديـــة اي بعمر الثامنة
تحتـــاج الـــى تثقيـــف والتوجيه واكتســـاب المعلومات  ,عن طريـــق البرامج التلفزيونيـــة لما يمثله
التلفزيون كوســـيلة مهمة للتعليـــم والتثقيف .
جـــدول ( )2رقـــم الفضائيات المفضلة مـــن المبحوثات ( االجابة الكثر من اختيار )
الفضائيات
العربية

التكرارات
95

النسبة المئوية
% 45,454

العراقية

86

% 41,148

االجنبية

16

% 7,656

االجنبية الناطقة بالعربية

12

% 5,742

المجموع

209

%100

يظهـــر مـــن الجـــدول رقـــم ( )2ان تفضيل المبحوثات للقنوات العربيـــة جاء بالمرتبة االولى
بنســـبة  % 45واحتلـــت القنـــوات العراقيـــة المرتبـــة الثانية بنســـبة  , % 41بينما جـــاءت القنوات
الفضائيـــة االجنبيـــة المرتبـــة الثالثة بنســـبة  , % 7واخي ار كانت القنوات االجنبيـــة الناطقة باللغة
العربيـــة بنســـبة  . %5نســـتنتج ان القنـــوات الفضائية العربيـــة والعراقية اســـتحوذت على اغلب
اجابـــات المبحوثـــات وهذا ما يســـتدعي من القائمين على برامج المرأة فـــي هذه القنوات توظيف
مختلـــف االمكانيـــات االنتاجيـــة المعنية ببرامـــج المرأة لتعزيـــز الجوانب الثقافيـــة والتعليمية التي
تنســـجم مـــع اهتمامات المرأة العراقيـــة والعربية .
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جـــدول رقـــم (  )3يبين مدى مشـــاهدة المبحوثات لبرامج المرأة في الفضائيات .
ساعة واحدة

 2ساعة

 3ساعة

المجموع

المشاهدة  /مكان السكن
داخل بغداد

84

28

14

126

خارج بغداد

8

4

2

14

المجموع

92

32

16

140

يتضـــح مـــن الجدول رقم ( )3بان اوقات المشـــاهدة تركزت لدى المبحوثات الســـاكنات داخل
مدينـــة بغداد وجاءت بعدها بنســـب اقل مشـــاهدة لدى المبحوثات الســـاكنات خـــارج حدود مدينة
بغـــداد وهـــذا يبيـــن اهتمام اكثر للمبحوثات داخـــل بغداد بمتابعة برامج المرأة واكتســـاب المهارات
واالفـــكار وهـــذا يعنـــي وجـــود وقـــت فـــراغ لـــدى الطالبة اضافـــة الى الرغبـــة في مشـــاهدة احدث
المعلومـــات والتطـــورات التي وصلت اليه المـــرأة العصرية بادوارها المختلفـــة واهتماماتها كافة ,
ومـــن خـــال اســـتخدام اختبار مربع كاي وتبيـــن انه توجد فروق معنوية بين ســـكن المبحوثات
ومـــدى المشـــاهدة لبرامـــج المرأة في القنـــوات الفضائية حيث كانت قيمة كاي 2المحســـوبة = (
 )0,567وهـــي اصغـــر مـــن قيمـــة كاي 2الجدولية والتي تســـاوي ( )0,711لذلـــك توجد فروق
معنوية بين الســـكن والمشاهدة .
جدول رقم ( )4يبين برامج المرأة المفضلة من المبحوثات في الفضائيات( االجابة الكثر من اختيار)
ك

اسم البرنامج

النسبة المئوية

كالم نواعم

84

%36,20

جويل

68

%29,32

ستايل

32

%13,79

نطقت شهرزاد

26

%11,20

التفاح االخضر – حكمة نساء

10

%4,32

بيور _ انت اجمل

6

%2,58

زهرة الخليج – شباب وبنات – حورية المطبخ

4

%1,73

مسايا -الستات ميعرفوش يكذبوا – في بيتنا طبيب – انتي -الن احلى

2

%0,86

المجموع

232

%100
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يبين جدول رقم ( )4ان برنامج كالم نواعم جاء بالمرتبة االولى ضمن مشـــاهدة المبحوثات
وبنســـبة  % 36مـــن اجابـــات العينـــة  ,بينمـــا جاء برنامج جويـــل بالمرتبة الثانية وبنســـبة %29
مـــن اجابـــات المبحوثـــات  ,واحتـــل برنامـــج ســـتايل بالمرتبـــة الثالثـــة ضمـــن تفضيل المشـــاهدة
وبنســـبة  % 13مـــن اجابـــات العينـــة  ,وجـــاء برنامـــج نطقـــت شـــهرزاد بالمرتبة الرابعة بنســـبة
 ,%11وجاء برنامجي التفاح االخضر وحكمة نســـاء بالمرتبة الخامســـة بنســـبة  , %4وبالمرتبة
السادســـة جـــاء برنامجـــي بيور  ,انت اجمل  ,بنســـبة  %2من اجابات العينـــة  ,واحتلت البرامج
زهـــرة الخليـــج  ,شـــباب وبنات  ,حوريـــة المطبخ بنســـبة  ,%1,73واخي ار جاءت البرامج مســـايا
 ,الســـتات ميعرفـــوش يكذبـــوا ,فـــي بيتنا طبيـــب ,انتي ,االن احلـــى  .يدل هذا التدرج بمشـــاهدة
برامـــج المـــرأة اختـــاف توجهـــات ورغبات المبحوثات لالســـتفادة مـــن المعلومـــات التي تهمهن
كنســـاء في المجـــاالت كافة .
جدول رقم ( )5يبين اســـباب مشـــاهدة المبحوثات لبرامج المرأة ( ســـمح باكثرمن اختيار)
االجابة /المرتبة

االسباب

ك

النسبة المئوية

االولى

لزيادة المعلومات واالطالع على ما يخص المرأة

119

%24,39

السادسة

للترفيه

41

% 8,40

الرابعة

النها تقدم مادة جيدة تناقش واقع المرأة

83

%17

الثانية

النها تركز على موضوعات العناية بصحة وجمال المرأة

102

%20,90

الخامسة

تطرح مواضيع مهمة وجريئة تخص المرأة

56

%11,48

الثالثة

تسلط الضوء على اهم المشاكل االجتماعية التي تعانيها
المرأة العربية

87

%17,83

488

%100

المجموع
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وحول اســـباب ومشـــاهدة المبحوثات لبرامج المرأة تبين من الجدول رقم ( )5ان المشـــاهدة
لزيـــادة المعلومـــات واالطـــاع عـــن ما يخص المـــرأة جاء بالمرتبـــة االولى بنســـبة  , %24بينما
جـــاء ســـبب تقديـــم البرامـــج لموضوعـــات تخص جمال المـــرأة بالمرتبـــة الثانية وبنســـبة , %20
وجـــاء بالمرتبة الثالثة ســـبب معالجة البرامج لمشـــاكل المرأة االجتماعية ،وحـــل بالمرتبة الرابعة
ســـبب تقديم البرامج مادة جيدة تناقش واقع المرأة  ,وجاء بالمرتبة الخامســـة ســـبب ان البرامج
تطـــرح مواضيـــع جريئـــة عن المرأة وحل اخي ار ســـبب مشـــاهدة البرمـــج للترفيه والتســـلية  ,وهذا
يعنـــي ان البرامـــج راعـــت التنوع فـــي في موضوعـــات المرأة تبعـــا الختالف اهتماماتهـــا وميولها
علـــى اختـــاف ادوارهـــا فـــي المجتمـــع كزوجـــة وام وطالبة وموظفـــة وربة بيت ،وجاءت اســـباب
المشـــاهدة لزيـــادة المعلومـــات التـــي تخص المـــرأة والبرامج التـــي تناقش الموضوعـــات الصحية
والجماليـــة للمـــرأة الن هـــذه الموضوعـــات تهـــم المـــرأة علـــى اختـــاف ادوارهـــا فهـــي تصب في
اهتماماتهـــا كانســـانه لها اهميتها فـــي المجتمع .
جـــدول رقـــم ( )6يبين الوقت المفضل لمشـــاهدة برامج المرأة من قبل المبحوثات
االجابة  /المرتبة

الوقت المفضل

التكرارات

النسبة المئوية

الثالثة

صباحا

5

%3,57

الثانية

ظهرا

19

%13,58

االولى

مسا ًء

116

%82,85

المجموع

140

%100

يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم ( )6ان مشـــاهدة برامـــج المرأة مـــن المبحوثـــات تتركز في
الفتـــرة المســـائية فجـــاءت فـــي المرتبـــة االولى بنســـبة  ،%82مـــن اجابات العينـــة ،بينما
جـــاءت فتـــرة الظهيـــرة بالمرتبـــة الثانيـــة بنســـبة  ،%13واخيـــ ار جـــاءت الفتـــرة الصباحية
مســـاء وممـــا معـــروف لـــدى المختصين
بنســـبة  ، %3وهـــذا يعنـــي ان المشـــاهدة تتركـــز
ً
باالعـــام ان المـــرة االولـــى لعـــرض البرنامـــج تكون فـــي الفترة المســـائية لمـــا تحتله هذه
الفتـــرة من نســـبة مشـــاهدة عاليـــة(*) حيث تكون العوائـــل متفرغة في هذا الوقت لمشـــاهدة ما
يعـــرض فـــي التلفزيون ســـيما المرأة ،النشـــغالها صبحا في العمل او في اعمـــال البيت ،بينما اذا
كانـــت المـــرأة غير متفرغة للمشـــاهدة فيمكنها مشـــاهدة البرامج في االعـــادة التي غالبا ما تكون
فـــي وقـــت الظهيـــرة وهـــذه من عـــادات المشـــاهدة المهمة التي يجـــب على القائميـــن على انتاج
برامـــج المـــرأة التركيـــز عليها وبث البرامـــج خالل هذه الفتـــرة لتحقيق الفائـــدة للجمهور والنجاح
وتحقيـــق اهـــداف القنـــاة التلفزيونية فـــي الوصول الى جمهـــور البرامج .
جملة الباحث االعالمي
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جدول رقم ( )7يبين مدى العالقة بين فترات المشاهدة وتاثيرها في عدد ساعات المشاهدة
وقت المشاهدة فترة
المشاهدة
صباحا
ظهرا
مسا ًء
المجموع

ساعة واحدة

 2ساعة

 3ساعة

المجموع

3
10
79
92

2
6
24
32

صفر
3
13
16

5
19
116
140

وحـــول عالقـــة عدد ســـاعات المشـــاهدة مع الفتـــرات المفضلة للمشـــاهدة تبين مـــن الجدول
رقم ( )7ان ( )5من المبحوثات يشـــاهدن البرامج صباحا بواقع ( )3مبحوثة يشـــاهدن لســـاعة
واحـــدة وســـاعتين لــــ ( )2مبحوثة بينما لثالث ســـاعات كانت صفر ،اي لـــم يكن هناك مبحوثات
يشـــاهدن البرامـــج لثـــاث ســـاعات صباحـــا  ,بينمـــا المبحوثـــات اللواتـــي يشـــاهدن البرامج ظه ار
جـــاءت بواقـــع ( )10مبحوثـــات يشـــاهدن ســـاعة واحدة ،و( )6مبحوثات يشـــاهدن لســـاعتين ,
مســـاء فقد جاءت
وكانـــت ( )3مبحوثـــات يشـــاهدن لمـــدة ثـــاث ســـاعات ،اما مشـــاهدة البرامج
ً
بواقـــع ( )79مبحوثـــة يشـــاهدن لســـاعة واحـــدة  ،و( )24مبحوثـــة يشـــاهدن ســـاعتين )19(,
مبحوثة يشـــاهدن ثالث ســـاعات  .وهنا نســـتنتج ان وقت المشاهدة لســـاعة واحدة يحتل المرتبة
االعلـــى  ,بســـبب ان اغلـــب المبحوثـــات يفضلـــن متابعـــة برنامـــج واحـــد يكـــون ربمـــا قريب من
اهتمامهـــا وبمـــا ان معظم هذه البرامج يســـتغرق وقت بثها ســـاعة واحدة جـــاءت هذه النتيجة ,
والختبـــار الفرضيـــة التـــي تقول ان هنالك عالقة بين فترات المشـــاهدة وعدد ســـاعات المشـــاهدة
ومـــن خـــال اســـتخدام ( اختبـــار مربع كاي تبين انـــه ال توجد فروق معنوية بين فترة المشـــاهدة
وعدد ســـاعات المشـــاهدة لبرامج المراة في القنوات الفضائية حيث كانت قيمة كاي المحســـوبة
تســـاوي(  ) 3,031وهي اكبر من قيمة كاي الجدولية والتي تســـاوي (  )2,167لذلك ال توجد
فـــروق عالقـــة بيـــن عدد ســـاعات والفترة التي تشـــاهد فيها المـــرأة البرامج .
جـــدول رقـــم ( )8تبيـــن مدى تقديم برامج المرأة مضامين اســـرية مفيدة من وجهة نظر المبحوثات .
المرتبة

االجابة

ك

النسبة المئوية

االولى

نعم

70

%50

الثالثة

ال

8

%5,72

الثانية

الى حد ما

62

%44,28

المجموع

140

%100
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تبيـــن مـــن الجـــدول رقـــم (  )8ان نصـــف العينـــة اجابت بـ(نعـــم) ,وجـــاءت بالمرتبة االولى
بنســـبة  , %50بينمـــا جـــاءت االجابـــة ( الـــى حد ما) فـــي المرتبة الثانية بنســـبة  , %44واخي ار
جـــاءت االجابـــة بــــ(ال) بنســـبة  , %5وهـــذا يعني اهمية برامـــج المرأة وما تعرضـــه من مضامين
ال يمكـــن االســـتغناء عنهـــا من قبل النســـاء التي تشـــكل نســـبتهم اكثر من نصـــف المجتمع .
جـــدول رقـــم ( )9يبين تاثير البرامج على تعزيز عالقة المبحوثات بافراد االســـرة .
االجابة

ك

النسبة المئوية

نعم
ال
المجموع

119
21
140

%85
%15
% 100

يبيـــن الجـــدول رقـــم ( )9ان االجابـــة بـ(نعم) جاءت اوال بنســـبة  %85بينما جـــاءت االجابة
بــــ (ال) ثانيـــا بنســـبة  , %15وهـــذا يعني ان المبحوثـــات ادركن اهمية المضاميـــن والموضوعات
التـــي تقـــدم فـــي برامج المرأة بعالقتهـــا بافراد اســـرتها اي والديها او زوجها واخوتهـــا وابناءها .
جـــدول رقـــم (  )10يبين نوع واتجاه عالقة البرامج بتعزيز العالقة مع افراد االســـرة .
نوع العالقة

ك

النسبة المئوية

باتجاه عالقة جيدة

76

%63,86

ليس باتجاه عالقة محددة لكنها موجودة

42

%35,29

باتجاه عالقة سيئة

1

%0,85

المجموع

119

%100

تبيـــن مـــن الجدول رقم ( )10ان المبحوثات اللواتي يؤيدن ان مشـــاهدة برامج المراة
واســـتيعاب مضامينها تخلق لهن عالقة جيدة بافراد اســـرهن بنســـبة  , % 63والمبحوثات
اللواتـــي يؤيـــدن عـــدم وجـــود عالقـــة محددة جـــاءت بنســـبة  %35مـــن اجابـــات العينة ,
واخيـــ ار جـــا تأييدهـــن لوجـــود عالقة ســـيئة بنســـبة صفر اي ليـــس لها تأثير فـــي اجابات
العينـــة  ,مـــا يـــدل على ان هـــذه البرامج ال تركز فقـــط على الموضوعـــات الخاصة بالمرأة
مباشـــرة وانمـــا تهتـــم بافراد عائلتها ايضا تســـاهم فـــي توجيه المرأة حـــول كيفية خلق جو
مناســـب لالســـرة التي تتمتع بعالقـــة متينة وقوية .
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العدد ( ) 35

174

د .منتهى هادي التميمي

عادات تعرض طالبات الجامعة لبرامج المرأة في الفضائيات

جـــدول رقـــم ( )11يبيـــن مـــدى اســـهام مشـــاهدة برامـــج المـــرأة فـــي تقويـــة القيـــم
االسرية(ســـمح باكثرمـــن اختيـــار)
االجابة القيم االسرية

موافق

معارض

ك

%

ك

%

ك

%

%87,15 122

12

%8,57

6

%4,28

140

%100

االحترام بين افراد االسرة %78,27 108

20

%14,49

10

%7,24

138

%100

التكافل والتعاون بين افراد االسرة %73,24 104

34

%23,94

4

%2,82

142

%100

32
%70
27 %74,38

%22,86
%22,32

10
4

140 %7,14
121 %3,30

%100
%100

خلق انطباعات حسنة عن االسرة

ك

دعم نموذج االسرة المثالية 98
توثيق اواصر االخوة 90

%

ال رأي لي

المجموع

وحـــول مدى اســـهام مشـــاهدة برامج المـــرأة في تعزيز القيم االســـرية تبين مـــن الجدول رقم
( )11ان اجابـــات المبحوثـــات كانت كما يأتي :
•حـــول عالقـــة مشـــاهدة البرامـــج علـــى قيمة خلـــق انطباعات حســـنة عن االســـرة الســـعيدة
اجابـــت ( )122مبحوثـــة بالموافقـــة  ,بينما كانـــت االجابة لـ( )12مبحوثـــة بعدم وجود رأي
محـــدد  ,واجابـــت ( )6مبحوثـــة بمعارضـــة رأي وجـــود عالقة .
•حـــول عالقـــة المشـــاهدة بتعزيـــز قيمـــة االحتـــرام بيـــن افراداالســـرة اجابـــت ( )108مبحوثة
بالموافقـــة  ,وجـــاءت االجابة لــــ( )20مبحوثة بعدم وجود رأي محـــدد  ,وكانت االحابة بعدم
وجـــود عالقة لــــ( )10مبحوثة .
•عالقـــة مشـــاهدة برامـــج المـــرأة بتعزيز قيمة التكافـــل والتعاون بين افراد االســـرة كانت اجابة
( )104مبحوثـــة بالموافقـــة علـــى وجود عالقـــة  ,وجاءت اجابـــة ( )34مبحوثة بعدم وجود
رأي محـــدد  ,وكانـــت اجابة ( )4مبحوثـــة بعدم وجود عالقة
•حـــول عالقـــة مشـــاهدة برامـــج المرأة بتعزيـــز قيمة دعم نموذج االســـرة المثاليـــة فقد اجابت
( )98مبحوثـــة بالموافقـــة علـــى وجود عالقـــة ايجابية  ,وجاءت اجابـــة ( )32مبحوثة بعدم
وجـــود رأي محـــدد ,وجاءت اجابـــة ( )10مبحوثة بمعارضـــة وجود عالقة .
•عالقـــة مشـــاهدة برامـــج المـــرأة بتعزيـــز قيمة توثيـــق اواصر االخـــوة بين افراد االســـرة كانت
اجابـــة ( )90مبحوثـــة بالموافقـــة علـــى وجود عالقـــة  ,وجاءت اجابـــة ( )27مبحوثة بعدم
وجـــود رأي محـــدد حـــول هـــذه العالقة  ,وجـــاءت اجابـــة ( )4مبحوثات بمعارضـــة وجود عالقة.
•وباســـتخدام اختبـــار كاي 2لتحليـــل البيانـــات الموجـــودة فـــي الجـــدول ( )11لمعرفـــة مدى
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العالقـــة بيـــن مشـــاهدة برامج المرأة وتعزيز القيم االســـرية  ,تبين ان قيمة كاي المحســـوبة
 2,05هـــي اصغـــر مـــن قيمتهـــا الجدوليـــة  , 2,733وبالتالـــي تقبل الفرضية االساســـية
التـــي تقـــول انـــه يوجـــد تأثير لمشـــاهدة البرامـــج على تقويـــة القيـــم االســـرية وتعزيزها في
المجتمـــع  .جـــدول رقـــم ( )12يبين اســـباب عـــدم تعزيـــز البرامج للقيم االســـرية من وجهة
نظـــر المبحوثات .
االسباب

%

ك

تركيز البرامج على قضايا جمال المرأة والعناية بها فقط وتهمل القضايا الثقافية والعلمية %57,14 12
تركز على قضايا هامشية غير مهمة

7

%33,33

عدم التركيز على المواضيع الجريئة التي تخص حياة المرأة

2

% 9,53

المجموع

21

%100

يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم ( )12ان اجابـــات المبحوثات حول عـــدم تعزيز البرامج االســـرية
النهـــا ال تعنـــي بالقضايـــا الثقافيـــة والعلميـــة بالمرتبـــة االولى بنســـبة  ,%57وجاء ســـبب تركيز
البرامج على قضايا هامشـــية غير مهمة بالمرتبة الثانية بنســـبة  ,%33واخي ار جاء ســـبب عدم
تركيـــز البرامـــج علـــى المواضيـــع الجريئـــة التـــي تخص المـــرأة مباشـــرة  ,ومن هذا نســـتنتج انه
توجـــد وجهـــات نظـــر تظهـــر عدم الرضـــا عن برامـــج المرأة من قبل جمهور النســـاء كال حســـب
رأيهـــا  ,ورغـــم قلـــة نســـبة االراء ال انـــه يجب علـــى المعدين مراعـــاة ذلك وعدم اهمـــال اي رأي,
لممكـــي تحقـــق البرامـــج اهدافها فـــي الوصول الى الجمهـــور المســـتهدف والتاثير فيه .
جدول رقم ( )13يبين مضامين برامج المرأة المفضلة من قبل المبحوثات (سمح باكثر من اجابة)
المرتبة

البرامج

التكرارات

النسبة المئوية

اجتماعية – ثقافية

94

%63,08

سياسية – دينية

20

%13,43

الثالثة

رياضية

10

%6,71

الرابعة

صحية – وجمالية

25

%16,78

الثانية

المجموع

149

%100

االولى
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وحـــول مضاميـــن برامج المـــرأة المفضلة تبين من الجـــدول ( )13ان المضامين االجتماعية
والثقافيـــة جـــاءت بالمرتبة االولى بنســـبة  , %63وجاءت المضامين الصحية والجمالية بالمرتبة
الثانية بنســـبة  , %16بينما كانت المضامين السياســـية والدينية بالمرتبة الثالثة بنســـبة %13
 ,واخيـــ ار كانـــت المضاميـــن الرياضيـــة بنســـبة  ,%6ومـــن هذا نســـتنتج ان التدرج في مشـــاهدة
البرامـــج بمختلـــف انواعهـــا نابـــع مـــن التدرج فـــي اهتمامـــات المـــرأة العراقية وخاصـــة الطالبة ,
وذلـــك نظـــ ار لفئتهـــا العمريـــة التـــي تقـــل فيهـــا اهتماماتهـــا السياســـية وتتركـــز اهتماماتها حول
الموضوعـــات االجتماعيـــة والصحيـــة والجماليـــة الن البرامـــج التلفزيونية تعد الوســـيلة الرئيســـة
بيـــن وســـائل االتصـــال االخرى التي تســـتقي الطالبـــة منها معلوماتهـــا المتنوعة .
اهم النتائج

ظهـــر مـــن البحـــث ارتفاع نســـبة المشـــاهدة لبرامج المـــرأة من قبـــل المبحوثات وجاء
تفضيلهـــن للقنـــوات العربيـــة والقنوات العراقية بنســـب متقاربة  ,ما يســـتدعي ايالء اهمية
لبرامـــج المـــرأة فـــي هـــذه القنوات مـــن قبل القائميـــن عليهـــا وتوظيف مختلـــف االمكانات
لتلبيـــة رغبـــات واهتمامـــات المـــرأة العراقيـــة لكـــون هـــذه البرامج تشـــكل احـــدى المصادر
المهمـــة للمعلومات المعرفيـــة للمبحوثات .
تبيـــن مـــن خـــال تطبيق اختبار  K2وجود فروق دالة معنوية بين مكان ســـكن المبحوثات
داخل بغداد وخارجها ومدى المشـــاهدة لبرامج المرأة .
جـــاء ســـبب تفضيل المبحوثـــات لبرامج المرأة مـــن اجل زيادة المعلومـــات واالطالع على كل
مـــا هـــو جديـــد فيما يخص صحة وجمال المـــرأة بالمرتبة االولى وبعدها جـــاء تفضيل المضامين
التي تعني بمناقشـــة وحل مشـــاكل المـــرأة العصرية بعدها
تبيـــن مـــن خـــال تطبيـــق  K2عـــدم وجـــود فـــروق معنوية بيـــن فتـــرة مشـــاهدة المبحوثات
لبرامـــج المـــرأة وعـــدد الســـاعات التي تقضيهـــا في المشـــاهدة .
تبيـــن مـــن خـــال البحـــث وتطبيق اختبـــار  K2تاكيـــد المبحوثـــات ان هناك عالقـــة ايجابية
لمضاميـــن المرأة مع تعزيز القيم االســـرية لديهن وترســـيخها في المجتمـــع من خالل المضامين
التـــي تعرضهـــا وتعالجهـــا البرامـــج لكل االدوار التي تشـــغلها المرأة كاخـــت  ,ام  , ,او زوجة ,
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