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 دوافع تعرض املرأة ألفالم

 الرعب واإلشباعات املتحققة منها

 *د. كــاظــم مــؤنـــس 

 المقدمة : 

التنفصل الفنون وبالذات السينما عن الواقع والحياة االجتماعية فلطالما كانت الحياة 

مصدر إلهام تستمد منها الفنون واآلداب موضوعاتها التي تعالجها في كل مرة بطرق 

و وسائل مختلفة، ولعل السينما من أهم الفنون التي تصور الحياة والواقع بكيفية تجعلها 

الوسائط التعبيرية بل أن طريقتها في التناول تفضي بها إلى  متفوقة على غيرها من

مكانة مرموقة من االهتمام ، ألنها بفعل المشابهة بينها والواقع أضحت تخلع على الواقع 

صورة تفوق الواقع نفسه في التأثير والتصور مما يعطيها أبعادا داللية على مستويات 

، للحد الذي يجعلنا " نؤمن بالواقع الموجود في الصورة مختلفة بالغة العمق و التأثير 

لدرجة أننا ننسى أنها مجرد صورة في الواقع...فرؤية الصورة خطوة نحو إيجاد رمٍز 

لذا كان لها الحظ األوفر لدى المتلقين والمشاهدين نظرا لطبيعتها السينمية ( 1)لها " 

يمكن أن تُضاهى فضال عن  التي أهلتها ألمتصاص التجربة األنسانية بكيفية ال

أستحواذها على خصائص ومجاالت عجيبة تمكنها من التعاطي مع موضوعات عابرة 

لمية بمنتهى ا أنواعا فلتستخلص من ثنايا تجاربهانية تأريخية ومستقبلية وخيالية للزمك

 .اإلبداع 

 ومما الشك فيه أن الخصائص المقترنة بطبيعة الصورة وحركتها تنشد بالضرورة ان

ال يكون تاثيرها محددا ألنها تتطلع ايضا إلى عالقة حب دائمة بين النوع والمشاهد عبر 

زرع حالة من الشغف والشهوة للرعب عند المشاهد خصوصا عندما يتماثل المضمون 

الوسائل المنتجة  والمستحدثات التكنولوجية بصناعتها  مع الطبيعة اإلبهارية التي تقوم 

بل كما هي عليه من قفي السينما فكار وال الوسائل ألذ لم تعد او وضعها على الشاشة، إ

فالتكنولوجية اليوم تضفي على الصورة قوة ساحرة طاغية مما يجعل المشهد على 

الشاشة أقرب إلى الحقيقة ماثال للعيان تصدقه العين وتسلم به وهو ما يحصل لدى 

جمهور ومحبي أفالم الرعب، تلك الظاهرة تدفع بالمتلقين لطلب المزيد من العروض 

من األفالم . ومع أننا نجد أن الكثير من االنتقادات التي تتهم النوع للتعرض لذات النوع 

بالعمل على تردي الذائقة وتخريب مختلف القيم اإلنسانية بالذات لدى المرأة بيدَ أنها 

وتفعل الصورة فعلها نظرا  (2" ) تتفق على " أننا نشاهد قدرا كبيرا للغاية من العنف 

رية عالية المستوى تدفع المتلقي إلى أعماقها السحيقة ثيألما فيها من قوة ذات طاقة ت

حاالت العنف المصممة في لقطات بالغة الدقة تشع على المتلقي  من فضال عن ما تثوره

                                                           
 ممـلـكـــة الـبـحريــن  - الجــامعة األهليــة  *
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لطريق فكار والمواقف حيث تجد ار البصري، ومن هنا تتسلل إليه األالذي يستسلم لإلنبها

كل هو إيجاز لطبيعة العالقة سالكا للتوغل في عالم المشاهد الالشعوري، وهذا الش

 .المترابطة بين المتلقي وما يتعرض إليه

اآلثار الناجمة من مشاهدات وتأسيسا على ذلك تتكرس سلسلة من االفعال و       

ثير الوسيلة في السيطرة وجذب المشاهد من يتمعن في هذا القول يرى قوة تأو الرعب،

نا ن األحساس بالرعب سيظل مرتهأالذي يستغرق في السياق الوصفي للصورة لذلك ف

ذي لسلوب تقديمه لنوع الرعب اأسينوغرافيا المشهد وكيفية عرضه وببالدرجة األولى 

تي حيث تبرز خصائصه الكيفية ال ،سلوبه عن غيرهيختلف في معالجاته وخصائصه وأ

  تميزه بوضوح عن األنواع األخرى مما يجعل منه نوعا مختلفا بالكامل عن بقية األنواع

 .الفلمية في نظرية األجناس السينمائية

الشخوص ،فوأن واحدا من أهم االثار الناجمة عنه هو الشعور بحالة من النكوص        

ي أغلب أو البطلة فتطارد بعضها لتحقيق صيد ثمين ونهاياته غير سعيدة والبطل فيه 

والجدير  ،والرعبهول الصدمة بمأخوذا  ،مدمر ،فالم تخرج بقايا ألنسان خرباأل

ن المرأة في هذه األفالم تشغل المساحات الدرامية األكبر واألثقل وزنا، بالذكر أ

ا تشهده مبوزنها النسبي في والمرشحة األولى واألوفر حظا لبطولة أفالم الرعب، قياسا 

كما  ،والحربية وغيرهااألفالم البوليسية والتأريخية من إنحسار في األنواع األخرى ك

تدور حولها  لو أن أفالم الرعب مختصة بالمرأة بشكل خاص فكل أفالم هذا النوع

احدة وو تعد هذه السمة إلى الواجهة كونها البطلة المطلقة حيث تتقدم المرأة فيها وعنها

 من أبرز خصائص نوع الرعب .

قة الضيفي البواكير األولى من نشأة أفالم الرعب كانت المناظرأو المواقع الموحشة  

ذات الظالل القاتمة والقالع المنعزلة والقصور القديمة البائدة هي أنسب المواقع إلنتاج 

ن كا ،قف عند هذا الحد بل مر بعدة مراحلولكن النوع كحال السينما لم ي  أفالم الرعب،

نا بمصادر مستعييدة ويطور شخصيات جديدة، مكنة جديتطور فيها بسرعة فائقة فيخلق أ

دب القوطي الذي نهل منه كثيرا ثم تطور فسكن المقابر والمزارع ا األكثيرة أهمه

المهجورة والبيوت العتيقة ثم دخل اجساد النساء ومنه إلى رحم المرأة الذي استحال إلى 

 -بيت لمشاعر مختلطة من الغرائبية والشك والواقع، وكلنا نتذكر فلم )طفل روزماري

( في 8691،) وطارد األرواح الشريرة ( للمخرج البولوني رومان بولنسكي8691

جزئه األول للمخرج ويليام فريدكن عن رواية بنفس األسم  لويليام بيتربالتي وهكذا 

استمر النوع بالتطور والتحول وفي غالبيته العظمى كان يتكرس في أجساد النساء اما 

نجد ا فة إال وأنكشف عليهقباألستحواذ أو التقمص أو الترابط ولم يترك النوع منط

نيا ، المسوخ ، البارانويا ، المتحولين، المستذئبين، وغيرها ..وكلها تهاجم يالشيزوفر

مواضع الهشاشة في المرأة .ومع كل هذا نجد أن أغلب محبي أفالم الرعب هم من 

النسوة تلك مفارقة دفعت الباحث للتأمل في مجمل المعطيات اآلنفة الذكر لدراسة : 

 . .الم الرعب واإلشباعات المتحققة منهادوافع تعرض المرأة ألف
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 مشكلة الدراسة :ـ

نوع الرعب هو واحد من هذه األنواع التي حظيت باهتمام بالغ ومتزايد في العقدين 

األخيرين إذ استحال إلى صناعة رابحة بكل المقاييس نظرا لكثرة مشاهديه ومتابعيه 

 مر قد يبدو للوهلة األولىأوالمهوسين به والفئة الغالبة من متابعيه هي من النساء.وهو 

 نها أكثرأأن المرأة تحتفظ بمالمح صورتها النمطية من حقيقة صادمة على اعتبار 

الكائنات موائمة مع الطبيعة اإلنسانية الساعية للهدوء واألمان والكارهة للعنف ورؤية 

ثمة أعتقاد سائد بأنها مجبولة على ذلك، ونكاد نتفق جميعا على أن الطبيعة ، و الدماء

ظاهر والصور الهادئة والمريحة ولعل البشرية لدى المرأة تظهر ميال كبيرا لرؤية الم

ذلك يتواشج مع تركيبتها الفطرية في حب  التعرض لألفالم الرومانسية والكوميدية 

الهادئة وافالم الدراما الناعمة وهو أمر ال يتناقض مع ما ُجبلت عليه ، بيدَ أن الغريب 

 ،ب المهولأن نرى المرأة اليوم تقف وسط  طابور طويل لشراء تذكرة لفلم من الرع

هو أمر محير يؤسس للعديد من التساؤالت مثل :ـ أنى للمرأة كل هذا الدافع الذي  بالشك

يجعلها محبة لكل هذا العنف والرعب الذي تراه على الشاشة ؟ وما الدوافع الكامنة خلف 

هذا الشغف لرؤية مشاهد مخالفة لطبيعتها اآلدمية ؟ وما المتعة التي يمكن أن يوفرها 

الذي تسعى إلشباعه كي تتجشم عناء ا وع من األفالم ؟ ما الذي تفتقده المرأة ؟ ومهذا الن

تعرضها لمشاهد مختلفة من قطع الرؤوس وآكلة اللحوم البشرية وعوالم األشباح 

واألرواح والشياطين ..وغيرها؟ ما السر خلف شغفها بهذا النوع المناقض لطبيعتها 

ها في برك الدماء و صدمات الفزع و الخوف البشرية؟ ما الذي يحدوها ألغماس نفس

 العاصف بالنفس واألعصاب واضطرابات القلب؟

من المؤكد أن ثمة أجوبة عديدة مفترضة تنتجها هذه التساؤالت تتقدمها بشكل مباشر 

األفتراضات والتصورات ذات المنحى النفسي كأن يقال : أن ذلك يقترن بحاالت من 

امنة لدى المرأة، حيث يمثل التوتر النفسي وصدمات التفريغ للشحنات الشعورية الك

الرعب المتالحقة نوعا من التفريغ اإلنفعالي تجد فيه المرأة المتعة واإلثارة لحاالت من 

اإلحباط والمخاوف الدفينة. غير ان هذه التصورات تحايثها أفتراضات و تصورات 

هول الذي تعبر عنه صرخات مغايرة  تتقدمها فكرة مفادها: أن مشكلة الفزع والرعب الم

النسوة  في الصاالت المظلمة  إثناء األنغماس في مشاهد الرعب  أنما هو إستجابات 

لنتاج تراكمي من التجارب المؤلمة التي مررن بها) النسوة( في الطفولة وقد تكون 

  . (1)مشاهدة أفالم الرعب جزءا منها

 شكل خاص على تأثير مضمونوفي سياق متصل ثمة أفتراضات أخرى تنصب ب        

الصورة على المرأة التي تتماهى وجدانيا مع شخصيات الضحايا، فضال عن تمثالت 

الصورة لما يحدث بالفعل حين تنفذ " إلى ما تحت الجلد فتحرك مشاعرنا الداخلية و 

في السينما نحن نقتل مع القاتل ونموت  "   أشمل تعبير لهذا الوصف مقولة جلوكسمان :ـ

لضحية "ولعل ذلك من أخطر تبعات التعرض لما تحدثه الصورة من آثار وتغييرات مع ا

  . (4ى السلوك بحكم تراكم عملية التعرض)تطرأعل
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وتأسيسا على كل ما سبق فقد سعت الدراسة للتوغل بعمق في تفحص العديد من        

 األفتراضات والتساؤالت ألستقصاء أجوبة متصلة ببعضها معبرة عن إطارها

ها كون :الموضوعي بثراء التخصص في مجاالت متصلة بعالم الصورة من مستوى

وسيلة تعبير وتواصل بالدرجة األولى وكظاهرة إدراكية في إطار العالقة مع المرأة 

بشكل خاص من خالل تحديد المسافة الحقيقية بين دوافع تعرض المرأة ألفالم الرعب 

ساس الذي تسعى هذه الدراسة لتحقيقه من واإلشباعات المتحققة منها وهو الهدف األ

تنشدها الدراسة. وبناء عليه فقد صاغ الباحث مشكلة دراسته ى ضمن أهداف أخر

  بالسؤال التالي :ـ

 ما الدوافع الكامنة خلف تعرض المرأة ألفالم الرعب وما اإلشباعات المتحققة منها ؟

  أهداف الدراسة :ـ     

 تهدف الدراسة إلى التعرف على ما يلي :ـ 

 دوافع تعرض المرأة ألفالم الرعب . .8

 اإلشباعات المتحققة لدى المرأة من خالل تعرضها ألفالم الرعب . .2

 األسباب الكامنة وراء تفضيلها ألفالم الرعب . .1

 أنماط وعادات تعرض المرأة ألفالم الرعب . .4

 اآلثار الناجمة من التعرض ألفالم الرعب .  .5

 عناصر الجذب التي تستهوي المرأة في أفالم الرعب. .9

 حجم تعرض المرأة ألفالم الرعب . .9

 األفالم التي تحرص على التعرض لها داخل نوع .أهم  .1

 أسئلة الدراسة :ـ 

 ما الدوافع الكامنة خلف تعرض المرأة ألفالم الرعب . .8

 المتحققة لدى المرأة من خالل تعرضها لنوع الرعب . ما اإلشباعات .2

 تفضيلها لنوع الرعب . ءما األسباب الكامنة ورا .1

 ما أنماط وعادات تعرض المرأة ألفالم الرعب . .4

 رعب .ألفالم الما اآلثار الناجمة عن تعرضها  .5

 ذا النوع من األفالم ؟وتجذبها لهالتي تستهوي المرأة ما العناصر  .9

 ؟ هذا النوع مرأة لما حجم تعرض ال .9

 ؟التي تحرص على مشاهدتها  فالم المفضلة لديها داخل نوع الرعب وما األ .1

 فروض الدراسة :ـ 

. ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين دوافع تعرض المرأة ألفالم الرعب  8

 واإلشباعات المتحققة منها .

ار واآلثتعرض ألفالم الرعب رتباطية دالة إحصائيا بين دوافع . ال توجد عالقة ا2

 الناجمة عنها.
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 حدود الدراسة : 

وتتمثل بدوافع تعرض المرأة ألفالم الرعب واإلشباعات  :الحدود الموضوعية .8

 المتحققة منها .

 تي يسعيين لمشاهدة أفالم الرعب .الالحدود البشرية : وتتمثل بالنسوة ال .2

 لمملكة البحرين .الحدود الجغرافية : وتتمثل بالحدود الجغرافية  .1

 .2181مايو   - 2189الحدود الزمنية   : مدة الدراسة من  نوفمبر  .4

 نوع الدراسة :ـ

تصنف هذه الدراسة من ضمن الدراسات الوصفية التي تهدف إلى وصف االتجاهات 

والظواهر واألحداث والدوافع أو استخدامات الوسائل االتصالية، كونها تجمع البيانات 

ف الظروف الخاصة ثم يتم تسجيل المالحظات عنها و وصوالمعلومات عن ظاهرة ما 

 (5نفسها .)لغرض وضع تعميمات تتعلق بالظاهرة   بها

 منهج الدراسة :ـ

تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يدرس الظاهرة كما هي موجودة على أرض 

إذ يعُد أسلوب المسح هو األسلوب العلمي األمثل  (6الواقع بغرض التعبير عنها.)

 .الباحثلمالئمة أهداف الدراسة الحالية وتطلعات 

 : مجتمع الدراسة 

(  وتأسيسا  9يعرف مجتمع الدراسة "بأنه جميع افراد الظاهرة المقصود دراستها" ) 

على ذلك فأن مجتمع الدراسة الحالية يتمثل بجميع النسوة الالتي يتعرضن ألفالم 

 الرعب .

 عينة الدراسة :ـ

وهي "مفردات أختيرت بعناية فائقة وفقا لمعايير محددة تحقق التماثل في خصــائصــها 

ـــدية لتمثل حيث أن مجتمع الدراســـة  (1) "  ـــة على العينة القص وقد أعتمدت الدراس

سابقة فقد توجه اهتمام الباحث إلى  ضوء المعطيات ال صرا وفي  صر على المرأة ح يقت

 ( إمرأة من النسوة الالئي يتعرضن ألفالم الرعب .811اختيار )

 األداة المستخدمة :ـ

لة تهدف  ــــي قة أو وس ها طري بأن لجمع البيانات والمعلومات من المجتمع تعرف األداة "

سة " وقد صمم الباحث أستمارة األستبيان التي تم تطبيقها على  (  6)الذي تقصده الدرا

 منمفردات العينــة، وقــد مر إعــداد هــذه األداة بــالمراحــل العلميــة المتعــارف عليهــا 

في هداف والبيانات المطلوب جمعها وإعدادها تحديد األعرضــــها على المختصــــين و

 صورتها األولية ومراجعتها منهجيا وعلميا.
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 مؤشرات صدق وثبات المقياس

 صدق صحيفة األستبيانأوالً: 

ستمارة على مجموعة من المحكمين من صدق القياس قام الباحث بعرض األللتحقق   

ديل التي تعوالخبراء األكاديمين  في مجال اإلعالم وقد تمت االستجابة لجميع مقترحات ال

 .لجنة التحكيمأبدتها 

من حجم العينة ثم  %81تم إجراء اختبار قبلي على عينة شكلت نسبة  ثبات القياس : 

 %1.15سبوع وقد بلغت نسبة الثبات أخرى بعد أستمارة مرة بتطبيق األ الباحث قام

وهي نسبة مرتفعة تدل على صالحية األستمارة وإمكانية توظيفها في الدراسة من خالل 

 ( كأحد البرامج اإلحصائية في تحليل البيانات .SPSS) استخدام برنامج

  ثانياً: صدق االتساق الداخلي

الدرجة وللتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس تم حساب العالقة بين درجة العبارة 

الكلية للمحور الذي تنتمي إليه من خالل معامالت ارتباط بيرسون، حيث تبين نتائج 

مكانة المرأة في داخل أن قيم معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور " اآلتيالجدول 

 α(  وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى )1.99-1.11" تراوحت ما بين )األسرة

أسباب مشاهدة أفالم (، وأن قيم معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور "0.05≥

 αإحصائية عند مستوى ) ( وكانت ذات داللة1.92-1.48" تراوحت ما بين )الرعب

دوافع مشاهدة أفالم (، وأن قيم معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور "0.05≥

 α( وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى )1.96-1.19" تراوحت ما بين )الرعب

اإلشباعات المترتبة على (، وأن قيم معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور "0.05≥

(  وكانت ذات داللة إحصائية 1.18-1.49" تراوحت ما بين )الرعبالتعرض ألفالم 

 (. والجدول التالي يوضح هذه النتائج:α ≤0.05عند مستوى )
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 مؤشرات صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة  (1جدول رقم )

محور مكانة المرأة في 

 داخل األسرة

محور أسباب مشاهدة 

 أفالم الرعب

محور دوافع مشاهدة 

 أفالم الرعب

محور اإلشباعات 

المترتبة على التعرض 

 ألفالم الرعب

 الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون 
 الرقم

معامل ارتباط 

 بيرسون 
 الرقم

معامل ارتباط 

 بيرسون 
 الرقم

معامل ارتباط 

 بيرسون 

1 .38(*) 1 .68(**) 1 .65(**) 1 .66(**) 

2 .41(*) 2 .57(**) 2 .64(**) 2 .63(**) 

3 .53(**) 3 .41(*) 3 .62(**) 3 .49(**) 

4 .69(**) 4 .64(**) 4 .43(*) 4 .70(**) 

5 .52(**) 5 .49(**) 5 .36(*) 5 .78(**) 

6 .48(**) 6 .45(*) 6 .48(**) 6 .56(**) 

7 .57(**) 7 .54(**) 7 .58(**) 7 .46(*) 

8 .66(**) 8 .52(**) 8 .64(**) 8 .64(**) 

9 .62(**) 9 .61(**) 9 .56(**) 9 .57(**) 

10 .68(**) 10 .48(**) 10 .52(**) 10 .50(**) 

11 .65(**) 11 .66(**) 11 .54(**) 11 .58(**) 

12 .76(**) 12 .68(**) 12 .66(**) 12 .61(**) 

13 .74(**) 13 .72(**) 13 .49(**) 13 .57(**) 

14 .72(**) 14 .58(**) 14 .39(*) 14 .76(**) 

15 .70(**) 15 .64(**) 15 .42(*) 15 .81(**) 

16 .52(**) 16 .48(**) 16 .51(**) 16 .58(**) 

  17 .59(**) 17 .67(**) 17 .60(**) 

  18 .50(**) 18 .59(**) 18 .79(**) 

  19 .62(**) 19 .65(**) 19 .76(**) 

  20 .46(*) 20 .57(**) 20 .53(**) 

  21 .67(**) 21 .54(**) 21 .49(**) 

  22 .56(**) 22 .53(**) 22 .52(**) 

  23 .61(**) 23 .49(**) 23 .56(**) 

  24 .53(**) 24 .62(**) 24 .49(**) 

  25 .54(**) 25 .68(**) 25 .51(**) 

    26 .45(*) 26 .48(**) 

    27 .63(**) 27 .55(**) 

    28 .43(*)   

    29 .42(*)   

    30 .68(**)   

    31 .63(**)   

    32 .38(*)   

    33 .39(*)   

    34 .67(**)   

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 

 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 
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 ثالثاً: ثبات االتساق الداخلي للمقياس

 -باخكرونقام الباحث بحساب مؤشرات ثبات االتساق الداخلي للمقياس من خالل معادلة 

أسباب (، ولمحور "1.16" )مكانة المرأة في داخل األسرةألفا، وبلغت قيمتها لمحور "

" بلغت دوافع مشاهدة أفالم الرعب(، ولمحور "1.14" بلغت )مشاهدة أفالم الرعب

(. 1.19" بلغت )اإلشباعات المترتبة على التعرض ألفالم الرعب(، ولمحور "1.18)

 لنتائج:والجدول التالي يوضح هذه ا

 مؤشرات ثبات االتساق الداخلي للمقياس  (2جدول رقم )

 المحور الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون 

 0.89 محور مكانة المرأة في داخل األسرة 1

 0.84 محور أسباب مشاهدة أفالم الرعب 2

 0.81 محور دوافع مشاهدة أفالم الرعب 3

 0.87 الرعبمحور اإلشباعات المترتبة على التعرض ألفالم  4

 الدراسات السابقة :ـ 

لم يعثر الباحث على أي من الدراسات العربية ذات الصلة بموضوع الدراسة لكنه وجد 

ببعض متغيرات عنوان الدراسة لذلك قام الباحث بتقسيم  بالتأكيد دراسات ذات عالقة

الدراسات إلى محورين األول أختص بالدراسات العربية أما الثاني فتكرس للدراسات 

 األجنبية :ـ 

 : محور الدراسات العربية

تعرض المراهقين للمحتوى غير المرغوب على  ( 2514دمحم سعد إبراهيم )  – 8

 األنترنيت واتجاهاتهم نحو الرقابة السرية في إطار نموذج تأثيرية اآلخرين 

ثار التدفق الحر وغير المنظم للمعلومات على شبكة اإلنترنت والتي تتعرض الدراسة آل

أثارت مخاوف أولياء األمور والمشرعين، فاتجه المشرعون فى الدول المتقدمة إلى 

والمراهقين من المحتوى الضار، ولكن تحالف سن القوانين بدعوى حماية األطفال 

مؤسسة الجبهة اإللكترونية واتحاد الحقوق المدنية األمريكية مع شركات االتصاالت 

األمريكية الكبرى اسهم فى إلغاء قانونى لياقة االتصاالت وحماية األطفال وجعل البديل 

 مة التقديرات. وقدنجح هو التنظيم الذاتى من خالل استخدام برامج الترشيح وأنظاأل

 سعت الدراسة لتحقيق األهداف التالية :ـ 

 التعرف على معدالت تعرض المراهقين للمحتوى غير المرغوب لإلنترنت .   -8



 دوافع تعرض المرأة ألفالم الرعب واإلشباعات المتحققة منها

 331  عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 التعرض ألنماط الرقابة األسرية على استخدام المراهقين لإلنترنت .   -2

 الرقابة األسرية.تحديد أنماط السلوك االتصالى للمراهقين فى التعامل مع    -1

مفردة( من طالب المدارس الثانوية بمدينتى المنيا  169وتضمنت عينة الدراسة )

والقاهرة حيث تم تصميم عينة عشوائية طبقية من كل مدينة من الذكور و من اإلناث 

ومن سكان األحياء الراقية ومن سكان األحياء الشعبية. وتوصلت إلى عدد من النتائج 

 نذكر أهمها :ـ 

( يعتقدون أن %98.5تصفح المجالت والصور اإلباحية :أن غالبية المبحوثين ) - 8

 تصفح المواقع اإلباحية سلوك منافى لألديان

( من المبحوثين أن تصفح مواقع الشواذ %91.5تصفح مواقع الشواذ:أوضح ) -2

 سلوك منافى لألديان

القات غير شرعية ( أن إقامة ع%41.9أقامه عالقات مع الجنس األخر :أوضح ) -1

  مع الجنس األخر على شبكة اإلنترنت سلوك منافى.

(  تعرض الجمهور للمواقع اإللكترونية   2512دعاء دمحم فوزى عيسى عرابى)  - 2

اإلسالمية وإتجاهاته نحو ممارسة تلك المواقع لوظيفتها االتصالية، رسالة ماجستير، 

 (88).جامعة المنيا : كلية اآلداب

التعرف على السمات الديموغرافية للجمهور المستخدم للمواقع  الدراسة استهدفت    

المستوى  -المستوى التعليمى  -العمر  -اإللكترونية اإلسالمية من حيث )النوع 

 .على معدالت تعرضهم لتلك المواقع على شبكة اإلنترنتواإلقتصادى، واإلجتماعى (

وإعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلى، واستخدمت االستبيان لجمع     

( مفردة من طالب جامعة المنيا، ،وابرز 411البيانات ، وتمثلت عينة الدراسة في )

 -نتائج الدراسة جاء كمايلي:

(، %11.6إتضح إرتفاع نسبة من يستخدمون اإلنترنت دائما حيث كانت نسبتهم )  - 8

(، وأخيرا من يستخدمون اإلنترنت %85.1يستخدمون اإلنترنت أحيانا بنسبة ) يليهم من

 (.%1.1نادرا وبنسبة )

وجود فروق دالة إحصائيا بين المستويات التعليمية الثالثة فيما يتعلق بمعدل  - 2

(، في حين إتضح 1.111إستخدامهم لإلنترنت حيث كانت الفروق دالة عند مستوى )

لذكور واإلناث، وكذلك المستويات اإلجتماعية الثالثة فيما يتعلق عدم وجود فروق بين ا

 .بمعدل إستخدام لإلنترنت

أشارت الدراسة إلى أن موقع عمرو خالد حاز على أعلى ترتيب ألهم المواقع  - 1

اإللكترونية اإلسالمية العامة التي يفضل المبحوثين تصفحها بنسبة كاسحة بلغت 

( ثم موقع طريق %24.2ع مصطفى حسنى بنسبة )(، يليه بفارق كبير موق92%)

 (.%22.8اإلسالم بنسبة )
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( التعرض للمسلسالت  2515دراسة وسام فاضل راضي وطالب عبدالمجيد: )  - 5

 (12)المدبلجة ورأي الجمهور بالمحتوى القيمي فيها. التركية.

 الفضائية القنوات عرضتها التي التركية المسلسالت تتعرض الدراسة إلى موجة 

 لكن رافض ومرحب بين األصداء المتباينة من ، حيث تثير موجة تزال وما العربية

 شرائح واسعة اهتمام تستقطب أن استطاعت إنها الظاهرة تلك بشان واألوضح األبرز

بعض العالقات  ظهور من وتمثلت مشكلة البحث بتزايد القلق العربي. الجمهور من

عنها،لذا ركزت  ينجم وما الزواج إطار خارج ضبطةالمن غير العاطفية والسلوكيات

والذين  بغداد مدينة مدارس في اإلعدادية الدراسة طلبة من المراهقين الدراسة على فئة

( مفردة من الذكور  411شكلوا مجتمع الدراسة كما تم تحديد حجم عينة قصدية قوامها ) 

 تعرض طلبة ومعدالت وأنماط حدود الوقوف على واإلناث وهدفت الدراسة إلى:ـ 

 الفضائية القنوات في المعروضة التركية المدبلجة للمسلسالت بغداد مدينة المدارس في

 والجذب التميز ومظاهر التركية للمسلسالت المراهقين مشاهدة دوافع تحديد و .العربية

 حدود على باإلضافة إلى الوقوف.المراهقين نظر من وجهة تلك المسلسالت في

 بين والنجمات اإلناث الذكور النجوم من المحورية الشخصيات مع ماهيوالت اإلعجاب

  .المراهقين أوساط

 ونذكر ابرز نتائج الدراسة :ـ  

 تمثل أنها واعتبروا % ٥٦،١  ونسبتهم مبحوثا  ٦٦الفكرة هذه إلى أشار : الحب  -1

 , واسع نطاق على المدبلجة التركية المسلسالت تضمنته قيمي ايجابي محتوى

 ( ٢٤  بواقع اإلناث من المبحوثات جاءت قد الشأن بهذا اإلجابات غالبية وكانت

 . الذكور المبحوثين من  ٤٢ ) مقابل إجابة

 واعتبروا % ٥١,٥١  ونسبتهم مبحوثا  ١١  الفكرة هذه إلى أشار : واألناقة الترتيب  2-

 وكانت ,المدبلجة التركية المسلسالت تضمنته ايجابي قيمي تمثل محتوى أنها

 (مقابل)١٤) بواقع اإلناث من المبحوثات جاءت قد الشأن بهذا اإلجابات غالبية

 الذكور . من المبحوثين (٤١

 واعتبروا % ٥،٤١  ونسبتهم ( مبحوثا١٥ الفكرة) هذه إلى أشار : العدالة تحقيق - 1

 وكانت , المدبلجة التركية المسلسالت تضمنته ايجابي محتوى قيمي تمثل أنها

 إجابة (٤١بواقع) المبحوثين الذكور من جاءت قد الشأن بهذا اإلجابات غالبية

 اإلناث. من ( إجابة٥٤ مقابل)

دوافع تعرض تالميذ اإلعدادي للمواد التعليمية (  2555عبد العزيز الطوخي : )  – 4

 (15)واإلثرائية من شبكة االنترنت. 

تتعرض الدراسة ألهم المستحدثات التكنولوجية في االتصال األلكتروني وتبادل األخبار 

أهم  التي تجعله من المزايا والحقائق والمعلومات بين الشبكات، ولالنترنت العديد من
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مستحدثات تكنولوجيا التعليم والمعلومات وأكثرها ثراء للخبرات التعليمية ومن هذه 

ي الوصول إلي المعلومات وضمان انتشارها و القـدرة الهـائلة السرعة ف مثل: المزايا

رصة إتاحة الف في استقبال وحفظ واسترجاع ومعالجة البيانات والمعلومات فضال عن

للتواصل والتفاهم والمحاورة بين األفراد المشتركين على الشبكة حول أي موضوعات 

 لتحقيق عده أهدف من أهمها :تهمهم ،وقد سعت الدراسة 

التعرف على أهم البرامج التعليمية واإلثرائية التى يقبل تالميذ االعدادى على  -8

 التعرض لها من شبكة االنترنت

 التعرف على سلبيات وإيجابيات استخدام شبكة االنترنت فى التعليم . -2

 تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح لعينة متمثلة بجمهور "تالميذ المرحلة اإلعدادية" 

ت نتـائج الدراسة أن تالميذ المرحلة اإلعدادية يتعرضون لشبكة االنترنت، ويزداد بينـ

( وجاء التعرض بصفـة منتظمة %51.4التعـرض بصفة غير منتظـمة أحيانا ) 

 (. %12.8(، ونادراً )89.5%)

بينت النتائج أن عدد الساعات التى يتعرض لها تالميذ اإلعدادى عينة الدراسة  - 1

( %46.9عة إلى ثالث ساعات يومياً )ليمية من شبكة االنترنت، جاءت من ساللمواد التع

( ً ( وأخيراً أكثر من %89.5( ثم حسب الظروف )%28.8يليها أقل من ساعة يوميا

 (. %88.1ثالث ساعات يومياً )

(: استخدامات طالب جامعة الجزائر للقنوات  2551دراسة فتحية مرابط ) -3

 .(84) إشباعاتالفرنسية وما تحققه من 

وسعت هذه الدراسة إلى التعرف على عادات وأنماط المشاهدة، واألوقات واأليام األكثر 

مشاهدة،والبرامج المفضلة والقنوات الفرنسية المفضلة لدى الشباب الجزائري، 

والحاجات التي تلبيها وتشبعها كالتثقيف، واالنفتاح على العالم الخارجي، ملء الفراغ 

، والترفيه والتسلية وذلك من خالل تحليل مستويات االستخدام الكمي وتمضية الوقت

والنوعي للقنوات الفرنسية، وتحليل دوافع االستخدام والعوامل المؤثرة عليه، وعلى 

تشكيل الدوافع أيضاً، وتُعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج 

من طالب وطالبات جامعة الجزائر،  مفردة 411المسح على عينة عشوائية قوامها 

( من اإلناث، واستخدمت صحيفة االستبيان  861( مفردة من الذكور و)212تمثلت بـ)

 كأداة لجمع البيانات والمعلومات.ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها :ـ

من عينة الدراسة يتعرضون للقنوات الفرنسية بصفة دائمة، في  %49أن نسبة  - 8

يتعرضون لها  %22.5يتعرضون لها أحياناً، في حين نسبة  %11.5حين نسبة 

بصفة نادرة، كما أكدت النتائج وجود عالقة قوية بين النوع ومعدل تعرض الشباب 

 الجامعي للقنوات الفرنسية وذلك لصالح اإلناث.
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هناك عالقة ضعيفة بين معدل السن ومعدل تعرض طالب جامعة الجزائر للقنوات  - 2

وأكثر الفئات العمرية التي تتعرض للقنوات الفرنسية هي الفئة البالغة من  الفرنسية،

 سنة.  24 -28العمر ما بين 

 تنوعت اإلشباعات التي تحققها القنوات الفرنسية لدى الشباب الجامعي، حيث أكدت - 1

يتعرضون للقنوات الفرنسية إلشباع رغبة الحصول على  %15.25النتائج أن نسبة 

إلشباع رغبة  %86.95إلشباع رغبة تقوية اللغة الفرنسية و %22.5المعلومات و

 إلشباع رغبة الهروب من المشاكل. %88.25لملء وقت الفراغ و %88.5التسلية و

نجوى عبد السالم: "أنماط ودوافع استخدام الشباب المصري لشبكة اإلنترنت،  -5

 (85) .دراسة استطالعية

 دامات المختلفة للشباب المصري لشبكة اإلنترنتاستهدفت الدراسة التعرف على االستخ

وأنماط هذا االستخدام،واعتمدت الدراسة على عينة عمدية من الشباب الذين يستخدمون 

 15 -81مفردة، تتراوح أعمارهم بين  846اإلنترنت وبلغ إجمالي العينة حوالي 

ت ل استخداماسنة.واستندت الدراسة إلى استمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات حو

الشباب لشبكة اإلنترنت، وكذلك على المقابلة الشخصية.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة 

 من النتائج أهمها :

تنوع استخدامات الشباب المصري لشبكة اإلنترنت، حيث يستخدمها البعض كوسيلة  - 8

للحصول على المعلومات، سواء كانت علمية أو فنية أو سياسية أو اقتصادية أو 

 ضية.ريا

الشباب يميلون إلى استخدام اإلنترنت بكثافة، وبلغ من يستخدمونها بشكل يومي في  -2

 الترتيب األول، وتالها من يستخدمونها أكثر من مرتين في األسبوع.

الشباب يستخدمون اإلنترنت ساعتين في كل مرة، وفي المركز األخير بعض أفراد  - 1

 ستخدامهم لإلنترنت.العينة يقضون أكثر من ثالث ساعات من ا

( تعرض المراهقين لألفالم السينمائية  1555عبد الرحيم أحمد سليمان درويش)  - 5

 (89)واإلشباعات التي تحققها.

 اتجهت هذه الدراسة إلى التعرف على دوافع تعرض المراهقين لألفالم السينمائية 

ومحاولة الكشف عن عالقة المراهقين باألفالم السينمائية، مع التركيز على استخدامات 

المراهقين لألفالم واإلشباعات وعالقة بعض المتغيرات بتلك التي تحققها ومحاولة 

التعرف على كم األفالم التي يشاهدونها ومع من يفضلون المشاهدة.وقد أجرى الباحث 

مفردة من طالب الصف الثاني الثانوي بمحافظة  411دراسته على عينة مكونة من 

 -القاهرة تم اختيارهم بطريقة عشوائية، ويمثلون مراحل التعليم المختلفة )ثانوي عام
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صناعي(.واعتمدت الدراسة على أداة االستبيان كأداة لجمع  -تجاري -عام لغات

 البيانات.وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها :

سنة ويؤثر  81: 81فئة تتردد على دور العرض السينمائي هم من ُعمر  أكثر  - 8

 الجنس ونوع التعليم على من يفضل المراهقون مشاهدة األفالم معهم.

بينما ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المستوى االقتصادي واالجتماعي ومع  - 2

 من يفضل المراهق المشاهدة.

 %811راهقين يتعرضون لألفالم السينمائية بنسبة أن عينة الدراسة من الم – 1

ً بغض النظر عن كونها أجنبية أو  ويفضلون مشاهدة األفالم السينمائية عموما

 عربية في دور العرض أكثر من الفيديو أو التليفزيون.

 محور الدراسات األجنبية :ـ 

(  بعد دراكوال : أفالم الرعب في حقبة 2513دراسة روش أنتوني  ) - -8

 (89).الثالثينيات

تسلط هذه الدراسة الضوء على حقبة بالغة األهمية أسست إلى بدايات التحول النوعي 

في فلم الرعب حين كان يسعى حثيثا لتلمس مالمحة التي تميزه عن بقية األنواع 

السينمائية. لقد نأت هذه الدراسة بنفسها عن أهم فلمين أمريكيين أنتجا في تلك الفترة هما 

( متخذة مسارا  8618و فرانكشتين لجيمس ويل عام  8611ال لتود براوننك )دراكو

ن مبان الفترة المذكورة بالنقد والدراسات الكافية أ حظَ أعماال أخرى لم تمغايرا باتجاه 

. وبالرغم من أن الدراسة تختص بدراكوال كعنوان بارز لها لكن انتاجات النوع ذاته

رة التحليل في  الدراسة . تعتبر أفالم تلك الفترة ظالل فرانكشتين يمتد على طول ظاه

مسار مجموعة كبيرة من موضوعات أفالم الرعب المنتجة في تلك المرحلة مثل ل ابعاتت

ة وشكل ظاهرة متميزة في تطور دود فعل كبير، الذي اثار ر8612م زومبي األبيض فل

هوره ن في بداية ظعلى مستوى المضمون من حيث ظهورها في السينما والتلفزيو النوع

كلة لحوم البشر ومصاصي الدماء للمرة األولى ليس في السينما آحيث يرون المشاهدون 

فحسب بل في بيوتهم الخاصة كذلك وهو أمر اثار األهتمام ولفت النظر اليه وال تتوقف 

الدراسة عند نتاجات شركة يونيفرسال األمريكية فحسب بل تتوسع في التعرض متناولة 

نماذجا من فرنسا وانجلترا وهذه األخيرة لم يكن نتاجها أمرا عاديا في حقبة  بالتحليل

الثالثينيات استنادا إلى التراث النقدي البريطاني الذي حدد مالمح هذه الموجة في ذلك 

العقد والعقود الثالث التي تلت والتي تسمى بفترة الرعب القوطي مستثمرة األعمال 

موقعا ألحداثها .وفي والقالع والقصور المسكونة ئس األدبية التي أتخذت من الكنا

الحقيقة أن هذه الدراسة ال تعلن عن منهجا نظريا بعينه بقدر ما تنغمر في النظرية النقدية 

من خالل تمثالتها ألفالم الرعب وتحليالتها باالعتماد على نظريات التحليل النفسي بدءا 

 .   8626 من فلم كارل درايير مصاص الدماء المنتج عام
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( الرعب األوروبي: سينما الرعب الكالسيكية األوروبية  2515دراسة إيان اولني ) ـ 2

 (18)في الثقافة األمريكية المعاصرة.

بدءا من مطلع خمسينيات القرن الماضي ظهرت سلسلة طويلة من أفالم الرعب عمت 

فة فئات وشرائح مختلاغلب البلدان األوروبية ونجحت في إيجاد اسواقا واسعة لها لدى 

من المشاهدين وبشكل خاص من إيطاليا واسبانيا وفرنسا متأثرة بموجة عارمة من 

اإلنتاج األمريكي ليس في مجال السينما فحسب بل ايضا في مجاالت مختلفة عمت 

األدب والمسرح،إذ راقبت بشكل صارم اإلنتاج السنوي األمريكي وحذت حذوه 

صفة الغالبة على اإلنتاج تمثل في تعرضه لموضعات خصوصا السينما اإليطالية وال

العنف الجنسي والرعب  والخيال العلمي  والغرائبية  وقد حظيت بجمهر واسع من 

المشاهدين مما شكل نسغا دافعا في االستمرارا بإنتاج المزيد من هذه األفالم رغم أن 

بقمامة السينما ، النقد واجه الموجة بقوة  وعارضها بصورة مستمرة حتى انه وصفها 

كما تتعرض الدراسة لعدد من األفالم بالتحليل بالذات تلك األفالم التي حققت شعبية 

ونجاح في شباك التذاكر أو ما سمته بالنوع األكثر شعبية في سينما الرعب كافالم آكلة 

لحوم البشر والزومبي ومصاصي الدماء وما أطلقت عليه الغالف األصفر للب الخيال 

ي لتطور نظرية تفسيرية لتحليالألسباب الكامنة خلف األستجابة المتجددة ألقبال اإليطال

 الجماهير على مشاهدة هذا النوع من األفالم.

إعادة  -( الجنس والعنف في افالم الذباحين 2555سوبولكسي مولتر ،ولوكيس )ـ 1

 (19) . اختبار األفتراضات

لعينة من اشهر أفالم الرعب التي أنتجت لقد أعتمدت الدراسة على اداة تحليل المحتوى 

ابان فترة التسعينيات من القرن المنصرم والتي تتعرض لموضوع الدراسة  حصرا . 

وقد وجد تحليل المحتوى لهذه األفالم أنها تحتوي على كمية كبيرة من  أعمال عنف 

ن مزيج بيالمكثف أكثر من أفالم مماثلة لها من فترة الثمانينيات. وأنها خالطت كثيرا 

 . صادم قوامه الخلط بين العنف والجنس

وتفند الدراسة اإلدعاءات التي تقول بان أفالم الذباحين تتضمن مشاهد من العنف 

الجنسي الذي يثير رودود فعل حسية لدى الذكور .وان هناك ميزة في أفالم الذباحين 

سبة األفالم .وإن ن تبين أن الضحايا العنف من الذكور تحتل األغلبية في هذا النوع من

الضحايا من اإلناث في نفس النوع من األفالم هي أعلى بكثير من نسبة الضحايا في 

 األفالم التجارية المتمثلة بنوع  األكشن والمغامرات في نفس حقبة التسعينيات .

 (20).( بيولوجيا الرعب : األدب القوطي والفلم  2552ـ دراسة جاك مورجن: )  4

لى التعمق في عمق قلب أدب الرعب القوطي وتتوجه بالدرجة األولى تسعى الدراسة ا

إلى النواة البيولوجية األولى لبيان والدة هذا النوع من األدب ، مسلطة الضوء على 

الخصائص والسمات التي تميزه عن باقي األدب الروائي كاشفة عن العناصر الفنية 
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ب لتـأريخية التي طرأت على األدوالنفسية التي ناقشت بإستفاضة مفهوم التحوالت ا

القوطي واألسباب التي وقفت خلف إنتشاره. كما تنطلق الدراسة من تناول واسع للعديد 

 ،من اعمال النموذج التي تعرضت لها الدراسة بتحليل الخصائص المعمارية للبناء الفني

في مستندة إلى تصورات سوزان النجر حول الفن. لقد وجـِد هذا النوع من األدب 

بريطانيا على يد كتاب مثل هوراس وولبول في روايته   قلعة أوترانيو و آن راد كليف 

في خفايا أودولفو وتعد كتاباتهما من أفضل الكتابات في هذا النوع من األدب خالل 

القرن الـثامن عشر، لتكن فاتحة لوالدة العديد من األعمال الالحقة ليصل إلى هذا النوع 

لقرن الـتاسع عشر و من أفضل رواده أدبيا األمريكيان إدجار آالن ذروة انتشاره في ا

 و الفكرافت. أما األسماء التي حققت شهرتها وتخلدت في مجال السينما وعرفت –بو 

م.وهي  8181أكثر من غيرها فهي االنجليزية ماري شيلي مؤلفة رواية فرانكنشتاين 

تقدم إلى السينما مرة بعد أخرى بأساليب دمت  عشرات المرات وما زالت ـُ الرواية التي ق

م. الشخصية األكثر 8169وأشكال مختلفة وكذلك األيرلندي برام ستوكر مؤلف دراكوال 

شهرة وظهورا في تاريخ سينما الرعب.ويشير مفهوم القوطي إلى طراز معماري عرف 

ائس التي نفي أوروبا أبان القرن الثاني عشر ثم بات الحقا طرازا للقالع والقصور والك

تدور فيها األحداث المرعبة وتلتزم السينما بكل ثوابت هذا النوع من األدب بتصوير 

الظالم داخل القالع والقصور المسكونة واألشباح والرعب بجانبه النفسي والظواهر 

الخارقة والقوى غير الطبيعية والضباب واألسرار والشخصيات الغامضة التي يدور 

 لشخصيات المجنونة..حولها الشك فضال عن  ا

( الغرباء 1555دراسة جورج،أي،سلوسير و أريك ،س، ربكن : ) –3

 (21) :إنثروبولوجيا الخيال العلمي

دراسة قدمت إلى مؤتمر لويد إيتون عن الغرائبية والخيال العلمي مستوحاة من فلم : 

ناقش ت الغرباء : إنثروبولوجيا الخيال العلمي حيث تهتم بإعادة تحديد تعريف مصطلح

كيف ومتى تحولت األنثروبولوجيا إلى الغرابة، وقد تناولت الدراسة إعادة تحديد 

وتعريف مصطلح األنثروبولوجيا ليتطابق مع طبيعة المقدمة التي تناولت العنوان وترى 

الدراسة بان فكرة الغرباء ليست بالجديدة ففي عصر النهضة تبلورت فكرة بسيطة بأن 

ب وحشية االنسان حين تسيطر عليه األجهزة الصناعية التي الغرباء تقوم على تجري

يتعامل معها .وقد استندت الدراسة على الكثير من افالم الخيال العلمي الذي أنطلق 

دراسة قدمت إلى مؤتمر لويد إيتون عن الغرائبية والخيال العلمي مستوحاة من فلم : 

اقش ادة تحديد تعريف مصطلح تنالغرباء : إنثروبولوجيا الخيال العلمي حيث تهتم بإع

كيف ومتى تحولت األنثروبولوجيا إلى الغرابة، وقد تناولت الدراسة إعادة تحديد 

وتعريف مصطلح األنثروبولوجيا ليتطابق مع طبيعة المقدمة التي تناولت العنوان وترى 

 الدراسة بان فكرة الغرباء ليست بالجديدة ففي عصر النهضة تبلورت فكرة بسيطة بأن

نسان حين تسيطر عليه األجهزة موضوع الغرباء يقوم على تجريب وحشية اإل

الصناعية التي يتعامل معها .وقد استندت الدراسة على الكثير من افالم الخيال العلمي 
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الذي أنطلق من تبنيه ألعمال أدبية تنتمي لرواية الخيال العلمي وتوصلت الدراسة إلى 

ستعارتها من األدب نفسه مع الفارق بين الوسيطين أن أغلب مالمح فلم الرعب قد تم ا

التعبيريين هما حقل السينما واألدب كما نهل العديد من موضوعاته و شخصياته 

المعروفة اليوم من أدب الخيال العلمي لذلك ترى الدراسة بأن نوع فلم الرعب يرث 

 الخيال العلمي وضمنا أدب الرعب .ثروة كبيرة من أدب 

 دراسات السابقة :ـ التعليق على ال

من خالل مراجعتنا للدراست السابقة بالذات في المحور العربي لم يعثر الباحث على 

أية دراسة ذات عالقة بموضوع البحث، لكنه عثر على عدد مناسب من الدراسات التي 

ميز وتت أرتبطت بمتغيرأت أخرى مثل متغير الدوافع واإلشباعات في مجاالت عدة .

هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في عدد من النقاط أولها الفئة المستهدفة في هذه 

الدراسة والمتمثلة بدوافع تعرض المراة ألفالم الرعب وهو األمر الذي لم تتناوله أية 

على األقل مما يجعلها األولى على دراسة من قبل على المستوى المحلي والعربي 

ية، وما يميزها عن غيرها أيضا أنها بحثت في موضوع لم يجد مستوى المنطقة العرب

اجوبة شافية من قبل للطبيعة المتناقضة ظاهريا في متغيرات العنوان الذي تبنته الدراسة 

لكن الباحث وجد دراسات ارتبطت بمتغيرات أخرى في بنية العنوان حيث بحثت في  .

ابقاتها س. وتتميز هذه الدراسة عن  متغير التعرض والدوافع واإلشباعات المتحققة منها

فع دوا بالدرجة األساس كونها استهدفتهذه الدراسة  من حيث الفئة التي استهدفتها 

تعرض المرأة لنوع الرعب ولعل اهم اإلشباعات التي يسعى لها الجمهور في اغلب 

الدراسات تمثلت باإلطالع على ما يستجد فضال عن التزود بالمعلومات بينما سعت 

 لنفسية والعاطفية واالجتماعية وتفضيالت المرأة لألنواع المختلفة في نوع الرعب .ا

 أوجه األستفادة من الدراسات السابقة:ـ 

لقد أثمر االطالع على جميع الدراسات السابقة بمحوريها العربي واألجنبي في إثراء 

 وبالتالي تحديد هويةالمعلوماتية والمعرفية  فضاءوإغناء معارف الباحث وتوسيع 

تعميق مشكلة الدراسة وكيفية تحديد الدراسة ورسم خطوطها العريضة، فضال عن 

النقاط المهمة والتركيز عليها إلى جانب أختيار اإلطار النظري والنظرية المناسبة كما 

لمنهج والعينة تحديد اأستفاد الباحث من الدراسات السابقة في تصميم صحيفة األستبيان و

 مما أسبغ على الدراسة عمقا وفتحا آلفاق جديدة . هما اءات أستخداموإجر

 اإلطار النظري للدراسة الفصل الثاني  

 :ـ أفالم الرعب ، المفهوم ، النشاة والتطور 

لطالما كان مفهوم الرعب في السينما مصطلحا مثيرا للجدل من حيث حقيقته وبناءه 

إذ " ثمة تمايز دقيق إلى حد يصعب التفريق القاطع بين المفهومين  ) ومعناه واهدافه 

Terror  بمفهوم الرعب وبين مفهوم دارج هو اآلخر إن لم نقل أكثر تداوال من سابقه )
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 (Horror  َالهول والذي يمكن القول الرعب المهول لتوضيح المدلول." بيد )  أن

ليه ع وحمله إلى حقل أوسع وعدم التضيقالفرنسيين ميالون إلى األنكشاف على المفهوم 

ن ه في إطار )الفانتازيا أو الغرائبي ( ولعل المدرستيفي ثوابت وتحديدات جامدة فيضعون

الضيقة والواسعة يمكن أن من حيث أن االتجاهين في حدودهما تحظيان باسباب وجيهة 

تحتهما مظهر من مظاهرالرعب ،الفزع،الذعر أو الخوف المروع  ينضوي

 .(22).خيالوال

 (23.)"بالرعب ، اإلشمئزاز الشديد"(  Horrorومع ذلك فإن قاموس المورد يعرف )  

 ( 24) "كما يٌعرف بأنه شعور قوي بالخوف واأللم والكراهية "

الفزع والخوف وقيل : هو الخوف الذي يمأل الصدر والقلب أشار له الراغب 

  (25) : أشد الخوف والزمخشري تبعا ألبي علي وابن جني وقيل إن الرعب

ْعَب () سورة آل عمر  قران كريم ( 132:االية ان )َسنُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ

ْعِب وعلى العموم فأن  (26نه قناة لتفريغ المشاعر المكبوتة" )ويعرف ايضا "بأ أْفالمُ الرُّ

ْرِب َواْلَجَرائِِم .) هي -:  (27األَْفالُم اْلُمخيفَةُ الَّتي تَدوُر َحْوَل القَتِْل والضَّ

ن اإلنسان فيه فرائس أنوع يعزز كثيرا من حالة النكوص، و اأنه االنظرة السائدة عنه

يكونون سف ة وإن بقيت شخوصه حية في النهايةصيد وغالبا ال ينتهي إلى نهاية سعيد

 ،كما أن مشوهةبقايا لكائنات 

قادر على خلق حالة من القلق واألضطراب النفسي وكثيرا ما يرتبط بالمكان  الرعب

الذي ينقلب إلى سجن ومصيدة لألبطال وهم ينتقلون من فخ إلى آخر دونما فائدة من 

األفالت من محاصرة المكان لهم .وعادة ما تكون مصادر الشر فيه مشوهة ومسوخ 

رة وال أخالقية وأن صورته يجب أن تتسق مع التصورات كريهة وهي في أصلها شري

المنطقية عن المشوه والكريه بحيث ال يمكن أن تتجاور مع البشري وفي الغالب ال 

تموت وال تنتهي و هناك دائما منها بقية تسري . بينما النوع األول تختلف موضوعاته 

هور ضال عن نوع الجموتتلون بحسب طبيعة المرحلة وموضوعاتها والسائد في يومها ف

وهو نوع يحتاج إلى التجدد المستمر وفقا لمقتضيات السائد في كل مرحلة وهو ال يتبع 

قواعد وكقوالب النوع الثاني بل نجد فيه أيضا شيئا من األنفراج المرح بين الحين 

واآلخر، وكثيرا ما يتمسك هذا النوع خصوصا في جزءه األول بعرض عالقات طبيعية 

ك القشرة تتصدع فينهار كل شيء مرة واحدة لتبدأ مرحلة متواترة من الصيد ثم تبدأ تل

المتوقع في مطاردة الشخوص . وقد نجد في هذا النوع أيضا أن بعض الشخوص قد ال 

تدرك الخطر المحدق بها وقد ال تقتنع بما تراه حتى اللحظة األخيرة حيث تدفع الثمن 

تبعد ان يحدث التماهي مع شخوص هذا النوع بحياتها فتصبح واحدة من الضحايا.وال يس

 من األفالم .
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وعادة ما تأتي الشرور بصورة مسوخ أو تقمصات أو شخوص تتلبسها الشرور فضال 

 عن المتحولين والمستذئبين ...  

يل ويتســــاءل  حدكارول ) انو عد وأ لذي ي ــــوف األمريكي( ا من أهم المفكرين  لفيلس

العديد من المؤلفات في فلســفة الفلم ونظريات المعاصــرين  في فلســفة الفن وقد نشــر 

االتصـــال  اذا كان البد لشـــخصـــيات الرعب أن تكون منفرة مخيفة، فلماذا يقبل الناس 

شاهدتها ساؤل " هي مزيج من الفضول واالفتتعلى م ، ان؟ ويجيب  كارول عن هذا الت

شعورنا بالنفور لنا نقهر وهذا يجعدائما ، والفتنة لالهتمام مثيرة الرعب شخصيات  ألن

 (.21")منها كي نراها

  :مفارقة الرعب 

معظم الناس لديهم ردود عاطفية إزاء الشخصيات واألشياء واألحداث وما إلى ذلك مع 

ــأن هــذه  ً ينبغي أن نؤمن ب ــا ــة. ولكن لكي نتحرك عــاطفي ــالي ــا خي ــأنه أنهم يعلمون ب

ننظر إليها مع علمنا الشــخصــيات أو األشــياء أو األحداث هي موجودة بالفعل.لذا فنحن 

 (26). بأنها خيالية وأنها حقيقية في نفس الوقت

ومثل سؤال كارول السابق الذكرهناك العديد من األسئلة الملحة التي تدور رحاها حول 

األسباب والدوافع التي تدفع األفراد والنسوة بشكل خاص إلى الشغف بأفالم الرعب 

لصدمة الرعب؟ لماذا تنجح أفالم الرعب؟ ما أسئلة كالتي : لماذا تعرض المرأة نفسها 

تأثير ذلك على السلوك؟ هذه وغيرها  قد تجد أجوبة شافيه لو تلمسنا عن قرب ما نسميه 

بمفارقة الرعب التي تدفع المشاهد للتوتر وتضعه بحالة من الهلع أوالفزع والخوف فمن 

 عملية تراكم المسلم به أن لخصائص الصورة قوة طاغية تترك بالضرورة من خالل

 Joanne) التعرض تاثيرات و آثارا كبيرة على سلوك المشاهدين ويذكرالدكتور

Cantor)مدير مركز أبحاث التواصل بجامعة ، (Wisconsin   أن مشكلة الرهاب

التي يعاني منها البالغون هي نتاج تراكمي للتجارب المؤلمة التي مروا بها في الطفولة 

وتشير الدراسات العديدة التي أهتمت بتاثيرات ( 11).ومنها مشاهدة أفالم الرعب

الصورة وقوتها على تغيير سلوكيات األفراد بان لها قدرة كافية " يمكن أن تدفع ذات 

وبفعل  (. 18)يوم إلى ارتكاب فعل إجرامي او تشجع على إقترافه على أقل تقدير " 

تنطوي  يستنتج بأن الرعب الذيما  ،هذه القوة هي كذلك تدفع المتلقي إلى اإلقتناع وكثيرا

 . (12)عليه" الصورة يترك آثاره على سلوك المشاهد "  

رات ثيأوثمة دراسات مبنية على فرضيات سيكولوجية تتركز بشكل خاص على ت

المضمون المادي للصورة الذي يضغط بكل ثقله على المشاهد " السيما ارتباطه 

لد ا والتلفزيون أن ينفذا إلى ما تحت الجالوجداني بالشخصيات الدرامية ،ويمكن للسينم

ويحركان مشاعرنا الداخلية ففي السينما نحن نقتل مع القاتل ، ونموت مع الضحية " 

هذا التماهي البعيد المدى يجد جذوره في دراسات سيكولوجية مبكرة جدا إذ  ( 11)

" عام  في ف وضعت أفتراضات تستند إلى نتائج تجريبية أفرزتها دراسات نفسية مبكرة 



 دوافع تعرض المرأة ألفالم الرعب واإلشباعات المتحققة منها

 351  عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

قدمت لجنة رسمية تقريرا إلى البرلمان البريطاني يستند إلى دراسة أستجوبت  8651

من المختصين من بينهم أساتذة جامعات ومدراء مستشفيات لألطفال وقضاة  8144

حيث طلبت منهم اإلجابة عما إذا كان ثمة عالقة بين  وأخصائيون في محاكم األحداث

  ما يلي:ـ

 .واإلنحرافأرتياد السينما  ـ1“

 . إرتياد السينما واإلنحطاط األخالقي  -2

إجابة نفت  981و ،إجابة مؤيدة للعالقة بين إرتياد السينما واإلنحراف 911وقد جاءت 

إجابة العالقة بين إرتياد السينما واالنحطاط  511وجود هذه العالقة ، كما أيدت 

السواد األعظم ممن أبدوا وجود صلة بين  إجابة، وقد أكد 984األخالقي، ونفت ذلك 

السينما واإلنحطاط األخالقي أن هذه الصلة واهية ، إال فيما يختص بالفتيات فيما بين 

       (.14) " سنة 89و 82سن

بالضبط متى بدأ ادب الرعب أو رواية الرعب لكن أن يحدد ال أحد يستطيع             

ثمة اتفاق بين الباحثين على أن هذا النوع من األدب لم يتخذ شكله الححالي إال مع بداية 

ظهور رواية الرعب القوطي أو ما يسمى باألدب القوطي وهي قصص تدور أحداثها 

صون والقالع عادة في أجواء مرعبة تغمرها أضواء الشموع والبرق وتتخذ من الح

القديمة والقصور الكبيرة المهجورة مكانا لها ، وقد حاز هذا النوع من القص على شعبية 

واسعة جدا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر على يد الكاتبة 

( وهوراس  Mysteries of Udolphoالبريطانية ) آن رادكليف( التي كتبت ) 

وقد ترسخ هذا النوع من أدب   ) The castle of Otranto ولبولس صاحب رواية )  

رن حيث يعتبر الق -فرانكشتين  -خالل رواية ماري شيللي الشهيرة  الرعب بقوة من

التاسع عشر تثبيتا لشرعية وعبقرية هذا الفن الذي ترسخ على يد كتاب عظام من أمثال 

دغار االن بو ، وإتش.بي. : برام ستوكر، وهنري جيمس إلى جانب أساتذة هذا الفن كأ

وهو أمر متفق عليه بين الباحثين والمهتمين بفلسفة نوع الرعب إذ أن (. 15)الفكرافت 

بداية الظهور األول ينتهي بشكل قطعي إلى القرن الثامن عشر وتعد الرواية القوطية 

 الفرنسية مصدره المباشر واألساسي، وهو أمر عليه إجماع عام، رغم أنه قابل للجدل،

واية متمثلة برذات الصلة بنوع الرعب األولى ومع ذلك تظل الرواية القوطية الفاتحة 

هذه الرواية  . 8995هوراس ولبول الموسومة ) قلعة أوترانتو( التي رأت النور في عام 

تحمل الكثير من العناصر المقاومة لتيار الكالسيكية الجديدة التي بدأها الجيل السابق. 

أسرار أودولفو التي تدور حول  –لضرورة رواية ـ آن راد كليف ثم جاءت الحقا با

 (.19)8964لخارقة للطبيعة وذلك في عام الظواهر ا

فالم الرعب على مدى سنوات البنائية التي مر بها تطور نوع أ أن المراحل          

( بثالث مراحل Angel .L.Montonطويلة من وجوده يحدده المؤرخ السينمائي )

 أساسية رافقت ظهور النوع  وتطور مالمحه ليصبح كما هو عليه اليوم :ـمراحل 
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 ـ التشكل األولي في أوروبا : ويتمثل بكل ما ظهر في سنوات السينما الصامتة . 8

 ـ اإلنتاج المركز لشركة يونيفرسال  2

ـ التشتت واألرهاصات التي رافقت الحرب العالمية الثانية وما بعدها والتي فيها  1

 (.19)ت مواقف وطنية مختلة ومتنوعة وكان لكل موقف مالمحه الخاصة برز

ويمكن أن نؤشر بدايات أفالم الرعب على الشاشة بالبواكير الجنينية لنشأة          

القلعة  –ويسبقه فلمه المفقود السينما في فلم الفرنسي لويس لوميير رحلة إلى القمر 

الث دقائق وخمسة عشر ثانية بينما رحلة إلى مدته ث8169الذي انتجه عام    -المسكونة

وهو في زمنه نموذج متقدم القمر يمكن اعتباره أول فلم خيال علمي ) من نوع الرعب( 

يث كانت مثل تلك الميزات في ذلك الوقت قادرة على بث الرعب ومبكر لهذا النوع ح

رائبية غليه نجح إلى حد بعيد في تشكيل بيئة يفي قلوب المشاهدين خصوصا وأن م

 Haxan 1920ومن الدول األسكندنافية الفلم األستثنائي )   .متسقة مع المضمون

اليمكن نسيان أفالم التعبيرية  كما (11)عد تقدم نوعي في نوع الرعب يُ الذي هاكسان( و

األلمانية في مطلع عشرينيات القرن المنصرم التي تمثل المظهر األكثر نضوجا وتطورا 

 ن نذكر ثالث عالمات بارزةونستطيع أوأهمية في تأريخ نوع الرعب في تلك الفترة 

من  –مقصورة الدكتور كاليجاري  –في سلسلة أفالم هذه المدرسة يتقدمها الفلم الخالد 

في  -  F.W.Murnau  -( اخرجه  Nosferatu، يعقبه )  8686ين فإخراج روبرت 

.وهو أول فلم يقترب كثيرا من سلسلة أفالم الكونت دراكوال التي ستأتي 8622العام 

ويلقبه  8629ثم رائعة التعبيرية فلم متروبوليس الذي أخرجه فريتز النج عام  ،الحقا

ما لبثت الشركات الضخمة مثل يونيفيرسال  ( لكن16).المعهد البريطاني بسيد الظالم 

أن أستحوذت على كل حقبة الثالثينيات من خالل سيطرتها على النوع وسوقه حيث 

تأكدت السينما في هذه المرحلة كصناعة مهمة  فقدمت  سلسلة طويلة من األفالم 

إنتاجها  ةالمتطورة على مستوى الصناعة والحبكة والمؤثرات والشخصيات فكانت فاتح

المستمد من عمل روائي بنفس األسم  لبرام ستوكر الذي قدمته عام  –دراكوال  –في فلم 

وأخرجه تود براوننك . كما أطلقت في العام نفسه ـ شخصية فرانكشتاين ـ من  8618

 8612إخراج جيمس وول وهو من رواية بنفس األسم لماري شيللي يتبعه فلم المومياء 

انية لتي تلت الحرب العالمية الثوهكذا توالت األفالم،بيدَ أن الفترة ااخرجه كارل فروند، 

نما كانت السينما البريطانية هي السيعلى وجه التحديد في منتصف الخمسينيات ( و41)

األقوى في عرض هذا النوع متمثلة بأعمال شركة ) هامير لإلنتاج ( فخالل خمسة 

عددا من األعمال األدبية وشكلت مجاميع عشر عاما من اإلنتاج المتوالي أشترت حقوق 

ما مثل ) لعنة من الفنانين وقدمت اعماال تذكر بمالمح الرواية القوطية فقدمت افال

 (.48() 8659فرانكشتين 

وهكذا ظل النوع يتطور تارة ببطء وتارة بخطى أكثر سرعة حتى وصل اليوم إلى قمة 

عد أن عمت كل دول أوروبا التي بتكنولوجي تقدمه بما وصلت إليه السينما من تطور 
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أسست لصناعة سينمائية هائلة أفضت إلى توسع النوع وأزدهاره فترسخت مالمحه 

وتشكلت هويته وصار له نجومه ومحبيه ليصل اليوم إلى قمة تطوره عبر سلسلة طويلة 

من أفالم مثل : دراكوال ومصاصي الدماء والقوى الخارقة والخوف والغموض 

طين والوحوش والمستذئبين والخيال العلمي والقتلة المتسلسلين قاطعي واألشباح والشيا

 (.42) األعناق، وكلها تفرعات متطورة في داخل النوع ذاته

 من المشاهدينوأعدادا متزايدة النوع يحظى بجمهور واسع جدا لقد كان وما زال          

موجزة  ونظرة ومحبي الرعب، لذا فهو في األلفية الثالثة يبدو مزدهرا وفي احسن احواله

سريعة لحصاد إيرادات بعض هذه األفالم تعزز من قولنا بأن نوع الرعب  ما زال و

يحقق أرباحا تتجاوز التصورات مما يزيد من إصرار الشركات المنتجة على إنتاج 

ن نذكر ألى مشاهدة كل أنواع الرعب ومن المفيد المزيد طالما هناك طلب متفاقم ع

 بعض األرقام التي حققتها بعض أفالم الرعب الحديثة : 

مليون  – 414 –إلى  2181لعام أحدث األفالم المنتجة  ( IT) حيث أرتفعت إيرادات فلم

   حصد فلمكما  (41)دوالر خالل أول أسبوعين بعد نزوله في صاالت العرض 

SPLIT –  -  مليون دوالر خالل الثالثة  241أخرجه نايت شياماالن إيرادا بلغ  الذي

وهو الجزء الثالث من أفالم السلسلة والمأخوذ   -  RINGS  -  أشهر األولى أما فلم

والمعد من رواية للكاتب الياباني  8661عام أنتج أصال من فلم ياباني قديم بنفس األسم 

يراداته تجاوزت إ فقد -هايديو ناكاتا-لمخرج يوجي سوزوكي قدمه للسينما بنفس األسم ا

إيرادات أفالم أخرى مثل وممكن أن نذكر هنا ايضا  (.44) .مليون دوالر 11أكثر من 

مليون  181وصلت إيراداته العالمية إلى ) الذيو The Conjuring الفيلم االستثنائي

الم الرعب مليون دوالر( أمر جعله من أنجح أف 9.5دوالر( مقابل ميزانيته الصغيرة )

 ( نظرا لعائداته الكبيرة.45في التاريخ)

 مدخل االستخدامات واإلشباعات :ـ

كثيرة ومختلفة تلك النظريات التي تعرضت لتاثير وسائل االتصال على نمط سلوك 

ي االهتمام بدراسة ماذا تفعل وسائل االتصال واتجاهات الجمهور واغلبها تركز ف

باألفراد ؟ ولكن مع أفول نظرية الرصاصة السحرية والسنوات المبكرة األولى 

تعززمنظور جديد في  مسار البحوث التي أهتمت بدراسة طبيعة العالقة بين الجمهور 

يفعل  ووسائل اإلعالم وتحول االهتمام من ماذا تفعل الوسائل بالجمهور ؟إلى ماذا

الجمهور بالوسائل ؟يرافق هذا التحول مظاهر أخذت تترسخ يوما بعد آخر بأن قوة 

الوسائل ليست بالشكل الذي كان متصورا وأن الحديث عن تأثيرها أمرا مبالغ فيه وإن 

لدى الجمهور مقاومة وأنه جمهور إيجابي وعنيد وال يذعن وال يستسلم للوسائل بالسهولة 

ثيرها مبالغ عليه وأن على الدوام يمتلك قرار األختيار والتعرض التي كان يعتقد أن ـا

للمحتوى والوسيلة التي يرغب بها، فهو ييتعرض لمحتوى ما أو ال يتعرض بناء على 

قراره وخياره الخاص والشيء نفسه يقال عن أختياره للوسيلة التي يفضل التعرض لها، 
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ى وهو امر يتخذ تأسيسا على العديد وقراره هذا هو شأن داخلي يخصه هو بالدرجة األول

من العوامل الداخلية والخارجية التي تلعب دورا في هذا الخيار أو القرار وأنتهى األمر 

إلى أنه نمط من أنماط السلوك الفردي الذي يتبعه األشخاص لذلك ارتبطت عوامل 

لتعرض ا التفضيل هذه وشدتها بنمط استخدام الفرد للوسيلة والتعرض لمحتواها وكثافة

في إطار الدوافع واالسباب الكامنة خلف هذا التعرض و يتواشج ذلك بالتعاطي مع 

المستوى النفسي لألفراد لكونه قرارا يتأتى من ذات الفرد فضال عن كونه نمطا سلوكيا 

وصوال إلى تحديد موجبات استخدام المتلقين واألسباب الكامنة خلف هذا االستخدام . 

بزغت هذه النظرية التي غيرت بشكل قاطع موقف الجمهور  في مثل هذه التصورات

من الوسائل مؤكدة على دوره القوي باعتباره متلقي فاعل وله الخيار الكامل في إنتاج 

قرارته وتحديد خياراته بناء على تفضيالته ومواقفه واتجاهاته نحو الوسيلة التي يسعى 

عنى .وهي ت المرجوة من ذلك التعرضللتعرض إليها والمردود الذي يعود عليه بالفائدة 

ما إلشباع رغبات كامنة استجابة لدوافع الحاجة لدى األفراد. بتعرض األفراد لمحتوى 

ففي مطلع األربعينيات من القرن الماضي تنامى الوعي بإدراك قوة تاثير الفروق الفردية 

حول في ة التواالجتماعية على نمط السلوكي المرتبط بوسائل اإلعالم، وتلك كانت نقط

تغيير المنظور إزاء الجماهير من كونها عنصر سلبي إلى عنصر ناشط يمتلك حرية 

قراراته وخياراته ومع ان البحث في أنواع االحتياجات التي يحققها استخدام وسائل 

اإلعالم قد بدأ منذ الثالثينيات كما يشير كل من ) ويرنر وتانكرد ( وتم إجراء العديد من 

راسات التي رمت إلى تحديد أسباب استخدام األفراد لوسائل االتصال التجارب والد

وكثرت هذه الدراسات ابان فترة الحرب العالمية الثانية واستمرت لما بعدها حيث تمثلت 

في إعمال العديد من الباحثين من أمثال الزرسفيلد وكاتز وستاتون وبيرلسون ثم 

ات، غير أن البعض يرى إن ظهور تواصلت على يد ويلبرشرام وباركر في الستيني

نظرية االستخدامات واإلشباعات قد جاءت كردة فعل معاكس لمفهوم القوة القاهرة 

لوسائل االتصال في إشارة واضحة إلى نظرية الرصاصة السحرية حيث أضفت هذه 

النظرية صفة إيجابية على جمهور وسائل اإلعالم فلم يعد الفرد مجرد متلقي سلبي 

ائل التي يتعرض لها بل يختار ويقرر بوعي منه الوسيلة التي يرغب لمحتوى الوس

بالتعرض لها وكذلك المحتوى الذي يلبي احتياجاته النفسية واالجتماعية، فكانت هذه 

ليس هذا  (46)النظرية بمثابة فتحا جديدا في مجال دراسات تأثير وسائل االتصال 

يضا لدوافع استخدام األفراد فحسب ألن مدخل االستخدامات واإلشباعات يتعرض ا

لوسائل االتصال بما يعطي للمستخدمين فرصا أكبر في التحكم في العملية االتصالية 

من حيث إنتقاء المحتوى والوسيلة على حد سواء واصبح المتلقي عنصرا فاعال في 

تحديد قرارته . يقوم مدخل االستخدامات واإلشباعات على أختبار طرفي العالقة القائمة 

ين وظائف وسائل االتصال ومحتواها من جهة ودوافع وحاجات الفرد التي تكمن خلف ب

التعرض لها من جهة ثانية  فالفرد عنصر ناشط يمتلك كامل االرادة في االختيار والقرار 

على وفق اتجاهاته نحو الوسيلة وعائد المنفعة المتوقعة بما يحقق له من إشباعات، 

نحو الوسيلة والصورة الذهنية لها في البناء المعرفي ،  و"االتجاه يشمل اتجاه الفرد
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كذلك اتجاهه نحو القائم باالتصال ثم اتجاهه نحو المتحوى الذي تقدمه هذه الوسيلة وما 

 .(47يكتسبه الفرد من التعرض إلى الوسيلة أو محتواها" )

يتعرض  التيوتأسيسا على ذلك فإن تحديد نوع المحتوى في الوسيلة االتصالية         

لها الفرد مرتبط بتوقعات العائد منها إن كان سيشبع احتياجاته الخاصة إذ " يختار 

األفراد بوعي وسائل االتصال التي يرغبون في التعرض لها، ونوع المضمون الذي 

فالحالة الشعورية والميول النفسية تولد لدى  (48) يلبي حاجاتهم النفسية واالجتماعية "

هدف إلشباع حاجات معينة عن طريق الوسيلة المختارة لذا تعد التوقعات الفرد توقعات ت

 ذ ثمة محايثة بين مفهومإخطوة بالغة األهمية في عملية التعرض للوسائل االتصال " 

التوقعات والجمهور النشط فإذا كان أختيار الجمهور لوسيلة بعينها من بين وسائل 

وعي بوسائل تكون أكثر إشباعا لحاجاته أخرى، فبالضرورة هو على درجة كافية من ال

دون أخرى بمعنى أن سلوكه الذي قاده إلى االختيار نشأ من التوقعات التي اتسقت مع 

وتعرف  (49أختياره على اعتبار أن هذا النمط من السلوك سيفي بإشباع الحاجات " )

ة من حالالحاجات على أنها " افتقار الفرد أو شعوره بنقص في شيء ما يحقق تواجده 

( أما تحديد التوقعات 50الرضا واإلشباع والحاجة قد تكون فسيولوجية أو نفسية " )

فيشير إلى منطلقات نفسية واجتماعية ترتبط بالفرد ومن بين أبرز التعاريف التي تناولت 

مفهوم التوقعات يبرز تعريف ماكلويد " بأن التوقع هو احتماالت الرضا التي ينسبها 

ات متنوعة بينما عرفها كاتز بأن التوقع هو مطالب الجمهور من وسائل الجمهور لسلوكي

 .(51اإلعالم،كذلك أن التوقع هو اإلشباع الذي يبحث عنه الجمهور ")

 نشأة النظرية :

في مطلع األربعينيات من القرن المنصرم تشكل منظورا جديدا ُمبديا اهتماما متزايدا 

اإلعالم ولعل مرد ذلك إلى زيادة الوعي بضرورة برصد العالقة بين الجمهور و وسائل 

التسليم بوجود فروقات فردية وتفاوت ثقافي واجتماعي لقد شكل هذا التصور المرتكز 

الجوهري في مدخل االستخدامات واإلشباعات ، ومع تعالي صدى دراسة هيرتا 

والتي تعرضت لما يسمى بمسلسالت الصابون اإلذاعية والتي  8644هيرزوج عام 

استهدفت التعرف على أسباب األستماع فضال عن الكشف عن اإلشباعات المتحققة لدى 

النسوة المستمعات رغم أن هذه األعمال كانت تتصف بالتكرار وضعف المستوى الفني 

ومع كل هذا فقد القت نجاحات منقطعة النظير، بحثت هيرزوج في أسباب التفضيل 

إمرأة فأنكشفت الدراسة الحقا على ثالث  811لدى المستمعات ودرست عينة تتكون من 

إشباعات رئيسية كان يوفرها األستماع لهذه النسوة تمثلت بإشباعات عاطفية تهتم 

بتحرير العواطف واألحاسيس وإشباعات المتعة والترفية بجانب إشباعات تقدم 

 النصيحة، كما توصلت إلى أن الرضا واإلشباع عند السيدات يقترن باختالف الفروقات

عندما توقفت ثماني صحف عن الصدور  8645ثم جاءت دراسة بيرلسون عام  الفردية

لمدة أسبوعين بسبب إضراب عمال التوزيع في نيويورك، وتركزت دراسته حول ما 

وتوالت البحوث التي تكرست في البحث عن أسباب  يفتقده القراء خالل هذه الفترة ؟
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لت اهتمام العديد من الباحثين بدراسة ( فشهدت السنوات التي ت52التعرض ودوافعه)

نموذج االستخدامات واالشباعات من امثال الزسفيلد وستاتون وبيرلسون مرورا بشرام 

ول من وضع اللبنة االولى في بناء مدخل االستخدامات أوكاتز ويعد هذا االخير 

ثم عاد كاتز عام  (53.) 8656واالشباعات عندما كتب مقاال عن هذا المدخل عام 

لبلورة النظرية مؤكدا على" أن الفرد يلجأ إلى محاولة إشباع حاجاته بطرق  8694

وتواصلت البحوث حتى وصلت  (54) "االتصالمتعددة من بينها التعرض لوسائل 

النظرية إلى حالة من النضج تبلورت معها عناصرها وأهدافها وفروضها لتحتل 

  أولويات الدراسات االتصالية.

  فروض النظرية :ـ 

ما أن تجلت بوضوح المداخل الرئيسة في النظرية حتى شرع عدد من الباحثين في 

جمهور  جابية علىيوضع فروض النظرية يتقدمهم )إليهو كاتز ( وكلها تضفي صفة اإل

خالل هذا المنظور متلقيا سلبيا بل هو على وعي تام بما  إذ لم يعد الجمهور من المتلقين

عية شباع حاجاته النفسية واالجتمالة تتكفل بإو وسييرغب في التعرض له من محتوى 

 وحدد كاتز وزمالئه خمسة فروض يستند إليها هذا المنظور :ـ 

إن أعضاء الجمهور مشاركون فعالون في عملية االتصال الجماهيري  .8

 ويستخدمون الوسيلة التي تحقيق حاجاتهم .

حكم تحقيقها ،وتتاستخدام الوسائل يعبر عن الحاجات التي يرغب الجمهور في  .2

 في ذلك أمور منها : الفروق الفردية والتفاعل االجتماعي .

التأكيد على أن الجمهور هو الذي يختار الوسيلة والمضمون اللذين يشبعان  .1

 حاجاته .

يستطيع الجمهور تحديد حاجاته ودوافعها ، ومن ثم يلجأ إلى الوسائل  .4

 والمضامين التي تشبع حاجاته .

لى المعايير الثقافية السائدة في المجتمع من خالل استخدام يمكن األستدالل ع .5

 ( 55الجمهور لوسائل االتصال ، وليس من خالل الرسائل اإلعالمية فقط.)

 أهمية النظرية بالنسبة للدراسة : 

من أهم النظريات التي أهتمت بدراسة الدوافع تعتبر نظرية االستخدامات واإلشباعات 

لتعرض لمحتوى وسائل االتصال، وهي نظرية متكاملة بما واإلشباعات المتحققة من ا

حيث تعد النظرية إطارا مرجعيا  ،وي عليه من معطيات سيكولوجية واجتماعيةطتن

يربط الدوافع بمحتوى وسيلة االتصال فضال عن أستكمال هذا الترابط باإلشباعات 

ت عنوان متغيراترابط بين كذلك تساعد في فهم جدلية ال ،المتحققة من عملية التعرض

 .الدراسة
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ما يجعلها من أنسب النظريات  والمرتكزاتوقد جمعت هذه النظرية من الخصائص  

التي يمكن تطبيقها على هذه الدراسة التي تنشد التعرف على دوافع تعرض المرأة ألفالم 

الرعب واإلشباعات المتحققة منها وذلك : لشموليتها وارتباطها باألهداف التي ينشدها 

واالحتياجات الكامنة خلف أنماط صول النفسية واالجتماعية احث والتي تعكس االالب

ساعد في تفسير سلوكيات المرأة في ضوء اآلثار مما يالتعرض المختلفة من قبل المرأة 

 تقدم تفسيرات مناسبة لتحديد درجة التأثير على سلوك المرأة،، كما ن التعرضالناجمة م

 اطة انمتحديد خياراتها في ممارسبترصد قرارت المرأة ال تتوقف عند هذا الحد بل و

خيار لا هامما يجعل، التعرض المختلفة والتي يمكن ربطها بمتغيرات الدراسة الحالية

 ،، فضال عن ممارسات أخرى لم يكن مخططا لهاهداف هذه الدراسةلتحقيق أ نسباأل

 .لذا تعد النظرية الحقل التطبيقي األمثل واألكثر توافقا مع متغيرات الدراسة 

 نتائج الدراسة الميدانيةالفصل الثالث 

 أوال: خصائص عينة الدراسة 

 توزيع العينة حسب متغير العمر 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر5جدول )
 النسبة المئوية العدد  العمر

 %13.0 13 سنة فأقل  21من 

 %10.0 10 سنة 11إلى   28من 

 %31.0 31 سنة 41إلى  18من

 %27.0 27 سنة 51إلى  48من

 %19.0 19 سنة فأكثر 58

 % 100 100 المجموع

يتضــح من الجدول الســابق أن عينة الدراســة توزعت على مختلف فئات المرحلة 

حت ما بين ) ــــب تراو ية بنس ــــنة" ،  41إلى  18( لفئة العمر "من %31.0العمر  وس

ــــورة بين ( 10.0%) ية المحص ئة العمر نة" و 11إلى   28"للف ــــ ئة  ( 29%)س للف

ول دفأكثر ويتضح من معطيات الج 51للفئة من  86ثم % 51إلى  48المحصورة بين 

 . 41 -18بأن أكثر فئة تتعرض ألفالم الرعب هي الفئة المحصورة بين 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي 4جدول )
 النسبة المئوية العدد  المستوى التعليمي

 %16.0 16 ثانوي فأقل

 %9.0 9 دبلوم

 %48.0 48 بكالوريوس

 %27.0 27 دراسات عليا

 % 100 100 المجموع
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ـــبة حملة مؤهل  ـــح من النتائج أن نس ( وكانت %48.0بلغت ) بكالوريوسيتض

ــــبة حملة مؤهل ثانوي فأقل بلغت )أعلى  بة، ونس ــــ  دبلوم(، وحملة مؤهل %16.0نس

 (.%27.0) دراسات عليا(، وحملة مؤهل 9.0%)

 الحالة االجتماعية(: توزيع عينة الدراسة حسب متغير 3جدول )
 النسبة المئوية العدد  الحالة االجتماعية

 %34.0 34 غير متزوجه

 %63.0 63 متزوجه

 %2.0 2 مطلقه

 %1.0 1 أرمله

 % 100 100 المجموع

نت من المتزوجات وبلغت  كا ــــة  لدراس نة ا ــــابق أن عي جدول الس ــــح من ال يتض

ــــبة غير المتزوجات إلى )63.0%) لت نس ــــ (. وهنالك فئة قليلة من %34.0(، ووص

مل.  قات واألرا ــــبة تتعرض ألالمطل ــــتدل من معطيات الجدول بان أعلى نس فالم ويس

 وأتت بالدرجة الثانية غير المتزوجات.الرعب هن من المتزوجات 

 الحالة المهنية(: توزيع عينة الدراسة حسب متغير 5جدول )
 النسبة المئوية العدد  الحالة المهنية

 %9.0 9 طالبة 

 %53.0 53 موظفه حكومية 

 %21.0 21 موظفه قطاع خاص 

 %11.0 11 ربة بيت 

 %6.0 6 أعمال حرة 

 % 100 100 المجموع

ضح  سبة األعلى من عينة الدراسة كانت من موظفات يت سابق أن الن من الجدول ال

ــــبــة موظفــات القطــاع الخــاص %53.0الحكومــة وبلغــت ) ( من العينــة، وبلغــت نس

تمثلت  (، وأقل نســـبة%9.0(، والطالبات )%11.0(، ونســـبة ربات البيوت)21.0%)

 (.%6.0بلغت )إذ األعمال الحرة في 

 الدخل الشهرياسة حسب متغير (: توزيع عينة الدر5جدول )
 النسبة المئوية العدد  الجنسية

 %13.0 13 د.ب 411أقل من 

 %37.0 37 د.ب  911أقل من  -411

 %42.0 42 د.ب  8111أقل من  – 911

 %8.0 8 د.ب فأكثر 8111

 % 100 100 المجموع

ــة كانت من  ــبة األعلى من عينة الدراس ــابق أن النس ــح من الجدول الس ذوات يتض

ــــرة  من  ــــبة قدرها   ،د.ب 8111أقل من  –911الدخل المؤش تليها (.%42.0)وبنس
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خل من لد ئة ذات ا ية الف ثان جة ال لدر قل من  -411 با بة د.ب  911أ ــــ جاءت بنس إذ 

(37.0%) . 

 :هل أنت شخصية تحب فرض سيطرتها على من معها .5

 التالي:تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول 

 مدى حب سيطرة العينة على من معها(: التكرارات والنسب المئوية ل5جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 49.1% 46 دائماً  1

   %19.0 86 أحياناً  2

 %24.0 24 نادراً  3

 %11.0 11 ال 4

 %100.0 100 المجموع 

ــبته ) ــابق أن ما نس ــة %89.0يتبين من الجدول الس تحب فرض ( من عينة الدراس

سيطرتها على من معها( %46.0، منهن )سيطرتها على من معها ، دائما تحب فرض 

( جاءت  24.1و ) %، أحيانا تحب فرض ســيطرتها على من معها نً ( منه%19.0و)

صة نادرا  سة ال %11.0ونجد أن )ح سيطرتها على ( فقط من عينة الدرا تحب فرض 

ـــن ألفالم الرعب وتظهر معطيات .من معها الجدول بأن  الغالبية العظمى ممن يتعرض

 يظهرن ميال للهيمنة وفرض السيطرة على من معهن .

 :هل أنت شخصية متطيرة .5

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 (: التكرارات والنسب المئوية للشخصية المتطيرة5جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %13.0 13 دائماً  1

 %16.0 16 أحياناً  2

 %18.0 18 نادراً  3

 %53.0 53 ال 4

 %100.0 100 المجموع 

سبته ) سابق أن ما ن ساء يعتقدن بأنهن %47.0تظهر نتائج الجدول ال ( من عينة الن

صية متطيرة سبة ) شخ ستجابة دائماً بن سبة على اال (، %13.0، حيث توزعت هذه الن

ـــتجابة نادراً، وتظهر النتائج أن )%18.0( أحياناً، و)%16.0و) ( %53.0( على االس

 .متطيرةة الشخصيمن نوع المن عينة النساء يعتقدن بأنهن لسن 

 :هل تعانين من أرق أو قلة في ساعات النوم .5

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:
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 من أرق أو قلة في ساعات النوممدى معاناة العينة التكرارات والنسب المئوية ل(: 15جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %59.0 59 دائماً  1

 %26.0 26 أحياناً  2

 %8.0 8 نادراً  3

 %7.0 7 ال 4

 %100.0 100 المجموع 

سابق أن ما نسبته ) من أرق  تعاني( من عينة الدراسة %93.0يتبين من الجدول ال

ــــاعات النوم لة في س من أرق أو قلة في دائماً من العينة تعاني  ( %59.0)وأن ،  أو ق

 بينما، يعانين من أرق أو قلة في ساعات النوم( منهن أحياناً %26.0، و) ساعات النوم

قدرها ) بة  ــــ ثة بنس ثال جة ال لدر با نادرا   ( فقط من عينة %7.0)  و(  %8.0جاءت 

سة  ساعات النومال الدرا شف النتائج أن الغالبية العظمى  .يعانين من أرق أو قلة في  تك

 .النومساعات يعانين من األرق وقلة ممن يتعرضن ألفالم الرعب 

 :قدرة كبيرة على التخيل نهل أنت ممن لديه .5

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 مدى قدرة العينة على التخيلالتكرارات والنسب المئوية ل(: 11جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %21.0 21 نعم 1

 %51.0 51 الى حٍد ما 2

 %28.0 28 ال 3

 %100.0 100 المجموع 

سابق أن   حيث أكدت بالعينة تتمتع بقدرة عالية على التخيل  تظهر نتائج الجدول ال

ما نســـبته  و، ديهن قدرة كبيرة على التخيللعينة ال( من %72.0ما نســـبته )النتائج أن 

( ( 28.1) %وتظهر النتائج أن قدرة كبيرة على التخيل،  الى حٍد مالديهن ( 51.0%)

قدرة كبيرة على التخيل بينما ) لديهن  بان  كدن  نة يؤ ( فقط ال %28.0من مفردات العي

قدرة كبيرة على التخيل.  ــــن لنوع الرعب أن يتمتعن ب ــــوة الالتي يتعرض ية النس غالب

 .  بنسب متفاوتة ولكن يتمتعن بقدرة على التخيل

 :؟ هل لديك أحالم يقظة.15

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 من أحالم اليقظةمدى معاناة العينة (: التكرارات والنسب المئوية ل12جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %11.0 11 دائماً  1

 %17.0 17 أحياناً  2

 %16.0 16 نادراً  3

 %56.0 56 ال 3

 %100.0 100 المجموع 
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ــبته ) لديهن أحالم ( من عينة الدراســة %44.0يتبين من الجدول الســابق أن ما نس

ظة ماً %11.0، منهن )يق ظة( دائ ناً %17.0، و) لديهن أحالم يق يا لديهن ( منهن أح

 (89.1و قد جاءت نادرا لديهن احالم يقظة بالدرجة الثالثة بما نســبته )% ،أحالم يقظة

ــبة بلغت بيدَ أن الغالبية ال يســتدل من  (.%56.0)كبرى ال يوجد لديهن أحالم يقظة بنس

 بيانات الجدول بأن أكثر من نصف عينة الدراسة ليس لديهن أحالم يقظة .

 :تعاني المرأة من االحباطبرأيك هل .  11

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 معاناة المرأة من االحباطمدى (: التكرارات والنسب المئوية ل15جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 14.1% 14 دائماً  1

 89.1% 89 أحياناً  2

 85.1% 85 نادراً  3

 19.1% 19 ال 3

 %100.0 100 المجموع 

سابق أن  سبة  تظهر نتائج الجدول ال ة يعانين من اإلحباط عالية بين النسـو الالتين

ــالغ فالم الرعــب بلحــاظ المجموع الكلي المتعرضـــــات أل ــة و الب  من مفردات العين

بة على )66.0%) ــــ هذه النس عت  يث توز ماً %34.0( ح نة دائ عانين من ( من العي ي

باط ناً %17.0، و) االح يا عانين من االحباط( منهن أح ( منهن نادراً %15.0)بينما   ي

باطما  عانين من االح تائج أن ) ي ــــاء ال( من %36.0، وتظهر الن يعانين من عينة ال نس

ضات ألفالم الرعب  .االحباط صف المتعر سب المذكورة أن أكثر من ن ستدل من الن وي

 إلحباط بدرجات متفاوتة.يعانين من ا

 

 :أنت مستعدة لمواجهة المشكالت التي تؤرقك هل. 12

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

لمواجهة المشكالت مدى استعداد العينة (: التكرارات والنسب المئوية ل14جدول )

 التي تؤرقها

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

1  ً  %36.0 36 دائما

2  ً  %24.0 24 أحيانا

 %16.0 16 نادراً  3

 %24.0 24 ال 3

 %100.0 100 المجموع 
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كشـــفت الدراســـة أن أكثر من ثالثة أرباع العينة تتوفر لديهن القدرة و االســـتعداد 

شكالت المؤرقة  سابق، من ذلك يتبين على مواجهة الم ذ بلغ المجموع إخالل الجدول ال

ــــة %76.0)اإلجمالي لمن تتوفر لديهن القدرة  ــــتعدات لمواجهة ( من عينة الدراس مس

ً  مستعدات(  %36.0، منهن ) نهتي تؤرقالالمشكالت ال لمواجهة المشكالت التي  دائما

مما ،نهمســــتعدات لمواجهة المشــــكالت التي تؤرق( منهن أحياناً %24.0، و)نهتؤرق

كد لديهن يؤ ية العظمى  غالب عات القرارات على  قدرة ال أن ال مل تب أن  دَ بي ،المتخذةتح

ــة غير 24.0%) ــكالت( فقط من عينة الدراس ــتعدات لمواجهة المش ــبة مس ، وهي النس

 األصغر.

 عندما تختلفين مع األصدقاء هل  تلجئين إلى )يمكن اختيار أكثر من بديل(:. 15

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 كيفية تصرف العينة عند االختالف مع االصدقاءالمئوية ل(: التكرارات والنسب 13جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %27.0 27 التودد   1

 %56.0 59 التشدد  2

 %7.0 7 االنطواء   3

 %9.0 9 البكاء 4

 %11.0 11 التوعد باالنتقام 5

 %6.0 6 المقاطعة   6

 %12.0 12 الرضوخ    7

 %6.0 6 اعتداء فعلي   1

 %29.0 29 اعتداء لفظي   6

 %31.0 31 التأنيب   81

 %4.0 4 تتمنين ان يلحق بهم االذى  88

 %18.0 81 التسامح  82

لدى عينة الدراســة هو الصــفة الطاغية في  تشــدديكشــفت الجدول بأن التصــلب وال

ــــدقاء إذ  ــــب المبينة في يتبين من عموم المواقف عند األختالف مع األص دالالت النس

أن أكثر طريقة تتصرف فيها عينة الدراسة عند االختالف مع االصدقاء ب أعالهالجدول 

(، تاله في المرتبة الثانية " التأنيب " بنســبة %56.0بنســبة )الذي جاء  " تشــددهي "ال

تداء ال31.0%) ثة "االع ثال بة ال جاء في المرت بة )ل(، و ــــ (، ثم في %29.0فظي " بنس

ــبة )الم ــامح "التبينما احتل (، %27.0رتبة الرابعة "التودد" بنس ــة س " المرتبة الخامس

وكانت أقل طريقة تتصـــرف فيها عينة الدراســـة عند  (.%18.0) بنســـبةفي الجدول و

(، ثم " اعتداء %4.0ن يلحق بهم االذى " بنسبة )أاالختالف مع االصدقاء هي "تتمنى 

 (.%6.0فعلي " بنسبة )

 لالنتقاد من اآلخرين هل تلجئين )يمكن اختيار أكثر من بديل(:عند تعرضك .  14

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:
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قاد تعرضها لالنتكيفية تصرف العينة عند (: التكرارات والنسب المئوية ل15جدول )

 من اآلخرين
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %37.0 19 األنكار  1

 %29.0 26 التبرير 2

 %9.0 6 جلد الذات   3

 %11.0 11 الخوف    4

 %31.0 18 القلق   5

 %34.0 14 اإلحباط   6

 %48.0 41 الرد بقوة   7

 %14.0 84 الخجل    1

 %19.0 86 إظهار سلوك خشن  6

 %7.0 7 التقليل من ذاتك  81

 %4.0 4 العزلة واالنطواء 88

 %23.0 21 احترام رأي المنتقد    82

 %22.0 22 اإلعراب عن االمتنان    81

أن أكثر طريقة تتصــــرف فيها عينة الدراســــة عند تعرضــــها من الجدول بتبين ي

ــــبة ) لالنتقاد من اآلخرين هي "  (، تالها في المرتبة الثانية "%48.0الرد بقوة " بنس

كار بة )  اإلن ــــ ثة " %37.0" بنس ثال بة ال جاءت في المرت باط(، و بة   اإلح ــــ " بنس

" في المرتبة تبرير(، و" ال%31.0" بنســبة )قلق(، ثم في المرتبة الرابعة "ال34.0%)

(. وكانت أقل طريقة تتصــــرف فيها عينة الدراســــة عند %29.0الخامســــة بنســــبة )

التقليل  ثم "(، %4.0العزلة واالنطواء " بنســبة ) تعرضــها لالنتقاد من اآلخرين هي "

ــــبة ) كذاتمن  ــــوب  (.%7.0" بنس ــــتدل من المعطيات أعاله بأن منس العدوانية ويس

كار  ــــفة الغالبة التزمت هو واالن ــــاء العينة الص ــــن لإلنتقاد من  لدى نس حين يتعرض

 اآلخرين.

 هل تخافين من األمكنة التالية )يمكن اختيار أكثر من بديل(: 13

 كما هو موضح في الجدول التالي:تم حساب التكرارات والنسب المئوية، 

 مدى خوف العينة من بعض األماكن(: التكرارات والنسب المئوية ل15جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %51.0 51 المنعزلة  1

 %63.0 63 المظلمة  2

 %15.0 15 المليئة بالظالل  3

 %3.0 3 ذات الزوايا الحادة  4

 %22.0 22 القديمة  5

 %5.0 5 ذات األلوان الكالحة  6

 %6.0 6 المنفتحة ) غير محددة جغرافيا ( 7

 %19.0 19 الضيقة  1

 %60.0 60 غير المأهولة  6

 %61.0 61 األقبية  81
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تائج تُ  ماكن ظهر الن لدراســــة هي " األ نة ا ها عي خاف من ماكن التي ت أن أكثر األ

(، %61.0المرتبة الثانية "األقبية " بنســــبة )(، تالها في %63.0المظلمة " بنســــبة )

(، ثم في المرتبة %60.0وجاءت في المرتبة الثالثة " األماكن غير المأهولة " بنســبة )

بة ) ــــ لة " بنس ماكن المنعز عة " األ مة " في المرتبة %51.0الراب قدي ماكن ال (، و" األ

ـــبة ـــة بنس ـــة هي  (.%22.0) الخامس وكانت أقل األمكنة التي تخاف منها عينة الدراس

 (.%5.0(، ثم "ذات األلوان الكالحة " بنســـبة )%3.0"ذات الزوايا الحادة " بنســـبة )

ـــتدل من بيانات الجدول عن كمية كبيرة من الخوف والهلع الدفين القابع في نفوس  ويُس

ى المستوى النفسي لدى المكان وإنغالقه وضغطه عل ظلمة و رهبة و وحشةالعينة من 

 من يتعرضن لنوع الرعب.

 من المشاكل: مدى معاناة الجو األسري داخل العائلة.  15

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

من  (: التكرارات والنسب المئوية لمدى معاناة الجو األسري داخل العائلة15جدول )

 المشاكل
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %24.0 24 كان يعاني من مشاكل 1

 %37.0 19 ما زال يعاني من مشاكل   2

 %39.0 16 ال يعاني من مشاكل   3

 %100.0 100 المجموع 

تائج  حدد ن جدول ت ته ) %ال ــــب ما نس نة يقرن بوجود  98.1بأن  مل العي ( من مج

أن الجو األســري ب يؤكدنعينة ال( من %24.0ما نســبته ) مشــاكل أســرية إذ يتبين بأن

ـــاكل ، الكان يعاني من  ـــري العينة يذهبن للقول بأ ( من%37.0)بينما مش ن الجو األس

ـــبة الباقية مشـــاكل، في حين الداخل العائلة ما زال يعاني من    ( من%39.0)ترى النس

سري داخل العائلة ال يعاني من  شاكل.الأن الجو األ ستنطاق مدلوالت البيانات  م ومن أ

ضح  شن في وسط مناخ أسري يعاني أعاله يت ضن ألفالم الرعب يع األغلبية ممن يتعر

 من المشاكل.
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 مكانة المرأة في داخل األسرة:.  15

ابات الســتج تم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية والترتيب

 العينة، كما هو موضح في الجدول التالي:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لمكانة المرأة 15جدول )

 في داخل األسرة

 العبـارة الرقم
المتوسطات 

 (5الحسابية )من

األهمية 

 النسبية

االنحرافات 

 المعيارية
 الترتيب

 8 0.515 %92.0 2.760 تحرص األسرة على دعم قرارات المرأة باستمرار 89

 2 0.584 %87.0 2.610 يعول على رأيها كثيرا ويعتد به  84

 1 0.586 %86.7 2.600 تشارك في وضع القرارات المهمة ذات الصلة بشؤون األسرة  81

 4 0.574 %85.3 2.560 أن لها مكانة اعتبارية محترمة جداً  6

 5 0.674 %83.7 2.510 أنها حرة في اتخاذ ما تراه مناسبا لها 85

 9 0.609 %78.3 2.350 هي دائما موضع ثقة واعتزاز  82

 9 0.677 %77.0 2.310 لها حضور مميز في داخل األسرة  81

 1 0.677 %69.3 2.080 في داخل األسرة يعتمد عليها في كل شيء 1

 6 0.770 %68.3 2.050 ال تشارك في صنع القرارات المهمة داخل األسرة 9

 81 0.725 %66.7 2.000 تحتل المكانة التي تحب أن تكون فيها  88

 88 0.683 %57.3 1.720 تشعر بأنها تعامل بتعسف  1

 82 0.427 %54.7 1.640 تشعر بأنها شخصية مسلوبة اإلرادة   2

 81 0.659 %50.3 1.510 ال تقدر كما يجب  5

4  ً  84 0.566 %49.0 1.470 ال أحد يقيم لرأيها وزنا

 85 0.626 %48.7 1.460 ال يرون فيها شخصية تتمتع بقدرات ومؤهالت قوية 9

 89 0.742 %48.0 1.440 تشعر المرأة داخل األسرة بأنها مضطهدة 8

 تظهر نتائج الجدول السابق أن أكثر عبارة تعبر عن مكانة المرأة في داخل األسرة هي "

( وأهمية نســبية 2.760بمتوســط حســابي )تحرص األســرة على دعم قرارات المرأة باســتمرار " 

ية "92.0%) ثان بة ال ها في المرت ــــابي  (، تال ــــط حس به " بمتوس تد  ها كثيرا ويع يعول على رأي

تشـارك في وضـع القرارات المهمة ذات الصـلة بشــؤون  (، و"%87.0( وأهمية نسـبية )2.610)

أن  (، وجاءت "%86.7( وأهمية نســبية )2.600األســرة " في المرتبة الثالثة بمتوســط حســابي )

( وأهمية نســـبية 2.560لها مكانة اعتبارية محترمة جداً " في المرتبة الرابعة بمتوســـط حســـابي )

ــابي  (، ثم "85.3%) ــط حس ــة بمتوس ــبا لها " في المرتبة الخامس أنها حرة في اتخاذ ما تراه مناس

 (.%83.7( وأهمية نسبية )2.510)

با قل ع جدول الســــابق أن أ تائج ال خل وتظهر ن نة المرأة في دا كا رة تعبر عن م

سرة هي " ضطهدة " بمتوسط حسابي ) األ سرة بأنها م شعر المرأة داخل األ ( 1.440ت

سبية ) ال يرون فيها شخصية تتمتع بقدرات ومؤهالت قوية "  (، ثم "%48.0وأهمية ن

 (.%48.7( وأهمية نسبية )1.460بمتوسط حسابي )

تكشــــف المعطيات أعاله بأن الغالبية العظمى من مفردات العينة تحظى بدعم أســــري كبير  

ها داخل  ناط ب لدور الم ية ا عال ية و والتعبير عن الرأي واالحترام وف ما تتمتع بحيز جيد من الحر ك

 األسرة كما يُعول على رأيها وتسهم في صياغة القرارات داخل االسرة.
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 ؟ةالعزل هل أنت شخصية تفضل.  15

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 مدى تفضيل العينة العزلة(: التكرارات والنسب المئوية ل25جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %37.0 91 العزلة  1

 %63.0 19 االختالط باآلخرين 2

 %100.0 100 المجموع 

سبته )يتبين من الجدول  سابق أن ما ن  العزلة( من عينة الدراسة يفضلن %63.0ال

سبة عالية مما يرجح سمة األنطواء وتقوقع الشخصية حول ذاتها وعدم أنفتاحها  وهي ن

غير ان ما نســبته ، بشــكل مرضــي على المســتوى االجتماعي واالختالط بالمجتمع  

 .االختالط باآلخرين( يفضلن 37.0%)

 ؟ بهل تشاهدين أفالم الرع 15

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 افالم الرعبمدى مشاهدة العينة (: التكرارات والنسب المئوية ل21جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %59.0 59 دائماً  1

 %24.0 24 أحياناً  2

 %17.0 89 نادراً  3

 %100.0 100 المجموع 

سبته ) سابق أن ما ن شاهدن أفالم عينة دائماً ال( من %59.0تظهر نتائج الجدول ال ي

ً %24.0، و)الرعب ـــاهدن أفالم الرعب ( منهن أحيانا ( منهن نادراً ما %17.0، و) يش

مما يكشــف بان أكثر من نصــف العينة شــديدات الحرص على  .يشــاهدن أفالم الرعب

 مشاهدة أفالم الرعب باستمرار.

 ؟تشاهدين في الشهر كم فلما.  25

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 افالم الرعب شهرياً مدى مشاهدة العينة (: التكرارات والنسب المئوية ل22جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %49.0 49 واحد 1

 %18.0 18 اثنين   2

 %17.0 89 ثالث   3

 %13.0 81 أربعة   3

 %3.0 1 خمسه فأكثر 3

 %100.0 100 المجموع 
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يشــاهدن أفالم الرعب مرة أن القســم األكبر من العينة تظهر نتائج الجدول الســابق 

( منهن يشـــاهدن أفالم الرعب %18.0(، و)%49.0بنســـبة بلغت )في الشـــهر واحدة 

في ( منهن يشـــاهدن أفالم الرعب ثالث مرات %13.0، كما أن ) في الشـــهر مرتين 

يشــــاهدن ثالثة أفالم في الشــــهر بينما ) (  %17.0أن )بلنتائج كما تظهر ا، الشــــهر 

شهر وفقط )  % %81.1 شاهدن أربعة أفالم في ال شاهدن ال( من  1.1( ي خمسة عينة ي

 .في الشهر  فأكثرأفالم 

 ؟ما أفضل األوقات التي تشاهدين فيها أفالم الرعب.  21

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 (: التكرارات والنسب المئوية ألفضل األوقات مشاهدة أفالم الرعب25جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %46.0 46 في الليل  1

 %34.0 34 في المساء  2

 %4.0 4 فترة الظهيرة  3

3  ً  %16.0 16  صباحا

 %100.0 100 المجموع 

تكشــف النتائج بأن أفضــل األوقات لمشــاهدة أفالم الرعب بالنســبة للعينة هي فترة 

ته  ــــب ما نس قت  يل إذ حق لدرجة ( %46.0)الل جاءت في ا نة و مل مفردات العي من مج

ــبة  ــائية بنس ــلن مشــاهدة %16.0)بينما ( %34.0)الثانية الفترة المس ( من العينة يفض

ً أفالم الرعب  شاهدة أفالم ال( فقط من %4.0وتظهر النتائج أن )، صباحا عينة يفضلن م

عب  نات المذكورة أعاله على أن الفترة الليلية هي  .فترة الظهيرةالر يا تدل من الب ــــ نس

 أعمق وإســتغراقوإندماج أكبر عينة للحصــول على إثارة أقوى لأفضــل فترة بالنســبة ل

 أجواء الفلم . في

 ؟ هل تشاهدين أفالم الرعب.  22

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

ألشخاص الذين تفضل العينة مشاهدة (: التكرارات والنسب المئوية ل24جدول )

 أفالم الرعب معهم
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %12.0 12 وحدك   1

 %31.0 31 مع الصديقات  2

 %43.0 43 األهل   3

 %14.0 14 زمالء العمل   3

 %100.0 100 المجموع 

( من عينة الدراسة يفضلن مشاهدة %43.0يتبين من الجدول السابق أن ما نسبته )

ــديقات، و)%31.0أفالم الرعب مع األهل ، ومنهن ) ــلن ذلك مع الص ( %14.0( يفض
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من عينة فقط  ( %12.0)بينما منهن يفضـــلن مشـــاهدة أفالم الرعب مع زمالء العمل 

 الدراسة يفضلن مشاهدة أفالم الرعب لوحدهن.

 ؟هل تناقشين ما تشاهدينه مع اآلخرين.  25

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

مناقشة ما تشاهده العينة في أفالم مدى (: التكرارات والنسب المئوية ل23جدول )

 الرعب مع اآلخرين
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %7.0 7 دائماً  1

 %48.0 48 أحياناً  2

 %12.0 12 نادراً  3

 %33.0 33 ال 3

 %100.0 100 المجموع 

يشــاهدنه في ( من عينة الدراســة يناقشــن ما %67.0يتبين من الجدول الســابق أن ما نســبته )

عب مع اآلخرين، منهن ) عب مع %7.0أفالم الر نه في أفالم الر هد ما يشـــــا ــــن  ناقش ماً ي ( دائ

ــــاهدنه في أفالم الرعب مع اآلخرين%48.0اآلخرين، و) ــــن ما يش ناقش ناً ي يا ، بينما ) ( منهن أح

ـــة %33.0، ونجد أن )( من العينة نادرا ما يناقشـــن الفلم مع آخرين %82.1 ال ( من عينة الدراس

 يناقشن ما يشاهدنه في أفالم الرعب مع اآلخرين.

)يمكن اختيار أكثر  ؟ما انواع افالم الرعب التي تحرصين على مشاهدتها.  24

 من بديل(:

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

العينة (: التكرارات والنسب المئوية ألنواع افالم الرعب التي تحرص 25جدول )

 على مشاهدتها
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %91.0 91 والسحر  أفالم الظواهر 4

 %86.0 86 أفالم الغرائب 5

 %41.0 41 أفالم الوحوش 6

 %27.0 27 أفالم التقمص  1

 %21.0 21 أفالم المصابين باالنفصام   12

 %7.0 7 أفالم القتلة المرضى   9

 %13.0 13 المتحولينو أفالم المستذئبين  13

 %20.0 20 أفالم القتل المتسلسل   7

 %10.0 10 أفالم مصاصي الدماء  10

 %3.0 3 أفالم آكلة اللحوم البشرية  11

 %11.0 11 أفالم األرواح  2

 %19.0 19 أفالم الجـن   3

 %5.0 5 أفالم االعتداء الجنسي  8
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سابق أن أكثر أفالم الرعب التي تحرص العينة على مشاهدتها  يتبين من الجدول ال

ــــحر هي "أفالم الظواهر بة )و الس ــــ بة الثانية "أفالم %91.0" بنس ها في المرت (، تال

بة ) ــــ ئب" بنس بة %86.0الغرا ــــ ثة "أفالم الوحوش" بنس ثال بة ال جاءت في المرت (، و

ــة )41.0%) ــــب ــة "أفالم التقمص" بنس ــة الرابع فالم (، و"أ%27.0(، ثم في المرتب

صام" في المرتبة الخامسة بنسبة صابين باالنف وكانت أقل أفالم الرعب  (.%21.0) الم

سبة ) سي " بن شاهدتها هي "أفالم االعتداء الجن (، ثم %5.0التي تحرص العينة على م

ويســتدل بأن الغالبية العظمى من عينة (.%3.0" بنســبة )آكلة اللحوم البشــرية "أفالم 

سة لديهن شغف عارم  الحلول السحرية السريعة للمشكالت والتحديات التي  بتمنيالدرا

  وساط والثقافات المختلفة .تواجههن ولشيوعه في جميع األ

 (:)يمكن اختيار أكثر من بديل ؟هل تحبين مشاهدة الصفات التالية في الشخصيات الفلمية.  23

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

(: التكرارات والنسب المئوية للصفات التي تفضل العينة مشاهدتها في 25جدول )

 الشخصيات الفلمية
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %79.0 79 القوة المفرطة  1

 %47.0 47 الضعف المفرط  2

 %69.0 69 االعتدال  3

 %37.0 37 القسوة  4

 %29.0 29 الخشونة  5

 %83.0 83 التحدي  6

 %21.0 21 أخرى )التودد، االنتقام( 7

يتبين من الجدول الســــابق أن أكثر الصــــفات التي تفضــــل العينة مشــــاهدتها في 

قوة (، تالها في المرتبة الثانية "ال%83.0" بنســبة ) تحديالشــخصــيات الفلمية هي "ال

طة ــــبـة ) المفر ثالثـة "األ%79.0" بنس ــــبـة " عتـدال (، وجـاءت في المرتبـة ال بنس

ــعف المفرط(، ثم "ال69.0%) ــبة ) ض وكانت أقل  .(%47.0" في المرتبة الرابعة بنس

الصــفات التي تفضــل العينة مشــاهدتها في الشــخصــيات الفلمية هي "األخرى كالتودد 

 (.%29.0" بنسبة )خشونة (، ثم "ال%21.0واالنتقام بنسبة )

 ؟النوع من األفالم هل اختلف شعورك نحو آخرين تعرفينهم بعد مشاهدتك لهذا.  25

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

(: التكرارات والنسب المئوية الختلف شعور العينة نحو آخرين تعرفهم 25جدول )

 بعد مشاهدة األفالم الرعب
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %15.0 15 اختلف كثيراً  1

 %28.0 28 حد ما اختلف إلى 2

 %57.0 57 ال لم يختلف 3

 %100.0 100 المجموع 
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سة لم ي سابق أن أغلب عينة الدرا شعورهن نحو آخرين يتبين من الجدول ال ختلف 

ـــــاهــدة األفالم الرعــب ــــبتهن )إذ  تعرفهم بعــد مش (، في حين أن %57.0بلغــت نس

الم ألفنحو آخرين تعرفهم بعد مشــاهدتها ختلف شــعورهن كثيراً ( من العينة ا15.0%)

عب ــــعورهن( منهن ا%28.0، و)الر ما نحو آخرين ي ختلف ش نهم بعـد عرفإلى حـد 

 .ألفالم الرعب مشاهدتهن

 ؟هل تفكرين بممارسة ما تشاهدينه في هذا النوع من األفالم مع آخرين.  25

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

(: التكرارات والنسب المئوية لمدى تفكير العينة بممارسة ما تشاهده في 25جدول )

 األفالم الرعب مع اآلخرين
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %21.0 21 دائماً  1

 %10.0 10 أحياناً  2

 %17.0 17 نادراً  3

 %52.0 52 ال 3

 %100.0 100 المجموع 

ــــابق جدول الس ته ) يتبين من ال ــــب ما نس ــــة يفكرن %48.0أن  ( من عينة الدراس

ً %21.0، منهن )بممارسة ما يشاهدنه في افالم الرعب مع اآلخرين  ( فقط يفكرن دائما

( منهن أحياناً يفكرن %10.0، و) فالم الرعب مع اآلخرينبممارســة ما يشــاهدنه في ا

ــاهدنه في أف ــة ما يش يذهبن إلى  (89.1في حين )  %، الم الرعب مع اآلخرينبممارس

شاهدنه في األفالم مع اآلخرين  سة ما ي ( %52.0نجد أن )بينما ،نادرا ما يفكرن بممار

 بما يعني أم.بممارســة ما يشــاهدنه في األفالم مع اآلخرينمن عينة الدراســة ال يفكرن 

ما يقارب نصف عينة الدراسة يتأثرن بالممارسات التي يتعرضن لها إثناء مشاهداتهن 

 لهذا النوع.

 ؟هل يبقى في ذاكرتك بعض ما تشاهدينه من مشاهد الفلم لفترة من الزمن 25

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

(: التكرارات والنسب المئوية لمدى بقاء بعض ما تشاهده العينة من 55جدول )

 مشاهد في األفالم الرعب لفترة من الزمن في ذاكرتهن
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %24.0 24 يبقى لفترة طويلة 1

 %59.0 59 يبقى لفترة قصيرة 2

 %17.0 17 ال يبقى 3

 %100.0 100 المجموع 

( من العينة ممن يتعرضن إلى أفالم الرعب 11.1تكشف الدراسة أن ما نسبته )%

درجة ب لفترة من الزمنفي الذاكرة يبقى  أن ما يشـــاهدنه في ثنايا المشــــاهديتفقن على 
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 ن الزمن م فما ما يبقى في الذاكرة لفترة طويلة تتراوح بين الطويلة والقصــيرة  متفاوتة

سبته  صيرة وما  (%24.0) قد بلغت ن سبة )قد جاء يبقى لفترة ق (، في حين %59.0بن

أن ما يشـــاهدنه من مشـــاهد في أفالم على أكدن فقط ( من عينة الدراســـة %17.0أن )

   .وهي أقل نسبة كشفتها النتائج ةذاكرالفي الزمن من الرعب ال يبقى لفترة طويلة 

على أن التأثيرات التي تتركها هذه األفالم تبقى حاضــرة لمدة  :ؤكدغير أن النســبة العظمى ت

 .  على نفوسهن ا القاتمةلقي بالضرورة بظاللهت وقدمن الزمن لدى نساء العينة طويلة 

 تشاهدين أفالم الرعب بناًء على )يمكن اختيار أكثر من بديل(:.  25

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

  أفالم الرعبلعوامل التي تدفع العينة لمشاهدة (: التكرارات والنسب المئوية ل51جدول )
 المئويةالنسبة  التكرار االستجابة الرقم

 %43.0 43 الدعاية التي يحظى بها 1

 %46.0 46 رأي األصدقاء   2

 %20.0 20 نجوم الفلم   3

 %89.0 16 الولع بأفالم الرعب   4

 %82.0 82 حبك لإلثارة   5

 %18.0 18 الحبكة القصصية  6

 %16.0 16 األسلوب الفني 7

 الرعب أفالمالعوامل التي تدفع العينة لمشــاهدة يتبين من الجدول الســابق أن أكثر 

عب"  بأفالم الر ــــبة )إذ جاء هي "الولع  (، تالها في المرتبة الثانية "حبك %89.0بنس

(، وجاءت في المرتبة الثالثة "رأي األصــــدقاء  " بنســــبة %82.0لإلثارة " بنســــبة )

(، و"نجوم 43.0(، ثم "الدعاية التي يحظى بها" في المرتبة الرابعة بنســـبة )46.0%)

العوامل التي تدفع العينة وكانت أقل  (.%20.0) الفلم " في المرتبة الخامســــة بنســــبة

شاهدة  سبة ) أفالم الرعبلم سلوب الفني" بن صية %16.0هي "األ ص (، ثم "الحبكة الق

الغرابة  و ما ينطوي عليه من لذلك فان الشــــغف بنوع الرعب  (.%18.0" بنســــبة )

شدها العينة بهذا النوع والتي واإلثارة هي ابرز المظاهر التي  صدمة العنفو سعى تتن

 .والتعرض لها عنها لبحث ل

 ؟ما درجة تأثرك بهذا النوع من األفالم. 55

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 الرعب (: التكرارات والنسب المئوية لدرجة تأثر العينة باألفالم52جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %15.0 15 كبيرة  1

 %42.0 42 متوسطة  2

 %9.0 9 ضعيفة  3

 %34.0 34 ال تأثير 4

 %100.0 100 المجموع 
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( يتأثرن بهذا النوع من األفالم  99.1)  % يتبين من الجدول الســابق أن ما نســبته

( يتأثرن بدرجة %15.0) الشــكل التالي :موضــحة على وفق ، ولكن بدرجات متفاوتة 

( من %9.0( منهن يتأثرن بدرجة متوســطة، كما أن )%42.0فالم الرعب، و)بأ كبيرة

سة يتأثرن بدرجة ضعيفة   ال( من عينة الدراسة %34.0) غير ان ما نسبته عينة الدرا

ــــبة درجة التاثير فأن التي يتعرضــــن لها. أفالم الرعبن بتأثري  وبغض النظر عن نس

ــــن لنوع الرعب ب :نتائج الجدول تؤكد ــــل لدى من يتعرض أن التاثير البد ان أن يحص

 معطيات الجدول أعاله.توافقا مع 

 ؟هل تتماهين مع الشخصيات الدرامية في الفلم 51

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

العينة مع الشخصيات  (: التكرارات والنسب المئوية لمدى تماهي55جدول )

 الدرامية في الفلم
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %71.0 71 دائماً  1

 %20.0 21 أحياناً  2

 %7.0 9 نادراً  3

 %2.0 2 ال 4

 %100.0 100 المجموع 

( الغالبية العظمى من عينة الدراسة تتماهى بقوة  61.1توصلت الدراسة بأن )  %

ــوتها على األقل إثناء فترة  ــيات الفلم فتتوحد معها وتعش خوفها وقلقها وقس ــخص مع ش

شاهدة  من الجدول السابق أن ما نسبته الحقا . ويتبين العرض بغض النظر عن آثار الم

و ما ، مع الشـــخصـــيات الدرامية في الفلمدائما  تماهين( من عينة الدراســـة ي71.0%)

( منهن %7.0، و)تماهين مع الشــخصــيات الدرامية في الفلمي أحيانا( %20.0) نســبته 

من عينة فقط ( %2.0أن ) ، ونجد تماهين مع الشــــخصــــيات الدرامية في الفلمي نادراً 

 وتكشف هذه المعطيات بأن عينة .تماهين مع الشخصيات الدرامية في الفلمالدراسة ال ي

الدراســـة تتمرى وتتشـــرب بما تعيشـــه الشـــخصـــية من فزع مفرط و إذالل في أنواع 

 التعذيب ورعب يفوق الحدود .  

 ؟هل تُرضي مشاهد العنف احتياجاتك الحسية والعاطفية 52

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

التكرارات والنسب المئوية لمدى إرضاء مشاهد العنف احتياجات (: 54جدول )

 العينة الحسية والعاطفية
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %66.0 99 دائماً  1

 %11.0 11 أحياناً  2

 %18.0 18 نادراً  3

 %5.0 5 ال 3

 %100.0 100 المجموع 



 دوافع تعرض المرأة ألفالم الرعب واإلشباعات المتحققة منها

 355  عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

سبته ) سابق أن ما ن سة يعتقدن مجمل ( من %95.0يتبين من الجدول ال عينة الدرا

سية والعاطفيةأن  ضي احتياجاتهن الح شاهد العنف تُر ( يعتقدن أن %66.0، منهن ) م

شاهد العنف  ً م سية والعاطفية دائما ضي احتياجاتهن الح ( منهن يعتقدن %11.0، و) تُر

ً مشـــاهد العنف أن  (  81.1بينما ) % ،تُرضـــي احتياجاتهن الحســــية والعاطفية أحيانا

ــــاهد العنف نادرا يع ــــية والعاطفية، إال أنما تقدن بأن مش ــــي احتياجاتهن الحس  تُرض

ــة يعتقدن أن 5.0%) ــاهد العنف ( من عينة الدراس ــية ال مش ــي احتياجاتهن الحس تُرض

ية عاطف ــــة  .وال جة الولع لدى عينة الدراس جة و در حا جدول  نات ال يا كد ب لتعرض لتؤ

 ألفالم الرعب.

 )يمكن اختيار أكثر من بديل(:؟ما الذي يجذبك لهذه األفالم .  55

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 لعوامل التي تجذب العينة ألفالم الرعب(: التكرارات والنسب المئوية ل53جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %64.0 64 اإلثارة 1

 %58.0 58 الرعب  1

 %44.0 44 الصدمة 4

 %41.0 41 الجـو السينمائي   81

 %39.0 39 اإلخراج  89

 %37.0 37 النجوم  89

 %36.0 36 الحبكة 5

 %31.0 31 قوة الشرير   88

 %30.0 30 اإلضاءة واأللوان  85

 %28.0 28 العنف 6

 %25.0 25 المؤثرات البصرية 84

 %23.0 23 للقصةالمعالجات الدرامية  82

 %21.0 21 الخوف   2

 %20.0 20 الوحشية   7

 %17.0 17 األمكنة المنعزلة  والديكور  1

 %9.0 9 السادية  6

 %6.0 6 ضعف المرأة    81

    

ــــة ألفالم الرعب هي  نة الدراس جذب عي ما ي ــــابق أن أكثر  جدول الس يتبين من ال

(، %58.0" بنســــبة ) رعبالثانية "ال (، تالها في المرتبة%64.0"اإلثارة" بنســــبة )

ــــو %44.0" بنسبة ) صدمةوجاء في المرتبة الثالثة "ال (، ثم في المرتبة الرابعة "الجـ

 (.%39.0) (، و"اإلخراج " في المرتبة الخامســة بنســبة%41.0الســينمائي" بنســبة )

ــر وكان أقل  ــعف المرأة  " بنســبة  ويجذب عينة الدراســة ألفالم الرعب هعنص " ض

عطيات الجدول بان اإلثارة والرعب تكشف م (.%9.0(، ثم "السادية " بنسبة )6.0%)
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وصــدمة الخوف والفزع تحتل األفضــلية في قائمة عناصــر جذب عينة الدراســة لنوع 

 الرعب. 

 األسباب التي تدفعك لمشاهدة أفالم الرعب:.  54

ابات الســتج تم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية والترتيب

 العينة، كما هو موضح في الجدول التالي:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لألسباب التي 55جدول )

 تدفع العينة لمشاهدة أفالم الرعب

 العبـارة الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

األهمية 

 النسبية

االنحرافات 

 المعيارية
 الترتيب

 8 1.127 %81.2 4.060 أرى فيها ما ال أراه في الحياة الواقعية  84

 2 1.114 %80.6 4.030 ألني احب اإلثارة التي فيها 6

 1 1.133 %79.8 3.990 تجعلني اشعر بأني مستثارة 1

 4 1.134 %78.4 3.920 تجعلني أرتقي على المواقف الصعبة 22

 5 1.116 %78.4 3.920 الهتمامي بهذا النوع من األفالم  5

 9 1.134 %78.4 3.920 ألني أجد فيها أشياًء محرومة منها 25

 9 1.238 %77.8 3.890 اتعرف على مكنونات النفس اإلنسانية 2

 1 1.178 %77.4 3.870 أجد فيها شيئا من التنفيس عن نفسي  88

 6 1.218 %77.0 3.850 ألن حياتي مضطربة وصاخبة 9

 81 1.077 %76.4 3.820 أتعرف على الجديد فيها  4

 88 1.234 %76.4 3.820 ألنها تريحني وتساعدني على األسترخاء 81

 82 1.125 %76.2 3.810 ألني أفرغ فيها توتري  82

 81 1.328 %75.8 3.790 للحصول على خبرات جديدة 8

 84 1.104 %75.8 3.790 أحب مشاهدتها حين أكون منزعجة 21

 85 1.329 %75.0 3.750 تمتعني وتسليني  89

 89 1.390 %74.8 3.740 الكتساب خبرات من تجارب اآلخرين 9

 89 1.352 %74.0 3.700 تشعرني بأني قوية  85

 81 1.195 %73.8 3.690 تخلصني من الملل والرتابة  81

 86 1.294 %73.6 3.680 تحقق لي طموحات مكبوتة  28

 21 1.196 %72.4 3.620 ألنها تشبع فضولي  1

 28 1.311 %71.8 3.590 تجعلني متيقظة ألفعال الغير  89

 22 1.313 %71.0 3.550 توفر لي متعة حسية وعاطفية  86

 21 1.359 %69.0 3.450 أثبت لنفسي بأني قوية 21

 24 1.313 %68.8 3.440 تجعلني أواجه العنف بالعنف  24

 25 1.273 %68.6 3.430 تجعلني اتخلص من غضبي  81

تظهر نتائج الجدول الســــابق أن أكثر األســــباب التي تدفع العينة لمشــــاهدة أفالم 

ــــابي ) ــــط حس ها ما ال أراه في الحياة الواقعية " بمتوس عب هي "أرى في ( 4.060الر

ية ) ــــب ية نس ثارة التي فيها" %81.2وأهم حب اإل ية "ألني ا ثان بة ال ها في المرت (، تال

" تجعلني اشعر بأني مستثارة (، و"%80.6وأهمية نسبية ) (4.030بمتوسط حسابي )
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ــــابي ) ــــط حس ــــبية )3.990في المرتبة الثالثة بمتوس (، وجاءت %79.8( وأهمية نس

صعبة" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ) ( 3.920"تجعلني أرتقي على المواقف ال

ية ) ــــب ية نس جاء مكررا (، %78.4وأهم ما  عة "ك بة الراب الهتمامي بهذا  " في المرت

 (.%78.4( وأهمية نسبية )3.920النوع من األفالم " بمتوسط حسابي )

قد  نت النتائج بو ــــاهدة أفالم الرعب هي بي ــــباب التي تدفع العينة لمش أن أقل األس

سابي ) سط ح ضبي " بمتو سبية )3.430"تجعلني اتخلص من غ (، %68.6( وأهمية ن

ــــط ح بالعنف " بمتوس جه العنف  ية 3.440ســـــابي )ثم "تجعلني أوا ــــب ية نس ( وأهم

( وأهمية نســـبية 3.450" بمتوســـط حســـابي )أثبت لنفســـي بأني قوية(، ثم "68.8%)

ضح البيانات السالفة الذكر بأن الغرابة وما لم يعرف في الحياة الواقعية  (.69.0%) تو

أو يشـاهد فضــال عن اإلثارة هي أبرز األسـباب التي تدفع عينة الدراســة للتعرض لهذا 

 من األفالم. النوع

 )يمكن اختيار أكثر من بديل(:؟ماذا تشعرين بعد االنتهاء من مشاهدتك للفلم ب.  53

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 (: التكرارات والنسب المئوية لشعور العينة بعد االنتهاء من مشاهدة فلم الرعب55جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %45.0 45 بأنك أكثر قلقا  89

 %42.0 42 باالنشداد إلى الداخل  6

 %37.0 37 بالرغبة العاطفية  4

 %34.0 34 بالمتعة  2

 %32.0 32 بالخوف  5

 %30.0 30 باالشمئزاز  6

 %30.0 30 باالنفتاح على اآلخرين  82

 %27.0 27 بالقوة والسيطرة  81

 %27.0 27 قادرة على تجاوز المشاكل  84

 %24.0 24 باالنغالق على الذات  88

 %23.0 23 بأنك أكثر أمناً  85

 %21.0 21 بالراحة  1

 %17.0 17 بالسعادة والرضى  7

 %13.0 13 باالمتعاض واالزدراء  1

 %11.0 11 بانعدام الثقة في اآلخرين 81

 %8.0 8 أتقمص دور الضحية في الفلم  89

 %6.0 6 أتقمص دور الشخصية القوية 3

يتبين من الجدول الســــابق أن أكثر ما تشــــعر به عينة الدراســــة بعد االنتهاء من 

شاهدة فلم الرعب هي "بأنها تصبح أكثر قلقا " بنسبة ) في المرتبة ثم يأتي  .(%45.0م

شداد إلى الداخل " بنسبة ) شعورها باالن الثالثة " (، وجاءت في المرتبة %42.0الثانية 

(، ثم في المرتبة الرابعة " شــــعورها %37.0شــــعورها بالرغبة العاطفية " بنســــبة )
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 (، و" شــــعورها بالخوف " في المرتبة الخامســــة بنســــبة%34.0بالمتعة " بنســـبة )

ــاهدة فلم الرعب  (.32.0%) وكان أقل ما تشــعر به عينة الدراســة بعد االنتهاء من مش

(، ثم "تقمص دور الضحية في الفلم %6.0نسبة )هي "تقمص دور الشخصية القوية" ب

سبة ) سبة )%8.0" بن شعور بانعدام الثقة في اآلخرين" بن ستدل  (.%11.0(، ثم "ال وي

ــــعور بالقلق هنا يمثل خبرة إنفعالية يعاني منها  ــــابق بأن الش من معطيات الجدول الس

ساس بخوف أو تهديد من شيء ال يس سبة الكبرى من العينة  نتيجة إح لفرد أن تطيع االن

 يحدده بدقة فقد يكون واقعيا او خياليا يتجسد بشكل توتر مستمر ينتاب شعور الفرد.

 أفالم الرعب: دوافع مشاهدة.  55

ابات الســتج تم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية والترتيب

 العينة، كما هو موضح في الجدول التالي:

واالنحرافات المعيارية والترتيب للدوافع (: المتوسطات الحسابية 55جدول )

 بمشاهدة العينة ألفالم الرعب

 العبـارة الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

األهمية 

 النسبية

االنحرافات 

 المعيارية
 الترتيب

 1 0.692 %77.0 2.310 ألنها مشوقة وفيها إثارة كبيرة 18

 2 0.649 %75.7 2.270 تعزز قوتي وثقتي بنفسي  18

 3 0.661 %75.3 2.260 تعلمني كيفية التصرف في المواقف الصعبة 89

 4 0.597 %74.7 2.240 ألنها ترفه عني وتسليني 15

 5 0.715 %73.7 2.210 ألني أحب نجوم الفلم  30

 6 0.677 %73.3 2.200 ألنها تدفعني إلى التخيل  3

 7 0.662 %73.0 2.190 ألني أحب مشاهدة المرأة تنتصر على خوفها 34

 8 0.642 %72.7 2.180 تجعلني أشعر بأني أكبر من المشكلة  6

 9 0.744 %72.7 2.180 تخلصني من غضبي  8

 10 0.716 %72.7 2.170 ألنها تنسيني الواقع  5

 11 0.697 %72.3 2.170 ألني أتعلم منها أشياًء لم أعرفها من قبل  28

 12 0.692 %72.0 2.160 تجعلني أفكر بشكل بناء ومفيد  7

 13 0.702 %71.7 2.150 عندما أكون محبطة  1

 14 0.730 %71.7 2.150 ألني تعرضت لتجارب مماثلة  22

 15 0.657 %71.7 2.150 ألنها تثير في انفعاالت قوية  25

 16 0.720 %71.0 2.130 ألنها تشعرني بتحرر أحاسيسي المكبوتة  17

 17 0.677 %71.0 2.130 والرتابةتساعدني على التخلص من الملل  29

 18 0.729 %70.7 2.120 ألنها تذكرني بحوادث ماضية  9

 19 0.715 %70.7 2.120 تجعلني ال أكترث ألحد 12

 20 0.715 %70.7 2.120 تعزز لدي بعض الممارسات السلوكية  19

 21 0.715 %70.7 2.120 تعرفني بكيفية تثوير الخوف لدى اآلخر 33

 22 0.644 %70.0 2.100 ألنها تولد لدي أحالم اليقظة  4

 23 0.704 %70.0 2.100 تعلمني كيفية لفت االنتباه وإثبات الذات  26

 24 0.712 %69.7 2.090 تخلصني من النزعات العدوانية  20

 25 0.726 %69.7 2.090 فيها فرص النتصار المرأة الضحية  24
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 26 0.677 %69.3 2.080 تزيدني خبرة بأعماق النفس البشرية  14

 27 0.748 %69.3 2.080 عندما اشعر بفراغ كبير من حولي  2

 28 0.640 %69.0 2.070 تعزز لدي الدعم النفسي  13

 29 0.736 %68.7 2.060 توجه غضبي إلى مكان آخر  10

 30 0.730 %68.3 2.050 تعزز عندي تقدير الذات  21

 31 0.730 %68.3 2.050 أحب أن اشارك الشخوص تجاربهم 32

 32 0.704 %67.7 2.030 ألني أحب أن أتخيل نفسي مكان الضحية  27

 33 0.718 %67.0 2.010 ألني أجد في عرضها للرعب استمتاعا 23

 34 0.750 %64.7 1.940 فيها مشاهد حساسة   24

نها ألمشاهدة العينة ألفالم الرعب هي "تظهر نتائج الجدول السابق أن أكثر دوافع 

(، تالها في %77.0( وأهمية نســبية )2.310" بمتوســط حســابي )مشــوقة وفيها إثارة 

سابي ) سي " بمتوسـط ح ( وأهمية نسـبية 2.270المرتبة الثانية "تعزز قوتي وثقتي بنف

بة  (، و"75.7%) ــــع ــــرف في المواقف الص ية التص ة " في المرتبة الثالثتعلمني كيف

ــــابي ) ــــط حس ــــبية )2.260بمتوس (، وجاءت "ألنها ترفه عني %75.3( وأهمية نس

سليني" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ) (، ثم %74.7( وأهمية نسبية )2.240وت

سابي ) سة بمتوسط ح ( وأهمية نسبية 2.210"ألني أحب نجوم الفلم" في المرتبة الخام

(73.7%.) 

سابق أن أقل  دوافع مشاهدة العينة ألفالم الرعب هي "فيها وتظهر نتائج الجدول ال

سة  " بمتوسط حسابي ) سا شاهد ح (، ثم "ألني أجد %64.7( وأهمية نسبية )1.940م

سابي ) سط ح ستمتاعا" بمتو ضها للرعب ا سبية )2.010في عر (، %67.0( وأهمية ن

ــابي ) ــط حس ــحية " بمتوس ــي مكان الض ( وأهمية 2.030ثم "ألني أحب أن أتخيل نفس

ية  ــــب ثارة (.%67.7)نس ــــويق واإل حث عن  التش بان الب تائج مرة أخرى  ــــف الن تكش

 يتصدران قائمة الدوافع الكامنة خلف مشاهدة أفالم الرعب لدى العينة.

هل ترين أن تعرضك ألفالم الرعب يشبع حاجاتك اآلتية )يمكن اختيار أكثر  55

 من بديل(:

 الجدول التالي:تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في 

 حاجات العينةل(: التكرارات والنسب المئوية لمدى اشباع أفالم الرعب 55جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %58.0 58 النفسية  1

 %43.0 43 الحسية  2

 %40.0 40 العاطفية  3

 %34.0 34 الفكرية  4

 %22.0 22 المعرفية  5

 %28.0 28 السلوكية  6

 %7.0 7 (االجتماعية، الدينيةأخرى ) 7
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نة  عب لعي ها أفالم الر ــــبع جات التي تش حا ــــابق أن أكثر ال جدول الس يتبين من ال

ــــبة ) ــــية " بنس ــــة هي " الحاجات النفس لدراس (، تالها في المرتبة الثانية " %58.0ا

(، وجاءت في المرتبة الثالثة " الحاجات العاطفية %43.0الحاجات الحســية " بنســبة )

سبة ) " سبة )%40.0بن (، و" الحاجات %34.0(، ثم في المرتبة الرابعة "الفكرية " بن

وكانت أقل الحاجات التي تشــبعها  (.%28.0) الســلوكية " في المرتبة الخامســة بنســبة

ــــة هي "الحاجات األخرى ) لدراس نة ا عب لعي ــــبة االجتماعية، الدينيةأفالم الر (" بنس

 (.%22.0بنسبة )(، ثم " الحاجات المعرفية " 7.0%)

 اإلشباعات المترتبة على التعرض ألفالم الرعب: 55

ابات الســتج تم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية والترتيب

 العينة، كما هو موضح في الجدول التالي:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لإلشباعات 45جدول )

 ألفالم الرعبالمترتبة على التعرض 

 العبـارة الرقم
المتوسطات 

 الحسابية
األهمية 
 النسبية

االنحرافات 
 المعيارية

 الترتيب

 8 1.118 %82.2 4.110 أتعرف على طرق جديدة لإلثارة  9
 2 1.098 %81.6 4.080 )تملؤني إنفعاال وإثارة (  89
 1 1.028 %81.4 4.070 تساعدني على المرور بتجربة فريدة 82
 4 1.109 %81.0 4.050 تشبع حب المعرفة واالستطالع لدي  2
 5 1.141 %80.8 4.040 تخلصني من الشعور بالوحدة  1

 9 1.049 %80.6 4.030 أشعر أني أتماهى مع شخصيات الفلم  81
 9 1.101 %80.4 4.020 أكتسب مهارات في أساليب التخلص من المآزق  28
 1 1.078 %80.2 4.010 المرأة مشاكلهامعرفة األساليب التي تحل بها  22
 6 1.059 %79.8 3.990 أشعر بأني قادرة على ابتكار حلوال للضحية  89
 81 1.029 %79.4 3.970 اإللمام بكوامن النفس البشرية 1
 88 1.100 %79.2 3.960 ألن األمور فيها تخرج عن السيطرة  4

 82 1.145 %79.2 3.960 أشعر بالراحة والتحرر من القيود  88
 81 1.118 %78.8 3.940 تشعرني بقوة االرتباط بالضحية  9

 84 1.103 %78.6 3.930 تساعدني في فهم نظرة اآلخرين نحوي 29
 85 1.107 %78.4 3.920 ألني أرى فيها مشاهد ال قيود عليها  5

 89 1.134 %78.4 3.920 تساعدني في إطالق األحاسيس المكبوتة  24
 89 1.131 %77.6 3.880 تساعد في تنمية قدرتي على التخيل  85
 81 1.134 %77.4 3.870 تعرفني كيف اتصرف في المواقف الصعبة  81
 86 1.429 %77.2 3.860 تخلصني من الضجر والرتابة  8

 21 1.015 %77.2 3.860 أشعر بأني أستعيد نشاطي وحيويتي 86
 28 1.123 %77.0 3.850 تشعرني باالرتباط بنجمي المفضل 29
 22 1.116 %76.2 3.810 أشعر بأني الضحية  25
 21 1.140 %75.8 3.790 توسع مداركي حول التصرفات الغريزية  6

 24 1.076 %75.8 3.790 أشعر أني أعيش تجربة الشخوص  21
 25 1.079 %75.6 3.780 تزداد مخاوفي من اآلخرين  21
 29 1.081 %75.4 3.770 أشعر بقدرتي على مواجهة االخطار  81
 29 1.035 %73.4 3.670 تساعدني على فهم اآلخرين 84

يث تُ  ــــباعات المترتبة على تعرض ، ح ــــابق أن أكثر اإلش ظهر نتائج الجدول الس

ــــط حســـــابي  ثارة " بمتوس يدة لإل جد عب هي "أتعرف على طرق  نة ألفالم الر العي
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 "تملؤني إنفعاال وإثارة (، تالها في المرتبة الثانية "%82.2نســبية )( وأهمية 4.110)

ـــابي ) ـــبية )4.080بمتوســـط حس ـــاعدني على المرور  (، و"%81.6( وأهمية نس تس

يدة  بة فر ــــط حســــابي )بتجر ثة بمتوس ثال بة ال ية 4.070" في المرت ــــب ية نس ( وأهم

ــــتطالع لدي " في 81.4%) فة واالس حب المعر ــــبع  جاءت "تش المرتبة الرابعة (، و

(، ثم "تخلصـــني من الشـــعور %81.0( وأهمية نســـبية )4.050بمتوســـط حســـابي )

 (.%80.8( وأهمية نسبية )4.040بالوحدة " في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )

ــــباعات المترتبة على تعرض العينة  قل اإلش ــــابق أن أ جدول الس تائج ال وتظهر ن

( وأهمية 3.670" بمتوسـط حســابي )خرين تسـاعدني على فهم اآلألفالم الرعب هي "

(، ثم "أشــــعر بقدرتي على مواجهة االخطار " بمتوســــط حســــابي %73.4نســــبية )

ية )3.770) ــــب ية نس ــــط %75.4( وأهم خاوفي من اآلخرين " بمتوس (، ثم "تزداد م

سابي ) سبية )3.780ح يتضح من معطيات الجدول بأن  عناصر  (.%75.6( وأهمية ن

راســـة تتقدم على كافة اإلشـــباعات األخرى المتوخاة من التعرض اإلثارة لدى عينة الد

ستجابات العينة مما يجعلها من  ألفالم الرعب حيث تحتل أعلى  قائمة ترتيب عبارات ا

 أولويات الغايات المنشودة لدى النسوة الالتي يتعرضن ألفالم الرعب. 

 لمحور الثالث: اإلجابة على فروض الدراسةا

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصـــائياً بين دوافع تعرض المرأة ألفالم ال الفرض األول: 

 .الرعب واإلشباعات المتحققة منها

تم التحقق من صحة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موضح 

 في الجدول التالي:

 (41جدول )

ت دوافع تعرض المرأة ألفالم الرعب واإلشباعاداللة العالقة االرتباطية بين 

 المتحققة منها

 مستوى الداللة ن قيمة معامل االرتباط

0.41(**) 100 0.01 

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 

 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

ً بين دوافع  يتبين من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا

(، فكلما زادت دوافع 0.41واإلشباعات المتحققة منها )ر=تعرض المرأة ألفالم الرعب 

 تعرض المرأة ألفالم الرعب زادت اإلشباعات المتحققة منها.
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ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصــــائياً بين دوافع تعرض المرأة ألفالم الفرض الثاني: 

 .الرعب واآلثار الناجمة عنها

ارتباط بيرسون، كما هو موضح تم التحقق من صحة الفرض من خالل معامل 

 في الجدول التالي:

 (42جدول )

 دوافع تعرض المرأة ألفالم الرعب واآلثار الناجمة عنهاداللة العالقة االرتباطية بين 

 مستوى الداللة ن قيمة معامل االرتباط

0.38(**) 100 0.01 

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 

 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

ً بين دوافع  يتبين من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا

(، فكلما زادت دوافع 0.38تعرض المرأة ألفالم الرعب واإلشباعات المتحققة منها )ر=

 .اآلثار الناجمة عن التعرض لهذه األفالمتعرض المرأة ألفالم الرعب زادت 

  الميدانية:ـ نتائج الدراسة

فالم كشفت نتائج الدراسة بان هناك اختالفا بين الفئات العمرية في التعرض أل -

سنة  41 -18الرعب حيث تشير الوقائع لصالح الفئة العمرية المحصورة بين 

سنة بنسبة قدرها  51 -48تليها الفئة العمرية المحصورة بين  %18بنسبة مئوية 

 .%21األقل تعرضا فهي فئة دون الثالثين عاما بنسبة بلغت أما الفئة  29%

كما يتضح من النتائج بأن النسبة الغالبة من الالتي يتعرضن ألفالم الرعب هن  -

تليها من حجم العينة  %41بنسبة ساس من حملة شهادة البكالوريوس بالدرجة األ

مختلفة كما تبين بأن هناك إستجابات .%29بنسبة حامالت شهادة الماجستير

ممن يتعرضن ألفالم  %91إذ بينت النتائج بأن ما نسبته ترتبط بالحالة االجتماعية 

مفردات العينة تتعرض ألفالم  من نصفن أكثر أو ،الرعب هن من المتزوجات

 من غير المتزوجات .%14و %91بنسبة الرعب هي فئة المتزوجات 

الموظفات بنسبة ن أغلب من يتعرضن ألفالم الرعب و توصلت الدراسة إلى أ -

ثم القطاع الخاص ثم ربات يعملن في القطاع الحكومي.منهن  %51 وإن 94%

 البيوت.

أن الغالبية العظمى ممن يتعرضن ألفالم الرعب يحببن دائما كشفت الدراسة ب -

فرض سيطرتهن على من معهن ، وإن نصف العينة يعتقدن بأنهن من الشخصيات 

فضال من األرق وقلة ساعات النوم  نانيعأكثر من نصف العينة ي و ،ةالمتطير
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لديهن القدرة على التخيل، وأن النسبة الغالبة يعتقدن بأن ثالثة أرباع العينة عن 

 من النسوة الالتي يتعرضن ألفالم الرعب ليس لديهن أحالم يقظة .

ثمة أغلبية تتجاوز نصف نساء العينة يعانين من األحباط ورصدت الدراسة بان  -

متفاوتة وثالثة أرباع العينة ممن يتعرضن ألفالم الرعب لديهن بدرجات 

 األستعداد لمواجهة المشكالت الالتي تؤرقهن ولكن بمعدالت مختلفة.

عند االختالف مع األصدقاء هي  وأن أكثر طريقة تتصرف بها عينة الدراسة -

م وأن ابالدرجة األولى يليها التأنيب ثم االعتداء اللفظي والتوعد واالنتقالتشدد 

أكثر من نصف العينة يلجأن للرد بقوة ويظهرن السلوك الخشن عند تعرضهن 

     .لالنتقاد من اآلخرين 

وتُظهر نتائج الدراسة بأن أكثر األمكنة التي تخاف منها عينة الدراسة هي األمكنة  -

 ةالمظلمة تالها في المرتبة الثانية األقبية ثم األمكنة غير المأهولة، أما أقل األمكن

 التي تخاف منها عينة الدراسة فهي ذات األلوان الكالحة .

من نصف مفردات العينة ممن يتعرضن ألفالم  واسفرت نتائج الدراسة بان اكثر -

 سرية.األينحدرن من عوائل تعاني من المشاكل الرعب 

وإن أكثر العبارات تعبيرا عن مكانة المرأة في داخل األسرة تمثلت بعبارة "  -

تالها  %62على دعم قرارات المرأة باستمرار" فقد جاءت بنسبة تحرص األسرة 

وتشارك " %19بأهمية نسبية  " يها كثيرا ويعتد بهأبالمرتبة الثانية" يعول على ر

ة في المرتبة الثالثة بأهمي " في صنع القررات المهمة ذات الصلة بشؤون األسرة

أما أقل عبارة تعبر ،%15بأهمية نسبية "لها مكانة أعتبارية "وأن %19نسبية 

ـ "فقد عن مكانة المرأة في داخل األسرة  اءت ذ جتشعر بأنها مضطهدة " إ تمثلت ب

تلتها عبارة " اليرون فيها شخصية تتمتع بقدرات  %41ت غبأهمية نسبية بل

وأن أكثر من نصف العينة يحب العزلة  .%41.9بأهمية نسبية " ومؤهالت قوية

 وال يفضل االختالط باآلخرين .

ألفالم العينة يتعرضن بصفة دائمة  من  56.1%بأن  أيضا وقد كشفت الدراسة -

الرعب ثم أحيانا وتالها نادرا بنسبة  أٌقل، و غالبية مفردات العينة يشاهدن فلمين 

 عينة.لدى الاحتلت اربعة أفالم في الشهر أقل نسبة ثم ثالثة بينما في الشهر 

نسبة والمساء والالليل فترتي في  تمثلت م الرعبأفضل وقت لمشاهدة أفالوأن   -

ن المشاهدة مع األهل ثم األصدقاء، األقل جاءت في فترة الظهيرة.وأغلبهن يفضل

ن م 41.1وذلك بنسبة % واحيانا يناقشن الفلم مع اآلخرين مثلت الحصة األكبر

 العينة. حجم

 واهر"وأن أكثر أفالم الرعب التي تحرص العينة على مشاهدتها هي "أفالم الظ -

تالها في المرتبة الثانية "أفالم الغرائب" وجاءت في المرتبة الثالثة "أفالم 
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الوحوش" ثم "أفالم التقمص" فـ "أفالم المصابين باالنفصام"،أما أقل أفالم 

الرعب التي تحرص العينة على مشاهدتها فهي "أفالم االعتداء الجنسي" يليها 

  قل .أ"أفالم الجن" بنسبة 

الدراسة أن أكثر الصفات المحببة في الشخصيات الفلمية لدى اكثر من وبينت  -

ت التحدي وجاءب نصف العينة تمثلت بتلك التي تتميز بالقوة المفرطة ثم التي تتميز

بالدرجة الثالثة المتميزة بالتحدي ثم القسوة تليها الخشونة ، وكانت أقل الصفات 

لث ثلمفرط .كما كشفت الدراسة بأن التي تفضلها العينة هي االنتقام ثم الضعف ا

العينة قد أختلف شعورهن كثيرا كما اختلف إلى حدما نحو آخرين بعد  حجم

مشاهدتهن ألفالم الرعب،غير أن اغلب عينة الدراسة ترى بان شعورهن لم 

من  %21يختلف نحو آخرين تعرفهم بعد مشاهدة أفالم الرعب .وإن ما نسبته 

ة عب مع اآلخرين، بينما بقية عيناهدنه في أفالم الرالعينة يفكرن بممارسة ما يش

 فالم مع اآلخرين.الدراسة ال يفكرن بممارسة ما يشاهدنه في األ

ما  بعض نوكشفت الدراسة بأن أكثر من ثالثة أرباع العينة يبقى في ذاكرته -

يبقى لفترة طويلة واألخريات لفترة قصيرة  %24يشاهدنه من مشاهد الفلم منهن 

 .ةذاكرالفقط أكدن أن ما يشاهدنه اليبقى لفترة من الزمن في %89في حين أن 

ى تمثلت بالدرجة األولوان اكثرالعوامل التي تدفع العينة لمشاهدة أفالم الرعب   -

الدرجة الثانية " حب اإلثارة " وأقل العوامل التي بـ " الولع بأفالم الرعب" تلتها ب

 العينة لمشاهدة هذا النوع كانت " األسلوب الفني" تاله " الحبكة القصية ". عتدف

هذا النوع بما يشاهدنه من أفالم يتأثرن عينة حجم المن  %62أن بالدراسة بين ت -

بدرجة عالية  ممن يتأثرن %42ة تنسبومنهن من تتأثر بدرجة كبيرة بلغت ما 

أما الالتي يتأثرن بدرجة  %15متوسطة  بينما بلغت نسبة من يتاثرن بدرجة 

 ال يقرن تأثرهن بأفالم هذا النوع. فقط  %1و %85بنسبة  جئنضعيفة فقد 

ويعشن  ن مع الشخصيات الدراميةيتماهيمن مجمل العينة  %61 ةتنسبوان ما  -

نادرا وما  %9أحيانا و %21يتماهين دائما و %98منهن  ،خوفها وقسوتها وقلقها

وأن تأثيرات هذه  بالتماهي مع الشخصيات الدرامية . نال يقر طفق %2نسبته 

األفالم على العينة عادة ما تلقي بظاللها على المشاهدات لفترات زمنية على 

 .درجات متفاوتة

الغالبية العظمى من المشاهدات  بأنالدراسة منه تحققت تتفق هذه النتيجة مع ما و -

 أن مشاهد العنف تُرضي احتياجاتهن الحسيةبيعتقدن الالتي يقعن ضمن هذه الفئة 

وثلث العينة يعتقدن بعكس ذلك، ويتسق ذلك مع األفالم األكثر جذبا والعاطفية 

داخل نوع الرعب حيث حققت أفالم اإلثارة أعلى نسبة بينما تلتها في الترتيب 



 دوافع تعرض المرأة ألفالم الرعب واإلشباعات المتحققة منها

 355  عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

ب الجامح ثم الصدمة فأفالم السادية، وكان أقل ما يجذب عينة الدراسة افالم الرع

 .%9هو ضعف المرأة بما يساوي 

رعب لسباب التي تدفع مفردات العينة لمشاهدة أفالم اكثر األأوكشفت الدراسة بان  -

واقتربت منها  %18.2أرى فيها ما ال أراه في الحياة الواقعية" بنسبة بلغت  هي "

ثم  %11.9كثيرا عبارة " ألني أحب اإلثارة التي فيها"بأهمية نسبية بلغت 

تلتها بالمرتبة الرابعة "توفر  %96.1"تجعلني اشعر بأني مستثارة" باهمية نسبية 

وهي الدرجات األعلى  %91.4لي متعة حسية وعاطفية" بأهمية نسسبية بلغت 

عوامل التحريض على ب الدراسة سباب التي تكرس شغف عينةفي قائمة األ

عب لنوع االرالعينة  الكامنة خلف تعرض اإلنغماس باإلثارة ،أما أضعف األسباب

مما يعني أن  %91.9تجعلني اتخلص من غضبي" إذ بلغت  فقد تمثلت بعبارة " 

نة خلف تعرض العينة ألفالم ع العوامل الكامالبحث عن اإلثارة يتقدم على جمي

 الرعب.

وأن أكثر ما تشعر به عينة الدراسة بعد األنتهاء من مشاهدة الفلم هو "أنها  -

أصبحت أكثر قلقا " ثم شعورها باإلنشداد إلى الداخل  وشعورها بالرغبة العاطفية 

 ألنتهاء منجاء في المرتبة الثالثة، وكان أقل ما تشعر به عينة الدراسة بعد ا

 م هو "تقمص دور الشخصية القوية".مشاهدة الفل

تعرض العينة ألفالم  فالدراسة بأن من أهم الدوافع التي تقف خلكما أظهرت  -

ثم تالهما تعزيز الثقة  بالدرجة األولى التشويق واإلثارةالشغف ب هوالرعب 

 ،بالنفس وحل في المرتبة الثالثة التعرف على كيفية التصرف في المواقف الصعبة

فقد أشارت النتائج للمشاهد الحسية ثم  أما أقل دوافع مشاهدة العينة لنوع الرعب

ينة علدى أن أكثر الحاجات التي تشبعها أفالم الرعب اإلحالل بدال من الضحية . 

بنسبة تالها " الحسية"  %51بنسبة التي جاءت الحاجات النفسية"  الدراسة "هي

وكانت أقل  %41وجاءت في المرتبة الثالثة " الحاجات العاطفية" بنسبة  41%

 فقط. %9الحاجات التي تشبعها أفالم الرعب هي الحاجات االجتماعية بنسبة 

العاطفي الشحن ضخ عناصر اإلثارة والحصول على توصلت الدراسة إلى أن  -

لى عجاءت متقدمة لدى عينة الدراسة ستثارات المثيرة نوازع األنفعاالت واالب

بينت حيث  ،كافة اإلشباعات األخرى المتوخاة من التعرض ألفالم الرعب

مما يجعلها من  ،لى رأس قائمة ترتيب استجابات العينةالمعطيات وقوفها ع

 .رضن ألفالم الرعب أولويات الغايات المنشودة لدى النسوة الالتي يتع

 التوصيات :

ضرورة ان تتبنى المؤسسات التربوية والمراكز النفسية واالجتماعية فضال عن  -

وسائل اإلعالم كافة حمالت توعية للمرأة بخطورة أفالم الرعب وتأثيرها على 
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السلوك  خصوصا لمن لديهن شغفا كبيرا بهذا النوع من االفالم  ويحرصن على 

،إذ من األهمية بمكان أن تعرف المرأة خطورة باستمرار متابعة ما ينتج من

 التعرض المستمر لهذا النوع من األفالم خصوصا للنسوة الحوامل.

توصي الدراسة العاملين والمختصين في المجال اإلعالمي والنفسي واالجتماعي  -

تح ة بضرورة فواالتحادات والهيئات والجمعيات النسائية والمؤسسات ذات الصل

واسعا للبحث والتعمق في هذه الظاهرة والتعرض لها بالبحث والدراسة الباب 

 من زوايا عدة كل بحسب االختصاص.

كما توصي الدراسة بزيادة قبضة الرقابة على هذا النوع من الفالم والضغط  -

 للتقليل من ترويجها أو على األقل إخضاعها إلى معايير متشددة لحد ما.

واالتحادات والهيئات والجمعيات النسائية كما توصي الدراسة الجامعات  -

والمؤسسات ذات الصلة بعقد الندوات لتسليط الضوء على مخاطر المضامين 

التي تعرضها هذه األفالم من خالل أستضافة العديد من األكاديمين والخبراء 

 المختصين في مجاالت على النفس واالجتماع للتحدث بهذا الشأن .
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