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 د. يوسف حسن محمود
 ن

 ناإلعالمقسن /اآلدابكلية / جاهعة تكريت

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املستخلص
ي إثػػةرة الكالػػ  ت الػػكم ـ  ػػي ك ااػػر الالػػفات الك وزافلاػػ  فدفر   ػػ:  عنوون نل حث ووث
 دراس  عال  كف األسر  ي كدال  ك رات . –االسرا  

 ػػػي  ػػػذ  الدراسػػػ  كػػػـ ممػػػث كفيػػػفع الكالػػػة ؿ الكػػػي  منضووونلل حث وووثلن ىم  وووول 
كمصؿ داخػؿ االسػرة مسػمب الر مػ   ػي ك ااػر الالػفات الك وزافلاػ  عػف طراػؽ 

سػرة اسكخداـ جهةز الػكم ـ عػف مد ػد مراكػفت  ػفلكرفؿم أ فكػةا ـ خاػةرات اال
أ فكلمع ا كا   ذا الممث كف  فله ادرس كفيػفعة اػرا المةمػث الػه لك  اهة

 لـ اكـ الكطرؽ الاه  ي ممفث سةما  .
فك فلت  ذ  الدراس  كف ث ث  كمةمث أ افلهة االككؿ كلهجا  الممث أ فثةلاهة 
كلػػةفؿ كفيػػفع االلكاةلاػػ  لػػدا الكك اػػي فا ػػـ الكالػػة ؿ الكػػي كلػػك  عػػف الػػكم ـ مك ااػػر 

فات الك وزافلا  عف طراؽ الراكفت  فلكرفؿ أ فالكممث الثةلث كلةفللة  اه الدراسػ  الال
 ال ك ا  فا ـ اللكةل  الكي كفصؿ الاهة الممث
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  دؼ  ذا الممث الى االكي : ىدفل حث ثل 
الكاصػػي عػػف االسػػمةب الكػػي كػػدعف امػػد ا ػػراد االسػػرة ل ػػكم ـ  ػػي ك ااػػر الالػػفات  م1

 م ـ عف م د .الك وزافلا  مةسكخداـ جهةز الك
 ال الؼ عف الكالة ؿ الكي كمدث داخؿ االسرة مسمب ك اار الالفات الك وزافلا  . م2
 الك رؼ ع ى اللكةل  الككركم  ع ى  ذ  الكالة ؿ . م3
 الك رؼ ع ى ا ـ الم فؿ كف جةلب االسرة لهذ  الكالة ؿ . م4

أ فككث ػػت عالػػ  ممثلػػة  ػػي الكسػػب مةل الػػ   اعككػػد المةمػػثنع ن ووول للموونيال حث ووث
فع  كف االسر كف كدال  ك رات كـ اخكاةر ة مال ؿ عكدي أ م غ عػدد ة كجك
اسرة كف مي الز فر  ي كدال  ك رات أ فقد اجرا المةمث دراسكه  ػي  222

ل.  2213 -3-15فل ةا   2213-2 -1الكدة كف 
 االكي :الى اللكةل   االةرت ن ائال حث ثل 

لكك ف كػف كالػة دة المرلػةك   ةف السمب االسةسي لك اار الالفات الك وزافلا   ف ا م1
% أ ك  ػػػة كلػػػع ظهػػػفر ال اطػػػةت 6885الكر ػػػفب  اػػػه أ إذ مصػػػؿ ع ػػػى لسػػػم  

 % .64المذال  فالكلة ا  ل خ ؽ ملسم  
ظهػػر اف ا ثػػر الكالػػة ؿ مػػدفثة  ػػي اال كوػػةر مةلزعػػةج ا ػػراد االسػػرة ل ػػدـ كك ػػلهـ  م2

 % كػػػف ال الػػػ  أ ع ػػػى مػػػاف مػػػؿ  36كػػػف ككةم ػػػ  كػػػةار مفف كػػػف مػػػراك  فملسػػػم  
مػػدفث الالػػجةر مػػاف م ػػض اال ػػراد مةلكركمػػ  الثةلاػػ  كػػف كجكػػفع الكالػػة ؿ فملسػػم  

3485. % 
اف كػف الم ػػفؿ الككخػذة لك  ػػي ل كالػة ؿ  ػػف اقكلػػةر ا ثػر كػػف جهػةز ك وزاػػفف كػػع  م3

ا ثػػر كػػف جهػػةز راسػػاور أ إذ مصػػؿ الكركاػػب االع ػػى مػػاف الخاػػةرات الكطرفمػػ  
 % .62فملسم  
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الػػم كػػة ل ػػكك ف كػػف اخػػذ جهػػةز الػػكم ـ كلػػه قػػد اكيػػب اف كمةفلػػ  إقلػػةع الطوػػؿ م م4
 % .5685مص ت ع ى كةلسمكه 
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 املقدمة
 ػػي السػػلفات الا ا ػػ  الكةيػػا  كيػػةعؼ عػػدد الالػػفات الك وزافلاػػ  مةعػػداد  ماػػرة 
لكاجػػػ  الكاػػػدـ الك لفلػػػفجي فك ػػػه ازدادت الخاػػػةرات اكػػػةـ الكك اػػػي  ػػػي كجػػػةؿ اسػػػكامةؿ 

أ الكي كرياه فكالػمع مةجةكػه ةؿ المراك الالفات الكي ار ب مكالة دكهة ف ذلؾ  ي كج
ككػػػة الالػػػؾ  اػػػه اف  ػػػؿ  ػػػرد كػػػف ا ػػػراد الجكهػػػفر لداػػػه ر مػػػةت فدفا ػػػع ل كالػػػة دة قػػػد ف 

كخك ػػؼ  ػػي  ةلػػب االماػػةف عػػف ر مػػةت فدفا ػػع  اػػر  كػػف االالػػخةص مكػػى مػػاف ا ػػراد 
االسرة الفامدةأ الكي  ةلت  ي السػةمؽ ككفا ػؽ ع ػى قلػةة ك وزافلاػ  فامػدة أ ماػث  ػةف 

الجهػػةز الكػػةدي اجكػػع ا ػػراد االسػػرة  ػػي ك ػػةف فامػػد ألجػػؿ كالػػة دكه أ  هػػف  ػػةف   ػػذا
عك اػػػة جةك ػػػة ال ػػػراد االسػػػرة أ ع ػػػى مػػػاف لجػػػد ة الاػػػـف اكػػػةـ  ػػػذ  الخاػػػةرات الكك ػػػددة 

 فالككلفع  الكيةكاف قد اصمب لهة فيع كخك ؼ .
ف ػذا الكاػدـ الك لفلػفجي لػػـ ااكصػر ع ػى ك ػدد الالػػفات مػؿ الػكؿ ال اواػ  الكػػي 

 ةف اكـ  ػي اكـ مهة ك اار الالفات الك وزافلا  فذلؾ م ك ا  كاسار ة ل كك اي أ  مدؿ اف 
السةمؽ ك اار قلفات الك وزافف عف طراؽ ذ ةب الالخص الى جهةز الك وزافف فك ااػر 
الالةة ادفاة أ فذلؾ مإدارة كوكةح كمفاؿ الالفات الى اي قلػةة اراػدأ  إلػه اػكـ الاػفـ عػف 

عػػف مد ػػد مراكػػفت  ػػفلكرفؿم أ  والكػػة ا ػػفف كفق ػػؾ  ػػي الك ػػةف  طراػػؽ جهػػةز الػػكم ـ
الػػذي اكفاجػػد  اػػه الك وزاػػػفف  مإك ةلػػؾ كمػػداؿ الالػػةة مكجػػػرد اليػػ ط ع ػػى امػػد كوػػػةكاب 
جهػػػةز الػػػكم ـ أ  هػػػف اك ػػػػ لؾ كػػػف االلكاػػػةؿ مػػػاف الالػػػفات الك وزافلاػػػ  فالػػػت جػػػةلس  ػػػي 

داثػػ  ويػػؿ الك لفلفجاػػة المكفق ػػؾ أ فالكمكػػةج الػػذ ةب الػػى جهػػةز الك وزاػػفف أ ف ػػذا م
 .الكي لا كلة الى عةلـ جداد



 
 

 

 

   

 

 د. يوسف حسن محمود
 3162(  أيــلـول   66العـــدد   )

التحكم في تغيير القنوات التلفزيونية 
 الت األسريةودوره في إثارة المشك

) دراسة صينة من األسر في مدينة تكريت 
) 

  955 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

 كة اف الوكرة االخارة الهدت الكالةر االلفاع الكخك و  كف اجهزة اسكامةؿ المث 
الك وزاػػػػفلي الويػػػػةلي مالراسػػػػاوراتم أ الكػػػػي ا ػػػػفف دفر ػػػػة فسػػػػاطاة فكهكػػػػة السػػػػكامةؿ 

 افلا  .االالةرات الرقكا  ف ؾ ركفز ة فمةلكةلي لرا ة ع ى الالةال  الك وز 
 ذ  الكك ارات  ي كجةؿ المث الك وزافلي فاسكامةله قد را اهة ك ااػرا  ػي الكػةط 
الكالة دة الك وزافلا  داخؿ االسرة الفامدة أ فالكي مسمب كلفع اكزج  ا راد ػة فاخػك ؼ 
كفجهػػةكهـ قػػد ا ػػرزت م ػػض الخ  ػػةت مػػاف ا راد ػػة أ الػػى المػػد الػػذي ج ػػؿ ال داػػد كػػف 

 ةع   لهذ  الخ  ةت أ سػفار مكػف ار ا ثػر كػف جهػةز ك وزاػفف االسر كممث عف م فال 
كػػع جهػػةز اسػػكامةؿ المػػث الويػػةلي  ػػي الماػػت الفامػػد أ اف ع ػػى االقػػؿ كاسػػاـ افقػػةت 
الكالػػة دة مػػاف ا ػػراد ال ةل ػػ  الفامػػدة ككػػف اكفا اػػفف  ػػي االرار   ػػي االػػة دفا  ػػي فقػػت 

فكو  ػػة ل سػػرة الفامػػدة  كخصػػص لهػػـ كػػةار مفف  اػػه أ ف ػػذا االكػػر كمػػدلاة ا ػػد كوكاكػػة
 فاك ف اف ا فف الك وزافف سممة  اه .

ف ي  ػذ  الدراسػ  سػفؼ لممػث كفيػفع الكالػة ؿ الكػي كمصػؿ داخػؿ االسػرة 
مسمب الر م   ي ك اار الالفات الك وزافلا  عف طراؽ اسكخداـ جهةز الكم ـ عػف مد ػد 

الدراسػ  كػف ث ثػ   مراكفت  فلكرفؿم أ فكةا ـ خاةرات االسرة لك  اهة أ فكك ػفف  ػذ 
كمةمػػػػث أ افلهػػػػة االػػػػككؿ كلهجاػػػػ  الممػػػػث أ فثةلاهػػػػة اكلػػػػةفؿ كفيػػػػفع االلكاةلاػػػػ  لػػػػدا 
الكك اػػي فا ػػـ الكالػػة ؿ الكػػي كلػػك  عػػف الػػكم ـ مك ااػػر الالػػفات الك وزافلاػػ  عػػف طراػػؽ 
الراكػػفت  ػػفلكرفؿ أ فالكممػػث الثةلػػث كلةفللػػة  اػػه الدراسػػ  ال ك اػػ  فا ػػـ اللكػػةل  الكػػي 

 لممث .كفصؿ الاهة ا
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 املبحث األول
 االطار املنهجي للبحث

 هشكلة البحث

 كك خص كال    الممث  ي كجكفع  الكسةؤالت االكا  :
كػػة االسػػمةب الكػػي كػػدعف امػػد ا ػػراد االسػػرة ل ػػكم ـ  ػػي ك ااػػر الالػػفات الك وزافلاػػ   م1

 مةسكخداـ جهةز الكم ـ عف مد د ؟
 ت الك وزافلا  ؟كة الكالة ؿ الكي كمدث داخؿ االسرة مسمب ك اار الالفا م2
 كة اللكةل  الككركم  ع ى  ذ  الكالة ؿ ؟ م3
  اؼ اكـ مؿ  ذ  الكالة ؿ كف جةلب االسرة اف فجدت ؟ م4

 هدف البحث

 اهدؼ  ذا الممث الى االكي :
الكاصػػي عػػف االسػػمةب الكػػي كػػدعف امػػد ا ػػراد االسػػرة ل ػػكم ـ  ػػي ك ااػػر الالػػفات  م1

 الك وزافلا  مةسكخداـ جهةز الكم ـ عف م د .
 عف الكالة ؿ الكي كمدث داخؿ االسرة مسمب ك اار الالفات الك وزافلا  .ال الؼ  م2
 الك رؼ ع ى اللكةل  الككركم  ع ى  ذ  الكالة ؿ . م3
 الك رؼ ع ى ا ـ الم فؿ الككخذة كف جةلب االسرة لهذ  الكالة ؿ اف فجدت . م4

 اهوية البحث

كلمػػػع ا كاػػػ   ػػػذا الممػػػث كػػػف  فلػػػه اػػػدرس كفيػػػفعة اػػػرا المةمػػػث الػػػه لػػػـ اػػػكـ 
لكطػػػرؽ الاػػػه  ػػػي ممػػػفث سػػػةما أ فاممػػػث  ػػػي كالػػػ    ك ػػػةلي كلهػػػة ك ظػػػـ االسػػػر  ػػػي ا

الكجككػػع ال راقػػي أ  ةلكاػػدـ الك لفلػػفجي قػػد  ػػرض لوسػػه ع ػػى الماػػةة مكوةصػػ هة  ة ػػ  أ 
فماث االلكالةر الفاسع الجهزة الك وزافف المداث  كع ك ماةكهة كف اجهزة اسكامةؿ المث 

عػػف مد ػػد مالراكػػفت  ػػفلكرفؿم أ كةج ػػؿ  لػػةؾ  الويػػةلي مالراسػػاوراتم فاجهػػزة الػػكم ـ
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مرفزًاً   أللكػةط  كػف الكالػة دة قػد فلػػ دت كالػ  ت فخ  ػةت مػاف ا ػراد االسػرة أ فلػذلؾ 
سػػلكلةفؿ  ػػذ  الكالػػ  ت مةلممػػث فالدراسػػ  ل ك ػػرؼ ع ػػى ا كهػػة فلكةلجهػػة فك ةلجةكهػػة 

 داخؿ االسرة .
لمنيال حث ث

ػدسكخدـ لدراسػ  الجكهػفر مةالعككػةد الكػي كػ  إف  ذا الممث كف الممػفث الفصػوا
ع ػػى كػػله  الكسػػب ل فصػػفؿ إلػػى الماةلػػةت الكط فمػػ  الكػػي كسػػكهدؼ كم اػػؿ خصػػةلص 
كجكفعػػ  كػػف اللػػةس اف االمػػداث ل مصػػفؿ ع ػػى ماةلػػةت  ة اػػ  علهػػة أ ف اهػػة سػػل ككد 

 الكسب مةل ال  عف طراؽ الكاةر عال  ككث   ل كجككع ال  ي .

 ع نةل حث ث

كداػ  ككث ػت  ػي كجكفعػ  كػف االسػر كػف كدالػ  ك راػت كػـ عال  ممثلػة عالػ  ع
اسػرة كػف مػي الز ػفر  ػي كدالػ  ك راػت أ  222اخكاةر ة مال ؿ قصدي أ م ػغ عػدد ة 

إذ كاطػػف  ػػي  ػػذا المػػي اعػػدادا كػػف األسػػر ذات الكسػػكفاةت الك ةالػػا  الككمةالػػ  فالكػػي 
راسػكه ل كػدة كك للة كف الفصفؿ الى لكةل  كماؽ ا داؼ الممث أ فقد اجرا المةمث د

ف ػي الوكػرة الزكلاػ  الكػي كػـ مهػة  كفزاػع   2213 -3-15فل ةاػ   2213-2 -1كف 
اسككةرات االسكماةف الى افلاةر االكفر  ي  ذ  ال فالؿ فجك هة فكف ثـ كم اؿ ماةلةكهة 

 فكوسار ة .
ل حصدقلن حثثات
ل خ ثارل حصدق

كػػًة  ػػي دقػػ  االػػار كصػػط ب الصػػدؽ الػػى الكو ػػد كػػف اف اداة الااػػةس صػػةلم  ككة
ماةلةت كة اوكرض قاةسه أ فلااةس الصدؽ اسكخدـ المةمث اس فب الصدؽ الظة ريأ 
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أ ل م ػػـ ع ػػى كػػدا  إذ كػػـ عػػرض اسػػككةرة االسػػكماةف ع ػػى كجكفعػػ  كػػف الكم كػػاف 
صػػ ما  االسػػل   أ فملػػةًر ع ػػى كػػة االػػةرفا الاػػه كػػف يػػرفرة اجػػرار م ػػض الك ػػدا ت 

 مةجرار الك دا ت ال زك  .ع ى عدد كف الوارات أ قةـ المةمث 
ل خ ثارل حثثات

فااصػػد مػػه الكفصػػؿ الػػى اللكػػةل  لوسػػهة مكطماػػؽ اسػػككةرة االسػػكماةف  ػػي فقػػت 
المػػػؽ لكطمااهػػػة االفؿ أ فل كو ػػػد كػػػف ثمػػػةت الماةلػػػةت اسػػػكخدـ المةمػػػث اسػػػ فب اعػػػةدة 

% كػػػف كجكػػػفع 12اي  كوػػػردة 22ة قفاكهػػػع ػػػى عالػػػ   (Test-Re-Test)االخكمػػػةر 
 الكطماػػػؽ االفؿأ فكػػػـ مسػػػةب ك ةكػػػؿ الثمػػػةت كػػػف اسػػػمفعاففذلػػػؾ م ػػػد   أا ػػػراد ال الػػػ

% ف ػي لسػم  جاػدة كػدؿ ع ػى  8186ف ةلػت قاككػه  مةسكخداـ ك ةكػؿ اركمػةط مارسػفف
 . عدـ فجفد اخك ؼ  مار  ي اجةمةت الكممفثاف ع ى اسككةرة االسل  

 املبحث الثاني
 االنتقائية والتحكم بالتلفزيىن

لن قائ ة نالل ل حم لقيلن الل
الورفؽ الوردا  فالكمةاف االجككةعي ع ػى السػ فؾ الكػركمط  آثةراد ادا ادراؾ ل

ل   قػػ   جداػد   كلظػفر   مػرفزالػػى  كػف الاػرف الكةيػي ةتاػػمفسػةلؿ االعػ ـ  ػي االرم ال
ال  ماػرا  ػي اللظػرة الػى الجكهػفر كػف ؿ ذلػؾ كمػف  ػ  ماف الجكهفر ففسػةلؿ االعػ ـ أ ال ػ

                                                      

 ؿ كف :  كـ عرض االسككةرة ع ى  
 قسـ الصمة   االذاعا  فالك وزافلا  .    ا  االع ـ أ جةك   م داد أ ا.ـ . د عمد اللمي خزعؿ أ

 قسـ االع ـ . أاب   ا  االد جةك   ك رات أ أ راد صةلب  اةضا.ـ . د  
قسػػـ الصػػمة   االذاعاػػ     اػػ  االعػػ ـ أ جةك ػػ  م ػػداد أ أ ةدؿ عمػػد الػػرزاؽ كصػػطةؼـ . د عػػ
 فلا  . فالك وزا
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ل ك اػػ  االكصػػةلا  أ اي اكام ػػؿ  ػػؿ كػػة ك ريػػه ع اػػه الفسػػةلؿ  فلػػه علصػػرًا سػػ ماًة  ػػي ا
االع كاػػػ  كػػػف رسػػػةلؿ دفف ككمػػػاص فلاػػػةش أ الػػػى رؤاكػػػه علصػػػرًا   ػػػةاًل  ػػػي الكاةلػػػه 

اثمكػػػػت الدراسػػػػةت أ  اػػػػد  (6)الرسػػػػةلؿ فالكيػػػػكفف الػػػػذي اويػػػػ ه  ػػػػي فسػػػػةلؿ االعػػػػ ـ 
الكصػةؿ عك اػ  ك اػدة الكجراما  الجداػدة الكػي قػةـ مهػة ال داػد كػف المػةمثاف اف عك اػ  ا

مال ؿ  مار فكخيع لكجكفع  كك ػددة كػف ال فاكػؿ الكػي كػكم ـ  ػي ك ػرض الجكهػفر 
لفسةلؿ االع ـ أ فكف ثـ مةت كف الخطو اللظر ل س فؾ االلسةلي مك ةاار الكفرفثةت 
المةافلفجاػ   ػػةل رالز فالمةجػةت االسةسػػا  لملػػي المالػر الكػػي سػػمؽ اف كػـ اعككةد ػػة  ػػي 

سػػ فؾ الككالػػةمه كػػف الجكهػػفر كجػػة  الرسػػةلؿ االع كاػػ  زكػػف كةسدػػكي كوسػػار اسػػمةب ال
مةلكػػوثار الاػػفي فالكمةالػػر لفسػػةلؿ االعػػػ ـ فكػػةاط ؽ ع اػػه الط اػػ  السػػمرا  اف المالػػػ  
كمػت الج ػػد أ  اػػد فجػد المػػةمثفف فالسػػاكة كػلهـ الكخكصػػفف  ػػي ع ػـ الػػلوس اف اللػػةس 

وػػ  عػػف االخػػراف أ ف ػػي كثػػؿ كخك وػػفف  ػػي ملاػػكهـ اللوسػػا  فاف الخصػػا   ػػؿ  ػػرد كخك 
مصكةت االصةمع  ار ككالةمه أ    ؿ كلهـ ملاكه الخةصػ  مػه كػف ماػث االمكاةجػةت 
فالر مػةت فالك كاػدات فالاػاـ فالكهػةراتأ ف ػذا االكػر اػل  س ع ػى اخكاػةرات  ػذا الوػػرد 

 هػف الػذي كف فسةلؿ االع ـ فرسةل هة الكي  ي ال ثار كلهة الككطػةمؽ كػع االخػراف أ 
امػػػدد الفسػػػا   الكػػػي اك ػػػرض لهػػػة  يػػػ  عػػػف اخكاػػػةر  كيػػػكفف م الػػػهأ ف ػػػذا ااػػػرر ف 

أ  (3)االخكاةر اكوثر مةال ككةكةت الالخصا  ل ورد فر مةكه  ي االمةع مةجةكه الكخك و  
 مةجػػػةت اال ػػػراد الككمةالػػػ  كػػػد  هـ الػػػى اسػػػكخداـ فسػػػةلؿ االعػػػ ـ الكخك وػػػ  كػػػف اجػػػؿ 

يػػاؿ مػػاف فسػػا   فاخػػرا ع ػػى اسػػةس كمااػػؽ االػػمةع  لهػػذ  المةجػػةتأ  كػػة امصػػؿ الكو
 . (2)كادركهة ع ى ك ما   ذ  المةجةت 

 ةلرسةلؿ االع كا  كلجب علػد كك لهػة كػف االػمةع ككط مػةت الكك اػاف أ فلػذلؾ 
اصػػمب   ػػي م ػػض االماػػةف كػػف مػػاف اسػػمةب امك ػػةد فعػػزفؼ الجكهػػفر عػػف الفسػػػا   

  االع كاػ  لمةجةكػه االع كا  أ اف الخوةض ك دؿ ك ريه لهة  ف عدـ ك ما  الرسػةل
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فا ككةكةكػػه أ  ػػةلجكهفر  ػػي ظػػؿ ك ػػدد فسػػةلؿ االعػػ ـ إلكػػة اممػػث عػػف الفسػػا   الكػػي 
كالمع ر مةكه  ي المصفؿ ع ى الك  فكػةت أ ف ػذ   اال ككةكػةت فالمةجػةت  ػي الكػي 
كػػؤدي دفرا مةسػػكة  ػػي كالػػ اؿ اخكاةراكػػه كػػف فسػػةلؿ االعػػ ـ أ فمػػذلؾ  اػػد ظهػػر ع ػػى 

هفكػػػػة جداػػػػدا ل ك ةكػػػػؿ كػػػػع فسػػػػةلؿ االعػػػػ ـ  الط ػػػػؽ كػػػػف كمػػػػدا السػػػػةم  االع كاػػػػ  كو
الك رض االخكاػةري لفسػةلؿ االعػ ـ فكيػةكالهة الكػي ك مػي ر مػةت الجكهػفر فكلسػجـ 

أ  ذا االكر الػذي ا ػد كمر ػة لفسػةلؿ االعػ ـ اػدعف ة  ػي  ثاػر  (4)كع طراا  كو ار  
 وػي ظػؿ ال ػـ الهةلػؿ  كف االماةف الى الكلة س كف اجؿ كاداـ كةاريػي  ػذا الكك اػيأ

كف االرسةؿ الويةلي فالساكة الك وزافلي الككةح اكةكه أ اصمب اكككع ممرا   مار   ي 
الكاةر الالةة فالكيكفف الذي اكفا ؽ كع ر مةكهأ فكف اجؿ اف ككك ف  ذ  الالفات كف 

أ فاماػى الموةظ ع ى جكهفر ة أ  هي ك كؿ ع ى كاداـ كة ك د  كرياة لهذ  الر مةت 
ا ػػراد الجكهػػفر اخكاػػةر الفسػػا   االكصػػةلا  فالكيػػكفف الػػذي ا كاػػدفف الػػه كمػػدلاة ع ػػى 

سادعـ آرار ـ ففجه  لظر ـ فالذي قد اكوكى عػف طراػؽ كجرمػ  سػةما  كػع الفسػا   اف 
(5)لالكيكفف الذي اصمب دا  ة ل الخص ل ي الكاي فاخكةر كةاراد

 . 
ال ػةلـ فالػذي ادا إلػى  لكاج  ل كادـ ال  كي فالك لفلفجي السراع الذي اجكةحن

كرامط ال ةلـ مالم ةت اكصػةالت عمػر األقكػةر الصػلةعا أ  اػد الػهدت السػلفات األخاػرة 
كف الاػرف ال الػراف ظهػفر الالػفات الويػةلا  فالكالػةر ة ع ػى لطػةؽ فاسػع فكلةكػت قػفة 
اإلع ـ الويةلي أ فزادت الكلة س  ماف الالفات الويةلا  ع ػى اسػكاطةب الكالػة داف 

هزة الكرلا  أ فذلؾ كف خ ؿ كة كمثه كػف كيػةكاف مراكجاػ  ككلفعػ  كفجهػ  اكةـ األج
إلى الكالة داف مةخك ؼ كػرام هـ ال كراػ  أ فمكػة اف اال ػراد  ػي ظػؿ ال ػـ الهةلػؿ كػف 
الفسةلؿ االع كا  الاسكطا فف اف اكةم فا  ذ  الرسةلؿ الكػي كمثهػة جكا هػة أ لػذا  هػـ 

السػةما  فاكوػؽ كػع ر مػةكهـ فا مػي امكاةجػةكهـ أ اخكةرفف كلهة كةاكلةسػب كػع خمػراكهـ 
أ فكػػة (6)ف ػػذا ا لػػي الػػه اصػػمب ل ػػؿ  ػػرد خاػػةرات  ػػي الك ػػرض كخك ػػؼ عػػف االخػػراف 
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اسةعد ع ى كمااؽ  ذ  الخاةرات  ف ك دد الالفات االع كا  فالساكة الك وزافلا  كلهػة 
 ػػراض الوسػػهـ الكػػي ك طػػي كجػػةال فاسػػ ة ل خكاػػةر أ فمػػذلؾ اكماػػؽ كاػػؿ اال ػػراد الػػى ك

ل،ل(7)اخكاةراة لرسةله كة عف طراؽ فسةلؿ االع ـ الكي اهككفف مهة فكلةسب كطةلمهـ 

 ةلافـ ف ذا ال ـ الهةلؿ كف الالػفات الويػةلا  الكػي مةكػت كصػؿ الالػة  ػي الماػفت ف ػذا 
ال دد الككلفع كف مراك  الويةلاةت الادع للة الكجةؿ  ي لكك ف كف ككةم كهػة   هػة إذ 

الكخصػػص ل ككةم ػػ  الك وزافلاػػ  كمػػدفد فالاسػػ لة كجػػةفز  ػػذا االكػػر أ فلػػذلؾ  اف فقكلػػة
لخكػػػةر جػػػزر كلهػػػة لػػػكك ف كػػػف ككةم كػػػه مةرادكلػػػة أ فلكجلػػػب ك ػػػؾ الرسػػػةلؿ الكػػػي كمكػػػؿ 

أ  هلػػةؾ ع قػػ  سػػمما  مػػاف اسػػك دادات  (8)ك  فكػػةت كك ػػةرض كػػع ا  ةرلػػة فك كاػػداكلة 
كه  ي كجػػػة  فسػػػةلؿ االعػػػ ـ فلاصػػػد الكك اػػػي ل رسػػػةل  االع كاػػػ  فمػػػاف سػػػ ف ه االسػػػ

 اسكه  ه ل ك  فكةت الكي كادـ  ي المراك  الكخك و  .
 اػػد  ةلػػت مراػػ  اال ػػراد  ػػي االخكاػػةر كم كهػػة الخاػػةرات الككةمػػ  الا ا ػػ  كػػف 
الالفات الك وزافلا  ف فؽ ذلؾ  ةف الككةح كلهة  ي ك ظكه ككالػةمه الكيػكفف أ فذلػؾ 

 ػي اطػةر المالػ  االع كاػ  كػةدة االع كاػ  أ اكػة الاػـف ف مو ؿ المراس  فالرقةم  ع ػى ال
االل كرفلاػػ   اػػد ك اػػرت ك ػػؾ المراسػػ  فالرقةمػػ  فاخػػذت االػػ ةال جداػػدة أ ماػػث امػػدثت 
ك لفلفجاة االكصةؿ المداثػ  ك ااػرات  ثاػرة  ػي طما ػ   ػذ  ال  قػ  أ فمةكػت االطػراؼ 

  لهػة قػفة الاسػكهةف مهػة أ اذ الكس فم  المرا   ي االخكاةر فالك رض ل رسةلؿ االع كا
ا سمت المال  الجدادة اكةكهـ سا  كف الكد ؽ الك  فكةكي فاالخمػةري لػـ ا ػف كفجػفدا 
 ي السةمؽ فكف كصةدر كك ددة أ ف ف كةزاد عدد الذاف اسككك فف مةلمرا  االع كا  

فات أ  ةلمث الويةلي اكػاب الاػـف كلػةت الالػ (9) ي كجةؿ مث الك  فكةت اف اسكامةلهة 
الك وزافلا  كة امف ؿ كسؤفلا  اخكاةر المراك  فالالفات كف الاػةلـ مةالكصػةؿ الػى كك اػي 
االكصػػةؿ أ فالػػك  عػػف ذلػػؾ اف ا ػػفف الكك اػػي ااجةماػػة   ػػةال اخ ػػؽ ك  فكةكػػه الخةصػػ  
فمػػراك  الكر اػػ  الكػػي كلةسػػمه ككةكػػة عػػف طراػػؽ االخكاػػةر المػػر كػػف مػػاف كلػػةت المػػدالؿ 
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 ة   أ فمةت عػف طراػؽ اسػكخداـ م ػض الكوػةكاب  ػي جهػةز  الككةم  ع ى الكسكفاةت
 . (61)الراكفت  لكرفؿ اك ف الكمفؿ كف قلةة الخرا 

لثان ال ل ح  كملثاحقنن تل ح لفز نن ة
  ةلػػ  فلة  ػػ   ةكجػػةؿ اإلعػػ ـ اف الك اوزاػػفف ادا  ػػياػػرا ال داػػد كػػف المػػةمثاف 

ت األسػػرا  أ  هػػف اجكػػع  ػػي ملػػةر الاػػاـ فخ ػػؽ جػػف كػػف الكيػػةكف فالكوػػة ـ  ػػي ال  قػػة
ا ػػراد األسػػرة الفامػػدة  ػػي افقػػةت عػػرض م ػػض المػػراك  أ  كػػة الػػه اسػػةعد ع ػػى كلكاػػ  
قدرات اال راد مةللسم  لكافاـ المػراك  فاخكاةر ػة أ إال اف الكالػة دة الجكةعاػ  ل ك اوزاػفف 
قد ك كريهة م ض ال فالؽ لكاج  ر مػ   ػؿ  ػرد كػف االسػرة  ػي كالػة دة كةار ػب كػف 

اف ككةم ػػ  قلػػةة ك الػػ  أ  ػػذ  الر مػػ  الكػػي كػػد ع مالػػخص كػػة كػػف ا ػػراد االسػػرة مرلػػةك  
لك اار المرلةك  فكمداؿ الالةة الك وزافلا  مسب كةاراد أ فكةاصمب  ذا الك اار اماةلة 
كف اجفار كالمفل  قد كخ ػؽ كالػ    كػة داخػؿ االسػرة أ فالسػاكة كػع عػدـ ر مػ  م ػض 

كورفض ع اهـ أ فكةاكمع ذلؾ كف كمةفل   ؿ  رد ا راد ال ةل    ي كالة دة المرلةك  ال
 اف اكم ـ  ي  ذا االكر .
الك وزاػػفف اصػػمب فسػػا   جكة اراػػ  كهاكلػػ  فككطػػفرة كالاػػة أ  فلمػػف ل ػػرؼ اف

فمةت ال  كةر اجهدفف الوسهـ لكاػداـ كةاكلةسػب فالػدفر الػذي اؤداػه أ  اػد الػهدت  كػرة 
ث الك وزاػفلي كػف ماػث االرسػةؿ الثكةلالاةت كف الارف الكةيي كطفرات  ي كجةؿ المػ

فاالسػػػكامةؿ أ فصػػػةمب ذلػػػػؾ ظهػػػفر كالاػػػػ  الػػػكم ـ عػػػف مد ػػػػد الكػػػي را اكػػػػه كلػػػذ ال ػػػػةـ  
اي كلذ مدااةت ا كالة هة  ي الفالاةت الككمدة االكرا اػ  فكػف ثػـ الكالػةر ة  ػي  1982

 مةقي المةر ال ةلـ أ فالكي عك اة سةعدت ع ى كسهاؿ عك ا  كمداؿ الالفات الك وزافلاػ 
 .ل(66)دفف المةج  ل ذ ةب الى جهةز الك وزافف  

 اخرا الى قلةة كف الكمفؿ فسهفل  الككلفع  الك وزافلا  الالفات  ثرة ظؿ  وي
 كك ارا الر م  االمع الذي المرلةك  ع ى المصفؿ الجؿ الالةة كمداؿ ك رار عك ا  مةكت



 
 

 

 

   

 

 د. يوسف حسن محمود
 3162(  أيــلـول   66العـــدد   )

التحكم في تغيير القنوات التلفزيونية 
 الت األسريةودوره في إثارة المشك

) دراسة صينة من األسر في مدينة تكريت 
) 

  555 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

علػه مةلخاػةرات الخاةر الكمدفد فاسػك اض  زكف ذ ب  اد أ الكالة دة كجرم   ي كهكة
ال داػػػدة جػػػدا أ لػػػذلؾ  ػػػإف كسػػػول  طػػػفؿ الوكػػػرات الكخصصػػػ  لكالػػػة دة قلػػػةة فامػػػدة قػػػد 
ازامػػت كػػف ماةكلػػة أ فادا ذلػػؾ الػػى مػػرفز ظػػة رة الك ااػػر الكك ػػرر ل الػػفات الكػػي  ػػةف 
كػف لكةلجهػة عك اػػ   ػدـ فملػػةر ككفاصػ   لخطػػةب الك وزاػفف فكػػف ثػـ الػػى عػدـ اسػػكارار 

ـ عػػػف مد ػػػد  ػػػي الالػػػفات الك وزافلاػػػ  قػػػد الػػػك  عك اػػػة ككةرسػػػ  الكالػػػة دة أ اي اف الػػػكم 
أ فكػة سػةعد  (ل63)جدادة  ي االسكه ؾ الك وزافلي قد ك فف س ما   ي م ض االماػةف 

ع ػػػػى ذلػػػػؾ  ػػػػف جهػػػػةز الراكػػػػفت  ػػػػفلكرفؿ  ومػػػػد كظػػػػة ر الكالاػػػػ  المداثػػػػ  الك زكػػػػ  
عػػػف طراػػػؽ ذ ػػػةب ل ك وزاػػػفف أ  مالكػػػة  ػػػةف اػػػكـ  ػػػي السػػػةمؽ ك ااػػػر قلػػػفات الك وزاػػػفف 

الالػػخص الػػى جهػػةز الك وزاػػفف فك ااػػر الالػػةة اػػدفاة فذلػػؾ مػػإدارة كوكػػةح كمفاػػؿ الالػػفات 
الى اي قلةة اراػد أ لػرا الاػفـ إف عك اػ  ك ااػر الالػفات كػكـ عػف طراػؽ جهػةز الػكم ـ 

 ع اػػه امصػػؿ الك وزاػػفف كػػف الوػػرد الاػػه امكػػةج كػػة عػػف مد ػػد مراكػػفت  ػػفلكرفؿمأ ف ػػؿ
 Remote) مد ػػد عػػف السػػاطرة جهػػةز كوػػةكاب امػػد ع ػػى طفاليػػ  الج ػػفس مكجػػرد

Control) (62ل) والكة ا فف كفق ؾ  ي ال ر   الكي اكفاجد  اهة الك وزافف  مإك ةلؾ  أ 
كمػػػداؿ الالػػػةة مكجػػػرد اليػػػ ط ع ػػػى امػػػد ازرار الراكػػػفت  ػػػفلكرفؿ أ  هػػػف اك ػػػػ لؾ كػػػف 

 ثػػر كػػف ذلػػؾ اك لػػؾ االلكاػػةؿ مػػاف الالػػفات الك وزافلاػػ  فالػػت جػػةلس  ػػي ك ةلػػؾ أ فاال
أ  Grazing  الكمرؾ ماف الالفات الك وزافلا  عف طراؽ الك اار السراع ال ةمر ل الةة 

أ الكي  ي ماااػ   Zapping  اف الاوز السراع  ي عك ا  ك اار الالفات الك وزافلا   
االكر  كة اافؿ المةمثفف كة ي اال كلوذا لكاةفك  الك ؿ فاليجر فالساكة  ػي كمةفلػ  

لكخ ص كف االع ف  ي ذرفة المراك  الكي الكسكهفي الكالة د أ كةاج  ه اممث عػف ا
أ  هػػذا االكػػر ا يػػى الػػى ظهػػفر اسػػةلاب فعػػةدات كالػػة دة جداػػدة أ يػػ   (64)المػػداؿ 

عف الكالة دة الجزلا  ل كػةدة الك وزافلاػ  الفامػدة أ فالكػي ككلػةقص كػف كالػة دة المػدث 
 فلػذلؾ أ(ل65)لفمكػى إلػى كالػة دة ال اطػ  الفامػدة الفامد إلى كالة دة الكالػهد الفامػد أ 
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 ساوسػةر الكالػة داف الاػفـ ال كسػكب مةللكطاػ  ماػدر كػة كاكيػي الكلػفع  اف الافؿ اك ف
فكف ار الخاةرات الكك ددة أ ف لة مةت الكور  لة كف الكس اـ مظة رة  كا ص الكالة دة 

 . (66)فكوكت جكهفر الكالة داف  
لالتل السرةثاحثال ل حر منتلكنن رنللنمشك

ك لفلفجاػػة االكصػػةالت المداثػػ   كػػة ذ رلػػة ادت إلػػى ك ااػػرات  ةل ػػ  الػػك ت  اف
ك ظـ ماةة اللةس أ مؿ مكى الكةط فعةدات ك االكهـ أ فمةت كف قصػر اللظػر رؤاػ  
 ػػذ  الك ااػػرات ع ػػى الهػػة كجػػرد ك ااػػرات ك لفلفجاػػ  أ  ةألسػػةلاب الولاػػ  الجداػػدة  ػػي 

ة ك ػف ثاػ  اي كجككػع  ػي قدركػه ع ػى الك ةكػؿ كػع كظة ر ل ك اار فعفاكؿ له أ فكهكػ
كالػػ  ت االكصػػةؿ  إلػػه سػػفؼ ا كالػػؼ كػػدراجاة اف الػػفاع الكاػػدـ الك لفلػػفجي الجداػػدة 
فالككسةرع  قد كفلػ د آثػةرا لػـ ك ػف كمسػفم  أ فاالػاةر قػد كم ػث ع ػى الماػرة أ فاكػفرا ال 

مػػ  اكػػةـ الجكهػػفر قػػد  كفسػػاع الخاػػةرات فالمػػدالؿ االع كاػػ  الككة أ (67)لاك ػػف كاػػدار ة
ف ركهة ك لفلفجاة االكصةؿ فالك  فكةكا  مصفرة  اػر كسػمفق  أ  هػي اكةمػت للػة كلػةت 
الالػػفات الك وزافلاػػػ  فكلػػػةت الكمطػػػةت االذاعاػػ  فعالػػػرات الصػػػمؼ فالكجػػػ ت  يػػػ  
عكة ف ركه كف فسةلؿ كركمط  مةلك  فكةكا  الكي ك د كف ال  ةسةت الك لفلفجاػة ك ػؾ أ 

كةكهة ع ػػػػى كجكاػػػػع الكػػػػةدة االع كاػػػػ  فك طاكهػػػػة فك ةلجكهػػػػة فمثهػػػػة فالكػػػػي كر ػػػػت مصػػػػ
فكفزا هػػػة أ مػػػؿ فالػػػك ت اسػػػةلاب فالكػػػةط ا ككػػػد ة الجكهػػػفر  ػػػي االسػػػككةع فالكالػػػة دة 

 ةك ةلاػػ  كالػػة دة الكلػػةت كػػف المػػراك  الك وزافلاػػ   ،(ل68)فالك ةكػػؿ كػػع فسػػةلط االعػػ ـ 
داـ جهػػػػةز الػػػػكم ـ عػػػػف م ػػػػد الكمػػػػداؿ السػػػػراع ل الػػػػفات مةسػػػػكخ مةالعككػػػػةد ع ػػػػى كالاػػػػ 
م ػ الكػػػي سػػػمؽ فاالػػػرلة لهػػػة ػ الػػػذي اد ػػػد امػػػد ك ػػػؾ االل  ةسػػػةت مالراكػػػفت  ػػػفلكرفؿ

ل ك لفلفجاػة أ قػد اصػمب الاػفـ اكػرا كةلف ػة أ فالسػاكة م ػد كك ػػ ف ال داػد كػف الكؤسسػةت 
االع كا  كف كف ار الكلةت كف الالفات الك وزافلا  فالساكة عف طراػؽ كػف ار خػدكةت 

أ  (69)الويػػةلي الكػػي صػػةممهة كالاػػ  يػػ ط الصػػفر مويػػؿ لظػػةـ المػػث الرقكػػي المػػث 
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  ػػػـ ا ػػػد اكةكػػػؾ قلػػػةة اف قلػػػةكاف فالكػػػة  لػػػةؾ ال داػػػد أ فكػػػع  ػػػذا ال ػػػدد كػػػف الخاػػػةرات 
فمسمب الكمةاف  ي ر مػةت الكالػة دة أ فالخػ ؼ مػاف ا مػةر فاألملػةر مسػمب الكلػع كػف 

االسػػكامةؿ لكػػةدة مراكجاػػ  ك الػػ  اف كالػػة دة م ػػض المػػراك  أ فالخػػ ؼ مػػفؿ اسػػككرار 
االلكاػػةؿ إلػػى  ار ػػة أ فال سػػاكة مفجػػفد إك ةلاػػ  اسػػكامةؿ عػػدد كػػف الكمطػػةت الخةرجاػػ  

 . (31)ذات الكيةكاف الككمةال  مرزت الكال  ت داخؿ األسرة 
 ػةلك وزافف اسػػم ب مالػ ؿ كمةالػػر اف  اػر كمةالػػر م ػض الكالػػ  ت فالخ  ػػةت 

ال ةؿ ا راد ال ةل ػ  الفامػدة  ػي ككةم ػ  المػراك  الك وزافلاػ  ماف ا راد األسرة أ  ل مظ ال
فعػػدـ الكمػػةدث  اكػػة ماػػلهـ قػػد اصػػمب السػػك  الظػػة رة ع ػػى ماػػةكهـ  أ إذ كػػف الطما ػػي 

عػةلـ الك وزاػفف م ػؿ سػمر  فام ػةد   -فالساكة الالػمةب  -اف اوي ؿ م ض ا راد االسرة 
 ةلويةلاةت الكي مةكت ككةم   ي أ  الجدادة ع ى عةلـ األسرة الياؽ الككؿ فالكا ادي

 ؿ مات كػد د كف ا ثر الفسػةلؿ الكػي ادت إلػى الكو ػؾ األسػري أ إذ ام ػدت األب عػف 
األملةر أ فمةعدت اايًة ماف األملةر أ  لرا اف  ؿ  ػرد اممػث  اهػة عكػة اسػ اه فامػؿ 

دا فمهػذا مػةت الك وزاػفف عػةك  كسػةع  أ(36)ل كال  كهأ ك  ػ  ذلػؾ م ػدـ الكوػرغ ل خػر
 ي مدفث  ذا الكو ؾ أ إذ اف ا راد األسرة اايفف سةعةت طفا   اكةـ  ذا الجهةز أ 
فالا  ـ م يهـ م ية أ ألف  ػؿ كػلهـ كلالػ ؿ  ػي ككةم ػ  الككثا اػ  اف الو ػـ اف كمػةراة 
ل رة الادـ فكػة الػى ذلػؾ كػف المػراك  ال ثاػرة الكػي ااػدكهة الك وزاػفف لجكػة ار  ال رايػ  

فالكافؿ فاالكجة ةت أ فمذلؾ االكر  هف لـ ا د اار ب ماف اعيةر فالكخك و  المةجةت 
يػػػػػاهة  ػػػػػي كمػػػػػةدؿ المػػػػػداث االسػػػػػرة أ الكػػػػػي كمػػػػػددت ك ػػػػػؾ السػػػػػةعةت الكػػػػػي  ةلػػػػػت كا

 اد فلى زكف  ةلت  اه األسرة كجككع مفؿ جهةز الك وزاػفف لايػةر أ  (33)فالكسةكرات
ى  كػرات ل ػدراكة ك اػػب السػهرةأ فالػذي  ػػةف الكمركجػفف اجكهػدفف  اػػه لكاسػاـ السػهرة إلػػ

األخمػػةر أ ف كػػرات ل كلفعػػةت فاخػػرا ل فثةلااػػةت أ فالكفازلػػ  مػػاف الكر اػػه فمػػاف كةاػػدعف 
إلػى اال ككػةـ الكر ػػػ ز فالوهػـ أ فكاسػاـ الكيػػكفف لاػك لـ كػع الجكهػػفر فكفاقاػت المػػث 
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أ ف ذا كةج ؿ كف ال ةر قلةة األسرة لـ ا د ككفا اػة كػع ال صػر فصػةر  فافقةت الوراغ
الكةيي أ    اك ػف ا ف اف كريػي قلػةة فامػدة اذفاؽ جكاػع ا ػراد األسػرةأ سػفار  كف

 ػي  االة دفف الك وزافف ك ػة اـ مةلكلػةفبأ ف ػي ك ػةف فامػد اـ  ػي  ػرؼ ككورقػ  ا ةلفا
 . (32)لالمات

فع اه  وف ك دد الالفات الويةلا  ع ى الةال  الك وزافف اؤثر سػ مًة ع ػى الجػف 
ف فجفد الك وزاػفف فسػط االسػرة قػد اج  لػة ل كاػد الػه ا كػؿ االسري أ    ى الر ـ كف ا

ع ػػػى جكػػػع الػػػك هـ أ ل لػػػه  كػػػة امػػػدف  ػػػي م ػػػض جفالمػػػه قػػػد اسػػػهـ  ػػػي كا ػػػاص مجػػػـ 
االمةداث الكػي اكمةدلفلهػة مػفؿ اكػفر ـ الماةكاػ  الكخك وػ  أ  اػد اكيػب اف كػة ا ػرض 

ثاف مولػػػه ع ػػى الةالػػ  الك وزاػػفف ال اػػػدعـ رفامػػط االسػػرة مالػػدة مػػػؿ فصػػوه م ػػض المػػةم
لكػػة امدثػػه كػػف خػػ ؼ مػػاف ا راد ػػة فلػػزاع كسػػككر مػػفؿ ادار الفاجػػب  أ رفكػػاف االسػػرة

الكلزلػػػي فكفاعاػػػد اللػػػـف أ ف ػػػذلؾ امػػػدث الصػػػراع علػػػدكة افيػػػع رقةمػػػ  ع ػػػى م ػػػض 
المػػػراك  الكػػػي ال اممػػػذ االمػػػةر اف االػػػة د ة املػػػةلهـ أ ف ةلمػػػًة كةكصػػػطدـ ر مػػػةت ا ػػػراد 

لػ  دفف  ار ػة أ  ػةألب كػثً  اراػد اف االػة د المػراك  األسرة مةكجػة  كالػة دة مػراك  ك ا
األخمةراػػػ  أ مالكػػػة االمػػػف اراػػػد اف االػػػة د  ػػػرة الاػػػدـ أ ع ػػػى مػػػاف كراػػػد االـ كالػػػة دة 
الالفات الكي ككمدث عف األسرة أ فع ى خ ؼ ذلؾ  ةلملت كراد كالة دة الكس سػ ت 

المةلاػػ  لك لفلفجاػػة  أ  ةلكفجهػػةتالكدم جػػ  أ ف ػػذ  الػػرارة الطػػ ؽ كالػػ    داخػػؿ االسػػرة 
االكصةؿ المداث  كظهر ك راس ال زل  فالكوكت الجكة اري أ فكاؿ األ راد إلػى االلوػراد 

أ  اػػد ظػػؿ االكجػػة  الػػرلاس لفسػػةلؿ االكصػػةؿ الجكػػة اري مكػػى مدااػػ  الثكةلالاػػةت  (34)
كف الارف الكةيي امرص ع ى كفجاه الرسةلؿ الكفمػدة ل جكػة ار ال رايػ  أ اال اف 

الجداد لفسةلؿ االكصةؿ المداث  اصمب اكجه لمف كوكات الجكهفر عػف طراػؽ االكجة  
إكةم  عدد  ةلؿ كف الرسةلؿ االكصػةلا  الكفجهػ  الػى جكةعػةت  ثاػرة اف ا ػراد أ ف ػذا 

الوجػةر  أ فل ػؿ (35)صةممه كفجه الكك ااف كفجهة  رداة  ي اسػكخداـ فسػةلؿ االعػ ـ  
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 ػػػؿ المػػػةر الك كػػػفرة أ الاسػػػكهدؼ مةليػػػرفرة  الالػػػفات الك وزافلاػػػ  الويػػػةلا  فمثهػػػة  ػػػي
خ ػػؽ المكاكاػػ   مػػاف املػػةر المالػػر فجك هػػـ ماػػدر كةاهػػدؼ مةالسػػةس الػػى كػػرفا  لكػػط 

 . (36)االسكه ؾ ذي الم د الوردالي 
ةلك رض ل ك وزاػػفف الػػذي  ػػةف كلػػذ مدااػػ  ظهػػفر  اػػكـ عةل اػػًة كػػف خػػ ؿ كجكػػع  ػػ

ازار ك ػػػدد الالػػػفات الككةمػػػ  فكلػػػفع الكػػػفاد الكػػػي ك ريػػػػهة  ا ػػػراد ال ةل ػػػ  مفلػػػهأ فل لػػػه
الالػػػفات الويػػػةلا  الفا ػػػدة ل ماػػػفت ج ػػػؿ كػػػف عك اػػػ  الك ػػػرض كوخػػػذ طةم ػػػًة  رداػػػًة مػػػدؿ 
الػػػلكط ال ػػػةل ي الػػػذي  ػػػةف كولف ػػػًة أ مكػػػى اصػػػممت ال ةل ػػػ  الصػػػ ارة ماللػػػفاةم مةلالػػػافع 

كػػت لػػدا ال فالػػؿأ اال اف فاخػػذت االسػػرة الكككػػدة مةلكلػػةقصأ كػػة زاد كػػف الالػػ فر مةلكو
 .(37)ك دد قلفات المث  ةف عةكً  اسةساًة ألال ةؿ ال ةل   الص ارة عف الال فر مذلؾ 

   ى سػماؿ الكثػةؿ اف الكالػة د ال رمػي اراػد اف اكػةمع األ لاػ  دفف إزعػةج اف 
كدخػػ ؿ أ لػذلؾ اط ػب كػف ا ػراد االسػرة الصػكت  ػي سػماؿ كك لػه كػف االلصػةت مالػ ؿ 

 كة اله ا كؿ ع ى  رض ماةزكه لجهةز الكم ـ  ي الك وزافف أ فاظؿ  س اـ لأل لا  أ
اسػػكخدـ الراكػػفت  ػػفلكرفؿ لالكاػػؿ كػػف كمطػػ  الػػى اخػػرا فالا كػػرث ل خػػرافأ ف ػػةف 
المؿ  ي م ض ال فالؿ  ف زاةدة اجهزة الك وزافف كع الراسػاورات الكخصصػ  اللكاػةط 

   فامػػدة فل لهػػة قػػد كخ ػػؽ المػػث الويػػةلي أ ف ػػذ  الزاػػةدة  ػػي الماااػػ   ػػي مػػؿ لكالػػ 
كالػػػ    ا مػػػر كػػػف االفلػػػى أ إذ اف زاػػػةدة اجهػػػزة الك وزاػػػفف  ػػػي الماػػػت كػػػؤدي الػػػى ق ػػػ  
السػػاطرة كػػف االمػػةر ع ػػى الكالػػة دة الك وزافلاػػ  الكػػي ااػػـف مهػػة ا ػػراد االسػػرة أ فالسػػاكة 
الالػػمةب الػػذي ك ػػفف لػػه ر مػػ   ػػي ككةم ػػ  المػػراك  الكػػي كمكػػؿ  ػػي طاةكهػػة ال ثاػػر ككػػة 

ى كػػع الاػػػاـ فالكاةلاػػد لكجكك ةكلػػة أ فمةلكػػػةلي  هػػذا االكػػر  ػػػي كجك ػػه ا كػػؿ ع ػػػى اكلػػة 
أ ف ذا يػكلاة ا كػؿ ع ػى ااجػةد ال زلػ  اف االلطفالاػ   (ل38)اي ةؼ الساطرة االسرا  

 ػػي كجػػةؿ األسػػرة الفامػػدة أ فالسػػاكة اللػػة الاػػفـ لجػػد  ػػي الماػػت الفامػػد قػػد كجػػةفز عػػدد 
ةف فاصػػمب  ػػي الماػػت الفامػػد ث ثػػ  الػػى ارم ػػ  اجهػػزة اجهػػزة السػػك ات اف الك وزاػػفف اثلػػ
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سػػك اتأ اف ث ثػػ  الػػػى ارم ػػ  ك وزافلػػةت قػػػد ا ػػفف قسػػـ كلهػػػة كرمفطػػ  ع ػػى راسػػػاور 
أ كية ة لذلؾ الكال    األخرا الكي كػدخ ؽ ف ػف ال ػةلـ الجداػد الػذي ك ريػه  (39)فامد

 . (21)ق لة الكفاد الك وزافلا  الكي كم ػ ؽ مةفالدلة فملةكلة م ادًا عف فا
ف ػػي كجػػةؿ السػػاطرة ع ػػى المػػراك  الك رفيػػ  ع ػػى الالةالػػ  الك وزافلاػػ  أ   ػػف 
اخػػذلة األسػػرة ال راقاػػ  ع ػػى سػػماؿ الكثػػةؿ أ لفجػػدلة اف االب قػػد  ػػةف الكر ػػز االسػػةس 
الكخػػةذ الاػػرار  ػػي عك اػػ  ك ااػػر المػػراك  الك وزافلاػػ  فالوػػرد  ػػي ذلػػؾأ فل ػػف االكػػر قػػد 

ثػػػرة االجهػػػزة الك وزافلاػػػ   ػػػي الماػػػت الفامػػػد أ   ػػػـ ا ػػػػدد االب ك ا ػػػر االف فالسػػػاكة م ػػػد  
االػػ ؿ لفمػػد  كر ػػز اكخػػةذ الاػػرار مػػؿ اخػػذت األـ دفر ػػة  ػػي ذلػػؾ  يػػ  عػػف االملػػةر 
فالملػػةت الػػذاف اكخػػذفف الاػػرار  ػػي ك ااػػر الالػػفات الك وزافلاػػ  أ فاماةلػػة لجػػد اف الطوػػؿ 

 ػ  مرلةكجػة ك الػة أ  مكػة الػه الص ار قػد ا ػفف  ػف الػذي اوػرض ع ػى مػةقي ا ػراد ال ةل
اػػفد كالػػة دة ا ػػ ـ ال ػػةركفف   ػػذلؾ ع ػػى المػػةقاف اف الالةقالػػفا الطوػػؿ الكػػدلؿ  ػػي  ػػذا 

ف لة اك ف الافؿ اف االب لـ ا ػد الوػرد  ػي اكخػةذ الاػرار مػؿ االػةر ه أ  (26)االخكاةرأ 
ا خػػرفف كػػف ا ػػراد االسػػرة  ػػي ذلػػؾ إف لػػـ لاػػؿ اف م يػػهـ اوػػرض ع ػػى االب اف االـ 

 .  ذا االكر
 املبحث الثالث

 نتائج الدراسة امليدانية
قمػػؿ اف لمػػدا مػػذ ر اللكػػةل  الكػػي كفصػػؿ الاهػػة الممػػث اكفجػػب ع الػػة الكفيػػاب 
 اكة اخص االجةمةت الكي سكرد  ي الجدافؿ ال ما  أ إذ اف عال  الممث كك فف كف 

ف اخكاػةر ل ػؿ كالػككؿ اجةمكهػة ا ثػر كػ م اسرة أ فاالسل   الكػي كػـ كفجاههػة الاهػة222م
سؤاؿ أ فلذلؾ اك ف ل كممفث اف  اخكةر كلهة ا ثر كػف اجةمػ  فمسػب كػة اظهػر  ػي 
اسػككةرة االسػكماةف الكر اػ   ػػي الك مػؽ أ فع اػه  ػػإف  ػؿ  اػرة  ػػي الجػدفؿ ك ػد اجةمػػ  

 ل ؿ ال ال  أ فلذلؾ اللذ ر الكجكفع  ي اسوؿ الجدفؿ مؿ كع  ؿ  ارة .
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جكػػػع اسػػػككةرات م ػػػد الاػػػه كػػػف لكػػةل  أ   فم ػػد الكفيػػػاب لػػػوكي الػػى كةكفصػػػ لة
االسػػكماةف كػػف الكممػػفثاف أ فاجػػرار عك اػػ  ال ػػد فالوػػرز ل ماةلػػةت الكػػي مصػػ لة ع اهػػػة 

 ظهرت اللكةل  االكا  :
  نالل/

 اكػػػػة اخػػػػص السػػػػؤاؿ االفؿ عػػػػف ا ثػػػػر ا ػػػػراد ال ةل ػػػػ  كم كػػػػة  ػػػػي ادارة جهػػػػةز 
فت  ػػػفلكرفؿ أ ظهػػػرت الك وزاػػػفف الخػػػةص مةالسػػػرة فك ااػػػر الالػػػفات عػػػف طراػػػؽ الراكػػػ

 م ادلة  :1اللكاج   ي الجدفؿ رقـ م
 م افيب اال ثر كم كة مةلراكفت  فلكرفؿ كف ا راد ال ةل  1جدفؿ رقـ م

  حع نة  حنسثة  ح كر ر منقعل حفرد ت

 222 %53 126 االب 1

 222 %1885 37 الطوؿ 2

 222 %985 19 االـ 3

 222 %9 18 االخ 4

 222 %6 12 االخت 5

لجدفؿ اع   اكماف للة اف ا ثر ا راد االسرة كف عال  الممث له الساطرة كف ا
اسػرة لػذلؾ أ فملسػم    126 ػي عك اػ  ك ااػر قلػفات الك وزاػفف  ػف االب أ ماػث االػةر 

ف ػػػذا  اسػػػرة أ 222كػػػف عالػػػ  الممػػػث أ اي ا ثػػػر كػػػف لصػػػؼ ال الػػػ  المةل ػػػ    53%
الػػؿ عالػ  الممػػث أ كػ  ذلػػؾ دفر االكػر االػار الػػى اسػككرار السػػاطرة االمفاػ  ع ػى ال ف 

كف عال  الممث أ فظهػر ايػ ؼ  %1885ك رارا كف االجةمةت فملسم   37الطوؿ مػ 
%  إذ 6االدفار  ػػػي  ػػػذا الكجػػػةؿ  ػػػف دفر االخػػػت أ الكػػػي لػػػـ كك ػػػدا لسػػػم    ةلاكهػػػة 

 ك رارا  اط كف اجةمةت الكممفثاف . 12مص ت ع ى  
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 ال/ثان 
اف ا ا ػر   ػفلكرفؿ ف ماػد  جهػةز الراكػفتالط ػب ككػف ي سؤاللة عػف اك ةلاػ  

 م الكةلي :2أ ظهرت االجةم  مسب الجدفؿ رقـ م الالةة مسب ر مكؾ
 م  اماف اجةم  الكممفثاف عف اك ةلا  ك اار الالةة مسب الر م 2جدفؿ رقـ م

  حع نة % ال % نعم  حسؤ ل ت

1 

 ؿ كسكطاع الط ب ككف ماد  
جهةز الراكفت اف ا ا ر الالةة 

  مكؾمسب ر 

165 82% 35 1785% 222 

اجةمػػ   ةلػػت مػػل ـ اي ملسػػػم   165م السػػةمؽ اكيػػب اف 2الجػػدفؿ رقػػـ م كػػف
% أ ف ػػذا قػػد االػػار الػػػى فجػػفد كسػػةم  كػػف االمكػػػراـ فالكفا ػػؽ مػػاف ا ػػراد االسػػػر  82

 كدار الممث فالذي مدفر  ا لي فجفد مةل  كف الفعي لدا الكفاطف .
لال/ثاحث

 كػة  الػكم ـ مػةلالفات الك وزافلاػ خػةص مػدفاعي  ةلت االجةمةت عف السؤاؿ ال
 م ادلة  :3 ي الجدفؿ رقـ م

 الكم ـ مةلالفات الك وزافلا  دفاعي م افيب اجةمةت الكممفثاف عف3م رقـ جدفؿ
  حع نة  حنسثة  ح كر ر دن عيل ح  كم ت

 222 %6885 137 ل كك ف كف كالة دة المرلةك  الكر فب  اه 1

 222 %64 128 مذال  فالكلة ا  ل خ ؽلكلع ظهفر ال اطةت ال 2

 222 %3485 69 إلالراؾ االخراف  ي كالة دة مراك  قد اوفكهـ كالة دكهة 3

 222 %1385 27 ل  لةد كع امد ا راد ال ةل    اط 4

 222 %12 22 إلظهةر الساطرة ع ى ا راد ال ةل   5
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 ػةف   اػه لكك ف كػف كالػة دة المرلػةك  الكر ػفباافيب للة الجدفؿ اع   اف 
ك رارا  137الكي كدعف االسرة لك اار قلفات الك وزافف أ إذ مصؿ ع ى ا ثر االسمةب 

أ ف ػذا االكػر  ػف الػم طما ػي أ ماػث اف  %6885كوردة اي ملسم   222كف اصؿ 
الداعي الرلاس لك اار الالػخص ل الػةة الك وزافلاػ   ػف الممػث عػف مرلػةك  فالكاةلػه كػف 

 زافلاػػ  الككػػف رة مةلاػػة ع ػػى كخك ػػؼ الالػػفات الك وزافلاػػ  أمػػاف ال داػػد كػػف المػػراك  الك و
 128مفاقػػع  كلػع ظهػػفر ال اطػةت المذالػػ  فالكلة اػ  ل خػػ ؽك  ػة السػػمب االخػر ف ػػف 

أ فارجع السمب  ي ذلؾ الى اف كجكك لة  ي  ةلماكه كمة ظة أ   %64ك رارا فملسم  
الالػفات الويػةلا  ذات  فلذلؾ كصمب كهك  الكلع  ذ  يرفرا  جدا فالساكة كع فجػفد

الكفجهةت االع كا  الكلوكم  أ فالكي كادـ ل كك اي ال داػد كػف المػراك  الكخةلوػ  ل ػداف 
فال ةدات فالكاةلاد أ فلهذا ا فف اسكخداـ الراكفت  فلكرفؿ اداة ماد مػةرس المفامػ  اي 
الالػػػػخص الػػػػذي ا اػػػػر الالػػػػفات الك وزافلاػػػػ  أ ألف دفر مػػػػةرس المفامػػػػ   ػػػػي الكؤسسػػػػ  

الع كا  قد اصمب ي اوة فلذلؾ اوكي دفر االب اف االـ ف ار ـ  ي عك ا  المراس  ا
 فالرقةم  .

 ر ثعال/
كػػف  ف ػػي سػػؤاللة عكػػة إذا كػػرؾ الالػػخص جهػػةز الػػكم ـ علػػدكة الاجػػد كةالةسػػمه

 م ادلة  :4أ  ةلت االجةم   كة اكيب  ي الجدفؿ رقـ م مراك 
 راكفت علدكة الافجد كةالةسب كف مراك م افيب االجةمةت عف ركي جهةز ال4جدفؿ رقـ م

  حع نة % ال % نعم  حسؤ ل ت

1 
 ؿ كركي اماةلة جهةز الراكفت جةلمة 
 علدكة الكجد كةالةسمؾ كف مراك 

149 7485% 51 2585% 222 

% كػػف عالػػ  الممػػث مػػولهـ اركػػفف الجهػػةز جةلمػػة  ػػي مةلػػ  7485 لاػػد اجػػةب
الهـ الاككسػ فف مةلجهػةز ل ػرض اظهػةر عدـ فجفد مرلةك  الةسمهـ أ ف ذا االار الى 
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السػػػػ ط  اف الكالة سػػػػ  كػػػػع االخػػػػراف أ مػػػػؿ اف كػػػػرؾ الجهػػػػةز ا طػػػػي الورصػػػػ  ل خػػػػر 
 الخكاةر المرلةك  الذي ار ب  اه .

 خامسال/
كم ػػػـ امػػػد ا ػػػراد االسػػػرة فعلػػػد سػػػؤاللة عػػػف اك ةلاػػػ  مصػػػفؿ الكالػػػة ؿ مسػػػمب 

 م ادلة  :5قـ م فلكرفؿ أ ظهرت االجةم  الكمال   ي الجدفؿ ر  مةلراكفت
 م افيب اجةم  الكممفثاف عف فجفد كالة ؿ كف عدكه5الجدفؿ رقـ م

  حع نة % ال % نعم  حسؤ ل ت

1 
 ؿ كمدث اماةلة كالة ؿ مسمب 
 كم ـ امد ا راد االسرة مةلراكفت

114 57% 86 43% 222 

مسػػػب الجػػػدفؿ اعػػػ   االػػػةرت اجةمػػػ  الكممػػػفثاف الػػػى فجػػػفد كالػػػة ؿ فمك ػػػرار 
الػػػذاف الااػػػرفف مفجػػػفد كالػػػة ؿ ف ػػػي الكاةمػػػؿ  ةلػػػت اجةمػػػ  أ  % 57اي ملسػػػم   114
 % .43فملسم   86مك رار 

ف ذا االكر الا لة الى السؤاؿ ال مؽ فالكركمط مه فالذي افيب ا ػـ الكالػة ؿ 
 الكي كمصؿ  ي االسرة .

 سادسال/
ف لة سلذ ر اجةمةت الكممفثاف عػف ا ػـ الكالػة ؿ الكػي كمصػؿ داخػؿ األسػر 

 م ادلة   ذا االكر :6ؿ رقـ مأ فافيب الجدف 
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 م اماف اجةمةت الكممفثاف عف الكالة ؿ الكي كمصؿ مسمب الكم ـ مةلراكفت  فلكرفؿ6مرقـ جدفؿ 
  حع نة  حنسثة  ح كر ر  حمشاكل ت

 222 %36 72 االلزعةج ل دـ الكك ف كف ككةم   المراك  الكر فب  اهة 1

 222 %3485 69 الالجةر ماف م ض ا راد ال ةل   2

 222 %18 36 كالكت ا راد ال ةل   فعدـ ماةلهـ سفاة لكالة دة الك وزافف 3

 222 %14 28 سفاد الصكت فعدـ الكمدث ماف ا راد ال ةل   4

اعػ   اظهػر اف ا ثػر الكالػة ؿ مػدفثة  ػي الزعػةج اال ػراد ل ػدـ فكف الجدفؿ 
سػػم  ك ػػرارا اي مل 72كك ػػلهـ كػػف ككةم ػػ  كػػةار مفف كػػف مػػراك  أ ماػػث مصػػؿ ع ػػى 

% كػػف ال الػػ  أ ف ػػذا قػػد امػػاف اف المػػؿ االسػػ ـ لػػم ض اال ػػراد  ػػف السػػ فت ع ػػى 36
 االكر فاال كوةر مةاللزعةج  ي داخؿ اللوس فعدـ اظهةر ذلؾ أ ع ى ماف مؿ  مدفث

 69مةلكركمػػ  الثةلاػػػ  كػػػف كجكػػػفع الكالػػػة ؿ فمك ػػػرار  الالػػجةر مػػػاف م ػػػض ا ػػػراد ال ةل ػػػ 
م ض كػػف ا ػػراد ال فالػػؿ فع ػػى ع ػػس السػػةمؽ % أ  ػػي االػػةرة الػػى اف الػػ3485فملسػػم  

اس  فف طراؽ الالجةر علد عدـ كك لهـ كف الك ماػر عػف ارالهػـ فالكاػةلهـ لكػة ار مػفف 
 كف مراك  كف خ ؿ اسكخداـ الراكفت  فلكرفؿ .

 ساثعال/
فككةم ػػ  لكػػة افيػػملة اعػػ   عػػف ا ػػـ الكالػػة ؿ أ ل مػػؽ  ػػي  ػػذ  الواػػرة ا ػػـ 

م فؿ الككخذة كف االسر لهذ  الكالة ؿ ف كة االار لػذلؾ كةاالةر الاه الكممفثفف كف ال
 م ادلة  :7الجدفؿ رقـ م
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  كالة ؿلالككخذة  الم فؿم اماف اجةمةت الكممفثاف عف 7م رقـ جدفؿ
  حع نة  حنسثة  ح كر ر  ح لنل ت

 222 %62 124 اقكلةر ا ثر كف جهةز ك وزافف كع ا ثر كف جهةز راساور 1

2 
اكفت لك اار الالفات ماف ا راد كاساـ فقت الكم ـ مةلر 

 ال ةل  
44 22% 222 

3 
كخفاؿ امد ا راد ال ةل   مك اار الالفات عف طراؽ 

 الراكفت
41 2285% 222 

المػػؿ االكثػػؿ الػػذي كػػـ اكخػػةذ  ك  اػػة ل كالػػة ؿ  ػػف اكمػػاف كػػف  ػػذا الجػػدفؿ اف 
الػورات اقكلةر ا ثر كف جهةز ك وزافف كع ا ثػر كػف جهػةز راسػاور الػذي اسػكخدـ لوػؾ 
 124المػػث الك وزاػػفلي أ إذ مصػػؿ الكركاػػب االع ػػى مػػاف الخاػػةرات الكطرفمػػ  فمفاقػػع 

% أ ف ذا كةاالار يكلة اف  لةلؾ كالككة مصؿ داخؿ ال فالؿ ف كة 62ك رارا فملسم  
االػػرلة  ػػي الجةلػػب اللظػػري كػػف الممػػث أ فقػػد كاةرمػػت اجةمػػةت الكممػػفثاف عػػف الم ػػفؿ 

مػػاف ا ػػراد  الالػػفاتالػػكم ـ مػػةلراكفت لك ااػػر فقػػت االخػػرا ماػػث جػػةر كفيػػفع كاسػػاـ 
% كػػف عالػػ  الممػػث أ 22مةلكركمػػ  الثةلاػػ  فموػػةرؽ م اػػد عػػف سػػةماكهة فمفاقػػع  ال ةل ػػ 

 كخفاػؿ امػد ا ػراد ال ةل ػ  مك ااػر الالػفات عػف طراػؽ الراكػفتك  ة المؿ االخػر ف ػف 
 % .2285فمصؿ ع ى كةلسمكه 

 ثامنال/
كػػة اخػػص اللكػػةل  الككركمػػ  عػػف الكالػػة ؿ  لػة سػػلكطرؽ ل لكػػةل  الكػػي ظهػػرت  ا

 م االكي :8الكي كمدث داخؿ االسرة أ فمسب كة اماف الجدفؿ رقـ م
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 م اماف اجةمةت الكممفثاف عف لكاج  الكالة ؿ المةص   مسمب الراكفت  فلكرفؿ8م رقـ جدفؿ

  حع نة  حنسثة  ح كر ر  حن  جة ت

 222 %5485 129 مراك   ي جهةز ك وزافف آخرالالذ ةب لكالة دة  1

 222 %38 76 إطوةر جهةز الك وزافف 2

3 
االمكوةظ مةلجهةز  ي ك ةف م ادا عف ككلةفؿ 

 االخراف
41 2285% 222 

 222 %1785 35  سر جهةز الراكفت 4

 222 %1685 33 اخذ جهةز الراكفت كف االخراف مةلافة 5

 222 %12 22 اخراج المطةراةت كف جهةز الراكفت 6

خر مةسكخداـ جهةز راكفت ثةلي  لفع كالة س  اال 7
 كف الكمدي

18 9% 222 

االجةمػػػةت مػػػفؿ لكاجػػػ  الكالػػػة ؿ السػػػةما  الػػػذ ر فالكػػػي كمػػػدث  ػػػةف كػػػف ا ػػػـ 
م اعػػػػ    ػػػػي الػػػػذ ةب 8مسػػػػمب الراكػػػػفت  ػػػػفلكرفؿ فمسػػػػب كػػػػةاظهر  ػػػػي الجػػػػدفؿ م

كػػف ال الػػ  مهػػذ  االجةمػػ   129أ  اػد اجػػةب  مػػراك   ػػي جهػػةز ك وزاػػفف آخػػرلكالػة دة ال
أ ف ػذا اكفا ػؽ كػع كةسػمؽ اف ظهػر  ػي الجػدفؿ السػةمؽ أ  5485لكي ككثؿ كةلسمكه فا

اقكلةر ا ثر كف جهةز ك وزافف كع ا ثر كػف جهػةز الذي االةر الى اف ا ـ الم فؿ  ف 
فالكػي مصػ ت  إطوػةر جهػةز الك وزاػففأ ع ى ماف  ةلت اللكاج  االخرا  ي  راساور

% كف ال ال  أ ف ةف كف ماف لكػةل   ػذ  38ك رارا اي كةلسمكه  76ع ى اجةم  مفاقع 
أ الػػذي مصػػؿ  مةلجهػػةز  ػػي ك ػػةف م اػػدا عػػف ككلػػةفؿ االخػػرافالكالػػة ؿ  ػػف االمكوػػةظ 

  سػػػػر جهػػػػةز الراكػػػػفت% أ  يػػػػ  عػػػػف كفيػػػػفع 2285ك ػػػػرارا اي ملسػػػػم   41ع ػػػػى 
% الى  ذ  المةل  الكي كمصؿ  ي ال فالؿ أ ف ذا ادلؿ 1785 فلكرفؿ أ ماث االةر 

 ػػراد ا ككػػدفف اسػػ فب ال لػػؼ  ػػي مػػؿ م ػػض الكالػػة ؿ المةصػػ   أ ع ػػى اف م ػػض اال
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كػف االخػراف   ػفلكرفؿ اخػذ جهػةز الراكػفتفادخؿ  ػي المػةب لوسػه المػؿ االخػر ف ػف 
 % كف ال ال  السكخداكهـ  ذا المؿ ال لاؼ .1685أ إذ االةر  مةلافة

  اسعال/
 فعلػػػد سػػػؤاللة عػػػف كػػػدا كك ػػػف االطوػػػةؿ كػػػف  ػػػرض رااهػػػـ فالػػػكم ـ مػػػةلراكفت

 م ادلة  :9 فلكرفؿ ظهرت اللكاج  الكمال   ي الجدفؿ رقـ م
 م افيب كدا كك ف االطوةؿ كف الكم ـ مةلراكفت  فلكرفؿ9الجدفؿ رقـ م

  حع نة % ال % نعم  حسؤ ل ت

1 
 ؿ ألطوةل ـ الادرة ع ى  رض الراي 
 222 %4485 89 %5585 111 فالكم ـ  ي ك اار قلفات الك وزافف

كممفثػة قػد اجػةمفا مػل ـ عػف  ػذا السػؤاؿ  111اف  اعػ   كػف الجػدفؿ كفيبا
% كف اجكةلي عدد ا راد ال ال  أ ف ذا افيب اف ا ثر كف لصؼ 5585اي كةلسمكه 

 ال فالؿ  ةف ألملةلهـ قدرة  ي  رض رااهـ مةلمرلةك  فالالةة الكي ككـ ككةم كهة .
 عاشر ل/

ي اخػػص االجةمػػ  م الػػذ12فاكمػػع اللكاجػػ  السػػةما  كػػةاظهر  ػػي الجػػدفؿ رقػػـ م
عػػف كفقػػؼ مػػةقي ا ػػراد االسػػرة علػػدكة اوػػرض الطوػػؿ الػػراي ع ػػاهـ مخصػػفص المرلػػةك  

 الكط فب :
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 الراكفت  فلكرفؿ كفقوهـ علد ساطرة الطوؿ ع ىم اماف اجةمةت الكممفثاف عف 12م رقـ جدفؿ
  حع نة  حنسثة  ح كر ر  حمنقف ت

1 
ةز كمةفل  إقلةع الطوؿ مالم كة ل ي اكك ف كف اخذ جه

 الكم ـ كله
113 5685% 222 

 222 %42 84 كرؾ االكر  كة  ف ع اه إريةًر  له 2

 222 %2385 47 اخذ جهةز الكم ـ كله مةلافة فالا كرث ألمد 3

4 
كرؾ الطوؿ او ؿ كةاالةر خف ة كف  يب امد ا راد 

 ال ةل   ع ي  
24 12% 222 

كك ف كف اخػذ ل الطوؿ مالم كة  كمةفل  إقلةعاكيب اف كف الجدفؿ الكذ فر 
كػػػػف كممػػػػفثي عالػػػػ  ممثلػػػػة اي  113قػػػػد مصػػػػ ت ع ػػػػى اجةمػػػػةت  جهػػػػةز الػػػػكم ـ كلػػػػه

% أ فقػػػد ا ػػػفف االكػػػر ك ةطوػػػة ك ػػػه فعػػػدـ ازعةجػػػ  اف الكػػػوثار ع اػػػه أ 5685كةلسػػػمكه 
ف ػػذا  كػػرؾ االكػػر  كػػة  ػػف ع اػػه إريػػةًر  لػػهكممفثػػة قػػد اجػػةمفا م 84ع ػػى مػػاف  ػػةف 
اخذ جهةز الػكم ـ كلػه ف ماف الكفاقؼ  ةف % أ  كة كماف للة اف ك42اال ؿ كةلسمكه 

% كػػف ال الػػ  مهػػذا االكػػر أ 2385أ ماػػث  ةلػػت اجةمػػ   ث ألمػػدا كػػر عػػدـ االمػػةلافة ف 
كةاالار الى اسكخداكهـ الس فب ال لؼ  ي الك ةكػؿ كػع االطوػةؿ أ ف ػذا الفاقػع االػةمه 

 م السةمؽ .8كةذ رلة   ي الجدفؿ رقـ م
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 اهلىامش
                                                      

م ك وػػاف داو اػػر ف سػػةلدرا مػػفؿ رف ػػكش أ لظراػػةت فسػػةلؿ االعػػ ـ أ كرجكػػ   كػػةؿ 1م
 . 266أص 1993عمد الرؤؼ أ الاة رة أ الدار الدفلا  ل لالر فالكفزاع أ 

م مسػػػػػلي كمكػػػػػد لصػػػػػر أ كادكػػػػػ   ػػػػػي االكصػػػػػةؿ الجكػػػػػة اري أ االكػػػػػةرات ال رماػػػػػ  2م
 . 229أ ص 2221الككمدةأ ك كم  الو ح ل لالر فالكفزاع أ 

م كمكػػػػد مػػػػف سػػػػ فد المالػػػػرأ كادكػػػػ   ػػػػي االكصػػػػةؿ الساةسػػػػي أ الراػػػػةض أ ك كمػػػػ  3م
 . 51أ ص1997ال ما ةف أ 

دراسػػػ   ػػػي  -م كمكػػػد مػػػف عمػػػد الػػػرمكف المصػػػاؼ أ  اػػػؼ كػػػؤثر فسػػػةلؿ االعػػػ ـ 4م
 .  27أ ص 1998اللظراةت فاالسةلاب أ الراةض أ ك كم  ال ما ةف أ 

م كالةرلز راات أ الكلظفر االجككةعي ل كصةؿ الجكة اري أ كرجك  كمكػد  كمػيأ 5م
 .  123أ  ص 1983الاة رة أ الهال  الكصرا  ال ةك  ل  كةب أ 

م كمكفد الػكةؿ مسػفأ كسػول  الكيػ اؿ  ػي الخطػةب الك وزاػفلي أ كج ػ  االذاعػةت 6م
 . 14أ ص2221دفؿ ال رما  أم أ كفلس أ اكمةد اذاعةت ال1ال رما  أال ددم

أ الاػػة رة أ عػػةلـ  3م كمكػػد عمػػد المكاػػد أ لظراػػةت اإلعػػ ـ فاكجة ػػةت الكػػوثار أ ط7م
 . 249أ ص 2224ال كب أ 

م مسػػػػاف الخزاعػػػػي أ كهػػػػةرات االكصػػػػةؿ  ػػػػي الخدكػػػػ  االجككةعاػػػػ  أ عكػػػػةف أ دار 8م
 . 63أ ص 2224المر   ل لالر فالكفزاع أ 

  عمػػػد ال ػػػةظـ أ لظراػػػةت االكصػػػةؿ أ م ػػػداد أ دار م اسػػػرا خةلػػػد امػػػرا اـ ف  ةطكػػػ9م
 . 68أ ص  2212اللهراف أ 

أ  3م مسف عكةد ك ةفي أ ك لفلفجاة االكصةؿ المداثػ   ػي عصػر الك  فكػةت ط12م
 . 265ص 2223الدار الكصرا  ال ملةلا  أ 
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عػػػداد الخةرطػػػ  المراكجاػػػ   ػػػي الالػػػفات 11م م لصػػػر الػػػداف ل اةيػػػي أ  ػػػي المركجػػػ  فال
أ اكمةد اذاعةت الدفؿ  59  ال رما  أ س س   ممفث فدراسةت اذاعا  الك وزافلا

 . 59أ ص  2227ال رما  أ كفلس أ 
م  يػػاؿ دلاػػف أ االكصػػةؿ مكوة اكػػه أ لظراةكػػه أ فسػػةل هم أ الاػػة رة أ دار الوجػػر 12م

 . 152أ ص 2223ل لالر فالكفزاع أ 
 اػػػػؼ ك اػػػػر عةلكلػػػػة  الفسػػػػةلط الك  فكةكاػػػػ  -م  رالػػػػؾ  ػػػػا ش أ ثػػػػفرة االلوفكاػػػػداة 13م

فماةكػػػػػؾ أ كرجكػػػػػ  مسػػػػػةـ الػػػػػداف ز راػػػػػة أ الكج ػػػػػس الػػػػػفطلي ل ثاة ػػػػػ  فالولػػػػػفف 
 . 2222م أ ال فات أ 253فاالدابأ س س   عةلـ الك ر  أ ال دد م

   الك وزافلاػػػ  دفف  الك ااػػػر السػػػراع فال ػػػةمر ل ػػػدد  اػػػر كمػػػدد كػػػف الالػػػفاتااصػػػد مػػػه
  ـ عف مد د أ الكصدرالكفقؼ علد قلةة كمددة فمةسك كةؿ جهةز الكم

Oxford dictionary, Oxford university press ,great clarendon 
street, new york, 2222 

   كسكى  ي كجةؿ االع ـ مالكالة دة الك وزافلا  الككفاثم م فااصػد مهػة ك ااػر قلػفات
فمػػراك  الك وزاػػفف مسػػرع  كػػع الكفقػػؼ ق ػػا  علػػد قلػػةة كػػةأ فمةسػػك كةؿ جهػػةز الػػكم ـ 

 . 756عف مد د أ الكصدر لوسه أ ص 
 . 35م لصر الداف ل اةيي أ كصدر سةمؽ أ ص 14م
م جػػػػفف  فرلػػػػؿ أ الك وزاػػػػفف فالكجككػػػػع أ س سػػػػ   الك كمػػػػ  اإلع كاػػػػ  أ دكالػػػػؽ أ 15م

 . 265أ ص1999
الكلصػػؼ ال اػػةري أ الالػػفات الك وزافلاػػ  ال رماػػ  الككخصصػػ  أ س سػػ   ممػػفث م 16م

 . 46أ ص 2226س أ م أ كفل56فدراسةت إذاعا  م
الثػػػػفرة الك لفلفجاػػػػ   -م الكلظكػػػػ  ال رماػػػػ  ل كرماػػػػ  فالثاة ػػػػ  فال  ػػػػفـأ إدارة الثاة ػػػػ  17م

 . 92أ ص1991ففسةلؿ االكصةؿ ال رما أ كفلسأ 



 
 

 

 

   

 

 د. يوسف حسن محمود
 3162(  أيــلـول   66العـــدد   )

التحكم في تغيير القنوات التلفزيونية 
 الت األسريةودوره في إثارة المشك

) دراسة صينة من األسر في مدينة تكريت 
) 

  558 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

                                                                                                                                     

الػػ ةلاةت كػػوثار الصػػفرة الكك وػػزة أ  18)م اػػةس خيػػار الماػػةكي أ الكجككػػع الخ اجػػي فال
أ اذار أ  2  م ػػػػػداد أ ع كج ػػػػػ  المةمػػػػػث االع كػػػػػي أ   اػػػػػ  االعػػػػػ ـ أ جةك ػػػػػ

 . 72أ ص  2212
م الصػػػػةدؽ رامػػػػب أ االعػػػػ ـ فالك لفلفجاػػػػةت المداثػػػػ  أ ال ػػػػاف ماالكػػػػةراتم أ دار 19م

 . 17أ ص  2224ال كةب الجةك ي أ 
امكد خفاج  أ الك وزافف فالككةسؾ األسري أ كج   اإلذاعةت ال رما  أ كفلس أ  م22م

 . 19م أ ص 3أ ال ددم 1999
اهلل أ الك وزاػػػفف فقيػػػةاة االكصػػػةؿ  ػػػي عػػػةلـ كك اػػػر أ ماػػػرفت أ دار  م كػػػي ال مػػػد21م

 . 182 -181أ ص 2226اللهي  ال رما  أ 
م كمكفد مسف اسكةعاؿأ كمةدئ ع ـ االكصةؿ فلظراةت الكوثارأ الاة رة أ الػدار 22م

 . 184أ ص 2223ال ةلكا  ل لالر فالكفزاع أ
 .  44م الكلصؼ ال اةريأ كصدر سمؽ ذ ر  أ ص 23م
م أ  184م لماػػػؿ ع ػػػي أ ال ػػػرب فعصػػػر الك  فكػػػةت أ عػػػةلـ الك ر ػػػ  أ ال ػػػػدد م24م

 . 277أ ص 1994ال فات أ الكج س الفطلي ل ثاة   فالولفف فا داب أ 
 . 18م مسف عكةد ك ةفي أ كصدر سةمؽ أ ص25م
م اماػػػى الاماػػػةفي أ  ػػػي ال فلكػػػ  فالك لفلفجاػػػة أ ماػػػرفت أ دار الط ا ػػػ  ل طمةعػػػ  26م

 . 52أ ص  2222فاللالر أ 
م  ػػػػةدي ل كػػػػةف الهاكػػػػي أ اكصػػػػةالت الويػػػػةر فامككػػػػةالت كوثار ػػػػة ع ػػػػى االسػػػػرة 27م

ال رماػػ أ ممػػث كلالػػفر  ػػي كج ػػ  االسػػرة ال رماػػ  أ كػػفلس أ الكطم ػػ  الرسػػكا  
 . 172أ ص 2221ل جكهفرا  الكفلسا  أ 

م كػػػةري فاػػػف أ االطوػػػةؿ فاالدكػػػةف الك وزاػػػفلي أ كرجكػػػ  عمػػػد الوكػػػةح الصػػػممي أ 28م
 252أص1999 فات أ س س   عةلـ الك ر   أ ال
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كمكػػػفد الػػػكةؿ مسػػػػفأ يػػػ فط الماػػػةة فكاكيػػػػاةت ال صػػػرل أ كج ػػػ  دراسػػػػةت  م29م
 .73أ ص  2222أ السل  الثةلا أ م داد أ مات الم ك أ 62اجككةعا أ ال دد 

امكد عمد الك ؾ أ قيةاة إع كا   أ األردف أ عكةف أ دار كجػدالفي ل لالػر أ  م32م
 . 62-61ص  أ 1999

م امكػػػػد جكػػػػةؿ ظػػػػة رأ الكػػػػراة ال رماػػػػ  كػػػػع دراسػػػػ  كادالاػػػػ  ل كػػػػراة  ػػػػي االردف أ 31م
 . 81أ ص 1987االردفأ ك كم  ال لدي ل لالر فالكفزاع أ 
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 الملحق
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
لنز رةل ح عل مل حعاحيلن حث ثل حعلمي

لجامعةل كر تل/لكل ةل آلد ب
لقسمل إلعالم

ل س ث انل س مارة
 

لعز ز يل حمن طنةل-عز زيل حمن طنل
ل   ةلط ثة

م الػكم ـ  ػي ك ااػر الالػفات الك وزافلاػ  اجرار دراسػ  م لػفاف  ارـف المةمث
أ ماالسر  ي كدالػ  ك راػت دراس  عال  كف –فدفر   ي إثةرة الكال  ت االسرا  

راقاػ  اال فاكلةفؿ  اه كفيفعة ارا اله اوخذ مازا الموس مػه  ػي ماػةة األسػرة ال 
ف ػػف الػػكم ـ  ػػي ك ااػػر الالػػفات الك وزافلاػػ  عػػف طراػػؽ جهػػةز الػػكم ـ عػػف مد ػػد 
مراكػػػػػفت  ػػػػػفلكرفؿم أ الػػػػػذي اد ػػػػػد كالاػػػػػ  مداثػػػػػ  دخ ػػػػػت الػػػػػى عػػػػػةلـ الكلكجػػػػػةت 
االل كرفلا   ة   فكلهة الك وزاففأ فكة لهذا االكر كػف كالػة ؿ قػد كطػرا مػاف ا ػراد 

 االسرة .
 لةا  فدق  أ ثـ اإلجةم  ع ى  ؿ  ارة كلهة الرجةر قرارة  ارات االسكماةف م

م اكػػػةـ االخكاػػػةر الػػػذي ا م ػػػر عػػػف الػػػ فرؾ  ػػػي الكفقػػػؼ   مفيػػػع ع كػػػ   م 
 الكذ فر .
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فلماطػؾ ع كػة اف الهػدؼ كػف إجةمكػػؾ  ػف خدكػ  ا ػراض الممػث ال  كػػي 
 اػػػط أ فلػػػذلؾ اللط ػػػب كلػػػؾ ذ ػػػر االسػػػـ  أ  فسػػػفؼ الاط  ػػػع ع اهػػػة امػػػد سػػػفا 

 المةمث .
سػػػع المةمػػػث إال اف اكفجػػػه مةلالػػػ ر فالكاػػػدار لجهػػػد ـ الكمػػػذفؿ فخكةكػػػًة الا

 ك لة إللجةح الممث .
لن هللل حمنفق
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 حقنون تلعونلطر وقلجيوازل حر مونتل/لإنل كثرل فر دل حعائلةل  كمالفيل د رةل ح لفز ننلن غ  رل6س
 كنن رنللىن 

 
)ل مكوونل خ  وارل كثوورلموونل جاثووةل/ل و مل حوو  كملفوويل غ  ورل حقنوون تل ح لفز نن ووةلن حوكلثسووثبل ل3س

لن  دةل(
 لكلع ظهفر ال اطةت المذال  فالكلة ا  ل خ ؽ . م1
 ل كك ف كف كالة دة المرلةك  الكر فب  اه . م2
 إلظهةر الساطرة ع ى ا راد ال ةل   . م3
 ل  لةد كع امد ا راد ال ةل    اط . م4
 إلالراؾ االخراف  ي كالة دة مراك  قد اوفكهـ كالة دكهة . م5

 /لىلل س ط عل حطلبلممنلث دهلجيازل حر منتل نل غّ رل حقناةل سبلرغث كل؟للل2س
  ال  ل ـ

ل/ل   لكانلث دكلجيازل حر منتلف غ  ركلحلقنن تل ح لفز نن ةل كننلثشكلل 4س
  سراع   ةدئ

لىلل رميل   انالجيازل حر منتلجانثالعندمالال جدلما ناسثكلمنلثر مال؟/ل5س
  ال  ل ـ

ل/لىلل  دثل   انالمشاكللثسثبل  كمل  دل فر دل السرةلثاحر منتل؟6س
  ال  ل ـ

ل)ل مكنل خ  ارل كثرلمنل جاثةلن  دةل(/ل   لكانل حجن بلنعمل،لفاحمشاكللىيل ل7س
 الالجةر ماف م ض ا راد ال ةل   . م1
 الكت ا راد ال ةل   فعدـ ماةلهـ سفاة لكالة دة الك وزافف .ك م2
 االلزعةج  اط ل دـ الكك ف كف ككةم   المراك  الكر فب  اهة . م3
 سفاد الصكت فعدـ الكمدث ماف ا راد ال ةل   . م4
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)ل مكونل خ  وارل كثورلمونل/لمنل المنرل ح يل  خ تلح لل حمشاكلل ح يل صولتلحود كملىويل ل8س
ل جاثةلن  دةل(

 لةر ا ثر كف جهةز ك وزافف كع ا ثر كف جهةز راساور .كـ اقك م1
 كـ كاساـ فقت الكم ـ مةلراكفت لك اار مراك  الك وزافف ماف ا راد ال ةل   . م2
 كـ كخفاؿ امد ا راد ال ةل   مك اار الالفات الك وزافلا  عف طراؽ الراكفت . م3
 

  كثرلمنل جاثةلن  دةل(ل)ل مكنل خ  ار/لعندمال  صلل حمشاكللفيل حعائلةلفاحن  جةلىيل ل9س
 إطوةر جهةز الك وزافف . م1
  سر جهةز الراكفت . م2
 اخراج المطةراةت كف جهةز الراكفت . م3
 االمكوةظ مةلجهةز  ي ك ةف م ادا عف ككلةفؿ االخراف . م4
 اخذ جهةز الراكفت كف االخراف مةلافة . م5
 كالة س  االخر مةسكخداـ جهةز راكفت ثةلي  لفع كف الكمدي . م6
 كةامب كف مراك   ي جهةز ك وزافف آخر . الذ ةب لكالة دة م7

 /لىللألطفاحكمل حقدرةلعلىلفرضل حرأيلن ح  كملفيل غ  رلقنن تل ح لفز ننل؟61س
  ال  ل ـ

)ل مكوونل خ  ووارل كثوورلموونل/ل كووننلمنقفووكلفوويل احووةلسوو طرةل حطفووللعلووىلجيووازل حر موونتل ل66س
ل جاثةلن  دةل(

 كرؾ االكر  كة  ف ع اه إريةًر  له . م1
 او ؿ كةاالةر مجهةز الكم ـ خف ة كف  يب امد ا راد ال ةل   ع ي  . كرؾ الطوؿ م2
 اخذ جهةز الكم ـ كله مةلافة فالا كرث ألمد . م3
 كمةفل  اقلةع الطوؿ مالم كة ل ي اكك ف كف اخذ جهةز الكم ـ كله . م4

Abstract 
The research Name :  controlling of changing TV channels and 

finding the family's problems . 
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The research aims at :   In this research we study the problems 

that happened in the families because of  the desires to 

changing the TV channels by using remote control , 

therefore we want to Know : 

1- the causes that making someone of the peoples changing TV 

channels by using remote control . 

2- the problems that happened in the families because of  the 

desires to changing TV channels by using remote control . 

3- the solutions for this problems . 

In order to achieve this goals, the researcher has 

Construct a questionnaire paper ,  and applied to a sample of  

222  families at Alzuhoor neighborhood  in Tikrit city , at 

February 1 – March 31, 2213 . 

the researcher came to the following results: 

1- The most cause for changing TV channels was seeing the 

favorite program , then to reject the bad  program that against 

our religion . 

2- The most problem was to Disturbing someone in the family . 

3- the solution was having more than one TV & receivers in the 

house . 


