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 فى ضوء  مصر والكويتدراسة تطبيقه مقارنة بين المرأه فى كل من" 
 " مدخلى اإلعتماد والتعلم اإلجتماعى من وسائل اإلعالم

 ∗فاء السيد خضرو/ د

 :مقدمه 

ًم فى كافة مجاالت الحياة تطورا كبيرا، ومجال الطب يتطور العلم ويتقد ً

تطور العلم فيها بصورة كبيره في السنوات  والجراحات واحد من أهم المجاالت التي
األخيرة، خاصة مجال جراحات التجميل الذي أحدث ثورة هائلة وتطورا كبيرا، 

اإلجتماعية واستحوذ على اهتمام النساء والرجال، باختالف أعمارهم ومستوياتهم 
 .واإلقتصادية

لقد أحدثت جراحات التجميل في اآلونة األخيرة ثورة بكل المقاييس، سواء فى 
التطورات التي لحقت بها أوفى إهتمام الكثيرين بها، أو في اهتمام وسائل االعالم بها 
ُكمجال جديد يقبل عليه الكثيرون، ويهتمون به، وبكل جديد يطرأ عليه، ومثلت نهايات 

، حيث قام الجراح )١٨٨٥-١٨٥٠( بدايات الجراحات التجميلية الحديثة ١٩ن القر
، وفي أوروبا بدأت "تصحيح آذان بارزة"في نيويورك باجراء عملية " إدوارد لى"
-١٨٦٥( ًفي برلين، في نفس الفترة تقريبا مع جاك جوزيف" عملية تجميل األنف"

 لجراحي التجميل، وبعد  تم تأسيس الجمعية األمريكية١٩٣٥، وفي عام )١٩٣٤
الحرب العالمية الثانية وإلى األن نمت الجراحات التجميلية بشكل ملحوظ عالميا، 

 )١(.وزاد عدد جراحي التجميل في جميع أنحاء العالم مما دعم التوسع في التخصص

، واهتمت ١٩٦٢عام  وفي مصر تأسست الجمعية المصرية لجراحي التجميل

 وإصدار المجلة العلمية الخاصة بها، وتطوير وتدريب بتنظيم المؤتمرات الدورية
أطباء جراحات التجميل في مصر والعالم العربي، وبدأت إنطالقة جراحات التجميل 

 )٢( .في مصرمنذ تلك الفترة، وأخذت فى التطور والتقدم

 الجراحات التي تجري هي) plastic surgery(إن جراحات التجميل 
فهي بالمفهوم البسيط إستعادة التناسق والتوازن لجزء ألغراض وظيفية أو جمالية، 

من أجزاء الجسم عن طريق إستعادة مقاييس الجمال المناسبة لهذا الجزء، وأصل كلمة 
                                                 

 ."جامعة طنطا "-كلية التربية النوعية ، ب"صحافة" -ِقسم اإلعالم التربوىبمدرس  )*(
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)plastic ( أتت من الكلمة اليونانية)plastikos ( كما " يشكل"أو " يقولب"وهي فعل
 :ت التجميلقد يتبادر إلى أذهان البعض، وهناك شقين رئيسيين من جراحا

جراح�ة -جراحة الوجه والفكين والجمجم�ة،(هو جراحات الترميم وتشمل  :الشق األول

جراح�ات - جراح�ات تجمي�ل وت�رميم الث�دى- جراح�ات الح�روق-اليد والط�رف العل�وي
 -العيوب الخلقية مثل الش�فة األرنبي�ة وس�قف الحل�ق والتص�اق األص�ابع ومج�رى الب�ول

 ) .الجراحات الميكروسكوبية

والت�ي تعن�ي باس�تعادة ) Aesthetic surgery(هو الجراحات التجميلي�ة  : الثانىالشق
شد ترهالت الجسم بعد فقدان ال�وزن (مثل ،الشكل الجمالي الطبيعي للجسم قدر اإلمكان

 وعالج ح�االت التث�دي ل�دى - وتجميل األنف- وإزالة الدهون الزائدة -والحمل والوالدة
  )٣ ().الرجال

ًفحديثا وبعد تقدم الطب التجميلي والتكميلي، ل�م تع�د  ، أهمية نفسيةولجراحات التجميل

ًجراح��ات التجمي��ل ترف��ا، وأص��بح لجراح��ات التجمي��ع الناجح��ة أث��را كبي��را عل��ى نفس��ية  ً ً

يع�اني بع�ض الن�اس م�ن اإلكتئ�اب الم�زمن بس�بب تش�وه : المريض، فعلى س�بيل المث�ال
ذه الحال�ة تعتب�ر جراح�ات التجمي�ل خلقي وقد يؤدي به إلى اإلنطواء واإلنزواء، وفي ه�

هي العالج النفسي الناجح لهذا المريض، فما أن يرضى المريض عن ذات�ه يزي�د إقبال�ه 
ً وخصوص�ا ف�ي ح�االت استئص�ال الث�دي عل�ى ،على الحياة، ويتحول إدب�اره إل�ى إقب�ال

 .)٤(سبيل المثال مما يؤثر بالسلب على المرأة، وتلك الجراحة تعيد إليها الثقة بنفسها

ًوبسبب أهمية مجال جراحات التجميل لدى النساء بصفة خاصة، فإنهم دائما ما 

ُيبحثون عن مصادر تمدهم بالمعلومات عنه والجديد فيه وإيجابياته وسلبياته، وتعد 

وسائل اإلعالم على إختالفها مصدرا تعتمد عليه المرأة في الحصول على المعلومات 
ًفة عن كل ما يحيط بها، فهي تمثل جزءا من خاصة الجديد منها، وإكتساب المعر ُ

 .الحياة اليومية لها

إن وسائل اإلعالم تعد بمثابة وسيط بين الفرد واألحداث التي تدور حوله، لهذا 
ُيعتمد عليها بسبب إمكانياتها وقدراتها الهائلة على إجتياز الحدود والعوائق المكانية 

 ،ير النفسي والفكري والسلوكي عليهوالزمانية، كذلك قدراتها الكبيرة في التأث
والمعلومات التي يحصل عليها الفرد من وسائل اإلعالم تمثل الجزء األكبر من 

 .)٥(معلوماته عن باقي المصادر األخرى التي يعتمد عليها لجمع المعلومات
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مدى إعتماد المرأة "وعلى هذا تحاول الباحثة من خالل هذه الدرسة الكشف عن 
الم  للحصول على المعلومات عن مجال جراحات التجميل، ومدى على وسائل اإلع

 " .تأثير دلك اإلعتماد على قرارها المتخذ بشأن إجراء أي من تلك الجراحات 

 -:الدراسات السابقة 

 -:ويتم عرض الدراسات السابقة من خالل المحوريين التاليين 

إلعالم والتعلم دراسات تناولت نظريتى اإلعتماد على وسائل ا :المحوراألول

 اإلجتماعى من وسائل اإلعالم

 هدفت إلى التعرف على " pat ward - 2005 &  Ramaprasad"دراسة 

العالقة بين اإلعتماد على اإلنترنت وممارسة األنشطة علية ودرجة اإلشباع المتحققة 
منه، وتوصلت إلى تزايد إعتماد عينة الدراسة على اإلنترنت لتحقيق أهداف التوجيه 

 فقد "Hayes Robecca – 2009"، أما دراسة )١٥(الفهم اإلجتماعي والتسليهو
سعت إلى التعرف على مدى إعتماد الطالب على وسائل اإلعالم الجديده فى الحصول 
على المعلومات عن السياسات الجديدة في أمريكا، وتوصلت إلى أن الطالب من عينة 

ة أكثرمن وسائل اإلتصال الحديثة حيث الدراسة يعتمدون على وسائل اإلتصال التقليدي
على المعلومات يفضلون متابعة األخبار عبر التليفزيون والصحافة للحصول 

والتى سعت إلى التعرف على " م٢٠١٠-عبد المحسن عقيلة"، دراسة )١٦(السياسية
العالقة بين إعتماد الجمهور المصري على الفضائيات العربية اإلخبارية، ومصداقية 

ون المصري لديهم، وتوصلت إلى أنه كلما زاد إعتماد المبحوثين على التليفزي
،أما دراسة )٦ (الفضائيات العربية اإلخبارية قلت مصداقية التليفزيون المصري لديهم

فقد سعت للتعرف على مدى إعتماد الشباب على وسائل " م٢٠١١ –نجالء فتحي "
هم الثقافية، وتوصلت إلى أن اإلعالم الثقافية التقليدية والحديثة كمصدر لمعارف

جاء في مقدمة الوسائل التي يعتمد عليها الشباب في الحصول على " اإلنترنت"
ُالمعارف الثقافية،وذلك بسبب التفاعلية التي يتيحها، تاله الصحافة،كما توصلت إلى 

، )٧(أنه كلما زاد التعرض لإلنترنت كلما قل التعرض لوسائل اإلعالم التقليدية 
إلى أن معظم الطالب يستخدمون "  Christy& Chiu-2011 "دراسة وتوصلت 

 ومن أهم ،الشبكات االجتماعيه  من أجل اإلتصاالت الفورية واإلتصال مع أصدقائهم
هو مساعدة المستخدمين " الفيس بوك"أهداف ودوافع إستخدام هده الشبكات خاصه 

، وتوصلت )١٧(. الترفيهلمعرفة المزيد عن األحدث واألحزاب السياسية، بجانب دافع
على موقع   إلى أنه من أهم أسباب اإلعتماد"Jones & cuthrell-2011" دراسة



٤٣٠ 

ًفي مجال التعليم والتدريس، هو أنه يلعب دورا هاما في التعليم والتدريس " اليوتيوب"

بالمراحل الدراسية المختلفة،حيث يتم اإلستعانة بالمواد المصورة والفيديو من الموقع 
 كما ،)١٨(م ما يتم شرحه فتنجذب الطالب ويزداد الفهم واإلستيعاب للمناهج لتدعي

إلى أن موقع اليوتيوب يتم اإلعتماد عليه "   levon & Azi-2011 "توصلت دراسة
ُوأنه يلعب دورا هاما في الحمالت السياسية ويشجع ،من قبل حمالت الدعاية السياسية ً ً

ل بين األفراد والسياسيين بصفة خاصة على  ويزيد التواص،على المشاركة السياسية
أن الفيسبوك جاء " م٢٠١٢سماح دمحم دمحمي " وأكدت دراسة ،)١٩ (.المستوى المحلي

في المرتبة الثانية بعد التليفزيون في إعتماد الشباب عليه كمصدر للمعلومات أثناء 
نشورة ، بسبب عدم صحة الكثير من األخبار الم٢٠١٢إنتخابات الرئاسة المصرية 

عليه، ووجود ذاتية عالية وإنخفاض الموضوعية فيما يتم نشره على الموقع مما جعل 
ًالبعض يعتبرونه مصدرا ثانويا لهم بنسبة ، وأشارت نتائج )٨(من عينة الدراسة %٥٢ً

إلى أن الفضائيات المصرية مثلت أهم " م٢٠١٢-هشام عطية عبد المقصود"دراسة 
ة الدراسة في الحصول على المعلومات عن شئون المصادر التي اعتمدت عليها عين

 وبرامج األحزاب والقوى المختلفة، ثم مواقع ٢٠١١االنتخابات البرلمانيه عام
أحمد "، وتوصل )٩(الصحف اإللكترونية، ثم الفيس بوك ومواقع التواصل االجتماعي

ة فى دراسته إلى أن وسائل اإلعالم الحديثة جاءت في مقدم" م٢٠١٣-فاروق رضوان
م  متمثلة في ٢٠١١ يناير٢٥الوسائل التى اعتمد عليها الجمهور المصرى أثناء ثورة  

لسرعة هذه الوسائل في نقل وتغطية " الفيس بوك"مواقع التواصل اإلجتماعي مثل 
أميرة "، وسعت دراسة )١٠ (.ومشاهد الفيديو المصاحبة للخبر األحداث ووجود الصور

ى إعتماد الشباب الجامعي على مواقع إلى الكشف عن مد" م٢٠١٤-سمير طه
التواصل اإلجتماعي وعالقة ذلك بمدى مشاركتهم في اإلنتخابات الرئاسية المصرية 

تستخدم مواقع % ٥٩٫٢٥م، وتوصلت إلى أن أكثر من نصف عينة الدراسة ٢٠١٢
من عينة الدراسة تعتمد على تلك % ٦٨٫٧٥ًالتواصل اإلجتماعي يوميا، وأن حوالي 

لحصول على المعلومات واألخبار عن اإلنتخابات الرئاسية والمرشحين،كما المواقع ل
، وتوصلت )١١ (.أنهم قد صوتوا في اإلنتخابات في الجولتين%) ٨٠(أوضح حوالي 

إلى وجود إهتمام كبيرمن المرأة المصرية بمتابعة " م٢٠١٤-ماجدة عبد المرضي"
 المستوى الشخصي أو أهم التفاصيل والمعلومات الخاصة بالدستور سواء على

من حجم العينة، وأن أهم وسائل %) ٨٣٫٢(اإلعالمي وبلغت نسبة اإلهتمام هذه 
التليفزيون -القنوات الفضائية الخاصة(اإلعالم التي تم اإلعتماد عليها بالترتيب هي 

، )وسائل اإلعالم اإلجنبية-الراديو-مواقع اإلنترنت-الصحف المصرية-المصري
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ه الوسائل تقدم المعلومات بشكل بسيط وسهل وبصورة فورية ويرجع ذلك إلى أن هذ
وأنية لألحداث، لذا ترتفع درجة ثقة المرأة في هذه الوسائل وماتقدمه من تفاصيل 
ومعلومات عن الدستورلدا كان لها دورا كبيرا فى القيام بعملية الحشد والتعبئة أثناء 

 & David Wesa"ة وسعت دراس، )، )١٢ (.م ٢٠١٤اإلستفتاءعلى دستور مصر

others-2014  " إلى التعرف على مدى اإلعتماد على مواقع التواصل اإلجتماعي
ًكمصدر للمعلومات، وتوصلت إلى أن مواقع التواصل اإلجتماعي مصدرا هاما  ً

للمعلومات يتم اإلعتماد عليها،ولها أهمية كبيرة لدى مستخدميها،خاصة في أوقات 
ُات أصبحت متاحة للجميع وال تقتصرعلى المبدعين المخاطر واألزمات،وأن المعلوم

والنخب فقط، كما أنه توجود عالقة بين زيادة الجانب المعرفى لألفراد ومصداقية 
سعت " م٢٠١٥-مايا أحمد البيضا"وفى دراسة ، )٢٠(المعلومات على تلك المواقع 

ليدية إلى التعرف على الصورة الذهنية التي تشكلها كل من وسائل اإلعالم التق
والجديدة عن المجتمعات الغربية لدى الشباب المصري، وتوصلت إلى إهتمام الشباب 
المصري من عينة الدراسة بأخبار وقضايا المجتمعات الغربية، كما أنهم يعتمدون 

 وهدفت دراسة ،)١٣ (.على وسائل اإلعالم الجديد أكثر من وسائل اإلعالم التقليدية
)Shirley. Ho and others 2015 ( إلى دراسة تأثير االعتماد على وسائل

اإلعالم التقليدية والحديثة على االنترنت في شراء المبحوثين منتجات صديقة للبيئة 
والمشاركة المدنية البيئية، وذلك على عينة من البالغين في سنغافورة، وتوصلت إلى 

ألشخاص كانت أن االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة والتواصل بين ا
ًمرتبطة إرتباطا إيجابيا بشراء المنتجات الصديقة للبيئة  والمشاركة ) الشراء األخضر(ً

إلى التعرف على ) م٢٠١٧ -عمر ممدوح دمحم(فى حين سعى  ، )٢١(المدنية البيئية 
دور الصحف اإللكترونية في تشكيل معارف واتجاهات الشباب عن اإلسالم السياسي 

دث لهم نتيجة اعتمادهم على وسائل اإلعالم، وتوصل إلى أن والتأثيرات التي تح
الصحف اإللكترونية تساعد في تشكيل معارف الشباب عن اإلسالم السياسي ولكنها ال 

اإلعالم بهذا  نحوه بشكل عام في حين تقوم وسائل اتجاهاتهمتساعد على تشكيل 
في مقدمة " ألخبار األهرام وا-اليوم السابع والمصري اليوم"الدور، وجاءت صحف 

ودراسة  ،)١٤(الصحف اإللكترونية التي يحرص الشباب على قرائتها وتؤثر فيهم

)Young- Chankim and others 2017 ( إلى التعرف على تأثير  سعت
" االعتماد على خدمات الشبكات االجتماعية عبر االنترنت في أوقات األحداث الهامة

تخدمي الشبكات االجتماعية تتراوح من مس) ٤٧٧(على " م٢٠١٢سيول أكتوبر 
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 سنة، وتوصلت إلى زيادة اعتماد المبحوثين بصورة أكبر على ٥٩:١٩أعمارهم من 
 .)٢٢(خدمات الشبكات االجتماعية أثناء األحداث الهامة، وزيادة تفاعلهم معها

 :دراسات تناولت العالقة بين وسائل اإلعالم ومجال جراحات التجميل: المحور الثاني

حد علم الباحث ال توجد أى دراسة سابقة عربية عنيت بدراسة العالقة بين على 
وسائل اإلعالم ومجال جراحات التجميل، بالرغم من أهمية تأثيرات وسائل اإلعالم 

 وفيما يلى تعرض الباحثه الدراسات ،على المرأة في هذا المجال، وأهمية المجال ذاته
 ،ين وسائل اإلعالم ومجال جراحات التجميلالسابقة األجنبية التى عنيت بالعالقة ب

  -:ومنها مايلي

هدفت إلى التعرف على  "Crockett Richard & Others -2007" دراسة   -
الدور الذي لعبه التليفزيون في تصور المرضى الذين يسعون إلى إجراء جراحة 

بشكل  لمخاطر وفوائد تلك الجراحة وعملية إتخاذ القرار ،تجميلية للمرة األولى
من عينة الدراسة كانوا كثيفي المشاهدة للبرامج %٧٥عام،وتوصلت إلى أن أكثرمن

التليفزيونية في مجال جراحة التجميل، وكانوا أكثر معرفة بها من منخفضي 
ًالمشاهدة، وأن برامج التليفزيون قد أثرت عليهم كثيرا للمضى في إجراء الجراحة 

ًالتجميلية، ولعبت دورا هاما في تصور ات المريض ودفعة إلى إتخاذ قرار إجراء ً
 إلى  "  Amy Brown &othes- 2007 "، وسعت دراسة )٢٣(جراحة تجميلية

 وهل ،تحديد العوامل التي قد تحفز الجمهور إلى الخضوع إلجراء جراحة تجميلية
لوسائل اإلعالم أي تأثير على إجراء تلك الجراحات، و توصلت النتائج إلى أنه لم 

رض لوسائل اإلعالم على إحتمال إجراءات الجراحات التجميلية في كل يؤثر التع
ًمن النساء والرجال، وأن النساء كانوا أكثر إحتماال إلجراء جراحة تجميلية من 

الرجال خاصة إذا كان في العائلة أو األصدقاء من قام بإجراء مثل هد الجراحة، 
 & Viren Swam ٢٠٠٨"دراسة وكشفت  ،)٢٤(خاصة فى حالة صغر السن

others- "  عن العوامل التي تؤثر على إحتمال إجراء جراحة تجميلية في عينة
من المجتمع النمساوي، وهل لوسائل اإلعالم أي تأثير أم ال، وتوصلت إلى أن 
النساء أكثر عرضة من الرجال إلجراء الجراحات التجميلية، وأن التجربة 

ًالشخصية للفرد كانت مؤشرا هاما إلحتمال  إجراء جراحة تجميلية  في المستقبل، ً
 قراءة المقاالت -البرامج التليفزيونية-عرض اإلعالنات"وأن وسائل اإلعالم 

كانت ذات تأثير مباشر على العينه إلجراء " بالصحف عن الجراحات التجميلية
إلى " -Sperry & Steffaine 2009 "، كما سعت دراسة)٢٥(جراحة تجميلية



٤٣٣ 

ير مشاهدة برامج جراحة التجميل بوسائل اإلعالم على موقف التعرف على مدى تأث
وتوصلت إلى وجود إرتباط بين " صورة الجسم، وإختالل نظام الغداء" المرأة منها 

مشاهدة تلك البرامج ووجود مواقف مشجعة للمرأة تجاه إجراء جراحة تجميلية، 
، وإنخفاض ةللجراحة التجميليوالتخفيف من الخوف المتصور سابقا من التعرض 

-2010"، كما سعت دراسة )٢٦(التردد والخوف من الخضوع لمثل هذه الجراحات 

Charlotte & others " مشاهدة "إلى التعرف على تأثير الرسائل اإلعالمية
، مام الشباب بتغيير مظهرهم الجسدىعن الجراحة التجميلية على إهت" التليفزيون

 الشباب الذين تعرضوا للبرامج وتوصلت النتائج إلى أن عينة الدراسة من
ًالتليفزيونية التي تتناول الجراحات التجميلية كانوا أكثر إهتماما بإجراء الجراحة 

وأنهم أرادوا تغيير مظهرهم الخاص عن طريق الجراحات التجميلية % ٩٨بنسبة 
، أما )٢٧ (.أكثر من نصف العينة األخر الذين لم يتعرضوا لتلك البرامج التليفزيونية

فقد هدفت إلى دراسة العوامل التي تؤثر "   julie& marika -2010"دراسة 
 –صورة الجسم "على الموقف تجاه الجراحة التجميلية للنساء في منتصف العمر

، و كشفت النتائج أن أثار وسائل اإلعالم على " وسائل اإلعالم–الشيخوخة والقلق 
ألول، وأن هناك تاثيرات متعددة إتجاهات جراحة التجميل كانت مباشرة في المقام ا

على المواقف تجاه الجراحة التجميلية للنساء في منتصف العمر كان أولها وسائل 
 إلى تقييم مدى )Christine and others- 2016 (وسعت دراسة، )٢٨ (اإلعالم

استخدام المواقع اإللكترونية للمجالت المتخصصة في مجال جراحات التجميل 
 منها ١٠ مجلة، كان ٢٤الجراحية األخرى، حيث تم تحديد مقارنة بالتخصصات 

 ,YooTube(لديها حساب واحد على األقل على مواقع التواصل االجتماعي 
Linkedin, Google, Facebook, Twitter( وتوصلت النتائج  إلى أن ،

ًكان أقل شيوعا من )  YouTube, Linkedin, Google, Facebook(استخدام 

)Twitter (وأن استخدام وسائل اإلعالم جالت الجراحة التجميليةبين م ،
االجتماعية لنشر الموضوعات التي تهم القراء بخصوص جراحات التجميل 

إلى  )Samuel J- 2017 (، وهدفت دراسة)٢٩(مازالت غير مستخدمة بالكامل
التعرف على أي من مواقع التواصل االجتماعي يستخدمها مرضى الجراحة 

وى إهتمامهم بما تنشره، وتأثيرها على إتخاذ القرار للمرضى، التجميلية، ومست
وتوصلت الدراسة إلى أن الفيس بوك كان أعلى مشاركة للمرضى يليه االنستجرام، 
ًوكان تويتر أقل الشبكات شعبية وتفاعال مع أقل عدد من مرضى جراحة 

 .)٣٠(التجميل



٤٣٤ 

 : التعقيب على الدراسات السابقة

  :تناولت نظريتى اإلعتماد والتعلم اإلجتماعى من وسائل اإلعالمالدراسات التى : أوال

تنوعت  هده الدراسات من حيث األهداف واألدوات والمناهج التى استخدمتها 
والنتائج التى توصلت إليها، حيث هدف معظمها إلى التعرف على مدى إعتماد 

لى أن الجمهور  وتوصل معظمها إ،الجمهور على وسائل اإلعالم التقليدية والجديده
–ماى سبيس – تويتر -سبوكالفي"يعتمد بصوره أكبر على وسائل اإلعالم الجديدة 

 ،لى المعلومات والثقافات المختلفةوأنهم يستخدمون تلك الوسائل للوصول ا" اليوتيوب
 .والمشاركه السياسيه فى األحداث واإلنتخابات،أكثر من وسائل اإلعالم التقليدية

 :بين وسائل اإلعالم ومجال جراحات التجميل تى تناولت العالقةالدراسات ال :ثانيا

لم تتوصل الباحثه إلى دراسة عربية واحده تناولت العالقة بين وسائل اإلعالم 

 ، فى هدا المجالاألجنبيةومجال جراحات التجميل،لكن هناك العديد من الدراسات 
ها والنتائج التى توصلت والتى تنوعت فى األهداف والمناهج واألدوات التى استخدمت

اليها، حيث هدفت إلى التعرف على تأثير تعرض المرأه والرجل لوسائل اإلعالم على 
وعاداته الغدائيه التى تؤثر عليه، والرغبه فى ،نظرته إلى جسده ومدى رضائه عنه

وتوصلت معظم ، إصالح مابه من عيوب، وإتخاد قرار إجراء الجراحات التجميلية
اسات إلى أن وسائل اإلعالم لها تأثير كبير جدا على األفراد خاصه نتائج تلك الدر

وأنهم يتأثرون بالمعلومات التى  ه،يالنساء فيما يتعلق بإجراء الجراحات التجميل
يحصلون عليها من وسائل اإلعالم سواء فى نظرتهم إلى أجسامهم أو فى إتخادهم 

 .سائل اإلعالمليه نتيجة تعرضهم لوالقرار بإجراء الجراحات التجمي

إستفادت من الدراسات السابقة فى مجال نظريتى التعلم  :الدراسة الحالية -
اإلجتماعى واإلعتماد على وسائل اإلعالم وتأثيراتها على األفراد، وإستفادت من 

 ، فى أهدافها والعينه واألدوات، وما توصلت إليه من نتائجاألجنبيةالدراسات 
 فى مجال الدراسات التى تناولت متميزة علمية ةإضافوتعتبر الدراسة الحاليه 

نظريتى اإلعتماد والتعلم اإلجتماعى من وسائل اإلعالم فى موضوع 
حيث تعد أول دراسة عربية تتناول التأثيرات الناتجه عن إعتماد المرأه ،الدراسة

 ومدى ،على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن مجال جراحات التجميل
ل اإلعالم على قرارها المتخد بشأن إجراء أى من تلك الجراحات، تأثير وسائ

خاصه وأن هدا المجال أصبح فى وقتنا الحالى من المجاالت الهامة للمرأه وللرجل 
 .أيضا



٤٣٥ 

  :  مشكلة الدراسة

مع تزايد إعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم خاصة الجديد منها للبحث عما 

تشار جراحات التجميل، وإهتمام الكثير من النساء يهمه من معلومات، ومع تزايد وإن
ًبها، وأحيانا يصل األمر إلى هوس البعض بها، وبسبب عدم وجود أي دراسة عربية 

 للحصول  على حد علم الباحثة تبحث  في تأثيرات إعتماد المرأة على وسائل اإلعالم
 على قرارها على المعلومات عن مجال جراحات التجميل، ومدى تأثير ذلك اإلعتماد

: ُ أمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في،ُالمتخذ بشأن إجراء أي من تلك الجراحات
" الحديثة-التقليدية"الكشف عن مدى إعتماد المرأة على وسائل اإلعالم المختلفة "

للحصول على المعلومات عن مجال جراحات التجميل، ورصد وتحليل العوامل 
إلعتماد، وتأثيرات اإلعتماد على إتخاذها لقرار إجراء والمتغيرات المؤثرة في ذلك ا

 وذلك من خالل دراسة وتحليل األبعاد المختلفة لإلعتماد والمتمثلة جراجات تجميلية،
، أيضا )التأثيرات الناتجة عن اإلعتماد - وأهداف اإلعتماد - كثافة اإلعتماد( في

ام المرأة بمجال جراحات مدى إهتم(الكشف عن تأثير عدد من المتغيرات، تتمثل في 
وتأثيرات المتغيرات - ومدى الثقة في معلومات وسائل اإلعالم ومصداقيتها-التجميل

 . "ذفة اإلعتماد وعلى القرار المتخعلى كثا) الديموجرافية 

 - :متغيرات الدراسة

كثافة ( وأبعاده المختلفة ،إعتماد المرأه على وسائل اإلعالم: المتغير المستقل
 .)االعتمادالتأثيرات الناتجة عن -أهداف اإلعتماد-اإلعتماد

أسباب إعتماد -مدى إهتمام المرأه بمجال جراحات التجميل : (المتغيرات الوسيطة 

المتغيرات -درجه الثقه فى وسائل اإلعالم ومصداقيتها–المرأه على وسائل اإلعالم 
ماعى المستوى اإلجت–سن ال"  الكويت مصر، مكان اإلقامة"الديموجرافية 

 ) .اإلقتصادى

 . بإجراء جراحه تجميلية أم ال خذالمتقرار المرأه : المتغير التابع

 -:أهمية الدراسة 

  :األهمية المعرفية

 .ه تأتي أهمية الدراسة من أهمية موضوعها وحداثت  -

  وه�ذا م�ا، تأثيرات وسائل اإلعالم الكبيرة على إختالفها عل�ى جمي�ع أف�راد المجتم�ع  -
 .من الدراسات السابقة فى هدا المجال  ئج العديدأثبتته نتا



٤٣٦ 

 إن مجال جراحات التجميل أصبح من أهم المجاالت التي تهتم به�ا الم�رأة ف�ي وقتن�ا   -
ًالحالي والرجل أيضا، فهو يشمل جانبي اإلصالح والتجميل معا ً. 

 إن مج��ال جراح��ات التجمي��ل م��ن المج��االت الت��ي اس��تحوذت عل��ى إهتم��ام إعالم��ى   -

 األخيرة، ويتضح ذلك من كم البرامج والموض�وعات الخاص�ة به�ا اآلونةرة في كبي
ف��ي مختل��ف وس��ائل اإلع��الم، س��واء م��ع األطب��اء والمتخصص��ين، أو الح��االت الت��ي 

 .سبق وأن أجرت تلك الجراحات وتتحدث عن تجربتها فيها 

ي مراحله�ا ُإن الدراسة الحالي�ة ترك�ز عل�ى الم�رأة وعل�ى إهتماماته�ا وإحتياجاته�ا ف�   -
وفي مجتمع���ين يوج���د بينهم���ا إختالف���ات ف���ي الثقاف���ة والع���ادات ،العمري���ة المختلف���ة

 ".الكويت–مصر  "ومستوى الدخل والتفكير 

إن الدراسة الحالي�ة ته�تم ب�التعرف عل�ى ت�أثيرات وس�ائل اإلع�الم عل�ى الق�رار ال�ذي   -
 المج�ال م�ن تتخذه المرأة بشأن إجراء جراحات تجميلية، ومدى م�ا تعلمت�ه ع�ن ه�دا

 .وسائل اإلعالم، والذي لم تتناوله أي دراسة عربية سابقة بالبحث والدراسة

 - :األهمية النظرية 

ال��تعلم "و"اإلعتم��اد عل��ى وس��ائل اإلع��الم"تعتم��د الدراس��ة الحالي��ة عل��ى نظريت��ى   -
 .فيما يتعلق بموضوع الدراسة " اإلجتماعى من وسائل اإلعالم

 : أهداف الدراسة

الكشف عن مدى " :سة الحالية إلى تحقيق هدف رئيسي، وهوتسعى الدرا

إعتماد المرأه على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن مجال جراحات 

  ". التجميل، وتأثر ذلك اإلعتماد على قرارها المتخذ

  -:ويندرج تحت هذا الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية كما يلي

 . مجال جراحات التجميل الكشف عن مدى إهتمام المرأه ب -١

 التعرف على وسائل اإلعالم التي تعتمد عليها المرأه، للحصول على المعلومات -٢

  وتفضيالت تلك الوسائل؟ ،عن جراحات التجميل

 الكشف عن معدل إعتماد المرأة على وسائل اإلعالم للحصول على معلومات عن -٣
 . جراحات التجميل

أة من اإلعتماد على وسائل اإلعالم فيما يتعلق  الكشف عن أهداف ودوافع المر-٤
 . بجراحات التجميل 



٤٣٧ 

 قياس درجة ثقة المرأه في وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن جراحات -٥
 . التجميل، ومدى مصداقيتها

 الكشف عن التأثيرات الناتجة عن إعتماد المرأة على وسائل اإلعالم للحصول -٦

 . ميل على المعلومات عن جراحات التج

 .  الكشف عن األسباب التي تدفع المرأة إلى إتخاذ قرار إجراء جراحات تجميلية -٧

" مكان اإلقامة( الكشف عن مدى تأثير إختالف المتغيرات الديموجرافيه للمرأة -٨
على معدل اإلعتماد، ) المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى -السن -"مصر، الكويت

 . وعلى القرار المتخذ

 :دراسة تساؤالت ال

ما مدى إعتماد " : تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن تساؤل رئيسي مؤداه

المرأة على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن مجال جراحات التجميل؟ 

  المتخذ ؟ وما تأثير ذلك اإلعتماد على قرارها

  -:ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية 

  ما مدى إهتمام المرأه بمجال جراحات التجميل؟ -١

 ما هي وسائل اإلعالم التي تعتمد عليها المرأة للحصول على المعلومات عن -٢
 جراحات التجميل؟

 ما معدل إعتماد المرأة على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن -٣
 جراحات التجميل؟ 

 على وسائل اإلعالم فيما يتعلق  ما هي أهداف ودوافع المرأة من اإلعتماد-٤

 بجراجات التجميل؟ 

 ما هى درجة ثقة المرأة في مصداقية وسائل اإلعالم  كمصدر للمعلومات عن -٥
 جراحات التجميل؟ 

 ما التأثيرات الناتجة عن إعتماد المرأة على وسائل اإلعالم فيما يتعلق بمجال -٦
 جراحات التجميل؟ 

 لقرار إجراء جراحة تجميلية ؟  ما هي أسباب إتخاذ المرأة -٧

 ؟مرأه لقرار إجراء جراحة تجميلية الذ ما مدى تأثير وسائل اإلعالم على إتخا-٨



٤٣٨ 

  :فروض الدراسة 

توجد عالقة :"تسعى الدراسة الحالية إلى إختبار صحة الفرض الرئيسى التالى 

حصول على إرتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين إعتماد المرأه على وسائل اإلعالم لل

 " . المعلومات عن جراحات التجميل وقرارها المتخد بإجراء أى من تلك الجراحات

 -:ويندرج تحت هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية  

توجد عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين درجة إهتمام المرأة :الفرض األول
عالم للحصول على المعلومات عن بجراحات التجميل وكثافة إعتمادهاعلى وسائل اإل

 .هده الجراحات

توجد عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين أهداف إعتماد المرأة : الفرض الثانى

 .على وسائل اإلعالم  فيما يتعلق بمجال جراحات التجميل وكثافة هذا اإلعتماد

ة إعتم�اد الم�رأة توجد عالقة إرتباطية موجبة ودال�ة إحص�ائيا ب�ين كثاف�: الفرض الثالث
عل��ى وس��ائل اإلع��الم للحص��ول عل��ى المعلوم��ات ع��ن جراح��ات التجمي��ل والت��أثيرات 

 .الناتجة عن هذا اإلعتماد

توجد عالقة إرتباطية موجبة ودال�ة إحص�ائيا ب�ين كثاف�ة إعتم�اد الم�رأة  :الفرض الرابع
ا على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات ع�ن جراح�ات التجمي�ل ومع�دل إتخاذه�

 .لقرار إجراء جراحة تجميلية

يختلف معدل إتخاد المرأة لقرار إجراء جراحة تجميلية باختالف : الفرض الخامس

 .بجراحات التجميل مستوى إهتمامها

يختل�ف مع�دل إتخ�اذ الم�رأه لق�رار إج�راء جراح�ة تجميلي�ة ب�اختالف : الفرض السادس
وم��ات ع��ن جراح��ات درج��ة ت��أثيرات اعتماده��ا عل��ى وس��ائل اإلع��الم كمص��در للمعل

   .التجميل

تختلف درجة إتخاد المرأه لقرار إجراء جراحة تجميليه باختالف  : الفرض السابع
مستوى ثقتها فى صدق وموضوعية وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن جراحات 

 .التجميل 

تختلف كثافة إعتماد المرأة على وسائل اإلعالم كمصدر للحصول : الفرض الثامن

لومات عن جراحات التجميل، ومعدل إتخادها لقرار إجراء تلك الجراحات، على المع
  .باختالف المتغيرات الديموجرافية لها 



٤٣٩ 

 :مقاييس الدراسة

المستقلة والتابعة "وضعت الباحثه عدة مقاييس لقياس متغيرات الدراسة 

ر ، والتي تم تحويلها إلى مجموعة من التساؤالت التي تعبر عن كل متغي"والوسيطة
من متغيرات الدراسة على حده، وذلك للمساعدة في  تحقيق أهدافها، واإلجابة على 

 :تساؤالتها وإختبار فروضها، ودلك كما يلى 

 . مقياس مدى إهتمام المرأه بمجال جراحات التجميل -

 مقياس -مقياس كثافة اإلعتماد( مقياس أبعاد إعتماد المرأه على وسائل اإلعالم -
 مقياس التأثيرات -" هدف التسلية- هدف التوجيه-هدف الفهم"أهداف اإلعتماد

 التأثيرات - التأثيرات الوجدانية-التأثيرات المعرفية" الناتجة عن اإلعتماد
 " .السلوكية

 .مقياس الثقة فى وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن مجال جراحات التجميل   -

 .ذمقياس القرار المتخ  -

 -:اإلطار النظرى للدراسة

لتعلم ا"و"اإلعتماد على وسائل اإلعالم" على نظريتى إعتمدت الدراسة الحالية

لمرأة لقرار لقياس تأثيرات وسائل اإلعالم على إتخاذ ا" االجتماعى من وسائل اإلعالم
 :إجراء جراحة تجميلية

 ency Theory nd media depe:  نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم-١

م، وتعد إحدى ١٩٧٦عام " وساندرا روكيتش ديفلر"قدمها كل من  والتى
النظريات التي إهتمت برصد ودراسة تأثيرات وسائل اإلعالم المختلفة على كل من 

، وتنطلق من النظر لوسائل اإلعالم بوصفها مصادر رئيسية )٣١(الفرد والمجتمع 
 تساعدهم يعتمد عليها أفراد المجتمع في إستيفاء المعلومات عن األحداث فيه، والتي

على إتخاذ قراراتهم، وتختلف درجة إعتماد األفراد على وسائل اإلعالم بإختالف 
ًقدرتها على إشباع إحتياجاتهم، حيث يصبح األفراد أكثر إعتمادا على الوسيلة التي  ُ

ُتشبع أكثر إحتياجاتهم مقارنة بتلك التي تشبع األقل منها  ُ)٣٢ (. 

لتي تشكل عالقة الجمهور بوسائل اإلعالم، وتعد نظرية اإلعتماد أحد المداخل ا

ُحيث تعد درجة إعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم هي األساس لفهم تأثير الرسائل 

اإلعالمية على المعتقدات والمعارف والسلوك، لهذا تستخدمها الدراسة الحالية من 
ل أجل التعرف على مصادر معلومات المرأة عن  جراحات التجميل، وموقع وسائ



٤٤٠ 

اإلعالم منها، ومدى إعتمادهاعليها، وعالقة دلك اإلعتماد وتأثيراته على قرارها 
 .) ٣٣(المتخذ بإجراء أي من تلك الجراحات 

 -:على وسائل اإلعالم" نظرية اإلعتماد"الفروض التي تقوم عليها -

كلما " :م على فرض رئيسي، هو أنهتقوم نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعال
ًريا في ًأفراد المجتمع على وسائل اإلعالم، كلما أصبح لها دورا محوزاد إعتماد 

أشبع إحتياجاته من وسائل اإلعالم كلما أصبحت ذات دور  ،وأن الفرد كلما"المجتمع
ًأهم في حياته ومن ثم يكون لها تأثيرا كبيرا عليه  ً)٣٤(. 

 -:كما تقوم النظريه على عدة فروض أخرى من أبرزها ما يلى 

 . عالقة إعتماد متبادلة بين وسائل اإلعالم والجمهور والنظام االجتماعي توجد-١

 تزداد درجة إعتماد األفراد على وسائل اإلعالم في المجتمع كلما زادت درجة عدم -٢
إستقرار المجتمع، فتزداد حاجتهم إلى المعلومات التي تساعدهم على فهم الوضع 

 .)٣٥(في مجتمعهم

ة إعتمادها على وسائل اإلعالم نتيجة إلختالفها في  تختلف األفراد في درج-٣
ًحيث يكون الفرد أكثر إعتمادا على الوسيلة التي "األهداف والمصالح والحاجات، 

ًتحقق أهدافة وتشبع إحتياجاته، مقارنة بالوسيلة التي تشبع عددا أقل من األهداف  ُ ُ

 )٣٦(" واإلحتياجات

 .)٣٧(ي درجة إعتمادها على وسائل اإلعالم تؤثر طبيعة اإلختالفات بين األفراد ف-٤

 : تأثيرات إعتماد األفراد على وسائل اإلعالم 

 ،التأثيرات الناتجة عن إعتماد األفراد على وسائل اإلعالم" يرصد ديفلير و روكيتش
  -:كما يلى

 وتشتمل على كشف الغموض وتشكيل :Cognitive Effects التأثيرات المعرفية

 . ألولويات واالهتمام وإتساع المعتقدات والقيم اإلتجاهات وترتيب ا

وهي المشاعر والعواطف التي تحدثها :Effects  Affectiveالتأثيرات الوجدانية 
 وتتحدد في ،وسائل اإلعالم في األفراد نتيجة لما تلقوه منها من معلومات ومعارف

 ".  اإلغتراب-القلق- الخوف– الالمبااله -الفتور العاطفي"

 وهي التغير في سلوك األفراد : Behavioral Effects :ت السلوكية التأثيرا
 التنشيط :  وتنحصر في سلوكين أساسيين هما,نتيجة إعتمادهم على وسائل اإلعالم، 



٤٤١ 

Activationأو  ،ة ويعني قيام الفرد بعمل ما نتيجة التعرض للوسيلة اإلعالمي
 نتيجة لتعرض الفرد  وعدم النشاط وتجنب القيام بفعلDeactivationالخمول 

لتغطية إعالمية مبالغ فيها تدفعه إلى الملل والخمول وعدم المشاركة وقلة 
 .)٣٨(االهتمام

  "  Social learning theory   نظرية التعلم االجتماعي-٢ 

من النظريات التي تفيد في دراسة " أللبرت بندورا"ُتعد نظرية التعلم االجتماعي
ً الفرد، وتشير إلى أن كثيرا مما نتعلمه يأتي من خالل تأثيرات وسائل اإلعالم على

المالحظة ومحاكاة النموذج، أي مالحظة ومشاهدة نماذج من السلوكيات المختلفة 
لآلخرين، ومن الممكن أن يحدث هذا النمط من التعلم من خالل وسائل اإلعالم، إذ 

تلفزيون يمكن للشخص مالحظة سلوك شخص آخر يقوم بسلوك معين على شاشة ال
 )٣٩(.  هذا السلوك في حياته الخاصةةبممارسليقوم بعد ذلك 

 : أسس نظرية التعلم االجتماعي

ُتعتمد نظرية التعلم االجتماعى على أن هناك العديد من العناصر خارج قدره  ُ

ًالفرد تلعب دورا هاما في مجرى حياته كلها، بما في ذلك قراراته وإختياراته وأن  ً

 وأن توقعاته الذاتية ليست ، في إختياراته هي أقل بكثير مما يعتقدُدرجة حرية الفرد
 .مستقلة عن توقعات المجتمع منه 

ًويؤكد بندورا أن المالحظة هي المصدر الرئيسي للتعلم في الثقافة المعاصرة، 

ُ عن طريق مراقبة ما يفعله الناس هوأن هناك الكثير من السلوك اإلنساني يتم إكتساب
ًثم إستيعاب هذا السلوك وإختيار بعض جوانبه لتصبح جزءا من عادات من سلوكيات، 

ًالفرد، ووسائل اإلعالم تلعب دورا هاما، حيث يحصل الفرد على معلوماته األولية من  ً

ً وهناك كما كبيرا من التعلم اإلنساني يحدث من خالل مشاهدة ،)٤٠(خالل تعرضه لها  ً

ومن الممكن أن يحدث هذا النمط من التعلم نماذج من السلوكيات المختلفة لآلخرين، 
ُمن خالل وسائل اإلعالم بصفة عامة، إذ يمكن للشخص مالحظة سلوك آخر يقوم 

 ه هذا السلوك في حياتهمارسمُبسلوك معين على شاشة التليفزيون ليقوم بعد ذلك ب
 .)٤١(الخاصة 

 :أهمية نظرية التعلم االجتماعي 

ماعي في مجال اإلتصال الجماهيري في أنها تتمثل أهمية نظرية التعلم االجت

ُتساعد في تفسير الـتأثيرات طويلة المدى لوسائل اإلعالم، وكيف يمكن أن تتراكم  ُ



٤٤٢ 

 ،التأثيرات الصغيرة التي تحدث بين األفراد وتؤدى إلى تغيرات جوهرية في المجتمع
جتماعي، فالعديد من تأثيرات وسائل اإلعالم قد تحدث من خالل عملية التعلم اال

 حيث يتم من ،ًويكون التعلم االجتماعي فعاال من خالل وسائل اإلعالم مثل التليفزيون
ُخالله نقل طرقا جديدة للتفكير والسلوك إلى عدد كبير من الناس في أماكن مختلفة ً)٤٢(. 

 :فروض نظرية التعلم االجتماعي 

  -:أن ،تفترض تظرية التعلم االجتماعي من وسائل اإلعالم

 . تعلم الكثير من وسائل اإلعالمن  -

 .)٤٣(تتأثر قراراتنا إلى حد كبير بما نتعلمه من وسائل اإلعالم  -

 . التعلم بالمالحظة مصدر رئيسي للتعلم  -

 الظروف - الشخص المالحظ-النموذج" تتأثر عملية المالحظة بثالث عناصر -
 ". المحيطة

 .  التعرض لنموذج ما يؤدى إلى إستجابات مختلفة -

ًتساعد على اإلحتفاظ وتقوى آثار التعلم وتزيدها " التكرار" عمليات اإلعادة   -

 .)٤٤(ًرسوخا 

 : التعلم بالمالحظة من خالل وسائل اإلعالم 

التعلم بالمالحظة هو أحد الطرق التي يتم بواسطتها التعلم االجتماعي من خالل 

إلجتماعى أن التعلم يمكن أن حيث تؤكد نظرية التعلم ا) ٤٥(التعرض لوسائل اإلعالم 
إن ـدورا فـًائل اإلعالم، ووفقا لبنـديمه في وسـرى تقـرد مراقبة الناس لما يجـيتم بمج

لم الناس اإلتجاهات ـأن يتع: نيـة يعـلم بالمالحظـاعي أو التعـجتملم االـالتع
والسلوكيات من خالل مراقبة اتجاهات وسلوكيات اآلخرين المعروفة في وسائل 

 Modeling" بنظرية النمذجة"دعا البعض إلى تسيمة النظرية  وهو ما الم،اإلع
Theory""التي تقول اننا نخلق النماذج السلوكية التي نتبعها من خالل مشاهدة ، 

، وهناك فروق فردية في التعلم االجتماعي اآلخرين وهم يقومون بهذا السلوك
السلوك الواحد، ولكن كل شخص والنمذجة، إذا أن األفراد ال يتأثرون بشكل موحد ب

ُيتأثر بأنواع معينة من السلوكيات التي يشاهدها سواء في اإلتصال الشخصي أو عبر  ُ
 - الصحف- الكتب- األفالم السينمائية-التليفزيون(وسائل اإلتصال الجماهيري مثل 

  )٤٦(.)اإلنترنت



٤٤٣ 

 Attentionباهتبدأ باالنت: بعدة مراحلالتعلم بالمالحظة من وسائل اإلعالم يتم 
processمن الفرد المالحظ للنموذج ثم االحتفاظ أو التخزين  Retention process 

في الذاكرة لوقت طويل إلمكان إستعادتها وقت الحاجة إلحدات إستجابة معينة، ثم 
 بمعني قدرة  Motor reproduction processاإلستعادة الحركية للرموز المعرفية

ي لهذه الرموز والصور الذهنية عند إستعادتها، أي اإلقتداء الفرد على التمثيل الحرك
 ه، وذلك ألن إستعادة الحدث وتمثيلProcess Motivational بالنموذج، ثم الدافعية 

 ) .٤٧(يتطلب الدافعية للقيام به

 : التعلم بالنمذجة من خالل وسائل اإلعالم-

 فهي تهتم ،لتعلم االجتماعيإحدى األطر التطبيقية لنظرية ا" النمذجة"تعد نظرية   -
 . بتبني األفراد لسلوكيات جديدة من خالل ما يشاهدونة أو يقرأنة في وسائل اإلعالم

ًتمثل وسائل اإلعالم مصدرا جدابا ومتاحا  للنماذج السلوكية، وتقدم نماذج رمزية   - ً

 . ًلكل أنواع السلوك اإلنساني تقريبا

إتجاهتهم وردود أفعالهم العاطفية واألنماط  أن كل من األطفال والكبار يكتسبون  -

 .السلوكية الجديدة من وسائل اإلعالم خاصة التليفزيون واألفالم 

 -:اإلطار المنهجي للدراسة

 ”Descriptive“" الدراسة الوصفية" إلى مجالةالدراس تنتمي هذه :نوع الدراسة 
studies”ت المؤثرة على ، التي تستهدف وصف وتحليل وتفسير العوامل والمتغيرا

إعتماد المرأة على وسائل اإلعالم، ومدى تأثير ذلك اإلعتماد على قرارها المتخذ 
بإجراء جراحات تجميلية، والتعرف على العالقة بين درجة اعتمادها على وسائل 

 . اإلعالم ومعدل إتخاذها للقرار، والمتغيرات المؤثرة على قرارها 

 بشقيه Survey method“ المسح اإلعالمى منهج" تستخدم الدراسة:منهج الدراسة

ًالوصفي والتحليلي، إعتمادا على أسلوب المسح بالعينة، بالتطبيق على عينة عمدية 

من النساء الالتي يدهبن إلى عيادات ومراكز جراحات التجميل، من أجل جمع 
البيانات والمعلومات حول درجة إعتمادهن على وسائل اإلعالم  للحصول على 

 .        )٤٨( ذلك اإلعتماد على قرارهن المتخذات عن جراحات التجميل، ومدى تأثيرالمعلوم

للمقارنة Comparative method“ " المنهج المقارن" كما إستخدمت الدراسة    
 على ً) الخليجي، الكويت نموذجا-المصري( بين المرأة في كل من المجتمعين



٤٤٤ 

ومدى تأثير إختالفها على المرأة في كل متغيرات الدراسة والمتغيرات الديموجرافية، 
 )٤٩(. المجتمعين، وعلى قرارها المتخذمن

 :مجتمع وعينة الدراسة

في مراحل )  الكويتيه-المصرية(يتمثل مجتمع الدراسة في عينة من المرأة 
، وتم ) سنه فأكثر٤٠ - سنه٤٠أقل من : ٣٠ من- سنه٣٠أقل من(ُعمرية مختلفة 

ء المترددات على عيادات ومراكز جراحات التجميل من النسا" عينة عمدية"سحب
وذلك لضمان الوصول )  الكويت-مصر(مفردة مناصفة بين كل من) ٤٠٠(قوامها

للمرأه المهتمة بجراحات التجميل، بهدف الكشف عن مدى إعتمادها على وسائل 
 ومدى تأثير وسائل اإلعالم على ،اإلعالم للحصول على المعلومات عن هذا المجال

 وعلى قراراها المتخذ بإجراء جراحات تجميلية أم ال، مع مراعاة تمثيل ،مامها بهإهت
 ). منخفض–متوسط -مرتفع (المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى المختلف في العينة 

 )١(جدول رقم 

 . توزيع عينة الدراسة وفقا لإلقامة، السن، والمستوى االجتماعي االقتصادي

 نســبةال التكرار المجموعات المتغير

 %٥٠ ٢٠٠ مصر
 اإلقامة

 %٥٠ ٢٠٠ الكويت

 ٢٥٫٠٠ ١٠٠ ٣٠أقل من 

 السن ٣٣٫٠٠ ١٣٢ ٤٠ – ٣٠

 ٤٢٫٠٠ ١٦٨  سنة فأكثر٤٠

 ٤٣٫٧٥ ١٧٥ مرتفع

 المستوى االجتماعي االقتصادي ٤٫٠٠ ١٦٠ متوسط

 ١٦٫٢٥ ٦٥ منخفض

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 -:أدوات جمع البيانات

كأداة لجمع البيانات " االسبتيان"  االستقصاءصحيفةإستخدمت الباحثة 
درجة إعتماد المرأة على وسائل "بهدف الكشف عن ،الخاصة بالدراسة الميدانية

مدخل "في ضوء " اإلعالم المختلفه للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل
ا  كم،من وسائل اإلعالم" ومدخل التعلم اإلجتماعي"على وسائل اإلعالم " اإلعتماد



٤٤٥ 

 وقد راعت الباحثة في تصميم ،إستخدمت الباحثة عدة مقاييس لقياس متغيرات الدراسة
 . اإلستمارة أن تجيب على تساؤالت الدراسة وتختبر فروضها 

  -:إختبارا الصدق والثبات إلستمارة اإلستبيان

 :صدق إستمارة اإلستبيان 

بإعدادها في للتأكد من صدق اإلستمارة وصالحيتها للتطبيق قامت الباحثة 
من خالل تحديد إطار البيانات المطلوبة ونوعية األسئلة وعرضها ،صورتها األولية

جراحه التجميل " مجالى على عدد من األساتدة المحكمين  المتخصصين في
لإلستماره، وفي ضوء توجيهاتهم تم إجراء "الصدق الظاهري " لتحقيق (*)"واإلعالم

عض األسئلة وإضافة البعض اآلخر، وبدلك بلغت التعديالت الالزمة وتعديل صياغة ب
 كما قامت الباحثة بإجراء إختبار قبلي ،سؤال) ٢٠(اإلستمارة في صورتها النهائية 

من عينة الدراسة األصلية، وفي ضوء هذا %) ١٠(على عينة من المبحوثات 
قق  وبذلك تح،اإلختبار تم إعادة صياغة بعض األسئلة لتكون أكثر مالئمة للمبحوثات

 .الصدق الظاهري لإلستمارة

 : ثبات إستمارة اإلستبيان 

إع���ادة " إس���تخدمت الباحث���ة أس���لوب" اإلس���تبيان"للتحق���ق م���ن ثب���ات إس���تمارة 
بتطبي�ق اإلس�تمارة عل�ى عين�ة اس�تطالعية  حي�ث قام�ت" Test Re–TesT"اإلختب�ار

م، ث�م من الحجم األصلى لعينة الدراسة عن طريق المقابلة المباشرة معه�%) ١٠(تمثل 
تطبيق اإلستمارة مرة أخرى على نفس العينة بعد مرور ما ال يق�ل ع�ن أس�بوعين، وت�م 

وه�و معام�ل ثب�ات %) ٩٦(حساب درجة الثبات ب�ين مرت�ي التطبي�ق، والت�ي ق�درت ب
مرتفع يدل على عدم وجود إختالف كبي�ر ف�ي إجاب�ات المبحوث�ات عل�ى اإلس�تماره ف�ي 

تمارة والثقة في ص�الحيتها للتطبي�ق النه�ائي مرتي التطبيق، كما يدل على وضوح اإلس
 .على عينة الدراسة

  : األسالب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة

) spss(الس�تخراج نت�ائج الدراس�ة قام�ت الباحث�ة باس�تخدام البرن�امج اإلحص��ائي 

حي��ث اس��تخدمت بع��ض األس��اليب اإلحص��ائية الت��ى ت��تالءم وطبيع��ة البيان��ات المطلوب��ة 
 :مثل

 .ارات البسيطة والنسب المئوية  التكر-١

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -٢



٤٤٦ 

 One Way Analysis of Variance تحلي��ل التب��اين ذي البع��د الواح��د -٣
ANOVA لدراسة الف�روق اإلحص�ائية ب�ين المتوس�طات الحس�ابية للمجموع�ات 

 .في أحد متغيرات الدراسة 

 Least بطريق��ة أق��ل ف��رق معن��وىPost Hoc Tests االختب��ارات البعدي��ة -٤

Significance Difference والمع��روف ب��ـ L.S.D لمعرف��ة مص��در التب��اين 
 .بين المجموعات التي يؤكد تحليل التباين علي وجود فرق بينها 

 للمجموع���ات المس���تقلة لدراس���ة الف���روق ب���ين المتوس���طين T.Test" ت" اختب���ار -٥
 .لي أحد متغيرات الدراسة الحسابيين لمجموعتين من المبحوثين ع

 لجداول التوافق لدراس�ة الدالل�ة اإلحص�ائية للعالق�ة ب�ين متغي�رين م�ن ٢ اختبار كا-٦
 .المستوى األسمى 

ال��ذي يق�يس ش�دة العالق�ة ب��ين ) Contingency Coefficient( معام�ل التواف�ق -٧

  . ٢×٢متغيرين اسميين في جدول أكثر من 

 .نوية الفرق بين نسبتين مئويتين لدراسة مع " Test Z." اختبار -٨

 لدراس�ة ش�دة واتج�اه العالق�ة  Pearson Correlation معام�ل ارتب�اط بيرس�ون -٩
 .االرتباطية بين متغيرين من متغيرات الدراسة 

 -:نتائج الدراسة ومناقشتها 

 :النتائج العامة للدراسة الميدانية : أوال

م�ن لميدانية التي أجريت عل�ى عين�ة فيما يلي تعرض الباحثة ألهم نتائج الدراسة ا
 وه��و م��ا ،جاب��ة عل��ى تس��اؤالت الدراس��ةلإلالم��رأة المص��رية والم��رأة الكويتي��ة، وذل��ك 

األم�ر ال�ذي يس�اعد ف�ي ،يعكس س�مات وخص�ائص العين�ة ف�ي عالقته�ا بوس�ائل اإلعالم
معرفة العالقة بين االعتماد على وسائل اإلعالم والحصول على المعلومات عن مج�ال 

 وق��د أس��فر تحلي��ل اس��تجابات المبحوث��ات الت��ي تض��منتها بيان��ات ،ت التجمي��لجراح��ا
 دعم�ت الثق�ة ف�ي النت�ائج وموض�وعيتها، وتحقي�ق ةصحيفة االستقصاء عن بيان�ات كمي�

 :ودلك كما يلى  ،أهداف الدراسة واإلجابة علي تساؤالتها



٤٤٧ 

 .مدى اهتمام المبحوثات بمجال جراحات التجميل -١

 )٢(جدول رقم 

 . ًتمام المبحوثات بمجال جراحات التجميل وفقا لمكان اإلقامةمدى اه

                اإلقامة اإلجمالي الكويت مصر

 % ك % ك %  ك مدى االهتمام 

 ٦٩٫٢٥ ٢٧٧ ٧٠٫٠٠ ١٤٠ ٦٨٫٥٠ ١٣٧ أهتم بدرجة كبيرة

 ٢٣٫٢٥ ٩٣ ٢٣٫٥٠ ٤٧ ٢٣٫٠٠ ٤٦ أهتم بدرجة متوسطة

 ٧٫٥٠ ٣٠ ٦٫٥٠ ١٣ ٨٫٥٠ ١٧ أهتم بدرجة قليلة

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ يــجمالاإل

 غير دالة=       مستوي الداللة ٠٫٠٥٦=       معامل التوافق ٢=      درجة الحرية ١٫٠٣٢= ٢قيمة كا

=  وج��د أنه��ا ،٢= م��ن الج��دول الس��ابق عن��د درج��ة حري��ة ٢بحس��اب قيم��ة ك��ا
 أى أن مس��توى ،٠٫٠٥ً وه��ى قيم��ة غي��ر دال��ة إحص��ائيا عن��د  مس��توى دالل��ة ١٫٠٣٢

ً تقريبا مما يؤك�د ع�دم ٠٫٠٥٦، وقد بلغت قيمة معامل التوافق ٠٫٠٥المعنوية أكبر من 

وم���دى اهتم���ام )  الكوي���ت-مص���ر(ًوج���ود عالق���ة دال���ة إحص���ائيا ب���ين مك���ان اإلقام���ة 
 ويرج�ع دل�ك ال�ى أن الم�رأه بص�فه عام�ة ف�ى ك�ل ،بمجال جراحات التجميلالمبحوثات 

 . جعل مظهرها دائما فى صوره حسنة مكان تبحث عن الجمال وما ي

نس��بة م��ن يهتم��ون بجراح��ات وتش��ير النت��ائج التفص��يلية للج��دول الس��ابق إل��ى أن 
 موزع�ة ب�ين ،%٦٩٫٢٥قد جاءت ف�ى الترتي�ب األول بنس�بة " بدرجة كبيرة "التجميل 
أه�تم " وج�اءت ،للمبحوث�ات الكويتي�ات% ٧٠٫٠٠للمبحوثات المصريات و% ٦٨٫٥٠

% ٢٣٫٠٠، موزع���ة ب���ين %٢٣٫٢٥ الترتي���ب الث���انى بنس���بة ف���ى" بدرج���ة متوس���طة
أه��تم بدرج��ة "، ث��م ج��اءت للمبحوث��ات الكويتي��ات% ٢٣٫٥٠للمبحوث��ات المص��ريات و

% ٨٫٥٠ موزع�ة ب�ين ،%٧٫٥٠بجراحات التجميل، ف�ى الترتي�ب األخي�ر بنس�بة "قليلة
للمبحوث���ات الكويتي���ات،، ويرج���ع تف���وق الم���رأه % ٦٫٥٠للمبحوث���ات المص���ريات و

يت على المرأه بمصر فى اإلهتمام بجراحات التجمي�ل مقارن�ه بع�دد الس�كان، إل�ى بالكو
عوام��ل كثي��ره منه��ا طبيع��ة الحي��اة نفس��ها والرفاهي��ة الكبي��ره الت��ى تتمت��ع به��ا الم��رأه 

باإلض���افه لت���وافر الظ���روف المادي���ه له���ا والت���ى تس���اعدها عل���ى اإلهتم���ام ،بالكويت
خاصه وأن جراح�ات التجمي�ل تتطل�ب  ،صريةالرفاهيه أكثر من المرأه المبالكماليات و

 . مبالغ مالية كبيره 



٤٤٨ 

أهم وسائل اإلعالم التى اعتمدت عليها المرأه للحصول على المعلومات عن  -٢

                           .جراحات التجميل

 )٣(جدول رقم 

احات أهم وسائل اإلعالم التى اعتمدت عليها المرأه للحصول على المعلومات عن جر

 التجميل وفقا لمكان اإلقامة

       اإلقامة اإلجمالي الكويت مصر

 % ك % ك % ك    الوسائل
 الداللة zقيمة 

ب
رتي

الت
 

 ٢ ***دالة ٣٫٢١٠ ٢٦٫٧٥ ١٠٧ ٩٫٥٠ ١٩ ٤٤٫٠٠ ٨٨ التلفزيون

 ١١ غير دالة ١٫٦٥٢ ٥٫٢٥ ٢١ ٣٫٠٠ ٦ ٧٫٥٠ ١٥ الصحافة

 ٨ غير دالة ١٫٣٥٢ ١٣٫٢٥ ٥٣ ١٠٫٥٠ ٢١ ١٦٫٠٠ ٣٢ اإلذاعة 

المواقع 

التلفزيونية على 

 اإلنترنت

 ٣ *دالة ٢٫١٤٥ ٢١٫٢٥ ٨٥ ١٢٫٠٠ ٢٤ ٣٠٫٥٠ ٦١

مواقع الصحف 

 اإللكترونية
 ١٠ غير دالة ١٫٦٨٧ ٨٫٠٠ ٣٢ ٤٫٥٠ ٩ ١١٫٥٠ ٢٣

الفيس 

 بوك
 ٥ ***دالة ٥٫٤٢٥ ١٩٫٢٥ ٧٧ ٠٫٠٠ ٠ ٣٨٫٥٠ ٧٧

 ١ غير دالة ٠٫٠٣٦ ٣٧٫٠٠ ١٤٨ ٣٦٫٥٠ ٧٣ ٣٧٫٥٠ ٧٥ جوجل

 ٤ ***دالة ٤٫٩٨٥ ٢٠٫٠٠ ٨٠ ٣٨٫٠٠ ٧٦ ٢٫٠٠ ٤ تويتر

 ٧ ***دالة ٤٫١٥٢ ١٧٫٠٠ ٦٨ ٣١٫٥٠ ٦٣ ٢٫٥٠ ٥انستجرام

سناب 

 شات
 ٩ **دالة ٣٫٠٢٥ ١٠٫٥٠ ٤٢ ١٩٫٥٠ ٣٩ ١٫٥٠ ٣

غرف 

 الحوار
 ٨ **دالة ٢٫٩٨٥ ١٣٫٢٥ ٥٣ ٢٠٫٠٠ ٤٠ ٦٫٥٠ ١٣

عى
ما

جت
اال

ل 
ص

وا
الت

ع 
واق

م
 

 ٦ **دالة ٣٫١٤٢ ١٨٫٥٠ ٧٤ ١٠٫٥٠ ٢١ ٢٦٫٥٠ ٥٣اليوتيوب

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا

أهم وسائل اإلعالم التى اعتمدت عليها المرأه توضح بيان�ات الج�دول الس�ابق 

، حي�ث ج�اء ف�ى للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل وفقا لمكان اإلقامة
وزع��ة ب��ين م��ن إجم��الى عين��ة الدراس��ة، م% ٣٧٫٠٠ بنس��بة ،جوجلالترتي��ب األول 

م��ن المبحوث��ات بالكوي��ت، وتتق��ارب % ٣٦٫٥٠ و،م��ن المبحوث��ات بمص��ر% ٣٧٫٥٠



٤٤٩ 

 المحس��وبة Zًالنس��بتان، حي��ث إن الف��ارق بينهم��ا غي��ر دال إحص��ائيا، فق��د بلغ��ت قيم��ة
 وه��ى أق��ل م��ن القيم��ة الجدولي��ة المنبئ��ة بوج��ود عالق��ة فارق��ة ب��ين النس��بتين ٠٫٠٣٦

لي��ة أيض��ا غي��ر دال��ة عل��ى وج��ود ف��روق  كم��ا ج��اءت الوس��ائل التا،٠٫٩٥بمس��توى ثق��ة 
والت�ى ج�اءت " الص�حافة-مواق�ع الص�حف اإللكتروني�ة "،إحصائيه بين عينتى الدراس�ة

عل��ى الت��والى % "٥٫٢٥-%٨"ف��ى الترتي��ب العاش��ر والح��ادى عش��ر واألخي��ر بنس��بة 
 .موزعة بين المرأه فى كال المجتمعين

د ج��اءت دال��ة إحص��ائيا كم��ا توض��ح بيان��ات الج��دول الس��ابق أن الوس��ائل التالي��ة ق��

ف��ى " التليفزي��ون" حي��ث ج��اء ،عل��ى وج��ود ف��روق  ب��ين الم��رأة ف��ى مجتمع��ى الدراس��ة
الترتي���ب الث���انى كمص���در م���ن مص���ادر المعلوم���ات ع���ن جراح���ات التجمي���ل بنس���بة 

، وتتف�ق %٤٤٫٠٠، وجاء فى الترتيب األول لدى المبحوثات بمصر بنس�بة %٢٦٫٧٥
ب��أن  ٢٠١٢سماح دمحم دمحمى "إليه��ا دراس��ة ه��ده النتيج��ه م��ع النت��ائج الت��ى توص��لت 

التليفزي��ون ق��د ج��اء ف��ى الترتي��ب األول كمص��در للمعلوم��ات أثن��اء إنتخاب��ات الرئاس��ة 
المواق�ع " وجاءت ،من عينة المبحوثات بالكويت% ٩٫٥٠ فى مقابل ،٢٠١٢المصرية 

موزع���ة ب���ين ، %٢١٫٢٥ف���ى الترتي���ب الثال���ث  بنس���بة " التليفزيوني���ة عل���ى اإلنترن���ت
م�ن المبحوث�ات بالكوي�ت، ويرج�ع % ١٢من المبحوثات بمص�ر ف�ى مقاب�ل % ٣٠٫٥٠

دل���ك إل���ى إعتم���اد الم���رأه المص���رية بص���وره أكب���ر عل���ى التليفزي���ون للحص���ول عل���ى 
المعلومات عن جراحات التجميل، بسبب كثرة البرامج المعروضه به والتى تستض�يف 

ابع والخامس والس�ادس الر"األطباء والمتخصصين فى هدا المجال، وجاء فى الترتيب 
-اإلنستجرام–اليوتيوب -الفيس بوك-تويتر" عل�ى الت�والى"والسابع والثامن والتاس�ع

-%١٧-%١٨٫٥٠-%١٩٫٢٥-%٢٠"ب بنس������ "سناب شات-غرف الحوار
حي��ث وج��دت ف��روق دال��ه إحص��ائيا ب��ين ه��ده ،عل��ى التوالى%" ١٠٫٥٠ -%١٣٫٢٥

 اإلعتم��اد عل��ى وس��ائل النس��ب، ترج��ع إل��ى إخ��تالف الم��رأه ف��ى مجتمع��ى الدراس��ة ف��ى
وتتف�ق " اليوتي�وب-جوجل-الفيس بوك" حيث تعتمد المرأه فى مصر أكثر على،اإلعالم

 ٢٠١٣فاروق رضوان هده النتيجة م�ع النت�ائج الت�ى توص�لت إليه�ا دراس�ات ك�ل م�ن 

بأن الشباب يعتمدون على وسائل اإلعالم الحديثة متمثله فى ،٢٠١٤وأميره سمير طه 
 وإنتخاب��ات ٢٠١١أثن��اء ث��ورة ين��اير"الف��يس ب��وك"تم��اعى مث��ل مواق��ع التواص��ل اإلج

 Jones" كما توصلت دراسة ، كمصادر رئيسية للمعلومات٢٠١٢الرئاسة المصرية 

& Cuthrell-2011 " إل�ى أهمي�ة موق�ع اليوتي�وب وأن�ه ي�تم اإلعتم�اد علي�ه كمص�در
ي�ت أكث�ر عل�ى  بينم�ا تعتم�د الم�رأه بالكو،للمعلومات فى مج�ال التعل�يم ومج�ال السياس�ة

 ".سناب شات -غرف الحوار والدردشة-االنستجرام-تويتر"



٤٥٠ 

مما سبق نستنتج أن المرأه من عينة الدراسه بكال المجتمعين تعتمد أكثر على  *
وسائل اإلعالم الحديثة بصفة خاصة مواقع التواصل اإلجتماعى فى الحصول 

 دراسات على المعلومات عن مجال جراحات التجميل، مما يتفق مع نتائج
)٢٠١٤David Wesa & others-( و(Shirley. Ho and others 

والتى توصلت إلى )  Young- Chankim and others 2017(و) 2015
إعتماد عينات الدراسة على مواقع التواصل اإلجتماعى كمصادر هامة 

 .للمعلومات، وأن لها أهمية كبيرة لدى مستخدميها 

م وس��ائل اإلع��الم الت��ى اعتم��دت عليه��ا الم��رأه نس��تنتج م��ن الج��دول الس��ابق أن أه�� *
المص��رية للحص��ول عل��ى المعلوم��ات ع��ن جراح��ات التجمي��ل ه��ى عل��ى الت��والى 

 - اليوتي�وب-المواق�ع التليفزيوني�ة عل�ى اإلنترن�ت–جوج�ل-الف�يس ب�وك–التليفزيون(
-غ����رف الح����وار والدردش����ة-الص����حافه-مواق����ع الص����حف اإللكتروني����ة-اإلداع����ه

 فكان��ت عل��ى الت��والى  الم��رأه الكويتي��ة ، أم��ا ع��ن) ش��اتس��ناب-ت��ويتر-اإلنس��تجرام
المواق���ع -س���ناب ش���ات-غ���رف الح���وار والدردش���ه- اإلنس���تجرام-جوج���ل-ت���ويتر(

مواق���ع الص����حف - التليفزي���ون-اإلداع���ه ويوتي���وب-التليفزيوني���ه عل���ى اإلنترن���ت
 ) .الصحافة–اإللكترونيه 

ول على المعلومات الوقت الدى تقضية المرأه يوميا أمام وسائل اإلعالم للحص -٣

 .عن جراحات  التجميل

 )٤(جدول رقم 

الوقت الدى تقضية المرأه يوميا أمام وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن جراحات 

 لمكان اإلقامة التجميل وفقا

                اإلقامة اإلجمالي الكويت مصر

 % ك % ك % ك عدد الساعات 

 ٣٨٫٧٥ ١٥٥ ٣٧٫٠٠ ٧٤ ٤٠٫٥٠ ٨١ أقل من ساعة

 ٢٧٫٧٥ ١١١ ٢٦٫٠٠ ٥٢ ٢٩٫٥٠ ٥٩ من ساعة إلى أقل من ساعتين

 ٢١٫٠٠ ٨٤ ٢٢٫٠٠ ٤٤ ٢٠٫٠٠ ٤٠  ساعات٣من ساعتين إلى أقل من 

 ١٢٫٥٠ ٥٠ ١٥٫٠٠ ٣٠ ١٠٫٠٠ ٢٠  ثالث ساعات فأكثر

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ يــجمالاإل

 غير دالة=       مستوي الداللة ٠٫٠٤٦= توافق       معامل ال٢=      درجة الحرية ١٫٦٢٣= ٢قيمة كا

 ١٫٦٢٣=  وجد أنه�ا ،٢= من الجدول السابق عند درجة حرية ٢بحساب قيمة كا
 أى أن مس�توى المعنوي�ة أكب�ر ،٠٫٠٥ًوهى قيمة غير دالة إحصائيا عند مس�توى دالل�ة 



٤٥١ 

عالق�ة ً تقريبا، مما يؤكد عدم وج�ود ٠٫٠٥٦، وقد بلغت قيمة معامل التوافق ٠٫٠٥من 
وع��دد الس��اعات الت��ى تقض���يها )  الكوي��ت-مص��ر(ًدال��ة إحص��ائيا ب��ين مك��ان اإلقام��ة 

ًالمبحوث���ات أم���ام وس���ائل اإلع���الم يومي���ا للحص���ول عل���ى المعلوم���ات ع���ن جراح���ات 

، م ج��دا به��دا المج��الالتجمي��ل، ويرج��ع دل��ك إل��ى أن الم��رأه ف��ى ك��ال المجتمع��ين ته��ت
 . عنه والجديد فيه وتخصص له وقتا من يومها للبحث عن المعلومات

وتش���ير نت���ائج الج���دول الس���ابق إل���ى أن النس���بة األكب���ر م���ن عين���ة الدراس���ة ف���ى 

أق��ل م��ن س��اعه " تس��تخدم وس��ائل اإلع��الم% ٣٨٫٧٥المجتمع��ين المص��رى والك��ويتى 
" أق�ل م�ن س�اعتين: س�اعه"ثم من ،للبحث عن المعلومات عن جراحات التجميل" يوميا

ف��ى "  س��اعات ٣ أق��ل م��ن ٣:م��ن س��اعتين" ث��م، %٢٧٫٧٥ف��ى الترتي��ب الث��انى بنس��بة 
، ونجد أن النس�بة %١٢٫٥٠بنسبة "  ساعات فأكثر٣" ،ثم %٢١الترتيب الرابع بنسبة 

 بس�بب ،األكبر من عينة الدراسة ال تخصص وق�ت كبي�ر يومي�ا للبح�ث ع�ن المعلوم�ات
 .....". كثرة مشاغل المرأه سواء بعملها أو أبنائها ومنزلها

دول السابق تفوق المرأه الكويتي�ة عل�ى الم�رأه المص�ريه ف�ى إدن نستنتج من الج*
الوق��ت ال��دى تخصص��ه يومي��ا للبح��ث ع��ن المعلوم��ات ع��ن جراح��ات التجمي��ل بوس��ائل 

من س�اعتين إل�ى أكث�ر م�ن "من المبحوثات بالكويت تقضي %" ٣٧" اإلعالم، فحوالى
لفت�ره من المبحوثات بمص�ر تقض�ي نف�س ا%" ٣٠" بينما حوالى،"ثالث ساعات يوميا

 وظ�روف الحي�اه ، بسبب توافر عامل الوقت للمرأه الكويتيه أكثر من المصريه،الزمنية
 .وطبيعتها فى كال المجتمعين



٤٥٢ 

 . المرأه على وسائل اإلعالم فيما يتعلق بمجال جراحات التجميل أهداف اعتماد-٤

 )٥(جدول رقم 

 ت التجميل وفقا لمكان اإلقامةاحاأهداف اعتماد المبحوثات على وسائل اإلعالم فيما يتعلق بجر
      اإلقامة اإلجمالي الكويت مصر

 % ك % ك % ك    الوسائل
 الداللة zقيمة 

ب
رتي

الت
 

اكتس��اب معلوم��ات تمكنن��ي 

م����ن فه����م ماهي����ة جراح����ه 

 التجميل

 ٥غير دالة ٢٩٫٢٥٠٫٦٢٥ ١١٧ ٢٨٫٥٠ ٥٧ ٣٠٫٠٠ ٦٠

اإلجابة عما يدور فى ذهنى 

 ح���ول ه���ده م���ن تس���اؤالت

 الجراحات

 ٦غير دالة ٢٧٫٥٠٠٫٤٦٢ ١١٠ ٢٨٫٠٠ ٥٦ ٢٧٫٠٠ ٥٤

أتعل��م كي��ف تتعام��ل الم��رأة 

 مع مشكالتها الجسدية   
 ٢غير دالة ٣٦٫٥٠١٫٧٥٢ ١٤٦ ٣١٫٠٠ ٦٢ ٤٢٫٠٠ ٨٤

هم
لف

ف ا
هد

 

التع�������رف عل�������ى النت�������ائج 

اإليجابي�����ة والس�����لبية لتل�����ك 

 الجراحات

 ٦غير دالة ٢٧٫٥٠٠٫٧٨٦ ١١٠ ٢٨٫٥٠ ٥٧ ٢٦٫٥٠ ٥٣

لك��ى أك��ون رأى س��ليم ع��ن 

 الجراحات التجميلية
 ٤غير دالة ٣١٫٥٠٠٫٩٨٦ ١٢٦ ٢٩٫٥٠ ٥٩ ٣٣٫٥٠ ٦٧

لك���ى أس���تطيع إتخ���اد ق���رار 

بش�������أن إج�������راء جراح�������ه 

 تجميليه أم ال

 ٣ **دالة ٣٥٫٢٥٢٫٦٥٤ ١٤١ ٤٨٫٠٠ ٩٦ ٢٢٫٥٠ ٤٥

أتع��رف عل��ى كيفي��ه ع��الج 

 مشكالتي الجسدية 
يه ٢غير دالة ٣٦٫٥٠١٫٧٥٢ ١٤٦ ٣١٫٠٠ ٦٢ ٤٢٫٠٠ ٨٤

وج
الت

ف 
هد

 

اكتش������اف  طرق������ا جدي������دة 

تجع�������ل جس�������مى رش�������يقا 

 وجميال

 ١***دالة ٤٠٫٧٥٦٫٤٨٥ ١٦٣ ١٣٧٦٨٫٥٠ ١٣٫٠٠ ٢٦

 ٩ **دالة ١٤٫٠٠٢٫٦٥٨ ٥٦ ٢١٫٠٠ ٤٢ ٧٫٠٠ ١٤ للتسلية بمعلومات جديدة  

لالس����ترخاء وش����غل وق����ت 

 الفراغ  
١٠ *الةد ١٢٫٧٥١٫٩٨٦ ٥١ ١٨٫٠٠ ٣٦ ٧٫٥٠ ١٥

لكى أعرف أكثر عن مجال 

 تهتم به كثيرا من السيدات
 ٧***دالة ١٨٫٢٥٣٫٥٨٢ ٧٣ ٢٧٫٥٠ ٥٥ ٩٫٠٠ ١٨

ية
سل

الت
ف 

هد
 

لك����ى أج�����د مج����اال جدي�����دا 

 للحديث مع صديقاتي
 ٨ **دالة ١٦٫٢٥٢٫٩٨٢ ٦٥ ٢٤٫٥٠ ٤٩ ٨٫٠٠ ١٦

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا



٤٥٣ 

 على وسائل اإلعالم أهداف اعتماد المبحوثاتتوض�ح بيان��ات الج�دول الس��ابق 

، حي�ث ج�اء ف�ى للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل وفقا لمكان اإلقامة
، بنس����بة "اكتش����اف  طرق����ا جدي����دة تجع����ل جس����مى رش����يقا وجم����يال" الترتي����ب األول

م����ن إجم����الى المبحوث���ات بمص����ر ف����ى مقاب����ل % ١٣٫٠٠ موزع���ة ب����ين ،%٤٠٫٧٥
د ف��ارق ب��ين النس���بتين دال م��ن إجم��الى المبحوث��ات بالكوي��ت، حي���ث يوج��% ٦٨٫٥٠

 وه�ى قيم�ة منبئ�ة ٦٫٤٨٥ المحس�وبة Z، فق�د بلغ�ت قيم�ة٠٫٠٠١ًإحصائيا عند مستوى 
، ويرجع دلك إلى إهتم�ام الم�رأه ٠٫٩٩٩بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

 أم��ا الم��رأه ف��ى مص��ر فتلج��أ إل��ى ،بالكوي��ت ف��ى المق��ام األول بمظهره��ا وش��كل جس��دها
 .يل فى المقام األول لعالج مشكالتها الجسديةجراحات التجم

كما تشير بيانات الجدول السابق إل�ى وج�ود ف�روق دال�ة إحص�ائيا ب�ين الم�رأه ف�ى 

لكى أستطيع إتخاد قرار بش�أن إج�راء جراج�ة : "مجتمعى الدراسة فى العبارات التالية 
حوث��ات ل��دى المب% ٢٢٫٥٠والت��ى ج��اءت ف��ى الترتي��ب الثال��ث بنس��بة " تجميلي��ة أم ال

 يرج���ع ه���دا الف���رق إل���ى أن الم���رأه ،ل���دى المبحوث���ات بالكوي���ت% ٤٨بمص���ر مقاب���ل 
منه���ا إرتف���اع أس���عار ه���ده : المص���رية ال تتخ���د ه���دا الق���رار بس���هوله ألس���باب عدي���ده

الجراحات والخوف الشديد من دخول غرفه العمليات وأضرار التخ�دير، عك�س الم�رأه 
منه��ا رغبته��ا ف��ى : ألس��باب كثي��ره بالكوي��ت الت��ى تج��رى ه��ده الجراح��ات بمع��دل كبي��ر

 وع��دم خوفه��ا م��ن غرف��ه العملي��ات لت��وفر اإلمكاني��ات ،التغيي��ر المس��تمر ف��ى ش��كلها
لك�ى " وجاء فى الترتيب السابع  ،بالمستشفيات فى مجتمعها وإمكانياتها المادية مرتفعة
للمبحوث�ات بمص�ر % ٩ بنس�بة ،"أعرف أكث�ر ع�ن مج�ال ته�تم ب�ه كثي�را م�ن الس�يدات

وق���د يرج���ع دل���ك إل���ى ت���وافر عوام���ل الت���رف ،للمبحوث���ات بالكويت% ٢٧٫٥٠مقاب���ل 
 فتتابع كل ماهو جدي�د ف�ى مج�ال التجمي�ل حت�ى ،والرفاهية والوقت لدى المرأه الكويتية

ال تتمي��ز عنه��ا إم��رأه أخ��رى م��ع وج��ود ظ��اهرة تع��دد األزواج ف��ى المجتم��ع الك��ويتى 
 وج�اء ف�ى ، م�ن إم�رأه أخ�رىوالتنافس بين النساء خاصة عندما يك�ون زوجه�ا مت�زوج

للمبحوث�ات % ٨، بنس�بة "لكى أجد مجاال جديدا للحديث مع صديقاتى"الترتيب الثامن  
للتس��لية "للمبحوث��ات بالكوي��ت، وج��اء ف��ى الترتي��ب التاس��ع % ٢٤٫٥٠بمص��ر، مقاب��ل 

للمبحوث��ات % ٢١للمبحوث��ات بمص��ر، مقاب��ل نس��بة % ٧، بنس��بة "بمعلوم��ات جدي��دة 
% ٧٫٥٠بنس��بة  ،" لالس��ترخاء وش��غل وق��ت الف��راغ" ي��ب العاش��ربالكوي��ت، وف��ى الترت

للمبحوث�ات الكويتي��ات، وق��د ترج�ع ه��ده الف��روق % ١٨للمبحوث�ات المص��ريات، مقاب��ل 
 وللت��رف ال��دى تع��يش في��ه الم��رأه بالكوي��ت وس��هولة الحي��اه ف��ى ه��دا ،لألس��باب الس��ابقة

  .ةالمجتمع وتوافر الظروف المادية المناسب



٤٥٤ 

لج��دول الس��ابق أن العب��ارات التالي��ة ل��م يوج��د بينه��ا ف��روق دال��ه      كم��ا يتض��ح م��ن ا
إحصائيا بين المرأه فى مجتمعى الدراسة فى أهداف اإلعتماد على وسائل اإلعالم فيم�ا 

أتعل��م كي��ف تتعام���ل الم��رأة م���ع "  فم��ثال عب���ارتى ،يتعل��ق بمج��ال جراح���ات التجمي��ل
والت�ى جاءت�ا ف�ى " لجس�ديةأتعرف على كيفيه عالج مش�كالتي ا " -"مشكالتها الجسدية

للمبحوث��ات % ٣١٫٠٠للمبحوث��ات بمص��ر و% ٤٢٫٠٠الترتي��ب الث��انى مك��رر بنس��بة 
" لك�ى أك�ون رأى س�ليم ع�ن الجراح�ات التجميلي�ة"  وجاء فى الترتيب الرابع ،بالكويت
 و ج��اءت ف��ى ،للمبحوث��ات بالكوي��ت% ٢٩٫٥٠للمبحوث��ات بمص��ر،و% ٣٣٫٠٠بنس��بة 

بنس�بة " وم�ات تمكنن�ي م�ن فه�م ماهي�ة جراح�ه التجمي�لاكتساب معل "الترتيب الخامس 
اإلجاب�ة عم�ا " للمرأه بالكوي�ت و ج�اءت عب�ارة % ٢٨٫٥للمرأه بمصر، و % ٣٠٫٠٠

 بنس��بة ،ف��ى الترتي��ب الس��ادس" ي��دور ف��ى ذهن��ى م��ن تس��اؤالت ح��ول ه��ده الجراح��ات
التع���رف عل���ى النت���ائج " للم���رأه بالكوي���ت و%٢٨٫٠٠ و،للم���رأه بمص���ر% ٢٧٫٠٠

% ٢٦٫٥٠ف��ى الترتي��ب الس��ادس مك��رر بنس��بة "  والس��لبية لتل��ك الجراح��اتاإليجابي��ة
 وق�د تفس�ر ه�ده النت�ائج ف�ى ض�وء أن ه�دفى ، للمرأه بالكوي�ت٢٨٫٥٠للمرأه بمصر، و 

م��ن أه��م أه��داف إعتم��اد الم��رأه ف��ى مجتمع��ى الدراس��ة عل��ى وس��ائل " الفه��م و التوجي��ة"
يل لدا لم تختلف المرأه ف�ى اإلعالم للحصول على المعلومات عن مجال جراحات التجم

 .مجتمعى الدراسة علي أهميتهم لديها 

قد جاء فى الترتب األول من بين " هدف التوجية " السابق أن الجدولنستنتج من *  
على وسائل اإلعالم فيما يتعلق " الكويت–مصر "أهداف اعتماد المرأه فى 

 وتقاربت ،الثانىترتيب ـفى ال" دف الفهمـه"تاله  ،راحات التجميلــبمجال ج
" هدف التسلية"دفين بين المبحوثات فى مجتمعى الدراسة، أما ــدين الهـنسب ه

فقد جاء فى الترتيب األخير وحظى باهتمام أكبر لدى المبحوثات بالكويت عن 
 . مصر



٤٥٥ 

 ثقة المرأه فى صدق وموضوعية وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن  مدى-٥

 . التجميلجراحات

  )٦( جدول رقم

مدى ثقة المرأه فى صدق وموضوعية وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن جراحات 

 . ًالتجميل وفقا لمكان اإلقامة

 وعـــ               الن اإلجمالي الكويت مصر

 % ك % ك % ك مدى الثقة 

 ٦٤٫٥٠ ٢٥٨ ٧٠٫٠٠ ١٤٠ ٥٩٫٠٠ ١١٨ تثق بدرجة كبيرة

 ٢٦٫٠٠ ١٠٤ ٢١٫٥٠ ٤٣ ٣٠٫٥٠ ٦١ تثق بدرجة متوسطة

 ٩٫٥٠ ٣٨ ٨٫٥٠ ١٧ ١٠٫٥٠ ٢١ بدرجة قليلةتثق 

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ يــجمالاإل

 غير دالة=       مستوي الداللة ٠٫١٠٥=       معامل التوافق ٢=      درجة الحرية ٣٫٩٨٧= ٢قيمة كا

 ٣٫٩٨٧=  وج�د أنه�ا ،٢ من الجدول السابق عن�د درج�ة حري�ة ٢بحساب قيمة كا
، أى أن مس�توى المعنوي�ة أكب�ر ٠٫٠٥ًة غير دالة إحصائيا عند مس�توى دالل�ة وهى قيم

ً تقريب�ا، مم�ا يؤك�د ع�دم وج�ود عالق�ة ٠٫١٠٥، وبلغ�ت قيم�ة معام�ل التواف�ق ٠٫٠٥من

وم��دى ثق��ة المبحوث��ات بص��دق )  الكوي��ت-مص��ر(ًدال��ة إحص��ائيا ب��ين مك��ان اإلقام��ة 
 . ت التجميل وموضوعية وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن جراحا

 قد جاءت ف�ى الترتي�ب "بدرجة كبيرة أثق"       وتوضح نتائج الجدول السابق إلى أن

للمبحوث���ات % ٥٩٫٠٠ موزع���ة ب���ين ،%٦٤٫٥٠ األول ل���دى عين���ة الدراس���ة بنس���بة
بس�بب اإلهتم�ام الكبي�ر ف�ى : للمبحوثات بالكوي�ت، وق�د يفس�ر دل�ك% ٧٠٫٠٠بمصر، و

بجراح��ات التجمي��ل وعرض��ها لح��االت ق��د أج��رت الفت��ره األخي��ره م��ن وس��ائل اإلع��الم 
بالفع��ل جراح��ات تجميلي��ة لتتح��دث ع��ن تجربته��ا فيه��ا بإيجابياته��ا وس��لبياتها ويراه��ا 
الجمهور حقيقة ونتائجها، مما يدعم مص�داقيتها والثق�ه فيه�ا، وج�اء ف�ى الترتي�ب الث�انى 

للمبحوث���ات % ٣٠٫٥٠، موزع���ة ب���ين %٢٦٫٠٠بنس���بة " أثق بدرجه متوسطة"
" قليلة بدرجة أثق"نس��بة  بينم��ا بلغ��ت ،للمبحوث��ات بالكوي��ت% ٢١٫٥٠ وبمص��ر،

وثات ـللمبح�����% ٨٫٥٠للمبحوث�����ات بمص�����ر، و% ١٠٫٥٠موزع�����ة ب�����ين  ،%٩٫٥٠
 .بالكويت

 



٤٥٦ 

 .مدى اعتماد المرأه على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل-٦

  )٧(جدول رقم 

ًدر للمعلومات عن جراحات التجميل وفقا مدى اعتماد المرأه على وسائل اإلعالم كمص

 لمكان اإلقامة

 وعـــ               الن اإلجمالي الكويت مصر

 % ك % ك %  ك مدى االعتماد 

 ٦١٫٧٥ ٢٤٧ ٦٧٫٥٠ ١٣٥ ٥٦٫٠٠ ١١٢ أعتمد عليها كمصدر رئيسى

 ٢٩٫٧٥ ١١٩ ٢٤٫٥٠ ٤٩ ٣٥٫٠٠ ٧٠ أعتمد عليها كمصدر ثانوى

 ٨٫٥٠ ٣٤ ٨٫٠٠ ١٦ ٩٫٠٠ ١٨ ال أعتمد عليها  

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ يــجمالاإل

 غير دالة=       مستوي الداللة ٠٫٠٦٢=       معامل التوافق ٢=      درجة الحرية ١٫٦٢٨= ٢قيمة كا

=  وج��د أنه��ا ،٢= م��ن الج��دول الس��ابق عن��د درج��ة حري��ة ٢بحس��اب قيم��ة ك��ا

، أى أن مس��توى ٠٫٠٥= ة ً وه��ى قيم��ة غي��ر دال��ة إحص��ائيا عن��د مس��توى دالل��١٫٦٢٨
ً تقريبا مما يؤك�د ع�دم ٠٫٠٦٢، وقد بلغت قيمة معامل التوافق ٠٫٠٥المعنوية أكبر من 

وم���دى اعتم���اد )  الكوي���ت-مص���ر(ًوج���ود عالق���ة دال���ة إحص���ائيا ب���ين مك���ان اإلقام���ة 
 .المبحوثات على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل

 المبحوث���ات تث���ق ف���ى ص���دق أن: لج���دول الس���ابقوتش���ير النت���ائج التفص���يلية ل
أعتم��د "  حي��ث ج��اءت،وموض��وعية م��ا تقدم��ة وس��ائل اإلع��الم ع��ن  جراح��ات التجمي��ل

% ٥٦٫٠٠، موزع�ة ب�ين %٦١٫٧٥فى الترتي�ب األول بنس�بة " عليها كمصدر رئيسى
أعتم��د عليه��ا "  بينم��ا ج��اءت ،للمبحوث��ات بالكوي��ت% ٦٧٫٥٠للمبحوث��ات بمص��ر، و

% ٣٥٫٠٠، موزع���ة ب���ين %٢٩٫٧٥ الترتي���ب الث���انى بنس���بة  ف���ى"كمص���در ث���انوى
 ف�ى" ال أعتم�د عليه�ا "، وج�اءت للمبحوثات بالكوي�ت% ٢٤٫٥٠للمبحوثات بمصر، و

للمبحوث����ات بمص����ر، و % ٩٫٠٠، موزع����ة ب����ين %٨٫٥٠الترتي����ب األخي����ر بنس����بة 
 .للمبحوثات بالكويت %  ٨٫٠٠



٤٥٧ 

م فيما يتعلق بمجال جراحات  أهم أهداف ودوافع إعتماد المرأه على وسائل اإلعال-٧
 .التجميل

 )٨(جدول رقم 

احات أهم أهداف ودوافع إعتماد المبحوثات على وسائل اإلعالم فيما يتعلق بمجال جر
 التجميل وفقا لمكان اإلقامة

      اإلقامة اإلجمالي الكويت مصر
 % ك % ك % ك    الوسائل

 الداللة zقيمة 

ب
رتي

الت
 

اج��ه م���ن أج��د فيه���ا ك��ل م���ا أحت
 معلومات عن هدا المجال

٦١٣٠٫٥٠٧٠٣٥٫٠٠١٣١٣٢٫٧٥١٫٠٢٢
غير 
 دالة

٢ 

طبيعته������ا الجذاب������ة وس������هوله 
 الوصول للمعلومات من خاللها

٥٧٢٨٫٥٠٧١٣٥٫٥٠١٢٨٣٢٫٠٠١٫٥٣٢
غير 
 دالة

٤ 

كثره وتنوع وحداثة المعلوم�ات 
 الموجودة بها

 ٥ *دالة٢٤٫٢٥١٫٩٩٨ ٣٤١٧٫٠٠٦٣٣١٫٥٠٩٧

نه��ا تنش��ر في��ديوهات وص��ور أل
توض�����يحية تش�����رح المعلوم�����ة 

 أفضل
 ٨ *دالة١٣٫٠٠٢٫٠٢٠ ٣٤١٧٫٠٠٥٢ ١٨٩٫٠٠

تقدم نماذج لسيدات قمن بتجربة 
 تلك الجراحات يتحدثن عنها

٠٫٠٩٢ ٩٫٥٠ ٢٠١٠٫٠٠٣٨ ١٨٩٫٠٠
غير 
 دالة

٩ 

تسهل لن�ا التواص�ل م�ع األطب�اء 
 المتخصصين فى هدا المجال

٧٣٣٦٫٥٠٨٤٤٢٫٠٠١٥٧٣٩٫٢٥٠٫٩٨٧
غير 
 دالة

١ 

الحرية التى تتيحه�ا ف�ى إمكاني�ة 
 التعليق وإبداء الرأى

٥٦٢٨٫٠٠٧٣٣٦٫٥٠١٢٩٣٢٫٢٥٠٫٨٦٩
غير 
 دالة

٣ 

التع������رف عل�������ى آراء الغي�������ر 
 ومناقشتهم بحرية

١٥٫٥٠٠٫٠٦٢ ٢٩١٤٫٥٠٣٣١٦٫٥٠٦٢
غير 
 دالة

٧ 

ال تكلفن��ى م��اال للحص��ول عل��ى 
 المعلومة

 ٦***دالة٢١٫٧٥٣٫٩٢١ ٨٧ ٧٢٣٦٫٠٠١٥٧٫٥٠

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا

أهم أهداف ودوافع إعتماد المرأه على وسائل تشير بيانات الجدول السابق إلى 

، حي��ث ج��اء ال��دافع اإلعالم فيما يتعلق بمجال جراحات التجميل وفقا لمكان اإلقامة
لمتخصص��ين ف��ى ه��دا طب��اء واتس��هل لن��ا فرص��ة التواص��ل م��ع األ" ف��ى أنه��ا األول،

% ٣٦٫٥٠م���ن إجم���الى عين���ة الدراس���ة، موزع���ة ب���ين % ٣٩٫٢٥، بنس���بة "المج���ال
 وتتق��ارب النس��بتان، حي��ث إن ،للمبحوث��ات بالكوي��ت% ٤٢٫٠٠و للمبحوث��ات بمص��ر،

 وه��ى أق��ل م��ن القيم��ة ٠٫٩٨٧ = Zًالف��ارق بينهم��ا غي��ر دال إحص��ائيا، فق��د بلغ��ت قيم��ة



٤٥٨ 

، كم��ا ج��اءت ٠٫٩٥ين النس��بتين بمس��توى ثق��ة ق��ة ب��الجدولي��ة المنبئ��ة بوج��ود عالق��ة فار
ق ب�ين عين�ة الدراس�ة، حي�ث العبارات التالية أيض�اغير دال�ة إحص�ائيا عل�ى وج�ود ف�رو

ف�ى الترتي�ب الث�انى " أج�د فيه�ا ك�ل م�ا أحتاج�ه م�ن معلوم�ات ع�ن ه�دا المج�ال"جاءت 
م��ن % ٣٥٫٠٠م��ن المبحوث��ات بمص��ر، و% ٣٠٫٥٠موزع��ة ب��ين ،%٣٢٫٧٥بنس��بة 

 "الحرية التى تتيحها ف�ى إمكاني�ة التعلي�ق وإب�داء ال�رأى "لكويت، وجاءت المبحوثات با
للمبحوث�ات المص�ريات، % ٢٨٫٠٠، موزعة ب�ين %٣٢٫٢٥فى الترتيب الثالث بنسبة 

طبيعته���ا الجذاب���ة وس���هوله الوص���ول " للمبحوث���ات الكويتي���ات، وج���اءت% ٣٦٫٥٠و
، موزع�ة %٣٢ع، بنس�بة فى الترتي�ب الراب� "ات من خاللها خاصة الجديد منهاللمعلوم

، م�ن المبحوث�ات الكويتي��ات% ٣٥٫٥٠م�ن المبحوث�ات المص��ريات، و % ٢٨٫٥٠ب�ين 
بنس���بة ،ف���ى الترتي���ب السابع"  عل���ى آراء الغي���ر ومناقش��تهم بحري���ةالتع���رف"وج��اءت 
للمبحوث���ات % ١٦٫٥٠ للمبحوث���ات بمص���ر، و ١٤٫٥٠%، موزع���ة ب���ين %١٥٫٥٠
بتجرب��ة تل��ك الجراح��ات يتح��دثن ت قم��ن تق��دم نم��اذج حقيقي��ة لس��يدا"  وج��اءت،بالكوي��ت

للمبحوث���ات % ١٤٫٥٠،موزع���ه ب���ين %١٥٫٥٠ف���ى الترتي���ب التاس���ع بنس���بة " عنه���ا
تقدم نماذج حقيقية لسيدات قمن بتجرب�ة "  و،للمبحوثات بالكويت ١٦٫٥٠بمصر،مقابل 

% ٩موزع��ة ب��ين % ٩٫٥٠ف��ى الترتي��ب التاس��ع بنس��بة " تل��ك الجراح��ات يتح��دثن عنه��ا
 ويرج��ع دل��ك إل��ى الممي��زات الت��ى ،للمبحوث��ات بالكوي��ت% ١٠ و،للمبحوث��ات بمص��ر

تتمت��ع به��ا وس��ائل اإلع��الم وإمكانياته��ا الهائل��ة ف��ى التواص��ل م��ع األش��خاص ف��ى أم��اكن 
تواج�دهم، وكث�رة المعلوم��ات الت�ى تتيحه�ا ع��ن مج�ال جراح�ات التجمي��ل وتس�تفيد منه��ا 

 .المرأه 

التالي�ة ق�د وج�دت فيه�ا ف�روق  كما تشير بيانات الجدول الس�ابق إل�ى أن العب�ارت 

كث�ره "، فعب�ارة دالة إحصائيا بين عينة الدراسة فى كال المجتمعين المص�رى والك�ويتى
والت��ى ج��اءت ف��ى الترتي��ب الخ��امس بنس��بة " ع وحداث��ة المعلوم��ات الموج��ودة به��اوتن��و

للمبحوث����ات % ٣١٫٥٠للمبحوث����ات بمص����ر، مقاب����ل % ١٧موزع����ة ب����ين% ٢٤٫٢٥
ف��ى الترتي��ب " ال تكلفن��ى م��اال للحص��ول عل��ى المعلوم��ة " ث��م ج��اءت عب��ارة،بالكوي��ت

م���ن المبحوث���ات المص���ريات، مقاب���ل % ٣٦موزع���ة ب���ين % ٢١٫٧٥ الس���ادس بنس���بة
م��ن المبحوث��ات الكويتي��ات، وق��د يرج��ع ه��دا الف��رق لت��وافر الظ��روف المادي��ة % ٧٫٥٠

ألنه�ا تنش�ر في�ديوهات "، وج�اءت للمرأه بالكوي�ت بص�وره أكب�ر م�ن الم�رأه ف�ى مص�ر
 %١٣ف�ى الترتي�ب الث�امن بنس�بة " لور توضيحية تش�رح المعلوم�ة بص�وره أفض�وص

 وق�د ،م�ن المبحوث�ات بالكوي�ت% ١٧من المبحوث�ات بمص�ر، مقاب�ل % ٩موزعة بين 
ترجع هده الفروق إلى توفر عامل الوقت لدى المرأه الكويتية بصوره أكب�ر م�ن الم�رأه 



٤٥٩ 

المختلف��ة مج��ال ع��ن  اإلع��الم بمص��ر، وإمكاني��ة متابعته��ا للكثي��ر مم��ا ينش��ر بوس��ائل
 .جراحات التجميل

نستنتج من الجدول الس�ابق أن أه�م أه�داف ودواف�ع إعتم�اد المبحوث�ات بمص�ر عل�ى   *

تس�هل لن�ا "وسائل اإلعالم فيم�ا يتعل�ق بمج�ال جراح�ات التجمي�ل ه�ى عل�ى الت�والى 
  ال تكلفنى ماال للحص�ول عل�ى-التواصل مع األطباء والمتخصصين فى هدا المجال

 طبيعته�ا الجذاب�ة - أجد فيها كل ما أحتاجه من معلوم�ات ع�ن ه�دا المج�ال-المعلومة
 الحري�ة الت�ى تتيحه�ا -وسهوله الوصول للمعلومات م�ن خالله�ا خاص�ة الجدي�د منه�ا

 التع��رف - كث��ره وتن��وع وحداث��ة المعلوم��ات به��ا-ف��ى إمكاني��ة التعلي��ق وإب��داء ال��رأى
 تنشر فيديوهات وص�ور توض�يحية تش�رح  ألنها-على آراء الغير ومناقشتهم بحرية

، "بتجرب�ة تل�ك الجراح�ات يتح�دثن عنه�االمعلومة أفضل و تقدم نماذج لسيدات قمن 
تس�هل لن�ا "أما المبحوثات بالكويت فكانت أه�م أس�باب إعتماده�ا، ه�ى عل�ى الت�والى 

 الحري��ة الت��ى تتيحه��ا ف��ى -التواص��ل م��ع األطب��اء والمتخصص��ين ف��ى ه��دا المج��ال
 طبيعته�ا الجذاب�ة وس�هوله الوص�ول للمعلوم�ات م�ن -عليق وإب�داء ال�رأى إمكانية الت

  اجد فيها كل ما أحتاجه من معلومات ع�ن ه�دا المج�ال -خاللها خاصة الجديد منها 
 ألنه��ا تنش��ر في��ديوهات وص��ور توض��يحية - كث��ره وتن��وع وحداث��ة المعلوم��ات به��ا-

 تق�دم نم�اذج -م بحري�ة التع�رف عل�ى آراء الغي�ر ومناقش�ته-تشرح المعلومة أفض�ل 
 ال تكلفن�ى م�اال للحص�ول عل�ى -لسيدات قمن بتجرب�ة تل�ك الجراح�ات يتح�دثن عنه�ا

 ."المعلومة



٤٦٠ 

حصول على التأثيرات الناتجة عن اعتماد المرأه على وسائل اإلعالم لل أهم -٨

 . التجميل المعلومات عن جراحات

 )٩(جدول رقم 

لى وسائل اإلعالم للحصول على معلومات عن أهم التأثيرات الناتجة عن اعتماد المرأه ع

 .جراحات التجميل وفقا لمكان اإلقامة
 اإلجمالي الكويت مصر

      اإلقامة
 % ك % ك % ك    التأثيرات

 الداللة zقيمة 

ب
رتي

الت
 

حص�����������لت عل�����������ى 
معلوم����ات  ل����م أك����ن 
أعرفها عن جراح�ات 

 التجميل

 ٣ غير دالة ٠٫٩٥٢ ٣١٫٧٥ ١٢٧ ٢٨٫٥٠ ٥٧ ٣٥٫٠٠ ٧٠

تعرف����ت عل����ى األراء 
المختلف����ه ع�����ن ه�����ده 

 الجراحات 
 ٥ غير دالة ٠٫٠٦٤ ٢١٫٢٥ ٨٥ ٢٢٫٥٠ ٤٥ ٢٠٫٠٠ ٤٠

ساعدتني على معرف�ه 
حل��������ول لمش��������كالت 

 جسدي التى تؤرقني
 ٢ غير دالة ٠٫٠٩٨ ٣٢٫٥٠ ١٣٠ ٣٠٫٥٠ ٦١ ٣٤٫٥٠ ٦٩

تعرف���ت عل���ى أش���هر 
األطباء المتخصصين 

 فى هدا المجال
 ١ **دالة ٣٫١٢٢ ٣٤٫٧٥ ١٣٩ ٤٥٫٠٠ ٩٠ ٢٤٫٥٠ ٤٩

ية
رف

مع
ت 

را
أثي

ت
 

عرف���ت م����ا يناس����بني 
وم����اال يناس����بني م����ن 

 تلك الجراحات
 ٤ غير دالة ٠٫٠٥٣ ٢٧٫٧٥ ١١١ ٢٧٫٥٠ ٥٥ ٢٨٫٠٠ ٥٦

ش���عرت بالخج���ل م���ن 
 عيوبي الجسدية

 ١ *دالة ٢٫١٢٠ ٣٦٫٢٥ ١٤٥ ٣٠٫٥٠ ٦١ ٤٢٫٠٠ ٨٤

س��عدت بوج��ود حل��ول 
 لمشكالتي الجسدية

 ١ *دالة ٢٫١٢٠ ٣٦٫٢٥ ١٤٥ ٣٠٫٥٠ ٦١ ٤٢٫٠٠ ٨٤

ش��عرت ب��الخوف م��ن 
دخول غرفه العمليات 

 وأضرار التخدير
 ٢ *دالة ٢٫١٣٢ ٣٣٫٠٠ ١٣٢ ٢٨٫٠٠ ٥٦ ٣٨٫٠٠ ٧٦

ية
دان

وج
ت 

را
أثي

ت
أخ������اف م������ن ع������دم  

حصولي عل�ى النت�ائج 
الت�����ى أتوقعه�����ا بع�����د 

 الجراحة

 ٣ *دالة ٢٫٢٣١ ٢٧٫٢٥ ١٠٩ ٢١٫٥٠ ٤٣ ٣٣٫٠٠ ٦٦



٤٦١ 

 حرص�ا أصبحت أكثر
عل���ى متابع���ه الجدي���د 

ف������ى ه������دا المج������ال  
 بوسائل اإلعالم

 ٣ ***دالة ٣٫٨٦٥ ٣٠٫٧٥ ١٢٣ ٤٣٫٠٠ ٨٦ ١٨٫٥٠ ٣٧

أص��بحت أتن��اقش م��ع 
ص����ديقاتي ع����ن ه����دا 
المج������ال وإيجابيات������ه 

 وسلبياته

 ٤ ***دالة ٤٫١٠٢ ٢٤٫٠٠ ٩٦ ٣٥٫٠٠ ٧٠ ١٣٫٠٠ ٢٦

ب��دأت البح��ث باهتم��ام 
ع��ن حل��ول لمش��كالتي 

 الجسدية 
 ٢ *دالة ٢٫٢٣٥ ٣٦٫٧٥ ١٤٧ ٣٠٫٥٠ ٦١ ٤٣٫٠٠ ٨٦

غي�����������رت بع�����������ض 
معتق��داتي ومعلوم��اتي 

 عن هدا المجال
 ٥ *دالة ٢٫٣٥٦ ٢١٫٢٥ ٨٥ ١٩٫٠٠ ٣٨ ٢٣٫٥٠ ٤٧

اش���تركت ف���ى مواق���ع 
إلكتروني��ه متخصص��ه 
 فى جراحات التجميل

 ٦ *دالة ١٫٩٦٥ ٤٫٥٠ ١٨ ٧٫٠٠ ١٤ ٢٫٠٠ ٤

ية
وك

سل
ت 

را
أثي

ت
 

اتخ���������ذت ق���������راري 
ب�������إجراء الجراح�������ة  
التجميلي����������ه الت����������ى 

 تاجهاأح

 ١ غير دالة ٠٫٠٩٢ ٦٦٫٠٠ ٢٦٤ ٦٧٫٠٠ ١٣٤ ١٣٠٦٥٫٠٠

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا

التأثيرات الناتجة عن اعتماد المبحوثات أهم تشير بيانات الجدول السابق إل�ى 

 وفقا لمكان على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل

  . اإلقامة

تعرف��ت عل��ى أش��هر " ج��اء ف��ى الترتي��ب األول :يرات المعرفيةفيما يتعلق بالتأث: ًأوال

من إجمالى عين�ة الدراس�ة، % ٣٤٫٧٥، بنسبة "األطباء والمتخصصين فى هدا المجال
م�ن المبحوث�ات % ٤٥٫٠٠من  المبحوثات المصريات، مقاب�ل % ٢٤٫٥٠موزعة بين 

، فق�د بلغ�ت ٠٫٠١ًالكويتيات، حيث يوجد فارق بين النسبتين دال إحصائيا عند مس�توى 
 وهى قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة ب�ين النس�بتين بمس�توى ٣٫١٢٢ المحسوبة Z قيمة
وقد يرجع هدا الفرق بين النسبتين إل�ى اهتم�ام الم�رأه الكويتي�ة أكث�ر بمتابع�ة ،٠٫٩٩ثقة 

وسائل اإلعالم فيما يتعلق بجراحات التجمي�ل وتأثره�ا الش�ديد به�ا وباألطب�اء ال�دين ي�تم 
 أماباقى العبارات ل�م يوج�د ف�روق دال�ة إحص�ائيا ، أكثر من المرأه فى مصرإستضافتهم
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س�اعدتني عل�ى معرف�ه حل�ول لمش�كالت "، فم�ثال فيها بين المرأه فى مجتمع�ى الدراس�ة
م���ن % ٣٤٫٥٠والت���ى ج���اءت ف���ى الترتي���ب الث���انى بنس���بة " جس���دي الت���ى ت���ؤرقني

حص�لت عل�ى "ات، وم�ن المبحوث�ات الكويتي�% ٣٠٫٥٠المبحوثات المصريات، مقابل 
والتى جاءت فى الترتيب الثال�ث "معلومات جديدة لم أكن أعرفها عن جراحات التجميل

ن المبحوث���ات م���% ٢٨٫٥٠م���ن المبحوث���ات المص���ريات، مقاب���ل % ٣٥٫٠٠بنس���بة 
والت��ى " عرف��ت م��ا يناس��بني وم��اال يناس��بني م��ن تل��ك الجراح��ات"وعب��ارة " الكويتي��ات

م���ن المبحوث���ات المص���ريات، مقاب���ل % ٢٤٫٥٠ج���اءت ف���ى الترتي���ب الراب���ع بنس���بة 
تعرف��ت عل��ى األراء "م��ن المبحوث��ات الكويتي��ات،وأخيرا ج��اءت عب��ارة %% ٤٥٫٠٠

فى الترتيب الخامس واألخي�ر بنس�بة "المختلفه عن هده الجراحات وإيجابياتها وسلبياتها
م������ن المبحوث������ات % ٢٢٫٥٠م������ن المبحوث������ات المص������ريات، مقاب������ل % ٢٠٫٠٠

س��بب ف��ى ع��دم وج��ود ف��روق ب��ين المبحوث��ات ف��ى الت��أثيرات وق��د يك��ون ال،الكويتيات
المعرفي��ه إل��ى أهمي��ه وس��ائل اإلع��الم بالنس��بة له��م كمص��در للمعلوم��ات ع��ن جراح��ات 

 .وأنها أمدتهم بالمعلومات التى كانوا يبحثون عنها  ،التجميل

 ج��اءت جمي��ع عب��ارات ه��دا المج��ال دال��ة :فيما يتعلق بالتأثيرات الوجدانية: ًثانيا

 لص��الح ،٠٫٠٥يا عل��ى وج��ود ف��روق ب��ين عين��ة الدراس��ة عن��د مس��توى دالل��ة إحص��ائ
ش��عرت بالخج��ل م��ن عي��وبي " حي��ث ج��اء ف��ى الترتي��ب األول ،المبحوث��ات المص��ريات

م��ن إجم��الى % ٣٦٫٢٥، بنس��بة "الجس��دية وس��عدت بوج��ود حل��ول لمش��كالتي الجس��دية
ل م���ن المبحوث���ات المص���ريات ف���ى مقاب���% ٤٢٫٠٠عين���ة الدراس���ة، موزع���ة ب���ين 

ش�عرت ب�الخوف م�ن " وجاء فى الترتي�ب الث�انى ،من المبحوثات الكويتيات% ٣٠٫٥٠
م�ن % ٣٨٫٠٠موزعة ب�ين % ٣٣٫٠٠بنسبة" دخول غرفه العمليات وأضرار التخدير

وجاء ف�ى الترتي�ب ،من المبحوثات الكويتيات% ٢٨٫٠٠المبحوثات المصريات، مقابل 
، بنس��بة "وقعه��ا بع��د الجراح��ةأخ��اف م��ن ع��دم حص��ولي عل��ى النت��ائج الت��ى أت" األخي��ر
من المبحوثات الكويتي�ات، % ٢١٫٥٠من المبحوثات المصريات فى مقابل % ٣٣٫٠٠

وق��د يرج��ع دل��ك إل��ى أن إهتم��ام الم��رأه المص��رية بجراح��ات التجمي��ل ف��ى المق��ام األول 
 ول��يس م��ن أج��ل الت��رف ،يرج��ع إل��ى المش��كالت النفس��ية الت��ى س��ببتها عيوبه��ا الجس��دية

بالنس���بة لمعظ���م المبحوث���ات ها ومواكب���ة الموض���ة كم���ا ه���و الح���ال والتغيي��ر ف���ى ش���كل
 . بالكويت

اتخ��ذت ق��راري "  ج��اء ف��ى الترتي��ب األول:فيما يتعلق بالتأثيرات السلوكية: ًثالثا
من إجم�الى عين�ة الدراس�ة،  % ٦٦٫٠٠بنسبة" التجميليه التى أحتاجها بإجراء الجراحة
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م���ن % ٦٧٫٠٠ى مقاب���ل م���ن المبحوث���ات المص���ريات، ف���% ٦٥٫٠٠موزع���ة ب���ين 
وي��دل دل��ك عل��ى الت��أثير الكبي��ر لوس��ائل  المبحوث��ات الكويتي��ات، وتتق��ارب النس��بتان،

 أم��ا ،اإلع��الم عل��ى إتخ��اد الم��رأه لق��رار إج��راء جراج��ة تجميلي��ة ف��ى مجتمع��ى الدراس��ة
بالنس��بة لب��اقى العب��ارات كم��ا يتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق فق��د وج��دت بينه��ا ف��روق دال��ة 

 الدراسة فى كال المجتمع�ين، والت�ى ق�د ترج�ع إل�ى اإلخ�تالف بينهم�ا إحصائيا بين عينة
 ، وإل�ى الظ�روف المادي�ة،فى اإلهتمام�ات وأس�باب ودواف�ع اللج�وء لجراح�ات التجمي�ل

العبارات على الت�والى  وجاءت ،وتوفر عامل الوقت، ومعدل التعرض لوسائل اإلعالم
بنس�بة "جس�دية الت�ى تض�ايقنيب�دأت البح�ث باهتم�ام ع�ن حل�ول لمش�كالتي ال: "يل�ى كما

ثم ،م���ن المبحوث���ات بالكوي���ت  %٣٠٫٥٠مقاب���ل  م���ن المبحوث���ات بمص���ر،% ٤٣٫٠٠
أص��بحت أكث��ر حرص��ا عل��ى متابع��ه الجدي��د ف��ى مج��ال جراح��ات التجمي��ل بوس��ائل "

م����ن  المبحوث����ات بمص����ر،مقابل % ١٨٫٥٠ف����ى الترتي����ب الثال����ث بنس����بة " اإلع����الم
 أتن���اقش م���ع ص���ديقاتي ع���ن ه���دا أص���بحت" و،"م��ن المبحوث���ات بالكوي���ت% ٤٣٫٠٠

م�ن % ١٣٫٠٠والت�ى ج�اءت ف�ى الترتي�ب الراب�ع، بنس�بة  "المجال وإيجابياته وس�لبياته
غي�رت "م�ن المبحوث�ات بالكوي�ت، ث�م ج�اءت % ٣٥٫٠٠مقاب�ل  المبحوثات فى مصر،

% ٢٣٫٥٠ف�ى الترتي�ب الخ�امس بنس�بة " بعض معتقداتي ومعلوماتي ع�ن ه�دا المج�ال
 وج�اء ف�ى الترتي�ب ،من المبحوث�ات بالكوي�ت% ١٩٫٠٠قابل م ،من المبحوثات بمصر

 بنس�بة ،"اشتركت فى مواقع إلكترونيه متخصصه فى مجال جراحات التجميل"األخير 
 . من المبحوثات بالكويت% ٧٫٠٠قابل من المبحوثات بمصر، م% ٢٫٠٠

س�ائل  نستنتج من الجدول السابق أن أهم التأثيرات الناتجة عن اعتم�اد الم�رأه عل�ى و *

الت�أثيرات الس�لوكية "اإلعالم للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل، هى 
خاص�ة م�ا يتعل�ق منه�ا بت�أثيرات وس��ائل اإلع�الم عل�ى إتخ�اد الم�رأه لق�رار إج��راء "

 ."التأثيرات الوجدانية"ثم أخيرا " التأثيرات المعرفية" تالها ،الجراحة التجميلية
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 .أه إلى اتخاذ قرار إجراء جراحة تجميلية أهم األسباب التى دفعت المر-٩

 )١٠(جدول رقم 

 .أهم األسباب التى دفعت المرأة إلى اتخاذ قرار إجراء جراحة تجميلية وفقا لمكان اإلقامة
      اإلقامة اإلجمالي الكويت مصر

 % ك % ك % ك    األسباب
الترتيب الداللة zقيمة 

لع���الج عي���وب جس���دي الت���ى 
 تؤلمنى نفسيا

 ١ *دالة٨٤٤٢٫٠٠٥٩٢٩٫٥٠١٤٣٣٥٫٧٥١٫٩٦٧

لل�����تخلص م�����ن المش�����كالت 
الص�حيه الت��ى س�ببتها عي��وبى 

 الجسديه
 ١ *دالة٨٤٤٢٫٠٠٥٩٢٩٫٥٠١٤٣٣٥٫٧٥١٫٩٦٧

ألن زوجى طلب منى إج�راء 
 هده الجراحه

١٫٠٠٦ ٩٫٢٥ ٣٧ ٢٢١١٫٠٠١٥٧٫٥٠
غير 
 دالة

٨ 

٢٢٫٧٥١٫٠٩٨ ٥٠٢٥٫٠٠٤١٢٠٫٥٠٩١ لكى أبدو جميله أمام زوجى
غير 
 دالة

٣ 

للتجديد والتغي�ر ف�ى مظه�رى 
 نيولوك"

 ٤***دالة٢٠٫٧٥٥٫٣٠٢ ٧٥٣٧٫٥٠٨٣ ٤٫٠٠ ٨

ألن ش��كلى ال يعجبن��ى وأري��د 
 بعض التغير

 ٥***دالة١٨٫٠٠٥٫٠٦٢ ٦٦٣٣٫٠٠٧٢ ٣٫٠٠ ٦

ألن ص����ديقتى أج����رت ه����ده 
 الجراحة و نتائجها جيده 

 ٦***دالة١٥٫٧٥٣٫٩٦٥ ٤٥٢٢٫٥٠٦٣ ١٨٩٫٠٠

ألنى شاهدت بوسائل اإلعالم 
س���������يدات أج���������رين ه���������ده 

 الجراحات ونتائجها مدهله  
٥٨٢٩٫٠٠٥٢٢٦٫٠٠١١٠٢٧٫٥٠١٫٠٥٣

غير 
 دالة

٢ 

لك�����ى يص�����بح ش�����كلى مث�����ل 
المم�����ثالت الن�����ى اش�����اهدهم 

 بوسائل اإلعالم
 ٧ *دالة١٢٫٠٠٢٫٠١٢ ٣٣١٦٫٥٠٤٨ ١٥٧٫٥٠

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا

أهم األسباب التى دفعت المبحوثات إلى إتخاذ  بيانات الجدول السابق إلى تشير

ي��وب جس��دي الت��ى لع��الج ع" ه��ى ،قرار إجراء جراحة تجميلية وفقا لمكان اإلقامة
" لل��تخلص م��ن المش��كالت الص��حيه الت��ى س��ببتها عي��وبى الجس��ديه"و " ت��ؤلمنى نفس��يا

لى عين�ة الدراس�ة، موزع�ة م�ن إجم�ا% ٣٥٫٧٥والتى جاءت فى الترتيب األول بنس�بة 
م����ن المبحوث����ات % ٢٩٫٥٠م����ن المبحوث����ات المص����ريات، مقاب����ل % ٤٢٫٠٠ب����ين 

، كمايتض�ح ٠٫٠٥ًالكويتيات، حيث يوجد فارق بين النسبتين دال إحصائيا عند مستوى 
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م��ن الج��دول الس��ابق وج��ود ف��روق دال��ة إحص��ائيا ب��ين الم��رأه م��ن عين��ة الدراس��ة ف��ى 
والت�ى ج�اءت ف�ى الترتي�ب " نيول�وك - التغي�ر ف�ى مظه�رىللتجديد و: "العبارات التالية
ل��دى المبحوث��ات % ٣٧٫٥٠ل��دى المبحوث��ات بمص��ر، مقاب��ل  % ٤٫٠٠الراب��ع بنس��بة 

" ألن ش��كلى ال يعجبن��ى وأري��د بع��ض التغي��ر"وج��اءت ف��ى الترتي��ب الخ��امس ،بالكويت
ألن " ث��م ،للمبحوث��ات بالكوي��ت% ٣٣٫٠٠للمبحوث��ات بمص��ر، مقاب��ل % ٣٫٠٠بنس��بة 
% ٩٫٠٠ف��ى الترتي��ب الس��ادس بنس��بة "  أج��رت ه��ده الجراح��ة ونتائجه��ا جي��دهقتىص��دي

لكى يصبح ش�كلى " وجاءت ،للمبحوثات بالكويت% ٢٢٫٠٠للمبحوثات بمصر، مقابل 
للمبحوث���ات % ٧٫٥٠ف���ى الترتي��ب الس��ابع، بنس��بة " مث��ل المم��ثالت بوس��ائل اإلع��الم

روق إل��ى أن الم��رأه  وترج��ع ه��ده الف��،للمبحوث��ات بالكوي��ت% ١٦٫٥٠بمص��ر، مقاب��ل 
بمص��ر تج��رى جراح��ات التجمي��ل غالب��ا به��دف ال��تخلص م��ن المش��كالت الص��حية الت��ى 

 أم�ا الم�رأه بالكوي�ت ، ولل�تخلص م�ن عالم�ات التق�دم ف�ى الس�ن،سببتها عيوبها الجسدية
فتلجأ إلى جراحات التجميل غالبا للترف والجمال والكمال فى مظهرها وتقليد الم�ثالت 

 .لتغيير والتجديد فى مظهرهاالم وابوسائل اإلع

      كما يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المبحوثات م�ن 

ج�رت ه�ده ألنى شاهدت بوس�ائل اإلع�الم س�يدات أ: " الدراسة فى العبارات التاليةعينة
م��ن % ٢٩٫٠٠والت��ى ج��اءت ف��ى الترتي��ب الثانى،بنس��بة " الجراح��ات ونتائجه��ا مدهل��ه

لك��ى أب��دو جميل��ة " وج��اءت ،م��ن المبحوث��ات بالكوي��ت% ٢٦٫٠٠ ،ات بمص��رالمبحوث��
م����ن المبحوث����ات بمص����ر، % ٢٥٫٠٠ف����ى الترتي����ب الثال����ث، بنس����بة " أم����ام زوج����ى

ألن زوج�ى طل�ب من�ى إج�راء ه�ده "من المبحوث�ات بالكوي�ت، ث�م ج�اءت % ٢٠٫٠٠و
للمبحوث����ات بمص����ر، %١١٫٠٠ف����ى الترتي����ب الث����امن واألخي����ر بنس����بة " الجراح����ة 

 وق��د يرج��ع الس��بب ف��ى ع��دم وج��ود ف��روق ب��ين عين��ة ،للمبحوث��ات بالكوي��ت% ٧٫٥٠و
 إل��ى الت��أثير الكبي��ر لوس��ائل اإلع��الم عل��ى الم��رأه ف��ى ،الدراس��ة ف��ى العب��ارات الس��ابقة

 وأن المرأه ف�ى ك�ل المجتمع�ات ،مجتمعى الدراسة فيما يتعلق بمجال جراحات التجميل
 لدا فإن مشاهدتها لوسائل اإلع�الم ،مالتنظر لألخريات وتتمنى أن تكون مثلهن فى الج

 وت�تعلم م�نهم كي�ف تعتن�ى ،تزيد من رغبته�ا ف�ى أن يك�ون مظهره�ا مث�ل م�ن تش�اهدهم
بمظهره��ا وش��كلها وتع��الج عيوبه��ا الجس��دية، أيض��ا أن ك��ل إم��رأه عل��ى ظه��ر األرض 

 . وحتى إن لم يطلب منها دلك صراحةتتمنى أن تكون األجمل أمام زوجها

أن أه�م األس�باب الت�ى دفع�ت الم�رأه بمص�ر إل�ى إتخ�اد : جدول السابق  نستنتج من ال *
لع��الج عي��وب جس��دي الت��ى : " عل��ى الت��والىكان��تق��رار إج��راء جراح��ة تجميلي��ة 
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 ألن�ى -تؤلمنى نفسيا وللتخلص من المشكالت الصحيه التى سببتها عي�وبى الجس�دية
 لك��ى -دهل�هش�اهدت بوس�ائل اإلع�الم س�يدات ق�د أج��رت ه�ده الجراح�ات ونتائجه�ا م

 ألن ص�ديقتى - ألن زوجى طلب منى إجراء ه�ده الجراح�ة-أبدو جميله أمام زوجى
 لكى يصبح شكلى مثل الممثالت التى أش�اهدهم -أجرت هده الجراحة ونتائجها جيده

 ألن ش�كلى ال يعجبن�ى -" نيول�وك" للتجدي�د والتغي�ر ف�ى مظه�رى -بوسائل اإلع�الم
خ�اد الم�رأه بالكوي�ت لق�رار إج�راء جراح�ات  أم�ا ع�ن أه�م أس�باب إت،"وأريد التغي�ر

 ألن ش�كلى ال -"نيولوك"للتجديد والتغير فى مظهرى : " فهى على التوالى،تجميلية
لع�الج عي�وب جس�دي الت�ى ت�ؤلمنى نفس�يا و لل�تخلص م�ن "  -يعجبنى وأريد التغي�ر

 ألن��ى ش��اهدت بوس��ائل اإلع��الم -المش��كالت الص��حيه الت��ى س��ببتها عي��وبى الجس��دية
 ألن ص�ديقتى أج�رت ه�ده الجراح�ة -أجرين هده الجراحات ونتائجها مدهل�هسيدات 

لك��ى يص��بح ش��كلى مث��ل المم��ثالت - لك��ى أب��دو جميل��ه أم��ام زوج��ى-و نتائجه��ا جي��ده
 " . ألن زوجى طلب منى إجراء هده الجراحة-بوسائل اإلعالم

مدى تأثير وسائل اإلعالم على إتخاد المرأه لقرار إجراء جراحة  -١٠
 .تأثيرا   وأكثر هده الوسائلتجميلية،

 )١١(جدول رقم 

 ًاحة تجميلية وفقا لمكان اإلقامةمدى تأثير وسائل اإلعالم على إتخاذ المرأه لقرار إجراء جر

                اإلقامة اإلجمالي الكويت مصر

 % ك % ك % ك مدى التأثير 

 ٦٥٫٥٠ ٢٦٢ ٧١٫٠٠ ١٤٢ ٦٠٫٠٠ ١٢٠ تأثير بدرجة كبيرة 

 ٢٧٫٢٥ ١٠٩ ٢٣٫٥٠ ٤٧ ٣١٫٠٠ ٦٢ بدرجة متوسطة تأثير 

 ٧٫٢٥ ٢٩ ٥٫٥٠ ١١ ٩٫٠٠ ١٨ تأثير بدرجة قليلة 

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ يــجمالاإل

 ٠٫٠٥دالة عند =    مستوي الداللة ٠٫١٥٢=      معامل التوافق ٢=      درجة الحرية ٥٫٢٣١= ٢قيمة كا

 ٥٫٢٣١=  وج�د أنه�ا ،٢=ة حري�ة  من الجدول السابق عند درج٢بحساب قيمة كا

، أى أن مس�توى المعنوي�ة أص�غر ٠٫٠٥= ًوهى قيمة دالة إحصائيا عند  مستوى داللة 
ً تقريبا، مما يؤكد وجود عالق�ة دال�ة ٠٫١٥٢، وقد بلغت قيمة معامل التوافق ٠٫٠٥من 

وم�دى ت��أثير وس��ائل اإلع��الم عل��ى قي��ام )  الكوي��ت-مص��ر(ًإحص�ائيا ب��ين مك��ان اإلقام��ة 
 . باتخاذ قرار إجراء جراحة تجميلية– عينة الدراسة -بحوثات الم
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تاثير وسائل اإلعالم بدرجه "      وتش��ير النت��ائج التفص��يلية للج��دول الس��ابق إل��ى أن 

 ج�اء ،على المبحوثات من عينة الدراسة فى إتخاد قرار إجراء جراح�ة تجميلي�ة "كبيرة
م��ن % ٧١٫٠٠ص��ر، مقاب��ل م��ن المبحوث��ات بم% ٦٠٫٠٠ف��ى الترتي��ب األول بنس��بة 

ف�ى الترتي�ب " تأثير وسائل اإلعالم بدرجة متوسطة"المبحوثات الكويتيات، بينما جاء 
، للمبحوث�ات بالكوي�ت% ٢٣٫٥٠من المبحوثات بمصر، مقابل % ٢٧٫٢٥بنسبة،الثانى

% ٩٫٠٠ ف�ى الترتي�ب األخي�ر بنس�بة" تأثير وسائل اإلعالم بدرجة ضعيفة"بينما جاء 
، وق�د يرج�ع دل�ك إل�ى م�ن المبحوث�ات بالكوي�ت% ٥٫٥٠صر، مقابل من المبحوثات بم

أن مع��دل تع��رض الم��رأه بالكوي��ت لوس��ائل اإلع��الم عل��ى إختالفه��ا  أكب��ر فيم��ا يتعل��ق 
 كما أنها أكثر تأثرا بم�ا تش�اهده وتتعلم�ه م�ن وس�ائل اإلع�الم ،بمجال جراحات التجميل

 له�دا ك�ان ،د أن تكون مثلهمعن هدا المجال، فهى تتأثر بشكل الممثالت ومظهرهم وتو
ت��أثير وس��ائل اإلع��الم عليه��ا أكب��ر ف��ى إتخ��اد ق��رار إج��راء جراح��ة تجميلي��ة م��ن الم��رأه 

 . المصريه التى يؤثر عليها الجانب اإلصالحى أكثر من الجانب الجمالى والترفيهى 

 أكثر وسائل اإلعالم تأثيرا على المرأة فى اتخاذ قرار إجراء الجراحات -١١
 .التجميلية

 )١٢(جدول رقم 

 أكثر وسائل اإلعالم تأثيرا على المرأة فى اتخاذ قرار إجراء جراحات تجميلية وفقا لمكان اإلقامة

      اإلقامة اإلجمالي الكويت مصر

 % ك % ك % ك    الوسائل
 الداللة zقيمة 

ب
رتي

الت
 

 ٣ ***دالة٢٢٫٥٠٣٫٩٥٦ ٩٠ ٧٣٣٦٫٥٠١٧٨٫٥٠ التلفزيون

 ١٠ غير دالة٠٫٦٨٩ ٣٫٥٠ ١٤ ٢٫٠٠ ٤ ١٠٥٫٠٠ الصحافة

 ٨ غير دالة٠٫٨٦٩ ٩٫٧٥ ٣٩ ٢٢١١٫٠٠١٧٨٫٥٠ اإلذاعة 

 ٥ *دالة١٥٫٧٥٢٫١٠٢ ٤٢٢١٫٠٠٢١١٠٫٥٠٦٣المواقع التلفزيونية على اإلنترنت

 ٩ غير دالة١٫٣٥٢ ٦٫٧٥ ٢٧ ٤٫٠٠ ٨ ١٩٩٫٥٠ مواقع الصحف اإللكترونية

 ٥ ***دالة١٥٫٧٥٤٫١١٢ ٦٣ ٠٫٠٠ ٦٣٣١٫٥٠٠ الفيس بوك

 ١ ***دالة٥٥٢٧٫٥٠٩١٤٥٫٥٠١٤٦٣٦٫٥٠٣٫٥٢٤ جوجل

 ٢ ***دالة٢٣٫٧٥٦٫٥٠٢ ٩١٤٥٫٥٠٩٥ ٢٫٠٠ ٤ تويتر

 ٤ ***دالة٢٠٫٢٥٤٫٦٨٥ ٧٧٣٨٫٥٠٨١ ٢٫٠٠ ٤ انستجرام

 ٧ **دالة١٠٫٢٥٣٫١٤٢ ٣٩١٩٫٥٠٤١ ١٫٠٠ ٢ سناب شات

 ٦ **دالة١٤٫٧٥٢٫٩٨٦ ٤٤٢٢٫٠٠٥٩ ١٥٧٫٥٠ غرف الحوار

ى
اع

تم
الج

ل ا
ص

وا
الت

ع 
واق

م
 ٦ غير دالة١٤٫٧٥١٫٨٦٧ ٣٦١٨٫٠٠٢٣١١٫٥٠٥٩ اليوتيوب 

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا
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ًأكثر وسائل اإلعالم تأثيرا على المرأه فى اتخاذ توضح بيانات الجدول السابق 

 حي��ث ج��اء ف��ى الترتي��ب األول ،قرار إجراءالجراحات التجميلية وفقا لمكان اإلقامة
للمبحوث�ات بالكوي�ت، % ٤٥٫٥٠للمبحوث�ات بمص�ر، مقاب�ل  %٢٧٫٥٠، بنسبة جوجل

، كم�ا وج�دت ف�روق ٠٫٠٠١ًحيث يوجد فارق بين النسبتين دال إحصائيا عن�د مس�توى 
 وال�دى ج�اء ف�ى الترتي�ب تويتر: دالة إحصائيا ب�ين عين�ة الدراس�ة ف�ى الوس�ائل التالي�ة 

للمبحوث��ات بالكوي��ت،  %٤٥٫٥٠للمبحوث��ات بمص��ر، مقاب��ل % ٢٫٠٠الث��انى، بنس��بة 
للمبحوث�ات المص�ريات مقاب�ل % ٣٦٫٥٠ بنس�بة ، ج�اء ف�ى الترتي�ب الثال�ثالتلفزيونو

% ٢٫٠٠بنس�بة  ، جاء فى الترتي�ب الراب�ع إنستجرامللمبحوثات الكويتيات، و% ٨٫٥٠
 المواقع للمبحوث����ات الكويتي����ات، و% ٣٨٫٥٠للمبحوث����ات المص����ريات  ف����ى مقاب����ل

للمبحوث�ات المص�ريات %% ٢١٫٠٠ جاءت ف�ى الترتي�ب الخ�امس بنس�بة التليفزيونية
 ج�اءت ف�ى الترتي�ب الس�ادس غرف الحوارو ،للمبحوثات الكويتي�ات% ١٠٫٥٠مقابل 

 و ،للمبحوث���ات الكويتي���ات%٢٢٫٠٠للمبحوث���ات المص���ريات مقاب���ل % ٧٫٥٠بنس���بة 
للمبحوث�ات المص�ريات %% ١٫٠٠ ال�دى ج�اء ف�ى الترتي�ب الس�ابع بنس�بة سناب شات

 وترج��ع ه��ده الف��روق إل��ى اإلختالف��ات ب��ين ،للمبحوث��ات الكويتي��ات% ١٩٫٥٠مقاب��ل 
فى اإلهتمام بوس�ائل اإلع�الم، حي�ث أن هن�اك بع�ض " مكان اإلقامة"مجتمعى الدراسة 

وسائل اإلعالم التى تهتم بها المرأه بمصر وتؤثر عليها فى إتخاد ق�رار إج�راء جراح�ة 
والتى تختلف عن تلك التى تهتم به�ا الم�رأه  بالكوي�ت وت�ؤثر عليه�ا أيض�ا ف�ى  ،تجميلية

 . إتخاد القرار 

كما يتضح من الجدول السابق عدم وج�ود ف�روق دات دالل�ة إحص�ائية  ف�ى ت�أثير 

بع���ض وس���ائل اإلع���الم عل���ى الم���رأه م���ن عين���ة الدراس���ة  ف���ى المجتمع���ين المص���رى 
وال��دى ج��اء ف��ى اليوتيوب  مث��ل ،ميلي��ةوالك��ويتى ف��ى إتخ��اد ق��رار إج��راء جراح��ة تج

للمبحوث�ات %  ١١٫٥٠للمبحوث�ات بمص�ر و% ١٨٫٠٠الترتيب السادس مكرر،بنس�بة 
للمبحوث��ات % ١١٫٠٠ والت��ى ج��اءت ف��ى الترتي��ب الث��امن بنس��بة  واإلداعة،بالكوي��ت
والتى جاءت ف�ى مواقع الصحف اإللكترونية للمبحوثات بالكويت، و% ٨٫٥٠بمصر و

، للمبحوث��ات بالكوي��ت% ٤٫٠٠للمبحوث��ات بمص��ر، و% ٩٫٥٠بنس��بة ،الترتي��ب التاس��ع

للمبحوثات بمصر، مقاب�ل % ٥٫٠٠ والتى جاءت فى الترتيب العاشر، بنسبةوالصحافة
 .للمبحوثات بالكويت % ٢٫٠٠

ًنستنتج من الجدول السابق أن أكثر وسائل اإلعالم تأثيرا على المرأه ف�ى مص�ر ف�ى   *

 - الف�يس ب�وك-التليفزيون"يلية، كانت على التوالى جراحات تجم اتخاذ قرار إجراء
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 مواق�ع الص�حف - اإلذاع�ة- اليوتي�وب- المواق�ع التلفزيوني�ة عل�ى اإلنترن�ت-جوجل
أم��ا  ،" س��ناب ش��ات - ت��ويتر واإلنس��تجرام- الص��حافة- غ��رف الح��وار-اإللكتروني��ة

ذ ًبالنس���به للم���رأه بالكوي���ت فكان���ت أكث���ر وس���ائل اإلع���الم ت���أثيرا عليه���ا ف���ى اتخ���ا
 - غ��رف الح��وار-اإلنس��تجرام- ت��ويتر-جوج��ل"الت��والى " القرار،ه��ى عل��ى الت��والى 

 -التليفزي�ون واإلذاع�ة-  المواقع التلفزيونية عل�ى اإلنترن�ت - اليوتيوب-سناب شات
 " .  الصحافة-مواقع الصحف اإللكترونية

 - :نتائج التحقق من صحة فروض الدراسة: ًثانيا

 -:التحقق من صحة فروض الدراسة تعرض الباحثة فيما يلى نتائج 

توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين درجة إهتمام المرأة : الفرض األول

بجراحات التجميل وكثافة إعتمادها على وسائل اإلعالم للحصول على 

 . هده الجراحات  المعلومات عن

 )١٣(جدول  رقم 

 التجميل وكثافة اعتمادها على وسائل معامل االرتباط بين درجة اهتمام المرأة بجراحات

 اإلعالم للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل

 درجة اهتمام المرأة بجراحات التجميل 
            المتغير

 العدد المتغير
قيمة 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

كثافة االعتماد على وسائل اإلعالم للحصول على 

 المعلومات عن جراحات التجميل
 ***دالة ٠٫١٨٦ ٤٠٠

باس��تخدام معام��ل ارتب���اط بيرس��ون وج��ود عالق���ة : يتب��ين م��ن الج��دول الس���ابق

 -مرتفع(ًارتباطيه موجبة ودالة إحصائيا بين مستويات اهتمام المرأة بجراحات التجميل
وكثاف�ة إعتماده�ا عل�ى وس�ائل اإلع�الم للحص�ول عل�ى المعلوم�ات )  منخفض-متوسط 

 وه�ي قيم�ة دال�ة ٠٫١٨٦مة معامل ارتب�اط بيرس�ون عن هده الجراحات، حيث بلغت قي
توجد : "وبالتالى فقد تحققت صحة هذا الفرض ،٠٫٠٥=ًإحصائيا عند مستوى داللة 

عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين درجة اهتمام المرأة بجراحات التجميل 

" حاتوكثافة اعتمادها على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن هده الجرا
أى أنه كلما زادت درجة اهتمام المرأة بجراحات التجمي�ل زادت درج�ة اعتماده�ا عل�ى 

 .وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن هده الجراحات
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توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين أهداف اعتماد : الفرض الثانى

ميل وكثافة المرأة على وسائل اإلعالم فيما يتعلق بمجال جراحات التج

 .هذا االعتماد

 )١٤(جدول رقم 

معامل االرتباط بين أهداف اعتماد المرأة على وسائل اإلعالم فيما يتعلق بمجال جراحات 

 التجميل وكثافة هذا االعتماد

كثافة اعتماد المرأه على وسائل اإلعالم للحصول 

 على المعلومات عن جراحات التجميل
            المتغير

 المتغير
 مستوى الداللة قيمة بيرسون عددال

 ***دالة ٠٫١٥٩ ٤٠٠ هدف الفهم

 ***دالة ٠٫١٨٣ ٤٠٠ هدف التوجيه

أهداف اعتماد المرأه على 

وسائل اإلعالم للحصول 

على المعلومات عن 

 ***دالة ٠٫١٧٢ ٤٠٠ هدف التسلية جراحات التجميل

ود عالق��ة وج��"يتب��ين م��ن الج��دول الس��ابق باس��تخدام معام��ل ارتب��اط بيرس��ون 
ًإرتباطي��ه موجب��ة ودال���ة إحص��ائيا ب��ين أه���داف إعتم��اد الم��رأة عل���ى وس��ائل اإلع���الم 

وكثاف�ة )  التس�لية- التوجي�ه -الفه�م (للحصول عل�ى المعلوم�ات ع�ن جراح�ات التجمي�ل 
 : ودلك كما يلى،"إعتمادها على هده الوسائل

 معام��ل ارتب��اط باس��تخدام،تب��ين م��ن الج��دول السابق: فيما يتعلق بهدف الفهم": أوال
ًبيرسون وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحص�ائيا ب�ين أه�داف إعتم�اد الم�رأه عل�ى 

وكثاف��ة إعتماده��ا عل��ى ه��ده الوس��ائل للحص��ول عل��ى ) ه��دف الفه��م(وس��ائل اإلع��الم 
 ٠٫١٥٩المعلومات عن جراحات التجمي�ل، حي�ث بلغ�ت قيم�ة معام�ل ارتب�اط بيرس�ون 

 .٠٫٠٠١=ستوى داللة ًوهي قيمة دالة إحصائيا عند م

 يتب�ين م�ن الج�دول الس�ابق، باس�تخدام معام�ل ارتب�اط فيما يتعلق بهدف التوجيه: ثانيا

ًبيرسون وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحص�ائيا ب�ين أه�داف إعتم�اد الم�رأه عل�ى 

وكثاف��ة إعتماده��ا عل��ى ه��ده الوس��ائل للحص��ول عل��ى ) ه��دف التوجي��ه(وس��ائل اإلع��الم
 ٠٫١٨٣حي��ث بلغ��ت قيم��ة معام��ل ارتب��اط بيرس��ون ،راح��ات التجميلالمعلوم��ات ع��ن ج

 .٠٫٠٠١=ًوهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

باس��تخدام معام��ل ارتب��اط ، يتب��ين م��ن الج��دول السابقفيما يتعلق بهدف التسلية: ثالثا
ًبيرسون وجود عالقة إرتباطيه موجبة ودالة إحص�ائيا ب�ين أه�داف إعتم�اد الم�رأه عل�ى 
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وكثاف��ة اعتماده��ا عل��ى ه��ده الوس��ائل للحص��ول عل��ى ) ه��دف التس��لية(ئل اإلع��الم وس��ا
 ٠٫١٧٢= حيث بلغت قيمة معام�ل ارتب�اط بيرس�ون ،المعلومات عن جراحات التجميل

وبالتالى تحققت صحة هذا  . ٠٫٠٠١=ًوه�ي قيم��ة دال�ة إحص��ائيا عن�د مس��توى دالل�ة 

 بين أهداف اعتماد المرأة توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا ":الفرض

وه�دا ، "على وسائل اإلعالم فيما يتعلق بمجال جراحات التجميل وكثافة هذا اإلعتماد
يعنى أنه كلما كان لدى الم�رأه أه�داف قوي�ة ت�دفعها إل�ى اإلعتم�اد عل�ى وس�ائل اإلع�الم 
بخصوص مجال جراحات التجميل فإنه سوف تزداد لديها درجة هدا اإلعتماد من أج�ل 

 .ق هده األهداف تحقي

توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين كثافة إعتماد المرأة : الفرض الثالث

على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل 

 .والتأثيرات الناتجة عن هذا االعتماد

 )١٥(جدول رقم 

م للحصول على المعلومات عن معامل االرتباط بين كثافة اعتماد المرأة على وسائل اإلعال

 جراحات التجميل والتأثيرات الناتجة عن هذا االعتماد

كثافة االعتماد على وسائل اإلعالم للحصول على 

 المعلومات عن جراحات التجميل
            المتغير

 المتغير
 مستوى الداللة قيمة بيرسون العدد

 ***دالة ٠٫١٩٧ ٤٠٠ رفيةتأثيرات مع

 ***دالة ٠٫١٧٩ ٤٠٠ تأثيرات وجدانية
تأثيرات االعتماد على 

 وسائل اإلعالم 
 ***دالة ٠٫١٥٨ ٤٠٠ تأثيرات سلوكية

يتب���ين م���ن الج���دول الس���ابق، باس���تخدام معام���ل إرتب���اط بيرس���ون وج���ود عالق���ة 

ًارتباطيه موجبة ودالة إحصائيا بين كثافة اعتماد الم�رأة عل�ى وس�ائل اإلع�الم المختلف�ة 

 -معرفي��ة (وم�ات ع��ن جراح�ات التجمي�ل وت��أثيرات ه�ذا االعتم�اد للحص�ول عل�ى المعل
 ) : سلوكية-وجدانية 

 يتبين من الجدول السابق، باستخدام معامل ارتب�اط بيرس�ون :التأثيرات المعرفية: أوال 
ًوج��ود عالق��ة ارتباطي��ه موجب��ة ودال��ة إحص��ائيا ب��ين كثاف��ة اعتم��اد الم��رأة عل��ى وس��ائل 

ات ع��ن جراح��ات التجمي��ل وت��أثيرات ه��ذا اإلعتم��اد اإلع��الم للحص��ول عل��ى المعلوم��
 وه�ي قيم�ة ٠٫١٩٧حي�ث بلغ�ت قيم�ة معام�ل ارتب�اط بيرس�ون  ،"التأثيرات المعرفية "

 .٠٫٠٠١=ًدالة إحصائيا عند مستوى داللة 
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 يتبين من الجدول السابق، باستخدام معامل ارتباط بيرس�ون التأثيرات الوجدانية : ثانيا
ًجب��ة ودال��ة إحص��ائيا ب��ين كثاف��ة إعتم��اد الم��رأة عل��ى وس��ائل وج��ود عالق��ة ارتباطي��ه مو

اإلع��الم المختلف��ة للحص��ول عل��ى المعلوم��ات ع��ن جراح��ات التجمي��ل وت��أثيرات ه��ذا 
 وه�ي ٠٫١٧٩،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون "التأثيرات الوجدانية"االعتماد 

 .٠٫٠٠١=ًقيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 يتبين من الجدول السابق، باستخدام معام�ل ارتب�اط بيرس�ون ت السلوكيةالتأثيرا : ثالثا

ًوج��ود عالق��ة ارتباطي��ه موجب��ة ودال��ة إحص��ائيا ب��ين كثاف��ة اعتم��اد الم��رأة عل��ى وس��ائل 

اإلع��الم المختلف��ة للحص��ول عل��ى المعلوم��ات ع��ن جراح��ات التجمي��ل وت��أثيرات ه��ذا 
 وه�ي ٠٫١٥٨ل ارتب�اط بيرس�ون حيث بلغت قيمة معام ،"التأثيرات السلوكية"اإلعتماد

وبالتالى فقد تحققت صحة هذا الفرض  ،٠٫٠٠١ًقيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين كثافة  :"وال��ذى ي��نص عل��ى أن��ه

اعتماد المرأة على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل 

، أى أن�ه كلم�ا ازداد إعتم�اد الم�رأه عل�ى وس�ائل "اتجة عن هذا اإلعتمادوالتأثيرات الن
اإلعالم للحصول على المعلومات ع�ن جراح�ات التجمي�ل كلم�ا ك�ان تأثره�ا أكب�ر به�ده 

 . الوسائل وبالمعلومات التى تحصل عليها من خاللها 

د المرأة توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين كثافة اعتما: الفرض الرابع

على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل 

 .ومعدل اتخاذها قرار إجراء جراحة تجميلية

 )١٦(جدول رقم 

معامل االرتباط بين كثافة اعتماد المرأه على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن 

 جراحات التجميل ومعدل اتخاذها لقرار إجراء جراحة تجميلية

كثافة االعتماد على وسائل اإلعالم للحصول على 

 المعلومات حول جراحات التجميل
            المتغير

 المتغير
 مستوى الداللة قيمة بيرسون العدد

 ***دالة ٠٫١٨٦ ٤٠٠ معدل اتخاذ قرار إجراء جراحة تجميلية

قة وجود عال باستخدام معامل ارتباط بيرسون يتبين من نتائج الجدول السابق
ًدالة إحصائيا بين كثافة اعتماد المرأة على وسائل اإلعالم كمصدر للحصول على 

حيث  ،المعلومات عن جراحات التجميل ومعدل اتخاذها لقرار إجراء جراحة تجميلية
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ً وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ٠٫١٨٦بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

توجد عالقة ارتباطية موجبة "ذا الفرض وبالتالى فقد تحققت صحة ه، ٠٫٠٠١=

ودالة إحصائيا بين كثافة اعتماد المرأة على وسائل اإلعالم للحصول على 

 ،"المعلومات عن جراحات التجميل ومعدل اتخاذها لقرار إجراء جراحة تجميلية

 Viren 2008 " التى توصل إليها كل منائجوتتفق هده النتيجة مع النت
Swam"،Richard 2007    Crockett" - 2010 Charlotte ،"Julie & 

Marika -2010 "وسائل اإلعالم كان لها تأثير مباشر على المرأه من عينة أن 
الدراسة والرجل أيضا فى إتخاد قرار إجراء جراحة تجميلية وخفض التردد والخوف 

  لكن إختلفت هده النتيجة مع النتائج التى توصل اليها،من الخضوع لتلك الجراحات
"٢٠٠٧ Amy Brown  "بأنه لم يؤثر التعرض لوسائل اإلعالم على فى دراستة 

 .إتخاد قرار إجراءالجراحات التجميلية في كل من النساء والرجال 

تختلف درجة إتخاذ المرأة لقرار إجراء جراحة تجميلية باختالف : الفرض الخامس

 .مستوى إهتمامها بجراحات التجميل

 )١٧(جدول رقم 

باين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثات على مقياس اتخاذ قرار تحليل الت

 ًإجراء جراحة تجميلية تبعا الختالف مستوى االهتمام بجراحات التجميل

 مصدر التباين
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 ١٫٣٦٢ ٢ ٢٫٧٢٤ بين المجموعات

 ٠٫٤٤٢ ٣٩٧ ١٧٥٫٢٧٦ اخل المجموعاتد

  ٣٩٩ ١٧٨٫٠٠٠ المجمــوع

 ***دالة ٧٫٠٥٦

توضح بيانات الجدول السابق وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائية ب�ين المبحوث�ات 
الالتي يمثلن مستويات االهتمام المختلفة بجراحات التجمي�ل، وذل�ك عل�ي مقي�اس إتخ�اذ 

ذه القيم��ة دال��ة عن��د  وه��٧٫٠٥٦ق��رار إج��راء جراح��ة تجميلي��ة، حي��ث بلغ��ت قيم��ة ف 
، مم��ا ي��دل عل��ى وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائية ب��ين متوس��طات ٠٫٠٠١مس��توى 

 عل�ى مقي�اس إتخ�اذ ق�رار إج�راء جراح�ات التجمي�ل -من عين�ة الدراس�ة-درجات المرأه
: وهو ما يثبت صحة هذا الفرض ،تبعا الختالف مس�توى إهتمامه�ا به�ده الجراح�ات

 إجراء جراحة تجميلية باختالف مستوى إهتمامها يختلف معدل إتخاذ المرأة لقرار"

أى انه عندما تكون المراه مهتمه بدرج�ة كبي�ره بمج�ال جراح�ات ، "بجراحات التجميل
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التجميل فإنها سوف تجرى هده الجراح�ات بمع�دل أكب�ر م�ن تل�ك الت�ى يك�ون إهتمامه�ا 
   .متوسط أو منخفض بتلك الجراحات 

 )١٨(جدول رقم 

لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس اتخاذ قرار إجراء  L.S.Dنتائج تحليل 

 جراحة التجميل

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات

 ٢٫٠٨   - مرتفع

 ١٫٨٧  - ٠٫٢٠٨٩ متوسط

***٠٫٨٨٠٦ منخفض  ٠٫٦٧١٨**  - ١٫٢٠ 

ولمعرفة مصدر التباين للفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعات المبحوث�ات 

 بطريق��ة أق��ل ف��رق معن��وي، وإتض��ح أن إتخ��اذ ق��رار L.S.D ىتب��ار البع��دأج��رى االخ
إجراء جراحات التجمي�ل ي�زداد ل�دى المبحوث�ات مرتفع�ى اإلهتم�ام بجراح�ات التجمي�ل 

 .أكثر من متوسطى ومنخفضى اإلهتمام 

ًكما اتضح أن هناك اختالفا بين المبحوثات منخفضى مستوى االهتم�ام بجراح�ات 

 ٠٫٦٧١٨=متوسطى االهتم�ام بف�رق ب�ين المتوس�طين الحس�ابيين التجميل والمبحوثات 
وه��و ف��رق دال إحص��ائيا عن��د مس��توى دالل��ة ، لص��الح المبحوث��ات متوس��طى اإلهتم��ام

ً، واتض����ح أن هن����اك اختالف����ا ب����ين المبحوث����ات منخفض����ى مس����توى االهتم����ام ٠٫٠١

 ٠٫٨٨٠٦والمبحوث��ات مرتفع��ى مس��توى االهتم��ام بف��رق ب��ين المتوس��طين الحس��ابيين 
 وه��و ف��رق دال إحص��ائيا عن��د مس��توى ،لص��الح المبحوث��ات مرتفع��ى مس��توى االهتم��ام

ً، بينم��ا ظه��ر أن��ه ل��يس هن��اك اختالف��ا ب��ين المبحوث��ات متوس��طى مس��توى ٠٫٠٠١دالل��ة 

 حي��ث بل��غ الف��رق ب��ين المتوس��طين ،االهتم��ام والمبحوث��ات مرتفع��ى مس��توى االهتم��ام
 ٠٫٠٥ مستوى داللة ،وهو فرق غير دال إحصائيا عند٠٫٢٠٨٩الحسابيين 

يختلف معدل اتخاذ المرأه لقرار إجراء جراحة تجميلية باختالف : الفرض السادس

درجة تأثيرات اعتمادها على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن جراحات 

 .التجميل
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 )١٩(جدول رقم 

 تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثات على مقياس اتخاذ قرار

 ًإجراء جراحة تجميلية تبعا الختالف درجة تأثيرات االعتماد على وسائل اإلعالم

 مصدر التباين
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 ١٫٦٦٢ ٢ ٣٫٣٢٤ بين المجموعات

 ٠٫٤١٠ ٣٩٧ ١٦٢٫٧١٦ داخل المجموعات

  ٣٩٩ ١٦٦٫٠٤٠ المجمــوع

 ***دالة ٤٫٠٥٥

توضح بيانات الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثات 
الالتي يمثلن مستويات التأثير المختلفة الناتجة عن االعتماد على وسائل اإلعالم 
كمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل، وذلك علي مقياس اتخاذ قرار إجراء 

، ٠٫٠٠١القيمة دالة عند مستوى وهذه ٤٫٠٥٥ حيث بلغت قيمة ف ،جراحة تجميلية
يختلف معدل اتخاذ المرأه لقرار إجراء جراحة  ":وهو ما يثبت صحة هذا الفرض

تجميلية باختالف درجة تأثيرات اعتمادها على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات 

 بمعنى أن المرأه التى تأثرت أكثر بوسائل اإلعالم وما ،" عن جراحات التجميل
 سوف تتخد ،ا حصلت عليه من معلومات بخصوص جراحات التجميلتعلمته منها وم

القرار بإجراء هده الجراحات بمعدل أكبر من تلك التى كان تأثرها متوسط أو أقل 
 . بوسائل اإلعالم

 الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعات مصدر وداللة ولمعرفة 
 .أقل فرق معنوي بطريقة L.S.D البعدي االختبارالمبحوثات، تم استخدام 

 )٢٠(جدول رقم 

 لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس اتخاذ قرار إجراء L.S.Dنتائج تحليل 

 جراحات التجميل

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات

 ٢٫٥١   - مرتفع

**٠٫١٨٣٨ متوسط  -  ٢٫٣٣ 

*٠٫١٧٧٩ منخفض  ٢٫٣٣ - ٠٫٠٠٦٠ 
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المتوس����طات الحس����ابية لمجموع����ات  ولمعرف����ة مص����در التب����اين للف����روق ب����ين 
 بطريق�ة أق�ل ف�رق معن�وي، حي�ث اتض�ح أن L.S.Dالمبحوثات أجرى االختبار البع�دي 

اتخ��اذ ق��رار إج��راء جراح��ات التجمي��ل ي��زداد ل��دى المبحوث��ات مرتفع��ى مس��توى الت��أثر 
الناتج ع�ن االعتم�اد عل�ى وس�ائل اإلع�الم كمص�در للمعلوم�ات ع�ن جراح�ات التجمي�ل 

 . ومنخفضى مستوى التأثرأكثر من متوسطى

ً إتضح  من نتائج الجدول أن هناك اختالفا بين المبحوثات منخفض�ى مس�توى كما

 ٠٫١٧٧٩التأثر والمبحوثات مرتفعى مستوى الت�أثر بف�رق ب�ين المتوس�طين الحس�ابيين 
لصالح المبحوثات مرتفعى مستوى الت�أثر وه�و ف�رق دال إحص�ائيا عن�د مس�توى دالل�ة 

ًتالف���ا ب���ين المبحوث���ات متوس���طى مس���توى الت���أثر والمبحوث���ات  وأن هن���اك اخ،٠٫٠٥

 لص�الح المبحوث�ات ٠٫١٨٣٨مرتفعى مستوى التأثر بفرق ب�ين المتوس�طين الحس�ابيين 
، بينم�ا ظه�ر ٠٫٠١مرتفعى مستوى التأثر، وهو فرق دال إحصائيا عند مس�توى دالل�ة 
مبحوث�ات منخفض�ى ًأنه ليس هناك اختالفا بين المبحوثات متوس�طى مس�توى الت�أثر وال

 وه�و ف�رق غي�ر دال ،٠٫٠٠٦٠مستوى الت�أثر وبل�غ الف�رق ب�ين المتوس�طين الحس�ابيين
  .٠٫٠٥إحصائيا عند مستوى داللة 

تختلف درجة اتخاذ المرأة لقرار إجراء جراحة تجميلية باختالف : الفرض السابع

 فى صدق وموضوعية وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن جراحات مستوى الثقة

 .التجميل

 )٢١(جدول رقم 

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثات على مقياس اتخاذ قرار 

 ًإجراء جراحة تجميلية تبعا الختالف مستوى الثقة بصدق وموضوعية وسائل اإلعالم

 مصدر التباين
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 ٢٫٥٢٣ ٢ ٢٫٨٩٥ ن المجموعاتبي

 ٠٫٦٢٣ ٣٩٧ ١٧٣٫١٥٨ داخل المجموعات

  ٣٩٩ ١٧٩٫٠٨٩ المجمــوع

 ***دالة ٨٫١٨٢

تدل بيانات الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوث�ات 
الالت��ي يم��ثلن مس��تويات الثق��ة المختلف��ة بص��دق وموض��وعية وس��ائل اإلع��الم كمص��در 

لمعلومات عن جراحات التجميل، وذلك علي مقياس اتخاذ قرار إج�راء للحصول على ا
 القيم��ة دال��ة عن��د مس��توى دالل��ة وه��ذه ٨٫١٨٢ حي��ث بلغ��ت قيم��ة ف ،جراح��ة تجميلي��ة
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تختلف درجة اتخاذ المرأة لقرار إجراء : وهو ما يثبت صحة هذا الفرض، ٠٫٠٠١

اإلعالم جراحة تجميلية باختالف مستوى الثقة فى صدق وموضوعية وسائل 

ومعنى دلك أنه يختل�ف مع�دل إتخ�اد الم�رأه كمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل، 
لق��رار إج��راء جراح��ات تجميلي��ة ف��ى ض��وء درج��ة ثقته��ا ف��ى وس��ائل اإلع��الم كمص��در 

 حي�ث يزدادمع�دل إتخ�اد الق�رار ،صادق وموضوعى للمعلومات عن جراحات التجميل
  . بازدياد درجة الثقه وينخفض بإنخفاضها

 الف����روق ب����ين المتوس����طات الحس����ابية لمجموع����ات ودالل����ة مص����درولمعرف����ة 

 . بطريقة أقل فرق معنويL.S.Dالمبحوثات، تم استخدام االختبار البعدي 

 )٢٢(جدول رقم 

 لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس اتخاذ قرار إجراء L.S.Dنتائج تحليل 

 جراحات التجميل

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات

 ٢٫٤٣   - مرتفع

***٠٫٩٤٣٢ متوسط  -  ٢٫١٥ 

***٠٫٨٦٧٥ منخفض  ٠٫٦٦٩٨***  - ١٫٩٦ 

       ولمعرف����ة مص����در التب����اين للف����روق ب����ين المتوس����طات الحس����ابية لمجموع����ات 
حي�ث اتض�ح أن  ، بطريق�ة أق�ل ف�رق معن�ويL.S.Dالمبحوثات أجرى االختبار البع�دي 

داد ل��دى المبحوث��ات مرتفع��ى مس��توى الثق��ة اتخ��اذ ق��رار إج��راء جراح��ات التجمي��ل ي��ز
بصدق وموضوعية وس�ائل اإلع�الم كمص�در للمعلوم�ات ع�ن جراح�ات التجمي�ل أكث�ر 

ًكما أن هناك اختالفا ب�ين المبحوث�ات منخفض�ى ،من متوسطى ومنخفضى مستوى الثقة

مس��توى الثق��ة والمبحوث��ات متوس��طى مس��توى الثق��ة بف��رق ب��ين المتوس��طين الحس��ابيين 
 وه��و ف��رق دال إحص��ائيا عن��د ،الح المبحوث��ات متوس��طى مس��توى الثق��ة لص��٠٫٦٦٩٨

ً كما إتضح أن هناك اختالفا ب�ين المبحوث�ات منخفض�ى مس�توى ،٠٫٠٠١مستوى داللة 

 ٠٫٨٦٧٥الثق��ة والمبحوث��ات مرتفع��ى مس��توى الثق��ة بف��رق ب��ين المتوس��طين الحس��ابيين
ا عن�د مس�توى دالل�ة   وهو ف�رق دال إحص�ائي،لصالح المبحوثات مرتفعى مستوى الثقة

ً واتضح أن هناك اختالفا بين المبحوثات متوسطى مستوى الثق�ه والمبحوث�ات ،٠٫٠٠١

  لص�الح المبحوث�ات ٠٫٩٤٣٢مرتفعى مستوى الثق�ة بف�رق ب�ين المتوس�طين الحس�ابيين
 .٠٫٠٠١مرتفعى مستوى الثقة، وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى دالله 



٤٧٨ 

اد المرأه على وسائل اإلعالم كمصدر للحصول تختلف كثافة اعتم: الفرض الثامن
 باختالف المتغيرات ،على المعلومات عن جراحات التجميل وقرارها المتخد

 .الديموجرافية لها 

تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس االعتماد على وسائل اإلعالم  - أ
  .مكان اإلقامةكمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل باختالف 

 )٢٣(ول رقم جد

االعتماد على وسائل اإلعالم لداللة الفروق بين المبحوثات في كثافة ) ت(نتائج اختبار 
 وفقا لمكان اإلقامة كمصدر للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل 

 المتوسط العدد المجموعات 
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية
 الداللة

 ٠٫٧٥٢ ٢٫٤٣ ٢٠٠ المرأة المصرية

 ٠٫٦٣٩ ٢٫٣٩ ٢٠٠ المرأة الكويتية
 غير دالة ٣٩٨ ٠٫٣٧٢

ف��ى الج��دول الس��ابق إل��ى ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة " ت"تش��ير نت��ائج اختب��ار 
إحصائية بين متوسطات درجات المرأة المصرية ومتوسطات درجات الم�رأة الكويتي�ة 

ح�ات التجمي�ل، على مقياس االعتماد على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات ع�ن جرا
ً وه��ى قيم��ة غي��ر دال��ة إحص��ائيا عن��د مس��توى دالل��ة ٠٫٣٧٢" ت"حي��ث بلغ��ت قيم��ة 

تختلف متوسطات درجات : ، وبالت���الى فق���د تثب���ت ع���دم ص���حة ه���ذا الف���رض٠٫٠٥
المبحوثات على مقياس االعتماد على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن 

 مما يعن�ى أن كثاف�ة إعتم�اد ،)ت الكوي-مصر(جراحات التجميل باختالف مكان اإلقامة 
المرأه على وسائل اإلعالم المختلفة كمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل ال تتأثر 

 باختالف مجتمعى الدراسة 

تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس اإلعتماد على وسائل اإلعالم  -ب
 .  السن باختالفكمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل 

 )٢٤(جدول 

االعتماد على تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثات على مقياس 
 تعزى لمتغير السنوسائل اإلعالم كمصدر للحصول على المعلومات حول جراحات التجميل 

 مصدر التباين
 مجموعات
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 ٠٫٣١٢ ٢ ٠٫٦٢٤ بين المجموعات

 ٤٫٤٤٧ ٣٩٧ ١٧٢٫٢٥٤ داخل المجموعات

  ٣٩٩ ١٧٨٫١٢٤ المجمــوع

 ***دالة ٦٫٥٣٢



٤٧٩ 

تدل بيانات الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوث�ات 
االعتم�اد عل�ى وس��ائل الالت�ي يم�ثلن المس�تويات العمري�ة المختلف�ة، وذل��ك عل�ي مقي�اس 

، حي�ث بلغ�ت قيم�ة عل�ى المعلوم�ات ع�ن جراح�ات التجمي�لاإلعالم كمصدر للحصول 
، وه�و م�ا يثب�ت ص�حة ه�ذا ٠٫٠٠١=  القيمة دالة عند مس�توى دالل�ة وهذه ٦٫٥٣٢ف 

تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس االعتماد على وسائل : الفرض 

 . السناإلعالم كمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل باختالف

 )٢٥(جدول 

االعتماد على وسائل  لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس L.S.Dتحليل نتائج 

 ًوفقا لمتغير السناإلعالم كمصدر للحصول على المعلومات حول جراحات التجميل 

 المتوسط  فأكثر٤٠ ٤٠-٣٠ ٣٠أقل من  المجموعات

 ٢٫٠١   - ٣٠أقل من 

٠٫٢٧٦٥ ٤٠-٣٠**  -  ٢٫٢٧ 

**٠٫٢٣١٢  فأكثر٤٠  ٠٫٢٥١٤**  - ٢٫٧٦ 

ولمعرف����ة مص����در التب����اين للف����روق ب����ين المتوس����طات الحس����ابية لمجموع����ات 

 بطريقة أقل ف�رق معن�وي، حي�ث اتض�ح أن L.S.Dالمبحوثات أجرى االختبار البعدي 
اإلعتم��اد عل��ى وس��ائل اإلع��الم كمص��در للحص��ول عل��ى المعلوم��ات ح��ول جراح��ات 

 .التجميل يزداد لدى المبحوثات األكبر سنا

م�ن (والمبحوث�ات )  س�نة٣٠أقل من (ًهناك اختالفا بين المبحوثات كما يتضح أن 
 لص���الح ٠٫٢٧٦٥= بف���رق ب���ين المتوس���طين الحس���ابيين ) س���نة٤٠ إل���ى أق���ل م���ن ٣٠

وهو ف�رق دال إحص�ائيا عن�د مس�توى دالل�ة ،) سنة٤٠ إلى أقل من ٣٠من (المبحوثات 
 والمبحوث�ات )نة س�٤٠ إلى أقل م�ن ٣٠من (ً، وأن هناك اختالفا بين المبحوثات ٠٫٠١

 لصالح المبحوثات ٠٫٢٥١٤بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ  ) سنة فأكثر٤٠من (
، كم�ا اتض�ح أن ٠٫٠١ وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى دالل�ة ) سنة فأكثر٤٠من (

بفرق ، ) سنة فأكثر٤٠من  سنة والمبحوثات ٣٠أقل من (ًهناك اختالفا بين المبحوثات 
 وه�و ) س�نة ف�أكثر٤٠م�ن ( لص�الح المبحوث�ات ٠٫٢٣١٢= ابيينبين المتوسطين الحس�

، وقد يرجع دلك إل�ى أن الم�رأه عن�دما تبل�غ ٠٫٠١فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة 
 سنه فأكثر، فإنها تخاف من ظهور عالمات تقدم السن عليها، مما ي�دفعها أكث�ر ٤٠سن 

ا الش�باب والنض�اره إل�ى ممن هى أص�غر منه�ا س�نا إل�ى اإلهتم�ام بالبج�ث عم�ا يعي�د له�
 .سائل اإلعالم عنهاجسدها ووجهها، مثل جراحات التجميل والمعلومات التى تتيحها و



٤٨٠ 

تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس االعتماد على وسائل اإلعالم  -جـ

 المستوى اإلجتماعى باختالفكمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل 

 .اإلقتصادى لها 

 )٢٦(جدول رقم 

االعتماد على وسائل تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثات على مقياس 

  لمتغير المستوى اإلجتماعى اإلقتصادىاإلعالم كمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل وفقا

 مصدر التباين
 مجموعات

  المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 ١١٫٠٠٥ ٢ ٨٫٠٠٩ مجموعاتبين ال

 ١٤٫٤٧٦ ٣٩٧ ١٥١٫٤١٤ داخل المجموعات

  ٣٩٩ ١٥٢٫١٣٢ المجمــوع

١٫٤١٢ 
غير 

 دالة

ت��دل بيان��ات الج��دول الس��ابق عل��ى ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائية ب��ين 

المبحوث��ات الالت��ي يم��ثلن المس��تويات اإلجتماعي��ة اإلقتص��ادية المختلف��ة، وذل��ك عل��ي 
، عل��ى وس��ائل اإلع��الم كمص��در للمعلوم��ات ح��ول جراح��ات التجمي��لاالعتم��اد مقي��اس 

، وه�و م�ا ٠٫٠٥ القيمة غير دالة عند مستوى دالل�ة  وهذه ١٫٤١٢حيث بلغت قيمة ف 
تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس " :يثبت عدم صحة ه�ذا الف�رض

التجميل االعتماد على وسائل اإلعالم كمصدر للحصول على المعلومات عن جراحات 

 ." المستوى اإلجتماعى اإلقتصادىباختالف

تختل�ف كثاف�ة اعتم�اد الم�رأه : " نستنتج مما سبق ع�دم ص�حة الف�رض الث�امن جزئي�ا  *
عل��ى وس��ائل اإلع��الم كمص��در للحص��ول عل��ى المعلوم��ات ع��ن جراح��ات التجمي��ل 

  " .باختالف المتغيرات الديموجرافية لها

رأة لقرار إجراء جراحة تجميلية باختالف يختلف معدل إتخاد الم: الفرض الثامن

 .المتغيرات الديموجرافية لها 

اتخاذ قرار إجراء جراحة  تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس -أ

   .اإلقامة مكانتجميلية باختالف 



٤٨١ 

 )٢٦(جدول 

لداللة الفروق بين المبحوثات على مقياس إتخاذ قرار إجراء تجميلية ) ت(نتائج اختبار 

 وفقا لمكان اإلقامة 

 المتوسط العدد المجموعات 
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية
 الداللة

 ٠٫٦٥٨ ٢٫١١ ٢٠٠ المرأة المصرية

 ٠٫٥٢٣ ٤٫٧٢ ٢٠٠ المرأة الكويتية
 **دالة ٣٩٨ ٣٫٦٥٨

وج�ود ف�روق دال�ة إحص�ائيا ب�ين : فى الجدول السابق على" ت"تدل نتائج اختبار 
ت المرأة المصرية ومتوسطات درج�ات الم�رأة الكويتي�ة عل�ى مقي�اس متوسطات درجا

 وه��ى دال��ة ٣٫٦٥٨" ت"، حي��ث بلغ��ت قيم��ة  الق��رار إلج��راء جراح��ة تجميلي��ةإتخ��اد
وبالتالى فقد تثبت صحة  لص�الح الم�رأة الكويتي�ة، ٠٫٠١ًإحصائيا عند مس�توى دالل�ة 

ذ قرار إجراء اتخاتختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس : هذا الفرض

 ويرج��ع دل�ك إل��ى أن مع��دل ،)الكويت-مصر(جراحة تجميلية باختالف مكان اإلقامة
إج���راء الم���رأه لجراح���ات التجمي���ل بالكوي���ت أكب���ر م���ن مص���ر، ألس���باب كثي���ره منه���ا 
الظ��روف المادي��ة وأس��باب ودواف��ع إجراءه��ده الجراح��ات، والت��ى تتف��وق فيه��ا الم��رأه 

 .الكويتية على المرأه المصرية 

تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس اتخاذ قرار إجراء جراحة  -ب

 .تجميلية باختالف السن

 )٢٧(جدول رقم 

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثات على مقياس إتخاد المرأه 

  إجراء جراحة تجميلية وفقا لمتغير السنلقرار

 مصدر التباين
 مجموعات

  المربعات

 درجة

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 ٠٫٣٦٥ ٢ ٠٫٥٦٨ بين المجموعات

 ٨٫٣٧٥ ٣٩٧ ١٦٢٫٣٧٦ داخل المجموعات

  ٣٩٩ ١٦٩٫١٥٦ المجمــوع

 ***دالة ٨٫٢١٤

تدل بيانات الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوث�ات 
تلف��ة، وذل��ك عل��ي مقي��اس اتخ��اذ ق��رار إج��راء الالت��ي يم��ثلن المس��تويات العمري��ة المخ



٤٨٢ 

، ٠٫٠٠١ القيم�ة دال�ة عن�د مس�توى وهذه ٨٫٢١٤جراحة تجميلية، حيث بلغت قيمة ف 
 تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس :"وهو ما يثبت صحة هذا الفرض

  " .اتخاذ قرار إجراء جراحة تجميلية باختالف السن

 )٢٨(جدول 

رفة الفروق بين المجموعات علي مقياس إتخاد المرأه قرار إجراء  لمعL.S.Dنتائج تحليل 

 جراحة تجميلية وفقا لمتغير السن

 المتوسط  فأكثر٤٠ ٤٠-٣٠ ٣٠أقل من  المجموعات

 ١٫٩٨   - ٣٠أقل من 

٠٫٢٩٥٢ ٤٠-٣٠**  -  ٢٫٣٢ 

**٠٫٢٦٥٢  فأكثر٤٠  ٠٫٢٦٢٨**  - ٢٫٨٥ 

لحس����ابية لمجموع����ات ولمعرف����ة مص����در التب����اين للف����روق ب����ين المتوس����طات ا

 بطريقة أقل ف�رق معن�وي، حي�ث اتض�ح أن L.S.Dالمبحوثات أجرى االختبار البعدي 
ي�زداد ل�دى المبحوث�ات األكب�ر س�نا، ويرج�ع إتخاذ المرأه لقرار إجراء جراحة تجميلي�ة 

دل��ك إل��ى أن الم��رأه كلم��ا تق��دمت ب��العمر كلم��ا كان��ت أكث��ر إهتمام��ا ورغب��ة ف��ى إج��راء 
ة االتى تعيد لجسدها ووجهها الشباب والحيويه وإخفاء عالمات تق�دم الجراحات التجميلي

 .السن

 ٣٠أق��ل م��ن ( ًكم�ا اتض��ح م��ن الج�دول الس��ابق أن هن��اك اختالف��ا ب�ين المبحوث��ات
= بف�رق ب�ين المتوس�طين الحس�ابيين  ) س�نة٤٠ إلى أقل من ٣٠من (والمبحوثات ) سنة

 وه�و ف�رق دال إحص�ائيا ) س�نة٤٠ إلى أق�ل م�ن ٣٠من ( لصالح المبحوثات ٠٫٢٩٥٢
 ٤٠ إل�ى أق�ل م�ن ٣٠من (ً، وأن هناك اختالفا بين المبحوثات ٠٫٠١عند مستوى داللة 

 ٠٫٢٦٢٨=بف�رق ب�ين المتوس�طين الحس�ابيين  ) س�نة ف�أكثر٤٠من ( والمبحوثات )سنة
،  ٠٫٠١ وه�و ف�رق دال إحص�ائيا عن�د مس�توى ) سنة ف�أكثر٤٠من (لصالح المبحوثات 
بف�رق ، ) س�نة ف�أكثر٤٠من (والمبحوثات )  سنة٣٠أقل من (وثات واختالف بين المبح

، وه��و  س��نة ف��أكثر٤٠م��ن  لص��الح المبحوث��ات ٠٫٢٩٥٢= ب��ين المتوس��طين الحس��ابيين
 :وه��و م��ا يثب��ت ص��حة ه��ذا الف��رض ،٠٫٠١ف��رق دال إحص��ائيا عن��د مس��توى دالل��ة 

تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس اتخاذ قرار إجراء جراحة "

  " .ميلية باختالف السنتج



٤٨٣ 

تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس اتخاذ قرار إجراء جراحة -جـ

  . المستوى اإلجتماعى اإلقتصادىتجميلية باختالف 

 )٢٩(جدول رقم 

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثات على مقياس مقياس اتخاذ 

 . وفقا لمتغير المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى  القرار إلجراء جراحة تجميلية

 مصدر التباين
 مجموعات

  المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 ٤٫٠٠٥ ٢ ٨٫٠٠٩ بين المجموعات

 ١٤٫٤٧٦ ٣٩٧ ١٥١٫٤١٤ داخل المجموعات

  ٣٩٩ ١٥٩٫٤٢٣ المجمــوع

 ***دالة ٨٫٤١٢

وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائية ب�ين المبحوث�ات : س�ابق     توضح بيانات الجدول ال
الالت��ي يم��ثلن المس��تويات اإلجتماعي��ة اإلقتص��ادية المختلف��ة، وذل��ك عل��ي مقي��اس اتخ��اذ 

قيم��ة دال��ة عن��د وه��ى  ٨٫٤١٢ حي��ث بلغ��ت قيم��ة ف ،ق��رار إج��راء جراح��ة تجميلي��ة
تختلف متوسطات درجات :" وهو ما يثبت صحة هذا الفرض، ٠٫٠٠١مس��توى

باختالف المستوى  ثات على مقياس إتخاذ قرار إجراء جراحة تجميليةالمبحو

، ويرج���ع دل���ك إل���ى إرتف���اع أس���عار تل���ك الجراح���ات، وأن "اإلجتماعى اإلقتصادى
 ل��دا تتف��وق فيه��ا الم��رأه الكويتي��ه عل��ى الم��رأه ،رائها يتطل��ب إمكاني��ات مادي��ة كبي��رهـإج��

 .ريهـالمص

 )٣٠(جدول رقم 

اتخاذ قرار اجراء الفروق بين المجموعات علي مقياس  لمعرفة L.S.Dنتائج تحليل 

 ًوفقا لمتغير المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى جراحات التجميل 

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات

 ٢٫٥٣   - مرتفع

*٠٫٢٨٣٨ متوسط  -  ٢٫٢٧ 

*٠٫٢٧٧٩ منخفض  ٠٫٢٦٣٢*  - ٢٫١٣ 

س����ابية لمجموع����ات ولمعرف����ة مص����در التب����اين للف����روق ب����ين المتوس����طات الح

 بطريق�ة أق�ل ف�رق معن�وي، حي�ث اتض�ح أن L.S.Dالمبحوثات أجرى االختبار البع�دي 
مرتفع���ى المس���توى (اتخ���اذ ق���رار إج���راء جراح���ات التجمي���ل ي���زداد ل���دى المبحوث���ات 
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متوس���طى ومنخفض���ى المس���توى اإلجتم���اعى (أكث���ر م���ن ) اإلجتم���اعى اإلقتص���ادى
 ).اإلقتصادى

منخفضى المستوى اإلجتماعى (ين المبحوثات ًكما اتضح أن هناك اختالفا ب

بفرق بين ) المستوى اإلجتماعى اإلقتصادىمتوسطى (والمبحوثات ) اإلقتصادى
متوسطى المستوى اإلجتماعى (   لصالح المبحوثات٠٫٢٦٣٢المتوسطين الحسابيين 

ً وأن هناك اختالفا بين ،٠٫٠٥وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى) اإلقتصادى

مرتفعى (والمبحوثات ) منخفضى المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى(المبحوثات 
  لصالح ٠٫٢٧٧٩بفرق بين المتوسطين الحسابيين  )مستوى اإلجتماعى اإلقتصادىال

، وهو فرق دال إحصائيا عند )المبحوثات مرتفعى المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى
متوسطى المستوى (ً، كما ظهر أن هناك اختالفا بين المبحوثات ٠٫٠٥مستوى داللة 

بفرق )المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى مرتفعى (والمبحوثات ) اإلجتماعى اإلقتصادى
مرتفعى المستوى ( لصالح المبحوثات ٠٫٢٨٣٨بين المتوسطين الحسابيين  

 .٠٫٠٥ وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ،)اإلجتماعى اإلقتصادى

ف معدل إتخاد المرأة لقرار إجراء يختل" :دن نستنتج مما سبق صحة هدا الفرضإ

 .جراحة تجميلية باختالف المتغيرات الديموجرافية لها 

توجد :"اتضح من إختبار فروض الدراسة السابقة صحة الفرض الرئيسى للدراسة  *

عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين إعتماد المرأه على وسائل اإلعالم 

التجميل وقرارها المتخد بإجراء تلك للحصول على المعلومات عن جراحات 

، والدى يشير إلى وجود عالقة بين متغيرى الدراسة الرئيسيين "الجراحات
 عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين كثافة ، أى أن هناك)التابع–المستقل (

اعتماد المرأة على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن جراحات 
مصر (ذها لقرار إجراء جراحة تجميلية فى مجتمعى الدراسة التجميل ومعدل اتخا

 ) .الكويت –

 :ملخص ألهم نتائج الدراسة 

فى توصلت نتائج الدراسة إلى أن المرأه بالكويت تهتم بدرجه أكبر من المرأه  )١
مصر بمجال جراحات التجميل مقارنة بعدد السكان فى كال المجتمعين، ودلك 

 . للمرأه  بمصر % ٦٨٫٥٠قابل للمرأه بالكويت، م% ٧٠بنسبة 
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أهم وسائل اإلعالم التى اعتمدت عليها المرأه المصرية للحصول على المعلومات  )٢
المواقع التليفزيونية –جوجل-الفيس بوك–التليفزيون(عن جراحات التجميل هى 

غرف -الصحافه-مواقع الصحف اإللكترونية- اإلداعه- اليوتيوب-على اإلنترنت
 ،، أما بالنسبة المرأه الكويتية)سناب شات-تويتر-نستجراماإل-الحوار والدردشة

غرف الحوار  -  اإلنستجرام– جوجل – تويتر( هى :فكانت أهم وسائل اإلعالم
 -اإلداعه واليوتيوب-المواقع التليفزيونيه على اإلنترنت - سناب شات - والدردشه
 ).الصحافة–مواقع الصحف اإللكترونيه -التليفزيون

الكويت وقتا أطول من المرأه بمصر أمام وسائل اإلعالم للحصول تقضى المرأه ب )٣

من المبحوثات %" ٣٧" على المعلومات عن جراحات التجميل، فحوالى
، فى حين أن "من ساعتين إلى أكثر من ثالث ساعات يوميا"الكويتيات تقضي 

 .من المبحوثات المصريات فقط يقضين نفس الفتره الزمنية%" ٣٠" حوالى

مصر "فى الترتب األول من بين أهداف اعتماد المرأه فى  "التوجية هدف"جاء  )٤
هدف "تاله  ،على وسائل اإلعالم فيما يتعلق بمجال جراحات التجميل" الكويت–

بين   وتقاربت النسب بين  هدين الهدفين إلى حد كبير ،فى الترتيب الثانى" الفهم
 جاء فى الترتيب الثالث والدى"  هدف التسلية"المرأه فى مجتمعى الدراسة، أما 

  .فقد حظى بنسبه أكبر لدى المرأه بالكويت عن المرأه فى مصر 

ف��ى " بدرج��ة كبي��رة  تث��ق" أثبت�ت نت��ائج الدراس��ة أن الم��رأه ف��ى مجتمع�ي الدراس��ة  )٥
 وس��ائل اإلع��الم كمص��در للمعلوم��ات ع��ن مج��ال جراح��ات التجمي��ل، ودل��ك بنس��بة

م���ن % ٧٠٫٠٠ و،رياتللمبحوث���ات المص���% ٥٩٫٠٠ موزع���ة ب���ين ،%٦٤٫٥٠
، %٢٦٫٠٠فيه���ا بنس���بة " تث���ق بدرج���ه متوس���طة" وأنه���ا ،المبحوث���ات الكويتي���ات

 تث���ق" و،للم���رأه بالكوي���ت% ٢١٫٥٠للم���رأه بمص���ر، و% ٣٠٫٥٠موزع���ة ب���ين 
للم��رأه بمص��ر، مقاب��ل % ١٠٫٥٠ موزع��ة ب��ين ،%٩٫٥٠بنس��بة " قليل��ةبدرج��ة 

 .للمرأه بالكويت% ٨٫٥٠

تعتمد علي وسائل اإلع�الم " نصف عينة الدراسة أكثر من توصلت النتائج  إلى أن )٦

للحص���ول عل���ى المعلوم���ات ع���ن جراح���ات التجمي���ل، بنس���بة " كمص���در رئيس���ى
للم�رأه بالكوي�ت، % ٦٧٫٥٠للمرأه بمص�ر، و% ٥٦٫٠٠، موزعة بين %٦١٫٧٥

% ٣٥٫٠٠، موزع�ة ب�ين %٢٩٫٧٥  بنس�بة "تعتمد عليه�ا كمص�در ث�انوى" وأنها
 ج��اءت" ال أعتم��د عليه��ا"، ث��م إنه��ا الكوي��تللم��رأه ب% ٢٤٫٥٠للم��رأه بمص��ر، و
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للم����رأه % ٨٫٠٠أه بمص����ر، و للم����ر %٩٫٠٠، موزع����ة ب����ين %٨٫٥٠بة ـبنس����
 .بالكويت

توصلت الدراسة إلى أن أهم أه�دف ودواف�ع إعتم�اد الم�رأه المص�رية عل�ى وس�ائل  )٧

تسهل لنا التواص�ل " اإلعالم بخصوص مجال جراحات التجميل هى على التوالى 
 ال تكلفن���ى م���اال للحص���ول عل���ى -متخصص���ين ف���ى ه���دا المج���الم���ع األطب���اء وال

 طبيعته�ا الجذاب�ة - أجد فيها كل ما أحتاجه من معلومات عن هدا المج�ال-المعلومة
 الحري�ة الت�ى تتيحه�ا -وسهوله الوصول للمعلومات من خاللها خاصة الجدي�د منه�ا

 التع�رف -ه�ا كث�ره وتن�وع وحداث�ة المعلوم�ات ب-فى إمكانية التعلي�ق وإب�داء ال�رأى
 ألنها تنشر فيديوهات وصور توضيحية تشرح -على آراء الغير ومناقشتهم بحرية

، "بتجربة تلك الجراحات يتح�دثن عنه�االمعلومة أفضل و تقدم نماذج لسيدات قمن 
تس�هل "بالنسبة للمرأه بالكويت فكانت أهم أسباب إعتماده�ا، ه�ى عل�ى الت�والى  أما

 الحري�ة الت�ى تتيحه�ا ف�ى -صصين ف�ى ه�دا المج�اللنا التواصل مع األطباء والمتخ
 طبيعتها الجذاب�ة وس�هولة الوص�ول للمعلوم�ات م�ن -إمكانية التعليق وإبداء الرأى 

 -أجد فيها كل ما أحتاجه من معلومات عن هدا المج�ال-خاللها خاصة الجديد منها 
 ألنه��ا تنش��ر في��ديوهات وص��ور توض��يحية -كث��ره وتن��وع وحداث��ة المعلوم��ات به��ا

 تق�دم نم�اذج - التع�رف عل�ى آراء الغي�ر ومناقش�تهم بحري�ة-شرح المعلومة أفضلت
تكلفن�ى م�اال للحص�ول عل�ى  ال -لسيدات قمن بتجربة تلك الجراحات يتح�دثن عنه�ا

 ".المعلومة

توصلت الدراسة إلى أن أهم التأثيرات الناتجة عن اعتماد المرأه على وسائل  )٨
ات التجميل فى مجتمعى الدراسة، اإلعالم للحصول على المعلومات عن جراح

خاصة ما يتعلق منها بتأثيرات وسائل اإلعالم على "التأثيرات السلوكية "كانت 
ثم " التأثيرات المعرفية " تالها ،إتخاد المرأه لقرار إجراء الجراحة التجميلية

 " .التأثيرات الوجدانية "أخيرا 

ه بمصر إلى إتخاد قرار توصلت الدراسة إلى أن أهم األسباب التى دفعت المرأ )٩
لعالج عيوب جسدي التى تؤلمنى : " إجراء جراحة تجميلية كانت على التوالى

 ألنى -نفسيا وللتخلص من المشكالت الصحيه التى سببتها عيوبى الجسدية
 لكى أبدو -شاهدت بوسائل اإلعالم سيدات أجرين هده الجراحات ونتائجها مدهله

 ألن صديقتى -منى إجراء هده الجراحة ألن زوجى طلب -جميله أمام زوجى
 لكى يصبح شكلى مثل الممثالت التى -أجرت هده الجراحة ونتائجها جيده
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 ألن شكلى ال -" نيولوك" للتجديد والتغير فى مظهرى -أشاهدهم بوسائل اإلعالم
 أما عن أهم أسباب إتخاد المرأه بالكويت لقرار إجراء ،"يعجبنى وأريد التغير

 -"نيولوك"للتجديد والتغير فى مظهرى : " فهى على التوالى،جراحات تجميلية
ج عيوب جسدي التى تؤلمنى نفسيا  لعال-ألن شكلى ال يعجبنى وأريد التغير

 ألنى شاهدت -للتخلص من المشكالت الصحيه التى سببتها عيوبى الجسديةو
 ألن صديقتى -بوسائل اإلعالم سيدات أجرين هده الجراحات ونتائجها مدهله

لكى يصبح - لكى أبدو جميله أمام زوجى-نتائجها جيده هده الجراحة ورتأج
زوجى طلب منى إجراء هده ألن -شكلى مثل الممثالت بوسائل اإلعالم

 ."الجراحة

توص��لت الدراس��ة إل��ى أن ت��أثير وس��ائل اإلع��الم عل��ى إتخ��اد الم��رأه لق��رار إج��راء  )١٠

اس��ة ف��ى مص��ر،و م��ن عين��ة الدر% ٦٠جراح��ه تجميلي��ة ك��ان ت��أثيرا كبي��را بنس��بة
 تاله التأثير المتوس�ط لوس�ائل اإلع�الم بنس�بة ،من عينة الدراسة فى الكويت%٧١

 ث���م الت���أثير ،ل���دى الم���رأه بالكوي���ت% ٢٣٫٥٠و ل���دى الم���رأه بمص���ر،%٢٧٫٢٥
 وأن ،ل��دى الم��رأه بالكوي��ت% ٥٫٥٠للم��رأه بمص��ر مقاب��ل % ٩الض��عيف بنس��بة

جراح�ات  ى اتخاذ ق�رار إج�راءًأكثر وسائل اإلعالم تأثيرا على المرأه فى مصر ف
 المواق���ع - جوج���ل- الف���يس ب���وك-التليفزي���ون"تجميلي���ة، كان���ت عل���ى الت���والى 

 - مواق��ع الص��حف اإللكتروني��ة- اإلذاع��ة- اليوتي��وب-التلفزيوني��ة عل��ى اإلنترن��ت
أم�ا بالنس�به للم�رأه  ،" سناب ش�ات - تويتر واإلنستجرام- الصحافة-غرف الحوار

راح�ات ج ًاإلعالم تأثيرا عليها فى اتخاذ ق�رار إج�راءبالكويت فكانت أكثر وسائل 
 س�ناب - غ�رف الح�وار-اإلنس�تجرام - ت�ويتر-جوج�ل"تجميلية، هى عل�ى الت�والى 

 -التليفزي��ون واإلذاع��ة -  المواق��ع التلفزيوني��ة عل��ى اإلنترن��ت - اليوتي��وب-ش��ات
 ".افة الصح-مواقع الصحف اإللكترونية

  : ض الدراسة عما يلىأسفرت نتائج التحليل اإلحصائى لفرو )١١

توج��د عالق��ة ارتباطي��ة موجب��ة ودال��ة إحص��ائيا ب��ين درج��ة اهتم��ام : "الفرض األول  -
الم��رأة بجراح��ات التجمي��ل وكثاف��ة اعتماده��ا عل��ى وس��ائل اإلع��الم للحص��ول عل��ى 

 " .المعلومات عن هده الجراحات

اف اعتم�اد توج�د عالق�ة ارتباطي�ة موجب�ة ودال�ة إحص�ائيا ب�ين أه�د: "الفرض الثانى  -

الم��رأة عل���ى وس���ائل اإلع���الم فيم���ا يتعل���ق بمج���ال جراح���ات التجمي���ل وكثاف���ة ه���ذا 
 ".اإلعتماد
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توج�د عالق�ة ارتباطي�ة موجب�ة ودال�ة إحص�ائيا ب�ين كثاف�ة اعتم��اد  : "الفرض الثالث  -
الم��رأة عل��ى وس��ائل اإلع��الم للحص��ول عل��ى المعلوم��ات ع��ن جراح��ات التجمي��ل 

 إلعتماد والتأثيرات الناتجة عن هذا ا

توج��د عالق�ة ارتباطي��ة موجب�ة ودال��ة إحص�ائيا ب��ين كثاف�ة اعتم��اد : "الفرض الرابع  -

المرأة على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات عن جراحات التجميل ومع�دل 
 ." اتخاذها لقرار إجراء جراحات تجميلية

يلي��ة يختل��ف مع��دل إتخ��اذ الم��رأة لق��رار إج��راء جراح��ة تجم: "الفرض الخامس   -
 " .باختالف مستوى إهتمامها بجراحات التجميل

يختل���ف مع���دل اتخ���اذ الم��رأه لق���رار إج���راء جراح���ة تجميلي���ة  :"الفرض السادس  -
ب��اختالف درج��ة ت��أثيرات اعتماده��ا عل��ى وس��ائل اإلع��الم كمص��در للمعلوم��ات ع��ن 

 . " جراحات التجميل

جراحة تجميلية ب�اختالف تختلف درجة اتخاذ المرأة لقرار إجراء :" الفرض السابع   -

مس��توى الثق��ة ف��ى ص��دق وموض��وعية وس��ائل اإلع��الم كمص��در للمعلوم��ات ع��ن 
 . "جراحات التجميل

تختلف كثاف�ة اعتم�اد الم�رأه :  والدى ينص على أنهجزئيا، عدم صحة الفرض الثامن -
عل��ى وس��ائل اإلع��الم كمص��در للحص��ول عل��ى المعلوم��ات ع��ن جراح��ات التجمي��ل 

 : حيث أثبتت الدراسة أنه ، الديموجرافية لها المتغيراتباختالف

ال تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس االعتماد على وسائل اإلعالم  -أ
 -مصر(كمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل باختالف مكان اإلقامة 

 ) .الكويت

  متوسطات درجات المبحوثات على مقياس االعتماد على وسائل اإلعالم تختلف-ب

      . السن كمصدر للمعلومات عن جراحات التجميل باختالف متغير

وثات على مقياس االعتماد على وسائل ـتختلف متوسطات درجات المبحال  -ج
 مستوى ومات عن جراحات التجميل باختالف متغيرـلـدر للمعـاإلعالم كمص

  .الدخل

 لق�رار إج�راء جراح�ة يختلف معدل إتخ�اد الم�رأة:" والقائل بأنه ،صحة الفرض التاسع
 :،حيث أثبتت الدراسة أنه "تجميلية باختالف المتغيرات الديموجرافية لها
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 تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس اتخاذ قرار إجراء جراحة - أ
 ) .الكويت-مصر(تجميلية باختالف مكان اإلقامة

 جراحة  تختلف متوسطات درجات المبحوثات على مقياس اتخاذ قرار إجراء-ب

  .تجميلية باختالف متغير السن

توسطات درجات المبحوثات على مقياس اتخاذ قرار إجراء جراحة  تختلف م-جـ
 . تجميلية باختالف متغير المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى
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