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  الشكر والتقدیر

اإلرادةبالصبر و  وجل الذي أنار لي الدرب وفتح لي أبواب العلم وأمدني الشكر هللا عز  

والبشریةبإمكانیاته العلمیة  الكبیر إلى صغیر المبنى  

یعقوب ناصر الدین الدكتور ةصنیعة صاحب الفكرة الكبیر    

دائمًا   والمحتفي بالبحث العلمي إلى مشعل النور   

ماهر سلیم د .أ  

لى و    محمد الحیلة. د.نائب الرئیس أإ

رشاداته  د غازي خلیفة. والدراسات العلیا أالبحث العلمي مید وال أنسى فضل ع الذي لم یبخل عليّ بتوجیهاته وإ  

لى أعضاء هیئة التدریس ف. د إلى عمید كلیة اإلعالم یها كامل خورشید وإ  

كان فكرة إلى أن استوى على سوقه صحب البحث منذ  إلى من الشكرو   

الرمحیند عطاهللا  .ته القیمة مشرف الرسالة أاأغنى البحث بمالحظف   

لى  مني من وقته الثمین  سف الذي منحنيیو  صالح علي .د وإ   اإلحصائيالتحلیل لیعّل

لى  عناء قراءة رسالتي  اتجشم ناللذی رائد البیاتي. و د د عبد الرزاق الدیلمي.أ الكریمة لجنة المناقشة وإ  

د بارعة شقیر والكاتب یحیى شقیر. أ :إلى شكر خاص  

لى القائمین على الفیومي  إبراهیمالمكتبة وخاصة  وإ  
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إلى والدّي الكریمین  

اللذین شّجعاني على البحث العلمي،  

ا لي دروبه ومسالكهوفتّح  

لى إخوتي وأخواتي  وإ

لى كل من أسهم في تقدمي خطوة إلى  مامإالوإ  
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  في محافظة إربد  ةیاألردنالتركیة المدبلجة على المرأة  االجتماعیة درجة تأثیر الدراما

)دراسة میدانیة(   

رزان بسام قطوس: إعداد   

  الدكتور عطاهللا الرمحین األستاذ: إشراف 

  الملخص

التركیة المدبلجة إلى اللغة العربیة  االجتماعیة هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تأثیر الدراما

وقد استخدمت الباحثة المنهج  ، )نموذجاً إربد (في محافظة  ةیاألردنة مرأعلى ال) باللهجة المحكیة(

رئیسة لجمع المعلومات  كأداة اإلستبانةاستخدام  وتم ، الوصفي التحلیلي على عینة طبقیة عشوائیة

 ، وتشخیص مشكلة الدراسة بسؤال واحد ، النظري اإلطاروقامت الباحثة بتطویر  ، العینة من أفراد

وعرض أداة الدراسة على مجموعة من  والرجوع إلى بعض الدراسات السابقة في هذا المجال

والنتائج التي  ، ثم توزیعها على أفراد العینة ، اإلستبانةلتصمیم المحكمین  من ذوي االختصاص 

درجة ب أن الدراما االجتماعیة التركیة المدبلجة تؤثر على المرأة األردنیة وصلت إلیها الباحثة هي

وقد خرجت الرسالة  ، بغض النظر عن انعكاستها السلبیة واالیجابیة% 92 مرتفعة جدًا ونسبتها

بأربعة عوامل أساسیة تؤثر على المرأة وهي عامل  الجمال ویندرج تحته وسامة وجمال الممثلین 

دبلجة واللغة الم ، وجمال المناظر الطبیعة الخالبة ، والطبیعة الرومانسیة للقصص ، األتراك

والعامل االجتماعي ویندرج تحته تعالج المسلسالت موضوعات اجتماعیة  ، )السوریة(المستخدمة

والعامل التفاعلي  ، وقرب القصص الدرامیة من الواقع العربي ، تلبیة احتیاجاتي العاطفیة ، مهمة

مسلسالت وأتابع مع أسرتي وأتفاعل مع تلك ال ، ویندرج تحته أقضي ساعات طویلة في المشاهدة
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 ، ولكنها تختلف العوامل األربعة بدرجة التأثیر فیما ینهم ، م الموجودة داخل المسلسالتوأتاثر بالقی

  .وهناك اختالف بین العوامل األربعة والمتغیرات الدیمغرافیة كما هو موضح في الرسالة

 :مجموعة من التوصیات أبرزها وضعت الباحثة وفي ضوء نتائج الدراسة

 .وأحاسیسها مشاعرالمرأة مراعاة أهمیةمع التركیز على  للرجال توعویة ندوات عمل .1

  .لثقافتنا واألقرب العربي الواقع أرض من العربیة للمسلسالت السیناریو بكتابة االرتقاء .2

  

  :الكلمات المفتاحیة

  .المسلسالت التلفزیونیة ، الدوبالج، ا االجتماعیةالدرام ، درجة التأثیر
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The Effect Degree of Turkish dubbed social drama on the Jordanian 
Woman 

 

Field study 

Prepared by  

Razan Bassam Qattous 

Supervised by  

Prof. Ata-allah Al Ramahin 

 

Abstract 

 

This study aims to obtain the knowledge on the Effect Degree of Turkish 

dubbed social drama on the Jordanian Woman (Irbid governorate was 

selected as the study field location). 

The researcher used SPSS on a random sample ,  and used the 

questionnaire as the primary method to obtain necessary quantitative data.   

The researcher developed a theoretical framework ,  and diagnosed the 

study problem in one question. Moreover ,  the researcher reviewed many 

past studies in order to write the questionnaire ,  and distribute it to the 

concerned persons ,  then ,  the researcher reached to a result that the 
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dubbed Turkish drama has a great effect of 92% on the Jordanian women ,  

regardless this effect was positive or negative. 

The study concluded that there are four main factors that affect on the 

women: beauity factor ,  social factor ,  interaction factor ,  and the art 

factor.  

 

In light of the results ,  the researcher concluded the following 

recommendations: 

1- Conduct workshops targeting Jordanian men in order to emphasise 
on the importance of women’s feelings.  

2- Writing Arabic scenarios that are close to our culture. 

 

Keywords: 

Effect Dgree ,  Social Drama ,  Dibbing ، TV series 
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خلفیة الدراسة وأهمیتها: األولالفصل   
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  الدراسة وأهمیتها خلفیة: األولالفصل 

  : تمهید

جعلت ، لم یسبق له مثیلانفتاح إعالمي  العربي لیس استثناء منه، حالةعالمنا العالم ، و  شهدی

 ياإلعالمو الثقافي  حلقیعن طریق الت ،)كترونياالستعمار اإلل( لما یشبه عرضتت مجتمعاتنا العربیة

 . الوافد من ثقافات أخرى شرقیة وغربیة

، األفالم: على سبیل المثال ال الحصر مختلفة ومنها أشكاالً الوافد  اإلعالمویتخذ هذا النمط من 

وسواها مما یصل من بقاع العالم،  ،، والمسلسالت، ورسوم الكارتوناألغانيو ،  والبرامج  التلفزیونیة

التي تجسدت رمزیتها في شاشة  ،االتصالتطور وسائل  بعد أن أصبح العالم قریة صغیرة بفعل

   .الصناعیة األقمارعبر الفضائي  ومنها انتشار البث التلفزیوني  الهاتف،

الجماهیري انتشارًا وتأثیرًا في المتلقین، فهو یخاطب  االتصالیعد التلفزیون الیوم من أكثر أجهزة 

الالعین و  من معلوماته عن % 90یحصل على  اإلنسان، فواللون ذن معًا بالصوت والصورة والحركةإ

جذبها الحركة أكثر ، والعین تاألخرىعن طریق الحواس  %2عن طریق السمع و% 8طریق العین و

   )1998:1، حمودة.(من أي حاسة أخرى

كًا رئیسیًا لسلوك الفرد، وحیث إن  االتصالوتعتبر وسائل  الحدیثة؛ المرئیة والمسموعة، محرّ

ل في الدوافع ل وأقوال وأفكار شطة التي یقوم بها الكائن البشري من أفعاناألالسلوك یشمل كافة  تتمّث

كیة المدبلجة والغرائز والحاجات النفسیة، فإن مشاهدة البث الفضائي بما في ذلك المسلسالت التر 

كات   . تعتبر سلوكًا مدفوعًا ببعض تلك المحرّ
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والتربویة  ةاالجتماعی األوساطالتركیة المدبلجة أحدثت ضجة صاخبة في  ن المسلسالتفال شك أ

العربیة بین ناقد ورافض، أو بین منبهر ومتابع، وهي مسلسالت ذات صبغة علمانیة یصعب وجود 

ر لإلدمان على مشاهدتها من قبل جمهور المسلمین أو حتى المسیحیین العرب ، العابد.(مبرّ

  ) 16197عدد:2013

  : مشكلة الدراسة

على الدراما التركیة المدبلجة  اإلقبالهي و  ، تتلخص مشكلة الدراسة في انتشار ظاهرة اجتماعیة

، وبخاصة عند إقباالً ، )اللهجة المحكیة(إلى اللغة العربیة  مما ، االجتماعیة د بعض الشرائحعن الفتًا

ماهي  :وهو رئیسي، یتفرع عنه أسئلة، وصیاغتها في سؤال .دفع الباحثة لدراسة أسباب تلك الظاهرة

  ؟في محافظة إربد درجة تأثیر الدراما االجتماعیة التركیة المدبلجة على المرأة األردنیة
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 أسئلة الدراسة

التركیة المدبلجة  االجتماعیةما درجة تأثیر الدراما  :تسعى الدراسة لإلجابة على السؤال الرئیسي
  ؟ في محافظة إربد األردنیةعلى المرأة 

0.05(عند قیمه الخطأ األول بحد أقصىتمت إجراء الدراسة    .(  

  التركیة المدبلجة على المبحوثات؟االجتماعیة هل توجد هناك أسباب ودوافع لمشاهدة الدراما  - 1

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تأثیر الدراما االجتماعیة التركیة المدبلجة  - 2

 ؟)مدینة، قریة، بادیة( للنمط المعیشي للمرأة األردنیةعزى على العینة المدروسة تُ 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تأثیر الدراما االجتماعیة التركیة المدبلجة - 3

 ؟)متزوجة، عزباء، مطلقة( على المبحوثات  من حیث حالتهن االجتماعیة

التركیة المدبلجة  االجتماعیةفي درجة تأثیر الدراما  إحصائیةهل توجد فروق ذات داللة   - 4

، دبلوم، بكالوریوس، دراسات ثانویة فأقل(من حیث المستوى التعلیمي على المبحوثات 

 ؟)علیا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تأثیر الدراما االجتماعیة التركیة المدبلجة  - 5

 ؟)70-18(على العینة المدروسة تعزى إلى الفئة العمریة

ذات داللة إحصائیة في درجة تأثیر الدراما االجتماعیة التركیة المدبلجة  هل توجد فروق - 6

 ؟)موظفة ، ربة منزل ، طالبة(عزى إلى طبیعة العمل الحاليعلى المبحوثات تُ 
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 : أهداف الدراسة

  :ف على ما یليهدف الدراسة إلى التعرّ ت

السباب وراء اإلقبال الكثیف على الدراما ما هي  - 1 من  االجتماعیة التركیة المدبلجةالدوافع وإ

 .قبل المبحوثات

على العینة المدروسة، من حیث  المدبلجة التركیة ةاالجتماعی الدراما تأثیر  درجة مدى ما - 2

 ).مدینة، قریة، بادیة(ةنمطها المعیش

من خالل حالتهن  التركیة المدبلجة على المبحوثات ةاالجتماعی الدراما درجة تأثیر ما مدى - 3

 .ةاالجتماعی

التركیة المدبلجة من خالل  ةاالجتماعییجابیة والسلبیة للدراما إالدرجة التأثیر  ما مدى - 4

  .المستوى التعلیمي للمبحوثات

  .التركیة المدبلجة على الفئة العمریة للمبحوثات ةاالجتماعیدرجة تأثیر الدراما  ما مدى - 5

التركیة المدبلجة على طبیعة العمل الحالي للعینة  ةاالجتماعیدرجة تأثیر الدراما  ما مدى - 6

 .المدروسة
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  أهمیة الدراسة

الصور في  التغییر عملیة في إحداثتلفزیون ال تتجلى أهمیة هذه الدراسة في تأكیدها على دور

دراسات ستتعرض لها الباحثة بالتفصیل في أدبیات الدراسة،  ثمةو  ، النمطیة أو تثبیتها حول المرأة

، وتغییر الصورة على المجتمعات العربیة بشكل عام والتي تناولت أثر الدراما التركیة المدبلجة

  . النمطیة للمرأة العربیة التي تتلقى تلك المسلسالت

  : ومن المؤمل أن تستفید الجهات التالیة من الدراسة

في حال رغبت في إحداث تغییرات في الصورة النمطیة للمرأة  اإلعالمیةمؤسسات ال - 1

 .ةیاألردن

وخاصة النسائیة منها الراغبة في تغییر الصورة النمطیة السلبیة  ، منظمات المجتمع المدني - 2

 .في وسائل اإلعالم ةیاألردنیتم رسمها للمرأة التي 

  .دراسات وأبحاثاً  الباحثون، وبخاصة طلبة الدراسات العلیا الذین یجرون - 3
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  : حدود الدراسة

  .بمحافظة إربد األردن تم إجراء الدراسة في: الحدود المكانیة - 1

 - 2014من العام  األولتم إجراء الدراسة المیدانیة خالل الفصل الدراسي : الحدود الزمانیة - 2
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  :محددات الدراسة

  :تيإال یتحدد تعمیم نتائج الدراسة ب  

  .الباحثة ألغراض هذه الدراسة أعدتهالذي ) ستبیاناإل(ت صدق وثبات الدراسة الدال - 1

 في میداني بحث نتاجإ حصیلة أن ترى الباحثة .عینة الدراسة والمجتمع المسحوبة منه - 2    
محافظة إربد التي تشمل األنماط االجتماعیة الثالثة السائدة في األردن یمكن أن تعتمد مقیاساً  لكل 

  .والثقافیة االجتماعیة الظروف طبیعة وتشابه ثلتما بسبب المملكة
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  :مصطلحات الدراسة 

 فنیة قیمة له وتقدم المشاهد، انتباه تشد األحداث متتابعة دراما هي: التلفزیونیة المسلسالت - 1

لة قصة عن عبارة وهي ، وثقافیة  تسیر عقد، مجموعة أو عقدة فیها مسلسلة بأحداث مطوّ

 للباحثة جرائيإال التعریف أما ).17 :2004 ودهمان، الطرطور.(توصیلها مراد نهایة حول

 العربیة، بالمسلسالت مقارنة طویلة حلقات ذات دراما  عن عبارة هي: التركیة للمسلسالت

 دبلجتها ویتم أتراك، وتمثیلها بإنتاجها یقوم واجتماعیة، عاطفیة قضایا تتناول یقاعإال وبطیئة

  ).السوریة اللهجة. (مشوقة عربیة بأصوات

 

شكل من أشكال الفن، یقوم على تصویر قصة أو : Social Drama االجتماعیة الدراما - 2

حكایة یقصها أو یحكیها كاتب أو مؤلف من خالل حوار على لسان شخصیات تربطها 

علي .(آخذ في التصاعد ، وتشارك فیها في إطار متطوراألحداثعالقات معینة، وتصنع 

، فهو یقول "فن الشعر"وكان أرسطو أول من نّظر للدراما في كتابه  .)245: 1997وشرف،

في الفن أي الفنون كلها بما في ذلك الشعر الملحمي والتراجیدیا  األصلبأن المحاكاة هي 

والفنون تختلف عن بعضها في ثالثة  .والكومیدیا والموسیقى، إنما هي مظاهر من المحاكاة

  :أمور

 .وسیلة المحاكاة - 

 .موضوع أو مادة المحاكاة - 

  )1968:1رشدي،.(طریقة المحاكاة - 
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تمثیل أداء جاء لخشبة المسرح أو التلفزیون أو الرادیو : الدراما بأنها B.B.Cویعرف قاموس 

)(B.B.C ،1993:33. ة واللغویة والفنیة والتقنیة یاألدبنوع من النصوص : وتعرفها الباحثة بأنها

والنفسیة والجسدیة والحركیة والسمعیة والعینیة والروحیة لتصویر قصة إنسانیة تمثل من قبل 

یقاع ونغمة جسدیة وحوار وتفاعل صوت وصورة وإ  لغة جسدیة وغیرتشتمل على شخصیات درامیة 

  . وحركة وایماءات تعرض في المسرح أوالسینما أو التلفزیون

یة نقًال كلیًا عن طریق إضافة الصوت األصلنقل الفیلم من لغته : Dubbingالدوبالج  - 3

، أ مؤثرات صوتیة، أوغیرها لیناسب البلد التي یتم عرض الفیلم  مسواء  أكان حوارًا أم تعلیقًا

ال، وترتبط هذه الفكرة ارتباطًا وثیقًا بفكرة الوطنیة، و )نسخة العرض(وتسمى . فیها عتزاز إ

لوطن حتى یتسنى للمشاهدین فهم أحداث المادة العلمیة بلغة ا

 وسیلة أو أداة فهو ، أخرى لغة إلى لغة تحویل أوهو). 2003:1230حجاب،.(المصورة

 ییسر بما ، األصل لغة الیعرفون ممن الناس عامة إلى السینمائي الخطاب وصول لتسهیل

 تنقل عناء تكبد من بدالً  ، الشاشة على المعروضة الصورة على والتركیز الحكایة متابعة لهم

 نفسیة فائدة للدوبالج أن كما. الشاشة أسفل المكتبوب الحوار وبین الصورة بین البصر

أما  )2002:91، مدانات(  .المتلقي قبل من السینمائي الفیلم استقبال بخاصیة مرتبطة

هي تركیب شفاه الصوت العربي على شفاه الصورة : ""جرائي  للدبلجة، فهوإالالتعریف 

  ." Lapsingبحیث یتطابق في الشفاه  األجنبیة

إحداث تأثیرات وتغیرات في السلوك والتفكیر، : هو Effectالتأثیر  - 4

وتتمثل في التغیرات الحاصلة نتیجة التعرض لوسائل مختلفة، ولهذا یعمل عند إجراء 
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 ).2006:52،الفار(قیاس ما یحدث من تأثیرات في السلوك والتفكیرالبحوث على 

ل الرسالة، فقد تلفت الرسالة انتباهه : أو هو بعض التغییر الذي یطرأ على مستقِب

ن اتجاهات جدیدة، أو ویدركها، وقد تضیف إلیه معلومات جدیدة، وقد تجعله یكوّ 

ل سلوكه اتجاهاته القدیمة، وقد تجعله یتصرف بطریقة جدیدة، أو یعدّ  من لیعدّ 

إلى حدوث تدعیم داخلي  االهتمامفثمة مستویات عدیدة للتأثیر ابتداء من . السابق

قدام الفرد على ثم النهایة إلى إ اتاالتجاهلالتجاهات إلى حدوث تغییر على تلك 

  ).114 :2004حجاب، انظر.(سلوك علني

فهي الدرجة التي تحددها عالمة المستجیب على  :Effect Degree یردرجة التأث

أما  ، )غازي خلیفة.مع د مقابلة(.اإلستبانة التي ستعدها الباحثة ألغراض الدراسة

 ، ما تحدثه أي رسالة إعالمیة من تأثیر في المتلقي التعریف االجرائي لدرجة التأثیر

ویمكن تقسیمها إالى مستویات، فإما أن تكون هذه الدرجة مرتفعة أو متوسطة أو 

  .أو تكون درجة سلبیة أو إیجابیة. منخفضة على المتلقي
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  النظري والدراسات السابقة اإلطار: الفصل الثاني             
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  النظري والدراسات السابقة اإلطار: الفصل الثاني

سناد النظري إال األولیقدم المبحث النظري من خالل ثالثة مباحث؛  اإلطارتضيء الباحثة 

الغرس الثقافي، ویتناول المبحث الثاني مفهوم الدراما بناء المعنى و  للدراسة الذي یتجسد في نظریة

   .ونشأتها وأنواعها، أما المبحث الثالث فسیقف على الدراسات السابقة

The Meaning Construction Theory   المعنى بناء نظریة: أوالً  

تهتم هذه النظریة بالعالقة بین الفرد والمجتمع وكیف یرتبط الفرد بالمجتمع، وكیف ینفصل عنه، 

تكوین المجتمع والمحافظة علیه وتغییره، وفي ذات الوقت كیف یشكل المجتمع  األفرادوكیف یستطیع 

  )3402عدد، 2011، عظیمعبدال(.یناآلخر الفرد لیتكیف مع 

Symbolic Interaction   الرمزیة التفاعلیة نظریة:ثانیاً 

 مناهج إلى استناداً  النظریة هذه وقامت ، والبیئة الكائن بین العالقة بدراسة الرمزیة التفاعلیة تهتم

  .بالمشاركة المالحظة أدواتها ومن ، ثربولوجیوناآلن طورها التى دانیةیالم الدراسة

 )Stryker ،1980:22-23 (     

 والتي ، الرمزیة التفاعلیة نظریة إلیها ترتكز التي ماتالمسلّ  تلك هو االعتقاد هذا یعزز مام لعلو 

 مشاركة معانٍ  لتكوین الجماهیریة االتصال وسائل إلى یلجأون إنما المجتمع في األفراد بأن تفترض

 تسهیل أجل ومن ، فهمه على مساعدتهم أجل من فیه شونییع الذي والمادي االجتماعي للعالم

  )160 :2013، خرونوآ الخضري.(فیه الیومي وتواصلهم لهمتفاع
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 الفعل وأساسها ، التفاعل عملیه جانب: مترابطین جانبین یتضمن الرمزي التفاعل فمصطلح

 نظام خالل من تتم التفاعل عملیة أن ، اآلخر والجانب ، معنى یحمل والذي ، الموجه االجتماعي

 )226: 2010، الحمام أبو.(للرمز الدالة المعاني في عادة المتفاعلون یشارك رمزي؛

 مخلوق فالفرد ، حتمیة نظرة أیة والمجتمع الفرد بین العالقة إلى ینظرون ال الرمزیون التفاعلیون

 ،فیها یندمج التي ةاالجتماعی الظروف وبین الخاصة معطیاته بین التفاعل عن ینشأ اجتماعي

 ریغیّ  نفسه الوقت وفي ، المجتمع من یتعلم  الفرد أن بمعنى. یناآلخر  مع تفاعله خالل من ویصنعها

 )227: 2010، الحمام أبو.(عقله استخدام خالل من المجتمع هذا

  :الرمزیة التفاعلیة مصطلح تحلیل وحدات

 فرد أو وفرد فرد بین تاالتصاال من ومستمرة متبادلة هوسلسلة: interaction التفاعل - 

  .جماعة مع جماعة أو وجماعة

 واحدة بطریقة ظروف مجموعة في یتصرف أن اإلنسان استطاعة هو:  flexibility المرونة - 

 .واحد وقت وفي

 عملیة لتسهیل بینهم فیما الناس یستخدمها علیها متفق إشارات هي: symbols الرموز - 

 Georgeمید هربرت جورج عند وتتمثل ، اإلنسان في خاصة سمة وهي ، التواصل

Herbert Mead وبلومر جورجوعند  ، باللغة  George bloomer وعند ، بالمعاني 

 1.الذهنیة والصور طباعاتناالب Erving Goffman1 جوفمانیفرنج إ

                                                             
  .العشرین القرن في نفوذاً  االجتماع علماء أكبر وهو, )م1922- 1982( بین عاش اجتماعي وكاتب عالم هو: جوفمان ایفرنج  1
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 فالتوقعات ، الدور تمثل على اإلنسان مقدرة وهي: self-consciousness الذاتي الوعي - 

 أن یجب نصوص بمثابة هي ، معینة ظروف في سلوكنا على یناآلخر  عند تكون التي

 .جوفمان تعبیر حد على نمثلها حتى نعیها

 (www.E-learn.univ.ouargla.dz)  

 

 مجال في الباحثون استلهم حیث اإلعالمو  االتصال دراسات في بقوة الرمزیة التفاعلیة أثرت قدو 

 تفسر نماذج عدة ظهور إلى ذلك وأدى المجال، هذا على وطبقوها النظریة، قضایا اإلعالمو  االتصال

 The Meaning المعنى بناء نظریة كانت وقد ، اإلعالم لوسائل المختلفة أثیراتالت

Construction Theory ، والغرس Cultivation Theory متأثرة طرحت التي األفكار أبرز من 

 نظریة علیه قامت الذي األساس بمثابة المعنى نظریة وتعد الرمزیة، التفاعلیة بمعطیات

  )151 :2006، القلیني.(الغرس

 كتابه ، Walter Lippmann 1" لیبمان لتراو " كتب عندما 1922 عام إلى جعتر  اجذوره نإ إذ

 عن الناس رؤوس في التي ورةالص خلق في الصحافة دور عن فیه وتحدث ،"العام الرأي "بـ الموسوم

 ال الناس أن إلى لیبمان وخلص ، وتفسیرها األخبار ونشر جمع عملیة طریق عن وذلك ،یناآلخر 

 موقف أنه یعتقدون ما أساس على لكن بالفعل، تحدث أو یرونها التي الحقائق أساس على یتصرفون

  .الصحافة تقدمه الذي والتفسیر ىـعنـالم رــعب یهملد االعتقاد هذا ویتشكل حقیقي،

                                                             
    الباردة الحرب مفهوم أدخل من أول وهو, اً شهیر  اً سیاسی اً معلق وكان) 1889(عام ولد ومراسل أمریكي كاتب:  لیبمان لتراو   1

)www.britannica.com/EBchecked\ Walter or Evring (  
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)Rose ،1993( . اتاالتجاهو  القیم على اإلعالم تأثیر محدودیة إلى التأثیر بحوث توصلت أن بعدو 

 االدراكیة الجوانب على التركیز فاتجه ، المعنى بناء بنظریة االهتمام أصبح ، السلوك وقواعد

   )151 :2006، شومان( .والمعرفیة

 أن ثبت فقد المتداولة، والمعاني اللغة في اإلعالم تأثیر لدراسة اتجاه ظهر ثان جانب ومن

ا یقوم اإلعالم یران ، Water Gate 1 جیت ترو و  مثل ونشرها جدیدة كلمات بنحت أحیانً  جیت وإ

Iran Gate 2  ، المصري اإلعالم قام وقد المعاني، على الناس بین مشترك اتفاق خلق على عالوة 

  )Singer ، 2000(.4 القدیم والحرس ، 3 السمان القطط مثل مماثلة تعبیرات باستخدام

 أشمل اجتماعي منظور من المعنى بناء لعملیة تنظر جدیدة اتجاهات ظهرت لثثا جانب من

 وسیلة لكل التكنولوجي المستوى وخاصة ، الثقافیة ةاالجتماعی والبنیة یةاإلعالم المتغیرات یراعي

  )Schramm ، 1971(.المجتمع في اإلدیولوجیة والتیارات السیاسیة والقوى ، إعالمیة

                                                             
 منافسة علىبالتنصت ) ریتشارد(وقعت بعد أن قام  الرئیس ) ریتشارد(الرئیس على م1968 أمریكا تاریخ في سیاسیة فضیحة :جیت ووتر  1

  . جیت ترو و  المسمى المبنى في, همفري الدیمقراطي
 أثناء امنه متطورة ألنواع الماسة یرانإ حاجة بسبب لحةسباأل لتزویدها ایران مع) ریغان( مریكياأل الریئس بین اتفاق عقد :جیت ایران  2

  .لبنانب مبنى في محتجزین كانوا الذین مریكیناأل بعض سراح إلطالق وذلك, العراق مع حربها
  .الوطن ثروات ونهب اإلنسان استغالل في المستخدمة األموال سو رؤ  أصحاب عن كنایة  :السمان القطط  3

 تستخدمف الحاضر الوقت في أما, لنابلیون طوريامبر اإل الحرس في المخضرمین من النخبة عناصر على یطلق كان اسم :القدیم حرسلا  4

 رفضهم عنهم عرفی حیث ، أو غیره،السیاسي العمل في یتشبثون بمناصبهم، سواء  الذین المسؤولین كبار لتصف  نیالصحفی أوساط في

  )www.wikipedia.com.(صالحاإل لمشاریع وعداؤهم
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 تحدید على تعمل فهي ، للفعل وأهمیتها اللغة دراسة لىإ التأثیر بحوث اتجهت  رابع جانب ومن

 للوجود مهمة أداة أو وسیلة أنها إلى باإلضافة ، واألفعال المعاني وخلق ، واألشیاء األحداث طبیعة

  )Schramm ،1970.(والشعور والتفكیر اإلنساني

ا أسهمت قد الرمزیة التفاعلیة النظریة أن ویبدو     ، االتصالو  اإلعالم دراسات تطور في بالًغا إسهامً

 كشفت حیث ،ةاالجتماعی للحقائق األفراد إدراك في اإلعالم وسائل بتأثیر المرتبطة القضایا وخاصة

ا للجمهور تقدم قد اإلعالم وسائل أن ا واقعً ا مغایرً  عدد:2011، عبدالعظیم.(بالفعل كائن هو لما تمامً

3402(  
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 ً   Effects Theoriesنظریات التأثیر : ثالثا

 بالعملیة المتصلة التفاعالت بعض فهم في لها االستجابةو  ، الرمزیة التفاعلیة ظهور أدى لقد

 عدة على تقوم التي التأثیر نظریة وهي النظریة؛ رهاصاتإال من مجموعة بروز إلى یةاإلعالم

 في منها یهمنا وما ، المتلقي الجمهور على الجماهیري االتصال وسائل تأثیر تحلیل في مسلمات

  )43: 2006، القلیني.(الثقافي الغرس نظریة الدراسة مشكلة

 ، الثقافي الغرس نظریة علیها بنیت التي األساس حجر هي المعنى بناء نظریة أن الباحثة وترى

 أعمال في یةاألول صورتها في مبكراً  ظهرت التي بالتفاعلیة تسمى نظریة هناك أن أنكر ال أنني كما

 الذي مید رتهرب جورج أعمال وفي ، خاصة بالذات اهتم الذي 1Charles Cooley  كولي جارلس

 جورج ویعتبر ، الرمزیة للتفاعلیة النظریة یاتاألساس واضعاً  الرموز بعالم علةألفا الذات فكرة ربط

 ومما ).380ص ، 2006، زاید(.الرمزیة بالتفاعلیة النظریة هذه على أطلق من هو بلومر هربرت

 المرتبطة القضایا وخاصة االتصالو  اإلعالم دراسات في بقوة أثرت الرمزیة التفاعلیة أن ذكره یجدر

 ومن. الشاشة على هو لما مختلف واقع وتقدیم ، ةاالجتماعی للحقائق األفراد إدراك في الوسائل بتلك

 رأیه عن التخلي یستطیع وال منه، یتجزأ ال جزءاً  فتصبح المعاني لهذه وتفسیراً  معاني تقدم فهي ثمّ 

  )83: 2005، الحسن:انظر.( الوسائل تلك بفعل تشكل الذي

  

  

                                                             
 من رائداً  وكان مؤلفات عدة ونشر, شیفیل بالعالم تأثر) 1929- 1864( عاش بین, األمریكیین االجتماع علماء أهم من: كولي جارلس  1

  )67: 2005,الحسن.(فیه تعیش التي الوسط في وتأثرها وتطورها نموها حیث من الذات بدراسة فبدأ, التفاعلیة النظریة رواد
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    Cultivation Theory :الثقافي الغرس نظریة: األول المبحث

  : في المفهوم والنشأة والتطور لنظریة الغرس الثقافي لمحة

  وعناصرها الثقافة مفهوم: أوالً 

 كعلم ةاالجتماعی العلوم وخاصة ، ةاإلنسانی العلوم مختلف في بارزاً  دوراً  الثقافة مفهوم یلعب

 وعلم ، Management دارةإال وعلم ، Anthropologyاإلنسان وعلم ،  Sociologyجتماعإال

  .Psychology النفس

، قبل التطرق إلى نشأة النظریة    :یةاألساسإلى مفاهیمها  نود التأصیل بدءًا

كل معتقد من القیم والعادات والتقالید   " 1 إدوارد تایلوروهي حسب تعریف  :الثقافة - 1

الو  نماخالقیات إ  األفكارویتفق العدید من الدارسین على أن الثقافة هي " . ط السلوكوإ

وأن الثقافة لیست ظاهرة  ، والمعتقدات وأنواع المعرفة بصفة عامة عن شعب من الشعوب

نمامادیة ولیست سلوكیات،  -www.E) .هي تنظیم لهذه المكونات وإ

learn.univ.ouargla.dz)  

ویحدث الغرس عبر النقل المكثف  ، هو ما تفعله  الثقافة في مجتمع ما ":اإلنماء" الغرس - 2

مما ینتج تشكیل الثقافة التي هي عبارة عن وعاء من الرموز  ، للصورة الرمزیة لألحداث

  ) (Gerbner ، 1976 .والمواقف ةاالجتماعیوالصور الذهنیة التي تضم العالقات 

                                                             
من مؤلفاته و , أول من ابتكر مفهوم الثقافة, )1917-1832( عاش بینهوأنثروبولوجي بریطاني : رإدورد تایلو   1

   www.aranthropos.com\1917-1832)تایلورإدورد ( أبحاث في التاریخ المبكر للبشریة وتطور المدینة
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على سبیل المثال، أن مشاهدة (المستهدفة والمحددة  اآلثارلم تنشأ نظریة الغرس الثقافي لدراسة 

، بل لدراسة )سوبرمان سیؤدي إلى محاولة الطیران من خالل القفز من النافذة األطفال

ولذلك ظهر  ، التراكمي والشامل بشأن الطریقة التي نرى بها العالم الذي نعیش فیه التلفزیون تأثیر

  )Miller ، 2005: 282.(مصطلح نظریة الغرس الثقافي

 األفكار تبني فهي ، الجماهیري االتصال لوسائل التعرض كثافة على تركز النظریة فهذه

 جورج نظر فقد ، اإلعالم وسائل تقدمه الذي العالم حول والصورالرمزیة والمعاني والمعتقدات

لىجیربنر   السلوكیة واألنماط المفاهیم غرس خاللها من تتم التي الرمزیة العملیة باعتبارها الثقافة أن إ

  )45: 2006، القلیني.(لإلنسان ةاالجتماعی التنشئة عملیة في الضروریة

من  الستینیاتضع هذه النظریة في أواخر او  تبر هوعی 1 جورج جیربنرمریكي إالأن الباحث  إال

بسبب انتشار مظاهر العنف  االضطراباتمریكي فترات إالعندما شهد المجتمع  ، القرن الماضي

 1968، حیث تم سنة جون كیندي، والرئیس مارتن لوثركینج كل من والجریمة في أعقاب اغتیال

وعالقة التلفزیون خاصة  ، تشكیل لجنة قومیة لبحث ودراسة أسباب تفشي العنف وسبل الوقایة منه

ها على تأثیر مضمون برامج غلباسات عدیدة منذ تلك الفترة ركزت أبذلك، لهذا قام الباحثون بدر 

على إدراك الجمهور للواقع  ،سبوعألاالتلفزیون خاصة التي تقدم وقت الذروة وعطلة نهایة 

وقد  ، )E-Learn University( .هو الموضوع الرئیسي محل الدراسة ، وكان العنفاالجتماعي

إلى أن التلفزیون أصبح  قوة مسیطرة على  اإلطارمن خالل سلسلة أبحاثه في ذات  جیربنرتوصل 

 بأنهاباعتباره نظر إلى الثقافة   لبناء تصوراتهم عن الواقع، المجتمع العصري، ومصدرًا رئیسیاً 
                                                             

وكان , وهو أول من أوجد نظریة الغرس الثقافي, )2005- 1919( عاش بینأستاذ في علم االتصال  :جورج جیربنر  1
  ) Gerbner-En.wikipedia.org/wiki/George(كاتبًا في   صحیفة سان فرانسسكو
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السلوكیة الضروریة في عملیة التنشئة  واألنماطالعملیة الرمزیة التي یتم من خاللها غرس المفاهیم 

، القلیني. (وهذا ما یقوم به التلفزیون حتى یحقق قدرًا من التجانس بین المجتمع ، للفرد ةاالجتماعی

2006: 45(  

  :خالل دراسته بتصنیف مشاهدي التلفزیون في ثالث فئات جیربنر ، فقد قاموللعلم

  .عةسا 2أقل من بسیط المشاهدون بمعدل  - 1

  .ساعات یومیاً ) 4- 2( متوسطالمشاهدون بمعدل  - 2

ثم قام  ، )E-Learn University.(یومیاً  ساعات 4من  ثرأك غزیرالمشاهدون بمعدل  - 3

وقام بإدخال مصطلحین من واقع أن كثافة المشاهدة التلفزیونیة  ، بتطویر نظریة الغرس جیربنر

  :وهما،  ةاالجتماعیتختلف نتائجها باختالف الفئات 

فالتعرض المستمر للمشاهدة نفسها تنمي وجهات نظر متشابهة عند :  السائد االتجاه .1

الغالبة بكثافة  اتاالتجاهعملیة الغرس التلفزیوني تتم من خالل المفاهیم الراسخة و ف ، المتلقین

 ، اتاالتجاهو  ، وخاصة المناظر ، جمهور التلفزیون متجانساً یكون  وبذلك ، من المشاهدین

 )Gerbner ،1980.(والمسلسالت ،  األفالمو  ، لمنوعات وا

وهذا یسمى  ، ویقصد أن الغرس التلفزیوني یؤثر في بعض القضایا البارزة: التضخیم  .2

 ، ومن أمثلة ذلك أن تغرس في نفوس المشاهدین العنف البدني ونشر الجریمة ، التضخیم

وبالتالي تزرع الخوف وعدم  ، والمراهقین األطفالوتوسیع الرغبة في العداء خاصة عند 
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وهذا ما یجعل المتلقي یشعر بأن العالم غیر  ، فیمتلكون مواقف مؤلمة ، األفرادمان عند إال

 )Sanahan&morgan  ،1999. (آمن وغیر مرغوب كما هو في عالم التلفزیون

، )المعانيتكوین ( أو بناء المعنىًا لألفكار الخاصة بعملیات یهذه النظریة تصورًا تطبیق وتعد

الوالتعلم من خالل المالحظة و  ةاالجتماعیوتشكیل الحقائق  في  االتصالتي تقوم بها وسائل دوار الإ

دراكهم لمحیطهم خصوصًا  األفرادفي التأثیر على  االتصالت، فهي تقر بقدرة وسائل إالالمج تلك وإ

الذین یتعرضون للتلفزیون  األفرادوتفترض كذلك أن  ، الذین یتعرضون لهذه الوسائل بكثافة األفراد

، أما قلیلو التعرض فهم یستقون معلوماتهم  بكثافة یصبح التلفزیون هو مصدر معلوماتهم الوحید تقریبًا

  )56 :2012، سمیسم( .من مصادر مختلفة

الدراسة تعتمد  في إطارها النظري، وصیاغة أسئلتها، وتحلیل نتائجها على  الباحثة أن هذه وترى

فالتلفزیون كالفیروس الذي ینتشر في جمیع أنحاء  ، Cultivation theoryنظریة الغرس الثقافي 

 اآلثاروتصنف نظریة الغرس الثقافي ضمن نظریات . الجسم ببطء حتى یخترق جمیع أعضاء الجسم

الوالتي تتمیز بالتوازن و  ، Moderate effects theories عالماإلالمعتدلة لوسائل  عتدال، إ

منذ  األفرادوال تقلل من هذه القوة، ألن التلیفزیون یشاهده  اإلعالمبحیث ال تضخم في وسائل 

المسبقة التي تعتبر متغیرات وسیطة بعد  االستعداداتالطفولة، كما أنه یشكل دورًا كبیرًا في هذه 

 ، العقل أغصانها طاولتُ و  ، القلب لتخترق د جذورهاتمت يالت المتجذرة لشجرةاك التلفزیون أن كما  .ذلك

 المفاهیم نقل في البعید المدى على یؤثر زیونالتقل أن على لتؤكد الثقافي الغرس نظریة جاءت لذلك

، هدفاً  لتحقق للمتلقین یوصلها هوو  ، معینةال واألنماط والسلوك والصوراألفكار و   یوجد ال ألنه معینًا

 .معین هدف الهو  إال العالم في  رسالة أو اتصال
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  والنشأة  والمفهوم التاریخ الدراما :المبحث الثاني

 :ومفهومها الدراما تاریخ  حول نظریة لمحة  

الطقوس الدینیة الیونانیة على شكل أغان مصحوبة  ، أول ما نشأت، في أحضاننشأت الدراما

 1رتمیسآ یناإللهة خصوصًا اإللهإلى عبادة مجموعة من ترجع  الدراماویرى بعضهم أن  ،بالرقص

ARTMISZ 2ودیونیسیوس DIONSUSZOSZ ، ها بشعائر وتطورت المسرحیة بالتصاق

، عید(.وذلك إلقامة المسرحیات في أعیاده كطقس من طقوس عبادته ، وعبادات دیونیسیوس

2007:27(  

: )Imitation(للمحاكاة للدراما كفن تمثیلي نتیجة المیل البشري الغریزي  ىاألولالنشأة وكانت 

في الفن  األصلإن المحاكاة هي :"حیث یقول" فن الشعر"التي جسدها أرسطو في كتابه الموسوم بـ

أي أن الفنون كلها بما في ذلك الشعر الملحمي والتراجیدیا والكومیدیا والموسیقى إنما هي مظاهر من 

  )1968:1، طالیس(."المحاكاة

 Aristotle)383-322 أرسطو الیوناني والمفكر الفیلسوف الدراما عن تحدث من أول وكان

 بل والمأساة الملحمة:"المشهورة قولته في ، المحاكاة باسم عرفت التي الشهیرة نظریته في) م.ق

 في المحاكاة من أنواع كلها هي ، والقیثارة  بالناي العزف صناعة وجل ،  3 والدیثرمبوس والملهاة

                                                             
 في السبع الدنیا عجائب أحد من یعتبر وكان, افسوس في م.ق 550حوالي بناؤه تم وقد, الیونانیین آللهة معبد هو آرتمیس هیكل: آرتمیس  1

  .تركیا
  الرومان عند باخوس باسم وعرف, اإلغریق عند للنبیذ الهة بصفته واشتهر, والكروم والثمار الحصاد لهإ هو: دیونیسیوس  2
ینمجموعة من  تؤدیها دینیة أغان :الدیثرمبوس  3 ویتخدون أسطورته موضوعًا , یتقنعون بجلود الماعز یغنونها لإلله دیونیسیوس المغنّ

  )www.wikipeda.comا\اسم(.ألناشیدهم
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 أو ، مختلفة بوسائل إما تحاكي ألنها" ثالثة أنحاء على تختلف بینها فیما لكنها ، مجموعها

                )4-3 :ت.د ، طالیس".(متمایز بأسلوب أو ، متباینة موضوعات

 یحاكون إنما المحاكون كان ولما: "فقال ، الموضوع باختالف الفن اختالف عن أرسطو تحدث ثم

 هاتین في ینحصر یكاد خالقإال اختالف ألن ، أشرار أو أخیار إما بالضرورة هم أصحابها ، إالأفع

 أفضل هم من إما یحاكون) الشعراء( فإن ، والفضیلة بالرذیلة الناس أخالق تختلف إذ ، الطبقتین

      )8: ت.د ، طالیس.(الرسامین شأن شأنهم ، لنا مساوون أو ، أسوأ أو ، منهم

 الناس تصور فهذه: الملهاة عن الماسأة یمیز الذي هو بعینه قالفار  وهذا:((قائالً  أرسطو یتابع ثم

 عن حدیثه المقام هذا في أرسطو نظریة في ویهمنا)) .  الواقع من أعلى تصورهم وتلك ، أدنیاء

ُ◌  لها والتأسیس الدراما عن حدیثنا باب في أدخل ألنه المحاكاة أسلوب  أشار فقد. ومفهوماُ  تاریخیًا

نفاً  ذكرها التي الفنون هذه بین أن إلى 1أرسطو  ، للموضوع المحاكاة أسلوب على یتوقف ثالثاً  فارقاً  ، ّا

 نقص بأن إما القصص طریق عن نحاكي أن الموضوعات ولنفس الوسائل بنفس یمكن إذ:"یقول

 األشخاص نحاكي أو نفسه، عن المرء یحكي أو ، 2 هومیروس یفعل كما ، آخر شخص  لسان على

                                                                   )10:طالیس() ".  یفعلون( وهم

                                                             
, ألكبرسكندر الإل اً ألفالطون ومعلم اً م كان تلمیذ.ق 322 - 384عاش بینفیلسوف یوناني : أرسطو طالیس  1

  .من عظماء المفكرین اً وواحد
  .واألودیسة اإللیاذة یتیناإلغریق الملحمتین مؤلف إنھ یقال, م.ق الثامن القرن في عاش أسطوري إغریقي ملحمي شاعر:  ھومیروس  2

  )www.wikipeda.com\اسم (
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  ".                   الدراما"بـ أرسطو قصده ما عین هو یفعلون وهم األشخاص محاكاة ولعل

 أشخاصاً  یحاكي كالهما إذا ،2أرستوفانیس یحاكي كما یحاكي المثال سبیل على 1فسوفوكلیس

  ".                                                  أمامنا" مباشرة ویعملون یفعلون

ر من أول هو أرسطو أن ستنتاجإال إلى سبق مما ونخلص  واقع من األمثلة وضرب ، للدراما نّظ

 في تختلف فجعلها ، الفنون اختالف بین قفرّ  من أول وهو له وأّصل درسه الذي الیوناني األدب

 التصویر  فثمة. المحاكاة وطریقة ، المحاكاة مادة أو وموضوع ، المحاكاة وسیلة: أمور ثالثة

 كما الطریقة تختلف أن یمكن والموضوعات الوسائل اتفاق فمع ، الدرامي والتصویر ، القصصي

لنا  ولیست تتحرك أحداثاً  تحاكي أنها أي إنساني، حدث أو لفعل محاكاة بها عنى ولكنه .سابقاً  مّث

                                                                                     .ساكنة أشیاء

 وهذا ، اإلنسان في غریزیة المحاكاة بأن أرسطو إقرار هو ، السیاق هذا في ذكره یحسن ما ولعل

م على قادراً  تجعله المحاكاة على اإلنسان فقدرة ، الحیوان عن اإلنسان یمیز ما ، رشاد( .التعّل

1968:3(  

 من وسیلة كونها بْله ، المعرفة وسائل من وسیلة المحاكاة أن إلى نظري، وجهة من یشیر، وهذا

  .                                                                المتعة إثارة وسائل

                                                             
ظم ثالثة كتاب وهو أع, م في أثینا.ق )405- 496 (عاش بین ائي مسرحي مأساوي یونانيرو : سوفوكلیس  1

  .تراجیدیا إغریقیة

المسرح الساخر في الیون یعتبر من رواد , م.ق )386- 446( عاش بین مؤلف مسرحي كومیدي: أرستوفانیس  2
  ).     www.wikipeda.com\اسم ( .القدیمة
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ذْ  نما ، وحسب للفعل تصویراً  لیست الدراما بأن الدراما عن كتبوا من معظم أشار وإ  الفعل وإ

 أن بد ال المتكامل وجهها في الدراما أن إلى الضبع رفعت یشیر كما ).1 :1975، *دیوكس.(نفسه

  :                                                            هما شقین من تتألف فالدارما ، والمشاهدة الفعل تتضمن

  .المؤلف عمل - 
  )100: 2011، الضبع.(التجسید عملیة - 

 آیة ، المسرح على منظور هو ما بكل مقترناً  للدراما الواسع المفهوم هذا على وقفت الدارسة وقد

 ، واحداً  شیئاً  یكونا أن ینبغي شیئان والمسرح فالدراما. مسرحي طابع ذات حدوثها كیفیة أن ذلك

، شیئاً  اعتبارهما وجوب ومع ، حقاً  رسالته یدرك مسرح كل واجب هي ووحدتهما   من مناص فال واحدًا

 وهناك ، بینهما التزواج یجب فإنه ، الصادق المسرحي الفن منهما نرید عندما ولكن ، اثنین بقائهما

 الفطري فشغفه الجمهور، عند التوقع شعور مثل" دراما" كلمة عنه تعبر فیما إعجابنا تثیر أشیاء

 البصري الخداع خلق في المصمم وحرفة ، دوره أداء عند وتمجیده ، الممثل وغبطة ، والحركة باللون

یقاع الموسیقى وأنغام ، العابر ،  1دیوكس( .الدراما باسم نعرفه الذي الشكل تعني هذه كل ، الرقص وإ

1975 :2( 

  

 إغراء سوى إذاً  الدراما وما(  :القول إلى یذهب الذي لبور میشال مع الباحثة تتفق هنا من

 إرضاء وشذب ، أشبع ثم ، الجمالیة صفاء لمقتضیات إرضاء طویل ألمد رفض ، دائم مسرحي

 هي تلك ، جمالي ومذهب أدبیة، وواقعة تاریخي، وحادث ، دراماتیكي حادث .العصریة للحساسیة

                                                           )11: 1965، لبور). (الدراما
                                                             

  )    www.wikipeda.com\دیوكس (.وكان مدیر مسرح. 1959كاتب مسرحي وناقد ولد عام : آشلي دیوكس  1
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 مع( ، دراستها مصادر ذلك ترى كما معنى ال ، لفظاً  العربیة اللغة إلى انتقلت كلمة) فالدراما( 

 الكلمات تلك إحدى جعلها الفن من معین لنوع كعنوان استعمالها أن إال) الفعل( الیوناني معناها أن

 الفن أنواع من نوع فهي الروایة أما). جمل أو كلمات بعض في شرحها أو تفسیرها یصعب التي

 وتجسید الصراع تصویر في عنهما واختلفت ، والقصة بالرواي اللغة حیث من ارتبطت ياألدب

 لكالمنا امتداد نهاإ"  الروایة عن حدیثها في مرة  1وولف فرجینیا قالت وقد. العقدة وتكثیف الحدث

  )7: 1989، دواسن".(الناس عن

 أیدي من خرجت فقد الیونان، وهي واحدة أمة في سوى یكتمل لم كفن الدراما أن الراجح ومن

  )1: 2002، نواصرة( .والحدیثة القدیمة الدراما الیونانیین

الذین یؤدي  األشخاص، عبارة عن تمثیل الحیاة بواسطة األوسع، بمعناها وبذلك تصبح الدراما 

  .ویبرزون أحاسیسهمالممثلون أعمالهم، 

وهو بناء یتحكم فیه العقل ولیس للمصادفة  ، على أنها بناء جدید للحیاة كما یمكن فهم الدراما

فالدراما هي شكل من أشكال الفن قائم على تصور الفنان لقصة تدور حول شخصیات . حظ فیه

ولكن  ، ورط في أحداث وهذه القصة تحكي نفسها عن طریق الحوار المتبادل بین الشخصیاتتت

ولعناصر الصراع  األحداثالعاطفیة لهذه  االستجابة بل هي أیضاً  ، الدراما لیست مجرد أحداث

  )2012، خضور( .من العالم الذي تقدمه فهي تجعل المشاهد جزءاً  ، الكامنة فیها

 

 
                                                             

نساني ظ الضمیر اإلیقااشتهرت بروایاتها التي تمتاز بإ, )1941- 1882(عاشت بینة إنجلزیة أدیب: فرجینیا وولف  1
  )   www.wikipeda.com\فرجینینا( .في القرن العشرین
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  :وأنواعها الدراما أشكال

ــــــــــرت ــــــــــواع ظهــ ــــــــــدة أنــ ــــن عدیــ ــــــدراما مــــــــ ـــــــــــدیا الــــــ ــــــــدیا  كالتراجیـ ــــ ـــــــــة أو والكومی ــــــاءت ، المهزلـــ  وجــــــ

ـــذه ـــواع هـــــــ ــــاً  األنـــــــ ــزاج انعكاســــــ ـــاهد لمــــــــ ــــداء المشـــــــ ــــــا ، لصــــــــــوته وأصــــــ ــبض فجعلهــــ ــــــــن بالحیــــــــــاة تنــــــــ  مــ

ـــــــــام ـــــــــاعر إلهـ ـــــــي الشــ ــع فــــ ـــــــدرها رفـــــــــ ـــــــــى قـــ ــــــــتوى إلــ ـــــل مســـ ـــــــالل النبــــــ ــــــود ، والجـــ ــــــــولها وتعـــــ ــــــــن أصـــ  مـــ

  )15: 1975، دیوكس( .الفولكلور أعماق

ـــــاة )1 ــدیاأو  المأســـــ ــــــ ـــــي": التراجیــ ـــاة هـــــ ــــــــل محاكـــــــ ــل لفعــ ــــــــام نبیــــــــ ـــــه تــ ـــــــز لـــــ ـــ ــب حیّ  بلغــــــــــة مناســــــــ

ــــــــــة ــــق عــــــــــــن ممتعـ ــــــل طریــــــــ ـــــق ال الفعــــــ ــــــرد بطریـــــــ ـــدف الســــــ ــــــــارة یهـــــــــ ـــــعوري إلثــــ ـــــ شـــــــ  قةـالشفـــــــ

ـــــوف ـــول والخـــــ ـــــــن للوصـــــــ ــــــ مـــ ــــعورین نـهذیــــ ــــى الشــــــ ـــــة إلــــــ ـــــــــر( ."والصــــــــــحة النقــــــــــاوة درجـــــ  انظـ

 ).9: 1968 ، رشاد

ـــــــــــنو  ـــــــــات مــ ــــــــــدیا مقومــــ ــــا التراجیـــ ـــــــاكي أنهـــــــــ ــل تحــــــ ـــــــــ ــــــــــویر(بالتمثیــ ــــــــــد ،)التصـــ ـــــــــر ویعـــ  المنظــــ

ــــزءاً  ــــــــن جــــــ ـــــــــا، مــ ــــذلك أجزائهـ ــــیقى وكــــــ ــنظم الموســــــ ــــــ ــــــه كمــــــــــا ، 1والــ ــــد ال أنــــ ــــــود مــــــــــن بــــــ  وجــــ

ــة، ــــــاة ألن القصــــــــــ ــــــدث محاكــــــ ـــون ال الحــــــ ـــــــة، إال تكـــــــــ ـــــــرابط أي بالقصـــــ ـــــــــوادث تـــــ ـــاً  الحـــ  معــــــــــ

ن بحیـــــــــث ــــــوّ ـــــــم. محكمـــــــــاً  بنـــــــــاء تكـــ ـــذه وأهــ ـــــــزاءألا هــــــ ــــــة هـــــــــي جــ ـــــرابط أو القصـــ ـــوادث تــــ  الحــــــ

ــــــاً  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــدیا. معــ ــــــــــ ــــــــاة فالتراجیـــــــ ـــــــــ ــــــــــال محاكـــــــــ ـــــــــ ـــــــخاص ال لألفعـــــــ ــــــــــ ـــعادة.. لألشـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  أو للســـــ

ـــــــــقاء ــــــــرا.(الشـــــــــ ـــــــــ ـــاد:نظـ ـــــــــ ـــــــلو  .)11: 1968، رشــــــ ـــــــــ ــــــن أول لعــ ـــــــــ ــــدع مـــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــدایا أب ـــــــ  التراجی

ــــــــــیكیة ــــــو الكالســــ ــــخیلوسآ(هــــــــ ـــــــــ ـــــــذي ، )سـ ـــــــــــد الـــــــ ـــام ولـــ ـــــــــ ـــــــوكس.(م.ق 525 عــ : 1975، دیـــــــ

ــان ،) 17 ـــطو وكـــــــ ــــــل یرجـــــــــع أرســــــ ـــــــدیا أصـــ ـــد إلـــــــــى التراجیــ ـــو مبوس،یثر الــــــ ــــــوع وهــــــ ــــــــن نـــ  مـ

                                                             
  )13 :1968,رشاد(.شعراً  أو نثراً  أكانت سواء بالكلمة العواطف عن التعبیر به یقصد: النظم  1
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ــــات ــــا تقــــــــــوم الغنائیــــــــــة الرقصــــــ ــــــة بهــــــ ــــــاي بمصــــــــــاحبة الجوقــــ ـــــــك ، النــــ ــــــي وذلـــ ــات فــــ  مهرجانــــــــ

ـــاد ـــه أعیــــــــ ــــــیوس اإللـــــــــ ــــــان ، دیونیســـــ ـــــــــــراد وكــــــ ــــة أف ـــــــــدون الجوقــــــــ ــــــاء یرتــ ــــــــــامهم أثنــــــ ــــــــذا قیـ  بهــــ

ــــــــون ــــ ــــــن الل ـــــــــائي األداء مــــــ ـــــــــراقص الغنـــ ـــ ــــــود ال ــــــاعز جلــــــ ــــــوس( المــــــ ـــــــــبهاً ) تراجــــــ ـــــاع تشـــ  بأتبـــــــ

ــــــیوس ــــن ، دیونیســـ ــــــا ومـــــ ـــ ــق أصـــــــــبح هن ـــــــ ـــــــى یطل ـــــــراد علــ ــ ــــــــة أف ـــودي( اســـــــــم الجوقـ  أي) تراجــــــ

ــــــــــین ـــــزیین المغنــ ـــق ، العنـــــــ ــــــــــى وأطلـــــــــ ـــة علــ ــها األغنیـــــــــ ـــــــــ ـــــــــم نفسـ ـــــا اســـ ــــــــــة أي تراجودیـــــــ  األغنیــ

ـــــة ــي ، العنزیـــــــــ ـــــــــ ـــــل وهـــ ــــــي األصـــــــــ ـــــــــة فــــــــ ـــــــدي كلمـــــ ـــــــ ـــان ، تراجی ــــــــــ ـــدر وكـ ـــــــــ ــــدیا مصــ  التراجیــــــــــ

ـــــاطیرألا ــــي ســــ ــول تـــــــــدور التـــــ ـــــیات حـــــــ ـــة الشخصــــ ــــــــاآلو  القدیمــــــ ـــي ةلهـ ــــــ ــــــاریخ ف  الیونـــــــــاني التـــ

ــــــــدیم ـــ ــــــــــي ، الق ــــبوا وكـ ـــــــــــدیا یكســـــــ ـــر التراجی ــــــــــدر أكبــــــــ ــــــن قـ ــــــــــدان مـــــ ــــــف الوجـ ــانوا والعواطـــــ  كـــــــــ

ـــأون ــى یلجــــــــ ـــــــاطیرألا إلـــــــــ ـــــــي ســــ ـــــرو  التــــ ـــــــــن ىتــــــ ــــادة عــ ـــــام القـــــــ ــــــت العظــــــ ــــــــــي فكانـــــ ـــــــــع هـ ــ  منب

  )33:  2002 ، سرحان(.التراجیدیا ومستلهم

 سمهاوا الكومیدیا بدأت فقد ، دیونیسوس أعیاد في المأساة بدأت مثلما :الكومیدیاأو  الملهاة )2

 ترددها التي المرحة األغنیة وهي الیونانیة، اللغة في  komosكوموس كلمة من مشتق

. لإلضحاك الساذجة حیلهم طریق عن كانت أساساً  المهزلة فطبیعة المطربین جماعة

 .سعیدة نهایة نتهيت أن بشرط المأساة، من سمواً  أقل وموضوعاتها جدیة أقلّ  وأسلوبها

 طبقة من شخصیات تضم حبكة بها فقصد الحدیثة ةاألوروبی اآلداب في معناها تطور وقد 

 تكشف التي والمفاجآت والمتناقضات المفارقات من متشابك عرض في متواضعة اجتماعیة

 محببة، ودعابة ساخرة نقدیة بطریقة الحیاة ونقائص المجتمع، وعادات الناس، طبائع عن

 معقولة مبتكرة بل التاریخ من مستمدة حوادثها تكون إال فیها ویشترط. سعیدة نهایة وتنتهي
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 المعنى بهذا الملهاة وكانت. والناس المجتمع حیاة عن وصادقة معبرة صورة تصبح بحیث

 اآلن الشائع معناها اتخذت هنا ومن لها، مالزماً  الضحك أصبح لذا الضحك، تثیر ما كثیراً 

   )386-385: 1984والمهندس، وهبة .(بیننا

 والملهاة السامیة، والملهاة الراقصة، والملهاة الدامعة، الملهاة: منها للملهاة أنواع عدة وثمة

  )388- 387: 1984، والمهندس وهبة.(وسواها الموقف وملهاة ، المزاج وملهاة المفجعة،

 من كثیراً  فقداكتسبت ، اجتماعیاً  أم دینیاً  مصدرها أكان سواء الملهاة، مصدر یكن وأیا

 . شیئاً  المرح روح من تفقد لم ولكنها ،اإلنساني المجتمع لطبیعة نظراً  الفنیة الخصائص

  )15: 1985عرسان،(

 أخرى إعالمیة وسائل طریق عن تنتج وبدأت األشكال من كثیر إلى الدراما تطورت وقد هذا

 والدیكور واالضاءة والمونتاج التصویر في هائلة إمكانات من یوفره بما كالتلفزیون،

الو    .وسواها كسسوار،إ
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  :المختلفة االتصال وسائل في الدراما

 ومتق حیث ، القدماء مصریینوال الیونایین منذ المسرح هي للدراما ةالحقیقی البدایة أن شك ال

 هاراألب وعوامل واالضاءة بالدیكور االستعانة مع والصراع األحداث بتجسید المسرحیة الشخصیات

  )36: 2012، درویش( .المسرح هو للفنون الحقیقي األبف ، األخرى المسرحیة

 بالسینما الجمهور وارتبط السینمائیة، األفالم مجال في كبیراً  ونجاحاً  نوعیة، قفزة الدراما حققت وقد

 من العشرینیات في واسعة وآفاقاً  كبیرة شهرة الرادیو في اإلذاعیة الدراما حققت ثم ، كبیراً  ارتباطاً 

 عرضاً  م1938عام في George Orson Welles 1ویلز أورسون جورج قدم عندما الماضي القرن

 ، نیوجرسي في هبطت سفینة عن یةاألخبار  النشرة شكل واستخدام ، المریخ غزو عن لرؤیة درامیاً 

 والرعب الفزع من حالة سبب مما ، األرض أهل تهاجم وبدأت منها هبطت غریبة مخلوقات وفیها

 وقوة ، عام بشكل الرادیو قوة على الحدث هذا ویدل. الشوارع إلى فخرجوا المستمعین بین انتشرت

  )37: 2012، درویش( .المستمعین وجذبت الخصب الخیال أثارت التي اإلذاعیة الدراما

 والتمثلییات المسلسالت صیت فذاع ، الستینیاتو  الخمسینیات في وانتشر التلفزیون تطور ثم

 انتشرت حتى وغیرها والجمیالت سالاد مثل األمریكیة التلفزیونیة المسلسالت  وخاصة ، التلفزیونیة

 )38: 2012، درویش( .العالم في

 

 

                                                             
- 1915(بین عاش والرادیو والتلفزیون والمسرح السینما مجال في عمل أمریكي ومنتج وممثل ومؤلف  أفالم مخرج هو: ویلز أورسن  1

  ) \www.wikipada.comویلز أورسن(). م1985
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 تكیّف وقد معها، تتعایش بل القدیمة الوسائل تلغي ال الحدیثة الوسائل أن على یدل التطور وهذا

ر نفسها السابقة الوسائل  ، الرادیو وال یختف لم مثالً  فالمسرح ، قائماً  التعایش لیظل نفسها من وتطوّ

 تحقیق على قدرة أكثر ستكون بل جودتها تقل أو تتضاءل لن التلفزیونیة الدراما أن یرون فالكثیرون

 ولعل. الجمهور جذب على وقدرتها والتقنیة، الفنیة إمكاناتها وتیسر اقتنائها، وسهولة لشیوعها ذاتها،

 من الباحثین أحد إلیه أشار ما هو واألجد الجدیدة االتصال وسائل بین التعایش ذلك على دلیل أقرب

 دوالیك وهكذا التلفزیون، مواجهة في الرادیوو  الرادیو، وجه في المطبوعة الصحف استمرار شیوع

: 2009انظرشكري،(المدمجة، واألقراص الكاسیت، الفیدیو أشرطة من منافسیه أمام التلفزیون وقوف

 الشبكة بها جادت التي حدثاأل االتصال وسائل أمام ما زال التلفزیون لم یتوقف والیوم ،)40- 37

 بل. یجدّ  قد مما وسواها ونستجرام، وتویتر، بوك، كالفیس االجتماعي التواصل وسائل من العنكبوتیة

 مع للتكیف برامجها وتعدیل نفسها لتحسین اتصال وسیلة لكل دافعاً  الشریف التنافس هذا كان

  .الشریفة المنافسة في والثبات لصالحها، الجماهیر كسب أجل من وتطویرها بل الجدد، المنافسین

 .التلفزیونیة الدراما هو رسالتنا موضوع ألن نظراً  أوسع بحدیث التلفزیون وسنخص هذا
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  :التلفزیونیة الدراما مكانة

 :  لغة التلفزیون 

 ومعناها) Vision(و ، )بعد عن( بالیونانیة ومعناها) Tele: (هما مقطعین من مركبة كلمة  

 الشاشة" العربیة في اسمها وشاع" بعد عن الرؤیة: "بالعربیة الحرفیة فترجمتها) الرؤیة( بالالتینیة

  )106: 2008، عیساني".(الصغیرة

 ، الحدیث العصر في اإلنسان اخترعها التي الجماهیري االتصال وسائل أهم أحد التلفزیون ویعد

ذاعة صحافة من األخرى اإلعالم وسائل صدارة في  یقف جعلته مزایا بعدة تفرد فقد . وسواها ، وإ

  )109: 2008، عیساني(

 أو السلكي التلفزیون طریق عن أیضاً  سلكیاً  اآلنو  السلكیاً  منقولة الصورة مشاهدة یعني فالتلفزیون

 األخبار لنقل إلكترونیة وسیلة وهو" بعید من القادمة الصورة" التلفزیون یعني كما الكابل تلفزیون

  )Mercredi ، 2013 (.والعلوم والفنون والثقافة والمعلومات األفكارو 

 إمكانات من تمتلكه بما وذلك ، والصغار الكبار تهم ثقافیة ونقلة ، حضاریة إعالمیة وسیلة وهو

 منه یجعل استخدامه، ویسر اقتنائه سهولة عن ناهیك والحركة، واللون والصورة فالصوت ، دقیقة فنیة

، عیساني.(وأجناسهم وأعمارهم التعلیمة مستویاتهم مختلف على المشاهدین من كبیر اهتمام محل

2008 :112(  

 أو روایة لتحكي التلفزیون ظهور واكبت التي الفنیة األنواع من كنوع التلفزیونیة الدراما ظهرت قدو 

 هو  وشكلها أدبي عمل شي كل قبل هي التلفزیونیة فالكتابة الشاشة، على تشخیصها عبر ما قصة
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 فكرة عن ممكناً  ذلك یكون الذي حدال إلى والشامل الكامل التعبیرهو  السیناریو ومخطط ، السیناریو

 أمامنا نرى عبرالشاشة فنحن ونیةالتلفزی للدراما الفقري العمود هي الحكایة أو والقصص .المؤلف

 اتاالعتبار  كل على فنحن أمامنا تحدث تلك أو لقصةا هذه وكأن ، قصصیة بطریقة ینتظم عالماً 

 عن یعبرونأو  أمامنا باألفعال یقومون أشخاص بواسطة) اآلن في( یجري ما منها ونسمع الشاشة ىنر 

 تأرجح ومهما ، والتكذیب التصدیق بین المشاهد تأرجح مهما ، )المؤلف طرف من تدخل دون(أنفسهم

. )الشاشة( دراما نسمیه الذي الدراما ألوان من لوناً  تعتبر بذلك وهي ، والشكلیة الواقعیة بین العمل

)Mercredi ، 2013(  

 اإلنسان عند للمحاكاة الغریزي المیل هذا عن نشأت تمثیلي كفن للدراما ىاألول ةالبدای أن شك وال

 إلى مالسال علیه آدم هبوط منذ األرضب مرتبط اإلنسانو  ،اإلنسانب الدراما تربط أن الطبیعي ومن

 وجهات فواختال نشأتها حول راءواآل النظریات تعددو  الدراما نشأة  أمر من یكن ومهما .األرض

 وسائل عبر نفسها قدمت فإنها ، الموت على الحیاة قوة النتصار ورمزیتها ، بدایتها حول النظر

 في التلفزیون ونجح الدراما، لنشر كرست التي الوسائل تلك وأخطر أهم من التلفزیون یعد جدیدة

  )16: 1998، انظرحمودة( .وتعمیمها نشرها

  :التلفزیونیة الدراما تطور 

 قائمةالو  ، موجودةال الترفیهیة األشكال وظیفت على مساره بدایة في اعتمد قد التلفزیون كان إذا

 أخرى نقلة تلفزیونال انتقل فقد الجمهور، لدى تهمكان فرض أجل من المسرح، خشبة وعلى والرادی في

 مواصفات لها وحدد ،"التلفزیونیة بالدراما" سمي به خاص إنتاج ببناء الرادیو على االعتماد متجاوزاً 

  .والمضمون الشكل ناحیة من بعد فیما تطورت والتي متعددة، وتقنیة فنیة ومعاییر
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 نیةإنسا لثقافات االعتبار إعادة في ساهمت وفاعلة، مؤثرة مكانة احتالل النهایة في واستطاع

. والمعتقد والدین السیاسة لرجال الضیقة الحسابات دائرة في رةو حصوم مجهولة قریب زمن إلى كانت

 في سواء للقاعة، وفیاً  طویلة لمدة ظل الذي الجمهور، من كبیر جزء حیازة في إذن التلفزیون فنجح

  )28: 1988، رضاانظر( .بعد فیما السینما في أم یة،بدا المسرح

  اإلعالم وسائل باقي عن لدرامي،ا اإلنتاج عملیة في وأساسیة مهمة بخاصیة التلفزیون وینفرد

  في والدعایة ،واإلعالن ،اإلعالمو  للنشر، وسیلة باعتباره العرض، فنون كل مع یرتبط نهإ حیث

 حیث من خاصة صفات لها أشكاالً و  فنیة أنواعاً  استحدثت كفن "التلفزیونیة والدراما. "نفسه الوقت

 لعدم نظراً  بدایة والسینما المسرح على اعتمد وقد الفنیة، والعناصر الدرامي والبناء اللغة استخدام

 الشاشة" الدراما إنتاج على قادراً  فریقاً  یعد أن استطاع حتى المتخصص، والمخرج المؤلف وجود

 بصیغ الدرامي وجالمنت مع ویتعامل واحد، آن في الدراما ویعرض ویقدم، ینتج، فالتلفزیون ،"الصغیرة

 الجمهور، عین من والمكاني المادي قربها إلى األساسب تعود الخصوصیة هذه إن. متعددة وتمثالت

كِّن السحري الصندوق أن أي مَ ُ  المشاهدین من قدر أكبر إلى الوصول من الدرامي المنتج ی

 .التلفزیون طریق عن إال الواقع في الخشبة وال المسرح شكل یعرف لم متفرج من فكم ، والجماهیر

  )135: 1988، رضاانظر (

 من فهي ، بأسرها الحیاة لیشمل یتسع مداها إن بل الحیاة من مادتها تستقي الدراما كانت ولما

 ،واألخالقیة والدینیة والسیاسیة ةاالقتصادیو  ةاالجتماعی الحیاة بمشاكل یرتبط إنساني فن الوجهة هذه

 ولكن موضح، أو قاطع غیر التفسیر هذا یكون وقد للحیاة، التفسیر من نوع على تعتمد أنها كما

 التلفزیونیة الدراما احتلت فقد -  )35: 1982، رضا(.شامالً  جامعاً  جوهریاً  تفسیراً  یكون أن یتحتم
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 المشاهد إلى األفكار لنقل التلفزیونیة الدراما تستخدم إذا ، ظهوره منذ التلفزیون برامج بین بارزة مكانة

 وتكبیر ، لألحداث منطقیة مشاهد لیقدم العمل طول في والتولیف الصورالمتحركة استخدام طریق عن

 تإالفعاآلنو  األفكار معالجة في الواقعي واألسلوب ، ياألصل المحتوى من المعاني وتضخیم

 التأثیر استثارة على یساعد مما الصوتیة والمؤثرات والحوار الموسیقى خالل من الصورة واستخدام

)                                                                                        100: 1997، وشرف علي.(المعروضة للصورة فعالياآلن

 اعتماد بسبب الخاص وأسلوبه سماته له مستقل كفن تأخر قد  التلفزیونیة الدراما ظهور أن ومع

 قبل ما سنوات في یحدث كان ما وهذا ، المسرح خشبة على تقدم التي العروض على التلفزیون

، سلینآ( التلفزیون شاشات إلى المسرح من تنقل المسرحیات كانت حین ، الثانیة العالمیة الحرب

 قدو      .جذباً  األكثر الوسیلة ویصبح ویفرضها، مكانته یثبت أن استطاع أنه إال ،)63 :1991

 یقدمها التي المواد بقیة إلى قیاساً  خاصة مكانة الوقت، مرور مع ،التلفزیونیة الدراما اكتسبت

 تعكس التي األفكارو  الرؤى تجسید على وقدرتها الدرامیة لألعمال یةاإلعالم القیمة بسبب التلفزیون

. وتمثیلیات وأفالم مسلسالت من التلفزیونیة الدراما صانعو لها یخطط التي المفاهیم من مجموعة

 فعل بردود یأتي قد الذي المباشر التوجیه تتجنب التي الدرامیة الرؤیة إلى ذلك في السبب ویعود

 القیم من كثیراً  ترسخ شك ال فإنها بنجاح أدیت ما إذا التلفزیونیة فالدراما ، المتلقین قبل من عكسیة

 مستهل في لها أّصلنا التي الثقافي الغرس لنظریة مصداقاً  المتلقین نفوس في والمعاني

  )  5: 2004وآخرون، علوش:ظران.(دراستنا
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  :التركیة الدراما

لت مسرحیة أقدم وكانت ،اإلغریق عند ظهرت الدراما أشكال أقدم  أن سبق فیما أوضحنا  هي  مّث

 وهذا. یةاإلغریق التراجیدیا من فنیاً و  تاریخیاً  الدراما نبعت حیث ، )م.ق 490 ( سخیلوسآ  مسرحیة

 ألن ، المسرح في المبذولة الجهود لكل الخالقة والمشاركة الشامل الوعي ولیدة الدراما أن على یدل

 ألنه ، المسرحي الفن تخلق أن تستطیع ال إحداهما قوة تكن مهما وحده المسرح أو وحدها ماالدرا

د القدیم المسرح وعن .جمیعها الفنون أبو هو بل ،الفنون جمیع على یشتمل  وقد الحدیث، المسرح توّل

 العربیة البلدان في واشتهر ،"2الظل خیال فن"و ،1"كوز القره" كفن المسرح فن یشبه شعبي فن له مهد

 إن حتى ،األناضول إلى الهجرة قبل لألتراك الدرامیة عروضال بدایة وكانت. األتراك وعند ةاإلسالمیو 

 من هاجروا الذین والعثمانین جقةوالسال األتراك مسرح یعد هذا أیامنا إلى تركیا في الحدیث المسرح

 الغرب إلى العثمانیة اإلمبراطوریة توسعت عندما ولكن .الغربي التأثیر ظهور قبل األناضول إلى سیاآ

 ظهرت الجمهوري الحكم فترة فيو  .بأوروبا متأثراً  4والمشروطیة 3یماتالتنظ فترتي في المسرح كان

 كانوا الكتاب بعض أن إال ، باو بأور  تأثرمسرحهم من الرغم علىف ، التركي للمسرح الحدیثة السمات

، أبوسنةانظر  (.تركیا في الحدیث المسرح من كجزء أعمالهم في التقلیدي المسرح عناصر یستخدمون

2007: 7(  

                                                             
 فیرى بذلك سمي لما ویختلفون, السوداء العین أي العین ومعناها كوز, األسود ومعناها قره: هما لفظین من مركبة تركیة كلمة: كوز قره  1

  .أحوالها ونقد الحیاة من الشكوى على یقوم نقد فهي, سوداء للحیاة نظرتهم كانتف نو خر اآل أما, سود أعینهم ألن الغجر إلى نسبة البعض
  ).29 :2007,أبوسنة. (اإلسالمیة البالد إلى ذلك وبعد الصین إلى انتقل ثم أوالً  بالهند وجد فن: الظل خیال 2

" مسمى تحت واإلدراي العسكري المجال في االصالحات أي التنظیمات بأدب وسمي, الغرب حذو یحذو كان الذي األدب هو: التنظیمات  3
  ).121: 2007,عبدالعال".(الخیریة التنظیمات

 ظل أن بعد ،1908 تموز من والعشرین الرابع في وذلك جدید من العثماني الدستور إعالن فیها بدأ التي الفترة بها یقصد: المشروطیة  4
، وعشرین تسعة معلقاً                                                 )13: 2007,أبوسنة(. العثمانیة للدولة النهائیة التصفیة فترة تعد أیضاً  وهي عامًا
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  : والتغریب التأصیل بین التركي المسرح

  :هما اتجاهین بین یقع أنه یجد التركي للمسرح المتتبع الدارس إن

 وفي العصورالوسطى في) الشعبي(التقلیدي المسرح یمثله الذي: التأصیلي االتجاه

  .الحقاً  سنتحدث كما العصرالعثماني،

 بفترة سمیت فترة وهي ،1839 بعام عادة له یؤرخ الذي: التغریبي أو التحدیثي االتجاهو 

 المعروفة وبمدارسه األوروبي بالمسرح یتأثر التركي المسرح بدأ حیث التنظیمات، أدب

  .والرومانسیة بالكالسیكیة

 فكانت ، ینالسن فالآ من الوثنیة الطقوس إلى األول االتجاه في التركي حالمسر  بدایات تعود و

 ، األناضول مواطني طقوس أثناء تقّدم التي عروضال أولى األغانيو  والموسیقى الرقصات

 سیاآ أتراك كان قد. آتیس اإللهو " سیبیل" هةللإل الصالة  أثناء والبعث الموت نع كانت فاحتفاالتهم

 وتطورت نمت حتى ، )بالسحر العالج( الشامانیة لدیانتهم وفقاً  والحیاة بالطبیعة تفلونیح سطىالو 

         )8: 2007، أبوسنة.(مسرحیة عروضاً  تكونل بعد فیما الطقوس تلك

 القرن من تمتد والتي( الوسطى العصور في األناضول في التركي المسرح استمر وقد

 ابتهاجاً  كبیرة احتفاالت في المسرحیة العروض بتقدیم) المیالدي عشر الخامس القرن إلى الخامس

 القرن في األناضول في استقروا الذین الوسطى آسیا أتراك عادات كانت وتلك ، الفراغ بأوقات

 المتنوعة القبائل مجتمعات بین االختالط مهد وقد. ییناألصل األناضول مواطني تقالید مع العاشر

 مسرحیات بتألیف المسرح حركة رفد في أسهمت جدیدة، ثقافة بروز إلى أدت متنوعة لثقافة الطریق
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رت وقد. جدیدة  التى سالمإال ومعتقدات والشامانیة الوثنیة والجماعات القدیمة األناضول حضارات أّث

 القدیمة بالفلسفات تأثرت القرى مسرحیات ثم ، القرى مسرحیات في األناضول في األتراك تبناها

 والعادات الدیانات تفاعل مع الشعبیة یةاألناضول بالثقافة وكذلك ، والمسیحیة والوثنیة كالروحیة

. للسالجقة الكومیدیة البالط وعروض الدرامیة العروض فاشتهرت ، الشامانیة المراسم مع المحلیة

 أثناء األناضول ألتراك التقلیدیة المسرحیات ضمن الوسطى آسیا في المتحركة العرائس مسارح وتعد

                             )8: 2007، سنة أبو. (السلجوقي العصر

  

  :العثماني العصر في الشعبي المسرح

 بعض  كانت حیث التأصیل، فترة أي األول االتجاه على) التقلیدي(الشعبي المسرح ویحسب

 كحفالت العامة المناسبات في وكومیدیة درامیة عروض لتقدیم فرصة العامة كالحفالت المناسبات

 أو ، فتح أو غزوة في تصارناال أو العرش، الحاكم أواعتالء جدد، أمراء أومیالد الملكیة، الزفاف

 محور وكان العثماني، العصر أثناء السالجقة عصر بعد ذلك وكان ، أجنبي ضیف أو سفیر وصول

 المناسبة یماءاتإال في قدراته مستغالً  درامیة روایة یلقي ذكي راو حول یتمحور بل ینطلق العمل

 القرنین في الحرب عن مسرحیات فظهرت ، شخص من أكثر للتعبیرعن یغیرها التي الصوت ونبرة

  متخصصون ممثلون هناك أصبح فقد عشر الثامن القرن في أما ، المدن في عشر والسابع السادس

 تحت مسرحیات تطورت عشر التاسع القرن نهایة وفي ، األغنیاء بیوت وفي ، البالط في التمثیل في

، سنة أبو انظر.( طویالً  یدم لم ولكنه ،  )المیدانیة التمثیلیة أو التركي، الكومیدیا فن( األورطة عنوان

2007 :9(  
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  :التركي للمسرح الجمهوري العصر 

، ةالعثمانی الدولة زالت حیث ،1923 أكتوبر 29 بتاریخ الجمهوري للعصر ویؤرخ  وبدأ نهائیًا

 ، الجمهوریة تأسیس عقب الدولة من المدعمة بالمسارح كبیر اهتمام ظهری بدأ وقد. الجمهوري النظام

 ، )الشعب مراكز( أو) الشعب بیت( افتتح حتى واستمر ، إسطنبول حیاءأ في الشباب من فرقاً  فأقام

 الملكي الحكم فترة في قام سكرنجي نوري أحمد فالممثل ، القومي المسرح ومنها ، م1932عام في

 المسرحیات بعض اقتبس كما ، التقلدیة التركیة العائلة حیاة عن مسرحیات وكتب الشباب بمساعدة

الذي كان یسمى بعهد التنظیمات، والذي  ،)الدستوري اإلصالح(ومع عهد  )15:سنة أبو( .األجنبیة

، أخذت النصوص المكتوبة تظهر في مجال المسرح التركي على شكل تراجم 1839عام  بدأ

تعتبر أول مسرحیة و . األتراكواقتباس من المسرحیات العالمیة، عالوة على مسرحیات جدیدة للمؤلفین 

زواج «شناسي، وهي مسرحیة كومیدیة موسومة بـ  إبراهیمللمؤلف   مكتوبة في تاریخ المسرح التركي

أعقبها إنشاء مسارح في قصور جیراغان ویلدز ودولمه باغجة وقد من فصل واحد ،  وهي» الشاعر

ومن ثم في مدن أخرى مثل أزمیر وبورصا وأضنة وأنقرة، وتشكیل فرق مسرحیة  ،في إسطنبول

 بریادة كثیر من المسرحیین العرب الرواد في ریادته للمسرح التركي الحدیث  ویقرن شناسي .خاصة

 صنوع ویعقوب ، سوریا في القباني خلیل وأبو ، لبنان في العربي المسرح رائد نقاش مارون مثل من

  .مصر في

 مع أوروبا على فتاحناال مع بدأ فقد الدارسین لبعض یحلو كما التحدیثي أو التغریبي االتجاه ماأ

 بین لالحتكاك كان حیث. 1839 بعام له یؤرخ والذي التنظیمات، بعصر سمي ما بدایة

 وكان. وأدبه المسرح فن على األثر أكبر الغربیة والحضارة العثمانیین، من كمتُح  مصر،بصفتها
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 وذهاب مصر، إلى یناألوروبی حضور: طریقین عن مندور، محمد وفق على ،االحتكاك ذلك

  )179 :1959، ورمند( .أوروبا إلى المصریین

ألنه بحق  ،وعلى رأسها الدراما األخرىلفنون العالم هو الذي یؤسس ل المسرح في كل شك أنال 

ماٍض عریق  لیس بمنأى عن هذه الخالصة، فللمسرح التركي  التركي المسرحولعل  .أبو الفنون

في آسیا الوسطى،  األتراكفعادة سرد القصص كانت معروفة لدى  :یبتدىء من عهود قدیمة جداً 

في القرن السادس  ة إلى شكل المدیح الذي أصبح سائداً اإلسالمیوتطورت نتیجة تبلورها مع الثقافة 

تشكل قمة تطور المسرح  )وهذا یعني أنها لم تكن مكتوبة(رتجالیةإالوكانت التمثیلیات التركیة . عشر

ر النهضة، ومن هذه التمثیلیات یطالیة أیام عصإالالتركي، حیث جاءت مشابهة للمسارح الشعبیة 

تفرعت عروض الخیال والظل والدمى والحاكي والمقلد، التي عاشت عصرها الذهبي في أواخر القرن 

                                                            )1991البعلبكي،(.التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

، 1914في إسطنبول عام » دار البدائع العثمانیة«لمعهد العالي للفنون الذي أقیم باسم وكان ل

على إسباغ السمة في العهد الجمهوري  وقد انصبت الجهود. التركيتأثیر كبیر في تطویر المسرح 

ن المسرحي الكبیر فناعهد للحیث  االتجاهلمسرح التركي، كخطوة أولى في هذا العصریة على ا

ثانیة تم ربط دار البدائع ببلدیة  في خطوةو  .1927طوغرول برئاسة دار البدائع عام محسن أر 

تم تدشین أول و . »سطنبولمسرح مدینة إ«تحت اسم  1934ل عام ، ثم استق1931إسطنبول عام 

  .على ید محسن أرطوغرول طار مسرح مدینة إسطنبول،ضمن إ 1935مسرح للطفل عام 
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المسرحیة وهیأ لالنتقال إلى الدراما التلفزیونیة، إضافة إلى التطور ومما أسهم في رفد الحركة 

نشاء 1936العالي في أنقرة عام  الموسیقيافتتاح المعهد  المسرحي، المسرح التطبیقي في أنقرة  ، وإ

  .من خریجي معهد أنقرة العالي للموسیقى ىاألولعلى سواعد الدفعة  1941عام 

 من أفاد أنه إال التقلیدیة، ببنیته محتفظاً  جمال،إالب ظل، التركي المسرح أن من الرغم وعلى

 مسرح وخاصة ،  جدیدة مسارح افتتاح في المالیة المساهمات ساعدت وقد ، الغربیة الفنیة األسالیب

  )(www.startimes.com ".أزمیر"و" بورصة" في االستقرار مرحلة بعد الدولة

 هناك تكن ولم ، التنظیمات عهد أو الدستوري اإلصالح عهد مع المسرح في التغریب بدأ  وقد

 . باالرتجال یقومون الممثلون فكان ، الغربي التأثیر قبل مكتوبة مسرحیات

 في الصغیر المسرح أهمها مسارح عدة أنشئت) المسرحیة الوثبة فترة وتعد( الخمسینیات فيو

 اقتصادیة أو اجتماعیة إما المسرح موضوعات وكانت ، "أوغلو خنجرلي أورخان" ومدیرها ، طنبولسإ

 المسارح من العدید رو ظه  بدأ وقد. المدن إلى الریف من الهجرة عن الناتج السریع التمدن: مثل

                                                     )17: 2007، أبوسنة (. العشرین القرن من الستینیات في لتزدهر

، ومع ازدیاد مسارح الهواة، شهدت تركیا ظاهرة انتشار النشاط المسرحي، مع الستینیاتوفي 

وجاء . اإلخراجفي  واإلبداع األداءفي  االتقانباختیار أفضل النصوص والتركیز على  االهتمام

ات، وكذلك مسرح ی، بین أفضل الفرق المسرحیة الخاصة للستین1955المقام عام » دورمن«مسرح 

وفي عام . 1962أنغین جزار التي تأسست عام  –، وفرقة غولیز سروري 1961أورال أوغلو عام 

وحرصت . تأسس مسرح أنقرة الفني، وهو یواصل تقدیم مسرحیاته الرائعة حتى یومنا هذا 1963

، على تقدیم مسرحیات خاصة لألطفال لغرس الثقافة 1970- 1960المقامة ما بین  األهلیة المسارح
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البعلبكي، (.الجدید، وفضًال عن مسارح خاصة لألطفال، وبأعداد كبیرةالمسرحیة في روح النشئ 

1991(  

 مدن في جدیدة مسارح افتتح خالله ومن ، تشارناال في الدولة مسرح استمر الثمانینیات وفي

 وقد ، والصغار للكبار ، والكالسیكیة المعاصرة المسرحیات الدولة مسارح في وراجت ، متعددة

 اللغات بعض إلى ، )1980- 1950(الفترة في أتراك كتاب بواسطة المسرحیات بعض ترجمت

 التركیة المسرحیة لألعمال تقدیر على یدل وهذا ، بعضها بتمثیل أجنبیة ق فر وقامت ، ةاألوروبی

   )27: 2007، أبوسنة.(عالیة بمهارة المبدعون كتبها التي

مع المجتمع، وعرف بنهجه  منذ إعالن الجمهوریة متفاعالً  فقد ظهر التركي أما التألیف المسرحي

أن ظهور نخبة من المؤلفین المبدعین بأقالمهم وأعمالهم، صادف بعد عام  إال. تقادي الواقعيناال

، إذ أفرزت قریحتهم نصوصًا مسرحیة تضارع المستویات الغربیة بالمعنى المعاصر، جاء في 1960

ع بدور كبیر في تطویر مكونات التألیف المسرحي التركي من طلیعتهم خلدون تانر، الذي اضطل

حیث الطابع والمضمون، بإبداعه النمط الملحمي الغنائي مع إضافة كافة المقومات المسرحیة التركیة 

، حاملة في ثنایاها النقد 1964التي عرضت عام » ملحمة علي الكشاني«إلیه، ممثًال في رائعته 

كما برز في الفترة ذاتها مؤلفون مسرحیون، مثل غونغور . آن واحد السیاسي الالذع والرفیع في

اختاروا موضوعاتهم من الذین أسینا وطوران أوفالز أوغلو ونجاتي جمعة علي،  وأورهاندیلمان 

 .بلغة شعریة في غایة الروعة واألساطیرالتاریخ العثماني مع التركیز على المالمح البطولیة الشعبیة 

 (www.wikipeda.com)  
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ه استعاد حیویته بفضل أني التألیف المسرحي التركي، غیر ات نوعًا من الركود فیوشهدت الثمانین

التي ظهرت إلى  اءاالسمومن . التركیة لتشجیع الفنون الدولة التي نهجتها المحفزةالسیاسة الثقافیة 

ات بصورة خاصة أوزن یوال وبهیج آق وجیهان یالمقدمة في مجال كتابة المسرحیات بعد الثمانین

» أغمض عیني وأقوم بواجبي« األخیرةكبیرًا في السنوات  إقباالً ومن المسرحیات التي لقیت . جانوا

مدینة «لناظم حكمت ران و» فرهاد وشیرین«لصاواش دینج أل و» ذیل طیارة ورق«لخلدون تانر و

ألحمد قدسي » زاویة الشارع«اوفالز اوغلو ولطوران » كنج عثمان«لبهیج آق و» ذات شخص واحد

جَت و  (Www.wikiped.com).أوراق الیاسمین«لصادق شندیل و» الحبیبة الدمویة«رَ

  :أو الخاصة األهلیةالمسارح 

إلى جانب المسرح الرسمي الذي دعمته الجمهوریة التركیة كان ثمة مسارح أهلیة تم تأسیسها من 

بعد تركه منصبه في  الذي أسس، محسن أرطوغرول، ، مثلما فعل المسرحیةقبل أفراد لهم خبرتهم 

المسرح  وأبرز علیها فنانین كان لهم دور كبیر في رفد، الخشبة الصغیرة، 1951مسارح الدولة عام 

سرح الجیب، ومسرح التركي لسنوات طویلة، فضًال عن فرق مسرحیة أخرى مثل المسرح العصري وم

  .وبریت إسطنبولمعمر قاراجا، وأ

التمثیلیة عام » هادي جامان« لـكفرقة یدي تبة في إسطنبول  األهلیة الفرق وقد برزت العدید من

  .، وفرقة أنیس فسفور أوغلو المسرحیة ، وفرقة فرحان شان صوي التمثیلیة الشعبیة1982

مثل فرقة المدینة  والسبعینیات الستینیاتمسارح أهلیة تواصل شهرتها منذ قیامها في  ثمةو 

أویا  -حباء، وفرقة علي بویراز أوغلو وفرقة نجاة أویغور ومسرح لونت قیرجاإالالمسرحیة، ومسرح 

  )www.wikipeda.com .(ا، وسواهبشار في إسطنبول ومسرح أنقرة الفني في العاصمة
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  : تتمثل بما یلي ركي على مختلف سنواتھالمراحل التي مر بھا المسرح الت

   :التركي على شكل نقاط المسرحقد رأیت أن ألخص مراحل و

  .ةاالجتماعیفترة البحث عن المزایا الشخصیة والقیم ): م1926ـ1916( ىاألولأوًال ـ المرحلة 

العامة لبناء الفن المسرحي  األسسفترة التنظیم ووضع ): م1930ـ1927(ثانیًا ـ المرحلة الثانیة 

  .التركي المتمیز

  .فترة إنشاء المسارح الشعبیة في مختلف المدن التركیة): م1946ـ1931(لة الثالثة ثالثًا ـ المرح

 ..  فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة): م1958ـ1947(رابعًا ـ المرحلة الرابعة 

 ..فترة العصر الذهبي للمسرح التركي): م1966ـ1959(خامسًا ـ المرحلة الخامسة 

 ..السیاسیة االضطراباتفترة ): م1972ـ1967(ة السادسة سادسًا ـ المرحل

ستیالء والصراعات السیاسیة والحزبیة وا االرهابفترة ): م1980ـ1973(سابعًا ـ المرحلة السابعة 

  .الجیش على مقالید الحكم

 طرح نطلق الكتاب فيت الحیاة العلمانیة إلى الساحة واوهي المرحلة التي عاد: ثامنًا ـ المرحلة الثامنة

 ). 2012، المزروك.(جیش في قلوبهم وما تزال مستمرةی ما

  :العربیة اللغة لىإ المدبلج التركي الدرامي النشاط عن لمحة

 تتمكن ولم التلفزیونیة، الدراما فن لنهوض األساس حجر بمثابة المسرحي التطور هذا كان

 التلفزیونیة للدراما الفعلیة البدایة تبین من مكتباتنا، في المتوفرة والمراجع المصادر لقلة نظراً  الباحثة،

 لدى المحببة السوریة اللهجة إلى مدبلجة تركیة مسلسالت من عرضه تم ما خالل من إال التركیة
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 الذي" الممنوع العشق" مسلسل تصویر لبدایة السیاق هذا في مهمة إشارة ثمة ولكن .المشاهدین

 بین كتبت تركیة روایة من أحداثه أخذت وقد ،ألسوداو  یضاألبب وكان ، 1970 عام مرة أول صور

 من كثیراً  أن من سنة أبو الباحثة إلیه أشارت ما على یؤكد وهذا .)2014مجدي،(  .1900_1899

  ).26: 2007، سنة أبو.(المسرح كتابة إلى تحولوا قد القصة وكتاب الروائیین

 ،ةیاألردن المرأة على المدبلجة التركیة الدراما رتأثی درجة" على أصالً  تقتصر دراستنا أن وبما

  .الدراسة موضع وهي المدبلجة التركیة المسلسالت تلك عن موجزة لمحة بتقدیم فسنكتفي

 في المختلفة العربیة الفضائیات على العربیة اللغة إلى المدبلجة التركیة المسلسالت عرض بدأ

 وقد ، اآلن حتى مستمرة تزال وما ، م2007 عام ذكر كما ولیس ، )2008، رویترز( م2005عام

 تبلغ درامیة حلقات سلسلة عن عبارة وهي ، مسلسالً  خمسین حالیاً  المعروضة المسلسالت عدد بلغ

 عربیة بأصوات دبلجتها وتتم ، الغالب في أتراك ممثلون ویؤدیها ، تركیة بلغة كتبت عادة حلقة 125

                                    .السوریة المحكیة باللهجة ، سوریة

    .بالترتیب المدبلجة التركیة المسلسالت بأسماء قائمة) 1(الملحق في وسأورد

 المجتمع في وخاصة ، كبیراً  رواجاً  تلقى العربیة اللغة إلى المدبلجة التركیة المسلسالت تزال وما

 مختلف من الناس ویتابعها ، المختلفة الفضائیات على المشاهدة من عالیة بنسب وتحظى ، ياألردن

دون ، أحداثها مع ویتفاعلون ، ةاالجتماعیو  العمریة الشرائح  سواء بشخصایتها ویتأثرون ، أبطالها ویقّل

                                                                               ً.إیجابا  أم سلباً 

 المتعلقة والحورات التعلیقات من الهائل الكم رصد خالل من التأثیر هذا على االستدالل ویمكن

 بببس األردنب طالق حالتا رصدت وقد ، الیومیة األحادیث في اإلنترنت شبكة على المسلسالت بهذه
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 الواقعیة الحقائق بتقصي الباحثة قامت وقد. الجوال هاتفها على مهند البطل ةصور  أردنیة امرأة وضع

 في وجیرانهم أقاربهم على الدراما تلك بتأثیر المدروسة العینة مع أجرتها التي المقابالت طریق عن

 والكبار الصغار على تأثیرها جانب من سواء وقعت التي األمثلة بعض وسأذكر ، إربد محافظة

سیذكر الحصر  ال المثال سبیل على ومنها الدراما تلك من اكتسبوها عادات خالل من أو ، والشباب

  ).3(ملحق رقم  في
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  :بتنوعها المسلسالت أهم عن نبذة

  :الممنوع العشق - 1

 یقال األلمانیة بینها من عدیدة للغات ترجمت مشهورة تركیة روایة عن مأخوذة المسلسل هذا   

 (بالتركي حلقاته وعدد. التركي األدب في العصریة الروایات أولى وتعتبر ، الكردي التراث من إنها

   .حلقة )165( فأصبحت المحكیة اللهجة إلى الدبلجة بعد أما حلقة )79

 للزواج  تقدم جمیلة فتاة فهي سمر باسم عرفت والذي" بیهتار" حول المسلسل أحداث تدورو     

 أثریة فیال ویمتلك ، جداً  ثري وهو ، عمره من اتیالخمسین في أعمال رجل هوو  ، عدنان السید هامن

 ، نهال اسمها لفتاة وأب أرمل رجل عدنان إن حیث البوسفور، مضیق ضفاف أحد على تطل كبیرة

  .بولنت اسمه صبىو 

 عدنان به تقدم الذي الزواج طلب على فردوس السیدة بیهتار أم اعتراض من الرغم على ولكن

 األب حنان فیه وجدت أنها منها عدیدة ألسباب عدنان عرض تقبل بیهتار أن إال بیهتار، ابنتها إلى

 كانت التي مترفة حیاة في للعیش ومتشوقة الحدود، أبعد إلى بوالدها متعلقة كانت فهي فقدته، الذي

 أیضاً  و العلني، بالمزاد أمالكهم معظم لبیع أدت التي مادیة، بنكسة عائلتها تصاب أن قبل تعیشها

 ، یهتمون الذین غیر یهمها وال مستهترة، تراها التي فردوس اأمه تصرفات من الهروب ترید ألنها

 خافت فلذلك .األخرى القیم حساب على وملبسها بزینتها االهتمامو  والنمیمة، والغیبة التسوق یعجبونو 

 من یوم في أمها مثل تصبح وأن ، منها الزواج یریدون الذین على والدتها سمعه تؤثر أن من بیهتار

 اللهجة  إلى مدبلج تركي اجتماعي درامي مسلسل هوو . لها خیار خیر عدنان من الزواج فكان األیام

 والفرنسیة اإلنجلیزیة بینها من لغة 12 من أكثر إلى المسلسل دبلجة تم حیث السوریة، المحكیة
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 هذا وحصل. والتشیكیة والسویدیة والصینیة والیابانیة والهندیة والعربیة والبرتغالیة األلمانیةو  واإلسبانیة

مو  ، الجوائز عشرات على المسلسل  یتمیز. 2009 لعام العالم في درامي مسلسل أفضل بأنه قیّ

 العالم في كبیرة ضجة أحدث قد الممنوع العشق مسلسل أن ویذكر. البسیطة بقصته المسلسل

  )/http://ar.wikipedia.org/wiki الممنوع العشق(.العربي

  :الذئاب وادي - 2

ن    شخصیة حول المسلسل من األول الجزء أحداث وتدور أجزاء، عدة من المسلسل هذا یتكوّ

 بعدها الملجأ من انتشاله تم الذي الطفل وهو شاشماز نجادي الممثل بدوره یقوم الذي "جندان علي"

 عملیة في یتوغل أن أكبي أصالن المباشر رئیسه طریق عن منه یطلب مخابرات، ضابط أصبح

 علي یموت أن بد ال كان الرحلة ولتبدأ. الذئاب مجلس باسم یعرف فیما التركیة المافیا بقلب سریة

 مالمح لتغییر التجمیل عملیات من مجموعة وبعد. مراد شخصیة هي جدیدة بشخصیة ویولد جندان

 لمعرفة عملیاتهم غرف إلى والتسلل المافیا زعماء من التقرب في ویبدأ ، مراد اسم یستقر وجهه،

 محتوم، موت من ینقذه أن بعد المعروف المافیا رجل شاكر سلیمان على ویتعرف مخططاتهم

 سبعة على المسلسل ویقوم. المافیا داخل ممیزاً  فریقاً  معاً  االثنان ویشكل .یمنإال ذراعه بمثابة یرویص

 قراخانلي، محمد البارون: وهم) الذئاب هم والسبعة الوادي هو المجلس( المافیا مجلس هم أشخاص

سماعیل قوفانت، الدین نظام السیف، لمنشار، نجمي آغا، خسروف ضیاالالزي،  ویستطیع .فانونو وإ

 عرض إنهاء وتم ،االرهاب عن فیتكلم الثاني الجزء أما .المجلس بین الشكوك یبث أن علمدار مراد

 ، نالممثلو  تلقاها التي التهدیدات بسبب تركیا في المسلسل عرض بدء من حلقات عدة بعد المسلسل

نو    .)/http://ar.wikipedia.org/wikiالذئاب وادي(  .ةمدبلج حلقة 70 الثاني الجزء یتكوّ
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  :الطیبة األرض - 3

 خالل من التركیة والحكومة األكراد المسلحین بین الدائر الصراع المسلسل هذا یعرض      

 في لیقع سنة، 25 بعد قریته إلى إسطنبول من جاء الذي) أوغلو تشوبان أوزان( طارق الطبیب قصة

 والمقاتلین األتراك الجنود بین الصراع أتون في نفسه فیجد ثائرة؛ ألسرة تنتمي فتاة مع حب قصة

 .األكراد

 تبنته قد غنیة أسرة كانت حیث یة،األصل هویته من طارق الدكتور معاناة على المسلسل ویركز

 شتى ویعرض الثائرة، األسرة بنت لكونها یحبها التي الفتاة وقضیة الثأر، قضیة ضحیة یذهب ال حتى

  .رهاباإل من وخاصةً  الصراع، نتیجة المحلیون المنطقة أهالي یواجهها التي المعاناة أنواع

 ال المناطق هذه في والسالم زدهارواال التطور أن مفادها رسالة نشر إلى المسلسل ویسعى     

 لحل السبیل لیس العنف أن أیضاً  للمشاهدین ویؤكد والتدریس، التعلیم طریق عن إال یتحقق أن یمكن

یمانه قوته مستمداً  المنطقة، أهالي أجل من یناضل طارق فنرى فقط، المشاكل  لوطنه حبه من وإ

  .همخالص سبیل في كافح الذین الناس ألولئك بالنسبة أسطوریاً  بطالً  الوقت مع لیصبح وشعبه

 في تدخل حیث ي،االرهاب التنظیم من" نیرمین" إلنقاذ" سناء" محاوالت الثاني الجزء أحداث وتشهد

 یقع بینما القریة، في وحزناً  صدمة ویسبب ،"سناء" بیت تابوت یصل حیث ذلك، أجل من مؤامرة

 یصاب فیما البیت، في الموجود التابوت حقیقة یعرف عندما خطیر تهدید محل" محمود المختار"

 لضم یسعون كما المجاورة، القرى جمیع في عنها ویبحثون"  نیرمین" فرار بسبب بصدمة اإلرهابیون

  .القرى من عدداً  أحرقوا أن بعد بالتنظیم إللحاقها جدیدة عناصر
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 أن أجل من" سناء" على یضغط الحقیقیة والدته لیست" رابعة" أن" طارق" یعرف الفترة، هذه في

 عندما أخیها عند الذهاب" دیال" وتقرر ،"بوشالر" من خوفاً  له عترافإال ترفض لكنها بالحقیقة، تخبره

" یلماز" تأمر" بیرفین"و" یلماز" بعالقة اإلرهابیة المنظمة إلى معلومات تصل وعندما جدها، بوفاة تعلم

  .بقتلها

  .)/http://ar.wikipedia.org/wikiالطیبة األرض( 

  : حجر صرخة - 4

سرائیل؛ تركیا بین سیاسیا جدالً  أثار قد المسلسل هذا وكان         المسلسل أحداث تجسِّد حیث وإ

 االحتالل مواجهة في الفلسطیني الشعب نضال قصة ویحكي ،االحتالل وحشیة عانت أسرة معاناة

  .اإلسرائیلي

 والشیوخ والنساء األطفالو  من ریاءباألو  الفلسطینیین المدنیین معاناة مدى المسلسل قصة وتكشف

 تجاه یناإلسرائیلی الجنود من الوحشیة الهجمات من سلسلةً  ترصد حیث ؛اإلرهابیة وطأة تحت

 وتعتبر .األطفال وحتى النساء أو الرجال بین تفرق ال التي ،اإلرهاب بنیران الفلسطینیین المدنیین

 بموضوعاتها تمیزت التي MBC على المقدمة التركیة الدراما في نوعیةً  نقلةً " حجر صرخة" قصة

 بالمشاهد ینتقل الجدید المسلسل ولكن التركیة، الدراما عشاق بها ارتبط التي والرومانسیة ةاالجتماعی

 الذین الفلسطینیین أشقائهم بمعاناة ترتبط حیث عربي؛ بیت كل یعیشها التي الفلسطینیة القضیة إلى

  .)/http://ar.wikipedia.org/wikiصرخةحجر( .یوم كل اإلرهاب من یعانون

  : الورد دموع - 5 

  بـ الدراما في یسمى ما منحى ینحو درامي مسلسل هوو  رة،یالمر  الحیاة: بالعربیة ویعني  
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 أبو قناة على ُعرض .السوریة باللهجة العربیة اللغة إلى مدبلج تركي اجتماعي رومانسي )أكشن (

 وعدد العربیة، إلى دبلجته تمت الذي الرابع التركي المسلسل وهو ،2008 رمضان شهر في ظبي

 وقد السوریة، الفني والتوزیع لإلنتاج سامة شركة بواسطة تمت الدبلجة أن كما. حلقة )60 (الحلقات

 .السوریینالممثلین  من مجموعة الدبلجة أدى

 فبطالها المشوقة، الدرامیة األحداثو  بالصراعات ملیئة حب قصة »الورد دموع« مسلسل ویروي

 نظراً  الزواج على یقدران ال ولكنهما ، حب قصة وتربطهما بسیطة مهن في یعمالن) ونرمین عمار(

 رغم األمل وخیبة حباطإالب شعور نرمین إلى یتسرب الوقت ومع المتواضع، المادي لوضعهما

 یعجب أیمن یدعى ثري شاب على نرمین تتعرف األثناء هذه وفي عنها، التخفیفب عمار محاوالت

 تعیش التي المادیة الضغوط تأثیر وتحت الثریة الرغیدة الحیاة تأثیر وتحت بها، یوقع أن ویحاول بها

 ومع تقام،اآلن ویقرر حدث بما عمار یصدم نفسه الوقت وفي وتتزوجه، معه عالقة في تقع بها،

  .حبه سلبه من كل من تقاماآلن في ویبدأ لعمار المادیة الظروف تتغیر الوقت

  ). /http://ar.wikipedia.org/wikiوردال دموع( 
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  :لییزإ - 6

 والروائي للكاتب) كریستو مونتي( العالمیة الروایات كالسیكیات أحد من مستوحى مسلسل هو

 روسیا وبین وتلفزیوني سینمائي عمل من أكثر في تناولها تم حیث ،)دوماس ألیكسندر( الفرنسي

 حلقة) 71(حلقاته وعدد كشن،األو  ةاآلثار ب مليء تركي مسلسل هو. الالتینیة الدول من والعدید وأمریكا

  .حلقة) 142(وبالعربي بالتركي

 متهماً  نفسه فیجد أصدقائه، له یدیرها لمكیدة ضحیة یقع الذي عمر حول المسلسل أحداث وتدور

 لیلة قضى والتي ،  عائشة والمسماه یحبها كان التي الفتاة) آیشن( شهادة وبعد ، للقمار ناد بسرقة

 یحتضنه السجن وفي ، الحیاة مدى لیسجن ضده بالشهادة قامت  ثم له مدبر هو كما معها الحادث

 حریق شب األیام من یوم وفي بالخال، وملقب رامز اسمه العون ید له ویمد هیبته له عصابات رجل

 تجمیلیة جراحیة عملیة له ویرتب عمر بتهریب الخال فأمر ، السجناء معظم ومات ، السجن في

 وبدأ السجن من الخال خرج وبعدها). إیزل( لـ اسمه یغیر المستشفى من یخرج وبعدما وجه، لمالمح

یزیل مع یخطط  المال على) إیزل( یحصل حیث ، وعائشة وعلي جنكیز أصحابه من تقاماآلن كیفیة وإ

 أصبحوا حیث أصدقائه مكان إلى ویذهب ومقامر أعمال رجل صفة وینتحل بالسجن صدیقه من

 یكتشف خطوه كل في ولكنه. حولهم الثأر خیوط نسج في ویبدأ للقمار ونادیاً  فخماً  فندقاً  یمتلكون

 من أبنه وأما یعرفه ال فهو به یرحب ال الذي وأخیه بصرها فقدت التي أمه بین ما جدیدة مفاجأة

 صدیقه تزوجت والتي 20 سن في ویصبح ، یكبر عندما إال له یقول أن یود ال فهو ، )عائشة(

  )./http://ar.wikipedia.org/wikiإیزیل(  .جانكیز
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  :العربي المشاهد على وانعكاسها التركیة الدرامیة الصور

 الحیاة في اً دروس منها استفاد من وهناك ، الجمیلة الفنون كباقي فن الدراماترى الباحثة  بأن  

 من وهناك ، حیاته على إیجاباً  وانعكس ، هواجباتو  حقوقه من بعضاً  وعرف ، والزوجیة ةاالجتماعی

 بحیث المسلسالت لتلك تلقیه بكیفیة تتعلق وأخرى وحضاریة، ثقافیة ألسباب حیاته على سلباً  أثر

 على العربي العالم في انعكاسه صور من بعض وهذه ، یفیده ال عما عرضویُ  یفیده، ما منها یأخذ

 المشاهد على وانعكاسها الدرامیة الصور تلك تحقیق في الباحثة اعتمدت وقد. عام بشكل المرأة

 من عدداً  رصدنا حین في. حینه في سنوثقها التي الرأي استطالعات من مجموعة على العربي

 المواقع في ینشر وما والمجالت، الصحف في المنشورة تإالالمق بعض في المتمثلة المراجع

 على الدراما تلك انعكاس صور على یؤشر مما الباحثة اقتطفته ما أبرز من ولعل. اإللكترونیة

  ).3(رقم سیذكر في ملحق  العربي المشاهد
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   :المدبلجة التركیة الدراما في المتخصصین بعض آراء
  

احتلت اهتمام الباحثین في المركز كما ترى الباحثة   ةاالجتماعیلعل التأثیرات الثقافیة و     

 أحدثت لقد .ة لهذه الظاهرة ال یمكن تجاهلها كذلكاالقتصادیأن التأثیرات السیاسیة و  إال، األول

المسلسالت التركیة المدبلجة ضجة إعالمیة عالمیة وعربیة ومحلیة تتفاوت ما بین التأیید والمعارضة 

م مشاهدتها ومنها من فسرها من ناحیة تربویة ، فمنها من خاف على الهویة العربیة  ، ومنها من حرّ

ناحیة لغویة كل وثمة من عارضها من . أواجتماعیة ، أونفسیة أو إعالمیة ، أوأخالقیة ، أودینیة

الباحث، ومن ثم یستحق  أن تفاعل المشاهدین معها بهذه الطریقة یلفت إال.حسب ثقافته واهتماماته

بطبعه یحب التجدید وینفر من المعاد الذي ألفه ، فقد تكون المسلسالت  اإلنسانونظرًا ألن  .الدراسة

ومن هذه الزاویة ربما وجد في  المشاهدین، بدأت تفتقر إلى ما یشدّ  االعربیة بسبب تكرار موضوعاته

تلك المسلسالت المدبلجة رؤیة جدیدة للمشاهدین بعیًدا عن روتین المسلسالت العربیة، وما تعرضه 

ناهیك عن أن اإلنسان بطبعه یحب التغییر، ویمیل . من المشاكل داخل المجتمع العربي وخارجه

في مغامرة الكشف، وهذا شيء طبیعي، وال  لدخولبسبب التكرار إلى االطالع على تجارب جدیدة، وا

  .غرابة فیه

من القرن الحادي والعشرین استطاعت  األخیرةولكن في النهایة وعلى مدار العشر سنوات   

على  ، من الوقت الذي یقضیه المشاهد أمام الشاشة الصغیرة األسدالدراما التركیة أن تأخذ حصة 

 آراء) 4(كر في ملحق رقم وسیذ ، باللهجة المحكیة السوریة جدیدیة الرغم من أن مولد الدراما الترك

  .بعض من المتخصصین في الدراما التركیة
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  :التركیة الدراما تطورفي  والتلفزیون اإلعالم دور

 فالتقدم ، واألفضل لألسرع البقاء نظریة محلها لتحل تدریجیاً  تتالشى لألقوى البقاء نظریة كادت  

 العالقات وتشابك المعلومات تقنیة في المعرفي فجاراآلنو  االتصال میدان في الشائع التكنولوجي

 عدد باهتمام التركیة الدراما فاستقطبت ، المعالم واضح بدأ األردنو  تركیا بین والثقافیة ةاالقتصادی

الضوء على تأثیر  إلقاءب اً العربي  كان نشط اإلعالمف ، المستویات جمیع من المشاهدین من كبیر

ختالف في وجهة النظر  بین كل  كاتب إالولكن  ، المسلسالت التركیة المدبلجة إلى اللغة العربیة

لكن ترى الباحثة بأن  ، وسواهم  االجتماعيفمنهم الثقافي ومنهم  ، مقال حسب تخصصه العلمي 

قد خرجت بنسبة و  إیجابیة، ة أمالتأثیر موجود بغض النظر عن القیم التي یتخدها الفرد سواء سلبی

. وقد نشطت عدد السیاح إلى تركیا ، وتأثرها بتلك المسلسالت ةیاألردنمن مشاهدة المرأة  عالیة جداً 

وبالنسبة للقیم التي تحملها . وارتفعت أسهم الممثلین والممثالت في إشهارهم معنویًا ومادیًا ودعائیاً 

ت في محو صور نمطیة كثیرة  كان یحملها العالم قد نجحفالمسلسالت التركیة إلى الدول العربیة 

.العربي عن تركیا  

 ومن ، األفراد سلوك  من بعض تغییر أو جدیدة اتجاهات تشكیل على قدرة له المرئي اإلعالمف

 بالنسبة وخاصة الفضائیه، القنوات تضخه بما وتأثراً  تلقیاً  األكثر هي النساء فئة أن أیضاً  المؤكد

 أخذت التي الدرامیة ةاالجتماعی ها المسلسالتأهم من ولعل. العربیة باللغة  المدبلجة التركیة للدراما

 ومن ، اللحظة هذه حتى مسلسالً  50 إلى وصلت وقد ، اآلن إلى 2005عام منذ یوم كل تتكاثر

 .اتاالتجاه جمیع من العربي اواقعن المست التي ةاالجتماعی ثرهاأك ولكن ، راماالد ألوان جمیع

 أمثلة من العربي عالمفي ال رأینا فیما وخاصة التأثیریة قوتها وحجم الدراما قیمة حول راءإآل فتباین
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  تتلق فلقد. الجانب هذا في الدراما كعب علوّ  على تؤكد  إحصائیة وأرقام ومقاالت وأبحاث واقعیة

 ، الشجاعة القیم تلك أهم ومن التركیة التلسللمس نمشاهدته من وقیماً  ساً و ر د اتیاألردن النساء

  .نتهمه موضوعات مناقشة في والجرأة

 بعض من الكثیر طیاته بین یحمل أن والممتع  الراقي الفن لهذا یمكن المقابل في أنه إال

، وغیر السلیمة غیر اتوالسلوك األفكارو  المضامین بعض تمریر أو تسریب یتم حیث المخاطر

 الذوق إفساد أو السائدة القیم زعزعة في تسهم أن یمكن فقد ، قصد بدون أو بقصد البریئة، سواء

 للواقع اً انعكاس الفن كان اذفإ .الحقائق تشویه أو قلب طریق عن التاریخ لىإ اإلساءة أو الرفیع

 وقدرة طبیعته بفعل التلفزیونیة الدراما في اً رحب اً صدر  لتقبله یجد عكاسناال هذا نإف ، االجتماعي

  .الجمهور من ممكن عدد أكبر جذب على التلفزیون
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  وخاصة ياألردن المجتمع وتوجه اهتمام سبابأ تقصيل  المجال هذا في الباحثة سعت وقد

 ووفقاً  المدبلجة التركیة للمسلسالت إربد محافظة في ةاالجتماعی أنماطها بمختلف ةیاألردن المرأة

 :یلي مال ن في المقابالت، خلصنارائهآل

 والمجتمع ياألردن المجتمع بین علیها المتعارف والتقالید العادات من بعض تجمعنا -1
  .الریف في وخاصة ، التركي

  .الرومانسیة القصص طبیعة -2

  .التركیة الدراما متابعة طریق عن أوالبیئي االجتماعيأو  العاطفي سواء النقص تعویض -3

 اجتماعیة لقضایا طرحهم في والجرأة األتراك الممثلین وجمال بوسامة البعض إعجاب -4
  .نوواجباته نلحقوقه ن، وتدفع بعضهن لاللتفاتانتباهه تلفت جعلها مهمة

   جمیلة ومناظر خالبة طبیعة من تركیا أرض في الدرامیة للمشاهد الحقیقي التصویر -5

  .لقطة لقطة تهاومشاهد ، المسلسالت بتلك التمسك حب إلى أدت

 ياألردن المجتمع  والقریبة من وجدان ، المستخدمة) المحكیة الشامیة( السوریة لهجةال -6
  .أخرى لهجة أي من إلیه أقرب فهي

 ةاالجتماعیو  والعلمیة والعمریة المعیشیة أنماطها بمختلف ةیاألردن المرأة بأن الباحثة رأت فقد
 تتفاعل أنها هاإجابات ببعض تظهرو  ، وتتأثر بها،التركیة الدراما تحب أنها العمل وطبیعة
لها صدى في المجتمعات العربیة،  ةتبح واقعیة قضایا تمثل ألنها ، الدراما بهذه وتشعر
 تؤثر أنها إال ،طویلة ساعات نقضیی وال قلیالً  نشاهدی قد بعضهن أن رغم ،ياألردنومنها 

  .حیاتهافي 

نما ، یقال كما التعرض وبكثافة ساعات بعدد لیس تأثرالف  المرأة ظرهتتن ذيال الشيء بفقدان وإ
 حتى أو خاأل أو األهل قبل من والحنان الحب وهو أال عنه تبحث وهي ، السنین أیام منذ
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بسبب انغماسهم بالعمل، أو طول مدة الزواج، التي قد تجعل الروتین  ، الزوج أو الحبیب
  .یسیطر على حیاة األزواج

 ووسامة الخالبة والمناظر الدیكور على بشدة موافقة ودرجة كبیر إعجاب هناك كان لكن  
 اللهجة من أكثر معها جهماواندم سوریةال اللهجة واتقان ، األتراك والممثالت الممثلین

 القصص هذه وقرب ، أیضاً  مهمة اجتماعیة ضوعاتمو  طرح في األتراك وجرأة ، جیةیالخل
 عن عدا العاطفیة ناحتیاجاته تلبي ألنها ، الرومانسیة القصص وخاصة ، العربي واقعنا من

  .واإلخراج اإلنتاج منالتي تتشكل  والجمالیة الفنیة قیمتها
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  :الدراسات السابقة: لثالثالمبحث ا

أثر الدراما التركیة المدبلجة على المشاهد العربي العدید من الدراسات العربیة  موضوعتناولت 

التركیة  المدبلجة على   ةاالجتماعیدرجة تأتثیر الدراما  ، وما یمیز هذه الدراسة أنها ستتناولةواألجنبی

   .بشكل خاص ةیاألردنالمرأة على 

 :الدراسات العربیة

هدفت هذه  ".صورة المرأة العربیة في الدراما المتلفزة:"بعنوان) 1994(دراسة السالم، زغلولة  - 1

الدراسة لمعرفة السمات التى تعزى للمرأة والقیم والمعاییر المرتبطة بصورة المرأة ومكانتها في 

الدرامیة المتلفزة،  ةاالجتماعیالمجتمع، وعناصر الصورة التي یعرضها التلفاز للمرأة العربیة في 

تصور : "یليواستخدمت الباحثة أسلوب تحلیل المضمون للوصول إلى نتائج، لخصتها بما 

الدراما المتلفزة المرأة بأنها ناقصة للقدرة العقلیة في مجال الفكر والمعرفة وتفتقر للعقلیة العلمیة، 

هرت وقد أظ. ةاالجتماعییقل عن دور الرجل في عملیة التنمیة  هامشیاً  كما أنها تشغل دوراً 

ء هذا الدو إالنتائج الدراسة دور المرأة  في بناء  یةاألساسألهمیته ر یجابي وتحفیزها على تبوّ

  .المجتمعات وتطورها

 

في التلفزیون على  األجنبیةتأثیر التعرض للدراما :"بعنوان ) 1999(دراسة شقیر، بارعة حمزة  - 2

أجرت الباحثة دراسة تحلیلیة وأخرى میدانیة من ". االجتماعيإدراك الشباب اللبناني للواقع 

 األفالمخالل منهج المسح، واعتمدت الباحثة في الدراسة التحلیلیة علي عینة عمدیة من 

وتلیفزیون المؤسسة اللبنانیة  ، المذاعة فى تلیفزیون لبنان الحكومى األجنبیةوالمسلسالت 
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بما  1997سطس وحتى نهایة أكتوبر لإلرسال وتلیفزیون المستقبل خالل الفترة من أول أغ

جمالي، كما اعتمدت الباحثة في الدراسة المیدانیة علي عینة إالساعة إرسال فى  125یعادل 

 24-20مبحوث من الشباب اللبنانى فى المرحلة العمریة من  400عشوائیة طبقیة قوامها 

  :أهم نتائج الدراسة.سنة

أعلى من نسبة استیراد  األمریكیةوالمسلسالت المستوردة من الوالیات المتحدة  األفالمنسبة   - أ 

 ، فیلماً  89 األمریكیةحیث بلغت نسبة الدراما  ، والمسلسالت من أي  دولة أخرى األفالم

وحلقة مسلسل عرضت فى القنوات اللبنانیة خالل  ، فیلماً  114وحلقة مسلسل من إجمالى 

 .فترة التحلیل

حیث وجد العنف المرتفع  ، والبریطانیة األمریكیةل مرتفع للعنف فى الدراما وجود معد   -ب 

المقدمة، ووجد العنف  األفالممن % 42.9فى ) أكثر من عشرة مشاهد(بالنسبة لألفالم 

من حلقات المسلسالت، % 66.7فى ) أكثر من خمس مشاهد(المرتفع فى المسلسالت 

 .فى المسلسالت المكسیكیة جداً  فى حلقات قلیلة إالبینما لم یوجد العنف 

 .اإلدمانبوالبریطانیة والمكسیكیة  األمریكیةعدم اهتمام الدراما    -ج 

من % 63حیث یهتم  ، هتمام كبیر من مفردات العینةة بااآلثار تحظى مشاهد العنف و    - د 

 .ومشاهد العنف ومشاهد الرعب ، المبحوثین بمشاهدة المطاردة البولیسیة

، يوالمسلسالت شبه واقع األفالمفى  العینة أن العنف والصراعمن أفراد % 32.5یرى    -ه 

 .يأنه خیال% 34، ووجد يمنهم أنه واقع% 26بینما یرى 
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دراك الواقع فى ال األجنبیةهناك عالقة بین التعرض للدراما    -و  وذلك  ، االجتماعيتلیفزیون وإ

 .اإلدمانمن العنف و  بالنسبة لكل

  

تأثیر الدراما التلفزیونیة على إدراك الواقع :" بعنوان) 2000(دراسة محمد، عزة عبدالعظیم   - 3

دراك الجمهور )كثیف، متوسط، ضعیف" (لألسرة المصریة بمستویاته المختلفة االجتماعي ، وإ

لألسرة المصریة، بما یشابه ما یعرضه التلفزیون وتأثیرالمتغیرات  االجتماعيالعام بالواقع 

دراك )النفعیة والطقوسیة(المشاهد النشطة للدراما التلفزیونیة، دوافع المشاهدة : طة مثلالوسی ، وإ

إلى  باإلضافةللفرد،  االجتماعيو  االقتصاديوالمستوى  ، واقعیة المضمون الدرامي المقدم

السن والنوع، واستندت الدراسة إلى نظریة الغرس الثقافي، ومن خالل الدراسة التحلیلیة على 

، وكذلك اختبار ىاألولوالتي قدمتها القناة  األسرةتمثلیات التي تتناول المسلسالت و النة من عی

) 195(عدد من الفروض من خالل الدراسة المسحیة على عینة من جمهور القاهرة الكبرى 

 .سنة 75- 17 بین تترواح أعمارهم ،فرداً 

  :وتوصلت الدراسة المیدانیة إلى عدة نتائج منها

دراك الجمهور للواقع  ، عالقة بین كثافة مشاهدة الدراما التلفزیونیةعدم وجود   - أ   االجتماعيوإ

 .لألسرة المصریة

أن هناك أربعة دوافع أساسیة لمشاهدة الدراما التلفزیونیة وهي التعلم، التعود، التسلیة،    -ب 
     .یناآلخر والتفاعل مع 
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أثر المسلسالت التركیة التي تعرض على القنوات الفضائیة : " بعنوان) 2009(دراسة مزاهرة  - 4

وقد سعت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر المسلسالت التركیة ". ياألردنالعربیة على المجتمع 

تمدت في ذلك على المنهج واع ، ياألردنالتي تعرض على الفضائیة العربیة على المجتمع 

 : لى عدة نتائج أبرزهاوقد خلصت إ. ع البیاناتكأداة لجم ستبیاناإلمستخدمة   ،الوصفي

على  من عینة الدراسة ترى أن هذه المسلسالت قد أثرت سلباً % 38كشفت الدراسة أن   - أ 

كما تبین أن لهذه  ، الشباب بسبب ما تحویه من مشاهد إثارة وحیاة البذخ والترف

 ، لید الثقافة الغربیةاوالمجتمع فیما یتعلق بتق األسرةعلى  اً سلبیّ  اً المسلسالت تأثیر 

كما بینت الدراسة . عن القیم والعادات العربیة المختلفة عن المجتمع التركي تعاداأللمانیةو 

والتقصیر في  العمل  ، واالسترخاءتفضیل عینة الدراسة مشاهدة المسلسالت على الراحة 

 .المنزلي أو المكتبي أو الدراسي بسبب هذه المسلسالت

من عینة % 38حیث یرى  ، كشفت الدراسة حاجة هذه المسلسالت إلى الرقابة والتدقیق   -ب 

الدراسة الحاجة إلى مزید من الرقابة والتدقیق لوجود بعض القیم المخالفة التي تعكس الحیاة 

 .عن القیم العربیة الغربیة والغریبة تماماً 

. دراسة میدانیة –اتجاهات المرأة الكویتیة نحو المسلسالت التركیة  )2013(الخالدي، عبیر - 5

هدفت هذه . األوسطبجامعة الشرق  اإلعالممقدمة لكلیة ) غیر منشورة(وهي رسالة ماجستیر 

المرأة الكویتیة نحو المسلسالت التركیة، واعتمدت هذه الدراسة  اتجاهات الدراسة إلى معرفة

والثانویة، وقد تم الحصول على البیانات الثانویة من  یةاألولعلى مصادر البیانات بنوعیها 

فتم  یةاألولعدد من الكتب والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، أما عن البیانات 
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 النساء من الدراسة مجتمع نتكوّ  .على عینة الدراسة إستبانةیع الحصول علیها عن طریق توز 

 قامت بأسره، الدراسة مجتمع إلى الوصـول ولصعوبة الكویت، دولة مجتمع في الكویتیات

، الكویتیات النساء من مكونة عشوائیة عینة بأخذ الباحثة  ،إستبانة) 250( توزیع تم إذ تحدیـدًا

 إستبانة) 15( استبعاد وتـم كما الباحثة، قبل من استعادتها یتم لم إستبانة) 35( هناك أن إال

 الدراسة، عینة قبل مـن تعبئتهـا إكمال عدم بسبب اإلحصائي التحلیل إلجراءات مالءمتها لعدم

 هذا ،)200( یةاألول اإلحصائي التحلیـل عملیـات إلجـراء القابلة اتستبیاناإل عدد تكون وبذلك

 غایات إلى الوصول ألجـل (SPSS) اإلحصائي التحلیـل برنـامج باستخدام الباحثة قامت وقد

  .وأهدافها الدراسة هذه

  :بأنها النتائج رزأب وكانت

 ةاإلنسانیو  ةاالجتماعی المضامین من الثقافة إثراء و مجتمعاتنا في غریبة قیم نشر  - أ 

 .المدبلجة المسلسالت هذه تطرحها التي المتناقضة

 المدبلجة المسلسالت لمشاهدة) ساعتین إلى ساعة من( تقضي الكویتیة المرأة بالمجمل  -ب 

 .العربیة القنواتفي  المعروضة

 تعزى التركیة المسلسالت نحو الكویتیة المرأة التجاهات إحصائیة دالة فروق وجود عدم  -ج 

 العمل طبیعة التعلیم، مستوى ،ةاالجتماعی الحالة" (الشخصیة" الدیموغرافیة للمتغیرات

 ).المشاهدة ساعات عدد الحالي،

الصورة الذهنیة للبطل في المسلسالت التركیة :"بعنوان )2013(یوسف إبراهیم ، سة العوامرةدرا - 6

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء الصورة الذهنیة للبطل في المسلسل ". المدبلجة إلى العربیة
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النوعي المتمثل بدارسة الحالة من استخدمت الدراسة المنهج  ، التركي المدبلج إلى العربیة

: وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ، خالل المالحظة التحلیلیة  لحلقات العینة

أن صورة البطل في المسلسالت التركیة المدبلجة إلى العربیة ما زالت تستحضر صورة البطل 

لطاعة لوطنه الذي یقدم ا ،عاشقالشجاع النبیل الوسیم ال ، الخارق القادر على القیام بكل شئ

. ةاآلثار التشویق و في مسلسالت  إالالمثالي الذي ال یمكن وجوده  ، ویعمل من أجل مصلحته

 أیضاً  الكالسیكیةصورة البطل فیهم الصورة  طال الشر فلم تتعدبطال الخیر أما أبهذا بالنسبة أل

في الغالب سفاحین  ، حیث صور المسلسل أبطال الشر في مظهر بشع ، من البطل الشریر

محبین للسلطة قاسي المالمح دنیئي التفكیر وال مبدأ لهم سوى الوصول لهدفهم بأي طریقة 

أن الدراما التركیة المدبلجة تقدم حالة مصنوعة بعنایة لنماذج  إلى وخلصت الدراسة .كانت

رة على هزیمة قاد اإلرادةأبطال تقدم تركیا من خاللهم صورة مبهرة عنها كدولة قویة مستقلة 

خالصهم ل یقافهم عند حدهم بزنود أبنائها وذكائهم الحاد وإ أن  وبدا واضحاً . وطنهمأعدائها وإ

بصناعة أبطال جدد وتصدیرهم إلى دول الجوار لما لصورة البطل من  ةالدارما التركیة مهتم

 ، ى الوصول لمحبیهملعولما لألبطال من قدرة  ، تأثیر على المتلقي بشكل فردي وجمعي

من عینة % 51وأوضحت الدراسة أن . الدرامیة للمتلقین األعمالاع نّ یصال رسائل ُص إ و 

وثقافة علمانیة مختلفة  اً غزو ثقافي تحمل أفكار  إالالدراسة یعتقدون أن هذه المسلسالت ما هي 

 .قعن الثقافة والعادات والتقالید والقیم العربیة والتي جاءت بقالب درامي مشوّ 
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  :السابقة الدراسات من الدراسة موقع

 بینها فرقاً  هناك أن یتضح إلیها توصلت التي والنتائج السابقة الدراسات أهم استعراض خالل من

  :التالي النحو على وذلك الدراسة، هذه وبین

 المضمون تحلیل أسلوب استخدمت والعوامرة ، وعبدالعظیم ، شقیر ، السالم دراسات إن .1

 هدفت فقد الخالدي لدراسة بالنسبة أما ،  عام بشكل األجنبیة أو العربیة الدراما عنث تحدتو 

 أما ، تختلف عن التأثیر اتاالتجاهوكما نعلم أن  ، فقط الكویتة المرأة اتجاهات لمعرفة

 اقتصرت ولكنها ، بأسره المجتمع على التركیة المسلسالت أثر لمعرفة هدفت فقد المزهراة

 وتتفق. اآلخرواتخذت جانبًا سلبیًا من الدراما التركیة ولم تأخد الجانب  الشباب على فقط

 تأثیر حیث من ، وتلتقي مع بعضهم)المزاهرة(في عینة المجتمع فقط بعضهم مع دراستي

 الدراما تأثیر درجة دراستي تتناول حین في ، العربي المجتمع على التركیة المسلسالت

  .خاص بشكل ةیاألردن المرأة على المدبلجة التركیة

 تعد وبالتالي ،2013- 1994 عامي بین ما الواقعة الفترة في أجریت السابقة الدراسات إن .2

 .لها تاریخیاً  امتداداً  الدراسة هذه

ولكنها  وأدواته، البحث هیمنهج حیث من السابقة الدراسات بعض مع الدراسة هذه تتشابه .3

 تأثیر درجة تتناول فهي جدیدة الدراسة مشكلة أن یعني وهذا تختلف في المضمون،

 ، مختلفة عینة اخترت وقد ، خاص بشكل ةیاألردن المرأة على المدبلجة التركیة المسلسالت

 كي" إربد" المحافظة بتحدید وقمت ، بالتساوي بتقسیمها وقمت العشوائیة الطبقیة وهي

 المستویات ومختلف األعمار لجمیع وزعت قد ألنه ، بأسره المجتمع على تعمیها أستطیع
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 أدوات جمیع استخدمت وأیضاً  ، ياألردن المجتمع في السائدة الثالثة ةیالمعیش واألنماط

 ، واحدة أداة إال یستعملوا لم الدارسین بعض بأن علماً . المنهج في إلیها المشار الدراسة

 .سابقة دراسة ةأی تتناوله لم دراستي موضوع أن عن ناهیك

 

 :األجنبیةالدراسات 

  : التالیة الدراساتالتي بحثت في هذا الموضوع  اإلنجلیزیةباللغة  األجنبیةومن الدراسات 

  .االتصالرعب وسائل : تأثیر مهند) 2012(دراسة كریستا سلمندرا   -1

أوجدت منتدى حیث  ، Noormaniaتقول الباحثة إن ظاهرة نور والتي أسمتها الهوس بنور    

  .والعالقات بین الجنسین  ، حول الهویة الثقافیة األوسطالمفاهیم المتضاربة في الشرق 

على المدونات المشاركات و  األخبار مئاتفاضت ب اإلنترنتإن : وحول تأثیر المسلسل تقول

الملصقات  صور نور علىطبعوا  واألسواقفي الشوارع  الباعةكما أن . العربیة والدولیة عن نور

لت نور نضال المرأة ضد الصورة النمطیة للمرأة المسلمة وبأنها ضعیفة  ، الوسائدوالقمصان و  ومّث

وتضیف أن نور شكلت فرصة للمرأة العربیة ألن  ، اإلسالميوعاجزة ومنصاعة داخل المجتمع 

  . تحلم، تمثل، وتحقق نوعیة جیدة من أسلوب الحیاة
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بعنوان الدراما التركیة في ) AhuYigit) (  )2013 هو یجیتآدراسة الباحث التركي  -2

 . العلمانیة والتأثیر الثقافي: األوسطالشرق 

 ، من وجهة نظر باحث تركي األوسطأثر الدراما التركیة في الشرق  یجیت هوآ تناقش دراسة    

 ."المرأة العربیة القوي للرومانسیة التي ظهرت فیها الشخصیات الذكوریة"وتبین الدراسة تقدیر 

تصورالرأي العام العربي  هو ، المسلسل التلفزیونيهذا  النتیجة المباشرة لشعبیةویضیف البحث أن 

المتزاید في الثقافة  االهتمامائج ملموسة أخرى هي ، كما تحقق نتأن تركیا المعاصرة هي دولة حدیثة

  .عدد السیاح العربتزاید عن  فضالً ، التركیة واللغة

 .دراما مسلسل نور: النقدي االتصالفیما بعد ) 2013(دراسة نورة حجاج -3

العربیة سجلت أرقامًا قیاسیة في مبیعات صور  األسواقالدكاكین الصغیرة في  تقول الباحثة إن

، ووقوعهم في تركیالالمشاهدین العرب إلى قلب صورة كراهیتهم كما أن نور دفعت . األتراكالنجوم 

وضع الماضي في العثمانیة، و  اإلمبراطوریةعلى مآسي تاریخ ، ووضع ختم التركیةمع الثقافة الحب 

  .خلفال

نینبیرغ لالتصال في جامعة بنسلفانیا بوالیة إلیة من ك) 2013(دراسة كریدي والغّزي  -4

 . األمریكیةالدلفیا یف

وصف الدراما الجیوسیاسیة " رامبو التركي"ها في هذه الدراسة التي أسمیا الباحثانیطلق     

geopolitical drama  خالف دبلوماسي الذي تسبب في  "وادي الذئاب"على المسلسل التركي

مدى جاذبیة الحداثة بینت  شعبیة البرنامجأن  مؤداها إلى نتیجة الباحثانویصل . تركیاسرائیل و بین إ

ة االقتصادیمجموعة متنوعة من العناصر السیاسیة و التركیة للعرب وكیف تمكنت من الجمع بین 
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ن تركیا استخدمت ن إویقول الباحثا ، التي تبدو متناقضةو  ، اآلنمنفصلة حتى والثقافیة  ةاالجتماعیو 

 .الممثلین المشهورین في الترویج للصادرات التركیة

 . لتحسین الصورة" قوة ناعمة"الدراما التركیة  ): 2013(دراسة یونانیة  -5

خلصت دراسة أكادیمیة، أجراها باحثون من مركز الدراسات الشرقیة التابع لجامعة باندیون للعلوم 

الالسیاسیة و  داریة في أثینا، إلى أن المسلسالت التركیة التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبیر في الشرق إ

بین شعوب  جزء من القوة الناعمة التي تستعملها تركیا لتحسین صورتها"والبلقان، هي  األوسط

  .سنة 28- 22بانة من ذكر وأنثى من سن است 305شملت العینة   وقد ".المنطقة

من سیاسة تركیا الخارجیة حسب  اً إن تصدیر المسلسالت التركیة یعّد جزءت إحدى الباحثات قال 

مسؤولین أتراك، موضحة أن سیاسة تركیا في تصدیر مسلسالتها للمنطقة العربیة تتلخص في 

الفكرة بدأت "إن  :قالف خر اآلالباحث  اأم .سالم بالحیاة العصریةإالترجمتها للعربیة ودمج مبادئ 

ضمن عدة مشروعات بحثیة، مثل الربیع العربي وغیره، وأرادت بحث تأثیر المسلسالت التركیة على 

. الرأي العام الیوناني، وهل استطاعت هذه المسلسالت جعل الیونانیین أكثر مودة لتركیا وقربًا منها

ذي یتمّ الحدیث عنه، وأنها ال تغیر وحول النتائج أن المسلسالت التركیة ال تحظى بالتأثیر الضخم ال

قناعهم أن لدى  مضیفاً عملیًا صورة تركیا في أذهان الیونانیین،  إنها استطاعت تغییر رأي الیونانیین وإ

نتاجًا في مجالي الفن والثقافة إضافة إلى وجهها الغربي تركیا إرثاً    . وإ
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ر التركیة المسلسالت): 2014( التركیة الثقافة وزارة دراسة -6  .بلداً  54 في النساء حیاة تغیّ

ها ،بلداً  54 إلى تصل التلفزیونیة الدراما أعمال أّن  التركیة الثقافة وزارة أجرتها دراسة كشفت     وأنّ

رت  مهرجان في "قسمت" بعنوان ثقافي فیلم یعرض وسوف .النساء من واسعة شریحة على فعلیاً  أّث

 النساء على التركیة المسلسالت تأثیر یتناول المقبل نیسان / أبریل 5 في إسطنبول في ینطلق لألفالم

  .البلقان وحتى األوسط الشرق من رقعتها تتسع جغرافیة منطقة في شاهدنها تيالال

 المتحدة، العربیة ماراتإال من ،"صبان سمر" :إحداهّن  تقول نساء نظر وجهات الفیلم، ویعرض

جوها أهلها إّن   والعنف الجنسي لالستغالل تتعرض كانت وأنّها عمرها، من عشرة الثالثة في وهي زوّ

 جلست عندما" :وتضیف .بمفردها المنزل من الخروج من وحرمها بقسوة عاملها الذي زوجها قبل من

 حتّى والشجاعة، الجرأة بطلته من وتعلمت ،)جول؟ فاطمة ذنب ما( مسلسل متابعة بدأت المنزل في

  ".معه الجحیمیة حیاتي من التخلص المطاف نهایة في واستطعت زوجي، ضدّ  طالق دعوى رفعت

ا  المصري المجتمع كان حین" عرض "نور" مسلسل أّن  إلى فتشیر المصریة "ودیان" عائلة أمّ

 المسلسل عرضها التي وحكایاته الحب إلى حاجة في وكان عمومي، وعنف ظلم أزمات یعیش

 هنادي" ماراتیةإال ةاالجتماعی اإلعالم وسائل خبیرة وتلفت ".اً وممتاز  اً مقنع أداؤها كان وشخصیاته

 أّن  موضحة العربي، العالم في شخص ملیون 95 نحو شاهده التركي نور مسلسل أّن  إلى "الجابر

 الرومانسیة بالمشاعر تأثرن تيالال النساء ألّن  عّدة، عربیة بلدان حول طالقات في تسبّب المسلسل"

د" بها یعامل التي ذاتها بالمعاملة أزواجهّن  طالبن بها یعبق التي   ".نور" حبیبته "مهنّ

 باسم العربي العالم في عرف الذي ،"ولیلة لیلة ألف" مسلسل إّن  "كامینوفا تفیتیلینا" البلغاریة تقول

 في رتبة منها أعلى بشخص عالقة على كانت فهي .إلیها بالنسبة إلهام مصدر كان ،"الحب ویبقى"
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 في أّن  وآمنت المسلسل شاهدت" .العالقة هذهب لعائلته البوح الشخص هذا بإمكان یكن ولم عملها،

  ".المقامات یعرف وال حدود له لیس الحب ألّن  مشكلتنا، لمواجهة به جاء ما فعل إمكاننا

ها نور، مسلسل بطلة ،"أودان سونجول" التركیة الممثلة وتؤكد  هذا المسلسل یحقق أن تتوقع تكن لم أنّ

  ".المسلسل في به مررِت  بما مررت لقد :لي وتقول تبكي محّجبة بامرأة فوجئت یوم ذات" :النجاح
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الالطریقة و (منهجیة الدراسة : الفصل الثالث   )جراءاتإ
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  )جراءاتإالالطریقة و(منھجیة الدراسة : الفصل الثالث

 حیث من الدراسة في الباحثة استخدمتھا التي جراءاتإالو للطرق عرضًا الفصل ھذا یتناول

 جمع في المستخدمة الدراسة وأدوات ، اختیارھا وكیفیة وعینتها الدراسة ومجتمع الدراسة منھجیة

 .النتائج واستخراج البیانات تحلیل في استخدمت التي حصائیةاإل األسالیب وتوضیح ، البیانات

   :منهجیة الدراسة

 بالفعل وقعت كما األحداث وصف على یقوم المنهج وهذا ، التحلیلي الوصفي المنھج استخدم  

كأداة رئیسة لجمع المعلومات من  ستبیاناإلوسیتم استخدام  ، األدوات من بعدد جمعها خالل من

 والمقابلة ، لقیاس مشكلة الدراسة data quantitativeأفراد العینة، للحصول على بیانات كمیة 

 ، للتوصیات للوصول  النتائج بتحلیل قمت ثم ومن ، المالحظات بعض وأخد ، بالمشاركة والمالحظة

 إلى باإلضافة ، "ةیاألردن المرأة على التركیة الدراما تأثیر درجة" موضوع على الضوء إلقاء أجل من

 نتائج وبیان ، وأسئلتها الدراسة ألهداف وفقاً  وارتباطها ، الدراسة لمتغیرات حصائیةاإل المعالجة

 .وتوصیاتها الدراسة

    :الدراسةمجتمع 

 .في محافظة إربد والتي تتمثل في المرأة الحضریة، والقرویة، والبدویة ةیاألردنعلى المرأة  طبق
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  :عینة الدراسة

 بمختلف ربدإ بمحافظة تحدیداً  ةیاألردن المرأة من مكونة وائیةعش طبقیة عینة بأخذ الباحثة قامت  

 برنامج استخدم وقد ، نفاً آ ذكر لما بالتساوي مقسمة إستبانة) 300( توزیع تم إذ ، المعیشیة أنماطها

  .وأهدافها الدراسة غایات إلى لوصولل ، )SPSS( اإلحصائي التحلیل

  : الدراسة عینة خصائص

 أجل من ، والوظیفیة الشخصیة باألمور تتعلق التي العامة السمات من مجموعة معرفة تم لقد

 خصائص التالیة بالجداول إلیها المشار النتائج وتبین ، الدراسة بعینة المتعلقة الحقائق بعض بیان

 ، المعیشي النمط ، العمل طبیعة ، العلمي المؤهل ، ةاالجتماعی الحالة: (حیث من الدراسة عینة أفراد

 الدراسة مجتمع تقسیم تعني التي الطبقیة العینة أسلوب الدراسة هذه في لباحثةا استخدمت). العمر

 دقة زیادة إلى تؤدي ألنها العینات من النوع هذا استخدام وتم ، بالطبقات تعرف متجانسة أقسام إلى

  .)15: 2006، صافي( .األخطاء كمیة وتقلیل ، التقدیرات
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  :أدوات الدراسة

  :هما ثالث أدوات على الدراسة هذه في الباحثة اعتمدت

 یشاهدن ممن وطالبات موظفات مع علمیة مقابالت بإجراء الباحثة قامت إذ: المقابلة أداة .1

 قمت ، شفویاً  بإجابتهن أغلبیتهن إدالءبعد و  في محافظة إربد، ، المدبلجة التركیة المسلسالت

  .الحرفي بالنص الورق على بتفریغها

 ، ةیاألردناة لجمع البیانات الخاصة بالمرأة كأد ستبیاناإلفقد تم اعتماد صحیفة : الدراسة أداة. 2

للمعلومات المدرجة في الفروض والتساؤالت لمبحوثات ا آراءتعمیم استمارة خاصة بجمع  وذلك بعد

  .بهدف تحقیق أهداف البحث

فقد قمت بأخذ الملوحظات من جمیع من أفادوني في هذه الدراسة سواء من  : أداة الملحوظات. 3

 .أو من العینة المدروسة األقاربأو  األصدقاءالمشاهدین أو 

  :األداةصدق 

 ستبیاناإل بعرض الباحثة قامت ، الدراسة ةأدا ، )Face Validity( الظاهري الصدق لتحقیق    

 وتعدیل ، اإلحصاءو  التربویة والعلوم اإلعالم في االختصاص ذوي مینالمحكّ  من مجموعة على

  .الدراسة لهدف تمثلها تطابق ومدى ستبیاناإل فقرات حول مالحظاتهمل وفقاً  ستبیاناإل
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  :األداةثبات 

الدراسة عند معاملالباحثة  أجرت       0.05  ) Level of significance .(   

  :متغیرات الدراسة

  .مشاهدة التلفزیون: المتغیر المستقل

  .ةیاألردنة المرأ :التابعالمتغیر 

  :  إجراءات الدراسة

  :الدراسة إلنجاز یلي بما الباحثة قامت

 .للدراسة النظري األدب تطویرو  ، مراجعة األدبیات ذات العالقة بموضوعاتها  .1

 .معیشیة أنماط ثالثة من المكونة الدراسة ومجتمع  العشوائیة الطبقیة العینة تحدید .2

 المرأة على التركیة المسلسالت تأثیر درجة وهي بدقة وتحدیدها ، الدراسة مشكلة تشخیص .3

  في خاصة ، ةیاألردن المرأة وهو البحث لمجتمع أولیة استطالعیة بدراسة قمت وقد ، ةیاألردن

 لمناقشة البیوت وربات والموظفات لطالباتا من اً عدد قابلت حیث ، ) موذجاً أن إربد( محافظة

 أم سلبیة سواء الواقعیة القصص بعض سرد وأیضاً  ، التركیة الدراما حب ودوافع أسباب

 .یةاألول االستطالعیة للدراسة محددة نتائج إلى الوصول أجل من ایجابیة
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 لمعرفة ، للموضوع السابقة الدراسات بعض إلى وبالرجوع ، النظري األدب بقراءة قمت ثم  .4

الحصول على و  ، وأسئلتها الدراسة أهداف قیاس بغرض ، )الدراسة أداة( اإلستبانة تصمیم

 .والتأكد من صدقها وثباتها ، موافقة من الجهات المعنیة لتطبیق أداة الدراسة

 معهن التباحث وتم ، ةیاألردن المرأة في والمتمثلة المدروسة العینة أفراد على اإلستبانة توزیع .5

 للتعلیمات باإلضافة ، شفویاً  لهن التعلیمات توضیح خالل من وذلك ، تنفیذها أسلوب  حول

 .اإلستبانة على المكتوبة

 .الحاسوب جهاز على وتفریغها ، التحلیل عملیه لتسهیل وترمیزها البیانات وتدقیق مراجعة .6

 .جمع البیانات ورصدها في جداول خاصة وتحلیلها إحصائیاً  .7

 .عرض النتائج واقتراح التوصیات .8

 

  :باحثةالالصعوبات التي واجهتها 

 علیها الدراسة متأثرة بالقیم المرتبطة إجراء الدراسة كانت العینة التي أجریتفي أثناء     

وال تعبر عن  ، فقد كانت العینة متأثرة جداً  ، األسرةبالدین أو العادات والتقالید المرتبطة ب

لكني رأیت أن العائلة صغیرها وكبیرها متأثر جدًا  ، وجهة نظرها بالشكل الصریح والكافي

  سؤاالً طرحت  اإلستبانةوقبل أن أوزع  ، بالدراما التركیة المدبلجة بشكل كبیر جداً 

فكانت  ، ما تقدیرك لدرجة تأثیر المسلسالت التركیة على النساء في محافظة إربد لمبحوثاتل

  .وهي تعتبر درجة مرتفعة جداً  ، %90جابة إال
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وعدم إجابتها  ، في محافظة إربد ةیاألردنالمرأة  بدو بإجاباترغم بعض التناقضات التي قد ت

مكان بأن أكتشف إالأنني قد استطعت قدر  إال ، بشكل واضح وخاصة أهل المدینة والقریة

دمانها على تلك الدراما من خالل إجابتها الموجودة داخل  ، نقطة ضعفها وال  ، اإلستبانةوإ

  .تهماأنكر أن أهل البادیة كانوا أكثر مصداقیة ودقة وتوزانًا في إدالئهم بإجاب

رغم التعلیمات الشفویة  أما المشكلة التي واجهتها فهي عدم قراءة البعض للسؤال المطروح

أنني من  إال ، وفتح المجال إذا كان هناك سؤال غیر مفهوم لتوضیحه ، اإلستبانةقبل توزیع 

ة أو دینیة، فتراهن یخالل قراءتي لإلجابات رأیت البعض یتحرزون بإجاباتهم من ناحیة أخالق

  ).1. (بدرجة ال أوافق بشدة األسئلةن على بعض جبْ یُ 
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  :المستخدم في الدراسة  اإلحصائيالتصمیم 

  إحصائیًا بـمصطلح  والمعروف ، ةاالجتماعی للعلوم حصائیةاإل الحزمة برنامج  الباحثة استخدمت

 Statistical Package for Social Sciences-SPSS " ، الو  التحلیالت إجراء في  حصائیةاإل ختباراتإ

  :التالیة حصائیةاإل األسالیب استخدام تم فقد ، الدراسة أغراض تحقیق لغایات

  .إجاباتهم ووصف العینة أفراد خصائص لعرض وذلك:  الوصفي اإلحصاء  . أ

 .D1-D6من الدراسة في الفعلیة للمتغیرات) Factor Analysis( العوامل تحلیل   . ب

 .F1-F4 من حصائیةاإل ختباراتإال  . ت

  :التالي اإلحصائيوفقًا للمعیار  اإلستبانةوسیتم الحكم على فقرات   . ث

 .درجة تأثیر منخفضة 1- 2.32  - 1

 .درجة تأثیر متوسطة 3.67 -2.34 - 2

 .درجة تأثیر مرتفعة 5 -  3.68 - 3
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Part (1): Reliability الكفاءة العامة ألسئلة الدراسة                   : األولالجزء  
 
Scale: ALL Major variables                                المتغیراتمقیاس لكل  

  
  

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 300 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 300 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

91.9 19 
 

Conclusion: The percentage of internal consistency for our studies is %91.9. 
In other wards all variable questions are directly measured our study with 
internal consistency%91.9. Therefore ، we can start our study. 

 

وقد كانت جمیع أسئلة الدراسة مباشرة  ، یوضح ھذا الجدول الكفاءة العامة ألسئلة الدراسة: الخالصة
ألنھ یجب أن تكون نسبة الكفاءة  ، طیع أن نبدأ الدراسةتنس بالتالي ، % 91.9وتقدر نسبة الكفاءة 

%. 70فوق  
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  :ىعلدراستي تقوم 

 أم التركیة المسلسالت هذه تشاهد المعنیة المرأة كانت إذا ما تحدید هو: ) (D6 المحدد المتغیر    
 .تشاهدها ال

variableDeterministic  
 
 
  
  

 276 اوعدده مرتفعة تشاهد المسلسالت التركیة المدبلجة التي ةیاألردنالمرأة  نسبة لدراسة بأنلتبین 
  :لذلك قسمت دراستي إلى جزئین من المتغیرات وهما ، 300من أصل 

 متغیرحتى ال األول متغیروتشمل ال ، )Demographical Variables( غرافیةو الدیم المتغیرات.1
     :الوصفي التالي اإلحصاءمنها  یندرجو  ، ) (D1-D5خامسلا

  .ةاالجتماعی الحالة.أ

  .العلمي المؤهل. ب

  .العمل طبیعة. ج

  .المعیشي النمط.د

  .العمر.ه

VariablesDemographical  
  

  
  

 المسلسالت أشاهد
276 
300 

N العمر المعبشي النمط العمل طبیعھ العلمي المؤھل ةاالجتماعی الحالة 
Valid 300 300 300 300 300 

Missing 0 0 0 0 0 
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Frequency Tables and its graphical representations 
  

  :الجداول التكراریة والرسوم البیانیة لكل متغیر من المتغیرات الدیموغرافیةویقصد بها       
 

  ةاالجتماعی الحالة: أوالً 

 "ةاالجتماعی الحالة" لمتغیر المئویة والنسب التكرارت): 1( رقم الجدول

 ةاالجتماعیالحالة 
 Frequency 

  التكرارت
Percent  

 النسبة المئویة
Valid Percent  
 النسب المفقودة

Cumulative Percent  
 النسب التراكمیة

 63.7 63.7 63.7 191 عزباء
 90.0 26.3 26.3 79 متزوجة
 95.7 5.7 5.7 17 مطلقة

 100.0 4.3 4.3 13 رملةأ
Total 300 100.0 100.0  

 

 ما) 191( مجموعهن بلغ إذ ، الدراسة عینة في األعلى النسبة هي العزباء نسبة أن) 1( الجدول بیانات تظهر
%) 5.7( للمطلقات بالنسبة أما ، %)26.3(نسبتهن تبلغ فقد للمتزوجات بالنسبة ، الدراسة عینة من%) 63.7(تهنسب

  %).4.4( نسبة بلغن فقد واألرامل
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  العلمي المؤهل:  ثانیاً 

  "العلمي المؤهل" لمتغیر المئویة والنسب تالتكرارا): 2( رقم الجدول
 العلمي المؤھل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

  
  
  
  
 

 20.3 20.3 20.3 61 فأقل ثانویة
 32.6 12.3 12.3 37 دبلوم

 89.3 56.7 56.7 170 بكالویوس
 دراسات

 علیا
32 10.7 10.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

  

  
 عینة في األعلى النسبة هي البكالوریوس شهادة تحمل التي المرأة نسبة أن) 2( الجدول بیانات تظهر

 التي المرأة حین في ، الدراسة عینة من%) 56.7( تهنسب ما أي) 170( مجموعهن بلغ إذا ، الدراسة
 نحملی التيال أما ، %)5.7( للدبلوم بالنسبة أما ، %)20.3(نسبتهن تبلغ فقد فأقل ثانویة تملك

  %).10.7( تهننسب تبلغ فقد علیا دراسات
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  العمل طبیعة : ثالثاً 

  "العمل طبیعة" لمتغیر المئویة والنسب تالتكرارا): 3( رقم الجدول

 العمل طبیعة
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

 59.3 59.3 59.3 178 طالبة
 81.3 22.0 22.0 66 منزل ربة

 100.0 18.7 18.7 56 موظفة
Total 300 100.0 100.0  

 

  
 الدراسة عینة في األعلى النسبة هي والمدارس الجامعة طالبات نسبة أن) 1( الجدول بیانات تظهر

 تبلغ فقد البیوت ربات حین في ، %)59.3( تهنسب ما أي) 178( مجموعهن بلغ إذ
  %).4.4( نسبة بلغن فقد واألرامل%) 5.7( وظفةالم للمرأة بالنسبة أما ، %)22.0(نسبتهن
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  المعیشي النمط: رابعاً 

 "المعیشي النمط" لمتغیر المئویة والنسب التكرارات): 4( رقم الجدول

 المعیشي النمط
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 33.3 33.3 33.3 100 بادیة
 66.6 33.3 33.3 100 قریة
 100.0 33.3 33.3 100 مدینة
Total 300 100.0 100.0  

  

  
 

) 100( تلغب ةنیالمد والمرأة ، ویةالقر  والمرأة ، البدویة المرأة حصة أن) 4( الجدول بیانات تظهر
  .الدراسة عینة من بالتساوي%) 33.3( بلغ نسبهن فمجموع لكل فئة، إستبیان
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  العمر:  خامساً 

  "العمر" لمتغیر المئویة والنسب تالتكرارا): 5( رقم الجدول

 العمر
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

18-28 202 67.3 67.3 67.3 
29-39 38 12.7 12.7 80.0 
40-49 40 13.3 13.3 93.3 
>50 20 6.7 6.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

  

  

 عینة في األعلى النسبة هي) 28- 18(العمر من تبلغ التي المرأة نسبة أن) 1( الجدول بیانات تظهر
 تبلغ التي حین في ، الدراسة عینة من%) 67.3( تهنسب ما أي) 202( مجموعهن بلغ إذ ، الدراسة

 تبلغ فقد) 49- 40( العمر من تبلغ التي أما ، %)12.7(سبتهنن تبلغ)  39- 29(العمر من
  %).6.7( نسبة بلغن فقد) فأكثر -50(العمر من المرأة أما ، %)13.3(تهن نسب
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  أشاهد المسلسالت التركیة المدبلجة: سادساً 
  "لمشاهدةا" لمتغیر المئویة والنسب التكرارت -)6(الجدول رقم 

  
 المسلسالت أشاھد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 8.0 8.0 8.0 24 ال
 100.0 92.0 92.0 276 نعم

Total 300 100.0 100.0  

  

  

 العربیة اللغة إلى بلجةدالم التركیة المسلسالت تشاهد التي المرأة نسبة أن) 6( الجدول بیانات تظهر
 من%) 92( تهنسب ما نشكل أي) 276( مجموعهن بلغ إذا ، الدراسة عینة في األعلى النسبة هي

 محافظة في ةیاألردن المرأة ىعل بلجةدالم التركیة الدراما تأثیر درجة أن یعني مما ، الدراسة عینة
 نسبة بلغن فقد شاهدن، بما متأثرات ذلك ومع ،تاالمشاهد لغیر بالنسبة ماأ ، جداً  مرتفعة  إربد

)8.(% 
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 األسئلة محور الدراسة التي تشمل علىوهو  ، variable questions)(یةاألساسالمتغیرات - 2

  ). Q1-Q19(حتي التاسع عشر األولوهي من السؤال  ، ستبیاناإلالموجودة داخل 

إلى  األسئلة وقد قسمت جمیع ، )Factor Analysis(تندرج منها تحلیل العوامل  األسئلةوهذه 

   .ةیاألردنأربعة عوامل رئیسة تتأثر بها المرأة 

Part (2): Factor Analysis for the variable questions  
 

 یةاألساستحلیل العوامل للمتغیرات : ثانيالجزء ال
أي محورالدراسة كما ذكرًا سابقًا على تسعة  یةاألساسمتغیرات یمثل هذا الجدول ال) 7(جدول رقم 

  .سؤاالً عشر 
Communalitiesa  

 Initial Extraction 

 Q1  1.000 .616المشاھده في طویلھ ساعات أقضي                       

 Q2  1.000 .637أتابع المسلسالت مع أسرتي                              

 Q3  1.000 .518التركیة المسلسالت مع أتفاعل                           

 Q4  1.000 .670سلسالتالم داخل الموجوده بالقیم أتاثر                   

 Q5 1.000 .531الھدف الى الوصول اجل من الكفاح تعلمت               

 Q6 1.000 .599والرومانسیھ الحب بھا تاثرت التي القیم                   

 Q7 1.000 .605مھمھ اجتماعیھ موضوعات المسلسالت تعالج            

 Q8 1.000 .707العاطفیھ احتیاجاتي تلبیھ                                    

 Q9 1.000 .450العربي الواقع من الدرامیھ القصص قرب                 

 Q10  1.000 .420ھاالجتماعی الموضوعات طرح في الجرأة              

 Q11 1.000 .571ھاالجتماعی احتیاجاتي تلبیھ                               

 Q12 1.000 .639الفاخر واألثاث بالدیكور عجابإال                       

 Q13  1.000 .552والجمالیھ الفنیھ قیمتھا                                   

 Q14  1.000 .580والممثالت الممثلین وجمال وسامة                      

 Q15 1.000 .521للقصص الرومانسیة الطبیعة                             

 Q16 1.000 .638التمثیلي األداء روعھ                                     

 Q17 1.000 .475الخالبة والمناظر الطبیعة جمال                          

 Q18 1.000 .528والموسیقى غاانيإال عذوبھ                               

 Q19  1.000 .527السوریة المدبلجة اللغة                                   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Only cases for which نعم 1 = المسلسالت أشاھد are used in the analysis phase. 
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   األربعةللعوامل  التباین المشروح یمثل مجموع) 8(جدول رقم 

 
Total Variance Explained a 

Component Initial Eigen values Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulative 

% 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 6.726 35.400 35.400 6.726 35.400 35.400 3.608 18.987 18.987 

2 1.613 8.492 43.892 1.613 8.492 43.892 2.925 15.394 34.382 

3 1.355 7.130 51.022 1.355 7.130 51.022 2.231 11.745 46.126 

4 1.089 5.734 56.755 1.089 5.734 56.755 2.020 10.629 56.755 

5 .938 4.935 61.690       

6 .923 4.856 66.546       

7 .772 4.063 70.610       

8 .684 3.600 74.210       

9 .616 3.242 77.452       

10 .586 3.084 80.535       

11 .557 2.933 83.468       

12 .526 2.766 86.235       

13 .476 2.503 88.738       

14 .437 2.297 91.035       

15 .410 2.158 93.193       

16 .383 2.017 95.210       

17 .342 1.800 97.011       

18 .299 1.574 98.585       

19 .269 1.415 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Only cases for which نعم 1 = المسلسالت أشاھد are used in the analysis phase. 

 

 
) 1(إذا یتضح بأن العامل رقم  األربعةیمثل النسب التراكمیة لكل عامل من العوامل ) 8(جدول رقم 

وعامل  ، )46.126(نسبته) 3(أما عامل رقم  ، )34.382(نسبته) 2(عامل رقم  ، )18.987(نسبته 
  ).56.755(یمثل ما نسبته ) 4(رقم 
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وعامل ، وهي عامل الجمال  األربعةوعالقتها بالعوامل  یةاألساسیمثل المتغیرات ) 9(جدول رقم 
 .وعامل التفاعلي وعامل الفني ، االجتماعي

 
Rotated Component Matrixa ،b 

 Component 

1 2 3 4 

Q1 600. أقضي ساعات طویلة في المشاھدة    

Q2 المسلسالت مع أسرتي   725.     اتابع 

Q3 516. أتفاعل مع المسلسالت التركیة    

Q4 574. أثاثر بالقیم المتضمنة في المسلسالت التركیة    

Q5 تعلمت الكفاح من أجل الوصول إلى  الھدف     

Q6  والرومانسیةالقیم التي تأثرت بھا الحب  .601    

Q7 682. تعالج المسلسالت موضوعات اجتماعیة مھمة    

Q8 766. تلبیة احتاجاتي العاطفیة    

Q9 643. قرب القصص من الواقع العربي    

Q10  ةاالجتماعیالجرأة في طرح الموضوعات      

Q11  ةاالجتماعیتلبیة احتیاجاتي    .629  

Q12 الفاخر واألثاثعجاب بالدیكور إال   .541  .575 

Q13 568.   القیمة الفنیة والجمالیة  

Q14 673.  وسامة وجمال الممثلین والممثالت   

Q15 537.  الطبیعة الرومانسیة للقصص   

Q16  التمثیلي األداءروعة    .761  

Q17 666.  جمال الطبیعة والمناظر الخالبة   

Q18  والموسیقى األغانيعذوبة    .617  

Q19 673.  استخدام اللھجة السوریة   

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a ،b 

a. Rotation converged in 9 iterations. 

b. Only cases for which نعم 1 = المسلسالت أشاھد are used in the analysis phase. 

 
 

It is obvious from Table (9) that Q12 is repeated in both factor 2 and 4 
therefore ، we need to delete it from our study. 
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وعامل  ، )2(بأن السؤال الثاني عشر قد ظهر في عاملین وهما عامل رقم) 9(یبین الجدول رقم 
في عامل  إالألنه ال یجوز أن یظهر  ، ج إلى مسح هذا السؤال من الدراسةلذلك نحتا ، )4(رقم

  .واحد
Results after Deleting Q12  

 
 یمثل مجموع التباین المشروح بعد مسح السؤال الثاني عشر) 10(یبین جدول رقم 

  

 
Total Variance Explained a 

Component Initial Eigen values Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6.524 36.242 36.242 6.524 36.242 36.242 2.849 15.826 15.826 

2 1.533 8.517 44.759 1.533 8.517 44.759 2.679 14.882 30.708 

3 1.354 7.521 52.280 1.354 7.521 52.280 2.662 14.792 45.500 

4 1.001 5.561 57.840 1.001 5.561 57.840 2.221 12.341 57.840 

5 .937 5.207 63.048       

6 .820 4.558 67.606       

7 .709 3.940 71.546       

8 .684 3.797 75.343       

9 .605 3.359 78.702       

10 .570 3.168 81.871       

11 .554 3.077 84.948       

12 .504 2.801 87.750       

13 .448 2.486 90.236       

14 .432 2.400 92.636       

15 .403 2.239 94.875       

16 .342 1.902 96.777       

17 .311 1.728 98.505       

18 .269 1.495 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Only cases for which   

b. نعم 1 = المسلسالت أشاھد are used in the analysis phase. 
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وأصبحت تمثل ما نسبته  ، یوضح بأن النسب التراكمیة للعوامل قد تغیرت) 10(جدول رقم 
)57.840. (%  

  

  
         

في هذه  ةیاألردنعلى المرأة  ه أن هناك أربعة عوامل أساسیة تؤثریستنتج من) 11(جدول رقم 
  .الموجودة داخل الجدول األسئلةالدراسة بشكل مرتب على 

 
Rotated Component Matrixa ،b 

 Component 

1 2 3 4 

Q1 701.   أقضي ساعات طویلة في مشاھدة المسلسالت  

Q2  المسلسالت مع أسرتيأتابع    .773  

Q3 697.   اتفاعل مع المسلسالت التركیة  

Q4  660.   أتأثر بالقیم الموجودة داخل المسلسالت  

Q5 تعلمت الكفاح  من أجل الوصول إلى الھدف     

Q6 القیم التي تأثرت بھا الحب والرومانسیة     

Q7 696.  تعالج المسسلسالت موضوعات اجتماعیة مھمة   

Q8  691.  تلبیة احتیاجاتي العاطفیة   

Q9 703.  قرب القصص من الدرامیة من الواقع العربي   

Q10  ةاالجتماعیالجرأة في طرح الموضوعات      

Q11  ةاالجتماعیتلبیة احتیاجاتي     .629 

Q13 628.    القیمة الفنیة والجمالیة 

Q14  األتراكوسامة وجمال الممثلین والممثالت  .673    

Q15 545. الطبیعة الرومانسیة للقصص    

Q16  التمثیلي األداءروعة     .769 

Q17 694. جمال المناظر والطبیعة الخالبة    

Q18  والموسیقى األغانيعذوبة     .543 

Q19 698. اللغة المدبلجة المستخدمة    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a ،b 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

b. Only cases for which نعم 1 = المسلسالت أشاھد are used in the analysis phase. 

  

From table (11) we deduce that there are four major factors affecting on our study: 
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Factor (1) – Beauty: consists of four variables Q14 ، Q15 ، Q17 and Q19 

Factor (2) – Social and emotional: consists of three variables Q7 ، Q8 and Q9 

Factor (3) – Interaction: consists of four variables Q1 ، Q2 ، Q3 and Q4 

Factor (4) - Art value: consists of four variables Q11 ، Q13 ، Q16 and Q18  

  

  :بأن هناك أربعة عوامل أساسیة في الدراسة وهما) 11(یبین الجدول رقم  
  .19- 17- 15- 14السؤال  وهي توي على أربعة متغیراتویح:  يالجمالعامل ال
  .9-8- 7السؤال  ویحتوي على ثالث متغیرات وهي:  االجتماعيعامل ال
  .4- 3- 2- 1السؤال  توي على أربعة متغیرات وهيویح:  يعامل التفاعلال
  .18- 16- 13- 11السؤال  ویحتوي على أربعة متغیرات وهي: ي عامل الفنال

 
Part (3): Testing for equality of factors 

 
   ویقصد بھ اختبارات العوامل:  لثالجزء الثا

وأعلى  ، وأدنى قیمة ، المعیاریة واالنحرافات ، عاملیوضح المتوسطات الحسابیة لكل ) 12(جدول رقم 
  قیمة

  
Descriptive Statistics 

 N Mean  
 المتوسط الحسابي

Std. Deviation  
 حراف المعیارياآلن

Minimum  
 أدنى قیمة

Maximum  
 أعلى قیمة

F1 300 11.6523 1.80140 2.61 13.06 
F2 300 7.6913 2.18845 2.09 10.45 
F3 300 10.4394 2.76669 2.83 14.16 
F4 300 10.0066 1.98180 2.57 12.85 

 

Question 1: Are there any significant differences between factors?  
 ؟األربعةهل هناك اختالف بین العوامل  - 1

Hypothesis:                                                                                                     :الفرضیات 
H0: mean F1=mean F2=mean F3=mean F4   

 

 Ha: there are significant differences between the factors  
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اتالمعیاریة والقیمة المطلقة مع  واالنحرافاتیوضح المتوسطات الحسابیة ) 13(جدول رقم  وسلبیات العوامل  إیجابیّ

  . األربعة
  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 F1  
 عامل جماال

F2  
 عامل اجتماعي

F3  
 عامل تفاعل

F4  
 عامل فني

N 300 300 300 300 

Normal Parametersa ،b 
Mean 11.6523 7.6913 10.4394 10.0066 

Std. Deviation 1.80140 2.18845 2.76669 1.98180 

Most Extreme Differences 
Absolute .217 .152 .123 .094 
Positive .217 .104 .090 .076 
Negative -.177 -.152 -.123 -.094 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.763 2.628 2.133 1.622 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .010 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

  

 
Conclusion: There are highly significant differences between the factors.  

  
  

  والفني ، يوالتفاعل ، االجتماعيو  ، يعامل الجمالالنعم هناك اختالف بین.  
  بین هذه  اً مختلف اً تأثیر فهي قیمة مرتفعة جدًا وتعبر على أن هناك %  0أي قیمة تساوي

  .األربعةالعوامل 
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  نتائج الدراسة: الفصل الرابع
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نتائج الدراسة :الفصل الرابع  
التي  حصائیةاإلانات یإلیها من خالل تحلیل الب لیتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم التوص   

لیكرت على مقیاس  االعتمادوقد تم  ، ةیاألردنتم جمعها من  العینة المدروسة التي وجهت للمرأة 

حیث تم  ، فئات) 5(مة إلى درجة الموافقة على كل فقرة مقس اإلستبانةت تضمن إذ ، الخماسي

  ).8(على الحاسوب حسب ما هو مبین في الجدول رقم  االستجاباته هذإدخال 

  ورمزها االستجابةدرجة ) 14(جدول رقم 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محایدة  أوافق  أوافق بشدة  االستجابةدرجة 

  1  2  3  4  5  الرمز

وبناء على الرموز المعطاة لالستجابة تم احتساب المتوسط الحسابي لالستجابات بغرض الحكم على 

ویتم الحكم على قیم المتوسط الحسابي لغرض تحدید  ، اإلستبانةدرجة الموافقة لكل فقرة من فقرات 

 ).14(كما هو موضح بالجدول رقم  ، درجة الموافقة

  الوسط الحسابي ودرجة الموافقة) 15(جدول رقم 

 3.68-5  3.67- 2.34  2.32- 1  المتوسط الحسابي

  مرتفع  متوسط  منخفض  درجة الموافقة

  
 Spssمثال على إدخال رموز معینة لكل من المتغیرات الدیموغرافیة في برنامج  )16(جدول رقم 

  
 أرملة مطلقة  متزوجة  عزباء  ةاالجتماعیالحالة 

  3  2  1  0  الرمز
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Part (4): Testing for significance differences between factors and 
Demographic variables 

 
  .مع المتغیرات الدیموغرافیة  یةاألساسعوامل  األربعةیقصد بھ اختبار : رابعالجزء ال

 
Question 2: Are there significant differences between the factors and 
Demographic questions?  

  
  والمتغیرات الدیموغرافیة؟ األربعةھل ھناك اختالف بین العوامل 

  
حسب أسئلة الدراسة المطروحة  موغرافیة وستعرضنعم هناك اختالف بین العوامل والمتغیرات الدی

  .مسبقاً 
    

 
Kruskal-Wallis Test  

  .ال تؤثر على المبحوثات% 5أي قیمة أكبر من  اختبار كرسكول ویلز یقول
  

جابة على أسئلة الدراسة التي وضعت مع السؤال الرئسیي التي تدور حولھ إالتسعى الدراسة على 

 .الدراسة وھي بالترتیب

Q1: Social Variable  
 ةاالجتماعیالحالة 

Test Statisticsa ،b 
 F1 

Beauty  
 الجمال

F2  
Social  

 االجتماعي

F3  
Interactio

n  
 التفاعلي

F4  
Art  
 الفني

Chi-Square 1.206 12.144 4.667 2.132 
Df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .752 .007 .198 .545 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: D1 ھاالجتماعی الحالھ 
  

  
Conclusion: It is obvious that: only Factor 2 affect with social variable. 

While ، Factors 1 ، 3 and 4 don’t affect with social variable.  
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ال   األخرىبینما العوامل  ، ةیاألردنعلى المرأة  االجتماعيوھو العامل ) 2(یؤثر عامل رقم  - 1
 .ةاالجتماعیتؤثر في الحالة 

 
Q2: Educational Variable 

 العلميالمؤهل 
Test Statisticsa ،b 

 F1 F2 F3 F4 
Chi-Square 4.637 14.311 5.086 8.171 

Df 3 3 3 3 
Asymp. Sig. .200 .003 .166 .043 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: العلمي المؤھل 

 

Conclusion: It is obvious that: only Factors 2 affect with Educational variable ، Factors 1 ،

3 and 4 don’t affect with educational variable. 

ال  األخرىبینما العوامل  ، ةیاألردنعلى المرأة  االجتماعيوهو العامل ) 2(یوثر عامل رقم  - 2
 .تؤثر في المؤهل العلمي

 
Q3: Working Style variable 

 طبیعة العمل
Test Statisticsa ،b 

 F1 F2 F3 F4 
Chi-Square 2.027 9.394 2.429 .656 

Df 2 2 2 2 
Asymp. Sig. .363 .009 .297 .721 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: العمل طبیعھ 

 
Conclusion: only Factor 2 affected with work status. 

 
ال تؤثر  األخرىبینما العوامل  ، ةیاألردنعلى المرأة  االجتماعيوهو العامل ) 2(یوثر عامل رقم  - 3

  .في طبیعة العمل
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4 - Q4: Living Style variable 
 النمط المعیشي
Test Statisticsa ،b 

 F1 F2 F3 F4 
Chi-Square 6.601 22.731 17.467 .508 

Df 2 2 2 2 
Asymp. Sig. .037 .000 .000 .776 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: D4 المعبشي النمط 

 

Conclusion: It is obvious that: only Factors 1 ، 2 and 3 affect with living style variable.  

 

وعامل التفاعل على  االجتماعيوهو عامل الجمال والعامل ) 3- 2- 1( یؤثر عامل رقم  - 5
  .بینما العامل الفني ال یؤثر في النمط المعیشي ، ةیاألردنالمرأة 

 

Q5: Age variable  
 العمر

Test Statisticsa ،b 
 F1 F2 F3 F4 

Chi-Square 3.837 13.297 2.069 7.781 
Df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .280 .004 .558 .051 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: D5 العمر 

  
Conclusion: It is obvious that: only Factor 2 and 4 affect with age variable.  
   

بینما  ، ةیاألردنوالعامل الفني یؤثر على المرأة . االجتماعيوھو العامل ) 4 - 2(عامل رقم  - 6
  .ال تؤثر بالنسبة لعمر المبحوثات األخرىالعوامل 
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Watching Variable 
 لمشاھدات المسلسالت التركیة المدبلجةالمتغیر المحدد 

Test Statisticsa ،b 
 F1 F2 F3 F4 

Chi-Square 12.609 20.836 47.799 22.871 
Df 1 1 1 1 

Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: D6 المسلسالت أشاھد 
  
 
Conclusion: All factors affected with Watching variable.  

  
وقد تتأثر بجمیع  ، للمسلسالت التركیة المدبلجة مرتفعة ةیاألردنلمرأة یتضح أن نسبة مشاهدة ا

 .والعامل الفني ، التفاعل وعامل ، االجتماعيالعامل  ، عامل الجمال وهي األربعةالعوامل 
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  والتوصیات النتائج: الخامس الفصل
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  والتوصیات النتائج: الخامس الفصل

 مشكلة تمثل والتي ، طرحها تم التي األسئلة عن كإجابة الدراسة نتائجل اً عرض الفصل هذا یعد    
 إلى التوصل تم حیث ، الدراسة أداة بوساطة الالزمة المعلومات جمع عملیة تمت أن بعد الدراسة

 ما عرض تاليالوب ، یاتصالتو  من عدداً  الباحثة ستقدم ضوئها على والتي ، االستنتاجات من عدد
  .نتائج من الدراسة هذه هعن أسفرت

  :الدراسة خطوات 

 األولاحتمال الخطأ یكون قیمة  تم التأكد من أن حصائیةاإلدراسة إجراء ال قبل

)probability of type error∞ ( قامت الباحثة بـ ثم نوم %.0.05بحد أقصى:  

 %.70دراسة مدى كفاءة التناسق الكلي ألسئلة الدراسة بحیث ال تقل عن  - 1

 .دراسة وصفیة للمتغیرات الدیموغرافیة - 2

 .المؤثرة على مجمل الدراسة الرئیسیةستخراج وتحدید العوامل ا - 3

 .للدراسة مع بعضها البعض الرئیسیةتحدید مدى عالقة العوامل  - 4

 .مع المتغیرات الدیمغرافیة للدراسة الرئیسیةقة بین العوامل دراسة العال - 5
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  :نتیجة الدراسة

 ، عام بشكل ياألردن المجتمع خارج الواقعیة األمثلةو  السابقة النتائج عرض خالل من تضحا     

 الرئیسي السؤال جواب بأن ، )إربد محافظة في ةیاألردن المرأة( خاص بشكل ياألردن المجتمع وداخل

 هي ةیاألردن المرأة على المدبلجة التركیة االجتماعیة الدراما تأثیر درجة هي ما :ووه الأ للدراسة

 .في المجاالت التي تم السؤال عنها في اإلستبانة ،  %92 نسبته ما تمثل وهي ، جداً  مرتفعة درجة

 عندما وخاصة الدراسة بمشكلة حساسهاإ عند الباحثة هستشعر ت كانت  ما ه النتیجة أكدت علىوهذ

 البحث عندها فقررت ، التركیة المسلسالت بتلك نیمندمج معارفهاو  ،هاءأصدقاو  ، أسرتها الحظت

لى الحقیقة إلى الوصول تسطیع حتى علمیاً  الموضوع هذا في   .الصحیحة النتجیة وإ

 في تناولھا والمزاھرة  ، الخالدي ، دراسة العوامرة :مثلسات  لذلك تلتقي دراستي مع بعض الدرا     

  .سابقًا ذكرتولكن مضمونھا یختلف تمامًا كما  ، موضوع الدراما التركیة وأثرھا على العالم العربي
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  :الدراسة ومقترحات توصیات

  

مثل تت التوصیات من مجموعة وضع الباحثة تستطیع السابقة النتائج خالل من

  :یلي بما

األردنیة، حول العالقات بین الجنسین تتناسب  للمرأة توعویة محاضرات هناك یكون أن.  1    

  . وهویتنا الثقافیة والحضاریة

  .وأحاسیسها مشاعرالمرأة مراعاة أهمیةب للرجال توعویة ندوات عمل .2

 .لثقافتنا واألقرب العربي الواقع أرض من العربیة للمسلسالت السیناریو بكتابة االرتقاء .3

العادات مع الحفاظ على  بأبنائهم ومراعاة متطلباتهم العصریة االهتمامب األسرةتوعیة  .4

 .والتقالید
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  مصادر الدراسة ومراجعها
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 :المراجع العربیةالمصادر و  )1

 أسامة دار: عمان ، )وتحدیات جدلیات( الثقافي اإلعالم).2010( عزام ، الحمام أبو -1
 .والتوزیع للنشر

 للنشر الفن دار : القاھرة السید، سباعي ترجمة ، الدراما مجال .)1991( مارتن آسلین، -2
 .والتوزیع

دار العلم : بیروت ، المجلد الثالث ، موسوعة المورد).1980(منیر ، البعلبكي -3

 .للمالیین

دار : عمان ، المجلد الثالث والرابع،یةاإلعالمالموسوعة .)2003(حجاب، محمد منیر -4

 .الفجر

 .دار الفجر :القاهرةلد الثالث، ، المجياإلعالمالمعجم ).2004(حجاب، محمد منیر  -5

 وائل دار: عمان ، المتقدمة ةاالجتماعی النظریات).2005(محمد إحسان ، الحسن -6
 .للنشر

 .جلو المصریةاآلنمكتبة : القاهرة  ، البناء الدرامي).1982(عبدالعزیز ، حمودة -7

 .الهیئة المصریة للكتاب : ، القاهرةالبناء الدرامي.)1998(، عبدالعزیزحمودة -8

رسالة (:المسلسالت التركیة نحوالكویتیة المرأة اتجاهات.)2013(الخالدي،عبیرارشید -9

 .عمان ، األوسطجامعة الشرق  ، )ماجستر

 :عمان ، االتصال علم مبادئ).2013(خرونآو  محمد ، خویلهو  ماجد ، الخضري - 10
  .القلم الخزائن دار
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محاضرة القیت على طلبة  ، والتلفزیونیة اإلذاعیةالدراما ).2013( أدیب ، خضور - 11

 .عمان ، الماجستر
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  :المالحق قائمة

  )1(ملحق

والتي  باللهجة السوریة اللغة العربیة المدبلجة إلى التلفزیونیة التركیةبالمسلسالت  هذه قائمة  
هناك أربعة تصنیفات لتلك المسلسالت وهي السیاسیة و  ، ي وهي مرتبةفي العالم العرب عرضت

 .هي الغالبةاألخیرة ، و ةاالجتماعیوالتاریخیة والرومانسیة و 

  ).اجتماعي( إكلیل الورد .1

  .: سنوات الضیاع .2

 .نور .3

 .دموع الورد .4

 .ال مكان ال وطن .5

 .لحظة وداع .6

 . المستعار االسم .7

 ).عسكري تاریخي ذو طابع عاطفي( جنحة المنكسرةإال .8

 .الحلم الضائع .9

 ).سیاسي بولیسي( وادي الذئاب .10

 . األیاموتمضي  .11

 .ویبقى الحب .12

 . حد السكین .13

 .الغریب .14

 .میرنا وخلیل .15

 .عقلب شجا .16

 . الحب المستحیل .17

 .قصة شتاء .18

 . عائلتان .19
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 .جامعة المشاغبین .20

 .الحب والحرب .21

 .قصر الحب .22

 .دقات قلب .23

 .موسم المطر .24

 .علیا .25

 . عاصي .26

 .جواهر .27

 .رجل بال قلب .28

 .طریق الخریف .29

 .4 .تنویة الحب .30

 . لیلة حزیران .31

 . العصفور .32

 .طریق الصداقة .33

 .سنوات الصفصاف .34

 .قلوب منسیة .35

 .حریم السلطان .36

 .أمي .37

 . الطیبة األرض .38

 .صرخة حجر .39

 . العشق الممنوع .40

 .:ةثمن الشهر  .41

 .ایزیل .42

 ).تاریخي( أرض العثمانیین .43

 ).رومانسي( ما ذنب فاطمة جول .44

  . الریح في مهب  .45
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 ..لوعة قلب .46

 .حكایة سمر .47

  .الزمان على مرّ  .48

 .) نوبالشمال والج(عودة مهند  .49

 )http://ar.wikipedia.org/wikقائمة المسلسالت التركیة  (.اسمیتها فریحة .50
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  )2(ملحق رقم 

  :وأسرتها ةیاألردنأمثلة واقعیة في محافظة إربد عن درجة تأثیر الدراما التركیة على المرأة 

 كونها بها معجبة ألنها التركیة المسلسالت متابعة في فراغها وقت تمضي إنها:"قالت محمد إسراء

  ".                حیاتنا في مهمة اجتماعیة موضوعات تناقش

 غیر الجمالیة عاداأللمانیة على تركیزها التركیة الدراما لمتابعة دفعني مما" :فتقول فاطمة أما

".                                                         العربیة الدراما تفتقده ما وهذا ، الوقت بنفس والحقیقیة ، الساحرة الطبیعة المناظر اختیار

 في الجامعة طالبات من الكثیر حدیث محور أصبحت التركیة المسلسالت أن " رهام زمیلتها ورأت

 صور یضعن الطالبات بعض إن حیث ، ووسامتهم بأبطالها عجابهنإ ومدى استراحتهن أوقات

 نغمة یضعن فقد اآلخر البعض أما ، دفاترهن على وكذلك ، النقالة هواتفهن على والممثالت الممثلین

  ".                          لدیهن مفهومة لیست الكلمات أن رغم التركیة بالموسیقى الهاتف

 الدراما تلك من هائالً  كماً  حضرت وقد ، الدراما بتلك جداً  مجنونة إنني :"فتقول لمریم بالنسبة أما

 لحبي التركیة اللغة بتعلم أیضاً  وبدأت ، نعیشه واقع عن تتكلم ألنها مواضیعها طرح في جریئة فهي

  ".                              لها

 طالبات على كبیراً  أثرت التركیة الدراما إن:" فتقول الیرموك جامعة في محمد أم الموظفة أما

".                                   العربي بالعالم تركیا تفعله أن ترید ما وهذا ، وكباراً  صغاراً  ككل ياألردن المجتمع وعلى ، الجامعة

 بتلك یتأثر زوجي شاهدت لقد:" يل فقالت ةیاألردن البنوك إحدى في بصدیقة التقیت وقد

".                                            واستطعت باتاً  منعاً  منهعم فضلإال من وجدت لذلك ، بها جداً  متعلقون أیضاً  وأطفالي المسسالت،
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 الحیاة كانت فقد الزوجین بین العالقة في جید هو ما التركیة الدراما علمتنا لقد:" تقول وأخرى

  ".             الرومانسیة الناحیة من أجمل فهي اآلن أما ، تماماً  ناشفة

 جمیع من المرأة على كبیر بشكل التركیة المسلسالت أثرت لقد :"قالت یوسف ألم بالنسبة

 یفعلون كما األطفال میالد ألعیاد احتفاالت بكثرة أشاهد أصبحت أنني لدرجة تإالالمج

 ، البعض لبعضهم الهدایا وتقدیم لشباب میالد أعیاد هناك أصبح علیكم أخفي وال ، بالمسلسالت

  ".                   قبل من تكن لم العادة وهذه

 الیوم حصل الذي ما الحلقة فاتتها عندما الجامعیة ألخته یقول سنوات خمس عمره طفل

".                                                 الواحد بالحرف یبوسها وأخذ األرض على عشیقته البطل بطح لقد:" قائالً  فأجابها بالمسلسل

 له فقالت ، الطعام لي أحضري" لزوجته لیقول العمل من وتعب عناء بعد بیته إلي یرجع زوج

".                                                                             علیها الطالق یلقي بالزوج فإذا! الحلو مهند أنت كاین مین لیش

 یدیها ویقبل ، أیضاً  طفلة بأیدي یأخد صغیراً  طفالً  رأیت عمان في الموالت إحدى في أتسوق وأنا

  ".                             كبیر شاب وكأنه ورومانسیة بلطف

 قد المدبلجة التركیة الدراما بأن الواقعیة، والمشاهدات المطالعات هذه كل بعد الباحثة، وترى

 عدیدة طرق عن ةاالجتماعیو  والتاریخیة ةاالقتصادیو  السیاسیة الجهات جمیع من أبوابها فتحت

 كانت التي والصور والمفاهیم السلوك في كبیر بشكل وأثرت ، الكبار قبل الصغار جذب واستطاعت

 تعتبر فالیوم ، للفرد الثقافي المستوى حسب وذلك ، المعاني بعض من وغیّرت ، مجتمعنا في سائدة

نما ، والرجالیة النسائیة بالمالبس فقط لیس ياألردن السوق روافد أهم من تركیا  والمشرب بالمأكل وإ

  .                                      وغیرها
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 لكل الحساس الوتر على تلعب أن العثمانیة الدولة أیام في حكمتنا التي تركیا عرفت ولقد

 ، الطفل أم الرجل أم المرأة كانتأ سواء خاص بشكل ياألردنو  ، عام بشكل عربي بیت

 تكون قد ثیراتأت لها لیكون الناعمة، القوة أسمیناه ما طریق عن أخرى مرة بیوتنا فدخلت

 مستویات على لألتراك جدیداً  رصیداً  شكل وهذا. وثقافتهم المتلقین حسب إیجابیة أو سلبیة

  .    وغیره والسیاحي االقتصادي الجانب مقدمتها في ربما مختلفة،
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  )3(رقم ملحق 

  :المشاهد العربيالصور الدرامیة وانعاكاسها على 

  ".مهند"خلیجیة تطلب من عریسها تغییر اسمه إلى   - 

انعقد لسان الزوج ولم ف" أنعم بلیلة واحدة في سریر البطل لیتنيیا : "زوجة تقول لزوجها - 

  .بالطالق إالینطق 

 ، عمه بنت أحب قیس اسمه رجالً  أن ولیلى قیس قصة عن أعرفھ ما كل:" سنة 22 سوزان - 

 ، مات حتى مجنوناً  النهایة في جعلته نفسیة بحالة فأصیب منها تزویجه رفض عمه ولكن

 قیس قصة جعل الذي لكن تحدث مأساویة منها أكثر قصص وهناك ، ومكررة عادیة قصة

 من وهناك نفسه حرق من الیوم واقعنا ففي بالجنون أصیب قیس كان فإذا ، شعره هو تشتهر

 على ینطبق الكالم ونفس المستقلة صحیفة في الخبر هذا مثل قرأت وقد ، وقتلها نفسه قتل

 ال ولهذا ، األشخاص ولیس ، القصة یصنع الذي هو فالحب ، التركیة الحب قصص

 ".العصریة التركیة بصورته مهند في وال ، القدیمة العربیة بصورته قیس في الحب أحصر

 للحب رمزاً  نظري في قیس سیظل تركیة مسلسالت من شاهدت مهما :"سنة قالت 21رنا   - 
 فیه الحب كان وقت في وجاءت حقیقیة قصته ألن ، مشاعره في الصادق والحبیب الخالص

 ، مثیرة مشاهد تجمعهما لم ولیلى قیساً  أن رغم ، اللالح العشق ضمن وشابة شاب بین
نما  یكون لن ومهند ، لها مخطط أدوار مجرد فهو األفالم في نشاهده ما أما بعید من حب وإ
  ".بارع ممثل مجرد سیظل ولكنه ، الوسیم المثالي الرجل أو للحب رمزاً 

نت المسلسالت هذه:"سنة 27سهام  -   وألول ، المشكالت من الكثیر لهم وسببت ، الناس جنّ

 یكون العادة ففي ، الممثلین على النساء عند" الجنان" هذا یحدث العربي الوطن في مرة



122 
 

 بهؤالء عجابإال في بالغن النساء أن حدث الذي لكن الممثالت على الرجال من" الجنان"

 من أكثر المتزوجات أثارت المسلسالت هذه أن لدرجة جداً  عادیة أشكالهم أن رغم الممثلین

 بهذه إعجاب بشكل والجنسیة العاطفیة احتیاجاتهن عن التعبیر إلى ودفعتهن ، العازبات

 ولو حتى البطل صورة عن للبحث منهن البعض ودفعت ، األفالمو  المسلسالت من النوعیة

 هذه فهموا قد منهم كثیراً  أن ویبدو ، لألزواج رسائل هي العموم وعلى أوالشارع السوق في

  ".جارة یا لِك  الكالم المثل یقول وكما ، عنیفة فعلهم ردة جاءت ولهذا الرسائل

 مختلف ومن ، الجمیع إلیها جذبت التركیة المسلسالت:"قالت موظفة سنة 29 راویة  - 

 مشاكل تناولت ألنها ، السن كبار وحتى والمتزوجین والعزاب والراشدین المراهقین األعمار

 شاهدتها حتى جداً  خطیرة مشاهد فیها أن أعلم أكن لم والحقیقة ، ونساًء  إالرج الجمیع

 شیئاً  المست ألنها بها أعجب قد الجمیع فإن الساخنة المشاهد عن النظر وبغض ، صدفة

 التي العربیة األفالم وبعكس ، أیضاً  الزواج إطار خارج والمرأة الرجل بین هوالعالقة حساساً 

 أقوى وبشكل یستمر بل ، بالزواج ینتهي ال الحب أن أكدت الحب مقبرة الزواج مقولة تؤید

 ، الزواج قبل مشاعر من منحته بما یعایرها أو أحبها التي المرأة عن یتخلي ال الرجل وأن

 عصر في یحكمنا وكان مسلم مجتمع من قادمة أنها والمهم ، جدیدة ثقافة هي كل على

 ".قریب

ذا ، والزواج الحب في لدروس بحاجة رجالنا بصراحة:" قالت سنة 18 وردة -   الذي كان وإ

 أدري ال لكن للحب رمز فهو قیس أما ، أتزوجه فلن مهند مثل رومنسیاً  لیس سیتزوجني

 ".قیس من یغارون وال مهند من الرجال یغار لماذا
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 في یجذب ما وأكثر ، التركیة المسلسالت على كله المدرسة في الكالم:" قالت سنة 18 ندى -

الو  الشعر وتسریحات الفنانات مالبس هو المسلسالت هذه  والزواج الحب أما ، كسسواراتإ

 عندنا الحب ونحن ، مهند بأسلوب وال قیس طریقة على هوال طریقته على یحب شخص فكل

نما األهل ید في والزواج الزواج بعد  ، الموضوع بهذا دخل لهم داألوال حتى وال البنات ال وإ

  . "تركیا ولیس الیمن هنا ألن فضلإال هو وهذا

المسلسالت التركیة كنوع من الهرب من مشكالت الحیاة وغالء  نشاهدنحن :"تقول سمرعلي - 

داخل المنزل، لذلك نتوجه إلى  فتقار للرومانسیة، حتى الكلمة الطیبةإالسعار، وبسبب إال

هذه المسلسالت التي تقدم صورة أشبه بالخیال الجمیل، لیس على مستوى المشاهد 

الرومانسیة فقط، ولكن أیضًا شكل الشوارع النظیفة وطریقة تعامل الناس مع بعضها بشكل 

 ".راق

في قلبه، فیقدم على طالق زوجته لوضعها صورة البطل على  الغیرةمواطن أردني تدب 

  .هاتفها الموبایل

 نور، وبین بینه جمع الذي الحب هو بمهند مهووسات جعلهن الذي:"سنة قال 25محمد علي  - 

 ولكن ، منها مرة بألف أحلى بنات عندنا ألن ، لمیس بجمال نجّن  لم أیضاً  الرجال ونحن

  ".حبیبها مع بها تتعامل كانت التي الطریقة هو لها شدنا الذي

طفلة  700ما یقارب حوالي  األخیرةالریاض تسجل في الشهور  بمنطقةحوال المدنیة إالإدارة  - 

  .باسم لمیس
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 المسلسالت من كلماته بساً تمق طالب من عبارة شاهدت النت في تصفحي خالل من - 

 ، مهند والجهل نور العلم:"فقال المدرسة في رأیه یبدي أن األستاذ منه طلب عندما التركیة

 وال ، الورد دموع تسقط وعندما ، وداع لحظة السنة آخر وفي ، الضیاع سنوات والمدرسة

 وهكذا ، الضائع الحلم سوى یبقى وال ، المنكسرة جنحةإال تطیر وطن وال مكان ال یبقى

   )2012، هندي. (األیام تمضي

 وتسریحة هندامه لیغیر فقط واحد أسبوع مهلة زوجها بمنح الخلیجیة الدول إحدى في فتاة امتق  - 

 من كان وما. یطلقها أو" رنو " مسلسل بطل" مهند" عن األصل طبق نسخة لیصبح وسلوكه شعره

  .طلقھا نأ إال الزوج

 لیلة مهند السهرمع تتمنى إنها:"له قالت بعدما زوجته بهجر ینيبحر  مواطن قام یضاوأ - 

 وجود رغم زوجته وطلق لكرامته فثار. الدنیا هذه من شیئاً  ترید ال ثم ومن ، واحدة رومانسیة

  )2009، خلیفة(."طفلة

 أغلب وكانت ، القراءة على حیاتهم في واحداً  كتاباً  یمسكوا لم أشخاصاً  شجعت التركیة الدراما  - 

  ).2010، زكي.(للمطالعة مهماً  سبباً  فأصبحت ، النساء من الروایات لقراءاة المكتبة یزرون الذین

إن هذین الزوجین :"عن رأیها قائلة" واشنطن بوست"ة شابة لمجل سعودیةوقد أعربت سیدة   - 

بالطبع هناك بعض المبالغات،  ، یجسدان الحب الرومانسي الذي ال وجود له في ثقافتنا وحضارتنا

ن كان على الشاشة فقط  ، لكني أرى أن الرجال عندنا كانوا یجب أن یروا ذلك النوع من الحب حتى وإ

ومن المثیر للدهشة أن المسلسل  ، لهم ویتزاید عدد النساء الالتي یطالبن أزواجهن باتخاذ مهند مثالً 

 . "أن سلوك البطل مع زوجته هو سلوك مثالي ، ویرى بعضهممن قبل الرجال أیضاً  یلقى ترحیباً 
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ماریا  :ال أستطیع التفاعل مع أسماء مثل:"وتقول دانیا نوجالي وهي فتاة مراهقة من السعودیة - 

وهي أسماء البطالت في النسخة التي تعرض في أمریكا الالتینیة والتي كانت شبكة إم  ، ومرسیدس

أحس دائما وأنا أشاهد المسلسالت المكسیكیة : "وتضیف قائلة. بي سي قد قامت بعرضها من قبل

 اً لكن مسلسل نور یمنحني الشعور بأنني أشاهد حوار  ، العربي األدبنني في درس من دروس بأ

  ."حقیقي

في ثقافتنا یجب أن یكون :" متزوج ویعمل سائقًا لسیارة أجرة في الیمن یؤكد سنة 24دان وحم - 

بتقدیم تنازالت  االثنانویبین هذا المسلسل كیف یقوم  ، الرجل في مرتبة أعلى من المرأة

لتحقیق النجاح في حیاتهما الزوجیة فقد أوشك مسلسل نور أن یكون مستشارًا للعالقات 

  ".الزوجیة

على قائمة جدول " نور" وضعت موضوع مسلسل  ياألردنالتعلیم بالبرلمان  لجنةویقال إن  - 

كما اشتهرت في السعودیة  ، "ة اإلسالمیالثقافة غیر " لتطویر استراتیجیة لمحاربة تلك  ةاالجتماعی

تلفاز قصة سیدة قامت بزیارة إلحدى العائالت للقیام بواجب العزاء ثم سألت عن مكان وجود جهاز ال

  .حتى ال تفوتها حلقة الیوم من المسلسل

 اإلنترنتالفلسطیني ب األخبارقع فالصحفي سامح عاصي على سبیل المثال یطرح في مقاله لمو  - 

في العالم  األتراكصورة هل نجحت المسلسالت التركیة في تحسین : التقریري التالي السؤالالوطن 

بالتمعن في دراسة تاریخ العالقات " العربیة  األمة"وینصح كاتب المقال القارئین من أبناء  العربي؟

وبفترة حكم الدولة العثمانیة كانوا  األتراكأن  لوجدناللوراء  ولو عدنا بالتاریخ قلیالً  .العربیة التركیة

 ).2008، الصویل( .السبب في التخلف الحضاري والتقني لدى العرب
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 الفتیات، وخاصة سرتها،أ على سلباً  تنعكس التركیة المسلسالت نإ:"سنة 36 یزن أم تقول - 

 ، شبابنا على تؤثر سلبیة ظاهرة نهاوبأ وتقالیدنا، عاداتنا مع تتنافى المسلسالت هذه أن الى مشیرة

 أنادي عندما وتتابع فیه، اهتمامهم جل لیصبوا المسلسل، بدء مع كتبهم یتركون أبناءها أن وتضیف

  .!"الظاهرة هذه أسیر شبابنا یكون أن سوءأ ما: متعجبة وتقول.منه أطلبه بما یركز ال دهم،حأ على

 اهللا:"بالقول المسلسالت هذه من الشدید استیائها عن سنة 45 محمد مأ تعبر السیاق ذات وفي- 

 سخریة بنظري، هي والتي المسلسالت، هذه متابعة عن عوضاً  نصلي أن علینا یجب یقطعهم

 منه، جدیدة حلقة بدء لحظة الكتب، لرمي بأبنائها یدفع التركي، "فاطمة" مسلسل أن وتؤكد ، وتفاهات

 المسلسل، تعرض التي قناةال نإ حیث مرة، من أكثر الحلقة نفس وایشاهد أن ستعدادإال أتم على وهم

 مستواه تدنى العلمي، أبنائها تحصیل أن إلى وتشیر ، مرة من أكثر الواحدة الحلقة ادةعإ إلى تعمد

 للدراما أبنائها مشاهدة على تسیطر كیف تعرف تعد لم أنها مبینة المسلسالت، تلك بسبب كثیراً 

    )2012، عماري". (التركیة

تشار لدى اآلنوتلقى  ، یبدو أن مثل هذه المسلسالت جاءت في فضاء اجتماعي وسیاسي مشجعو 

  .وبسسب دوافع اجتماعیة اقتصادیة سیاسیة محددة ، فئة محددة أوالً 
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  )4(ملحق رقم 
  :المدبلجة التركیة الدراما في المتخصصین بعض آراء

 التركي نور مسلسل الشیخ آل عبدالعزیز الشیخ السعودیة العربیة المملكة عام مفتي وصف - 

 على الحرب أعلنت قد تكون تبثه محطة وأي منحل منحط:"مسلسل بأنه سي بي إم قناة تبثه الذي

  ."ورسوله اهللا

 ارومستش الخاص القضائي المستشار العبیكان عبدالمحسن.د الشیخ قال سابق حدیث وفي  - 

 على خطراً  تعد المدبلجة المسلسالت هذه أن على اثنان الیختلف:"الشورى مجلس وعضو العدل وزیر

 منها، المجتمع تحصین الواجب ومن بل المحرمات، من وهي وأخالقیاته، اإلسالمي المجتمع قیم

 لألسف ولكن. المفیدة النافعة مورإال عرض في السامیة رسالتها بأداء اإلعالم وسائل دور یأتي وهنا

  ."المادي الربح األكبر وهمها الرسالة بهذه تلتزم ال اإلعالم وسائل فإن

 المسلسالت من الجدیدة النوعیة على اإلقبال أن النفس علم أستاذ عثمان أكرم.د ویرى - 

 مخاطر من محذراً  ، ةاألسری الرقابة وغیاب الفكري اءوالخو  الدیني الوازع ضعف یعكس   المدبلجة

  .الغربي للفكر عمىإال والتقلید التغریب قیم وراء جرافاآلن

 صور من شحنات تحمل التي والمسلسالت البرامج إن:"نیمغمحمد التربوي یقول جانبه من - 

 على مرإال ولي قدرة انعدام ظل في ناءاأللمانیة على بالغ بضرر تنعكس الغربیة الحیاة ومشاهد

 قریة إلى العالم حولت التي والفضائیات اإلنترنتو  اإلعالمو  االتصال وسائل ثورة بعد الرقابة

  )2005، عبدالكریم(."صغیرة
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 الدراما تملكها ال كبیرة امكانات إلى تحتاج التركیة المسلسالت أن "الجندي یسري المؤلف یرى  - 

 أخرى، دراما أي مع قارنأ ولن ،انتامكانیإ حسب على التقلید فسیكون قلدناهم ذاإ وبالتالي المصریة،

 خطر التركیة الدراما شارانت أن وأكد ، ةاالقتصادی شطةاآلن كل على منعكس ارتباك حالة في ألننا

  ."زمةإال تلك لعبور الجمیع تكاتف یتطلب مما العربیة والثقافة الدراما صناعة على كبیر

 صارت وأنها ، "كوم السیت مثل" موضة مجرد التركیة الدراما أن"یرى عبداهللا صالح لفنانا - 

 المسلسالت تلك تصطبغ نأ ضرورة على وشدد والمصریة، وریةالس الدراما منافسة علي حالیاً  قادرة

  ."عميإال التقلید درجة الي تصل ال حتى" المصري بالطابع التركي لطرازا على المنتجة

 ، والعربي المصري الجمهور بها ارتبط التركیة المسلسالت إن:"یقول الصباح صادق المنتج - 

 مثالً  الصباح وضرب للتنوع، محباً  المصري الشعب بكون ذلك مفسراً  عالیة، مشاهدة نسب وحققت

 الفنانین على تام بشكل واعتمدت ، التركي طابعال اتخذت التي المصریة" الورد زي" بمسلسلة

 وسینقل ، المصري للجمهور المألوفة غیر الدراما من جدیداً  نوعا یعتبر العمل هذا أن مؤكداً  الشباب،

  ).2011، سمیر(."ستات وست رجل مسلسل في حدث مثلما وشكلیة وعیةن نقلة المصریة الدراما

 ، الغرامیة الروایات قراءة من النساء حذرت  كویلیام سوزان الشهیرة البریطانیة النفس علم خبیرة - 

 ، المتحابین بین العالقات عن اقعیةو  وغیر مثالیة صورة النساء تعطي الحب قصص إن:"وقالت

 التي المشاكل من الكثیر بأن القائل الرأي أتبنى: وقالت الزوجیة العالقات من العدید فشل وبالتالى

  ."الرومانسي الخیال بقصص تتأثر النفسي العالج وغرف ، النفسیة األمراض مستشفیات في نقابلها
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ة الشعوب كادت" مستغانمى أحالم الكاتبة -   الدراما مدرسة في نجباء تالمیذ إلى تتحول أن العربیّ

ة، الو  الدموع لنا تصّدر التي التركیّ منا التي المستحیلة، الحّب  وقصص شجان،إ  على الرهان تعّل

  )2012، رشوان(."حالمإال

 یعكس إنه: فاطمة مسلسل عن تلفزیونیة،وبالتحدید مقابلة في قال شاهین عرفان التركي المنتج - 

ن ، تماماً  الواقع  خالل من التلفزیون على یعرض أن یستحق الواقع في یحدث ما وإ

 )2013، حالوة".(المسلسالت

على  اإلسرائیليفي ظل العدوان " :یقول كاتٌب وباحث فلسطیني مصطفى یوسف اللداوي. د - 

ضغط الصورة الدمویة والوحشیة التي خلفتها آلة الحرب  وتحت، 2008قطاع غزة، نهایة العام 

قررت تركیا أن تطلق فضائیًة تركیة ناطقة باللغة العربیة، تطل من خاللها على  ة،اإلسرائیلیوالدمار 

عربٍي مبین، لتحاول أن تبني من خاللها  الوطن العربي كله، وتخاطب سكانه بلغة الضاد، وبلسانٍ 

وكانت تركیا قد  ضت فیه حاكمًة مئات السنوات،، الذي قًا من الثقة والتعاونالعربیة، جسور  األمةمع 

صرخة "آخرها مسلسل التها المدبلجة نجحت في الدخول إلى البیوتات العربیة كلها، من خالل مسلس

وهو حسب ما قال رجب طیب  ،اإلسرائیلي اإلرهابت ، الذي یروي المعاناة الفلسطینیة تح"حجر

وهي . فتتاح إنها لیست محاولة احتواء، بل هو مشروع انفتاحي تواصلي ال أكثرإالأردوغان في حفل 

تسعى للتأكید على عالقاتها التاریخیة المشتركة مع العرب، التاریخ والثقافة والفن والموسیقى والدین 

، اللدواي( ".ستكون قناة عائلیة، تخاطب الكبیر والصغیر والمرأة والرجل والعادات والتقالید، إذ أنها

2010(  
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 أن المؤكد من:"بیروت تقریر" مدونة وصاحب بیروت من ياإلعالم الناقد بطاح، حبیب ویقول - 

 تجد أن الممكن منو  ، الراقي اإلنتاجو  الجیدة السیناریوهات كتابة في قصوراً  یشهد العربي التلفزیون

 نأ العربیة المنطقة في السیدات ترىو  .الكبرى العربیة الشاشات كل على التركیة المسلسالت تلك

 كانت الالتینیة المسلسالت تلك أن إلى ذلك في السبب یعود وقد ، رومانسیة أكثر التركي الرجل

 تلك جعل ما وهو السوریة، بالعامیة التركیة الدراما ُدبلجت بینما الفصحى، العربیة باللغة تدبلج

 ".صدقاً  أكثر الممثلین وأصوات أكثرتفاعالً  الدرامیة القصص

 أنتجت التي لإلنتاج یابیم آي شركة في لملكیةا الحیازة قسم رئیسة سابجي فاطمة قالتو  - 

 من فرد ممثل كل اعتبار المنطقة هذه في المشاهدین على سهلت الدبلجة إن:"الممنوع العشق مسلسل

 ".مثیرة بطرق األسري التفاعل تكشف المسلسالت تلك إن حیث ، عائالتهم أفراد

 عدداً  التركیة المسلسالت تناقش:"إسطنبول بیلجي بجامعة اإلعالم دمعه رئیس تونج آسلي وقال - 

 الخیانة وقضایا الجنسین، بین المساواة قضایا مثل العربي، التلفزیون یتجنبها التي القضایا من

 العالقة إطار خارج یولدون الذي الشرعیین غیر األطفال قضیة أیضا تناقش كما. الحب وعالقات

 "الزوجیة

 صورة تضع مسلسالتال تلك إن:" السعودیة سي بي مإ قناة باسم المتحدث حایك مازن ویقول - 

 في متمثالً  جاء المسلسل ذلك تأثیر إن حایك وقال ، وحبها وتقدیرها المرأة إلى النظر لكیفیة مثالیة

 ".التركیة الدراما خالل من أزواجهن إلى التحدث في بدأن العربیات الزوجات أن

 القصة تلك إن:"سي بي بي في األوسط الشرق لقضایا ياإلعالم المحلل السالمي اهللا عبد وقال - 

 فوأضا ، خاصاً  أمراً  الحب مشاعر عن التعبیر تعتبر التي المحافظة، المجتمعات حفیظة أثارت
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 المسلسالت تلك في تظهر كانت التي الشخصیات أن هو أكبر بشكل الجدل أثار ما نإ السالمي

  ".العربیة المجتمعات مع المشتركة مورإال من الكثیر لدیها كان

الو  الشرقیة الدراسات معهد في األفالمو  اإلعالم بمركز ةاألستاذمطر  دینا أن إال -   بلندن، فریقیةإ

 ، المنطقة في المرأة تجاه السلوكیات في" جذري تحول" إلى تقود الدراما أن ترى التي الفكرة من حذرت

 قبل ذي من بدأ قد كان الذي النقاش استدراك إلى النهایة في أدى الدراما من النوع ذلك إن وقالت

 دفع مع بالتوازي جاء الدراما من النوع لهذا تركیا تصدیر إن حیث العربیة، القنوات شاشات على

 أحیانا یوصف ما وهو أكبر، نفوذاً  التركیة الثقافة لمنح أوغلو داوود أحمد التركي الخارجیة وزیر

" مرهأ یونس" مراكز الدول من عدد في أتأنش التركیة الحكومة أن ومع ، الجدد العثمانیین بظهور

 تلك أن إال الفرنسیة، الثقافیة المراكز أو البریطاني المعهد غرار على وذلك ، التركیة للثقافة

 التركیة الثقافة وزارة ربطت كما ، تركیا عن إیجابیة صورة تقدیم في دوراً  لعبت أیضا المسلسالت

 العربي العالم من تركیا إلى السائحین معدالت في واالرتفاع التركیة الدراما بین ما مباشر بشكل

 .األخیرة الخمس السنوات خالل

 تقوم التي التركیة یةاإلعالم غلوبال لوكالة التنفیذي المدیر بینتو عزت یرى نظره وجهة ومن - 

 جمیلة مناظر من فیها بما بالده تقدم ةاالجتماعی تلك أن:"وغیرها" سلطانال حریم" مسلسل بتوزیع

 على كبیراً  تأثیراً  لنا فإن لذا: قائالً  وأردف .المشاهدین من المالیین إلى وتقالید معیشي وأسلوب

  )2013، ویلیامز( ."الناعمة قوتنا خالل من یناآلخر 

 في قوي تأثیر یوجد ال أنه" ثنیان بن نایف.د اإلعالم قسم في التدریس هیئة عضو أوضح - 

 مضیفاً  وأسس راسخة جذور من لثقافتنا لما ، المدبلجة المسلسالت عرض خالل من المحلیة ثقافتنا
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 للمجتمعات الثقافیة البنیة في یغیر أن یمكن مختلفة ثقافة من مدبلج مسلسل عرض مجرد لیس أنه

رادة وقیم مبادئ من تمتلكه ما مع  طرحه یكون فبعضها واحد قالب في وضهعا یمكن ال أنه كما ، وإ

 مهنیاً  عال مستوى إلى العربیة الدراما ترتقي أن إلى ودعا ، والمحلیة ةاإلسالمی قیمنا ویمثل مفیداً 

  ".المشاهدین عموم إلى تصل حتى وحرفیاً 

 حیث في السعودیة العلمي البحث وعمید اإلعالم قسم في أستاذ العسكر فهد. د یتعارض وقد - 

 قیم من یحمله ما خالل من إیجابیاً  أم سلبیاً  أكان سواء تأثیر له سیكون درامي منتج أي إن:"یقول

 والخوف ، وغیرها والمشرب المأكل ناحیة من وستنعكس ، خارجیة ثقافة من وأعراف وتقالید وعادات

  ".العرییة القنوات على عرضها وتزاید ، التأثیرات هذه تراكم حالة في یكمن المجتمع ثقافة على

 مشاهدة على الكبیر اإلقبال حجم أن" اإلعالم في األستاذ أبوعرقوب إبراهیم. د یرى حین في - 

  )2010، الدلیمي".(منها تعاني ةیاألردن األسرة أن یبدو عاطفیة أزمة على مؤشر المسلسالت

بل وأكثرها  ، ألي دولة من دول العالم  مهمة ومؤثرة وسیلةأضحت  الدراما  وترى الباحثة بأن - 

 وأن ، مها بین دول العالم المختلفةوقی ةاالجتماعیتقبًال لدى الشعوب لنشر ثقافتها وأخالقها وعاداتها 

 بمواصفات تتصف أن بد فال درامي عمل أي لنجاح یةاألساس المفاتیح أهم أحد هي الحوار لغة

 للعمل المتابع الجمهور بقبول تحظى أن تسطیع حتى تخاطبه الذي الجمهور طبیعة بحكم خاصة

 والتاریخیة السیاسیة الدراما وهي تصنیفات أربعة في التركیة الدراما نضع أن ویمكننا. الدرامي

 الدرامي النتاج من األكبر الجزء ةاالجتماعی المضامین ذات دراماال وتحتل ، ةاالجتماعیو  والرومانسیة

 مستویات لتباین طبقاً  ةاالجتماعی هذه في ةاالجتماعی الموضوعات مستویات تختلف وقد ، التركي

 فقد. مرحلة كل في ةاالجتماعی بتلك المحیطة الظروف طبیعة ومع ، معهم اتعاملو  الذین الكتاب
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 على المقدرة تملك ال ولكنها ، االجتماعي الواقع سطح تمس العربیة الدرامیة ةاالجتماعی كانت

 طرحت حیث االجتماعي النسیج في التغلغل من تمكنت التركیة الدراما ولكن ، العمق في التوغل

 القضایا أكثر من المرأة قضایا كانت وقد ، والجرأة بالشجاعة تتسم اً وصور  اً وقیم ومفاهیم اً أفكار 

 في عیب ثمة كان إذا أنه:  هو الباحثة تتبناه الذي الرأي وخالصة. الدرامي التعامل في اسیةحس

 نتحّص  التي األسرة بمقدور فإن مجتمعاتنا، تخترق التي الثقافیة األشكال كل في أو ،التركیة الدارما

 العیوب تلك تتجاوز أن– األصلیة والتقالید والعادات الدین من المستمدة ثقافتها على وتربیهم أبناءها

 المرء یشاهده ما كل لیس ألنه ألخطائنا شماعة ركیةالت مااالدر  من نجعل أن یصح وال .والسلبیات

 . سیئاً  بالضرورة له سلوكاً  یصبح

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   



134 
 

)5(ملحق   

  
 الرحیم الرحمن اهللا بسم

  المحترم..............................الدكتور األستاذ

  ...وبعد طیبة تحیة

 على المدبلجة التركیة ةاالجتماعی الدراما تأثیر درجة" لقیاس أعدت إستبانة الكریمة أیدیكم بین أضع
 الشرق جامعة من اإلعالم في الماجستیر درجة على للحصول متطلب وهي ، "ةیاألردن المرأة

  .                 الرمحین عطاهللا الدكتور األستاذ بإشراف) األردن(األوسط

 اتطلع فإني ، وموضوعیة علمیة ودرایة مشهودة خبرة من الكریم شخصكم في نعهده لما ونظراً   
 ، فیها الظاهري الصدق یققلتح األداة هذه بشأن القیمة ومالحظاتكم السدیدة رئكمآ على للوقوف
  .ورعاكم اهللا ووفقكم العلمي وتحكیمكم لمشورتكم جداً  ممتناً  وسأكون

  :المحكم بیانات

 الرتبة التخصص العمل مكان الهاتف رقم اإلیمیل
 األكادیمیة

 االسم
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  المحّكمین على عرضها قبل) الدراسة أداة(اإلستبانة

  ):یةاألول البیانات( العامة المعلومات

  :ةاالجتماعی الحالة.1

   عزباء

  متزوجة   

  مطلقة   

   أرملة   

  :العلمي المؤهل.2

  فأقل ثانویة   

  دبلوم   

  بكالوریوس   

  علیا دراسات   

  :الحالي العمل طبیعة.3

  طالبة    

  منزل ربة    

  موظفة    
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  :المعیشي النمط.4

  بادیة    

  قریة    

  مدینة    

  :العمر.5

      18-28  

     29-39  

      40-49  

  فأكثر سنة 50      
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  المشاهدة أنماط: األول المجال

 :اآلتیة الفقرات في نظرك وجهة مع یتناسب الذي المربع في)  √(    إشارة وضع الرجاء

  

 

  المدبلجة؟ التركیة المسلسالت مشاهدة دوافع هي ما: الثاني المجال

 االستجابة درجة

 معرضة الرقم العبارة
 بشدة

 غیر
 موافقة

 موافقة موافقة محایدة
 بشدة

 .1 روعة التمثیلي األداء     
 .2 للقصص الرومانسیة الطبیعة     
 والممثالت الممثلین وجمال وسامة     

 األتراك
3. 

 .4 مهمة اجتماعیة موضوعات معالجة     
 .5 الخالبة والمناظر الطبیعة جمال     

 االستجابة درجة
 دائماً  غالباً  أحیاناً  نادراً  أبداً  الرقم العبارة

 .1 المدبلجة التركیة المسلسالت أشاهد     
  المدبلجة التركیة المسلسالت تثیر     

 الرومانسیة الرغبات بعض لدي
2. 

 حلقات جمیع مشاهدة في أستمر     
 النهایة إلى البدایة منذ المسلسل

3. 

 .4 المدبلج التركي المسلسل مع أتفاعل     
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 .6 المستخدمة المدبلجة اللغة     
 والموسیقى األغاني عذوبة     

 للمسلسل المصاحبة
7. 

 الموضوعات  طرح في الجرأة     
 ةاالجتماعی

8. 

 9 العاطفیة احتیاجاتي تلبیة     
 الواقع من الدرامیة القصص قرب     

 العربي
10. 

 ومتطورة متقدمة فنیة عناصر توفر     
 واإلخراج اإلنتاج في

11. 

 .12 والجمالیة الفنیة قیمتها     
 .13 الفاخر واألثاث البیوت فخامة     

 

 

  :المدبلجة التركیة المسلسالت تأثیر أسباب: الثالث المجال

 االستجابة درجة

 معارضة الرقم العبارة
 بشدة

 غیر
 موافقة

 موافقة موافقة محایدة
 بشدة

 للمسلسالت تأثیر بوجود أرى     
 المرأة على المدبلجة التركیة
 خاص بشكل ةیاألردن

1. 

 العامل هو العاطفي الفراغ أن أرى     
 ةیاألردن المرأة تأثر في األول

 التركیة بالمسلسالت

2. 

 هو الدینیة الثقافة ضعف أن أرى     
 بتلك المرأة تأثر في األول العامل

 المسلسالت

3. 
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 العامل هو الفكري الخواء أن أرى     
 بتلك المرأة تأثر في األول

 المسلسالت

4. 

 هو األسریة الرقابة غیاب أن أرى     
 المرأة تأثر في األول العامل
 المسسالت بتلك ةیاألردن

5. 

 

  المدبلجة التركیة المسلسالت تبثها التي والقیم المفاهیم: الرابع المجال

  العربي؟ المجتمع في التالیة المفاهیم نشر تحاول المدبلجة التركیة المسلسالت هل

 االستجابة درجة

 معارضة الرقم العبارة
 بشدة

 غیر
 موافقة

 موافقة موافقة محایدة
 بشدة

 الرجل بین المحرمة العالقة تشجیع     
 والمرأة

1. 

 .2 مجتمعاتنا في غریبة قیم نشر     
 التصرف في عمىإال التقلید تشجیع     

 والسلوك
3. 

 غیر والمالبس  لألزیاء الترویج     
 المحتشمة

4. 

 .5 التركیة للثقافة الترویج     
 مما األفكارو  المعاني بعض تسریب     

 األمراض النسیج یفكك
6. 

 7 فاسدة غربیة قیم إشاعة     
 .8 والعربیة ةاإلسالمی القیم محاربة     
 األسرة في للمرأة مهم دور منح     

- الشجاعة - بحقوقها كالمطالبة
 رومانسیة أكثر تصبح

9. 
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 10 بها یقتدى حضاریة نماذج تقدیم     
 كالمبلس العصر تطورات مواكبة     

  والموضة والمشرب
11. 

 

  

  المدبلجة التركیة للمسلسالت السلبیة اآلثار من الوقایة:الخامس المجال

  :یأتي ما خالل من المدبلجة التركیة للمسلسالت السلبیة اآلثار من الوقایة الممكن من

 االستجابة درجة

 معارضة الرقم العبارة
 بشدة

 غیر
 موافقة

 موافقة موافقة محایدة
 بشدة

 ةاالجتماعی المسلسالت تشجیع     
 والعربیة ةیاألردن

1. 

 .2 ونشرها الهادفة العربیة الدراما دعم     
 التركیة مخاطرالدراما من التحذیر     

 اإلعالم وسائل في المدبلجة
3. 

 .4 المدبلجة التركیة الدراما مقاطعة     
 قبل المسلسالت وتقییم مراقبة     

 عرضها
5. 

 بالتربیة الجدید النشء تثقیف     
 الصحیحة األسریة

6. 

1- 

2-  
3-  
 

 هذا في أخرى مقترحات لدیك هل
 وجدت إن لطفاً  اذكریها المجال

7. 
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  )الدراسة أداة(اإلستبانة

  ):یةاألول البیانات( العامة المعلومات:األول المجال

  :اآلتیة الفقرات  في نظرك وجهة مع یتناسب الذي المریع في) √(  إشارة وضع الرجاء

  :ةاالجتماعی الحالة.1

            أرملة         مطلقة           متزوجة         عزباء

  :العلمي المؤهل.2

                                                         علیا دراسات        بكالوریوس          دبلوم     فأقل ثانویة   

                                    

  :الحالي العمل طبیعة.3

  موظفة        منزل ربة          طالبة      

  :المعیشي النمط.4

  مدینة        قریة          بادیة     

  :العمر.5

  فأكثر سنة 50      49- 40        29-39     18-28  

   المدبلجة التركیة المسلسالت أشاهد.6

  ال                 نعم    
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 التركیة ةاالجتماعی المسلسالت لمشاهدتك ودوافع وأسباب أنماط:الثاني المجال
 :المدبلجة

 االستجابة درجة
 معارضة الرقم العبارة

 بشدة

 موافقة موافقة محایدة معارضة
 بشدة

 المسلسالت مشاهدة في طویلة ساعات أقضي     
 المدبلجة التركیة

1 

 2 أسرتي  مع التركیة المسلسالت أتابع     

 3 المدبلجة التركیة المسلسالت مع أتفاعل     

 المسلسالت  في المتضمنة بالقیم أتأثر     
 التركیة

4 

 5 الهدف إلى الوصول أجل من الكفاح تعلمت      

 6 والرومانسیة الحب بها تأثرت التي القیم     

 موضوعات التركیة المسلسالت تعالج     
 الجنسین بین كالعالقات مهمة اجتماعیة

7 

 8 العاطفیة احتیاجاتي تلبیة     

 9 العربي الواقع من الدرامیة القصص قرب     

 10 ةاالجتماعی الموضوعات طرح في ةأالجر      

 11 ةاالجتماعی احتیاجاتي تلبیة     

 12 الفاخر واألثاث بالدیكور عجابإال     

 13 والجمالیة الفنیة قیمتها     

 14 األتراك والممثالت الممثلین وجمال وسامة     

 15 للقصص الرومانسیة الطبیعة     

 16 التمثیلي األداء روعة     

 17 الخالبة والمناظر الطبیعة جمال     

 المصاحبة والموسیقى األغاني عذوبة     
 للمسلسل

18 

 19 )السوریة( المستخدمة المدبلجة اللغة     
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  )6( ملحق

  إلستبانةا محكمي بأسماء

  

 ت االسم الرتبة التخصص مكان العمل

جامعة الشرق 
 األوسط

 1 أدیب خضور أستاذ تحریر إعالمي

جامعة الشرق 
 األوسط

 2 عبدالحافظ سالمة أستاذ  تكنولوجیا التعلیم

جامعة الشرق 
 األوسط

عالم صحافة وإ يأبو جر  أمجد أستاذ مساعد   3 

جامعة الشرق 
 األوسط

 4 حمزة العساف أستاذ مساعد تكنولوجیا التعلیم

جامعة الشرق 
 األوسط

 5 علي یوسف أستاذ مساعد اإلحصاء

جامعة الشرق 
 األوسط

إذاعة وتلفزیون  المناصیرمحمد  أستاذ مساعد   6 
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  )7( ملحق

   مهمة تسهیل
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 )8( ملحق

  األتراك الممثلین وأسماء التركیة المسلسالت تأثیر بأسماء صور

  األردن في التجاریة آلرماتا على

  

  ماركت سوبر عبدون دوار في

  

  

  

 المجتمع وعقول قلوب في تتغلغل التركیة الدراما أصبحت ان بعد ، )المضیئة الشهب( األول اسمه
 مسلسل أسم إلى القارمة بتغیر ماركت السوبر هذا صاحب قام  المملكة مناطق مختلف في ياألردن
  .المشتریین من عدد أكبر لجذب ، )األیام وتمضي (وهو محبوب تركي
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  السلطان حریم وكافیه مطعم الرینبو شارع األول الدوار في

  

  
  

 التركي المسلسل إلى نسبة أوالً  بذلك يوسمّ  ، أسباب لعدة تقریباً  سنتین قبل والكافیه المطعم هذا افتتح
 ، المطعم هذا مدیر دىل محبوبة سلیمان شخصیة ألن وثانیاً  ، م2010عام ظهر الذي السلطان حریم
 والمشرب المأكل في سواء الشاغل شغله وأصبحت الدراما تلك أحب ياألردن المجتمع ألن وثالثاً 

 هذا لفتح یصمم الكافیه مدیر جعل لتركیا السیاح نسبة زیادة ذلك على وةعال واألثاث والملبس
 .تركي شيء أي على الناس لتهافت والكافیه المطعم
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  )9(ملحق

  .أتراك وممثالت ممثلین أسماء علیها مطبوعة العربیة المنتجات من الصور بعض

  مالبسال یرتب بلبنان صیدا في تاجر

  
(AFP ، 2008)  

  البراویز یرتب فلسطین في تاجر

  
(AFP ، 2009)  


