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  :ملخص الدراسة

تمحور موضوع دراستنا حول اتجاهات الوالدین نحو البرامج التلفزیونیة الدرامیة،وتهدف هذه الدراسة إلى 

الوقوف على القیم والمفاهیم التي تبثها الدراما التركیة من وجهة نظر اآلباء،ومعرفة مدى تفاعل األبناء مع 

  .هذا النوع من الدراما ودوافع المشاهدة 

  :اشتملت هذه الدراسة على الفرضیة العامة التالیة

 .توجد اتجاهات سلبیة للوالدین نحو الدراما التركیة 

  :وفرضیات فرعیة هي

  .للدراما للتركیة أثار سلبیة على الجانب األخالقي لألبناء من وجهة نظر اآلباء- 

  .ة نظر اآلباءللدراما التركیة أثار سلبیة على الجانب االستهالكي لألبناء من وجه - 

ولإلجابة على هذه التساؤالت والوصول إلى الهدف العام من الدراسة قمنا بإتباع مجموعة من الخطوات 

  :واإلجراءات المنهجیة التالیة

 21بالنسبة للمنهج اتبعنا المنهج الوصفي في تحلیل البیانات والمعلومات وقمنا بمسح لعینة متكونة من 

والد من العاملین اإلداریین من كلیة اآلداب واللغات األجنبیة بجامعة جیجل أ) ا(ولدیه) ة(مبحوث متزوج 

  spss16.وذلك باالعتماد على نظام تحلیل البیانات ،وباستخدام االستمارة في جمع البیانات والمعلومات 

  :وقد توصلت دراستنا إلى النتائج التالیة

  .اتجاهات سلبیة للوالدین نحو الدراما التركیة انه توجد- 

  .أن للدراما التركیة أثار سلبیة على الجانب األخالقي للبناء من وجهة نظر اآلباء- 

 .أن للدراما التركیة آثار سلبیة على الجانب االستهالكي لألبناء من وجهة نظر اآلباء - 

 

 

 

 

 



Résumé D'étude: 

   Notre étude tourne auteur les tendances et attitudes des parents envers les 

programmes du Drama diffusés par la télévision. Cette étude a pour le but de 

statuer sur les valeurs et les notions diffusées par le Drama Turque du point 

du vue des parents et savoirs le degré d'interaction  des enfants avec ce genre 

de Drama et ce qu'ils poussent à en regarder. 

Cette étude englobe l'hypothèse principale suivent:  

Il y a des attitudes négatives des parents envers le Drama Turque . 

Et des hypothèses secondaires qui sont: 

-Le Drama Turque a des aspects négatifs sur le coté moral des enfants du 

point de vue des parents. 

-Le Drama Turque a des aspects négatifs sur la coté consommatifs des 

enfants du point de vue des parents. 

Pour trouver des réponses à ces questions et les objectifs généreaux de cette 

étude on a suivi les démarches méthodologique suivantes: 

-concernant la méthode de travail ,on a suivi la méthode descriptive dans l' 

analyse des déclarations et des données et on a fait enquête sur échantillon 

composé 21interrogés   ,marié(e)(s) et père d'enfants et qui travaillent comme 

administrateurs auprès de la faculté des lettres arabe et langues étrangères de 

l'université du Jijel en se basant sur le système d'analyse des données et 

déclarations . 

Notre étude a abouti aux résultats suivants : 

-Ils se trouvent de attitude négatifs des parents envers le Drama Turque . 

-Drama Turque a des aspectes négatifs sur le coté moral des enfants du point 

du vue des parents. 



-Drama Turque a des aspectes négatifs sur le coté consommatifs des enfants 

du point de vue des parents. 

 



 مقدمة

 

  ي
 

 :قدمةم

. واالتصالیة اإلعالمیةواالنتشار الواسع لمختلف الوسائل ،طار التطور االتصالي والتقني عموما إفي    

وقد رافق هذا التطور التقني  ،یشهد المجال التلفزیوني ازدیادا كبیرا في المحطات التلفزیونیة الفضائیة

في كثیر ، األخیرةالعربیة في السنوات  المجتمعاتمجموعة من التغیرات السریعة والمتالحقة والتي تشهدها 

بمجموعة من الخصائص جعلته في یتمتع التلفزیون  وكون.من الجوانب الثقافیة والفكریة واالجتماعیة 

وذلك .التحوالت  لمثل هذه  أكثر فئات المجتمع  تعرضا وتأثرا األبناءفئة  اإلعالمي، نجد مقدمة الوسائل 

نحو تغییر وضعهم الفكري  تسیر انتقالیة فئة تعیش فترة أنهامن حیث بحكم وضعهم االجتماعي 

البرامج  فلمختل المجتمع عموممن طرف كل فئات انسبة المشاهدة التلفزیونیة  ومع ازدیاد .واالجتماعي

في  أداةتعتبر و تلعب دورا كبیرا في الدعایة  نجد أنها .دخصوصا الترفیهیة والدرامیة منها على وجه التحدی

المفاهیم والقیم  ترسیخلوسائل االتصال الجماهیري تساهم في  فكثرة التعرض .هماتشكیل ثقافتهم وسلوكت

جدیدة وهذا ما یسمى  بأخرىالمتعارف علیها  واألنماطلدى المتلقي حیث تستبدل هذه المفاهیم والقیم 

 .باالختراق الثقافي 

لفصل ،اتناولنا في الجانب النظري فصلین  إذمیداني  وأخروقد تضمنت دراستنا جانبین جانب نظري    

الدراسة  أهداف وكذلكاختیاره  وأسبابتحدید الموضوع  :العام للدراسة والذي یضم  باإلطاریتعلق  األول

سة وتحدید المفاهیم لیختم الفصل بالدراسات السابقة والنظریات المفسرة ئیالر  اإلشكالیة إلىوصوال 

 .للموضوع

یتعلق  األولمبحثین ،المبحث  إلىالنظري للدراسة والذي ینقسم  اإلطار:ثاني ویتناول الفصل ال   

،عوامل مؤثرة في نموها  ،مكونات أنواعباالتجاهات من تعریف ،خصائص ،

المبحث الثاني فیتعلق بالتلفزیون والدراما  أما.،وظائفها،مراحل تكوینها،ووسائل قیاسهاأهمیتهاواستمرارها،

الم فالمتضمنة لأل التركیة والدراما. وأهمیته أثرهصه،برامجه،ئالتلفزیون،خصامن حیث مفهوم  التركیة

 .هاللعربیة،مستهدفات والمسلسالت المدبلجة

جمع البیانات  أدواتمجاالت الدراسة من عینة ،مجتمع الدراسة، إلىالجانب المیداني تطرقنا فیه  أما   

نتائجه وفق الفرضیات والدراسات السابقة  ،مع  عرض ومناقشة،16spssباستخدام برنامج تحلیل البیانات 

 .عرض نتائج الدراسة العامة

جانب مجموعة من الصعوبات التي  إلىقمنا بتقدیم مجموعة من المقترحات والتوصیات  األخیروفي    

 .والمالحق عالمراجخاتمة وقائمة  إلىالدراسة وصوال  إجراء أثناءواجهتنا 
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 اإلشكالیة :أوال 

إذ انه یمر بثورة تسمى ثورة االتصال و المعلومات , یعتبر عصرنا الیوم عصرا معلوماتیا بامتیاز    

في مختلف نواحي الحیاة إذ أصبح  وذلك بتغلغها, استطاعت هذه الثورة أن تقارب بین الشعوب والدول .

ومعتقداته , قیمه و اتجاهاته ,مستهدفا التأثیر في عقله ووعیه , اإلعالم الموجه األساسي لإلنسان 

 ماكفوسائل االعالم اختصرت  الوقت والمسافة والجهد حیث حولت العالم لقریة كونیة كما أسماها .

وصوال .1996بالمجتمعات االفتراضیة عام  یرسليماك تشأو ما أطلق علیه  1968و فیور عام  لوهان

 .م2000بالمجتمع العالمي سنة  هورتإلى تسمیة 

و تعد وسائل اإلعالم  ضرورة ملحة في مجتمعاتنا المعاصرة خاصة بعد التطور الذي شهدته في    

یادة فرص حیث ساهم ذلك في تعمیق تأثیرها على حیاة األفراد والجماعات؛ فضال عن ز .العقود األخیرة 

و . السائدة في واقع محدد والتعامل مع الظواهر االجتماعیة المختلفةاالجتماعیة التفاعل بین الخطابات 

مختلفة من أنواعا و الذي یساهم بشكل كبیر في تعلیم األفراد , نجد أن من ابرز هذه الوسائل التلفزیون

جه أكثر الوسائل استقطابا النتباه الجمهور حیث یعتبر التلفزیون بمختلف برام.السلوك الفردي و الجماعي 

إذ یقدم المعرفة والثقافة والترفیه و یمتاز بسهولة ورخص ومجانیة أغلبیة ,بشرائحه المتنوعة والمختلفة 

فإذا ركزنا على التلفزیون وجدنا أن البرامج التي یقدمها تحفل دائما بفقرات عن العادات و التقالید  ..برامجه

و یتمیز بقدرته التأثیریة على قیم واتجاهات األفراد من خالل تعامالتهم ,الحیاة موضوعات  ىو شت

دورا  توفر في حیاته العادیة و قد تؤديو یقدم التلفزیون لإلنسان معلومات قد ال ت. االجتماعیة الیومیة

 .التكیف االجتماعي إیجابیا أو سلبیا في عملیة 

فیه؛ فإنه  عیة معینة تسود المجتمع الذي یعملسیاسیة واجتماومادام التلفزیون یعمل في إطار ظروف    

حیث یعمل .یسعى إلى ترسیخ و ترویج قیم ومفاهیم معینة أو یعمل على تعدیلها أو إلغاء بعضها البعض 

التلفزیون على تطویر نظم القیم وقواعد السلوك سواء لدى الصغار أو الكبار؛ وذلك في إطار مالحقة 

الذي یحدث في المجتمع من خالل القنوات التلفزیونیة التي تبث برامح متعددة األشكال التطور االجتماعي 

 .ومناقشات ،برامج ترفیه ومنوعات ، ندوات ؛من حدیث مباشر ،وبرامج حواریة

مما أدى إلى تعرض .مي غیر مسبوق ومما تجدر مالحظته أن عالمنا العربي یعیش عصر انفتاح إعال  

مجتمعاتنا العربیة إلى الغزو الثقافي واإلعالمي الوافد بشكل األغاني ورسوم الكارتون واألفالم والمسلسالت 

على جمیع فئات  و لهذه األخیرة أي المسلسالت التأثیر المباشر. التي تصل إلى جمیع بقاع العالم

زید عن المساحة المخصصة لهم فاألطفال یقضون فترات طویلة أمام التلفاز ت.األبناءالجمهور من بینهم 

  .ضمن فترات برامجهم الخاصة 



 اإلطار  المفاھیمي للدراسة
 

11 
 

وهذا یعني أنهم یتعرضون لبرامج وأفالم لیست معدة لهم والتي تشغل حصة كبیرة من هذا البث  

فالمسلسالت المد بلجة وبالتحدید التركیة تلعب دورا في الدعایة أوال؛ إذ تعتبر أداة تشكیل و تحدید .

فكثرة التعرض لهذه الوسیلة التي تعتبر نوعا من أنواع االتصال الجماهیري . ا ثقافتهم وسلوكاتهم ثانی

عبر برامج متنوعة وٕاعالناتها الخفیة والعلنیة ،ودورها . یخ المفاهیم والقیم لدى المتلقي تساهم في ترس

لدیها الن المادة الدرامیة المتتبعین وتجذب .الكبیر والخطیر في تغییر شخصیة الفرد كبیرا وصغیرا 

وشخصیات قد یتعاطف معها األبناء یكرهها أو بحبها  كما تقدم أحداثا قصصا مشوقة وأحداثا جذابة ؛

تفرغ یتوحد معها أو ینفر منها لكنه في جمیع األحوال یحرص على متابعتها ومعرفة ما یجري فیها، وقد ی

 .بضیق عندما یعیقه عائق عن متابعة ما یحبه تماما عند المشاهدة أو یصاب

وقد أشارت العدید من الدراسات واألبحاث إلى أهمیة التلفزیون في الحیاة المعاصرة لألفراد واألثر     

الحیاة الیومیة ب وعلى أسلو الكبیر في توجیههم وتكوین أفكارهم ومعتقداتهم وحتى طموحات المستقبل ،

الدراسات نجد دراسة أجریت في  ومن بین هذه. وهو ما وعالقاتهم بالبیئة االجتماعیة المحیطة.الخاص بهم

عملت فیه على تحلیل العالمات التجاریة الخاصة باألطعمة واألشربة  بیدیاتریكسلدوریة  2008

فوجدت أن نسبة كبیرة من األطفال تأثروا بما یقدم في األفالم تتضمن .والمطاعم من حیث اإلرادات 

المیدانیة والتي أجراها  هارتلياسات وأبحاث ظهور مثل هذه العالمات أما فیما یخص االتجاهات فنجد در 

 .على التعصب القومي والعنصري من حیث االتجاهات العامة ألفراد المجتمع األمریكي

وكل ما سبق یتجسد من خالل األعمال التلفزیونیة الدرامیة عموما والدراما التركیة  من أفالم     

رامیة والذي حضر بقوة وكثافة على اغلب فغزارة هذا النوع من األعمال الد.ومسلسالت خصوصا 

وفي هذه الحالة  تقع على عاتق أولیاء األمور سواء الوالدین المباشرین لهم أو .الشاشات الفضائیة العربیة 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة .حتى من یرعاهم من العائلة أو خارجها مسؤولیة الحفاظ على هؤالء األطفال 

األخطار وما یواجههم من مشاكل في  هذا العالم وتشتمل هذه الرعایة والسلیمة بهدف حمایتهم من 

رعایتهم جسدیا ،نفسیا ،اجتماعیا ،سیاسیا،صحیا ،وغیر ذلك من أشكال الرعایة المطلوبة بما یضمن 

 .تنشئتهم ونموهم على أحسن حال ممكن

  :ومن هنا فان مشكلة الدراسة تتمحور حول التساؤل الرئیسي التالي    

 نحو الدراما التركیة؟   لآلباءجد اتجاهات سلبیة  هل تو 

  :ویندرج تحت هذا التساؤل الرئیسي التساؤالت الفرعیة التالیة   

 ؟اآلباءمن وجهة نظر  لألبناء األخالقيسلبیة على الجانب  أثارهل للدراما التركیة - 

 ؟اآلباءمن وجهة نظر  لألبناءسلبیة على الجانب االستهالكي  أثارهل للدراما التركیة - 
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 :الفرضیات:ثانیا

  . تعتبر مرحلة صیاغة الفرضیات من أهم المراحل التي ال یستطیع اي باحث االستغناء عنها   

  فالفرضیات هي التي تحدد . تحدد مسار البحث وتعطیه صورة دقیقة للمشكلة المراد بحثها إذ

  حیث ال یمكن أن نسیر في خطوات البحث ما لم نبدأ بتفسیر االتجاهات التي یمكن البحث فیها؛

  وعلى اعتبار أن الفرضیات ذات أهمیة كبیرة في . مقترح للظاهرة او المشكلة موضوع الدراسة 

 :  صیاغة الفرضیة العامة التالیة إلىالبحث فقد عمدنا في دراستنا 

      .نحو الدراما التركیة لآلباءتوجد اتجاهات سلبیة 

  :فرع عنها الفرضیات الفرعیة  التالیةوتت

  .اآلباءمن وجهة نظر  لألبناء األخالقيللدراما التركیة اثار سلبیة على الجانب  - 

  .اآلباءمن وجهة نظر  لألبناءسلبیة على الجانب االستهالكي  أثارللدراما التركیة  - 

  : أسباب اختیار الموضوع:ثالثا

  خطوة من الخطوات المنهجیة إلعداد البحث العلمي إذ أن  تعتبر عملیة اختیار الموضوع أول   

  عملیة اختیار أي موضوع علمي للدراسة ال یتم بمحض الصدفة بل یخضع لعدة اعتبارات منها 

 .ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي

 :األسباب الذاتیة 

  .الرغبة في اكتساب خبرات علمیة وعملیة وتطویر معارفنا حول الموضوع  - 

  .بار هذا الموضوع مشكلة تستلزم الدراسة اعت - 

  .خوض تجربة بحث میداني حول الموضوع - 

  .الفضول العلمي لمعرفة اتجاهات الوالدین نحو البرامج التلفزیونیة الدرامیة خصوصا التركیة - 

  :األسباب الموضوعیة 

  اختصاص علم اجتماع العالقات العامة وكذلك نظرا لألهمیة التي  یندرج الموضوع ضمن - 
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 .یحظى بها هذا الموضوع في مختلف المیادین

  محاولة التطویر في بحوث اتجاهات الوالدین نحو الدراما التلفزیونیة بالخصوص الدراما  - 

 .التركیة لقلة الدراسات في الموضوع

  لتركیة وذلك باإلشهار والتسویق لمنتجات معینة سواء معرفة أهمیة الدعایة من خالل الدراما ا - 

 .فكریة أو مادیة بطریقة غیر مباشرة

  : أهمیة الموضوع :رابعا

  یعد اإلشهار أداة من أدوات العالقات العامة إذ یقوم على استخدام عدة طرق وأسالیب إقناعیة    

  ،لما لها من أهمیة قصوى في التأثیر على  والمتمثلة في االستماالت العاطفیة ،العقلیة ،التخویفیة

  واإلشهار في هذه الحالة  یقوم على أسالیب غیر مباشرة من خالل البرامج الدرامیة وما.المتلقي 

  وما تبثه من نمط استهالكي في غالب األحیان غریب .تبثه من أفكار ومفاهیم واتجاهات جدیدة  

 .ح المجتمع المختلفةعن مجتمعاتنا إال انه صار متغلغال وسط شرائ

  ولذلك فان أهمیة الدراسة تكمن في األهمیة النظریة والتطبیقیة في استمرار البحث عن مظاهر   

  والعوامل المؤثرة فیه والنظریات المفسرة له،وتحدید متغیرات أخرى  االستهالكيالسلوك 

 .ل ما سبقبالدراما التركیة المعروضة وموقف الوالدین من ك مؤثرة في سلوك األبناء

 اهداف الدراسة:خامسا

 ).الدراما التركیة(التعرف على اتجاهات الوالدین نحو البرامج التلفزیونیة المعروضة - 

  .التعرف على مدى رضا الوالدین نحو البرامج التلفزیونیة خصوصا الدراما  - 

  الوالدین كمشاهدین لهذه البرامج التلفزیونیة ومدى ارتباطها بالحیاة الشخصیة وجهة نظر معرفة  - 

  .لألبناء

   .التعرف على موقف اآلباء من المضامین االجتماعیة واإلنسانیة التي تطرحها الدراما التركیة - 

  .الوقوف على القیم والمفاهیم التي تبثها الدراما التركیة من وجهة نظر اآلباء - 
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  .مدى تفاعل األبناء مع هذا النوع من الدراما والبرامج ودوافع المشاهدة معرفة - 

  معرفة الوقایة مما تبثه الدراما التركیة المد بلجة من أفكار ضد القیم المتعارف علیها في - 

  .المجتمع من وجهة نظر اآلباء 
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 تحدید المفاهیم:سادسا 

تعد المفاهیم من عناصر البحث بالغة األهمیة؛ والتي تسمح للباحث بتشكیل تصوره عن الجوانب التي   

یشملها المفهوم ،وضبط الجوانب التي یرغب بدراستها، لهذا یعد المفهوم تصورا ذهنیا ومجردا لظاهرة أو 

 .أكثر 

 :االتجاه- 1

قاده فیما یتعلق بموضوع معین من خالل رفضه هو الحالة النفسیة القائمة وراء رأي الشخص، واعت" -   

 )1(".لهذا الموضوع او قبوله ودرجة هذا الرفض

عبارة عن استعداد نفسي أو تهیؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة الموجبة :"كما عرف االتجاه على انه  -  

 )2(.أو السالبة نحو أشخاص أو موضوعات أو مواقف أو رموز البیئة إلي تستثیر هذه االستجابة 

یعتقدها الفرد  أن االتجاه هو تنظیم مكتسب، له صفة االستمرار النسبي للمعتقدات التي روكشو یرى  -  

 )3(.نحو موضوع أو موقف معین ویهیئه الستجابة تكون لها األفضلیة عنده

هي حصیلة التعمیم الموجب أو السالب الستجابات األفراد، وهذه :"أن االتجاهات  ثرستونویرى  -  

 )4(" .االستجابات تتحكم فیها إلى حد كبیر قوى الدافعیة وشحناتها بدرجاتها المتفاوتة المختلفة

االتجاه تنظیم مكتسب یقوم على االستعداد النفسي والعقلي، له صفة االستمرار النسبي : االجرائي التعریف

   .للمعتقدات التي یمیل إلیها الفرد بالسلب أو اإلیجاب تتحكم فیها قوى الدافعیة 

 :البرنامج -2

   ".فئات الجمهور المستمع والمشاهدیقوم ببث مواد ومضامین متنوعة إلى مختلف ": یعرف البرنامج  بأنه 

   

  .6،ص2010،األردن،دار المشرق ، أسامة،دار اإلعالميالمعجم : محمد جمال الفار -)1(

،شهادة مكملة لنیل درجة الماجستیر في  األردناتجاه المشاهد نحو البرامج والخدمة االجتماعیة في :قبالن عبده قبالن حرب  -)2( 

 .76ص،2008،عمان ، اإلعالمللدراسات العلیا،قسم  األوسط،جامعة ام الشرق  اإلعالم

السیاسیة ودورها في تشكیل اتجاهات طالب  لألحداثالعربیة  اإلخباریةجة الفضائیات لمعا:ریهام احمد محمود الحبیشي-)3(

یق ،جامعة الزقاز  اإلعالم،قسم  اآلداب،رسالة مكملة للحصول على درجة الماجستیر في  الجامعات المصریة نحوها

 .98،صه1435،مصر،

   .26،ص2006،اإلسكندریة،دار المعرفة الجامعیة ، قاموس علم االجتماع:محمد عاطف عیث واخرون-)4(
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ما ینشر باإلذاعة أو النشر؛ لیصف شیئا ویستخدم هذا المصطلح في اإلذاعة :یعرف  البرنامج بأنه  - 

حددة لها اسم تابت ویقدم في مواعید محددة وتابثة ،یومیا والتلفزیون لإلشارة إلى شكل فني یشغل مساحة م

 .الترفیهیة  أوالعلمیة  أوالثقافیة  أوأو أسبوعیا  لیعرض مادة من المواد الفنیة 

  :البرنامج التلفزیوني - 3

 )1("عبر القناة خالل زمن معین قائمة األعمال التي تمر: "البرامج التلفزیونیة بأنها آنانلیعرف 

عبارة عن فكرة تعد وتعالج  باستخدام التلفزیون كوسیلة : "یعرف البرنامج التلفزیوني على انه كما  -  

تتوفر لها كل اإلمكانیات ، والوسائل اإلعالمیة تعتمد أساسا على الصورة المرئیة سواء كانت مباشرة أو 

  )2(".مسجلة

:الدراما- 4  

" .یل على خشبة المسرح او تمثیلیةللتمث تمثیلیة معدة":هاعلى أنالدرامااوكسفورد یعرف قاموس -   

ما هي إال تمثیل أداء جاء لخشبة المسرح او التلفزیون :"یشیر قاموس بي بي سي إلى أن الدراما  - 

)3(".او الرادیو  

 أوالفن یقوم على تصویر قصة  أشكالان الدراما شكل من :"وأدق التعاریف التي فسرت الدراما هي - 

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

)4."(متطور اخر  إطارمعینة ،وتضع األحداث وتشارك فیها في   

:البرنامج التلفزیوني الدرامي  

 إلىقبل وصولها  إعالمیةومضامین درامیة  تعالج تلفزیونیا وذلك بواسطة وسائل  أفكارهو عبارة عن 

.الجمهور المشاهد  

 

،رسالة مكملة لنیل  العالقة بین ثقافة الوالدین واتجاهات األبناء نحو مشاهدة برامج التلفاز األردني:نزار عودة،عبد المجید او زید-)1( 

  .11،ص2010،تخصص صحافة وٕاعالم ،جامعة الشرق األوسط،)غیر منشورة(شهادة ماجستیر 

، أطروحة لنیل شهادة دوكتراه  2001-1999في التلفزیون الجزائري نموذج الرسوم المتحركة من برامج األطفال : زعموم مهدي  -)2(

 . 49، ص2005 -2004دولة في علوم اإلعالم و االتصال، جامعة الجزائر ،

كلیة اإلعالم  ،رسالة ماجستیر في اإلعالم واالتصال ،اتجاهات المرأة الكویتیة نحو المسلسالت التركیة:عبیر أرشید الخالدي -)3(

 .19ص ،2013-2012 عمان، ،جامعة الشرق األوسط ،

  245،ص 1997،القاهرة  دار الفجر للتوزیع، ، الدراما في االذاعة والتلفزیون:علي سامیة وشرف عبد العزیز-)4(
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   :الدراسات السابقة :سابعا

  مازن  محمدألشرف ،mbcاتجاهات طلبة الجامعات األردنیة نحو البرامج التلفزیونیة في قناة :- 1

 .                    2011-2010دراسة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في اإلعالم ،.المناصیر

وتدور إشكالیة الدراسة حول مدى اعتماد الشباب الجامعي األردني على الدراما المقدمة في قناة    

 :التزود بالثقافة والقیم والمهارات ،وعلى ضوء ذلك تم صیاغة الفرضیات الفرعیة التالیة  فيكالؤ 

عدم وجود اختالف في اتجاهات الطلبة الجامعیین باختالف محتوى ومضمون الدراما التلفزیونیة التي - 

  .mbcتقدمها قناة  

عدم وجود اختالف في اتجاهات الطلبة الجامعیین باختالف طبیعة المادة المعروضة في الدراما - 

 .mbc تقدمها قناةالتلفزیونیة التي 

  في  mbcعدم وجود تأثیر للموضوعات والقضایا التي تعالجها الدراما التلفزیونیة المعروضة في قناة - 

 .تشكیل اتجاهات الطلبة الجامعیین 

عالقة بین العوامل المحددة لتشكیل االتجاهات لدى الطلبة الجامعیین واتجاهاتهم الفعلیة نحو عدم وجود - 

 . mbcمشاهدة الدراما التلفزیونیة التي تعرضها قناة

ال توجد فروض ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة الجامعیین األردنیین تعزى للعوامل الدیموغرافیة - 

 ).مستوى السنة الدراسیة،دخل العائلة الشهري ،عدد أفراد األسرة الجنس،العمر،اسم الكلیة،(

ولهذه الدراسة أهمیة كبیرة تنبع من كونها تدرس وتحلل اتجاهات طلبة الجامعات األردنیة نحو البرامج  

التلفزیونیة ،وكونها تشكل  ركیزة قویة للبحث في المحددات األساسیة في تشكیل اتجاهات طلبة الجامعات 

 :وتكمن أهمیتها في  mbc نیة نحو الدراما  التلفزیونیة في قناة األرد

 . mbcكونها تعالج علمیا موضوعا یتعلق باتجاهات طلبة الجامعة نحو الدراما التلفزیونیة التي تعرضها - 

مجاال خصبا للبحث  mbcتعد دراسات االتجاهات نحو مشاهدة الدراما التلفزیونیة التي تعرضها قناة  - 

غلغل التلفزیون في جمیع مناحي الحیاة وظهور الثورة المعلوماتیة التي تطل بآثارها السلبیة نظرا لت

 .واإلیجابیة على المجتمعات اإلنسانیة

تضع نتائج هذه الدراسة بین یدي القائمین على تشكیل اتجاهات طلبة الجامعات أهم أنواع الخبرات  - 

 .المفیدة في هذا المجال 
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 .وقد استعان الباحث في دراسته بالمنهج الوصفي ،وتمت باالعتماد على العینة العشوائیة   

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن وجود اختالف في اتجاهات الطلبة الجامعیین باختالف طریقة عرض  

  .mbcالدراما التلفزیونیة التي تقدمها قناة

،دراسة مكملة لنیل شهادة  ارشید الخالديتركیة ،لعبیر اتجاهات المرأة الكویتیة نحو المسلسالت ال -2

 .الكویت.2013-2012الماجستیر في اإلعالم 

تتمحور مشكلة الدراسة حول كیف تنظر المرأة الكویتیة للمسلسالت الدرامیة واتجاهاتها نحو المضامین 

 .االجتماعیة والثقافیة التي تحملها هذه المسلسالت

بلجة لكویتیة بالمسلسالت التركیة المدها تبحث في معرفة درجة تأثر المرأة اوتأتي أهمیة الدراسة كون  

من ناحیة تأثرها بالمشاهد الدرامیة الرومانسیة وانعكاس هذا التأثر على تفكیرها وأسلوب تعاملها  بالعربیة

 .مع الناس ومع أسرتها سواء كانت هذه المرأة متزوجة أم غیر متزوجة 

عرفة موقف المرأة الكویتیة من المضامین االجتماعیة واإلنسانیة المختلفة التي وتهدف الدراسة إلى م  

تطرحها المسلسالت التركیة المد بلجة، والوقوف على القیم والمفاهیم التي تبثها مثل هذه الدراما من وجهة 

 .نظر المرأة الكویتیة

 :وعلى ضوء ذلك تم صیاغة األسئلة التالیة  

 لكویتیة من المضامین االجتماعیة و اإلنسانیة التي تطرحها هذه المسلسالت؟ما اتجاهات المرأة ا - 

  ما القیم التي تبثها المسلسالت التركیة المد بلجة من وجهة نظر المرأة الكویتیة ؟ - 

ما عدد ساعات مشاهدة المرأة الكویتیة للمسلسالت التركیة المد بلجة المعروضة بالقنوات الفضائیة  - 

 خاص؟العربیة بشكل 

 ما الدوافع التي أدت بالمرأة الكویتیة لمشاهدة المسلسالت التركیة المد بلجة ؟ - 

 كیف یمكن الوقایة مما تبثه المسلسالت التركیة من أفكار معارضة لقیم المجتمع الكویتي ؟ - 

وقد استعانت الباحثة في دراستها بالمنهج الوصفي متخلال بعض التحلیل ،وقد تمت الدراسة باالعتماد    

 .على عینة عشوائیة مكونة من النساء الكویتیات

توصلت هذه الدراسة إلى نشر قیم غربیة في مجتمعاتنا وٕاثراء الثقافة بالمضامین االجتماعیة واإلنسانیة   

في )من ساعتین إلى اقل من ساعة (والمرأة الكویتیة.ها هذه المسلسالت المد بلجةالمتناقضة التي تطرح
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ویعد الفراغ العاطفي هو العامل األول في .مشاهدة المسلسالت المد بلجة المعروضة في القنوات العربیة

بلجة على  تأثر المرأة الكویتیة بالمسلسالت التركیة المد بلجة، كما یوجد تأثیر للمسلسالت التركیة المد

 .المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الكویتي بشكل خاص

لسعیدة ).دراسة في العادات واألنماط واالتجاهات (اتجاهات المرأة الجزائریة نحو الفضائیات الدینیة  -3

 .،الجزائر2010- 2009،دراسة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الدعوة واإلعالم،عباس

 :وعلى ضوء ذلك تم صیاغة الفرضیات الفرعیة التالیة   

تقبل المرأة الجزائریة على مشاهدة الفضائیات الدینیة بكثافة نظرا لتنوع برامجها وفائدتها في حیاتها  - 

 .الیومیة

 .تشاهد المرأة الجزائریة الفضائیات الدینیة األسبق في الظهور بكثافة أكثر من غیرها - 

 .م القرآن والفتوى من أهم البرامج المشاهدة من طرف المرأة الجزائریةتعد برامج تعلی - 

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرات السن والمهنة واتجاهات المرأة الجزائریة نحو الفضائیات  - 

 .الدینیة وبرامجها

لفضائیات الدینیة التي تقوم ولهذه الدراسة أهمیة كبیرة كونها تتناول أهم الظواهر االتصالیة المتمثلة في ا  

على األسس الموضوعیة والحرفیة لإلعالم،والمنطلقة من األسس اإلعالمیة اإلسالمیة المتكاملة المنهج 

وذلك لكونه بدیال لإلعالم الموجود على الساحة اإلعالمیة .،والرؤیة الواضحة المعالم ،واألهداف المنشودة

ائح المجتمع وهي المرأة التي تعتبر الركن األساسي في األسرة ،وكما تكمن األهمیة في تناول أحد أهم شر 

 .و المجتمع وٕاعدادها إعدادا سلیما یؤدي إلى صالحه

 :وتهدف هذه الدراسة إلى

الكشف عن أهم الفترات الزمنیة وعدد الساعات التي تقضیها عینة الدراسة في مشاهدة البرامج وترتیبها  - 

 .حسب هذه األهمیة واألفضلیة

كشف عن نوعیة البرامج التي تسعى العینة لمتابعتها، وأسماء بعض هذه البرامج التي تعرض على ال - 

 .مختلف الفضائیات الدینیة

الكشف عن أسباب اختیار هذه الفضائیات وهذه البرامج من طرف عینة الدراسة وكل ذلك نسبة إلى  - 

 .عادات وأنماط مشاهدة المرأة الجزائریة للفضائیات 
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على اتجاهات المرأة الجزائریة نحو هذه الفضائیات وبرامجها،وكذلك معرفة اتجاهات المرأة  التعرف - 

 .الجزائریة نحو الدعاة ومقدمي البرامج في الفضائیات الدینیة

وقد استعانت الباحثة في دراستها بمنهج المسح الوصفي باعتباره الطریقة العلمیة التي تمكن الباحث من 

 .المدروسة التعرف عالى الظاهرة

 :تعقیب على الدراسات السابقة

لقد حظیت البرامج التلفزیونیة اهتمام العدید من الباحثین من بینهم المتخصصین في اإلعالم  واالتصال 

وكذا العالقات العامة حیث قامت الدراسة بمسح العدید من الدراسات في هذا الموضوع واستعراضها،حیث 

محمد (البرامج التلفزیونیة وبعض المتغیرات التابعة لها،مثل دراسة  قمنا بالتعرف على االتجاهات نحو

وكذلك أنماط المشاهدة مثل دراسة ) 2012/2013(ودراسة أرشید ألخالدي)2010/2011مازن المناصیر،

 .) 2009/2010سعیدة عباس(

ضوع المدروس وهذا ما یمیز دراستنا عن سابقاتها ،كما وقمنا باالطالع على الدراسات ذات الصلة بالمو 

حیث كانت هذه الخطوة األولى في التعرف إلى ما توصل الیه الباحثون في هذا المجال كما .من  جهتنا،

واستفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري والذي یتضمن الدراما ووسائل 

اة الدراسة التي قمنا بها باالستناد إلى النتائج اإلعالم والنظریات التي تم االستناد إلیها وكذلك في تطویر أد

في  اختیار   سعیدة عباسالتي توصلوا إلیها والتعرف على أساسیات ومبادئ جدیدة ،كما ساعدتنا دراسة 

المنهج كما سنقوم باالستعانة ببعض من هذه الدراسات في تطویر استبانة معدة من اجل هذا الغرض 

ان دراستنا : واهم ما نراه كباحثتین متمیزا عن الدراسات السابقة ما یليلتغطیة كافة متغیرات الدراسة 

وتتمیز كذلك بكونها دراسة وصفیة مسحیة إذ قمنا .تكشف اتجاهات الوالدین نحو الدراما التركیة 

عینة متمثلة في مجموعة من من اآلباء االدرایین بكلیة  باالستعانة بأداة قیاس االتجاهات تم توزیعها على

 .داب واللغات األجنبیة اآل

وتختلف دراستنا  عن سابقاتها في كونها دراسة نادرة نحو البرامج الدرامیة بصفة عامة والدراما التركیة 

بصفة خاصة فقد تناولت الدراسات السابقة اتجاهات الوالدین عن الدراما التركیة دون الجمع بینهما مما 

  .یشكل إضافة جدیدة للمكتبة
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  :برامج البرامج التلفزیونیةالنظریات المفسرة لل:ثامنا 

قلة فكریة في مجال ناالستخدامات واالشباعات بمثابة  تعد نظریة :نظریة االستخدامات و االشباعات - 1

دراسة تأثیر وسائل االتصال حیث یعد النموذج البدیل لنموذج التأثیرات التقلیدیة الذي یركز على كیفیة 

بینما یركز مدخل االستخدامات . االتجاهات والسلوك ،تأثیر وسائل اإلعالم واالتصال على تغییر المعرفة 

االختیار الواعي و التفكیر یؤمن هذا المدخل بان واالشباعات على النشاط و االیجابیة والقدرة على 

و یركز هذا المدخل .للجمهور إرادة یستطیع من خاللها تحدید أي الوسائل یستخدم وأي محتوى یختار

على الدوافع الخاصة و یفترض أن المحتوى األكثر فعالیة لوسائل االتصال ال یستطیع التأثیر على 

طار االجتماعي و النفسي الذي یعیش فیه حیث تمثل قیم الشخص غیر المستخدم للوسیلة في اإل

واتجاهات و ادوار األفراد  االجتماعیة العامل الحاسم في اختیارهم لوسیلة االتصال و لنوع المضمون 

المقدم من خاللها و تعتمد البحوث في هذا المجال على افتراض أن األفراد یقومون بدور ایجابي في 

كما یفترض أیضا أن احتیاجات (لدیهم دوافع توجههم الستخدام وسائل االتصال عملیة االتصال إذ توجد 

 )1. (األفراد یمكن أن یتم إشباعها من خالل التعرض لوسائل االتصال

نظرا ,  نظریة االستخدامات و االشباعات العدیدة من التصنیفاتتبنت حددت الدراسات العدیدة التي 

وافع االستهالك وسائل اإلعالم تختلف عادة من شخص آلخر وفق للتطور جمهور وسائل اإلعالم نفسه د

و التعلم،المستوى الثقافي ، الطبیعة االجتماعیة وسائل ,أسباب و متغیرات عدیدة كالوضع االقتصادي 

من التصنیفات األكثر شعبیة في "  بلومر""ماكویل "اإلعالم المتوفرة یعتبر التصنیف الذي وضعه كل من

تخدامات و االشباعات یتكون التصنیف من أربع  فئات الرقابة االجتماعیة، العالقات مجال دراسة االس

الهروب فیقصد به فالمقصود بالرقابة االجتماعیة حول القضایا التي تكون لها تأثیرات على الجمهور، أما 

الفهم  أما الهویة الشخصیة فیقصد بها.)2(العاطفي و الهروب من الروتین الیومي و  التخلص المعنوي

معظم دراسات االشباعات و االستخدامات وضعت  الدوافع التالیة كإطار ف ،الذاتي و تدعیم القیم

  التفاعل و لتسلیة،ل وقت الفراغ ومحاولة ایجاد منافد قضاء البحث عن رفیق لالسترخاء ،: لتحلیالتها 

  

  .20،ص)دس ن(، دیوان المطبوعات ،الجزائر،"ووقائعنمو ،مشكالت ،مناهج "سیكولوجیة طفل ما قبل المدرسة  :فتیحة كركوش -)1(

واالتصال ، االعالم ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم  اتجاهات المستهلك الجزائري نحو االعالن: معمر ربوح -)2(

  .44تخصص اتصال وعالقات عامة ،جامعة منتوري ، قسطینة ، ص
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ن أهمیة نظریة االستخدامات و االشباعات تأتي من أنها یمكن من أ حیث.الهروب من الواقع  االجتماعي

التنشئة  ،خاللها دراسة الحاجات الفسیولوجیة هناك دوافع للتواصل االجتماعي و اكتشاف الواقع و فهمه

لفرد من النواحي السیكولوجیة و االجتماعیة و الها ترتبط بوجود  فهذه ك .االجتماعیة ، التسلیة و الترفیه

   .صالیة االت

و كذلك طبیعتها التفاعلیة  إن سرعة انتشار تكنولوجیا االتصال و اإلعالم الحدیثة كما و كیفا وجغرافیا،   

جعلت من الباحثین و المهتمین والفضولیین ینظرون إلى دراسة هذه التكنولوجیا و تفاعل . مع األفراد

شرائح المجتمع  معها تنطبق مع مسلمة  أساسیة و جوهریة وهي تفاعل الجمهور و ایجابیاته مع وسائل 

إلذاعة والسینما و االنترنت و الفیدیو و غیرها تتطلب فالتلفزیون و ا. اإلعالم و االتصال التي یستهلكها

تتطلبه وسائل اإلعالم التقلیدیة فمستخدمو التكنولوجیا عامة عندما  من مستخدمیها تفاعلیة أكثر مما

بدایة التعرض لهذه الوسائل  ذیتوجهون إلیها یكون ذلك من اجل إشباع حاجاتهم التي یرسمونها من

 )1(. حدیثة االتصالیة و اإلعالمیة ال

  :النظریة التفاعلیة الرمزیة- 2

یشیر مفهوم التفاعلیة الرمزیة إلى التفاعل الذي ینشا بین مختلف العقول والمعاني وهذه هي سمة المجتمع 

اإلنساني ویستند التفاعل على أساس أن الفرد یتفاعل مع اآلخرین في جملة من فعالیات  الحیاة وذلك 

عل بمعنى أن له جملة من األدوار والتوقعات من اآلخرین وان لآلخرین أدوارا باعتبار نفسه في هذا التفا

لهم توقعاتهم من الفرد یتصرف بواسطة التفاعل الرمزي وذلك من خالل عملیة التأثیر التي تحصل بین 

األفراد في مواقف اجتماعیة مختلفة فان على الفرد أن یتعلم معاني وغایات اآلخرین عن طریق اللغة 

 .الیب التنشئة االجتماعیة وكیفیة التصرف والتفكیر وغیر ذلك من محتوى ثقافة المجتمعوأس

أن على الكائنات اإلنسانیة أن تسلك :ولقد لخصت القضایا األساسیة للنظریة التفاعلیة الرمزیة فیما یلي 

  ) 2.(موقفا 

  

مذكرة مكملة لنیل ،الحدیثة وانعكاساتها على قیم الشباب الجامعي استخدامات تكنولوجیا االتصال واالعالم:محمد فاتح الحمدي -)1(

 .70،71ص ،2008 باتنة ، جامعة الحاج لخضر،،تخصص اعالم ودعوة  شهادة الماجستیر

دراسة میدانیة حول مستخدمي االنترنت في المجتمع الجزائري بین الهویة المستقلة والهویة :جمال كانون:محمد المهدي بن عیسى -)2(

  .    550،ص2011، 6مجلة العلوم االنسانیة و االجتماعیة ، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،العدد مغتربة ،ال
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إضافة إلى أن المعاني .اتجاه األشیاء والقضایا في ضوء ما تنطوي علیه هذه القضایا من المعاني الظاهرة

.                         یستخدمها كل فرد في تعامله مع الرموز التي تواجههتعتدل   وتتشكل خالل عملیة التأویل التي 

وعلیه فان المتابعین للدراما التركیة ومن خالل تفاعلهم المتنوع مع ما تبثه سائل االتصال المختلفة خاصة 

اعیة التلفزیون یكسبهم خبرات وقیم ورموز ذات مضمون اجتماعي او ثقافي ما یكسبهم خصوصیات اجتم

  )1(. درامیةالبرامج ال ذهكتساب قیم جدیدة لمتابعي مثل هتؤدي الى تشكیل وا

  :نظریة الغرس الثقافي -3

تعتبر نظریة الغرس الثقافي التلفزیون وسیلة فریدة لغرس القیم لتمتعه بخصائص منها  ،قیامه بدور روایة 

االفراد بالملومات ،وتكرار الصور الذهنیة وغرس القیم والعادات ،وتشیر ایضا الى ان  الحكایات وامداد

جربنر وغروس كما یقول .التعرض للتلفزیون یزرع بمهارة مع مرور الوقت مفاهیم المشاهدین للواقع 

 )2(.التلفزیون وسیلة للتنشئة لمعظم الناس في ادوار موحدة  وسلوكیات 

درست االثار الطویلة االمد للتلفزیون على الجماهیر االمریكیة من جمیع االعمار ونظریة الغرس الثقافي 

من خالل مشروعه الخاص بالمؤشرات الثقافیة الذي بحث فیه  تأثیر  جورج جربنروطورت بواسطة 

 :قضایا متداخلة 3وسائل االتصال الجماهیریة على البیئة الثقافیة وركزت بحوثها الثقافیة على 

  .الوسائل والقیم والصور الذهنیة التي تعكسها وسائل االعالمدراسة - 

 .دراسة الهیاكل والضغوط والعملیات التي تؤثر على إنتاج الرسائل اإلعالمیة- 

  )3(. دراسة المشاركة المستقلة للرسائل الجماهیریة- 

  

  

  

  .71مرجع سابق،ص:محمد فاتح حمدي  - (1)

  .76،ص2005مصر، ،عالم الكتب ،أطفال في ظروف صعبة ووسائل إعالم مؤثرة اإلعالم والمجتمع،:أماني عمر حسین - (2)

 .71المرجع السابق،ص-)3(
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وتعد نظریة الغرس الثقافي تصورا تطبیقیا لألفكار الخاصة بعملیات بناء المعنى وتشكیل الحقائق 

وقدرة  االتصال في هذه المجاالت ، االجتماعیة ،والتعلم من خالل المالحظة واألدوار التي تقوم بها وسائل

وسائل االتصال في التأثیر على معرفة األفراد وٕادراكهم للعوالم المحیطة بهم خصوصا بالنسبة لألفراد 

   .الذین یتعرضون لهذه الوسائل بكثافة 

من التأثیرات من التلفزیون الى الجمهور المتلقي ي لیست عبارة عن تدفق موجة وعملیة الغرس الثقاف

وطبقا لنظریة لنظریة الغرس .كنها جزء من عملیة مستمرة ودینامیكیة للتفاعل بین الرسائل والسیاقات ول

المضمون البرنامجي من خالل التلفزیون إلى إدراك ووعي األفراد لكي یطلعوا على الثقافات  الثقافي ینساب

ا المظاهر األخرى كالقلق األخرى،والتأثیر الذي یهم أصحاب هذه النظریة لیست السلوك العنیف وٕانم

والخوف والتوتر واالغتراب التي تقدمها مشاهد التلفزیون من خالل برامجه المختلفة باعتبارها انعكاس على 

  )1(.الواقع

   

  

  

 

 
 71مرجع سابق، ص: محمد فاتح حمدي  -)1(
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 تمهید
یتابعون  األفراد أغلبیةالوسائل المؤثرة على جمیع فئات المجتمع ، وذلك لكون  أهمیعتبر التلفزیون من   

ولكون بحثنا یتطرق للبرامج الدرامیة واتجاهات الوالدین .وترفیهیة ووثائقیة  إخباریةبرامجه المختلفة  من 

للبرامج  أخرنخص بالتفصیل االتجاهات والتي خصصنا لها مبحثا  كما خصصنا مبحثا  أننحوها ارتأینا 

  .التلفزیونیة بالخصوص لدرامیة منها التركیة تحدیدا
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  :تعریف االتجاه:اوال

میل وتوجه من األفراد إلصدار حكم بالتأیید أو المعارضة أو :"بأنه "عدنان یوسف القیوم" یعرفه- 

  ."المحایدة نحو األشیاء ،األشخاص أو المواقف

  ."تنظیم قوي مستدیم للعملیات المعرفیة واإلدراكیة والوجدانیة والدافعیة:"بأنه" كرتش وكریشفلد" یعرفه - 

استعداد وجداني متعلم ثابت نسبیا یحدد شعور الفرد :"أن االتجاه  محمد عمران وحمد العجميبرى - 

  ."وسلوكه إزاء موضوعات معینة من حیث تفضیلها أو عدم تفضیلها

أراء أفراد العینة االیجابیة والسلبیة نحو موضوع معین حسب :"االتجاهات على أنها مها الشریفعرفت 

  )1(."میولهم وخبراتهم ورغباتهم

مؤثر معبر عن الموقف الواقعي للفرد بالنسبة للقیمة االجتماعیة وهو :"االتجاه على انهزنانیسكي  عرف- 

  )2(".میل الفرد او استعداده لنشاط معین

      : خصائص االتجاهات  :ثانیا

حیث  تعد االتجاهات میوال ناتجة عن التعلم و مكتسبة إذ أنها نتیجة للتجربة و الخبرات السابقة ،  -  1 

یستطیع الفرد أن یستقبل إشارات معینة ،تمكنه من تمییز الصحیح من الخطأ وذلك عن طریق التنشئة في 

        )3(. األسرة و المدرسة و الجامعة و كافة المجتمع

                                  

  

          

 

رسالة مكملة في عصر المعلوماتیة، على اتجاهات االسرة االستهالكیة التسوق االلكتروني واثره:تهاني محمد عبد الرحمن فقیه-)1( 

  .100،ص2013لنیل شهادة الماجستیر تخصص سكن وادارة منازل،جامعة ام القرى ،السعودیة،

   ,48،ص 2012، 2،دار المسیرة،االردن،طمدخل الى الرأي العام : كامل خورشید مراد(2)-

،رسالة مكملة لنیل  الن على بناء االتجاهات نحو االعالنات والسلوك الشرائي للمستهلكیناثر نوع االع:احمد نهاد الجبوري -)3(

  .39،ص2012شهادة الماجستیر في ادارة االعمال ،جامعة الشرق االوسط،
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  .                                                 االتجاهات مرتبطة بالمشاعر و االنفعاالت   -2   

 .تجاهات بالثبات النسبي أو االستمراریة والبقاء تمتاز اال  - 3 

تعتمد درجة التغییر و القابلیة على طبیعة االتجاه من حیث األهمیة .تعد االتجاهات قابلة للتغییر   -4  

  )1(.    والموقف

 .تمتاز االتجاهات بالجاهزیة ، حیث یتم تشكیلها عبر فترة زمنیة و لیست ولیدة اللحظة -5 

فهو ال یخضع للمالحظة المباشرة ،شانه في ذلك شان الذكاء و الشخصیة ، :االتجاه حادث نفسي  -6 

ولكنه یمكن أن یدرس عن طریق ما یؤدي إلیه أي طریق السلوك الذي یظهره والذي یمكن موضوع 

          .     مالحظة مباشرة 

تفضیل أو غیر ذلك من رفض أي انه مستقطب و له محوران ، مع أو ضد : االتجاه محوري  -7  

 )2(.وقبول،  حیث ینطوي على نوع من التحیز الشخصي 

    :    أهمیة االتجاهات :ثالثا

تحتل دراسة االتجاهات مكانا بارزا في الكثیر من الدراسات النفسیة وفي الكثیر من المجاالت التطبیقیة    

الت یتمثل في دعم االتجاهات المیسرة وغیرها من مختلف المیادین ذلك أن جوهر العمل في هذه المج

لتحقیق أهداف العمل ضمنها وذلك بأضعاف  االتجاهات المعوقة بل أن العالج النفسي في احد معانیه 

كما أن تراكم االتجاهات في . هو محاولة لتغییر اتجاهات الفرد نحو ذاته أو نحو اآلخرین أو نحو عالمه 

حد من حریته في التصرف و تصبح أنماطا سلوكیة روتینیة متكررة ذهن المرء و زیادة اعتماده علیها ، ت

و یسهل التنبؤ بها ، و من ناحیة أخرى فهي تجعل االنتظام في السلوك واالستقرار في أسالیب التصرف .

  )3(.أمرا ممكنا ومیسرا للحیاة االجتماعیة 

  

،رسالة مكملة لنیل  في قناة ام بي سي التلفزیونیة الدراما نحو اتجاهات طلبة الجامعات االردنیة:اشرف محمد مازن المناصیر-)1(

 .39،ص2011- 2010شهادة الماجستیر في االعالم،جامعة الشرق االوسط،

 .25مرجع سابق،ص :احمد نهاد الجبوري (2)-

،رسالة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس   اثر ضغوط الحیاة على االتجاهات نحو الهجرة الى الخارج:صالح نصیرة -)3(

 .116ص،2011- 2010ولود معمري ،الجزائر ،،جامعة م
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و تمثل االتجاهات العوامل المؤثرة في مشاعر الفرد الوجدانیة و استعداداته حیث یقوم بتوجیه سلوكه على 

ا یتصل بأحاسیس الفرد وما نحو معین ضمن البیئة التي یعیش فیها ، والقصد بالمشاعر الوجدانیة م

   )    1(.یصاحب ذلك من سلوك

         :أنواع االتجاهات :رابعا

 :االتجاهات من حیث الموضوع- 1

هي تلك االتجاهات المشتركة بین العدید من الناس كإعجابهم بزعیم سیاسي او بطل : اتجاهات عامة  - 

  )2(.  و اتجاهات كذلك نحو الموضوعات العامة في الحیاة االجتماعیة  .دیني 

المیدانیة و التي  هارتليأي التي تهتم بالنواحي الكلیة و الموضوعات الشاملة ، و هذا ما أكدته أبحاث   

أجراها على التعصب القومي و العنصري ، حیث توصل إلى إن هناك اتجاهات عامة لدى أفراد المجتمع 

مریكي بالتعصب ضد الیهود و الزنوج ، كما استطاع التوصل إلى اتجاهات عامة أیضا نحو التعصب األ

 .إلى كل ما هو أجنبي 

. وهي مجموعة االتجاهات نحو األحداث الحیاة الخاصة للفرد و ظروفها) : نوعیة(اتجاهات خاصة - "

   .تجعلنا نمیز شخصنا عن شخص آخر حیث یعتمد هذا النوع على الذاتیة  وهي االتجاهات  التي

  : :االتجاهات من حیث الشدة -2

وهي االتجاهات التي تكون مستندة على المعتقدات الدینیة والعادات والقیم والمبادئ التي :اتجاهات قویة- 

  )3(".یتمسك بها الفرد ویعتز بها 

  

    

  .117المرجع نفسه، ص-)1( 

  .13ص سهام ابراهیم كامل محمد،مرجع سابق، ( 2)-

مذكرة مكملة  ،دراسة مسحیة لجمهور جریدة الشروق اون الین ،الصحافة االلكترونیة الجزائریة واتجاهات القراء :الهام بوثلجي (3)-

- 2010الجزائر، ،3جامعة الجزائر تخصص قیاس جمهور وسائل اإلعالم ، ، لنیل شهادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال

  .93،94ص ص ،2011
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وهي االتجاهات التي تتمثل في الموقف الضعیف والمتهاون الذي یلجأ إلیه الفرد حول :اتجاهات ضعیفة - 

 )1(. معتقد معین ویتصف هذا النوع من االتجاهات بسهولة تعدیله وتغییره 

  :االتجاهات من حیث الهدف -3

بالفرد نحو موضوع االتجاه كاالتجاه الذي یعبر عن الحب واالتجاه وهي التي تتجه :اتجاهات ایجابیة - 

 .الذي یعبر عن التأیید

وهي التي تتجه بالفرد بعیدا عن موضوع االتجاه  كاالتجاه الذي یعبر عن الكره :اتجاهات سلبیة - 

 .واالتجاه الذي یعبر عن المعارضة

 : االتجاهات من حیث الظهور  - 4

  .اه الذي یخفیه الفرد وینكره ویتستر على السلوك المعبر عنههو االتج:اتجاهات سریة- 

  .)2(هو االتجاه الذي یعلنه الفرد ویجهر به ویعبر عنه سلوكیا دون حرج او خوف:اتجاهات علنیة  - 

االتجاهات هي مكونات مختلفة تتحد فیما بینها لتكون االستجابة    :مكونات االتجاهات  :خامسا 

وقد یكون هذا المثیر فردا أو موقفا أو موضوعا معینا . النهائیة الشاملة التي قد یتخذها إزاء موقف معین 

 : بشكل ایجابي أو سلبي و مكونات االتجاه هي 

ألفكار التي یعتقدها حول أهمیة وسائل وهو كل ما یشیر إلى المعتقدات و ا: المكون المعرفي  - 1

اإلعالم و أنواعها أو اختصاصاتها ،ویركز اتجاه الفرد و یدافع عنه ، یتطلب هذا المكون حدا ادني من 

اإلدراك و المعرفة لموضوع  االتجاه ،و تتوقف االتجاهات من حیث قوتها و ضعفها على المكون 

  )3.(ضحة و ثابتة كان االتجاه ثابتا و قویا و العكس صحیح المعرفي فكلما كانت المعلومات و األفكار وا

  

  

  .153،ص2004،االسكندریة،1،ددن،طوسائل االعالم الجماهیریة واالتجاهات االجتماعیة تحلیل نظري :الدسوقي عبده ابراهیم - (1)

  .85مرجع سابق،ص:تهاني محمد عبد الرحمن فقیه(2)-

  .86،ص2007،دار المناهج للنشر والتوزیع ،االردن ،نظریات وتطبیقات–االجتماعي ،مفاهیم علم النفس :نبیلة صالح السامرائي-)3(
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یعتبر المكون الوجداني هو الشحنة العاطفیة االنفعالیة التي تصاحب :المكون االنفعالي العاطفي  -2

فاالنفعال یتضمن حالة السرور و الفرح والشعور بالمتعة أثناء  .االستجابة أو رد الفعل سلبا أو ایجابیا 

العمل وهو جانب ایجابي أو قد یكون حالة من الحزن واالنزعاج و هو جانب سلبي و یتمثل في الجانب 

الشعوري أو االستجابة االنفعالیة التي قد یتخذها الفرد إزاء مثیر معین و هذه االستجابة تمثل شحنة 

ویمكن مالحظة االنفعال على الفرد من . بیة أو سلبیة یعبر عنها الفرد حیال موضوع معین انفعالیة ایجا

 .خالل حركاته و هذه الصیغة االنفعالیة هي التي تعطي لالتجاه صفة الدفاعیة المثیرة 

 وهي أسالیب الفرد السلوكیة إزاء المثیر سواء كانت ایجابیة أم سلبیة: ) ألنزوعي(المكون السلوكي  -3

 )1.(و بعبارة أخرى یتضمن نزعات الفرد السلوكیة اتجاه المثیر.

           :وظائف االتجاهات :سادسا  

  )2( :إلى تتنوع و تتعدد وظائف االتجاهات وتختلف حسب طبیعة االتجاهات المتنوعة

إذ أن الهدف من دراسة االتجاهات هو تحدید طبیعة و نوعیة :تساعد في عملیة التنبؤ بالسلوك   -1

 .االتجاهات المكنونة لدى األفراد هل هي سلبیة أم ایجابیة نحو قضیة معینة 

وذلك ما تقدمه .وتقوم على أن لدى الفرد اتجاهات محدودة نسبیا نحو شيء معین :وظیفة المنفعة  -2

یاء من منافع وفوائد تلبي حاجات و رغبات األفراد و عندما نرید أن نغیر اتجاه الفرد نحو شيء تلك األش

.ما یجب علینا إضافة میزة غیر موجودة في هذا الشيء من قبل   

وهي تعبیر عن القیم المركزیة و المفهوم الشخصي لألفراد إذ أن الفرد یكون :وظیفة القیمة التعبیریة -3

معین بسبب المنافع و القیمة التعبیریة التي تتمثل في المالئمة لتحلیل األنماط اتجاها نحو شيء 

.الحیاتیة لألفراد   

 

 

 

  

  .9سهام ابراهیم كامل محمد ، مرجع سابق، ص(1)-

  .46اشرف محمد مازن المناصیر ، مرجع سابق، ص(2)-
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تمكن الفرد من تحقیق أهداف غیر المرغوبة وذلك من خالل التواجد مع األفراد  :الوظیفة التكیفیة  -4

.الذین یكون لهم نفس االتجاهات الخاصة به و هذا بدوره یزید من رضاه   

تتعلق هذه الوظیفة بادراك الفرد لبیئته االجتماعیة والطبیعیة و الذي من شانه ان :الوظیفة المعرفیة  -5

.أكثر الفلة وتوقعایجعل العالم من حوله   

تتمثل في حاجة اإلنسان إلى الفرد إلخبار اآلخرین عن نفسه ومعرفة :وظیفة التعبیر عن الذات  -6

)1(.ذاته اي الوعي بما یعتده ویشعر به وهو الوعي بالذات   

تساعد االتجاهات الفرد على إشباع حاجاته ورغباته المتعدد و :وظیفة إشباع الحاجات و الرغبات -7

تجددة فاألفراد یسعون إلى تحقیق حاجاتهم االجتماعیة و حاجات االنتماء و التقدیر فإذا قاموا الم

   )2(.بالتكیف مع اتجاهات المجتمع السائدة فإنهم لم یشبعوا حاجاتهم ورغباتهم 

 )3( :مو و استمرار االتجاهات العوامل المؤثرة في ن:سابعا

 :هناك عدة عوامل على درجة كبیرة من األهمیة تؤثر في تكوین االتجاهات و تدعم نموها منها ما یلي 

وذلك الن التعلم یزود اإلعالمي و المستهلك بمعلومات تساعد على نمو االتجاهات و :  تأثیر التعلم  - 

 .ث والعادات كلما طالت فترة العلم بذات اتجاهاتهم بالتحرر من نمط التقلید ، و التوار 

عالقة الوجه للوجه في تكوین اتجاه الشخص ، و یعني به المقابلة : تأثیر االتصال الشخصي  - 

المتكررة التي تحدث بین عدد صغیر من األفراد ، و التي تنتج عنها تأثیر األفراد في اتجاهات بعضهم 

 .البعض 

 

  

  

مجلة الواحات للبحوث الجامعیین نحو التعامل مع البنوك اإلسالمیة، اتجاهات األساتذة :لویزة بهاز،جمعة اوالد حیمودة -)1( 

   .47، قسم العلوم االقتصادیة ،غردایة ، ص16والدراسات العدد

  .90مرجع سابق، ص: نبیلة صالح السامرائي (2)-

  96، صمرجع سبق ذكره:ریهام احمد محمود الحبشي -)3(
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األسرة عامل أساسي في تكوین االتجاهات و نموها لدى اإلعالمیین والمستهلكین  :تأثیر اآلسرة  -

للخدمات اإلعالمیة ، إذ أن التجاهات األسرة و الوالدین خاصة و ما یقدمانه من تحریر لبعض األسالیب 

 .ثیر السلوكیة تأثیر عمیقا على تكوین اتجاهاتهم و نموها و كلما تقدم هؤالء بالعمر یتناقض هذا التأ

المقصود بها العوامل المتبادلة من زاویة المیل أو عدم المیل أو النفور : تأثیر الجاذبیة الشخصیة  -  

 .التي تؤدي إلى تغییر االتجاهات 

لإلعالم تأثیر كبیر في تغییر اتجاهات المستهلكین للخدمات : دور وسائل اإلعالم و الدعایة  -

)1(,كأن یغیر اتجاهه نحو البیئة االجتماعیة من اتجاه سلبي إلى ایجابي اإلعالمیة نحو موضوع ما ،  

     : االتجاهات و طرق قیاسوسائل :ثامنا

یساعد قیاس االتجاه على التنبؤ بما یحدث في المجال االجتماعي للجماعة و هذا هو اهم هدف تسعى 

یتم ذلك عن طریق قیاس االتجاه النفسي االجتماعي الذي  حیث. إلیه البحوث و الدراسات االجتماعیة 

یقوم على التنبؤ بمدى وزمن التغیر االجتماعي المرتقب في جماعة من الجماعات و تتم عملیة قیاس 

  )1( :االتجاهات عبر العدید من الطرق و الوسائل منها

ویعد .یمكننا قیاس السلوك من خالل المالحظة المباشرة و غیر المباشرة  :مالحظة السلوك الفعلي  -ا

هذا األسلوب من األسالیب المهمة التي تستخدم بكثافة في مجاالت التعرف على االتجاهات و اسالیب 

و تستدعي تكرار المالحظة في . عملیة مالحظة السلوك الحركي تتطلب و قتا طویال  نأتكوینها اذ 

 . ظروف مختلفة

    Qualitalive researsh:البحوث النوعیة -ب

و في ة و هذه األسالیب ذات فائدة كبیر . وتتضمن المقابالت المتعمقة و االختبارات االسقاطیة و غیرها   

تكوین او بناء األطر النظریة و المفاهیم حول مختلف الموضوعات ،إضافة إلى أنها تساعد على التعرض 

ت األفراد نحو مختلف األمور ، كما یستطیع الباحثون من خاللها الحصول على ألبعاد او مكونات اتجاها

إجابات ذات قیمة على طرق تكوین االتجاهات و تفسیرها و تغییرها فضال عن إنها قد تحفز المستجوبین 

  .إلبراز أفكارهم و معتقداتهم و مشاعرهم وخبراتهم الفعلیة 

  

   .91صمرجع سابق،:نبیلة صالح السامرائي(1)-

،رسالة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس،جامعة  اتجاهات الشباب البطال نحو تعاطي المخدرات:نویبات قدور -)2(

  .36ص،2006,قاصدي مرباح ،ورقلة
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و یتضمن هذا األسلوب استمارة موجهة  : Self-report attitude scaleأسلوب التقریر الذاتي  - ج

مباشرة لعینة من األفراد المعنیین بموضوع االتجاه ،وذلك لمعرفة أرائهم و مشاعرهم نحو موضوع معین و 

تحتوي االستمارة على مجموعة من األسئلة المفتوحة ، و غیر المفتوحة ، و التي تتم اإلجابة عنها من 

و حسب هذا األسلوب یجب ان تقیس ما یجب . یس المستخدمة قبل عینة الدراسة مع مالحظة المقای

 .قیاسه ، وعند مختلف الظروف و االتجاهات التي یتعرض لها األفراد

یعد من أكثر الطرق تقدما نظرا العتماده على : المقاییس التي تعتمد على مالحظة التعبیر اللفظي -د

و تعتمد على طریقة االنتخاب التي : وجیز  االستفتاءات و الحصول على اإلجابات لعدد كبیر في وقت

. وعلى الفرد أن ینتخب أن أحبها أم ال تقوم على استفتاء یتكون من طائفة من األسماء أو الموضوعات

بعد ذلك یقوم  بحساب عدد األصوات التي فاز بها كل موضوع بعدها تتحول إلى نسب ثم ترتب حسب 

لمقیاس كذلك على طریقة الترتیب نوع االتجاه المراد قیاسه حسب القیم العددیة لتلك النسب ومن بین هذه ا

  .درجة میله لها

فهي تتمثل فیفي دراسة ردود أفعال الشخص : مقیاس تعتمد على قیاس التغیرات االنفعالیة للفرد –ه 

راد وهذا األسلوب لیصلح لالتجاهات النفسیة عند مجموعة من األف. االنفعالیة على مجموعة من المؤثرات 

 . ویالحظ أن قیاس االتجاه یتطلب بناء اختبار خاص أو مقیاس خاص لهذا الغرض. 

ان طرق القیاس الموضوعیة والدقیقة تسمح للباحثین بالتواصل فیما بینهم بلغة مشتركة وواضحة ومتفق  

ادت الى كما تمكنهم من التأكد والتحقق من نتائج لعضهم البعض بتكرار التجارب والمالحظات التي .علیه

وقیاس االتجاهات .اكتشافات واستنتاجات علمیة جدیدة ولذا یعد القیاس امرا على جانب كبیر من االهمیة 

طریقة منهجیة مبسطة في الحقیقة تسمح للباحث بتصنیف اجوبة االستمارات ومقارنتها مع بعضها 

  )2(.بغیة قیاسها البعض

  

 

  .36ص ،المرجع نفسه -)1(

  .53ص ،1998لبنان، أكادیمیا للنشر والتوزیع، ،فرنسي عربي انجلیزي ،–معجم العلوم االجتماعیة :فریدریك معتوق -)2(
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التي یتألف منها المقیاس تمكن من اكتشاف مختلف االتجاهات فیها للتأكد  األسئلةفمجموع 

  )1(.وتركیبها في مؤشر كمي واحد األسئلةمن االراء التي تبدي إجابة عن هذه 

،كما نحاول قیاس یدركه  أویشعره الفرد  االتجاهات على تحدید ما یعتقد أومل وتع

التغیر  أسلوب:لقیاس االتجاهات ،مثل أسالیبوهناك عدة  و مواضیع معینةاالتجاهات نح

أسلوب المسافات المتساویة ظاهریا أو ما .الذي سنستخدمه في بحثنا" لیكارت "كالجمعي 

 .وقام بتطویره أسجود)السیمانتي الفارق(لتباین اللفظيأسلوب تمایز ا.یعرف بسلم ثرستون

  )2(.أسلوب التصنیف الترتیبي لتیفانسون.األسلوب التراكمي أو ما یعرف بسلم جوثمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،ترجمة فؤاد شاهین ،عویدات للنشر والطباعة ،لبنان ،المجلد موسوعة علم النفس:روالن دورونوفر ونسواز بارو -)1(

  .124ص،1997االول،

  .364،ص2004،دار الشروق،عمان،االردن، اأساسیات القیاس في العلوم السلوكیة:موسى النبهان -)2(
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     :تعریف التلفزیون: اوال

طریقة إرسال و استقبال الصورة والصوت من مكان آلخر بواسطة الموجات  :"التلفزیون هو   

مؤسسة اجتماعیة مكونة من مجموعة المصالح :الكهرومغناطیسیة و األقمار الصناعیة كما یعرف بأنه 

اإلداریة و النفسیة التي تضمن بث الحصص و البرامج اإلعالمیة المصورة و المسموعة عن بعد و 

  )1(".لتقنیات الحدیثة بطریقة استعمال ا

جهاز لنقل الصور المتحركة وعرضها كما ینقل :"وعرف قاموس المصطلحات االعالمیة التلفزیون بأنه    

الرادیو األصوات ،وهو یتكون من جهاز التقاط كااللة السینمائیة،یصور المشاهد المراد تصویرها،ثم ینقلها 

  )2..."(ستقبال فتعكس هذه الصور على لوح من الزجاجعلى الهواء بطریقة السلكیة فتلتقطها اجهزة اال

إذاعة مرئیةتقوم فیها آلة التصویر االلكتروني :"اما محمود حسن إسماعیل فعرف التلفزیون على أنه  

بتحویل الصور المضاءة الى نبضات كهربائیة تنقلها محطة ارسال ثم تستقبلها أجهزة االستقبال وتعید 

  )3(".تكوینها

  )1( :تتعدد خصائص التلفزیون ومن بینها نجد مایلي   :التلفزیون خصائص:ثانیا

الخاصیة األولى توفر الصورة في عملیة البث و التي تعمل على :البعد المرئي والحركي و السمعي  - 1

و  استحواذ اهتمام الناس لما تحمله من مضامین و محتویات تساهم في نقل الحقیقة المرئیة للمشاهد ،

تكوین العقلیة البصریة له،إذ تكمن أهمیة الصورة في جذب انتباه المتلقي ،و دفعه للتركیز والمتابعة وتوفر 

الصورة البعد المرئي الذي یمیل األفراد إلى تصدیقه أكثر من البعد اللفظي ،ثم أن البعد السمعي مكمل 

ق تدعیم الصورة بالصوت الذي للصورة و عامل مساعد إلى درجة كبیرة في إیصال الموضوع عن طری

  . یوضح ، تفسیر أكثر

  

  .133،ص2013،الجزائر،4،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،طتاریخ وسائل االتصال واإلعالم:فضیل دلیو(1)-

- 1999،رسالة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في علوم االتصال ،عنابة، دور التلفزیون في نشر العنف والجریمة:رحیمة عیساني -)2(

 .28، ص2000

،رسالة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في االعالم واالتصال،  والطفل الجزائري"البوكیمون "الرسوم المتحركة :نبیلة رقان -)3(

  .9،ص2006-2005الجزائر،
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كما أن البعد الحركي هو الذي یعطي للمضامین حیاة و فاعلیة و یتبعها بالدینامكیة التي تزیل طابع 

الجمود و السكون ،كما أن استعمال األلوان في عملیة البث أدى إلى زیادة نقل األحداث و الحقائق و 

                             .                                  بالتالي زادت ثقة المشاهد فیما یتابعه 

یتصف باآلنیة  والفوریة في إیصال المعلومات و المعارف و جل أنواع : اآلنیة في نقل األحداث -2 

التسلیة للمشاهد كما أن التلفزیون یملك قدرات ضخمة على جذب مالیین المشاهدین  بفضل حیویته في 

  . عرض األحداث حال وقوعها

ابعتها  كمباریات كرة القدم و غیرها من التظاهرات في شتى المدن والعواصم ، مشاركة الجماهیر في مت"

  وهذه األحداث تسحر الجماهیر بجاذبیتها ، وحیویتها و المشاركة في مشاهدتها أثناء  وقوعها ،

فلیس غریبا أن یصبح الناس مفتونین ببرامج التلفزیون الحیة و یفضلونها على اإلذاعة المسموعة ووسائل  

 )2(".إلعالم األخرى لقوة تأثیرها في نفوسهم ا

بالنظر إلى اإلنتاج التلفزیوني بمعظمه مسجل على األنشطة و األفالم ،فان قابلیة عرض : التكرار -3

البرامج بشكل متكرر قائمة باستمرار ویمثل التكرار ألي موضوع تلفزیوني جدوى اقتصادیة ال بد منها ، 

إلى ملئ ساعات اإلرسال أو تقدیم مواد مناسبة في مناسبات متنوعة ،و وذلك بالنظر للحاجة الدائمة 

 .  متعددة ، وذلك بأقل تكلفة ممكنة 

بالمائة مما  10إلى أن الدراسات قد أثبتت أن اإلنسان یستوعب ما ال یزید عن سمیر حسین و یشیر 

عل عملیة اإلعادة و وساعة ، و هذا یج 24خالل  90بالمائة مما تعلمه خالل ساعة و   6یسمعه و 

  )3(.التكرار في البرامج التثقیفیة والتعلیمیة  أمرا مستحبا بل وضرورة تربویة ال بد منها 

  

  

 .  170،164صص  ،جسور للنشر والتوزیع،الجزائر،"نشأتها وتطورها"مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال رضوان بلخیري ،- (1)

  .90،ص1977العربي ،مصر، ،دار الفكروالتلفزیونياالعالم االذاعي :ابراهیم امام(2)-

  .156،  ص2003،دار النهضة العربیةللنشر والتوزیع،لبنان،اثر وسائل االعالم على تعلیم االطفال وتثقیفهم:اسامة ظافر كبارة-)3(
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فهل  كثیرا ما یجري الجدل حول طبیعة التلفزیون كوسیلة إعالمیة ،: الجمع بین الترفیه و التثقیف  -4

هو وسیلة ترفیه أم  تثقیف ، ویمیل بعض اإلعالمیین إلى اعتباره وسیلة للترفیه و التسلیة ، كما یشكل 

فریق من التربویین في جدوى استخدام التلفزیون لألغراض التربویة و التعلیمیة  فالتلفزیون یستطیع إن 

ماق البحار و الفضاء و ذلك بما ینقل األطفال و الكبار إلى أماكن ال یمكنهم الوصول إلیها مثل أع

                                                  ) 1(.یمتلكه من إمكانیات فنیة دقیقة 

بالنظر إلى القدرات الفنیة الهائلة التي یوفرها جهاز التلفزیون من : قدرته على التسویق و اإلثارة  -5  

لوان و القدرة على التقاط المشاهد المثیرة عن قرب أو عن حیث سرعة اإلرسال و كثرة اللقطات و تنوع األ

  .بعد ، والقدرة على إبطاء حركة المشهد أو تسریعه ، و سبر أغوار البحار ، أو الصعود إلى قمم الجبال 

أما ما توفره كامیرا التلفزیون  من خدع سینمائیة و تلفزیونیة أخاذة، كل هذه األمور تجعل منه أداة  

ا یقدر المشاهد على عدم التأثر بها أو األعراض على متابعتها و الوقوف على تفصیالتها للتشویق قلم

 .المتتابعة 

إذ ال تتطلب  مشاهدة التلفزیون من :سهولة اقتناءه في المنزل و توفیره للوقت والجهد و المال  -6

العرض المسرحي، حیث المشاهد استعدادات سابقة كالخروج من البیت والتردد على دور السینما وقاعات 

أن التلفزیون  یعمل على نقل المشهد إلى المنزل دون عناء بل یوفر الجهد و الوقت كما أن تنوع القنوات 

 .و موجات البث أتاحت فرصة اكبر في اختیار البرامج حسب األذواق و میول كل فرد

أن االطالع على الصحف  :قدرته على مخاطبة الناس على اختالف مستویاتهم العلمیة و الثقافیة  -7

یوجب على الفرد أن یكون ملما بالقراءة من اجل تصفحها إذ ال یمكن أن تنشر الصحف، ویتم توزیعها 

 ) 2(في مجتمع أمي

  

  

  .156المرجع نفسه،-)1(

  .116،ص2010،دیوان المطبوعات الجامعیة،"الوظائف،الهیاكل،االدوار"مؤسسات االعالم واالتصال: جمال العیفة -)2(
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عكس التلفزیون الذي ال یفرض على مشاهدیه التعلم و المعرفة ذلك ألنه یعتمد على البعد السمعي 

البصري و یعمل على مخاطبة الجمهور بطریقة مباشرة  فجمهور التلفزیون متنوع الثقافات و األدیان و 

 .                  التعلیم و األجناس و حتى اللغات 

تحول العالم بفضل وسائل اإلعالم : ت األفراد و الشعوب إلى جمیع المشاهدین القدرة على نقل خبرا -8

و خاصة بعد ظهور التلفاز إلى قریة صغیرة حیث یمكن لكل فرد في أیة بقعة في العلم أن یتعرف على 

ما یجري في العالم من أحداث و اختراعات ن و بالنظر إلى نزعة الفضول لدى اإلنسان ورغبته في 

عالم من حوله ، فان التلفزیون یمد بدرجة عالیة من المعرفة السیاحیة ، حیث یعرض عادات معرفة ال

.                                                                         الشعوب و أسالیب حیاتها ، وینقل إلیه أهم معالم الحضارة في كل بلد من البلدان

ن یكونوا ثقافة عامة حول كثیر من الشعوب و طرائف حیاتها، و هذا ما وقد أمكن لمشاهدي العالم أ

و التخفیف من حدة الحروب و آثارها . ساعد في إیجاد قدر من التفاهم و التعارف بین أبناء المجتمع 

 )1(.المدمرة على اإلنسانیة وفتح قنوات التعاون القائم على التكافؤ و االحترام المتبادل بین الشعوب

  :اهمیة التلفزیون  :ثالثا

یعتبر التقدم العلمي و التكنولوجي الكبیر الناجم عن التطور االجتماعي و التاریخي هو وضع الحد  

الحتكار الصحافة المكتوبة لعملیة تشكیل الرأي ، و صیاغة التعبیر بما یزید عن ثالثة قرون ،وذلك 

  . لجماهیر في جمیع أنحاء العالم بظهور طرق جدیدة لنشر األخبار و توزیعها و مخاطبة ا

ویعتبر التلفزیون الیوم أوسع وسائل اإلعالم انتشارا و أكثرها تأثیرا في حیاة الشعوب ن و استطاعت   

 القنوات الفضائیة أن توصل بثها إلى جمیع بقاع الكرة األرضیة 

ریات المنزل ، ویدرج في و استطاع التلفزیون أن یدخل حیاة الشعوب و یحتل مكانة بارزة في قائمة ضرو 

  .زاویة

  

    

  .58ص اسامة ظافر كبارة،مرجع سابق،-)(1

  .20،ص2013،دار اسامة،االردن،صحافة االلكترونیةلا:الحسن غسان عبد الوهاب-)2(
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المكتب أو مكان العمل و تظهر أساس أهمیة التلفزیون ن خالل معرفة األخبار و األحداث المستجدة في 

 :    العالم أوال بأول صوت وصورة 

أن احترافیة التلفزیون من خالل الصوت والصورة جعل الرسالة : أهمیة التلفزیون من الناحیة السیاسیة  -أ

وتؤثر فیها ، إذ یسعى رجال السیاسة إلى . ك عواطف الجماهیر اإلعالمیة السیاسیة تصل بدقة إذ تحر 

السیطرة على التلفزیون كرهان سیاسي خاصة في الدول الغربیة  في فترة الحمالت االنتخابیة نظرا لما 

 تحدثه من تحوالت حاسمة من خالل المعالجة التلفزیونیة لهده الحمالت إذ تؤول هذه المهمة إلى

                                )1(. ةیاسي، فیهتمون بالحمالت االنتخابیو المستشارین في االتصال و التسویق الس المختصین والمهتمین

حیث أصبح التنافس االقتصادي دائر بین شبكات التسویق :أهمیة التلفزیون من الناحیة االقتصادیة  - ب 

ات المتنوعة حیث  أصبح المعلنون التي دخلت إلى منازل من خالل عروض اإلشهار و اإلعالن للشرك

وأصحاب المؤسسات یضعون إعالنات تجاریة لتبث في مختلف القنوات للتأثیر في المشاهدین باإلضافة 

  .                          إلى التعرف على األخبار االقتصادیة مثل أخبار البورصات 

یعتبر التلفزیون وسیلة للتواصل بین المجتمعات من خالل  :أهمیة التلفزیون من الناحیة االجتماعیة  - ج  

التعرف على العادات و التقالید ، وتبادل الثقافات ، ویلعب التلفزیون أیضا دورا للتوعیة و اإلرشاد لكل 

أفراد المجتمع كما یلعب دورا تعلیمیا من خالل العدید من القنوات الثقافیة و التعلیمیة التي تعمل على 

رات الفرد الفكریة و الذهنیة ، و له دور صحي أیضا من خالل العدید من البرامج الني تطرح تنمیة قد

  )2(.و الوقایة منها رق معالجتهاموضوعات خاصة باألمراض و األوبئة ، والتعریف بأسباب انتشارها و ط

  

  

  

  .20المرجع نفسه،ص-)1(

 .24،ص2010والتوزیع،االردن، ،دار اسامة للنشراالعالم التلفزیوني:سلیم عبد النبي- (2) 
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  :                                        وذلك لعدة عوامل منها: التلفزیون كوسیلة اتصال جماهیریة  -د

 .         أن التلفزیون سمة من سمات العصر و ذلك نظرا ألثره على حیاة األفراد و المجتمعات -  

وذلك أن الفرد ازدادت اهتماماته بالتلفزیون بعد أن أصبح یقدم له  انه عنصر لتشكیل العادة الیومیة ،– 

كل المعلومات أول بأول فأصبح جزء من نمط حیاتنا و عاداتنا الیومیة ن من خالل التعرض له إشباع 

 )1(.رغبات و حاجات إنسانیة متنوعة

  : أنواع البرامج التلفزیونیة: رابعا 

  )2( :یمكن تقسیم البرامج حسب طبیعة موضوعاتها وأهدافها إلى 

بكافة أشكالها وأنواعها من نشرات أخبار ومواجیز وتقاریر إخباریة وتحلیالت  :البرامج اإلخباریة -1

 .وندوات وبرامج حواریة وتسجیلیة 

ب التقدیم والطرح من خالل تتمیز هذه البرامج بالتلقائیة والعفویة واالرتجال بأسلو :البرامج الحواریة -2

األسئلة التي یطرحها المذیع التي یعتقد أنها تدور وتجول بأذهان الجماهیر وأنها بحاجة لمعرفة إجابات 

  .عنها ویعطى الحوار حیویة أكثر وتلقائیة وعفویة من الحدیث المباشر

وكذا المسلسالت الدرامیة والكامیرا  بكبرامج المسابقات واأللغاز والمقال:البرامج الترفیهیة والمنوعات "-3

  )3(".الخفیة وغیرها وتعتبر هذه البرامج أكثر انتشارا وتحقق وظیفة أساسیة من وظائف التلفزیون 

حیث ان الدراما .وبما ان بحثنا یدور حول البرامج التلفزیونیة الدرامیة ارتأینا ان نفصل في هذا النوع اكثر "

تعددت النظریات واالراء حول نشأتها واختلفت وجهات النظر حول بدایتها تعود بدایاتها الى المسرح حیث 

فالبعض یرى ان الدراما اول ما ظهرت في الطقوس التي تقام في احتفاالت نهایة السنة وقدوم سنة جدیدة 

  )4(".والتي یكرم فیها الموتى

  

،دار التلفزیونیةوالقنوات االذاعیةتحریر االخبار والبرامج في الفضائیات فن:عبد النبي خزعل -)1(

 .34،ص2010النهضةالعربیة،العراق،

،مذكرة مكملة لنیل شهادة اتجاهات المشاهدین نحو البرامج والخدمة التلفزیونیة في التلفزیون االردني:قبالن عبده قبالن  -)2(

  .34،ص2008الماجستیر في االعالم كلیة العلوم االنسانیة ،جامعة الشرق االوسط،عمان،

  .34المرجع السابق،ص:عبد النبي خزعل(3)-

  39،ص)دس ن( ،دار الفكر العربي،القاهرة ، البناء الدرامي في الرادیو،والتلفزیون:عدلي رضا -)4(
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 األساطیرالتي كانت تلقى في االحتفاالت الدینیة وهذا تدل علیه بعض  اإلشعاراتحیث تطورت في ذلك 

  .اإللهالهندیة التي ترجع الدراما الى االحتفاالت التي كان یقیمها الهنود لتمجید 

الدرامیة حیث یحتفظ متحف برلین ومتحف لندن  النماذجمن  نموذج أولویعد المسرح المصري هو هو 

 الفرق المسرحیة الجوالة ،حیث كانت تقدم في الهواء إحدىمسرحیة كانت تقدمها  ببردیات علیها نصوص

  )1(".بوست" الطلق في معبد االله

والفلسفة الفكریة  األوروبيالفكر الدرامي  أصلرغم ذلك فإن الدراما كانت نشأتها في الیونان حیث یعتبر 

وكانت الدراما .اآللهةسرحیات الدینیة التي تجسد للدراما الیونانیة ،حیث ارتبطت الدراما الیونانیة بالم

  )2(.نائیة تؤدیها مجموعة من المنشدین وتسمى بالجوقةالیونانیة تجسد في شكل رقصات غ

اما فیما یخص الدراما التلفزیونیة فقد ظهرت كنوع من االنواع الفنیة التي واكبت ظهور التلفزیون لتحكي 

روایة او قصة ما ،عبر تشخیصها على الشاشة فالكتابة للتلفزیون هي قبل كل شيء عمل ادبي وشكلها 

والقصة او الحكایة هي العمود الفقري للدراما التلفزیونیة ،فنحن عبر التلفزیون )3(. هو السیناریو  األمثل

حیث تتأرجح المشاهد بین .عالما ینتظم بطریقة قصصیة ،وكأن هذه القصة تحدث امامنا  أمامنانرى 

والذي  التصدیق والتكذیب ،حیث یتأرجح العمل بین الواقعیة والشكلیة ،وهي بذلك تعتبر لونا من الدراما

  )4(.نسمیه دراما الشاشة

والدراما التلفزیونیة تحتل مكانة مرموقة بین سائر البرامج التي یقدمها التلفزیون ،ولهذا فإن تأثیرها یكون 

ألن الدراما تعتمد على الرسائل الفنیة الغیر مباشرة .اكبر من غیره من البرامج األخرى ،وبخاصة المباشرة 

عتماد على المشاهد والحوار الجید والتصویر والشخصیات التي تعد العنصر األهم وبالتالي  أكثر تأثیرا لال

  .في العمل الدرامي التي تلعب دورا مهما في التأثیر على المتلقین والتأثیر في سلوكاتهم 

  

  

  .62،ص1991،دار الفن للنشروالتوزیع،القاهرة،)ترجمة سباعي السید(مجال الدراما،:آسلین مارتن  -)1(

  .67- 66،ص3،ط1982،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،القاهرة ،)ترجمة جبر ابراهیم جبرا(الحیاة الدرامیة،:أریك بنتلي  -)3(

،دار الطلیعة الجدیدة التجربة السوریة نمودجا من السیناریو الى االخراج "الدراما التلفزیونیة :عماد نداف ومحمد نداف  -)3(

  ,27،ص1994،دمشق،

،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،القاهرة  للسینما والتلفزیون"بین الظریة والتطبیق"دراما الشاشة :مي المهندس حسین حل-)4(

  .47،ص1،ج1989،
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ویعد التلفزیون من بین وسائل االتصال الجماهیریة االكثر تعرضا من طرف الجمهور من مختلف الفئات 

ورغبات كل فئة من خالل المحتویات التي یقدمها فهو یلبي متطلبات ...)اطفال ،نساء،رجال(العمریة 

  :ونجد من بین المحتویات ما یتعلق بالدراما ومن انواعها نجد

التمثیلیة التلفزیونیة وهي عبارة عن قصة یتم معالجتها تلفزیونیا تروى بواسطة شخصیات الحیاة ،حیث - 

الحقیقة ،وفي هذا النوع یتصاعد  تجعلها مثیرة لالهتمام ،اذ یجري بین الشخصیات حوار واضح في سمات

تمثیلیة السهرة حیث انها :الحذث الى ان یصل الى الذروة وتتخذ التمثیلیة التلفزیونیة خمسة اشكال وهي 

وحدة فنیة كاملة یتوفر فیها البناء العضوي للدراما وینبغي ان تكون شخصیاتها محدودة العدد  إذ تقدم 

حوار +شخصیات مدروسة وذات ابعاد إنسانیة+قصة محكمة =لتلفزیونیة والتمثیلیة ا .التمثیلیة دفعة واحدة

  )1.(ضوابط التلفزیون+معالجة تقوم على الحضور الدائم للشخصیات +جید 

إذ یعتبر انتاجا تلفزیونیا خالصا ،حیث ال یختلف في جوهره عن  اما الشكل الثاني فیتمثل في المسلسل

ویعتمد المسلس على .لحبكة وان اختلف عنها في المعالجة التمثیلیة كعمل درامي من حیث البناء وا

مجموعة من المواقف المهمة التي توصل في النهایة الى تتابع وتوالي الحلقات ،والمسلسالت عادة ما 

الى وجود عدد من الشخصیات االخرى ،وفیه  إضافةتكون الشخصیات الرئیسیة في المسلسل قلیلة ،

تدور في فك العقدة الكبرى ویعتمد على  أخرىعقدة كبرى البد ان تحل في نهایة الحلقات وعقدة :عقدتان

والتمثیلیة ونجد كذلك من االشكال السلسلة والفیلم التلفزیوني .عنصر التشویق في جدب المشاهد

  .وهو التأثیر في المشاهد وجدبه بشتى الطرقوكلها تدور في نفس المجال )2(.المتعددة

  

  

  

  .47،ص1998،دار العالم للنشر والتوزیع،عمان ، التلفزیون اسرار وعجائب:الدباغ هشام -)1(

  .144،155،ص2003،رشاد برس للطباعة والنشر ،بیروت، كیف تكتب تمثیلیة تلفزیونیة:حسن مرعي -)2(
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   :وظائف التلفزیون:خامسا

الوظائف التي یقوم بها التلفزیون أكثر اتساعا و تنوعا من تلك الوظائف التي تقوم بها وسائل االتصال  أن

الجماهیریة األخرى مجتمعة و یمتلك التلفزیون مجاال ومدى أوسع وأغنى من السبل و الوسائل لتصویر 

 :العالم و تقویمه لهذا یمكن حصر وظائف التلفزیون فیما یلي

أن التسلیة هي الوظیفة الغالبة واألكثر مقدرة على جذب األطفال لمشاهدة :ترفیهیةالوظیفة ال -1

التلفزیون و أصبح هذا األخیر البدیل للعدید من المؤسسات والعالقات االجتماعیة في تقدیم المعلومات 

 )1(.والتسلیة 

أصبح التلفزیون أداة ووسیلة فعالة في التربیة و التعلیم ، و أیضا  :الوظیفة التربویة والتعلیمیة  -2

مساعدا هاما للمدرسة قادرا على تقدیم أساسیات العلوم بشكل دینامیكي و عبر الرسوم ، كما أصبح أداة 

لتعویض النقص في عدد األساتذة و عدد المدارس خاصة في البلدان التي یعاني فیها التعلیم العام ممن 

 .أزمة 

كذلك فان دور التلفزیون في التعلیم العالي یزداد أهمیة خاصة فیما یتعلق ببث المحاضرات التي یلقیها 

 .كبار األساتذة وٕایصالها إلى مناطق بعیدة والى أضخم وأوسع جمهور ممكن 

 و تتجلى أهمیة التلفزیون في تأدیة هذه الوظیفة بالنسبة للطفل كونه یقدمها بطرق مختلفة و متنوعة

  ) 2(.ومشوقة

  

  

  

   

، 2013، دار النفائس للنشر والتوزیع، عماندراسات في تاثیر القنوات الفضائیةعلى المجتمع وفئاته :طه احمد الزیدي واخرون-)1( 

 .120ص

   .168، سابقمرجع سبق :رضوان بلخیري - (2)

                                                                  



النظري للدراسة االطار                
 

45 
 

یستطیع التلفزیون أن یقدم المعارف والمعلومات المختلفة للطفل في  إطار من : الوظیفة المعرفیة -3

المتعة ،نضیف إلى خبرته المحدودة خبرات جدیدة و شیقة عن الطبیعة و ما بها من كائنات أو عن 

  البشر في

على الفنون و اآلداب  مختلف بیئاتهم و أجناسهم ، مما یدفعه إلى فهمهم و القرب منهم كما یتعرف

المختلفة كما یقدم المعلومات العلمیة المختلفة التي تساهم في تنمیة قدراته العقلیة ،و لعلنا نالحظ ولع 

األطفال بقصص و برامج الخیال العلمي التي یقدمها التلفزیون كما یجد الطفل في التلفزیون اإلجابات 

ي ذهنه ، بل قد تدفعه إلى التفكیر و ربط األسباب بالنتائج التي تقابل كثیرا من التساؤالت التي یطرحها ف

 )1(.و تؤخذ بیده على طریق التفكیر المنطقي المنظم 

ففي أوروبا مازالت اإلعالنات التجاریة تأخذها أهمیتها و مقدرتها : الوظیفة اإلعالمیة و اإلخباریة -4

السبب في ذلك مشاهدتها القصیرة الحیویة  على الجاذبیة من الدور الذي تؤدیه في الوصل بین البرامج و

،و یشاهد األطفال هذه اإلعالنات بسعادة تماما كما یشاهدون برامج األطفال ،و هكذا في المجتمعات 

العربیة مع تزاید الروح االستهالكیة لدى األسر العربیة عموما و الجزائریة على وجه الخصوص فتعتبر 

للتلفزیون ، من أخبار بالمستجدات و األحداث الوطنیة ، اإلقلیمیة و األخبار من بین الوظائف التقلیدیة 

 :الدولیة ومن خالل ذلك یمكن تحدید الوظیفة اإلخباریة في النقاط التالیة 

ینفرد التلفزیون على الصعید اإلخباري بخاصیة فریدة ،هي تكوین الموقف العاطفي الذي یتجلى في دفع 

 .راهیة و الحزنالمشاهد الى الغضب ،الخوف ، الك

تتمتع األخبار في التلفزیون بأنها تقوم على جودة االتصال فهي تتجاوز على سبیل المثال قدرة الوسیلة  

المطبوعة فالكلمة المطبوعة تصبح ذات معنى عند القارئ فقط عندما یربط صورته الذهنیة بما یعینه 

  )2(  .الكاتب ،هنا القارئ یطالع الكلمات و یترجمها إلى صور ثم یستخلص معانیها 

  

  

  

  

  168نفس المرجع،ص(1)-

          .120مرجع سابق،ص:طه احمد زیدي- (2)
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 : ر التلفزیون ااث:سادسا

من المعروف إن التلفزیون یلعب في الوقت الحاضر دورا فعاال في حیاة الناس فینقل إلیهم وهم في بیوتهم 

أو في أي موقع یتواجدون فیه العلم و المعرفة و الخبرة و التسلیة و الترفیه كما یعتبر من أكثر الوسائل 

حد المخترعات التي تكون من جهة اإلعالمیة فعالیة في الرقي بفكر الناس وتوجیههم ،فالتلفزیون هو ا

غیر مستحبة في شخصیة القیم نعمة ومن جهة أخرى فإنها نقمة تعمل داخلها خطر تشجیع العادات و 

 .الطفل

 )1(: یمكن أن نحدد هذه التأثیرات من خالل عدة جوانب رئیسیة هي:التأثیرات االیجابیة للتلفزیون -1

یعمل التلفزیون كمدعم قوي ومنشط لعملیة التعلم في كل من الفصل :الجانب المعرفي و التعلمي -/ا

الدراسي ،وفي المنزل ،كما یوفر التلفزیون من خالل ما یعرضه من برامج و فقرات كثیرا من الفرص 

التفكیر و االستنتاج و المناقشة ، وتوصلت دراسة علمیة أن األطفال   لتنمیة المهارات اللغویة من خالل 

دون التلفزیون لمدة طویلة یذهبون إلى المدرسة بحصیلة  من الكلمات اكبر من الذین یشاهدون الذین یشاه

كما أن للتلفزیون  األثر  .التلفزیون قلیال مما یؤكد اثر التلفزیون على النمو المعرفي و اللغوي لدى الطفل 

هم في تنمیة المهارات و البالغ على كافة فئات المجتمع ،من خالل بثه للمعارف المختلفة ، التي تسا

 .اكتساب المعارف الجدیدة ،وتعلم اللغات و الثقافات المختلفة 

و كذا تنمیة المكانة الفكریة والعقلیة لدى الجمهور ، وٕاشباع حب استطالع لدیه من خالل برامجه الثقافیة 

و المعرفة من خالل  ، و ترسیخ الخبرات كمصدر من مصادر المعرفة التي تمده بالقیم ، وتنقل له الثقافة

 .الوظائف التي یقوم بها التلفزیون 

  : تنمیة جانب الخیال والذكاء و االبتكار/ ب

یعد التلفزیون من أكثر الوسائل التعلیمیة و التكنولوجیة التي یمكن أن تحقق استراتیجیات الذكاء المتعددة 

اله من قوة وتأثیر و فعالیة و خصائص ،ویساعد على زیادة فعالیتها ،وتأثیراتها ،حیث یؤدي التلفزیون بم

دورا  مهما و متمیزا في عملیة التفاعل و التي تتم من خالل اتصال .تمیزه عن باقي وسائل االتصال 

  )2.(الفرد بالتلفزیون

  

  .121مرجع سبق ذكره، ص: طه محمد زید واخرون- (1)

  70، صابقمرجع س: سعاد جبر سعید-)2(
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و للتلفزیون دور هام في تنشیط خیال المشاهد من خالل البرامج التي یقدمها من شخصیات ، و أحداث 

خیالیة تحاكي الواقع و بث مفاهیم و عادات و سلوكیات بصورة غیر مباشرة و تساهم في تنشیط خیاله 

 .وتوسیع مداركه و كما تحقق له المتعة و التسلیة و الترفیه 

في تنمیة االبتكار لدى المشاهد و حتى الطفل ما قبل الدراسة ، و ذلك عن طریق كما یسم التلفزیون - 

یستمتعون به ال سیما و أن الوسیلة  السهلة أمام الطفل لدخول هذا العالم قبل أن یتعلموا القراءة أو 

 .یسمعون لشخص یقرا لهم و یشرح 

  )1(جانب فهم الواقع وحل مشكالته / ج

یقرب التلفزیون الواقع الملموس إلى ذهن المتتبع لبرامجه و االستعانة بمعظم أبعاد الواقع  من شكل و - 

حجم و لون وحركة و صورة إضافة إلى اعتماده على مرئیات و استخدامه للعدید من األسالیب الفنیة التي 

 .تقرب هذا الواقع من ذهن المشاهد 

قع من خالل بثه لوقائع ثم معالجتها،و تفسیره لمضامین قد تواجه یساهم التلفزیون في حل مشكالت الوا

المشاهد في حیاته  وتمده بمعلومات  و معارف قد تساعده في دراسة و حل مشكالته عن طریق التفكیر 

 .و الربط و االستنتاج

 : من جانب تحدید االتجاهات و القیم  -د

سلوكیات و عالقات المتتبع لبرامجه ، وذلك بتعلم یعد التلفزیون ذو تأثیر كبیر على قیم واتجاهات و 

اتجاهات و سلوكیات جدیدة أو تغییرها أو تعدیلها فالتلفزیون یساعد في تكوین اتجاهات و تشجیع الحوار 

و الرأي اآلخر ، و االستعانة بأصحاب الفكر و الرأي و إثراء الحیاة الفكریة بالنقاش  و النقد و نشر الرأي

خصوصا إذا كانت القضایا موضوع البحث ذات صلة وثیقة بالمسائل المحوریة في حیاة الواسع المثمر ،

  .                          المجتمع 

و قد أظهرت إحدى الدراسات دور التلفزیون في تنمیة القیم التربویة لدى األبناء و جاء ترتیب القیم كالتالي 

  الشخصیة ، القیم الثقافیة ، القیم الجمالیة ،القیم اإلنسانیة ،المعرفیة، تكامل :القیم الدینیة ،االجتماعیة: 

  

  .60،ص 2008، 4وموزعون،االردن،ط ،دار الفكر ناشرون على الطفل اإلعالماثر وسائل :صالح ذیاب هندي- (1) 
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فإذا كانت المدرسة تقوم بمهمتها عن طریق الهیئة التعلیمیة و الكتاب فان توجیه المجتمع ومیة القیم الق

فكلما كانت المادة اإلعالمیة مالئمة لغة ومحتوى .یمارس بشكل مباشر و غیر مباشر عن طریق اإلعالم 

 .ازداد تأثیرها

 ): المهارات(جانب النشاط الحركي و الجسمي  - ه

ع محاكاة أنماط النشاط الحركي و الجسمي الذي یشاهده الفرد من خالل برامجه یسهم التلفزیون في تشجی

المختلفة ، فقد أثبتت إحدى الدراسات أن األطفال الذین یشاهدون التلفزیون بمعدل اكبر كانوا على قدر 

 )1.  (أعلى من النشاط الجسمي و الحركي من األطفال الذین قضوا وقتا اقل في مشاهدة التلفزیون

 :التأثیرات السلبیة للتلفزیون- 2 

 .هناك العدید من اآلثار السلبیة التي ترتبط بالجوانب العقلیة و الجسمیة االجتماعیة و التربویة 

یؤكد األطباء و علماء النفس على ان جلوس المشاهدین أمام التلفاز : الجانب الجسمي و العقلي / ا

ة ،ویؤثر على حواسهم السمعیة و البصریة و یجد من لساعات طویلة قد یهدد صحتهم البدنیة و العقلی

حركاتهم ،وهم یقولون إن التلفزیون و السیادة و الخمر هي أفات القرن العشرین ألنها تؤدي جسم اإلنسان 

و تفسد عقله ،و تعیق الناس عن الریاضة و الحركة ،وتؤدي إلى الكسل و الخمول فضال على أنها 

إلى إن بقاء الفرد أمام التلفاز صامتا " ماري سریم"،و توصلت الباحثة  تصیب أصحابها باألرق و القلق

  ) .مقر الكالم والتفكیر المنطقي(لفترة زمنیة طویلة یؤدي إلى ضعف الشق األیسر للدماغ 

یقتل التلفزیون الوقت فلما یجلس المشاهد أمام التلفزیون لساعات طویلة دون : الجانب االجتماعي  -ب

لوقت،و بهذا یصرف التلفزیون الطفل عن رفاقه ، و یصرف أفراد العائلة عن الحدیث مع الشعور بمرور ا

بعضهم البعض و صلة الرحم،فقد أصبح الفرد قلیل االجتماع مع غیره ، حیث تبددت الساعات التي 

الخبرات و األفكار و اآلراء ،كما أن مشاهدة التلفزیون تحول دون ممارسة  تقضیها أفراد األسرة في تبادل

و األخطر من ذلك أن عقول .الهوایات و النشاطات العادیة فینشا فردا سلبیا ال یتفاعل مع مجتمعه 

 المشاهدین و إمكاناتهم الفكریة محدودة و شدیدة الحساسیة و االستعداد للتأثیر بما یرى و یسمع ، و تقلید

  )2(. ما یعرضه التلفزیون من قیم حیث أصبحن تزاحم قیم األسرة و المدرسة و المجتمع

  

  61المرجع نفسه،ص- (1)

, le monde diplomatique, n49,mai1979,p23télévision et les enfants: la Ignicia Romanet-)2( 
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أن تأثیر التلفزیون على الفرد كبیر من الجانب النفسي ، إذ انه یفزع بما یبث من  :الجانب النفسي - ج

مشاهد مخیفة مثل الظالم و الوحدة و الموافق الرهیبة و النهایات التعیسة واألحكام الظالمة ومن بین 

م المخیفة في الصور التي تجلب الفزع للمشاهد الذي یؤدي إلى القلق و الكوابیس و النوم المتقطع و األفال

مشاهد العنف الذي أصبح المیزة األساسیة ضمن برامج التلفزیون سواء الدراسیة او الوثائقیة ، اإلخباریة ، 

الریاضیة ، الموسیقیة وحتى برامج األطفال ال تخلوا من مشاهد العنف التي یتابعها الطفل بكل اهتمام ، 

 .مما یؤدي إلى تأثره نفسیا

ج التلفزیون ألشكال من التربیة الموازیة التي تخلق ضرر بدور المؤسسات یرو : الجانب التربوي -د

التربویة ، إذ أن وظیفة التربیة تقوم أساسا على شحن و ترفیه العقل ،و لكن التلفزیون في أحیان كثیرة 

ج یطمس ذلك كله ویتجه بالمشاهد نحو االنفعال و اتخاذ القرارات غیر العقالنیة نحو ما یتابعه في برام

من انحراف و هبوط في الذوق و إسراف في المظاهر االستهالكیة على حساب الجوهر و القیم 

 )1.(الخلقیة

  :مستهدفات الدراما التركیة:سابعا 

المجتمع اإلنساني في الحقیقة هو بناء معماري تبنى علیه الحیاة االجتماعیة فهو مقیاس أو قاعدة أو نمط 

مقبول اجتماعیا ویتمیز بالقوة واألصالة والسمو حیث یحتوي على مفاهیم یحكم علیه بأنه مقبول أو غیر 

  )2( :وتتمثل في  .متداخلة متكونة من عناصر عدة وهي الثقافة والقیم االجتماعیة والعادات والتقالید

أن وصفنا لشخص بكونه مثقف إذا كان مهذبا یتكلم الفصحى ویتجنب استخدام العامیة : الثقافة-1

وسیقى ویتقد بنوع معین من الطعام وآداب المائدة وهو في ثقافته یختلف عن شخص آخر ال وستذوق الم

أن " أسامة ظافر كبارة"تتوفر فیه هذه الصفات وهكذا نجد أنفسنا أما م معنیین للثقافة عام وخاص ویعرفها 

ي یحل مشكالته الثقافة بمفهومها العام تعني ذلك الكل المركب والمتشابك الذي وصل إلیه المجتمع لك

 .وهي أیضا الرؤیة الشاملة للحیاة 

  

  .63-62مرجع سابق،ص:صالح ذیاب هندي- (1)

 74،ص2005دار اسامة للنشر،عمان،: عولمة التلفزیون:عبد الرزاق الدلیمي - (2)
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إلى أن أرقى تعریف لثقافتنا وهي الثقافة اإلسالمیة التي هي الصورة الحیة  أسامة ظافر كبارةویصل 

لألمة اإلسالمیة فهي التي تحدد مالمح شخصیتها وقوام وجودها والتي تضبط سیرها في الحیاة وتحدد 

 .اتجاهها فیه

وقف عائقا ال أن الثقافة تمثل ضرورة إنسانیة عامة والزمة لرقي المجتمعات وتقدمها لكن التلفزیون قد 

إن العدید من  ماجي الحلواني حسینمساعدا إمام تطور الثقافة من حیث الكیف والعمق حیث یرى 

المضامین اإلعالمیة كاألفالم الهابطة واألغاني ذات المعاني الردیئة هي مواد مصنوعة بغرض الترویج 

 .انیةواالستهالك الواسع ال بغرض االرتقاء بالذوق والوجدان والمشاعر اإلنس

أن المسلسالت التركیة ال تؤثر على األشخاص كونهم أشخاص فقط وٕانما تذهب إلى ابعد من ذلك من 

حیث تستهدف الثقافة والمقومات اإلنسانیة للمجتمعات حیث تهدف إلى تمجید وطنهم وتعزیز ثقافتهم 

بدون مراجعة أو حتى وأنماطهم السلوكیة وأفكارهم التي تعتبر دخیلة علینا نحن نستهلكها بكل شراهة و 

 .مقاومة

 :القیم االجتماعیة-2

إن القیم مصدرها المعتقد الدیني وبالتالي فهي ایجابیة وال یمكن أن تكون سلبیة وتعكسها مبادئ وقواعد 

ومعاییر تنظم حیاة األفراد وذلك في المجتمعات العربیة واإلسالمیة حیث تكون وفق الطریق الذي رسمه 

   .یم والسنة النبویة الشریفة ویتم تعلمها عبر مؤسسات التنشئة االجتماعیة المختلفةونص علیه القرآن الكر 

وتعد القیم من أهم المفاهیم الجوهریة في كافة میادین الحیاة ألنها ال تمس العالقات اإلنسانیة بكافة   

اء كان صورها فهي ضرورة اجتماعیة ألنها معاییر وأهداف البد وان نجدها في كل مجتمع منظم سو 

فالقیم هي نتاج اجتماعي حیث یتعلمها الفرد القیم ویكتسبها ویستدخلها تدریجیا في .متقدما أو غیر ذلك 

إطاره المرجعي لسلوكه عن طریق التنشئة االجتماعیة والتفاعل االجتماعي وحول األخطار التي أثارت 

د أن القیم  التقلیدیة التي تبثها مخاوف حقیقیة على مصیر القیم المحلیة من اختراق الفكر األجنبي نج

األسرة في األطفال آخذة في االضمحالل لتحل محلها قیم تلفزیونیة مشتقة من أفالم ومسلسالت وتمثیلیات 

الجنس والجریمة أن للتنشئة االجتماعیة ثقة عمیاء في التلفزیون ولذلك فهم مهیئون سلفا لإلیمان بالقیم 

 .التي یبثها 

بث قیم مجتمع مختلف عنا ال یعبر بصورة أو بأخرى من قیمنا األخالقیة وأعرافنا والدراما التركیة ت

االجتماعیة السائدة في مجتمعنا مثل االختالط والتحرر الزائد عن الحد والمشاهد المختلفة المخلة باآلداب 

  .والتقالید
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 :العادات والتقالید -3

إن العادات والتقالید فعل اجتماعي متوارث یرتكز على تراث یدعمه ویغذیه لها قوة معیاریة تتطلب 

االمتثال الجماعي والطاعة الصارمة وتكون مرتبطة بظروف المجتمع الذي تمارس فیه وتتسم العادات 

 .قبل أفراد المجتمع  بالعمومیة وااللتزام فمن یخرج علیها یلقى االزدراء واالحتقار والسخریة والغضب من

ومن نتائج التعرض للتلفزیون یتم اكتساب عادات جدیدة خاصة لدى األبناء سواء األطفال أو حتى 

 .فیكتسبون عادات وتصرفات جدیدة تختلف عن عاداتهم وتقالیدهم الموروثة والمعتاد علیها,الشباب 

لتركیة ویؤدیها ممثلون أتراك في هي سلسلة حلقات درامیة متتابعة عادة كتب نصها األصلي باللغة ا

الغالب وقامت شركات إنتاج فني متعددة بد بلجتها إلى العربیة الفصحى أو بإحدى اللهجات المحلیة ومن 

 . ثمة بثها على مختلف المحطات

بعرض مسلسلي نور  وذلك عندما قامت قنوات أم بي سي2006وقد انتشرت المسلسالت التركیة في عام 

وسنوات الضیاع الذین لقیا إقباال منقطع النظیر خاصة من طرف الجمهور العربي المر الذي شجع هذه 

  )1.(القنوات وغیرها على شراء الكثیر من المسلسالت التركیة والعمل على دبلجتها وعرضها على شاشتها 

  

 

 

 

 

 

 

الجزء الرابع من مسلسل (، دراسة حالةفي المسلسالت التركیة المدبلجة إلى العربیة الصورة الذهنیة للبطل :إبراهیم یوسف العوامرة-)1(

 .6ص 2013، رسالة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في اإلعالم، جامعة الشرق األوسط ،)وادي الذئاب
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 : خالصة

البرامج التلفزیونیة الدرامیة لها تأثیر كبیر على  إنفي هذا الفصل نجد  إلیهمن خالل ما تم التطرق 

،كونهم في مرحلة اكتساب المعارف والقیم التي تحدد هویتهم وشخصیتهم األبناءالمشاهد خصوصا فئة 

توجیه هذه الفئة نحو البرامج المفیدة لتجنب مخاطر الدراما التركیة خصوصا الداعیة  اآلباءفانه على  لدى

 .دات وتقالید المجتمعات العربیة المحافظةللمجون والخروج عن عا
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 :تمهید

یعتبر اإلطار المنهجي للدراسة من أهم الخطوات التي یمر بها الباحث خالل بحثه ویكون في الفصل 

الجانب المیداني ویتم من خالله التعریف بمیدان الدراسة من حیث مجاالت الدراسة ومنها  األول من

میدان دراسته بدقة ویتم أیضا المجال الزمني والمكاني والمجال البشري والتي من خالله یحدد الباحث 

تحدید فرضیات الدراسة والتي یستقیها الباحث من میدان الدراسة باإلضافة إلى تعریفنا بالمنهج المستخدم 

من طرف الباحث وأدوات جمع البیانات التي اعتمد علیها الباحث في دراسته أیضا یعرفنا بعینة الدراسة 

لتي اعتمدها الباحث في جمع وتبویب وتحلیل المعلومات وكذلك یتم التطرق إلى أسالیب التحلیل ا

  .واستخالص النتائج
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 :مجاالت الدراسة:أوال

  ):الجغرافي(المجال المكاني-1

ولقد تم بالتحدید بجامعة محمد الصدیق  یقصد بالمجال  الجغرافي الحیز المكاني إلجراء البحث المیداني ،

  .بن یحي جیجل فرع تاسوست 

وتعد جامعة الصدیق .ویقع فرع تاسوست ببلدیة األمیر عبد القادر بالناحیة الشمالیة الشرقیة لوالیة جیجل 

بن یحي إحدى المؤسسات العلمیة المكلفة بالقیام بنشاطات أكادیمیة من خالل احتوائها على الكلیات 

،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة كلیة اآلداب واللغات األجنبیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة :التالیة

وعلوم التسییر ،وكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ،وقد اخترنا كلیة اآلداب واللغات األجنبیة  كمجال 

  :للدراسة لألسباب التالیة 

  .معرفتنا للمكان وسهولة الوصول إلیه ،كوننا ندرس بجامعة محمد الصدیق بن یحي - 

وتم استغالله في جمع  2016 ریلأف20یوم  شروع في انجاز هذه الدراسة تم ال: المجال الزمني -2

من نفس  25أفریل واسترجاعه یوم  23وقد قمنا بتوزیع االستبیان یوم  .حول عینة الدراسةالمعلومات 

  .الشهر 

  العدد الكلي للعاملین باإلدارة  المتزوجین والذین لدیهم أوالد في كلیة اآلداب  یقصد به : المجال البشري

   اإلداریین أما.وتقنیا  إداریا 57واللغات األجنبیة  بجامعة الصدیق بن یحي جیجل  ،وقد وجدنا بهذه الكلیة 

  .مبحوث 21المتزوجین فقد بلغ عددهم
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  ادوات جمع البیانات:ثانیا

  : االستبیان 

ي یجعل الباحث یهتدي إلى رسم خطة دراسته ذتعتمد الدراسات المیدانیة على االستبیان ،  ال   

 .الستجالء الحقائق والوقوف على العقبات واإلشكالیة المراد دراستها 

عبارة عن استمارة بحث تضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على :"واالستبیان  

  )1(."وع أو مشكلة ماالمعلومات حول موض

   :مجتمع البحث والعینة :ثالثا

راستها والتي تتمیز بخصائص ویعرف مجتمع البحث بأنه جمیع الوحدات التي یرغب الباحث في د

  )2(معینة

وبما أن دراستنا تهدف إلى معرفة اتجاهات الوالدین نحو البرامج التلفزیونیة الدرامیة  خصیصا الدراما 

لكون   داب واللغات األجنبیة  ونظراالعمال الذین لدیهم أوالد بكلیة اآلمجتمع بحثنا یتكون من  التركیة ،فإن

متزوج ولدیه أوالد غیر كبیر قمنا بعملیة مسح لجمیع  إداري 21عدد أفراد المجتمع األصلي والذي بلغ 

،وذلك راجع لطبیعة ) العمدیة(وفي دراستنا هذه اخترنا العینة الموجهة القصدیة .مجتمع البحث  أفراد

  .الموضوع 

یعتبر المنهج من الركائز األساسیة ألي بحث علمي ،وحتى تصطبغ الدراسة بالصبغة :المنهج :رابعا

الطریق المتبع للكشف  عن هذه الدراسة :"العلمیة البد أن تمر عبر منهج علمي ویعرف المنهج على أنه

ساسا بتجمیع مختلف  البیانات وتحلیلها حتى تساهم بواسطة استخدام مجموعة من القواعد والتي ترتبط أ

وتتعدد المناهج المستعملة في البحوث االجتماعیة واإلنسانیة وذلك تبعا )3(."في التوصل إلى نتائج ملموسة

                                                           .لطبیعة الموضوع ،والمشكلة المراد دراستها ،واألهداف التي تسعى لتحقیقها 

  علمي منظم  وفي هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي ،وهو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل

  .47،ص2008،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، محاضرات في المنهجیة لطالب علم االجتماع:جازیة كیران-)1(

،الدار المصریة في الدراسات االعالمیة واالستخدامات االحصائیةمناهج البحث :شیماء ذو الفقار زعیب-)2( 

    .240،ص2009اللبنانیة،القاهرة،

،الدار المصریة في الدراسات االعالمیة مناهج البحث واالستخدامات االحصائیة:شیماء ذو الفقار زعیب-)3(  

                                                                                                                                                                                                        .240،ص2009اللبنانیة،القاهرة،
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قوم على  وصف الخصائص المختلفة فهو ی.أجل الوصول إلى أغراض لوضعیة اجتماعیة وٕانسانیة  من

التي تنطوي علیها البیانات والمعلومات التي أمكن الحصول علیها وكذلك اكتشاف العالقة الموجودة 

،وٕاعطاء التحلیل المالئم لكل ذلك ،الن الدراسات الوصفیة ال تقف  عند مجرد جمع البیانات والحقائق بل 

وتحلیلها وتفسیرها الستخالص دالالتها وتحدیدها بالصورة  تتجه إلى تصنیف هذه الحقائق وتلك البیانات

  .التي علیها كمیا وكیفیا بهدف الوصول إلى نتائج نهائیة یمكن تعمیمها 

والهدف من استخدامنا المنهج الوصفي المسحي هو وصفنا للظاهرة ومحاولة تسلط الضوء علیها 

الوالدین نحو البرامج التلفزیونیة الدرامیة وذلك من یساعدنا في معرفة اتجاهات  وتوضیحها بشكل دقیق ،

  .خالل جمع البیانات وتحلیلها والوصول إلى استنتاجات عامة في نهایة البحث 

 :تحلیل البیاناتعرض و :خامسا

یرا ما یعتمد علیها  تساعد البیانات الشخصیة الباحث في التعرف على مالمح و خصائص المبحوثین ،وكث

في تحلیل البیانات و المعطیات المیدانیة حسب ما تقتضیه متغیرات الدراسة و أهدافها  عطیاتكم

  .،فالبیانات الشخصیة تحتل جانب كبیر من األهمیة 

و من هدا المنطلق اشتملت استمارة دراستنا دراستنا هده على محور خاص بالبیانات الشخصیة ظهر أربع 

  .                                                          اسي،عدد األبناءأسئلة تتعلق بالجنس ،السن المستوى الدر 

  :توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس:1الجدول رقم 

  الجنس   التكرار  النسبة 

  ذكر 6 28,57

  أنثى  15 71,43

  المجموع  21 100

 حیث  بالمائة من المبحوثین ذكور وان اكبر  نسبة هي لالناث 28,57ما نسبتهم  أنیوضح هذا الجدول 

  وهذا ما یفسر توجه االنات  . بالمائة 71,43نسبتهن  بلغت 
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 :توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن  :2الجدول رقم 

یعد تحدید السن من أهم محددات خصائص العینة المدروسة ،ودلك راجع إلى كون كل مرحلة عمریة لها 

خصائصها ومیولها واتجاهاتها محددة و انطالقا من هدا الجدول نالحظ أن األفراد الدین تتراوح أعمارهم 

  مبحوثة ویمكن تفسیرهمبحوثا و  15وهذا ما أكده  71,43سنة  یحتلون أكبر نسبة والمقدرة ب 40_31بین 

بكون الزواج في الجزائر متأخر وان عینة بحثنا من اإلداریین اآلباء والذین لدیهم أبناء ،بینما تأتي في 

بینما تأتي في ,أفراد  4والمقدر عددهم ب  19,05سنة والمقدرة نسبتهم ب 30المرتبة الثانیة الفئة أقل من 

  .2ویقدر عددهم بفردین 9,52فوق وذلك بنسبة  فما41المرتبة الثالثة الفئة من 

  :توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى الدراسي :3الجدول رقم 

  المستوى الدراسي   التكرار %النسبة المئویة  

  ثانوي  5  23,81

  جامعي  16  76,19

  المجموع  21  100

ي فالمبحوثین ذووا مستوى ثانوي یوضح الجدول أن المستوى الدراسي للمبحوثین یتراوح بین جامعي وثانو 

 .بالمائة76,19بالمائة أما المبحوثین ذووا المستوى الجامعي فكانت نسبتهم23,81كانت نسبتهم

  :توزیع أفراد العینة حسب متغیر عدد األبناء:4الجدول رقم

  عدد األبناء  التكرار  النسبة المئویة

  طفل واحد  6  28,57

  طفلین  8  38,10

 فأكثر3  7  33,33

  المجموع  21  100

  السن  التكرار  النسبة المئویة

  الى اقل  30من    4 19,05

  40_31من  15 71,43

  فما فوق 41من  2 9,52

  المجموع 21 100
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الذین لدیهم طفل واحد  اآلباءحیث نجد نسبة  األبناءالعینة حسب متغیر عدد  أفرادیوضح الجدول توزیع 

 أطفال 3من لدیهم  أما.بالمائة 38,10الذین لدیهم طفالن نسبتهم  اآلباء أمابالمائة ،28,57قدرت ب

  .بالمائة 33,33فقدرت نسبتهم ب فأكثر

 :دوافع التعلق بالدراما التركیة: ثانیا

 :مشاهدة البرامج التلفزیونیة : 5الجدول رقم 

  مشاهدة البرامج  التكرار                             النسبة المئویة

  أحیانا 18 85.72

  نادرا 3  14.28

  المجموع  21  100

    ب أحیانایوضح الجدول مدى مشاهدة المبحوثین للبرامج التركیة اذ قدرت نسبة المبحوثین الذین یتابعونها 

كونهم من العاملین خارج البیت اغلب الوقت .بالمائة 14,28نادرا قدرت نسبتهم ب أمابالمائة 85,72

  ).عمال بادرة كلیة اآلداب واللغات األجنبیة(

 :نوعیة البرامج التلفزیونیة المتابعة :6الجدول رقم

  نوع البرامج  التكرار  النسبة المئویة

 اإلخباریة 6 28.57

  الترفیهیة 13 61.90

  الوثائقیة 02 9.52

  المجموع 21 100

المبحوثین یتابعون البرامج الترفیهیة  أغلبیةیوضح الجدول نوعیة البرامج التلفزیونیة المتابعة إذ نجد أن 

 میال للبرامج أكثر اإلناثحیث نجد  أناثبیة المبحوثین لكون غابالمائة  61,90والمقدرة نسبتهم ب

المتابعین للبرامج الوثائقیة فقدرت نسبتهم  أما.بالمائة  28,57بنسبة   اإلخباریةثم تلیها البرامج  .الترفیهیة 

  .بالمائة 9,52ب
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  :اآلباء الدراما التركیة تابعةم :7الجدول رقم

  متابعة الدراما التركیة  التكرار  النسبة المئویة

  نعم 14 66.67

  ال 7 33.33

  المجموع 21 100

ة وقدرت نسب .الدراما التركیة اكبر من الذین لم یتابعوا اتابعو  بأنهم أجابواالذین  اآلباء أنیوضح الجدول 

فیما كانت نسبة  .كون الدراما أثارت فضولهم وانتشرت بوقت قیاسي   بالمائة 66,67بنعم أجابواالذین 

  .وذلك كونهم لدیهم اهتمات اخرى بالمائة 33,33بال أجابواالذین 

 :یوضح سماح اآلباء لألبناء بمتابعة الدراما التركیة:8الجدول رقم

 بأنهااكبر نسبة  أجابتبمتابعة الدراما التركیة حیث  ألبنائهمالذین یسمحون  اآلباءیوضح الجدول نسبة 

بالمائةزفیما بلغت نسبة الذین ال یسمحون 61,90تسمح بالمتابعة والتي قدرت نسبتها ب

 .بالمائة38,10بالمتابعة

 :متابعة األبناء للدراما التركیة  :9الجدول رقم

  متابعة األبناء للدراما التركیة  التكرار  النسبة المئویة

  نعم 12 57.14

  ال 9  42.86

  المجموع 21 100

بالمائة،في حین 57,14نسبة والمقدرة ب أعلىبنعم وتعد  اأجابو یوضح الجدول نسبة المبحوثین الذین 

     .بالمائة42,86بال  أجابواالذین  قدرت نسبة عدد المبحوثین

  

  

سماح اآلباء لألبناء بمتابعة   التكرار  النسبة المئویة

  كیةالدراما التر 

  نعم 13 61.90

  ال 8 38.10

  المجموع 21 100
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  :ما إذا كانت شخصیة األبطال تجذب األبناء لمتابعة الدراما التركیة یوضح:10الجدول رقم

 األبناء شخصیة األبطال  التكرار  النسبة المئویة

  نعم 3 14.29

  ال 18 85.71

  المجموع 21 100

االبطال دور في جدب االبناء للمتابعة یوضح الجدول ان  نسبة المبحوثین الذین اجابوا بان لشخصیة 

ن اجابوا بال قدرت بالمائة في حین نسبة الذی85,71اعلى من الذین اجابوا بال حیث قدرت نسبتهم ب 

  بالمائة14,29ب

  :یوضح إذا ما كانت اللهجة السوریة لها دور في جعل األبناء یتابعون الدراما التركیة:11الجدول رقم

  لألبناءجذب اللهجة السوریة   التكرار  النسبة المئویة

  نعم 15 71.43

  ال 6 28.57

  المجموع 21 100

بالمائة في حین 71,43بنعم وقدرت ب أجابتاكبر نسبة من المبحوثین  أننالحظ من خالل الجدول 

  .بالمائة28,57بال اأجابو كانت نسبة الذین 

  :لمتابعة الدراما التركیة األبناءكانت للمناظر الخالبة دور في جذب  إذایوضح ما :12الجدول رقم 

 لألبناءجذب المناظر الخالبة   التكرار  النسبة المئویة

  نعم 10 47.62

  ال 11 52.38

  المجموع 21 100

 األبناءلیس للمناظر الخالبة دور في جذب  بأنه أجابوابالمائة  52,38یوضح الجدول ان ما نسبتهم 

  .بالمائة 47,62بنعم  أجابوالمتابع الدراما التركیة ،في حین كانت نسبة الذین 

  .اآلباءمن وجهة نظر  لألبناء األخالقيالسلبیة للدراما التركیة على الجانب  اآلثار:ثالثا

  16spssباستخدام  :البیانات المالحظة في الجداول التالیة إخراجبوقد قمنا 

 :"الدراما التركیة تكرس للكذب وان الغایة تبرر الوسیلة"یوضح االتجاه نحو العبارة:13الجدول رقم
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العبارة    العینة  التكرار  النسبة المئویة

  موافق 13 66.7

  محاید 6 28.6

  معارض 1  4.8

  المجموع 20 100

 متوسط شدة االتجاه 2.62

دعمهم ومساندتهم لعبارة تكرس الدراما التركیة بالنظر إلى أرقام الجدول یتبین أن اغلب المبحوثین أبدوا 

 28,6بالمئة  أما المحایدین فكانت نسبتهم  66,7للكذب وان الغایة تبرر الوسیلة حیث قدرت نسبتهم ب

في حین قدر متوسط شدة االتجاه .بالمئة 4,8بالمائة أما فیما یخص المبحوثین المعارضین للعبارة نسبتهم

 .لهذا یمیل االتجاه نحو الموافقة2,62ب نحو العبارة السالفة الذكر

  :"تشجع الدراما التركیة على التمرد وحب االستقاللیة " الذي یوضح االتجاه نحو العبارة:14الجدول رقم 

  العبارة    العینة  التكرار  النسبة المئویة

 موافق 18 85.7

  محاید 3 14.3

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.86

من عینة أفراد الدراسة یوافقون على العبارة القائلة تشجع الدراما   85,7الجدول نالحظ أن نسبة من خالل 

بالمائة في حین كان  14,3التركیة على التمرد وحب االستقاللیة أما بالنسبة للمحایدین فقدرت نسبتهم ب

 .بالمائة ولهذا فان االتجاه یمیل نحو الموافقة 2,86متوسط شدة االتجاه 

تشجع الدراما التركیة  لألمور المحرمة على أساس أنها " الذي یوضح االتجاه نحو العبارة:15الجدول رقم 

  :بطولیة 

  العبارة    العینة  التكرار  النسبة المئویة

 موافق 18 85.7

  محاید 3 14.3

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.86
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المبحوثین كانت إجابتهم بموافق وأبدوا دعمهم للعبارة تشجع بالنظر إلى أرقام الجدول یتبین أن اغلب 

بالمائة في حین بلغت  85,7الدراما التركیة األمور المحرمة على أساس أنها بطولیة والذین بلغت نسبتهم 

 .ولهذا یمیل االتجاه نحو الموافقة 2,86بالمائة في حین قدر متوسط شدة االتجاه  14,3نسبة المحایدین 

 :"تدعو الدراما التركیة للتحرر من القیود المجتمعة "الذي یوضح االتجاه نحو العبارة :16 الجدول

العبارة    العینة  التكرار النسبة المئویة

 موافق 12 57.1

  محاید 7 33.3

  معارض 2 9.5

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.48

و عبالمائة من المبحوثین یوافقون على العبارة تد 57,1تدل النتائج التي یحولها الجدول على أن نسبة 

بالمائة أما فیما یخص  33,3الدراما التركیة للتحرر من القیود المجتمعیة أما المحایدون فقدرت نسبتهم ب

بالمائة في حین قدر متوسط شدة االتجاه نحو العبارة  9,5المبحوثین المعارضین فقدرت نسبتهم ب 

 .فان االتجاه یمیل نحو الموافقة ویعكس اتجاها ایجابیا نحو العبارة ولهذا 2,48السالفة الذكر ب

تدعو الدراما التركیة تدعو الدراما التركیة لنشر ثقافة "الذي یوضح االتجاه نحو العبارة :17الجدول رقم 

 :"العري واألزیاء الفاضحة 

  العبارة    العینة  التكرار النسبة المئویة

  موافق 17 81

  محاید 4 19

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.81 

بالمائة من المبحوثین أبدوا دعمهم ومساندتهم لعبارة تدعو الدراما 81نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

بالمائة في حین قدر 19أما المحایدون فقدرت نسبتهم ب "التركیة لنشر ثقافة العري و األزیاء الفاضحة 

  .یعكس اتجاها ایجابیا نحو العبارة حیث یمیل إلى الموافقة  وهو2,81متوسط شدة االتجاه ب
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  :"العبارة تدعو الدراما التركیة للمجون وشرب الخمر " یوضح االتجاه نحو:18الجدول رقم 

  العبارة    العینة  التكرار النسبة المئویة

 موافق 12 57.1

  محاید 5 23.8

  معارض 4 19

  المجموع 21 100

  شدة االتجاه متوسط 2.38 

دراما التركیة تدعو ال"بالمائة من المبحوثین یوافقون على العبارة  57,1نسبة  أنمن خالل الجدول نالحظ 

أما فیما یخص .بالمائة  23,8اما النسبة للمحایدین فقدرت نسبتهم بحوالي . "للمجون وشرب الخمر

وبذلك یمیل 2,38وسط شدة االتجاه في حین كان مت .بالمائة19المبحوثین المعارضین فكانت نسبتهم 

 .االتجاه نحو الموافقة

 :"الذي یوضح االتجاه نحو العبارة الدراما التركیة تشجع على غرس ثقافة االنتقام :19الجدول رقم 

  العبارة    العینة  التكرار  النسبة المئویة

  موافق 9 42.9

  محاید 7 33.3

  معارض 5 23

  المجموع 21 100

  شدة االتجاه متوسط 2.19 

بالمائة من المبحوثین یوافقون على العبارة تشجع الدراما التركیة  42,9من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 

بالمائة في حین ان المبحوثین 33,3على غرس ثقافة االنتقام أما بالنسبة للمحایدین بلغت نسبتهم 

وهوما یعكس اتجاها ایجابیا نحو 2,19وبذلك بلغ متوسط شدة االتجاه ب 23,8المعارضین بلغت نسبتهم 

  .العبارة أي أن االتجاه یمیل إلى الحیاد
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تشجع الدراما التركیة على العالقات غیر الشرعیة على "الذي یوضح االتجاه نحو العبارة :20الجدول رقم 

  :"أنها أمور عادیة 

  العبارة    العینة  التكرار النسبة المئویة

  موافق 16 76.2

  محاید 4 19

  معارض 1 4.8

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.71 

بالمائة من المبحوثین یوافقون على العبارة تشجع الدراما التركیة 76,2من خالل الجدول نالحظ ان نسبة 

اما فیما یخص المبحوثین المحایدین فتقدر نسبتهم "على العالقات غیر الشرعیة على انها امور عادیة 

بالمائة وقدر متوسط شدة االتجاه  4,8بالمائة في حین ان المبحوثین المعارضین نسبتهم 19بحوالي 

  .وبذلك فان االتجاه یمیل الى الموافقة 2,71ب

الذي یوضح االتجاه نحو العبارة تدعو الدراما التركیة للتحرر للدین االسالمي والخروج :21الجدول رقم 

 "عن قواعده من خالل االفكار التي تبثها 

  العبارة    العینة  التكرار النسبة المئویة

 موافق 14 66.7

  محاید 5 23.8

  معارض 2 9.5

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.57 

تدعو الدراما التركیة "بالمائة من المبحوثین یوافقون على العبارة  66,7من خالل الجدول نالحظ ان نسبة 

اما فیما یخص المبحوثین "للتحرر من الدین االسالمي والخروج عن قواعده من خالل االفكار التي تبثها 

بینما اسفر متوسط .بالمائة  9,5بالمائة في حین كانت نسبة المعارضین 23,8المحایدین فتقدر نسبتهم ب

  .وهنا فان االتجاه یشیر للموافقة2,57شدة االتجاه على 

  :رابعا االثار السلبیة للدراما التركیة على الجانب االستهالكي لالبناء من وجهة نظر االباء

  :"الذي یوضح العبارة مضامین الدراما التركیة تشجع على حب الرفاهیة :22الجدول رقم 
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 العبارة  العینة    التكرار  ئویةالنسبة الم

  موافق 15 71.4

  محاید 3 14.3

  معارض 3 24.3

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.57 

مضامین الدراما "بالمائة من المبحوثین یوافقون على العبارة  71,4من خالل الجدول نالحظ ان ما نسبتهم 

بالمائة في  14,3اما فیما یخص المبحوثین المحایدین فقدرت نسبتهم ب "التركیة تشجع على حب الرفاهیة

وهو 2,57جد انه قد بلع وعند حساب متوسط شدة االتجاه ن,كذلك  14,3حین قدرت نسبة المعارضین ب

  .التجاه یمیل للموافقةما یبین ا

ب سواء المشروع او تشجع الدراما التركیة على الكس"الذي یوضح االتجاه نحو العبارة :23الجدول رقم 

 "غیر المشروع

 العبارة  العینة    التكرار  النسبة المئویة

  موافق 10 47.6

  محاید 8 38.1

  معارض 3 14.3

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.33 

تشجع الدراما "بالمائة من المبحوثین یوافقون على العبارة  47,6من خالل الجدول نالحظ ان ما نسبتهم 

اما فیما یخص المحایدین فنجد ان نسبتهم بلغت ."غیر المشروع  التركیة على الكسب سواء المشروع او

وعند حساب شدة متوسط االتجاه نجد  .بالمائة 14,3بالمائة في حین قدرت نسبة المعارضین ب 38,1

 .وهو ما یدل على ان االتجاه یمیل للموافقة 2,33انه اسفر عن 

الذي یوضح االتجاه نحو العبارة تروج الشركات لمنتجاتها الفخمة كالدیكورات واالزیاء :24الجدول رقم 

  "المغریة عبر الدراما التركیة 
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  العبارة  العینة    التكرار  النسبة المئویة

  موافق 18 85.7

  محاید 2 9.5

  معارض 1 4.8

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.81 

بالمائة من المبحوثین یوافقون على ان  85,7تدل النتائج التي یوضحها الجدول على ان ما نسبتهم 

الشركات تروج لمنتجاتها الفخمة كالدیكورات واالزیاء المغریة عبر الدراما التركیة في حین كانت نسبة 

بالمائة وحین حسابنا  4,8بالمائة اما فیما یخص نسبة المعارضین لها فقد بلغو  9,5المحایدین ما یعادل 

  .وهنا نجد ان االتجاه یمیل للموافقة  2,81لمتوسط شدة االتجاه نجد انه قد بلغ 

التركیة على حب الجمال  یةالدرام البرامج االتجاه نحو العبارة تشجعالذي یوضح :25 الجدول رقم

 "الصارخ من ابطال المسلسالت الذین یتبعون موضة االزیاء

  العبارة  العینة    لتكرارا  النسبة المئویة

  موافق 16 76.2

  محاید 5 23.8

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.76 

بالمائة من المبحوثین یوافقون على العبارة تشجع الدراما على حب  76,2من خالل الجدول نالحظ ان 

یخص المحایدین فبلغت اما فیما "الجمال الصارخ من ابطال المسلسالت الذین یتبعون موضة االزیاء 

تهدف دل على ان االتجاه نحو العبارة وهو ما ی2,76بالمائة  وقد بلغ متوسط شدة االتجاه  23,8نسبتهم 

 .الدراما التركیة یمیل للموافقة

في المشاهد وجعله یحلم التركیة  یةالدرامتؤثر البرامج "العبارة یوضح االتجاه نحو :26الجدول رقم 

  "بامتالك اشیا ء بعیدة عن الواقع 
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  العبارة  العینة    التكرار  النسبة المئویة

  موافق 17 81

  محاید 13 14.3

  معارض 1 4.8

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.76 

الدراما التركیة تجعل  بالمائة من المبحوثین یوافقون على هبارة81من خالل الجدول نالحظ ان نسبة 

في .بالمائة  14,3اما فیما یخص المحایدین فنسبتهم ."االبناء یحلمون بامتالك اشیاء بعیدة عن الواقع

  .بالمائة  2,76بالمائة وقد بلغ متوسط شدة االتجاه  4,8حین ان المعارضین بلغت نسبتهم 

الدراما التركیة لجعل المشاهد یصدق ان المال  تدعو"الذي یوضح االتجاه نحو العبارة :27الجدول رقم 

 "هو المفتاح السحري لكل شيء یریدونه

 العبارة  العینة    التكرار  النسبة المئویة

  موافق 16 76.2

  محاید 4 19

  معارض 1 4.8

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.71 

بالمائة من المبحوثین ابدو موافقتهم للعبارة تهدف الدراما  76,2نالحظ من خالل الجدول ان ما نسبتهم 

 19التركیة لجعل المشاهد یصدق ان المال هو المفتاح السحري لكل شيء یریدونه، في حین كانت نسبة 

لمئة واخیرا عبر متوسط با 4,8بالمائة محایدین نحو العبارة  اما فیما یخص المعارضین فكانت نسبتهم 

 .لذلك فان شدة االتجاه تمیل للموافقة. بالمائة 2,71شدة االتجاه تحو العبارة ب

جعل المشاهد  من خالللبرامج الدرامیة التركیةتؤثر ا" الذي یوضح االتجاه نحو العبارة :28الجدول رقم

  "یستهلك منتجات الباهضة والكمالیة 
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  العبارة  العینة    التكرار  النسبة المئویة

 موافق 18 85.7

  محاید 2 9.5

  معارض 1 4.8

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.81 

بالمائة من المبحوثین یوافقون على العبارة تهدف الشركات  85,7نالحظ من خالل الجدول ان نسبة 

والكمالیة،في حین كانت نسبة المحایدین  الداعمة للدراما التركیة لجعل المشاهد یستهلك منتجاتها الباهضة

واخیرا عبر متوسط شدة االتجاه نحو العبارة .بالمائة 4,8بالمائة ،اما المعارضین فقدرت نسبتهم ب 9,5

  .لذلك فان العبارة تمیل للموافقة.بالمائة 2,81ب

في المشاهد من خالل  الدراما التركیة  تؤثر"العبارة " الذي یوضح شدة االتجاه نحو:29الجدول رقم 

  "وجعله شخصا سلبیا ال یشارك فیما یستهلكه الستهالك افكار 

 العبارة  العینة    التكرار  النسبة المئویة

  موافق 11 52.4

  محاید 7 33.3

  معارض 3 14.3

  المجموع 21 100

  متوسط شدة االتجاه 2.38 

حیث تعد  بالمائة 52,4یوضح الجدول نسبة المبحوثین الذین یوافقون على العبارة السالفة والمقدرة ب

وقدر .بالمائة 14,3اما المعارضین فقدرت نسبتهم ب.بالمائة33,3اعلى نسبة ،فیما قدرت نسبة المحایدین

 .حیث یدل على ان العبارة تمیل كذلك للموافقة 2,38ب هاالتجامتوسط شدة 

مختلف ل في الترویج التركیة یةالدرام تساهم البرامج"الذي یوضح شدة التجاه نحو العبارة:30ول رقمالجد

  ."منتجات سواء كانت البسة فاضحة او غالیة الثمنال

 العبارة  العینة    التكرار  النسبة المئویة

  موافق 18 85.7

  محاید 3 14.3

  المجموع 21 100
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  متوسط شدة االتجاه 2.86 

 85,7یوضح الجدول نسبة المبحوثین الموافقین للعبارة السالفة الذكر حیث تمثل اعلى نسبة والمقدرة ب

 2,86بالمائة ،وقد قدر متوسط شدة االتجاه ب 14,3بالمائة في حین كانت نسبت المحایدین العبارة 

  .لذلك فان العبارة تمیل الى الموافقة.بالمائة 

 :والدراسات السابقة والنظریات المفسرةلفرضیات مناقشة نتائج الدراسة في ضوء ا

 :مناقشة الفرضیة األولى- 1

لألبناء من   للدراما التركیة أثار سلبیة على الجانب األخالقي "خالل الفرضیة األولى الموسومة بمن 

 :ما یلي یتضح لنا في ضوء تحلیل المعطیات المستقاة من المیدان." وجهة نظر اآلباء

 66,7مبحوثا وبنسبة14توصلت هذه الدراسة إلى أن غالبیة أفراد العینة والتي یقدر عددهم ب     

موضح في الجدول رقم هو یرون أن الدراما التركیة تكرس للكذب وان الغایة تبرر الوسیلة وهذا ما  .بالمائة

أي ما یمثل  5لجدول رقممن المتابعین للدراما التركیة وهذا ما یبینه ا المبحوثین أغلبیةحیث أن  ،"13"

بكل أنواعها تبث عدة مفاهیم غیر أخالقیة من بینها الكذب وتكرس  ها ویعتبرونحیث  . بالمائة 85,72

أن القیمین على مثل هكذا دراما یستعملونها كوسیلة للوصول إلى مبتغاهم وتحقیق اإلیرادات بغض و  .له 

تبرر الوسیلة للوصول إلى كل ما هو مرجو وما یرید ن الغایة أحیث تدعو إلى  . النظر عن ما یستعملونه

ولو على حساب اآلخرین فأغلبیة المبحوثین یرون إن البرامج الدرامیة التركیة ،الشخص الوصول إلیه 

تشجع على التمرد وحب االستقاللیة من خالل استقالل األبناء  سواء كانوا ذكورا أو إناثا عن أهالیهم حین 

وكذلك یتمردون على .  وانه یحق لهم فعل ما یریدونه وذلك بحمایة القانونرة ، الثامنة عشبلوغهم سن 

 85.7وذلك بنسبة  13العادات والتقالید المجتمعیة في بعض المناطق وهذا ما یوضحه الجدول رقم

 .2,86حیث یمیل اتجاه المبحوثین نحو العبارة للموافقة بذلك بمتوسط شدة اتجاه قدر ب  .بالمائة

یرون أن  .مبحوثا  18بالمائة والبالغ عددهم  85,7إن نسبة عالیة من المبحوثین والذین تقدر نسبتهم ب

وذلك من خالل ما تبثه من مشاهد .الدراما التركیة تشجع على األمور المحرمة وتظهرها على إنها بطولیة 

قتالیة مثل الدراما الوقصص محرمة من عالقات غیر شرعیة خارج إطار الزواج ومشاهد القتل خصوصا 

ما تعبر لنا عنه النسبة التي وهذا  العالم العربي وتأثر به الصغیر قبل الكبیرى وادي الذئاب الذي غز 

ال  األولیاءغالبیة  أنبالمائة والذي عبر على  61,90والمقدرة ب   8توصلنا إلیها من  الجدول رقم 

الذي یؤكد على عدم السماح  9وكذلك الجدول رقم  ةالتلفزیونیبمتابعة مختلف البرامج  ألبنائهمیسمحون 

وما یصاحب هذه الدراما  القتالیة من عنف وقتال ورجال  .لهم بمتابعة الدراما التركیة بصفة خاصة

عصابات وذلك من خالل ما تقوم به الشخصیات الرئیسة واألساسیة وتبیانهم على أنهم أبطال وهذا ما 
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فیما تقدر نسبة المبحوثین .2,86ن متوسط شدة اتجاه قدر بحیث یعبر ع 14یوضحه الجدول رقم 

 12بالمائة والبالغ عددهم  57,1الموافقین على إن الدراما التركیة تدعو للتحرر من القیود المجتمعیة ب

ویكون التحرر من القیود المجتمعیة من خالل نمط التفكیر المغایر وما ینعكس على السلوكیات .مبحوثا 

ویمیل متوسط 16تیجة لما یبث عبر مشاهد درامیة مختلفة وهذا ما یوضحه الجدول رقم واللباس وهذا ن

بالمائة من المبحوثین أن الدراما التركیة 81و ترى نسبة .2,48شدة االتجاه نحو الموافقة حیث قدر ب 

ا وهذا تدعو لنشر ثقافة العري واألزیاء الفاضحة والمنتجات من طرف الشركات الداعمة لمثل هذه الدرام

 12بالمائة من أفراد العینة  والمقدر عددهم ب  57,1ونجد إن ما نسبته . 17ما یمثله الجدول رقم  

مبحوثا یرون إن البرامج الدرامیة التركیة تدعو للمجون وشرب الخمر وهذا ما تعكسه مشاهد الحفالت 

هلوسات والمخدرات وهذا ما یشیر اللیلیة الصاخبة والماجنة واالختالط الذي یصاحبها الشرب لكل أنواع الم

بالمائة والمقدر 42,9فیوضح أن ما یعادل فیوضح أن ما یعادل  19أما الجدول رقم . 18إلیه الجدول رقم 

مبحوثین لدیهم وجهة نظر سلبیة اتجاه الدراما التركیة خصوصا حین تشجع على غرس ثقافة  9عددهم ب

مشابهة اال ان متوسط شدة االتجاه نحو العبارة یمیل االنتقام وذلك  لكون هذه البرامج ملیئة بقصص 

بالمائة من المبحوثین یرون أن  76,2فهو یوضح أن ما نسبتهم  20أما فیما یخص الجدول رقم.للحیاد 

الدراما التركیة تشجع على العالقات غیر الشرعیة خارج إطار الزواج وهذا ما نالحظه في مضمون اغلبیه 

ة حیث تكرس لمثل هذا المفهوم والعالقات وتظهرها على إنها عادیة من خالل تقبل البرامج الدرامیة التركی

اي انه یمیل  2,71من تقوم بعالقات مشابهة بل یساهمون في دعمها حیث عبر متوسط االتجاه عن 

على الرغم من ان الشعب التركي في األصل غالبیته مسلم أال أن ما یبث عبر البرامج الدرامیة .للموافقة

 21جع ویدعو للتحرر من الدین اإلسالمي والخروج عن قواعده وهذا ما یوضحه كذلك الجدول رقم یش

بالمائة من المبحوثین یؤیدون العبارة القائلة أن الدراما التركیة تدعو للتحرر من 66,7حیث أن ما نسبتهم 

 .الدین اإلسالمي والخروج عن قواعده من خالل األفكار التي تبثها 

 من خالل ریات التي عالجت تقریبا نفس موضوعنا نجد نظریة التفاعلیة الرمزیة مختلف النظ

والتي درست تأثیر البرامج التلفزیونیة على األفراد وقد تم  جربنر وغروسوالغرس الثقافي على ید 

 .االستعانة بها في بحثنا المعنون باتجاهات الوالدین نحو البرامج التلفزیونیة الدرامیة 

والتي توصلت في دراستها إلى أن عبیر ارشیدالخالدي أما فیما یخص الدراسات السابقة فنجد دراسة 

المسلسالت المد بلجة تنشر قیم غریبة عن مجتمعاتنا وكذلك وجوب تقییم المسلسالت قبل عرضها وتثقیف 

وقایة مما تبثه النشء الجدید  بالتربیة األسریة الصحیحة من ابرز السیناریوهات الالزمة ألجل ال

  .المسلسالت التركیة المد بلجة من أفكار معارضة لقیم المجتمع 
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 :مناقشة الفرضیة الثانیة - 2

للدراما التركیة أثار سلبیة على الجانب االستهالكي لألبناء من : ة الثانیة الموسومة بمن خالل الفرضی

 :المیدان وجهة نظر اآلباء یتضح لنا في ضوء تحلیل المعطیات المستقاة من

بالمائة  71,4مبحوثا وبنسبة  15هذه الدراسة توصلت إلى أن غالبیة أفراد العینة والذین یقدر عددهم ب

وذلك من خالل المشاهد المتنوعة ألبطال من ،یرون أن مضامین الدراما التركیة تشجع على حب الرفاهیة 

على الرفاهیة وهذا ما یجعل أبناءنا  طبقة برجوازیة وما یمتلكون من سیارات وشركات ومنازل فخمة تدل 

فیوضح اتجاه المبحوثین والذي  23أما الجدول رقم .22بعیدین عن واقعهم وهذا ما یوضحه الجدول رقم 

یمیل إلى أن الدراما التركیة تشجع على الكسب سواء المشروع أو غیر المشروع وذلك من خالل طرق 

حقه حتى لو كان ذلك بطرق قانونیة ظاهریة إال انه  االحتیال والنصب واإلیقاع بالطرف اآلخر وأخذ

یشوبه الغش والتالعب بالسندات وخیانة األمانة وان كثرت المتابعة لمثل هذه المشاهد فمن المؤكد یتم 

عما جاء في عبارة الجدول  نترسیخها في األذهان ،ویعبر متوسط شدة االتجاه عن موافقة المبحوثتی

 85,7وبنسبة  18إن نسبة عالیة من المبحوثین والمقدر عددهم ب .2,75السابق الذكر والذي قدر ب

یعتقدون ویرون بان الشركات تروج لمنتجاتها الفخمة كالدیكورات واألزیاء المغریة عبر الدراما التركیة 

مستعملة الدعم والتمویل كغطاء لها لتجارة مربحة عبر ترسیخ مشاهد مماثلة إذ أن الدراما التركیة تجعل 

إما فیما .26بناء یحلمون بامتالك أشیاء بعیدة عن واقعهم المعاش وهذا ما یمثله ویدعمه الجدول رقم األ

یخص حب المال والجمال الصارخ والذي تشجعه الدراما التركیة عبر إبطال مسلسالتها والذین یتبعون 

 76,2لطرح بنسبة والذي یعكس شدة موافقة المبحوثین لهذا ا 25موضة األزیاء فیدعمه الجدول رقم 

إن ما یعادل . 2,76الموافقة إذ قدر ب إلىتجاه فیه مبحوث حیث یمیل متوسط شدة اال16بالمائة وبتعداد 

المال هو المفتاح السحري لكل  إنمن المبحوثین یرون أن الدراما التركیة تجعل المشاهد یصدق  76,2

وهذا ما نالحظه في  .هكذا مفاهیم وذلك ما یتجلى من خالل المشاهد التي تروج لمثل ،شيء یریده

ة من المبحوثین یعتقدون ونجد إن نسبة عالی. 2,71حیث قدر متوسط شدة االتجاه  27الجدول رقم 

البرامج الدرامیة التركیة تؤثر في المشاهد من خالل جعله یستهلك منتجات باهظة الثمن  أنویرون 

وكمالیة وذلك بغرض الوصول إلى اكبر قدر من المشاهدین وهذا من خالل جعله مستهلكا ألفكاره  وجعله 

المطلوب  شخصا سلبیا ال یشارك فیما یستهلك وهذا ما یسمى بمفهوم إلغاء العقول للوصول إلى التأثیر

 .28,29,30وهذا ما توضحه الجداول 

من خالل النظریات التي عالجت نفس موضوعنا نجد نظریة الغرس الثقافي واالستخدامات     

 .تحقیق إشباعا ته و واالشباعات والتي ناقشت تأثیر وسائل اإلعالم على الفرد



نھجي للدراسةاالطار الم  

 

73 
 

نجد دراسة عبد اهللا الحسین أما فیما یخص الدراسات السابقة والتي عالجت مثل هذا الموضوع     

الصفار تحت عنوان اتجاهات الطلبة الجامعیین الكویتیین نحو المسلسالت المد بلجة في القنوات العربیة 

حیث توصل الباحث إلى أن مستویات المشاهدة واالستخدامات واالشباعات المتحققة منها واتجاهاتها 

وان األوضاع االجتماعیة في لمجتمعات العربیة  تظهر فروق أفضلیة اإلناث على الذكور في المشاهدة

 .هي لتي تشجع على المشاهدة لتلبیة االشباعات عن طریق التلفزیون والمسلسالت األجنبیة خصوصا

وبالرجوع إلى اإلحصائیات والتحلیالت نجد أن هذه الدراسة إلى أن للدراما التركیة أثارا سلبیة على الجانب 

  .ومنه فان الفرضیة الجزئیة الثانیة تحققت.ة نظر اآلباء االستهالكي لألبناء من وجه

  :مناقشة النتائج العامة: سادسا 

  :بعد مناقشة الفرضیات الجزئیة تبین لنا مایلي إلیهامن خالل النتائج المتوصل   

من  لألبناء األخالقيسلبیة على الجانب  أثارللدراسة والقائلة بأن للدراما التركیة  األولىتحققت الفرضیة   

سلبیة حول ما تبثه الدراما التركیة من  أراء لدیهم األولیاءاغلب  أنحیث تبین لنا . اآلباءوجهة نظر 

 أغلبیتهمفي سن المراهقة حیث عبر  األبناءوتؤثر فیه تأثیرا مباشرا خصوصا فئة  ،مشاهد تبهر المتلقي

دعو بطریقة غیر مباشرة للتخلي عن المبادئ كونها ت لألخالقبأنها مفسدة ؛ عن محتویات الدراما التركیة 

هذه  أنكما . والعادات العربیة  اإلسالميواستبدالها بقیم دخیلة وبعیدة عن الدین  ،والقیم المتعارف علیها

 إدراكدون  ،یقلدون ما یشاهدونه من تصرفات األبناءتابع لها وبالخصوص المشاهد الدرامیة تجعل الم

 األمدالطویلة  اآلثاروالتي درست  ،في نظریة الغرس الثقافي جورج جیربنر إلیه أشاروهذا ما  .لمعناها

والتي تبین القیم والصور الذهنیة التي تعكسها وتنمیها وسائل  األعمار،للتلفزیون على الجماهیر من جمیع 

لمعارف في مرحلة اكتساب ا األبناء أنوبما .في عقول الجماهیر على اختالف فئاتهم العمریة  اإلعالم

 ،أمالمتابعتها مجبرین  یلجئون أنهمعرضة للتأثر بما یبث من برامج درامیة خصوصا  األكثرفهم ، والقیم 

لعدم وجود رقابة والدیة على  وٕاما األوقات،والتي تتابع مثل هذه البرامج بشكل مفرط وفي كل  األم،لتقلید 

الدراما هو اللهجة السوریة هذه  بمثل  ناءاألبتعلق  أسبابكما عبر اغلب المبحوثین عن  .ما یتابعونه

. مما جعل التأثیر فیهم سهال ومباشرا، والمناظر الخالبة للطبیعة والتشابه في بعض العادات والتقالید 

 أولیاءالمبحوثین من  األفراد أغلبیةجانب في حیاتهم فان  أهمهو  لألبناء األخالقيالجانب  أنوباعتبار 

خصوصا من الدراما التركیة ، ثقافي  اختراق أيضرورة  صیانة وحمایة هذا الجانب ضد  یؤكدون على

  .لألبناء  األخالقيالمنتشرة بشكل كبیر مؤخرا والتي لها آثار سلبیة على الجانب 

من وجهة  لألبناءالفرضیة الثانیة القائلة بأن للدراما التركیة آثار سلبیة على الجانب االستهالكي  أنكما   

یتأثرون بمختلف مظاهر الرفاهیة من سیارات  األبناء أنیرون  أنهموذلك من خالل  .محققة اآلباءظر ن
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النظریة التقلیدیة التي  أكدتهوهذا االتجاه  .غالیة الثمن وكمالیة ،أزیاء مغریة  ، منازل فخمة، ودیكورات 

وال  اإلعالمل ما تبثه وسائل تجعل من الجمهور أو المشاهد فرد سلبي یصدق ك اإلعالمترى بأن وسائل 

تصال وسائل اال أنیؤكد  وورث األمریكيالعالم  أنكما . مناقشة ما یدور حوله  أوجهد في فهم  أيیبدل 

دون . المشاهدین أشخاص سلبیین مستهلكین فقط  األفرادالتلفزیون تجعل من  أهمهاالجماهیري والتي من 

حب  إلىیشاركوا في ما یستهلكونه ولو بالقدر الیسیر فالدراما التركیة تدعو كما عبر اغلب المبحوثین  أن

هذه الدراما تروج  أنكما .غیر المشروع  أووتحقیق الكسب سواء المشروع ،امتالك المال بأي وسیلة 

ستحقق ربحا عن طریق بالتالي و .  الشركات الداعمة للدراما من خالل التمویل مختلفوتسوق لمنتجات 

 .وجدب المستهلكین عبر الدراما  اإلشهار

لكون  ذلكنحو الدراما التركیة سلبیة و  بناء على ما سبق فقد توصلت الدراسة إلى أن اتجاهات الوالدینو   

وهذا ناتج عن ؛الدراما تلغي عقول المشاهدین تدریجیا من خالل جعله مستهلكا سلبیا للمنتجات المعروضة 

إذ أن الفرضیة األولى  ؛وهذا ما تعكسه نتائج الفرضیات الخاصة بموضوعنا .البالغ بالدراما التركیةالتأثر 

كذلك الفرضیة الثانیة القائلة أن  و والقائلة أن للدراما التركیة أثارا سلبیة على الجانب األخالقي لألبناء

وهذا ما یؤكد أن اتجاهات الوالدین . ةمحقق للدراما التركیة أثارا سلبیة على الجانب االستهالكي لألبناء

وبالتالي .وهي توجد اتجاهات سلبیة للوالدین نحو الدراما التركیة ،ایجابیة نحو الفرضیة الرئیسیة أال

  .فالفرضیة الرئیسیة محققة

 



 الخاتمة
 

 

  :خاتمة

في إطار دراستنا لموضوع اتجاهات الوالدین نحو البرامج التلفزیونیة الدرامیة باألخص الدراما التركیة 

حاولنا أن نحقق الهدف من الدراسة والذي تبلور في مجمله حول معرفة ما إذا كان للوالدین اتجاهات 

ما خصوصا ونحن في عصر سلبیة نحو الدراما التركیة وما هي القیم والمفاهیم التي تبثها هذه الدرا

 .العولمة الذي یهدد المجتمع بكل فئاته بما فیها فئة األبناء 

ومن خالل النتائج المتوصل إلیها یتضح لنا أن للبرامج التلفزیونیة الدرامیة تأثیر سلبي على الجانب 

مورده التعرض  األخالقي للمشاهدین بالتحدید األبناء وكذلك على الجانب االستهالكي حیث أن هذا التأثیر

إذ أن الشركات .للتلفزیون والذي یوجه مفاهیم جدیدة ودخیلة عن المجتمع وعن الحیاة االجتماعیة لألبناء

الداعمة للدراما التركیة تروج لمختلف األفكار والمنتجات عبرها وهمها الوحید هو الربح وذلك باإلشهار 

  .المباشر أو حتى غیر المباشر عن طریق الدراما

  .ما توصلنا إلیه محدود ال یعد إال محاولة للبحث في جانب من جوانب هذا التأثیر التلفزیوني ویبقى 
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