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 الممخص:

كونيا وسيمة لقضاء ل ،الدراما التمفزيونية أداة من أدوات التأثير المجتمعي دتع
في تنشئتو  ياماسيإلو  ،تنمية ثقافة الجميورمن مصادر  او مصدرً  ،وقت الفراغ

من المميزات التي  كثيرلتمتعيا ب انظرً  ،بالمعمومات االجتماعية من خالل إمداده
حيث تتمتع بمقومات الجاذبية  ،تجعميا تحتل مكانة مرموقة بين المواد التمفزيونية

من ارتباطيا  اوالقدرة عمى شد انتباه الجميور المستيدف، كما أن تأثيرىا ينبع أساسً 
ثر ارصد وتحميل حيث تناولت الدراسة  وتجسيدىا لو بكل دقة. الحياةالوثيق بواقع 
القيم المقدمة فييا و في المدبمجة ورأي الجميور  ممسمسالت الينديةالتعرض ل
، األسريةو االجتماعية، و قيميم المجتمعية، وكذلك تحميل القيم )الدينية،  عمى انعكاسيا

االقتصادية( التي تتضمنيا الدراما اليندية المدبمجة المقدمة بالفضائيات العربية و 
ف عمى مدى تعرض الشباب الجامعي الفمسطيني إلى التعر  باإلضافة ،وطريقة تناوليا

 :ىم النتائج منياأالدراسة  وأظيرت ،وعالقة ىذا التعرض بقيميم المجتمعية ،ليا
الدراسة أن نسبة الذين يشاىدون المسمسالت بشكل عام نتائج كشفت قد  

، وكانت المسمسالت العربية ىي (%8..7)سواء بصورة منتظمة أو غير منتظمة 
 .(%..64)تمييا المسمسالت اليندية بنسبة  (% 4..4(تفضيال وذلك بنسبةاألكثر 

وبينت الدراسة أن نسبة الذين يشاىدون المسمسالت اليندية المدبمجة سواء بصورة 
وىي نسبة عالية مما يدل عمى أن ىذه  ،(% 88.6)منتظمة أو غير منتظمة 

كما  المسمسالت استطاعت بطريقة أو بأخرى جذب انتباه المشاىدين ليا بشدة
ىي األكثر مشاىدة من المبحوثين وذلك  zee Alwanأوضحت الدراسة أن قناة 

وبينت الدراسة أن ، وذلك لكثرة المسمسالت اليندية التي تعرضيا (،% ....)بنسبة 
يرون أن المسمسالت اليندية تؤثر عمى سموك الشباب سواء بصورة دائمة نسبة الذين 

أشكال  إنتاجبالفضائيات العربية  الدراسة أوصتكما (، % 9...)أو إلى حد ما 
وتستطيع أن تستخدم كل  ،وتتنوع في موضوعاتيا ،درامية تختمف في مضامينيا
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 نفسو وتستطيع في الوقت ،وسائل التشويق واإلثارة التي تتالءم مع واقعنا العربي
ضرورة أن تمتزم الدراما و ،أغرس القيم والمفاىيم التي تساعد عمى النيوض بالمجتمع

المقدمة عبر الشاشات العربية بعرض كل ما يعمل عمى حماية اليوية العربية القومية 
 والتركيز واإلقميمية من خالل إبراز ثراء المجتمع العربي بالعادات والتقاليد الميمة.

وحذف القنوات التي تعرض ىذه  ،ضرورة الرقابة من أولياء األمور عمى أبنائيمعمى 
ثراء وقت أبنائيم بما ىو مفيد ،المسمسالت  .وا 
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Abstract: 

TV drama is considered a tool of societal influence, whether it 

is a means of spending leisure time or a source for the development of 

the audience's culture and contributes to its social upbringing by 

providing it with information due to its enjoyment of many advantages 

that make it occupies a prominent position among the television 

materials as it has the characteristics of attractiveness and the ability 

to attract the attention of the target audience Its influence mainly 

stems from its close association with the reality of life and its accurate 

embodiment of it. The study dealt with monitoring and analyzing the 

impact of exposure to dubbed Indian series and the public’s opinion of 

the values presented in them and their reflection on their societal 

values, as well as analyzing the values (religious, social, family, and 

economic) ،The study revealed that the percentage of those who watch 

soap operas in general, whether regularly or irregularly, is (86.7%), 

and Arab soap operas are the most preferred, with a rate of (45.4%), 

followed by Indian series with a rate of (34.6%). (77.3%), which is a 

high percentage, which indicates that these series were able, in one 

way or another, to attract the attention of viewers ،The study also 

showed that the zee Alwan channel is the most watched by the 

respondents, with a rate of (59.5%) due to the large number of Indian 

series that it shows. Producing dramatic forms that differ in their 

contents and vary in their themes, and can use all means of suspense 

and excitement that are compatible with our Arab reality 
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 :مقدمة

كونيا وسيمة ل ،تعتبر الدراما التمفزيونية أداة من أدوات التأثير المجتمعي
في تنشئتو  ياماسيإلو  ،تنمية ثقافة الجميورمن مصادر  او مصدرً  ،لقضاء وقت الفراغ

من المميزات التي  كثيرلتمتعيا ب انظرً  ،بالمعمومات االجتماعية من خالل إمداده
حيث تتمتع بمقومات الجاذبية  ،تجعميا تحتل مكانة مرموقة بين المواد التمفزيونية

من ارتباطيا  اوالقدرة عمى شد انتباه الجميور المستيدف، كما أن تأثيرىا ينبع أساسً 
 وتجسيدىا لو بكل دقة.، ةالوثيق بواقع الحيا

يمة في حياة االنسان، ويعتمد عدد كبير متعد مرحمة الشباب من المراحل الو 
حيث أكد  ،عالم في اكتسابيم لممعارف والعادات والميولمن الشباب عمى وسائل اإل

في تكوين  اأو سمبً  اعدد من الدراسات اإلعالمية عمى أن وسائل اإلعالم تسيم إيجابً 
بناء عمى ما تقدمو  عقول الشباب واتجاىاتيم الثقافية واالجتماعية والدينية وغيرىا

الفضائيات، التي تعد من الوسائل ذات التأثير القوي في  االوسيمة اإلعالمية خصوصً 
، في حين يرى عدد من خبراء اإلعالم أن اإلعالم الفضائي (1)جميور مشاىدييا

ي من أزمة ىوية حادة في ظل العولمة اإلعالمية؛ بسبب استنادىا إلى العربي يعان
 .(9)معايير وقيم غربية ال صمة ليا بالثقافة العربية واإلسالمية

عتماد عمى الدراما إلى االتسعى الفضائيات العربية  وحيث أن 
من األعمال  افتستورد عدد ،التمفزيونية وتعتبرىا األكثر قدرة عمى جذب الجميور

الدرامية التي تم انتاجيا في مجتمعات تختمف قيميا وأخالقياتيا بل تتناقض مع قيم 
ىتمام فئات كبيرة من استحوذت عمى امجتمعاتنا العربية واالسالمية، تمك الدراما التي 

عمال الدرامية اليندية ليظير عدد من األ االجميور العربي ولفترة زمنية طويمة نسبيً 
ازدادت نسبة تقديميا لقد و  ،ستيرادىا ودبمجتياا ات الفضائيات العربية مؤخرً التي بدأ

عمى الفضائيات العربية بحيث اصبحت متواجدة عمى الخارطة البرامجية لعدد من 
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يد يكون ليا انعكاس عمى الجميور بما تقدمو من قيم أكالفضائيات العربية، وبالت
اعية من خالل االعتماد عمى عناصر وأخالقيات وسموكيات وصور لمعالقات االجتم

  .الجذب والتشويق

وستظير الدراسة مدى تعرض الشباب الجامعي الفمسطيني لمدراما اليندية من 
 .حيث كثافة التعرض ليا

ن كثافة تعرض الشباب الجامعي الفمسطيني لمضامين الدراما اليندية أكما 
ر ومعتقدات وسموكيات وقيم قد لى اكتسابيم ألفكاإالمقدمة بالفضائيات العربية يؤدي 

تتناقض مع قيميم المجتمعية، لذا كانت ىذه الدراسة بيدف التعرف عمى العالقة بين 
تعرض الشباب الجامعي الفمسطيني لمدراما اليندية المدبمجة المقدمة بالفضائيات 

 العربية وقيميم المجتمعية. 

من الباحثين والمتخصصين في مجال  كثير مجالوتعد دراسة القيم موضع 
العموم اإلنسانية واالجتماعية لما ليا من أىمية بالغة ودور في تشكيل السموك 

ما يزيد من ماإلنساني باعتبارىا من أقوى المعايير التي توجو ىذا السموك، ولعل 
بث أىمية دراسة القيم ودور الدراما التمفزيونية في تشكيميا والتأثير عمييا، دور ال

الفضائي في تشكيل عقمية الشباب من خالل توجيو اىتماماتو وسموكياتو فيغرس فيو 
بشكل ينجم  اوتفضيالت تسعى الى تحطيم القيم واالخالقيات المقبولة اجتماعيً  اقيمً 

لى االنسياق وراء محاكاة إويدعو  ،عنيا صراع بين االجيال ييدد التماسك االجتماعي
 .(4)خالقيانحالليا األسمبيات الثقافات الوافدة و 

 :دراسةمشكمة ال

تنحصر المشكمة البحثية في رصد وتحميل العالقة بين تعرض الشباب 
قيميم المجتمعية،  الجامعي الفمسطيني لمدراما اليندية المدبمجة و إنعكاسيا عمى
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االقتصادية( التي تتضمنيا و سرية، األو االجتماعية، و وكذلك تحميل القيم )الدينية، 
إلى  باإلضافة ،اليندية المدبمجة المقدمة بالفضائيات العربية وطريقة تناوليا الدراما

وعالقة ىذا التعرض  ،التعرف عمى مدى تعرض الشباب الجامعي الفمسطيني ليا
 .بقيميم المجتمعية

 تساؤالت الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى إقبال الطمبة ومتابعتيم لمدراما  
والكشف عن جممة التفاعالت واإلدراكات الناجمة عن تأثير ىذه المضامين  ،اليندية

دراك المتمقي لمختمف القيم التي تعبر عنيا ،التي تحتوييا كذلك قياس  ،ومعرفة تمقي وا 
 .ومعرفة درجة تغيير سموكيات الطمبة وأفكارىم ،درجة متابعة الطمبة ليذه الدراما

 يا وىي:نسة لإلجابة عوىناك عدة تساؤالت فرعية تسعى الدرا

 لممسمسالت اليندية المدبمجة؟ ما مدى مشاىدة طمبة الجامعات الفمسطينية _1

 ما ىي المسمسالت المفضمة لدييم؟ ولماذا؟ _9

 ما دوافع الطمبة لمشاىدة المسمسالت اليندية المدبمجة؟ _6

 ما القضايا التي تعالجيا المسمسالت اليندية المدبمجة؟  _4

 التي تقدميا المسمسالت اليندية المدبمجة؟ ما القيم  _.

 ما ىي مظاىر تأثير المسمسالت اليندية المدبمجة عمى الطمبة؟ _.

 ؟ما أسباب عدم مشاىدة بعض الطمبة لممسمسالت اليندية المدبمجة _8

 والبديل ليا؟ اما ىي المقترحات الكفيمة بالحد من تأثيرى _7

لمحد من اآلثار السمبية لممسمسالت اليندية  نو المبحوثما المقترحات التي يراىا _ .
 المدبمجة
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 أهداف الدراسة:

الكشف عن معدل ودوافع تعرض الشباب الجامعي الفمسطيني لمدراما اليندية  -1
المدبمجة المقدمة بالفضائيات العربية، ومدى ميميم لتقميد بعض األنماط السموكية 

 التي تجسدىا الشخصيات المشاركة بيا.

العالقة بين كثافة تعرض الشباب الجامعي الفمسطيني لمدراما تحديد طبيعة  -9
اليندية المدبمجة المقدمة بالفضائيات العربية وقيميم المجتمعية في ضوء نظرية 

 الغرس الثقافي.

االقتصادية( التي تتضمنيا و ، األسريةو االجتماعية، و التعرف عمى القيم )الدينية،  -6
 لفضائيات العربية وطريقة تناوليا.الدراما اليندية المدبمجة المقدمة با

قياس العالقة بين كثافة تعرض الشباب الجامعي الفمسطيني لممسمسالت اليندية  -4
 المدبمجة ومدى استعدادىم ألن يسمكوا سموكيات تحاكي أبطال تمك المسمسالت.

التعرف عمى العالقة بين الدوافع )النفعية والطقوسية( لتعرض الشباب الجامعي   -.
الفمسطيني لمدراما اليندية المدبمجة المقدمة بالفضائيات العربية والتأثيرات 
االتصالية )الرضا والتفاعل االجتماعي والغرس( الناتجة عن تعرضيم ليذا النوع 

 من الدراما.

 :دراسةأهمية ال

ة الدراسة في الشريحة المعنية بالبحث أال وىي الشباب باعتبارىا تكمن أىمي 
وىي الفئة األكثر تعرضا وتأثرا بيذه البرامج نظرا  ،قطعة أساسية في المجتمع وعموده

لخصائص الشباب ومشكالتيم وقابميتيم لمثل ىذه البرامج وتبنييا وقيميا بدافع 
 قاء الضوء عمى:و تكمن أىمية الدراسة في إل ،االنفتاح والتحضر
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مفيوم المسمسالت اليادفة والمفيدة والذي من المفترض أن تسعى القنوات  .1
 العربية إلنتاجيا وبثيا كبديل عن كل دخيل من المسمسالت المدبمجة.

يد القائمين عمى القنوات بمتطمبات واحتياجات الجميور مما يساعدىم عمى قت .9
 وتحافظ عمى قيم مجتمعاتنا اإلسالمية. ،إنتاج دراما تنافس الدراما األجنبية

م معمومات عممية دقيقة تساعد القنوات في وضع خطة درامية مستقبمية يتقد .6
 تتناسب مع المشاىد العربي بثقافتو العربية.

 :مصطمحات الدراسة

ن داخل و ن المقيمو ن الفمسطينيو ىم المواطن الشباب الجامعي الفمسطيني: -1
وتتراوح أعمارىم ما  ،ن إلى طبقات اجتماعية مختمفةاألراضي الفمسطينية وينتمو 

ن بإحدى الجامعات الفمسطينية المعترف بيا من قبل و ومقيد ،( سنة.9-17)بين 
 وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية.

ىى عبارة عن أحكام عقمية انفعالية توجينا نحو رغباتنا واتجاىاتنا، يكتسبيا  :القيم -2
 .(.)المجتمع و تصبح ىى محرك لسموكو الفرد من ويتعمميا

 عمى تدل اعمموا بمعنى "دراو" القديم اليوناني الفعل من مشتقة دراما كممة :الدراما -3
 وكانت.والحركة العمل عمى تشتمل المحاكاة ألن ؛محاكاة تعتبر كما الحركة
 ومختمفة متطورة بوسائل التمفزيون والراديو إلى وانتقمت ،فقط المسرح في تستخدم

 .(.)المسرح عن
ذات  مسمسالت ترفييية بأنياتعرف المسمسالت اليندية  :المسمسالت الهندية -4

نتاجقصة  منفصمة يتم  أوحمقات متصمة  إلىتنقسم  ،وتصوير وتمثيل ىندي وا 
 ةوتركز عاد ،وتعكس التقاليد والقيم والثقافة اليندية ،بثيا عبر القنوات التمفزيونية

وتناسب كافة الفئات العمرية وتعتمد عمى وجود  ،واليومية األسريةعمى الحياة 
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فييا  األساسيةحبكة درامية يتزايد تعقيدىا بتقدم حمقات المسمسل وتكون المغة 
 (8اليندية والبنجابية والبنغالية.)

، بالحديث األجنبيةتعنى دمج الصوت بالمغة العربية والمترجم عن المغة  :المدبمجة -5
فيبدو الممثل وكأنو  األجنبيةيقال عمى ألسنة الممثمين المتحدثين بالمغات  الذي

 (.7يتحدث العربية )

 :لمدراسة النظري اإلطار

 :المسمسالت الهندية مفهوم

التي و شيوعا  األكثرالترفيو  أنواعنوع من  بأنيالمسمسالت اليندية تعرف ا 
الحمقات التمثيمية المسمسمة  وىي عبارة عن سمسمة من ،العمريةالفئات تناسب جميع 

عمى وجود حبكة في بنائيا وتعتمد  ،والقيم الينديةوثقافتو المجتمع  عكس صورةالتي ت
 (.).درامية مستمرة يتزايد تعقيدىا بتقدم حمقات المسمسل

نتاجمسمسالت ذات قصة  بأنيااليندية الدرامية المسمسالت  أيضاوتعرف    وا 
منفصمة يتم بثيا عبر القنوات  أوحمقات متصمة  إلىتقسم  ،وتصوير وتمثيل ىندي

البنغالية  أوالبنجابية  أوىي اليندية و فييا  األساسيةالمغة ب عرضوت ،اليندية
 (11).وغيرىا

 (11) :أهم خصائص المسمسالت الهندية في النقاط التالية

 .عمى الحياة االجتماعية والرومانسية لممجتمع الينديبشكل كبير تركز 

 المجتمع اليندي كمجتمع متحضر مع الحفاظ في الوقت نفسو عمىتصور 
 .التقاليد والموروثات القديمةو  العادات

 .المعروضة وتنوعياجاذبية القصص تركز عمى  -6
 .الجذابة واألغاني يةالموسيق األلحاناستخدام  -4
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 .لجذب انتباه الجميور والخدع السينمائيةتوظيف التقنيات البصرية -. 

 (12)شباب: مشاهدة المسمسالت الدرامية الهندية عمى الثر أ

كثير في  شبابال المسمسالت اليندية عمى ؤثرت :عمى القيم المجتمعية التأثير – أوال
تجسيد  إلى فباإلضافة ،التي ال تتوافق مع القيم والمعايير المجتمعية األشياءمن 

 زيادةؤدي تو  ،شبابعمى نفسية ال افان مشاىد العنف تؤثر سمبً  نظرية المؤامرة
 .الصوابمن عدم القدرة عمى تمييز الخطأ  إلىالتعرض لتمك المسمسالت 

تحتوى عمى المسمسالت اليندية بعض مشاىد  قدمت :اجتماعية تأثيرات – ثانيا
 شباب،عمى ال ةسمبي تأثيرات يعكسمما  إجرامية وأنشطةمسيئة  إباحيةسموكيات 

فتيات مالئمة لمالنسائية غير المالبس الموضة والتعرض ىذه المسمسالت  كما
 .في كثير من المجتمعات المحافظة الشابات

 من خالل التعرض لممسمسالت اليندية شبابيتعمم اليكتسب و : لغوية تأثيرات –ثالثا
المشاىدة والتعرض كثافة  فإنوبالتالي  ،بسرعة ويتقنون التحدث بياالمغة 

 شباباستماع ال زيادة فإن كذلك.،لممسمسالت يضر بالتراث المغوي التقميدي
 .بيا المغوي التأثر يزيد مناليندية  لألغاني

من الجوانب السمبية مثل  ادداليندية ع تعرض المسمسالت :نفسية تأثيرات –رابعا 
بالسمب عمى الطبيعة  ينعكسوىو ما ،األسرة أفرادع بين راوالص ،والكره التآمر

 تمكل شبابمحاولة ربط ال إلى التأثيرىذا  ويعود ،لمشبابوالتكوين النفسي 
مظاىر ه المسمسالت ذىعرض ت لكذك ،يعيشونيا التي مع الحياة الواقعية األحداث

 بين الجنسين.  الحب والعالقات االيجابية
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 (16) الهندية:المترتبة عمى تعرض الشباب لممسمسالت االيجابية المزايا 
  الثقافة اليندية.ومنيا مختمفة الثقافات عمى التعرف ال

 .وتطورىاالموضة  متابعة تحديثات
 .تيمحيا وأسموب تطوير نمط في الرغبة

 .من خالل تعمم التعامل مع المواقف المختمفةالحياة صعوبات التغمب عمى 
 .وتحقيق المتعة من خالل مشاىدة المسمسالت الترفيو وتمضية الوقت

 .العادات السميمةعمى  األبناءتربية 
 .األسرة أفرادلية ومساعدة ز احترام الكبير والقيام بالواجبات المن

 .متنزهلت قوو  ،وقت لمعب ،منوملفيناك وقت  (تنظيم الوقت)التقيد بالوقت 
براز ،الترتيب والنظافة وجمال الطبيعة  .واألثريةم التاريخية بعض المعال وا 

 .والثقة بو خراآلمراعاة مشاعر 
 .حب الحياة بشرف والتمسك بيا بنبل

 (14)ممسمسالت الهندية: المترتبة عمى متابعة الشباب لسمبيات ال
 واجتماعيا التى تقدم عبر تمك  وأخالقيا اقانونيالسوية السموكيات غير  تقميد

 المسمسالت.
  لتشويومما يؤدى  لدى الشباب التقاليدالعادات و والقيم و لمثل في االتغيير السمبي 

 .الثقافة
 يعكس التأثير السمبى ما م وأصدقائيم أقرانيممع  كممات ىندية في التواصل استخدام

 .العربية عمى المغة
 قيممخالفتيا ل رغماليندية  واألزياء المالبس تقميد الممثمين الينود في ارتداء 

 .اتيممجتمع
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  أنيامن خالل تصويرىا االنتقام والعدوانية ممارسة السموك عمى تشجيع الشباب 
 جزء أساسي من شخصية بطل المسمسل.

 العالقات سيولة بناء من خالل التركيز عمى  ة لدى الشبابالجنسي غريزةال إثارة
 .الزواج إطاربعيدا عن 

 وتبسيط طرق استخدامو ،اإلجراميالسموك  تشجيع الشباب عمى ممارسة. 

 غرائيا ،البراق الغربي النموذج العربية بتقديم مرأةال تغريب  األزياء والموضة بتقميد وا 
 .واليندية الغربية

 ثارة بالحرمان الشعور إثارة  (.1) .المنال خاصة لدى الشباب بعيدة آمال وا 

 األجيال ثقافة بين اليوة اتساع. 

 الحياة مواقف مواجية من اليروب. 

 الرجال بنزوات مقترنة سمعة وجعميا ،المرأة بقيمة النزول. 

 الصحيحة لمقيم منافيةيما ق تقدم لممشاىدين. 

 اإلباحية الثقافة وتنشر واإلناثاالختالط بين الذكور  تشجيع. 

 داخل  الجماعة روح وقتل ،الذاتية بالعظمة والشعور ،الفردية المغامرة تمجيد
 المجتمع.

 خالقىأو  ،وديني،وثقافي ،ولغوي ،فكري اغتراب ينتج عنيا. 

 وتبريرهالعنف  ثقافة نشر. 
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 (16)ارتفاع نسبة مشاهدة المسمسالت الهندية لدى الشباب أسباب

كونيا تتمتع بعدد لممسمسالت اليندية يعود سبب زيادة نسبة تعرض الشباب ل 
  :بيم لمشاىدتيا ومنياذتميزىا عن غيرىا وتج الخصائص التيمن 

  في مناطق طبيعية  ةعاد ىاحيث يتم تصوير  ،واإلمتاع اإلبياراعتمادىا عمى
 .لمجتمع الينديفي او في منازل تعكس الطابع الحضاري المتقدم ا ،ساحرة

 وتتسم  ،يجابيةإتجسيد اليوية الثقافية بصورة  إلىالمسمسالت اليندية  تسعى
صعوبة فيميا جيدا من  كسمما يع يا،اليوية الثقافية بالتعقيد وتعدد وجوى

من مسمسل  أكثرعدد المصادر ومتابعة فيتطمب ت ،خالل مصدر واحد فقط
 .لفيميا

  من اليوية  رئيسياليوية الجنسية كمحور  إبرازلمسمسالت اليندية عمى اتركز
انفتاحا  أكثربشكل  رجل والمرأةالثقافية وتتناول تمك المسمسالت العالقة بين ال

 .وحرية

  مى أنيا وتصويرىا عالقصص الفريدة والغريبة تتميز المسمسالت اليندية بعرض
 .ةواقعي

  المتبادلة المسمسالت اليندية لممشاعر والعواطف  عرضطريقة المبالغة في
 .بين الرجل والمرأة

  األحداثوالتشويق في عرض  اإلثارة أسموبعمى  المسمسالت الينديةاعتماد. 
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 الدراسات السابقة: 

 (18)(2219دراسة )نعيمة عطوى،  -1

ثارىا عمى جميور المراىقين ،ىدفت الدراسة آحول واقع الدراما المدبمجة و  
وتعد الدراسة من الدراسات  ،ثر الدراما المدبمجة عمى عينة من المراىقينألمتعرف عمى 

ارتفاع  وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا،واستخدمت منيج المسح ،الوصفية
و ىذه نسبة القيم والمعايير واالخالقيات المختمفة عن المجتمع الذي تعرض في

 ،المسمسالت مما جعميا تخمق حالة من القمق واالرتباك لدى كثير من أفراد المجتمع
ن أخطر ما يعرض من خالل ىذه الدراما ىو تقديم صور مبالغ فييا عن أواعتبرت 

 اوزيادة التعرض ليذه الدراما يخمق لدى المراىقين شعور  ،جنبية المتطورةالمجتمعات األ
و تقمص الشخصيات التي تعرضيا أعمى لمتقميد األ فيدفعيم ،بالنقص وعدم االنتماء

سالمية اإلدراما ىو الجاد بديل يإن يتم أوىذا يتطمب  ،عجاب بياالدراما من شدة اإل
اختيار  ووكذلك ضرورة توعية الشباب  ،جنبيةقادرة عمى المنافسة وتغني عن األال

 .فضل ليمالمضامين األ
 (18()2219وسام سامي عمي، )دراسة  -2

الثقافة اليندية التى تعكسيا الدراما اليندية المقدمة فى القنوات  أنماطحول  
التى تعكسيا  واستيدفت الدراسة التعرف عمى أنماط الثقافة ،الفضائية: دراسة تحميمية

 من خالل التعرف عمي المضمونالدراما اليندية المقدمة فى القنوات الفضائية، 
وطبقت الدراسة  ،ياورصد األنماط الثقافية التى تقدم من خالل ،ياالدرامي المقدم فى

الفضائية،  MBC Bollywoodعمى مجموعة من األفالم اليندية المقدمة عمى قناة 
( فيمما، وثالث مسمسالت وتوصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان 98بواقع )

يث المضمون الدرامي أىميا أن المضمون "االجتماعي" جاء فى الترتيب األول من ح
 ،(%8..)يميو المضمون السياسي بنسبة  ،(%8..7)المقدم فى الدراما اليندية بنسبة 
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وجاءت الديانة "اليندوسية" فى الترتيب األول بين الديانات المقدمة فى األفالم اليندية 
وجاء ممبس النساء  ،(%99.4)يمييا الديانة السيخية بنسبة  ،(%...4)بنسبة 

فى الترتيب األول بين الممبس اليندي المقدم فى الدراما اليندية بنسبة )الساري( 
 .(%61)بينما جاء الممبس األجنبي فى الترتيب الثاني بنسبة  ،(48.4%)

 (.1)(2218طمحة،  المجيد دراسة )عبد -6

 صنعاء، دراسة جامعة طمبة عمى التركية لممسمسالت الثقافية حول التأثيرات 
 طالب عمى التركية لممسمسالت الثقافية التأثيرات لمعرفة ىدفت الدراسة ،مسحية
صنعاء  جامعة طالب مشاىدة من خالل التعرف عمى مدى صنعاء، جامعة

 مشاىدتيم وأسباب لدييم، المفضمة المسمسالت عمى والتعرف التركية، لممسمسالت
 التي ةالثقافي والقيم المسمسالت، ىذه تعالجيا القضايا التي معرفة إلى إضافة ليا،

 عمى واعتمدت،الثقافي الغرس واستخدمت نظرية الطالب، عمى وتأثيرىا تحمميا
 وىي عمدية باختيار عينة ستبانةاال طريق عن وذلك المسح، بأسموب الوصفي المنيج
 عينة مشاىدة أن أسباب منيا النتائج من عدد إلى الدراسة وتوصمت .صنعاء، جامعة
 طريقة اليامة، لمقضايا معالجتيا :مثل أمور، عدة في تتمثل المسمسالت ليذه الدراسة

 والترفيو، التسمية العمل، جودة المسمسالت، في بالممثمين عرضيم لمقضايا، إعجابيم
 عدم أسباب أن كما ،الواقع من اليروب وقت الفراغ، تضييع التجديد، من نوع مجرد

 القضايا، عرض في تبالغ التركية المسمسالت ىذه بأن تعميمو تم نيأخر  مشاىدتيا من
 مخمة، ومشاىدىا ،مجتمعاتنا العربية وتقاليد عادات مع تتوافق ال كذلك أنيا

 ومضمونيا غير جيد.

 (22))2218فاطيمة أعرب  ،فريدة عباس)دراسة  -4

شكالية األجنبيةحول الدراما   نموذج المسمسل البرازيمى  الثقافياالختراق  وا 
المسمسل في  مشاىديدراسة ميدانية عمى عينة من الشباب  mbc4أسرار اينجل لقناة 
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وىدفت الدراسة لمتعرف عمى االنعكاسات التى يخمفيا مشاىدة مسمسل  ،مدينة سطيف
عمى الشباب، ومدى تسمل ثقافة العولمة  واألخالقيةينجل عمى القيم االجتماعية  أسرار

الدراسة عمى المنيج الحديثة والفضائيات العربية، اعتمدت  اإلعالمعبر وسائل 
واستخدمت أداة االستبيان لجمع المعمومات من عينة الدراسة القصدية التى  المسحي

اينجل في والية سطيف،  أسرارمسمسل  متابعيمفردة من الشباب  (111)تمثمت ب
ىن األكثر مشاىدة  اإلناثبان فئة  أىمياواظيرت الدراسة مجموعة من النتائج تمثل 

 (%8.)ن أ أيضا وأوضحت، (%1.(رامج من الذكور وذلك بنسبةليذا النوع من الب
المبحوثين  أغمبيةن أو  ،سنة .9-17ما بين  أعمارىممن مشاىدى المسمسل تتراوح 

وقيم وعادات وتقاليد  ،خالقياتأيرون أن قيم المسمسل ال تعكس سموكيات و 
 ومحتواه المسمسلوكذلك يدرك أفراد العينة أن فكرة ،صيمةالمجتمعات العربية األ

من المبحوثين أن ترجمة المسمسل بالميجة  (%.8)ويرى  ،في تجسيد العولمة انيسيم
  .لمشباب الثقافيسيم بشكل كبير في االختراق تالسورية 

 (21)) 2218ناهد البدري، )دراسة   -5

حول البرامج الدرامية التمفازية لقناة زي ألوان وانعكاساتيا عمى المجتمع  
 م(. وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أشكال9118-.911في الفترة من ) ،السوداني

والتعرف عمى التقنيات التي يتم استخداميا في إنتاج  ،وأساليبيا الدراما التمفزيونية
 و الديكور و الموسيقى)المسمسالت والتي تعتبر بمثابة عناصر جذب لممشاىد 

قيم وعادات مجتمعات وتؤثر عمى اإلضاءة( التي يمكن أن تؤثر في نقل  و المالبس
الوعي الثقافي لمجتمعات أخرى قد تكون مخالفة ومتقاطعة مع ىذه القيم المعروضة 

والتعرف عمى القيم والعادات التي  ،عمى تمك المسمسالت المترجمة أو المدبمجة
 ،تعرضيا المسمسالت اليندية عبر قناة زي ألوان عمى ثقافة المجتمع السوداني

 ،لباحثة المنيج الوصفي لمحصول عمى أكبر قدر من المعموماتواستخدمت ا
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أن قناة زي ألوان ليا تأثير سمبي  ،وتوصمت الدراسة لعدد من النتائج أىميا يتمثل في
وىذا يدل عمى أن األساليب التي تعرض بيا ىذه القناة  ،عمى المجتمع السوداني

ادات وتقاليد وثقافة مسمسالتيا فييا بعض المظاىر الفاسدة التي تختمف عن ع
المجتمع السوداني، وأكدت الدراسة أن ميل المشاىد السوداني إلى متابعة المسمسالت 
اليندية مع إدراكو أنيا غير موجية إليو لو تأثير سمبي عمى أفكاره وثقافتو، وكذلك 

ىو أكثر ما يجعل ىناك تأثير لتمك  تياجرأو أثبتت الدراسة أن تنوع القضايا اليندية 
رتباط وطالبت الدراسة بضرورة اىتمام القنوات السودانية بالبرامج ذات اال ،سمسالتالم

رتباطيا بقضايا التنمية ومساعدة المجتمع  ،المحمي مع قيام المسئولين بتقويم البرامج وا 
 عمى حل مشكالتو.

  shangeer, k.)(22)(2018)دراسة  -6

حول أثر المسمسالت اليندية عمى الحرية االجتماعية لإلناث، ىدفت الدراسة  
عمى  وأثرىاالشابات نحو مشاىدة لممسمسالت اليندية  اإلناثلمتعرف عمى اتجاىات 

، استخدمت المنيج المسحي ،وىى دراسة وصفية ،من منظورىم ةحريتيم االجتماعي
وتمثمت عينة الدراسة  ،لمنتائجواستخدمت أداتي االستبيان والمقابمة لموصول 

ما  أعمارىموتتراوح  ،يسكن مدينة ساحمية في بنجالديش ،اإلناثمفردة من  (111(من
ناث نظرا الرتفاع وتعمد الباحث اختيار عينة الدراسة من اإل ،سنة (97 – 91)بين 
وقد توصمت الدراسة لعدة نتائج  ،مشاىدة المسمسالت اليندية لديين عن الذكور نسبة

معظم الفتيات التى اجريت عميين الدراسة يشاىدن المسمسالت اليندية  أنىميا: أ
نيا في المتابعة يوميا تتراوح يوأن متوسط الساعات التى يقض ،(%79)بنسبة تقارب 

ايجابية لحد  ناث عينة الدراسةوقد جاءت اتجاىات اإل ،لى ساعتينإما بين ساعة 
سموب الحياة العصري أصة فيما تعرضو عن كبير نحو مشاىدة المسمسالت اليندية خا
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كذلك تناوليا قضايا  ،والتعامل مع االخرين ،والمأكل ،والمتقدم في طريقة الممبس
 .وتحرر المرأة اجتماعيا وثقافيا ،سريكالترابط األ اجتماعية رئيسية في المجتمع

  kaleemullah, Jhatial. (2018):(23)دراسة  -7

ثر المسمسالت اليندية المعروضة في القنوات الخاصة عمى تشكيل أحول  
ثر التعرض ألى تحميل إوىدفت الدراسة  ،االجتماعيمفاىيم الشباب نحو التغير 

لممسمسالت اليندية المعروضة في القنوات الخاصة عمى تشكيل مفاىيم الشباب نحو 
وطبقت  ،المنيج الوصفىالدراسة عمى  واعتمدت ،بادآسالم إالتغير االجتماعي في 

( 66)قل من أ أعمارىمفي مرحمة الشباب  اإلناثمفردة من  (911)عمى عينة قواميا 
وجية نظرىم فى تأثير  من خالل عينة عمدية لمعرفة ،بادآسالم إفي مدينة  عام

 واستخدمت الدراسة ،المسمسالت اليندية عمى تشكيل مفاىيميم نحو التغير االجتماعي
وقد توصمت الدراسة لعدد من النتائج  ،كأداة رئيسية في جمع البيانات أداة االستبيان
ر بشكل من عينة الدراسة أن التعرض لممسمسالت اليندية يؤث (% 7.)أىميا: يرى 
ن أىم القضايا من وجية أو  ،تشكيل مفاىيم الشباب نحو القضايا المجتمعية كبير عمى

وتخمصيا من القيم والعادات والتقاليد التى  نظر عينة الدراسة تتمثل في تحرر المرأة
 أفضلضرورة تطوير الموروث الثقافى السائد في المجتمع لما ىو  وأيضا ،تقيد حريتيا

 ا.وتطورً  انفتاحا وأكثر
 ( 94)(2217بمجياللى تورية، بن لباد الغالى )دراسة   -7

حول الصورة االجتماعية لممرأة األجنبية في الفضائيات العربية دراسة تحميمية  
ىدفت  ،.911اليندية(  ،الكورية ،التركية)لمضمون عينة من المسمسالت المدبمجة 

لى التعرف عمى النماذج النسائية المقدمة في الفضائيات العربية من حالل إالدراسة 
جنبية المدبمجة لمعرفة صورتيا االجتماعية تحميل مضمون عينة من المسمسالت األ

 .وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية ممثمو ب ،التى تقدميا األدوارمن خالل 
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ن ىذه أىميا أوخصمت الدراسة لعدة نتائج  ،من خالل تحميل مضمونيا ،مسمسالت
عمى المرأة والمرأة الحضرية  ،المسمسالت تيتم بالمرأة الغنية عمى حساب المرأة الفقيرة

ساس أجنبية المدبمجة عالقة المرأة بالمرأة عمى الريفية، وتصور المسمسالت األ
نيا تنافسية وعدائية، كذلك تصور عالقة الرجل بالمرأة داخل دائرة أب ،أسرية ،صداقة
بناء تمك المسمسالت تواصل المرأة مع األ -يضاأ -وتصور ،والحب ،الزواج ،الصراع
 ر من اىتماميا بفئات أخرى ثبوضعية المرأة المتزوجة أك-أيضا  -وتيتم ،سمبى بنمط

 (25)(2217)دراسة رائد أبو ربيع   -9

بعنوان: "اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو تأثير الدراما التركية المدبمجة 
ىدفت )زة نموذجاغقطاع  ،عمى القيم االجتماعية والجمالية في المجتمع الفمسطيني

عمى مدى متابعة الدراما التركية المدبمجة ودوافع متابعتيا الدراسة إلى التعرف 
واتجاىات الجميور الفمسطيني نحو تأثيرىا عمى القيم االجتماعية والجمالية في 
المجتمع الفمسطيني، ويعد ىذا البحث من البحوث الوصفية، حيث استخدم الباحث 

ناثا) المنيج المسحي، بأخذ عينة متاحة وتوصمت  .مفردة (11.)تقدر ب) ذكورا وا 
الدراسة إلى عدة نتائج أىميا، وجود متابعة عالية من المبحوثين، التي جاءت بدافع 

التركية ىدفت إلى كسب تأييد  الدراماأن  نو المبحوثمية، كما اعتقد المتعة والتس
المجتمعات العربية لتركيا، وأنيا غزو ثقافي في محاولة إلرجاع الدولة العثمانية، كما 

مع القيم الفمسطينية، ووافق بعض المبحوثين أن  فقن أنيا تتو اعتقد بعض المبحوث
 .المسمسالت التركية تؤثر عمى قيم المجتمع الفمسطيني

 سابقة: التعميق عمى الدراسات ال 

كونيا من الدراسات األولى  في تختمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة 
التي تتعمق بدراسة تعرض الشباب الجامعي الفمسطيني لمدراما اليندية المدبمجة 

تناولت عالقة  ان الدراسات السابقة عمومً إوعالقتو بقيميم المجتمعية، حيث 
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المقدمة عبر الوسائل اإلعالمية المختمفة بالجميور،  الينديةعالمية المضامين اإل
قيم بفي الفضائيات العربية  لينديةفاىتمت بالتعرف عمى طبيعة العالقة بين الدراما ا

 أسامةسديرة  ،م9118زكية غرابة  ،م9117الشباب كدراسة )عبد المجيد طمحة 
 ،م.911بالل بوترعة  ،،م9118نوال سييمى  ،م9118نجاة بن صالح  ،م9118

واتفقت مع عدد من الدراسات في دراسة المضامين اليندية  (م.911صالح حميد 
بمجاللى توريو،  ،م9117ناىد البدرى  ،م.911وسام سامى عمى )المدبمجة كدراسة 

  (م.911عز الدين تواتى  ،م9118بن لباد الغالى ا

ن ثمة إتفاق بين معظم الدراسات السابقة عمى أن كثافة التعرض لممضامي -
المدبمجة المقدمة بالفضائيات العربية يؤدي إلى تأثيرات سمبية عمى قيم ومعتقدات 

ضعاف التواصل  ،الجميور متمثمة في تدمير البنية األخالقية واتجاىات وا 
االجتماعي، وتدمير المعايير القيمية لديو، ويتوافق ذلك مع الفرض الرئيس 

 دراسة.لنظرية الغرس الثقافي التي تنطمق منيا ىذه ال
 . (26)نوع الدراسة والمنهج المستخدم

التي تستيدف وصف  البحوث الوصفيةتقع ىذه الدراسة في إطار نوع الدراسة:  -1
الظواىر واألحداث، والظروف المحيطة بيا وتصور العالقة بينيا وبين الظواىر 

ستخدام ااألخرى المؤثرة والمتأثرة فييا، كما تصور شكل العالقة بين متغيراتيا ب
بيدف الوصول إلى نتائج تفسر العالقات السببية  وأدواتو البحث العممي بأسالي

 (98)وتأثيراتيا.
 امعياريً  انموذجً  وصفوب منهج المسحتعتمد الدراسة عمى منهج الدراسة:  -2

ختبار الخطوات جمع البيانات والمعمومات عن الظاىرة محل الدراسة، ويسمح ب
ستخالص نتائج او  ،والتحقق من صحة الفروض ،العالقات بين متغيرات الدراسة
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من أبرز المناىج المستخدمة في مجال منيج المسح  ويعتبر ،(97)تفسيرية بشأنيا
 الدراسات اإلعالمية.
تعتمد الدراسة الميدانية عمى ىذا األسموب بيدف التعرف  أسموب مسح الجمهور:

والمعتقدات والتأثيرات المختمفة لدى  ،والقيم والدوافع ،تجاىاتاال عمى اآلراء و
جراء مسح شامل إلصعوبة  ا، ويتم المسح بالعينة نظرً الشباب الجامعي الفمسطيني

 لكافة مفردات مجتمع الدراسة نتيجة لكبر حجمو.

 :مجتمع وعينة الدراسة الميدانية -

 في طالب وطالبات الجامعات الفمسطينية يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية:أ. 
في قطاع غزة، وىي الجامعات ( م9191م / .911)المقيدين لمعام الجامعي 

والبالغ  ،وتشرف عمييا وزارة التربية والتعميم العالي ،كبر عمى مستوى قطاع غزةاأل
 طالب وطالبة. (..61.)عددىم 

بما أن المجتمع األصمي لمدراسة الميدانية يشمل الشباب عينة الدراسة الميدانية: ب. 
الجامعي الفمسطيني في جميع الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، ومن المتعذر 
اإلحاطة بو والتعامل مع جميع مفرداتو، كان ال بد من تحديد عينة لمدراسة، حيث 

( مفردة من طمبة 177ستطبق الدراسة الميدانية عمى عينة حصصية قواميا )
ذكور، حسب نسبة وجودىا  (86( إناث، ).11الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، )
( من مجتمع الدراسة، ويقوم ىذا ا% تقريبً 1.16في المجتمع األصمي لمدراسة، بواقع )

، (.9)، شأنيا شأن العينة الطبقيةQuota)النوع من العينات عمى معيار الحصة )
لمجامعة، وكل فئة منيا  الى أربع فئات رئيسية وفقً إحيث سيتم تقسيم مجتمع الدراسة 

لمجنس، وسيتم االختيار من كل فئة فرعية عدد مفردات  اإلى فئتين فرعيتين وفقً 
 .جودىا في المجتمع األصمي لمدراسةالعينة بناء عمى نسبة و 
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 جامعة الجنس
 (61)قصىاأل

 جامعة
 (61)زهراأل 

 جامعة
القدس 

 (69)فتوحةمال

 الجامعة
 المجموع (66)سالميةاإل

 العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع 
 86 .6..1 .6 964. .9 .448 91 6.81 61 ..9. ذكور
% 41.9 9..1 6... 48.. 68 
 .11 66498 16 .94. 17 8..4 .1 .1.. 96 ...19 إناث
% 81.. .4.1 .9.1 ...7 .6 

 177 ..61. 9. .1.48 44 .44. .6 .1197 6. ..187 المجموع

 :أداة جمع البيانات

 استمارة االستبيان:
انات يجمع الب أدوات إحدىاعتمدت الدراسة عمى استمارة االستبيان باعتبارىا 

 .منيج المسح، بغرض جمع البيانات فى الدراسة الميدانية إطارفى 
 (صدق المحكمين)لالستبيان  الظاهريالصدق 

كمين فى المجاالت حاالستبيان عمى مجموعة من الم استمارةتم عرض 
عادةيا وتم تعديم ،(64)اإلعالمال جالمرتبطة بموضوع الدراسة فى م صياغتيا وفق ما  وا 

 .مالحظاتمن  أبدوه
 ثبات االستبانة:
إذا أعيد تطبيقيا عدة مرات نفسيا  النتائج ىو أن تعطي االستبانةبو يقصد 

إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة  -أيضا-متتالية، ويقصد بو 
يستخدم فييا، أو ما ىي درجة اتساقو، وانسجامو، واستمراريتو عند تكرار استخدامو في 

 وقد تحقق الباحث من ثبات المحور من خالل معامل ألفا كرونباخ،أوقات مختمفة
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Cronbach's Alpha Coefficientكما ىي  الستبانة، وكانت نتائج ثبات محاور ا
 (.1مبينة في جدول )
 ( يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور األداة1) رقم جدول

 معامل ألفاكرونباخ المحاور
 0.945 حجم التعرض لمفضائيات العربية والمسمسالت الهندية المدبمجة المقدمة بها

 0.963 تأثيرات مشاهدات المسمسالت الهندية
 0.987 القيم التنظيمية

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع 1الموضحة في جدول ) النتائجواضح من 
من  تأكد(، وىذا يعنى أن الثبات مرتفع. ويكون الباحث قد 0.789المحاور يساوي )

وصالحيتيا لتحميل  ،مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة األداة وثباتيا أداة الدراسةصدق 
 .الدراسة واختبار فرضياتياواإلجابة عن أسئمة  ،النتائج

 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة: -

 Statisticalمن خالل برنامج التحميل اإلحصائي  وتحميميا تم تفريغ االستبانة
Package for the Social Sciences (SPSS). 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

لوصف عينة (: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  .1
 الدراسة.

 واالنحراف المعياري. ،والمتوسط الحسابي النسبي ،المتوسط الحسابي  .9

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .6
( لقياس درجة Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .4

. وقد استخدمو الباحث يقوم ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بين متغيريناالرتباط: 
وكذلك لدراسة العالقة بين  ،لحساب االتساق الداخمي والصدق البنائي لالستبانة

 المجاالت.
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 البيانات الشخصية :نتائج الدراسة الميدانية 
  الحالة االجتماعية لعينة الدراسة. التالىيوضح الجدول  :الحالة االجتماعية( 2

 يوضح الحالة االجتماعية لممبحوثين (9جدول رقم )
 النسبة التكرارات الحالة االجتماعية

 % ..74 ..1 أعزب
 % 4..1 .9 متزوج
 %111 177 المجموع

من عينة الدراسة تمثل الحالة االجتماعية  (،%..74)( أن نسبة 9يبين الجدول رقم )
و أرمل من العينة متزوجون، ولم يظير بين العينة مطمق أ (،%4..1)أعزب، ونسبة 

كون عدد ل طبيعي أمر أعزبزيادة نسبة  أن، ويرى الباحث سواء من الذكور أو اإلناث
 .بعد الزواجومنيم طالبات يكممن الدراسة ،قميل من الطمبة يقوم بالزواج فترة دراستو

 عينة الدراسة حسب المستوى الدراسيتوزيع  التالىجدول ( يوضح ال6
 عينة الدراسة حسب المستوى الدراسيتوزيع يوضح ( 6جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد المستوى الدراسي
 .1% 61 األول
 ..64% .. الثاني
 67.6% 89 الثالث
 11.1% 91 الرابع
 122.2% 188 المجموع

من عينة الدراسة ىم من الطمبة  ،%).1( أن ما نسبتو )6يتضح من جدول )
ىم من الطمبة في المستوى الثاني، %(،..64في المستوى األول، بينما ما نسبتو )

، %(11.1ىم من طمبة المستوى الثالث، بينما ما نسبتو )، %(67.6بينما ما نسبتو )
، ويرى الباحث أن تنوع نسبو الطمبة بين المستويات ىم من طمبة المستوى الرابع

يفيد الدراسة فى التعرف عمى مدى متابعتيم لمدراما اليندية وفق  المختمفةالدراسية 
 .والفكري التعميميالوقت المتاح أماميم ومستواىم 
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 اإلقامةعينة الدراسة حسب مكان توزيع  التالىيوضح الجدول  مكان السكن:( 4
 اإلقامةعينة الدراسة حسب مكان توزيع  (4الجدول رقم ) يوضح

 النسبة المئوية % العدد مكان االقامة
%... 17 الشمال محافظة   

%66 9. محافظة غزة  
%91.9 67 محافظة الوسطى  

%91.7 41 محافظة خان يونس  
%4..1 .9 محافظة رفح  

%122.2 188 المجموع  

%( من عينة الدراسة ىم من الذين ...( أن ما نسبتو )4يتضح من جدول )
 ،%( ىم من الذين يقيمون في محافظة غزة66يقيمون في محافظة الشمال، بينما )

%( ىم من 91.7بينما )، %( ىم من الذين يقيمون في محافظة الوسطى91.9) بينما
%( ىم من الذين يقيمون في 4..1بينما ) ،الذين يقيمون في محافظة خان يونس

كونيا تقع لسبة الطمبة من محافظة غزة ن، ويتضح من الجدول ارتفاع محافظة رفح
  ومعظم مقرات الجامعات فى مدينة غزة. ،ة من مكان سكناىمبقري

 السكن نوععينة الدراسة حسب توزيع  التالييوضح الجدول (5
 السكن نوععينة الدراسة حسب توزيع يوضح ( .جدول رقم )

% النسبة المئوية العدد مكان السكن  
 4.7% . فيال

%91.7 41 شقة أو منزل في حي راق  
%67.6 89 شقة أو منزل في حي متوسط  
%1..6 .. شقة أو منزل في حي شعبي  

 122.2 188 المجموع
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%( من عينة الدراسة أماكن سكناىم 4.7( أن ما نسبتو ).يتضح من جدول )
 في أحياء راقية، %(ىم من الذين يسكنون في شقق أو منازل91.7وما نسبتو) ،فيال

%( ىم من الذين يسكنون في شقق أو منازل في أحياء متوسطة، 67.6وما نسبتو )
، %( ىم من الذين يسكنون في شقق أو منازل في أحياء شعبية1..6وما نسبتو )

ة شون فى مساكن متواضعة وليست فارىوىذا يوضح أن معظم سكان قطاع غزة يعي
 .المفروض عميو من قبل االحتالل االسرائيمىبحكم الظروف االقتصادية والحصار 

 عينة الدراسة حسب الدخل الشيريتوزيع  التالىيوضح الجدول ( 6
  عينة الدراسة حسب الدخل الشيريتوزيع يوضح ( .جدول رقم ) 

 النسبة المئوية % العدد الدخل الشهري
%17 64 دوالر 522أقل من   

%4..6 84 دوالر 522-1222  
%..99 46 دوالر 1222-1522  
%...1 61 دوالر 1522-2222  

%6.9 . دوالر 2222أكثر من   
%122.2 188 المجموع  

%( من عينة الدراسة ىم من الذين 17( أن ما نسبتو ).يتضح من جدول )
%( ىم من الذين دخميم 4..6دوالر، بينما ما نسبتو) 11.أقل من دخميم الشيري 

%( ىم من الذين دخميم ..99ما نسبتو ) بينما ،دوالر 1111إلى أقل من  11.من 
%( ىم من الذين ...1ما نسبتو ) بينما ،دوالر 1.11إلى أقل من  1111من 

%( ىم من الذين 6.9ما نسبتو ) بينما ،دوالر 1.11إلى أقل من  1.11دخميم من 
الفمسطينية  األسرن مستوى دخل أويوضح الجدول  ،دوالر 9111دخميم من أكثر من

ن أو  ،األسرةقل حسب الدخل ووظيفة رب أو أفى المستوى المتوسط  تىأيفى قطاع غزة 
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مرتفع متمثل فى طبيعة المين التى  اقتصاديتعيش فى مستوى  يانسبة قميمة من
  .وأصحاب المصالح التجاريةيعممون بيا كالوزراء والمسئولين 

 مشاهدة المسمسالت الهندية وتفضيمها: -أواًل 

 مدى متابعة المسمسالت: (1

 يبين الجدول التالي مدى متابعة المبحوثين لممسمسالت بشكل عام.

 يوضح مدى متابعة المبحوثين لممسمسالت بشكل عام( 8جدول رقم )
 النسبة التكرار مدى مشاىدة المبحوثين لممسمسالت

 % ..48 1. نعم
 % 16.6 .9 ال
 % 67.7 86 اأحيانً 

 % 111 177 المجموع

( أن نسبة المشاىدين لممسمسالت بشكل دائم ومنتظم 8يوضح جدول رقم )
، وأن (%67.7)، وأن من يشاىدىا بصورة غير منتظمة تمثل نسبتيم (%..48)ىي 

، وكانت نسبة الذكور (%16.6)نسبة من ال يشاىدون المسمسالت إطالقا ىم 
، ونسبة (%8..69)غير منتظمة ىي  لممسمسالت سواء بصورة منتظمة أو المتابعين

، وىذا (%6.89.)اإلناث المتابعات لممسمسالت بصورة منتظمة أو غير منتظمة ىي 
نتيجة الدراسة فى  وتتفق ،يدل عمى اىتمام اإلناث بالمسمسالت أكثر من فئة الذكور

كبر أبشكل  اإلناثلدى الشباب وكذلك لدى ارتفاع نسبة المشاىدة لممسمسالت اليندية 
 ،(9118)ودراسة رائد أبوربيع  ،.shangeer, k(2018) اسةمع در من الذكور 

 (..911 دراسة )نعيمة عطوى،
  



 2222مايو  –العدد الخامس والسبعون              السنة الثامنة واألربعون –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year  --  Vol. 75 May 2022  252 

 موقع المسمسالت الهندية المدبمجة بين المسمسالت األخرى: (2

يبن الجدول التالي المسمسالت المفضمة عند المبحوثين سواء كانت ىندية أو 
 عربية أو تركية أو أجنبية أو مكسيكية.

 (.6)يوضح المسمسالت المفضمة عند المبحوثين( 7جدول رقم )

 النسبة التكرارات نوع المسمسل المفضل
 % 67.6 89 المسمسالت العربية

 % ..64 .. المسمسالت اليندية المدبمجة
 % 99.6 49 المسمسالت التركية المدبمجة
 %4.7 . المسمسالت األجنبية المترجمة

( أن المسمسالت العربية احتمت المركز األول من 7يوضح الجدول رقم )
، في حين أن المسمسالت (% 67.6)حيث مشاىدة المبحوثين ليا وذلك بنسبة 

 تركيةأما المسمسالت ال ،(%..64)المدبمجة تحتل المركز الثاني وذلك بنسبة  اليندية
 المترجمة فتحتل المركز الثالث من حيث اىتمام المبحوثين بيا وذلك بنسبة

المدبمجة والتي تحتل المركز  األجنبية، وتبقى في ذيل القائمة المسمسالت (99.6%)
ويتضح من خالل الجدول ارتفاع نسبة مشاىدة المسمسالت  ،(%4.7)الرابع بنسبة 

كونيا أصبحت تقدم بالمغة العربية من خالل الدبالج وزيادة عدد لاليندية بعد العربية 
 .اليندية فى السنوات األخيرةالقنوات التى تعرض المسمسالت 
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 :مشاهدة المسمسالت الهندية

 يبين الجدول التالي مدى مشاىدة المبحوثين لممسمسالت اليندية المدبمجة.

 يوضح مدى مشاىدة المبحوثين لممسمسالت اليندية المدبمجة( .جدول رقم )
 النسبة التكرارات مدى مشاىدة المسمسالت اليندية

 %67.16 9. نعم
 %99.8 68 ال
 % 6..6 4. اأحيانً 

 %111 1.6 المجموع

( أن نسبة المتابعين لممسمسالت اليندية المدبمجة .يوضح الجدول رقم )
، ونسبة المتابعين ليا بصورة غير منتظمة ىم (%67.16)بصورة دائمة ومنتظمة ىم 

، أما نسبة الذين ال يشاىدون المسمسالت اليندية المدبمجة إطالقا ىم (6%..6)
، وكانت نسبة الذكور الذين يشاىدون المسمسالت اليندية المدبمجة بصورة (99.8%)

، ونسبة اإلناث المواتي يشاىدن المسمسالت (%...9)منتظمة أو غير منتظمة ىي 
وىذا يوضح المتابعة العالية  ،(%1.6.)اليندية بصورة منتظمة أو غير منتظمة ىي 

التي تحظى بيا المسمسالت اليندية من فئة اإلناث أكثر من الذكور، وأن نسبة ضئيمة 
، وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة االتي ال تشاىد المسمسالت اليندية إطالقً 

kaleemullah, Jhatial. (2018): ىدة لمسمسالت اليندية تحظى بنسبة مشاكون ا
 .ة لدى الشبابوشعبية عالي
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 القنوات التي يشاهد عميها المسمسالت: (3

ن مشاىدة المسمسالت و يبين الجدول التالي القنوات التي يفضل المبحوث
 عمييا، وأي القنوات أكثر مشاىدة.

يوضح القنوات التي يفضل المبحوثون مشاىدة المسمسالت اليندية ( 11جدول رقم )
 (.6)عمييا

مشاىدة المسمسالت  القناة التي يفضل المبحوثون
 اليندية عمييا

 النسبة التكرارات

 %.... .zee alwan 8 ألوانقناة زي 
 %...6 .4 بوليود mbcقناة 

 %11.6 16 قناة ىوليود ىندي
 %98.8 .6 قناة زي افالم

 %11.9 19 قناة اوسكار ىندي

تحتل المركز األول من حيث  zee alwan( أن 11ويتضح من الجدول رقم )
بوليود في المركز الثاني mbc ، تأتي بعدىا قناة(%....)المشاىدة وذلك بنسبة 

، وفي (%98.8)فالم في المركز الثالث بنسبة أ، ثم قناة زي (%...6)وذلك بنسبة 
أما في المركز الخامس تأتي قناة  ،(%11.6)المركز الرابع قناة ىوليود ىندي بنسبة 

 mbcو قناة  zee alwan، وىذا يدل عمى أن قناة (%11.9)ندي بنسبة وسكار ىأ
وذلك لكثرة المسمسالت اليندية  ،يحتالن أعمى نسب مشاىدة من المبحوثين بوليود

، وتعتبر من أكثر التي تعرضيا إضافة إلى مواكبتيا كل جديد من ىذه المسمسالت
توافق نتيجة وت ،عمى مدار الساعةيندية الجديدة تركيزا فى تقديم المسمسالت ال القنوات

ألوان تعتبر أكثر  zeeالتى تؤكد أن قناة  (9117ناىد البدري، )الدراسة مع دراسة 
  .قناة جذب لمشباب
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 مشاهدة المسمسالت الهندية المدبمجة ودوافعها: -اثانيً 

 عدد المسمسالت التي تشاهدها العينة:( 1

 التي يشاىدىا المبحوث في اليوم.ويشير الجدول التالي إلى عدد المسمسالت 

 ن في اليومو يوضح عدد المسمسالت اليندية التي يشاىدىا المبحوث( 11جدول رقم )
عدد المسمسالت اليندية التي يشاىدىا المبحوثون في 

 اليوم
 النسبة % التكرارات

 % .... 81 مسمسل واحد
 % ..64 44 مسمسمين

 % ..8 11 ثالثة مسمسالت
 % ..1 9 أكثر من ذلك
 % 111 .19 المجموع

 من أفراد عينة الدراسة يشاىدون مسمسال (%....)( أن نسبة 11يوضح جدول رقم )
من أفراد  (%..64)وىي التي تتصدر المركز األول، ونسبة  ،في اليوم فقط اواحد

العينة يشاىدون مسمسمين في اليوم وىي تمثل المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان 
والتي تمثل أفراد العينة الذين يشاىدون ثالثة مسمسالت في اليوم،  (%..8)لمنسبة 

ويمييا أفراد العينة الذين يشاىدون أكثر من ثالث مسمسالت في اليوم وذلك بنسبة 
، ويرى الباحث أن ىذه النتيجة تعبر ل المركز الرابع بين النسبوالتي تمث (%..1)

وذلك  أثنينو أمسمسل واحد لون بيعى لمتابعة الشباب لممسمسالت تكعن الوضع الط
أو و الدوام فى الجامعة أالوقت لمدراسة  باقيكونيم يستغمون لحسب الوقت المتاح ليم 

 .األصدقاءالخروج مع 
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 ( طريقة المشاهدة:2

 الجدول التالي كيفية وطريقة مشاىدة المبحوثين ليذه المسمسالت. يبين

 يوضح كيفية مشاىدة المبحوثين لممسمسالت اليندية الدبمجة( 19جدول رقم )
 النسبة % التكرارات كيفية مشاىدة المبحوثين لممسمسالت اليندية

 % 8..1 91 بشكل منفرد
 % 71.8 116 مع األسرة

 % ..1 9 مع األصدقاء
 % 111 .19 المجموع

( كيفية مشاىدة المبحوثين لممسمسالت اليندية، فنجد أن 19فيوضح الجدول رقم )
من أفراد عينة الدراسة يشاىدون المسمسالت اليندية بشكل جماعي  (،%71.8)نسبة 

وىنا يكمن الخطر األعظم في تجاىل  ،مع األسرة أي أنيا تتصدر المركز األول
األسرة مدى خطورة ىذه المسمسالت، ويمييا في المركز الثاني مشاىدتيا بشكل منفرد 

وىنا أيضا يوجد الخطر الكبير حيث أن المشاىد يكون  (،%8..1)وذلك بنسبة 
مع لقطات المسمسل اإليجابية والسمبية دون حسيب أو رقيب، أما في المركز  امنسجم

 .(%..1)لث فتأتي نسبة األفراد الذين يشاىدونيا مع األصدقاء وذلك بنسبة الثا
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 وقت المشاهدة:( 6

ن فييا مشاىدة المسمسالت و ويشير الجدول التالي إلى األوقات التي يفضل المبحوث
 اليندية المدبمجة.

يوضح الوقت المفضل عند المبحوثين لمشاىدة المسمسالت اليندية ( 16جدول رقم )
 بمجةالمد

( أن الوقت المفضل لدى معظم أفراد العينة لمشاىدة 16ويبين جدول رقم )
المسمسالت اليندية المدبمجة فيو ىو وقت المساء والذي تصدر المركز األول بنسبة 

ن فترة إوربما يرجع ذلك إلى أن ىذا الوقت يعتبر وقت فراغ لإلنسان حيث  (77.1%)
الصباح والمساء تعتبر فترة أعمال وانشغاالت، وجاء في المركز الثاني وقت الظييرة 

، أما في المركز الثالث فكان وقت الصباح وحظي عمى نسبة (%11.6)بنسبة 
ضافة إلى أن القنوات في ىذا باإللوقت في ىذا ا شبابوذلك لعدم تفرغ ال (،%..1)

الوقت تقوم بإعادة حمقات األمس من المسمسالت، ونتيجة لعنصر التشويق في ىذه 
 المسمسالت فإن المتابع ليا ال ينتظر اإلعادة ليعمم الجديد في المسمسل.

  

 النسبة التكرارات وقت المشاىدة
 % ..1 9 صباح

 % 11.6 16 وقت الظييرة
 % 77.1 111 وقت المساء
 % 111 .19 المجموع
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 ( ساعات المشاهدة:4

مشاىدة المسمسالت ويوضح الجدول التالي عدد الساعات التي يقضييا المبحوث في 
 اليندية المدبمجة.

يوضح عدد الساعات التي يقضييا المبحوثون لمشاىدة المسمسالت ( 14جدول رقم )
 اليندية المدبمجة

 النسبة % التكرارات عدد ساعات المشاىدة
 % .... 81 ساعة واحدة
 % ..64 44 ساعتين

 % ... 19 ثالث ساعات فأكثر
 % 111 .19 المجموع

لمشاىدة  نو المبحوث( أن عدد الساعات التي يقضييا 14جدول رقم )ويبين 
من أفراد العينة يقضون ساعة واحدة  (،%....)المسمسالت اليندية، نجد أن نسبة 

في اليوم لمشاىدة المسمسالت اليندية وىي النسبة األعمى بين النسب األخرى، أما 
وم لمشاىدتيا وىي تمثل من أفراد العينة يقضون ساعتين في الي (،%..64)نسبة 

من أفراد العينة يقضون ثالث ساعات فأكثر في  (،%...)المركز الثاني، ونسبة 
اليوم لمشاىدة المسمسالت اليندية وتمثل ىذه النسبة المركز الثالث واألخير، وىذا يدل 

، وتتفق ىذه النتيجة فقط في اليوم اواحد عمى أن أغمب أفراد العينة يتابعون مسمسال
أن التعرض المكثف  أظيرتوالتى   ,Jhatialkaleemullah(2018) .راسة مع د

التأثير عمى القيم لدى الشباب وتشكيل مفاىيميم نحو  إلىلممسمسالت اليندية يؤدى 
 .القضايا المجتمعية

  



 عمى عينة من دراسة ميدانية القيم المقدمة فيهافى رأي الجمهور عمى  ثر التعرض لممسمسالت الهندية المدبمجةأ 

 / محمد عمي أبو زايدالباحث                               الجامعات في قطاع غزةالفمسطينيين ب والطالباتطمبة ال 

Forty - eighth year  --  Vol. 75 May 2022  257 

 دوافع المشاهدة:( .

المبحوثين لمشاىدة المسمسالت اليندية بويبين الجدول التالي األسباب التي أدت 
 المدبمجة.

يوضح دوافع المبحوثين نحو مشاىدة المسمسالت اليندية ( .1جدول رقم )
 (68)المدبمجة

 النسبة التكرارات دوافع مشاىدة المسمسالت اليندية
 %..91 .9 معالجتيا لمقضايا االجتماعية اليامة

 %.... .8 التسمية و الترفية
 %91.4 98 اإلعجاب بممثمي المسمسل

 %...1 91 المسمسل اإلعجاب بديكور
 %... 19 اليروب من الواقع
 %8..1 91 تضييع وقت الفراغ
 %... 19 تعرض قضايا جديدة
 %... 19 مجرد نوع من التجديد

 %8.1 .  عرض مسمسالت عربية جديدة معد

( أن الدافع الذي تصدر المركز األول عند أفراد العينة ىو .1ويوضح الجدول رقم )
، يميو في المركز الثاني دافع اإلعجاب بممثمي (%....)التسمية والترفيو بنسبة 

، ويأتي بعدىا في المركز الثالث دافع معالجتيا لمقضايا (%91.4)المسمسل بنسبة 
فكان دافع تضييع وقت  ، أما في المركز الرابع(%..91)االجتماعية اليامة بنسبة 

، وفي المركز الخامس دافع اإلعجاب بديكور المسمسل بنسبة (%8..1)الفراغ بنسبة 
، أما في المركز السادس فتساوت ثالث دوافع في ىذا المركز وىي (%...1)

اليروب من الواقع، وأنيا تعرض قضايا جديدة، وأنيا مجرد نوع من التجديد وذلك 
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لمركز السابع واألخير فكان الدافع ىو عدم عرض ، أما في ا(%...)بنسبة 
، وىذا يدل عمى أن النسبة الكبرى من (%8.1)مسمسالت عربية جديدة وذلك بنسبة 

 المبحوثين يشاىدون المسمسالت اليندية بدافع التسمية والترفيو في المقام األول.
 المسمسالت الهندية المفضمة ودوافع التفضيل:-اثالثً 

 الهندية المفضمة:( المسمسالت 1

 يبين الجدول التالي المسمسالت اليندية التي يفضميا أفراد العينة.

 (67)يوضح المسمسالت اليندية المفضمة لدى عينة الدراسة( .1جدول رقم )

 االترتيب تنازليً  النسبة % التكرارات المسمسالت اليندية المفضمة
 1 % 9..4 9. جودا اكبر

 9 % 16..4 7. فدية
 6 % ...6 .4 الغرامسحر 

 4 % ..64 44 النظرة الثانية
 . %4..9 68 قبول

 . % 96.7 61 األخوات
 8 % 99.9 97 عمي بابا
 7 % 7..1 .9 جيت
 7 % 7..1 .9 األسودالعشق 

( المسمسالت اليندية المدبمجة المفضمة عند المبحوثين ترتيبا .1يوضح الجدول رقم )
 (،% 9..4)تنازليا، فنجد أن مسمسل جودا اكبر تصدر المركز األول وذلك بنسبة 

ويأتي في المركز الثاني  ،والمغول اإلسالمييتحدث عن العصر  ونوربما ذلك يعود أل
بنسبة  المسمسل سحر الغرام، وفي المركز الثالث (% 16..4)مسمسل فدية بنسبة 
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، (%..64) يأتي مسمسل النظرة الثانية بنسبةأما في المركز الرابع ف ،(%...6)
 األخوات، ويأتي مسمسل (% 4..9)ويميو في المركز الخامس مسمسل قبول بنسبة 

، ويتبعو مسمسل عمي بابا في المركز السابع (%96.7)في المركز السادس بنسبة 
في المركز الثامن بنسبة  األسودعشق مسمسمي جيت وال، ثم (% 99.9)بنسبة 

(1..7%). 
 ( أسباب تفضيمهم: 2

قضايا التي تقوم الالمبحوثين لتفضيل بيبين الجدول التالي األسباب والدوافع التي أدت 
 المسمسالت اليندية بمعالجتيا.

يوضح سبب تفضيل المبحوثين لقضايا معينة في المسمسالت ( 18جدول رقم )
 (.6)اليندية

ىذه القضايا في المسمسالت  سبب تفضيل المبحوثين
 اليندية

 النسبة % التكرارات

 % 1.6. .8 ألنيا تمثل واقع نعيشو
 % ..94 61 ألنيا مفقودة من حياتنا
 % ..97 .6 ألنيا تناسب اىتماماتي

 % 4.1 . ألنيا تواكب التطور والموضة

( إلى سبب تفضيل المبحوثين لمقضايا السابق ذكرىا في جدول 18يشير الجدول رقم )
(، فنجد أن السبب الذي تصدر المركز األول في تفضيل ىذه القضايا ىو 11رقم )

، أما في المركز الثاني فكان (%1.6.)وذلك بنسبة  نو المبحوثأنيا تمثل واقع يعيشو 
وكان السبب أنيا  ،(%..97)السبب ىو أنيا تناسب اىتمامات المبحوثين بنسبة 

، أما في المركز الرابع (%..94)مفقودة من حياتنا يمثل المركز الثالث بنسبة 
، ومن (% 4)واألخير فيحتمو السبب ألنيا تواكب الموضة والتطور وذلك بنسبة 



 2222مايو  –العدد الخامس والسبعون              السنة الثامنة واألربعون –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year  --  Vol. 75 May 2022  262 

الجدير ذكره أن السبب "ألنيا تمثل واقع نعيشو" والسبب"ألنيا تناسب اىتماماتي " 
لتفضيل قضايا الدفاع عن الوطن والحروب والفقر كانت في الغالب أسباب 

أما السبب "ألنيا مفقودة من حياتنا" والسبب "ألنيا كانت تواكب التطور ،والبطالة
والعالقات  ،والموضة" كانت في الغالب أسباب تفضيل قضايا الحب والرومانسية

 الزوجية.
 محتوى المسمسالت الهندية المدبمجة: -ارابعً 

 موضوعات المسمسالت الهندية عن العربية:( مدى اختالف 1

يوضح الجدول التالي أن تناول المسمسالت اليندية لمواضيع مختمفة عن المسمسالت 
 العربية كان دافع وسبب مشاىدتيا.

يوضح مدى تناول المسمسالت اليندية مواضيع مختمفة عن ( 17جدول رقم )
 المسمسالت العربية

اضيع مختمفة عن مدى تناول المسمسالت اليندية مو 
 المسمسالت العربية

 النسبة % التكرارات

 % 6.9. 8. نعم
 % 7.8 11 ال

 % 67.1 47 إلى حد ما
 % 111 .19 المجموع

 

( مدى تناول المسمسالت اليندية المدبمجة مواضيع 17يالحظ من خالل الجدول رقم )
من أفراد عينة الدراسة  (،%6.9.)مختمفة عن المسمسالت العربية، فنالحظ أن نسبة 

يؤكدون عمى تناول المسمسالت اليندية مواضيع مختمفة عن العربية، ونسبة 
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من أفراد العينة رأوا أن المسمسالت اليندية تتناول مواضيع مختمفة عن  (،67.1%)
المسمسالت العربية إلى حد ما، أما الذين يرون أن المسمسالت اليندية ال تتناول 

، وىذا (% 7.8)المسمسالت العربية من أفراد العينة يمثمون نسبة  مواضيع مختمفة عن
مازالت تسير عميو الدراما العربية في اختيار  ذييدل عمى النمط التقميدي ال

وىذا  ،األمر الذي أدى إلى تفوق المسمسالت اليندية عمييا،موضوعاتيا وعدم التجديد
ندية ال تتناول مواضيع مختمفة ما يفسر انخفاض نسبة الذين يرون أن المسمسالت الي

 عن العربية.
 ( مدى تمبية المسمسالت الهندية الحتياجات أفراد العينة:3

يشير الجدول التالي مدى تمبية المسمسالت اليندية الحتياجات الجميور من خالل  
 طرحيا لقضايا متنوعة ومختمفة.

 احتياجات الجميوريوضح مدى تمبية المسمسالت اليندية المدبمجة ( .1جدول رقم )
 النسبة % التكرارات مدى تمبية المسمسالت اليندية احتياجات الجميور

 % 11.1 14 نعم
 % 68.6 48 ال

 % ..1. .. إلى حد ما
 % 111 .19 المجموع

من أفراد عينة الدراسة يرون أنيا تمبي  (،% ..1.)( أن نسبة .1يبين الجدول رقم )
من أفراد العينة يرون أنيا تمبي  (،% 11.1)احتياجات الجميور إلى حد ما، ونسبة 

وىذا يدل عمى تركيز المسمسالت اليندية عمى قضايا تيم  ،احتياجات الجميور
بي من أفراد العينة يرون أن المسمسالت اليندية ال تم (،%68.6)الجميور، أما نسبة 
 احتياجات الجميور.
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 لهجة وشكل المسمسالت الهندية المدبمجة: -اخامسً 

 ( المهجة المدبمجة بها:1

يبين الجدول التالي أن رغبة المبحوثين في مشاىدتيم ليذه المسمسالت ىو دبمجتيا 
 بميجة بسيطة وسيمة ومحببة بالنسبة ليم، وىي الميجة السورية.

 يفضل المبحوثون سماع المسمسالت اليندية بيا يوضح الميجة التي( 91جدول رقم )
 النسبة % التكرارات الميجة المفضمة في المسمسالت اليندية

 % 4.4. .11 الميجة الشامية
 % 6.9 4 الميجة الخميجية
 % 9.4 6 الميجة المصرية

 % 111 .19 المجموع

وسماع ( أن الميجة التي يفضل المبحوثون مشاىدة 91يوضح الجدول رقم )
 (،% 4.4.)وتأخذ المركز األول بنسبة اليندية بيا ىي الميجة الشامية  المسمسالت

وىذا يرجع إلى خفة الميجة الشامية بشكل عام و السورية بشكل خاص لسيولة فيميا 
من أفراد  (،% 6.9)وقربيا من الميجة الفمسطينية بعكس الميجات األخرى، ونسبة 

ة في المسمسالت اليندية وتأخذ المركز الثاني، أما العينة يفضمون الميجة الخميجي
 ،(%9.4)المركز الثالث فكانت الميجة المصرية حيث يفضميا أفراد العينة بنسبة 

كون الميجة السورية قريبة من لميجة الفمسطينية ويتفاعل معيا لويعمل الباحث ذلك 
 .الشباب كونيا بسيطة ومفيومو بالنسبة ليم
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 ( شكل المسمسالت:2

 يبين الجدول التالي مدى تقييم أفراد العينة لشكل المسمسالت اليندية.

 يوضح تقييم المبحوثين لشكل المسمسالت اليندية المدبمجة( 91جدول رقم )
 النسبة % التكرارات شكل المسمسالت اليندية

 % 1..1 94 ممتاز
 % ..49 4. اجيد جدً 
 % 4..9 69 جيد
 % ... 8 مقبول
 % 8.1 . ضعيف
 % 111 .19 المجموع

من أفراد عينة الدراسة يقيمون  (،%..49)( إلى أن نسبة 91يشير الجدول رقم )
شكل المسمسالت اليندية بالجيد جدا وىذا التقييم يتصدر المركز األول، ونسبة 

من أفراد العينة يقيمون شكميا بالجيد وىذا التقييم يأخذ المركز الثاني، أما  (،4%..9)
من أفراد العينة يقيمونو بالممتاز وىذا يحتل المركز الثالث، ونسبة  (،%.1)نسبة 

أما المركز  ،من المبحوثين يقيمونو بالضعيف وىذا يأخذ المركز الرابع (،8.1%)
، من ىنا نستنتج الرضى (% ...)الخامس واألخير فيو التقييم مقبول وذلك بنسبة 

 .شبو الكامل من المبحوثين عمى شكل ىذه المسمسالت
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 تأثير المسمسالت:

 ( مدى التأثر بالقيم المتضمنة في المسمسالت:1

يوضح الجدول التالي مدى تأثر المبحوثين بالمسمسالت اليندية نتيجة ما تحتويو من 
 قيم متضمنة.

يوضح مدى تأثر المبحوثين بالقيم المتضمنة في المسمسالت اليندية ( 99جدول رقم )
 المدبمجة

 النسبة % التكرارات المسمسالت الينديةمدى التأثر بقيم 
 % 7..4 .. نعم
 % 8..1 91 ال

 % ...6 .4 إلى حٍد ما
 % 111 .19 المجموع

من أفراد عينة الدراسة  (،%7..4)( أن نسبة 99يالحظ من خالل الجدول رقم )
من أفراد العينة  (،% ...6)تأثروا بالقيم المتضمنة في المسمسالت اليندية، ونسبة 

تأثروا بيذه القيم إلى حد ما، وكانت نسبة الذكور الذين تأثروا بالقيم المتضمنة في 
، أما نسبة اإلناث (% 61.8)المسمسالت اليندية سواء بشكل كامل أو إلى حد ما 

وىذا  (،% 1.7.)المواتي تأثرن بقيم ىذه المسمسالت سواء بشكل كامل أو إلى حد ما 
ويرجع ذلك بسبب ،اإلناث بقيم المسمسالت اليندية أكثر من الذكور يدل عمى تأثر

طبيعة المرأة العاطفية سريعة التأثر بعكس طبيعة الرجل الصمبة والعقالنية، أما نسبة 
وىي تعتبر نسبة ضئيمة مقارنة  (،% 8..1)الذين لم يتأثروا بقيم ىذه المسمسالت 

 سمسالت وشدة تأثيرىا عمى مشاىدييا.وىذا يدل عمى خطورة ىذه الم ،بالنسب األخرى
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 ( نوع القيم:2

يشير الجدول التالي إلى نوع القيم التي تأثر بيا المبحوثون نتيجة متابعتيم  
 لممسمسالت اليندية المدبمجة.

يوضح نوع القيم التي تأثر بيا المبحوثون نتيجة مشاىدة المسمسالت ( 96جدول رقم )
 (41)اليندية

 النسبة % التكرارات نوع القيم
 % 9.6. .7 قيم إيجابية
 % 68.8 9. قيم سمبية
 % 111 167 المجموع

( أن القيم اإليجابية الموجودة في المسمسالت اليندية احتمت 96يبين جدول رقم )
، وكانت نسبة (% 9.6.)المركز األول من حيث تأثر المبحوثين بيا فأخذت نسبة 

، أما القيم السمبية (%4..9)ونسبة تأثر الذكور بيا  ،(% ...6)تأثر اإلناث بيا 
 7..9)، أما نسبة تأثر اإلناث بيا (%68.8)فاحتمت المركز الثاني وكانت نسبتيا 

، وىذا يدل عمى أن نسب تأثر اإلناث بالقيم (% ..11)، ونسبة تأثر الذكور بيا (%
 من نسب الذكور.المتضمنة في المسمسالت اليندية سواء إيجابية أو سمبية أعمى 
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 أ( القيم اإليجابية:

يوضح الجدول التالي أبرز القيم اإليجابية التي تأثر بيا أفراد العينة نتيجة مشاىدتيم 
 لتمك المسمسالت.

يوضح القيم اإليجابية التي تأثر بيا المبحوثون نتيجة متابعة ( 94جدول رقم )
 (41)المسمسالت اليندية

 النسبة % التكرارات القيم اإليجابية
 %96.6 91 األصالة والوفاء

 % 99.1 .1 الجدية وتحمل المسؤولية
 % 18.4 .1 الشجاعة

 % ..91 17 االعتزاز بالنفس والكرامة
 % 1. 46 الكفاح من أجل الوصول لميدف

 % 6.. 7 الكرم والجود

متابعة القيم اإليجابية التي تأثر بيا المبحوثون نتيجة  (94يالحظ من جدول رقم )
فنجد أن القيمة الكفاح من أجل الوصول لميدف احتمت المركز  ،المسمسالت اليندية

، وىذه القيمة لربما كانت بارزة (%1.)األول من حيث تأثر المبحوثين بيا وذلك نسبة 
في المسمسالت التي تحتوي عمى قضايا الحب والعالقات الزوجية حيث يبقى  اجدً 

ن كل العوائق، تمييا في االستقرار مع بعضيما متحدين يكافحان من أجل ااالمحبوب
، أما في المركز الثالث فتأتي (% 96.6)المركز الثاني قيمة األصالة والوفاء بنسبة 

، ويحتل المركز الرابع قيمة االعتزاز (% 99.1)قيمة الجدية وتحمل المسؤولية بنسبة 
تي قيمة الشجاعة بنسبة ، وفي المركز الخامس تأ(% ..91)بالنفس والكرامة بنسبة 

، أما في المركز السادس واألخير فكانت قيمة الكرم والجود بنسبة (% 18.4)
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تحمل  يا، وىذا يدل عمى أن المسمسالت اليندية بما تحممو من سمبيات فإن(6%..)
 .بعض اإليجابيات

 ب( القيم السمبية:

نتيجة متابعتيم لممسمسالت يبين الجدول التالي القيم السمبية التي تأثر بيا المبحوثون 
 اليندية، وما أثرتو عمى شخصية الفرد.

يوضح القيم السمبية التي تأثر بيا المبحوثون نتيجة متابعة ( .9جدول رقم )
 (49)المسمسالت اليندية

 النسبة % التكرارات القيم السمبية
 % 44.4 96 تكوين عالقات عاطفية

 % ..1 1 البخل
 % 44.4 96 الخيانة

 % .9 16 إثارة الشيوات
 

( القيم السمبية التي تأثر بيا المبحوثون نتيجة متابعة .9يوضح الجدول رقم )
المسمسالت اليندية، فنالحظ أن القيمتين " الخيانة و تكوين عالقات عاطفية" تصدرتا 

وىذا يدل عمى  (،%44.4)المركز األول من حيث تأثر المبحوثين بيا وذلك بنسبة 
أن معظم قصص المسمسالت اليندية تدور حول محور الحب والرومانسية وتكوين 

 .9)أما في المركز الثاني فتأتي قيمة إثارة الشيوات وذلك بنسبة  ،عالقات عاطفية
وذلك لقمة ظيور ىذه  (،%..1)، أما في المركز الثالث فتأتي قيمة البخل بنسبة (%

 .ة فيما يتعمق بالميراثالقيمة في المسمسالت خاص
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 تأثيرها عمى الشباب من حيث السموك: (1

يشير الجدول التالي إلى مدى تأثير متابعة المسمسالت اليندية عمى سموك الشباب من 
ناحية المأكل والمشرب، والممبس والمظير، ومن ناحية الكممات واأللفاظ، والحركات 

 واإلشارات.

 المسمسالت اليندية المدبمجة عمى سموك الشبابيوضح مدى تأثير ( .9جدول رقم )
 النسبة % التكرارات مدى تأثير المسمسالت اليندية عمى سموك الشباب

 % 86 9. نعم
 % 6.. 7 ال

 % 99.9 97 إلى حٍد ما
 % 111 .19 المجموع

( مدى تأثير المسمسالت اليندية عمى سموك الشباب، نجد أن .9يبين الجدول رقم )
من أفراد عينة الدراسة يؤكدون عمى تأثير ىذه المسمسالت عمى سموك  (،%86)نسبة 

 الشباب، وىي نسبة كبيرة مما يدل عمى التأثير السريع ليذه المسمسالت عمى فكر
معا مقارنة بحداثة ظيورىا في ساحة الفضائيات العربية، ونسبة  وسموكو الشباب

وك الشباب إلى حد ما، أما نسبة من أفراد العينة يرون أنيا تؤثر عمى سم (،99.9%)
أفراد العينة الذين ال يرون أن ليذه المسمسالت تأثير عمى سموك الشباب إطالقا ىم 

وىي نسبة ضئيمة جدا مما يدل عمى شدة خطورة ىذه المسمسالت وتأثيرىا  (،% 6..)
 السحري عمى النفس البشرية.

دية عمى بعض سموكيات وفي الجداول التالية سنبين مدى تأثير المسمسالت الين
 الشباب.
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 ( من حيث الجوانب العاطفية:2

يشير الجدول التالي إلى مدى التأثير الذي أحدثتو متابعة المسمسالت اليندية عمى فئة 
 مما يؤدي إلى قياميم بتكوين عالقات عاطفية.ليم  الشباب في إحداث فراغ عاطفي

اليندية عمى سموك الشباب من حيث يوضح مدى تأثير المسمسالت ( 98جدول رقم )
 الفراغ العاطفي

تأثير المسمسالت اليندية عمى سموك الشباب من حيث 
 الفراغ العاطفي

 النسبة % التكرارات
 % 1.8. 1. اكبير جدً 
 % 8..9 .6 كبير
 % 19.8 .1 متوسط
 % 6.4 4 ضعيف

 % ..9 6 اضعيف جدً 
 117 المجموع

111 % 
تأثير المسمسالت اليندية عمى سموك الشباب من حيث  (98) يبين الجدول رقم

من أفراد عينة الدراسة يرون أن تأثير  (،% 1.8.)نجد أن نسبة  ،الفراغ العاطفي
المسمسالت اليندية عمى سموك الشباب في الفراغ العاطفي كبير جدا وىي تتصدر المركز 

من أفراد العينة يرون أنيا تؤثر  (،% 8..9)أما في المركز الثاني فكانت النسبة  ،األول
من أفراد العينة والذين يرون أنيا تؤثر بشكل  (،%19.8)بشكل كبير، وتمييا النسبة 

من أفراد  (،%6.4)متوسط وىي تمثل المركز الثالث، أما المركز الرابع فكانت النسبة 
 ..9)ة العينة يرون أنيا تؤثر بشكل ضعيف، وفي المركز الخامس واألخير جاءت النسب

، ومن ىنا نالحظ أن المبحوثين امن أفراد العينة يرون أنيا تؤثر بشكل ضعيف جدً  (،%
الذين يرون أن تأثير المسمسالت اليندية عمى سموك الشباب في الجانب العاطفي ضعيف 
أ ضعيف جدا نسبة ضئيمة جدا ولربما يرجع ذلك إلى عدم متابعتيم ىذه المسمسالت 

 ئة بيتيو مريحة ليم.، أو توفر بيبشكل دائم
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 :نتائج الدراسة أهم
ت بشكل عام سواء بصورة كشفت الدراسة أن نسبة الذين يشاىدون المسمسال (1

، وكانت المسمسالت العربية ىي األكثر (%8..7)غير منتظمة  منتظمة أو
 (،%..64)تمييا المسمسالت اليندية بنسبة  (،% 4..4)تفضيال وذلك بنسبة 

وىذا يدل عمى رغبة المبحوثين في مشاىدة مسمسالت عربية أكثر من اليندية، 
وربما يرجع ذلك إلى شمول المسمسالت العربية لكافة الميجات سواء المصرية أو 

مما يفسح المجال لمجميور الختيار ما  ،الخميجية أو السورية أو المبنانية وغيرىا
 المسمسالت اليندية. وعدم فرض ليجة معينة عميو كما في،يناسبو

وبينت الدراسة أن نسبة الذين يشاىدون المسمسالت اليندية المدبمجة سواء  (9
وىي نسبة عالية مما يدل عمى أن  ،(%88.6)بصورة منتظمة أو غير منتظمة 

ىذه المسمسالت استطاعت بطريقة أو بأخرى جذب انتباه المشاىدين ليا بشدة، 
وذلك من خالل ما تحتويو من مخاطبة لمغرائز خاصة لفئة الشباب مما جعميا 

 تحظى بيذه النسبة من المشاىدة.
ة تمفزيون وىذا يتوافق مع مقال جمانة الدليمي الذي أكدت فيو عمى أن شبك

الشرق األوسط "إم بي سي" قد عرضت نسب مشاىدة لممسمسالت اليندية 
 قياسية تقدر بماليين المشاىدين ليا.

من المبحوثين يفضمون دبمجتيا  (،% 4.4.)نسبة  كما بينت الدراسة أن (6
 بالميجة السورية وذلك لخفتيا وسيولة فيميا.

لمسمسالت اليندية " حينما ذكر وىذا ما أكده السيد بدر الدين عيسى في مقالو "ا
أن الميجة السورية أحد أىم عناصر الجذب لممشاىدة، فيي محببة لألذن، 

 .كما الميجات الخميجية أو المغاربية مثال -ومعظم األلفاظ ليست غريبة 
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ىي األكثر مشاىدة من المبحوثين وذلك  zee Alwanأوضحت الدراسة أن قناة  (4
وذلك لكثرة المسمسالت اليندية التي تعرضيا ولمواكبتيا كل  (،%....)بنسبة 

 .جديد من ىذه المسمسالت
بينت الدراسة أن الدافع األساسي لمشاىدة ىذه المسمسالت ىو دافع الترفيو  (.

، مما يبين عدم اىتمام المبحوثين بما تعرضو (% ....)والتسمية وذلك بنسبة 
والتعامل معيا مثل التعامل  ،ادأم جي يئاالمسمسالت من مضمون سواء كان س

مع البرامج الترفييية، وىنا تكمن الخطورة حيث الدافع األساسي لممشاىدة ىو 
ولكن قوة ما تعرضو ىذه المسمسالت لو األثر التدريجي  ،الترفيو والتسمية

 والسريع عمى المشاىدين.
كشفت الدراسة أن الوقت المفضل ألغمب أفراد العينة لمشاىدة ىذه المسمسالت  (.

يشاىدون ىذه  (،% 71.8)وأن نسبة  ،(%77.1)ىو وقت المساء وذلك بنسبة 
مما يجمع  ،ويرجع ذلك لتفرغ المشاىدين في ىذا الوقت ،المسمسالت مع األسرة

يني لمكثير من أولياء األسرة عمى ىذه المسمسالت، إضافة إلى غياب الوازع الد
األمور مما يجعل ىذه المسمسالت بما تعرضو من مشاىد تتنافى مع ديننا 

مع األسرة لمشاىدتو من األب حتى تجتجدا  اطبيعي ئاوتقاليد مجتمعاتنا شي
 األطفال دون سن الخامسة.

بينت الدراسة أن أفضل مسمسل حاز عمى أكبر عدد من أصوات المبحوثين ىو  (8
مما يفسر ما احتواه المسمسل من  (،%.11.1)بنسبة  كبرجوده امسمسل 

 مضمون جيد وأفكار جيدة 
بينت الدراسة أن نسبة الذين يرون أن المسمسالت اليندية تتناول مواضيع ال  (7

، (%1.6.)تتناوليا المسمسالت العربية سواء بصورة دائمة أو إلى حد ما ىي 
المسمسالت العربية سواء في شكميا أو  ذى تقدمةويرجع ىذا إلى الروتين ال

مضمونيا وعدم التجديد ومواكبة احتياجات وقضايا العصر، ونسبة الذين يرون 
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أن المسمسالت اليندية تمبي احتياجات الجميور بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
، وىذا يدل عمى مالمسة ىذه المسمسالت لقضايا تيم (% 9.8.)ىي 

 ضيا ىي التي تتعارض معيم.المشاىدين ولكن طريقة عر 
كشفت الدراسة أن أعمى نسبة تقييم من المبحوثين لمضمون المسمسالت اليندية  (.

وأن أعمى نسبة تقييم منيم لشكل  ،(%64.1)كانت جيد وذلك بنسبة 
وىذا يدل عمى  (،% ..49)المسمسالت اليندية كانت جيد جدا وذلك بنسبة 
، ويرجع ذلك إلى اومضمونً  الرضا شبو الكامل عن ىذه المسمسالت شكاًل 

التجديد في موضوعات ىذه المسمسالت، إضافة إلى مواكبتيا لتطور فنون 
نتاج المسمسالت في شكل مغري لممشاىدة.  اإلخراج وا 

وبينت الدراسة أن نسبة الذين يرون أن المسمسالت اليندية تؤثر عمى سموك  (11
ىذه السموكيات ومن  (،%9...)الشباب سواء بصورة دائمة أو إلى حد ما 

الممبس والمظير والمأكل والحركات واأللفاظ والفراغ العاطفي، وىذا يدل عمى 
شدة تأثير المسمسالت اليندية عمى فكر وسموك الشباب عمى حد السواء، بسبب 

 وكل ما يخص حياتيم بجزئياتيا الدقيقة. ،مخاطبتيا لغرائزىم
وىذا يتوافق مع مقال جمانة الدليمي "أثر المسمسالت اليندية في المجتمع  

العربي من الجانبين االجتماعي والمغوي" وذلك عندما تحدثت فيو تأثر المجتمع 
 (46) العربي في لباسو وطعامو وألفاظو بالمسمسالت اليندية.

لمسمسالت كشفت الدراسة أن المبحوثين يفضمون كبرامج ومسمسالت بديمة عن ا (11
وفي المركز  (،% 61.8)اليندية في المركز األول المسمسالت الكوميدية بنسبة 

وىذا يدل عمى اتجاه المبحوثين نحو  (،%98)الثاني برامج المسابقات بنسبة 
البرامج الترفييية وعدم رغبتيم في مشاىدة ما ىو جاد ومفيد ويرجع ىذا إلى 

، مما يدفعيم لمبحث عن ما ىو سطحي الثقافة الضحمة التي يممكيا شباب اليوم
 ترفييي فقط.
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 توصيات الدراسة
 انتيت الدراسة لمجموعة من التوصيات أىميا:

 أشكال درامية تختمف في مضامينيا وتتنوع في  عمى الفضائيات العربية إنتاج
وتستطيع أن تستخدم كل وسائل التشويق واإلثارة التي تتالءم مع  ،موضوعاتيا
وتستطيع في نفس الوقت أن تغرس القيم والمفاىيم التي تساعد عمى  ،،واقعنا العربي

 النيوض بالمجتمع، وتكون بنفس جودة المسمسالت اليندية لجذب المشاىدين ليا.
 فيجب أن تحمل جوانب  ،عدم اقتصار المسمسالت عمى جوانب التسمية والترفيو

 وموضوعات.أخرى كالتثقيف واإلرشاد من خالل ما تقدمو من قضايا 
  مراعاة أن تكون المسمسالت واقعية مستمدة من واقع العالم العربي واإلسالمي

 وأن تبتعد عن المبالغة. ،مفاىيمو وسموكياتول مطابقة
  محاولة غرس المفاىيم الدينية في المسمسالت وترسيخيا لتكون ذات أثر إيجابي

 عمى المشاىدين.
 ج عمى شاشات القنوات الفضائية التي ضرورة وجود رقابة فكرية لما يعرض من برام

كونيا تحتوي لتستقطب المشاىد العربي، وفي مقدمتيا المسمسالت اليندية المدبمجة 
في مضمونيا أفكارا تناقض واقعنا العربي واإلسالمي، وضرورة االنتقاء الجيد 
والرقابة واإلشراف عمى كل ما يعرض ويقدم لممشاىدين بشكل عام ولمشباب بشكل 

 خاص.
  ضرورة أن تمتزم الدراما المقدمة عبر الشاشات العربية بعرض كل ما يعمل عمى

حماية اليوية العربية القومية واإلقميمية من خالل إبراز ثراء المجتمع العربي 
 بالعادات والتقاليد الميمة.

 وحذف القنوات التي تعرض ىذه  ،ضرورة الرقابة من أولياء األمور عمى أبنائيم
 ثراء وقت أبنائيم بما ىو مفيد.وا   ،المسمسالت
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 الهوامش
دراسة ميدانية  -حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة األصولية مصطفى حجازي: (1)

 69صم( .911)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 

فاطمة عبد الصمد دشتي، عمي عاشور الجعفري: أثر البرامج التميفزيونية الفضائية في طمبة  (9)
مجمة العموم ، الكويت، دراسة استطالعيةالمرحمتين المتوسطة والثانوية بدولة الكويت_

ص م(9114)الكويت: جامعة الكويت، كمية التربية، يونيو  9، العدد.، مجمدالتربوية والنفسية
 1.4- .16ص 

(3) Denis Mc Quail, "Mc Quail's Mass communication theory", 5th 

edition (London: sage publication, 2005) p. 552. 

عمياء عبد الفتاح رمضان: تعرض الشباب الجامعي المصري لممسمسالت التركية التمفزيونية   (4)
)طنطا: جامعة طنطا، كمية التربية،  49، العدد مجمة كمية التربيةوعالقتو بقيميم المجتمعية، 

  (م9111
(

(http://www.qiams.com/print.php?page=printarticle&action=print&catid=123&id=33

2 
تأثير الفضائيات العربية عمى الشباب الجزائري من خالل الدراما اليندية  :تواتى عز الدين  (.)

 17، ص .911،دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة جامعة مسيمة، الجزائر
(.)  Khanam, Sarwar, &Abir، 149ص  ،مرجع سابق. 
الجامعيين الكويتيين نحو المسمسالت الدرامية عبداهلل حسين الصفار،اتجاىات الطمبة  (8)

 97ص  ،9119،ردنوسط، األرسالة ماجستير غير منشورة جامعة الشرق األ ،المدبمجة
(8) Daniel L. Spears,& Bharath M. Josiam. (2017). Attitudes of Female 

Adolescents and The Impact of Indian Dramas on Their Language and 

Dressing, Mass Communication and Journalism; 31 (4), p7. 

(9) Khanam, D.; Sarwar, M. M. & Abir, T. M. (2014). Broadcasting Indian TV 

Serials In Satellite Channels: The Beginning of the Social Change: A 

Study on Teens' Attitudes to Drama, Journal Of Humanities And Social 

Science (IOSR-JHSS); 19 (7), Ver. IV. p.142 
(10) Al Helal, Abdullah. (2013). Toward The Impacts Of Indian Drama Serials 

On Bangladeshi Family System: An Overview Of people" Perception, e-

BANGI; Vol 10,no (2),p37. 

(11) Gurleen, Kamwal. & Sukhmani, (2011), A study of T.V. viewership 

patterns Among Youngsters in Northern India, Zentith International 

Journal of Multi disciplinary Research.Vol.1 issue 5.: p141. 
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(12) Anjum Zia, Ifthikar Moneeba, Syed Hassan Raza. (2016). “Oh no, it‟s just 

culture.” Journal of Asian Pacific Communication, 26(2), p193. 

https://www.researchgate.net/publication/317350633 

(13) Shitak, Sen Rommani, (2011). Television and Development 
Communication in India: A Critical Appraisal. Panjab University, 

Chandigarh, India ،giobal media journal,Indian Edition-ISSN 2249-5835 

Winter Issue-December 2011-Vol.2/No.2, P17. 
  498، ص مرجع سابقنعيمة عطوى،   (14)

(15) Shamsher Rebaka, & Abdullah Nayeem Mohammad, (2014). Effect of 

Satellite Television on the Culture of Bangladesh: The Viewers Perception. 

European Journal of Business and Management. Vol 4, No.9, p211. 

 96مجمد  ،47،عددمجمة المعيارواقع الدراما المدبمجة عمى جميور المراىقين،  :نعيمة عطوى (.1)
 464-.41ص ص(م.911سالمية جامعة االمير عبد القادر لمعموم اإل:)الجزائر

تعكسيا الدراما اليندية المقدمة فى القنوات الفضائية: دراسة  نماط الثقافة اليندية التىأوسام سامي عمي: ) (18)
)جامعة عين شمس، كمية الدراسات العميا  8، العدد99، مجمد مجمة دراسات الطفولة، تحميمية

 98-1م(ص ص .911لمطفولة، 

عبد المجيد أمين سعد حسن طمحة: التأثيرات الثقافية لممسمسالت التركية عمى طمبة جامعة  (17)
الجزائر: جامعة ) 4، العدد المجمة الجزائرية لألبحاث والدراساتراسة مسحية، صنعاء، د
 9. -.4م( ص ص 9117جيجل، 

شكالية االختراق الثقافى نموذج المسمسل ا  و  جنبيةالدراما األ فاطيمة أعرب: ،فريدة عباس (.1)
 .العدد  عالميةمجمة الرسالة لمدراسات اإل ،دراسة ميدانية mbc4البرازيمى أسرار اينجل لقناة 

 9.-44م( ص ص 9117لتبسى_ تبسو، ا الجزائر: جامعة العربى) 9المجمد 
نعكاساتيا عمى المجتمع السوداني االبرامج الدرامية التمفازية لقناة زي ألوان و  :ناىد أحمد البدري (91)

كمية  ،جامعة السودان العموم والتكنولوجيا ،الخرطوم :السودان)،غير منشورة رسالة ماجستير
 م9117 ،عموم االتصال

(21) Shangeer, K. (2018). The Impact of Indian Serials in onFemales' social 

Liberty: Perception from YouthPerspective, Media Studies Revisited, 7 (12) 

pp29- 48. 

(22) Kaleemullah,Jhatial. (2018). Impact of Private Television 

ChannelDramas at Youth Perception of Social Liberty: a Qualitative 

Study, International Journal for SocialStudies:2 (10).Pp17- 32. 
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بمجياللى تورية، بن لباد الغالى: الصورة االجتماعية لممرأة األجنبية في الفضائيات العربية  (96)
مجمة  اليندية( ،الكورية ،يةالترك)دراسة تحميمية لمضمون عينة من المسمسالت المدبمجة 

 ..4 -441م( ص ص 9118 ،)الجزائر: جامعة تممسان 42الحقيقة العدد 
اتجاىات الجميور الفمسطينى نحو تأثير الدراما التركية المدبمجة عمى  :ربيع رائد محمد أبو (94)

األزهر، مجمة جامعة  ،القيم االجتماعية والجمالية في المجتمع الفمسطينى "قطاع غزة نموذجا"،
 1. -1.( ص صم9118اإلنسانية ) )غزة: جامعة األزىر، سمسمة العموم19مجمد 1العدد

 عرفتيا المراجع التالية:  (.9)
م( 9119)القاىرة: عالم الكتب، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية :محمد عبد الحميد (.9)

 ..1ص

القاىرة: عالم ) 9ط دراسات في مناهج البحث العممي، بحوث اإلعالم، :سمير محمد حسين (98)
 148م( ص.911الكتب، 

مناهج البحث العممي وتطبيقاتها في اإلعالم والعموم :مصطفى أبو بكر، حميد الطائي (97)
 ..صم( 9118)اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر،  السياسية

 مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية:شيماء ذو الفقار زغيب)) (.9)
 111صم( .911القاىرة: الدار المصرية المبنانية، )

)الدار  1، طمنهج البحث العممي في عموم التربية والعموم اإلنسانيةعبد الكريم غريب،   (61)
 .18م( ص9119البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 

، بتاريخ: عمادة القبول والتسجيل في جامعة األقصىمكتب إحصائية بأعداد طمبة الجامعة،  (61)
 م9-9191-.

بتاريخ: ، عمادة القبول والتسجيل في جامعة األزهرمكتب إحصائية بأعداد طمبة الجامعة،   (69)
 م9-9191-.

، عمادة القبول والتسجيل في جامعة القدس المفتوحة مكتبإحصائية بأعداد طمبة الجامعة،   (66)
 م9191-9-91بتاريخ: 

، والتسجيل في الجامعة اإلسالميةمكتب عمادة القبول إحصائية بأعداد طمبة الجامعة،   (64)
 .م9191-6-9بتاريخ: 

 جامعة غزة  أستاذ الصحافة واإلعالم _ :أ.د. زىير عابد )*( 
 أستاذ الصحافة واإلعالم _ الجامعة اإلسالمية _ غزة :أ.د. جواد الدلو
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 غزة  -أستاذ اإلعالم وعميد كمية اإلعالم جامعة األقصى :د. أحمد مغارى
 ستاذ مساعد بكمية اإلعالم جامعة فمسطين_ غزةأ :د. أدىم حسونة
 أستاذ مساعد ورئيس قسم اإلذاعة والتمفزيون بجامعة األقصى _غزة :د.غسان حرب

 أستاذ مساعد بكمية اإلعالم جامعة اإلسراء _غزة  :د. إبراىيم المصرى
 أستاذ مساعد بكمية المغة العربية واإلعالم بجامعة األزىر_ غزة :د. أكرم البيارى

 اختار المبحوثون أكثر من إجابة. (.6)

 اختار المبحوثون أكثر من إجابة. (.6)

 اختار المبحوثين أكثر من إجابة. (68)

 اختار المبحوثين أكثر من إجابة. (67)
 اختيار أكثر من إجابة. (.6)
 بعض المبحوثين تأثروا بالقيم اإليجابية والسمبية. (41)
 اختار المبحوثين أكثر من إجابة. (41)
 اختار المبحوثين أكثر من إجابة. (49)
 جمانة الدليمي،  (46)

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/03/11/191876.html. 
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 والمراجعمصادر ال
األجنبية في الفضائيات العربية  لممرأةبمجياللى تورية، بن لباد الغالى: الصورة االجتماعية  -1

اليندية(مجمة  ،الكورية ،التركية)دراسة تحميمية لمضمون عينة من المسمسالت المدبمجة 
 م( 9118 ،)الجزائر: جامعة تممسان 41الحقيقة العدد 

تأثير الفضائيات العربية عمى الشباب الجزائري من خالل الدراما اليندية  :تواتى عز الدين -2
 ، .911،الجزائر ،دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة جامعة مسيمة

تأثير الدراما التركية المدبمجة عمى اتجاىات الجميور الفمسطينى نحو  :بيعر  رائد محمد أبو -3
مجمة جامعة األزىر،  ،القيم االجتماعية والجمالية في المجتمع الفمسطينى "قطاع غزة نموذجا"،

  م(9118، نسانيةجامعة األزىر، سمسمة العموم اإل: غزة).1مجمد 1العدد
رة: عالم )القاى 9دراسات في مناىج البحث العممي، بحوث اإلعالم، ط :سمير محمد حسين -4

 م( .911الكتب، 
مناىج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية  :شيماء ذو الفقار زغيب -5

 ( م.911القاىرة: الدار المصرية المبنانية، )
)الدار  1عبد الكريم غريب، منيج البحث العممي في عموم التربية والعموم اإلنسانية، ط -6

 م(9119 البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،
اتجاىات الطمبة الجامعيين الكويتيين نحو المسمسالت الدرامية  اهلل حسين الصفار، عبد -7

  9119،األردنوسط، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الشرق األ ،المدبمجة
 جامعة طمبة عمى التركية لممسمسالت الثقافية طمحة: التأثيرات حسن سعد أمين المجيد عبد -8

الجزائر: جامعة ) 4والدراسات، العدد  لألبحاثمسحية، المجمة الجزائرية  دراسة صنعاء،
 ( م9117جيجل، 

تعرض الشباب الجامعي المصري لممسمسالت التركية التمفزيونية  :عمياء عبد الفتاح رمضان  -9
)طنطا: جامعة طنطا، كمية التربية،  49وعالقتو بقيميم المجتمعية، مجمة كمية التربية، العدد 

  (م9111
أثر البرامج التميفزيونية الفضائية في طمبة : فاطمة عبد الصمد دشتي، عمي عاشور الجعفري -12

المرحمتين المتوسطة والثانوية بدولة الكويت_دراسة استطالعية، الكويت، مجمة العموم التربوية 
  م(9114)الكويت: جامعة الكويت، كمية التربية، يونيو  9، العدد.والنفسية، مجمد
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شكالية االختراق الثقافى نموذج المسمسل ا  جنبية و فاطيمة أعرب: الدراما األ ،اسفريدة عب -11
 .عالمية العدد مجمة الرسالة لمدراسات اإل ،دراسة ميدانية mbc4البرازيمى أسرار اينجل لقناة 

 ( م9117التبسى_ تبسو، الجزائر: جامعة العربى) 9المجمد 
 م( 9119اإلعالمية )القاىرة: عالم الكتب،  البحث العممي في الدراسات :محمد عبد الحميد -12
عالم والعموم مناىج البحث العممي وتطبيقاتيا في اإل :بو بكر، حميد الطائيأمصطفى   -13

 م( 9118سكندرية: دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر، السياسية )اإل
دراسة ميدانية  -حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة األصولية :مصطفى حجازي -14

 م( .911)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 
نعكاساتيا عمى المجتمع االبرامج الدرامية التمفازية لقناة زي ألوان و  :ناىد أحمد البدري -15

جامعة السودان العموم  ،الخرطوم :السودان)السوداني رسالة ماجستير غير منشورة،
 ( م9117 ،كمية عموم االتصال ،والتكنولوجيا

مجمد  ،47عدد،مجمة المعيار، واقع الدراما المدبمجة عمى جميور المراىقين :نعيمة عطوى -16
 (م.911 اإلسالميةعبد القادر لمعموم  األميرجامعة :)الجزائر 96

الثقافة اليندية التى تعكسيا الدراما اليندية المقدمة فى القنوات  أنماط :وسام سامي عمي -17
)جامعة عين شمس،  8، العدد99الفضائية: دراسة تحميمية، مجمة دراسات الطفولة، مجمد 

 (م.911كمية الدراسات العميا لمطفولة، 
يخ: ، بتار عمادة القبول والتسجيل في جامعة األقصىمكتب حصائية بأعداد طمبة الجامعة، إ -18

 م9-9191-.
، بتاريخ: عمادة القبول والتسجيل في جامعة األزىرمكتب حصائية بأعداد طمبة الجامعة، إ -19

 م9-9191-.
، عمادة القبول والتسجيل في جامعة القدس المفتوحةمكتب حصائية بأعداد طمبة الجامعة، إ -22

 م9191-9-91بتاريخ: 
، سجيل في الجامعة اإلسالميةعمادة القبول والتمكتب حصائية بأعداد طمبة الجامعة، إ -21

 م9191-6-9بتاريخ: 
22- Shangeer, K. (2018). The Impact of Indian Serials in onFemales' social 

Liberty: Perception from YouthPerspective, Media Studies Revisited, 7 (12). 

23- Khanam, Sarwar, &Abir ، ' Broadcasting Indian TV Serials In Bangladesh: The 

Beginning of the Social Change': A Study on Present Situation of Bangladesh. 
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Youth Perception of Social Liberty: a Qualitative Study, International Journal 

for SocialStudies  

25- http://www.qiams.com/print.php?page=printarticle&action=print&catid=123&

id=332 
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