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دور انذراما انحهفزيىوية انرتكية يف جشكيم جصىرات انشباب اجلامعي 
 عه واقع اجملحمع انرتكي

 يىسف حسه حممىد .د
  آلدابكهية ا – جكريث جامعة

 املسحخهص
تنبع أىمية البحث مف كونو يحاوؿ التعرؼ عمى مدى تمكف  :موضوع البحث واهميته

مجتمع التركي وحياتو الدراما التركية مف إحداث عممية تثقيؼ لمشباب الجامعي عف واقع ال
، ولكونيا قد أصبح ليا حضورا واضحا عمى الشاشة العربية، وبما تحممو مف قيـ التي يعيشيا

، االطار المنيجي لمبحث ث، تناولنا في اولياموجية، وتكونت ىذه الدراسة مف ثبلثة مباح
صناعتو لمثقافة وتشكيمو عمى حيف درسنا في الثاني منيا الدور التثقيفي لمتمفزيوف مف حيث 

 .واىـ النتائج، وفي ثالثيا تناولنا إجراءات البحث والدراسة الميدانية لمتصورات
اما التركية التي ييدؼ ىذا البحث إلى الكشؼ عف مدى تمكٌػف الدر  :هدف البحث

الجامعي عف واقع  تعرضيا مختمؼ القنوات الفضائية العربية مف تشكيؿ تصورات الشباب
، فضبل عف ناث في مسألة تشكيؿ ىذه التصورات، والفروؽ بيف الذكور واإلالمجتمع التركي

 . واإلنساني الفروؽ حسب االختصاص الدراسي أي العممي
ستخدـ لدراسة الجميور ػ  ىذا البحث مف البحوث ألوصفيو التي ت وعينته: منهج البحث

تمثؿ مجتمع بحثنا بالشباب الجامعي مف طمبة جامعة تكريت، و باالعتماد عمى منيج المسح، 
 144طالب و 144طالبا وطالبة، موزعيف بواقع  044اما العينة التي جرى اعتمادىا فيي 

، وقد أجرى الباحث اتو مف كمية طب االسنافطالبة مف كمية االداب ويقابؿ ذلؾ العدد ذ
 .14/3/3415ولغاية  14/0استبيانو في المدة الزمنية مف 

فيما يخص تصورات الشباب الجامعي عف واقع المجتمع التركي، فقد  نتائج البحث:
تكونت تصورات لدى الشباب عف بعض الحاالت وبنسب مختمفة، وتجمى ذلؾ مف اجاباتيـ 

 نيا: عمى االستبانة، وم
كانت اعمى نسبة اجابة فيما يخص موضوع )وجود فقراء في تركيا( مف جانب الذكور  -1

%، وكذلؾ االناث مف االختصاص ذاتو 38,75مف االختصاص االنساني وىي 
 %. 33,83وبنسبة 
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كانت اعمى نسبة اجابة فيما يخص موضوع )شيوع ظاىرة تناوؿ الخمور خارج اطار  -3
، وكذلؾ %34,05مف االختصاص االنساني وىي ناث االسرة التركية( مف جانب اال

 . %73,21مف االختصاص ذاتو وبنسبة  الذكور
كانت اعمى نسبة اجابة فيما يخص موضوع )حرية المرأة في تركيا( مف جانب االناث  -5

مف االختصاص ذاتو  %، وكذلؾ الذكور78,74مف االختصاص العممي وىي 
 . %73,81وبنسبة 

فيما يخص موضوع )شيوع العبلقة الجنسية خارج اطار كانت اعمى نسبة اجابة  -0
%، تبلىا 73,11الزواج في تركيا( مف جانب االناث مف االختصاص االنساني وىي 

   .%73,72الذكور مف االختصاص العممي وبنسبة 
Abstract 

The research Name:  the role of Turkish drama in shaping perceptions of 
university students about the reality of Turkish society . 

The research aims at: This research aims to : 
1- reveal the extent of forming perceptions of university students about their 

reality of  Turkish society, this drama that offered by the various Arab 
satellite channels, 

2- we want to know the differences between males and females in the 
formation of these perceptions, as well as differences between scientific 
and humanitarian sections. 
Research Methodology and appointed: This research descriptive used 

the survey method, our sample from the University of Tikrit, it's 400 students, 
distributors by 100 students and 100 students from the Faculty of Arts and 
matched that number itself from the Faculty of Dentistry, researcher has 
conducted his questionnaire in the time period from 10 / 4 until 5/10/2013.  

the researcher came to the following results:  
1- The highest percentage answer with respect to the subject (theirs poor 

pupils in Turkey) from the males side of the humanitarian which is 97.83 
%, as well as females of the same section by 95.75 %. 
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2- The highest percentage answer with respect to the subject (prevalence of 
alcohol outside the framework of the Turkish family) of the females side of 
the human section which is 90.43 %, as well as 82.61 % from the males 
of the same section  

3- The highest percentage answer with respect to the subject (Women's 
Freedom in Turkey) by the females of scientific section which is 87.80 %, 
as well as the male of the same section by 85,71 %. 

4- The highest percentage answer with respect to the subject (the prevalence 
of sexual relationship outside marriage in Turkey) from the females side of 
the human section which is 85.11 %, followed by males of scientific 
section by 82.86 %.  

 :املقذمة
وتحميؿ نتائجيا عمى نظرية اسئمتيا تعتمد ىذه الدراسة في إطارىا النظري وصياغة 

النظريات التي و ضعت لدراسة  تعد إحدى ، وىيCultivation theoryالغرس الثقافي 
والسيما  تأثيرات وسائؿ اإلعبلـ، وتيتـ بالتأثير التراكمي طويؿ المدى لوسائؿ اإلعبلـ

ومدى  لمدراما التركية لشباب الجامعيفي ىذه الدراسة سنتناوؿ موضوع تعرض اف، التمفزيوف
ف التعرض المستمر لمدراما التمفزيونية ألواقع االجتماعي التركي، إذ عف ا تصوراتيـتشكيميا ل
والمسمسبلت( والتفاعؿ معيا يؤثر عمى الواقع االجتماعي لؤلفراد ويسيطر عمى  )األفبلـ
في تأثير الرسائؿ التي تنقميا الدراما عف الواقع االجتماعي يتزايد كما أف الرمزي،  عالميـ

 األفراد ىؤالء ، ولذلؾ تػ غرس لدىالشخصية االفراد خبرات القضايا التي تقؿ أو تنعدـ فييا
عف القضايا والمشكبلت وجية النظر التي تعرضيا الدراما  وجية نظر عف الواقع تتسؽ مع

ف الذي لـ يعرؼ شيئا او لديو معرفة فإ أوضح وفي مجاؿ دراستنا ىذه ، بمعنىاالجتماعية
لديو  شكؿتت التركية ، فإنو ولكثرة متابعتو لممضاميف الدراميةواقع المجتمع التركيقميمة عف 

مف حيث التقاليد والعبلقات االجتماعية وأساليب الحياة وما  تصورات عف واقع ذلؾ المجتمع
 .  الى ذلؾ مما تقدمو ىذه الدراما

أصبح قوة مسيطرة عمى الكثير مف االفراد ومصدرًا  الباحثوف اف التمفزيوفإذ يرى 
، وبالتالي فإف العبلقة بيف التعرض االجتماعي لشعوب كثيرة رئيسًا لبناء تصوراتيـ عف الواقع
مدى إبراز أىمية دور التمفزيوف في تشكيؿ القيـ  عف كشؼتلمتمفزيوف واألفكار المكتسبة 
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يعكس االتجاه السائد لثقافة مجتمع ما عف طريؽ  والتصورات المدركة لمواقع االجتماعي، ألنو
، والسموؾ بيف المشاىديفاالتجاىات ؽ االختبلفات في القيـ و ػٌ يقمؿ أو يضيالذي بدوره الدراما، و 

ر عنيا العالـ الطريقة التي يعب   إلى الحد الذي يعتقدوف معو أف الواقع االجتماعي يسير عمى
التوافؽ والتجانس بيف المشاىديف، مف  ف خمؽ حالة مفالتمفزيوني، وبالتالي يستطيع التمفزيو 

مشتركة  وتصورات نظر ياتوىكذا يخمؽ وج ،مف األشكاؿ والنماذج المتكررة يقدمو خبلؿ ما
  موحدة بيف الجميور في مواضيع محددة يكررىا المضموف التمفزيوني.

جي لمبحث ، جاء اوليا تحت عنواف اإلطار المنيثبلثة مباحث ويتكوف بحثنا ىذا مف
بعنواف الدور التثقيفي )المشكمة، االىداؼ، االىمية، ومنيج البحث(، عمى حيف كاف ثانييا 

، التمفزيوف وتشكيؿ التصورات، وفيو ثبلثة محاور وىي )التمفزيوف وصناعة الثقافة، لمتمفزيوف
ئج التي ونظرية الغرس الثقافي(، اما المبحث الثالث فتناولنا فيو الدراسة الميدانية والنتا

 تمخضت عنيا. 
 املبحث األول: اإلطار املىهجي نهبحث

 مشؽؾة البحث : 

إف القنوات التمفزيونية الفضائية العربية تتنافس اليوـ في تقديـ الدراما التركية، لما 
لمستو ىذه القنوات مف متابعة ليا مف جانب الجميور العربي الذي استيوتو ىذه الدراما بشكؿ 

وغيرىا(، ، الجميور بشكؿ عاـ أـ جزء منو )الشباب، الذكور، اإلناثواضح، سواء أكاف 
ولذلؾ نرى اليوـ كثرة البحوث العممية التي تدرس ىذه الظاىرة، سواء الدراسات التي تتناوؿ 
تحميؿ لممضموف الذي تقدمو ىذه الدراما بما يحممو مف قيـ واتجاىات يتـ تقديميا بأسموب 

 تدفع بيذا الجميور لمتابعتيا وتأثيراتيا عميو.  ممتع، أو دراسة األسباب التي
وفي ىذه الدراسة نحاوؿ البحث في موضوع تأثيرات ىذه الدراما عمى الشباب 

نيا الجامعي مف حيث التصورات التي تتركيا لديو عف واقع المجتمع التركي والتي قد يكو  
لي: ىؿ تمكنت الدراما ، وعميو فإف مشكمة بحثنا تتحدد بالسؤاؿ التاالمضموف الذي تعرضو

التركية التي تعرضيا مختمؼ القنوات الفضائية العربية مف تشكيؿ تصورات الشباب الجامعي 
 عف واقع المجتمع التركي؟ 

والمتغيرات التي ستحكـ دراستنا ىي المتغيرات الديموغرافية وتشمؿ النوع االجتماعي، 
التصورات ىؿ ىـ الذكور أـ اإلناث؟،  الذي يرشدنا إلى أييما األكثر تأثرا في موضوع تشكيؿ
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مضافا لذلؾ متغير التخصص الدراسي والذي يتحدد بالتخصصيف العممي واإلنساني لطمبة 
 جامعة تكريت.  
 هدف البحث :

ييدؼ ىذا البحث إلى الكشؼ عف مدى تمكػٌف الدراما التركية التي تعرضيا مختمؼ 
القنوات الفضائية العربية مف تشكيؿ تصورات الشباب الجامعي عف واقع المجتمع التركي، 
وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث في مسألة تشكيؿ ىذه التصورات إف وجدت، 

 تصاص الدراسي أي العممي واإلنساني. فضبل عف الفروؽ حسب االخ
 أهؿقة البحث :

يحصؿ مف تأثػ ر الشباب  تنبع أىمية ىذا البحث مف كونو يحاوؿ الوصوؿ إلى ما
الجامعي بما ي قدـ في الدراما التركية مف قيـ موجية إلحداث عممية تثقيؼ لمشباب عف 

حضورا واضحا عمى الشاشة  المجتمع التركي وحياتو التي يعيشيا، ولكونيا قد أصبح ليا
، فقد تـ ضخيا وتوظيفيا بشكؿ كبير في االونو األخيرة، وبمضموف في اغمبو متجانس العربية

 يقدمو مف أفكار واتجاىات.  مف ناحية ما
 مـفج البحث  

ستخدـ لدراسة الجميور باالعتماد عمى منيج ػ  ىذا البحث مف البحوث ألوصفيو التي ت
، وفييا سنعتمد المسح بالعينة عف طريؽ انتقاء عينة نات المطموبةسح لموصوؿ إلى البياالم

 والتي سيتـ تفصيميا في الجانب العممي مف البحث.  ممثمة لممجتمع الكمي
 املصطؾحات 

التصورات: في ىذه الدراسة نحاوؿ التعرؼ عمى التصورات الذىنية التي تشكمت لدى 
، وموضوع التصور الذىني الذي تشكمو وسائؿ االعبلـ لشباب الجامعي عف المجتمع التركيا

الذي قاؿ )اف العالـ الذي نعيش فيو  1333عاـ يعود الى العالـ االمريكي )والتر ليبماف( في ال
الى التصور  ، ولذلؾ نحتاجا المعروفةيمكف اإلحاطة بو كمو مباشرة عف طريؽ حواسن ال

ي يحممو أي شخص حوؿ حدث لـ ر الذالشعو ) ، فالتصور ىو(1)الستكشاؼ ىذا العالـ(
واف ما يقوـ بو ال يعتمد عمى معرفة ، شعور نابع مف تصوره الذىني لمحدثىو ، و يجربو

اف احد العوامؿ الميمة في و  ،(3)(عطيت لوأبؿ عمى صورة صنعيا او  ،بو معينة او مباشرة
 النقص في االتصاؿ الصريح الى يعود لدينا عف موضوع او شخص ما تصور أي نشوء
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يعود بالنتيجة الى  بيف امتيف معينتيف ، كما اف عدـ التواصؿاالمـ نا كأفراد فيبين والمباشر
يحصؿ عندما تقوـ وسائؿ االعبلـ بتقديـ معمومات لنا عف حياة  ، وىذا ما(5)ايجاد التصورات

راىف نشاىد ذلؾ المجتمعات التي لـ نتواصؿ معيا بشكؿ مباشر وصريح، وفي الوقت ال
 تقوـ بو الدراما بشكؿ عاـ والتركية عمى وجو الخصوص. وبشكؿ واضح بما

 دراسات سابؼة

 (0)م(0222دراسة محمد )
دراؾ الجميور  العبلقة بيف التعرض لمدراما العربية التميفزيونية ىذه الدراسة تناولت وا 

مثؿ السف والنوع، واستندت مواقع االجتماعي لؤلسرة المصرية وتأثير المتغيرات الوسيطة ل
الدراسة إلى نظرية الغرس الثقافي، ومف خبلؿ الدارسة التحميمية عمى عينة مف المسمسبلت 
والتمثيميات التي تتناوؿ األسرة والتي قدمتيا القناة المصرية األولى، وكذلؾ اختبار عدد مف 

فردا( تتراوح  133ى )الفروض مف خبلؿ الدراسة المسحية عمى عينة مف جميور القاىرة الكبر 
توصمت الدراسة إلى عدـ وجود عبلقة بيف كثافة مشاىدة الدراما و سنة،  83 – 13أعمارىـ ـ 

دراؾ الجميور لمواقع االجتماعي لؤلسرة المصرية.   التميفزيونية وا 
 (3)(م9111دراسة شقير )

المبناني لمواقع تناولت تأثير التعرض لمدراما األجنبية في التميفزيوف عمى إدراؾ الشباب 
االجتماعي فيما يتصؿ بمفيومي العنؼ واإلدماف، وقد استخدمت الدراسة إطارا نظريا متمثبل 

ساعة مف الدراما األمريكية والبريطانية  133في نظرية الغرس الثقافي وتحميؿ مضموف لػ 
عمى  تبيافتـ تطبيؽ االسفي القنوات المبنانية الحكومية والخاصة، وقد  عروضةوالمكسيكية الم

وانتيت الدراسة الميدانية إلى أف األفبلـ  ،مفردة مف الشباب المبناني مف المحافظات كافة 044
والمسمسبلت األجنبية تحتؿ المرتبة األولى مف حيث المواد التي يفضؿ الشباب مشاىدتيا 

اؾ % مف مفردات العينة أف الواليات المتحدة ىي أكثر المجتمعات عنفا، وأف ىن23.3ووجد 
عبلقة بيف حجـ التعرض لمتميفزيوف وبيف إدراؾ الشباب المبناني لمواقع االجتماعي وذلؾ فيما 

 يتصؿ بقضيتي العنؼ واإلدماف.
 (2)م(0292دراسة راضي وذياب )

تعرض طمبة المدارس لممسمسبلت التركية المدبمجة  أنماطىدفت الدراسة التعرؼ عمى 
القيـ االيجابية  إزاءخيص اتجاىات المراىقيف كذلؾ تحديد دوافع المشاىدة فضبل عف تش
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مفردة مف طمبة المرحمة  044والسمبية ليذه المسمسبلت، وكانت عينة البحث متكونة مف 
 إلىوتوصمت الدراسة ، طالبة 344طالب و 344في مدارس بغداد، موزعة بواقع  اإلعدادية

المراىقيف لدييـ  أفكما ظير  ،ىناؾ انتظاما وشدة في التعرض لممسمسبلت المدبمجة أف
ىناؾ رفضا  أفوكذلؾ تبيف ، االنبيار العالي بالنماذج والموديبلت التي تقدميا الدراما التركية
  حالة سمبية. بأنيابيف عينة البحث لمقيـ الثقافية واالجتماعية مف خبلؿ وصفيا 

 انذور انحثقيفي نهحهفزيىن: املبحث انثاوي
 الثؼافةالتؾػزوون وصـاعة أوال : 

الباحثاف )ادورنو و ىوركيايمر(  استحدثمف القرف الماضي  األربعينياتفي منتصؼ 
مصطمح الصناعة  - األمريكيةأجريا دراساتيما في الواليات المتحدة  ألمانيافوىما باحثاف  -

الصناعي لممواد الثقافية باعتبارىا ظاىرة  ما أطمقا عميو اإلنتاجقدما دراسة نقدية ل إذالثقافية، 
منتجات الثقافية إذ أف لم، قابمة لمبيع والشراء سمع إلىالثقافي  اإلنتاجتحويؿ  إلىشاممة تيدؼ 

 أفصناعي، فضبل عف  إنتاج أليالصيغ التنظيمية والتخطيطية ذاتيا  (والبرامج )األفبلـ
مكاف لتمبية حاجات كثيرة ومتنوعة، وعف  يأ إلىالصناعة الثقافية توصؿ بضائعيا المتماثمة 

نحصؿ عمى ثقافة جماىيرية تحمؿ بصمة ىذه  اإلنتاجطريؽ نمط صناعي معيف في 
 .(8)الصناعة

وتتعمـ، وليا مكونات تتمثؿ  اإلنسانيةالتي تعيش فييا  األساسيةوالثقافة ىي الوسيمة 
سموؾ المكتسبة التي يشارؾ فييا ال أنماطفي الفنوف والعموـ والديف والقانوف، فضبل عف كافة 

مجتمعو، واف قواـ الكياف الثقافي ىو محصمة عناصر الثقافة في المجتمع،  أعضاء اإلنساف
 اآلخرىذا الكياف الذي يعبر عف الطريقة التي تنتظـ فييا عناصر الثقافة بعضيا مع البعض 

تختمؼ في انتظاميا  متكامبل )فيذه العناصر قد تتواجد في كؿ مجتمع ولكنيا ً لتؤلؼ كبل  
 ضمف بنياف الثقافة، وىذا يمكف تشبييو بالبنايات المختمفة في الشكؿ اليندسي، ولكننا نجد اف

الحياة لكثير مف  أشكاؿبيف  روقا، ولذلؾ تبقى ىناؾ ف(7)المواد ذاتيا تستخدـ في بنائيا(
والصيني واليندي وغيرىا مف المجتمعات ليست متشابية  المجتمع األمريكيالمجتمعات، فحياة 

عمى اختبلفات تتعمؽ  روؽتشتمؿ ىذه الف أفبؿ نجد ىناؾ تباينا واضحا فيما بينيا، ويمكف 
بالمغة ووسائؿ العيش والتنظيـ السياسي وترتيبات الحياة المحمية واالعتقادات الدينية وغيرىا 

يكشؼ عف مرونة النوع البشري في التشكيؿ ا بمالكثير، وىذا التبايف يفوؽ التصور و 
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كبيريف مف اجؿ دراسة ىذه المجتمعات وذلؾ  جيدوقت و  إلى، ولذلؾ فنحف بحاجة (3)الثقافي
الف فيمنا ليا قد يكوف سطحيا وغير مكتمبل وربما خطأَ )وفي الغالب نحف نراىـ عمى الصورة 

 اإلعبلــ لنا عبر وسائؿ ة التي تقد  ، ىذه الصور (14)قرؤىا نحف وليس صورتيـ الحقيقية(التي ن
التي تعرض لنا وباستمرار مختمؼ الثقافات لمختمؼ المجتمعات، وبمجرد قضائنا لوقت 

 .يا، ونتمكف مف المقارنة بينعتيا نتعرؼ عمييابمتاب
موضوع الثقافة واسع بشكؿ كبير وذلؾ لشمولو مجموعة السمات الخصوصية المادية و 

جعؿ الكثير مف المجتمعات تعمؿ  مجموعة اجتماعية، وىذا ما أوتمعا ز مجػ  والفكرية التي تمي
 أخرىتوسيع فضاء ثقافتيا ليشمؿ مجتمعات  إلىمتطمعة  لآلخريفألجؿ تسويؽ ثقافتيا 

الجماىيرية في ىذا  اإلعبلـذلؾ ،مستغمة وسائؿ  أمكفالمجتمع العالمي إف  لموصوؿ إلى
 إلىيمكف بيعيا  األخرىالثقافة سمعة كباقي السمع  أفوىذا يكوف مف منطمؽ )المسعى، 
 .(11)(شراؤىا منيـ أو اآلخريف

والقيـ والمعتقدات  واآلراء واألفكارواليوـ نشيد تدفقا ثقافيا بكـ ىائؿ مف المعمومات 
بما يقدمو مف برامج  أصبحبطرؽ شتى، والسيما عف طريؽ التمفزيوف الذي  إليناالتي تصؿ 

، الثقافي المحمي غالبا يث الكـ والنوع كثيرا جدا، بحيث يفوؽ المنتجتسويؽ الثقافة مف ح
التي تركػ ز في  اإلعبلميةنتيجة تطور مستوى صناعة الرسائؿ  تأثيرهفضبل عف ذلؾ تفو ؽ 

، فيذه الوسيمة اي التمفزيوف (13)الجذب المتاحة آلياتوالتشويؽ وكافة  اإلبيارغالبيتيا عمى 
، ويجعميا في متناوؿ اليد نا بياػ  الجماىير الواسعة ويعرف إلىيواكب رصد الحياة الثقافية ونقميا 

نفقات، وىو بذلؾ يسيـ في نقؿ المعمومات الغزيرة  أوجيد  أيوفي المنزؿ ومف دوف بذؿ 
جعؿ المادة  ية جذابة، ماوالمتنوعة عف شتى مناحي الحياة معتمدا في ذلؾ عمى لغة تعبير 

 أصبح، وبذلؾ (15)الجميور فيمية لبلنتشار والوصوؿ ومف ثـ التأثير باق أكثرالتي ينقميا 
كبيرة مف الناس الذيف يشاىدونو عمى  أعدادوالمشاعر بيف  األفكارالتمفزيوف احد عوامؿ توحيد 

ـ بشكؿ مستمر وعف ي تقد  الجميور يشاىدوف المؤثرات نفسيا الت أفراد أف آخر،الدواـ، بتعبير 
، بحيث يتمكف التمفزيوف مف لعب دور واضح في واألذواؽطريؽ ذلؾ يتـ تحقيؽ وحدة الفكر 

، بؿ ويؤثر واألحداثعف الدوؿ والمواقؼ  األفرادتكويف انطباعات قد تتخذ سمة الرسوخ لدى 
نحو العالـ الذي  والطريقة التي يفكروف بيا والسموؾ األمورفي الطريقة التي يدرؾ بيا الناس 
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 أوسوؽ  أفضؿوكما يقوؿ ستيوارت ىاؿ )تعد  اإلعبلـيعيشوف فيو، وبذلؾ تكوف وسائؿ 
 .(10)الثقافية حوؿ الحقائؽ ورسـ حدودىا( األفكاريتـ فيو الصراع لتشكيؿ  جماىيريمنتدى 

فقد تعاظـ دور التمفزيوف مف خبلؿ المضموف الذي يبثو والذي يحمؿ بصمات 
المشرفيف والقائميف عميو، فيو يعكس نسؽ االعتقاد السائد عندىـ، فإذا ركزنا عمى التمفزيوف 

والطعاـ والعادات والتقاليد  األزياءموضوعات بنجد أف برامجو التي يقدميا تحفؿ بشكؿ دائـ 
 األثرظير ي   ، فيي عممية تسويؽ لمنتج ثقافي، وىذا ماة االجتماعيةت الحياوشتى موضوعا

مف خبلؿ تعامميـ االجتماعي  األفرادالبالغ ليذه الوسيمة وقدرتيا التأثيرية عمى قيـ واتجاىات 
 . (13)اليومي
  تصوراتالتؾػزوون وتشؽقل الثانقا : 

 األحداثفي تفسير  األفرادتساعد  اإلعبلـوسائؿ  إفعمى  اإلعبلميوفيتفؽ الباحثوف 
ضفاء، وأحداث وأشخاصالتي تقع في العالـ مف حوليـ، بما تتضمنو رسائميا مف قضايا   وا 

 ال اإلعبلـف وسائؿ أل، ف الفرد مف فيـ المحتوى وتفسيرهعمى ىذا المحتوى بشكؿ يمكػ   أىمية
محتوى، ىذا ببناء معنى ليذا ال أيضايقتصر دورىا عمى مجرد تقديـ المحتوى فيي تقوـ 

 .   مؿ بالتراكـ عمى بناء صور لمواقعالمعنى الذي يع
قد  نجدىا لبناء المعنى فيما يخص وسائؿ االتصاؿ األولىالبدايات لو رجعنا إلى و 

)الرأي العاـ( في  و)والتر ليبماف(، عندما كتب مؤلف األمريكيظيرت في كتابات الصحفي 
تقدمو الصحافة في ذلؾ الوقت مف  عديدة بخصوص ما أمثمةـ فيو ، الذي قد  1333العاـ 

 األحداثمة في الصحؼ عف التفسيرات المقد   أف إلى وأشار، باألفراد تفسيرات لمعالـ المحيط
تغي ر وبشكؿ كبير تفسيرات الناس لمواقع، وبالتالي تغي ر نماذج تصرفاتيـ حياؿ  أفتستطيع 

 آنذاؾوضح إف طريقة تصوير الصحافة لمعالـ أف ي (ليبماف)ىذا الواقع، ومع ذلؾ فقد حاوؿ 
ولذلؾ  ،كانت في غالبيتيا زائفة ومضممة وتخمؽ صورا مشوىة في رؤوسنا عف العالـ الخارجي

قد وقع فعبل، ولكف  ما أويحدث في الواقع  ما أساس)فيي تجعؿ الناس يتصرفوف ليس عمى 
 اإلنسافحقيقة ، ف(12)حافة(الص يعتقدوف انو الموقؼ الحقيقي الذي تشػ كؿ بفعؿ ما أساسعمى 
وىو محيطو المباشر الذي يستقي ، عالـ قريب ومحدود اوليمايعيش في عالميف مختمفيف،  أنو
، مباشرة عف طريؽ حواسو االعتيادية، ويسمى بالعالـ المحسوسمعمومات عنو بنفسو ال

ستقاء إيدركو مباشرة ولذلؾ يمجأ الى  أفيمكف  وال األوؿمف  وأوسعفيو عالـ بعيد  وثانييما
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معمومات عنو بواسطة وسائؿ االتصاؿ والتفاعؿ االجتماعي ويسمى بالعالـ المنقوؿ، وتتشكؿ ال
  . (18)وتطوره اإلنسافعمى مدى زمني يمتد عبر مراحؿ نمو  أألذىاففي  احيانا صورتو الوىمية

 تصوراتمفزيوف في تشكيؿ الوالسيما الت اإلعبلـموضوع دور وسائؿ  إلىوىذا يقودنا 
انتشارا واسعا وليا القدرة عمى االستقطاب واإلبيار،  اإلعبلـلوسائؿ  أفلدى الجميور، إذ 

تبثو مف مواد إعبلمية مختمفة ىو بمثابة النافذة التي نطؿ منيا  ، واف ماأوقاتناوتستولي عمى 
عمى العالـ مف حولنا، وبذلؾ يمكف القوؿ )اف النسبة العظمى مف الصور المتراكمة التي 

وىي  األولىنستقييا مف وسائؿ اإلعبلـ بالدرجة  إنماتتكوف في أذىاننا عف العالـ مف حولنا، 
ا وبيف يا الخاصة، وبذلؾ تتمكف مف خمؽ بيئة صورية بيننبالتأكيد تصوغيا وتؤطرىا بطريقت

، بارة عف رموز مصطنعة تػ قد ـ لناع اإلعبلميةالرسائؿ ف ،(17)العالـ الموضوعي الحقيقي(
نتمكف باستمرار مف مقابمة الحقائؽ وجيا لوجو بؿ  تجعمنا نعيش في عالـ رمزي، وفيو ال

لغوية وصور فنية  أشكاؿي الحقيقة نحيا داخؿ ف أصبحناعالـ، وىكذا عف طريؽ ىذا النقابميا 
وىذا )قضية عف طريؽ ىذا الوجود المصطنع،  أوشئ  أي، ونرى اإلعبلـمقدمة مف وسائؿ 

ينفصؿ عف الجو العاـ،  الجماىيري تنشر جوا رمزيا يشكػ ؿ جزءا ال اإلعبلـوسائؿ  أفيعني 
ير ظ، وىذا ي  (13)(المجتمع ألفراديسبغ تأثيره عمى مجمؿ الجوانب النفسية واالجتماعية  وىذا ما

بصفة عامة وعبلقتو ببناء  اإلنسانيدور منظور التفاعؿ الرمزي في االتصاؿ يسمى ب مالنا 
، فالبشر يتعامموف أخرىالناس وتأثير ىذا البناء عمى االتصاؿ مرة  أذىافالمعنى في 

دورا ميما  اإلعبلـتعنيو ليـ، والذي ىنا تمعب وسائؿ  ما أساسعمى  شياءاألويتصرفوف حياؿ 
يصالو وفي نقم الجميور عبر رسائميا، وبعد ذلؾ يتـ تداوؿ المعاني مف كؿ فرد في  إلى وا 

، وىذا في الحقيقة اإلشاراتالتي يواجييا ويشترؾ مع غيره في الفيـ ليذه  اإلشاراتتعاممو مع 
 . (34)نحف عميو مف معاني( ضفينا بما ننخمؽ عالم إننايعني )

 تعامؿ بالصورة التي تؤثر مباشرة في نفسية المتمقي وىيت وسيمة إعبلمية التمفزيوفو 
في تشكيؿ  اليا دور  بما يجعؿمفعوؿ واسع  أحياناليا و تتفاعؿ مع عقمو شأف الكممة،  ال غالبا

االنطباعات لدى المتمقيف عف طريؽ خمؽ حالة مف المشاعر النفسية واالجتماعية المتكونة 
، وتشكؿ عالما مف اإلعبلـبفعؿ ىذه الصورة التي يتعرض ليا الجميور عبر مضاميف وسائؿ 

كاف ىذا المضموف المنقوؿ عبر التمفزيوف يتفاعؿ مع  إفالسيما و الواقع غير الحقيقي، 
الفكري والتثقيؼ  اإلقناع، فيذه الوسيمة تمزج بيف القدرة عف (31)لئلنسافف الثقافي المخزو 
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يصاؿ انو يعمؿ عمى تثقيفنا  أي، أخرىالمعمومات مف جية وبيف التسمية والترفيو مف جية  وا 
حدا  مف خبلؿ التسمية، فنحف اليوـ نحاوؿ القضاء عمى ىمومنا ووقت فراغنا بالترفيو، وىذا ما

تجعؿ مف التسمية والترفية صناعة عالية النمو وفي الوقت ذاتو  أف إلى اإلعبلميةبالمؤسسات 
تعمؿ عمى السيطرة عمى العقوؿ، وذلؾ يتـ عف طريؽ الكتب اليزلية والرسـو المتحركة 

زا كبيرا مف وقت القنوات ػ  باتت تأخذ حي التيالسينمائية فضبل عف البرامج الدرامية  واألفبلـ
تمفزيونية، )وىذه التسمية والترفية محممة بالقيـ التي تذوب في العقؿ بمرور الوقت خبلؿ ال

 .  (33)مؤقت مف الواقع وحالة االسترخاء(عممية اليروب ال
مف أكثر الموضوعات التي  أصبحت اليـو ية مف أفبلـ ومسمسبلتالدرامالبرامج و 

االنطباعات التي يريدونيا لدى الجميور، إذ  تشكيؿعممية في  اإلعبلـالقائموف عمى يا يستغم
الدرامي وباستخداميـ  اإلنتاجأف الفنييف والمصوريف والمخرجيف وغيرىـ مف العامميف في حقؿ 

 إلىمجموعة مف الفنوف والتقنيات، يؤسسوف عالما يقوـ عمى التصنػ ع والتمثيؿ ويقدمونو 
وىذا بالتأكيد تمشيا مع تمؾ المنطمقات  الجميور عمى انو يمثؿ الحقيقة االجتماعية المعيشة،

 اإلعبلميةالدراما تمثؿ محتوى الوسائؿ  فأصبحت، المنتجة التي تعمؿ عمييا المؤسسة
، ويقـو بإلباسيا انطباعات تأسيسيستطيع التمفزيوف  اآلليةورسالتيا في الوقت الحاضر )وبيذه 

، وبتكرار الرسائؿ (35)ا(السمبي غالبتظير العالـ الحقيقي  وال األفضؿ إلىصورا ايجابية تتوجو 
مف الممكف جعؿ المخزوف المعرفي لمفرد مف ىذه المعمومات يؤثر في قراراتو  اإلعبلمية
، بؿ وتقييميـ والحكـ عمييـ األفراد داخؿ المجتمعوعبلقات  واألشياء مجتمعاتعف ال وأحكامو

دات بواسطة مف االعتقامف خبلؿ تمؾ المعمومات، وعمى وفؽ ذلؾ يمكف تكويف عددا كبيرا 
 . التمفزيوف

تقوـ بتكرار عرض سمات معينة سواء  المرئية عامة ومنيا الفضائيات اإلعبلـفوسائؿ 
، ما واألفبلـلشخصية ما او لمجتمع معيف في البرامج التي تعرضيا، والسيما المسمسبلت 

لمتسمية ـ يؤدي إلى رسوخ ىذه السمات لدى الجميور وتأثره بيا وخصوصا إف كانت تقد  
ـ تقد   تعكس الحقيقة وال ، وأقؿ ما يمكف أف توصؼ بو ىذه السمات أنيا مشوىة الوالترفيو

ىنا يجب أف نبلحظ )أف التعرض المستمر لتحريؼ الواقع الذي و المثؿ الذي يجب أف يحتذى، 
عبر الكممة والصورة سيؤدي إلى أف ينمو الناس مع قيـ واتجاىات  اإلعبلـتقدمو وسائؿ 

 األوربييف، فعمى سبيؿ المثاؿ كانت نظرة (30)(األحيافقدات مزيفة غير واقعية في غالب ومعت
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قبؿ سنوات  األوربيوفقد شكمتيا ورسختيا السينما األمريكية نفسيا، إذ كاف  األمريكييفعف 
شرؽ الواليات المتحدة األميركية عبارة عف ارض لرعاة البقر والينود،  أف إلىمضت ينظروف 

ينتج ويعرض مف  بسبب ما كاف كؿ ىذاو فمرتع لمعصابات والنساء سيئات السمعة،  غربيا أما
 .  (33)تحمؿ ىذه السمات أفبلـ سينمائية أمريكية

تختار التركيز عمى بعض الموضوعات  اإلعبلـوسائؿ  أفومف ذلؾ نستشؼ 
 واألىداؼتعكس الواقع االجتماعي، بؿ مف اجؿ تحقيؽ بعض المصالح  ألنياوالقضايا ليس 

( عالما يبدو حقيقيا لممتمقيف، cultivateلممسيطريف عمييا، واف رسائؿ ىذه الوسائؿ تنمي )
ألنيـ غير مدركيف  لمعمميات التي تتـ لخمؽ ىذا الواقع،  اإلعبلميالذيف قد يتقبموف ىذا الواقع 

نما ، والنتيجة فةعند متابعة البرامج المختم يتعرضوف لمتسمية والترفيو بأنيـيشعروف فقط  وا 
، المتناسقة والمتجانسة النيائية ليذا التراكـ مف التعرض لمرسائؿ التي تحمؿ ىذه المضاميف

 البعض منا ال أفدرجة  إلى أذىاننايبدو العالـ الذي صنعتو تمؾ الوسائؿ حقيقيا في  )أف
 .(32)(يميز ىذا العالـ المصطنع عف العالـ الحقيقي أفيستطيع 

 الثؼايف   لغرسنظروة اثالثا : 

امتدادا لما ذكرنا وبما أف بحثنا ىذا يبحث في موضوع تشكيؿ التصورات لدى األفراد 
عف المجتمع التركي، وىذا التشكيؿ ىو جزء ميـ مف عممية التثقيؼ اإلعبلمي التي تحدثنا 
عف دور التمفزيوف فييا، يتوجب عمينا أف نعطي فكرة عف نظرية اعبلمية ميمة تدرس عممية 

 ؼ اإلعبلمي وىي نظرية الغرس الثقافي لتكوف إطارا نظريا لدراستنا ىذه.التثقي
التمفزيوف القادـ الجديد لبيوت األمريكييف،  أصبحفي الخمسينيات مف القرف الماضي ف

، وفي الستينيات األمريكية لعوائؿمعظـ ا لدىوبات رمزا لمحياة االجتماعية فييا ومف ثـ انتشر 
، في متابعة ولو جميور واسع اإلعبلـوسائؿ  أكثرمف  أصبح فمف ذات القر  والسبعينيات

، التي يعرضيا تتسـ بطابع العنؼ األفبلـالوقت الذي كاف الكثير مف برامجو الدرامية والسيما 
الذي أقمؽ الباحثيف االمركييف مف  األمر، ىذا األمريكيةالذي كاف لو صدى في الحياة العامة 

بعد موجة االغتياالت التي شيدتيا الساحة  خصوصا، يورلجمازدياد تأثير ىذا العنؼ عمى ا
كما  ،(38)ؿ الرئيس كنيدي ومارتف لوثر كنغ()مقت الستينيات مف القرف الماضيفي  األمريكية

ليندوف ) األمريكي انذاؾا الرئيس عدإذ  األمريكييفعمى تفكير السياسييف  األمراستحوذ ىذا 
العنؼ والتعرؼ عمى الطرؽ الكفيمة  أسبابقرار بتشكيؿ لجنة لدراسة  إصدار إلى (جونسوف
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تخويبل لمقياـ ببحث شامؿ عف العنؼ  األمريكيبمنعو، وبالتزامف مع ذلؾ اصدر الكونغرس 
ي الت وأشكالو، وقد صدر تقريرا المجنتيف وكاف فيو جردا شامبل وتفصيميا لكمية العنؼ وأسبابو

العنؼ المقدـ في  أف األبحاثنتائج ىذه  أوضحت، وقد (37)ترةصورىا التمفزيوف في تمؾ الف
 أف )أي، األمريكييعكس حجـ ونوعية العنؼ الموجود في واقع المجتمع  ال اإلعبلـوسائؿ 
اختبلؼ عالـ الجريمة الذي يعرض  ا األمر ىوىذ ما أكدـ مف العنؼ، و ػ  تضخ اإلعبلـوسائؿ 

 .(33)أمريكا(في  يا الحقيقيفي التمفزيوف عف واقع
، أمريكالبلتصاؿ في  (أينينبرغ)وقد شجعت ىذه النتائج مجموعة مف باحثي مدرسة 

، الذيف رأوا مف كؿ مف )غروس ومورغاف وسغنوريممي(وعمى رأسيـ )جورج جيربنر( وزمبلئو 
ع العالـ المقدـ في التمفزيوف ىو عالـ مخترَ  أف، فيما بعد أجروىاخبلؿ نتائج البحوث التي 

عبلقة بالحياة الحقيقية، ولذلؾ حاولوا الكشؼ عف  أدنىتكاد تكوف لو  ووىمي وال ومصطنع
، ودور ذلؾ في يـلواقع المحيط بعف ا األفراد الكبيرة في تشكيؿ تصورات ة التمفزيوفمساىم
، واختيارات وأذواؽ، وىـ يشبيونيا بعممية زرع مواقؼ يؿ الرأي العاـ عمى المدى البعيدتشك

بػ يعرؼ  ، وىذا كاف البداية لظيور ما(54)بغرس النباتات ورعايتيا زارع الحقيقيمثمما يقـو الم
في التمفزيوف مف رسائؿ اتصالية وبيف  وبثتـ ي ، التي تربط بيف ما(نظرية الغرس الثقافي)

التأثيرات المحتممة عمى الجميور، وقد عد ىا الباحثوف في الواليات المتحدة األمريكية في 
 أف، وفحواىا )اإلعبلـوسائؿ  آثارلقرف الماضي كمنظور جديد لدراسة السبعينيات مف ا

مداومة التعرض لمتمفزيوف ولفترات طويمة ومنتظمة تنم ي لدى المشاىد اعتقادا بأف العالـ الذي 
، ويقوؿ الباحث (51)(صورة عف العالـ الواقعي الذي يحياه إالىو  مايراه عمى الشاشة 

مشاىدة التمفزيوف  أفعميو المؤشرات الثقافية ) أطمؽفي مشروعو ىذا، والذي  (جيربنر)
ف اغمب الذي إانتظاما، ولذلؾ ف أكثرطقسا يوميا كما ىي الطقوس الدينية، وباتت  أصبحت
نراه ونسمعو مف  نعتقد أننا نعرفو، ليست لدينا تجربة شخصية بو ولكف ذلؾ بسبب ما أونعرفو 
 .    (53)(التمفزيوفاإلعبلـ ومنيا وسائؿ 

والسيما التمفزيوف ىي  اإلعبلـوسائؿ  أف إلىفيذه النظرية تشير  أشكالياوفي ابسط 
 إلىالتي تخمؽ صورا خادعة وغير واقعية، وتمعب دورا ميما في تشكيؿ ونقؿ ىذه الصورة 

، وبالتالي يمكف (55)الفصؿ بيف ىذه الوسائؿ والثقافة يمكف تثقيفو، وبذلؾ ال مف ثـالمتمقي و 
الخاصة بعمميات بناء المعنى وتشكيؿ الحقائؽ  لؤلفكاراعتبار ىذه النظرية تصورا تطبيقيا 
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جاءت بو  حيث تؤكد ما في ىذه المجاالت، اإلعبلـالتي تقوـ بيا وسائؿ  واألدواراالجتماعية 
دراكيـ اداألفر التأثير عمى معرفة  في اإلعبلميةالنظريات السابقة بخصوص قدرة الوسائؿ   وا 

، فيذه اإلعبلـ الذيف يتعرضوف بكثافة لوسائؿ لؤلفرادلمعوالـ المحيطة بيـ والسيما بالنسبة 
تتعامؿ مع  ال أنياالنظرية تتعامؿ مع التأثيرات التي يحدثيا التمفزيوف عمى الجميور، كما 

التأثيرات المباشرة بؿ مع التأثيرات التراكمية التي تحصؿ لمفرد مع مداومة تعرضو لمتمفزيوف، 
الوسيمة  ترسميا ، وبذلؾ فيي تقدـ صورةبو تشكؿ رؤيتو عف العالـ المحيط إنياوكيؼ 

 .(50)يصنعيا القائموف عميياو  اإلعبلمية
في محاولة لدراسة  اإلعبلـسائؿ ولذلؾ جاءت البحوث حوؿ التأثيرات التراكمية لو 

فإف دراسة جورج جيربنر السابقة الذكر، قد طورت  أخرى، بعبارة اإلعبلميموضوع التثقيؼ 
عمى قيـ وسموكيات  األمدوسائؿ االتصاؿ والسيما التمفزيوف ليا تأثير عميؽ وطويؿ  أففكرة 
ليـ رؤيا لمعالـ  والصغار كبارال األفراد، فالمستيمكيف لمبرامج التمفزيونية بكثافة مف األفراد

 ، فالتمفزيوف في حقيقتو ال(53)ا العالـ وليس كما ىو عمى حقيقتوليذ ىذه الوسيمةتعكس نظرة 
يقدـ الواقع بؿ صورا عف الواقع كما يراىا المتمقي، وبذلؾ تصبح الحدود بيف الخياؿ وسرد 
الواقع غير واضحة المعالـ، وبتكرار التعرض مع ميارات االستدالؿ المعرفي لدى المتمقي 

فيذه النظرية تركز عمى ، بالغرس الثقافي أحياناتسمى  أو ما اإلنماءنفسو، تحدث عممية 
يتفيمو المشاىدوف عمى انو  وبيف ما اإلعبلميةالحقيقة التي تقدميا الوسائؿ  العبلقة بيف

وبالنسبة لمدمني )يقدـ عبارة عف حقائؽ مشوىة عف الواقع،  ما أفيروف  أصحابياواف ، حقيقة
 أيعمى الرغـ مف المغاالة فيو،  أذىانيـيترسخ في وؼ يعرض س المشاىدة التمفزيونية فإف ما

 . (52)(الحياة صورا غير واقعيةيختزنوف عف  أنيـ
 الدراما الرتكقة

ؿ المسمسبلت نسبو كبيره مف المواد الدرامية التي تشغؿ حيزا كبيرا ضمف البث ػ  تشك
الجميور، ومف بينيا المسمسبلت األجنبية  جانب متابعة واسعة مف ذات ياالتمفزيوني، كما ان

، اي تمؾ المسمسبلت (المسمسبلت المدبمجة)الناطقة بالمغة العربية وىي ما اصطمح عمييا 
الحوارات بيف شخوصيا الى المغة العربية او الى احدى الميجات  تغييراألجنبية التي يتـ 

 ، وماداثيا ومكوناتيا الفنيةلتتناسب مع قدرات تمؾ المجتمعات عمى فيميا واستيعاب اح
ركية التي اصبح ليا صدى واسعا يبلحظ في الفترة االخيرة ىو االنتشار الواسع لممسمسبلت الت
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القرف ظيرت ىذه النوعية مف المسمسبلت  ىذا بيف الجميور العربي ومنو العراقي، فمع بداية
المدبمجة ذات االنتاج التركي التي اعتمدت في اسموب تقديميا عمى التقارب بيف البيئة 

روابط مشتركة مف ما االجتماعية في الوطف العربي والمجتمع التركي وذلؾ لما يمتمؾ كؿ مني
وتاريخ مشترؾ فضبًل عف التقارب مف حيث العادات والتقاليد والموروث الحضاري بيف 
المجتمعيف، كؿ ىذا ساعد عمى انتشار ىذه النوعية مف المسمسبلت، التي زادت نسبة 

 : (58)منيا ألسباببمجتيا لمغة العربية استيرادىا ود
 في االنتاج الفني وصناعة الصورة التقنيات المستخدمة. 
  الفاخرة لتصوير االحداث الدراميةاختيار االماكف الجميمة و. 
 فات الوسامة والجماؿ والرومانسيةاختيار ابطاؿ العمؿ ومبلبسيـ بمواص. 
  شد المشاىداالعتماد عمى عنصر التشويؽ و. 
 الخيانة،  الوفاء،)تي تحمؿ احداثا مثيرة تمتد بيف استعراض العبلقات االجتماعية وال

 .غدر، االيثار، االنانية، القناعة(االمانة، ال
    .بيذه المسمسبلت العربي ؽ المشاىدػ  كؿ ىذه العوامؿ مجتمعو ادت الى تعم

 اجراءات انبحث وانذراسة امليذاوية  : املبحث انثانث
 جمتؿع البحث وعقـته :

، اما العينة التي جرى تكريتباب الجامعي مف طمبة جامعة يتمثؿ مجتمع بحثنا بالش
، اآلدابطالبة مف كمية  144طالب و 144طالبا وطالبة، موزعيف بواقع  044اعتمادىا فيي 

لزمنية مف ، وقد أجرى الباحث استبيانو في المدة اؾ العدد ذاتو مف كمية طب االسنافويقابؿ ذل
 . 14/3/3415ولغاية  14/0

 االستبقان :

 انطبلقا مف:تـ اعداد صحيفة االستبياف 
وساـ فاضؿ  : نتائج دراسة تحميؿ مضموف الدراما التركية التي قاـ بيا الباحثاف د.اوال

، والتي توصبل ، والتي اشرنا ليا في حقؿ الدراسات السابقةطالب عبد المجيد ذياب د.راضي و 
والتي تتكرر بشكؿ واضح في فييا الى مجموعة مف القيـ التي تضمنتيا الدراما التركية 

، العبلقات ومنيا )الخيانة والغدر، مظاىر الجريمة، مظاىر التعري والحرية الجنسية، معظميا
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نية، االساءة ، االساءة لمتقاليد الديتعاطي المخدرات، تعاطي الخمور، العاطفية خارج الزواج
 .  لمتقاليد االجتماعية(

اغمب الفضائيات ي تعرضيا ثانيا: متابعة الباحث لمعديد مف المسمسبلت التركية الت
وعادة ما  ،التركي المجتمع حيث تـ صياغة األسئمة التي تقيس إدراؾ المبحوثيف لواقع .العربية

المبحوثيف عف إحدى ظواىر  تتقيس معتقداوعبارات مؿ صحيفة االستبياف عمى أسئمة تتش
 . المجتمع

،  يمياعمى مجموعة مف الخبراء لتحك قاـ الباحث بعرض استمارة االستبياف: ثالثا
ومفيوميتيا وصبلحيتيا لقياس عممية الغرس في  ياوضوح لفقراتعمى مدى ال لمتعرؼوذلؾ 

ضوء أىداؼ البحث، وقد أقر  الخبراء عددًا مف الفقرات مع اجراء بعض التعديبلت 
  .صياغات الجديدة عمى عدد آخر منيا، واضافة فقرات اخرىوال

 وحائج انبحث 
، ( استمارة044يا عمى عينة البحث )االستبياف التي تـ توزيعلقد كاف عدد استمارات 

، استمارة لكؿ كمية 344وبواقع وطب االسناف  اآلدابموزعة عمى المبحوثيف مف كميتي 
التعرؼ عمى  بغيةوذلؾ  ،( التالي1وكما موضح في الجدوؿ ) ،(لئلناث 144لمذكور و 144)

، وكاف العممي في موضوع البحثو بيف الجنسيف مف كبل االختصاصيف االنساني  الفروؽ
 . نعـ أو ال(المطموب مف الطمبة اإلجابة عما ورد في استمارة االستبياف مف عبارات بػ )

 (23وبعد مؿء االستمارات مف المبحوثيف جرت عممية استبعاد عدد منيا بمغ )
يذكر فييا اعتماد ىؤالء المبحوثيف عمى التمفزيوف في لـ  إذ، تخدـ البحث كونيا ال ،استمارة
وضع في نياية االسئمة الموجية لممبحوثيف السؤاؿ قد الباحث ف، التي ذكروىا اإلجاباتاستقاء 
اختيارات وىي  أربع( وكاف فييا السابقة ؟ األسئمةعف  إجاباتؾحصمت عمى  أيف)مف  اآلتي

الذيف سافروا الى تركيا، مف الكتب والمجبلت التي  اآلخريف، مف مف خبلؿ سفري الى تركيا)

                                                 

 تـ عرض االستمارة عمى كؿ مف : 
 . ـ الصحافة االذاعية والتمفزيونيةقس كمية االعبلـ، جامعة بغداد، ا.ـ.د عبد النبي خزعؿ،

 .قسـ االعبلـ ،اباآلدكمية  جامعة تكريت، ،ريد صالح فياضا.ـ.د ف
 قسـ الصحافة االذاعية والتمفزيونية.  كمية االعبلـ، جامعة بغداد، ،ادؿ عبد الرزاؽ مصطاؼـ.د ع
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( استمارة تـ استخراج 557، وبذلؾ تبقى لدينا )(، مف المسمسبلت واالفبلـ في التمفزيوفقرأتيا
 . ( ادناه1وكما يشير الجدوؿ ) ،يا والتعرؼ عمى نتائج البحث منيابيانات

 العممية االنسانية الجنس
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور
 022 922 922 922 922 االستمارات الموزعة
 60 98 02 6 8 االستمارات المستبعدة
 008 80 02 10 10 االستمارات المتبقية

 ( يبيف عينة البحث1جدوؿ )
 

بيف  الفروؽومف الجدير بالذكر اننا اعتمدنا عمى النسبة المئوية في التعرؼ عمى 
ي عتمد ارتفاع التكرار  ، ففي ىذه الحالة اللعدـ تساوي العينة مف حيث العدد الجنسيف وذلؾ

اقؿ مرتبة مف  ىو 172مف  78كمؤشر عمى ارتفاع المرتبة ، فعمى سبيؿ المثاؿ اف التكرار 
 . %33,33حيف نسبة الثاني  % عمى02,88، الف نسبة االوؿ 133مف  73التكرار 

 حماور البحث 

بعد تفريغ البيانات ظير لنا القنوات التمفزيونية التي يعتمد عمييا جميور في البداية و 
 . ادناه( 3، حسب الجدوؿ )البحث في مشاىدة الدراما التركية

 التكرار القناة المرتبة التكرار القناة المرتبة
9 MBC 19 0 9 الشرقية دراما 
 9 زي افالم 8 19 ابو ظبي 0
0 MBC 4 82 1 LBC 0 المبنانية 
 0 روتانا خميجية 92 09 دبي 0
 9 نسمة 99 99 تايم تركي 9
 ( يبيف القنوات التمفزيونية التي يعتمد عمييا جميور البحث في مشاىدة الدراما التركية3جدوؿ )

 
البيانات التي وألجؿ التعرؼ عمى اىـ النتائج التي تـ التوصؿ الييا عف طريؽ تفريغ 

الدراسة الى عدة محاور، وكؿ محور منيا يعطينا بيانات  ، فقد تـ تقسيـجاءت مف المبحوثيف
، وكما متمفزيوف في تشكيؿ تصورا ما عنياعف حالة محددة تعرفنا عما إذا كاف ىناؾ دورا ل

 يمي:  
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 : موضوع المخدرات ) التجارة والتعاطي ( المحور االول
حالة وكأنيا  اف الدراما التركية كانت تقدـ لنا صورة عف تجارة المخدرات وتعاطييا

الحظناه بشكؿ واضح في العديد مف المسمسبلت  بيف ابناء المجتمع التركي، وىذا مامنتشرة 
 التركية. 

عبارة تمكننا مف التعرؼ  لمطمبةولمتعرؼ عف مدى تأثير ذلؾ عمى المتمقيف قدمنا 
تجارة المخدرات منتشرة في  )اف يى ، وىذه العبارةعف تجارة المخدرات في تركيا عمى تصورىـ

 . لتالي( ا5(، وظيرت لنا االجابات كما مبيف في الجدوؿ )تركيا

 
 ( يوضح تصور الشباب الجامعي عف انتشار تجارة المخدرات في تركيا5جدوؿ )

 
تجارة  تشير لوجود تصور لدى الشباب الجامعي بأف التي ظيرت لنا اف النتيجة

، حيث كانت االجابة بااليجاب ىي االعمى وبشكؿ متقارب بيف المخدرات منتشرة في تركيا
الذكور واالناث مف كبل االختصاصيف مع ارتفاعيا قميبل لدى االناث في االختصاص 

تصاص العممي ونسبتيا كانت % ومف ثـ الذكور في االخ87,83االنساني حيث بمغت 
لدى الشباب الجامعي  صوراتمكنت مف تشكيؿ ت، وىذا يعني اف الدراما التركية قد 88,10%
فرؽ كبير في ىذا  وال ،وبمستوى جيد فيما يخص موضوع تجارة المخدرات التركيواقع عف ال

 .   مف االختصاصيف االنساني والعممي بيف الذكور واالناث لمصورة التشكيؿ
قدمنا العبارة التالية )اف  فيما يخص تعاطييا في تركياو  ذاتو المخدرات وفي موضوع

 ( التالي.0، والنتيجة يبينيا لنا الجدوؿ )في تركيا( امر شائع المخدراتتعاطي 
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 ( يبيف تصور الشباب الجامعي عف شيوع تعاطي المخدرات في تركيا0جدوؿ )

 

لدى الذكور مف االختصاص  األعمىبػ )نعـ( كانت  اإلجابةاف  أعبلهنجد في الجدوؿ 
 %، وىذا مستوى جيد، يمي ذلؾ الذكور مف االختصاص العممي84,23وبنسبة  اإلنساني
مف االناث في  أعمىيشير الى وجود التصور لدى الشباب الذكور  %، وىذا ما30,33وبنسبة 
 تعاطي المخدرات في تركيا.  تصورىـ عف موضوع

الجامعي  اف النتيجتيف المتيف ظيرتا لنا في موضوع المخدرات تشيراف الى اف الشباب
ومف كثرة تعرضو لمدراما التركية التي تعرض في مختمؼ القنوات التمفزيونية، قد تكونت لديو 

تقدمو لنا الدراما  يتناغـ مع ما فكرة اف انتشار المخدرات وتعاطييا ىو امر اعتيادي، وىذا ما
 التركية في ىذا الموضوع.   

 سرة وخارجها ( المحور الثاني : موضوع الخمور ) تناولها داخل اال
الذي نراه في معظـ الدراما  وخارجيا موضوع تناوؿ الخمور داخؿ االسرة التركيةوفي 

يختمؼ عف سابقو، والذي تصوره لنا ىذه الدراما عمى انو حالة طبيعية  والذي كذلؾ الالتركية 
 في المجتمع التركي المتحرر.

عبارة )اف قدمنا لممبحوثيف  في موضوع تناوؿ الخمور داخؿ اطار االسرة التركيةف
مف صورة لدييـ عف  كو فت لمتعرؼ عمى ماتناوؿ الخمور داخؿ األسرة التركية امر عادي( 

 ( االتي النتيجة.3) ف لنا الجدوؿىذا االمر، وبي  
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 ر داخؿ االسرة التركيةو ( يبيف اجابات المبحوثيف عف تناوؿ الخم3جدوؿ )

 
التركية قد شكمت تصورا لدى الشباب الجامعي يظير مف ىذا الجدوؿ اف الدراما 

 اإلناثبػ )نعـ( لدى  اإلجابة، حيث اف نسبة ناوؿ الخمور داخؿ االسرة التركيةبوجود ظاىرة ت
مف االختصاص نفسو  ومف ثـ الذكور األعمى% وىي 87,83 اإلنسانيفي االختصاص 

%، واخيرا كاف 81,33، تبل ذلؾ االناث مف االختصاص العممي وبنسبة %82,43وبنسبة 
 .%31,05ر مف ىذا االختصاص وبنسبة اقميا لدى الذكو 

تعاطي ابناء المجتمع التركي لمخمور خارج )اف  عبارةقدمنا  لموضوعواستكماال ليذا ا
وجاءت النتيجة  تشكؿ مف تصور لدى الشباب عنو،عما  ا، لنتعرؼ بي(االسرة أمر طبيعي
 ( التالي.2كما في الجدوؿ )

 
 يبيف اجابات المبحوثيف عف تناوؿ الخمر خارج االسرة التركية( 2جدوؿ )

 
لدى الشباب  أوجدتوالنتيجة الظاىرة في الجدوؿ اعبله تبيف لنا اف الدراما التركية قد 

ر لدى ابناء المجتمع التركي خارج نطاؽ و الجامعي مف االختصاصيف تصورا بأف تناوؿ الخم
االسرة يعد امرا طبيعيا، وكانت نسبة االناث مف االختصاص االنساني ىي االعمى، فقد اجاب 
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ي ، وكاف الذكور مف االختصاص ذاتو فوىي نسبة عالية جدا% مف العينة بنعـ 34,05
مي وبنسبة مئوية العم، تبل ذلؾ الذكور مف االختصاص %73,21المرتبة الثانية وبنسبة 

مف االختصاص ذاتو وبمغت  ، عمى حيف كاف اقؿ نسبة عند االناث%71,05بمغت 
لدى الشباب الجامعي ، كما اف ما ظير اعبله يشير الى ارتفاع ىذا التصور 85,18%

 . وبدرجة عالية
، فقد تشكؿ ظير لنا فيما يخص موضوع المخدرات وىاتاف النتيجتاف يشابياف ما

، وىذا اخؿ االسرة وخارجيا ىو امر طبيعيباب الجامعي بأف تناوؿ الخمور دتصورا لدى الش
 . الدراما التركية في ىذا الموضوع قدمتو لنا بسبب ما

 المحور الثالث : حرية المرأة 
كية عمى انيا ذات حرية فيما في العديد مف المسمسبلت التركية تقدـ لنا المرأة التر 

لممرأة المتحررة، وقد قدمنا لممبحوثيف عبارتاف لقياس مدى قدرة  ، وىي تقدـ لنا انموذجاتفعؿ
 الدراما التركية عمى تشكيؿ تصورات الشباب في ىذا المجاؿ.  

)المرأة  عبارةوضع المرأة التركية قدمنا  تصور الشباب الجامعي عف ولمتعرؼ عف
 .( ادناه8وجاءت االجابة حسب ما موجود في الجدوؿ ) التركية متحررة(،

 
 المرأة التركية  عف تحرر ( يبيف اجابات المبحوثيف8جدوؿ )

 
جامعي بأف المرأة التركية تشير اجابات المبحوثيف الى اف ىناؾ تصورا لدى الشباب ال

ذكره  ماىي ، حيث كانت اعمى نسبة )نعـ(ػ ب لئلجابةتظيره النسب المئوية  ، وىذا مامتحررة
في االختصاص ذاتو وىي % تمتيا نسبة الذكور 78,74االناث مف االختصاص العممي وىي 

مف االناث في االختصاص االنساني  باإليجاب، وبشكؿ متقارب نسبة الذيف اجابوا 73,81%
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مف االختصاص ذكره الذكور  ، وكاف اخر النسب ىو ما%، وىذه نسب جيدة جدا73,11بػ 
  .%28,53االنساني وىي 

يمكف لممرأة غير المتزوجة القياـ بعبلقات مع واستكماال لما عرضنا ، قدمنا عبارة ) 
( لمتعرؼ عمى الصورة التي تكونت لدى الطمبة عف حرية المرأة ، وكانت  اي رجؿ اخر

 .( ادناه7ة كما موضحة في الجدوؿ )االجاب

 
 ةعف عبلقات المرأة غير المتزوج ( يبيف اجابات المبحوثيف7جدوؿ )

 
النساني بػ )نعـ( قد وأشار الجدوؿ اعبله الى اف اجابات االناث مف االختصاص ا

، وىي نسب متقاربة، %84,23مف االختصاص ذاتو وبنسبة  ، تبلىا الذكور%83,50بمغت 
وليا داللة عمى اف الشباب مف ىذا التخصص قد اصبح لدييـ تصورا بأف المرأة التركية غير 

ور اقؿ لدى كاف ىذا التص بإقامة عبلقات مع أي رجؿ تريد، عمى حيفالمتزوجة لدييا الحرية 
 . االختصاص العممي

 المحور الرابع : انتشار العصابات 
وفي الكثير مف المسمسبلت التركية كاف موضوع العصابات بمختمؼ انواعيا والسيما 

ف لدى الشباب تكو   التعرؼ عمى ما وألجؿ، تقدـ لنا وكأنيا منتشرة في تركياعصابات الجريمة 
، وكانت (في تركيا ةاف عصابات الجريمة منتشر ) قدمنا العبارةالجامعي مف فكرة وتصور عنيا 

 .التالي( 3) االجابات كما في الجدوؿ
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 عصابات الجريمة في تركياعف  اجابات المبحوثيف ( يبيف3جدوؿ )

 
والذكور في اث ظير مف الجدوؿ اعبله اف ىناؾ تصورا لدى الشباب مف االن

% عمى التوالي، تبلىا تصور الذكور 83,75% و73,37وكاف بنسبة  االختصاص االنساني
، وىذا 30,77ا االناث مف العممي وبنسبة % واخير 27,38مف االختصاص االنساني وبنسبة 

 يشير الى قدرة الدراما التركية في تشكيؿ التصورات لدى الشباب بخصوص ىذا الموضوع.  ما
 امس : الفقراء في تركيا  المحور الخ

يوجد  ، تـ توجيو العبارة االتية )الع الفقر في المجتمع التركيوفيما يخص موضو 
 :( االتي14فقراء في تركيا(، وظيرت لنا االجابة الموضحة في الجدوؿ )

 
  يبيف تصورات الشباب عف وجود الفقراء في تركيا (14)جدوؿ 

 
 ، أي اف ىناؾ فقراءالعاـ لدى الشباب ىو العكسلتصور مف الجدوؿ اعبله يتبيف اف ا

% لدى الذكور مف االختصاص االنساني تبله 38,75، وىذا كاف بنسبة في المجتمع التركي
عممي ببعيد عف ، ولـ يكف االختصاص ال% مف االناث مف ذات االختصاص33,83نسبة 

 .  ىذه النسب المئوية
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وبتقديميا لكثير مف االحداث في  وىذا باإلجماؿ يشير الى اف الدراما التركية
حياة رجاؿ . المسمسبلت تػ ظيرػ حاليا حاؿ الكثير مف الدراما المنتجة في الدوؿ االخرى

، وبالمقابؿ ما فييا مف بيوت فارىة وعيش رغيد، بوالمافيات وىـ القمة مف المجتمع االعماؿ
 عف العمؿ لسد الحاجة.  يظير لنا غالبية افراد المجتمع وىـ يعيشوف حياة الكفاؼ ويبحثوف

سبؽ مما ذكرنا عف موضوع انتشار تجارة المخدرات،  وىذا قد يكوف لو ارتباط لو بما
 ، إذ اف الفقر يولد ىذه الحاالت.  يا القنوات التمفزيونية باستمراروعصابات الجريمة والتي تقدم

 المحور السادس : العالقات الزوجية 
اغمب الدراما التركية تقديما لمعبلقات الزوجية  ىذا المحور ميـ كثيرا، حيث نرى في

بيف ابناء المجتمع التركي بشكؿ يقترب مف حالة العبلقات الزوجية في المجتمع الغربي، وىذا 
 يعطي طابعا لممتمقي بأف تركيا بمد اسبلمي ينتيج سياسة االسبلـ المتحرر ال المتزمت، وال
عجب اف نرى ىذه الدراما تميؿ ليذا االسموب في تقديـ الرجؿ والمرأة، والسيما في موضوعي 

 الخيانة الزوجية والعبلقة العاطفية بيف الجنسيف خارج اطار الزواج. 
مف  الخيانة الزوجية في المجتمع التركيومف اجؿ التعرؼ عمى التصور لموضوع 

حالة  الخيانة الزوجية في المجتمع التركي لية )افجانب الشباب الجامعي قدمنا العبارة التا
 ( البلحؽ.11(، وكانت االجابة كما في الجدوؿ )منتشرة

 
 يبيف تصورات الشباب عف الخيانة الزوجية في المجتمع التركي (11)جدوؿ 

 
أشارت النتيجة الى اف تصور االناث مف الدراسة االنسانية حوؿ ىذا الموضوع كاف 

% مف االناث بػ )نعـ( عف الفقرة 82,33، فقد اجابت النسبة المئوية ىو االعمى مف حيث
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، وكاف تقارب النسبة %81,05تبل ذلؾ الذكور مف الدراسة العممية وبنسبة  ،الواردة اعبله
 . ساني واالناث مف االختصاص العمميالمئوية مف نصيب الذكور مف االختصاص االن
العبلقة العاطفية ؼ عف طريقيا عمى موضوع ومع ىذه العبارة قدمنا عبارة اخرى لنتعر 

أمر منتشر في  العبلقة العاطفية بيف الجنسيف خارج الزواجوكانت ) بيف الجنسيف خارج الزواج
 ( التالي.13( وظيرت النتيجة كما يبينيا الجدوؿ )تركيا

 
 يبيف تصورات الشباب عف العبلقة العاطفية بيف الجنسيف خارج الزواج (13)جدوؿ  

 
% 73,11اعبله لـ تختمؼ عما سبقيا مف نتائج، إذ تبيف اف  13النتيجة في الجدوؿ 

مف االناث في االختصاص االنساني قد تكوف لدييـ تصورا بيذا االتجاه، تبعتيـ اجابة الذكور 
%، وىذا االمر ينطبؽ عمى االجابات االخرى ولكف 73,72مف االختصاص العممي بنسبة 

 بنسبة اقؿ. 
يف انفا تشيرا الى قدرة الدراما التركية في تشكيؿ تصورات لدى الشباب عف اف النتيجت
 .يكوف صحيحا ، مع اف ىذا االمر قد الزوجية السائدة في المجتمع التركيوضع العبلقات ال

 المحور السابع : االلتزام الديني 
القيادة  اف تركيا بمد اسبلمي يعتنؽ غالبية ابنائو الديانة االسبلمية، وىي كانت دولة

االسبلمية لمعديد مف اصقاع العالـ لفترة طويمة، ولكننا نرى في غالبية المسمسبلت المعروضة 
في القنوات التمفزيونية تركيزا مف جانب منتجييا عمى الجوانب التي سبؽ واف ذكرناىا في 

مع  ،ت والسمبيات في العبلقات الزوجيةالجداوؿ السابقة مف تناوؿ الخمور وانتشار المخدرا
تكوف تعبر بشكؿ دقيؽ عما موجود في المجتمع التركي، ولكنيا قد توحي لممتمقي  انيا قد ال

بأنيا ىي الحقيقة، وألجؿ التعرؼ عف مدى تشكؿ صورة ذىنية لدى الشباب الجامعي عف 
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 (،ابناء المجتمع التركي ممتزموف دينياااللتزاـ الديني ألبناء ىذا البمد، قدمنا العبارة التالية )
 ( اآلتي.15وظيرت اإلجابة كما يبينيا الجدوؿ )

 
 المجتمع التركي  ألبناء االلتزاـ الديني يبيف تصورات الشباب عف (15)جدوؿ 

  
لـ تختمؼ االجابة ىذه عما سبؽ مف اجابات، إذ ظيرت لنا اعمى اجابة بػ )ال( 

الذكور مف % مف مجتمع الذكور في التخصص االنساني، تبل ذلؾ نسبة اجابة 84,23
، بمعنى اف النسبة االعمى مف الشباب الذكور تؤيد عدـ %20,53االختصاص العممي وىي 

يظير في الدراما التركية، ولـ يكف  وجود االلتزاـ الديني لدى ابناء المجتمع التركي، وىذا ما
 تصور االناث مف االختصاصيف ببعيد عف ىذه الحالة. 

دراما التركية قد شكمت تصورا لدى الشباب مما سبؽ مف نتائج توصمنا الى اف ال
ف كاف بدرجات متفاوتة بيف الذكور واالناث  الجامعي في المحاور التي حاولنا التعرؼ عمييا وا 

 مف االختصاصيف العممي واالنساني. 
 وحائج انبحث : 

، فقد تكونت تصورات الجامعي عف واقع المجتمع التركي فيما يخص تصورات الشباب
، وتجمى ذلؾ مف اجاباتيـ عمى االستبانة، نسب مختمفةعف بعض الحاالت وبلدى الشباب 

 ومنيا: 
كانت اعمى نسبة اجابة فيما يخص موضوع )وجود فقراء في تركيا( مف جانب الذكور  -1

مف االختصاص ذاتو  %، وكذلؾ االناث38,75مف االختصاص االنساني وىي 
 .%33,83وبنسبة 
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شيوع ظاىرة تناوؿ الخمور خارج اطار وضوع )عمى نسبة اجابة فيما يخص مكانت ا -3
%، وكذلؾ 34,05االسرة التركية( مف جانب االناث مف االختصاص االنساني وىي 

 %.73,21الذكور مف االختصاص ذاتو وبنسبة 
حرية المرأة في تركيا( مف جانب االناث عمى نسبة اجابة فيما يخص موضوع )كانت ا -5

ذلؾ الذكور مف االختصاص ذاتو %، وك78,74مف االختصاص العممي وىي 
 %.73,81وبنسبة 

كانت اعمى نسبة اجابة فيما يخص موضوع )شيوع العبلقة الجنسية خارج اطار  -0
، تبلىا %73,11ف االختصاص االنساني وىي الزواج في تركيا( مف جانب االناث م

 %.73,72الذكور مف االختصاص العممي وبنسبة 
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