
 



 

 

،إلى من عمماني معنى الوفاء إلى والدي ووالدتي الفاضمين ءالعطاوإلى من غرس فينا الحب 

 .أطال اهلل في عمرىما بالصحة و العافية

إلى كل أفراد عائمتي و إلى شريك حياتي الذي كان عونا لي ونورا يضيء الظممة التي كانت 

تقف أحيانا في طريقي، و إلى أختايا فاطمة و نبوية ، و إلى كل من يجمعني بيم صمة 

 .الرحم و الصداقة

إلى من وجودىم يسعدني و غيابيم يؤرقني و صورتيم ال تفارقني إلى من جمعتنا بيم مواقف 

الحياة إلى أعز أصدقائي ، كما ال يفوتني أن ألقي الثناء و أتقدم باالمتنان إلى من شاركني 

عمى كل المجيودات المبذولة من أجل إخراج ىذا "  الحاجة يجادواج" ىذا البحث الزميمة 

 .البحث

 .و في األخير إلى كل من يحبيم قمبي وغفل عن ذكرىم قممي أىدي ليم ثمرة جيدي

 

 

 ـخيرات نجاة ـ



 

 

 

أىدي ىذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل عمرىما ، فبيما و دعائيما وصمت ىذه 

المرحمة ، كما أىديو أيضا إلى شريك حياتي أطال اهلل في عمره و إلى ابنتي مالك حفظيا اهلل و رعاىا و 

.                 إلى كل من أخوتي األعزاء عمى قمبي ، مع تمنياتي ليم بدوام الصحة و العافية   

،كما ال يفوتني أن ألقي الثناء و أتقدم باالمتنان إلى كما أوجو تحياتي إلى كل أصدقائي األحباء

عمى كل المجيودات المبذولة من أجل إخراج " خيرات نجاة " من شاركني ىذا البحث الزميمة 

 .ىذا البحث

 .و في األخير أىدي ثمرة جيدي إلى كل باحث يسعى وراء المعرفة 

 

 

 

 

 -جادواجي الحاجة - 



 
 

 

و جميل إحسانو و لو الحمد عمى مننو و جزيل عطائو، الحمد هلل الحمد هلل عمى توفيقو 
بحمده نستعين ، و نعود باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا و الصالت و السالم عمى 

 .النبي المصطفى الحبيب ، فألف صالة و سالم عميك يا رسول اهلل 

باألشراف عمى ىذا البحثو عمى " حيرش أمال " ثم جزيل الشكر و العرفان ألستاذتنا الفاضمة 
نصائحيا وتوجيياتيا القيمة و مالحظتيا السديدة، فأنت أىل لمشكر و التقدير فوجب عمينا 
تقديرك فمك منا كل الثناء والتقدير، منك تعممنا إن لمنجاح قيمة ومعنى ومنك تعممنا كيف 

 .يكون التفاني و اإلخالص في العمل فمكي منا ألف تحية

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل أساتذة قسم عمم االجتماع ، و كل الشكر و االمتنان إلى 
 . مدير مؤسسة محمد بوضياف، و إلى جميع الموظفين بيا عمى حسن االستقبال 

و في األخير نتقدم بخالص عبارات الشكر و التقدير إلى كل من ساىم في إنجاز ىذا العمل 
 .من قريب أو بعيد

 

 
 



 ملخص الدراسة

استيدفت ىذه الدراسة الكشف عن فاعمية حل المشكمة االجتماعية لدى المراىقات جراء 

متابعتين لممسمسالت التركية المدبمجة ، من خالل بحثنا الميداني مستيدفين حجم 

استخدام عينة الدراسة لمدراما التركية و دوافعيم ليذا االستخدام و أسباب تفضيل 

المراىقات لمدراما التركية ، ألجل التأكد من صحة فرضيات الدراسة استخدمت الباحثتان 

المنيج الكيفي المتمثل في دراسة العينة من خالل األقوال و التصريحات معتمدتان عمى 

المقابمة و المالحظة ، حيث أجرينا ىذه الدراسة بمؤسسة تعميمية متوسطة محمد بوضياف 

 مراىقة يتراوح سنيم ما بين 15ببمدية سيدي عمي والية مستغانم ، عمى عينة شممت 

  .( سنة 17- 12)

 :توصلت الباحثتين إلى النتائج التالية 

من خالل التحميل الذي أجريناه لممعطيات التي تحصمنا عمييا في دراستنا الميدانية 

والمتعمقة بالفرضية األولى تبين لنا بأن المسمسالت التركية تمعب دورا في تقميد الفتاة 

لمموضة ، و منو توصمنا إلى أن الفرضية قد تحققت في الجزء األكبر منيا ، و ذلك من 

خالل النتائج المتوصل إلييا ميدانيا ، باإلضافة إلى بضع الدراسات السابقة التي أثبتت 

صحة الفرضية من بعض نواحييا ، فاستنتجنا ىو أن الفتاة تقوم بتقميد ما تراه في 

 .المسمسالت التركية  



أما بالنسبة لمفرضية الثانية فقد تحققت ىي األخرى ، بحيث ما قمنا بو في الميدان من 

مقابالت و تحميميا استنتجنا بأن المسمسالت تقوم بالتأثير عمى الفتاة المراىقة من الناحية 

 .الرومانسية ، و ذلك من خالل ما تعرضو من عالقات حميمية بين الطرفين 
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 :مقدمة 

      إن عمم االجتماع من المجاالت الغنية بالموضوعات االجتماعية ، ففي ظل 

التغيرات االجتماعية و انفتاح المجتمع عمى مختمف الثقافات تجدد االىتمام بالمنظومة 

القيمية لممجتمعات التي أصبحت تستقطب اىتمام الكثير من الباحثين االجتماعيين أي 

ونظرا لكون القيم مكتسبة ىي أيضا . ترتبط القيم بمختمف المواقف و التغيرات االجتماعية 

من المجتمع أو البيئة التي تعيش فييا ألنيا ذات طبيعة تراكمية في نتاجيا  فالمرأة ىي 

التي تحافظ عمى ىذه القيم التي يحصل عمييا المجتمع ، وتعمل عمى تواترىا بنقميا من 

جيل إلى جيل ، إن موضوع المرأة و القيم يظل في حاجة ماسة إلى البحث ألن التفاعل 

بين التغيرات االجتماعية و منظومة القيم لدى المرأة داخل المجتمع الجزائري و ما تغير 

 .في السنوات األخيرة 

  ومن أجل اإللمام أكثر بكل الجوانب المرتبطة بيذه الدراسة التي كان عنوانيا كاآلتي

حيث من " المسمسالت التركية و تأثيرىا عمى القيم االجتماعية لدى الفتاة المراىقة  " 

عنوان دراستنا تستطيعون أي تقدموا الرابط الذي يتماشى معو أال و ىو التمفزيون  وما 

يقدم فيو من برامج متنوعة ، ىذا األخير ىو مقصود بحثنا السيسيولوجيا ، حيث تعتبر 

وسائل اإلعالم سالح ذو حدين ، فقد شيدت السنوات األخيرة اىتماما ممحوظا بالقنوات 

 ومن  والشبكات الفضائية عمى الصعيد العربي و عمى الصعيد الجزائري بشكل خاص

المعموم ىنا أن التمفزيون يساىم في تعميم أفراد المجتمع أساليب مختمفة من السموك الفردي 
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واالجتماعي ، فإنو يسعى إلى ترسيخ قيم و مفاىيم معينة ، يستخدميا التمفزيون في بناء 

ىوية أو شخصية الفرد و نمو المجتمع و ازدىاره ، إال  أن األشكال الدرامية التي يقدميا 

من مسمسالت و أفالم و مسرحيات ، حيث تسعى بترسيخ مضامين ثقافية جديدة مع 

، و يشكل ىوية مغايرة  ترويج حياة االستقاللية و غرس أفكار منحرفة لمجميور المشاىد

 .لميوية األصمية 

ومن ىذه الدراما المتنوعة األشكال و األساليب منيا المسمسالت التي ال تخمو العديد من 

القنوات من العرض ، بميجات عربية مختمفة ، و بساعات طويمة لكن المالحظة في 

اآلونة األخيرة أن المسمسالت التركية المدبمجة تكتسح ىذا المجال نظرا لقدرتيا عمى جذب 

موضوعات جديدة ،  وفئة كبيرة من الجميور خاصة فئة الشباب ، مما تحتويو من قصص

أداء فني و مثير و لكن من جانب آخر تتعارض فييا تقدمو من قيم و عادات  و تقاليد 

مجتمعنا ، فقد تجسدت في السموكيات لدى بعض أفراد المجتمع عامة و الفتيات 

المراىقات خاصة الذين أقبموا عمى مشاىدتيا و أمضوا أوقات طويمة في متابعتيا   حيث 

قاموا بتقميد شخصياتيم و أبطاليا في الممبس أو الشكل أو طريقة تكوين العالقات 

 .العاطفية و غيرىا من المضامين الثقافية التي تخص المجتمعات 

 و قد تم تقسيم ىذه الدراسة إلى ثالثة أطر ، اإلطار المنيجي ، اإلطار النظري 

 . و اإلطار التطبيقي
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 لعرض اإلجراءات المنيجية و يتضمن عدة عناصر  اإلطار المنهجيو قد خصصنا 

بداية تطرقنا إلى الدراسات السابقة و تحديد إشكالية الدراسة ، تساؤالتيا و فروضيا  ثم 

عالجنا أسباب اختيار موضوع البحث ، أىميتو و أىدافو ، ثم قمنا بشرح المفاىيم 

المفتاحية لمدراسة ، من حيث الجوانب المغوية و االصطالحية ثم اإلجرائية ، بعدىا قمنا 

بتحديد الجوانب الثالثة لمدراسة و المتعمقة بالجانب البشري و الزماني و المكاني لنقوم 

 بعدىا بتحديد نوع الدراسة و المنيج المتبع ، إضافة إلى تحديد دقيق لمجتمع البحث

 وعينة الدراسة ، و األدوات المناسبة لجمع بيانات الدراسة الميدانية و في األخير تطرقنا 

 .إلى الصعوبات التي واجيتنا جراء ىذه الدراسة 

يحتوي عمى فصمين ، الفصل األول يتضمن مبحثين   اإلطار النظري للدراسة  أما

المبحث األول بعنوان ماىية التمفزيون ، و الذي تضمن ،مفيوم التمفزيون ، خصائص 

التمفزيون ووظائفو ، و أىمية التمفزيون ، و تأثير التمفزيون عمى الفتاة المراىقة ، أما 

المبحث الثاني فتضمن ماىية الدراما ،مفيوم الدراما ، أنواع الدراما و أشكاليا ، أىمية 

 .ا و خصوصيتيا الدرام

أما فيما يخص الفصل الثاني ، فيو أيضا تضمن مبحثين ، المبحث األول بعنوان ماىية 

المراىقة، و الذي تمحور في مضمونو ، مفيوم المراىقة ، مراحل المراىقة وخصائصيا و 
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أىمتيا ، بينما اشتمل المبحث الثاني عمى ماىية القيم االجتماعية التي تضمن ، مفيوم 

 .القيم بصفة عامة و القيم االجتماعية بصفة خاصة و خصائصيا ووظائفيا و أىميتيا 

  ، و تناولنا فيو تحميل و عرض اإلطار التطبيقيأما فيما يخص الفصل األخير فيو 

 .المعطيات و معالجتيا 
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 :دراسات سابقة 

الدراسات السابقة ىي تمؾ الدراسات التي تحتـر القكاعد المنيجية في البحث العممي       

المسمسالت التركية ك تأثيرىا عمى القيـ االجتماعية " أما في ما يخص مكضكع دراستنا . 

 " لدل الفتاة المراىقة 

تأثير الدراما التركية المدبمجة عمى سمكؾ ك قيـ ربات البيكت " كجدنا دراسة تحت عنكاف  

، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماستر في عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ ، تخصص عالقات " 

 .  مف تقديـ الباحثة عثماف سييمة 2011-2010عامة  مستغانـ  سنة 

حيث كاف اليدؼ منيا مدل تعرض ربات البيكت لممسمسالت التركية المدبمجة   

كاتجاىاتيا ك عادات مشاىدتيـ ليا ، ك التعرؼ عمى كيفيات المشاىدة ك أسباب ك دكافع 

 .المشاىدة ك العمميات االجتماعية الحاصمة أثناء ك بعد التعرض 

 : ك كانت أىـ النتائج  كاآلتي 

 ك ىي % 63،49الدراما التركية تمقي استمرار في متابعة جميع حمقاتيا بصفة دائمة 

                                                                                                    .أعمى نسبة 

كقت الميؿ ىك الكقت المناسب لممشاىدة مف طرؼ ربات البيكت ، حيث اتفؽ معظـ ربات 

البيكت أنيـ يتابعف المسمسالت التركية المدبمجة ، ك كانت القتاة األكثر مشاىدة مف 

 .طرؼ ربات البيكت ىي قناة أبكظبي دراما 
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ك قد غزل الجانب العاطفي أكبر نسبة عف باقي الجكانب األخرل ، مثؿ الجانب 

 .االقتصادم ك االجتماعي 

مف بيف القيـ المستخمصة ك التي تثير اىتماـ ربات البيكت ىك الحب الذم يعتبره الكثير 

 .أنو سبب قكم لممشاىدة ك لو قيمة كبيرة ليف

 :اإلشكالية-2

  إف ما يشيده العالـ العربي جراء ما يعرؼ بالعكلمة ، حمؿ معو العديد مف القيـ 

األخالقية ك الفكرية التي كاف ليا تأثيرا عميقا عمى المجتمعات العربية ، ك قد استعمؿ 

ىذا الغزك العديد مف الكسائؿ ك التقنيات مف بينيا كسائؿ اإلعالـ عمى مختمؼ أنكاعيا  

 .خاصة التمفزيكف ك ما يقدمو مف خدمات عديدة لمجميكر المشاىد

يعتبر اإلعالـ مف أىـ كسائؿ التكاصؿ بيف المجتمعات المختمفة ، كما أنو يتناكؿ كظائؼ 

ك مياـ متنكعة ، تعمؿ  عمى نقؿ اإلشارات ك المعمكمات بيف الناس ، ك تتمثؿ في 

التبادالت الفكرية ك الكجدانية بينيـ ، ك تتـ مف خالؿ نقؿ مجمكعة مف الرسائؿ مف 

شخص مرسؿ إلى شخص مستقبؿ ، ك تطكر كسائؿ اإلعالـ بظيكر االلكتركنيات بكؿ 

أنكاعيا مف المذياع ، ك التمفاز ك حتى تطكر الفضائيات ازداد انتشار اإلعالـ ك أصبح 

يخاطب شريحة أكبر ك يأخذ أشكاال أكسع ، حيث نجد مف احتؿ الصدارة ىك التمفاز الذم 

ىك عبارة عف نظاـ يعمؿ عمى استقباؿ الصكر المتحركة ك المسمكعة مف مسافات بعيدة 
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، كالتمفاز ىك جزء ال يتجزأ مف الثقافة ككسائؿ االتصاالت الحديثة في عصرنا ىذا ، 

حيث أصبح يعتمد عميو في العممية التعميمية ك الترفييية ، فيذا الصندكؽ الصندكؽ 

السحرم كما سمكه البعض ك الذم اقتحـ البيكت ك أصبح حديث كؿ فرد مف أفراد 

المجتمع خاصة فئة المراىقيف ك عالقتيا بالبرامج التمفزيكنية ، ك مف بيف أىـ البرامج التي 

القت إقباال مف الجماىير ك شيرة كاسعة ىي السينما التركية العابرة لمحدكد ، كالتي غزت 

البيت العربي ، بما فيو فئة اإلناث ك الذككر ، ك ذلؾ مف خالؿ المسمسالت ذات الحمقات 

 .الطكيمة ك المجيزة بمختمؼ آليات التأثير ك اإلغراء 

فالمسمسالت التركية ، نكع جديد مف البرامج التمفزيكنية التي تـ عرضيا مؤخرا، حيث 

القت ضجة كبيرة مف قبؿ أفراد المجتمع خاصة فئة اإلناث عمى كجو التحديد ، ىذه 

المسمسالت تحدث تأثيرات عميقة في منظكمة القيـ االجتماعية ك االخالقية في مجتمعاتنا 

العربية ، خاصة عمى فئة المراىقيف مف اإلناث ، حيث أف الدراما التركية جاءت بقيـ 

 .متعددة فييا ما ىك متكافؽ مع المبادئ اإلعالمية ك منيا ما يخالفيا 

الفتيات المراىقات تساىمف في عممية التنشئة االجتماعية ، ك ىي الفئة أكثر حساسية 

كتعرؼ تغيرات مختمفة ك عديدة ، كفي ىذه المرحمة تسعى الفتاة المراىقة إلى تككيف 

شخصيتيا المستقبمية ك التي تميزىا عف اآلخريف ، ك تككف ليا قرارات خاصة بيا  فيي 

في ىذه المرحمة تككف عرضة لمعديد مف المؤثرات ك العكائؽ ك المثيرات  حيث أف ىذه 
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المسمسالت التركية ساىمت كبشكؿ كبير في تكجيو سمككات ك تكجيات كرغبات الفتيات 

المراىقات خاصة بعد ترجمتيا لمغة العربية ، فغيرت العديد مف العادات ك السمككيات 

ك ذلؾ مف خالؿ اإلعجاب الكبير .... كالمباس ك العالقات االجتماعية ك غيرىا 

 .بالشخصيات ك األبطاؿ ، ك المكاقؼ التي تظيرىا ىذه الدراما بأنيا األفضؿ ك األمثؿ 

فأصبحت الفتاة المراىقة في صراع بيف التمسؾ بالقيـ ك العادات الخاصة بمجتمعيا  

 .كبيف ىذه القيـ الجديدة التي تتمقاىا مف خالؿ ىذه البرامج 

 :ك مف ىذا المنطمؽ يأتي تساؤلنا عف ما يمي 

 ما مدل تأثير المسمسالت التركية عمى القيـ االجتماعية لمفتاة المراىقة ؟ -

ك ما ىي أىـ النماذج ك األمثمة التي مف خالليا يمكف استشفاؼ ك تكضيح  -

 ؟  ىذا التأثير

 :تساؤالت فرعية  3-2

ما ىي الدكافع التي تجعؿ الفتيات المراىقات تكاظب عمى تتبع المسمسالت  -

 التركية المدبمجة ؟

 ما ىي درجة تفاعؿ الفتيات المراىقات مع مضمكنيا ؟ -

 

 :الفرضيات - 3
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تسعى الفتاة المراىقة مف خالؿ مشاىدتيا لألفالـ ك المسمسالت التركية إلى التقميد في - 

 .المباس ك المظير ك كؿ ما يخص المكضة 

تؤثر المسمسالت التركية عمى الفتاة المراىقة ، ك ذلؾ مف خالؿ جكانبيا المؤثرة - 

 .كالعالقات المخمة بالحياء 

 : أسباب اختبار الموضوع - 4

يعكد سبب اختيارنا ليذه الدراسة ، لككنيا شغمت أذىاننا ، ك لألثر : األسباب الذاتية -

الممحكظ الذم تركتو ىذه الدراما في الكاقع االجتماعي ، كذلؾ ألف معظـ الدراسات 

السابقة التي تناكلت تأثيرات الدراما التركية كانت تقريبا جؿ نتائجيا تكحي بالتأثير السمبي 

 .سكاء كاف ذلؾ عمى القيـ أك عمى المجتمع بصفة عامة

فالغرض مف دراستنا التعرؼ عمى حجـ تأثير ىذه المسمسالت حسب تغير السمكؾ في 

 .العادات ك التقاليد 

ألف ىذه الدراسة ظاىرة اجتماعية كجب دراستيا الكقكؼ عمى : األسباب المكضكعية -

أسبابيا ، ك أىـ تأثيراتيا إما سمبا أك إيجابا عمى أىـ شريحة في المجتمع ، كىـ الفتيات 

 .المراىقات 
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 :أهداف الدراسة -4

يشير ىدفنا ليذه الدراسة لمتعرؼ عمى تأثير المسمسالت التركية عمى القيـ التربكية لدل 

الفتاة المراىقة ، إضافة إلى التعرؼ عمى أىـ القيـ االجتماعية التي تغيرت عند المراىقة 

  .التي تتابع ىذه الدراما ، ك ما ترسخ في عقكليـ جراء المتابعة

 :أهمية الدراسة -5

يكتسي المكضكع أىمية بالغة ، ككنو حديث الساعة ، كالتي تشيد متغيرات كثيرة في ظؿ 

رياح العكلمة ك المد الثقافي األجنبي ، ك يسعى إلعادة صياغة القيـ ك الثكابت لدل األمـ 

 .المستضعفة ك منيا األمة العربية عامة ك الجزائرية خاصة 

ك مف خالؿ أىمية القضية تتجمى أىمية مكضكع البحث ، بؿ يعتبر مف األكلكيات في 

الكقت الحاضر ككنو يميؿ األنظار عمى قضية بالغة مف الزمف ، تتصدل لرياح التغيير 

 .ك التركيض بفضؿ تماسؾ منظكمة قيميا ك رسكخ ثكابتيا في جذكر التاريخ 

 

 

 

 :تحديد المفاهيم - 06
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 : القيـ  .أ 

( valeo)كردت كممة القيمة في المغة العربية الالتينية ك ىي مأخكذة مف الفعؿ : لغة " 

 ، ك يعبر عف فكرة أف اإلنساف يعيش في صحة جيدة ، ك أنو مفيد " قكم " ك معناه ، 

، أما في اإلنجميزية فأستخدـ  (valeur)ك متكيؼ ، ك استخدـ الفرنسيكف القيمة بمعنى 

 1. " ، ك احتفظ بالمعنى الالتيني الذم يعني القكة  (Worth)مصطمح 

القيـ ىي الحكـ الذم يصدره الشخص عمى شيء ما بمجمكعة مف : أما اصطالحا " 

القكاعد ك المعايير التي كضعيا المجتمع الذم يعيش فيو ، ك الذم يحدد المرغكب فيو ك 

 2. " المرغكب عنو مف أنماط السمكؾ 

 القيـ ىي تمؾ العادات ك األخالقيات ك المبادئ التي نستخدميا : التعريؼ اإلجرائي - 

ك نمارسيا في حياتنا اليكمية ، ك النيايات التي ينشدىا اإلنساف ك يسعى إلى تحقيقيا ك 

 .تككف نتيجة الكتساب الفرد مف المجتمع الذم يعيش فيو 

 

 :  القيـ االجتماعية  .ب 

                                                           
1
أحمد عمي محمد عرفات ، دكر التمفزيكف األردني في تكعية الشباب ، رسالة نيؿ شيادة ماجستير في عمـ اإلعالـ -  

   .19 ، ص 2008، جامعة الشرؽ األكسط ، األردف ، 
  .19 ، ص 2013سمكل السيد عبد القادر ، األنثركبكلكجيا ك القيـ ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، -   2
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 إف القيـ االجتماعية لمجتمع ما إنما ىي أفكار ذلؾ المجتمع ك مثمو المتعمقة بنظمو" 

  ك عالقاتو االجتماعية ك االقتصادية ك مسمكو السياسي ، كما أنيا كؿ المبادئ

  1. "  ك االختيارات التي اكتسبت معاني اجتماعية خاصة خالؿ تجربتو اإلنسانية 

نو لكي تككف ىناؾ القيمة فيجب أف يككف ، أ  (Ralph linton)رالف لنتن ك يرل 

 ك قد استمزمت ىذه المناظرة منو أف يعرؼ االىتماـ الذم . ىناؾ اىتماـ مشترؾ 

  2. " عده أم شيء لو معنى لدل أثنيف أك أكثر مف أعضاء المجتمع 

 :التعريؼ اإلجرائي _ 

تعد القيـ مف أىـ الركائز التي تبنى عمييا المجتمعات ، ك تقاـ عمييا األمـ ، ك تتعمؽ 

القيـ باألخالؽ ك المبادئ ، كعميو فالقيـ االجتماعية ىي عبارة عف صفات ك خصائص 

مرغكب فييا لدل أفراد المجتمع ك التي تجددىا ثقافتو ك في تعامؿ الناس مع بعضيـ 

 .البعض 

 

 :التأثير  .ج 

                                                           
  . 55 ، ص 2003عاطؼ عدلي العبد ، االتصاؿ ك الرأم العاـ ، دار مديف لمطباعة ك النشر ، بيركت ، -  1

2 - LINTON RALPH : the study of Man . Appleton Century Crofst , Inc , Osmania University 

new York , USA  , 1936 ,  P 423  . ) PDF( 
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ىك عبارة عف سمطة تمارس بطريقة غير مباشرة مف طرؼ كسائؿ اإلعالـ بطريقة " 

منطقية ك عادية عف طريؽ االتصاؿ ، ك ىك عممية استجابة الفرد ، أما التأثير في 

كسائؿ اإلعالـ ىك الثقافة التي تصنعيا كسائؿ اإلعالـ ك تثبيتيا بطريقة تحدد بيا التأثير 

التأثير عمى الجميكر في كؿ مرة ك تأثير كسائؿ اإلعالـ ، ك بذلؾ ىك التغير الذم يطرأ 

عمى سمكؾ المستقبؿ لمرسالة اإلعالمية يتعمـ منيا شيئا أك أنو قد يعتبر مف اتجاىو 

  1." النفسي ، ك يككف اتجاىا جديدا أك يعدؿ مف سمككو القديـ 

 :التعريؼ اإلجرائي _ 

بحيث يخمؽ . التأثير ىك نتيجة تفاعؿ اجتماعي  بيف عامميف ، كىما المؤثر ك المتأثر 

لدل المؤثر در فعؿ معيف ، ك يعتبر كقكة يممكيا القائد ك عمى أساسيا يستطيع أف يؤثر 

 .في سمكؾ اآلخريف 

 :المراىقة  .د 

ترد كممة المراىقة عمى الفعؿ رىؽ ، رىقا ، ك راىؽ مراىقة ، ىك مف الغشياف ، : لغة " 

أم ظيكر عالمات تكسك الكجو ك الجسد ك التغيرات نفسية ك جسدية في النشأة عند 

 . اقتراب بمكغو 

                                                           
  . 55 ، ص 2013عاطؼ عدلي العبد ، االتصاؿ ك الرأم العاـ ، دار مديف لمطباعة ك النشر ، -  1
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فيي مرحمة اقتراب النشأة مف النضج الجسدم ك العقمي ك النفسي : أما اصطالحا 

 1. " كاالجتماعي ، ك ىي إعالـ بإنتياء الطفكلة 

 :التعريؼ اإلجرائي_ 

 المراىقة مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا الفرد في حياتو ، ك ىي مف أىـ ك أخطر 

المراحؿ بعد مرحمة الطفكلة ، فالمراىؽ ىك ذلؾ الشخص الذم يقترب إلى النضج كالرشد 

 .أم أنيا عبارة عف فترة نبدأ مف البمكغ ك تنتيي عند النضكج 

 :التمفزيكف  .ق 

يعتبر التمفزيكف قفزة نكعية في مجاؿ االتصاؿ ، ك اختراعو كاف مف أبرز ك أىـ " 

 ، ألنو مف الكسائؿ السمعية البصرية في االتصاؿ الجماىيرم 19االختراعات في القرف 

التي ليا القدرة اليائمة عمى التأثير ك اإلقناع خصكصا بعد التطكر المذىؿ في التكنكلكجيا 

الحديثة ،ك منيا الفضائيات ك تسابؽ الدكؿ المتقدمة ، ك قد تعدل التمفزيكف شكمو العادم 

 غمى أشكاؿ رفيعة بألكاف ال متناىية ، مما جعؿ الفرد ال يتخمى

 عنو ، ك يكمف القكؿ أنو ال تكجد عائمة ال تممؾ تمفزيكف ، ك ىذا ما زاد في تأثيراتو      

  1. " كأثاره عمى المجتمع 

                                                           
  ،  2014 ، 1محمد محمكد عبد اهلل ، المراىقة ك كيفية التعامؿ مع المراىقيف ف دار الدجمة ، األردف ، ط-  1

  .98ص 
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 :التعريؼ اإلجرائي _ 

التمفزيكف ىك كسيمة اتصاؿ جماىيرم سمعية بصرية يقدـ برامج متنكعة إلى الجميكر  ك 

 . يتميز بالتغطية الكاسعة مف خاللو نتطمع عمى أخبار العالـ 

 :الدراما التمفزيكنية  .ك 

ىي نكع مف النصكص األدبية التي تؤدم تمثيال في التمفزيكف ، ك تيتـ بالقصص " 

الدرامية ، التفاعؿ اإلنساني ، ك كثيرا ما يصاحبيا الغناء ك المكسيقى ك غيرىا مف 

 2" الفنكف

 :التعريؼ اإلجرائي _ 

ىي دراما متتابعة األحداث تشد انتباه المشاىد ، ك تقدـ لو قيمة فنية ، أم عمؿ فني 

نساني  يحتكم عمى شخصيات ك التي بذاتيا يجمعيا صراع ما يدكر حكؿ مكضكع قيمي كا 

، ك يمعب فيو ثقافة الشخصيات ك البيئة الثقافية دكرا ميما في التحكـ في الصراع ك 

 .ضبط المكاقؼ ك التصرفات 

 

 
                                                                                                                                                                                

  .7 ، ص 2011 ، 1فؤاد أحمد السارم ، كسائؿ اإلعالـ ، دار أسامة لمنشر ك التكزيع ، ، األردف  ، ط-  1
  .17فؤاد أحمد السارم ، كسائؿ اإلعالـ ، نفس المرجع ، ص -  2
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 :تعريؼ المسمسالت  .ز 

ىي دراما متتابعة األحداث تشد انتباه المشاىد ، ك تقدـ لو قيمة فنية ك ثقافية ، ك ىي " 

عبارة عف قصة مطكلة بأحداث مسمسمة فييا عقدة أك مجمكعة عقد ، تسير حكؿ نياية 

 1. " مراد تكصيميا 

 :التعريؼ اإلجرائي _ 

المسمسالت ىي عبارة عف دراما ذات حمقات طكيمة ، متتابعة تبث عمى التمفزيكف كفي 

معظـ األحياف مقسمة لحمقات ك كؿ حمقة ىي جزء مف المسمسؿ ، حيث تقدـ لنا أحداث 

 .معينة ثـ تنقطع في نقطة معينة ، ك تكتمؿ األحداث في الحمقة التي تمييا 

 :منهجية البحث - 8

 :البحث االستطالعي 

الدراسة االستطالعية أك الكشفية كما يتضح مف اسميا تيدؼ إلى استطالع الظركؼ 

المحيطة بالظاىرة ك كشؼ جكانبيا ك أبعادىا ، ك أحيانا ما يطمؽ عمى ىذا النكع مف 

، ك مف منطمؽ ىذا النكع أنو يساعد الباحث عمى صياغة مشكمة " الدراسة " الدراسات 

البحث صياغة دقيقة تمييدا لبحثيا بحثا معمقا ، فيي بمثابة الدراسة األكلية لمعمؿ 
                                                           

ابتساـ محمد بدر كالب ، ىدل حكاد راغب الداك ، اتجاىات طمبة الجامعة نحك مشاىدة المسمسالت التركية ،  - 1
  ، 2010-2011مذكرة نيؿ درجة الباكالكرياس  ، الصحافة ك اإلعالـ ، الجامعة اإلسالمية ، غزة فمسطيف ، 

  .17ص 
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الميداني تيدؼ إلى معرفة فيـ أفراد العينة ، كمدل تكافؽ فرضيات البحث مع ما ىك 

مكجكد في الميداف ك عمى ىذا األساس قمنا بيذه الدراسة عف طريؽ االلتحاؽ بالمتكسطة 

، حيث قررنا فييا القياـ بالعمؿ الميداني ، فقمنا بأخذ المكافقة مف طرؼ مدير المتكسطة 

حتى نتمكف مف إجراء مقابالتنا في جك مريح مع الفتيات المتمدرسات ، حيث كاف 

اختيارنا لمتكقيت مساعد لنا ، فاخترنا تكقيت مادة التربية البدنية حتى نربح الكثير مف 

الكقت ك أيضا كسب المعمكمات أكثر ، ككؿ ىذا لمعرفة مدل تأثير المسمسالت التركية 

 .عمى كؿ مف تشاىدىا ، ك كشؼ أىـ القيـ االجتماعية المخالفة لعاداتنا ك تقاليدنا 

 :تحديد مجال الدراسة 

سكؼ نحاكؿ مف خالؿ ىذا العنصر أف نحدد المجاؿ الزماني أم المدة التي استغرقت في 

 .إنجاز الدراسة ، ك المجاؿ المكاني أيف أجريت ىذه الدراسة 

 :المجاؿ الزماني 

قمنا بالتعرؼ عمى أراء مجمكعة مف الفتيات حكؿ مكضكع المسمسالت التركية بطرح 

مجمكعة مف األسئمة ، كالتي كانت بالنسبة إلينا مفتاح نحدد مف خاللو المكضكع، حيث 

استغرقت ىذه الدراسة خمسة عشرة يـك ، حيث تـ فييا التعرؼ عمى العينة التي أجريت 

  . 17/05/2018 إلى غاية 04/2018/ 29إلييا البحث ، تـ إجراء الدراسة بتاريخ 

 : المجاؿ المكاني 
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أجريت ىده الدراسة ببمدية ك دائرة سيدم عمي التابعة لكالية مستغانـ ، حيث أجريت في 

إحدل المؤسسات التعميمية المكجكدة بيا ػ متكسطة محمد بكضياؼ ػ حي محمد 

 .بكضياؼ

 :عينة البحث 

اختيار العينة يعتبر خطكة أساسية في البحث ألنيا تحدد لنا أطر الدراسة الميدانية إذ يقـك 

الباحث باختيار عينة تمثؿ المجتمع األصمي ، فيي بمثابة الجزء الذم يمثؿ الكؿ في 

 .إحدل خصائصو 

بأنيا مجمكعة مف األفراد تختار بطرؽ مختمفة مف مجتمع كبير لدراسة " ك تعرؼ العينة 

ظاىرة تتصؿ بو ، ك بشكؿ عاـ إف العينة ىي مجمكعة مف األفراد تأخذ مف المجتمع 

 1". األصمي بحيث تككف ممثمة لو تمثيال صادقا 

العينة التي يتـ انتقاءىا أفرادىا " ك قد اعتمدنا في دراستنا عمى العينة القصدية ، ك ىي 

بشكؿ مقصكد مف قبؿ الباحث نظرا لتكفر بعض الخصائص ، ك ىذه الخصائص مف 

                                                           
 ، 1999محمد شفيؽ ، الخطكات المنيجية إلعداد البحكث االجتماعية ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، -  1

  .112ص 
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األمكر اليامة بالنسبة لمدراسة ، كما يتـ المجكء ليذا النكع مف العينات في حالة تكفر 

  1. " البيانات الالزمة لمدراسة لدل فئة محددة مف مجتمع الدراسة األصمي 

 مبحكث كميـ فتيات 15 عينة متككنة عمى 15ك عميو لقد اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى 

 . مف أعمار ك مستكيات مختمفة 

 : منهج البحث 

 .ىك الطريؽ ك منو الطريؽ بمعنى ألبانو ك سمكو : لغة " 

فيك الطريؽ المؤدم لمكشؼ عف الحقيقة في العمـك بكاسطة طائفة مف : اصطالحا 

القكاعد العامة التي تييمف عمى سير الفعؿ ك تعدد عممياتو ، حتى تصؿ إلى نتيجة 

 2. " معمكمة 

المنيج ىك مجمكعة مف اإلجراءات ك الخطكات الدقيقة " موريس أنجرس كما عرفو 

 3. " المتبناة مف أجؿ الكصكؿ إلى النتيجة 

كعميو اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الكيفي ألننا نحاكؿ معرفة السمككات التي غيرت 

 .القيـ االجتماعية  مف خالؿ األقكاؿ التي يبدييا أفراد العينة مف خالؿ المالحظة 
                                                           

 محمد عبيدات ، محمد أبك ناصر ، منيجية البحث العممي القكاعد ك المراحؿ ك التطبيقات ، دار كائؿ لمطباعة -  1
  .96 ، ص1999ك النشر ، األردف ، 

   .135 ، ص 2000 ، 1ابف المنظكر ، لساف العرب ، دار صادر لبناف ، لبناف ، ط -  2
 2010  1أحمد بف مرسي ، مناىج البحث العممي في عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ ، ديكاف المطبكعات الجامعية ط -  3

  .166، ص 
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 :النظرية المستخدمة

دراسة النظرية التفاعمية كإحدل النظريات  الدراسة يرتكز عمى إف اىتمامنا في ىذه

 : السيسيكلكجيا المعاصرة التي تندرج تحت النزاعات السمككية حيث تعرؼ كاألتي

ىي الطريقة أك أسمكب في االستخداـ أكثر مف ككنيا منتج محدد ك  : " التفاعمية الرمزية 

 1"ىي السمة خاصة بالعممية أكثر منيا كمنتج اتصالي ك يمكف أف تأخذ مستكيات مختمفة

 إلى اف التفاعمية ال تعد كسيمة بقدر ما ىي عممية  " Rafaeil, sudweeksكما يشير 

ترتبط باالتصاؿ النفسي ك في الصحؼ الفكرية بمثابة نقطة االلتقاء بيف االتصاؿ المباشر 

  2" الشخصي ك االتصاؿ الكسطى ك االتصاؿ الجماىيرم 

ك عميو فقد قمنا بتطبيؽ ىذه النظرية في دراستنا في الجانب الميداني مف أجؿ معرفة 

 . مدل تفاعؿ المبحكثات بالمسمسالت التركية ، ك مدل تأثيرىا عمييـ 

 :تقنية البحث 

تعتبر األداة التي يمكف االستعانة بيا لمحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بمكضكع الدراسة 

، ك قد اعتمدنا في بحثنا عمى تقنية المقابمة  ك قد ساعدتنا ىذه التقنية مف خالؿ مقابمتنا 

 . المباشرة عف طريؽ المحادثة بيف الباحث ك المبحكث العممية ك االجتماعية 

                                                           
 . 29 ، ص 2008حسنيف شفيؽ ، اإلعالـ التفاعمي ، دار الفكر ك الفف لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،القاىرة ، -  1
  .31 ، ص  2002عبد اهلل محمد عبد الرحمف ، النظرية في عمـ االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، بيركت ، -  2
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تفاعؿ لفظي يتـ بيف شخصيف في مكقؼ مكاجية ، حيث يحاكؿ أحدىـ ك " فالمقابمة ىي 

ىك القائـ بالمقابمة أف يستثير بعض المعمكمات أك التعبيرات لدل المبحكث ك التي تدكر 

حكؿ آرائو ك معتقداتو ، ك ىي كسيمة جيدة لجمع البيانات خاصة في ميمة االستكشاؼ 

 1. " مع التأكيد عمى التدريب الجيد لمباحث في المقابمة ، ألف ذلؾ يزيد مف المصداقية 

ك قد أفادتنا ىذه المقابمة في التعرؼ عمى عادات مشاىدة الفتيات المراىقات لممسمسالت 

التركية ، ك في أم سمكؾ يمكنيف أف يتغيرف جراء المتابعة المستمرة  ، كما استخدمناىا 

مف أجؿ تقكيـ جانب الحياة ك كيفية التعامؿ مع الكاقع سيناريك المسمسالت ك الكاقعنا 

 .المتعمؽ بالعادات ك التقاليد 

 

 :صعوبات البحث 

ال تخمك أم دراسة كسكسيكلكجية مف بعض الصعكبات ك العراقيؿ التي تقؼ في طريؽ 

الباحث ، في محاكلة الكشؼ عف كاقع الظاىرة المدركسة ، سكاء تعمقت ىذه الظاىرة 

 .بالجانب النظرم أك الميداني 

 :فأثناء قيامنا بالبحث  صادفتنا بعض الصعكبات تتمثؿ فيما يمي 

                                                           
  ، 2008فايزة جمعة صالح النجار ، أساليب البحث العممي ، دار الحامد لمنشر ك التكزيع ، عماف ، األردف ، -  1

  .63ص 
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قمة المراجع المتعمقة بالمسمسالت بصفة عاـ أك المسمسالت التركية بصفة خاصة ، _1

 .فقد تطمب منا الكثير مف البحث ك الجيد 

 .تيرب بحث المبحكثيف مف األسئمة ك الشعكر بالحياء فيما يخص األسئمة الحساسة _ 2

 .فيما خص دراستنا بالنسبة الدراسات السابقة ال نقكؿ أنيا منعدمة لكف تكاد تنعدـ _ 3
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  تمهيد: 
       يعتبر التمفزيون من بين الوسائل اإلعالمية الجماىيرية ، حيث استطاع في 

وقت قصير أن يقتحم حباتنا الشخصية و االجتماعية فيو يؤثر عمى المجتمع  بشكل 

كبير من  خالل برامجو المتنوعة ، التي  تثبت عمى نوعيات من األجيزة التمفزيونية 

الحديثة المتمكنة من قدرات عالية في نقل المعمومات من حيث التركيبة الثالثية 

كما أصبح التمفزيون مجرد قرية صغيرة لو أىميتو و . ،الصورة و الصوت و الحركة 

 .خصائصو ووظائفو الخاصة ، وىذا ما سنذكره من خالل مبحثنا ىذا 

 :تعريف التمفزيون  -1

يعتبر التمفزيون من أىم وسائل اإلعالم في العصر الحاضر و أكثرىا تأثيرا ، حيث يتميز 

التمفزيون بالتطور اليائل في إمكانياتو عمى مستوى الصوت والصورة و المون و الحركة ، و 

نوعية الشاشات و أحجاميا كما يمتاز التمفزيون باالنتشار العالمي بالبث المباشر عبر 

حيث يعرف التمفزيون عمى أنو . األقمار الصناعية ، بشكل مستمر و دائم في متناول الجميع

 تعني الرؤية ، أي الرؤية عن vision و تعني عن بعد وtéléكممة متكونة من مقطعين:" 

" بعد و ىو الوسيمة األكثر تأثيرا و قوة ،وىو الجياز الذي ينقل إلينا األحداث فور وقوعيا 

ينظم التمفزيون برامج مختمفة و متنوعة في نفس الوقت، ما عمى المشاىد سوى اختيار 1.

 .فمقد ساىم العديد من العمماء في تطور التمفاز .البرنامج الذي يتناسب مع اىتماماتو

                                                           
1

  .35 ، ص 1999 ، عالم الكتب ، القاىرة ، مدخل إلى الفن اإلذاعي و التمفزيونيماجي الحمواني ،- 
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الستقرار المسار التاريخي أرسل مختصوا الالسمكي األوائل إشارات رمزية عبر اليواء " 

ويحول أوائل القرن العشرين ، استطاع مشعمو الكالسيكي إرسال الكممات في الوقت نفسو 

بول  ) اخترع 1884أجرى العديد من العمماء تجارب تتضمن إرسال الصور ، و في عام 

من ألمانيا جياز مسح استطاع أن يرسل الصور لمسافات قصيرة  (جوزت ليبنبيكوف 

  صور1922وكان نظامو يعمل آليا وليس إلكتروني ، كما ىو الحال اآلن و في عام 

 1." من الواليات المتحدة نظام مسح إلكتروني  (فيمو فارترت  ) 

وعميو يعتبر التمفزيون وسيمة اتصال جماىيرية ، فالجميور باعتباره طرفا مشاركا في 

عممية االتصال ، سواء كان ىذا الجميور فردا أو جماعة أو شعب ، فإن لو ذوقو 

 .الخاص 

كما أن .فالتمفزيون كوسيمة فنية ، يقوم بجذب الجميور و يوجيو من خالل ما يراىيسمعو" 

استخدام التمفزيون لألجيزة الميكانيكية و اإللكترونية الحديثة ، أعطاه صفة المرونة أكثر 

 2."من المسرح و السينما 

                                                           
 1985 ، 1 ، دار الشروق ، الجزائر ، طفنون و خصائص في الراديو و التمفزيون: كرم شمبي ، الخبر اإلذاعي - 1

  .105، ص 
 
  .167 ، ص 2009 ، دار المعرفة الجامعية ، األزاريطة ، فن الكتابة اإلذاعة و التمفزيونيوسف مرزوق ، - 2
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يعتبر التمفزيونجياز يمزج بين الكممة المسموعة و الصورة المرئية ، ما يجعمو ذو تأثير 

 .عالي لمحواس البشرية السمعية والبصرية و المرئية 

قد عوض الوسائل األخرى مجتمعة مع بعضيا البعض " فالتمفزيون كما يقول السيد خيري 

، و الذىاب لمسينما % 71ليذا الدراسات أن األسرة قل لدييا االستماع إلى الراديو بنسبة 

التمفزيون فمشاىدتو من قبل الطفل حيث يكون انتباىو لو أكثر من ، أما% 57بنسبة 

 1"تركيزه في الدروس 

فبما أن كل وسيمة ليا جميورىا الخاص ، فإن األطفال يفضمون الصور و الحركة وىذا 

ما يقدمو التمفزيون ، فيو وسمة تعتمد أساسا عمى الصور التي تتكون   من مجموعة 

مرسومة من النقط الضوئية تظير عمى الشاشة بواسطة شعاع إلكتروني ، و كمما زاد عدد 

 .النقط زادت الصور وضوحا والعكس صحيح 

 :خصائص التمفزيون  -2

استطاع التمفزيون تصغير الكرة األرضية و تحويميا إلى قرية صغيرة ، حيث يستطيع 

المرء أينما كان متابعة و مشاىدة ما يدور في مختمف أنحاء العالم في التو والمحظة 

 .كباب سحري رائع و مثير 

                                                           
 ، 1 ، عالم الكتب لمنشر و التوزيع ، ط مجاالت تربية الطفل في األسرة و المدرسةمحمد جابر محمود رمضان ،- 1

  .35 ، ص2005القاىرة ، 
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يتميز التمفزيون بالتفوق الساحق في نقل األحداث و المناسبات اليامة ، كما ينقل " 

المشاىد إلى أماكن أخرى يصعب عميو مشاىدتيا في الطبيعة مثل نقل نزول رجمين 

 م ، و يستطيع أيضا 1969أمريكيين من مركبة فضائية أمريكية عمى سطح القمر في    

أن ينقل لممشاىد صورا لشخصيات عالمية يصعب عمى اإلنسان العادي أن يمتقي بيا 

أي أن لمتمفزيون اإلمكانيات الفنية التي 1."الرؤساء و المموك والشخصيات العالمية : مثل 

 .تتيح لو اختصار الزمن بين حصول الحدث و عرضو عمى الناس 

يجمع التمفزيون مجموعة من الوسائل االتصالية ، فمو الصوت الخاص بالراديو والصورة " 

والمون الخاصتين بالسينما و الحركة خاصة بالمسرح ، أما متمقي الرسالة التمفزيونية ال 

يشعر بالوقت بالدرجة ذاتيا في حالة تمقي الرسالة اإلذاعية ، ألن الرسالة التمفزيونية 

 2"تستحوذ عمى حاستي السمع و البصر معا 

أي أن من خواص التمفزيون خاصية االستحواذ ألنو جمع بين السمع والبصر و ىو يشد 

المشاىد و يوفر عنو الجيد و المال الذي يسعى لمخروجإلى السينما و المسرح ، و ىو 

يجمس في بيتو و القدرة عمى المقاء بالجماىير ، فيو مثال لوسائل االتصال الجماىيري 

 .الذي يشاىده العديد من الناس 

                                                           
 ، 1 ، دار الجنادرية ، األردن ، ط المدخل إلى السينما و التمفزيونرائد محمد عبد ربو ، عكاشة محمد صالح ، - 1

  . 111 ، ص 2009
  .35 ، ص 1996، دار القومية ، القاىرة ،  التمفزيون والتنمية االجتماعية محمد ضياء الدين عوض ،- 2
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 فالتمفزيون يجمع عدة مزايا شكمية تميزه كوسيمة إعالمية تجمع بين الصورة " 

و الحركة و الكممات ، بيدف إعطاء انطباعات و أدوار و إثارة األفكار عند األفراد 

وأصبحت ىذه الوسيمة من أىم الوسائل إقناعا و استعماال من قبل الجميور فحضوره قوي 

في المجتمعات العربية لما يعرضو من معمومات و أخبار ، بل تجعل الجميور المتمقي 

منحصرا في مجال تقل فيو حرية االختيار فتكثيف الصور المتحركة و أقرانيا بالصور 

المشاىدة التي ال تنتيي بمجرد ىذا النقل المكشف ، بل اإلقران البرامج و العروض بطابع 

التكرار يعطي لممتمقي إشباعا ال متناىي من السموكيات التأثيرات و التصورات لتثبيت 

 1."كوقائع يعيشيا األفراد عمى المدى الطويل 

إن ىذه الخاصية تؤكد عمى أن التمفزيون قادر عمى تحقيق المعرفة و اإلقناع بتحويل 

 .المجردات إلى محسوسات مما يساعد عمى سيولة فيم الرسالة المقدمة 

بفضل سيولة تحريك الكاميرا و عددىا و تنوعيا يمتمك التمفزيون إمكانية تقديم لقطات " 

مختمفة لمصورة الواحدة من خالل العديد من الزوايا ، مما يعطي لممشاىد فرصة لمشاىدة 

الحدث بصورة أفضل مما لو كان ىو في مكان الحدث نفسو التي تشاىدىا بزوايا مختمفة عند 

 2."إحراز ىدف من األىداف 

                                                           
  .61 ، ص 2003 ، منشور جامعة حاجي مختار ، الجزائر ، الثقافة الجماهيريةجمال العيفة ، -  1
  ، نفس المرجع السابق ،المدخل إلى السينما و التمفزيونرائد محمد عبد ربو ، عكاشة محمد صالح ، - 2

 .114 ص 
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أي أن التصوير يجري باالعتماد عمى الصورة يعني وصولو معنى األحداث مباشرة إلى 

عقل المشاىد و قمبو ، حيث أن الصورة المتحركة التي تبث في التمفزيون ليا تأثير عمى 

 .المشاىد و تجعمو يتفاعل معيا و يكتسب منيا خبرات عديدة 

 :وظائف التمفزيون  -3

إن لمتمفزيون أىمية خاصة في المجتمعات ، و لقد اختمف كل من رجال السياسة و " 

اإلعالم و عمماء االجتماع و غيرىم في تحديد األدوار المختمفة التي يمكن أن يقوم بيا 

 يمكن تحديد 1"التمفزيون ، فدور التمفزيون الوظيفي قد يختمف عن غيره من وسائل اإلعالم

 :وظائفو كما يمي 

ترتبط عممية التوجيو واإلرشاد بتكوين االتجاىات ، وفي نفس :"التوجيو واإلرشاد  : 1-3

الوقت أيضا يتطمب عممية تكوين االتجاىات الفكرية المرغوبة عند الشباب و األطفال لتنسيق 

بين المسؤولين في التمفزيون و الحكومة و المجتمع خاصة إذا كان المجتمع يمر بمرحمة 

إصالح أو تغيير واسع النطاق ، األمر الذي يترتب عنو ظيور قيم و اتجاىات جديدة فيو  

حيث لمتمفزيون دورا ىاما في تغيير االتجاىات القديمة لمفرد بما تالئم مع طبيعة المجتمع 

 2"التي تسمى باالتجاىات المرغوبة و يتوقف ذلك عمى حسن اختيار المادة اإلعالمية 

                                                           
  ، 2001 ، دار الفكر لمنشر و التوزيع ، القاىرة ، مدخل إلى عمم االجتماع اإلعالميانشراح الشال ،- 1

 .169ص 
  ،2001، دار الدنيا لمطباعة و النشر ، القاىرة ، وسائل االتصال الجماهيري إبراىيم عبده الدسوقي ، - 2

  .117 ص 
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وعميو إن ىذه الوظيفة مرتبطة بتكوين االتجاىات و التنسيق بين المسؤولين في التمفزيون 

 .و اكتساب الفرد اتجاىات جديدة تغير قديمو بما يميق المجتمع 

 : التعاون االجتماعي  : 2-3

يستطيع التمفزيون من خالل برامجو المختمفة أن يساىم في زيادة االحتكاك الجماىيري " 

سواء األصدقاء أو الرؤساء، كما أنو ساىم فيذلك من خالل زيارات األقارب و التجمع 

 األسري حول الشاشة ، و يزيد من التعاون و الترابط األسري 

 1."و قمة النزاع بين األفراد من خالل المشاىدة الجماعية 

أي أن التمفزيون ببرامجو المختمفة يساىم في رفع مستوى االحتكاك الجماىيري ، من 

 .خالل التجمع األسري حول شاشتو عن طريق المشاىدة الجماعية 

 :النيوض بالنتاج الفكري  : 3-3

يستطيع التمفزيون أن ينشر اإلنتاج الفكري في كافة التخصصات المختمفة و التي " 

 تخدم قضايا المجتمع بطريقة أو بأخرى ، و ىذا يزيد من عممية التفاعل االجتماعي

 و تيذيب الذوق العام ، و في نفس الوقت يساعد عمى تفجير الطاقات الخالفة ، و أثر 

ذلك عمى نمو المجتمع و تطوره ، باعتبار أن ىذا اإلنتاج الفكري يخدم قطاعات التنمية 

 1."بصورىا المختمفة 

                                                           
   .117 إبراىيم عبده الدسوقي ، وسائل و أساليب االتصال الجماىيرية ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
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تتمثل في األنباء و البيانات والصور و التعميقات ، و بثيا بعد :الوظيفة اإلعالمية  : 4-3

معالجتيا و وضعيا فب اإلطار المالئم ليا لفيم الظروف الشخصية و البيئية و الدولية 

وتمكين متمقي الخبر من الوصول إلى وضع يسمح لو باتجاه القرار السميم و بجانب الدور 

الذي يمعبو في الدعاية التجارية و األغراض التي تمكن من وراء ىذه الدعاية سواء لمسمعة 

 2." المعمن عنيا أو بالنسبة لممستيمك و التمفزيون أيضا 

أي أن البرامج المخصصة تمارس تأثيرات يومية واسعة عمى وجيات النظر والمواقف 

لدى الناس بخصوص قضاياىم الوطنية و اإلقميمية الدولية ، في مجال اإلخباري لمعرفة 

 .آخر التطورات و األخبار في جميع الميادين 

 :الوظيفة الترفييية  : 5-3

تحتل الجوانب الترفييية قدر كبيرا من فكر رجال التمفزيون اليوم و يطمق عميو البعض " 

وظائف التسمية و اإلقناع ، و ىي تتضمن التوارد والطرائف و شممت اآلن إعالنات 

األغاني و المسرحيات و كل مجتمع لو  طريقة في الترفيو و التسمية ، و تختمف ىده 

 3"الوظيفة باختالف الزمان و مستوى التحضير 

                                                                                                                                                                                
  .115 ،1999 ، 2 ، مجمة عالم الفكر ، ط عولمة اإلعالم و مستقبل النظام اإلعالمي العربيمحمد شومان ، - 1
  .9 ، ص 1999 ، بيروت ، 1 ، دار الفكر لمتوزيع ، ط التمفزيون و القيممحمد فالح القضاة ،- 2
  .10 ، مرجع سابق ذكره ، ص التمفزيون والقيممحمد فالح الفضاء ،- 3
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يمكن القول ان التمفزيون كوسيمة تستخدم في شغل أوقات الفراغ بالنسبة لمختمف الفئات 

االجتماعية ، كونو وسيمة ترفو الوحيدة دون منافس ، حيث يمكن لمفرد إختيار األسموب 

 .المناسب لشغل أوقات الفراغ 

 :الوظيفة الثقافية  : 6-3

يعتبر التمفزيون الوسيمة االتصالية األكثر سيولة في نشر مختمف الثقافات سواء كانت " 

 ، و نقل حضارات و تاريخ األمم  (الخ ......مسرح ، غناء ، رسم  )فنية 

 1."و كذا عاداتيم و ثقافاتيم باعتبار ناقل لمصور و النقل معا 

يمكن القول أن التمفزيون يقوم بتثقيف الجميور ، و الحفاظ عمى قيميم و عاداتيم و 

 .تقاليدىم ، ونقل الثقافات المختمفة من بمد آخر 

 :الوظيفة التربوية  : 6-3

يقوم التمفزيون بدور  كبير في ىذه النواحي من حيث االتساع في البرامج التعميمية و " 

 2."برامج التوجيو و التربية ، و يظير ىذا بوضوح مع معرفة مزاياه 

وعميو يعتبر التمفزيون كوسيمة تربوية ألنو يسمح بنقل الرسالة إلى اآلالف ، ويسيل نقل 

المعمومات التي يصعب فيميا إال بمشاىدة صور حية عنيا حتى تترسخ أكثر في 

                                                           
   .196 ، ص 1994المنطقة العربية لمتربية ، تونس ، سائل إعالم في المجال التعميمي ، سعيد لبيب ، الثقافة و و- 1

  .24 ، ص 2001 ، 1، دار الفكر لمنشر و التوزيع ، بيروت ، ط اقع و أفاق كريم صديق اإلعالم العربي ، و- 2
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فالتمفزيون وسيمة تربوية ىامة في مجال التعميم ، حيث يحقق أىداف كثيرة . األذىان 

 .تساعد في تنشئة الجيل الجديد 

 :تأثير التمفزيون عمى الفتاة المراهقة  -4

استطمعت ظاىرة تمقي برامج التمفزيون الفضائي تنتشر بسرعة كبيرة ، بفعل األجيزة 

اإللكترونية واألقمار الصناعية التي تبث عمى مدار الساعة ن و بدى إقبال الجميور 

كما شكل تأثير ىذه البرامج في سموكيات الفرد والعائمة و . عمى البرامج الفضائية قويا 

المجتمع عموما ، وال سيما الفتاة المراىقة ،  حيث تحرص الفتاة في ىذه المرحمة عمى 

إبراز ىواياتيا من خالل صفات خاصة من بينيا موديالت المالبس وقصة الشعر و 

المظير والعالقات الرومانسية ، و كل ىذا يكون من خالل متابعة المسمسالت التركية ، 

 .و تقميد نجوم و أبطال ىذه المسمسالت 

وقد تعددت البحوث و الدراسات التي حاولت التعرف عمى الدور الذي يمكن أن يمعبو " 

التمفزيون في حياة الشباب و تأثيره عمى سموكيم ، وذلك من خالل تحديد بعض 

العناصر المرتبطة بمشاىدة التمفزيون كمتوسط عدد الساعات يوميا ، و طرق و أساليب 

أنماط المشاىدة والنوعية التي تتم مشاىدتيا يوميا ، و ذلك من خالل البرامج التي 

 1." يبثياوتأثيرىا عمى بعض جوانب السموك لدى الفتاة 

                                                           
 ، مركز اإلسكندرية لمكتاب ، مصر ، التمفزيون والقيم االجتماعية لمشباب المراهقزكريا عبد العزيز محمد ، - 1

  . 49 ،ص 2002
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يمكن القول أن لمتمفاز آثار اجتماعية سمبية عمى المشاىد ، كما أن ىناك آثار إيجابية ، 

إلى أن ىذه المسمسالت التركية بمختمف تنوع عناوينيا عرفت انتشارا كبيرا في المجتمع 

العربي عامة ، مما جعميا مستحوذة تماما عمى المشاىد حيث تركت منو شخص ال 

 .يمكنو االستغناء عنيا 

تناولت ىذه المسمسالت عدة مواضيع من بينيا القضايا العاطفية و العالقات " 

الرومانسية بين الطرفين ، باإلضافة لكونيا تتطرق لقضايا اجتماعية عديدة كقضايا 

الحب و القيم ألسرية و ما إلى ذلك ، فيي تعتمد لتسميط الضوء عمى ىذه المواضيع 

بالذات ، و ىذا ما يجعل من ىذه المضامين نمطا مقبوال لدى الجميور ، بحيث أنيا 

. تقدم بشكل جذاب و بأسموب مشوق ، موضوعات حب و خرافات زوجية و عائمية

إضافة إلى موضوعات أخرى تدور في فمك الصراع بين الطبقات ، و يحرص صانعو 

الدراما التركية عمى إظيار المرأة عمى أنيا المحرك األساسي لواقع القصة ، و ىذا 

 1."لكونيا موجية لمنساء بالدرجة األولى 

وعميو إن الجميور المشاىد بالتمفزيون و بما يقدمو من دراما  ، و ىذه األخيرة تتنوع 

وتختمف باختالف مضمونيا و محتواىا ، نظرا لكونيا تتناول عدة مواضيع تخص 

الخ ، حيث يختار ....متتبعييا سواء كانت اجتماعية أو عاطفية ، سياسة ، تاريخية 

                                                           
، مذكرة غزو المسمسالت التركية الفضائية العربية و تأثيرها عمى المجتمع الجزائري قرمزلي آسيا  و صفية ، -1

  .21 ، ص 2011ليسانس ، جامعة يحي فارس المدية ، 
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الجميور المشاىد البرنامج أو المسمسل أو القصة التي تكون لو الرغبة في مشاىدتيا 

خاصة المسمسل الذي يعتمد في شكمو الفني عمى مجموعة من المواقف التي تعمل عمى 

جذب انتباه المشاىد  بتجسيد عنصر التشويق بحيث يظل المشاىد مشدودا إلى الحمقة 

القادمة ميما كانت حجم الحمقات ، فإن إطالة الحمقات ىي عممية تؤثر عمى وضوح 

 .الفكرة المراد توصيميا إلى المتفرج نتيجة تشتت أفكارىم 
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  خالصة المبحث: 

     من خالل ما تعرضنا إليو في ىذا المبحث يمكننا القول بأن التمفزيون من أبرز وأىم 
الوسائل اإلعالمية و االتصالية التي عرفيا اإلنسان خصوصا لدى فئة الشباب والمراىقين  

 .وما يحصل في المجتمعات من تغيرات ثقافية و اقتصادية و اجتماعية 

فالتمفزيون يتميز بالقدرة الكبيرة عمى جذب الكبار و خاصة الصغار ، حيث ىذا األخير 
قادر عمى جمب االنتباه لدى المشاىد لما لو من ميزات و خصائص فريدة من نوعيا تميزه 

  . وعن باقي الوسائل األخرى
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 تمهيد:   

  تعد الدراما مف أكثر أشكاؿ الفنوف تأثيرا في الجماىير لما ليا مف دور في توجيو سموؾ 

و , كما أنيا تعمؿ عمى جذب اىتماـ الجماىير لمتابعتيا  , معيفي األفراد نحو فعؿ إجماع

وقد أصبحت لمدراما تأثير كبير , الحرص عمى مشاىدة العمؿ الدرامي مف بدايتو حتى نيايتو 

لدى المشاىديف فيي وسمة لمتعبير ليا طابع مميز في وصؼ أحداث و سياسة تقع في 

 .المجتمع المحيط بيا 

و مف ىذا المنظور تطرأ في ىذا الفصؿ لمختمؼ المفاىيـ و األشكاؿ و األنواع و األىمية 

  .حتى نتمكف بجمع معناىا و جوانبيا

 :تعريف الدراما التمفزيونية -1

           تعد الدراما مف أكثر أشكاؿ الفنوف تأثيرا في الجماىير لما ليا مف دور في توجيو 

األفراد نحو فعؿ اجتماعي معيف ، قد يكوف إيجابيا أو سمبا ، كما أنيا تعمؿ عمى جذب 

" حيث تعرؼ الدراما عمى أنيا . اىتماـ الجماىير لمتابعتيا و االنجذاب إلييا بشوؽ زائد 

 ، بمعنى أعـ(Spaua)كممة يونانية األصؿ و ىي مشتقة مف الفعؿ اليوناني القديـ 

(  (Drao.... ولكف استعماليا 1" فيي تعني العمؿ سواء في الحياة أو عمى خشبة المسرح ، 

عنوانا لنوع مف الفف جعؿ مف الصعوبة أف يوضع ليا تعريؼ محدد ، أو تفسيرىا في بعض 

 .الكممات أو الجمؿ 

                                                           
  .35 ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ص تابناء الدرامي في الراديو و التمفزيونعدلي رضا ، - 1
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  و عميو إف الدراما التمفزيونية مف أىـ األشكاؿ الدرامية في العصر الحاضر نظرا النتشار 

الجماىيري لمتمفزيوف ، مما جعؿ ىذا اإلنتاج الدرامي مستويا عمى الشاشة الصغيرة بمختمؼ 

فالدراما ليست تصوير الفعؿ فحسب إنما وىي الفعمنفسو  و قد حددىا أرسطو ."القصص 

 إنيا فف التعبير عف األفكار الخاصة  بالحياة ، في صورة تجعؿ ىذا التعبير :عندما قاؿ 

  .1" ممكف اإليضاح  بواسطة ممثميف

 وحسب ىذا التعريؼ أضف أف أي باحث يريد الحديث عف الدراما ، ال يستطيع أف يتجاوز 

 .أرسطو ، خاصة أنو يعتبر أوؿ مف وضع قواعد الدراما 

فالمأساة إذف ىي محاكاة فعؿ جميؿ كامؿ ، في كالـ ممتع تتوزع أجزاء : "  يقوؿ أرسطو

القطعة عناصر التحسيف فيو  محاكاة تمثؿ الفاعميف و ال تعتمد عمى القصص وتتضمف 

  .2" الرحمة و الخوؼ لتحدث تطييرا لمثؿ ىذه االنفعاالت 

نجد في نياية التعريؼ أرسطو في تحديد وظيفة المأساة ، حيث تعرضت ىذه الوظيفة لجدؿ 

واسع عمى مر العصور إلى أف الدراما ماتزاؿ تتنافس و ذلؾ بالتطور اليائؿ في تنوع 

 . القصص في الشاشة و تنوعيا

                                                           
 ، ص 2003 ، بيروت ، 1 ، رشاد برس لمطباعة و النشر ، ط كيف تكتب تمثيمية التمفزيونحسف مرعي ، - 1

161. 
 ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، نقل ابي بشرمتي بن يونس الفنائيكتاب ارسطو  أبي بشر طالس في الشعر ،  - 2

  .48 ، ص 1993
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بناء يتحكـ فيو "  أف الدراما تمثؿ الحياة لمحياة ، إذف ىو :إضافة مما سبؽ يمكف القوؿ 

العقؿ و ليس لممصادفة حظ فيو ، و ىنا أيضا يسمو الفف عف الطبيعة ، فيو الذي ينظـ ما 

 1" كاف مفككا ال صمة بيف أجزائو 

 ومف ىذا التعريؼ فإف الدراما تقدـ العالقات اإلنسانية ، وما يفعمو الناس ببعضيـ البعض 

 .وميمتيا األساسية تنحصر في الحادث و في تحايؿ األشخاص 

شكؿ مف أشكاؿ الفف ، قائـ عمى تصور الفناف " الدراما عمى أنيا ،  (فرجينيا ولؼ )عرفت 

لقصة تدور حوؿ شخصيات تورط في أحداث ، ىذه القصة تحكي نفسيا عف طريؽ الحوار 

المتبادؿ بيف الشخصيات ، فالكممات ىي وسيمة التعبير عف االفكار والمشاعر و رغبات 

 2"األشخاص الذيف تخيميـ الكاتب 

ومف خالؿ ىذه التعاريؼ توصمنا غمى اف الدراما نوع مف الفف ، فالبد أف تتوفر ليا عدة 

مقومات حتى تكوف ىيكال كامال و الت تحتوي عمى العرض و العقدة و الحؿ  كما أننا نصؿ 

أمر مف أمور الحياة إال مف خالؿ مفاجآت أو أحداث طارئة ، و يمكف القوؿ أف الدراما 

التمفزيونية استطاعت أف تنجح في إنتزاع مكانتيا مف بيف غالبية وسائؿ التعبير الفنية 

 .األخرى

 

                                                           
  .18 ، ص 2008 ، دار العمـو لمنشر و التوزيع ، القاىرة ، القاىرة ، دراما الجريمة التمفزيونيةمحمد عمارة ،-1
  .35 ، ص البناء الدراميالمرجع السابؽ ، عدلي رضا ،  - 2
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 :أنواع الدراما - 2

 :تنقسـ الدراما مف حيث الوسيمة إلى دراما سمعية و دراما مرئيةو ىي كاآلتي 

اعتمدت الدراما كفف تعبيري منذ انطالقتيا األولى عمى الصوت مع :الدراما السمعية  : " 2 -1

ال  األداء التمثيمي ، فأداء الدراما و عرضيا بصورة مرئية ليس شرط ليكسبيا صفة درامية وا 

خرجت الدراما الشعرية مف دائرة األعماؿ الدرامية و خرجت الدراما اإلذاعية أيضا مف دائرة 

 1 . " الدراما و منيا يمكف تقسيـ الدراما السمعية إلى الشعر الدرامي ، الدراما اإلذاعية

و عميو إف الدراما السمعية ىي وسيمة تعبيرية منيا ما ىو لفظي أي سمعي ، و أخرى 

بالصورة أي المغة المرئية ، فال تقتصر الدراما إلى ما ىو مرئي فقط بؿ نحققيا عمى الذيف ال 

 :يبصروف ، و مف ىنا قسمت الدراما السمعية إلى الشعر الدرامي و الدراما اإلذاعية 

مف المعروؼ أف أنواع األدبية ىي عبارة عف سياؽ تقنية عامة : الشعر الدرامي : 1-1-2

ليا مميزاتيا و قوانينيا الخاصة ، و ىي تحتوي عمى فصوؿ أو مجموعات يتضمف خالليا 

اإلنتاج الفكري ، فالشعر الدرامي أحد أنواع الشعر لو قوانينو الخاصة  فيو عبارة عف عمؿ 

وتمثيؿ نجد فيو أشخاص يتحركوف أمامنا بصورة أوضح ، فإف الشعر الدرامي ىو عبارة عف 

تمثيؿ صوري عبر الكممات لحادث تاريخي ، أو خيالي مف الحياة اإلنسانية ،و يسيؿ ذلؾ 

 أف يتـ تحويؿ الشعر الدرامي إلى دراما مرئية 

                                                           
  .22 ، ص 1997، الييئة العامة لمكتب ، القاىرة ، ، المنولوج بين الدراما و الشعر الوسامة فرحات - 1
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و حينيا يمكف أف نطمؽ عميو الدراما الشعرية التي تفرض البناء الدرامي لمشخصيات عمى 

الشاعر أف يحدد لكؿ منيا نصيبا مف الحوار الشعري ، األمر الذي يدفع الشاعر في أي 

 محاولة استنطاؽ تمؾ الشخصيات كؿ عمى حده الشعر الذي يعبر عنيا 

 1"  و يصعب ىنا تمييز صوت الشاعر ، و أف تخفي وراء شخصية خيالية أو تاريخية 

وعميو إف الدراما السمعية ىي وسيمة تعبيرية منيا ما ىو لفظي أي سمعي ، و أخرى بالصورة 

أي المغة المرئية ، فال نقصر الدراما غمى ما ىو مرئي فقط بؿ نحققيا عمى الذيف ال 

 .الشعر الدرامي و الدراما اإلذاعية : يبصروف ، ومف ىنا قسمت السمعية إلى 

 :الدراما اإلذاعية : 1-3

مقولة ال يمكف ألحد أف ينفييا ، حيث أننا عمى أمواجو تتخطى ..." الراديو ألمسرح الخياؿ

حدود الزماف و المكاف و تخمؽ بخيالنا في عوامؿ ال حصر ليا عمى الرغـ مف وجود وسائمة 

أخرى في السينما و التمفزيوف إال أنيا لـ تستطع أف تؤثر عمى تمؾ الحميمة الخاصة التي 

 .يمتاز بيا الراديو مف المستعيف 

فالراديو في حدود لو مف ناحية الزماف والمكاف و كذلؾ نوعية الشخصيات والمواقؼ التي 

يقدميا ، فالكاتب ىنا يستطيع أف يتحرؾ بحرية كبيرة و يستطيع أف يطوؼ بالخياؿ و ينتقؿ 

 1. "بنا إلى عشريف ألؼ سنة إلى المستقبؿ بمجرد استخداـ نقمو موسيقية أو مؤثر صوتي
                                                           

  .22 ، ص 1997 ، الييئة العامة لمكتاب ، القاىرة ، ، المنولوج بين الدراما  و الشعرالوسامة فرحات  - 1
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 :الدراما المرئية : 1-4

مف الممتع أف يقرأ اإلنساف قصيدة مف الشعر أو رواية ما أو حتى مسرحية عظيمة لكف " 

ىذه المتعة ليس ت أعظـ مف متعة المشاىدة لواقعة درامية ، قد أخرجت إخراجا بارعا و ال 

يختمؼ أحد عف الدراما ، بدأت تعمؿ عمى التشخيص و المشاىدة التي تفوؽ متعة عف غيرىا 

ف كنا ال نستطيع أف ننفي متعة القراءة  في التعامؿ مع الدراما ، وا 

 و االستمتاع إال أف الدراما المرئي تشتمؿ عمى الكثير مف المجاالت ذات أىمية كبرى  في 

 2. " حياتنا ، و تمثؿ كؿ واحدة منيا وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ الجماىيري 

 و عميو إف الراديو مف وسائؿ اإلعالـ القومي، و ىو أكثر أجيزة اإلعالـ انتشارا التي يمكف 

حيث يعتمد عميو الشخص عمى حاسة السمع ب مف المشاىد الجموس .إلى الجميع بسيولة

أماميا مسموبا مف الخياؿ الفعاؿ كما في الراديو أي عكس الدراما المرئية التي تعتمد عمى 

الشخص و المشاىدة، تفوؽ متعة مشاىدتيا المتع األخرى إلى أف الدراما المرئية تشمؿ عمى 

 عدد كبير مف المجاالت ليا صمة بحياتنا

 

 
                                                                                                                                                                                

  .24مرجع سابؽ ذكره ، محمد رضا عدلي ، ص  - 1
 ، ص 1995إبراىيـ جبرا ، المؤسسة العربية العامة لمكتاب ، القاىرة ، : ، تر الحياة في الدراما اريؾ بنتمي ، - 2

150.  
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 :الدراما السينمائية  :  5-1

البيئية و السيكولوجية لمنح أفؽ : السينما ىي ميداف سحري تتخذ فيو عوامؿ كثيرة منيا " 

مفتوح أماـ الدىشة و اإليحاء ، و ىي فف جماعي لو لغتو الخاصة و التي أساسيا الصورة 

 عمى يد اإلخواف لومبير و كاف 1890سواء صامتة أو ناطقة ، لقد ظيرت السينما في عاـ 

أوؿ عرض سينمائي ليما في الصالوف اليندي جرائد كافية في باريس بأوؿ آلة ميكانيكية 

 1. " تعرض الصورة المتحركة عمى ستارة مف قماش 

يعتمد الفمـ السينمائي عمى الفكرة المماحة ، والتي يمكف أف تكوف قصة أو رواية أو مسرحية " 

أو حتى موضوع عممي أو ثقافي ، ومف ثـ يتـ صياغة ىذه الفكرة بما يعرؼ السيناريو والذي 

ال يمكف البدء في تنفيذ الفمـ السينمائي بدونو و الذي يقـو بعممو كاتب فناف متخصص و قد 

 .يكوف ىو نفسو صاحب القصة أو الفكرة 

و يدعى السيناريست أي كاتب السيناريو أو مؤلؼ الفمـ و ىو الفناف و األديب المتخصص 

الذي برع في كتابة القصة السينمائية و تطوير نموىا الدرامي و إعداد المعالجة السينمائية 

الفنية و ذلؾ بوضع سياؽ متتابع يروي أحداث القصة و الموضوع في صورة مرئية بارعة 

 2. " التأثير قوية التعبير أي يصوغ ذلؾ في شكؿ مناظر متتابعة صاحة لمتصوير السينمائي 

                                                           
  .83 ، 1980 ، 1أميف صالح ، دار الكنوز األدبية ،بيروت ، ط :  ، تر ، السينما التدميريةفوغؿ - 1
  .85فوغؿ ، نفس المرجع ، -2
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فالسينما تقـو أحيانا عمى تقنيات الخدع السينمائية ، فإف أساسيا يقـو في خدعة كبيرة ىي 

مف اىـ مميزاتيا وسماتيا التي الزمتيا منذ بدايتيا االولى ، و تعني بيا خدع توىـ الحركة أو 

خدع الرؤية ، وىذه الخدع تشترؾ في عناصر ثالثة ىي الكاميرا و آلة العرض و العيف 

 1." البشرية ذاتيا 

 :أشكال الدراما - 3

إف تنوع حدود أشكاؿ الدراما المختمفة و أنواعيا و نماذجيا جعميا ترضى بطبيعة أذواؽ 

 :الجميور العريض مف المشاىديف ، فمف اىـ أنواع الدراما ما يمي 

 ( tragedy ) : االتراجيدي : 1-3

ىي محاكاة لفعؿ ميـ لو حيز مناسب بالمغة بيا متعة بطريقة الفعؿ ال بطريقة السرد بيدؼ إثارة " 

الثقة و الفزع لكي تصؿ بيذيف الشعورييف إلى درجة التفاوت و الصحة و تعتبر التراجيدية نوع مف 

كما يمكف أف يتضمف . أنواع الدراما و يتضمف الصراع التراجيدي مشاعر إنسانية و الرغبات

االستعراض المغوي الطبيعي و الغير الطبيعي السموي و الشيطاني ، االجتماعي والتاريخي والتي 

يتصور الكاتب الدرامي قيمتيا بالنسبة لمحياة البشرية أكد أرسطو أف اىـ عنصر مف عناصر 

 2. "التراجيدية تقميد لمفعؿ و الحياة و السعاة و الشقاء ، و ىذاف األخيراف يظيراف شكؿ الفعؿ

                                                           
 ، 2000 ، 1 ، فف الكتابة اإلخراج التمثيمية ، دار الفكر العربي القاىرة ، ط الدراما اإلذاعيةعبد المجيد شكري ،- 1

  .18ص 
  .4 ، ص 1986 ػ دار الفكر العربي ، القاىرة ، ، الدراما في التمفزيون و الراديوسيد محمد رضا عمي - 2
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و عميو تعتبر التراجيديا نوع مف أنواع الدراما تتناوؿ خبرات األشخاص تثير طريقة تخيميـ 

مزيج مف الخوؼ و الشفقة ، حيث تعتبر التراجيديا بالنسبة ألرسطو عمى أنيا تقميد لمسموؾ 

 .وما يعيشو اإلنساف مف فرح و سعادة و حزف و تعب 

 ( mélodrame): الميمودراما  : 2-3

 ، و معناىا المحف (ميموس) MEL0Sكممة الميمودراما مستعارة مف الكممة اليونانية " 

واالبيريت في المسرحية ، بعد ذلؾ عابت الموسيقى مع مرور الوقت و اقتصر األمر عمى 

التمثيؿ ، و تتميز الميمودراما ، بالمواقؼ المثيرة واألحداث الميولة،و الشخصيات الغربية 

 ...واالنتقاؿ المفاجئ في األحداث التي تعتمد عمى المبالغة و التيويؿ 

وفي أغمبية األعماؿ الدرامية ، الميمودراما تكوف نيايات سعيدة و ستكوف الغرض أساسا مف 

 1."أعماؿ الميمودراما ىو التأثير عمى المشاىد و إثارة مشاعره 

                                                           
 1997 ، دار الفجر لمنشر و التوزيع ، القاىرة ، ، الدراما في اإلذاعة و التمفزيونسامية أحمد وعبد العزيز شرؼ  - 1

  .184، ص 
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و عميو تعتبر الميمودراما عمى أنيا دراما مصحوبة بالموسيقى ، بعدىا اختفت الموسيقى 

واستخالفاتيا منذ القدـ التمثيؿ ، و تتميز الميمودراما ألحداث مشوقة و شخصيات عربية 

 . وتكوف النياية مثيرة ، حيث تقـو بجذب المشاىد 

 ( comedy ): الكوميديا  : 3-3

الدراما الكوميدية ، عكس الدراما التراجيدية تضحؾ مف حماقات البشر بدال مف أف تبكي " 

عمييا ، و تستعمؿ الدراما الكوميديا التحكـ في الكثير مف األحياف ، و معنى كوميديا في 

المغة الكوميدية عند اليوناف القديمة ىي أغنية العيد كانت تغنييا مجموعة مف المطربيف في 

 1. " األعياد الدينية لمدح اآللية 

وعميو تقـو الدراما الكوميدية عمى الضحؾ بدال مف البكاء حيث تتضمف شخصيات 

مضحكة، أما بالنسبة إلى اليونانييف فيي عبارة عف أغنية تغنى في الطقوس واالحتفاالت 

أف الكوميديا تعالج عيبا أو " ويرى رشاد رشدي .التي كانت تتضمف أنشودة لمدح اآللية 

قبحا ال يسبب ألما أو ضررا و تيدؼ إلى تسمية الجميور بروح الفكاىة و تظير 

                                                           
  .22 ، ص 2005 ، 1 ، عالـ الكتب لمنشر ، ط الدراما التمفزيونية و أثرها في حياة األطفالأماني حسيف ، - 1
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الجميور عف طريؽ الضحؾ ، في حيف أف التراجيديا تحقؽ التطيير عف طريؽ الفزع 

والشفقة ، كما يمكف تقييـ الكوميديا إلى كوميديا األخطاء سوء الفيـ لحادث أو شخص 

 والكوميديا االجتماعية التي تصور نقائص إجتماعية موجودة مثؿ النماـ و الغرور 

والكوميديا العاطفية التي تخاطب  عواطفنا إلى جانب اإلضحاؾ و كوميديا الشخصيات 

التي تيتـ بشخصيات نفسيا بشكؿ أعمؽ مف مجرد تصوير النقص و لوازميا 

 1" االجتماعية 

وعميو الكوميديا ىي عبارة عف دراما تقـو عمى معالجة مشاكؿ و عيوب ال تسبب في األلـ أو 

الدراما ، و تقـو عمى المرح و تسمية الجميور و إضحاكيـ بروح الفكاىة  وىناؾ أنواع مف 

 .الكوميديا منيا االجتماعية والتي تيتـ بما ال يوافؽ المجتمع 

 :أهمية الدراما و خصوصياتها - 4

تعتبر الدراما وسيمة مف وسائؿ النقؿ المرئي ، فالدراما التمفزيونية مف أىـ األشكاؿ الدرامية " 

في العصر الحاضر نظرا لالنتشار الجماىيري لمتمفزيوف  فالدراماكفناستحدثت أنواعا فنية و 

أشكاال ليا صفات خاصة مف حيث استخداـ المغة و البناءالدرامي والعناصر الفنية ، واألمر 

                                                           
 .11، ص 1987، دار النيضة لمطباعة و النشر، بيروت، من فنون األدب و المسرحيةعبد القادر القط، - 1
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 القيـ األخالقية مف خالؿ أنماط ؿيتطمب دراسة و اىتماـ بالمضموف فيما يخص تعدي

فإف األشياء التي : تقدـ الدراما رؤية لمحياة و عمى حد تعبير أرسطو " و بالتالي اإلنسانية 

تنظر إلييا بألـ بحد ذاتيا نصر بتأمميا عندما نراىا تقمد بأمانة ودقة  و السبب في تمتع 

الناس برؤية شبو ما والمساىمة في ىذه الرؤية و ىذه الحكمة ، ال تعني أف نسمـ المعمومات 

 1." أو النصائح بؿ المرور مرحمة ميمة ينجـ عنيا عاطفيا بقدر ما

تعد الدراما واحدة مف أىـ النصوص الفنية ايتي يتـ تمثيميا و إعادة صياغتيا وترجمتيا إلى " 

مختمؼ المغات كالمسمسالت التمفزيونية ، كما تعتبر الدراما مف األدوات المؤثرة في عممية 

التنشئة االجتماعية و ىي الوظيفة المرتبطة بنقؿ التراث و دعـ الروابط مف خالؿ ما تعرضو 

مف العادات و التقاليد و األعراؼ ، كما تعتبر مف األدوات المؤثرة في إحداث التغيير 

االجتماعي و االرتقاء بالمجتمعات عف طريؽ قيانيا بدورىـ في رفع وعي األفراد نحو 

 2. " طموحاتيـ ، و تغيير أسموب الحياة لألفضؿ 

و عميو تمثؿ الدراما جسرا لالتصاؿ بيف الشعوب ببعضيا البعض، حيث تجذب إىتماـ 

المشاىد مف خالؿ طرحيا لقضايا ميمة تمس حياة المجتمع، و تعتبر الدراما التمفزيونية مف 

أكثر الوسائؿ التي ليا دور كبير في التسمية و الترفيو و القضاء عمى وقت الفراغ  بتحقيؽ 

 .    المتعة و المنفعة معا 

                                                           
  .13أريؾ نبتمي ، مرجع سبؽ ذكره ، ص - 1
  ،2010 ، 1 ، دار الفكر العربي لمنشر و التوزيع ، القاىرة ، ط الدراما و المجتمعمروى جماؿ الديف ،- 2

  . 18 ص 
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  خالصة المبحث: 

           مف خالؿ ما تعرضنا إلو في ىذا الفصؿ يمكف القوؿ أف الدراما التمفزيونية                       

تشيد رواجا أو إقباال كبيرا في العالـ العربي، حيث تعتبر الدراما فف مف فنوف السينما بتنوع 

أشكاليا المختمفة تسعى لتحقيؽ أىداؼ و وظائؼ متعددة كثيرة التي يقدمياالتمفزيوف قد تقـو 

بدور ىاـ في عممية تكويف السموؾ الفردي واالجتماعي فيالمجتمع أي أنيا تسعى لترسيخ أو 

 .إلغاء أو تعديؿ بعض القيـ و المفاىيـ الخاصة بالمجتمع
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  تمهيد: 

تعد فترة المراىقة المرحمة التي تتبمور فييا شخصية اإلنسانو تعتبرأيضا أصعب مرحمة 

بكونيا تشمل عمى عدة تغيرات عقمية و جسمية  ففي ىذه المرحمة تتجو ميول المراىق 

الجديد ، فيذه الفترة قد تكون المحطة األخيرة لمفرد كي يعدل أو يتمم تكامل شخصيتو  

 .ظل الخبرات الديناميكية الجديدة في حياتو 

ومن ىذا المنظور ارتأينا في ىذا الفصل التطرق لمختمف مراحل المراىقة        

 .خصائصيا و أىميتيا حتى يتسنى لنا اإللمام بجميع جوانب الموضوع 

 :مفهوم المراهقة  .1

إن مرحمة المراىقة منعطف خطير في حياة اإلنسان ، حيث تعد جزءا من الشخصية 

و تكون ىذه المرحمة مميئة بالصعاب في حياة المراىق ، و أحوج ما يكون إلى الرعاية 

و التوجيو و اإلرشاد ، و المراىقة تبدأ بالبموغ و اإلدراك ،وتنتيي بكمال النضج أو 

الرشد ، فيو مراىق و ىم مراىقون وىن مراىقات ، و ليس لممراىقة تعريف دقيق و 

 :محدد ، فيناك العديد من التعارف و المفاىيم الخاصة بيا 

إن المراىقة فترة من  حياة كل فرد ، تبدأ بنياية الطفولة : " فعرفيا جمين مايزربيمير 

وتنتيي بابتداء النضج أو الرشد ، و ىي إما أن تكون فترة طويمة المد أو قصيرة ، كما 

أن طوليا يختمف من أسرة إلى أسرة ، ومن مستوى اقتصادي اجتماعي إلى مستوى 
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اقتصادي اجتماعي آخر ، و من حضارة إلى حضارة  بل أن طوليا  قد يتذبذب من 

 1" و ذلك حسب الظروف االقتصادية و ما إلييا . المجتمع الواحد من وقت إلى وقت 

و عميو إن المراىقة مرحمة من عمر اإلنسان حيث ينتقل فييا المراىق من طور 

الطفولة إلى طور البموغ ، أي أنيا تمك المرحمة التي تبدأ بالبموغ و تنتيي بالرشد 

 .وتصل بالفرد إلى اكتمال النضج 

ىي الفترة االنتقالية من الطفولة  " 1956 سنة ( oussbl )والمراىقة كما عرفيا سبل 

سنة ، و الوقت الدقيق من ىذه  ( 21 – 18 )إلى البموغ المبكر التي تبدأ من العمر 

 الفترة يعتمد عمى بعض العوامل المتنوعة المحيطة بالثقافة 

و التطور البيولوجي ، و االنتقال يرتبط بالتغيرات البيولوجية و المعرفية والنمو 

حيث تعتبر ىذه المرحمة ىي الوقت الذي يحدث فيو التحول في الوضع . االجتماعي 

 2. "البيولوجي لمفرد 

إحدى مراحل النمو البشري تبدأ من بداية البموغ الجنسي " تعرف المراىقة عمى أنيا 

وتنتيي بالوصول إلى النضج كإكتمال وظائف أعضاء اإلنسان الجسمية و العقمية 

                                                           
 ، 2015 ، القاىرة ، 1 ، دار الجوىرة لمنشر و التوزيع ، ط الشباب و استثمار الوقتطارق عبد الرؤوف عامر ، - 1

   .151ص 
   .154نفس المرجع ص - 2
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 12وقدرتيا عمى أداء رسالتيا ، كما أنو يتم وضع حدود عامة لبداية المراىقة ، من 

 1."  سنة النسبة لمفتاة األنثى 22 إلى 9 سنة بالنسبة لمولد الذكر ، و من 21إلى 

 و من ىذا التعريف فإن المراىقة معناىا التدرج نحو النضج الجنسي و البدني

 .  و العقمي و االنفعالي ، و التي تحدث ما بين الطفولة و الرشد 

من Adolesenceفي المغة االنجميزية أشتق مصطمح المراىقة " و في تعريف آخر 

 في المغة الالتينية ، و تعني االقتراب التدريجي من النضج الجسمي adolecersفعل 

 ، والذي يعني نضج الغدد الجنسية Pubertyو الجنسي ، و ليذا يختمف عن البموغ 

، فيرى البموغ بأنو  (ىاريمان)التي تمكن الفرد من التكاثر و المحافظة عمى النوع ،أما 

مرحمة من مراحل النمو الفسيولوجي ، أما معنى المراىقة في المغة العربية فتعني 

االقتراب من الحمم في حين أن المراىقة من الناحية البيولوجية تعني تمك الفترة التي 

تبدأ بالبموغ و تستمر حتى سن الرشد ، فيي مرحمة تمد من نياية مرحمة الطفولة ، و 

 2. "تستمر حتى بداية سن الرشد 

 و من خالل جميع ىذه المفاىيم نقول أن مرحمة المراىقة ىي مرحمة انتقالية بين 

 الطفولة و الرشد ، تتميز فييا التصرفات السموكية بالعواطف و االنفعاالت الحادة 

                                                           
 . 142 ، ص 2005 ، بيروت ، 1 ، دار النيضة العربية ، ط ، المراهق و المراهقة عبد الرحمان العيساوي  - 1
  ، 2013 ، 1 ، دار الزىران لمنشر و التوزيع ، األردن ، ط سيكولوجية المراهقةأحمد محمد الزغبي ، - 2

 .15ص 
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و التوترات العنيفة ، و عمى العموم فإن مرحمة المراىقة تعد من أصعب الفترات التي 

 .من الصعب تحديد نيايتيا 

و تعتبر أيضا من المراحل الحساسة في حياة الفرد ، حيث يثور المراىق عمى عالم 

الكبار محاوال االستقالل من أوامرىم و نواىييم ليستقيل برائو ، و ليكون شخصية 

 .مستقمة بعيدا عن تسمط اآلخرين 

 :مراحل المراهقة - 2

 لقداختمف العمماء في تقسيم و تحديد مراحل المراىقة من حيث البداية

 و النياية ، نظرا لعدم وجود مقاييس موضوعية خاصة تخضع ليا ىذه التقسيمات حيث 

 :قسمت إلى ثالثة مراحل رئيسية ىي 

 : المراىقة المبكرة  : 1-2

تتميز ىذه المرحمة بجممة من الخصائص أىميا الحساسية المفرطة لممراىق  وىذا بسبب "

التغيرات الفسيولوجية ، و ىي فترة ال تتعدى عامين ، حيث حيث يتجو فييا السموك 

المراىق إلى اإلعراض عن التفاعل مع اآلخرين ، و يصعب عمى المراىق التحكم في 
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سموكو االنفعالية و االجتماعية المميزة لممراىقةو تختفي السموكيات الطفيمية ، و ىذا ما 

 1. " يزيد من حساسية المراىق 

 سنة ، تتميز ىذه المرحمة بمجموعة من التحوالت  15 إلى 12تبدأ ىذه مرحمة من سن " 

و ىذا بسبب تقمبات عديدة و عنيفة ، مصحوبة بتغيرات في مظاىر الجسم و وظائفو مما 

 2. " يؤد إلى فقدان الشعور بالتوازن 

 ، وفي ىذه المرحمة يسعى 15 إلى 12و عميو إن مرحمة المراىقة المبكرة تمتد من 

 .  المراىق إلى اإلستقالل ، و يرغب في التخمص من قيوده و السمطات التي تحيط بو 

 :المراىقة الوسطى  : 2-2

 سنة ، و يالحظ فييا إستمرار النمو في جميع 18 إلى 15تعتد خذه المرحمة من سن " 

مظاىره ، و تسمى أحيانا ىذه المرحمة بمرحمة التأزم ، ألن المراىق يعاني فييا من 

صعوبة فيم محيطو و تكيفو مع حاجاتو النفسية والبيولوجية ، ويجد أن كل ما يرغب في 

فعمو يمنع بإسم العادات والتقاليد ، دون أن يجد توضيحا لذلك ، و تمتد ىذه الفترة حتى 

 3. "سن العاشرة عشر ، و ىي بذلك تقابل الطور الثانوي من التعميم 

                                                           
1

 ، ص 1982محي الدين مختار ، محاضرات في عمم النفس االجتماعي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، - 
164.  

  .295 ، ص 1982 ، 1982رمضان محمد القذافي ، عمم النفس النمو ، دار الممكية الجامعية ، االسكندرية ، - 2

  .297 ، ص 2005حامد عبد السالم زىران ، عمم النفس النمو الطفولة و المراىقة ، عالم الكتب ، القاىرة ، - 3



 
 المبحث األول                                ماهية المراهقة

 
61 

و عميو يمكن القول أن يطمق عمى مرحمة المراىقة الوسطى بالمرحمة الثانوية ، حيث 

تزداد التغيرات الجسمية و الفسيولوجية من زيادة الطول و الوزن ، و يكون المراىق في 

 : حيث تمر مرحمة البموغ بثالثة مراحل جزئية و ىي .ىذه المرحمة ميتما بمظيره الجسمي 

خشونة الصوت عند : و يبدأ فييا بزوغ المظاىر الثانوية لمبموغ ، مثل : المرحمة األولى " 

 .الذكور ، و بروز الثديين عند اإلناث 

: و فييا يبدأ خروج اإلفرازات الدالة عمى نشاط الغدد الجنسية مثل : المرحمة الثانية 

 .احتالم الصبي و حيض البنت ، ويستمر فييا نمو المظاىر الثانوية 

عندما تصل المظاىر الثانوية إلى اكتمال نضجيا ، و عندما تصل : المرحمة الثالثة 

األجيزة التناسمية غمى إتمام وظيفتيا ، تصل ىذه المرحمة إلى نيايتيا و تبدأ بذلك مرحمة 

 1. "المراىقة المتأخرة 

 :المراىقة المتأخرة  : 3_2

 سنة ، و ىناك من يطمق عمييا مرحمة    21 إلى 18تمتد ىذه المرحمة من سن " 

الشباب ، تتميز ىذه األخيرة بالتوازن اتخاذ القرارات ، إذ يتميز المراىق بالقوة والشعور 

 1. "باالستقاللية ووضوح اليوية وااللتزام و االستقرار واالتخاذ الصارم 

                                                           
 ، األردن ، 1 ، دار الدجمة لمنشر والتوزيع ، ط ، المراهقة و كيفية التعامل مع المراهقينمحمد محمود عبد اهلل - 1

  .16ص 
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 18تبدأ مرحمة المراىقة مع اكتمال التغيرات الجنسية و تمتد إلى سن الرشد الحقيقي " 

 عاما ، و تشمل المرحمة الثانوية ، وقد تمتد ىذه المرحمة إلى 21عاما أو القانوني 

 2." المرحمة الجامعية حسب مؤشرات االستقالل التي تدل عمى الرشد الذي يبديو الفرد 

ىي كذلك فترة يحاول فييا المراىق لم شبابو و نظمو المبعثرة ، و يسعى خالليا إلى 

توحيد جيوده من أجل إقامة وحدة متآلفة من مجموع أجزائو ومكونات شخصيتو ويتميز 

المراىق في ىذه المرحمة بالقوة و الشعور باالستقالل ، و بوضوح اليوية وااللتزام بعد أن 

 3. " يكون عمى مجموعة من االختيارات المحددة 

 و عميو فإن مرحمة المراىقة المتأخرة يستمر فييا االكتمال إلى النضج، و يطمق عمييا

 أيضا مرحمةالشباب، حيث يتم فييا اتخاذ القرارات في الحياة اليومية و جعميا 

 متآلفة مكونا شخصية قوية مما تجعل منو شخصا مستقل لديو ىوية واضحة وممتزمة

 

 

                                                                                                                                                                                
 .323، ص 2001 ، دار الزىران ،عمان األردن ، عمم النفس الطفولة و المراهقأحمد محمد الزغبي ، - 1

 
  .16 ، المرجع سابق ذكره ، ص ، المراهقة و كيفية التعامل مع المراهقينمحمد محمود عبد اهلل ال- 2
  ،1877 ، المكتبة الجامعية الحديثة ، االسكندرية ، عمم النفس الطفولة و المراهقةعبد الرحمان الوافي ، - 3

  .375 ص 
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 :خصائص مرحاللمراهقة - 3

ثمة مجموعة من التحوالت التي تنتاب المراىق أثناء إنتقالو من عالم الطفولة إلى عالم 

الرجولة ، وتتمثل في التحوالت البيولوجية و الفسيولوجية، و التحوالت النفسية و العقمية 

 :يمكن تحديد خصائص المراىقة فيما يمي .واالنفعالية و االجتماعية

 : النمو الجسمي  : 1-3

تتميز ىذه المرحمة بالبطء في النمو الجسماني ، و يالحظ استعادة الفتى أو الفتاة لتناسق " 

الجسم ، كما تظير الفروق المميزة في تركيب جسم الفتى أو الفتاة، و يزداد نمو عضالت 

الجذع و الصدر و الرجمين بدرجة أكبر من نمو العظام حتى يستعيد الفرد اتزانو الجسمي ، 

و يصل الفتيان إلى نضجيم البدني الكامل تقريبا  و تزداد احتياجات األفراد إلى أنشطة 

 1. " تكسبيم المياقة البدنية و سالمة القوام و إلكتساب المظير الجيد 

 :النمو الحركي  : 2-3

يقصد بالنمو الحركي بنمو حركة الجسم و انتقالو إلى الميارات الحركية  مثل الكتابة  " 

و في الرياضة و غير ذلك مما يمزم في أوجو النشاط المختمفة في الحياةتنمو القدرة و 

 سنة يالحظ الميل نحو 15القوة الحركية في مرحمة المراىقة بصفةعامة ، وحتى سن 

                                                           
  .10 ، مرجع سابق ذكره ، ص المراهقة و كيفية التعامل مع المراهقينمحمود محمد عبد اهلل ،- 1
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الخمول و الكسل ، و تكون حركات المراىقة غير دقيقة ، لذلك يطمق عمى ىذه المرحمة 

 1. " بسن االرتباك 

 :النمو العقمي  : 3-3

تؤدي الوراثة دورا في إيجاد الفروق الفردية  في الذكاء و القدرات   العقمية  و تؤثر " 

التسييالت في الخبرة و التدريب في غرض تنمية و درجة استثمار قدرات المراىق إلى أقصى 

حد ممكن ، كذلك يسير التوافق االنفعال الوصول إلى  الثقة ومفيوم الذات لتحقيق النضج 

العقمي ، حيث يؤثر المدرسون تأثيرا واضحا في النمو العقمي يتخذ آفاق واسعة من الماضي و 

الحاضر و المستقبل ، و يحاول المراىق أن تتعمق في إدراكو ليدرك األسباب المباشر و غير 

 2."المباشر و النتائج القريبة و البعيدة 

يعتبر النمو الجنسي من المالمح اإلنمائية البارزة و الواضحة في : " النمو الجنسي  : 4-3

مرحمة المراىقة، و عالمة واضحة لإلنتقال من مرحمة الطفولة إلى مرحمة المراىقة ، ويعتبر 

النمو الجنسي في مرحمة المراىقة نتيجة منطقية لمجموعة من التغيرات البيوكيميائية في ىذه 

المرحمة ، و عندما تبدأ مرحمة المراىقة و يحدث البموغ نالحظ أنو يطرأ عمى األعضاء 

 3. " الجنسية تغير في الحجم و الشكل و تنمو الغدد الجنسية المسؤولة 

 :النمو االجتماعي  : 5-3
                                                           

  . 1970 ، مصر ، 1 ، دار الكتب العممية ، ط عمم النفس النموكامل محمد عويضة ، - 1
  .281 ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ص ، االسس النفسية لمنموفؤاد البيي السيد - 2
  .181 ، نفس المرجع السابق ، ص ، عمم النفس النموكامل محمد عويضة - 3
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يتأثر النمو االجتماعي لممراىق لمبيئة االجتماعية و األسرية التي يعيش فييا ، حيث " 

تزداد أىمية الرفاق و تكوين عالقات وطيدة معيم في مرحمة المراىقة أكثر من أي مرحمة 

أخرى ، فمن الصعب عمى المراىق أن يتخمى عن أصدقائو و زمالئو الذين يضع فييم 

ثقتو التامة ، فيفضي إلييم بما يحدث في نفسو من خواطر و أفكار و مشاعر ، ويعبر 

 1. " ليم بطل حرية عن خططو و أمالو و نزاعاتو 

 :النمو اإلنفعالي  : 5-3

تتصف االنفعاالت في ىذه المرحمة بأنيا المرحمة المنفعمة مبنية عمى انفعاالت عنيفة منطمقة " 

متيورة ال تتناسب مع مثيراتيا ، و ال يستطيع المراىق التحكم فييا ، وال في المظاىر الخارجية 

ليا ، و يظير التذبذب االنفعالي في سطحية االنفعال ، و في تقمب سموكو بين سموك األطفال 

كما يحدث التذبذب بين الحب والكره و الشجاعة و الخوف  و االنشراح و . و تصرفات الكبار

 2. " االكتئاب ، و بين التدين و اإللحاد 

و عميو و من خالل ىذه الخصائص ، حيث تختمف كل مرحمة عن أخرى ، الجسمية 

والعقمية و النفسية و االنفعالية و غيرىا ، ىي عامل أساسي بظيور القمق عند المراىق  

حيث البد من تجسيد المعاممة الحسنة حتى يتمكن ىذا البالغ من اليدوء ، و ذلك أن 

نييئ لو الجو المالئم يجع منو منضبط في سموكو و أيضا حتى يفرغ المكبوتات النفسية 
                                                           

  .368 ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، ص السموك اإلجتماعي لمفردمحمد مصطفى زيدان ، - 1
  .315 ، نفس المرجع السابق ، ص عمم النفس النمو الطفولة و المراهقحامد عبد السالم زىران ، - 2
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الخ ، و أيضا حتى يتمكن من التعبير عن مشاعره ، و ىذا ما يساعده ..... و العقميى 

في تنمية جوانبو الشخصية ، حتى تصبح ىذه األخيرة قوية و يسيل التحكم فييا ، حيث 

 . تصبح القرارات الصحيحة و في متناول الجميع 

 :أهمية مرحمة المراهقة - 4

       لمرحمة المراىقة أىمية بالغة في حياة اإلنسان ، كونيا مرحمة إنتقالية من الطفولة 
مرحمة تناسمية التي تظير عند البموغ ، وىي "  عمى أنيا )فرويد(إلى الرشد ، حيث يطمق 

فترة من الوقت التي تنشط فييا الغريزة الجنسية ، و يعتقد أيضا أن نزاعات التساىل مع 
اآلباء تتناسى خالل فترة المراىقة ، و يحدث ىذا التساىل عندما يصبح الفرد قادرا عمى 

 1. " تطور نضجو في عالقات الحب و ممارسة اإلستقاللية 

بما أن مرحمة المراىقة ىي مرحمة إنتقالية من الطفولة إلى الرشد ، وال شك أن مراحل 
اإلنتقال حرجة في حياة اإلنسان بسبب حاجتو في التكيف و إعادة التكيف مع ظروف 

جسمو و بيئتو المتغيرة ، و بسبب نظرة المحيطين من الكبار نحو الشاب المراىق  والفتاة 
. المراىقة 

تعد مرحمة المراىقة من المراحل الميمة مما تزيد أىميتيا عمى أنيا المرحمة التي تنضج " 

فييا القيم الروحية و الدينية و الخمقية ، و يحدث فييا ما يسمى باليقظة الدينية وازدىار 

المشاعر الدينية لدى المراىق ، من النضوج العقمي ، ومما يزيد من أىمية مرحمة المراىقة 

                                                           
 ، 2007 ، 1 ، مؤسسة الجامعية لمدراسات ، بيروت ، ط ، الفتاة العربية المراهقةمركز المرأة العربية لمتدريب - 1

  .176ص 
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، أنيا المرحمة التي يتم في آخرىا اختيار المراىق لدراستو وتخصصو و مينتو ، و لذلك 

 1. " كانت جديرة بكل رعاية و إىتمام 

و عميو إن مرحمة المراىقة ىي المرحمة التي تبنى فييا شخصية الفرد ، و بما أن المراىقة 

من أصعب و أخطر المراحل التي يمر بيا الفرد  ، فيمكن أن تؤثر في تصرفاتو ، فال 

يستطيع الفرد أن يتحكم بيا ،  و ىنا يتدخل اآلباء و األميات ، حيث يمكن أن يبذلوا 

قصارا جيدىم في تربية و توعية أبنائيم لمطريق المستقيم ، فيجب العناية المكثفة يوضع 

فييا الطفل تحت المراقبة الصارمة ، و مساعدتو عمى تطوير نفسو و السير في اإلتجاه 

ىذه المرحمة بشكل جيد حتى ال يقع في  لالصحيح و توعيتو بطريقة سميمة ، و تجييزه

.   الشباك التي كميا عقود ال يستطيع الخروج منيا 

  

 

 

  خالصة المبحث: 

                                                           
  .16عبد الرحمان العيسوي ، مرجع سابق ، ص  - 1
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و في األخير يمكننا القول ، أن المراىقة ىي مرحمة حساسة و حرجة في حياة الفرد نظرا 

لمتغيرات العديدة التي تطرأ عمى نموه في مختمف الجوانب الفسيولوجية  والنفسية و العقمية 

و ىذا ما جعل منو مضطربا بإستمرار و عدم استقرار ىويتو ، و من ىنا . و االنفعالية

. نتبع ضرورة االىتمام بالمراىق ، و مساعدتو عمى اجتياز ىذه المرحمة  



 



 
 

 المبحث الثاني                         ماهية القيم االجتماعية

 
70 

  تمهيد: 

تعد القيم من خصائص المجتمع اإلنساني ، و اإلنسان ىوموضوعيا ، فالقيم عممية 

اجتماعية تختص بالجنس البشري عموما ،و تشتق أىميتيا و وظائفيا من طبيعة وجودىا 

في المجتمع و تعتبر عممية تربوية ، وذلك من خالل توجيييا الختيارات األفراد  وسموكيم 

التي تعد قيما اجتماعية التي ىي عبارة عن صفات مرغوب فييا من الجماعة وتوجو 

 .سموكيم ، و ىي التي تخبرىم الفرق بين الحالل و الحرام أو الصحيح و الخطأ 

ومن ىذا المنظور فقد تطرقنا في ىذا المبحث لمختمف التعاريف و الخصائص واألىمية 

 .حتى نتمكن من جمع كل المعمومات عن ىذه القيمة 

 :تعريف القيم _ 1

تمعب القيم دورا رئيسيا في العالقات اإلنسانية ، حيث يختمفمدلوليالدى الناس ويرجع ىذا 

ىي " االختالف إلى األحكام المكتسبة من الظروفاالجتماعية ، حيث تعرف القيم عمى أنيا 

كل يعتبر جديرا بإىتمام األفرادو عنايتيم العتبارات اجتماعية نابعة من المجتمع ترضي توازع 

األفراد و تسد حاجاتيم ، أو اعتبارات أخالقية تربوية تييئ ليم العيش الميني ألسموب 

 1" مرضي عنو بين جماعتيم  

 و عميو يمكن تعريف القيم عل أنيا عبارة عن معايير و مبادئ يصدرىا المجتمع ،

                                                           
  . 141 ، ص 2006 ، 1، دار وائل لمنشر و التوزيع ،عمان األردن ، ط بية األخالقية إبراىيم ناصر ، التر- 1
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و يمتزم بيا الفرد و يعمل عمييا إلى أنيا تخدم مصالحو ، و ذلك من خالل ما ينتجو 

المجتمع من إمكانيات اجتماعية و نفسية و أخالقية تساعد الفرد في تحقيق تمك المصالح 

بأنيا حقائق جوىرية مقومة لمبناء " و يعرف ميتشل باحث في عمم االجتماع القيم 

 1. " االجتماعي 

و حسب ىذا التعريف يمكن القول أن القيم من صنع المجتمع من القواعد و المعايير  

والنظم التي تحكم سموك األفراد و تعمل عمى توجيو أفعاليم وفق ما يتفق عميو المجتمع 

 .وما يساعد عمى البناء االجتماعي 

بأنيا فكرة أو معيار ثقافي تقارب عمى أساس األشياء واألفعال " و يعرف جونسون القيم 

فتحظى بالقبول أو الرفض بالنسبة لعضيا البعض باعتبارىا من األمور المستحبة أو 

 2. " الغير المرغوبة ، صحيحة أو خاطئة 

و من خالل ىذا التعريف يمكن أن نعرف القيم عمى أنيا عبارة عن سمم نقيس بو السموك 

و تحدد بو األشياء مقبولة أو مرفوضة ، و ما ىو الصحيح و ما ىو الخطأ داخل 

.                                                                              المجتمع

                                                           
  ، دار العربي لمنشر و التوزيع ، القاىرة ،أثر القنوات الفضائية على القيم األسريةمحمد عبد البديع السيد ،- 1

  .89 ، ص 2009 ، 1 ط 
  .90 ، نفس المرجع ، ص أثر القنوات الفضائية على القيم األسريةمحمد عبد البديع السيد ،- 2
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عنصر في النسق الرمزي " يعرف بارسنز القيم في كتابو النسق االجتماعي بأنيا 

 . " في الموقف 1المشترك، يعتبر معيارا أو مستوى الختيار بدائل التوجيو التي توجو 

و عميو فغن القيم ىنا تمثل معايير عامة و أساسية ، و تكون مشتركة و منتشرة بين 

أعضاء المجتمع ، و تساعدىم في توجيو سموكيم و اتخاذ قراراتيم و تساىم في تحقيق 

 .التكامل ، و تعمل عمى تنظيم البناء االجتماعي 

ىي أي شيء لو محتوى من السيل " و يعرف كل من فتوماس و زنانيكي القيم بأنيا 

الوصول إليو و لو معنى ألعضاء الجماعة االجتماعية ، و ىي أي مدلول لو محتوى من 

السيل الوصول إليو بالنسبة ألعضاء الجماعة ن و لو معنى ليصبح من أجمو موضوعا 

 2. " لمنشاط 

و من خالل ىذه التعاريف توصمنا إلى أن القيم ىي مجموعة من األفعال و السموكات 

والمعايير تكون موجودة في البنيان االجتماعي ، و تنتقل بين األفراد عن طريق التعود 

واالستمرار ، و تساعد األفراد في توجيو حياتيم نحو األفضل ، و اتخاذ قراراتيم في الحكم 

عمى األشياء و معرفة الصح من الخطأ ، و تكون ىذه المعايير و القواعد النابعة متفق 

عمييا من قبل المجتمع حيث أنيا تكون مشتركة أي تحمل ثقافة معينة خاصة بكل مجتمع 

 .و التي تربط كل فرد بيويتو ن و المجتمع بتقاليده 

                                                           
  . 467 ، ص 2006 ، المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، ، قاموس علم االجتماعمحمد عاطف  غيث- 1
  .109 ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، ص علم االجتماع القيميمحمد أحمد محمد بيومي ، -  2
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 :خصائص القيم _ 2

 :ىناك مجموعة من الخصائص تشترك فييا القيم يمكن تحديدىا عمى الوجو التالي 

أي تختمف من شخص آلخر بل لدى شخص نفسو نسبة لنوع : قيم تكون نسبية " _ 1

حاجاتو و رغباتو و ظروفو ، فبينيا تمثل القيمة كوب ماء عند شخص يموت عطشا في 

 1. "صحراء ليا قيمة لشخص مأل بطنو شرابا 

و عميو إن القيمة النسبية تختمف من شخص آلخر و تختمف باختالف الزمان و المكان  

و اإلنسان فتقديرىا و بيان أىميتيا تختمف من إنسان إلى آخر و من مكان إلى مكان 

ومن زمان إلى زمان ، وذلك لتصورات األفراد لمقيمة ارتباطاتيا الزمنية و المكانية فمثال 

قيمة قطعة حموة طفل لدييا قيمة كبيرة ، و نجد أنيا قد ال تمثل نفس القيمة عند شخص 

 .بالغ 

أي يمس كل واحد منا حيث ترتبط بشخصية الفرد و ذاتو ارتباطا وثيقا : قيمة ذاتية " _ 2

و تظير لديو عمى صورة مختمفة من المتفضالت و االىتمامات ، مما يجعميا قضية 

 2." ذاتية يختمف الناس حول مدى أىميتيا الختالف ذواتيم و شخصياتيم 

                                                           
، رسالة ، القيم االجتماعية و عالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى الطالب الجامعي مومن  الكوش  الجموعي- 1

  .41 ، ص 2003ماجيستر ، 
 2011 ، مركز اإلسكندرية لمكتاب ، مصر ، علم النفس االجتماعي بين النظرية و التطبيقاتسمير كامل أحمد ،- 2

  .190، ص 
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وعميو يكون لمفرد شخصيتو الخاصة ، و أن يكون حر في ما يختاره من ارتباطات 

 .واىتمامات متحصل من ذلك قيمة ذاتية ممموسة و مرتبطة بشخصيتو 

إذ يتعمميا الفرد عن طريق التربية االجتماعية ، و التنشئة في : " قيمة مكتسبة  _ 3

 1." نطاق الجماعة 

و عميو إن القيم المكتسبة ىي تمك القيمة التي يكتسبيا الفرد من خالل المجتمع الذي 

 .يعيش فيو ، و أيضا من خالل التربية و التنشئة التي تمقاىا من أسرتو 

لدينا جميع اإلحساس بعمو القيمة و ارتفاع قدرىا و سموىا أي أن عمو :عمو القيمة _ 4

القيمة يتمثل بأن الفرد بدراية تامة بأىمية القيم داخل المجتمع الذي يعيش فيو و الدرجة 

 .الرفيعة التي تحتميا 

و يرجع ذلك إلى كثرة و تنوع الحاجات اإلنسانية ، بمعنى : كثرة القيم ووحدتيا - " 5

وجود القيم بكافة أنواعيا و تكون استجابة لحاجات الطبيعية اإلنسانية و ميوليا العاطفي 

 2. " و االقتصادي و االجتماعي 

من خالل ىذه الخاصية يمكن القول أن كثرة القيم و وحدتيا راجع إلى كثرة متطمبات 

 اإلنسان و رغباتو المختمفة و المتعددة في شتى المجاالت االقتصادية و االجتماعية 

                                                           
  .192 ، ص علم النفس االجتماعي بين النظرية و التطبيقاتسمير كامل أحمد ،- 1
  .61 ، ص 1980 ، 1 ، دار النيضة العربية ، بيروت ، ط القيم و العادات االجتماعيةفوزية دياب ، - 2
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إن قيم كل فرد نكون مرتبة تنازلية طبقا ألىميتيا لو ، حيث : تتصف القيم باليرمية - " 6

 . "تسود لدى كل فرد القيم األكثر أىمية بالنسبة لو 

و تتمثل القيمة ىنا بأنيا تخضع لمترتيب اليرمي ، وىذا يعني أن ىناك قيم ليا أولوية في 

حياة الفرد عن باقي القيم ، مثال القيم األكثر أىمية في مجتمعنا ىي القيم األخالقية والقيم 

 .اإلسالمية 

 ألنيا تدخل في نطاق العادات الفكرية : قيم ذات ثبات و استقرار نفسي اجتماعي - " 7

 1. " و االجتماعية و السموكية ، و لكن ىذا الثبات نسبي أي يسمح بالتغيير

و عميو إن ثبات القيم و استقرارىا سوف يظل أمرا نسبيا ، فالقيم بكل أنواعيا ليست ثابتة 

 .بنفس قدر ألن القيم نخضع لمتغير و الحركة و تطور داخل المجتمع و مع مرور الزمن 

فيي تشكل طابعا قوميا عاما مشتركا بين جميع طبقات : تتصف القيم بالعمومية -" 8

 2" المجتمع الواحد 

تتصف القيم بالعمومية إذ أنيا عبارة عن معاني و معايير عامة تكون متناسقة مع بناء 

 .الداخمي لممجتمع ، و تكون مشتركة و منتشرة داخل المجتمع الواحد 

                                                           
  . 68 ، نفس المرجع ، ص القيم والعادات االجتماعيةفوزية دياب ، - 1
 ، الدار العممية الدولية و دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، األردن ، التنشئة االجتماعية للطفلإبراىيم ياسين الخطيب ،- 2

  .160 ، ص 2003 ، 1ط 
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 :أهمية القيم _ 3

 : تمعب القيم دورا ميما في حياة الفرد و المجتمع ، و يتجمى ىذا من خالل أىميتيا 

القيم تييئ لألفراد اختيارات معينة تحدد السموك الصادر : أىمية القيم بالنسبة لمفرد " _ 1

 فيي تمعب دورا ىاما في تشكيل الشخصية الفردية و تحديد أىدافيا في إطار عنيم ،

المعيار الصحيح و تعطي لألفراد إمكانية أداء ما ىو مطموب منو لكونو قادرا عمى 

التكيف و التوافق بصورة إيجابية ، كما أنيا تحقق لمفرد اإلحساس باألمان فيو يستعين 

بيا عمى مواجية ضعف نفسو و تأكيد ذاتو ، حيث تدفع القيم الفرد لتحسين 

دراكيومعتقداتو عمى إصالح الفرد نفسيا و خمقيا   1. " وا 

و عميو إن أىمية الفرد بالنسبة لمفرد بأن القيم تساعد الفرد عمى االندماج و التأقمم مع 

المجتمع و تساعده عمى تحقيق الرضا عمى نفسو ، و ذلك من خالل تجاربو من خالل 

تجاربو لمبادئ الجماعة ، و تعمل عمى تحقيق اإلحساس بالطمأنينة لمفرد و مواجية 

التحديات التي يواجييا في حياتو ، و إعطائو فرصة لمتعبير عن نفسو و إبراز ذاتو 

وتعمل عمى إصالحو من النواحي النفسية و الخمقية و توجيو إلى فعل الخير و تساعده 

 .عمى التحكم في شيواتو ، و ذلك من خالل المعايير التي تسود المجتمع 

                                                           
 ، 2001 ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، علم النفس االجتماعي أصوله و مبادئهعبد الفتاح محمد دويدار ، - 1

  .210ص 
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تكمن أىمية القيم عمى المستوى االجتماعي في أنيا : أىمية القيم بالنسبة لمجماعة " _ 2

تحافظ عمى تماسك المجتمع فتحدد لو أىداف حياتو و مبادئو الثابتة ، و تساعده عمى 

مواجية التغيرات التي تحدث فيو بتحديدييا الختيارات صحيحة و ذلك لتسيل عمى الناس 

حياتيم و تحفظ لممجتمع استقراره و كيانو في إطار موحد ، و تربط أجزاء ثقافية ببعضيا 

حتى تبدو متناسقة ، كما تعمل عمى إعطاء النظم االجتماعية أساس عقميا يصبح عقيدة 

 1. "في في ذىن أعضاء المجتمع المنتمين إلى ىذه الثقافة المرتبطة بالقيم و المبادئ 

و نذكر مما سبق إن أىمية القيم بالنسبة لمجماعة تكمن في العمل عمى الحفاظ عمى روح 

الجماعة و تماسكيا ، و تساعد المجتمع عمى التمسك عمى المبادئ الثابتة من أجل 

ممارسة حياة اجتماعية سميمة و مستقرة تساعد المجتمع عمى مواجية التغيرات التي تطرأ 

 .عميو ، وذلك لتسيل لمناس سير حياتيم و تحفظ لممجتمع استقراره و كيانو 

و عميو نستخمص من ىذه األىمية بأن القيم ليا أىمية كبيرة في حياة الفرد و الجماعة في 

تعمل عمى توجيو األفراد و ضبط سموكيم داخل المجتمع ، وتعمل عمى استقرار المجتمع 

 .و حماية التراث الوطني 

تعتبر القيم االجتماعية من المفاىيم الضرورية لدراسة :تعريف القيم االجتماعية - 4

مجتمع ما حيث أنيا تحدد درجة الرقي و تحضر المجتمعات ، و رغم اختالف تعاريفيا 

                                                           
  .79ّ ، ص 2011 ، القاىرة ، 1 ، المكتبة الجامعية ، ط ، أصول التربية اإلسالميةمحمد عبد الحميم مرسي - 1
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إال أن ىناك شبو اتفاق عمى الطبيعة العامة لمقيمة االجتماعية بإعتبارىا غايات و أىداف 

 .يسعى المجتمع لتحقيقيا 

اىتمام الفرد و ميمو نحو تكوين عالقات صداقة " وعميو تعرف القيم االجتماعية عمى أنيا 

و عالقات اجتماعية مع غيرة من األفراد ، حيث تظير لديو الحاجة لتكوين عالقات 

يسودىا الحب و الوئام و التعاون ، و يجب عمى الشخص الذي يتصف بيا التعامل مع 

الناس و خدمتيم و ىو بعيد عن األنانية و يمتاز بالمطف ، و بأن القيمة األولى لديو ىي 

 1." الحب 

من خالل ىذا التعريف نرى بأن القيم االجتماعية تقوم عمى عمل الخير و ذلك من خالل 

التعاون و التضامن بين أفراد المجتمع ، حيث ال يمكن لمفرد أن يعيش بمعزل عن 

الجماعة لذا عميو إقامة عالقات مع غيرة من األفراد تقوم عمى الحب وتجرده من األنانية 

و حب الذات ، و تخمق فيو روح المشاركة و العمل الجماعي و ذلك من خالل ممارسة 

القيم السائدة في المجتمع " و في تعريف آخر لمقيم االجتماعية فتعتبر .سموكات أخالقية  

. " ، و ىي خالصة تفاعالت القيم المتواجدة و التي تصبح عامة و شائعة في المجتمع 
2 

                                                           
 ، دار الجمعة صراع بين القيم االجتماعية و القيم التنظيمية في اإلدارة التربويةعبد اهلل عقمة مجمي الخزاعة ،  - 1

  .31 ، ص 2009 ، عمان ، األردن ، 1لمنشر و التوزيع ، ط 
 2014 ، دار األيام ، عمان ، تأثير فضائيات الطفل على قيمهم االجتماعيةإبراىيم يحياوي ، نور الدين جبالي ، - 2

  .94، ص 
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و عميو نرى بأن القيم االجتماعية ىي عبارة عن معايير و سموكات سائدة في المجتمع 

 .تكون مرغوبة بين الناس في ثقافة معينة 

بإىتمام الفرد و ميمو إلى غيره من الناس ، فيو يحبيم " و ايضا تعرف القيم االجتماعية 

و يميل إلى مساعدتيم ، و يجد في ذلك إشباعا لو ، و ينظر إلى غيره عمى أنيم غايات 

 1. " و ليسو وسائل لغايات أخرى 

و من ىذا التعريف يرى بأن القيم االجتماعية تشمل العالقات بين الزمالء و التعامل مع 

األشخاص و العمل عمى مساعدتيم ، حيث ينظر إلييم عمى أنيم ىم اليدف الذي يريد 

 .الوصول إليو و ليسوا الوسيمة فقط 

بأنيا خبرات اجتماعية يعتبرىا المجتمع مرغوبا فييا نظرا إلعتقاد " تعتبر القيم االجتماعية 

األفراد أنيا تساىم في توجيو السموك اإلنساني نحو األشياء و األىداف المرغوبة التي 

تتفق مع المبادئ و القيم االجتماعية ، كما أنيا تساىم في تحقيق حياة جيد و رفاىية 

عامة ليم ، و تؤدي بتعمم سموكات إيجابية يتعامل بيا مع عضيم البعض و ذلك في 

و عميو إن القيم االجتماعية 2. " ضوء معايير التي أقرتيا ىذه الجماعات لتنشئة األفراد 

ىي عبارة عن قيم و معايير تكون سائدة في المجتمع وتصبح  عامة و شائعة فيو ، و 

                                                           
  .75 ، دار النيضة العربية لمطباعة و النشر ، بيروت ، ص القيم والعادات االجتماعيةفوزية دياب ، - 1
 ، دار الدجمة، األردن ، القيم االجتماعية في البرامج الحوارية في التلفزيونعمي عبد المقطي محمود جاللو ، - 2

  .17 ، ص 2012
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ىي غايات و أىداف يسعى المجتمع إلى تحقيقيا من أجل توفير السعادة و الرفاىية و 

 .الحياة تتناسب مع طموحاتيم ، و تقوم بتوجيييم بما ىو صحيح وما ىو خاطئ 

و أخيرا نستخمص أن القيم االجتماعية ىي قيم يتعامل بيا األفراد داخل المجتمع تكون 

قائمة عمى الدين و الثقافة بمكوناتيا العادات و التقاليد ، و تتكون ىذه القيم نتيجة اىتمام 

األفراد و ميوالتيم نحو إقامة عالقات إنسانة قائمة عمى الحب و التعاون و التضامن بين 

األفراد ، و ىي التي تعطي لممجتمع الشكل و المضمون الذي يميزه عن غيره من 

 .المجتمعات 

 :وظائف القيم االجتماعية _ 5

 :تقوم القيم االجتماعية بعدة وظائف و ىي 

تعتبر القيم االجتماعية بالنسبة معتنقيا عامال ميما   : تؤمن التماسك االجتماعي " _ 1

وفعاال لتماسكيم ، فالقيم و العادات االجتماعية يمكن النظر ألييا كقيود و ضوابط تنظم 

و تكبت الميول و الدوافع األنانية و العدوانية و بذلك تعمل عمى تماسك االجتماعي فيي 

أنماط سل  وكية فكرية و عممية ، عمينا أن نفكر و نعمل اتباعا ليا ، حتى ينظم التعامل 

 1. " و االتصال مع الناس

                                                           

  .341، مرجع سبق ذكره ، ص  و العادات االجتماعية فوزية دياب ، القيم- 1
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و من ىذا نرى بأن القيم االجتماعية تعمل عمى ترابط و تماسك المجتمع و ذلك من 

خالل من تقره و تعمل بو من عادات و تقاليد التي تكون منتشرة في المجتمع و التي 

تضبط سموكات األفراد ، حيث تكون كمعيار لتوجيو القول و السموك الصادر عن األفراد 

 .في مواقف مختمفة ، و من خالل ىذا تعمل عمى تنظيم المجتمع و تحقق التكامل فيو 

 :تحديد النماذج السموكية - 2

األفراد يحاولون دائما تمثل القيم االجتماعية من خالل نماذج سموكية ذات دالالت " 

اجتماعية رمزية ، أي أن استجابتيم لمقيم تتم من خالل اتباع أنماط سموكية معينة  

 1. " تحددىا الجماعة و ال تخضع ألىواء الفرد 

و عميو يعمل األفراد عمى تطبيق القيم االجتماعية ، و ذلك من خالل اتباع و ممارسة 

سموكات و مجموعة من المبادئ و المعايير التي وضعيا المجتمع و تكون و مرغوبة 

 .وغير مرغوبة بالنسبة لمفرد

 :تشبع الحاجات النفسية - 3

ترتبط القيم كذلك ببعض الحاجات و الدوافع النفسية اإلنسانية و منيا ثالثة أنواع من " 

الحاجات و التي تشكل حقال ميما من حقول عمم النفس االجتماعي ، الحاجة إلى القوة 

التي تتصل بالحب و النفوذ و التحكم و التأثير في مجريات األمور و الحاجة إلى إقامة 

                                                           
  .342فوزية دياب ، نفس المرجع ، ص - 1
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عالقات ودية مع اآلخرين فترافقيا قيم اإلنتماء و الصداقة و التضامن و التعامل   

والمحبة و الحاجة لمتحصيل التي تتبع منيا اتجاىات قيمية كالحب و النجاح والحصول 

 1. "عمى الثروة و المكاسب و تحقيق مكانة اجتماعية 

و من ىنا نرى بأن القيم االجتماعية تعمل عمى تمبية حاجات و متطمبات التي تخص 

الفرد في حياتو االجتماعية ، و ذلك من خالل حاجتو إلى إقامة عالقات صداقة و حب 

مع اآلخرين ، كما تعمل عمى تمبية دوافعو النفسية مثل سعيو لمحصول عمى الثروة 

 . والوصول إلى المرتبة العالية في المجتمع 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2006 ، رسالة ماجستار ، جامعة أبو بكر بمقايد ، الجزائر ، ، ظاهرة االلتغير في األسرة الجزائريةدحمان سميمان - 1

  .112، ص 
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  :خالصة الفصل

نستنتج مما سبق ذكره بأن القيم أو باألخص القيم االجتماعية و التي ىي موضوع دراستنا 

تمعب دورا ميما في حياة األفراد و في توجيو سموكاتيم ، تسير وفقى مبادئ وأسس 

أخالقية ذات أىداف سامية تحافظ عمى العالقات االجتماعية و عمى استمرارىا و ذلك 

من خالل تطبيق المعايير المقرة في المجتمع ، و من خالل الرعاية التي يتمقاىا الفرد في 

األسرة ، و األدوار التي يمقييا مع أفراد مجتمعو سواء في الفضاء الواسع لممجتمع أو 

داخل مؤسسات التي تمعب دورا في اكساب و ترسيخ العادات و التقاليد السائدة في الوسط 

 .االجتماعي 
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  عرض وتحميل النتائج: 

 سؤال 18      لقد تم االستعانة بالمقابمة في إنجاز ىذا البحث و الذي تضمن       

 فتاة مراىقة ، و بعد التفريغ اتضحت لنا جممة من الحقائق االجتماعية 15طرح عمى 

 " ما ىي البرامج و المسمسالت المحبذة لديك ؟ " فبعد طرحنا لمسؤال األول الخاص ب 

اتضح أن جل اإلجابات اعتبرت أن المسمسالت التركية ىي أكثر متابعة من خالل 

التمفاز، و أن ىذه المسمسالت ذو طابع اجتماعي يتميز بالحمقات المتتالية تعبر عن قصة 

تكون أحداثيا أما وىمية أو حقيقية مستمدة من الواقع االجتماعي ، إذ إتفقت معظم 

اإلجابات عمى أن المسمسالت األكثر مشاىدة ىي التركية و اليندية ، و ىذا ما تجمى في 

أنا نتفرج المسمسالت اليندية و التركية "  ، إذ صرحت المبحوثة قائمة (4)رقم المقابمة 

 و ىذا يدل عمى أن ىذا المسمسل "أنا أشاىد المسمسالت اليندية و التركية كثيرا " "بزاف 

لو تأثير فعال ، و ذلك في تقميد سموكياتيم خالل حياتيم اليومية ، و كذا تأثيرىم 

بالعالقات الرومانسية بين الشاب والشابة ، ذلك من منطمق أن ىذه المرحمة طبيعية 

بالنسبة لإلنسان المراىق ، حيث تعتبر أنيا مرحمة غير متوازنة ، باإلضافة إلى المقابمة 

"" أنا نبغي نتبع المسمسالت التركية واليندية "  ، حيث صرحت المبحوثة قائمة (14)رقم 

و ىذا دليل عمى أنيم متعمقين و " أنا أحب أن أشاىد المسمسالت التركية و اليندية 

متأثرين بالمسمسالت التركية ، و ال يمكنيم االستغناء عنيا حيث يستمدون منيا ثقافة 

 .أخرى من غير ثقافة بمدىم 
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لقد استطاعت المسمسالت التركية المدبمجة " و ىذا ما أثبتتو الدكتورة شميسة خموي قائمة 

أن تستقطب أكبر عدد من المتابعين عمى حساب اليويات المختمفة لبقية المسمسالت 

 ، ثم % 20,5، ثم تمييا المسمسالت اليندية بنسبة  % 36بحيث استحوذت عمى نسبة 

 % 15 إذ نجد بعدىا المسمسالت الكورية بنسبة % 15,5المسمسالت األمريكية بنسبة 

 ، مع اإلشارة أن النسبة األكبر من متتبعين % 13أخيرا المسمسالت المكسيكية بنسبة و

   1" الدراما التركية تقع بين الفتيات بخالف الذكور 

 و ىناك من أكد عمى ذلك من برامج تمفزيونية أخرى مثل مسمسالت الكورية واألجنبية

أنا نتبع المسمسالت "  إذ صرحت المبحوثة قائمة (03)رقم و ىذا ما ظير في المقابمة 

 حيث (08)رقم ، و كذلك المقابمة " التركية و اليندية بصح نتبع المسمسالت الجزائرية 

أنا نتفرج المسمسالت التركية او تاني نتبع المسمسالت الكورية " صرحت المبحوثة قائمة 

 ، و ىذا يدل عمى أنيم يشاىدون مسمسالت متنوعة الثقافات " عمى خاطر تعجبني بزاف 

حيث " ىل تشاىدين المسمسالت التركية ؟ "  و الذي ىو (02)رقم أما فيما يخص السؤال 

اتضح من خالل اإلجابات أن معظم الفتيات يشاىدون المسمسالت التركية و ىذا ما 

واه أنا نتبع "  ، إذ صرحت قائمة (10)رقم صرح بو في كل المقبالت من بينيا المقابمة 

نعم أنا أتابع المسمسالت التركية ، و ىذا ما يدل عمى أن "" المسمسالت التركية 
                                                           

، " تأثير المسمسالت المدبمجة عمى األسرة العربية ، فئة المراىقين نموذجا " شميسة خموي ، مقالة تحت عنوان -  1
  .1 ، ص 2014الجزائر ، 
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المسمسالت ليا نسبة كبيرة عمى المشاىدة و ليا تأثير قوي عمى األسر الجزائرية بصفة 

 .عامة ، و الفتاة المراىقة بصفة خاصة 

 " أنا أشاىد المسمسالت التركية " ، إذ أكدت قائمة ( 02)رقم باإلضافة إلى المقابمة 

 . و ىذا ما يؤكد بأن المسمسالت التركية ليا اىتمام كبير من طرف المراىقات 

ما ىي أوقات مشاىدتك لممسمسالت "  و الذي ىو (03)رقم أما فيما يخص السؤال 

 " التركية المدبمجة ؟ و لماذا ؟ 

الحظنا من خالل اإلجابات أن الفترة األكثر مشاىدة ىي الفترة المسائية والفترة الميمية  

 " (08) رقم و ىذا ما أكدت عميو المبحوثة في المقابمة. حيث تعتبر وقت فراغ و راحة 

ن كما " أنا نتفرج مع العشيا الخطرش نكون تسرحت مالقرايا او مايكون عندي والو 

أنا نتبع المسمسالت في المساء حتى الميل ، ألنو " صرحت أحد المبحوثات أيضا قائمة 

إذ إتضح " أنا أتابع المسمسالت من المساء حتى الميل "" وقت راحة و فراغ بعد الدراسة 

لنا أن األوقات التي تساعد الفتيات عمى المشاىدة ىي الفترة المسائية و الميمية ، و ىذا 

راجع إلى عدم االنشغال في ىذه الفترة  أي يقضون معظم أوقاتيم في مشاىدة المسمسالت 

و غير مبالين بالدراسة وال يخصصون أوقات لمدراسة ، و ىذا يدل عمى أنا المسمسالت 

 .التركية تمعب دورا كبيرا في التأثير عمى الفتيات المراىقات و تقوم بسمب أوقاتيم 
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ىل تقومين بمتابعة المسمسالت "  و الذي ىو (04)رقم أما فيما يخص طرحنا لمسؤال 

 " التركية المدبمجة حتى النياية أو جزءا منيا ؟ و لماذا ؟ 

 فتبينت لنا مجموعة من الحقائق من خالل إجرائنا لممقابالت ، حيث اتضح أن إحدى 

عشرة مقابمة صرح فييا بأنين يتابعون المسمسالت التركية حتى النياية عمى غرار المقابمة 

حيث صرح فييم بأنيم يتابعون جزءا منيا  (07)،(06)،(04)،(02)األربعة المتبقية ، 

فقط ، و ىذا راجع بعدم االىتمام بيا ، و عدم اإلدمان عمييا ، حيث صرحت إحدى 

أنا نتفرج حتى لمنياية الخطرش نتشوق لنياية "  قائمة (05)رقم المبحوثات في المقابمة 

وىذا ما يتضح " أنا أشاىدىا حتى النياية ألنني أتشوق لنياية القصة "" قصة المسمسل 

لنا عمى أن المبحوثة تحرص عمى متابعة المسمسالت حتى النياية ، و ىذا ما يدل عمى 

 . أن نسبة المشاىدة دائمة و مستمرة و دقيقة من خالل تتالي أحداث المسمسل 

انا أتابعو حتى النياية "  حيث صرحت المبحوثة قائمة (03)رقم أما فيما يخص المقابمة 

أنا أتابع حتى النياية و ىذا "" عمى حساب المسمسل إذا كان يعجبني أو كنت متعمقة بو 

و ىذا ما يبين أن سبب متابعة " عمى حساب المسمسل إذا أعجبني أو كنت متعمقة بو 

المسمسالت حسب نوعية القصة ، أي ىناك انجذاب كبير نحو نوعية القصة وىذا ما 

و من ىنا نالحظ أن . يجعميا تحدد استمرار مشاىدتيا أو الوقوف عند جزء منيا 

لممسمسالت تأثير قوي الحياة اليومية لمفتاة المراىقة و السبب ىو معرفة األحداث األخيرة 

 . لمقصة 
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 التي صرحت فيو (07)رقم أما فيما يخص اإلجابات االستثنائية ، من بينيا المقابمة 

 (06) رقمو كذا في المقابمة " أنا أشاىد جزء منيا ألنني لست مدمنة بيا " المبحوثة قائمة 

و نستنتج من خالل " أنا أشاىد جزء منيا ألنني لست ميتمة بيا " ، حيث ذكرت قائمة 

أي أنيم يشاىدونيا من . ىذا أن ىناك من ال يبدي اىتماما بمتابعة المسمسالت التركية 

 . أجل التسمسية و مأل الفراغ فقط ، حيث ال تمعب دور كبير في حياتيم اليومية 

ىل تعيدين مشاىدة حمقات المسمسل التركي ؟     " (05)رقم أما فيما يتعمق بالسؤال 

 " ولماذا ؟ 

 فقد كانت اإلجابات مختمفة ، فيناك من أجاب بنعم و ىناك بال ، كما ذكرت المبحوثة 

نعم أعيد الحمقة بسبب اىتمامي بالمسمسل   "  التي صرحت قائمة (02)رقم في المقابمة 

و من ىذه المقابمة يتضح أن ىناك اىتمام كبير " خاصة إذا مرة حمقة و لم أشاىدىا 

بمتابعة المسمسالت و إعادة الحمقات ، و ىذا راجع لتعمقيم بيا ،  ومحبتيم ليا حيث أنيم 

 فذكرت (15)رقم أما في المقابمة . غير غادرين عمى تضييع أو تفويت حمقة من حمقاتيا 

وىذا إن دل عمى شيء فإنو "  نعم أعيد الحمقات بسبب وجود لقطات رومانسية " قائمة 

يدل عمى أن الفتيات يممنا إلى الجانب الرومانسي ، و بما أنين في فترة المراىقة والتي 

تعتبر ىذه الفترة فترة صعبة و حساسة ، حيث ينجذبن إلى الجانب العاطفي المميء 

بالمشاعر و األحاسيس التي تأخذىن في متاىة يصعب الخروج منيا خاصة عند الدخول 

و من بين ىذه المقابالت ىناك مقابالت استثنائية و التي . في العالقات الرومانسية 
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رقم تضمنت في سبعة مقابالت حيث كانت اإلجابة عكس ذلك ، و من بينيم المقابمة 

، و من " ال أعيدىا ألن ال يوجد لدي وقت و أكون في الدراسة "  حيث ذكرت قائمة (05)

خالل ىذه اإلجابات تبين أن وقت اإلعادة ليس في صالحين ألنو وقت الدراسة ، و ىذا 

 .يدل عمى أنين غير ميتمين بيا 

في أي قناة تشاىدين المسمسالت " ، و الذي تمحور كاآلتي( 06)رقم أما فيما السؤال 

 " التركية المدبمجة 

 فالحظنا من خالل ىذه المقابالت و التصريحات أن ىناك إجابات متشابية ، كما يوجد 

أنا أشاىد  " (01)رقم و من بينيا ىناك من صرحت في المقابمة . اختالف في اإلجابات 

 إذ صرحت المبحوثة (10)رقم و أيضا في المقابمة  " mbc4المسمسالت التركية في قناة 

  " 1mbc و mbc 4أنا نتفرج المسمسالت في قناة " قائمة 

أنا نتبع المسمسالت التركية في قناة "  حيث ذكرت قائمة (14)رقم و كذلك في المقابمة 

mbc 4 1 وmbc "  و من ىذه اإلجابات اتضح لنا أن المسمسالت التركية أحدثت ،

ضجة عالية في األوساط االجتماعية و التربوية عمى امتداد العالم العربي ، حيث أدى 

ىذا إلى تأثيرىا و انعكاسيا عمى المجتمعات العربية ، إذ أن أكثر القنوات مشاىدة ىي 

 ، إذ أنيا أكثر القنوات التي يدمن عمييا شبابنا ، و ىذا راجع 1mbc و mbc 4قناة  

إلى أنيا قناة عربية ممك لمسعودية ، حيث تستحوذ عمى بث ىذه المسمسالت عبر 
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 ، حيث أثبتت من الدكتورة منال هالل مزاهرةشاشاتيا التمفزيونية ، و ىذا ما أثبتتو دراسة 

 ، ونسبة من %17 قد بمغت 1mbc نسبة أفراد العينة التي تتابع قناة " خالل دراستيا أن 

 %45 قد بمغت mbc 4 ، و نسبة من يتابعون قناة  %10قد بمغت +mbc  يتابعون

 ، تبين لنا  %3 ، و من يتابعون قنوات أخرى بمغت %1ونسبة من يتابعون قناة المغربية 

 ، و ذلك راجع إلى أنيا تعرض mbc 4أن النسبة األكبر من أفراد العينة تشاىد قناة 

  1"  بإستمرار المسمسالت التركية المدبمجة 

"   2Mأنا نبغي نتفرج في  "  (06)رقم و من بين اإلجابات االستثنائية ىنالك المقابمة 

، من خالل ىذه "  و نسمة الشروقTV أنا أشاىد في قناة  " (12)رقم وأيضا في المقابمة 

اإلجابات نالحظ أن ىناك قنوات ليست ليا جاذبية أكثر ، و ىذا بسبب ما تبثو من حجم 

 .صغير من المسمسالت 

أذكري المسمسالت التي شاىدتيا "  و الذي طرح كاآلتي (07)رقم أما فيما يخص السؤال 

 " سابقا ؟ 

 عندما استطمعنا عمى أجوبة المبحوثين تبين لنا مجموعة من الحقائق التي نوجزىا في 

النقاط اآلتية لمسؤال الخاص بالمسمسالت التي قاموا الفتيات بمشاىدتيا سابقا إذ تمحورت 

معظم المقابالت عمى أن المسمسالت األكثر مشاىدة ىي حب لإلجار ، زواج مصمحة 
                                                           

 ، كمية األدب ، جامعة البتراء ، ، أثر المسمسالت التركية التي تعرض عمى القنوات الفضائيةمنال ىالل مزاىرة  -  1
  .14 ص  ب سنة ،األردن ،
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، حيث صرحت ( 04)رقم بنات الشمس ، موسم الكرز ، و ىذا ما تجمى في المقابمة 

المسمسالت لي كنت نتبعيا ىي حب لإلجار ، زواج مصمحة ، موسم الكرز  بنات " قائمة 

أنا أشاىد  مسمسل بنات الشمس "  إذ أكدت قائمة (06)رقم و كذا في المقابمة " الشمس 

، و ىذا ما يدل عمى أن معظم الفتيات يشاىدون " موسم الكرز ، صدفة ، حب لإلجار 

و من خالل ىذه اإلجابات اتضح لنا أن سبب متابعتين ليذه . نفس ىذه المسمسالت 

المسمسالت ىي أنيا تحكي قصص غرامية ، أي أنيا تستحوذ عمى الجانب العاطفي 

و ىذا ما أدى لممراىقات التعمق بيا و متابعتيا بإستمرار ، و ىذا ما أثبتتو . بصفة كبيرة

الدراسة حول المسمسالت التركية كنموذج إعداد مركز حرب الناعمة لمدراسات آ ب  

تقدم ىذه المسمسالت مبالغة كبيرة في فيض المشاعر اإلنسانية و العالقات  " 2016

العاطفية الجياشة بين المحبين ، مما يدفع النساء و ممن تعيش منيم حياة جفاف عاطفي 

إلى تعمق بيذه المسمسالت ، أيضا تكثر فييا المقاربات الجذابة التي تدغدغ أحالم 

  1" الفتيات بالشاب الجميل و بالحياة المترفة والسعادة المنتصرة 

إال أن ىناك بعض اإلجابات االستثنائية و التي كانت إجابات مغايرة عن البقية ، حيث 

وكذلك " أنا أشاىد مسمسل قيامة أرطغمر  " (02)رقم صرحت المبحوثة قائمة في المقابمة 

، حيث تبين من خالل المسمسالت " أنا نتبع مسمسل األرض الطيبة  " (11)رقم المقابمة 

                                                           
القيم التي تقدمها المسمسالت المدبمجة المعروضة في القنوات " دراسة مصرية تحت عنوان دينة نجار ، -  1

  . 23 ، ص 2007، موقع ليا اونالين ،  " الفضائية المدبمجة و مدى إدراك المراهقين لها
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التي يتابعونيا أنو ليست ذات صمة بالرومانسية ، بل تتعمق بالثقافة ، قيامة  و أرطغمر 

حقيقية ذات محتوى مميء بالثقافة العثمانية ، أما مسمسل األرض الطيبة ىي عبارة عن 

 .دشرة  مميئة بالمشاكل و القتال 

و عميو نرى بأن ىناك من ال ييتم بالجانب الرومانسي بل يتابعن أحداث القصص التي 

تتعمق بالثقافة ، و ىناك من يرى بانو ال يوجد لذة في المسمسالت التي ال تحتوي عمى 

 .الجانب الرومانسي 

 " ما رأيك في الدراما التركية ؟  " (08)رقم أما فيما يخص السؤال 

 من خالل تفرغنا ألجوبة المبحوثين لمسؤال الخاص بما ىو رأيك في الدراما التركية تبين 

لنا أن ىناك إجابات مختمفة ، فمكل فتاة رأي و نظرة خاصة بيا حول ما يتعمق بالدراما 

رأيي في المسمسالت التركية شابا  " (01)رقم التركية فيناك من صرحت قائمة في المقابمة 

و من ىذه المقابالت اتضح لنا أن الدراما "  او تعجبني مين نتبعيا نرفو عمى روحي 

التركية تمعب دور كبير في الترفيو ة التسمية  و ىذا راجع إلى قصصيا المشوقة والجميمة 

"  ، إذ ذكرت قائمة (15)رقم و التي تعمل عمى جذبيم و التمتع بيا  و أيضا في المقابمة 

، نستنتج " رأيي في المسمسالت التركية أنيا رائعة لمغاية ، و مثير من الناحية العاطفية 

من خالل ىذا الرأي أن من يتابعنا المسمسالت التركية أن سبب متابعة المسمسالت 



 عرض و تحميل النتائج

 
94 

التركية ىو ما تحتويو من عاطفة و مشاىدة مثيرة و مشوقة ، و ىذا ما جعميم يدمنون 

 .عمييا ، حيث تبدو ليم أنيا تقدم ليم اجابيات فقط 

رأيي  " (08)رقم أما ما يتعمق باإلجابات االستثنائية ، فذكرت المبحوثة قائمة في المقابمة 

 ، حيث ذكرت (06)رقم و أيضا في المقابمة " أن المسمسالت التركية كاذبة و وىمية 

 " رأيي في المسمسالت التركية أن قصصيا كاذبة و وىمية وال أبالي بيا " قائمة 

و عميو نرى بأن ىناك من ينظر إلى المسمسالت التركية بأنيا عبارة عن قصص وىمية 

وخيالية غير صادقة ، أي أنيم يتابعونيا من أجل الترفيو عن النفس و مأل الفراغ  وال 

تمعب دور ميما في حياتيم ن و ىذا ما يدل عمى أنيم غير ميتمين و غير مدمنين 

 .عمييا

 " كيف ترينا حجم المسمسالت التركية في الفضائيات العربية ؟  " (09)رقم السؤال 

من خالل دراستنا لممقابالت التي قمنا بيا و جمعنا لممعمومات فيما يخص حجم بث 

المسمسالت التركية في الفضائيات العربية اتضح لنا أنيا تسيطر عمى الشاشة العربية 

بشكل كبير ، و ىذا ما اتفق عميو معظم الفتيات المبحوثات التي أجريت معيم جل 

المسمسالت التركية لدييا حجم  " (12) رقم المقابالت ، حيث ذكرت المبحوثة في المقابمة

 حيث (13)رقم و كذا المقابمة " كبير ، و ىذا لكثرة متابعتيا من الجميور المشاىد 

المسمسالت التركية كبيرة الحجم ، ألنيا محبوبة و ال تمل ،وىذا ما جعل " صرحت قائمة 
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و من ىنا تبين لنا أن المسمسالت التركية تبث . بثيا عمى الشاشات بشكل دائم و مستمر

بشكل كبير ، حيث طغت عمى الشاشة العربية تعتبر المسيطر األول عمى المشاىد وذلك 

حجم  " (04) رقمو كذا في المقابمة . من خالل المتابعة المستمرة و الكبيرة ليا 

المسمسالت التركية كبير جدا في الفضائيات العربية و ىذا راجع إلى نقص في الدراما 

العربية ، و من ىنا نرى بأن المسمسالت التركية قد غزت عمى البيوت العربية ، و قد 

أثمجت عيون المشاىد العربي لجماليا و رغم كثرة أجزائيا إال أن المشاىد ال يمل بل تكون 

لديو رغبة أكثر في متابعة المزيد منيا ن و ىذا راجع ربما إلى عشق األبطال أو روعة 

القصة الغرامية أو المناظر الجميمة الموجودة في الدراما التركية ، و ىذا ما تعاني منو 

الدراما العربية ، حيث أنيا ال تعمل عمى جذب المشاىد عكس الدراما التركية ، تعمل 

عمى أن يعيش المشاىد في أحالم ، و ىذا مما تعرضو من العيش في رفاىية واستقاللية 

 . و ىذا ما جعل المشاىد ميووسا بيا 

و تقوم الدراما التركية بعرض المسمسالت تحكي عن قصص ترتبط بالواقع المعاش أما 

 .الدراما العربية فيي عبارة عن مسمسالت سطحية ليس ليا عالقة بالواقع المعاش 

"                                                                          في نظرك ىل ىذه المسمسالت التركية تقدم أشياء إيجابية أم سمبية؟" (10)رقم السؤال 

فمن خالل االستعانة بالمقابالت التي قمنا بيا و تفريغنا ليا ، تبين لنا مجموعة من 

الحقائق االجتماعية ، فإتضح لنا أن ىناك رأيين وتعارضيين ، رأي يدلي بأن لممسمسالت 

ان ليا دور سمبي و من بين ىذه المقابالت صرحت ]دور إيجابي ، و رأي عكس ذلك 
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ىي تقدم أشياء سمبية غير                                        "  قائمة (04)رقم المبحوثة في المقابمة 

، و من ىنا اتضح لنا بأن المسمسالت  ليا دور سمبي ، و ذلك من خالل " أخالقية 

عرضيا لممشاىد الغير أخالقية ، حيث ال يوجد فييا عنصر الحياء تعمل عمى بث 

مشاىد رومانسية غير الئقة ، وىذا ما يجذب المشاىد و تجعمو يتعمق بيا و يدمن بيا  

تقدم أشياء سمبية ، فمن " حيث صرحت قائمة ( 08) رقم وكذلك المبحوثة في المقابمة

من ىنا نرى أيضا بأن " خالل متابعتيا تصبح الفتاة تقمدىا مثل إقامة عالقات غرامية 

المسمسالت ىي سبب من أسباب التي تجعل الفتاة تقوم بتصرفات ال يقبميا المجتمع  مثل 

إقامة عالقات غرامية ، و أيضا طريقة المباس الغير محتشم ، و كل ىذا مستنبط من 

المسمسالت حيث تقوم الفتاة المراىقة بتقميد ىذه األشياء ، رغم أنيا تعمم بأنيا غير 

مرغوبة في مجتمعنا ، و ال ننسى أنيا أيضا بأن تقوم باستغالل كل وقتيم و إبعادىم عن 

الدراسة ، لذلك تحتاج المسمسالت التركية إلى المزيد من الرقابة و التدقيق  و يعود ذلك 

إلى وجود بعض المشاىد و المقطات التي تعكس انعدام القدرة عمى الرقابة بعد انتشار 

وسائل االتصال و اإلعالم و االنترنيت و الفضائيات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة 

فيما يخص المسمسالت تأثر سمبا عمى  " الدكتورة منال هالل مزاهره، و ىذا ما أثبتتو 

الشباب و ذلك لما تحتويو عمى بعض المشاىد ، فالشباب يقبمون عمييا                                                                                                                                                                                                      

من مشاكميم اليومية ، فالفراغ العاطفي يمعب دورا ميما في ىذه الحالة ، إذ يجدون في 
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   1" تمك المسمسالت متنفسا عن مكبوتاتيم و تدفعيم لممشاىدة المستمرة ليذه المسمسالت

 و أيضا ىناك إجابات معاكسة حيث ترى بأن المسمسالت التركية تقدم أشياء إيجابية 

أنا من خالل "   حيث أكدت قائمة ( 01) رقم و ليس سمبية فقط ، و من بينيا المقابمة

 "المسمسالت التي أشاىدىا ، ارى بأنيا تمدنا بأشياء إيجابية ألنيا تعرفنا بثقافات أخرى 

و من ىنا اتضح لنا بأن المسمسالت ال تقدم أشياء سمبية فقط بل ىناك أشياء إيجابية  

فمن خالل من مشاىدتيا يستطيع اإلنسان التعرف عمى ثقافة جديدة و التعرف عمى 

عاداتيم و تقاليدىم ، و يمكن أن يأخذ منيا العبرة و تساعده في تصحيح أخطائو و تقدم 

لو نظرة حول ما يدور في العالم ، و بما أن تركيا بمد مسمم فيي تقوم بعرض مسمسالت 

حول فتوحات إسالمية ، و من ىنا نأخذ عبرة و معمومة حول توسيع اإلسالم ، أي أن 

لممسمسالت دور سمبي و دور إيجابي مثميا مثل أي دراما أخرى ، حيث صرحت 

فييا أشياء إيجابية ندو منيا العبرة في الحياة  "  (07)رقم المبحوثة قائمة في المقابمة 

 "وأشياء سمبية مثل المشاىد الغير الئقة ، ال يمكن مشاىدتيا أمام العائمة 

و عميو نرى بأن الدراما التركية مثميا مثل أي دراما ليست خالية من العيوب لذلك يجب 

عمى العائمة أن تقوم بمراقبة أبنائيا ، ألن المسمسالت أصبحت تمعب دور في تنشئة 

 .األبناء و ذلك من خالل غزو ثقافتيا عمى البيوت العربية 

                                                           
  .22منال ىالل مزىراه ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
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عند زيارتك لالنترنيت ىل ترغبين في مشاىدة الحمقات القادمة ؟  " (11)رقم السؤال 

 " ولماذا ؟ 

 سؤال تبينت لنا مجموعة من 18  مقابمة  و التي كانت تحتوي عمى 15عند قيامنا ب 

الحقائق ، و ذلك من خالل طرحنا لألسئمة فاتضح لنا من خالل اإلجابات أن ىناك من 

ترغب في المشاىدة و ذلك من كثرة إعجابيا و تعمقيا بالمسمسل ، أي أنيا مدمنة عميو  

رقم وىناك من ال تعطي اىتمام وال تبالي بيا ، حيث صرحت المبحوثة قائمة في المقابمة 

 ،حيث (08) رقم، و كذا في المقابمة" نعم أتابعيا ألنني أتشوق لمحمقة القادمة  " (04)

نعم أتابع الحمقات القادمة عمى اليوتوب ألنيا تعجبني و أريد أن أسبق " أكدت قائمة 

و ىذا يؤكد لنا اإلعجاب الكبير بيذه المسمسالت من طرف المراىقات وىذا "  األحداث 

ما يولد لدييم الرغبة بمعرفة بما سيحدث في الحمقة القادمة ، وىذه السياسة تتبعيا الدراما 

و ىي التشويق و اإلثارة ، و ىذا ما يبين لنا أن المراىقات منغمسين بيذه الدراما 

 . ومنشغمين في التفكير بما سيحدث في الحمقة القادمة 

ال أتابعيا  " (06) رقم و من بين اإلجابات االستثنائية ىناك من صرحت قائمة في المقابمة

رقم و كذا في المقابمة " في االنترنيت بل أتابعيا في التمفاز فقط ، ألنني ال أبالي بيا 

ال ألنني عند  " (01)رقم و كذا في المقابمة " ال ألن ال يوجد انترنيت في المنزل  " (05)

ومن ىنا نرى من ال " متابعتيا في االنترنت ال تكون لي رغبة في متابعتيا في التمفاز 

يتابعيا في االنترنيت ليس كرىا فيما و إنما ىذا عائد لنقص الحاجة ، أي أنو ال توجد 
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لديو الوسيمة و التي ىي االنترنيت ، أو ربما من أجل أن يزيد في التشويق  ، أو ربما من 

أجل أن يزيد في التشويق إلييا ، و ىناك من ال يعطييا اىتمام أكبر ، أي أنو ليس مدمنا 

 .عمييا بل تعجبو فقط 

ومن خالل ما ورد و تقدم لنا من معمومات من خالل المقابالت التي قمنا بيا  فنستخمص 

أن ىناك نسبة كبيرة من المشاىدين يتابعونيا في االنترنيت ، و ىذا راجع إلى تعمقيم بيا 

 .، و تأثرىم بأحداث القصة 

 "  ما الذي يجذبك في لمسمسالت التركية ؟  " (12)السؤال رقم 

سؤال طرح  (18)لقد تم االستعانة في المقابمة عند القيام بيذا البحث ، و الذي تضمن 

فتاة مراىقة ، حيث اتضحت مجموعة من المعارف و المعمومات و ذلك   (15)عمى 

 " ما الذي يجذبك في المسمسالت التركية ؟ " بطرحنا لمسؤال الخاص ب 

و من خالل اإلجابات اتضح لنا أن ىناك إجابات متشابية تقريبا ، فيناك من أجابوا أن 

ما يمفت انتباىيم و يجذبيم في المسمسالت التركية ، و ىي القصة الغرامية ، و التي 

تكون عبارة عن عالقة بين البطل و البطمة قائمة عن الحب و الرومانسية و األحداث 

المشوقة ، و أيضا األبطال ىم عبارة عن شخصيات بارزة تكون مسيطرة عمى المسمسل 

ومحبوبة من طرف المشاىد ، و ىي التي تقدم عروضا أكثر تميزا ، باإلضافة ىناك من 

اتفقوا عمى أن التأثير الذي يجعميم منجذبين أكثر ىو عنصر الموضة الذي يكون طاغيا 
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 ، حيث صرحت المبحوثة (05)رقمفي كل حمقات المسمسل ، و ىذا ما تجمى في المقابمة 

الشيء الذي يجذبني جراء مشاىدتي لممسمسل التركي ىي القصة الغرامية " قائمة 

الحاجة لي  " حيث صرحت قائمة( 06)رقم ، و كذا في المقابمة " والمالبس و البطل 

، و من ىنا نالحظ أن التأثير " و نحبيا ىي المالبس و القصة والشخصية  تمفت انتباىي

القوي عمى نفسية المشاىد مما يجعل المجال مفتوحا أمامو بانتياز الفرص في جمب 

سموك جديد، سواء باإلقتداء بو أو السعي لمحصول عمى عالقات حميمية مميئة 

بالرومانسية ، و الجانب العاطفي ىو ىو أكثر اىتماما و جذبا من طرف المراىقات 

وحيث تعمل القصص و العالقات الرومانسية عمى جذب المشاىد ة ذلك من خالل 

توىميم بأنيم يعيشون نفس العالقة خصوصا من تفتقد لمحب و الحنان من طرف الشريك 

، و من ال تعيش قصة غرامية ، و أيضا المظاىر الخارجية من بينيا الموضة أي طريقة 

المباس و ما شبو ذلك ، حيث أصبحت المراىقات يقمدونيا رغم أنيا ال تتوافق مع ثقافة 

المجتمع غير ميتمين إن كانت محتشمة أو ال ، وحتى التقميد في طريقة المشي ، حيث 

أصبحن يقمدنيا و كأنين عارضات أزياء ، باإلضافة إلى وضع الماكياج ، حيث أصبحوا 

يستوردون أشير  وأغمى الماركات الخاصة بالممثالت ، و ال ننسى أيضا جمال األبطال 

حيث يمعب دورا في لفت انتباه و جذب المشاىد ، و أصحت الفتيات يشعرون بالغيرة من 

ىناك " قائمة ( 01)رقم األبطال المشيورين ، و ىذا ما صرحت بو المبحوث في المقابمة 

"  أشياء كثيرة أحبذىا ، لكن الشيء الذي ييمني ىو تسريحة الشعر و الماكياج و الثروة 
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وىذا ما يؤكد لنا بأن المسمسالت ليا فاعمية كبيرة من طرف المشاىد ، حيث أصبحت 

األشياء البسيطة تمفت االنتباه مثل تسريحة الشعر و ما يممكونو من ثروة و مناظر 

طبيعية جذابة ، حيث يعيشون في زىد و رفاىية و منازل فخمة ، و يعممون في شركات 

ضخمة ، و ىذا ما يجعل الفتاة تعيش في أحالم يصعب أن تستيقظ منيا خصوصا التي 

تعيش في فقر عائمي و ال تممك متطمبات الحياة ، فتعمل عازمة عمى أن تعيش تمق 

 .القصة و أن نعيش في نفس الرفاىية و السعادة 

 " ما ىي دوافع تعمقك بالمسمسالت التركية المدبمجة " ( 13) رقم السؤال

من خالل قيامنا بالمقابالت اتضحت لنا مجموعة من المعارف كانت غامضة ، و ذلك 

بعد تفريغنا لممعمومات الناتجة عن طرحنا لألسئمة ، من بينيا الخاص بالدافع تعمق الفتاة 

المراىقة بيذه المسمسالت المدبمجة ، فكان ىناك اختالف في اإلجابات ، فمكل واحدة 

منيم و لك دافعيا الخاص الذي يجعميم منغمسين في ىذه المسمسالت التي استحوذت 

عمى الشاشات العربية و استقطبت أكبر الجماىير ، و من بين المقابالت ىناك المقابمة 

الدافع الذي يجعمني أتابع  المسمسالت التركية ىو "  حيث ذكرت المبحوثة قائمة (01)رقم 

، و من ىنا اتضح لنا بأن الفتاة التي ال تعيش " وجود فراغ عاطفي في حياتي الشخصية 

قصة غرامية فتحمم بأن تتقمص شخصية البطمة و كأنيا تعيش معيا دور المسمسل وىذا 

راجع إلى نقص في الحب و الحنان و عدم ممارستيا لقصة حب إما لضغوطات عائمية 

أو الخوف منيا ، أو عدم تبادل الطرف اآلخر نفس المشاعر أو عدم االىتمام بيا، و ىذا 
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كمو يؤدي ليم الى العيش في فراغ عاطفي ، وىذا ما صرحت بو المبحوث في المقابمة 

و ىذا ما "  الدافع الذي يجعمني أتابع المسمسالت ىو مأل الفراغ فقط "  قائمة (06)رقم 

يدل عمى أن المسمسالت تمعب دور الترفيو عن النفس ة التسمية و مأل أوقات الفراغ حيث 

يفضمون أن يستغموا وقتيم في متابعة المسمسالت أفضل من قضاءه في أشياء أخرى وىذا 

ما يجعمنا ندرك بأن المسمسالت لدييا اىتمام من طرف المشاىد و تسيطر عمى عقوليم 

الدافع ىو اليروب من الدراسة و مشاكميا  " (04)رقم وىناك من ذكرت قائمة في المقابمة 

، وىذا " مين نكره مالقرايا نروح نتفرج المسمسالت التركية  " (12)رقم و كذا في المقابمة " 

ما يبين لنا أن المسمسالت التركية أخذت مكان الدراسة، حيث تعمل عمى تمييتيم تماما 

عن مشوار دراستيم ، و ذلك من خالل بث المتواصل لمسمسالتيا دون انقطاع و أن 

سبب المشاىدة المتنوعة لمتمفاز ىي التسمية و اليروب من الواقع  و أيضا ىناك من 

الدافع لي جعمني أشاىد المسمسالت التركية ىو " ( 02)رقم صرحت قائمة في المقابمة 

و عميو فإن ما تكتسبو الفتاة و ما تتمقاه من عادات و قيم وثقافة " الكتساب ثقافات أخرى 

أفكار عربية فتنمو لدييا دوافع متناقضة بين ما تتمقاه عبر الشاشة و ما تعيشو داخل 

المجتمع ، فيذا يكون بداية لالنحراف و اكتساب ثقافة أخرى ال يتقبميا المجتمع ، فمذلك 

يجب أن تكون رقابة من طرف األسرة ، كما يجب أيضا أخذ الحيطة و الحذر من ىذه 

 .المسمسالت التي تؤثر سمبا عمى الفتاة المراىقة 

 "بماذا تتأثرين في المسمسالت التركية ؟  " (14)رقم السؤال 
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من خالل المقابالت التي قمنا بيا اتضحت لنا مجموعة من المعارف ، وكان ىذا السؤال 

كاختبار لألسئمة السابقة لمتأكد من صحة اإلجابات صادقة أم كاذبة ، و ىذا ما اتضح 

أنا أتأثر بالقصة و جمال     البطل "  حيث صرحت المبحوثة قائمة (10)رقم في المقابمة 

و من   ىنا " أنا أتأثر بالقصة و العالقات الرومانسية " ( 07) رقم و كذا في المقابمة" 

اتضح لنا بأن القصة ليا دور كبيرا في جذب المشاىد من خالل ما تحتويو من إثارة 

ومغامرات ، حيث تعمل عمى الترفيو عن النفس و اليروب من الواقع المعاش  وما 

تحتويو من مشاكل ، و كذلك جمال األبطال حيث يمعب دورا في لفت انتباه المشاىد 

وذلك من خالل طريقة التمثيل و خبرتيم في األداء ، حيث يكون اختيار المخرج 

لممختصين في الموضة و الجمال يخدم الممثمين ، و ذلك يجعل أبطال القصة ممفتين 

لألنظار ، و أكثر جاذبية من حيث طريقة وضع الماكياج و التنوع في تسريحة الشعر 

وىذه كميا عناصر تستخدم لجذب المشاىد في ىذه المسمسالت و االعتماد حرفية صناعة 

األبطال الذين تمكنوا من شد الجميور بشخصياتيم الجذابة ، باإلضافة إلى توظيف نص 

و ىذا  .و سيناريو مشوق و ىذا األخير يخمق حالة من التعاطف بين المشاىد و الممثمين 

ما دل عميو عدلي سميمان في قولو إن سبيل الضغط االجتماعي الذي يحرم الشباب من 

إظيار المشاعر الطبيعية ميما كان ىذا الضغط فمم يتماشى الدافع الجنسي بل سوف 

 1" يظير في صورة ممتوية و ضارة 

                                                           
  .39 ، ص 2007 ، القاىرة ، 1، دار قمم العرب ، ط ، الوظيفة االجتماعية المدرسية عدلي سميمان -  1
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( 02)أما فيما يخص المقابالت االستثنائية ، حيث ذكرت المبحوثة قائمة في المقابمة رقم 

أنا أتأثر  " (14)و كذا تصريح المبحوثة في المقابمة رقم " أنا أتأثر بموت األبطال "

، و من ىنا اتضح لنا أن جانب الحزن لو تأثير " بالمقطات الحزينة فأحيانا ينتابني البكاء 

قوي عمى نفسية المشاىد و كأنيم يعيشون ىذه القصة ، حيث يشعرون بالحزن  والشفقة 

االكتئاب لموت األبطال ، لدرجة أنيم يمتنعون عن متابعة مسمسالت من ىذا النوع خوفا 

 .من تجسيد نوع من ىذه الروايات الحزينة 

ىل تحبين أن تقمدي بعض المواقف التي شاىدتيا في ىذه المسمسالت " ( 15)رقم سؤال 

 "في حياتك اليومية ؟ 

عندما استطمعنا عمى أجوبة تبين لنا مجموعة من الحقائق التربوية التي تعكس ما يعيشو 

 .الفرد داخل المجتمع من تغيرات مستنبطة من ثقافات أخرى ، وذلك عن طريق التقميد 

و من خالل ما تبين لنا من المقابالت التي قمنا بيا أن اإلجابات كانت متشابية ، إذ 

نعم أحب أن أقمدىم خاصة في القصة  " (01)رقم صرحت المبحوثة قائمة في المقابمة 

" ( 15) رقم و أيضا في المقبمة" الغرامية في طريقة الكالم ، من أجل أن أتكمم مع حبيبي 

 " نعم أحب أن أقمدىم في بعض المواقف مثل طريقة الكالم بين الحبيب و حبيبتو 

و من ىنا اتضح لنا من خالل ىذه اإلجابات أن الفتيات يحرصن عمى التقميد من ناحية 

الجانب العطفي ، و األخذ من طريقة الكالم خاصة العبارات الخاصة بعالقة الحبيب 
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بحبيبتو ، و ىذا يجعمنا نقول أن ىذه القصص التركية تمعب دورا كبيرا في التأثير 

و ىذا ما أكدت عميو الباحثة نجوى عميش في .والسيطرة عمى عقول الفتيات المراىقات 

تعمل طالبة الشعور في ايجاد طرف آخر يشاركيا في طموحاتيا وآماليا  ويمألىا " قوليا 

بالعاطفة التي لم تعشيا في المراحل السابقة ، لكن القيود االجتماعية و األخالقية تحول 

بينيا و بين إشباع ىذه الحاج عن الطريق الشرعي أي الزواج بحسب  درجة حدة ىذه 

الحاجة و بقدر ما يوفره المجتمع من بدائل ، فإن الطالبة تستقر أو تضطرب أحواليا حتى 

  1" تصل إلى االنحراف الجنسي و األخالقي 

أما فيما يخص الموضة أال و ىي االلتحاق بما ىو جديد و معاصر من لباس و أناقة  

نعم  " (06)رقم والتغيير في الشكل و المظير ، حيث صرحت المبحوثة قائمة في المقابمة 

( 01)و كذا في المقابمة رقم " أحب أن أقمدىم في الباس و الماكياج و تسريحة الشعر 

، و ىذا ما يدل عمى أن " نعم أقمدىم في الموضة و في الباس " حيث صرحت قائمة 

عنصر الموضة أصبح لو دور أساسي في حياة الفتاة ، و ىذا راجع لما تروجو 

المسمسالت من تنوع في الموضة بأشكاليا ، من لباس و تجميل ، تجعل من المراىق يقمد 

ثقافات مغايرة لثقافتو ، و ىذا ما يسمى بالغزو الثقافي ، خصوصا إذا كانت ىذه الثقافة 

قادمة من خارج البيئة المحمية ، و التي ينعكس تأثيرىا في الثقافة المحمية من خالل 

                                                           
 ، رسالة ماجستير ، جامعة منوزي ، الطمبة الجامعيون بين القيم السائدة و القيم المنتجةنجوى عميش ، -  1

  .21 ، ص 2004-2005قسنطينة ، 
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األفكار ، و أيضا من ناحية الممبس و المأكل و المشرب و طريقة وضع الماكياج وغيرىا 

من ناحية الحياة العامة ، فقد وصمت موجة اإلعجاب بأبطال ىذه المسمسالت إلى انتشار 

 .مالبس نسائية 

 :و فيما يخص السؤال فيو يتناسب مع الفرضية التي طرحيا ، و ىي كاآلتي 

تسعى الفتاة المراىقة من خالل مشاىدتيا لممسمسالت التركية المدبمجة إلى التقميد " 

 . "والمحاكاة في المباس و المظير ن و كل ما يخص الموضة 

ما ىي أىم التغيرات التي طرأت عميك من خالل مشاىدتك لممسمسالت  " (16)رقم سؤال 

 "التركية ؟ 

إن إقبال الفتاة المراىقة عمى ىذه المسمسالت التركية المدبمجة و المواظبة عمييا إلى أنيا 

مضامين تؤثر عمى اتجاىات و سموك المشاىد بالتعديل و التغيير ، ومن ىنا و في ما 

الحظناه جراء قيامنا بالمقابالت و استطالعنا لإلجابات إذ اتضحت لنا مجموعة من 

لقد تغيرت من الناحية "  قائمة (08)رقم المعارف ، حيث ذكرت المبحوثة في المقابمة 

العاطفية ، فأنا اآلن أعيش قصة حب ، و تغير مظيري من ناحية الممبس و تسريحة 

نعم تغيرت من الناحية " إذ صرحت المبحوثة قائمة ( 14)رقم و كذا في المقابمة " شعري 

ن ومن ىنا نالحظ أن الفتاة " العاطفية إذ أحببت شخص لمدة عامين لكن باءت بالفشل 

تتفاعل بنسبة كبيرة جراء مشاىدتيا لممسمسالت التركية ، و السبب ىو تركز ىذه 
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المسمسالت عمى الرومانسية التي تفتقدىا المسمسالت العربية حاليا ، حيث تعمل الفتاة 

لمجوء إلى البحث عن الحب و العاطفة من خالل ىذه المسمسالت ، إضافة إلى أن 

تفاعل الفتاة ليذه المسمسالت و االنتشار الكبير ليا ىو افتقاد الحياة العامة ليذا النوع من 

العالقات ، حيث تفتقر إلى األجواء الرومانسية و الحب ، و ىذا ما جعل الفتيات 

تصرحن بما تغير فيين من سموكيات و مظاىر ، و ذلك ما جعميم ينجذبن اتجاه الرجال 

من أجل تجسيد أو بناء عالقات عاطفية مماثمة مع ما يشاىدونو عبر حمقات المسمسل 

المتسمسمة ، كما أن ىذه األخيرة تعتبر العالقات الحميمية بين الرجل و المرأة أمرا عاديا 

إذ يصل األمر إلى حدوث حاالت حمل خارج إطار الزواج أي تجسيد عالقات غير 

شرعية مخمة بالحياء ، و ىذا يتنافى مع العادات و األخالق العربية  وكذلك إبراز لقاءات 

تجمع الشاب و الشابة في أماكن خالية ، و ىذا األمر غير مقبول في مجتمعاتنا العربية 

و ىذا ما بين لنا أن المسمسالت التركية قد تجاوزت الخطوط الحمراء في عرض مشاىد 

ولقطات تتماشى مع الثقافة التركية ، وىذا عكس الثقافة العربية عامة و الثقافة الجزائرية 

 .خاصة 

أما فيما يخص بعض المقابالت االستثنائية و التي ىي عكس ما ذكر سابقا ، إذ صرحت 

ال يوجد تغيرا و ذلك بسبب الضغط والخوف من  " (03)المبحوثة قائمة في المقابمة رقم 

ال لم يطرأ عميا أي تغيير ألنني أنتمي إلى عائمة  " (10)رقم وكذا في المقابمة " العائمة 

، و من ىنا تبين لنا أن لمعائمة دور كبير في توجيو األبناء و تربيتيم تربية " محافظة 
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حسنة تميق بثقافة مجتمعنا ، لذا يجب أن تكون ىناك رقابة من طرف األولياء خاصة في 

فترة المراىقة التي تعتبر مرحمة حساسة و من أصعب المراحل التي تمر الفتاة المراىقة  

وذلك بسبب ما تحتويو ىذه المسمسالت من إثارة من حياة البذخ و الترف التي تجعل 

الفتاة تتفاعل بيا و تنجذب نحوىا ، و ىذه الرقابة تحد من  انحراف المراىقات إلى جانب 

 .الالأخالقي الذي ال يقبمو المجتمع 

 :و فيما يخص ىذا السؤال فيو يتناسب مع الفرضية التي تم طرحيا و ىي كاآلتي 

 . " تؤثر المسمسالت التركية عمى الفتاة المراىقة و ذلك من خالل الجانب الرومانسي " 
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 :مناقشة الفرضيات 

من خالل دراستنا الميدانية التي قمنا بيا حول البحث المتمحور في المسمسالت التركية 

وتأثيرىا عمى القيم االجتماعية لدى الفتاة المراىقة المتمدرسة في طور المتوسط معتمد 

 :عمى فرضيات أال و ىي 

تسعى الفتاة المراىقة من خالل مشاىدتيا لألفالم إلى تقميد المباس : الفرضية األولى 

 .والمظير و كل ما يخص الموضة 

 .تأثر المسمسالت التركية عمى الفتاة المراىقة و ذلك الجانب الرومانسي: الفرضية الثانية 

 سؤال حول موضوع دراستنا ، إذ نجد 18 تضمنت 15و في ىذا الصدد قمنا بإجراء 

الفرضية األولى المتمثمة في سعي الفتاة المراىقة من خالل مشاىدتيا لألفالم والمسمسالت 

التركية إلى تقميد المباس و المظير و كل ما يخص الموضة ، إذ أن نسبة الفتيات التي 

،  فتظلُّ تمك المراىقة مشدودة لمبطمة بمباسيا وأناقتيا %80كانت إجابتيم موافقة تقدر ب 

،  وال تتعمَّق ثقافة الُعري بالخروج من المنزلي معجبة بيا ولعمَّيا تردِّد في سرِّىا ليتني ه

بل نجد المِّباس القصير والضيِّق وغير الالَّئق من لوازم أناقة الممثِّمة أمام محارميا أيًضا 

داخل البيت  حسب الدَّور الذي تمعبو في المسمسل فتمبس البنت أمام والدىا وأخييا ما ال 

  يجوز أن تمبسو المسممة أمام امرأة من بنات جنسيا
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و بالتالي فإن المسمسالت التركية تمعب دورا أساسيا في ترويج و نشر الموضة حيث 

تعمل الفتاة عمى تقميد ىذه الموضة من الناحية طريقة المباس و تسريحة الشعر و طريقة 

إذ أصبحت المسمسالت التركية تعتبر عامل أساسي في تنشئة الفتاة المراىقة . المشي 

وذلك من خالل غرس ثقافتيا بالرغم من أنيا قد تكون مخالفة لثقافتنا و غير مرغوبة في 

الوسط االجتماعي إال أن الفتاة ال تعطي و ال تبدي اىتماما لذلك ، حيث اختفى عنصر 

الحياء في مجتمعنا و ذلك بسبب مت تقدمو و ما تعرضو المسمسالت من أنواع الموضة 

 من %20و في مقابل ىذا نجد نسبة . مثل المباس الغير محتشم الذي نيى عنو ديننا 

ال أحب "  حيث ذكرت قائمة (05)الفتيات الذين قالو لم تتحقق و دليل ذلك المقابمة رقم 

إذ أن المجتمع مرتبط باألخالق و القيم  " أن أقمدىم خاصة في المباس الغير محتشم 

والتربية و عند ترسيخ القيم االجتماعية الصالحة في أذىاننا فينا يصبح التقميد إيجابي أي 

فيما يخص األشياء و المظاىر األخالقية التي ال تحتوي عمى ما يخالف مجتمعاتنا 

 .وثقافاتنا السائدة 

أما من خال اختبار نص الفرضية الثانية و المتمثمة في تأثير المسمسالت التركية عمى 

الجانب الرومانسي لمفتاة المراىقة ، إذ أن نسبة الفتيات المواتي كانت إجاباتيم موافقة 

حيث  (07) و ىذا ما أكدتو المبحوثة في المقابمة رقم %90ضية الثانية رتتماشى مع الف

و بالتالي فإن " أحب أن أعيش قصة غرامية مثل قصة المسمسل " صرحت قائمة 

لممسمسالت تأثير قوي عمى الفتاة و ذلك من خالل تقميدىا األعمى و عدم التحكم في 
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نفسيا و ىذا بسبب ما يبث من لقطات رومانسية تقوم بتحريك مشاعر الفتاة  مما يجعميا 

أما فيما يخص اإلجابات التي كانت تتنافى مع . تنجذب مخمفة أثار غير أخالقية 

 و ىذا راجع إلى دور األسرة الكبير في %10الفرضية الثانية فقد قدرت تقريبا  بنسبة 

توجيو الفتاة و ذلك من خالل المراقبة المستمرة لما تتابعو و تشاىده في ىذه المسمسالت 

حيث أن الفتاة ليس ليا القدرة عمى اقامت عالقات رومانسية و ىذا راجع إلى الخوف من 

 .األسرة 
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 :خاتمة عامة 

المسمسالت التركية و تأثيرها عمى القيم االجتماعية  لدى " انطالقا من دراستنا المتمثمة في 
"  الفتاة المراهقة 

المسمسالت التركية كممة سمبت عقول المتتبعين ال سيما المراىقين و المراىقات و ىم في فترتيم 
الحرجة ، حيث أن لدى ىذه المسمسالت قيم دخيمة عمى مجتمعاتنا المسممة ، و التي تنعكس 

عمى مسار تربية المراىق و سموكو و ما كان ىذا ليحدث لوال وجود كم معتبر من القنوات 
الفضائية العربية تتنافس في بث ىذه المسمسالت محاولة صرف أبصار المراىقات عن الطيب 

و الخبيث مستولية عمى عقوليم و يصير الحرام حالل و الممنوع مرغوبا بشدة  

ففي دراستنا توصمنا إلى أن ما تقدمو المسمسالت المدبمجة يدعوا بطريقة غير مباشرة إلبراز 
المرأة ذات حرية مطمقة ، و المسمسالت التركية تبين المرأة المسممة مجردة من قيود المجتمع 
أي تجعميا مخالفة لعاداتيا و تقاليدىا ، فالنتائج األخيرة التي تحصمنا عمييا ، و التي تتعمق 

بالدراما التركية و تأثيرىا عمى الفتاة المراىقة و ىذا من خالل حصولنا عمى معمومات و حقائق 
استنتجناىا جراء بحثنا الميداني و التي شممت جميع جوانب موضوع دراستنا ، فبعدتحميمنا 
ىذا والمعمق يمكن القول أن تأثير الدراما التركية كان ذا اتجاىين ، تأثير سمبي و آخر إيجابي 
نظرا لممحتوى الذي تتضمنو ىذه األخيرة ، و في صف آخر يوجد عوامل إيجابية تقمل من 

التأثير السمبي ليذه الدراما ، لكون أن الفتيات لين بدائل تتركين غير مدمنين عمييا ، و في 
ضوء ىذه الدراسة اقترحنا بعض االقتراحات لمحد من االدمان و أيضا لمحفاظ عمى ثقافتنا 

العريقة ، كمراقبة و تقييم الدراما التركية قبل عرضيا ، تشجيع الدراما العربية عمى بث 
.  مسمسالت ذات مضامين قيمة محافظة عمى اليوية اإلسالمية 
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 في أي قناة تشاهدين المسمسالت التركية المدبمجة ؟.6

 أذكري المسمسالت التي شاهدتها سابقا ؟.7

 ما رأيك في الدراما التركية ؟.8

 كيف ترينا حجم المسمسالت التركية في الفضئيات العربية ؟.9

 في نظرك هل هذه المسمسالت تقدم أشياء إيجابية أم سمبية ؟ لماذا ؟.10

 عند زيارتك لألنترنيت ، هل ترغبين في مشاهدة الحمقات القادمة ؟ لماذا؟.11

 ما الذي يجذبك في المسمسالت التركية ؟.12

 ما هي دوافع تعمقك بالمسمسالت التركية ؟.13
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 بماذا تتأثرين في المسمسالت التركية ؟.14

هل تحبين أن تقمدي بعض المواقف التي شاهدتها في هذه المسمسالت في حياتك .15
 اليومية ؟ لماذا ؟

 ما هي أهم التغيرات التي طرأت عميك من خالل مشاهدتك لممسمسالت التركية؟.16

 هل حاولتي أن تعيشي قصة غرامية عمى غرار ما يجري في المسمسالت ؟.17

هل إذا توفرت إمكانية مشاهدة مسمسالت أكثر قيما و أخالقا تتخمين عن مشاهدة .18
 المسمسالت التركية ؟ لماذا ؟ 

 


