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 اإلهداء
ل من هذه لم ينو ،صغارأبي المناضل من أجلنا منذ أن كنا الى ، والتي أحبت العلم والمتعلمينالى أمي 

هذه  بنتي بيسان التي كانت ما زالت صغيرة حين بدأتاالدنيا إال نحن، الى اخوتي واخواتي جمياً، الى 

زوجتي نور األهداء والشكر  وأخيراًوها انا أنهي عملي،  ،وأصبحت اليوم تفهم بعض الكلمات ،الدراسة

  هذه الرسالة عنها وعن بيسان الحب واألمل. لما شغلتني والتقدير
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 شكر والتقديرال
عضاء لجنة النقاش د.زهير الصباغ ود.عبد الرحيم الشيخ ود.وليد  الشرفا على ما بذلوه من لرئيس وأ

ر موصول ايضاً الى الصديق موسى ابو الجرايش والشكجهد في القراءة والمالحظات التي ابدوها لي، 

  الذي قام بكل ما يستطيع لتحليل الجانب الكمي من الدراسة.

كما أشكر نور جابر الصديقة والزوجة على ما قدمته لي من مساعدة خاصة  في تفريغ اإلستبانة والطباعة 

  وأبداء المالحظات أحياناً والمساعدة في عقد المجموعات البؤرية.

والى كل من  ر جامعة الخليل التي سهلت مهمة بحثي، وخاصة العالقات العامة وعمادة شؤون الطلبةوأشك

 قدم لي المساعدة والعون اليكم جميعاً شكري وامتناني.
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  ملخص

الدراسة الى معرفة الدور الذي تلعبه الدراما التركية في رسم صورة تركيا لدى طلبة جامعة هذه هدف ت

  .للدراما التركية من جهة أخرى جامعة الخليلمتابعة طلبة ودوافع جهة، وأسباب  الخليل من

الكمي وظيف اسلوبين لجمع البيانات كما وتم ت، ي في هذه الدراسةالمنهج الوصفي التحليلتم استخدام 

عينة قصدية تكونت من طلبة جامعة الخليل، وتم استخدام االستبيان جمع البيانات من  معاً. وتموالكيفي 

 باإلضافة .2011من العام  10ان على الطلبة خالل شهر ياستب 290توزيع كاداة لجمع البيانات حيث تم 

مكثفة ربع مقابالت اكما وتم اجراء ، خالل الشهر ذاته الجامعةطلبة  نمجموعتين بؤريتين ملذلك، عقدت 

  الدراما والمسلسالت التلفزيونية. في مجال اخصائيين مع 

عرض وتحليل نوعين من البيانات كمية وكيفية، وعرضت النتائج الكمية  في فصل "عرض النتائج"،  تم

% من مجموع العينة، وأن 96.9وكان اهم ما جاء فيه، أن نسبة متابعة الطلبة للدراما التركية بلغت 

اع %، وأن أكثر أنو69.7مصدر حصول الطلبة على صورة تركيا هي المسلسالت التركية بنسبة 

%، وأن أهم اسباب متابعة الطلبة 36.9المسلسالت تفضيالً لدى الطلبة هي المسلسالت الرومانسية بنسبة 

  % من المجموع.85.2للدراما التركية هي وجود المشاهد الطبيعية بنسبة 

ة هي أما النتائج الكيفية، فتم عرضها في فصل "نقاش النتائج"، وكانت أكثر المشاهد تفضيالً بالنسبة للطلب

المشاهد الرومانسية، تليها مشاهد التضحية واإلخالص، وكانت أكثر المسلسالت تفضيالً، مسلسل "وادي 

الذئاب"، و"سنوات الضياع"، و"دموع الورد"، و"نور"، و"العشق الممنوع"، ومسلسل "بائعة الورد". اما أكثر 

ي"، و"لميس" و"طارق" و"لميس أو الشخصيات تفضيالً فكانت، "مراد علم دار"، "عمار الكوسفي"، و"يحي



 ح 

 

حصرة" بطلة مسلسل "بائعة الورد". وكان هناك تطابق بين النتائج الكمية والكيفية على مستوى المسلسالت 

 المفضلة والشخصيات المفضلة.

فيما يتعلق بأسباب ودوافع متابعة الطلبة للدراما التركية، فقد أشارت الدارسة الى عدد من االسباب،  أما

سيناريوهات المسلسالت التي تحمل مضامين رومانسية، وجودة انتاج الصورة، وعدم مقدرة الطلبة منها 

مقاومتها بسبب تركيزها على الجوانب المفقودة في عالم الطلبة، وإستخدام اللهجة السورية في الدوبالج، 

ل والشخصية المفضلة مما سهل عملية التواصل مع المسلسالت التركية. كما كان لكل من السيناريو المفض

  والمشهد المفضل دوراً في رسم صورة تركيا لدى الطلبة. 

وقد لعبت الدراما التركية دوراً مهما في رسم صورة إيجابية لتركيا لدى مجتمع الطلبة، فكانت الصورة 

رمزي ايجابية في موضوع طبيعة تركيا، وفي الجوانب الثقافية واإلجتماعية، تمهيداً لصناعة الرأسمال ال

  التركي.
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Abstract 

The objective of this study, on the one hand, is to understand the role which the Turkish drama 

plays in formulating Turkey’s image among the students of Hebron University, and on the other 

hand, to objectively identify the core reasons and incentives that drive them to watch the Turkish 

television series. 

The researcher has used the descriptive analytical methodology to come up with the study 

results; quantitative as well as qualitative data collection processes were employed for that 

purpose. A purposeful and representative sample, was chosen from the students of Hebron 

University. A questionnaire was designed as a tool for data collection and 290 questionnaires 

were distributed, on October 2011, within the Hebron University campus. Moreover, two 

separate focus group discussions were conducted by the researcher in the same period. 

Simultaneously, four intensive interviews were carried out with relevant experts in the field of 

drama and TV series.  

As a result, quantitative and qualitative data were analyzed and presented; Quantitative data were 

included in the “Presented Results” chapter.  The most distinctive results of this analysis were 

the following: 96.9% out of the total sample of students reported watching Turkish series, 69.7% 

of the same sample reported having formulated the image of Turkey through the lens of the 

Turkish drama, and 36.9% have stated that romantic genres of the series were the most popular, 

while 85.2% of the sample have pointed out that they were attracted by the natural scenes within 

the series which motivated them to watch Turkish drama. 



 ي 

 

The qualitative data were analyzed and presented in the “Discussed Results’ chapter. The 

collected data pointed out that romantic scenes of the series were the most preferably watched, 

followed by the sacrifice and loyalty scenes. For the most preferable series, the top ranked series 

respectively were  Wadi Al The’aab, Sanawat Al Daya’, Domoo’ Al Ward, Noor,  Al ‘eshk Al 

Mamnoo’, and Ba’e’at Al Ward. The data have indentified the most popular and impressive 

characters among the Turkish series and were also ranked from top to bottom as follows: Murad 

Alam Dar, Ammar Al Kosovi, Yahya, Lamees, Tareq and Lamees the heroin of Ba’e’at Al 

Ward. Consistency was found between the quantitative and qualitative data results at the level of 

the most popular series and characters.  

In regards to the reasons and incentives that students of Hebron University did have for watching 

Turkish series, the study has revealed a number of reasons: the series scenarios which entailed 

romantic scenes, the high definition of the series sceneries, the scenarios’ focus on issues of a 

great concern by the students and they missed them in their daily lives, the use of the Syrian 

accent in the dubbing which attracted the audience who were already acquainted with this accent. 

For the formulation of the image of Turkey, the students have reported that the good scenarios 

and the characters playing the roles have helped in formulating that image.    

It is worth noting that Turkish drama has played a great role in influencing a positive image of 

Turkey among the students of Hebron University. The positive impression about the nature of 

Turkey, and the socio-cultural aspects of Turkish life - have all contributed and paved the way 

for creation of the symbolic capital of Turkey. 
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  مقدمة:ال

والتي تكونت لـديهم مـن خـالل     ،الخليل جامعة طلبةصورة تركيا لدى تتناول هذه الدراسة 

  مراقبة مسلسالت الدراما التركية المختلقة لفترة من الزمن.

منها مشكلة الدراسة وأهميتهـا   الفصل األولحيث يتناول خمسة فصول، وتتكون الدراسة من 

ويحوي هذا الفصل على خمس عنـاوين،   اإلطار النظري يالفصل الثانوأهدافها، وثم يناقش 

وجاء تحـت عنـوان التلفزيـون     عن تعريف الدراما، والعنوان الثاني يتحدث العنوان األول

والعنوان الثالث يناقش  ،والرأسمال الرمزي، والذي يناقش التلفزيون كمنتج للرأسمال الرمزي

العنوان الرابع الدراما التلفزيونية كمرسـخة   الدراما التلفزيونية وعوامل الشغف بها، ويناقش

يناقش هذا الجزء دور الدراما التلفزيونية في رسم الصورة الذهنيـة، أمـا    ،للصورة الذهنية

  واألخير فأنه يناقش الدراسات السابقة والتي تناولت موضوع الدراما. العنوان الخامس

جراءات، حيث يتحدث عن طريقة على منهجية الدراسة والطريقة واإل الفصل الثالثويحتوي 

، عرضاً كمياً للنتائج، وهو جزء من القسم الفصل الرابعجمع المعلومات وتحليلها، فيما يتناول 

  .األرقامالميداني، وهو عرض وصفي لألرقام دون أن ندخل في عمق تفسير هذه 

لقسم الميداني جزء من ا لنتائج، وهو أيضاًحدث عن نقاش افأنه يت واألخير الفصل الخامسأما 

للدراسة، ويتكون من ستة مباحث، يتناول المبحث األول أسباب متابعة طلبة جامعـة الخليـل   

المشاهد المفضلة، ويتناول المبحـث الثالـث   للدراما التركية، فيما يتحدث المبحث الثاني عن 

لثالث المسلسالت المفضلة، كما يتناول المبحث الرابع الشخصيات المفضلة، ونتحدث في هذه ا

مباحث عن أسباب التفضيل ودورها في رسم الصورة. كذلك يتحدث المبحث الخـامس عـن   

صورة تركيا الطبيعة واإلجتماعية والثقافية التي نتجت عن عملية المتابعة، ونحاول من خالل 

لنا و، وحاة الدراما التركيةنتيجة متابع المبحث أن نرسم الصورة التي رسمت لدى الطلبةهذا 
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الرأسـمال   ةعاالمبحث السادس أن نعرف ما العالقة بين بث هذه المسلسالت وصن من خالل

  الرمزي التركي.

في ساحة التي فُردت للدراما التركية الذي دفع الباحث لدراسة هذه الظاهرة، هو المأن السبب 

الفضائيات العربية، ولعل الدراما بحكم قدرتها على التأثير هي ما جعل الفضـائيات العربيـة   

ن المشاهدين جعل تَفرد مساحات واسعة لها، وفي نفس السياق قدرتها على اجتذاب أكبر عدد م

قتصادية والسياسية والثقافية حجم المكاسب اإل إلىتصال في الفضائيات التنبه من القائمين باإل

  من جراء عرض هذه الدراما على شاشاتها.

منطقة، جاء متزامن مع عـرض هـذه   والسبب األخر يكمن في الدور المتصاعد لتركيا في ال

مع عرض هذه المسلسالت علـى   ةمواقف تركيا من إسرائيل، جاء متزامنالت، حيث المسلس

الفضائيات العربية، مما دعا الباحث لسؤال نفسه، هل من عالقة تربط عـرض المسلسـالت   

  التركية، ودور تركيا الجديد في المنطقة.

حظ أن عدد كبير من المجتمع الفلسطيني، كان يتـابع  والسبب األخير يتمثل في أن الباحث ال

الدراما التركية، وخاصة الطلبة، مما شكل لدى الباحث سؤال حول دور الدراما التركية فـي  

  رسم صورة تركيا لدى طلبة جامعة الخليل.
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  الفصل األول:

 

  مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وحدودها 
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  سة:مشكلة الدرا

 ونيتابع الفلسطيني المجتمع عدد كبير من أفراد أن ،لقد وجدت من خالل مالحظتي الشخصية

قد بدأت بشكل عشوائي أسأل بعض المشاهدين للمسلسالت التركية، كيف و، الدراما التركية

إذ تتمثل إشكالية  البحث في التبلور، إشكاليةومن هنا بدأت  تخيلونها،يصفون تركيا أو كيف ي

في رسم  ،التركية المدبلجة دور الدراما (المسلسالت)عن  والكشف معرفةال الدراسة فيهذه 

ومعرفة الصورة التي  ،لدى طلبة جامعة الخليل الطبيعية واالجتماعية والثقافية صورة تركيا

جامعة الخليل  معرفة أسباب متابعة طلبة إلىكما تسعى الدراسة و رسمتها الدراما التركية،

  ركية المدبلجة.للدراما الت

  أسئلة الدراسة:

 األسئلة التالية: علىتحاول الدراسة اإلجابة 

 ؟متابعة طلبة جامعة الخليل للدراما التركية أسبابهي ما  .1

الصورة التي يرسمها طلبة جامعة الخليـل عـن تركيـا مـن النـواحي      هي  ما .2

 (الجغرافية)؟  االجتماعية، الثقافية، الطبيعية

هدة ومتابعة الدراما التركية وصورة تركيـا االجتماعيـة   عالقة بين مشاالهي ما  .3

 والثقافية والطبيعية لدى طلبة جامعة الخليل؟

من قصة المسلسل المفضل والشخصية المفضلة والمشهد المفضل   دور كلما هو  .4

 سم صورة تركيا لدى طلبة جامعة الخليل؟في ر
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  أهداف الدراسة:

ر الدراما التركية في رسم صورة تركيا لدى طلبة وتحليل دو ،وصفعلى هذه الدراسة تعمل 

إلى رسم هذه الصورة، ودور قصة المسلسل  تؤدياألسباب التي إلى تعرف والجامعة الخليل، 

  ، والمشاهد المفضلة في رسم الصورة.والشخصية المفضلة ،المفضل

  التالي:كشف وفهم كل من تهدف هذه الدراسة إلى و

 التركية. للدراما أسباب متابعة الطلبة .1

 .جامعة الخليلعية لدى طلبة صورة تركيا االجتماعية والثقافية والطبي .2

 دور الدراما التركية في رسم صورة تركيا. .3

صـية المفضـلة،   األدوات التي ساهمت في رسم الصورة (القصـة المفضـلة والشخ   .4

  لهجة الدوبالج). و، فضلةالمشَاهد الم

  أهمية الدارسة:

رة الدراسات التي تناولت دور الدراما التركية في رسـم صـورة   ند نبعت أهمية الدراسة من

 .االنترنت علىما كتب حول هذا الموضوع على مقاالت في الصحف أو  ويكاد يقتصر ،تركيا

 وتأثير ،بشكل خاص تلفزيونالو تصال،االالدور الذي تلعبه وسائل وهمية الموضوع أل ونظراً

للمجتمعات، والمساحة التي تحتلها الدراما في  ورعلى نشر القيم ورسم صما تبثه الفضائيات 

شكل إضافة للبحث األكاديمي فـي مجـال العلـوم    فإن هذه الدراسة من شأنها أن تالعرض، 

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات كما ويمكن لهذه الدراسة أن تفيد  ،االجتماعية واإلعالم

 التوجهاتالدراما في تغيير  ستخداماية ألهم ، نظراًالتوجهاتالحكومية التي تعمل على تغيير 

 المجتمعية.
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، تنبع من أن المشاهدة قد أثرت في المتلقـي العربـي   ،باإلضافة إلى ذلك فأن أهمية الدراسة

وأصبحت صور  ،كثر التركية هم بأسماء أبطال المسلسالتئقاموا بتسمية أبنا نالذيلدرجة أن 

عـدد  يـدل  و. واألطعمـة  ،على المالبسومطبوعة  أبطال المسلسالت موجودة في كل مكان

. وقـد  الفتاوى التي حرمت هذه المسلسالت على أهميتها ومدى تأثيرها في المتلقي العربـي 

على وجـه   بةوالطل، من جميع فئات المجتمعالحظت بنفسي المدى الهائل إلقبال الفلسطينيين 

  إلى درجة التعلق.يان ، والتي تصل في كثير من األحعلى مشاهدة الدراما التركية ،الخصوص

  وحدودها: منهجية الدراسة

الدراسة، وذلك ألن المنهج الوصفي يهتم  لمناسبته لطبيعة التحليلي المنهج الوصفي تم استخدام

، وقد أستخدم الباحث وتفسيرها للوصول إلى استخراج النتائجظاهرة بوصف ما هو كائن من ال

ي قام بإعطاء مؤشرات ساعدت البحث الكيفي نوع البحث الكمي والكيفي، حيث أن البحث الكم

الفصل الدراسـي   فيجامعة الخليل المسجلين  بةلى طلالدراسة ع تقتصرا وقدعلى التحليل، 

  .2010/2011الثاني للعام 

طالب وطالبة من طلبة جامعة الخليل، مسجلين للفصل  )290( منالكمية  تكونت عينة الدراسة

من  بسيطةتم اختيارهن بالطريقة العشوائية ال. 2011/2012الدراسي األول من العام الدراسي 

من مجتمع الدراسة الكلي؛ إذ أن استخدام هذه الطريقة يعني أن لكل فـرد مـن    حيث الجنس

%) من مجتمـع  5وتمثل العينة ما نسبته (، في العينة الختيارهأفراد المجتمع فرصة متساوية 

المجموعات البؤرية كأسلوب لجمع البيانات، فيمـا  ووقد تم استخدام اإلستبانة ، الدراسة الكلي

  كانت اإلستبانة تعطينا بيانات كمية، كانت المجموعات البؤرية تعطينا بيانات كيفية نوعية.
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  تعريف المصطلحات:

مع نشأة وتطور التلفزيون، هي أحد أنواع الدراما المرئية والتي تطورت  :الدراما التلفزيونية

المصري أنواع الدراما التلفزيونية وهي عبارة عن عشرة أنواع، الفلـم  وقد احصى عز الدين 

الروائي، التمثيلية، المسلسل، والسلسلة، المسرحية التلفزيونية، الـدراما التسـجيلية، درامـا    

: 2010البرامج، الصور المتحركة والعرائس، دراما األغاني، درامـا اإلعالنات(المصـري،  

  والعرض على شاشة التلفزيون كوسيط.أجل التمثيل  بت نصوصه منتوقد كُ) 108-129

هو انتاج تلفزيوني خالص، ويعتمد في قالبه الفني على مجموعة مـن   المسلسل(المسلسالت):

وفي المسلسل عقدتان عقدة كبرى تحـل   ،المواقف الخطيرة، ويقوم على تتابع وتوالي الحلقات

دى الكبرى ويتم تقسيمها الى عقد فرعية في نهاية كل الحلقات، وعقدة أخرى تدور في فلك العق

بعدد حلقات المسلسل بحيث تنتهي كل حلقة بعقدة من هذه العقد ومن أجل ذلك يجب أن يتوافر 

). والمقصـود هنـا   227-226: 1987(النـادي،   عنصر التشويق واإلثارة بالنسبة للمتفرج

اصة فضائية أم بي سي بعض الفضائيات العربية وخالمسلسالت التركية التي تم عرضها على 

لعربيـة  وقد تم إنتاجها في تركيا ودبلجتهـا الـى ا   2006وفضائية أبو ظبي، وذلك منذ العام 

   بواسطة شركات إنتاج عربية.

هي عبارة عن صناعة فنية تستخدم في اإلعالم يتم فيها تركيب صوت بلغة مختلفـة  الدبلجة: 

ت الجديـدة حركـة شـفاه مـن     عن الصوت األصلي، ويراعى في ذلك أن تواكب األصـوا 

  .)11: 2011يتحدثون(بشارات، 

هم طلبة جامعة الخليل المسجلين للفصل الدراسـي الثـاني مـن العـام      طلبة جامعة الخليل:

% 79غ نسبة اإلناث منهم لبطالب وطالبة وت 7000عددهم حوالي ، والذي يبلغ 2010/2011

  % موزعون على عدد من كليات الجامعة.21والذكور 
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مفهوم ناقشه عالم اإلجتماع الفرنسي بيير بورديو وهو يشير الى ذلك وهو   سمال الرمزي:الرأ

نتيجة تراكم الهيبة والشرف، ويكون له قوة تأثير كبيرة على من يعتقـد  الرأسمال الذي يتشكل 

شـخاص  واألر للعيـان،  ، حيث أن الرأسمال الرمزي غير مرئي وغير ظاهله أنه يمثل رمز

ال يشعرون بكيفية خضوعهم له، وال يمارس دوره إال من خالل تواطئهم  ،هالذين يخضعون ل

  نه يمارس سلطة رمزية خفية.إذ أ معه،

هي مجموعة السمات والمالمح التـي يـدركها   كما يعرفها سليمان صالح   الصورة الذهنية:

الجماعة، الجمهور ويبنى على أساسها مواقفه واتجاهاته نحو المنظمة أو الشركة أو الدولة أو 

القائمة باإلتصال المباشر أو عـن  وتتكون تلك الصورة عن طريق الخبرة الشخصية للجمهور 

طريق العمليات اإلتصالية الجماهيرية وتتشكل مالمح الصورة الذهنيـة مـن خـالل إدراك    

هـا والقـيم   الجمهور لشخصية المنظمة (الدولة) ووظائفها وأهدافها وشرعية وجودها وأعمال

  ).22: 2005(صالح، لتي تتبناهااألساسية ا

هي المسلسالت التي تم انتاجها في تركيـا وتـم دبلجتها(تركيـب     الدراما التركية المدبلجة:

وأبـو ابـو    MBCصوت) الى اللهجة السورية وبثها عبر بعض الفضائيات العربية وخاصة 

  .تقريباً 2006ظبي وذلك منذ العام 
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  :الفصل الثاني

  اإلطار النظري:
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  :تعريف الدراما -1

الذي كـان يعنـي عنـد     Dranالدراما كلمة إغريقية قديمة يرجع اشتقاقها اللغوي إلى الفعل 

اإلغريـق كلمـة    ختارالسلوك اإلنساني بوجه خاص، وقد ا فعل) أو التصرف أولاإلغريق (ا

dran  لمحاكـاة عـن طريـق    (الفعل) للداللة على كل الفنون المتعلقة بالمسرح، حيث تتم ا

ألن "الحدث" قد يكون من غير صنع اإلنسان وكلمة  ،"الحدث"، Dran لم تكن ترجمةالتمثيل، 

 الفعل أو الموقف أو السلوك هي من صنع اإلنسان كون اإلنسـان هـو الفاعـل اإلجتمـاعي    

  ).10: 1994، إبراهيم(

اكاته عن طريق السـرد  تتم عملية محب أن ترافق المحاكاة تمثيل، لكون السلوك البشري، يج

القصصي، أو اإلنشاء أو الرواية، فالدراما هي التعبير الفني عن (فعل) أو موقـف إنسـاني   

 ).10: 1994(إبراهيم، وبدون هذا الفعل ال يوجد دراما وبدون التمثيل ال يوجد أيضا دراما

دي فـي  ويرى آشلي ديوكس أن الدراما كل عمل فني يعتمد على سلسلة من األحداث التي تؤ

)، فـال  2010:14النهاية عن طريق ترابطها ووحدتها الى معنى معين(كما ورد في محرم، 

يمكن ربط الدراما فقط بالفعل، وإنما تربط بالفعل الذي يؤدي الى معنى، وباإلضافة الى ذلـك  

الدراما يجب أن ترتبط بالحركة، "أن جوهر الدراما هو الحركة وبدون هذه الحركة ال يكـون  

  ).16: 2010(محرم، راع أو حدث يؤدي الى تحقيق شيء"هناك ص

، وبدون هذا "الفعـل" ال تكـون هنـاك    إنسانيهي  التعبير الفني عن "فعل" أو موقف  االدرام

مكن أن تكون دراما، الدراما هي التعبير المسرحي للسلوك البشري الناتج عن الفكر، ألنه ال ي

للتمثيل، وينبغي أن يكـون هـذا الشـرط     ي دائماًدون تمثيل، لكن الدراما ه ثمة دراما لتقرأ

الذي تـم   األسلوبفي ذهن مؤلفها، الدراما تعبير واقعي، ألنه يحاكي بنفس  ستمراربإ موجوداً
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بالقـدر   أعماقـه يحيا معه المؤلف، ويتغلغل في  إنسانبه الفعل األصلي، وألنه يحاكي سلوك 

  ).10، 1994(إبراهيم، الذي يمكنه من معرفته معرفة واقعية

، فالدراما كفعل ممثل موجود عبر التاريخ منـذ وجـود   والدة اإلنسانمع  عملية التمثيل بدأت

وبـالمجتمع وبالجمـاهير    اإلنسانبحياة  الدراما أكثر الفنون التصاقاًاإلنسان على األرض، و

جتماعيـة  ، وتستكشف أفضل صيغة للعالقات اإلاإلنسانيالسلوك  ةفلسلفككل، ألنها تبحث في 

وبين الفرد والمجتمع من ناحية أخرى، الدراما الفن الذي يحاكي من ناحية، بين الفرد والفرد 

الذي يقدم فيه هذه  اإلطارالتمثيلي وبغض النظر عن  األداءوسلوكه عن طريق  اإلنسانأفعال 

الحديثـة   األجهزة اكتشافوسائل اتصال متقدمة،  لقد غدت الدراما بعد  أوالفن سواء مسرح 

  ).11: 1994(إبراهيم، وأكثرها تأثيراً شاراًتالفنون أن أكثر

ومع التطور التكنولوجي في وسائل اإلعالم لم يعد هناك فرق في أي الوسائط يجب أن تمثـل  

القصة الدرامية، ما دامت هذه القصة تخاطب النفس البشرية والمجتمع البشري، ومـا دامـت   

 هو غير مطروق في المجتمعات البشـرية  وما ،تتطرق إلى ما هو مهمش في النفس البشرية

)www.feedo.net ،22/9/2011(  فالدراما فن من أنواع أخرى من الفنون، ولكنها أكثـر ،

من غيرها، كونها تتطرق إلى ما يحب أن يشاهده الناس، وتتطرق إلى مـا يحـب أن    تأثيراً

 أثراً في النفس التي تشـاهد وتتـابع،   ق النفس البشرية تاركتاًيتابعه الناس، وتغوص في أعما

 وتستجيب الى حاجات الواعية وعميقة في النفس البشرية مثل الحاجة الى الحضن األمـومي 

بابـان،  بييـر  ( لعـودة للطفولـة  والحاجة الى السـادية والحاجـة لإلنتصـار والحاجـة ل    

http://aslimnet.free.fr/ress/qurri/qurri.htm ،9/5/2013 ،(  فهي تخاطب الصـغار

والكبار، وتخاطب العامي والمثقف، وتستطيع أن تغوص في كل النفوس وفي كل المجتمعات، 

  فالدراما ليست إعادة تمثيل للواقع، الدراما إعادة محاكاة الواقع.

http://www.feedo.net
http://aslimnet.free.fr/ress/qurri/qurri.htm
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في العالج النفسي، بما يعرف  تطاعات كثيرة من الحياة، فاستخدمُأستخدمت الدراما في قوقد 

في التعليم، فأصبحت تستخدم في تدريس بعض المواد الدراسـية  بالعالج بالدراما، واستخدمت 

بما يعـرف   صناعة اإلغانيالتجارية، و تم استخدامها في اإلعالناتمثل قواعد اللغة العربية و

  ما كثير في الحياة. بالفيدو كليب، فإستخدامات الدرا

تأثرت الدراما بالتطور الحاصل في وسائل اإلعالم، وقد أثر هذا التطـور علـى القصـص    

ومرحلة الطباعـة،  الدرامية، فاألدب كأداة اتصال مر بأربع مراحل، مرحلة الكتابة الشفهية، 

 ت، السينما واإلذاعـة والتلفـاز، ومرحلـة الفيدوكاسـي    يتصال الجماهيرومرحلة وسائل اإل

جتماعي، ألقت بظاللهـا  )، ويمكن إضافة اإلنترنت كأداة تواصل إ55-9، 1989وني،(الشار

جتماعي، أصبح تطور اإلشكال الدرامية، ونظراً للتطور الحاصل في وسائل اإلتصال اإلعلى 

تصال الجمـاهيري  الدرامية، نتيجة لتطور وسائل اإل هناك تغيير في بعض مضامين القصص

نترنت أيضاً أثـر علـى   أحداث القصص الدرامية، وظهور اإل على بعض فالهاتف النقال أثر

  الدراما، والتأثير وصل لدرجة التغيير على شكل وتقنيات القصص الدرامية.

، إنما أصبحت مرتبطة بـالراديو، والسـينما،   طدراما ولم تعد مرتبطة بالمسرح فقتطورت ال

ة التي لهـا خصائصـها وموقوماتهـا،    والتفزيون، وكان بعد ذلك ما يعرف بالدراما اإلذاعي

  والدراما التلفزيونية والتي لها خصائصها ومقوماتها، وكتابها، ومخرجيها، وممثليها.

الشـعر الـدرامي، والـدراما     اعها الى قسمين الدراما المسموعة:تنقسم الدراما من حيث أنو

ا الدمى وخيال الظـل،  تنقسم الى عدة أقسام وهي: المسرح، ودرام ية:والدراما المرئاإلذاعية 

  ).66-46: 2010(المصري، والسينما، والدراما التلفزيونية

وتنقسم الدراما من حيث ألونها وقوالبها الفنية الى، التراجيديا أو المأساة، والكوميديا أو الملهاة، 

ـ   ة، والميلودراما أو الدراما الموسيقية، والفارس أو المهزلة، والتراجكوميدية أو الملهـاة الباكي
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: 2010(المصري،  والسايكودراما أو الدراما النفسية، والمونودراما أو دراما الشخص الواحد

70-92.(  

أو  وسيط الذي يستخدمها إذا كـان مسـرح  يرى محرم "أن الدراما خلقت لكي تؤدى حسب ال

وإنما تعتبر قراءة ناقصـة ألن   ،سينما أو تلفزيون، وأن قراءة الدراما ال تؤدي الغرض منها

)، الدراما ال يمكن لهـا أن  23: 2010(محرم، يمتها الحقيقية تبرز عندما يتم تجسيدها فنياً"ق

تكون إال من خالل التمثيل، الفعل والحركة. وهذا ينقلنا الى التلفزيون كوسيط يستخدم الدراما 

التلفزيونية، ويقوم بعرضها، واإلستفادة منها في جذب المشاهدين، ورسم الصـورة الذهنيـة،   

  تشكيل الرأسمال الرمزي.و

  والرأسمال الرمزي: التلفزيون -2

على المجتمعات تغييرات ال حصر لها، فلو أخذنا مثاالً، قبـل وجـود   وسائل اإلعالم أضفت 

التلفزيون كان الناس يسهرون في الجوامع أو أماكن تجمعهم، يسهرون ويتحدثون ويتواصلون 

وا عالمي (التلفزيون)، فـإن النـاس بـدؤ   يط اإلاجتماعياً، أما اليوم وفي ظل توفر هذا الوس

ع ذاته ومع ُأسرته النووية، مما انعكس على يتقوقعون على أنفسهم، كل شخص يبقى منفرداً م

  جتماعية داخل المجتمع.مجمل العالقات اإل

اً من الهيمنة على اإلنسـان،  نوعبشكل عام، والتلفزيون بشكل خاص، وسائل اإلعالم فرضت 

هذه السلطة التي تمارس سلطتها على اإلنسان غير المرئية، السلطة المخفية،  من السلطة نوع

، بـين  مثالً ال يمكن مشاهدتها بين الطالب واألستاذسلطة  ،رمزيةالسلطة ال دون أن يراها هي

مارس ، ووسائل اإلعالم شكلت أحدى الوسائل التي تُبنواإلصاحب العمل والعامل، بين األب 

الفرنسي، السلطة الرمزيـة،   االجتماعلتي أطلق عليها بيير بورديو عالم من خاللها السلطة ا

عتـراف بـأنهم   ن يـأبون اإل هي سلطة المرئية وال يمكن أن تمارس إال بتواطؤ أولئك الذي"
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ـ  )، و52: 2007(بورديـو،   ا"يخضعون لها بل ويمارسونه وم وبسـبب التطـور   نشـهد الي

ـ  ه بها، سلطةم علمتمارس على اإلنسان، مع عد التكنولوجي سلطة ارس سـلطتها دون أن  تم

  ، أنها السلطة الرمزية للتلفزيون.، دون أن يتَحسسها، ويخضع لها، ويعترف بها كسلطةيراها

الرأسـمال  أن هناك أربع أنواع مـن الرأسـمال،   بيير بورديو عالم اإلجتماع الفرنسي يرى 

مجمـوع  والـذي يتمثـل فـي     لثقافيالرأسمال او، والذي يتمثل في الغنى الماديقتصادي اإل

أو  فكريـة  تكون محسوسة على شكل عناوين التي غالباً الثقافية الكفاءات، القدراتالمعارف، 

الرأسـمال  و، مكانة اجتماعية معينة حتاللاشهادات مملوكة من طرف شخص ما، تمكنه من 

والذي يتشكل رمزي الرأسمال ال، ووالمعارف جتماعيةاإلشبكة العالقات ويتمثل في  جتماعياإل

  ).1998(بورديو،  مع مرور الوقت ويتكون عبر تراكم الهيبة والشرف

من  عندما يكون مدركاً للمالشكل الذي يأخذه أي نوع من الرأس اهو اوالرأسمال الرمزي 

التي هي نتاج إدماج التقسيمات أو التعارضات المسجلة في بنية توزيع  ،دراكخالل مقوالت إ

الخ)، فال .... أمي، \فقير، مثقف\صغير، غني\ضعيف، كبير\س المال(قويهذا النوع من رأ

رأسمال الرمزي أن ينشأ إال إذا اعترف به من قبل المجتمع، فهو يتحول عن طريق ليمكن ل

يمثل رمزاً له قدرته جتماعي أو ثقافي إلى رمزي، هذا االعتراف من رأس مال اقتصادي أو ا

م، وينتج ويعيد إنتاج هذه نسق المفاهيمي والبنائي بشكل عاعلى التأثير في المجتمع، وفي ال

الرمزي بأهمية الموقع الذي يشغله  )، ويرتبط الرأسمال134: 2003(عبد الوهاب، البني

  ر و أهم.يا أكثاوتكون السلطة لمن يمتلك مزه، الفرد، أو بالقيمة التي يضيفها الناس علي

جتمـاعي، والثقـافي،   ، واإلرأسمال اإلقتصاديالذي يتشكل عبر تراكم الالرأسمال الرمزي، 

وعبر تراكم الهيبة والشرف، واإلعتراف به بأنه يملك سلطة، وفي المقابل هناك مـن ينـتج   

في القديم هو من ينتج الملك  كان نأخذ المثال الذي ضربه بيير بورديو،لوالرأسمال الرمزي، 
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 يمتلـك  لتـالي وبا ،رسان والنـبالء الرأسمال الرمزي، حيث أنه استطاع أن يعطي األلقاب للف

على ذلك بالكيفية التي يوقـع   مثالً الملك، ويعطي بورديو إلى اًثقافياً منسوب رأسماالً الشخص

وبالتالي الطبيب الذي يوقع على صرف  ،على وثيقة معينة لكي تصبح قانوناً ةفيها رئيس الدول

متالك لمـا اسـتطاع أن يفـرض    ولوال هذا اإل ،فأن هذا الطبيب يمتلك رأسمال رمزي ،دواء

  ).141 :1998 (بورديو، سلطته الرمزية على المجتمع

الرأسمال الرمزي، عن طريق إعطائها مصداقية  انوتنتج نتنشأ انتلال الدولة واألسرة هماأن 

إلى ضمان  وبوجود سلطتها، فالطبقة المسيطرة في المجتمع تسعى دائماً ،بوجودها وإقراراً

ق العنف والقهر واستخدام أدوات وأساليب جديدة من خالل التعليم ومن ا عن طريهاستمراريت

  ).1998(بورديو،  ي األسرة واإلعالمل التنشئة االجتماعية فخال

على جلب انتباهه، ولعله يخضع وخاصة التلفزيون  لعل المتلقي يعترف بقدرة وسائل اإلعالم

يراقـب   أوعلـى أن ال يشـاهد،    يعرف أنه خاضع لها، وقد يدعي أن لديه قدرة أنلها دون 

والصورة التي تأتي تباعاً، أو حتى متابعة الدراما، ولكنه ال يستطيع أن يفعل ذلـك،   يونزالتلف

بدون أن يشتري تلفزيون؟، هل يستطيع أن يـدخل البيـت    أن يسكن بيتاً اإلنسانهل يستطيع 

يتابع ما يرفه عنه؟، أنه  دون أن يشاهد األخبار؟، وهل يستطيع بعد أن يشاهد األخبار، أن ال

عصر السلطات، عصر أصبح اإلنسان محكوماً بتكنولوجيا تحيط به من كل مكان، ومضمون 

  تكنولوجي ال يرحم.

إضافية، أو ربما قام التلفزيون مثل سلطة بحد ذاتها، وقامت الصورة بإعطاء التلفزيون سلطة 

ع، وثم قامت الـدراما مـن خـالل    ستغالل الصورة، فزادت هيمنته على المجتمالتلفزيون بإ

ـ  ن منافسـتها، فأصـبح منـتج    الصورة والحكايات(القصص)، بإعطاء التلفزيون قوة ال يمك
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للرأسمال الرمزي، منتج لهيمنة وسلطة بعض األفراد، وبعض المؤسسات، وبعـض الـدول   

  كذلك.

التلفزيون لم على الرغم من التطور التكنولوجي الحاصل، والثورة المعرفية الموجودة، إال أن 

ختراعـات  أهم المؤثرات الموجود فـي حقـل اإل   يفقد قوته، ولم تنحصر مشاهدته كواحد من

التي تنتج الرموز على حد قول بورديـو،   واألسرة ،باإلضافة إلى الدولةالعلمية واإلعالمية، 

ن أدوات فأن التلفزيون اليوم ينتج الرموز أيضاً، ويعيد إنتاجها، وأصبح التلفزيون يمثل أداة م

واإلعالمـي،   تصال الجماهيريوفي ظل قوة تقنيات اإل إلى جانب األسرة. جتماعيةاإلالتنشئة 

، كما يقوم التلفزيون، جتماعيالكبير في إعادة إنتاج الواقع اإلعد لها ذلك األثر فأن األسرة لم ت

  .نتاج هذا الواقععادة إنتاج الواقع وإنما إليس فقط إ

ب اتساع انتشاره ووزنه الخارق للعادة أصبح ينتج تأثيرات مستحدثة، أن التلفزيون وبسب"حيث 

أثير التلفزيون إلى حد لقد وصل ت)، 91: 2004(بورديو،  "وتأثيرات لم تكن موجودة من قبل

"... له تأثيره الكبير في التالعب باتجاهات الناس وقيمهم، وفي التأثير في سلوكهم، أنه أصبح 

وك واألفكار واللغة واألزياء، وهو يستمد تأثيره من قوته على اإليحاء فالتلفزيون يؤثر في السل

بما هو طبيعي ومرغوب ومهم، وأحياناً ما تكون هذه التأثيرات إيجابية، وأحياناً تكون سلبية، 

:  2005(عبد الحميد، إنه األداة األساسية في الحروب وفي السالم، وفي البناء وفي الهدم أيضاً"

408.(  

المرئية، وخصوصاً التلفزيون، بقدرة على التأثير، وذلك بحكم اإلعالمية  االتصالائل تتمتع وس

جانب الصوت، فتجسد الحدث أو الفكرة  إلىخصائصها المميزة التي تجعلها تستخدم الصورة 

كانت الصحافة المطبوعة أداة فاعلة في التأثير علـى   وإذاوتستقطب حاستي السمع والبصر، 

المجتمعات الغربية، فإن السينما والتلفزيون ينفردان بالتأثير الواسع والقـوي  عقلية النخبة في 
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طـاش،  ( جتمـاعي اإلعلى عامة الناس، فيسهمان في صنع الوعي الجماهيري وتوجيه العقل 

1995 :96.(  

على أن التلفزيون يعد من أكثر الوسائل اإلعالمية ترويجاً للصورة الذهنيـة  تجمع الدراسات 

 للمشـاهدين  جتماعياإلغرس الصورة النمطية ويلعب دوراً في تكوين الواقع  كما يعمل على

وأصبح التلفزيون أيضاً منتج للرأسمال الرمزي من خالل مضـمونه   ).37: 2004(يسري، 

وقدرته على ترويج الصورة الذهنية اإليجابية لبعض األشخاص أو المؤسسات، والتي تصـبح  

، وربما تكون الصورة اإليجابيـة  رأسمال رمزيجابية يمع الزمن ونتيجة لتراكم الصورة اإل

  .مضللة وغير صحيحة

، عـن  من بين الكثير من وسائل اإلعـالم  حل التلفزيون الرقم واحد في رسم الصورة الذهنية

، وشـكلت وسـائله أداة   التلفزيونية طريق األخبار والبرامج التلفزيونية التي من بينها الدراما

رد سعيد مثالً جيداً في كتابـه "تغطيـة   ادوهنية للشعوب، ويعطي ام الصورة الذمهمة في رس

بتغطية  اإلعالمفي الغرب، وكيف قامت وسائل  لإلسالم" كيف تشكلت الصورة الذهنية اإلسالم

من "و ، ولذلكاإليرانيةبتداءاً من الثورة عقد الثمانينيات والتسعينيات، وإ خالل اإلسالمصورة 

ة اإلعالم شركات تسعى لتحقيق الربح، فإنها تهتم بترويج صـورة  البديهي أنه لما كانت أجهز

)، القائم باإلتصال من يقوم ببث هذا 138: 2005(سعيد،  يرها"معينة للواقع وتقديمها على غ

المضون داخل التلفزيون من أجل انتاج الرأسمال الرمزي والصورة الذهنية، ولكن ال يمكـن  

ئم على هذه البرنامج أو ذاك، وال يعرف من يدعم هـذه  لإلنسان العادي أن يعرف من هو القا

القناة أو تلك، أن ما يهم المتفرج هو المضمون، الذي من خالله يرسم صورة معينة عن شعب 

الرمزي، والذي تصبح قوتـه ال  رأسمال وعبر تراكم هذه الصورة يتشكل ما يسمى بالمعين، 

  .تقاوم
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وزمالؤه  نظرية الغرس الثقافي في اإلعالم،ث أمريكي وصاحب حوهو با ،قام جورج جيربنر

ة دراسات تحليلية على نوع البرامج التي تقدم على شاشات التلفزيون األمريكي، وقـد  لبسلس

عالم مضـلل فـي    ،ر من خالل شاشة التلفزيونصوأن العالم الذي ي ،أشارت نتائج الدراسات

 ،مأخـذ الجـد   ،يونزشاشات التلفيأخذون ما يظهر على  أن الناس يحدث الذيتمثيله للواقع، 

  .)408، 2005عبد الحميد،كما ورد في ( ويعتقدون أنه انعكاس للواقع

التي تعرض على  ،صورة عن تركيا من خالل الدراما ،هذا ما يحصل عندما يرسم الجمهور

أصبحت هي وسيلتنا لمعرفة العالم،  يونزات، فالصورة التي تعرض على التلفالفضائي

يدولوجيا عند ماركس، وتُتخذ الصورة المصنوعة التي هي واقع كما األتقلب الوأصبحت 

  .)226 :2003(منصور،  مجرد انعكاس للواقع على أنها الواقع بحد ذاته

تخيل خاص يؤدي بِ أينما كان، ها المشاهدايتلقالمدبلجة، فالصورة التي تنتج في الدراما التركية 

الختالفات في التفسير تنبع من ألدبية، وهذه اإلى كثير من التفسيرات لألعمال الفنية وا

(عبد الحميد،  على تحرير العمل اإلبداعي بطرائقهم الخاصة ة المشاهدينختالف في قدراإل

2009: 51 .(  

 ،عملت على إدخـال تغييـرات جوهريـة    ،تصالعالم واإلأن وسائل اإل ،يرى جان بودريار

طرأ على بسبب التطور المذهل الذي  ،غير مسبوقة في حياة الناس ،وإحداث تحوالت جذرية

، بصفته أحد أهم هذه الوسائل، على سبيل المثال "ال يونزفالتلف ،صناعة االتصال الجماهيري

يعرض لنا العالم أو يعكسه أو يمثله، بل إنه أصبح بصورة متزايدة يحدد ويعيد تعريف ماهية 

  ). 512 :2005(كما ورد في غدنز،  العالم الذي نعيش فيه"

وإنتـاج  رسم الصورة الذهنية عن األنـا واآلخـر،   في  اإلعالم أهم وسائلعتبر التلفزيون، ي

يجمع بين الصوت والصـورة، سـهل    نهكذلك، فالتلفزيون باإلضافة إلى أ الرأسمال الرمزي
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العمل بوسـائل التكنولوجيـا الحديثـة،     خاصة في المجتمعات التي ال تتقن ،يضاًاإلستخدام أ

لى اإلنسان العلم ووضعه بـين يديـه، وتكاليفـه    ل إفي كل منزل، وقد نق والتلفزيون موجود

نتشـاراً،  زات للتلفزيون والتي تجعله أكثـر إ من الخصائص والممي بسيطة، ولعل هناك الكثير

  وأكثر تأثيراً.

تعمل وسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون على رسم الصورة الذهنية وتشكيل الرأسمال الرمزي 

 يونزبورديو أن التلفعالم االجتماع الفرنسي بيير يرى حيث رق ووسائل، بعدة تقنيات وط

لعبة  ،كما يقول ،أو ،يمارس عنفاً رمزياً من خالل عدة وسائل، أولها فن حجب المعلومات

ويعطي  ،المنع بواسطة العرض، وتتم هذه التقنية من خالل إخفاء أشياء عن طريق عرضها

على  يونزركز التلف حيث ،الضواحي الفرنسية حداثأفي التلفزيون  دورعلى مثالً  بورديو

مارس  يونزفالتلف، ونيالحقيقالضحايا  ،التركيز على أصول المشكلة دون ،ةثارإأكثر القضايا 

التي يراها  ةالوجهبعض القضايا الحساسة لتوجيه الرأي العام إلى  خفاءإعنفاً رمزياً من خالل 

ها، ألنه بالتالي قام بعرضها، ولكنه في نفس الوقت قام عاب عليه أنه لم يعرضمناسبة، وال ي

على حيث أنه نسياب الدائري للمعلومات، اإلمن خالل ، وكأنها لم تعرض ،بإخفاء جوانب منها

اختالف دون ن المعلومات نفسها يتم تناولها إف ،والمسميات ،ختالفات في األسماءالرغم من اإل

في واقع وهي  ة،مميز اظهر بأنهتحاول أن ت اة تلفزيونيةقنفيما بينها، وكل مجلة أو صحيفة أو 

أن من أهم أدوات العنف الرمزي وكما  ،تتنافس على اللون والشكل ال على المضموناألمر 

تمكن المحطة من معرفة عدد المشاهدين التي وهي  "األوديماتـ "ما يعرف بهو التي تمارس 

وتغيير  ،من تغيير بعض البرامج محطةالكن ، مما يممعينة يشاهدونها في لحظة الذين

-48: 2004،(بورديو  يونزم نقله عبر التلفوممارسة سلطة معينة من خالل ما يت ،سياساته

64.(  
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بورديو فكرة غاية في األهمية ويعتبرها من أحد المشاكل عالم اإلجتماع الفرنسي بيير ويطرح 

ة ويتسائل، "هل يمكن التفكير أثناء الكبرى التي يطرها التلفزيون وهي مشكلة التفكير والسرع

)، والفكرة أن التلفزيون بهذه الطريقة ال يخلق إال السلبية 65: 2004(بورديو، اللهاث بسرعة؟"

وعدم الفهم، وبالتالي يسهل عليه عملية رسم الصورة الذهنية السلبية أو اإليجابية، ويسهل عليه 

  صناعة الرموز.

ذلك،  فيكزية من أجل تضليل العقول وإنما هناك رغبة ال يوجد سياسة مرويرى شيللر أنه 

وتكون هذه الرغبة  عن طريق عدة مواضيع طرحها الكاتب هربرت شللير في كتابه 

والتي تتمثل في خمس أساطير يحاول المتالعبون بالعقول صقلها في المتالعبون بالعقول، 

قناع المجتمع بالحرية وذلك عن طريق إ الفردية واالختيار الشخصيوهي  وعي المتلقي،

وأنه بدون الحرية الشخصية، ال يستطيع أن تكون هناك ملكية شخصية، وإقناعه ، الشخصية

أنه حر، مع أنه ال يوجد لديه حرية في ظل النظام، الذي يقوم بأدواته المختلفة إخراجه 

ها تنقل الخبر ، والحياد في أنالحيادبالطريقة التي يراها النظام مناسبة، تدعي وسائل اإلعالم 

كما هو والمعلومات كما هي، وهي في أغلب األحيان ال يوجد لديها أي نوع من الحياد وتكون 

ومن خالل نظريات علم النفس وغيرها من النظريات  ،مأدلجة نحو أفكار ومعتقدات معينة

لتقنع  ةالطبيعة اإلنسانية الثابتالتي تفسر طبيعة النفس البشرية، تقوم وسائل اإلعالم بإبراز 

المتلقين بأن ما يحدث على الشاشات هو من طبيعة اإلنسان الذي يحب القتل والعنف 

ومهما كانت طبيعة الصراعات الموجودة في وسائل اإلعالم إال أن الصراع فردي  ،والجريمة

وليس جماعي، صراع بين فرد ضد فرد أخر، وليس صراع طبقي، أو طائفي فهي تحاول من 

تغييب المكونات الحقيقية للصراع، وتمارس أيضاً الدور  االجتماعي لصراعغياب اخالل تقنية 

، فهناك تعدد كبير في وسائل اإلعالم، واالختيار يبقى التعددية اإلعالميةنفسه من خالل 
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للمشاهد، ولكن على الرغم من كل هذا التعدد، فأن المحتوى هو نفسه، وال يوجد أي اختالف 

خالل من لدى المتلقي الوعي حيفة أو راديو، وبذلك يتشكل بين محتوى محطة إعالمية وص

عرف باإلعالن الذي يقطع فهناك ما ي ،ال سبيل للمشاهدة المتواصلةف، التجزيئية هماو ،نيتقنيت

متابعة اإلعالم، وال في  الفورية ثم من جديد لملمتها وتجميعها، فتحاول عليك الفكرة كل لحظة

وفورية نشغال التام باللحظة يدمر الروابط الضرورية بالماضي، إلى أن اال هنا بد من اإلشارة

ن بالعقول على إعاقة فهم الجماهير، وكل يالمتالعبال يمكن التخلي عنها ألنها تساعد  المتابعة

وعدم  ،نشر السلبية من أجلق العقل البشري يعيي ذال ،جل تحقيق القصور الذاتيأهذا يتم من 

  ).39-13، 1999(شللير، وعدم تشكل وعي ناقد ،الفهم

ويرى سليمان صالح أن وسائل اإلعالم تقوم بصناعة الصورة النمطية عن الشعوب وعن 

األقليات عن طريق ثالث تقنيات وهي التركيز، عن طريق استغاللها لحاجة الناس إلى 

 التصنيف، وعدم قدرتها على البحث عن المعلومات أو تحليلها أو تفسيرها، للتركيز على زوايا

معينة من اإلحداث، والتكرار فيحدث عن طريق تكرار السمات والصفات التي تتضمنها 

الصورة النمطية المقلوبة عن الشعوب، وباإلضافة إلى التركيز والتكرار هناك الحذف، تقوم 

وسائل اإلعالم بحذف بعض الحقائق وذلك إلرباك المشاهد والمتلقي لكي ال يتمكن من فهم 

  ).191: 2005(صالح،  ااألحداث أو تفسيره

التلفزيون وما يعرض عليه من مضمون سواء كان المضمون أخبار أو برامج أو أفالم او 

الدول، ويسهم عن لشعوب وعن االصورة الذهنية  غيرها، يسهم في رسمدراما تلفزيونية أو 

  كذلك في إنتاج الرموز، والرأسمال الرمزي.
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  الدراما التلفزيونية: -3

هي آخر صيحة في عالم الفنون الدرامية. يقبل عليهـا النـاس    ،يونية المسلسلةالدراما التلفز

خاصة في عصر األقمار الصناعية التي وسـعت   ،زديادوإنتشارها في إ ،بشكل منقطع النظير

وزادت من عدد القنوات المتاحة. ويكفي أن هذا النوع من الدراما  ،من دائرة البث واإلستقبال

وعواطفهم بطابعه ..وهو عمـادهم الرئيسـي فـي     ،م ويطبع أفكارهميقتحم على الناس بيوته

  ).113: 2010(محرم، التسلية والمتعة خاصة في المجتمعات النامية..

، وكذلك ارفوللدراما التلفزيونية أهمية في التأثير في السلوك والعادات، وإكتساب القيم والمع

اإلجتماعي والسياسي واإلقتصـادي فـي   المهارات، وأهميتها نابعة من كونها تنشأ من النظام 

المجتمع، "أننا نعلم أن النظام اإلجتماعي بكل حيثياته، هو العامل األساسي الذي يـؤثر فـي   

 )، فالقائم على صـناعة هـذا  99: 2010(المصري، القائمين على صناعة الدراما التلفزيونية

ذه الصناعة أن يؤثر في سير الفن، بالنهاية يعيش ضمن بيئته، ويتأثر بها، ويحاول من خالل ه

ويحاول تغيير بعض الذي ال يتوافق مع تطلعاته وتوجهاته، وكذلك تثبيت ما يـؤمن   ،المجتمع

مام، ولها دور كبير في والتطور إلى األ ،صحيح، ولها دور عظيم في الدفع بعجلة التغيير بأنه

    تطوير البناء الثقافي كذلك.

مع المسرح، ومن ثم عاشت فترة كذلك مـع السـينما،   عاشت الدراما فترة طويلة من الزمن 

، وبعـض تقنياتهـا   وجاءت الدراما التلفزيونية لتأخذ من المسرح أدواته، ومن السينما الشاشة

وبدل أن يخرج اإلنسان الى المسرح أو السينما، وجد مادة للترفيه والتسلية موجودة في منزله، 

مقاعد السينما أو المسـرح، وكانـت الـدراما     وال تكلفه عناء الخروج والسفر، والجلوس في

  التلفزيونية بما فيها من جماليات لتكون بديالً بعض الشيء عن المسرح والسينما.
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والتـي   باإلضافة الى المسـرح، والسـينما،   أنواع الدراما المرئية الدراما التلفزيونية هي أحد

ة أنـواع، الفلـم الروائـي،    عشـر وللدراما التلفزيونية  مع نشأة وتطور التلفزيون،تطورت 

دراما البرامج، والدراما التسجيلية، والمسرحية التلفزيونية، والمسلسل، والسلسلة، والتمثيلية، و

-108: 2010(المصري، دراما اإلعالناتودراما األغاني، والصور المتحركة والعرائس، و

129.(  

ا التلفزيونيـة نشـأة   الـدرام ول عمل درامي تلفزيوني، ولكـن  هناك تاريخ معروف ألوليس 

، منذ وجوده وإكتشافه في كأحد أهم وسائل اإلعالم الحديث مع التلفزيونوترعرت وتطورت 

 2010(محـرم،  عندما أرسلت أول الصور تلفزيونياً بين نيويورك وفيالديلفيـا  1923العام 

إنما )، ولعل تاريخ تطور التلفزيون طويل، وليس هناك مجال لتناوله في هذه الدراسة، و92:

لـى  مع التلفزيون وإكتشافه، وتطوره، إنكتفي بالقول أن نشأة وتطور الدارما التلفزيونية كانت 

  أن وصلت الى القدرة التي نراها عليها اليوم، من الناحية الفنية والتقنية.

وكغيرها من الفنون كانت الدراما التلفزيونية تتلمس طريقها مع وجود التلفزيون، وقد بـدأت  

لى أن وصلت لذاتها، إ وإدراكاً جها على التلفزيون وفي كل يوم كانت تزداد تطوراًتعرض إنتا

ـ   ة تلفزيوينـة الى الدراما التلفزيونية المسلسلة التي وصفها مصطفى محرم وهو كاتب درام

، فالدراما التلفزيونية لم )113، 2010(محرم: مصري أنها آخر صيحات عالم الفنون الدرامية

وتـاريخ   ال بعد جهد طويـل، سلسلة إو ما يعرف بالدراما التلفزيونية الملى المسلسل أتصل إ

سواء المسرح أو السـينما، حتـى    ،ل الفنونمضني من العمل الشاق، وبعد أن استفادت من ك

  من المتعة والتسلية والترفيه. مستوى عاليلى إلناس اوصل تُ

ي موضوع دراستنا كوننا نـدرس  مسلسل كونه من أنواع الدراما التلفزيونية والذي يهمنا فالو

فال بد من تعريف ما هو المسلسل، يرى عادل النـادي أن   ،الدراما التركية المسلسلة المدبلجة
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"المسلسل يعتمد في قالبه الفني على مجموعة من المواقف الخطيرة، ويقوم على أساس تتـابع  

أن تتصاعد وتنتهـي  وتوالي الحلقات، أي أن الشخصيات واألحداث تتطور بشكل متوالي الى 

المسلسالت عادة ما تكون سباعية، أو ثالث األحداث في النهاية بعد أن تتجمع الخيوط كاملة...

عشرة حلقة، أو ستة وعشرون حلقة، لتغطية دورتين كاملتين، أو ثالثون حلقة لتغطية شـهر  

للمسلسـل  ، ويجب أن يكون عدد الشخصيات في المسلسل قليل، وكامل لو أذيع المسلسل يومياً

عقدة آخرى تدور في فلك العقدة الكبرى تحل نهاية كل و تحل في نهاية الحلقات عقدتان كبرى

 تابعـة المسلسـل  حلقة باالضافة الى وجود التشويق مـن أجـل اجبـار المتفـرج علـى م     

حلقة وعلى عدد من اإلجزاء، مثـل   100)، وحالياً تصل الى أكثر من 226: 1987(النادي،

  المدبلجة.الدراما التركية 

)، وهو ينقسم الى عدة أقسام 226: 1987(النادي،  تلفزيونياً خالصاً أن المسلسل يعتبر إنتاجاً

من حيث المضمون، فهناك المسلسالت اإلجتماعية، والتي تدور أحداثها على الصـراع بـين   

ـ  زمن الماضـي، والمسلسـالت   الفرد والمجتمع، والمسلسالت التاريخية، تدور أحداثها في ال

ذا جاز التعبير والتي تركز على الفرد في صراعه مع نفسه، ويمكن تصنيف الكثيـر  لفردية إا

  .للموضوع أو المضمون الذي تعالجه من أنواع المسلسالت تبعاً

قواعدها وعناصرها فهي تتكـون مـن عـدة     ،وللدراما التلفزيوينة كغيرها من أنواع الدراما

 ، والشخصية، والصـراع، والزمـان والمكـان   عناصر، الفكرة، والحدث، والحبكة، والقصة

الدور الذي لعبته ستنا هذه سوف نركز فقط على ما )، وفي درا231-140: 2010(المصري،

كل من القصة والشخصية والمشهد والمقصود فيه الحدث في رسم صورة تركيا لدى مجتمـع  

فكرة تحمـل أفكـارا   درامي يبدأ بفكرة، هذه الأي عمل أن "ة جامعة الخليل، الدراسة وهم طلب

ولها معنى، والفكرة تعتمد على حدث، هذا الحدث يتصاعد في حبكة محكمة، تكـون قصـة،   
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يعمل على نسجها الشخصيات الدرامية، من خالل الصراع القائم، وفق تتابع منـتظم داخـل   

  ).139-138: 2010(المصري،  "مكان وفي زمان معين...

ائـم  ى اساسية تساهم بشكل كبير في جعـل المشـاهد د  بن الدراما التلفزيونية على أربعتعتمد 

المتابعة، وهي بنية التوتر، وبنية المفاجـأة، وبنيـة الفضـول، وبينيـة     في والشغف الرغبة 

التشويق، ولعل العمود الفقري لهذه البنى هي بنية التوتر المتبوع باإلسترخاء، يرى بيير بابان 

إثارة توتر انفعـالي متبـوع بإسـترخاء لـدى     هدفها  ،أن األدرمة تعني معالجة خالصة للغة

المتلقين، ويشكل هذا المرور من التوتر الى اإلسترخاء الدافع األساسي للمتعة حيـث يكـون   

اإلرتباط هو اآلتي: من األدرمة الى المتعة ومن المتعة الى اإلهتمام، والدراما توقع المتلقـي  

تلقي نحو الذروة في مرحلة ثانية، ونحـو  وتشل اإلنتباه والطاقات في مرحلة أولى، وتميل بالم

ر والذروة واإلنفراج التوت السكينة في مرحلة ثالثة، أي أن هناك ثالث مراحل للمرور بالمتعة،

  ).http://aslimnet.free.fr/ress/qurri/qurri.htm ،9/5/2013بابان، بيير (

) والمفاجأة 167: 2010(المصري، أو متوقعاً ما بنية المفاجأة فهي حدوث ما لم يكن منتظراًأ

ع معـين  بنية مهمة تعتمد عليها الدراما التلفزيونية، حيث أن المشاهد يكون قد صنع لنفسه توق

ق ويخلمتابعة، الرغبة في اليزيد لديه ما لم يكن يتوقعه، بوقوع ولكن المفاجأة  ،لسير األحداث

فلو حدث الذي توقعه، لما إستمر في المتابعة، ولكن بنية المفاجأة التي تعتمد عليها لديه المتعة، 

  المسلسالت هي التي تجعل المشاهد يبقى متيقذاً. 

وتلمس الطبيعة التي فطر عليها اإلنسان تعتمد على إثارة الفضول لدى المشاهد بينة الفضول، 

وبنية  من أجل إبقاءه داخل المسلسل وعدم الخروج منه، وذلكفي حبه لمعرفة ماذا سيحدث؟، 

يجب على الدراما التي تثير في المشاهد التشويق، من خالل جعل المشـاهد يحـس   التشويق، 

بالرعب لما سيحدث للبطل أو للشخصية عندما تدخل مكان مظلم، أو لـدى إختطـاف أحـد    

http://aslimnet.free.fr/ress/qurri/qurri.htm
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ارة ماذا سيحدث بعدها؟، وللتشويق الشخصيات في المسلسل إلحدى الفتيات، ويبدأ التشويق إلث

أنواع فيمكن أن يكون تشويق عابر ليس له عالقة بمسار القصة والمسلسل، وتشـويق أكثـر   

)، وقد تدخل الموسيقى لتكـون أحـد   164: 2010(المصري، األساسي للقصةإلتصاقاً بالخط 

  أدوات التشويق المهمة.

مل الدرامي التلفزيوني مقسم الى حلقات ويـوفر  وإقباال ألن الع تلقى الدراما التلفزيونية رواجاً

للمشاهد وقتاً لكي يتابع كل يوم حلقة، كما أنه يوفر للمشاهد إثارة يومية، عندما يجـد نفسـه   

)، والمتعـة تـأتي   115: 2010(محرم، شغوفاً الى معرفة ما سيحدث كل يوم وفي كل حلقة

ة هي وسيلة من وسائل المعرفـة،  للمشاهد من خالل المحاكاة ويرى رشاد رشدي أن "المحاكا

والمعرفة في حد ذاتها متعة طبيعية لإلنسان، وهي ليست مقصورة على الفالسفة بل هي عامة 

  .)27: 2010(كمار ورد في محرم،  للجميع"

، وهي قدرة الفرد علـى  التقمص وهي مشاركة المشاهد بإحداث المسلسل وكأنه أحد الممثلين

ــروف   ــي ظ ــه ف ــور نفس ــقاط وتص ــريناإلس ــوي اآلخ http://www.ao-،(الموس

academy.org/docs/index.php?fl=dr%20mohammad%20al%20mosawi%2

00704008.mp3 ،29/4/2011ركة اآلخرين )، والتقمص يخلق للمتفرج والمشاهد متعة مشا

  أحزانهم وأفراحهم، يخلق نوع من األحساس تجاه الممثليين، والشغف تجاه الدراما التلفزيونية.

احتواء الدراما التلفزيونية على الصراع، كعنصر من عناصر الدراما التلفزيونيـة، والتـي ال   

ي سـنة مـن   مام بدون الصراع، والصراع هتلفزيونية أن تسير وتتقدم الى األيمكن للدراما ال

نسـان ضـد   ا صراع إنسان ضد إنسان آخر، وصـراع إ سنن الحياة، وللصراع أنواع، منه

والصـراع يعتبـر   )، 226: 2010(المصـري،  مجموعة، وصراع مجتمع ضد مجتمع آخر

  عنصر مهم في خلق وتكون المتعة واللذة في مشاهدة األعمال الدرامية التلفزيونية.

http://www.ao
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ل عظيمة، فاإلنسان ينتقل من مكان الى آخر، ومن زمـان  التخييل وقدرة اإلنسان على التخيي

ـ فـي متابعـة األ   ، متلذذاًاًعالى آخر، وهذه القدرة على التخييل تجعله مستمت ـ اعم  ةل الدرامي

  التلفزيونية.

ما يزيد من لذة اإلعمال الدرامية التلفزيونية، صناعة ما يعرف اليوم بشاشات أما اليوم 

تي تمتلك مقومات أكبر من تلك الشاشات التي كانت موجودة العرض الكبيرة والصغيرة، وال

مع الجيل األول للتلفزيون الملون، الشاشة أصبحت أكثر قدرة على جذب انتباه المتفرج وكأنه 

يرى بيير بابان أن الشغف بالدراما موجود في سينما حقيقية، حيث أن قدراتها الفنية عالية، 

لكتروني والمقصود (التلفزيون) يزيد من حدة إهتمام بشكل طبيعي ولكن مع وجود المنشط اإل

، http://aslimnet.free.fr/ress/qurri/qurri.htmبابان، بيير (الناس بالدراما

مقومات فكيف اذا كان هذا المنشط اإللكتروني يمتلك مقومات رقمية كبيرة، و)، 9/5/2013

أصوات ممتازة، ال شك أن الشغف سوف يكون مضاعف، وأن اللذة سوف تكون أكبر، 

  والمتعة ال تقاوم. 

   :الصورة الذهنية خرست الدراما التلفزيونية -4

أن تأثير فلم واحد أو مسلسل واحد ناجح فنياً يفوق تأثير مئات الكتب والمحاضـرات وآالف  

) وذلك لكون الدراما التلفزيونيـة  4: 2010المصري،(كما ورد في  الخطب على عقول الناس

الصـورة سـبقت الكتابـة مـن المنظـور      ، والصـورة إعتمدت على الحوار(الصـوت) و 

ــاريخي( ــاك )، http://saidbengrad.free.fr/al/n5/14.htm،24/6/2011، الزارالت هن

أن الصورة كانت سابقة للكتابة، وقد تميز العصر الذي  الشواهد التاريخية التي تثبت د منالعدي

ـ  بثقافة الصورة، التي أضحت مكملتاً ،نعيشه ت الحاضـر  لكل النصوص، فال يوجد في الوق

http://aslimnet.free.fr/ress/qurri/qurri.htm
http://saidbengrad.free.fr/al/n5/14.htm
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خباري بدون صورة، ولن تجد إعالن بدون الصورة، وال يوجد دراما تلفزيونية بدون تقرير إ

  لصورة في كل مناحي الحياة، وعلى أوسع نطاق ممكن.ستخدم اصورة، وت

، الصورة البصرية، وهي الصورة الملموسة والمحسوسـة، والصـورة   منهاأنواع لصورة ول

بوصفها تعبيراً عن التمثيل العقلي للخبرة الحسية، والصورة الذهنية التي في الـدماغ، وهـي   

تجـاه العـام،   ورة التي تشير إلى اإللحسية، والصتكون أعلى من مجرد إعادة البناء للخبرة ا

وصورة األحالم، والتخيل وهو انغماس الفرد في التخيل كبديل عن الواقع، وصـور الخيـال   

وهو القدرة العقلية النشيطة على تكوين الصور والتصورات الجديدة، والصورة الالحقة، وهي 

الصورة اإلرتسـامية  الصورة التي تحدث عند حاسة اإلبصار بعد انتهاء منبه حسي معين، و

وهي شبيه باإلدراك، وصورة الذاكرة وهو نوع التفكير المألوف لنا، والصورة الرقمية، وهذه 

الصورة التي أدى اكتشافها إلى تحوالت جذرية في معنى الصورة في الثقافة اإلنسانية، وهي 

لفوتوغرافية، ، في أنها منتجة من قبل الكمبيوتر، والصورة اةتختلف عن الصورة الفوتوغرافي

وهي الصورة التي تلتقط بواسطة الكاميرا، والصورة المتحركة، وهـي صـورة التلفزيـون    

  ).24-18: 2005(عبد الحميد،  والسينما

تكمن قوة الصورة في كونها نص مرئي مفتوح على اللغات، وكونها ثرية بقدر يسمح بقراءات 

عمل السحر، مما ينتج عنه انجذاب  متعددة، والصورة تقدم في قالب مشوق، يعمل في المتلقي

المشاهد بال انقطاع، وقد تعمل الصورة على شل ملكة التساؤل، وتصنع لنفسها لغة خاصة بها 

  ).www.tourathtripoli.org ،29/9/2011(فتوح، بعد أن تقوم بإلغاء اللغة

ى التـأثير  تمتلك الصورة القدرة على السيطرة على المتلقي من خالل غوايتها له، وقدرتها عل

عليه، فالصورة لها قوة كبيرة في إيصال الرسالة اإلعالمية، لكونها تعتمـد علـى البصـر،    

والبصر من أهم حواس اإلنسان، وألن الصورة تخاطب كل البشر، بكل فئـاتهم، والصـورة   

http://www.tourathtripoli.org
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مرتبطة بشيء محسوس، فهم مختلفة عن الكلمة المجردة، أن الصورة تختلـف عـن الكلمـة    

  ).mediaph.com-www.digita  ،27/9/2011(الشميمري،  لة التلقيالمنطوقة في سهو

يرى دوبرية وهو فيلسوف فرنسي أن الصورة في الغرب مرت بـثالث مراحـل، المرحلـة    

، األولى وهي مرحلة الخطاب واألصنام، وهي تمتد من اختراع الكتابة حتى اختراع الطباعـة 

والمرحلة الثانية، وهي تمتد من ظهور الكتابة حتى ظهور التلفاز، ويسمها مرحلـة الكتابـة،   

) وهي المرحلـة التـي   2002(دوبريه،  والمرحلة الثالثة واألخيرة، وهي مرحلة الفيدوسفير

  نعيش فيها اليوم.

تعريفات  المفكرين والفالسفة منذ اإلغريق وحتى هذا العصر، واختلفتة الذهنية شغلت الصور

ضع تعريف لمفهـوم  الصورة الذهنية من مفكر إلى آخر، وبقي الجدل مفتوحاً أمام الباحثين لو

بـين   ،ولغـويين وبالغيـين   نمن فالسفة وأصوليي ،ربط الدارسون العربالصورة الذهنية، 

 ذهنية التي وضعت بإزائها األلفاظالمعنى والصورة الذهنية، فقد رأوا أن المعنى هو الصورة ال

)، الصورة الذهنية هي الصورة التي تتكون في أذهـان النـاس عـن    115: 2010(معلوف، 

األشياء األخرى، سواء كانت هذه األشياء معنوية أو مادية، جسدية أو نفسية، هـي تصـور   

اإلنسان عن نفسه وعن األخر، هي تصور الفرد عن فرد آخر، تصور الفرد عن مجتمع آخر، 

ور المجتمع عن مجتمع آخر، وتتكون هذه الصورة من خـالل  تصور المجتمع عن الفرد، تص

  وسائل االتصال الجماهيري بمختلف أشكالها ووسائل اإلعالم بمختلف أنواعها.

فالصورة الذهنية كما يعرفها الكاتب سليمان صالح هي مجموعة السمات والمالمح التي يدركها 

ظمة أو الشركة أو الدولة أو الجماعة الجمهور، ويبنى على أساسها مواقفه واتجاهاته نحو المن

وتتكون تلك الصورة عن طريق الخبرة الشخصية للجمهور القائمة باالتصال المباشر أو عـن  

طريق العمليات االتصالية الجماهيرية وتتشكل سمات ومالمح الصورة الذهنيـة مـن خـالل    
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مالهـا والقـيم   إدراك الجمهور لشخصية المنظمة ووظائفها وأهدافها وشرعية وجودهـا وأع 

  ).22: 2005(صالح،  األساسية التي تتبناها

يعطي هذه التعريف دوراً مهماً للبنية االجتماعية حيث أن الدولة أو المنظمة تعمل بكـل مـا   

تستطيع من أجل تكوين صورة ذهنية لها لدى الجمهور، وفي المقابل ال يتجاهل هذا التعريف 

سة تقوم بدورها وللجمهور دور أخر فـي عمليـة   دور إدراك الجمهور لألمور، إذ أن المؤس

  تحليل الخطابات التي تقوم بها الدولة والمؤسسة والمنظمة إلى حد كبير.

 ويمكن لنا تقسيم الصورة الذهنية، إلى صورة ذهنية ايجابية وصورة ذهنية سلبية، فالصـورة 

 ر عني، أما الصـورة يجابية هي التي تتمثل في الصورة التي أحب أن يحملها اآلخالذهنية  اإل

السلبية فهي الصورة التي ال أحب أن يحملها اآلخر عنـي، والفـرق يكمـن فـي أن      الذهنية

من المستحيل تغيير تتشكل عبر الزمن ولكن بسرعة زمنية بطيئة، فاأليجابية  الصورة الذهنية

مـن أجـل   بعد كل هذه الضخ اإلعالمي  اإلسالم حالياً في أمريكعن ا الصورة الذهنية السلبية

للواليـات  إيجابيـة  تشويه صورته، ومن الصعب أيضاً بناء وتشكيل وصناعة صورة ذهنية 

المتحدة األمريكية في ظل وجود الصورة الذهنية السلبية عن الواليات المتحدة األمريكية لدى 

  الشعوب العربية.

فإن النجاح فـي  الم اليوم أن الصورة الذهنية "ثروة معنوية يمكن أن تحقق ثروة مادية، ففي ع

شـعب أو  أي قتصاد والتجارة يحتاج إلى تشكيل هذه الصورة االيجابية، ويعتبر نجاح عالم اإل

ن يؤدي إلى المزيد مـن  يمكن أ حركة أو حزب أو شركة في تشكيل صورة ايجابية انتصاراً

  ). 156: 2005(صالح،  نتصارات"النجاح واإل

شوائب، فالصورة الذهنية لها أهمية بالغـة فـي   فالصورة الذهنية مفهوم معقد، ال يخلو من ال

تحقيق اإلنجازات على كل المستويات، فالشركات تحقق أرباحاً ورواجاً كبيراً، ألن صـورتها  
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الذهنية لدى المستهلكين ايجابية، وال يستطيع أي شخص السفر إلى أي بلد في هذا العالم بقصد 

ألمثلة كثير جداً، فالصورة الذهنية علم بحـد  السياحة إذا لم يكن يحمل عنها صورة إيجابية، وا

ذاته، عملية تتراكم عبر الزمن، تحاول أن تخترق الجدران، وأسطح المنازل لتصل إلى كـل  

فئات المجتمع، عبر وسائل اإلعالم المختلفة وعبر وسائل االتصال الجماهيري، بكل أشـكالها  

نى ويراكم ويحسن أو يطور من نفسه، (اللغة واإليماءات.....)، ليسكن داخل عقل اإلنسان ويب

حظات، والصورة لها سحرها الخاص اللكل أن الصورة الذهنية تحكمنا في هذه اللحظة، وفي 

يرى أرسطو أن التفكير قد يكون مستحيل بدون صور، فالصـورة تعتبـر أداة مـن أدوات    و

  . التلفزيونية التلفزيون وأداة مهمة من أدوات الدراما

 ، الدراما كانت قديماًالسلبية أو اإليجابية نية دوراً في رسم الصورة الذهنيةللدراما التلفزيو

مالصقة للمسرح ومع تطور وسائل االتصال الجماهيري أصبحت أكثر انتشاراً وأكثر تأثيراً، 

في رسم الصورة الذهنية، وأكدت الكثير من الدراسات  تلعب الدراما التلفزيونية دوراً مهماً

في كل مناحي الحياة في المجتمع وفي تغير توجهاته وأفكاره  تلعب دوراً مهماًعلى أن الدراما 

في صقل شخصية الطفل والشباب بشكل خاص والمجتمع  وقيمه ومعتقداته، وتلعب دوراً مهماً

بشكل عام، الدراما التلفزيونية هي قوة مؤثرة في المجتمع المعاصر ال يستهان بها في تشكيل 

  ).37: 2004ي، (يسر عقليات الجمهور

، فال يستطيع الهروب منها في الدراما التلفزيونية تفرض نفسها على المتفرج أن الصورة

بخياالت أخرى، على العكس من الشخص الذي يقرأ رواية ما، إذ أن الراوي يقص حكايته 

 لوان والمكان وغيرها من األدوات، ولكن الدراما التلفزيونيةدون أن يفرض عليه األشكال واأل

تفرض أشكال األبطال والممثلين من خالل الشخصيات، وتفرض شكل المكان والزمان، من 

  خالل خلفية المشهد، كما أنها تفرض مجمل الصورة التي تدور بها األحداث.
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لنضرب مثال بسيط على هذه الفكرة، تبقى شخصية "خالد بن الوليد" القائد المسلم المعروف، 

بن الوليد"، أصبح  حين مثل "باسم ياخور" شخصية "خالد متخيله لدى أي سامع عنه، ولكن

الناس عندما يذكر "خالد بن الوليد" يخييل إليه "باسم ياخور" الممثل السوري المعروف، بعض 

وهكذا يحدث في معظم األعمال الدرامية، حيث يفرض على المتلقي والمشاهد والمتابع 

ألنها قد رسخت في مخيلته، أو حتى شخصية ون مدرك األشكال واألمكنة واألزمنة دون أن يك

"الزير سالم" والتي يخطر ببال المتفرج شخصية "سلوم حداد" الممثل السوري الذي قام بأداء 

  دور "الزير سالم".

يرى أريك بنتلي "أن الروائي قد يرى األحداث عن طريق أذهان اآلخرين في حين أن كاتب 

: 2010في المصري، (كما ورد ن طريق األحداث"الدراما يتيح لنا رؤية أذهان اآلخرين ع

كاتب الدراما والدراما التلفزيونية من رؤية األشخاص الذين كانوا بعيدين عنا  )، وكما يمكن5

من رؤية  من خالل األحداث، وتثبيت األزمنة واألمكنة من خالل األحداث، ويمكننا أيضاً

  ى.عادات والتقاليد من مجتمعات آخرالسلوك البشري، وال

بين ما يعرض في ن هناك عالقة قوية تي تناولت الدراما التلفزيونية بأأثبتت الدراسات ال

، حيث أن الدراما التلفزيونية من دراما تلفزيونية، وما يلتصق في ذهن المتفرج التلفزيون

، وتصبح الصورة التي تظهر فيها بعض فئات المجتمع، مثل فرض سلطتها على المتفرجت

علمين واألطباء ورجال األعمال وسيدات األعمال والشرطة واألمن والشخصيات المحامين والم

أو أي التاريخية..الخ، هي الصور التي تخطر في بال المتلقي لمجرد ذكر الشخصية أو المكان 

شيء أخر، ومثال على ذلك كيف ظهرت شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة في مسلسل باب 

ف" الذي أدعى أنه فاقد حاسة البصر، وأدعى اإلعاقة الحارة، لقد تجسدت في شخصية "اصطي
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الذهنية، ومع مرور الوقت تتراكم صورة سلبية عن األشخاص ذوي اإلعاقة أنهم يتسترون 

   .غير نبيلة أخرى أهدافوراء إعاقاتهم من أجل 

هذه المسلسالت التي جاءت  - المحطات الفضائية إن ظاهرة الدراما التركية التي انتشرت في

وتُعرض على أكثر الفضائيات العربية  ،-إلى اللغة العربية وباللهجة السورية دبلجتركيا لتمن 

االلكترونـي   mbc، والتي تأثر بها الجمهور العربي بنسبة كبير، حيث أجرى موقع   مشاهدة

لتكوين الصـورة   يرئيسالمصدر "أن الدراما التركية هي الاستطالعاً للرأي وجدوا من خالله 

الـذي   % من رواد الموقـع 80لديهم حول حقيقة المجتمع التركي، حيث أكدت نسبة  الذهنية

 .."الدراما المدبلجة نقلـت صـورة حقيقيـة عـن الواقـع التركـي       أن أجري فيه االستفتاء

)www.mbc.net ،11/3/2010.(  

ت فنية كبيرة، واستخدامها لحاستي السـمع  مكان الدراما التلفزيونية من خالل إمتالكها ألدوابإ

عالم، أن تقوم بدور كبير فـي رسـم   على التلفزيون كأحد أهم وسائل اإلوالبصر، وعرضها 

الصورة الذهنية، عن بعض فئات المجتمع، وعن بعض المؤسسات، وعن بعض الدول، وعن 

، وبإمكانها ان الشعوب، فهي تستطيع أن ترسم صورة ذهنية سلبية عن تركيا والشعب التركي

  ترسم صورة ذهنية إيجابية عن تركيا والشعب التركي.  

  الدراسات السابقة: -5

ما الدراسات التي تناولت الدراما والصورة الذهنية أو الدراسات التي تناولت الدرابمراجعة 

  :نوعين إلىنجد انه يمكن تصنيفها 

قتها ببعض المتغيرات عال أو الدراماتناول دور العالقة، ب درستالدراسات التي  النوع األول:

  في المجتمع، وهذه الدراسات هي:

http://www.mbc.net
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والتي جاءت تحت عنوان، "الصورة التي تعرض بها المهن من خالل ، )1986(طلب محمد

الصورة التي تعرض هدفت الدراسة إلى معرفة و الدراما التلفزيونية وتأثيرها على الجمهور"

وأهم ما توصل إليه ية وتأثيراتها على الجمهور، زيونبها المهن من خالل الدراما التليف

 في المقام األول ربة البيت، ثم يليها جاءتما، ، إلى أن المهن التي تعرض في الدراالدراسة

  ، ثم رجال األعمال في المرتبة الثالثة.في المقام الثاني الموظف في المنصب الصغير

لتلفزيونية وتنشئة الطفل العربي"، والتي جاءت تحت عنوان "الدراما ا )1992سامية علي (

هدفت الدراسة الى معرفة دور الدراما في تنشئة الطفل العربي، وقد خلصت الى أن التلفزيون 

يمكن أن يكون "معلما عظيماً"، وتوصي الدراسة بتوظيف الدراما التلفزيونية المعدة للكبار 

نما يتم انتاج الدراما التلفزيونية للمنهج التربوي اإلسالمي، تربية الروح والعقل والجسم، وحي

  في ضوء هذا المنهج اإلسالمي يلتقي مطلب الفن ومطلب التصور اإلسالمي. 

والتي جاءت تحت عنوان، "الدراما التلفزيونية والواقع  )1992أماني عبد الرؤوف (

إلى معرفة مدى اختالف الواقع االجتماعي عن هدفت دراسة نظرية تطبيقية"،  –اإلجتماعي 

أن هناك عالقة ارتباطيه بين القيم التي تعكسها ا التلفزيونية وجدت الواقع الذي تقدمه الدرام

  الدراما واعتقاد الفرد في أنها مطابقة للواقع.

والتي جاءت تحت عنوان، "دور الدراما التلفزيونية في تشكيل وعي  )1997نادية رضوان (

دور الدراما التلفزيونية في تشكيل وعي رفة هدفت إلى معالمرأة: دراسة اجتماعية ميدانية"، 

االعتماد مفضلة، ويتم في مقدمة البرامج التلفزيونية الوأكدت أن الدراما تأتي المرأة المصرية، 

يعتبر التلفزيون هو المصدر األساسي لمعلوماتهم عليها كمصدر من مصادر المعلومات، 

  .االجتماعيل الصحي أو البيئي أو المختلفة سواء كانت في المجا
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والتي جاءت تحت عنوان، "تأثير األفالم المقدمة في التلفزيون  ،)1997(ابراهيم سهير صالح 

تأثير األفالم المقدمة في  هدفت إلى معرفةعلى اتجاه الشباب المصري نحو العنف"، و

بين معدل  طالتلفزيون على اتجاه الشباب المصري نحو العنف، وأثبتت النتائج وجود ارتبا

  عرض للعنف في األفالم وإدراك الواقع االجتماعي.الت

والتي جاءت تحت عنوان "أثر تعرض األطفال ذوي الظروف الصعبة  )1998أماني الحسيني(

أثر تعرض هدفت إلى معرفة للتلفزيون والسينما والفيدو على إدراكهم للواقع اإلجتماعي"، و

) وتلفزيون، السينما، الفيدياألطفال ذوي الظروف الصعبة لثالث وسائل اتصال هي (ال

أن األطفال ذوي الظروف الصعبة هم األكثر تعرضا  قع االجتماعي، وأكدتوإدراكهم للوا

، وهم األكثر خلطا بين حياتهم الواقعية وحياة أبطال السينما، وأنهم وللتلفزيون والسينما والفيدي

  .األكثر تصديقا للعنف الموجود في األفالم

والتي جاءت تحت عنوان "التعرض للدراما التي يقدمها التلفزيون  )1998ياسر عبد اللطيف(

معرفة مدى وجود عالقة بين التعرض هدفت إلى ومستوى التطلعات لدى الشباب المصري"، 

للدراما التي يقدمها التلفزيون ومستوى التطلعات لدى الشباب، وقد أثبتت الدراسة أن هناك 

دمة في التلفزيون ومستوى التطلعات العام عند وجود عالقة بين حجم التعرض للدراما المق

  تماعي واقتصادي مرتفع.مستوى اج

ون ودورها والتي جاءت تحت عنوان "الدراما التاريخية في التلفزي )1999أيمن الشربيني (

هدفت إلى معرفة دور الدراما التاريخية دراسة تحليلية ميدانية"،  –في نشر الوعي التاريخي

لتلفزيون في توعية المشاهدين بالتاريخ سواء الوطني أو تاريخ الدول األخرى، التي يقدمها ا

ومن أهم نتائجها نجاح األعمال التاريخية في تصحيح الصورة الذهنية لعدد من الشخصيات 

  التاريخية منها هارون الرشيد.
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تلفزيون والتي جاءت تحت عنوان "تأثير التعرض للدراما األجنبية في ال )1999بارعة شقير (

تأثير التعرض للدراما  هدفت إلى معرفة االجتماعي"،على إدراك الشباب اللبناني للواقع 

التلفزيونية األجنبية في إدراك الشباب اللبناني للواقع االجتماعي، وأكدت النتائج وجود عالقة 

  ماعي.ذات داللة إحصائية بين التعرض للدراما األجنبية في التلفزيون وإدراك الواقع االجت

والتي جاءت تحت عنوان "دور الدراما التلفزيونية في تشكيل اتجاهات  )1999جيهان فؤاد (

دور الدراما في عملية التنشئة االجتماعية للطفل هدفت إلى معرفة الطفل نحو إختيار المهن"، 

من خالل تكوين اتجاهات األطفال نحو المهن، وأكدت النتائج أن جميع األطفال يتعرضون 

فزيون ومعظمهم يتعرض لألفالم والمسلسالت، مما يدل على إقبال األطفال على الدراما للتل

بدرجة كبيرة، وأن التلفزيون قد لعب دور مهما في اختيار الطفل للمهنة التي يرغب في أن 

  يكون عليها مستقبال. 

فزيون والتي جاءت تحت عنوان "دور المسلسالت العربية في التل )1999منى زين العابدين (

هدفت إلى دراسة تحليلية ميدانية"، –في تقديم النماذج االيجابية والسلسبية للطفل المصري 

دور المسلسالت العربية التلفزيونية في تقديم نموذج القدوة السليمة، وقد توصلت معرفة 

ر الدراسة إلى وجود عدد كبير من النماذج اإلنسانية السلبية في المسلسالت من الممكن أن يتأث

بها الطفل، وتمثلت في مظاهر، النفوذ والقوة، في حين ظهرت النماذج االيجابية باهتة غير 

  فعالة وغير مؤثرة وفي صورة غير محببة إلى المشاهد.

والتي جاءت تحت عنوان "الدراما التلفزيونية واالتجاهات نحو العنف  )2000عادل فهمي (

زواج والزوجات في القاهرة"، هدفت الى دراسة مسحية على عينة من األ -األسري في مصر

معرفة العالقة بين اتجاهات المتزوجين وأرائهم حول ظاهرة العنف األسري في األسرة 

المصرية، والتعرض للدراما التلفزيونية، وأشارت نتائج الدراسة الى ارتفاع معدالت التعرض 
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ضاع االسرة بشكل متعمق يساعد للدراما، وأن الدراما االجتماعية والدينية تميل الى معالجة او

  على ترسيخ االتجاهات حول الظاهرة. 

والتي جاءت تحت عنوان "تأثير الدراما التلفزيونية على الواقع  )2000( عبد العظيم عزة

تأثير الدراما التليفزيونية على إدراك هدفت إلى معرفة مدى االجتماعي لألسرة المصرية" و

أن نموذج الزوجة ربة المنزل واألم التي تبقى في وأكدت ، ةالواقع االجتماعي لألسرة المصري

 المنزل لرعاية أبنائها وأسرتها هو النموذج األكثر تكرارا في المسلسالت والسهرات الدرامية،

نت تعيش في أحياء حضرية األسر التليفزيونية كاونموذج األسرة المصرية المترابطة، وأن 

  .الفعليإال أن ذلك ال يعكس الواقع راقية، 

دور المسلسالت التلفزيونية في إدراك والتي جاءت تحت عنوان " )2001أميرة سمير (

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي يلعبه مشاهدة الشباب المصري للمشكالت اإلجتماعية" 

المسلسالت العربية في إدراك الشباب للمشكالت االجتماعية، وأكدت الدراسة أن من يشاهد 

  أكثر يدرك المشكالت االجتماعية بالصورة نفسها التي تعرض في المسلسالت. المسلسالت 

والتي جاءت تحت عنوان "أثر مشاهدة األطفال للدراما على تنشئتهم  )2001( حافظأماني 

وقد  ما على تنشئتهم االجتماعية،أثر مشاهدة األطفال للدرا هدفت إلى معرفة االجتماعية"

لة إحصائية على تأثير المستوى االقتصادي االجتماعي على وجود دالتوصلت الدراسة إلى 

يطة أعلى منه بالمواد كثافة تعرض األطفال للمسلسالت، فجاء اهتمام األطفال من الطبقات البس

  .كذلك ارتفعت نسبة اهتمام الطبقات العليا بأفالم العنف واإلثارةاالجتماعية، 

ورة األسرة األمريكيـة فـي األفـالم    والتي جاءت تحت عنوان "ص)  2006(تادرسماريان 

االجتماعية األمريكية التي يقدمها التلفزيون المصري وتأثيرها على أدراك الواقع االجتمـاعي  

صورة األسرة األمريكية في األفالم االجتماعيـة  هدفت إلى معرفة لدى الجمهور المصري"، 
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قـع االجتمـاعي لـدي    رك الوااألمريكية التي يقدمها التليفزيون المصري وتأثيراتها علي أدا

، جاءت غالبية المشاهد التي تصور األسر األمريكية في الحضـر، وفـي   الجمهور المصري

اءت مشاهد األسر التي تقطن الريف، كما توصلت الدراسة إلـى أن نسـبة   المركز الثاني ج

  كانت مرتفعة.  فالم االجتماعية األمريكيةالمشاهدة لأل

ءت تحت عنوان "تأثير الدراما العربية واألجنبية المقدمة فـي  والتي جا )2006(مصطفىرانيا 

اما تأثير الدر هدفت إلى معرفةالقنوات الفضائية العربية على قيم واتجاهات الشباب العربي"، 

 القنوات الفضائية العربية على قيم واتجاهات الشباب العربـي،  العربية واألجنبية المقدمة في

في مقدمة القـيم الموجـودة فـي     والسياسية واالقتصادية جتماعيةاالوقد جاءت القيم السلبية 

العالقات الجنسية غير الشرعية في الترتيـب األول بالنسـبة   الت التليفزيونية، كما أن المسلس

  ، وجاء الكذب في المرتبة الثانية.للسلبيات االجتماعية

جـال وسـيدات   والتي جاءت تحت عنوان "العالقة بين صـورة ر  )2007عبد الغنى(جيهان 

 هـدفت إلـى معرفـة    األعمال في الدراما التلفزيونية وإدراك الجمهور لواقعهم اإلجتماعي"،

إدراك الجمهور لـواقعهم  العالقة بين صورة رجال وسيدات األعمال في الدراما التليفزيونية و

قدمت رجال وسـيدات  التي درامية ال لب األعمالأغاالجتماعي، وقد توصلت الدراسة إلى أن 

تصدر المضمون االجتماعي بقية المضامين في الدراما و، كانت ضعيفة األعمال بشكل إيجابي

   .يفضلونه عدد كبير من المشاهدين التليفزيونية المقدمة والذي

والتي جاءت تحت عنوان "صورة األسرة العربية في الدراما التلفزيونية  )2008(الكنانىلبنى 

هـدفت إلـى   اك الجمهور العربي للواقع االجتماعي لها"، والقنوات الفضائية وأثرها على إدر

صورة األسرة العربية في الدراما التليفزيونية بالقنوات الفضائية العربية وأثرها علـى   معرفة
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وأهم ما توصلت إليـه الدراسـة، أن الواقـع    ور العربي للواقع االجتماعي لها، إدراك الجمه

سيادة نمط (األسرة النواة) بين أنواع األسر العربية،  التليفزيوني يطابق الواقع الفعلي من حيث

مخالفة الواقع التليفزيوني الواقع الفعلي حول مدى عمل المرأة العربية حيث يكـرس الواقـع   

  ية ربة منزل.التليفزيوني فكرة أن األفضل أن تكون المرأة العرب

سلسـالت المدبلجـة   والتي جاءت تحت عنوان "القـيم التـي تقـدمها الم   ) 2008(النجاردينا 

القيم هدفت إلى معرفة المعروضة في القنوات الفضائية العربية ومدى ادراك المراهقين لها"، 

التي تقدمها المسلسالت المدبلجة المعروضة في القنوات الفضـائية العربيـة ومـدى إدراك    

األولـى  احتلت السلوكيات السـلبية المرتبـة    أهم ما توصلت إليه الدراسة، و ،المراهقين لها

  .بالنسبة للدراما المدبلجة عينة التحليل واحتلت مظاهر العنف المرتبة الثانية

الدراسات الوصفية والتي وصفت صورة بعض فئات المجتمع أو شرائحه مثل  النوع الثاني:

المرأة، الرجل، المعلم، األسرة، واألب واألم وغيرها.، أو درست ووصفت صورة المجتمعات 

تها الدراما التلفزيونية، مثل دراسة صورة تركيا في الدراما العربية، صورة األخرى كما تناول

  اإلسرائيلي في الدراما المصرية. صورة العرب في األفالم األمريكية...الخ.

-والتي جاءت تحت عنوان "صورة رجل الدين في التلفزيون المصري ) 1996لبنى الكناني(

رجل الدين كمـا تعكسـها الـدراما    صورة رف على هدفت إلى التع ،"دراسة تحليلية وميدانية

التلفزيونية، وقد أظهرت النتائج أن الصورة التي ظهر فيها رجال الدين هي صورة إيجابيـة،  

   مما أنعكس ذلك على عينة الدراسة.

هدفت إلى  "،عالمعنوان "صورة المعلم في وسائل األ ت تحتوالتي جاء) 1997عبيد (عاطف 

، فقد خرج الباحث بعد تحليل عدد من المسلسالت، إلى اإلعالموسائل  صورة المعلم في معرفة
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أن الصورة التي قدم فيها المعلم في الدراما التلفزيونية كان صورة سلبية، ظهر خاللها بعـدم  

  االهتمام بمظهره، غير آمين، يسعى إلعطاء الدروس الخصوصية، منافق ومتسلق.

حت عنوان "صورة الشباب في الدراما العربية التي والتي جاءت ت )2007(عبد الفتاح األميرة

ة التي يقدمها الدراما العربي فيصورة الشباب هدفت إلى معرفة يقدمها التلفزيون المصري"، 

ب باألعمال البيئات التي ظهر بها الشبا تنوع، وقد توصلت الدراسة إلى التليفزيون المصري

  .لراقي هي األبرز بين البيئات األخرىوقد كانت بيئة الحضر ا، الدرامية محل الدراسة

  تعليق على الدراسات السابقة:) 4-1(

، األول جاء الدراسات التي بحثت اتجاهينجاءت الدراسات التي تناولت موضوع الدراما في 

الشباب، الواقع  اتجاهاتالمهن، التنشئة االجتماعية،  مثل المتغيراتفي عالقة الدراما مع أحد 

  الخ.  االجتماعي

الثاني من هذه الدراسات فكانت دراسات وصفية أي أنها وصفت كيف ظهر رجال  االتجاهما أ

الدين داخل الدراما، وكيف ظهر المعلم داخل الدراما، وكيف كانت صورة الشباب داخل 

الدراما على تشكيل هذه ، ولم تعطينا كيف تعمل ونمضمنهج تحليل الم استخدمتاما، فهي الدر

  .؟الصورة

الدراسات التي تناولت الدراما لم تتناول الدراما التركية أو المدبلجة على وجه  أنكما  

معظم  أنالخصوص، ولم تقم بدراسة عالقة الدراما وقدرتها على رسم الصورة الذهنية، كما 

هذه الدراسات كانت دراسات كمية أكثر من كونها دراسات كيفية أو أنها جمعت بين المنهجين 

  الكمي والكيفي.
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ذه الدراسات لم تتناول الدراما التركية من جهة، وأسباب شغف المواطن العربي بشكل عام، فه

والمواطن الفلسطيني بشكل خاص بها، ولم تتناول عالقة الدراما التركية برسم الصورة الذهنية 

  لتركيا أو للمجتمع التركي.

كيف تعمل الدراما من  أهمية، وهي األسئلةعن أكثر  اإلجابة إلىهذه الدراسات  افتقرتوقد 

حيث أن الدراسات السابقة ؟، رسم الصورةخالل محاورها (المشهد، القصة، الشخصية) على 

رسم الصورة الذهنية، بل أكتفت بالتلميح لم تجبنا على هذه التساؤالت عن دور الدراما في 

   على أهمية الدراما وعالقتها مع بعض المتغيرات، وأثرها.

  النظري للدراسة: اإلطار ستنتاجات حولبعض اإل

التلفزيون، وهذه العالقة غيـر مبينـة   ونالحظ أن هناك عالقة بين الدراما والصورة  .1

وواضحة بشكل كبير، ولكنها عالقة منطقية نشأت مع الزمن، حيث أن الدراما كانـت  

التكنولوجية الحديثـة، وخاصـة    كتشافاتوباإلقديماً تعمل على التأثير على المجتمع، 

 والتلفزيون أصبحت أكثر تأثيراً، وأكثر إنتشاراً.ة الصور

التلفزيون في كل ما يقوم ببثه عبر شاشته يقوم بصناعة الرموز وإنتـاج الرأسـمال    .2

الرمزي، من خالل مراكمته وتركيزه على الصورة الذهنية اإليجابية لعنصر معين، أو 

التلفزيون منتج من خالل التركيز على صورة ذهنية سلبية لعنصر معين، حيث يعتبر 

 للرأسمال الرمزي من خالل السلطة الرمزية غير المرئية التي يمارسها.

الدراما التلفزيونية تقوم بالحد من الخيال، وتقوم بترسيخ الصورة الذهنية داخل ذهـن   .3

الشـغف بالـدراما    .أو تعديل صـورة  المتلقي، فالدارما التلفزيونية تعمل على تعزيز

الفضول والمفاجأة والتوتر واليوم كانت لشاشات العـرض دور  التلفزونية يعود لبنية 

  كبير في زيادة شغف المشاهدين بالدراما التلفزيونية لما تمتلكه من قدرات فنية كبيرة.
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  الفصل الثالث:

 منهجية الدراسة:
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جراءات تناول الباحث في هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها. وكذلك ِإي

لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة،  التحليلي استخدم الباحث المنهج الوصفيوقد  .تطبيق الدراسة

وتفسيرها للوصـول إلـى   ظاهرة وذلك ألن المنهج الوصفي يهتم بوصف ما هو كائن من ال

، وقد أستخدم الباحث نوع البحث الكمي والكيفي، حيث أن البحث استخراج النتائج وتعميمها

ورصدت الدراسـة  وكذلك  قام بإعطاء مؤشرات ساعدت البحث الكيفي على التحليل. الكمي

أسباب اإلقبال على الدراما التركية لدى مجتمع الطلبة في جامعة الخليل، ومن خالل ذلك تم 

  التعرف على دور الدراما التركية في رسم صورة تركيا لدى طلبة جامعة الخليل.

  مجتمع الدراسة وحدودها:

ـ  ليار جامعة الخليل كمجتمع للدراسة وذلك تم اخت ة فـي أكبـر   ودكون جامعة الخليـل موج

ت أول كلية فيهـا  ئوقد أنش ،الجامعات في محافظة الخليل أقدممحافظات الضفة الغربية، وهي 

واكبر نسبة من الطلبة من محافظة الخليل يدرسون في هذه الجامعة، كمـا أنهـا    ،1971 عام

(كليـة التربيـة وعلـم     ة في المحافظة التي تدرس العلوم االجتماعيةالجامعة النظامية الوحيد

 7000حـوالي   2010ويبلغ عدد طالب جامعة الخليل المسجلين للعام . النفس، وكلية اآلداب)

% (العالقـات العامـة لجامعـة    22% ونسبة الـذكور  78طالب وطالبة، وتبلغ نسبة اإلناث 

تـم   ،لنسبة المرتفعة من اإلناث الملتحقات بالجامعةول المعطيات،لهذه  ونظراً .)2010،الخليل

وستكون العينة عبارة عن مجموعـات بؤريـة    .اختيار جامعة الخليل لتكون مجتمع الدراسة

 ،الجنسكل من يراعى في اختيار العينة للمجموعات البؤرية وس ،اإلناثومركزة من الذكور 

أهميتهـا  هـو   لبـة يار شريحة الطتخاوالسبب في  .ومكان السكن ،والسنة الدراسية ،والكلية

ولكون هذه الشريحة أكثر  ،في المجتمع اًمهم اًرافد الجامعات طلبة في حيث يشكل ،المجتمعية

  في المجتمع والمحيط. وتأثيراً الفئات العمرية تأثراً
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  عينة الدراسة:

 طالب وطالبة من طلبة جامعة الخليـل، مسـجلين للفصـل    )290( من تكونت عينة الدراسة

من  بسيطةتم اختيارهن بالطريقة العشوائية ال. 2011/2012الدراسي األول من العام الدراسي 

من مجتمع الدراسة الكلي؛ إذ أن استخدام هذه الطريقة يعني أن لكل فـرد مـن    حيث الجنس

%) من مجتمـع  5في العينة. وتمثل العينة ما نسبته ( الختيارهأفراد المجتمع فرصة متساوية 

  ، يبين توزيع العينة.)1رقم ( الجدولو، لكليالدراسة ا

السـنة الدراسـية   ، والكليةو، جنسلتوزيع أفراد عينة الدراسة؛ تبعاً ليوضح  ):1جدول رقم (

  .ومكان السكن

 القيم الناقصة النسب المئوية العدد المتغيرات

           جنس ال
 23.4 68 ذكر   -         

 76.6 222 أنثى

     مكان السكن
  

        5 
 1.0 3 مخيم

 38.3  111 مدينة

 59.0 171 قرية

 1         الكلية

 9.0 26 العلوم

 14.8  43  التربية

 51.0 148  اآلداب

 14.8 43  الزراعة

 2.4 7  الشريعة

 6.6 19  اإلدارة 

 1.0  3  التمريض

  السنة الدراسة

3 

 66.9 194  األولى

 14.8 43  الثانية

 8.3 24  الثالثة

 9.0 26  الرابعة
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%، وذلك 76.6ظهر الجدول أن نسبة اإلناث في العينة هي أعلى من نسبة الذكور وقد بلغت ي

ألن مجتمع الدراسة فيه، اإلناث عددهم أكبر من الذكور، وأن نسبة سكان القرى جاءت أعلى 

حيث أن نسـبة  من سكان المدينة والمخيم، ألن المجتمع الفلسطيني يسكن الريف بشكل عام، 

هم في كلية  ون المدينة، وأن أعلى نسبة للطلبة% يسكن38.3%، مقابل 59سكان القرى بلغت 

%، والسبب يكمن في أن كلية اآلداب هي أكثر كلية فيها تخصصات، 51اآلداب والتي بلغت 

ـ  14.8وأقدم كلية في الجامعة، تليها التربية والزراعة التي بلغت  ت %، تليها العلوم التـي بلغ

%، 14.8%، تليها السنة الثانيـة  66.9%، وقد بلغت نسبة السنة األولى من عينة الدراسة 9

  %.8.3%، تليها السنة الثالثة 9وتليها السنة الرابعة 

، 12/10/2011 خميس الموافقكذلك عقد مجموعتين بؤريتين: عقدت المجموعة األولى يوم ال

ذكور، وقد عقدت المجموعة  8إناث و 9 طالب، 17المجموعة هذه في  اوكان عدد من شاركو

تغيير االجتمـاعي،  مؤسسة ادوار لل ، وقد تم دعوة الطلبة من خالل2:00-12:00ة من الساع

عقدت المجموعة الثانية يوم الثالثاء الموافق على كافة السنوات والكليات، و وقد توزع الطلبة

إنـاث، وقـد    14وذكور،  4طالب وطالبة،  18 فيها ، وكان عدد المشاركين22/11/2011

 عن طريق ، وقد تم دعوة الطلبة1:30-11:00ة في جامعة الخليل من الساع عقدت المجموعة

عمادة شؤون الطلبة وبشكل عشوائي، وقد توزع الطلبة على كافة السنوات والكليات. وسوف 

  دراسة.نات التي تم تجميعها من المجموعتين البؤريتين في الجانب الكيفي من الاتساعد البي
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  أدوات جمع البيانات:

وذلـك مـن أجـل أن     )المرفقة في الجزء الخاص بالمالحق(ستبانة : تم استخدام اإلستبانةاإل

طالـب   290ستبانة علـى  ، وقد وزعت اإلبانة مؤشرات نقوم بدراستها كيفياًتستعطينا هذه اإل

      وطالبة، وكانت تعبأ تحت مالحظة الباحث.

ختيار هذه الطريقة للحصول على معلومات ألنها توفر الكثير مـن  تم االمجموعات البؤرية: 

كما أنها تساعدنا في الجزء الكيفي من الدراسة، ألننا نستطيع سؤال المبحوثين  الوقت والجهد،

عن مسلسالتهم المفضلة، وعن سبب التفضيل، ونسألهم عن المشاهد المفضلة وعـن سـبب   

بب التفضيل، ويمكـنهم وصـف صـورة تركيـا     التفضيل، وعن الشخصيات المفضلة، وس

  .)األسئلة المرفقة في المالحق(، وقمنا بسؤالهم نتم عقد مجموعتان بؤريتي بالكلمات،

  :صورة تركيا مقياسصدق 
، بعرضـها علـى األسـتاذ المشـرف    قام الباحث بالتحقق من صدق مقياس الدراسة، وذلك 

مالحظات حول بعض األسئلة، والتـي  ) من المحكمين، الذين أبدوا بعض ال3على ( اوبعرضه

تم أخذها بالحسبان عند إخراج الدراسة بشكلها النهائي. كما قام الباحث بالتحقق مـن صـدق   

لكل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقيـاس،   االرتباطالمقياس بإخراج مصفوفة 

  )2وقد جاءت النتائج كما هو واضح في جدول رقم (
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فقرات  ارتباطلمصفوفة  )Pearson Correlation( بيرسون االرتباطتائج معامل ): ن2(جدول 

  صورة تركيا لدى طلبة جامعة الخليل.أداة دراسة 

رقم 
 الفقرة

قيمة االرتباط 
)R( 

الداللة 
 اإلحصائية

رقم 
 الفقرة

قيمة االرتباط 
)R( 

الداللة 
 اإلحصائية

1 0.19  0.001 16 0.33 0.000 
2 0.28 0.000 17 0.52 0.000 
3 0.12 0.037 18 0.38 0.000 
4 0.13  0.025 19 0.38 0.000 
5 0.08 0.201 20 0.37 0.000 
6 0.10 0.094 21 0.28 0.000 
7 0.16 0.007 22 0.32 0.000 
8 0.40 0.000 23 0.20 0.001 
9 0.34 0.000 24 0.27 0.000 

10 0.12 0.042 25 0.33 0.000 
11 0.43 0.000 26 0.36 0.000 
12 0.12 0.037 27 0.33 0.000 
13 0.28 0.000 28 0.36 0.000 
14 0.33 0.000 29 0.38 0.000 
15 0.32 0.000 30 0.40 0.000 

  
طلبـة  لـدى   فق رات مقی اس ص ورة تركی ا      ارتباط ات یتبین لنا من الجدول السابق أن جمیع ق یم  

م ع الدرج ة الكلی ة للمقی اس دال ة إحص ائیًا، مم ا یؤك د أنھ ا تش ترك مع ًا ف ي قی اس              جامعة الخليل 

  صورة تركیا لدى أفراد العینة.

  :صورة تركيا مقياسثبات 
الداخلي لفقرات المقياس بحساب معامـل   االتساقتم التحقق من ثبات مقياس الدراسة بفحص 

) على الدرجة الكلية للمقياس. وقد بلغت قيمة الثبات لمقيـاس  Cronbach Alphaكرونباخ ألفا (

  ) ، و بهذا يكون المقياس على درجه عالية من الثبات.Alpha )0.68التعلق العاطفي 
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  المعالجة اإلحصائية
وقد تـم إدخالهـا    ،احث بمراجعتها تمهيداً إلدخالها للحاسوببعد جمع بيانات الدراسة، قام الب

للحاسوب بإعطائها أرقاماً معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقميـة، حيـث أعطيـت    

غيـر  )، 2=( محايد)، 1=( موافق: أسباب مشاهدة الدراما التركية اإلجابات الخاصة بمقياس

مقياس صورة تركيـا الطبيعيـة واإلجتماعيـة    ب فيما أعطيت اإلجابات الخاصة )،3=(موافق 

  .)3=( غيرموافق)،2=( محايد)، 1=(موافق : والثقافية

  

ستخراج األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات إتمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، ب

 ) α(0.05 ≥ الحسابية، واالنحرافات المعيارية. وقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستوى 

واختبـار  )، Chi sq( )، اختبـار t-testاستخدام االختبارات اإلحصائية اآلتية: اختبـار (ت) ( ب

)Tukey ) ومعامل االرتباط بيرسـون ،((Pearson Correlation     لمصـفوفة ارتبـاط فقـرات

وذلك باستخدام الحاسوب، وباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة   اإلستبانة،

)SPSS.(  
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  الفصل الرابع:
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  :كمياً عرض النتائج

  . الطلبة والمتابعة للدراما التركية:1

  :المسلسالت) التركية من قبل الطلبةيوضح نسبة المتابعة للدراما (): 3رقم ( جدول

 القيم الناقصة النسب المئوية العدد المتغيرات

           ت) التركية ؟هل تابعت/ي أو تتابع/ي الدراما( المسلسال
 96.9  281 نعم  -         

 3.1 9 ال

جامعـة الخليـل هـي     لمتابعة للدراما التركية لدى طلبة) إلى أن نسبة ا3يشير الجدول رقم (

جميع مـن   %، وقد أكد3.1جداً، وأن نسبة من ال يتابعون هي  ة%، وهي نسبة مرتفع96.9

  أنهم يتابعوا الدراما التركية. ن أيضاًين البؤريتيشاركوا في المجموعت

تدل هذه النسبة على حجم انتشار الظاهرة، ظاهرة متابعة الدراما التركية، فالنسبة هنا تصـل  

إلى حد إجماع مجتمع الدراسة على متابعة الدراما التركية، فحجم الظاهرة كبير، وحجم التأثير 

  كبير.  

  :الفروق ما بين الذكور واإلناث في المتابعة) 1-1(

حسب متغير الجنس  نسبة المتابعة) للفروق في Chi sq( نتائج اختبار كاي): 4رقم ( جدول
  باألعداد، والنسب المئوية.

الجنس / 
 المشاهدة

 Chi Df Sig المجموع ال نعم

 3  65 ذكر
 

68   
  
  
  
  

0.506  
  
 

  
  
  
1 

  
  
  

0.477 

 23.4 4.4 95.6 النسبة 

  216 أنثى
 

6  
 

216  
 

 76.6 2.7 97.3 النسبة

  281 المجموع
 

9  
 

226  
 

 100 3.1 96.9 النسبة
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أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   )، 4رقم ( تشير المعطيات الواردة في الجدول

جنس الطلبة الذكور واإلناث متساوين في متابعـة الـدراما    حيث أن )، α(0.05 ≥ المستوى 

  % لإلناث.97.3، و% للذكور95.6التركية، بنسبة الموافقة 

من خالل المجموعات البؤرية أنه ليس هنـاك   ا، الحظنتم عقدهاأما المجموعات البؤرية التي 

فروق ما بين الجنسين في متابعة الدراما التركية، كما أنه ليس هناك فروق كما الحظنا ما بين 

ك من يدعي أن حجم وهنا الكليات المختلفة، والسنوات المختلفة عندما عقدة المجموعة البؤرية.

  المتابعة لدى النساء أكثر من الرجال، وهذا ليس صحيح حسب النتائج.

  :لدى الطلبة مصدر الحصول على صورة تركيا. 2

تبـر  التـي تع  والمدرسـة  تتنوع مصادر حصول الفرد والمجتمع على الصورة، فمن العائلة

والجامعة، ووسـائل   فولة،ذي يعيش فيه مرحلة الط، ومن ثم المجتمع الالحاضن األول للطفل

للحصول على صورة تركيـا،   كن في دراستنا، كان المصدر األولاإلعالم بكافة أشكالها، ول

  ).5المسلسالت التركية، كما يوضح الجدول رقم (

  على صورة تركيا: يوضح مصدر حصول الطلبة): 5جدول رقم (

 القيم الناقصة النسب المئوية العدد المتغيرات

     ي؟\ي على صورة تركيا في ذهنك\من أين حصلت
  

      1 
  2.1  6 الكتب المدرسية

 4.1  12 العائلة

 19.3 56 اإلعالموسائل 

 69.7  202  المسلسالت التركية

 0.7  2  والمسلسالت اإلعالمالعائلة ووسائل 

 2.4 7  والمسلسالت اإلعالموسائل 

الزيارة، االنترنت، المسلسالت، حديث 
  الناس

4 1.2 
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) إلى أن نسبة من حصلوا على صورة تركيا مـن خـالل المسلسـالت    5يشير الجدول رقم (

المختلفة  اإلعالم%، ونسبة من حصلوا على صورة تركيا من خالل وسائل 69.7التركية هي 

%، وهي نسبة كبيرة جداً، وأن نسبة من 19.3من صحف وتلفزيون وراديو وما إلى ذلك هي 

%، وبالتـالي  2.4وسائل اإلعالم والمسلسالت مجتمعة هـي   حصلوا على الصورة من خالل

  %.91.4تكون نسبة من حصلوا عليها من وسائل اإلعالم والمسلسالت هي 

هذه النسبة كبيرة جداً، تدل على حجم التأثير الذي تلعبه وسائل اإلعالم، والدور التربوي الذي 

سرة والمدرسة والجامعة، أذاً ية وهي األتقوم به، فهذا هدم للمؤسسات التقليدية التي تقوم بالترب

من اإلنسان يحصل على معظم مواقفه وأفكاره وتصوراته ومفاهيمه وتوجهاته وتعليمه وتربيته 

جداً ممن يعتمدون على العائلة والمدرسة في الحصول علـى   وسائل اإلعالم، وأن نسبة قليلة

ساؤل عن حجم التأثير الذي تمتلكه الصورة الذهنية عن المجتمعات األخرى، وهذا يدعو إلى الت

  من ناحية، والمسلسالت التركية من ناحية أخرى.  اإلعالموسائل 

طالب ممن شاركوا في المجموعات البؤريـة أن   27أما في المجموعات البؤرية، فقد أعرب 

أن مصـدر الصـورة    من الطلبة 2مصدر تكون الصورة لديهم هي المسلسالت، وقد أعرب 

من خالل األصدقاء، وطالب واحد من خالل الخيال،  من الطلبة 2م، وأعرب لديهم هي اإلعال

  ولكن تبقى المسلسالت التركية هي المصدر األول بال منازع للحصول على صورة تركيا.

ومهما كانت مصادر حصول الطلبة على صورة تركيا، تبقى المسلسالت التركية هي المصدر 

ن تركيا، وصورة عن المجتمع التركي، فهي تعتبـر  الرئيس في كونها تعطي الطلبة صورة ع

  المجتمع التركي.وسيلتها للنفاذ الى العالم الخارجي، والتعرف على 
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  . عدد المسلسالت المتابعة من قبل الطلبة:3
  :عدد المسلسالت التي تابعها الطلبةيوضح ): 6جدول رقم (

 القيم الناقصة النسب المئوية العدد المتغيرات

 1         تتابعيها؟ \لمسلسالت التركية التي تابعتها أو تتابعها كم عدد ا

 28.3 82 مسلسل واحد

  21.7 63  مسلسالن
  24.8 72  ثالثة مسلسالت
  8.6 25  أربع مسلسالت 

 4.5 13  خمس مسلسالت 

 9.0 26  ست مسلسالت فما فوق

%، ونسبة من 28.3هي  ) إلى أن نسبة من شاهدوا مسلسل تركي واحد6يشير الجدول رقم (

%، وهي نسـب  21.7%، ونسبة من شاهدوا مسلسلين هي 24.8شاهدوا ثالث مسلسالت هي 

%، وأن مجمـوع مـن   9ليست قليلة، كما أن نسبة من شاهدوا ست مسلسالت فأكثر بلغـت  

حـد  %، ومجموع من شاهدوا مسلسالن ومسلسل وا46.9شاهدوا فوق الثالث مسلسالت هي 

مسلسـل   20خالل المجموعات البؤرية أنهم تـابعوا   بعض الطلبة %. وقد أعرب53.1هو 

  تركي كحد أقصى إلى مسلسلين كحد أدنى.

  . الطلبة وساعات المتابعة للدراما التركية:4
  يوضح الساعات التي يقضيها الطالب في متابعة الدراما التركية:): 7جدول رقم (
 القيم الناقصة النسب المئوية العدد المتغيرات

 ؟ها في متابعة المسلسالت التركية خالل اليومنتقضي\ساعة تقضيهاكم 

9 

 0.7 2  وال ساعة

 53.1 154  ساعة

 26.2 76  ساعتين

 9.3 27  ثالثة ساعات

 6.6 19  أربع ساعات

 1.0 3  خمس ساعات
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) إلى أن نسبة من يقضون ساعة واحدة في مشاهدة الدراما التركية هـي  7يشير الجدول رقم (

  %.9.3%، ونسبة من يقضون ثالث ساعات هي 26.2%، ونسبة من يقضون ساعتين 53.1

في اإلفصاح عن عدد الساعات التي يقضونها على  قادي أن هناك تورية من قبل الطلبةوباعت

في قول الحقيقـة   وهذا ألنني الحظت خجل بعض الطلبة التلفزيون في متابعة الدراما التركية،

لهم، فقد يقول الطالب في البداية انه ال يتابع، ثم تجده يجيبك على عدد  خوفاً من النظرة السلبية

تعيد السؤال عليه هل تتابع؟ يصرح لك أنه يتابع، ويجبك المسلسالت والساعات التي يقضيها، ف

المشـاركين   أعرب الطلبةوقد مسلسل المفضل. عن الشخصية المفضلة والمشاهد المفضلة وال

ساعات كحد أقصى، وسـاعة   5نهم تابعوا المسلسالت التركية لمدة في المجموعات البؤرية، أ

  واحدة كحد أدنى، خالل اليوم الواحد.

  الفروق ما بين الذكور واإلناث في ساعات المشاهدة:) 4-1(

حسب متغير الجنس  ساعات المشاهدة) للفروق في Chi sqنتائج اختبار كاي( :)8رقم( جدول
  :باألعداد، والنسب المئوية

 س / الجن
ساعات 
 المشاهدة

وال 
  ساعة

ثالثة   ساعتين   ساعة
  ساعات

أربع 
 ساعات

خمس 
  ساعات

 فما فوق

 Chi df sig المجموع

  35  0.0 ذكر
 

17 13  
 

1 0.0 66   
  
  
  
  

14.286  
  
 

  
  
  
5 

  
  
  

0.014 

 23.5 0.0 1.5  19.9 25.8 53.0 0.0 النسبة 

  2 أنثى
 

119  
 

59  
 

14  
 

18  
 

3  
 

215  
 

 76.5 1.4 8.4 6.5 27.4 55.3 0.9 النسبة

  2 المجموع
 

154  
 

76  
 

27  
 

19  
 

3  
 

281  
 

 100 1.1 6.8 9.6 27.0 54.0 0.7 النسبة

 ≥المسـتوى  ذات داللـة إحصـائية عنـد     أنه توجد فروق إلى) تشير 8رقم ( الجدول يشير

0.05)α،(  هناك فروق في عدد ساعات المتابعة بين ساعة واحدة وخمس سـاعات حيث أن ،

% عند اإلنـاث،  55.3% عند الذكور، و 53 -ساعة واحدة -كلما كانت ساعات المشاهدة أقل
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% عند اإلناث. وهذا يؤكد ما أشـرنا  1.4وصفر % عند الذكور في مشاهدة خمس ساعات، و

  إليه أن الفروق كانت في ساعات المتابعة، وليس في المتابعة بحد ذاتها.

  ) المفضلة:ونوع الدراما (المسلسالت . الطلبة5

، فقد تنوعت المسلسالت لسالت التركية المفضلة لدى الطلبة) نوع المس9يوضح الجدول رقم (

، "اآلكشـن "التركية المدبلجة على الشاشات والفضائيات العربية، فكانت منها الرومانسـية، و 

  واالجتماعي، والكوميدي، وهذه حال الدراما بشكل عام.

  حسب نوع المسلسالت المفضلة:؛ الطلبة عينة الدراسةتوزيع أفراد يوضح : )9رقم( جدول

 القيم الناقصة النسب المئوية العدد  المتغيرات

           تفضلينها ؟ /ما هو نوع المسلسالت التي تفضلها
 27.9 81  اآلكشن 5         

 27.2 79 االجتماعية

  36.9  107  الرومانسية
 1.0 3  االجتماعية/ الرومانسية

 0.7 2  االجتماعي/ ناآلكش

 1.7 5  / رومانسيناآلكش

 1.4  4  ي/ االجتماعي/ رومانسناآلكش

 0.3 1  كوميدي

 1.0 3  رعب

%، وتلتهـا  36.9تفضيل الطلبة للمسلسالت الرومانسـية بنسـبة    إلى) 9يشير الجدول رقم (

%، ثم المسلسـالت االجتماعيـة والتـي تنـاقش القضـايا      27.6بنسبة  "ناآلكش"مسلسالت 

واالجتماعية  "ناآلكش"ظ بعدم وجود فرق ما بين مسلسالت %، ونالح27.2االجتماعية بنسبة 

  "ناآلكش"الجتماعية تحمل في طياتها مشاهد في مستوى التفضيل، وذلك لكون المسلسالت ا

  بكثرة، كما يشير الجدول. 
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  ) الفروق ما بين الذكور واإلناث في نوع الدراما التركية المفضلة:5-1(

حسب متغير  نوع الدراما المفضلة) للفروق في Chi sqنتائج اختبار كاي(: )10رقم ( جدول
  :الجنس باألعداد، والنسب المئوية

أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد     )،10رقم ( شير المعطيات الواردة في الجدولت

% 54.5بين الذكور واإلناث في تفضيلها لبعض أنواع الدراما، إذ أن  )، α(0.05 ≥ المستوى 

% من اإلناث، وكـذلك هنـاك   20.6(اإلثارة)، مقابل "كشن"اآلسلسالت من الذكور يفضلون م

% مـن  33.3ها، وو% من الذكور الذين فضل9.1فروق في المسلسالت االجتماعية حيث أن 

اإلناث فضلوا المسلسالت االجتماعية، وهناك تشابه بين الذكور واإلناث في نسـبة التفضـيل   

 بما فيها المسلسالت الرومانسية. لبقية أنواع المسلسالت(الدراما) المفضلة،

  ) الفروق ما بين الكليات المختلفة ونوع الدراما المفضلة:5-2(

حسب متغير  نوع الدراما المفضلة) للفروق في Chi sqنتائج اختبار كاي(): 11رقم ( جدول
  باألعداد، والنسب المئوية. كليةال

نوع  الجنس / 
 الدراما

واآل
عية  نكش
تما
الج
ا

سية  
مان
رو
ال

ة/   
اعي
جتم
اال

سية
مان
رو
ال

  

عي
تما
 اج
شن
أك

سي 
مان
رو

ن/ 
كش
األ

ي/  
ماع
الجت
ن/ا
كش
األ

انس
روم

  ي

دي
ومي
ك

  

ال
عب
ر

وع  
جم

الم
 

Chi df sig  

  6  36 ذكر
 

20  0.0 0.0 2 2  0.0 0.0 66   
  
  
  
  

38.830 
  
 

  
  
  
9 

  
  
  

0.000 

 23.2 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 30.3 9.1 54.5 النسبة

 45 أنثى
 

73  
 

87  
 

3  
 

2  
 

3  
 

2  
 

1 
 

3 
 

219  
 

 76.8 1.4 0.5 0.9 1.4 0.9 1.4 39.7 33.3 20.6 النسبة

  81 المجموع
 

79  
 

107  
 

3  
 

2  
 

5 
 

4 
 

1  
 

3  
 

285  
 

 100 1.1 0.4 1.4 1.8 0.7 1.1 37.5 27.7 28.5 النسبة
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 )، α(0.05 ≥ ند المستوى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ع) الى 11رقم ( الجدوليشير 

% من طلبة الزراعة فضلوا المسلسـالت الرومانسـية،   46.5 حيث أنبين الكليات المختلفة، 

% من طلبـة العلـوم   40، و"كشن"اآل% من طلبة كلية الشريعة فضلوا مسلسالت 42.9مقابل 

  فضلوا المسلسالت االجتماعية وبقية المسلسالت لم يكن فيها فروق.

  

  

  

  
  

نوع  /  لكليةا
 الدراما 

شن
ألك
ا

عية  
تما
الج
ا

  

انس
روم
ال

  ية

سية
مان
رو
/ ال
عية
تما
الج
ا

  

عي
تما
الج
/ ا
شن
ألك
ا

 

سي
مان
رو

ن/ 
كش
األ

ي/  
ماع
الجت
/ ا
شن
ألك
ا

انس
روم

  ي

دي
ومي
ك

  

عب
ر

وع  
جم

الم
 

 
 
  
 

Chi 

 
 
  
 
df 

 
  
 
 
sig  

  10 6 العلوم
 

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 25 

  
71

.2
22

 
    

  
  
  
  
  
  
  

54 0.
05

0
 

  

 8.8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 40.0 24.0 النسبة 

 12 التربية
 

8  
 

18  
 

0.0 1 
 

2  
 

0.0 1 
 

1 
 

43  
 

 15.1 2.3 2.3 0.0 4.7 2.3 0.0  41.9 18.6 27.9 النسبة

 146 1 0.0 2 1 1 2 53 42 44 اآلداب

 51.4 0.7 0.0 1.4 0.7 0.7 1.4 36.3 28.8 30.1 النسبة 

 43 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0  20 14 8 الزراعة

  32.6 18.6 سبةالن
 

46.5 
 

0.0 0.0 2.3  
 

0.0 0.0 0.0 15.1  
 

 7 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 2 1 3 الشريعة

 2.5 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0  28.6 14.3 42.9 النسبة 

 17 0.0 0.0 0.0 1 0.0 1 4 4 7 اإلدارة

 6.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 23.5 23.5 41.2 النسبة

  2 0.0 0.0 التمريض
 

0.0 0.0 0.0 1  
 

0.0 0.0 3  
 

 1.1 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 النسبة 

  80 المجموع
 

79  
 

107  
 

3  
 

2  
 

5 
 

4 
 

1  
 

3  
 

284  
 

 100 1.1 0.4 1.4 1.8 0.7 1.1 37.7 27.8 28.2 النسبة
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  بين سنوات الدراسة المختلفة ونوع الدراما المفضلة: ) الفروق ما5-3(

حسب متغير  نوع الدراما المفضلة) للفروق في Chi sqنتائج اختبار كاي(): 12رقم ( جدول
  باألعداد، والنسب المئوية.السنة الدراسية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  ال أنه  ) ،12رقم ( تشير المعطيات الواردة في الجدول

هناك  حيث أندراما المفضلة، بين سنوات الدراسة المختلفة ونوع ال )، α(0.05 ≥ المستوى 

 تشابه في تفضيل المسلسالت بين سنوات الدراسة المختلفة.

 

 

 

 

 

 

  

سنة ال
 /  الدراسية
نوع 
 الدراما

شن
ألك
ا

عية  
تما
الج
ا

سية  
مان
رو
ال

  

سية
مان
رو
/ ال
عية
تما
الج
ا

  

األ
عي
تما
الج
/ ا
شن
ك

 

سي
مان
رو

ن/ 
كش
األ

ي/ 
ماع
الجت
/ ا
شن
ألك
ا

  
روم

سي
ان

  

دي
ومي
ك

  

عب
ر

وع  
جم

الم
 

 
 
 
Chi 

 
 
 
df 

 
 
 
Sig  

  53 54 األولى
 

74 2 2 3 2 0.0 3 193   
  
  

  
  
  
  

26.876 
  
 

  
  
  

  
  
27  

  
  
  

  
  

0.470 

 68.4 1.6 0.0 1.0 1.6 1.0 1.0 38.3 27.5 28.0 النسبة 

 11 الثانية
 

10  
 

15 
 

1 0.0 2  
 

2 1 
 

0.0 42  
 

 14.9 0.0 2.4 4.8 4.8 0.0 2.4  35.7 23.8 26.2 النسبة

 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 5 9 الثالثة

 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4 22.7 40.9 النسبة 

 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  8 11 6 الرابعة

  44.0 24.0 النسبة
 

32.0 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9  
 

  80 المجموع
 

79  
 

105  
 

3  
 

2  
 

5 
 

4 
 

1  
 

3  
 

282  
 

 100 1.1 0.4 1.4 1.8 0.7 1.1 37.2 28.0 28.4 النسبة
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  . أسباب متابعة الطلبة للمسلسالت التركية:6

 للمسلسالت التركية حسـب فقـرات الدراسـة    أسباب متابعة الطلبة يوضح): 13جدول رقم (

  :بالنسب المئوية

 غير موافق محايد  موافق السؤال

 21.0 22.8 53.8 ةبها مشاهد الرومانسييوجد 

 4.5 9.0 85.2 تحتوي على المشاهد واألماكن الطبيعية الخالبة

 35.9 26.9 35.5 عادات وطقوس قريبة من بيئتنا العربية 

 13.4 24.8 58.6 دراما جديدة مختلفة عن الدراما العربية 

 45.2 30.7 22.1 الضعف في الدراما العربية

جديد في الفكرة والمواضيع والطرح وطريقة التغيير والت
 المعالجة.

46.9 28.3 22.4 

 25.5 27.2 45.5 التأثيرات الصوتية واإلضاءة البراقة

 15.9 19.3 63.1 لهجة الدوبالج (اللهجة السورية)

 49.7 29.7 18.3  يوجد لدي وقت فراغ كبير

 11.0 19.7 66.9  الرغبة في اإلطالع على كيف يعيش األتراك

 50.0 23.4 24.5  أصبحت شخص معتاد عليها

 18.6 13.1 65.9  أتسلى بها في أوقات فراغي

أعيش لحظة من التفاعل مع حياة أفضل من تلك التي 
  أعيشها

30.3 25.2 42.4 

 18.3 17.2 62.8  تظهر بها شخصيات أحبها

 13.1 20.0 66.6   نوجود بعض مشاهد واآلكش

 15.9 18.6 64.8  أزياء بعض الممثالت والممثلين 

 12.8 17.6 69.0  قصص بعض المسلسالت تعجبني وأتعلق بها

وجود المشاهد الطبيعية يأتي فـي الدرجـة األولـى بنسـبة      أن إلى) 13يشير الجدول رقم (

%، تليها الرغبة فـي  69بها بنسبة  وأتعلق%، تليها قصص بعض المسلسالت تعجبني 85.2
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بنسـبة   "كشن"اآل%، تليها وجود بعض مشاهد 66.9ة اإلطالع على كيف يعيش األتراك بنسب

66.6.%  

عبارات التي تدل على الجوانب اإلجتماعية، وهي عبارة الرغبة فـي اإلطـالع   الونالحظ هنا 

%، وهـذا  67حوالي  إلىعلى كيف يعيش األتراك، والتي حصلت على نسبة موافق وصلت 

و حب الحصول على المعلومات، فحب يدل على أن من أهم أسباب المتابعة للدراما التركية ه

المسلسالت،  الحصول على المعلومات وعلى كيف يعيش األتراك جعل من الطلبة يتابعون هذه

به عن طريق اإلعالم، والمناهج، ولعل المسلسالت فرصة كبيرة لكي  ناسمعفالمجتمع التركي 

  نتعرف على هذا المجتمع بشكل كبير.

ت في "أعيش لحظة من التفاعل مع حياة أفضل من تلـك التـي   أما العبارة الثانية والتي تمثل

%، 30 إلـى أعيشها"، نجد أن نسبة من وافقوا على هذه العبارة ليست كبير إذ أنها وصـلت  

%، مما يدل على أن مجتمع الطلبـة ال  42وبينما كانت نسبة من رفضوا هذه العبارة حوالي 

من تلك التي يعيشها، على الرغم مـن  يتابع هذه المسلسالت من أجل أن يعيش لحظة أفضل 

عدم موافقتهم على هذه العبارة أال أن هناك نسبة ال بأس بها من الطلبة تتابع المسلسالت مـن  

أجل أن تعيش حياة أفضل، وتصرح في خيالها، وتعيش واقع أجمل من ذلـك الواقـع الـذي    

 يعيشه. 
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لى المشـاهد واألمـاكن الطبيعيـة    ) الفروق بين الذكور واإلناث في عبارة تحتوي ع6-1(

  الخالبة:

عبارة يوجد بها المشاهد واألماكن ) للفروق في Chi sqنتائج اختبار كاي(): 14رقم ( جدول

  حسب متغير الجنس باألعداد، والنسب المئوية. الطبيعة الخالبة

ـ  ال أنه  )14رقم ( تشير المعطيات الواردة في الجدول د توجد فروق ذات داللة إحصـائية عن

الذكور واإلناث متساوين إلى حد كبير في اإلجابة بالموافقة )،  حيث أن  α(0.05 ≥ المستوى 

  % لإلناث.88.2% للذكور، 80.3بنسبة 

  :عبارة "يوجد لدى وقت فراغ" ) الفروق بين الذكور واإلناث في 6-2(

حسب  غيوجد لدي وقت فرا في عبارة ) للفروقChi sqنتائج اختبار كاي(): 15رقم ( جدول

  متغير الجنس باألعداد، والنسب المئوية.

   الجنس / 
المشاهد 
 الطبيعية

  Chi df sig المجموع غير موافق محايد  موافق

 9 53 ذكر
 

4 66   
  
  
  
  

2.748 
  
 

  
  
  
2 

  
  
  

0.253 

 23.1 6.1 13.6 80.3 النسبة 

 194 أنثى
 

17  
 

9  
 

220 
 

 76.9 4.1 7.7 88.2 النسبة

  247 المجموع
 

26  
 

13  
 

286  
 

 100 4.5 9.1 86.4 النسبة

   الجنس / 
 وقت الفراغ

  Chi df sig المجموع غير موافق محايد  موافق

 21 13 ذكر
 

32 66   
  
  
  
  

0.198 
  
 

  
  
  
2 

  
  
  

0.906 

 23.3 48.5 31.8 19.7 النسبة 

 40 أنثى
 

65  
 

112  
 

217  
 

  76.7 51.6 30.0 18.4 النسبة

  53 المجموع
 

86  
 

144  
 

283  
 

 100 50.9 30.4 18.7 النسبة
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 ≥ عند المستوى  فروق ذات داللةتوجد ال أنه  )15رقم ( تشير المعطيات الواردة في الجدول

0.05)α  ،(،لدى الذكور أجابوا بـأنهم غيـر   48.5حيث أن  في عبارة وجود وقت الفراغ %

% من اإلناث كذلك 51.6غ لديهم، مقابل موافقين أن متابعة الدراما التركية مرتبط بوقت الفرا

  أجابوا بعدم موافقتهم على أن السبب في المتابعة يعزى إلى وجود وقت فراغ لديهن.

في عبارة تحتوي على المشاهد واألماكن الطبيعيـة   بين أماكن سكن الطلبة) الفروق 6-3(

  الخالبة:

توجد المشـاهد واألمـاكن   عبارة ) للفروق في Chi sqنتائج اختبار كاي(): 16رقم ( جدول

  باألعداد، والنسب المئوية. مكان السكن حسب متغير الطبيعة الخالبة

توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   ال أنه  )16رقم ( تشير المعطيات الواردة في الجدول

كان المدن وافقوا على أن سـبب متـابعتهم   % من س84.5 )، حيث أن α(0.05 ≥ المستوى 

% من سكان القرى قـد وافقـوا   87.5للدراما التركية كان لوجود المشاهد الطبيعية الخالبة، و

 على أن سبب المتابعة هو وجود هذه المشاهد، مع العلم أنه ال توجد فروق كبيرة بين الطرفين.

 

  

مكان السكن/  
 المشاهد الطبيعية

  Chi df sig المجموع غير موافق محايد  موافق

 0 2 مخيم
 

1 3   
  
  
  
  

6.475 
  
 

  
  
  
4 

  
  
  

0.166 

 1.1 33.3 0.0 66.7 النسبة 

 93 مدينة
 

11  
 

6  
 

110  
 

 39.1 5.5 10.0 84.5 لنسبةا

 168 6 15 147  قرية

 59.8 3.6 8.9 87.5 النسبة

  242 المجموع
 

26 
 

13  
 

281  
 

 100 4.6 9.3 86.1 النسبة



63 
 

  :لدى وقت فراغ"  عبارة "يوجدفي  في أماكن سكن الطلبة  ) الفروق6-4(

مكان  حسب متغير يوجد لدي وقت فراغ) للفروق Chi sqنتائج اختبار كاي(): 17رقم( جدول
  باألعداد، والنسب المئوية. السكن

عنـد  توجد فروق ذات داللة إحصـائية  ال أنه  )17رقم ( تشير المعطيات الواردة في الجدول

% من سكان المدن غير مـوافقين علـى أن سـبب    54.2 حيث أن )، α(0.05 ≥ المستوى 

% من سكان القرى غير موافقين علـى أن  48.2المتابعة هو وجود وقت فراغ لديهم، مقابل 

   سبب المتابعة هو وقت الفراغ.

  . المسلسالت المفضلة لدى الطلبة:7

التي تم حصرها، تي تم عرضها على الشاشات و) المسلسالت التركية ال18يمثل الجدول رقم (

أعلى درجة  6)حرية وضع درجة التفضيل، فمثلت الدرجة ( ستبانة للطلبةوقد أعطي خالل اإل

لم يحظى بتفضيل  0أقل درجة، أي أن المسلسل الذي أعطي درجة  0تفضيل، ومثلت الدرجة 

ني أن تفضيله كان قليالً ، والمسلسل الذي حصل على درجة واحد في سلم التصنيف يعالطلبة

بأعلى  قد حصل على تفضيل الطلبة 6جدا بمستوى واحد، والمسلسل الذي حصل على درجة 

درجات التفضيل، وقد قمنا لحصر المسلسالت باختيار المسلسالت التي حصلت علـى أعلـى   

مكان السكن/ وقت 
 الفراغ

  Chi df sig المجموع غير موافق محايد  موافق

 0 1 مخيم
 

2 3   
  
  
  
  

2.382 
  
 

  
  
  
4 

  
  
  

0.666 

 1.1 66.7 0.0 33.3 النسبة 

 18 مدينة
 

31  
 

58  
 

107  
 

 38.5 54.2 29.0 16.8 النسبة

 168 81  54 33  قرية

 60.4 48.2 32.1 19.6 النسبة

  52 المجموع
 

85  
 

141  
 

278  
 

 100 50.7 30.6 18.7 النسبة
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، ووضعنها ضمن نسبة مئوية، فكانت النتائج كمـا هـي   6الدرجة  إلىنسبة تفضيل وصلت 

  ).18في الجدول رقم (موضح 

ونسبة التفضيل (حصـولها علـى    المفضلة لدى الطلبة، أسماء المسلسالت): 18جدول رقم (

  ):6درجة تفضيل 

 النسبة  اسم المسلسل   الرقم 
  ية ئوالم

النسبة   اسم المسلسل   الرقم 
  المؤية 

 11.0 األوراق المتساقطة  .22 26.9  سنوات الضياع   .1
 26.2 رددموع الو  .23  9.3  أيزيل   .2
 8.3  جامعة المشاغبين  .24 10.3  أحالم بريئة  .3
 7.9 جواهر  .25  4.8 األجنحة المنكسرة   .4
 16.9 صرخة حجر  .26 15.2  األرض الطيبة  .5
 9.3 عليا  .27 15.2 وتمضي األيام  .6
 6.9  رماد الحب  .28 1.7 الجدة الخارقة  .7
 1.7 االسم المستعار  .29 18.3  عاصي  .8
 1.4 سطنبول سبع تاللا  .30  6.6  غربة امرأة   .9
 5.5 الشهرة  .31 4.5  قلوب منسية   .10
 4.8 قصة شتاء  .32 18.3  الحب المستحيل  .11
 9.7 سنوات الصفصاف  .33 1.0  دموع الثلج  .12
  1.0  العاصفة الصامتة  .34 3.8  الحب والحرب  .13
 23.8 نور   .35 4.8  ويبقى الحب  .14
 8.3  بيت الكوابيس  .36 2.4  خاطفة القلب  .15
 29.3  واد الذئاب    .37 2.1  حد السكين  .16
 20.3  العشق الممنوع  .38 9.7  أكليل الورد  .17
 19.3  لحظة وداع   .39 15.2  الحلم الضائع  .18
 6.6  الغريب  .40 6.2  أمي  .19
 1.0  الربيع األخر   .41 9.7  ال مكان ال وطن  .20
 19.3  ميرنا وخليل    .42 2.4  الوعد  .21

(وادي الـذئاب، سـنوات   ، هـي لبةأن المسلسالت المفضلة لدى الط )18يشير الجدول رقم (

أما المسلسالت التي حصلت على نسبة تفضـيل   الضياع، دموع الورد، نور، العشق الممنوع)
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ـ   15 م % فهي (ميرنا وخليل، لحظة وداع، الحب المستحيل، عاصي، صـرخة حجـر، الحل

  تمضي األيام).الضائع، األرض الطيبة، 

% كنسبة تفضيل، والمسلسـالت  20من  وقد أخذنا المسلسالت التي حصلت على نسبة أكثر 

التي تكرر ذكرها في المجموعات البؤرية، وكما أننا أخذنا المسلسالت التـي تكـررت فيهـا    

المشاهد المفضلة، والمسلسالت التي ظهرت فيها الشخصيات المفضلة، وقد حصر العدد لدينا 

جامعـة   ى طلبـة ودوره في رسم صورة تركيا لدأسباب التفضيل، ت، سنأخذ بخمس مسلسال

فضـلة التـي   الخليل بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، محاولين أن نربط بين المسلسالت الم

على السؤال الذي طرحنا  ةوبين دورها في رسم هذه الصورة. محاولين اإليجابي فضلها الطلبة

  في البداية عن دور القصة في رسم الصورة.

  المفضلة: . الفروق ما بين الذكور واإلناث في الشخصيات8

حسب متغير  الشخصيات المفضلة) للفروق في Chi sqنتائج اختبار كاي(): 19رقم ( جدول

  الجنس باألعداد، والنسب المئوية.

  تشتت الشخصيات لديهم من المبحوثين 139*

 الجنس / 
مار الشخصيات 

ع
س  
لمي

يى  
يح

اد   
مر

رق  
طا

 

صرة
/ح
يس
لم

 

  Chi df sig المجموع

 3 5 ذكر
 

2 28 4 1 43   
  
  
  
  

22.810 
  
 

  
  
  
5 

  
  
  

0.000 

 28.5 2.3 9.3 65.1 4.7 7.0 11.6 النسبة 

 19 أنثى
 

18  
 

16  
 

28  
 

10  
 

17  
 

108  
 

 71.5 15.7 9.3 25.9 14.8 16.7 17.7 النسبة

  24 المجموع
 

21  
 

18  
 

56  
 

14  
 

18 
 

151  
 

 100 11.9 9.3 37.1 11.9 13.9 15.9 النسبة
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ذات داللة إحصائية عند  أعاله أنه توجد فروق )19رقم ( دة في الجدولتشير المعطيات الوار

كانت هناك فروق بين الذكور واإلناث بالنسـبة لشخصـية    ه)،  حيث أن α(0.05 ≥المستوى 

% مـن الـذكور، ونسـبة    9.2لميس ويحيى ومراد، وكانت لميس قد حصلت على تفضـيل  

بائعة الورد عند الـذكور بنسـبة    % من اإلناث، وقد فضلت شخصية لميس في مسلسل16.7

%، وهذا هو الفرق الكبير بين الذكور واإلنـاث،  15.7%، أما عن اإلناث ففضلت بنسبة 2.3

الذي دعا إلى التساؤل عن سبب التفضيل للشخصيتين، وقد فضل الـذكور شخصـية مـراد    

يحيـى  %، وقد فضل 25.9%، أما اإلناث فقد فضلن مراد علمدار بنسبة 65.1علمدار بنسبة 

%، وعمـار كـان   14.8%، وفضل عند اإلناث بنسبة 4.7بطل سنوات الضياع عند الذكور 

%، ونالحـظ أن   17.7%، وفضل عند اإلناث بنسـبة  11.6الذكور بنسبة  مفضل عند الطلبة

الدكتور طارق  سفي، كان هناك تقارب حول شخصيةالتقارب موجود عند شخصية عمار الكو

  ما بين الذكور واإلناث.

  لدى الطلبة بعد المشاهدة: لتركيا الصورة الطبيعية. 9

  :بعد المشاهدة نتائج العبارات لصورة تركيا من الناحية الطبيعية): 20جدول رقم (

 غير موافق محايد  موافق السؤال
 23.4 27.6 48.3  تهطل األمطار على تركيا طوال الوقت 

 15.5 25.9 56.2  توجد في تركيا الكثير من األنهار 
 12.4 20.6 66.9  لو شوارع تركية من األوساخ تخ

 1.7 11.4 86.2  شوارع تركيا جميلة 

 7.2 17.6 73.8  توجد في تركيا سيارات فاخرة 

 1.4 9.7 88.6  توجد في تركيا الكثير من األشجار والحدائق  

 3.8 21.0 75.2  المناخ في تركيا لطيف وجميل
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تركيا الكثير من األشجار والحدائق قد حصـلت   ) أن عبارة توجد في20يشير الجدول رقم (

%، وتليهـا  86.2%، تليها عبارة شوارع تركيا جميلة بنسـبة  88.6على نسبة موافقة بلغت 

  %.75.2عبارة المناخ في تركيا لطيف وجميل بنسبة 

ونالحظ هنا أن صورة تركيا لدى مجتمع الطلبة هي األشجار والحدائق، وبمعنى أدق صورة 

ميلة، والمناخ الجميل، ونستطيع القول أن صورة تركيا الطبيعة لدى الطلبـة هـي   الطبيعة الج

  صورة جميلة.

  دى الطلبة بعد المشاهدة:. الصورة اإلجتماعية لتركيا ل10

  نتائج العبارات لصورة تركيا من الناحية اإلجتماعية بعد المشاهدة:): 21جدول رقم (

 غير موافق محايد  موافق السؤال
 37.9 20.7 41.0  تاة الزواج دون علم أهلهاتستطيع الف

 19.3 19.0 60.7  ا غير محجبات ويلبسن ما يحلو لهنمعظم النساء في تركي
طبيعية  خارج مؤسسة الزواج العالقة بين الرجل والمرأة

  ومشروعة
36.2 28.6 33.8 

 34.8 15.2 47.9  تستطيع الفتيات الحمل قبل الزواج 

 11.7 32.1 55.5  يوجد في تركيا أغنياء كثر

 10.0 23.1 65.9  هناك عالقات صراع بين الفقراء واألغنياء 

 34.1 33.8 31.4  يوجد في تركيا ترابط اسري

 15.2 27.2 54.5  يوجد في تركيا تنظيمات سرية وغير مشروعة

  22.4 40.3 35.2  هناك استغالل لألطفال في تركيا 
 14.8 33.8 49.7  تكثر الجريمة في تركيا 

 10.3 27.6 60.7  وجد عصابات ذات طبيعة إجراميةت

 11.4 29.0 57.9  تكثر في تركيا تجارة السالح والمخدرات 

 38.3 28.3 32.1  أكثر المشروبات المفضلة لدى الشعب التركي هو الشاي

 12.1 28.3 59.3  الشبان والشابات لديهم جمال جذاب  
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هناك صراع بين الفقراء واألغنياء في تركيا ) أن عبارة 21تشير المعطيات في الجدول رقم (

معظم النساء في تركيا غيـر  % من عينة الدراسة، وتلتها عبارتي 65.9حصلت على موافقة 

  %.60.7بنسبة  توجد عصابات ذات طبيعة إجرامية، ومحجبات ويلبسن ما يحلو لهن

األغنيـاء   ونالحظ هنا أن الصورة االجتماعية للمجتمع التركي، هي صورة الصـراع بـين  

والفقراء، وهذا يظهر من خالل المسلسالت التركية، والصورة االجتماعية لتركيا لدى الطلبـة  

  هي صورة الصراع.

  لدى الطلبة بعد المشاهدة:. الصورة الثقافية لتركيا 11

  فية بعد المشاهدة:اقنتائج العبارات لصورة تركيا الثيوضح : ) 22جدول رقم (
 موافقغير  محايد  موافق السؤال

 18.3 38.6 43.1  التركي غير متدين ويشبه األوربيين  الشعب

 57.2 24.5 16.9  اللغة التركية قريبة إلى اللغة العربية
 68.3 23.4 7.2  ليس هناك فرق بين غني وفقير في تركيا
 34.1 32.8 31.4  العادات في تركيا تشبه العادات العربية

  8.3 17.9 73.1  توجد قيم ايجابية عند الشعب التركي 
 8.3 40.0 50.3  األتراك يحبون العرب والمسلمين

 30.3 43.1 25.2  حساس أن األتراك غير مسلمين لدي شعور أو إ

) أن عبارة توجد قيم إيجابية لدى المجتمع التركي حصلت على موافقة 22يشير الجدول رقم (

 %.50.3والمسلمين بنسـبة  % من عينة الدراسة، وتليها عبارة األتراك يحبون العرب 73.1

كما أننا نستطيع أن نالحظ أن صورة تركيا الثقافية تتمحور حول القـيم اإليجابيـة للمجتمـع    

 التركي، وصورة المجتمع التركي الذي يحب العرب.

 

  



69 
 

  :أم سلبية ايجابية لدى الطلبة بعد المشاهدة. صورة تركيا 12

  ة وااليجابية بعد المشاهدة:نتائج عبارتي لصورة تركيا السلبي): 23جدول رقم (

 غير موافق محايد  موافق السؤال

الصورة التي رسمتها المسلسالت التركية عن تركيا 
  لدي هي سلبية

34.1 35.2 29.7 

 االصورة التي رسمتها المسلسالت التركية عن تركي
  لدي هي ايجابية 

25.2 46.6 27.2 

ي رسمت من خالل الدراما التركية كانـت  ) إلى أن الصورة السلبية الت23يشير الجدول رقم (

نسـبتهم   ت أعلى من نسبة الموافقـة فقـد بلغـت   %، ونسبة من وقفوا على الحياد كان34.1

ذا كان الصورة الموجودة في أذهـانهم هـي   غير قادر على تحديد إ %، فمجتمع الطلبة35.2

  .صورة سلبية أم إيجابية مع وجود نسبة كبير للموافق على الصورة السلبية

لـم   وأن أكثر شيء محير هو من يقفون على الحياد، وهذا يؤيد قولي في البداية أن الطلبـة 

يكونوا قادرين على أن يقرروا بخصوص الصورة، فهم يعتقدون أن هناك صـورة ايجابيـة   

  وصور سلبية، وأن الصورة السلبية قد تكون أكثر ولكن هناك صورة ايجابية في المقابل. 

  ل فصل عرض النتائج:ستنتاجات حوبعض اإل

ية لدى طلبة جامعة الخليل مرتفعة، وهناك نسـبة كبيـرة   نسبة المتابعة للدراما الترك .1

 تابعت ولو مسلسل تركي واحد، مما يجعل من تأثير الدراما التركية كبير وواسع.

طلبة جامعة الخليل هي المسلسالت المدبلجة  مصدر الحصول على صورة تركيا لدى .2

نسبة كبيرة، وهذا دليل على حجم الدور الذي تلعبه الدراما في رسم ب اإلعالمووسائل 

 صورة تركيا والمجتمع التركي.
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على الرغم من تعدد أنواع المسلسالت الدرامية التركية، أال أنه كان هنـاك تفضـيل    .3

للمسلسالت الرومانسية، وهذا شيء متوقع لما كان للمضمون الرومانسي مـن قالـب   

 المشاهد الرومانسية بخلفيات طبيعية خالبة). مكاني جميل (حيث عملت

متابعة الطلبة للدراما التركية كثيرة، كانت المشاهد الطبيعة التي تظهر فـي   أسبابأن  .4

 المسلسالت من أهمها.

، "سـنوات الضـياع  "و "وادي الـذئاب "كان أكثر المسلسالت التي فضلها الطلبة هي  .5

 ."العشق الممنوع"، و"نور"، "دموع الورد"و

(وادي الذئاب)، يحيى، ن من أكثر الشخصيات التي فضلها الطلبة هي مراد علم داركا .6

، لميس(بائعـة  الطيبـة)  األرض(، طارقلميس(سنوات الضياع)، عمار(دموع الورد)

 الورد).

تكونت لدى الطلبة ثالث صور، صورة طبيعية لتركيا، وصـورة ثقافيـة، وصـورة     .7

 إجتماعية.

وأن هذه المتابعة نتج عنها صورة معينـة لتركيـا، وأن   هناك متابعة للدراما التركية،  .8

مصدر هذه الصورة كان المسلسالت التركية، وكل هذه المعطيات تثبت لنا أن هنـاك  

تأثير للمسلسالت التركية على مجتمع الطلبة، وأن الصورة التـي رسـمتها الـدراما    

يا المسلسـالت  التركية عن تركيا، كان وبدون شك، هي تلك الصورة الموجودة في ثنا

  التركية.
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 :الفصل الخامس

  نقاش النتائج:
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  المبحث األول:.1

  :الطلبة للدراما التركية متابعةأسباب  

راً بالـدماغ  أكثر المثيرات تأثي، وبشكل جيد لمثيرات الحسية ليعمل الدماغحاجة اإلنسان لأن 

 (بصـرية)،  دخالت حسيةت الدماغ هي مدخال% من م70أن هي المثيرات البصرية، حيث 

حاجـة دائمـة للصـورة    )، واإلنسان ب327، 2005حميد، (عبد ال دخالت السمعيةوتليها الم

ولذلك تستخدم الموسيقى داخل المسلسالت، لتبقى الـدماغ   والصوت، لكي ينشط عمل الدماغ،

  مستثار.

، 1998كما ورد في عـدس،  ( "السلوك محكوم بنتائجه"أن عالم النفس األمريكي سكنر  يرى

 ،أي سلوك في الدنيا يقوم به اإلنسانلنا أن  "سكنير" توحي عبارةلعل النظرة العميقة ل ،)128

  محكوم بالنتائج المترتبة عليه، بمعنى أدق السلوك البشري محكوم بالتعزيز.

 ،رغبته في الحصول على المعلوماتل ز التحكم عن بعدالمشاهد يضغط على جهاوللتوضيح، 

الذي يلبي رغباته، الذي  أو ألي سبب آخر، ويتنقل من فضائية إلى أخرى، ليجد الذي يناسبه،

فإن السلوك يتكرر، والذي يحدث فـي الـدراما التركيـة أن    يعبر عن حاجاته، فإذا وجد ذلك 

زات، الصورة الطبيعية الجميلة، والصورة يعزتالله  تابعة، وبعدها تقدمالمشاهد يسلك سلوك الم

  .رية الجميلة، والقصة والمضمون الذي يفتقده المشاهدينالبش

فاإلنسان بحاجـة إلـى   ومحكوم بالمعززات التي تقدم له،  السلوك يكون بذلك محكوم بنتائجه،

، فالرغبة التي هي عبارة عن مكون أساسي من ستمراربإالمثيرات الحسية البصرية والسمعية 

)، فرغبة اإلنسان ال تنقطـع  274: 2005حميد، (عبد ال مكونات الذات، مع الالشعور واللغة

ب لـه المتعـة   في البحث عن المثيرات والمعلومات، وبما أن هذه المثيرات والمعلومات تجل
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، فإن سلوك المشاهدة سوف يتكرر، ويتنامى، كلما كانـت نتـائج   حتياجاتلإلوسد والسعادة، 

  السلوك مرضية ومغرية بالنسبة له.

"مرحلة المرآة"، وهي مرحلة من مراحل نشـوء  أن ك الكان، جا سيالمحلل النفسي الفرنيرى 

شهراً، وتقوم هذه الفكرة على ما يقيمه الطفل  18شهور و 8الطفل، يمر بها الطفل ما بين سن 

من إتحاد خيالي مع صورته المنعكسة عبر المرآة، وهي مرحلة تأسيس األنا الخاصة بهم من 

ل أن يسيطر على الجسد الذي في المرآة ولكن إدراكـه  خالل النظر إلى أجسادهم، فهو يحاو

في  هبل)، فهو يقول إن هذا التقبل الفرح من ق274: 2005(عبد الحميد،  يسبق قوته الحركية

على  واعتمادهبينما هو ال يزال غارقاً في عجزه الحركي،  ةمرحلة الرضاعة لصورته المرآوي

ثالي الوضع الرمزي الذي تترسب فيه األنـا  الرضاعة والرعاية، يبدو أنه يكشف في موقف م

في شكلها األولي، قبل أن تتموضع في جدلية التماهي مع اآلخر، وقبل أن تعيد لها اللغة فـي  

  ).144: 1996(كما ورد في ستروك،  ذاتاً اشكلها الشمولي وظيفتها بإعتباره

اإلنفصال بين مـا  باإلغتراب، لكون عملية التعرف على الصورة فيها نوع من  وهنا يشعرون

)، فهذه المرحلة التي يبقـى اإلنسـان   275: 2005(عبد الحميد،  يقدرون عليه وما يتخيلونه

التي يشتاق إليها دائماً في عملية التعرف على اآلخر، الذي يمثل له في بعض األحيان صورته 

نظريـات  إستفاد منظرو السينما من أفكار الكان، وطوروا بعـض ال فقدها عندما كان طفالً، و

الخاصة بالمشاهدة، فالحالة التي يكون فيها المشاهد أمام الشاشة شبيه بالحالة التي يكون فيهـا  

)، فهو دائم الحنين إلى العودة إلـى  274: 2005(عبد الحميد،  اإلنسان وهو طفل أمام المرآة

ة، التي مرحلة اإلنفصال التي كان فيها يعتمد على غيره، وهو ينفصل ويغترب عن ذاته الوهمي

ن تشكلت نتيجة المسافة التي تفصل الصورة الحقيقية عن المرآة، وبهذه الطريقة يبقى اإلنسـا 
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ذكره بالماضي، لعل هذه تفسير سبب متابعة الـدراما بشـكل   شديد التعلق بغيره اآلخر الذي ي

  عام.

ويرى مصطفى محرم وهو مخرج مصري وأن أهم المسلسالت التي قام بإخراجها مسلسل "لن 

عيش في جلباب أبي"أن سبب الشغف بالدراما التركية المدبلجة يعود الى أن الممثلين األتراك أ

على درجة عالية من الوسامة والممثالت على درجة عالية من الجمال، وألن المسلسل التركي 

يقدم وجوه جديدة لم يألفها المتفرج العربي، كما أن المسلسل التركي يهـتم بـإبراز األمـاكن    

 عية الجميلة، ويجيد تقديم مشاهد الحرب والقتال، لخبرت ودراية األتراك بإخراج المعاركالطبي

، ففي 2006بدأت الفضائيات بتقديم الدراما التركية المدبلجة في العام  )،123: 2010(محرم، 

عدد المسلسالت التي تعرض فـي   بلغت، 2008التركية نشر سنة  "حرييت"تصريح لصحيفة 

 ،www.alwatanvoice.com جمانـة،  ( مسلسـل  18واليونـان والبرازيـل   العالم العربـي  

11/3/2010.(  

 ،التليفزيونيـة أن هناك أربعة دوافع أساسية لمشاهدة الـدراما   ،دراساتالبعض نتائج أشارت 

سلية واالستمتاع، ودافع االرتياح، المعرفة، ودافع التعود، ودافع الت كتسابوادوافع التعلم  وهي

كما كان مستوى التمثيل واإلبهار المرتفع و كونها موضوعات )، 2000عزة ، ( ودافع التفاعل

)، 2006، (رانيا في دراسة أخرى جديدة والتسلية والترفيه، من أسباب متابعة الدراما األجنبية

ل والمقصود هنا مسلسل نـور،  وقصة المسلسل، ومشاركة اآلخرين، والتسلية، وشهرة المسلس

)، وقد كان هناك أسباب أخرى 2011(بشارات،  والممثلين، والدبلجة السورية وجودة اإلنتاج

في دراسة على المجتمع األردني، وهي الرومانسية، جمال أبطـال المسلسـالت، المنـاطق    

ــة)  ــيناريو الدرامي(القص ــة، الس ــره(  الطبيعي ، mmazahera.com-http://dr، مزاه

http://www.alwatanvoice.com
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) وقد كان هذه أسباب للمتابعة في عـدة دراسـات فـي المجتمـع المصـري،      23/8/2011

  واإلردني، والفلسطيني. 

ي ذكرها الطلبة فهي وجود المشاهد الطبيعية الخالبة في ثنايا وإذا أردنا أن نلخص األسباب الت

والفضول  ،ه"فيها طبيعة خالب وبتابع المسلسالت ألن " أناتقول أحدى المبحوثاتالمسلسالت، 

"ما يشدني إلـى متابعـة    تقول إحدى المبحوثاتفي المعرفة والرومانسية داخل المسلسالت، 

رغبة ". المسلسالت هي الفضول في التعرف على قصة المسلسل والحب الذي بداخل القصة

فضولي بطبعه، يحب أن يتعـرف   اإلطالع على كيف يعيش األتراك، ألن اإلنسانالطلبة في 

   ."حب االستطالع والفضول" يقول أحد المبحوثينعلى المجتمعات األخرى، 

القتـل   شاهدمفيها  شرتتن"...يقول أحد المبحوثين أن الدراما التركية " كشنمشاهد "اآلوجود 

 ، يصـرح لدى الطلبة ت الفراغوجود وق، و"الوضع داخل فلسطين ،حد ما إلىوالعنف يشبه 

"أن وقت الفراغ الذي يعاني منه الشباب هو إلي(الذي) بخلي (يجعـل)  أحد المبحوثين ويقول 

  ".) يتسلى بالتلفزيون، بدو(يرغبالشباب يتابعوا الدراما، ما في نوادي وال في أشي

لقد بدأت المسلسالت الدرامية السورية، الوصول إلى المشاهد العربي، بعد ثورة الفضـائيات،  

لدراما المصرية هي المسيطرة على الشاشات، ولكن سرعان مـا بـدأت الـدراما    فلقد كانت ا

السورية تأخذ نصيب من هذه الفضائيات، وأصبحت تحاكي موضوعات أكثر، باإلضافة إلـى  

قوة ممثليها، وأصبحت اللهجة السورية من اللهجات التي يطرب لها المستمع، وصار المشاهد 

محبب لمشاهد سورية، حتى غدت اللهجة السورية، هي اللهجة اليقترب شيئاً فشيئاً من اللهجة ال

الدراما، وقد زادت سيطرة هذه اللهجة على المشاهد العربي عن طريق ما تـم دبلجتـه مـن    

إشراطي، ما بينها وبين الجمـال   ية، حيث أصبحت اللهجة مرتبطة ارتباطأعمال درامية ترك
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ما يسمع اللهجة السورية، يتـذكر كـل هـذه    والرومانسية والقصص المفضلة، فالمشاهد عند

األجواء التي كان يتابعها، حيث تمثل اللهجة السورية مثير إلستجابة لهـا عالقـة بالطبيعـة    

الخالبة، والرومانسية، وقد أعرب الطلبة من خالل المجموعة البؤريـة أن صـوت الفنـان    

صوت لميس هو للفنانة "ثات واللهجة السورية كان لها دور مهم للمتابعة، تقول أحدى المبحو

، كما أن الدبلجة أفضل في عملية التواصل، ألن الترجمة على "أناهيد فياض وصوتها أعجبني

في إشارة إلـى دور  ""الكالم أقوى من السحرشاهد، تقول إحدى المبحوثات الشاشة تشتت الم ،

تتابع الدراما  "ألن صوت الممثل مع حبك له، وصوته، تجعلكتقول أخرى واللهجة السورية، 

"عزز مسلسل باب الحارة اللهجة السورية، يقول أحد المبحوثين و ،"وهي أفضل من الترجمة

  ."وجعلنا نتابع الدراما التركية ألنها مدبلجة بالصوت السوري

تقـول أحـدى    ة أو لهجة الدوبالج، أزياء الممثلـين ومالبسـهم  فاإلضافة الى اللهجة السوري

تعلق ، ولسل سنوات الضياع من أجل مشاهدة أزياء الممثالت فقط""كنت أتابع مسالمبحوثات 

"بنت أختي ابتحظر(تتـابع) وادي الـذئاب   تقول إحدى المبحوثات ات، الشخصيالطلبة ببعض 

بسبب مراد علمدار، حتى أنهم(تقصد أبناء أخوتها) واحد كان بدو يشنق الثاني بعد ما مراد 

  ."شنق اسكندر

ضعف، لم تستطع أن تقدم للمشاهد العربي ما يرغب في مشاهدته، عانت الدراما العربية من 

"أخشى أن المشاهد العربي وصل إلى مرحلة ال يحب فيها يقول الفنان السوري عباس النوري 

 http://www.alwaqt.com/print.php?aid=117343 ( " أن يرى واقعـه كمـا هـو   

ا يخطر في بال المشاهد العربي، أن تدق م استطاعت، ولكن الدراما التركية )23/11/2011،

ليس على مستوى واقعه، وإنما ما يرغب في أن يراه، حياة مختلفة عن تلك التي يعيشها اآلن، 

http://www.alwaqt.com/print.php?aid=117343
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قلة المسلسالت األخرى (يقصد المسلسالت  كذلك يرى أحد المبحوثين أن المتابعة ناتجة عن "

  العربية)".

وبسـبب   ،"الحنان إلىتقار معظم النساء "اف ان سبب المتابعة يعود الى تقول أحدى المبحوثات

خيل نفسه يقوم بعمله غير قادر على عمله وحب الشخص في ت ،الهروب من الواقعالحب في 

  في الوقع(التقمص).

يقـول أحـد   كما أن نقص التربية الجنسية الصحيحة، تجعل من الدراما التركية مادة للمتابعة، 

غرائزهم عن طريق  إشباع إلى مما يدفعه األفرادنقص التربية لدى الكثير من "المبحوثين أن 

 اإليحـاءات  ، وإثـارة ما نشاهد فيها اللبس الفاتن التي كثيراً ة،للمسلسالت التركيالمشاهدة 

  ."رض الواقعأتعطي خيال واسع ومثالية غير متحققة على  أنهاكما ، الجنسية

، والمواضيع التي تطرح يدة،التغيير في الفكرة، أي أن المسلسالت التركية تحمل فكرة جد أن

من وجهـة نظـري الـدراما التركيـة     "يقول أحد المبحوثين الموضوعات،  وطريقة معالجة

تخدم المتابع العربي الذي مـل التكـرار فـي     ،نفسها مادة مشاهدة كون منتُ أناستطاعت 

ـ  أفقيفالدراما العربية تسير بخط  ،التكرار القاتل وغير الجديد ،الدراما العربية التركيـة   اأم

  ."اآلخرمن  أجملتسير بخط يتجه للصعود كل عمل 

المشاهد، فأسماء المسلسالت مـثالً،   انتباهاً في جذب يضاً ألسماء المسلسالت دوراً مهمكان أ

، أنها أسماء "بائعة الورد"، و"األرض الطيبة"، "وادي الذئاب"، "دموع الورد"، "سنوات الضياع"

نهـا  ل أسم من هذه األسماء قصة، ولكل مئيات العربية، ولكلمسلسالت تركية بثت على الفضا

ال يقاوم من خالل اسم المسلسل، فكـل   نجذابا، وشخصياتها الخاصة بها، حكاية، ومشاهدها

هذه األسماء، لها عالقة بالطبيعة، السنوات والضياع والدموع والـورد، الـوادي والـذئاب،    

اإلنسان بالطبيعة، وكلها تعبر عن مكونـات   التصاقواألرض والطيبة، كلها أسماء تدل على 
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اإلنسان الداخلية، الدموع والزمن والطيبة والضياع، وكذلك هي تعبير عن الطبيعة التي يحبها 

  اإلنسان، األرض والورد والوديان والسهول وكل هذه المسميات.

 د اآلخرين هو سـبب وشيء جديد يمارسه، فالحب في تقليموضة، وصرعة، يعتبرها  البعض

د يتقل د، فأن الدراما أيضاًيمن األسباب التي تدعو المجتمع لمتابعة الدراما، وكما أن األزياء تقل

، ويرغـب  خـرون فسها، يرغب الكثيرون في تقليد اآلخرين، وتجربة ما يجربه اآلبالطريقة ن

البعض في مشاركة اآلخرين في الحديث، وقد يكتشفون مداخل للحديث عن طريق متابعة هذا 

  ع من الدراما.النو

وادي "، و"صـرخة حجـر  "مع القضية الفلسطينية، مثل مسلسـل  بعض المسلسالت تضامن 

، فكان قرب هذه المسلسالت من الواقع الفلسطيني من حيث القصة سبباً أدى بـالكثير  "الذئاب

  .من الطلبة إلى متابعة الدراما التركية

  راما التركية:حول أسباب متابعة الطلبة للد ةعامال اتستنتاجبعض اال

هذه العبارة التي اخترناها كعنوان لهذه المناقشة، قالهـا أحـد    ""اإلعجاب بكل ما في تركيا أن

تركيا في يوم من األيام، ولـم  ل المجموعة البؤرية، مع أنه لم يذهب المبحوثين المشاركين في

لـم يـأتي مـن     يذهب إليها زائراً، أو سائحاً، ولكنه أعجب بكل ما في تركيا، وهذا اإلعجاب

فراغ، لقد جاء نتيجة طبيعية لتراكم خبرات جميلة حدثت عن طريـق المشـاهدة والمتابعـة    

لهجـة  للدراما التركية، لقد استطاعت الدراما تحقيق هذا الهدف من خالل القصة والصورة و

  الدوبالج والشخصيات التي قامت بأداء األدوار.

ولهجة الدوبالج مع بعضها  ،والشخصيات ،صورةوال ،تكامل القصة المتابعة الىأسباب تعود  

وتتداخل بقيـة األسـباب   وزيادة نسبة اإلقبال على متابعة الدراما التركية،  ،في أداء أدوارها

الثانوية مع أحدى هذه األسباب، فيمكن جمع كل األسباب والدوافع األخرى وتصنيفها ضـمن  
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و الحكاية، اإلنسان عاشق منـذ القـدم   هذه الدوافع، فالسبب األول يكمن في القصة المفضلة أ

في أمكان تجمـع  للحكاية وللقصص، كما ذكرنا سابقاً، كان اإلنسان يتسلى على هذه القصص 

  الراوي الذي يروي للناس الحكايات.الناس، وكان 

، وهي تأخذ شرعيتها من المسـتمعين  الخاص ها، ولها سحرأن الحكايات لها إغواءها الخاص

لها، ولغاية هذه اللحظة كانت تمارس هذه الفعل الذي يعجز عنه اإلنسان في الحياة، أن قـدرة  

القصص والحكايات على جلب انتباه المستمعين في كل تركيبتها، فهي تغوص فـي أعمـاق   

رغب فـي  إلنسان يااإلنسان، واصلتاً بين المرغوب وغير المرغوب، بين الخوف والرغبة، ف

، وتستطيع القصة والحكايـة أن تناصـر المظلـومين    كثيرة، ويخاف من أشياء كثيرةأشياء 

أن تأخذ حقها من الظالم، وال يستطيع أي أحد أن يوقف اجتياحها وثباتهـا   عوالفقراء، وتستطي

  في العقول، وعن طريق القصة نستطيع تحقيق كل هذا.

ع بآذان مستمع، تمتلك كل هذه المقومـات، فكيـف إذا   التي تروى بلسان راوي، وتسم القصة

، أكبـر مثيـر للتأمـل    ، أن القصة التلفزيونية، المصورة، ألكبر مثير للمتابعةكانت مصورة

ة تجمع الرغبـات  تحتوي على الشخصية المفضلة، والمشهد المفضل، القصوللتخيل، والقصة 

فهناك من يرى أن سبب المتابعة هو ، فيها الرغبة في التعرف على اآلخر ، والقصةوالمخاوف

، وتمـأل وقـت   القصة عامل تسلية لإلنسـان ، ف""حبه في االطالع على كيف يعيش اآلخرون

  واألبطال المفضلون. ،الشخصيات المفضلة، فراغه، وتظهر من خالل القصة المصورة

ي الصـورة،  أن النقطة الثانية في محور نقاشي حول دوافع وأسباب المتابعة للدراما التركية ه

"الصورة بألف كلمة"، فال حاجة للشرح الطويل عن كيف قام البطل برحلته من أجل الحبيبـة،  

فالصورة المتحركة كفيلة بقول كل هذا، وبطريقة مختصرة جداً، وفي المقابل تظهـر مئـات   

الصور المتحركة التي هي عبارة عن مشاهد داخل المسلسل، وهذه الصـور أمـا أن تكـون    
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والرومانسية وغيرها من المشـاهد المصـورة    "كشنأو أحداث مهمة مثل "اآل ،يةاهد طبيعمش

التي ال يستطيع أن يقاومها اإلنسان، لتتداخل األلوان فيها، وتتداخل األماكن واألشكال واألبنية 

  والشوارع والسيارات الفاخرة، واألشجار والحدائق، واألنهار والبحار، والعصافير. 

سباب المتابعة هي اللهجة السورية، أو الشامية المستخدمة في الـدوبالج،  النقطة األخيرة في أ

، وأصـوات الممثلـين   -ير الترجمةغ-بالج والدراما التركية المدبلجة، والد نحن نتحدث عن

"لقد تابعت مسلسـل نـور باللغـة التركيـة،     األصلين تكون مختلفة، تقول إحدى المبحوثات 

ن ما كنت أتابعه باللهجة السورية، انا أحـب اللهجـة   فتفاجئت أن المسلسل مختلف تمام ع

لقد سيطرت الدراما السورية على الدراما العربية في لحظة من اللحظات، وكانـت  ، "السورية

وكل هذا أدى إلـى تعزيـز دور    ،والمشاهد ،واألحداث ،تقدم للمشاهد العربي أروع القصص

وتطرب  ،، ولكونها من اللهجات السلسةوسيطرتها على آذان المشاهد العربي ،اللهجة السورية

لها اآلذان، فهناك سر داخل هذه اللهجة، وينبع السبب الثاني في كون اللهجة السورية أصبحت 

مقترنة بشكل شرطي مع الجمال والرومانسية والشخصيات المفضـلة والقصـص المفضـلة    

  بة بالدراما التركية.باإلضافة إلى كل هذه األجواء، لقد اقترنت اللهجة السورية بصورة عجي

كان السبب في سيطرة الدراما التركية، وحب المشاهد العربي لها، وسيطرتها على مسـامعه،  

السبب في متابعة ذلك العدد الكبير من المشاهدين والمتابعين، تابعت الدراما التركية طريقهـا  

فة إلـى جـودة   نحو المشاهد العربي، عن طريق اللهجة السورية والصورة والحكاية، باإلضا

  .اإلنتاج وما قدمته الدراما التركية من مشاهد جميلة وشخصيات...الخ
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  المبحث الثاني:. 2

  المشاهد المفضلة في الدراما التركية لدى طلبة جامعة الخليل:

  تمهيد:

فهنـاك   ضلة تعتمد في التحليل على المشاهد المفضـلة، فوالشخصية الم ،المسلسالت المفضلة

يدلل علـى   ، حيث أن كل واحد من الثالثمفضلبين المشاهد والشخصية والمسلسل ال عالقة

األخر ويبرهن عليه، فالمسلسل المفضل، فُضل بسبب المشاهد والشخصية المفضلة، وكـذلك  

  وهكذا. الشخصية المفضلة، فُضلت بسبب المشاهد التي قامت بها، والتي أعجبت المشاهد

 في تصور حجم التـأثير  أوالً في أكثر من بعد، ي أنها، تعطينا تحليلأهمية المشاهد المفضلة ف

يتمثل في تصور الدور الذي لعبته الـدراما   شاهد، وثانياًمن خالل هذه الم على مجتمع الطلبة

لذهنية التفضيل، وتصور أيضـاً   تعطينا تصوراً ثالثاً، والتركية في رسم الصورة لدى الطلبة

ضـلة غايـة فـي    ففضلة، فعملياً المشـاهد الم ضيل الشخصيات الملبنية المسلسالت، وسر تف

  األهمية.

، أن المشهد المفضل ال يعدو كونه مفضل لدى عينة الدراسة، بل يتعداه إلى شخصية المبحوث

  وقيمه، وتوجهاته، وسلوكه أيضاً، وتعطينا تصور ألسباب متابعة الدراما التركية بالتحديد.

ن المشاهد المفضلة لدى الطلبة، سواء من خالل اإلستبانة أو من لقد تم رصد عدد كبير جداً م

خالل المجموعات البؤرية، وحين تم تصنيف هذه المشاهد، وجدنا أن معظم هذه المشاهد، قـد  

 أنتكررت في المسلسالت المفضلة، وقد كانت تخص الشخصيات المفضلة، مما يؤكـد لنـا   

ا دور ن لكل منهوالشخصيات)، وأ والمسلسالت هناك عالقة بين هذه الثالث محاور (المشاهد

  سالت في أذهان الطلبة.هذه المسل تأثير مؤشراً على في رسم الصورة، وهذا أعطانا

  أن أقرب النظريات التي من الممكن أن تفسر لنا سبب تفضيل المشاهد المفضلة بعد تصنيفها 
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معروف فـي علـم    حصطلإلى محاور، هو ما جاء في علم النفس حول اإلحباط، واإلحباط م

النفس، ويشير اإلحباط إلى إعاقة إشباع دافع معين وحاجة معينة لدى الفرد، وما يصاحبها من 

)، والصراع مولد لإلحباط أيضاً، ويرى حامد زهران أن هناك 439: 1998(عدس،  مشاعر

النابع أربع أنواع من اإلحباط، وهي اإلحباط الداخلي النابع من الشخص، واإلحباط الخارجي 

الثاني ونحن سوف نهتم بالنوع  )،118: 1997(زهران،  التام والجزئيمن البيئة، واإلحباط 

  وهو اإلحباط الخارجي والذي ينشـأ من البيئة.

أن البيئة هي التي تصنع اإلحباط، واإلحباط يكون شعور فردي أو جماعي، والشعور باإلحباط 

ة مجتمع من خالل وسائل اإلعالم المختلفة، خاصفي دراستنا ناتج عن العولمة التي يعيشها ال

الموجود داخل الشاشـة، وبـين    نفتاحاإلبين عالم التي تحدث  التلفزيون واإلنترنت، فالمقارنة

، أن طلبة الجامعة يعيشون حالة مـن  نغالق الذي يعيشه الطلبة في فلسطينواإل الحصارعالم 

من  ، بين ما يسمعونهرض واقعهمعلى أ نه، وما يروفي الشاشة الفصام الثقافي بين ما يرونه

، فهناك مسافة كبيرة جـداً، بـين   على ارض واقعهم ، وما يسمعونهعبارات جميلة في الشاشة

  ني، وبين واقع المسلسالت التركية.الواقع الفلسطي

أن الشعور باإلحباط ناتج عن هذه الحالة، بين الطبيعة الخالبـة، الجميلـة الموجـود فـي      

الواقع الفلسطيني، بين البحر الموجود في ين واقع الطبيعة الموجودة في تركية، وبالمسلسالت ال

ه، بين مشاهد ون رؤيتكثيراً، وال يستطيععن الطلبة  المسلسالت التركية، والبحر الذي ال يبعد

، بين الجنسـين  ، واإلنغالق في العالقات على أرض الواقعبين الجنسين اإلنفتاح في العالقات

، فالصراع الدائر في مخيلتهم ت، وحياة الصرامة في الواقعالرومانسية في المسلسالبين حياة 

هو هذا الكم من اإلنفتاح الذي يشاهدونه على التلفزيون، مشاهد طبيعية خالبة غير موجـودة  

في واقعهم، أغنياء وسيارات ومطاعم ومقاهي وغيرها غير موجودة في واقعهم، رومانسـية  
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قعهم، مغامرات و"آكشن" غير موجود في واقعهم، كل هذه المشـاهد  وحب غير موجود في وا

التي تجعل من المشاهد يصارع نفسه بين ما يشاهده على التلفزيون وبين ما يعيشه على أرض 

  الواقع، يولد لديه حالة من الشعور باإلحباط.

بـة  مـن طل  يوجد لدى المشـاهد ، وفي واقع األمر ال قضاء نزهة على البحر شيء جميلأن 

، هناك العديد من الدوافع والرغبات التي ولدت عن طريـق الـدراما   بحر يذهب إليه الجامعة

ق هذه الرغبات يولـد لديـه   صالً عند المشاهد، ولكن عدم تحقالتركية، وربما هي موجودة أ

  وعدم القدرة على تلبيتها. ،والرغبات الشعور باإلحباط، ويولد لديه الصراع بين الدوافع

ـ فعل تجاه اإلحباط، منها مواجهة اإلحبـاط،   ل هذا ردودينتج عن ك التوتر واالضـطراب،  ب

)، 445: 1998(عـدس،   ، الخياالت، التنميط، النكوص، القلقاالنسحابالعدوان، الالمباالة، 

كما أن القلق هو ناتج عن اإلحباط، وقد تحدث "فرويد" عن ميكانزمات الدفاع وهي العمليـات  

لفرد من القلق عن طريق تشويه الواقع، وهـي الكبـت، التبريـر،    الالشعورية التي تحمي ا

)، وهناك ميكنزمات 450: 1998(عدس،  واإلسقاط، ورد الفعل العكسي، اإلزاحة، والتقمص

)، 118: 1997(زهـران،   اق في الحلمدفاع كثيرة غير التي ذكرت مثل التعويض، االستغر

  أجل محاربة القلق واإلحباط.هناك طرق كثيرة يمكن لإلنسان أن يلجأ إليها من 

لدينا  ، حتى أصبحمرة، كانت تصنف لدي بشكل تلقائي حين قمت بقراءة هذه المشاهد أكثر من

التي كانت أكثر  هداالمش ، وسنبدأ مناألنواعبعض  إلىوسوف نتطرق ، نوع من المشاهد 18

 تكراراً.

  رومانسية:المشاهد ال: )2-1(

  وفقدان الرومانسية يعني أن الطلبة حاولوا أن ،فلسطينيفي المجتمع ال الرومانسية مفقودة

  يعوضوا هذا النقص من خالل المشاهد الرومانسية، التي تجعلهم يستغرقون في حلم، 

  ويتقمصون الدور في ذلك. 
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مانسية في حياته فقدان المجتمع الفلسطيني للروسبب تفضيل هذه المشاهد، كان نتيجة فعلية لأن 

المشاهد الرومانسية مفضلة، فقد عوض بطريقة الشعورية عن الفقـدان  جعل هذه العامة، مما 

  له للمشاهد الرومانسية.يوالنقص عن طريق تفض

  : مشاهد التضحية واإلخالص:)2-2(

كانت المشاهد التي تدل على التضحية واإلخالص من المشاهد التي ظهرت كثيراً لـدينا، أن  

ها الرصاصة "تضحية نرمين وتلقيها، مشهد مشاهد التضحية واإلخالص التي تكررت من بين

، والسبب يعود أنها مشاهد حزينةالمفضلة . وقد غلب على هذه المشاهد بدل من عمار خطيبها"

  .إلى حالة القهر التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، فهو يفضل كل ما يعبر عنه

ضحية نساء مـن  من التضحية، تضحية وإخالص رجال من أجل النساء، وتيوجد ثالثة أنواع 

أجل الرجال، والتضحية في سبيل الوطن والمجتمع واألهل، والتساؤل المهم، لماذا علقت هذه 

  سة؟.المشاهد في أذهان مجتمع الدرا

أن ينصهر بشكل  أن يعيش وحيداً، وال يحب كذلك ال يحباإلنسان ولعل السبب يكمن في أن 

بين أنانيته كفرد وبين إيثاره إلجـل   نفهو يحب أن يعيش حالة من التواز ،المجتمعكامل في 

أكثـر مـن   كذلك النساء في فلسطين هـن  المجتمع، و الفلسطيني يعيش من أجل أن، المجتمع

، لذلك فضلوا المشاهد مع على ذلكذا وافق المجتالمجتمع، ال تستطيع أن تلبس إال إضحى في 

المبحوثات، أن أكثر المشاهد  التي يعتقدون فيها أن هذه القيمة مفقودة في المجتمع، تقول أحدى

"مشهد عندما تخلت فكرت عن حبيبها في مسلسـل األوراق المتسـاقطة،   التي فضلتها هي 

وهو مشهد من المشاهد التي تعبر عن التضحية من أجل العائلة، تتابع  وذلك من أجل عائلتها"

يكون منتمـي  "فإنتمائها لعائلتها قوي وكبير، ولكنها خسرت، يجب على اإلنسان أن وتقول 

لعائلته ولكن يجب أن تكون هناك مصلحته، فهي لم تدور(تبحث) عن مصلحتها، بالنسبة لي 



85 
 

أنا أكثر واحدة في أخواتي ضحيت، من خالل موقف صار معي، أنا تخليت عن شيء ألجلهم، 

، فمشاهد التضحية كانـت مفضـلة   "مع أنني لو أخذت هذا الشيء، يمكن كانت حياتي أفضل

ة مفقودة من قبل اآلخر، مفقودة من قبل الرجال، ومفقودة مـن قبـل النسـاء،    لكون التضحي

ومفقودة من قبل الجميع، فلذلك عوض المشاهد عن فقدان التضـحية بالمشـاهد التـي فيهـا     

 تضحية.

  : مشاهد القتل:  )2-3(

فاإلنسان يوجه عدوانه نحو اإلحباط، وعندما يفشل يوجه عدوانه نحو مصدر آخر، والطلبـة  

فسبب تفضيل الطلبة لمشاهد القتـل  ة لإلحباط عن طريق مشاهد القتل، وجهوا عدوانهم كنتيج

هو بأن العدوان الذي يكمن في نفوس الطلبة نتيجة لإلحباط، يفرغ من خالل المشاهد، ومشاهد 

  .القتل بالتحديد

  :سمر انتحار: مشهد )2-4(

إلى تقمص دور "سـمر"، لتعـيش هـذه     كنتيجة للقهر والظلم الذي تعيشه الفتاة، فإنها بحاجة

اللحظة التي ترغب فيها بالتخلص من الحياة، كيف تكون؟ وما هي مشـاعرها وألمهـا؟، أن   

تقمص الدور، يجعل من اإلنسان قادر على أن يعيش اللحظة، وقادر على تقيم الشعور واأللم. 

النابعة من تفاقم مشاعر  اريةاالنتحو"كنتيجة لحالة القهر التي يعيشها اإلنسان تكثر لديه الميول 

(حجـازي،   اإلثم ومن تراكم العدوانية المرتدة على الذات وتتخذ طابعاً صـريحاً أو رمزيـاً"  

 ند مجتمع الدراسة الطابع الرمزي.أخذ ع نتحارواإل)، 43: 2005

  األلم والمعاناة:   مشاهد : )2-5(

من هذه السيطرة المأساوية علـى  السوداوي، وقد يفهم  جتراراإليسيطر على العالم المتخلف، 

: 2005(حجـازي،   ، أن األغنية تعبير فصيح عن المعاناةاألغانيالحياة، الطابع الحزين في 
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)، وقد سيطر هذا الطابع الحزين على المشاهد التي فضلها الطلبة، ليس غريباً أن نسمع أن 50

هـذه   م، ألن البعـد فـي  مشاهد األلم هي من المشاهد التي فضلها الطلبة، وعلقت في أذهانه

 المشاهد هو بعد إنساني محض.

  :"ناآلكش": مشاهد )2-6(

، ومشاهد اإلثـارة  "وادي الذئاب"وجدت اإلثارة في كل المسلسالت التركية، وخاصة مسلسل 

تكون مصحوبة بموسيقى تستنهض الوجدان لدى المشاهد، كما أنهـا تحـوي علـى مشـاهد     

ة، والشخصيات الفـذة، وتصـاحب مشـاهد "األكشـن"     للسيارات الفاخرة، واألسلحة المتطور

واإلثارة العديد من الصورة التي تنشط لدى المشاهد اإلحساس بقرب النهاية، فهو يتوقـع أن  

  يستمر المشهد كلما كان لديه أحساس أنه سيقدم له األفضل واالستزادة في اإلثارة.

، "مشهد اقتحـام مـراد   ا، فمثالًظة بكل تفاصيلهولتقمص المشاهد الدور، فهو يعيش هذه اللح

علمدار للسفارة اإلسرائيلية"، ونتيجة منطقية للعداء التاريخي بين العرب وإسـرائيل، يفضـل   

 .المشاهد هذا المشهد، لكونه من مشاهد اإلثارة و"اآلكشن"، وفيه مضمون انتقامي من إسرائيل

  : مشاهد الخيانة:)2-7(

البعد الجنسي، وعبرت مشاهد الخيانة الزوجية عن ب اباطهنتيجة إرت التفضيل لهذه المشاهد جاء

فمشاهد الخيانة الزوجية تم تفضيلها ألن المشاهد لديه ز أخرى مستقرة في ذاكرة اإلنسان، رمو

  على رسم صورة العالقة داخل مخيلته. التخييل، وخاصة قدرتهقدرة على 

  : مشاهد االختطاف:)2-8(

ى المشاهد أوالً، وثانياً حالة تضامن مع الضحية المختطفة، االختطاف ينم عن رمزية جنسية لد

، فالحالـة  "لمـيس "و "نـور "لكل مـن   "تيم"و "عابدين"مشهد االختطاف هو تعبير عن عشق 

  .يفضلون هذه المشاهد هي التي جعلت الطلبة "نور"و "لميس"مع التضامنية 
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  : مشاهد الهروب من المنزل وتحدى األهل:)2-9(

الظلم والعنف التي تمارس بحق المـرأة  حالة القهر وشاهد جاء لمحاولة تفريغ تفضيل هذه الم

تحدي األهل من المسائل المهمة في هذه المشاهد، حيث أن "مشهد تحدي لمـيس  و الفلسطينية،

يصـبح  ل "لمـيس "ألهلها من أجل يحيى في مسلسل سنوات الضياع" ناتج عن عدم قبول أبو 

بـدو أن النسـاء فـي    تحدي من قبل البنت لألهل، وهنا ي ناكه اً لها، فلذلك كانزوج" يحيى"

المجتمع راغبات في التحدي، تحدي السلطة األبوية، ولكن هناك الكثير مـن الموانـع، أنهـا    

 الصورة المرغوبة التي تتمنى الفتيات تحقيقها.

  : المشاهد الجنسية:)2-10(

عمار مع فرح" و"مشهد نوم نور "مشهد نوم أيزيل مع عائشة" و"مشهد نوم  ا فضل الطلبةلماذ

، وخاصـة أن  الى الكبت الذي يعاني منه الطلبة مع مهند"؟، أن التدقيق في هذه المشاهد يشير

 المجتمع الفلسطيني ال يوجد لديه طرق لتفريغ هذا الكبت إال عن طريق الزواج.

  : مشاهد التضامن مع فلسطين:)2-11(

، وقـام  "وادي الـذئاب "و "صرخة حجـر "مثل أخذ الفلسطينيون حيز داخل بعض المسلسالت 

ن عن طريق المسلسالت، وفضل تضامن األتراك مع الفلسطينيي، "وادي الذئاب"أبطال مسلسل 

"مشهد حرق مثالً ف هذه المشاهد، التي عبر في مضمونها عن التضامن مع الفلسطينيين، الطلبة

بـة مـن   هـذه المشـاهد قري  فالتفضيل ينبع من كون التضامن،  ادليل على هذعلم إسرائيل" 

فضلوا هذه المشاهد لكونها تتضامن معهم في معانـاتهم، وفـي    الفلسطينيين، حيث أن الطلبة

الظلم الذي يمارس بحقهم من قبل االحتالل، باإلضافة إلى أنهم يجدون من يتضـامن معهـم،   

  ويحرق علم إسرائيل، ويذكر أسم فلسطين وغزة داخل الدراما التركية.
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  :حول المشاهد المفضلة لدى الطلبة ةعامال اتتاجستنبعض اإل

، يجد أن لها بنية تحكمها، وهذه البنية بنائهـا  متتبع للمشاهد المفضلة لدى الطلبةأن ال .1

المشاهد الطبيعية، ومشاهد  ،األساسي المشاهد الرومانسية، مشاهد التضحية واإلخالص

والمشاهد الجنسـية، ومشـاهد   "األكشن"، مشاهد األلم، ومشاهد القتل، ومشاهد الخيانة 

ـ ، نتحدي واقع المجتمع الذي يعيشون فيه، والتضامن مع الفلسطينيي ل فلوالها لم يفض

بع الدراما التركيـة،  ، ولن يفضل كذلك الشخصيات، ولن يتاالتركية المسلسالتالطلبة 

 وزيادة ساعات مداومته على المسلسالت.حيث أن وجودها مهم لجلب انتباه المشاهد، 

شاهد دور مهم في رسم صورة تركيا، إذ أن المشـاهد الرومانسـية رسـمت    للم كان .2

صورة المجتمع الرومانسي، ومشاهد القتل، رسمت صـورة المجتمـع اإلجرامـي،    

ومشاهد الخيانة، رسمت صورة المجتمع المنحل، وهذا بدوره يجيبنا علـى السـؤال   

 ركيا والمجتمع التركي.المطروح في البداية عن دور المشاهد في رسم الصورة عن ت

أن هذه المشاهد كان لها دور كبير في رسم صورة تركيا والمجتمع التركي، صـورة   .3

تركيا كانت من خالل هذه المشاهد، فكانت الصورة الطبيعيـة الجميلـة، والخالبـة،    

والمجتمع التركي الرومانسي، وقيمه التضحية واإلخالص، والذي يقترب من المجتمع 

عاداته، ويختلف عنه في بعض الجوانب، المجتمع التركي الحـر،  العربي في بعض 

، الناجح، المتقدم، والحضاري، صورة المجتمع المنحل الذي توجـد فيـه   الديمقراطي

الخيانة، والحرية في ممارسة العالقات، صورة المجتمع الذي يعاني، والذي يوجد فيه 

 الكثير من العنف، وعدم اآلمان.

في المسلسالت المفضلة، وكذلك معظم هذه المشاهد مـن   رتالمشاهد تكر معظم هذه .4

قام بتمثيلها الشخصيات المفضلة، مما يتركب لدينا تصور واضح عن مدى العالقة بين 
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المسلسل والمشهد والشخصية المفضلة، ودورها في رسـم الصـورة عـن تركيـا،     

 بشكل عام.والمجتمع التركي، كما يركب لدينا تصور لماذا تم تفضيل هذه المشاهد 

لعل هناك أكثر من شيء يمكن إستنتاجه من المشاهد المفضلة، حيث غلب على الطلبة  .5

تفضيلهم للمشاهد الحزينة في المسلسالت، وكان تفضيلهم للمشاهد السعيدة أو السـارة  

قليل، وقد غلب على الطلبة أيضاً تفضيلهم المشاهد الرومانسية وهذا يـدلل علـى أن   

ما التركية ليس فقط المشاهد الطبيعة كما عبر الطلبة منذ البدايـة،  سبب المتابعة للدرا

وإنما هناك سبب كامن في المشاهد الرومانسية التي بثتها المسلسالت عبر الشخصيات 

 التي فضلها الطلبة.

وتعارف،  الرومانسية وما تحمله من نظرات وقبالت، وهدايا، وحضن وضم، لقاءات، .6

، هي أشياء مفقودة لدى مجتمع الطلبة لـذلك كانـت   ودعوات، ورقص وتعليم وتعامل

 مفضلة بالنسبة لهم.

أن التضحية وما تحمله من تعاون ودفاع وحب وقرار وإنقاذ ومساعدة وبحث وبكـاء   .7

 وإخفاء ووقوف وتغليب، هي أيضا مفقودة لدى مجتمع الطلبة وهذا هو سبب تفضيلها.

التضامن، واإلخالص، والتضـحية،  أن الطلبة فضلوا أيضاً قيم ايجابية مثل، الحب، و .8

وفي المقابل فضلوا بعض القيم السلبية مثل الخيانة، واالنتقام، واالنتحار والهروب من 

 المنازل.

أن مدى إعتبار هذه المشاهد ترسم صورة إيجابية أو سلبية عـن تركيـا والمجتمـع     .9

حدد أن كانت التركي تعتمد على معتقدات وأفكار المشاهد، حيث أن المشاهد هو الذي ي

بعض المشاهد قد رسمت صورة سلبية أو إيجابية، فمثالً، المشاهد الجنسية، قد تكـون  

، لكونه مجتمع منفتح في لدى بعض المشاهدين رسمت صورة إيجابية للمجتمع التركي
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عالقاته بين الذكور واإلناث، ومجتمع يختلف عن المجتمع الفلسطيني المنغلـق فـي   

ناث، وقد تكون المشاهد الجنسية وظهورها في الدراما التركية عالقاته بين الذكور واإل

أن المجتمع التركي مجتمع منحل، وتكثر فيه العالقات على  ينالمشاهدبعض دليل لدى 

غير الشرعية، فهو بالتالي مجتمع بعيد عن الدين اإلسالمي، والصورة التي قد تكـون  

ن يجب األخذ بعين اإلعتبار عن رسمتها المشاهد الجنسية لديه هي صورة سلبية، ولك

السؤال الذي تم توجييه للطلبة واضح وال يحتمل تفسيرين، لـذلك إعتقـد أن جميـع    

المشاهد السالفة الذكر قد رسمت صورة إيجابية للمجتمع التركي، وساهمت في رسـم  

فأن أقرب مثال على ذلك، أن يتذكر الصورة اإليجابية لتركيا والمجتمع التركي كذلك، 

شاهد مشهداً من مسلسل عندما تذكر له تركيا.الم  
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  المبحث الثالث:.3

  المسلسالت التركية المفضلة لدى طلبة جامعة الخليل:

ظبي دراما، وعلى على قناة أبو ظبي األولى وأبو  تم عرضه لدى الطلبة المفضلةالمسلسالت 

لقنوات التي قامـت بشـراء   وهما من أكثر ادراما  mbcوحالياً على ، mbc  ،mbc4قناة ال

وعرضـها علـى    نتـاج ى اللهجة السورية عن طريق شركات إالمسلسالت التي تم دبلجتها إل

وهي (مسلسل وادي الذئاب، ومسلسل دموع الورد، ومسلسـل   المسلسالت، وفيما يلي شاشاتها

وأسـباب   سنوات الضياع، ومسلسل نور، ومسلسل العشق الممنوع، ومسلسل بائعة الـورد) 

  يلها، ودورها في رسم الصورة.تفض

أن سبب تفضيل هذه المسلسالت يعود لكونها ركزت على جوانب مهمة، فمنهـا المسلسـالت   

التي ركزت على السياسية واإلثارة مثل مسلسل وادي الذئاب، ومسلسالت كان تركيزها على 

الرومانسية، مثل سنوات الضياع، ومسلسالت ركزت على الصـراع الطبقـي واإلخـالص    

دموع الورد، ومسلسالت ركزت على البعد الجنسـي مثـل العشـق    التضحية، مثل مسلسل و

  ومسلسالت ركزت على العبور الى عالم الشهرة والنجاح مثل مسلسل بائعة الورد. الممنوع

 مسلسل وادي الذئاب: ): 3-1(

  في رسم صورة تركيا والمجتمع التركي: "وادي الذئاب"دور مسلسل 

وهناك جديد في لذئاب" مشوقة وجميلة، حيث أن القصة مليئة بالغموض، قصة مسلسل "وادي ا

عل من مسلسل "وادي الذئاب" من المسلسالت المفضلة، حيث وهناك عدة أسباب تجكل حلقة، 

 وادي""السبب فـي متابعـة وتفضـيل    يقول أحد المبحوثين ، ركز على اإلثارة لسالمسلأن 

لصراع والتشويق، وألن السلطة ليست دائماً هي التي ، واوالحرب والمافيا "األكشن"، "الذئاب

  في إشارة الى دور بطل المسلسل في تحريك الحكم في تركيا.، "تحكم
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وادي " يقـول أحـد المبحـوثين   ا وإسرائيل، العداء مع أمريكى السياسة، وعلالمسلسل ز يركت

ـ ، العن بقية الدراما التركية يختلف ألنو(ألنه) الذئاب  اظ علـى تركيـا  صراع من اجل الحف

 (أيضـا) وفيـه كمان  والدراما فيه عبارة عن خير ضد الشر، اإلسالم ديانتهم (أبطاله)ابطالو

 بقدم رؤية (أنه)انو يعتقديعني األوسط والشرق وإسرائيل  اأمريك صراع بين القوى الدولية

 أتابعندما ع، والقوة إال حل واحد إال (ال ينفع) معهاكلها ما بنفع اإلطماع (هذه)هاي (أنه)انو

اآلخر بعضها على  أفضلبشخصية وال  أعجبغيرها ال  أودراما سواء تركية  أومسلسل  أي

، "آخـر هو ما يميز عمل عن والتأثير  أثرما يشدني هو الحبكة والتناسق الدرامي والت وإنما

في حكم الدولة، ووجود جماعات معينـة   نه يحكي عن السياسة ودور المافيا"أل ويقول آخر

  ."على الدولة تسيطر

واقع البطولـة فـي   "كما أن المسلسل ركز على البطولة والتضحية، تقول أحدى المبحوثات 

وادي الذئاب وهو الذي جذبني لمتابعة المسلسل، بما أننا نعيش في واقع فلسطيني سـيء،  

  ."نحاول أن نجد شخصية مثل شخصية مراد علمدار لديها مواقف تجاه بلدها

ا في وصورة لواقع تدخل إسرائيل وأمريك، لحرب والعصابات والمافياصورة االمسلسل ى أعط

أنه مسلسـل يتـوه  فيـه    " وادي الذئاب"، يغلب على مسلسل أنحاء العالمالصراعات في كل 

مشاهد من بها العديد إال  "وادي الذئاب"حلقة من حلقات  المشاهد، بين الحق والباطل، فال توجد

  . واإلثارة, ةوالمطاردالقتل, 

جامعـة   بعض المشاهد عالقة في أذهان طلبـة  اءبقكان تأثير المسلسل واضح من خالل لقد 

، فكانت هذه المشاهد عبارة "وادي الذئاب"الخليل، وهذه المشاهد هي مشاهد للمسلسل التركي، 

الدور الذي لعبه المسلسل  على ، ودليلأذهان الطلبةعن دليل التأثير الذي أحدثه المسلسل في 

  . عن تركياالصورة في رسم 
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، فالمجتمع التركي، مجتمع هذه الصورة التي تأثر بها الطلبة ،نتركيا المتضامنة مع الفلسطينيي

، فذكرت فلسـطين داخـل   نيحب فلسطين، والقضية الفلسطينية، وهو متضامن مع الفلسطينيي

إلسـرائيلي،  ، وحرق العلم اإلسرائيلي واقتحمت السفارة، وقتل السفير ا"وادي الذئاب"مسلسل 

  .متضامنين مع فلسطين األتراكوهذه المشاهد رسمت للمشاهد أن 

أما فيما يخص الجانب المتعلق بشكل تركيا الطبيعي, حيث سيطرة المناظر الطبيعيـة التـي   

ر احتضنت المشاهد على المسلسل, فرسمت تركيا الطبيعية على أنها ذات طبيعة خالبة ومناظ

  , وسيارات فاخرة, وشوارع جميلة.رههجميلة ومناخ رائع, ومنازل فا

 المجتمعات فيه الخير والشر, وفيه المجتمع التركي مجتمع مثله مثل باقي أنوصور المسلسل 

الحق والباطل، واللقاء والفراق، والزواج والطالق، واأللـم والمعانـاة، والسـعادة والفـرح،     

  خونة والوطنيين.  والموت والحياة، ومجتمع فيه المتدينين وغير المتدينين، وال

 :"سنوات الضياعمسلسل ": )3-2(

  :في رسم صورة تركيا والمجتمع التركي "سنوات الضياع"دور مسلسل 

من أول المسلسالت التركية المدبلجة الذي عرض على شاشـة   "سنوات الضياع"كان مسلسل 

ضـمن   ، كما أن المسلسل تضمن شخصية "يحيى" و"لميس" التي كانـت مـن  mbcتلفزيون 

بير من المشاهد التـي فضـلها   ، وقد تضمن المسلسل عدد كلشخصيات المفضلة لدى الطلبةا

من أكثر المسلسالت التي أثرت في المشاهد، ومن  "سنوات الضياع"، لذلك كان مسلسل الطلبة

  المسلسالت التي عملت بصورة كبيرة على رسم صورة لتركيا، والمجتمع التركي.

يه طابع الرومانسية، فقد صورة شخصية الرجـل التركـي   غلب عل "سنوات الضياع"مسلسل 

الرومانسي، والمرأة التركية الرومانسية، وبالتالي المجتمع التركي الرومانسي، والذي تغلـب  

فـي   ن أكثر المشاهد التي فضلها الطلبةعليه الرومانسية، فقد كانت المشاهد الرومانسية هي م
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أثر الرومانسية التي قدمها المسلسل للمشـاهد   هذا المسلسل، ويعطينا هذا تصور واضح حول

من جهة، والدور الذي لعبه المسلسل في رسم صورة المجتمع التركي الرومانسي من جهـة  

رسـخت الصـورة    التـي  مشـاهد ومـن ال مشهد "حضن يحيى للميس"، مثالً، أخرى، فكان 

  الرومانسية.

من أجل غيرها، والشخصـية  غلب على المسلسل أيضاً جانب الشخصية التركية التي تضحي 

المخلصة لغيرها، من خالل عدد كبير من المشاهد التي تتحدث في مضمونها عن التضـحية  

شخصية  "يحيى"، كما أن "يحيى"واإلخالص، فكانت "لميس" تضحي من أجل عائلتها ومن أجل 

 قـد وقـف بجانـب    "يحيى"من أيدي "تيم عباس"، وكان  "لميس"كانت تساعد اآلخرين، وأنقذ 

"سـنوات الضـياع يعكـس    المبحوثـات   ىقول أحـد الذي هو منهم، وبجانب أهله، تالفقراء 

، وهذا جعل تأثير هذا المسلسل أقوى كونه يتحدث عن قـيم  اإلخالص، التضحية، والتشويق"

  سامية ورائعة، وساهم في رسم صورة المجتمع التركي.

تعرض لها الناس في تركيـا،  أن يرسم صورة للمعاناة التي يمسلسل "سنوات الضياع" حاول 

لعالقات األسرية الجيـدة  للمشاهد، طابع ا، والخسارة، والموت، أال أنه رسم من خالل المرض

 من ضمنها، ،بين الرجال والنساء العالقات غير الشرعية أيضاً وقد صور المسلسل والحميمة،

صـاحب   "عمـر "مـن   "رفيف"الحمل قبل الزواج، وعدم اإلخالص في الحب، فقد تزوجت 

لرجل التركي المفعم بالرومانسـية،  ، ولكن رسم المسلسل ا"يحيى"المصنع، وتخلت عن حبيبها 

 "يحيـى "والنساء التركيات المفعمات بالحب والرومانسية أيضاً، على الرغم مـن محـاوالت   

  ."لميس"للزواج أال انه لم يفعل، إلخالصه في حب 

، حيث رسـم  من المشاهد التي فضلها الطلبة "ياعسنوات الض"وقد جاءت مشاهد المغامرة في 

بجانب الفقراء، والرومانسية، وتبادل الهدايا بـين   "يحيى"المسلسل، صورة تمثلت في وقوف 
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بين مبرر الرجال والنساء، وصورة تمثلت في الخيانة، والحمل قبل الزواج، واالنفصال غير ال

  األزواج.

ع" هو إكتمـال القصـة، وأداء الممثلـين،    كما أن سبب تفضيل الطلبة لمسلسل "سنوات الضيا

لقد  " تقول أحدى المبحوثاتوتشابه بعض عادات المسلسل مع عاداتنا في المجتمع الفلسطيني، 

فضلت مسلسل سنوات الضياع، لسبب أن القصة في هذا المسلسل قد اكتملت، نحن نرى أن 

لين فيه رائعاً، واقع العادات القصة في المسلسالت التركية بالعادة ال تكتمل، وكان أداء الممث

في المجتمع التركي يشبه واقعنا العربي، مع االختالف في أن الزواج والحمل قبل الـزواج  

  ".ليس موجود لدينا

قد صور قدرة الفتاة التركية علـى مواجهـة أهلهـا،     "سنوات الضياع"كان المسلسل التركي 

، هذه الصورة أثراً في الطلبةتركت  قد، و"يحيى"أهلها في حبها ل "لميس"وتحديهم، فقد تحدت 

على الرغم من كل شيء فأن المسلسل لم يصور كثيراً، ولم يركز أيضاً على مشاهد القتل مع 

  وجود بعض مشاهد االختطاف.

 :"دموع الوردمسلسل ": )3-3( 

  في رسم صورة تركيا والمجتمع التركي: "دموع الورد"دور مسلسل 

، باإلضافة إلى شخصية بطـل  أكثر المشاهد التي فضلها الطلبة ،"دموع الورد"مسلسل تضمن 

، غلب على بةالمسلسل وهي "عمار الكوسوفي"، كانت من أكثر الشخصيات تفضيالً لدى الطل

لى الرغم من تمثيل كل واحد منهم ، ع"أيمن"و "عمار"هذا المسلسل طابع الصراع الفردي بين 

عدو عمار والذي يمثل  "أيمن"من  "نرمين" ،"عمار"طبقة اجتماعية معينة، وقد تزوجت حبيبة 

  تركي.، لترسم صورة سيطرة األغنياء على المجتمع الالطبقة الغنية في تركيا
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 يـه الخيانـة  من خالل المشاهد أن المجتمع التركي، مجتمع تكثر ف رسم المسلسل لدى الطلبة

ر فيه الحمل قبل الزواج، ، ويكث"أيمن"وزواجه من  "عمار"ل "نرمين"من خالل خيانة الزوجية 

بين ذراعية وإنقاذه لها، ومجتمع تكثر  "نرمين"ل "عمار"ومشاهد الرومانسية من خالل حضن 

  ."عمار"وتلقيها رصاصة بدل من  "نرمين"فيه التضحية واإلخالص من خالل تضحية 

د صور ، فق"فرح"مع  "عمار"تكثر فيه العالقات غير الشرعية من خالل نوم ، ه الطالقتكثر في

أن المجتمع التركي مجتمع تعلوه الرومانسية، والتضحية واإلخـالص،   "دموع الورد"مسلسل 

والحمل قبل  ،تكثر فيه العالقات غير الشرعيةومجتمع  ،يبتعد عن الدين ،وانه مجتمع علماني

  الزواج.

يمـزج بـين العشـق الحقيقـي     "انا فضلت مسلسل دموع الورد، ألنه  يقول أحد المبحوثين

تناهي لمن تحب وعدم السكوت عن الظلم ولـو كنـت   مال اإلخالص ،اعة صاحب الحقوشج

 "بعمار""فضلت مسلسل دموع الورد، ألن القصة تبدأ ، ويقول أحد المبحوثين "األضعف الطرف

  .، ورومانسيتهم، وتنتهي نهاية تراجيدية، مأساوية""نرمين"و

  :"نورمسلسل ": )3-4( 

   الرجل التركي الرومانسي:في رسم صورة  "نور"دور مسلسل 

مليون مشاهد عربي تجاوزت  85بلغ  "نور"أن عدد مشاهدي مسلسل  mbcأكد تلفزيون 

 ).www.alwatanvoice.com، 11/3/2010 جمانة،( مليون منهم إناث 50، سنة 15أعمارهم 

ال أن المشاهد إ "نور"كانت موجودة في مسلسل  على الرغم من الرومانسية العالية التي

عجاب سلسل ليس كثيرة، وإنما كان هناك إوظهرت في الم ية التي فضلها الطلبة،الرومانس

، ، والمقصود هنا جرعت الرومانسية العالية"نور"مع  ،"مهند"عامل فيها تللطريقة التي كان ي

  وأسلوب "مهند" في التعامل مع "نور".

http://www.alwatanvoice.com
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الل هذا المشهد ، وهذا كان واضح من خوتبرعت له بكليتها "مهند"من أجل  "نور"فقد ضحت 

، وقد صور المسلسل بعض الصراعات التي تدور في األسرة وخارجهـا،  الذي فضله الطلبة

الخيانـة،   طعن مهند"، وصور المسلسل أيضاًهد للعنف، من أبرزها مشهد "وكانت هناك مشا

المرأة التركية غير الخاضعة للرجل، عندما أسسـت  بمستواها األسري، وصور المسلسل قوة 

، فهـي  "مهند"، والذي أنقذها "عابدين"عمل خاص بها، وفي نفس الوقت خطفت من قبل  "نور"

  صورة للمرأة التركية القوية والخاضعة في نفس الوقت.

، فقـد صـورة   "نـور "و "مهند"بين ديد من المشاهد الجنسية وقد كانت هناك في المسلسل الع

مسلسل الحياة اإلباحية والمجتمع المنفتح، وشرب الكحول، والعالقات األسرية التي يحكمهـا  ال

كبير العائلة، باإلضافة إلى الطبيعة الخالبة، والعمران، والقصور، وجمال الناس في تركيـا،  

  واألشجار، والمناخ الرائع، والعائالت التركية الغنية.

في رسم الصورة عن تركيا وأهلها، وكان أثـره   "ورن"ختصار الدور الذي لعبه مسلسل هذا با

ال أن من حاالت طـالق، وخالفـات زوجيـة، إ    في المجتمع كبيراً من خالل ما سمع ورصد

المسلسل ساهم بطريقة مباشرة برسم وتعزيز تلك الصورة عن الشخصية التركية التي تمارس 

 "نـور "ن سبب تفضيل مسلسل الرومانسية، وتعيش حياتها ضمن المتغيرات اليومية، واعتقد أ

بسـبب التـرابط    كانت تحتوي عليه، من جهة، والتفضـيل للجرعة الرومانسية العالية التي 

"أعجبني وجود الجد الحامي، والمسـيطر  ، فتقول أحدى المبحوثات ، من جهة أخرىاألسري

الجـد،  على العائلة، وألن فكرة الجد كانت جدا رائعة، والترابط األسري فيه كبير عن طريق 

  ".فاألسرة جميلة عندما يكون هناك شخص مؤثر فيها

   ":العشق الممنوعمسلسل ": )3-5(

  في رسم صورة تركيا: "العشق الممنوع"دور مسلسل 

  ، تركت أثراً على المشاهد "العشق الممنوع"ال شك أن المشاهد التي كانت تعرض في مسلسل 
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  المشاهد ، وهذه امنه تمسلسالالتي ال تخلو الطالب، وغير الطالب، فكانت المشاهد الطبيعية ال

صورة تركيا الطبيعية، صورة تركيا من ناحية الجبال واألنهار  ساعدت في أن يتصور الطلبة

  ذلك. إلىوالشوارع، والبيوت وتقسيم البيوت من الداخل والديكورات وما 

كـي فهـي   عن المجتمـع التر  "العشق الممنوع"أما على صعيد الصورة التي رسمها مسلسل 

عمـه الـذي    الذي كان يعيش مع "مهند"صورة المجتمع التركي تكثر فيه الخيانة الزوجية، ف

، حيـث ذكـر   مشهد الخيانة بقي في أذهان الطلبةرباه بعد وفاة أبواه، خانه مع زوجته، وهذا 

، من أكثر المشاهد التي فضلوها، وقد يكفي هـذا  "سمر"و "مهند"بعضهم أن مشهد الخيانة بين 

شهد وهذه الصورة  لو كانت صغيرة لتعميم أن المجتمع التركي مجتمع تكثر فيه الخيانات الم

  الزوجية.

وكذلك كان المسلسل قد رسم صورة الرومانسية في المجتمع التركي، ولم يتجاهل الرومانسية 

ع، صـورة  ، وهذه المشاهد بـالطب شاهد الرومانسية هذه فضلها الطلبةوم "سمر"و "مهند"بين 

، ولديه رومانسية، وكذلك التضحية من أجـل  مع التركي الذي توجد فيه الخيانة الزوجيةالمجت

  بكاها على قبرها. "مهند"، و"مهند"انتحرت من أجل  "سمر"العشيق والحبيب، ف

، ترك صورة عن تركيا والمجتمع التركي، ربما يقول البعض أنه "العشق الممنوع"أن مسلسل 

ذكر أسم تركيا، هذا يفسر لنا،  د؟ الخيانة عنفي أذهان الطلبة ولكن لماذا يخطر مجرد مسلسل،

وذلك لكون المسلسل ركـز  ، في أذهان الطلبة "العشق الممنوع"سل حجم األثر الذي تركه مسل

هي والذي أدى إلى انتحار العشيقة "سـمر"،  على قضية الخيانة الزوجية، واإلخالص الالمتنا

  مشاهد تفضيالً لدى الطلبة.والذي كان مشهد إنتحارها من أكثر ال

 "سـمر "ألن المسلسل ارتبط أصالً بالبعد الجنسي، والمرتبط أساساً بالخيانة، والعالقـة بـين   

علـى موقـع التواصـل    حيث رفـع مقطـع    جعل هذا المسلسل مفضل لدى الطلبة، "مهند"و
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اهدة وكان عدد مرات المشتيوب باسم "أجمل حب في مسلسل العشق الممنوع" االجتماعي اليو

ــوالي  ، http://www.youtube.com/watch?v=xDmEO07y298(14,232,062حـ

مشاهدين بشكل كبير لمـا  )، وهذا دليل على أن هذا المسلسل قد فضل من قبل ال5/10/2012

تفضـيل الطلبـة   أن  إذ المسلسل،أبطال  "سمر"و "مهند"صور للعالقة الحميمة بين  يحمل من

   جنسي. يتناول الخيانة وما تحمله من بعد للمسلسل لكونه

 :"بائعة الوردمسلسل ": )6-3(

  في رسم صورة تركيا الفقيرة وتركيا الغنية: "بائعة الوردمسلسل "دور 

 في تركيا، لقد رسـم مسلسـل   ء، أن يقارن بين الفقراء واألغنيا"بائعة الورد"استطاع مسلسل 

حيائها، التي تشبه إلى حد كبير األحيـاء المصـرية التـي    ائعة الورد صورة تركيا الفقيرة بأب

الحب بين أبناء الحارة الواحدة، ظهرت في األفالم المصرية، حارات تبدو في طبعها التعاون و

ال يستطيع  يش،فقيرة بمساكنها، وشوارعها، تبيع بطلت المسلسل الورد من أجل أن تع اال أنهإ

لناس في تركيا أن يحلمون ألن حلمهم ال يتحقق، بسبب الفقر، هذا ما رسمته بائعـة الـورد   ا

الموسيقي الـذي   "مراد"للحارات التركية الفقيرة، وفي المقابل توجد تركيا الغنية، التي يمثلها 

ل , تركيا بسياراتها الفارهه, وبيوتها الفاخرة, والمناظر الجميلة والخالبة، تقـو "لميس"يساعد 

"ما جذبني في مسلسل بائعة الورد هو قصته الحلوة، مع أن فكرته تقليدية  المبحوثات أحدى

، ، إذاً قصة المسلسل كانت على مستوى عالي لجذب إنتباه المشاهدين"وخيالية وليست واقعية

على الرغم من أنها كما تقول المبحوثة تقليدية، ولكن عدم واقعيتها هـو بحـد ذاتـه سـبب     

  ن اإلنسان ال يرغب دائما في متابعة ما هو واقعي.للتفضيل، أل

مقارنـة موضـوعية بـين     فالمسلسل يرسم صورة المجتمع التركي الفقير، والغني، محـدثاً 

وهذا يالحظ من خالل الحلقة األولى للمسلسل، فالحلقة األولى  وخاصة في األمكنة، ،الطبقتين

http://www.youtube.com/watch?v=xDmEO07y298
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من بنت فقيرة إلى غنية مـن   "لميس"انتقال فمشهد  تنتقل الكاميرا من الحي الفقير إلى الغني،

، وكذلك مشهد الفقر الذي كانت تعاني منه، وهنـا يرسـم   لمشاهد التي بقية في أذهان الطلبةا

  المسلسل صورة تركيا الفقيرة.

أن مشاهد الرومانسية التي حاول المسلسل أن يرسمها للمجتمع التركي، موجودة وبكثرة فـي  

بصوتها  "مراد"عجاب " فكان إمراد"أمام الناس وأمام  "لميس"غنت  ، فلقد"بائعة الورد"مسلسل 

التـي  وأدائها، عبارة عن انطالق شعاع الرومانسية، لقد صورة المسلسل واقع مختلف لتركيا 

، فليس هناك صراع طبقي بين األغنياء والفقراء، وإنما هناك كانت موجودة في أذهان الطلبة

إلى الغنية، وعملية استيعابها تبدو صعبة، ممـا يرسـم لنـا    من الطبقة الفقيرة  "لميس"عبور 

  صورة المجتمع الطبقي في تركيا.

 ، وهناك سبب آخر""جمال الممثلة لميس، منها لعدة أسبابفضلوا هذا المسلسل  كما أن الطلبة

"ألنني أحب الموسيقى والتعليم على البيانو، ولوجود الموسـيقى فـي   فقالت أحدى الطالبات 

س والمعاهد التـي  ار، وقد يكون هذا التعبير، نوع من التمني حيث أنه ال وجود للمد"المسلسل

تعلم الموسيقى في الخليل، فالحب هنا لكون "لميس" بطلة المسلسل استطاعت أن تتعلم شـيء  

يرغب الطلبة في تعلمه، وليس بإمكانها التعلم، إلفتقار المنطقة التي يعيشون فيها لمثـل هـذه   

  اهد وغيرها. المدارس والمع

 :حول المسلسالت المفضلة لدى الطلبة ةعامال اتاجتستنبعض اإل

أن كل مسلسل قام برسم صورة مختلفة عن المسلسل اآلخر عـن تركيـا والمجتمـع     .1

فلسطين والعـداء   رسم صورة التضامن مع "وادي الذئاب" التركي، فنلحظ أن مسلسل

رسم صورة المجتمـع التركـي    قد "العشق الممنوع"أن مسلسل وا، إلسرائيل وأمريك

 المنحل، والذي تكثر فيه العالقات غير الشرعية.
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خاصـة المشـاهد   ، أن كل مسلسل تم تفضيله، تكرر به عدد من المشاهد المفضـلة  .2

، ولعـل  "نـور "الرومانسية، وكذلك ظهرت فيها الشخصيات المفضلة ما عدا مسلسل 

، لـم  "نـور "أو  "مهند"اء ، سو"نور"السبب يكمن في أن شخصيات أو أبطال مسلسل 

بطل المسلسل لم يرتقي إلى شخصية قوية تنافس أبطـال   "مهند"يحظيا بالتفضيل ألن 

لـم ترتقـي إلـى     "نـور "، وكذلك "يحيى"و "عمار"و "مراد"المسلسالت األخرى مثل 

 في قوتها، وجمالها أيضاً. "لميس"شخصية 

لم يكونوا مفضلين مثـل   أن أبطاله، على الرغم من "العشق الممنوع"فضيل مسلسل ت .3

المسلسل يعود للمشاهد التي لها عالقة في تفضيل سبب األخرى، و أبطال المسلسالت

 ..الخ.وبالبعد الجنسي أكثر بالرومانسية والخيانة

كما أن كل المسلسالت ركـزت علـى الجوانـب    على الطبيعة،  المسلسالت ركزت .4

ل السبب في ذلـك هـو تطـوير    الطبيعية واألبنية والشوارع واألشجار والمياه، ولع

 صناعة السياحة إلى تركيا.

إعتماد معظم المسلسالت على العقدة الصغرى في العرض، وهي العقدة التي تبدأ في  .5

نهاية الحلقة، وتنحل في بداية الحلقة التي تليها، حيث أن العقد تبدأ بالتصاعد بوجـود  

ي المشـهد، لينقطـع   مؤثرات صوتية وصورية تجعل المشاهد يندمج الى حد كبير ف

 المشهد ويتم استكماله في الحلقة التي تليه.

على قناة ابو ظبي، وبينما تم عرض  "دموع الورد"و "وادي الذئاب"تم عرض مسلسل  .6

، حيـث  mbcعلى قنـاة   "نور"و "بائعة الورد"و "العشق الممنوع"و "سنوات الضياع"

تركيزها علـى صـناعة   تمتاز المسلسالت التي عرضت على قناة ابو ظبي بالجدية و

لمجتمع العربـي، بينمـا ركـزت    القريبة في عاداتها من ا الصورة اإليجابية لتركيا،
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على الرومانسية والخيانة وغيرها من القيم التي  mbcالمسلسالت التي عرضت على 

والتي تشبه الى حد كبيـر حيـاة المجتمعـات    تعتبر لدى المجتمع العربي قيم سيئة، 

 ف أن كان هناك أجندة خفية لذلك.وال اعراألوروبية، 

للزيـادة مـن شـغف     بنى أساسـية  سلسالت التركية المدبلجة على أربعالمإعتمدت  .7

وبنيـة  ، وبنية المفاجأة، وبنية الفضول ، وهي بنية التوتر المتبوع باإلسترخاءالمتابعة

  التشويق.
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  المبحث الرابع: 4.

  الشخصيات المفضلة:

  تمهيد:

نسان المقهور عديدون، يشكلون سلسلة متصلة الحلقات نذهب من األسـطورة إلـى   أبطال اإل

الواقع. وكلهم يتصفون على الدوام بالخصائص نفسها: الجبروت والقدرة على تغيير الواقـع  

المؤلم أو المأزقي بخير منه يكون لصالح اإلنسان المقهور، الرحمة والحـدب، العطـاء دون   

عاطفية وثيقة تربط اإلنسان به، أحالله في دور الحامي والمـدافع  حدود، ... الشعور بروابط 

عن المقهورين، أعالء شأنه وتنزهه عن كل أوجه القصور والعجز التي يشكو منها اإلنسـان  

  ).120: 2005(حجازي،  المقهور...

أن أبطال القصص الشعبية التي يتحدث عنها مصطفى حجازي تشبه إلى حد كبيـر أبطـال   

القوة المطلقة، وقمة في الخبـرة والفروسـية،   يمثل ركية، فهو من الناحية الجسدية الدراما الت

)، أنها الصفات التـي يجـب أن   110: 2005(حجازي،  وضخم، الرجولة والشهامة والكرم

يتمتع بها األبطال لدى اإلنسان المقهور، ألنه يتقمص هذه األدوار، ويصبح يمارس دور البطل 

، كلهـم يشـبهون أبطـال    لدراما التركية التي فضلهم الطلبـة ال امن خالل التقمص، أن أبط

 شخصيات بالتحديد؟، ال يرغب الطلبةالقصص الشعبية، وهذا يفسر لنا، لماذا تم تفضيل هذه ال

  في رؤية الضعفاء، ألنهم ضعفاء.

كلهم أبطال تحلوا بالشجاعة والقوة في محاربة  "طارق"و "لميس"و "يحيي"و "عمار"و "مراد"أن 

لظلم والطغيان، كلهم خوارق، كلهم ابتسموا في النهاية، وهذا ما يفتقـده الفلسـطيني، أنهـم    ا

الذي يعانون منه، وعـانوا  فوا عنهم بعض الظلم والقهر يتقمصون دور البطل من أجل أن يخف

  منه طوال الوقت.
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ر نظرية التقمص الوجداني، التي طورها جورج ميد، وهو يفترض أن اإلنسان حين يطوترى 

توقعات، ويستنتج مشاعر اآلخرين، ويتوقع ما سيفعلونه، ويخرج بتنبؤات، نفترض أن لـدينا  

مهارة تسمى التقمص الوجداني، وهي قدرة الفرد على اإلسقاط وتصور نفسه فـي ظـروف   

اآلخرين، كما يساعد على تطوير تلك القدرة، التحرك المادي، واالنتقال من مكان إلى آخـر،  

الدراسة على االنتقال من مكان إلى آخر، فأن وسائل اإلعالم تُطور هـذه   مجتمع ةولعدم قدر

المقدرة، المقدرة على الـتقمص الوجـداني، وتنقـل العـالم الخـارجي إلـيهم، بـدون أن        

ــوي، http://www.ao- يتحركوا(الموســـــــــــــــــــــــــ

academy.org/docs/index.php?fl=dr%20mohammad%20al%20mosawi%2

00704008.mp3 ،29/4/2011(  

  ولو لخصنا في عجالة بعض الشخصيات وسبب التفضيل كما يقول الطلبة:

  تفضيل الشخصية لدى الطلبة سبب   الشخصيةاسم 

  ألنه يمثل دور الشجاع، ال يخاف، ومضحك.  ميماتي

  دفاعه المستمر عن حبيبته.  انآيت

  صفاته التروي والهدوء، وحل المشكالت بهدوء.  جودت

  رومانسيته في التعامل مع "نور" وحبه لزوجته.  مهند

  يعبر عن البراءة، وهو ضحية البيئة.  أيمن

  حكيم ومتفهم، ويحل المشاكل العائلية.  شاد أغلوا

  نفسها في اسطنبول.قوتها وشجاعتها، من سكان القرية أثبتت   جواهر

  جمال شخصيتها، مع أنها خائنة.  سمر

  ألنه شخصية بريئة.  بشير

  صبرها على عمر على الرغم من فشله.  رشا

http://www.ao
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أننا نلحظ أن الصفات التي ظهرت في الشخصيات السابقة، هي الشجاعة، اإلخالص، التروي، 

كمـة، الـتفهم، التحـدي،    الهدوء، القدرة على حل المشاكل، الرومانسية، الحب، البراءة، الح

الجمال، وأخيراً الصبر، وكلها صفات لقيم سامية، وهي تمنيات لكل شخص في أن تكون هذه 

  كون شريك حياته.يلذي يختاره لاصفاته، أو صفات الشخص 

ظهرت لدينا العديد من الشخصيات المفضلة داخل الدراسة، مثل (عمار الكوسـفي، لمـيس،   

دكتور طارق، زيدان، أمير، مهند، لميس فـي بائعـة الـورد،    يحيى، مراد علمدار، أسمر، ال

جودت، سيال، نرمين، ليلي، أيزيل، مراد في بائعة الورد، أنس، نهال، خليل، ميرنا، أسـيل،  

شيرين، سمر، نور، أياد، ألما، ياسمين، ايتان، نهال في مسلسل نور، شهرزاد، كوثر، بـدر،  

ند في العشق الممنوع، زينب، ميماتي، أسماء، عاصي، عدنان، عليا، زينو، عمر، جميلة، مه

  ميرا، بانا).

وقد ظهرت هذه الشخصيات في عدد من المسلسالت، منها (دموع الورد، سـنوات الضـياع،   

وادي الذئاب، وتمضي األيام، األرض الطيبة، عاصي، نور، بائعة الورد، سيال، لحظة وداع، 

ر، ميرنا وخليل، الزهرة البيضـاء،  أيزيل، سنوات الصفصاف، العشق الممنوع، صرخة حج

أحالم بريئة، ويبقى الحب، عليا، غربة امرأة، الحب المستحيل، أكليل الورد، وأخيـراً الحلـم   

  الضائع).

وهذا يدلل على أننا أمام مشهد يصعب تحليله، لكثـرت الشخصـيات المفضـلة، ولكثـرت     

تبدو عميقـة أيضـاً؛ بـين    المسلسالت التي ظهرت فيها، ويعطينا مؤشر على أن االختالفات 

، وتكـررت  كراراً والتي تكررت في اإلستبانةمجتمع الدراسة، لذلك تم أخذ أكثر الشخصيات ت

  خالل المجموعات البؤرية.
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كانت أكثر الشخصيات تكراراً، هي (مراد علمدار بطل مسلسل وادي الذئاب، ويحيى ولميس 

الدكتور طـارق بطـل مسلسـل    أبطال سنوات الضياع، وعمار بطل مسلسل دموع الورد، و

األرض الطيبة، ولميس بطلة مسلسل بائعة الورد مع العلم أن لميس في بائعة الورد هي نفسها 

  .)لضياع، مع اختالف األدوارلميس في سنوات ا

، أن مواقف الشخصية داخل المسلسـل،  كانت سبباً في التفضيل ةأن السمات العامة للشخصي

مشـاهد اإلثـارة، أو مشـاهد    ، وقيمه وأخالقه، وظهوره في اتهوأفكاره، ومعتقداته، وتصرف

الطبيعة الخالبة، ومشاهد الرومانسية، وقدرته على التغلب على أعدائه، هي في مجملها كانت 

في تفضيل هذه الشخصية على غيرها، وتحلي الشخصية بالصفات سالفة الذكر تجعلـه   السبب

ت كان مفضل لدى الطلبة كبر من الصفاأيضاً شخصية مفضلة، وكلما جمعت الشخصية عدد أ

بشكل أكبر، و"كلما كان الممثل متماهي مع الشخصية الممثلة كانـت قدرتـه علـى التـأثير     

  ).http://aslimnet.free.fr/ress/qurri/qurri.htm :9/5/2013بابان،  بيير أكبر(

  :"دارلشخصية الفذة "مراد علما: )4-1(

محمـد نجـاتي   "قام بدور البطل في مسلسل وادي الذئاب، وأسـمه الحقيقـي    "مراد علمدار"

شـادي  "(مراد). وقام بدور الدبلجة الفنان السـوري،   "بوالت"، ومعرف اليوم باسم "شاشماز

  ."مقرش

متناسقة، يعرف كـل   اتهكلم أنيق، قائد، شجاع، مغوار، حاسم، وقور، هادئ، متزن،، "مراد"

لديه الكثير من المواهب، على رأسها القدرة  ،وحسن المظهر والصبر، ةدبالجال شيء، يتحلى

كل هـذه  ذو مالمح شرق أوسطية (عربية)، يخاف منه الجميع، الفريق،  على التخطيط وإدارة

  الصفات في رجل واحد.

http://aslimnet.free.fr/ress/qurri/qurri.htm
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تشعر) مليان(كثير) أفكار، عن اآلخرين، بتحسو( (مختلف)"مراد غيرتقول أحدى المبحوثات: 

مش فاظي، مراد مختلف، عشان عندو(لديه) مقدرة على التخطيط، أما الثـانين (المقصـود   

، يعطي هذا التصريح صورة واضحة لشخصية هـذا  ")هتافه مثلين اآلخرين) فهم خيخة،الم

الممثل، وسبب تفضيل اإلناث الكبير لشخصية مراد علمدار، فالطالبات يفضـلن الشخصـية   

لقوية، فالدور الذي يقوم به يتمناه الجميع، أنه يقود دولة بأكملها، يحترمه الجميـع، ويـأتمر   ا

شخصـية المركزيـة فـي    بأمره الكثيرون، وتدور معظم األحداث في القصة حوله، فهـو ال 

ئـد،  ، أن يثبت جدارتـه كقا "وادي الذئاب"عبر مسلسل  "مراد علمدار"ستطاع المسلسل، لقد ا

التي لم يستطع أحد أن يقوم بها، وقام  ةقتحم السفارة اإلسرائيليسطينيين، لقد امتضامن مع الفل

  لم يستطع القيام به أي إنسان. بدور في هذا المسلسلفقام بقتل السفير اإلسرائيلي، 

"مراد شكله مقبول، وأدائه حلو، ومواقفه جميلة، جدي، ما بتحس(ال تقول أحدى المبحوثات 

  ، "يراتشعر) أنه يقف أمام كام

مع مشاهد اإلثارة، والمغامرات، والتضحية، واإلخالص، والعشـق،   "مراد"ترافق ظهور لقد 

مـن تلـك    "مـراد "والرومانسية، والموسيقى المثيرة، واإلضاءة البراقة، واأللوان، لم يكـن  

، ومن أخالصه لهـا،  "رهف"الشخصيات التي ال تمارس الحب، بل كان شديد التعلق بحبيبته 

  ."رهف"سمى أبنه 

وادي "ابعته، ومتابعة قد دفعت الكثيرين لمت "مراد"أن الرجولة والشجاعة التي كان يتحلى بها 

الجامعة يحبون الرجل الشجاع، ذلك البطل األسطوري الذي يتخيلونه، يحبـون   ، طلبة"الذئاب

  بما ال يستطيعون القيام به. أن يجدوا أنفسهم بجانبه، يقوم

غيره من الممثلين، أن بحث الفتاة في المجتمع الفلسـطيني عـن    على "مراد" الطالبات فضلن

الرومانسية المطلقة ليس صحيحاً، أن الفتاة الفلسطينية تطلب سنداً، ال يمكن المساس به، قوي، 

  ، مخلص ويمكنه التضحية في"مراد"شجاع، غير فارغ فكرياً، وفي نفس الوقت حنون كما في 

  سبيل من يحبهم. 
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، صورة جميلة للرجل التركي، تلك الصورة التي يختار فيها "ادي الذئابو"رسم بطل مسلسل 

البطل بين أهله ووطنه فيختار الوطن، الصورة التي يدافع فيها عن وطنه ضد أعدائه، يحاول 

جاهداً أن يقتص منهم، ويفني عمره في ذلك، الرجل التركي المتضامن مع فلسطين وقضيته، 

ن، والمالبس األنيقة، والبشرة الحنطية القريبة من المجتمـع  والرجل التركي ذو المظهر الحس

ل التركي، الذكي القـادر  العربي، الرجل التركي القوي، المغوار، والشجاع، والمضحي، الرج

  ، والحضاري.يتقدموللرجل التركي الجراحه، والتخطيط لما بعدها،  على لملمة

  :"عمار الكوسفيالشخصية الجذابة والمخلصة ": )4-2(

"كنان ايميرز اوغلو"، وقد قام بدبلجة  قام بدور البطل في مسلسل دموع الورد وأسمه الحقيقي

  ."محمد حداقي"صوته الفنان 

%، 17.6وفضلته اإلناث بنسـبة  عد مراد عند الذكور، كان ثاني أعلى الشخصيات تفضيالً ب

من حيث عـدد    مثل "مراد"،مفضالً "عمار الكوسفي"%، لم يكن 11.6وفضله الذكور بنسبة 

الذين فضلوه، ولكنه يمتاز بشخصية جميلة ومقبولة، فهو قوي البنيان، وسـيم، تقـول    الطلبة

في أشارة لسبب التفضيل، وكمـا ذكرنـا سـابقاً فـأن      ""شكلو حلو وجذابأحدى المبحوثات 

كان كبير بين الذكور واإلناث، ألنه كان قوي وشـجاع،   "عمار"التقارب في تفضيل شخصية 

سي في نفس الوقت، بمعنى أن شجاعته وقوته مثلت بنسبة أكبر من رومانسيته، ولذلك ورومان

  كان هناك تقارب بين الذكور واإلناث.

ل جد من في مقتبل العمر، وكانا يعمالن بك "نرمين"لم تكن مترفة، كان هو و "عمار"أن حياة 

ون ما، ولكن الفقر حال در منزل، ليبقيا طوال العمر مع بعضهاجأجل تأمين لقمة العيش، واستإ

صاحب الثروة وصاحب السلطة، ليتراهن مع أخته "فـرح"   "أيمن"ونتيجة لفقره، يتدخل ذلك، 

، وبداية اإلعجاب بالشخصـية  "عمار"خطيبة  "نرمين"في حبه،  "نرمين"على أنه سوف يوقع 
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ال  الفقير، الضـعيف الـذي   "عمار"مع  موقف تضامني من قبل مجتمع الطلبة كانت من هنا،

  الغني، صاحب الثروة والسلطة. "أيمن"يملك شيئاً، ضد 

 ، بطرق غيـر شـرعية  "نرمين"بالفوز بالرهان وحصوله على  "أيمن"وعلى الرغم من قدرة 

مـع   ر بالظلم هنا، ووقوف مجتمع الطلبةيدخل السجن، والشعو "عمار"ال أن وغير أخالقية، إ

كان ظالماً، وفي أشارة هامة ذكر أسم  "أيمن"ومظلوماً،  "عمار"المظلوم ضد الظالم، فلقد كان 

على أنه من الشخصيات المفضلة، ولكن لكونه ضحية البيئة والمجتمع، فهو لم يختـار   "أيمن"

  أن يكون غني وأن تصبح تصرفاته بهذا الشكل. 

أقل من اإلناث، يقول  "عمار"ويبقى ان نقول أن الذكور في مجتمع الدراسة، كانت تفضيلهم ل

  .عمار أحب بإخالص، ويضحي من أجل حقوقه"مبحوثين "أحد ال

"الكرونجـي"   "،عمار"وفي نفس السياق يتمنى كل الناس لو أن أعدائنا ينتحرون كما فعل عدو 

 التضحيةالن الذي ال يكون على حق ال يتحمل " المشهد عندما انتحر، يقول احدهم في وصف

، فيعتبـر  "المذلـة فضل الموت علـى  بعكس الكوسوفي الذي ي قاتهلومنطمن اجل معتقداته 

محط أنظـار الجميـع    "عمار"ليالً، وكان ذعلى حق وهو فضل الموت على أن يكون  "عمار"

 ، وقد كان إعجاب المبحوثين بهذا المشـهد "فرح"الجنس مع  "عمار"عندما اختفى، وقد مارس 

يعـة، والموسـيقى   ربما كان صوت الدوبالج، باإلضافة إلى ارتباط الممثل بجمال الطب .كبيراً

  المثيرة، وارتباط هذه الشخصية بشكل عام بالجمال، كان سبب التفضيل.

  :"يحيىالشخصية الرومانسية ":  )4-3(

  بولنت"شخصية قام بها الممثل التركي،  "يحيى"، و"سنوات الضياع"قام بدور البطل في مسلسل 

  . "زهير درويش"، وقد قام بدبلجة الصوت الممثل السوري "اينال 

  ، % من الطلبة11.9ل، لقد فُضل يحيى في التفضي "عمار"و "مراد"كان أقل من  "يحيى"
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%، ومن فضله من اإلناث 4.7انقسموا الذكور واإلناث، فقد بلغت نسبة من فضله من الذكور 

متشابهتان إلى حد كبير، مع  "يحيى"و "عمار"%، وهذا منطقي إلى حد كبير، فشخصية 14.8

نحـو   "يحيـى "ور التي ال يمكن أن تكون جوهرية، حيـث يميـل   االختالف في بعض األم

  . "عمار"الرومانسية، أكثر من ميل 

عن إعجابهم بالمشاهد التي عبـرت عـن    أعرب الطلبةرومانسية وقد  "يحيى"كانت شخصية 

، وهذا سبب كافي شهد من المشاهد التي فضلها الطلبةفي م "لميس"أحتضن  "يحيى"رومانسيته، 

طف والحنان الـذي  مفضله لدى اإلناث، نتيجة الحرمان، ونقص العوا "يحيى"لتبقى شخصية 

، أنهـا  ألنه صادق وحنون، واجتماعي، وحبـوب" ، تقول أحدى المبحوثات "يعاني منه الطلبة

  يفضلون الشخصية، والتي انعكست على من مثل الشخصية.  صفات تجعل الطلبة

راً ما يكون موجود في مجتمعنا العربي، ، والذي ناد"لميس"في حب  "يحيى"ونتيجة إلخالص 

بجانب أهله والفقـراء، كـان    هقفومع من ال يحبهم مواقف شجاعة، و "يحيى"ف ووقونتيجة ِل

، دخل "رفيف" عشيقتهعدوه الذي سرق منه  "عمر"فقيراً يعمل في الميناء، عندما ضربه سيارة 

 اسمها في المصنع، كان ناجحاً، وقلى العائلة التي سرقت منه عشيقتهالسجن وعاد منتصراً ع

في نظر الجميع، من فقير إلى غني، يقف بجانب الفقراء، لم ينسى نفسه، وقصة حب تولد من 

، ذو الشاربين، واللون األسمر، "يحيى"وبين  ،سارق حبيبته منه "عمر"أخت  "لميس"جديد بين 

لها، لم يعد ينظـر   حصان، يتقرب منها، يحبها كثيراً، يخلص "لميس"يهدي والذي والشجاع، 

بالمال، وعلى الـرغم   واستطاع أن يشتريها "عمر"بسبب  "رفيف"قد تخلت عنه إلى الماضي ف

، "رفيـف "، وخاصة بعـد وفـاة   "لميس"من كل المنغصات في حبه الجديد أال أنه يبقى يحب 

  وينقذها من الخطف.

  تحوله  لطالبات اإلناث،وهذا المفقود عند ا الذي ال يعرف حدود، رومانسيته المفرطة، إخالصه

  ، تمسكه بحب في الحي الذي كان يعيش فيه من فقير إلى غني، عدم نسيانه ألهله وللفقراء
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 "يحيـى "، وتركيبة صوت الممثل السوري الذي قام بالدبلجة، كلها أسباب جعلت مـن  "لميس"

  شخصية مفضلة.

سيته، وتضامنه مع الناس دور الرومانسي، القادر على حفظ التوازن بين رومان "يحيى"لقد مثل 

جاء من الرومانسية فـي   "يحيى"وحبه لهم، فاألولى ال تلغي الثانية، وكأن اإلعجاب بشخصية 

رسم صورة الرجل التركي قد  "يحيى"ذلك يكون بالمشاهد، واإلخالص والتضحية في مواقفه. و

    الرومانسي والمتفاني من أجل اآلخرين.

  :"لميسالشخصية القوية ":  )4-4(

ـ  ةبها الممثل تشخصية قام "لميس"، و"سنوات الضياع"ة في مسلسل بدور البطل تقام  ةالتركي

، وقد قامت بـدور  "أناهيد فياض"ة السوري ةوقد قام بدبلجة الصوت الممثل، "نوبي بيوكوشتون"

  ، الذي سنتطرق إلى شخصيتها بعد قليل."بائعة الورد"البطولة في أكثر من مسلسل منها 

ذات شخصية قوية، تقول أحـدى المبحوثـات،    "سنوات الضياع"بطلة مسلسل  "لميس"كانت 

"لميس أصرت على موقفها، وعلى الرغم من معارضة أبوها لزواجها من يحيـى، أال أنهـا   

سـنوات  "فـي   "لميس"، ربما هذا هو المبرر من وراء التفضيل لشخصية "بقيت على موقفه

ضها لموقف األهل، هذه الشخصية المفقودة لدى ، قدرتها على التعبير عن نفسها، ورف"الضياع

الكثيرين من اإلناث في المجتمع الفلسطيني، الشخصية التـي تسـتطيع أن تتحـدى األهـل،     

ألهلها من أجـل   "لميس"بمشهد تحدى  في كثير من األحيان، أعجب الطلبة والمجتمع، والقدر

  ."يحيى"من أجل  "لميس"، وقد ضحت "يحيى"

  %، فضلنها لتعويض ما تعاني منه المرأة في المجتمع16.7اإلناث بنسبة  التي فضلتها "لميس"

بمثابة المرأة ذات الشخصية القوية، الجميلـة التـي    "لميس"الفلسطيني من نقص، لقد كانت  

  حافظت على حبها وأخلصت له، فالشخصية التي كانت قوية في المسلسل هي الشخصية التي 
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  ينا، وعدم قدرتنا على تحمل ومواجه األخر.نحاول أن نتقمصها، لوجود النقص لد

أن تعبر عن نفسها، وفي المقابل ال تستطيع النساء في المجتمع الفلسـطيني   "لميس"استطاعت 

أن تختار حبيبها وزوجها، وفي المقابل ال تسـتطيع   "لميس"نفسهن، واستطاعت أالتعبير عن 

يس طبيعيـة وبريئـة، وتتصـرف    "ألن لمالنساء التعبير عن حبها أو حتى اختيار زوجها، و

  ."بطبيعتها دون تصنع

غنية تركب السيارات الفاخرة، وفي المقابل ترزح معظم الفتيات في المجتمـع   "لميس"كانت 

الفلسطيني تحت خط الفقر، وفي اللحظة التي خسرت كل ما تملك كان زوجها غني، يمتلـك  

فـي   "لمـيس "ورومانسـي،   الكثير من األموال، وذو شخصية جذابة وقوية، عاشق وحنون،

، شخصية مثالية تحب كل الفتيات اللـواتي ال يمتلـك خياراتهـا أن    "سنوات الضياع"مسلسل 

  يصبحن لديهن خيارات كثيرة.

أن شخصيتها كانت قوية، وتمتلك الحرية المفقودة عند الكثيـر مـن النسـاء فـي المجتمـع      

القوية، التي تمتلك حريـة فـي   وقد رسمت هذه الشخصية صورة المرأة التركية،  الفلسطيني.

  التصرفات، وتتحدى األهل، غنية، رومانسية.

  :"طارقالشخصية المتوازنة ": )4-5(

  أوزان" قام بها الممثل التركي شخصية "طارق"، و"األرض الطيبة"في مسلسل  قام بدور البطل

  ."قصي قدسية" وقد قام بدبلجة الصوت الممثل السوري ،"تسوبان اغلو 

ة ُأبعدت عن أهله ليدرس طبيباً، ثم عاد إلى قريته، ليمارس الطب هناك، وقد شخصي "طارق"

ا فـي  منظم الذي تدعمه إسرائيل وأمريكقدم الكثير للقرية، فتح لهم مدرسة، وقاوم اإلرهاب ال

 بلدته، فقد الذاكرة ثم عادت إليه، أبوه إرهابي، وهو مقاوم اإلرهاب، يساعد الناس بكـل مـا  

"تبنى المقاومة مـع انـه   اب في هذه الشخصية كان يقول أحد المبحوثين يستطيع، سر اإلعج

  ."طبيب، فهو كان يحارب على كال الجانبين



113 
 

%، وهي نسبة متعادلة والسبب يكمن 9.3%، وفضلنه اإلناث بنسبة 9.3فضله الذكور بنسبة 

ابه مـع  هي حالة متش "األرض الطيبة"في مسلسل  "الدكتور طارق"في أن الحالة التي يعيشها 

لم تكن تلك  "طارق" رالمجتمع الفلسطيني، قتل وتشريد في الذاكرة الفلسطينية، فشخصية الدكتو

الشخصية البعيدة عن الواقع الفلسطيني في معاناتها، فكان الذكور واإلنـاث متسـاوين فـي    

  تفضيله.

وي كانت متوازنة بين الرومانسية والشجاعة، كان متوازن فكان هناك تسـا  "طارق"شخصية 

بين الذكور واإلناث في تفضيله، والتفضيل بشكل عام جاء نتيجة فقدانه الذاكرة وتضامن أكبر 

يفضلونها،  خصية التي تتعرض للظلم جعل الطلبةعدد من المشاهدين معه، فالتضامن مع الش

  أنها تشبههم في صراعهم من االحتالل، والعادات البالية في المجتمع.

ـ  صورة "طارق"فرسم الدكتور  ل قريتـه،  الرجل التركي الطبيب، الذي يقاتل ويخلص من أج

  ال أنه بقي مخلص لبلده ويدافع عنها.وعلى الرغم من تعليمه، إ

  أو حصره بطلة مسلسل بائعة الورد: "لميس" الجميلة الشخصية البسيطة:  )4-6(

نوبي " ةكيالتر ةبها الممثل تشخصية قام ، ولميس"بائعة الوردمسلسل "ة في بدور البطل تقام

نفسها في  "لميس"وهي ، "أناهيد فياض"ة السوري ةوقد قام بدبلجة الصوت الممثل ،"بيوكوشتون

، "عسنوات الضيا"في  "لميس"فهي قامت بدور  ةمع اختالف الشخصي "سنوات الضياعمسلسل "

  ."بائعة الوردمسلسل "في  "لميس"و

  الكثير، كانت لميس "قد يكون الشخص بسيط لكنه يمتلك تقول أحدى المبحوثات 

   ساكنة(تعيش) في حارة ولكنها لديها إصرار وتحدي، والبنت البسيطة الفالحة، التي أصبحت

، كانت بسيطة تعيش في "بائعة الورد"بطلة مسلسل  "لميس"، تحول مفاجئ في شخصية "مطربة

  لشاب ، ا"مراد"أحدى الضواحي الفقيرة في تركيا، ثم أصبحت مطربة مشهورة، عندما أكتشفها 

  الغني مدرس الموسيقى.
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كانت قوية، وامتلكت الكثير من الحرية، ساعدها القدر لتكون مشهورة، وذات شهرة واسـعة،  

انتقلت من عالم الفقر إلى عالم الشهرة، وأصبحت محل اهتمام الجميع، ويعشقها ثالث رجال، 

من قبل ثـالث   وهي تميل إلى واحد منهم، أنها ذروة اإلعجاب والتفضيل، أن تكون معشوقة

 "مراد"لم تتخلى عن أهلها في الحارة الفقيرة، وتعيش حالة من الرومانسية المفرطة، فال، رج

بطل المسلسل يهتم بها كثيراً، يحبها، يجلب لها الكثير من الفساتين والهدايا، وفي نفس الوقت 

  .ويعلمها الموسيقى، يمزحون مع بعض، ترشقوه الماء، وتغلق على يديه البيان

%، ألنهـا  15.7كانت مفضلة لدى اإلناث أكثر من الذكور، فلقد فضلنها اإلناث بنسبة  "لميس"

م يفضلها الذكور إال ، ول"لميس"تمثل المفقود في شخصياتهن، وعوضن هذا النقص عن طريق 

للفتيات ولـيس للشـباب، فـالمجتمع     " تمثل النموذجلميس"، والسبب يكمن في أن بنسبة قليلة

  اني فيه المرأة الكبت والعنف والظلم.الفلسطيني تع

تتمنى كل النساء العيش مثلها، تتمنى كل النساء الخروج من حالة  "لميس"فالحالة التي عاشتها 

الفقر إلى حالة الغنى، من حالة الطمس والظلم واالضطهاد إلى حالة الحرية والقـدرة علـى   

لفردية التي ترى المرأة نفسها فيهـا،  ممارسة الحياة، من حالة الذوبان في المجتمع إلى حالة ا

  ي العائلة، والمجتمع على حد سواء.دون أن تكون ذائبة ف

من جانب آخر أن سبب تفضيل هذه الشخصية يعود لجمالها الخارجي، وقدرتها على اإلنتقال 

من حياة الفقر الى حياة الرفاهية، وقدرتهاعلى التأقلم في تلك الحياة الجديدة، على الرغم مـن  

"أن شـكلها   لصعوبة التي واجهتا في عملية العبور الى الطبقة الغنية، تقول إحدى المبحوثاتا

  ".الخارجي، وقدرتها على التأقلم مع الحياة الجديدة

  حول الشخصية المفضلة: ةعامال اتستنتاجبعض اإل

  هناك عدة مالحظات يجب أن نالحظها في الشخصيات المفضلة: 
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بائعة مسلسـل" فـي   "لمـيس "و "سنوات الضياع"في  "لميس"تفضيل اإلناث لشخصية  .1

، وقد يعود السبب لكون الممثلة هي نفسها التي قامت بالدورين، وكانت خـالل  "الورد

المسلسلين تقوم بدور المعشوقة وفي نفس الوقت تتحدى أهلها والمجتمع، وكذلك كانت 

 أناقتها وجمالها. إلى باإلضافةشخصيتها قوية، 

 "مراد"، ويعود السبب لكون "مراد علمدار"ذكور واإلناث لشخصية تفضيل كبير عند ال .2

كان شخصية قوية، جادة، ذات شأن كبير في بلده تركيـا،   "وادي الذئاب"بطل مسلسل 

وفي نفس الوقت عوض الطلبة نقصهم في قدرتهم على مواجهة الصعاب في شخصية 

يمثل أعلى درجات البطولة ، كما أنه شخصية مفضلة لدى اإلناث لكونه "دار"مراد علم

 .والرجولة والجمال

عند اإلناث، لكونه شخصية رومانسية وفي نفس الوقت  "يحيى"تفضيل كبير لشخصية  .3

 قوية.

تقتـرب   "عمار"عند الذكور واإلناث، تكاد شخصية  "عمار"تفضيل متقارب لشخصية  .4

ـ   "وادي الذئابمسلسل "بطل  "دار"مراد علممن شخصية  ة ي، ولكن مـا يميـز شخص

 طغيان الجانب الرومانسي عليها كثيراً.  "عمار"

صفات الشخصيات المفضلة لدى الذكور بالقوة والشجاع، والقدرة على عمـل مـا ال    .5

، "مـراد "يستطيعون عمله، والشخصيات المفضلة عند اإلناث، الرجل القـوي مثـل   

شخصـية   ، والفتاة القوية والتي تمتلك الحرية مثل"يحيى"، والرومانسي مثل "عمار"و

  ."لميس"
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  المبحث الخامس: .5

  صورة تركيا الطبيعية واإلجتماعية والثقافية بعد المتابعة لدى الطلبة: 

  تمهيد:

في رسـم   ودورها والمسلسالت المفضلة، والشخصية المفضلة، عن المشاهد المفضلة،تحدثنا 

ألن العالقـة  وتحدثنا عن أسباب التفضيل للمشاهد والمسلسالت والشخصيات، و، تركياصورة 

متغيرات سابقة الذكر وبين الصـورة لتركيـا والمجتمـع     ةيجب أن تكون منطقية بين الثالث

التركي، سيتخصص القسم التالي مـن هـذه الدراسـة فـي صـورة تركيـا مـن جميـع         

  .(الطبيعية، واإلجتماعية، والثقافية)النواحي

  :خليللدى طلبة جامعة ال الطبيعية بعد المتابعةتركيا  صورة: )5-1(

الكثير من األشجار والحدائق العامـة الجميلـة،   ها أن تركيا يوجد في طلبة جامعة الخليلعتقد ي

والمناظر الخالبة، وأن الصورة التي تخطر في أذهانهم بمجرد ذكر أسـم "تركيـا"، جمـال    

، سـتمرار بااقط على تركيـا  ستالطبيعة، والمناظر الخالبة، حيث أنهم يعتقدون أن األمطار ت

صوير يكون في فصل الشـتاء، وبـذلك   ة المشاهد التي توجد بها أمطار، وألن معظم التلكثر

  .باستمرارعتقد الطلبة أن تركيا، دولة تمطر السماء عليها ي

لكثرة المشاهد الطبيعية، وخاصة األنهار والبحار، كان تصور الطلبة لتركيا بأنها دولة فيهـا  

رع الجميلة غير المتسـخة، ووجـود السـيارات    ، ولظهور الشواوالبحار الكثير من األنهار

  .دولة جميلة الفاخرة، المتضمنة للمشاهد، تصور الطلبة أن تركيا

ر الطبيعيـة  بتركيزها علـى المنـاظ   أن الصورة الطبيعية لتركيا قد رسمتها الدراما التركية

جميـل   "تركيا بلـد  تقول إحدى المبحوثات،  الخالبة، التي كانت موجودة في معظم المشاهد،

، فالصورة التي رسمت من خالل الدراما التركية هي صورة ايجابية "وخالب، ومنطقة سياحية
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عن الطبيعة التركية، الطبيعة الجميلة والخالبة، التي يفتقدها الفلسطيني في بلده، فالمشاهد التي 

مـال  من هذا الج هدظهرت في المسلسالت التركية مشاهد جميلة ورائعة وخالبة، فال يخلو مش

، وال رالرباني، األشجار والحدائق والغابات، والجبال، والبحار واألنهار ومضـيق البوسـفو  

عند ذكر أسم تركيا هو جمـال الطبيعـة    ر الصور التي خطر في أذهان الطلبةننسى أن أكث

  الخالبة.

وهي أيضاً كمـا   ،""...جمال الطبيعة وجمال الجنس البشري كما يقول أحد المبحوثين  فتركيا

، فالصورة المرسومة أو التي رسـمت  "أجواء جميلة وطبيعة جميلة..."يقول أحد المبحوثين 

"المناظر الخالبة والمناظر الطبيعية الخالبة والجميلة، دولـة كبيـرة     عن تركيا هي صورة

كما تقول أحدى  "وجميلة يوجد بها نعيم ومصادر كثيرة،..البيئة والمناخ والبنايات الجميلة...

  فقد شاركت المسلسالت التركية في رسم هذه الصورة، الصورة الطبيعية الجميلة.، اتالمبحوث

، فالسياحة هي الهدف األساسي من وراء خلـق  تركيا بلد سياحي..."" يقول أحد المبحوثين أن

أوحـى للقاصـي    ،هذه الصورة عن الطبيعة التركية، فالتصوير الخارجي للمناظر الطبيعيـة 

د جميل، حتى الذين لم يشاهدوا الدراما التركية، أصبحوا يقولون بجمـال  أن تركيا بل ،والداني

، فالسياحة عبر عبر وسيلة االعالمتركيا، لقد حاولت الدراما التركية أن تجعل المشاهد سائحاً 

وسيلة االعالم جعلت المشاهد، ترسخ في ذهنه صورة عن تركيا الطبيعية، وهي نفس الصورة 

  اهد المختلفة في المسلسالت التركية.التي كانت تظهر في المش

نجـد  ة لطبيعة تركيا الجغرافية، وعند إحداث المقاربة يجابيالدراما التركية رسمت الصورة اإل

، مما يعطينا الت هي التي ظهرت في أذهان الطلبةأن الصورة نفسها التي ظهرت في المسلس

، ركيا الطبيعية في أذهان الطلبـة ة تالحق في القول أن الدراما التركية المدبلجة قد رسم صور

وتعدى ذلك إلى أذهان المجتمع الفلسطيني، والمجتمع العربي، وكل المجتمعات التـي تتـابع   
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الدراما التركية، وليس هناك من فرق بين من يتابع ساعة أو ساعتين في هذه الصـورة، لقـد   

ي بشكل عـام، وهـذا   أصبحت الصورة الطبيعية الجميلة والخالبة في خيال المجتمع الفلسطين

  ناتج عن الصورة الموجود في الدراما التركية عن تركيا الطبيعية.

لقد عملت الدراما التركية المدبلجة، على التركيز من المناظر الطبيعيـة، بسـبب التصـوير    

الخارجي للمشاهد، وارتباط هذه المشاهد بلحظات الرومانسية والعشـق، وارتباطهـا أيضـاً    

والشخصيات المفضلة، فكانت العملية مقصودة من أجل خلق  ،دى المشاهدبالمشاهد المفضلة ل

 نوع جديد من الدراما، الدراما التي تركز على الجانب الطبيعي في المشاهد، فبـدل مـن أن  

مشهد كانت عبارة عن جبل أو نهر أو بحر أو غابات تكون خلفية المشهد حائط بيت، فخلفية ال

المشاهد لمراقبـة   دثارة عناً إمثلين محدثتحول المشهد والم موأشجار، لقد كانت الكاميرا تحو

المشاهد الطبيعية، فالكتابة للتلفزيون يجب أن تعتمد على الصورة والحوار، ما يشد المشـاهد  

  في الدراما التركية هو أن هذه الدراما استطاعت أن تمسك بزمام تأثير الصورة على المشاهد.

بيعية، وحذف كل المشاهد التي قد ترسم صورة غير ايجابية وكذلك قامت بتكرار المشاهد الط

(صـالح،   عن تركيا طبيعياً، وعن طريق هذه التقنيات الثالث التكرار والتركيـز والحـذف  

  ) استطاعت الدراما التركية أن ترسم صورة تركيا الطبيعية.191: 2005

مـن خـالل المالحظـة     تركيا تتلخص في أنها دولة سياحية، ويتمثل هذالفالصورة الطبيعية 

البسيطة ألي شخص يرغب في السفر، فيقال له: أذهب إلى تركيا، وكما أن مناخها سـياحي  

وجميل، ولديها الكثير من المناظر الجميلة والمعالم الخالبة، وكان أيضاً للمباني دور كبير في 

ا بالنسـبة  الصورة الطبيعية حيث أن صورة المباني والبناء هي مميزة وجميلة، فصورة تركي

، ولعل الذي رسم هذه الصورة بهذا الشكل الدقيق "الماء والخضراء والوجه الحسن"للطلبة هي 

  هي الدراما التركية المدبلجة. 
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  : صورة تركيا االجتماعية بعد عملية المتابعة لدى طلبة جامعة الخليل:)5-2(

الصـراعات  فيـه   تكثـر  تمعمج عية المتخيلة من قبل الطلبة، أنهتبدو صورة تركيا اإلجتما

بين األغنياء والفقـراء، وكثـرة   الطبقية، وذلك لكثرة المسلسالت التي تحدثت عن العالقة ما 

سـنوات  "غنياء في المجتمع التركي، كما كانت تظهرها المسلسالت بشكل كبير، فمسلسـل  األ

ومسلسـل   الغني، "عمر"الفقير و "يحيى"الصراع الدائر بين ، يتحدث عن هذه القضية "الضياع

  الغني. "أيمن"الفقير و "عمار"الصراع بين  إلى، يتطرق "دموع الورد"

كذلك ظهرت صورة المجتمع التركي غير المحافظ وهذه ظهرت من خـالل مشـاهد عـدم     

حد كبير لباس األوربيين، وحمل الفتيـات قبـل الـزواج،     إلىتحجب اإلناث، واللباس الشبيه 

أن العالقة بـين الرجـل والمـرأة    ن المسلسالت صورة علم أهلهم، ولكو وزواج الفتاة دون

  خارج مؤسسة الزواج. ،مشروعة

كثرة مشاهد القتل، والخطف، وظهور مشاهد التنظيمات السرية، تكثر فيـه تجـارة السـالح    

األطفال، لم تعطي صورة سلبية لتركيا وذلك لمعرفة المتلقي أن هـذه   واستغاللوالمخدرات، 

  يثارة.المشاهد جاءت من أجل اإل

لديهم جمال جذاب، وهذه صورة أخرى حملها طلبة الجامعة عن المجتمع وفي المقابل الشباب 

كانت من الصور التـي حملهـا    أسرياًالتركي، كما أن صورة المجتمع التركي غير المترابط 

  الطلبة عن المجتمع التركي.

، وهـذا  ي أذهان الطلبـة جتماعية الموجود فهناك عالقة ما بين الدراما التركية والصورة اال

هذه  "العصابات والمافيا..باإلضافة إلى العادات القديمة المحافظ عليه" ف يتضح بشكل جلي،

أحد المبحوثين، فالصورة التي رسمت من خـالل الـدراما    لصورة المجتمع التركي كما يقو

ع التركـي  ، وكما أن المجتم""..المخيف من ناحية العصابات والمافيا.. كانت صورة المجتمع
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"أن تركيـا  فيه نوع من أنواع الصراع الطبقي بين األغنياء والفقراء، يقول أحد المبحـوثين  

أتخيـل أن   وأناأرض مقسمة مثل فلسطين، وهناك تقسيم طبقي، أحياء فقيرة وأحياء غنية، 

بسبب تركيز الدراما على األغنياء، حيث أن معظـم المسلسـالت   ، وذلك "تركيا كلها أغنياء

عن العائالت الغنية، وتكون العائالت الفقيرة ليسـت ذات عناصـر محوريـة فـي      تتحدث

  المسلسالت.

"الـدراما  يقول  نوألن الدراما دائماً تعكس طبيعة المجتمع الذي أنتجت فيه فأن أحد المبحوثي

، فهناك اعتقاد أن الدراما تعكـس  "دائماً تعكس الواقع لذلك الدراما التركية تعكس واقع تركيا

قة المجتمع الذي أنتجت فيه، وهذا يدلل على حجم الدور الذي لعبته الدراما التركيـة فـي   حقي

رسم صورة المجتمع التركي، فالمجتمع التركي متشابه مع المجتمع الفلسطيني، تقول أحـدى  

"..هناك عادات وتقاليد متشابه مع عاداتنا، مع اختالف في بعض األمور، مثـل   المبحوثات،

   ".قبل الزواج..الزواج والحمل 

عصرية...الماضـي   دولـة لـي  تركيا بالنسبة "..والمجتمع التركي كما يقول أحد المبحوثين 

 ،عن المجتمع التركي يحكألما  ،ربط بين الحياة الروحية والتطورات الحديثة أداة والمستقبل

  هذه هي الصورة االيجابية عن المجتمع التركي. ،"مجتمع مثقف وبناء هنأب

ولكـن ظـاهره    إسالميةمجتمع جوهره وخلفيته "التركي كما يقول أحد المبحوثين والمجتمع 

 أتـاتورك االنحالل وسبب ذلك طمس الهوية المتعمد مـن حركـة كمـال     إلىمجتمع اقرب 

عن طريـق اردوغـان    األصليةوهو مجتمع يقاوم من اجل استعادة هويته  وحكومة الجيش

  ."هوحزب

لتركي ال تختلف عن تلك الصورة المقدمـة فـي الـدراما    الصورة االجتماعية للمجتمع اأن 

متقدم، وكلها صـور ايجابيـة، كمـا أن الصـورة      فالتركية، فالمجتمع التركي مجتمع مثق
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من واقع التلفزيون، ونحن هنا لسنا بصدد الحكم على الصورة سلبية أم  االجتماعية قريبة جداً

تركية في بل وهو التأكيد على دور الدراما الايجابية، نحن نحاول التأكيد على ما قمنا به من ق

 اجامعة الخليل، فيبدو واضحاً أن الصورة االجتماعية في الدرام رسم صورة تركيا لدى طلبة

  مطابقة للصورة االجتماعية لدى الطلبة.

  : صورة تركيا الثقافية بعد المتابعة لدى طلبة جامعة الخليل:)5-3( 

الصـدق، وأن  واإلخالص، وديه قيم إيجابية، مثل التضحية، أن المجتمع التركي ل يرى الطلبة

حد كبير يحبون العرب والمسلمين، فقد كانت تظهر بعض المشاهد التـي تظهـر    إلىاألتراك 

المساجد في تركيا، وتظهر مدى حب األتراك للفلسطينيين بالتحديد، كمـا يعتقـد الطلبـة أن    

، وهذا يبـدو واضـحاً فـي المسلسـالت     نيبيواألورالمجتمع التركي غير متدين، وأنه يشبه 

  التركية، ومن خالل بعض العادات والتقاليد التي تشبه المجتمع األوروبي. 

عند العرب، ولدى مجتمـع   كما أن الطلبة يعتقدون أن العادات في تركيا، متشابه مع العادات

تابعهـا  التي حساس أن األتراك غير مسلمين، وهذا اإلحساس جاء نتيجة للمسلسالت الدراسة إ

عتقد الطلبة أن لخمر، وينجب قبل الزواج، كما يالتركي، يشرب االبعض، فهي تظهر المجتمع 

المشروب المفضل لدى األتراك هو الشاي، وهذا واضح من خالل تتبع المسلسالت التركية، إذ 

  الشاي من المشروبات المفضلة لديهم. أننجد 

التركيـة،   نتيجة متابعة الدراما قت في أذهان الطلبةلتركي والتي علالصورة الثقافية للمجتمع ا

عالم والعائلة والكتب المدرسية أيضاً، ربما كان ذكرنا لهذه المصادر المختلفة ونتيجة لدور اإل

والتي تعمل على رسم الصورة، ألن الصورة الثقافية للمجتمع تعطينا تصـوراً كـامالً عـن    

حدها من رسم الصورة الثقافية مع أنها قد تكـون  المجتمع، ولم تكن المسلسالت التركية هي و
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األولى، ولكن هناك اإلعالم، وهناك الكتب المدرسية والعائلة وغيرها من الوسائل، ولكن تبقى 

  الدراما من أكثر الوسائل التي ساهمت في رسم الصورة الثقافية لتركيا والمجتمع التركي.

اقشنا فيها الصورة الثقافية، فأن صورة وكما هو واضح من خالل الصفحات التي سبقت وقد ن

المجتمع التركي الذي يحمل قيم إيجابية موجود في األذهان، فالمجتمع التركي صـاحب قـيم   

في المسلسـالت  ايجابية، وقيم تتعلق بالشجاعة واإلخالص والتضحية، هذه القيم التي ظهرت 

ونحن ال ننكر  ،ل قيم ايجابيةبأنه مجتمع يحم ،يتصورن المجتمع التركي جعلت الطلبة ،التركية

ون أن يعتقـد  غب في التوضيح أن الذي جعـل الطلبـة  ذلك على المجتمع التركي، ولكننا نر

  وجميلة هي الدراما التركية. ،وحسنة ،ديه قيم إيجابيةالمجتمع التركي يحمل ول

كذلك كانت صورة المجتمع الثقافية أن األتراك لديهم حب للعرب، وتـربطهم مـع العـرب    

قات محبة وود واحترام، فصورة المجتمع التركي المحب للعرب وللمسلمين كانـت مـن   عال

هذا الذي دعا ، "وادي الذئاب"وخاصة مسلسل  ،الصورة التي ظهرت خالل المسلسالت التركية

المـادي   مـن خـالل الـدعم    من الجانب السياسي يشدنيممكن "أحد المبحوثين إلى القول 

نوع من التشـابه والتقـارب   هناك  اإلقليمية... -وسط األوالمعنوي وكدولة ضمن الشرق 

. هذا يلخص لنا صورة تركيـا  "% مسلمين99 هم وكمان من الناحية الدينية انو،  واللحمة

  المتضامنة مع العرب، وتشبهنا إلى حد كبير، وهم مسلمين من الناحية الدينية.
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 بعد المتابعة للدراما التركية: حول صورة تركيا بشكل عام ةعامال اتستنتاجبعض اال 

تحدثنا قبل قليل عن الصورة الطبيعية واالجتماعية والثقافية لتركيا، وقد رصدنا الصورة مـن  

أكثر من زاوية محاولين لملمتها من كل أطرافها، وهذا الذي دعانا إلى سؤال المبحوثين عـن  

رة التي رسمت مـن خـالل   الصورة بشكل عام، الصورة التي رسمتها الدراما التركية، الصو

  المتابعة والمشاهدة.

حول الصورة بشكل عـام للمجتمـع التركـي ولتركيـا، أن      هناك تورية لدى الطلبة .1

الصورة كانت إيجابية، والسبب في أن نسبة المتابعين كبيـرة، وعـدد المسلسـالت    

 نيالمتابعة كبيرة، وعدد الساعات كبيرة أيضاً، فهناك موافقة ضمنية من قبل المبحـوث 

على ما يعرض، وكما أن تفضيل المسلسالت وتفضيل المشاهد والشخصيات يدل على 

 أن المسلسالت نقلت صورة إيجابية لتركيا والمجتمع التركي.

"شـرب  يقول أحد المبحـوثين  منها كما ، كان هناك صورة سلبية في بعض القضايا  .2

أجزاء الصورة  بعضحيث أن ، "الخمر، وحمل قبل الزواج، والعالقات غير الشرعية

 كانت سلبية أقصد بالتحديد هذه المفاهيم، ولكن بقية أجزاء الصورة كان إيجابية.

لعل المتابع للصورة الثالث التي عرضناها سابقاً، الطبيعية، واإلجتماعية، والثقافيـة،   .3

يتصور كيف يرى طلبة الجامعة المجتمع التركي، وكيف يرى تركيا، أن تركيا بالنسبة 

  الذي يتمناه. األوروبيعلى األرض، تركيا صورة للمجتمع  اهللالهم جنة 
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  المبحث السادس:. 6

  الدراما التركية والرأسمال الرمزي:

وكان لديها رغبة حقيقية في ذلك، بدأت تركيا ومنذ زمن بمحاولة اإلنضمام لإلتحاد األوروبي، 

 2005ففـي العـام   شـل،  األوروبي باءت بالفال أن كل جهودها من أجل اإلنضمام لإلتحاد إ

نضمام لإلتحاد األوروبي يبدو صعباً، ويكمـن  بأن االإتضحت الصورة تماماً بالنسبة لألتراك، 

لما تمثلـه مـن إرث للخالفـة     ،السبب في معارضة كثير من الدول إلنضمام تركيا لإلتحاد

  وإلسباب سياسية وإقتصادية وثقافية. ،العثمانية

 ي محاولة حثيثة من أجل تحسين صورتها لدى العالم العربي،ومنذ ذلك التاريخ بدأت تركيا ف

وخاصة أن الشعبين  لما لتحسين الصورة من فوائد على كل المستويات، اإلقتصادية والسياسية،

كان يحمل عن اآلخر صور سلبية متبادلة، حيث أن تركيا كانت من أولى الـدول اإلسـالمية   

، وفي المقابل كان األتراك يتهمـون  1948العام  التي تعترف بدولة إسرائيل بعد اعالنها في

  العرب أنهم من تسبب في تدمير حكمهم في العالم العربي.

فالصورة لم تكن ايجابية بين الشعبين سواء التركي أو العربي، فبدأ االتراك في محاولة تحسين 

في العالم هذه الصورة، من خالل تغيير لبعض مواقفهم السياسية تجاه بعض القضايا الحساسة 

العربي وخاصة القضية الفلسطينية، وكان ال بد من وجود داعم ثقافي آخر يعتمـد كأسـلوب   

فاإلضافة الى تحسين المواقف التركية تجاه قضايا مهمة في العالم العربي، خطاب يمثل تركيا، 

سلسل "أكليل موكان اسم العلى قناة أم بي سي، عرض أول مسلسل تركي  2007بدأ في العام 

، ومن ثم مسلسل "نور" في نفـس العـام،   2008"سنوات الضياع" في ، وتاله مسلسل لورد"ا

تحاد األوروبي إلنضمام تركيا لإلتحاد وبين تغيير جد هناك عالقة منطقية بين رفض اإلولعلنا ن

  هذه المسلسالت. ، وبين عرضمواقف تركيا تجاه العالم العربي
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بدأ  2007نضمام الى اإلتحاد األوروبي، وفي العام فقدت تركيا األمل من اإل 2005في العام 

، 2012مسلسل حتى العـام   46بث أول مسلسل، ثم تاله عدد مسلسالت وصلت الى حوالي 

باألضافة الى التغيرات الكبيرة في مواقف السياسية التركية تجاه القضية الفلسطينية بالتحديـد،  

راك في تحسين الصورة الذهنية التي كـان  كل هذه الوقائع تشير الى أنه هناك رغبة لدى األت

    يحملها العرب عن تركيا من صورة سلبية الى صورة ايجابية.

 وتساند أيضاًهناك ثالث أهداف رئيسية تقوم الدراما التركية بالعمل عليها، أن  إلىهذا يقودنا 

لعالم العربـي  الهدف األول يتمثل في زيادة نسبة المستهلكين من االساسة األتراك في تحقيقها، 

حيـث ظهـر    ، وشكل الممثلين،األزياءالتركية، من خالل التركيز على  والمنتجات للبضائع

  بلباس وإزياء أنيقة على حد سواء كانوا الرجال والنساء.الممثلين 

والهدف الثاني هو زيادة عدد الذين يزورون تركيا بقصد السياحة، من خالل التركيز علـى   

فقـد   بة، والتركيز على صورة الشوارع النظيفة، والمبـاني الرائعـة،  المشاهد الطبيعة الخال

  ظهرت هذه المشاهد في كل المسلسالت التركية.

والهدف الثالث يتمثل في زيادة موقع تركيا في خارطة السياسية اإلقليمية والعالمية، من خالل  

لذئاب والتركيـز  في المنطقة، وهذا يتمثل من خالل بث مسلسل وادي ا لها دور جديدة عاصن

ا، يز على العداء إلسرائيل وأمريكعلى البعد السياسي والصراعات الدولية داخل تركيا، والترك

  فلسطين كرمز يحترمه المجتمع العربي، من أجل تمرير كل ما سبق ذكره. واستغالل

قة ما ولعل المتابع لسلسة المسلسالت التركية التي بثتها الفضائيات العربية، يجد أن هناك عال

بين تلك المسلسالت وبين هذه األهداف، أن تركيا تحاول جاهدة وبكل الوسائل من أجل تحسين 

أن تحسين الصورة الذهنية يعني أن تصبح المنتجـات   إذصورتها الذهنية لدى العالم العربي، 
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 لي،وتحقق الرأسمال المـا  التركي، االقتصادالتركية أكثر تسويقاً في العالم العربي، مما يقوي 

  وما أكثرها المحال التجارية التي ال تستورد أال من تركيا.

كما أن الصورة الطبيعة الجميلة التي تحاول الدراما التركية بثها، تزيد وبشكل طبيعـي مـن   

نسبة من يزورون تركيا بقصد السياحة، وبالتالي تكون لهذه الصناعة (السياحة) داخل وطنـي  

  ناكفة الدول األخرى، وتحقيق نتائج على المستوى السياسي.عليه في م االعتمادتستطيع تركيا 

عتقد أن الصورة الذهنية اإليجابية تجعل أفكار ومعتقدات وحتى النموذج سهل القبول لدى من ي

، فحين تطرح الدولة التركية حل معين لمشكلة معينـة  ةإيجابي أن الصورة الذهنية لتركيا هي

قوي من جهة، وصورتها الذهنية إيجابية لدى  تصادهااقتستطيع وبكل قوة فرض رؤيتها، ألن 

  المجتمع من جهة أخرى.

وبالتالي نستطيع القول أن تركيا حاولت من خالل صناعة الدراما التركية صـناعة رأسـمال   

رمزي لها، يستطيع هذا الرأسمال الرمزي أن يخدم الرأسمال المالي، والرأسـمال الثقـافي،   

مال السياسي، وهكذا تستطيع تركيا إعادة صناعة مجدها فـي  ، والرأساالجتماعيوالرأسمال 

 احـتالل الدولة العثمانية، وفي اإلمبراطورية العثمانية، ولكن بطريقة حديثة، ال يكون فيهـا  

للعقول، وللثقافة، وتحصل بالتالي تركيا على دور جديد قيـادي فـي    احتالللألراضي، وإنما 

  المنطقة، وترويج لمنتجاتها وسياحتها.

آذان المشاهد العربي،  إلىمقصود للهجة السورية كونها من اللهجات القريبة  استغاللوهناك 

توصـل فـي    ومازالحيث إستطاعت المسلسالت التركية تحقيق أهدافها وتوصيل رسالتها، 

، mbcالمجتمع العربي، وإستغالل أخر للفضائيات العربية وخاصة أبو ظبـي و   إلىرسالتها 

يات كانت تبحث عن التكلفة األقل وفي نفس الوقت ترغب فـي تحقيـق   حيث أن هذه الفضائ

أرباح أكبر من خالل اإلعالنات. ولعل هناك يد خفية ترغب في تحقيق أهداف معينـة مـن   
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خالل الدراما التركية وهي تمرير النموذج التركي في ما يعرف باإلسالم الحضاري، وجعلـه  

  النموذج الذي يحتذى به في العام العربي.

ولعل الذي يراقب اليوم اإلعالنات التجارية التي بدأت تظهر على  الشوارع في فلسطين يتأكد 

من إختمار تركيا كرمز، حيث أنها أصبحت تستخدم في اإلعالنات التجارية بشـكل واضـح،   

فهذا يدلل على أن تركيا اصبح لها وزن في منظومة الرموز لدى المجتمع العربي بشكل عام 

  سطيني بشكل خاص.والمجتمع الفل

ولعل السبب يعزى الى المسلسالت التركية التي خلقت هذا الرمز، وربمـا لسياسـة تركيـا    

المتضامنة مع القضية الفلسطينية ومواقفها الشجاعة ضد إسرائيل كدولة إحتالل، فقد سـاهمت  

ـ  االعالنات التجارية هذه االسباب في تكون الرأسمال الرمزي لتركيا، وأصبحت د تستخدم بع

  ذلك تركيا والمنتجات التركية.

أن الرأسمال الرمزي التركي أصبح واضحاً، من خالل تمركزه في أذهان الناس وخاصة عند 

المقارنة بين المنتج التركي ومنتج آخر، وبين المقارنة في السفر الى تركيا أو السفر الى مكان 

قارنة نجد أن األفضـلية  أخر، وبين المقارنة بين الشعب التركي وشعب آخر، حيث أن كل م

ش في أن هناك رأسمال رمـزي لتركيـا   لتركيا، والسبب يعود وبشكل مباشر وغير قابل للنقا

كانت الدراما التلفزيونية التركية المدبلجة أحد صانعيه، وال ندعي هنا أن الرأسمال الرمـزي  

  ت الصناعة.لتركيا صنعته الدراما التركية فقط، وإنما كانت الدراما التركية أحد أدوا
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  بعض االستنتاجات العامة في الدراسة:

 نفوذ التلفزيون كوسيلة اتصـال لدراما التركية يؤكد على مدى ارتفاع نسبة متابعة مسلسالت ا .1

 أخرى. مازالت تستخدم على الرغم من وجود أدوت اتصال كثيرة

كأسلوب مـن أسـاليب   ة والدراما التلفزيونينفوذ وقوة الدراما ارتفاع نسبة المتابعة يدلل على  .2

 وجهها أي مجتمع ليخاطب مجتمع أخر.الخطاب التي يمكن ان ي

لنا قوة الصورة فـي تأثيرهـا بـالمتلقي،    يؤكد  التلفزيونية الدرامامتابعة كما أن ارتفاع نسبة  .3

 وسحرها الخاص، الذي يفوق سحر الكلمات أحياناً.

القصص تحمل شـحنة كبيـرة مـن     يكمن السبب الحقيقي في متابعة الدراما التركية الى أن .4

الرومانسية، والصورة كانت على قدر كبير من الجودة، وفيها الكثير من العناصر المفقـودة  

لدى المجتمع الفلسطيني، من طبيعة خالبة، ونساء..الخ، كما أن اللهجة السورية المسـتخدمة  

 قريبة الى االذان أكثر من غيرها من اللهجات العربية.

لمشاهد الرومانسية، يؤكد لنا أن سبب المتابعة هو الرومانسية في المسلسالت، تفضيل الطلبة ل .5

ويؤكد لنا افتقار المجتمع الفلسطيني لهذه الصفة، ويؤكد كذلك على أن الصورة التي تركتهـا  

 الدراما التركية في اذهان الطلبة هي صورة المجتمع التركي الرومانسي.

عد من أهم ما تسعى اليه الدول من أجـل  ة االيجابية تصناعة الصورة الذهنييبدو واضحاً أن  .6

أرباح على المستوى االقتصادي والمسـتوى   قصناعة الرأسمال الرمزي، والذي بدوره يحق

 السياسي كذلك.

أن اإلحباط والقلق هي من أهم ما يشعر به المتابع للدراما التركية، وخاصة عنـدما يحـدث    .7

وبـين عـالم   ، وبين ما يراه على ارض الواقـع  يونزلفه على شاشة التبين ما يشاهدمقارنة 
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الـدراما   التلفزيون المفتوح وعالمه المغلق، حيث أن حصاره على ارض الواقـع، وإنفتـاح  

  هو الذي يؤدي الى الشعور باإلحباط والقلق والتوتر. كية أمامهرتال

يكمن تأثيرهـا فـي   و ،الفلسطينيةعلى الثقافة والعادات والتقاليد هناك تأثير لهذه المسلسالت  .8

داخل المجتمع الفلسـطيني لكـون اللهجـة     ،قدرتها على استدخال بعض قيم المجتمع التركي

  المستخدمة لهجة عربية سورية، فيتقبل المتلقي السلوك الصادر عن هذه الشخصية التركية.

ـ  "وادي الذئاب"تفضيل الطلبة لمسلسل  .9 ا، يؤكد لنا مدى عداء مجتمع الطلبة إلسرائيل وأمريك

 ومدى استقرار فلسطين كوطن ورمز في نفوسهم.

الخـارق  يؤكد مدى فقدان البطل  "وادي الذئاب"بطل مسلسل  "دار. تفضيل شخصية "مراد علم10

 الذي من شأنه أن يقوم بعمل ما ال يمكن لهم عمله.

 ن أن صورة تركيا لدى الطلبة صورة ايجابية مهما حاولوا اظهار عكس ذلك، وبالتـالي كـا   .11   

اليجابية لتركيا والمجتمـع التركـي، وبالتـالي    لهذه المسلسالت دور كبير في رسم الصورة ا

رمز مثله مثل بقية الرموز االسالمية والوطنية، وهذا كله ناتج  أصبحت تركيا وستصبح أيضاً

من الصورة اإليجابية التي تراكمت في أذهان الناس من خالل المسلسالت التركية، ومن خالل 

ن يظهر في تلك المسلسالت، طبيعة خالبة، رومانسية، شخصـيات خارقـة، وجميلـة    ما كا

 وأنيقة.

أن أكثر الفئات إقباال على الدراما التركية، تلك الفئات التي تفتقد لكل مـا تتناولـه الـدراما     .12

  التركية من مشاهد.

منهم، إذ أنها تعمـل   . كانت الدراما التركية قناة تنفيس لمعظم المتابعين لها، وخاصة الشباب13

سواء كانت المشاهد رومانسية  ،عمل االخصائي النفسي في عملية تفريغ ما هو مكبوت لديهم

  أو أنها مشاهد غير رومانسية على حد سواء.
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لرفض الواقـع الـذي يعيشـونه    أن تفضيل مشاهد مثل مشاهد اإلنتحار هو بمثابة تصريح  .14

  الطلبة.

الهروب من المنزل وتحدي األهل هو ايضا محاولة من الطلبة  . أن تفضيل مشاهد مثل مشاهد15

  بار عن بعض التقاليد الموجودة في المجتمع.لنفض الغ

يخييل للطلبة أن المجتمع التركي يشبه لحد كبير المجتمع األوروبي خاصـة فـي المبـاني    . 16

ربي وجود بعض ولكن ما جعل الطلبة يعتقدون أن المجتمع التركي يشبه المجتمع العوالبيوت، 

  عادات القريبة من المجتمع العربي.ال
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  :الخاتمة

 ؛المسلسالت التركية، يبدأ بالتساؤل عن السر الكامن فيها وتتابع الذي يراقب الناس وهي تشاهد

اإلجابـة قـد   ، كيف تستطيع أن تصل إلى كل هؤالء المشاهدينوكيف تجذب الجماهير إليها، 

وقد تكـون فـي    ،كلمة" "فالصورة بألف ،الصورة الناس و علىلتي تروى تكون في الحكاية ا

  .أو المشاهد المفضلة، أو حتى لهجة الدبلجة الشخصية المفضلة

فـي   ةوالصور اية، وبالتالي إذا اجتمعت الحكاإلنسان يعشق الحكايات، ويعشق الصور أيضاً

هد طبيعية تعيد اإلنسـان إلـى   ومشا ،مشاهد تعلوها الرومانسية، والممثالت فائقات النجومية

له أن جنة األرض موجودة في تركيـا،   صورتي تالوعالقته الطبيعية والحميمة مع الطبيعة، 

لعاشق ومعشوقة، والحدائق العامة التي تكثر فيها زقزقـة العصـافير    اًمشهدفالبحر يحتضن 

العامة المخصصة  واألماكن ،والرياح الهادئة وهي تداعب شعر النجمات، واألنهار ،واألشجار

وهي تصور العاشـق   ،للجلوس، والشوارع التي تخلو من الفقراء وتكثر فيها مشاهد األمطار

أن ترى تركيا  ال تستطيع فإنكالذي انتظر طويالً وأستحم بمياه األمطار وهو ينتظر معشوقته، 

  عبر فضائيات عربية.نقل تي تال يةيونزالتلفالدراما ال من خالل إ

ده الذي ينقل الواقع عن طريق الدراما التركية، فيصبح المشاهد يحمل ماليـين  وح يونزوالتلف

أصبح يكون  يونزالتلفف، يونزيعد هناك واقع إال من خالل التلفلم  ركيا،الصور الجميلة عن ت

 ،لنا تركيا صفأن ي التركيةالمسلسالت  حدأأحد األطفال الذين يتابعون  طلبنا من، فلو واقعال

الواقع والمناظر السياحية الخالبة  ؛يونزا بالتحديد بما يشاهده عبر التلفسيجيبن إنهف ،راهايكيف 

  الرومانسي الذي ال يخلو مشهد منه.
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  الكتب:

(القاهرة: الشركة المصرية العالميـة   نظرية الدراما االغريقية) 1994ابراهيم، محمد حمدي(

 ان).لونجم-للنشر

  (رام اهللا: دار الشروق للنشر والتوزيع). االتصال الجماهيري) 1999أبو أصبع، صالح(

(لم يتم ذكـر مكـان   صورة المعلم في وسائل االعالم) 1997ابو زيد، فاروق، حامد زهران(

 النشر: دار الفكر العربي).

 دراسـات نقديـة فـي اإلعـالم     :الصـورة والجسـد   )2008(محمد حسام الدين ،إسماعيل

 ). مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت(المعاصر

 دراسة نظرية تطبيقية-الدراما التلفزيونية والواقع االجتماعي )1992أماني عبد الرؤوف (

 .)رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة القاهرة:

أثـر مشـاهدة األطفـال للـدراما علـى تنشـئتهم       ) 2001أماني عمر الحسـيني حـافظ (  

  دكتوراه غير منشورة).رسالة القاهرة:  (جامعةاإلجتماعية

أثر تعرض األطفال ذوي الظروف الصعبة للتلفزيون والسينما والفيدو  )1998أماني، الحسيني(

  ).رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة القاهرة:على إدراكهم للواقع اإلجتماعي

التـي يقـدمها    صورة الشباب فى الدراما العربيـة  )2007( األميرة سماح فرج عبد الفتاح

 غير منشورة). رسالة ماجستير (جامعة القاهرة:التليفزيون المصري

دور المسلسالت العربية التلفزيونية في إدراك الشباب المصري ) 2001أميرة سمير(

  (جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة).للمشكالت اإلجتماعية
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-يون ودورها في نشر الوعي التاريخيالدراما التاريخية في التلفز) 1999أيمن الشربيني(

  (جامعة القاهرة: رسالة دكتورة غير منشورة). دراسة تحليلية ميدانية

شباب اللبناني جنبية في التلفزيون على إدراك التأثير التعرض للدراما األ) 1999بارعة شقير(

  (جامعة القاهرة: رسالة دكتورة غير منشورة). للواقع اإلجتماعي

 :بيـروت ( نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة :الفلسفة واللغة )2005(بغوره،الزواوي

 ).دار الطليعة

المنظمـة   :بيروت( )ترجمة جوزيف عبد اهللا( المصطنع واالصطناع )2008(جان بودريار،

 ).العربية للترجمة

 نة).(بيروت: دار األزمنة الحدي إعادة النظر بالفلسفة -أسباب عملية )1998(، بيير ديوبور

دار  :الدار البيضـاء ( )ترجمة عبد السالم بنعبد العالي( الرمز والسلطة )2007(بيير بورديو،

  .)توبقال للنشر

 دار (دمشق: )ترجمة درويش الحلوجي( التلفزيون وآليات التالعب في العقول .، بييربورديو

  ).كنعان للدراسات والنشر

الل وهبة (بيـروت: المنظمـة العربيـة    ، ترجمة طأسس السيميائية) 2008تشاندلر، دانيال(

  للترجمة).

دور األتصال فى تكوين الصورة الذهنية لدى  )1995(ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن

(جامعة الشعب المصرى عند األوروبين دراسة ميدانية على عينة من جمهور الشعب المصرى

  القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة). 
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العالقة بين صورة رجال وسيدات األعمال فى الـدراما  ) 2007(لغنىجيهان أحمد فؤاد عبد ا

غيـر   رسـالة دكتـوراة   (جامعة القـاهرة: التليفزيونية وإدراك الجمهور لواقعهم االجتماعى

  منشورة).

 دور الدراما التلفزيونية في تشكيل اتجاهات الطفل نحو إختيار المهن) 1999جيهان فؤاد (

  ير غير منشورة).(جامعة القاهرة: رسالة ماجست

(الدار اإلنسان المقهور ةالتخلف االجتماعي مدخل إلى سيكولوجي)، 2005حجازي، مصطفى (

  البيضاء: المركز الثقافي العربي). 

دور وسائل االعالم فـي صـنع القـرارات فـي الـوطن      ) 1993حمادة، بسيوني ابراهيم (

 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية).العربي

(بيروت: مركـز دراسـات الوحـدة     صورة العرب لدى االتراك) 1998راهيم (الداقوقي، اب

 العربي).

(بيروت: مركـز درسـات الوحـدة     صورة األتراك لدى العرب) 2001الداقوقي، ابراهيم (

 العربية).

أفريقيا  :الدار البيضاء( (ترجمة فريد الزاهي) حياة الصورة وموتها )2002( دوبريه، ريجيس

 ).الشرق

 ).شرقياتدار  :القاهرة ((ترجمة احمد حسان) مجتمع االستعراض )1998( يديبور، ج

القيم التى تقدمها المسلسالت المدبلجه المعروضه فـى القنـوات    )2008دينا عبد اهللا النجار (

  (جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة). الفضائيه العربيه ومدى ادراك المراهقين لها
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تأثير الدراما العربية واألجنبية المقدمة في القنوات  )2006فى (رانيا أحمد محمود مصط

رسالة دكتورة غير  (جامعة القاهرة: الفضائية العربية على قيم وأتجاهات الشباب العربي

  ).منشورة

صورة األب واألم في المسلسالت العربية بالتلفزيون: دراسة ) 1988رضا، عدلي سيد محمد (

 الفكر العربي).(مدينة نصر: دار  تحليلية

  (القاهرة: علم الكتب). الصحة النفسية والعالج النفسي) 1997زهران، حامد (

دراسة حـول الثابـت   -صورة العربي في الصحافة البريطانية) 1988ساري، حلمي خضر (

  (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية). والمتغيير في مجمل الصورة

(الكويت:المجلس الوطني للثقافة  اجية الفن التمثيلياآلخر: ازدو –األنا ) 2001سعد، صالح (

  والفنون واآلداب).

 ترجمة د.محمد عناني (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع).  تغطية االسالم )2005سعيد، ادوارد (

. ترجمة عطا عبـد الوهـاب   صورة العرب في عقول األمريكين) 1987سليمان، ميخائيل (

  عربية).(بيروت: مركز دراسات الوحدة ال

تأثير االفالم المقدمة في التلفزيون على اتجاه الشباب المصري  )1997سهير صالح ابراهيم (

 (جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة). نحو العنف

أثر تطور وسائل اإلتصال علـى تطـور األشـكال القصصـية     ) 1989الشاروني، يوسف (

 للكتاب). (القاهرة: الهيئة المصرية العامة والدرامية

  (اربد: دار الكندي). مدخل الى االتصال الجماهيري ونظرياته) 2003شاوي، برهان (

(باتنة الجزائر: رسالة  االعالم والتوعية االسرية في المجتمع الجزائري )2006شعبان اليمين (

  ماجستير غير منشورة).
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المجلـس   :الكويت( )ترجمة عبد السالم رضوان( المتالعبون بالعقول )1999( شيللر،هربرت

  ).الوطني للثقافة والفنون واآلداب

(الكويت: مكتبة الفالح للنشر وسائل االعالم وصناعة الصورة الذهنية) 2005صالح، سليمان (

  والتوزيع).

الزهـراء لإلعـالم    (القاهرة: صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي) 1995طاش، عبد القادر (

  ).العربي

 :الكويـت  (دراسة في سيكولوجية التذوق الفني :التفضيل الجمالي )2001( عبد الحميد، شاكر

 ).المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

علـي  المجلـس األ  :الكويت(عصر الصورة االيجابيات والسلبيات )2005( شاكر ،عبد الحميد

  ).للثقافة والفنون واآلداب

المجلـس   :الكويـت ( فتراضـي الخيال من الكهف إلى الواقع اال )2009( عبد الحميد، شاكر

  ).علي للثقافة والفنون واآلداباأل

(مدينة نصر: دار الفكـر   صورة المعلم في وسائل األعالم) 1997عبيد، عاطف عدلي العبد (

 العربي).

 (القاهرة: عالم الكتب). العالقات العامة والصورة الذهنية) 1983عجوة، علي (

(عمـان: دار الفكـر    لمدخل الى علم النفسا) 1998عدس، عبد الرحمن ومحي الدين توق (

  للطباعة والنشر والتوزيع).

) الدراما التلفزيونية مقوماتها وضوابطها الفنية(الجامعة 2010عز الدين عطية المصري(

  االسالمية غزة: رسالة ماجستير غير منشورة).
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سرة تأثير الدراما التلفزيونية على الواقع اإلجتماعي لأل) 2000عزة عبد العظيم (

  (جامعة القاهرة: رسالة دكتورة غير منشورة).المصرية

 قراءة في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكك) 2008عيسى، نهوند القادري (

 (بيروت: مركز درسات الوحدة العربية).

المنظمـة العربيـة    :بيـروت ( )ترجمة فايز الصـايغ ( علم االجتماع )2005( انتوني غدنز،

 ).ةللترجم

دار التنـوير للطباعـة    :بيروت( )ترجمة محمد سبيال( نظام الخطاب )2007( فوكو، ميشيل

 ).والنشر والتوزيع

دراسـة تحليليـة   -صورة رجـل الـدين فـي التلفزيـون المصـري      )1996لبنى الكناني (

  (جامعة الزقازيق: رسالة ماجستير غير منشورة).وميدانية

القنوات الفضـائية  لعربية في الدراما التليفزيونية وا صورة األسرة) 2008لبنى محمد الكنانى(

(جامعة القـاهرة: رسـالة    العربية وأثرها على إدراك الجمهور العربى للواقع االجتماعى لها

  دكتوراه غير منشورة).

صورة األسرة األمريكية في األفالم االجتماعية األمريكية  )2006ماريان إيليا زكي تادرس (

فزيون المصري وتأثيراتها علي أدارك الواقع االجتمـاعي لـدي الجمهـور    التي يقدمها التلي

  ).رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة القاهرة:المصري

(بيروت:مركـز   ثورة الصورة :المشهد االعالمي وفضاء الواقـع ) 2008مجموعة مؤلفون (

 درسات الوحدة العربية).

  البنيوية وما بعدها جون ستروك، ) ترجمة محمد عصفور، وتحرير 1996مجموعة مؤلفين (
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  (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب). امن ليفي شتراوس إلى داريد

(بيروت: مركز درسـات الوحـدة    اللسان العربي وإشكالية التلقي) 2008مجموعة مؤلفين (

 العربية). 

  عامة للكتاب).) الدراما والتلفزيون(القاهرة: الهيئة المصرية ال2010محرم، مصطفى(

الصورة التى تعرض بها المهن من خالل الدراما  )1986محمد نبيل محمد محمود طلب(

 (جامعة القاهرة: رسالة دكتوراه غير منشورة).التليفزيونية وتأثيراتها على الجمهور

 ، (جامعة االسكندرية).مدخل الى علم االتصال) 2001محمود، منال طلعت (

(بيروت: مركز دراسـات   لعرب في صحافة المانيا اإلتحاديةصورة ا) 1986مسلم، سامي (

  الوحدة العربية).

آركيولوجيا "مؤسسة" العواطف العربية:بحث في  )2011مصطفى محمد سليمان بشارات(

(جامعة بيرزيت: رسالة ماجستير  ك(نموذج)بال وتأويل المشاهدين لمسلسل نور آليات استق

  غير منشورة).

ة ي تقديم النماذج اإليجابيالتلفزيون فدور المسلسالت العربية في ) 1999منى زين العابدين(

(جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير دراسة تحليلية ميدانية -والسلبية للطفل المصري

  منشورة).

(ترجمة علي احمد محمـود)   الكوميديا والتراجيديا )،1979ميرشنت، ولوين، كليفورد ليتش (

 لثقافة والفنون).(الكويت: المجلس االعلى ل

  (تونس: مؤسسة عبد الكريم بن عبداهللا). مدخل الى فن كتابة الدراما) 1987النادي، عادل (

دراسـة أجتماعيـة    دور الدراما التلفزيوينة في تشكيل وعي المرأة:) 1997نادية، رضوان (

 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب). ميدانية
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ترجمة عبد الفتـاح الصـبحي (الكويـت:     الدمان التلفزيونياالطفال وا) 1999وين، ماري (

  المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب).

التعرض للدراما التي يقدمها التلفزيون ومستوى التطلعات لدى ) 1998ياسر عبد اللطيف(

  (جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة).الشباب المصري

  الدوريات:

، العدد 21"، مجلة التربية، المجلد دراما التلفزيونية وتنشئة الطفل العربيال"أحمد علي، سامية، 

102 ،1992.  

مجلـة   "،"االتجاهات الحديثة في دراسات الصورة الذهنية في الدراما المرئية جيهان، يسري،

  .2004سبتمر)، -(يوليو 1، العدد 33عالم الفكر، المجلد 

دراسة مسحية -اهات نحو العنف األسري في مصر"الدراما التلفزيونية واالتجعادل، فهمي، 

، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، كلية على عينة من األزواج والزوجات في القاهرة"

  .2000اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد الثاني، (أبريل)، 

 )،سـبتمبر (،  217، أدب ونقد ، العـدد   "نظرية رأس المال الرمزي"عبد الوهاب، أشراف، 

2003. 

مؤتمر فیالدلفیا الدولي "، صورة العرب لدى األتراك في العصر الراهن"، فاروق بوزكوز

  .2007 عمان:، الثاني عشر بعنوان ثقافة الصورة

، مجلة جامعة دمشق، دراسة في تصور المعني" -"الصورة الذهنية معلوف، سمير أحمد، 

 .2010الثاني، ، العدد األول+26المجلد 

، 62الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد  مجلة فصول ،صنمية الصورة ،منصور، أشرف

  .2003، )صيف وخريف(
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  كلية اآلداب

  ة علم االجتماعدائر

 برنامج الماجستير

  :/ةالمبحوث عزيزي/تي

رة إلى قياس دور الدراما التركية في رسم صورة تركيـا لـدى   ف هذه االستماتهد

، حيث تم تصميم مجموعة من األسئلة والبنود التي تقيس ذلك، طلبة جامعة الخليل

، علما بأنه سيتم ن من حضرتكم/ن التعاون لتحقيق  الهدف من هذه االستمارةمتمني

راض البحـث فقـط،   بمنتهى السرية وسيتم استخدامها ألغ /نالتعاطي مع إجاباتكم

    وشكرا لتعاونكم.

  

  2012-2011 الفصل الثاني
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  ضع/ي دائرة حول اإلجابة المناسبة ):(
  
 . أنثى 2.ذكر                          1                   الجنس :. 1
  
 ة.. قری3. مدینة.                 3. مبیم.                        1             مكان السكن:. 2
  
  الكلیة: . 3

  . الزارعة.  4. اآلداب.     3. التربیة.    2. العلوم      1                                
  

  .--- --- --- . أخرى8. التمریض.  7. اإلدارة.    6. الشریعة.    5                              
  
  
  . أخرى.........5. الرابعة.   4الثالثة.    .3. الثانیة .    2. األولي   1        السنة الدراسة:. 4
  
  التركية؟  )المسلسالت/ي الدراما(أو تتابع /يهل تابعت. 5

  . ال 2. نعم                 1
  ؟في ذهنك/ي من أين حصلت/ي على صورة تركيا. 6

  الكتب المدرسية. .1
 العائلة. .2

 وسائل اإلعالم. .3

 المسلسالت التركية. .4

 _____.مصادر أخرى حدد/ي__________ .5

  تتابعها/تتابعيها؟لمسلسالت التركية التي كم عدد ا. 7
  مسلسل تركي واحد.       .1
      مسلسلين  .2

 ثالث مسلسالت. .3

 أربع مسلسالت. .4

    خمس مسلسالت. .5

 أكثر من ___.  .6

  ها في متابعة المسلسالت التركية خالل اليوم؟يكم ساعة تقض .8
  ساعة.  .1
 ساعتين      .2

 ثالث ساعات. .3

 أربع ساعات. .4

 ثر من ذلك_____.أك .5

 تركيا؟أسم عند ذكر  . ما هي الصور التي تخطر في ذهنك/ي9
1._________________________________.  
2._________________________________.  
3._________________________________.  
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  ؟/تفضلينهاالتي تفضلها التركية ما هي نوع المسلسالت. 10

 مسلسالت االكشن. .1

 سلسالت االجتماعية.الم .2

 ة.يالمسلسالت الرومانس .3

 أخر حدد__________. .4

  بها؟ /يوتأثرت /يإعجابكثر شخصية في المسلسالت التركية نالت ما هي أك. 11
  أسم الشخصية:______________________. •
 أسم المسلسل الذي ظهرت فيه____________________. •
 
  

 /تفضلينها:وتفضلها/ي التي التصقت في مخيلتك يةفي المسلسالت الترك أكثر المشاهد. ما هي 12
  مشهد________________________________________________________________.

  
  مشهد________________________________________________________________.

  
  .مشهد________________________________________________________________
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أشر إلى أسماء المسلسالت التي تابعتها لغاية هذه .  أذا كنت/ي قد تابعت/ي بعض المسلسالت التركية ف13
هي أعلى درجة. 6هي اقل درجة، و 0، على أن تكون الدرجة رقم 6الى 0وأعطي لها درجة من  اللحظة

1  
  

  الدرجة  أسم المسلسل  
    سنوات الضياع  0
     أيزيل     1
    أحالم بريئة 2
   األجنحة المنكسرة  3
    األرض الطيبة 4
   وتمضي األيام 5
   الجدة الخارقة 6

3  
  الدرجة  أسم المسلسل  
    عاصي 0
    غربة امرأة   1
    قلوب منسية  2
    الحب المستحيل 3
    دموع الثلج 4
    الحب والحرب 5
    ويبقى الحب 6

5  
  الدرجة  أسم المسلسل  
    القلقخاطفة  0
    حد السكين   .1
    أكليل الورد  .2
    الحلم الضائع  .3
    أمي  .4
    ال مكان ال وطن  .5
    الوعد  .6

  
2  

  الدرجة  أسم المسلسل  
   األوراق المتساقطة 0
   دموع الورد 1
    جامعة المشاغبين  2
   جواهر 3
   صرخة حجر 4
   عليا 5
   رماد الحب 6

4  
  الدرجة  أسم المسلسل  
   االسم المستعار 0
   اسطنبول سبع تالل 1
   الشهرة  2
   قصة شتاء 3
   سنوات الصفصاف 4
    العاصفة الصامتة 5
   نور  6

6  
  الدرجة  أسم المسلسل  
    بيت الكوابيس 0
    واد الذئاب  1
    العشق الممنوع  2
     لحظة وداع 3
    الغريب 4
     الربيع األخر 5
     ميرنا وخليل 6

 :سابقا، أذكرها واعطي له درجة عتها ولم تذكرأخرى تاب تركية مسلسالت
  حدد________________________________________________________________     
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  :. ما هي أسباب متابعتك/ي للدراما التركية؟14
  

   /ةغير موافق   /ةمحايد   /ةموافق  العبارة   الرقم 
       ةيرومانسمشاهد يوجد بها   .1
       مشاهد واألماكن الطبيعية الخالبةتحتوي على   .2
       عادات وطقوس قريبة من بيئتنا العربية   .3
       دراما جديدة مختلفة عن الدراما العربية   .4
       الضعف في الدراما العربية  .5
التغيير والتجديد في الفكرة والمواضيع والطرح وطريقة   .6

 المعالجة.

      

       ات الصوتية واإلضاءة البراقةالتأثير  .7
       لهجة الدوبالج (اللهجة السورية)  .8
        يوجد لدي وقت فراغ كبير  .9

        الرغبة في اإلطالع على كيف يعيش األتراك  .10

        أصبحت شخص معتاد عليها  .11
        أتسلى بها في أوقات فراغي  .12
لتي أعيش لحظة من التفاعل مع حياة أفضل من تلك ا  .13

  أعيشها
      

        تظهر بها شخصيات أحبها  .14
        وجود بعض مشاهد االكشن   .15
        الممثالت والممثلين أزياء   .16
        قصص بعض المسلسالت تعجبني وأتعلق بها  .17
  

  : بعد مشاهدة المسلسالت التركية صورة تركيا الطبيعية واالجتماعية والثقافية. 15
   /ةغير موافق   /ةمحايد   /ةوافقم  العبارة   الرقم 

  الصورة الطبيعية بعد مشاهدة المسلسالت التركية:
        تهطل األمطار على تركيا طوال الوقت   .1
        توجد في تركيا الكثير من األنهار   .2
        تخلو شوارع تركية من األوساخ   .3
        شوارع تركيا جميلة   .4
        توجد في تركيا سيارات فاخرة   .5
        د في تركيا الكثير من األشجار والحدائق  توج  .6
        المناخ في تركيا لطيف وجميل  .7
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  غير موافق/ة  محايد/ة   موفق/ة  الصورة االجتماعية بعد مشاهدة المسلسالت التركية:

        تستطيع الفتاة الزواج دون علم أهلها  .8
        معظم النساء في تركيا غير محجبات ويلبسن ما يحلو لهن.  .9

طبيعية  خارج مؤسسة الزواج العالقة بين الرجل والمرأة  .10
  ومشروعة

      

        تستطيع الفتيات الحمل قبل الزواج   .11
        يوجد في تركيا أغنياء كثر  .12
        هناك عالقات صراع بين الفقراء واألغنياء   .13
        يوجد في تركيا ترابط اسري  .14
        ير مشروعةيوجد في تركيا تنظيمات سرية وغ  .15
        هناك استغالل لألطفال في تركيا   .16
        تكثر الجريمة في تركيا   .17
        توجد عصابات ذات طبيعة إجرامية  .18
        تكثر في تركيا تجارة السالح والمخدرات   .19
        أكثر المشروبات المفضلة لدى الشعب التركي هو الشاي  .20
        جذاب  الشبان والشابات لديهم جمال   .21

    بعد مشاهدة المسلسالت التركية:الصورة الثقافية 
        التركي غير متدين ويشبه األوربيين  الشعب  .22
        اللغة التركية قريبة الى اللغة العربية  .23
        ليس هناك فرق بين غني وفقير في تركيا  .24
        العادات في تركيا تشبه العادات العربية  .25
        ايجابية عند الشعب التركي  توجد قيم  . 26
        األتراك يحبون العرب والمسلمين  .27
        حساس أن األتراك غير مسلمين لدي شعور أو إ  .28
الصورة التي رسمتها المسلسالت التركية عن تركيا لدي هي   .29

  سلبية
      

الصورة التي رسمتها المسلسالت التركية عن تركي لدي هي   .30
  ايجابية 
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  لة المجموعات البؤرية:ئسأ

 ي تخطر في بالكم بمجرد ذكر تركيا؟ما هي الصورة الت •
 
 من أين حصلتم على الصورة التي في أذهانكم؟ •
 
  ما ھي أكثر قصة مسلسل فضلتموھا، وما ھي القصة؟ ولماذا؟  •

 
 ما هي أكثر شخصية فضلتموها، وفي أي مسلسل ظهرت، ولماذا؟ •

  
 ذهنك وظهرت في المسلسل المفضل؟ ما هي المشاهد التي علقت في •

  
ما هي األسباب التي تجعلكم تتابعون المسلسالت التركية وأسباب متابعة المجتمع للدراما التركية؟  •

 من وجهت نظركم؟

  
 صف تركيا من الناحية الطبيعية؟ •

  
 صف صورة المجتمع التركي؟ •

  
 هل تعتقد أن المسلسالت التركية تنقل الواقع التركي؟ •

  
 التي نقلت إليكم سلبية أم ايجابية؟هل الصورة  •
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  المشاهد المفضلة:
  رومانسية:المشاهد ال: النوع األول 

 رومانسية يحيى بطل سنوات الضياع. .1
مشهد نظرات وحب سيال لجوت في  .2

 سيال.
مشهد نظرات عاصي وأمير في مسلسل  .3

 عاصي.
مشهد حضن يحيى ل لميس تحت  .4

 الشجرة.
ة بين أسيل مشهد الرقصة الرومانسي .5

 وزميلها.
 مشهد الرومانسية بين مهند وسمر. .6
مشهد عزومة مراد ل لميس على  .7

 العشاء.
مشهد حمل حسام ل مرام وإدخالها  .8

 القصر عندما كانت زعالنه منه.
 مشهد معرفة يحيى أن لميس حامل. .9

 مشهد إهداء مراد لميس أحذية وفساتين. .10
 مشهد ضم عمار ل نرمين بين ذراعيه. .11
ر أن يتعرف بها زوجه مشهد قبول عم .12

 له.
مشهد شراء يحيى حصان وإرساله إلى  .13

 لميس.
أمام  (حسرة)مشهد غناء ورقص لميس .14

 الناس على المسرح.
لميس مع مراد في موضوع  مشهد جدل .15

 الموسيقى في بائعة الورد.
مشهد سكب الماء وإغالق البيانو على  .16

 أيدي مراد.
 مشهد تعليم لميس الموسيقى. .17
 ستان األحمر.مشهد لباس لميس الف .18
 مشهد إعجاب مراد بلميس وبصوتها. .19
 شهد تعامل مهند مع نور.م .20

مشهد لقاء نرمين وعمار بعد فراقهم في  .21
 دموع الورد.

مشهد لقاء سيال وجودت بعد عودتها إلى  .22
 بلدها.

مشهد لقاء زينب مع طارق األرض  .23
 الطيبة.

مشهد عودة عمر وشرين لبعض في  .24
 مسلسل الزهرة البيضاء.

 عمار مع نرمين. مشهد تعامل .25
مشهد لقاء ميرنا وخليل على الجسر بعد  .26

 غياب.
 مشهد تعرف مراد على رهف. .27
مشهد لقاء لميس مع يحيى بعد رجوعها  .28

 من السفر.
 مشهد لقاء دياال طارق في المعسكر. .29
مشهد لقاء ياسمين مع سواج في عشق  .30

  وجزاء.
  النوع الثاني: مشاهد التضحية واإلخالص:

ائه وتحريره من تعاون مراد مع أصدق .1
 السجن.

 مشهد بكاء عمار من أجل نرمين. .2
 مشهد تضحية نرمين وتلقيها الرصاصة. .3
 مشهد تضحية لميس في سنوات الضياع. .4
مشهد الدفاع عن األرض والناس في  .5

 األرض الطيبة.
مشهد الدفاع عن سيال ضد الحكم عليها  .6

 بالقتل حسب العادات والتقاليد.
 مشهد طلب ليلي من زينب أن تحل .7

 محلها في تربية األوالد.
 مشهد حب األتراك لتركيا. .8
مشهد قرار مراد بان يختار بين العائلة  .9

 والوطن.
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مشهد عدم إيذاء أبن عم لميس لها على  .10
 الرغم من تهديده.

 مشهد وقوف يحيى بجانب من ال يحبهم. .11
 مشهد إنقاذ يحيى ل لميس من تيم. .12
 مشهد تضحية شهرزاد لعالج أبنها. .13
 بجانب أهله والفقراء. مشهد وقوف يحيى .14
مشهد عندما اخفت أم لميس عنها  .15

وعملت خادمة من اجل أن تبقى بجانبها. 
 في مسلسل بائعة الورد.

مشهد دفاع طالبة عن نفسها في عار  .16
 اتهمت به.

مشهد مساعدة زينب لألطفال في لحظة  .17
 وداع.

 مشهد بحث لميس عن أخوها. .18
 مشهد مساعدة نور ألهلها. .19

 شيقته.مشهد إنقاذ عمار لع .20
 مشهد إنقاذ طارق لعشيقته. .21
 مشهد إنقاذ إياد ل ليلي في لحظة وداع. .22
مشهد وقوف جودت في وجه العشيرة  .23

 من أجل زوجته.
 مشهد تبرع نور لمهند بالكلية. .24
مشهد تغلب عاصي على الفروق  .25

 االجتماعية.
 مشهد حب عاصي ألبنائها. .26
مشهد تخلي فكرت عن حبيبها من أجل  .27

 عائلتها.
ند على قبر سمر في مشهد بكاء مه .28

 العشق الممنوع.
مشهد إخفاء عاصي أنها تعمل عند أمير  .29

  في مسلسل عاصي.
  : مشاهد القتل:النوع الثالث
مقتل نرمين بطلة مسلسـل دمـوع    .1

 تكرارات. 8الورد 
فـي   مشاهد قتل األهل وتشـريدهم  .2

  األرض الطيبة.
 .قتل الخال في مسلسل وادي الذئاب .3
قتل خليل بطـل مسلسـل ميرنـا     .4

 وخليل.
فـي مسلسـل    اسكندر إعداممشهد  .5

 وادي الذئاب.
فـي وادي   مشهد قتل القراخنـدلي  .6

 الذئاب.
 في وادي الذئاب. شارنمشهد قتل الم .7
 .مشهد مقتل نعمان .8
مشهد قتل النساء على خلفية الشرف  .9

 في سيال.
 بولوت. مشهد مقتل .10
مصطفى في الزهرة  مشهد قتل .11

 البيضاء.

 .رمنيمشهد محاولة عمار قتل ن .12
 د محاولة قتل سيال.مشه .13
 بين األتراك واألكراد. مشهد القتال .14
 مشهد طعن مهند. .15
مشهد التصاق دم اإلسرائيلي الذي  .16

 ه مراد على علم إسرائيل.لقت
مشهد إطالق عابدين النار على  .17

 مهند.
مشهد مقتل أخ سوزان في مسلسل  .18

 الشهرة.
مشهد موت آيتان بعد أن عرف أنه  .19

 فلسطيني.
 يفوك.مشهد استشهاد آيتان وك .20
 مشهد اتهام أيزيل بقتل شخص. .21
 من القتل مشهد حماية اهللا للطفل .22

 بمعجزة في األرض الطيبة.
مشهد مقتل ايبرو زوجة مراد في  .23

 مسلسل وادي الذئاب.
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 مشاهد االنتحار:النوع الرابع: . 3
مشهد انتحار سمر وهو من المشاهد  .24

 تكرارات. 6األكثر تكرارا 

مشهد انتحار الكرونجي داخل  .25
 سجن.ال

  :والموت معاناةمشاهد األلم وال: النوع الخامس
 مشهد سجن أيزيل. .1
 مشهد تعذيب رشا لعمر. .2
 مشهد رضوخ اإلنسان للقدر. .3
 مشهد سقوط نهال عن الدرج. .4
 مشهد سقوط نور عن الدرج. .5
 مشهد مرض رفيف  .6
 مشهد تعذيب ميماتي. .7
 مشهد والدة األم على الحاجز. .8
 مشهد إجهاض نور. .9

لى حماتها في مشهد صبر فكرت ع .10
 األوراق المتساقطة.

مشهد تفجير الفتاة مع أبيها في حقل  .11
 وإالم كانت تنظر إليهما. ماأللغا

 مشهد حادث السيارة لنرمين. .12
 مشهد معاناة عائلة في بيت الكوابيس. .13
 إجبار ميرنا على الزواج. .14
مشهد معرفة ليلى أنها مصابة بالسرطان  .15

 في مسلسل لحظة وداع.

لتي كانت تعيش فيها مشهد حالة الفقر ا .16
 لميس.

 مشهد إفالس عائلة لميس. .17
 مشهد موت رفيف في سنوات الضياع. .18
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