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 ملخص
اعتمد الشباب علي مشاهدة الدراما الخارجية ونجحت الدول المنتجة في غزو العقول 

اج باألعمال الفنية الجذابة وعلي راسها المسلسالت المدبلجة التي توالت في العرض واالنت
ونة األخيرة وترأس فئة االعمال الدرامية هذه المسلسالت التركية والهندية المدبلجة التي في اآل

دور حيث تهدف الدراسة الحالية إلي رصد  جذبت الشباب وانتشرت بطريقة شاسعة,
 لدى الشباب المصري   المدبلجة التركية والهندية في تشكيل صورة شريك  الحياة المسلسالت

أهم المعايير التي تعرض بها الدراما المدبلجة صورة شريك الحياة من وجهة فة و كذلك معر 
الشباب المتابع لهذه االعمال, واعتمدت الدراسة علي منهج المسح االعالمي واستمارة  نظر

استبيان لمعرفة أراء الشباب المتابعين للمسلسالت المدبلجة, مستندة إلي نظرية الغرس 
وجود عالقة دالة إحصائيا بين كثافة تعرض  ية, توصلت الدراسة إليالثقافي و الصورة الذهن

الشباب للدراما المدبلجة وإدراك الصورة الذهنية لديهم حول مواصفات شريك الحياة علي 
أرض الواقع, تبين وجود عالقة دالة إحصائيا بين كثافة تعرض الشباب للدراما المدبلجة 

ي الشباب عن مواصفات شريك الحياة كما تقدمها ودرجة التوافق بين الصورة الذهنية لد
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الدراما وعلي أرض الواقع, تبين وجود عالقة إحصائيا في إدراك الشباب لمواصفات شريك 
 الحياة كما تعرضها الدراما المدبلجة وفقا للمتغيرات الديموغرافية.

 
 Abstract 

Young people relied on watching foreign drama, and the producing 

countries succeeded in conquering minds with attractive artworks, on 

top of which are dubbed series, which have been shown and produced 

recently. The drama category headed these Turkish and Indian dubbed 

series that attracted young people and spread in a vast way, as the 

current study aims to monitor the role of Turkish and Indian dubbed 

series in shaping the image of the life partner of the Egyptian youth, as 

well as knowing the most important criteria by which the dubbed 

from the point of view of  partnerthe life drama presents the image of 

the young people who follow these works. The theory of cultural 

implantation and mental image, the study found a statistically 

significant relationship between the intensity of youth exposure to 

dubbed drama and their perception of the characteristics of a life 

partner on the ground. On the specifications of the life partner as 

presented by the drama and on the ground, T There is a statistical 

relationship in young people's perception of life partner specifications 

as presented by dubbed drama according to demographic variables .. 
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 مقدمة 

هذه  مارسه اإلنسان منذ أن وجد وعاش فوق  تعد الدراما فنا ونشاطا بشريا وإبداعيا رائعا،
ه يمارس حياته ويناضل من أجل البقاء معتمدا في ذلك على الممارسات التي تساعد األرض،

مية فالدراما موجودة بطبيعة الحال في حياتنا اليو  انه ماديا وروحيا،على الحفاظ على كي
 لدرامااوالشك أن الدراما التليفزيونية وهى إحدى أشكال , نمارسها في بيوتنا وفى معامالتنا

بوجه عام أصبحت مصدرا مهما في نقل الصور عن األشخاص والمجتمعات وفى تكوينها 
اغ ع وقدراتها على اإلبهار واستيالئها على أوقات فر لألذهان وذلك بسبب انتشارها الواس

ن وكما أنها تبنى صورا متراكمة في أذهان المشاهدين مما يجعلهم يربطون بي المشاهدين،
 هذه الصورة المعروضة لهم وبين ما يدور حولهم في الواقع. 

 حيث وأهمها وأصبحت العاطفة إحدى العوامل الهامة التي تتمثل في الدراما التليفزيونية بل
ة هي تدور أحداث المسلسل حول العاطفة بجانب الصراع واإلثارة واالنتقام ولكن تظل العاطف

 وفى اآلونة األخيرة ظهرت العديد من األعمال, أهم العناصر التي يقوم عليها المسلسل
 وريةالدرامية الغير معرفة باللغة األم لدى المشاهدين متمثلة في أعمال تركية وهندية وك

 وغيرها من األعمال فأصبح من الضروري بالنسبة للمشاهد وجود حلقة وصل تربط بين فهمه
لى عومخاطبته بالمسلسل وبين أحداث الدراما المقدمة فظهرت الدراما المدبلجة التي تقوم 
سهل يتعريف وترجمة الدراما المقدمة بلغة أجنبية إلى لغة دارجة قريبة للغة المشاهد حتى 

 ش مع واقع المسلسل وفهم ما يدور من أحداث. عليه التعاي
وجاءت العاطفة والحالة الرومانسية بين أبطال العمل الدرامي هي العامل األساسي المتبع 
بين طاقم العمل المقدم ويعتمد الكاتب والمخرج على الحالة العاطفية لجذب المشاهدة للعمل 

اإلثارة ولكن تظل العاطفة  الصراع, وإن كان يمكن أن يحتوى العمل على مشاهد لالنتقام,
ويعتمد المخرج على إظهار ,هي أساس العمل والبنية األساسية له التي يتم العمل وفقا لها

أبطال ذات مواصفات خاصة وفقا لما يحلم به الطرف األخر وتكون ضمن قائمة أمنياته  
, وبالتالي تحاول سواء من الفتيان أو الفتيات ويظهر ذلك من خالل الشكل وأسلوب الحياة

الدراسة االجابة عن مدي المشاركة في اختيار االمور الحياتية والتي منها اختيار الشريك 
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المناسب طبقا لمضمون الدراما المعروض والمقدم من الدولة المنتجة, وكذلك معرفة مدي 
 تتطابق المعايير في المجتمعات المختلفة. 

 
 الدراسات السابقة 
 أثر المسلسالت االجنبية في تعديل سلوك الجمهورالمحور األول : 

قتها (:تعرض الفتاة المصرية للدراما الهندية وعال2022دراسة نهال كمال الطويل )(1)
 :  (1)باتجاهاتها نحو الصورة الذهنية للمرأة : دراسة ميدانية

أة المر  الدراسة الي التعرف علي عالقة تعرض الفتاة المصرية للدراما الهندية لصورة سعت
ة الهندية باتجاهاتهم نحوهم وكذلك رصد معدل مشاهدة الفتاة المصرية للمسلسالت الهندي

 وأيضا رصد اتجاهات الفتاة المصرية نحو مضامين المسلسالت الهندية.
الدراسة الي ارتفاع مشاهدة الفتاة المصرية عينة الدراسة الي المسلسالت الهندية  وتوصلت

%( وأحيانا 54,4من يحرصون علي مشاهدتها دائما)  المترجمة حيث جاءت نسبة
وأضافت النتائج أيضا ارتفاع كثافة  %( لمن يشاهدونها نادرا,12,9%( مقابل )32,9)

مشاهدة الفتاة المصرية عينة الدراسة الي حد كبير للثقافة الهندية في المجتمع المصري 
لخاصة بهم أثرت الي حد كبير %( وأن المسلسالت الهندية والثقافة ا53,4وبلغت نسبتهم )

 1في المجتمع المصري وأن المسلسالت الهندية روجت بشكل كبير وملحوظ للثقافة الهندية.
 (:أثر التعرض للمسلسالت الهندية المدبلجة ورأي2021( دراسة محمد علي حسين)2)

ع قطا الجمهور بالقيم المقدمة فيها : دراسة ميدانية علي عينة من شباب الجامعات في
 : (1)غزة

الدراسة الي الكشف عن معدل تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما الهندية هدفت 
المدبلجة المقدمة بالفضائيات العربية ودوافعهم لذلك ومدي ميلهم لتقليد بعض االنماط 

                                                 
الذهنية  لصورة(نهال كمال الطويل . تعرض الفتاة المصرية للدراما الهندية وعالقتها باتجاهاتها نحو ا1)

عالم , سم االقرة )جامعة المنصورة , كلية اآلداب , للمرأة :"دراسة ميدانية" , رسالة ماجستير غير منشو

 10ـ  5( ص 2022
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 نالسلوكية التي تجسدها الشخصيات المشاركة بها وايضا التعرف علي طبيعة العالقة بي
الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما الهندية المدبلجة المقدمة بالفضائيات  كثافة تعرض

وتعد هذه الدراسة من البحوث  العربية وقيمهم المجتمعية في ضوء نظرية الغرس الثقافي,
الوصفية التي تعتمد المنهج المسحي وكان مجتمع الدراسة طالب وطالبات الجامعات 

(في قطاع غزة وتكونت عينة الدراسة 2020 - 2019ي)الفلسطينية المقيدين للعام الجامع
 مفردة من طلبة الجامعات الفلسطينية.  400من 

الدراسة الي أن نسبة الذين يشاهدون المسلسالت بشكل عام سواء بصورة منتظمة  وخلصت
%(,وكانت المسلسالت العربية هي االكثر تفضيال وذلك بنسبة 86,7او غير منتظمة )

%( كما اثبتت الدراسة ان المسلسالت 34,6مسلسالت الهندية بنسبة )%( يليها ال45,4)
 1الهندية تؤثر علي سلوك الطالب.  

)3(Bikash Ch. Bhowmick, Nawaj Sharief. 2020"The Popularity of 

Indian Soap Operas in Bangladesh" (2) : 

نجالديشي للمحتوي تحاول هذه الدراسة التعرف علي اسباب تعرض جمهور التليفزيون الب
دت قد وجالدرامي الهندي بينما يتم إنتاج وبث محتوي مماثل علي قنوات التليفزيون المحلية, و 

س الدراسة أن هناك أسبابا متعددة منها)قصة المسلسالت الهندية, موضوع القصة التي تعك
 لجذبقصة, االحياة اليومية, براعة سرد المسلسالت, إبراز شخصية المرأة في القصة, حبكة ال

 المتمكن والتمثيل(.
بية كما أشارت النتائج إلي عدم قدرة صناعة المحتوي الدرامي التليفزيوني المحلي علي تل
يون توقعات المشاهدين وهوما يزيد من كثافة مشاهدة المسلسالت الهندية ومحتويات التليفز 

 األخري من قبل جمهور التليفزيون في بنجالديش.

                                                 
ا : مة فيه(محمد علي حسين . أثر التعرض للمسلسالت الهندية المدبلجة ورأي الجمهور بالقيم المقد1) 

مجلة  سانية"دراسة ميدانية علي عينة من شباب الجامعات في قطاع غزة" ,  )جامعة اإلسراء للعلوم االن

  74ـ  39( ص 2021, 10اإلسراء للعلوم االنسانية , العدد جامعة

(2) Bikash Ch. Bhowmick, Nawaj Sharief."The Popularity of Indian Soap 

Operas in Bangladesh" Malaysian journal of communication. Vol 36. No 3. 

2020 
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(:اتجاهات الشباب الجامعي العربي نحو صورة 2019ال سيد )( دراسة محمود جم4)
العالقات االجتماعية واالسرية في المسلسالت الكورية :دراسة ميدانية علي عينة من طلبة 

 1:  (1)الجامعات المصرية والسعودية 
 الدراسة الي التعرف علي عادات وانماط مشاهدة عينة الدراسة للمسلسالت الكوريةهدفت 

عن دوافع مشاهدة العينة للمسلسالت وايضا التعرف علي اهم انواع المسلسالت والكشف 
اسة وتم استخدام المنهج المسحي وتمثلت عينة الدر , الكورية التي تهتم العينة بمشاهدتها

 بالتطبيق علي جامعة القاهرة وجامعة الملك سعود في إطار  العينات غير االحتمالية.
عدل مشاهدة عينة الدراسة للمسلسالت الكورية  كما انها الدراسة الي ارتفاع م وخلصت

ت وايضا تهتم عينة الدراسة في المسلسال مرتفعة ايضا في ماليزيا بسبب تشابه التقاليد,
لي ئها عالكورية بالميودراما ويعتبر القالب الفني المفضل لهم بحيث يهتم بها الشباب الحتوا

 الكثير من الحوادث المثيرة.
لي طلبة (: التأثيرات الثقافية للمسلسالت التركية ع2018عبد المجيد طلحة )( دراسة 5)

 : (2)دراسة مسحية  جامعة صنعاء :

ن الدراسة لمعرفة التأثيرات الثقافية للمسلسالت التركية علي طالب جامعة صنعاء م سعت
 خالل التعرف علي مدي مشاهدة طالب جامعة صنعاء للمسلسالت التركية وأيضا التعرف

واسباب مشاهدتهم لها إضافة الي معرفة القضايا التي  علي المسلسالت المفضلة لديهم,
منهج تعالجها هذه المسلسالت , وتم استخدام نظرية الغرس الثقافي واعتمدت الدراسة علي ال

 الوصفي بأسلوب المسح وتم اختيار عينة عمدية وهي جامعة صنعاء.

                                                 

سرية ة واالرة العالقات االجتماعياتجاهات الشباب الجامعي العربي نحو صو .(محمود جمال سيد 1)

دية" ت المصرية والسعوفي المسلسالت الكورية :"دراسة ميدانية علي عينة من طلبة الجامعا

ـ  555 ص (2019,  66عدد لمجلة المصرية لبحوث اإلعالم , جامعة القاهرة , كلية اإلعالم , ا)

621  

"دراسة  :نعاء صت التركية علي طلبة جامعة (عبدالمجيد أمين طلحة . التأثيرات الثقافية للمسلسال2)

  ٦٢ – ٤٦( ص 2018,  4مسحية" )جامعة جيجل , المجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات , عدد
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همها أن اسباب مشاهدة عينة الدراسة لهذه الدراسة الي عدد من النتائج ا  وتوصلت
 المسلسالت تتمثل في عدة امور مثل معالجتها للقضايا المهمة وطريقة عرضهم للقضايا,

ة من قريبو  تضييع الوقت الترفيه,, التسلية ,جودة العمل, اعجابهم بالممثلين في المسلسالت
 عادات وتقاليد المجتمعات العربية.

أة االجنبية ( :الصورة االجتماعية للمر 2017ية , بن لباد الغالي )( دراسة بلجياللي تور 6)
ية, لتركفي الفضائيات العربية :دراسة تحليلية لمضمون عينة من المسلسالت المدبلجة )ا

 : (1)الكورية, الهندية( 
الل الدراسة الي التعرف علي النماذج النسائية المقدمة في الفضائيات العربية من خ هدفت

مون عينة من المسلسالت االجنبية المدبلجة لمعرفة  صورتها االجتماعية من تحليل مض
ت مسلسال 5وطبقت الدراسة علي عينة عشوائية طبقية ممثلة ب  خالل االدوار التي تقدمها,

 من خالل تحليل مضمونها. 
رأة ان هذه المسلسالت تهتم بالمرأة الغنية  علي حساب الم الدراسة لعدة نتائج اهمها: وخلصت

وتصور المسلسالت االجنبية المدبلجة عالقة  الفقيرة والمرأة الحضرية علي المرأة الريفية,
المرأة بالمرأة علي اساس صداقة او أسرية بانها تنافسية وعدائية وكذلك تصور عالقة الرجل 

الحب وتصور تلك المسلسالت تواصل المرأة مع االبناء  الزواج, بالمرأة داخل دائرة الصراع,
 1بنمط سلبي.

(:أثر المسلسالت التركية المدبلجة على طلبة كليات 2015دراسة عائد مقداد )( 7)
 2     :(1)جامعات قطاع غزة  اإلعالم في

                                                 

 العربية ضائياتالصورة االجتماعية للمرأة االجنبية في الف .(بلجياللي تورية , بن لباد الغالي 1)

معة ة(")جا)التركية , الكورية , الهندي المدبلجة:"دراسة تحليلية لمضمون عينة من المسلسالت 

 465ـ  440ص  (2017,  40عددتلمسان , مجلة الحقيقة , 

ع غزة عات قطاالمسلسالت التركية المدبلجة على طلبة كلية اإلعالم في جامأثر  .( عائد  مقداد 1)

  91ـ  76( ص 2015عة األقصى , كلية اإلعالم ,)جام

(1) Azza Ahmed AbdelAzim, 2014,The Impact of Turkish-Dubbed TV 

Series Perceptions of Turkey Among Viewers in the United Arab Emirates, 

EgEgyptian Journal of Media Research, Cairo University, Faculty of Media, 

Vol 47,p1-36 



 الباحثة/ ياسمين بدر محمد يوسف السيسي

 

 مجلة بحوث كلية اآلداب  
 

10 

ة الدراسة إلى التعرف على مدى تأثر عينة  الدراسة بالمسلسالت التركية  المدبلج هدفت
ج وقد استخدم الباحث المنه ة,سواء أكانت إيجابية  أم سلبية وتحديد اآلثار لدى العين

وجمع  مفردة, 210وطبق دراسته على عينة عشوائية على طلبة الجامعات حجمها  التحليلي,
 معلوماته عن طريق صحيفة االستقصاء.

ا الدراسة إلى أن إيجابيات المسلسالت فاقت السلبيات وقد ميزت عينة الدراسة م وتوصلت
 دت مماكما أنه أيضا عينة  الدراسة استفا والمحتوى, بين المسلسالت التركية  وفقا للموضوع

 تعكسه  المسلسالت من ثقافة واردة.
Dubbed -Azza Ahmed AbdelAzim, 2014,The Impact of Turkish) 8(

TV Series Perceptions of Turkey Among Viewers in the United 

:)(2Arab Emirates  

ى يا عللمسلسالت التلفزيونية التي يطلق عليها اسم تركهذه الدراسة في دوافع مشاهدة ا تبحث
كما يبحث في , ( إماراتي وعرب من سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة300عينة من )

لذي وقف اتأثير المشاهدة التلفزيونية المكثفة التي يطلق عليها اسم تركيا على التصورات والم
نا وقد تم فحص آثار كون, ونحو تركيا لتركي،يتخذه المواطنون اإلماراتيون تجاه الشعب ا

فالسن والجنس والجنسية هي متغيرات , جمهورًا نشطًا ووجود دوافع كمتغيرات متدخلة
 كي. كشف تحليل العوامل للدوافع خمسة عوامل لمشاهدة المسلسل التلفزيوني التر , المراقبة

فزيونية التي يطلق عليها اسم أن المشاركين الذين يشاهدون المسلسالت التل وأظهرت النتائج
كما تبين أنه , التركية يميلون أكثر إلى النظر إلى الشعب التركي على أنه متحضر ومثقف

كلما قضى المجيبون المزيد من الوقت في مشاهدة  كلما انخفض العمر ومستوى التعليم،
كبير بين كان هناك ارتباط سلبي , المسلسالت التلفزيونية التي يطلق عليها اسم تركيا

تميل , المشاهدة المكثفة للمسلسل التلفزيوني التركي المدبلج ونظرة المستجيبين للشعب التركي
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فإن الذكور  ومع ذلك ؛راإلناث إلى مشاهدة المسلسالت التلفزيونية التركية أكثر من الذكو 
 لديهم تصور أكثر إيجابية تجاه الشعب التركي من اإلناث.1

 تناولت أسس اختيار شريك الحياة المحور الثاني : دراسات 
ي (:فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الوع2021دراسة فاطمة مصطفي أحمد الزهري )(١)

 :  (1)بأسس اختيار شريك الحياة لدي الطالبات الجامعيات بصعيد مصر 
 الدراسة إلي التعرف علي فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الوعي بأسس اختيار شريك هدفت

وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  دي الطالبات الجامعيات بصعيد مصر,الحياة ل
من  طالبة جامعية والعينة التجريبية 200وتكونت العينة االساسية من  والمنهج التجريبي,

 طالبة جامعية بصعيد مصر. 50
في أسس  0,01الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  وخلصت

توي وفقا للمس ر شريك الحياة وفقا الختالف الفرقة الدراسية لصالح الفرقة الرابعة,اختيا
 تفع,وكذلك وفقا للدخل الشهري المر  التعليمي للوالدين لصالح المستوي التعليمي المرتفع,

 وأضافت الدراسة إلي أن أكثر المتغيرات وأيضا لصالح سكان الحضر واالمهات العامالت,
 بأسس اختيار شريك الحياة كانت المستوي التعليمي لألب واألم. تأثيرا علي الوعي

ياة : (:تصورات طلبة الماجستير في اختيار شريك الح2020( دراسة أالء بن السايح )2)
 :  (1)2دراسة ميدانية لطلبة الماجستير لجامعة الجزائر

د حياة التي تعالدراسة الي التعرف على تصورات طلبة الماجستير في اختيار شريك ال هدفت
ا مرحلة مهمة من القرارات التي اخذت حيز االنسان في حياته التي يتقاسمها بكل متاعبه

 وتم استخدام المنهج الوصفي وأيضا المقارنة التاريخية في الدراسة.   ومشاكلها,
الدراسة إلي أنه تأثر المبحوثين بالعوامل االسرية لموضوع االختيار التي تجعل  وخلصت1

سرة أمرا ومتماشيا بطبيعة العالقات على قدر ضبط نفسها بموجب العالقات الدموية من اال

                                                 

ياة يك الحالوعي بأسس اختيار شر(فاطمة مصطفي أحمد الزهري . فاعلية برنامج إرشادي لتنمية 1)

ي , المنزل قتادلدي الطالبات الجامعيات بصعيد مصر)جامعة المنيا , كلية التربية النوعية , قسم اال

 ( 2021, 34, عدد  7مجلد 
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%( يليها 31,66وبلغت نسبة تدخل العائلة في اختيار الشريك نسبة ) التي تجمعهم,
 %(.22,66االصدقاء بنسبة )

(:اتجاهات الشباب نحو طرق االختيار 2020( دراسة أسماء محمد نبيل إحسان)3)
 : (2)يثة : دراسة تطبيقية في محافظة القاهرة الزواجي الحد

ريك شوطرق اختيار  الدراسة الي التعرف علي  العوامل المؤثرة في االختيار الزواجي, تسع 
 مالحظةوقد استعانت الباحثة بالمنهج األنثروبولوجي بأدواته المختلفة كال الحياة الحديثة،

ن الشباب حالة م 30حثة بدراسة متعمقة قوامها والمقارنة ودليل العمل الميداني وقد قامت البا
 والشابات في موقف مقابلة.

إلى أن من أهم أولويات المواصفات المفضلة لدى الشريكين القدرة  وقد توصلت الدراسة 
المالية وأن البيئة االجتماعية هي عنصر هام في عملية االختيار للزواج فعملية التنشئة وما 

مات وأساليب في الحياة التي ال يمكن أن تتغير فجأة بمجرد بصاحبها من عادات واهتما
 2الزواج حيث يوجد تأثير كبير للعادات والتقاليد على طبيعة االختيار.

 (:اختيار شريك الحياة لدى الطالبة الجامعية :دراسة2019دراسة انجي حريري)(4)
 : (1)ميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز جدة

وما  هذه الدراسة إلي التعرف على طريقة اختيار شريك الحياة لدى الطالبة الجامعية, تهدف
 ارها,مدى تأثير متغير دخل االسرة والكلية ومكان النشأة وتعليم الوالدين على أسلوب اختي

وقد طبقت الدراسة على مجموعة من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز غير المتزوجات, 
 مفردة وكانت عينة عمدية وتم استخدام المنهجي المسحي. 300وبلغت حجم العينة 

الدراسة الي أن مؤشر االختيار للزواج يتجه من االسلوب الوالدي الي اسلوب  وخلصت
التعارف الشخصي الذي يعتبر االمثل من وجهة نظر الطالبات, وأيضا كشفت الدراسة الي 

                                                                                                                            

طلبة انية لتصورات طلبة الماجستير في اختيار شريك الحياة : " دراسة ميد .االء بن السايح (1)

  ٤٦٠ – ٤٤٣ص ( 2020" )جامعة الجلفة ,  2ائرالماجستير لجامعة الجز

دراسة "اتجاهات الشباب نحو طرق االختيار الزواجي الحديثة : .  أسماء محمد نبيل إحسان(2)
ـ  259( ص 2020, 48ية في محافظة القاهرة" )جامعة عين شمس , كلية اآلداب , مجلد تطبيق
275  
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لتي يفضلن اختيار الشريك شخصيا, وأنه ال أنه كلما زاد دخل االسرة كلما زاد عدد الطالبات ا
  1توجد فروق في اسلوب اختيار الطالبة للشريك بين الكليات النظرية والعلمية.

ورة فتى (:التعرض لدراما التليفزيون وعالقته بص٢٠١٨( دراسة نجالء زعلول إبراهيم )5)
 (  : 2)األحالم لدى المراهقات

 م لدىير الدراما التليفزيونية على صورة فتى األحالالدراسة إلى التعرف على مدى تأث هدفت
ج المراهقات والمواصفات التي بعقل الفتيات في مرحلة المراهقة، واستخدمت الباحثة منه

مبحوثة من المراهقات الالتي يشاهدن الدراما  ٤٠٠المسح، وتكونت عينة الدراسة من 
 التليفزيونية. 

ى األحالم بالعديد من المصادر وجاءت الدراما الدراسة إلى أنه تتأثر صورة فت وتوصلت
%( وغيرها كاألصدقاء ٢٥'٧( تليها األسرة بنسبة) %٢٦'٥العربية في المرتبة األولى بنسبة )

واألقارب واإلنترنت, كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن متابعة المراهقات للتليفزيون كثيفة 
العينة يتابعون التليفزيون كل يوم أو بضعة %( إذ أن غالبية أفراد ٥٤'٥بنسبة) 2بصفة عامة 

أيام في األسبوع، وتشير أيضا النتائج إلى أن عينة الدراسة تفضل متابعة كل من الدراما 
 %(.٥٦'٤العربية واألجنبية حيث جاءت في المرتبة األولى بنسـبة ) 

ت را(:معايير اختيار شريك الحياة في ضوء بعض المتغي2016( دراسة كلوديا سعدة)6)
 : (1)الديموغرافية دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة تشرين 

 الدراسة إلى التعرف على معايير اختيار شريك الحياة, وعالقتها ببعض المتغيرات هدفت
 الديموغرافية )الجنس والتخصص الدراسي وسنوات الدراسة ومكان اإلقامة ( لدى عينة من

 مفردة من الطالب والطالبات.  181طلبة جامعة تشرين, التي تكونت من 

                                                 

دانية راسة ميالحياة لدى الطالبة الجامعية : " داختيار شريك  .(انجي عبدالحميد جمال حريري 1) 

الملك  جامعةعلى عينة من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة " , رسالة دكتوراه غير منشورة  )

 ٣٣٣ - ٢٩٩( ص 2019جتماع والخدمة االجتماعية , عبدالعزيز بجدة , قسم علم اال

)2(نجالء زغلول إبراهيم  . التعرض لدراما التليفزيون وعالقته بصورة فتى األحالم لدى المراهقات 

ص ٥٤ _  ، رسالة ماجستير غير منشورة )جامعة المنصورة ، كلية اآلداب ، قسم اإلعالم ، ٢٠١٨ (

١٢٦ 



 الباحثة/ ياسمين بدر محمد يوسف السيسي

 

 مجلة بحوث كلية اآلداب  
 

14 

الدراسة أن االنجذاب المتبادل واالنسجام باآلراء والمبادئ من أهم الصفات  وأظهرت نتائج
كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة بين  ,المرغوب توافرها في الشريك بالنسبة لكال الجنسين

إلناث, وفرق في المعيار الشكلي الجنسين في المعايير النفسية واالجتماعية والمادية لصالح ا
 1لصالح الذكور.

)7(BoraeJin & Joohan Kim: Television Drama Viewing and 

Romantic Beliefs : considering parasocial Interaction and 

Attachment style (2) : 

عل هذه الدراسة العالقات بين أنماط التعلق، عرض الدراما التليفزيونية، التفا بحثت
ان االجتماعي، والمعتقدات الرومانسية  كشفت دراسة استقصائية للطالب أن عرض الدراما ك

نماط ضعيفا، ولكن سلبا يرتبط بالرومانسية والمعتقدات، والسيطرة على التفاعل الطفيلي وأ
سية التعلق، بدال من ذلك التفاعل الطفيلي بواسطة تأثير الدراما على المعتقدات الرومان

داة جمع البيانات هي االستبيان للطالب في جامعة سيول وحجم العينة كان وكانت أ
 مفردة. ٢٥٨مفردة واإلناث ٤٤٩

بر إلي أن أولئك الذين يشاهدون الدراما التليفزيونية أفادوا بشكل أك وتوصلت الدراسة
اط مستويات التفاعل االجتماعي, مما يؤدي إلي معتقدات رومانسية اقوي وفيما يتعلق بأنم

رب الته التعلق والقلق كأنه ارتبط بشكل ايجابي بمشاهدة الدراما والتفاعل معها, في حين كان
ط انما مرتبطا سلبا بالتفاعل االجتماعي والمعتقدات الرومانسية, وتشير هذه النتائج إلي أن

 التعلق والتفاعل بالمعتقدات الرومانسية للجماعة من عرض الدراما كان كبير.

                                                 

دراسة  : كلوديا سعدة . معايير اختيار شريك الحياة في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية (1)

ين رسالة ماجستير غير منشورة )مجلة جامعة تشر ميدانية على عينة من طلبة جامعة تشرين

 (  2016, 4 , العدد 38للبحوث والدراسات العلمية , سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية , المجلد 

(2) BoraeJin & Joohan Kim: Television Drama Viewing and Romantic 

Beliefs : considering parasocial Interaction and Attachment style. 

International Journal of Humanities and social science vol. 5,No.10;October 

2015. 
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(8)Diana Zandorak “2012” : ROMANCE AND REALTY : THE 

IMPACT OF VIEWING ROMANTIC MEDIA NCHANGES IN 

WOMAN’S ATTITUDES TOWARD ROMANTIC PARTNERS (1):  

غالبية البحوث على دراسة طول العالقة ومدى الرضا بها, باإلضافة إلى أنه قد بين  ركزت
ون معرفي فردى يلعب دور محتمل في البحث أن التصورات الوهمية تعتبر عبارة عن مك

افتراضية اإلعالم المرئي, من خالل إظهار اإلعالم الرومانسي وغير الرومانسي لعينة من 
الفتيات الصغيرات, قمنا بقياس وتحليل التغيرات الخاصة باتجاهات األفراد نحو شركائهم 

كم في قبولية دور الرومانسيين, وتم األخذ في االعتبار مستوى التصورات الوهمية للتح
 1االقتراح المحتمل لما يقدمه اإلعالم.

ملي إلى أن اتجاهات األفراد نحو شركائهم الرومانسيين لم تتغير بشكل ع وتوصلت الدراسة
هذا  بعد التعرض لإلعالم الرومانسي مع األخذ في االعتبار مستوى التصورات الوهمية, وبين

إلعالم الرومانسي على اتجاهات النساء نحو أنه ال يوجد تأثير موجه قصير ل االقتراح
تأثر شركائهم, واقترحت تلك النتائج أيضا أن التصورات الوهمية ليس لها دور في قابلية ال

 بصور اإلعالم الرومانسي كنموذج مقارنة لشركائهم الرومانسيين غير موجود.
 

 التعقيب على الدراسات السابقة  :
ما  دراسات السابقة سواء كانت عربية أم أجنبية تم رصدكمن خالل الرصد السابق لكل من ال

 يلي عدد من التعليقات تتمثل فيما يلي: 
 ناك حاجه لمزيد من الدراسات المتعلقة بمجال قسم اإلعالم حول شريك الحياة.ه-1
ت العربية واألجنبية علي أن الشباب هم الفئة األكثر مشاهدة للمسلسالت أكدت الدراسا-2 

 المدبلجة.
                                                 

(1)Diana Zandorak “2012” : ROMANCE AND REALTY : THE IMPACT 

OF VIEWING ROMANTIC MEDIA NCHANGES IN WOMAN’S 

ATTITUDES TOWARD ROMANTIC PARTNERS,2012//Capella 

university//UMI 3499345//Copyright 2012 by pro Quest LLC,This edition 

of the work is protected against unauthorised copying under title 17, United 

States code. 
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لجة ة عطوي " الدراما المدبمعيندراسة  نتائج الدراسة الحالية مع نتائج كل من اتفقت -3
لبة طوالمراهق " مع دراسة عبدالمجيد طلحة "التأثيرات  الثقافية للمسلسالت التركية على 

ة جامعة صنعاء " على أن السبب الرئيسي لمشاهدة هذه الدراما هو جمال الممثلين والحال
 .جودة العمل المقدم وبعد ذلك مشاهد العنفالرومانسية و 

 مشكلة الدراسة :
 تعكس وهي ,البشرية والمشاعر السلوك عن والتعبير الستكشاف فريدة أداة  الدراما تشكل
 ئعةشا باتت الهندية الدرامية المسلسالت أن فيه الشك ومما .درامية بطريقة المجتمع صورة

 قدو  .الناس من العظمى الغالبية بيوت تدخل لتيا الفضائية القنوات من الكثير وغزت جداً 
 داتوالعا الحياة بأسلوب ويتأثرون  المسلسالت هذه يشاهدون  وصغاراً  كبارا المشاهدون  أصبح

 و عاداتنال التدريجي التدمير إلى تأكيد بكل ذلك ويؤدي .تقليدها حد إلى االجتماعية والتقاليد
 .األجل طويل االجتماعي موروثنا

التليفزيونية وهى إحدى أشكال الدراما بوجه عام أصبحت مصدرا مهما  لمسلسالتاوالشك أن 
في نقل الصور عن األشخاص والمجتمعات وفى تكوينها لألذهان وذلك بسبب انتشارها 

المسلسالت  , وكانتالواسع وقدراتها على اإلبهار واستيالئها على أوقات فراغ المشاهدين
 تطوراً  الهنديةالمسلسالت المدبلجة التركية و  تشهدللمتابع و  المدبلجة احدي القوائم الرئيسية

 سن في الفتيات وتعتبرالمشاهدين,  وبين بينها فيما والتفاعل استقبالها حيث من هائالً 
 وبالتالي الدراما من النوعية تلك مشاهدة على إقباالً  األكثر العمرية الشرائح بين من المراهقة
 تجسيد على الدراما تلك تركيز الهائل التأثير ذلك وراء االسباب بين ومنا, به تأثراً  األكثر
ومن األشكال , المختلفة العالقات وبناء العمل نحو والتوجه, والتحرر, بالجمال يتسمن بطالت

التركية والهندية والصينية والكورية والروسية واالسبانية وغيرها  المسلسالت الدرامية المدبلجة
هندية أو أي دراما  -تعتبر الدراما المدبلجة سواء كانت تركية , لمدبلجةأشكال عديدة للدراما ا

ونة األخيرة, وقد ذاع صيتها وانتشرت في الوطن العربي أخرى هي األكثر انتشارا في اآل
وتزداد نسبة المشاهدة بشكل مستمر وكانت الحالة العاطفية هي الضلع األساسي في العمل 

رج والمؤلف لكونها هي العامل الجاذب للمشاهدة وأيضا الدرامي الذى يعتمد عليه المخ
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, األبطال المشاركين في العمل فيتعمد المخرج أن يكون األبطال بشكل الفت وجاذب للعين
دور المسلسالت المدبلجة التركية وفي إطار ما سبق تتحدد مشكلة البحث في محاولة معرفة 

التعرف على دوافع ؟ وكذلك المصري  والهندية في تشكيل صورة شريك الحياة لدى الشباب
من خالل دراسة , وذلك وأسباب مشاهدة الشباب الجامعي الدراما المدبلجة التركية والهندية

 تطبيقية على عينة من الشباب الجامعي من متابعي المسلسالت المدبلجة
 أهمية الدراسة :

 أوال األهمية العلمية :
ة مدبلجلمية الحديثة التي تعنى بدراسة الدراما الـ تكمن أهميتها في كونها من البحوث الع1

لوطن ونة األخيرة وأيضا ارتفاع نسبة المشاهدة لها وبوجه خاص في ااألكثر انتشارا في اآل
 العربي سواء كانت تركية ـ هندية أو غيرها.

ا أثيرهـ تمثل الدراسة تدعيما لمجال األبحاث التي تخص الدراما المدبلجة وشريك الحياة وت2
 على الشباب الجامعي.

 ثانيا األهمية المجتمعية :
ها, لـ وتتمثل في فئة الشباب ودورها في نسبة المشاهدة للدراما المدبلجة ومدى  التعرض 1

وأيضا مدى التعلق والتأثر بها في أسلوب الحياة ومدى اختيار شريك الحياة وتطابق 
 شاشة التليفزيون. مواصفات الواقع مع مواصفات خيال الدراما المقدمة على 

ـ تساهم الدراسة بشكل كبير في التعرف على أنماط واستراتيجية اختيار شريك الحياة 2
ومخيالت الشباب عن شريك الحياة والحالة الرومانسية ومدى مساهمة الدراما المدبلجة 

 التركية والهندية في ذلك.
باب ى الشـ أهمية الدراما المدبلجة التركية والهندية المعروضة على الشاشة ومدى تأثيرها عل3

 الجامعي وطريقة التعلق بها واالنسياق معها.
 أهداف الدراسة :
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ة في يتحدد الهدف الرئيسي للبحث في التعرف على دور المسلسالت المدبلجة التركية والهندي
لشباب المصري وينبثق من الهدف الرئيسي األهداف تشكيل صورة شريك الحياة لدى ا

 الفرعية التالية :
طفية، يا العاالتعرف على أهم الممارسات الدرامية في الدراما التليفزيونية المدبلجة )القضا -1

تعرف ال, وكذلك طبيعة العالقات، األنماط الحياتية، المعايير التي يظهر بها شريك الحياة(
ر هة نظهدة الشباب الجامعي الدراما المدبلجة التركية والهندية من وجعلى دوافع وأسباب مشا

 عينة الدراسة.
 .اتجاهات الشباب نحو الدراما المدبلجة المقدمة على الشاشة رصد -2
ما , و التعرف على مدى رضا الشباب الجامعي على مواصفات شريك الحياة في الواقع -3

 .ا المدبلجةالفائدة التي تحققت نتيجة متابعة الدرام
وجهة  التعرف على أهم المعايير التي تعرض بها الدراما المدبلجة صورة شريك الحياة من-4

 .نظر عينة الدراسة من وجهة نظر العينة
 النظريات المفسرة للدراسة :

ي فساهم تتبني الدراسة نظرية الغرس الثقافي حيث تمثل النظرية أحد المداخل الرئيسية التي ت
وسائل نة باليعد التلفزيون وسيلة فريدة للغرس الثقافي مقار سه التلفزيون لجمهوره, دراسة ما يعك

اإلعالمية األخرى وذلك لشيوع وجوده في المنازل وسهولة استخدامه والتعرض له وخاصة 
هذا بالنسبة لفئة األطفال حيث يجد الطفل نفسه مستغرقا في بيئة التلفزيون منذ الصغر ول

 1949عملية تنشئة األطفال )كما ذكرنا في نظرية االستخدامات سنة  يساهم التلفزيون في
ون تلفزيوكيف يشكل التلفزيون العالم الخيالي والحقيقي للطفل (، وهذا طبعا لما يتميز به ال

من خصائص غنية عن بقية الوسائل اإلعالمية  األخرى من صورة وصوت وحركة وألوان 
ئل الوسات ومكان االستخدام مقارنة بالراديو والسينما و زيادة على قلة تكاليف االستخدام ووق

قيم و المطبوعة كل ذلك يجع من التلفزيون أهم وسائل اإلعالم التي تترك آثارا  على أفكار 
 وشرائح وسلوكيات  أفراد المجتمع.
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إذ  لسائدايقدم التلفزيون عالما متماثال من  الرسائل والصور الذهنية التي تعبر عن االتجاه  
حيث يقلل  ،ن التلفزيون يقوم في حياة األفراد بعكس االتجاه السائد  لثقافة المجتمع )مرآة ( أ

دون أو يضيق االختالف من القيم واالتجاهات والسلوك بين المشاهدين  إلى الحد الذي يعتق
ن أفيه أن الواقع االجتماعي يسير على الطريقة التي يعبر عنها العالم التلفزيون ، أي 

 زيون من خالل رسائله المتنوعة يعمل على ربط الفئات المختلفة للجمهور )الصفوةالتلف
لتي عية اوالجمهور العام ( وذلك بتقديم العديد من اآلراء والتصورات الذهنية والثقافات الفر 

 تشاهدها كل الفئات والمستويات االجتماعية واالقتصادية المختلة للمجتمع.
 الفرضية الرئيسة للنظرية :

كثيفة  يشير الفرض الرئيسي للنظرية أن األفراد الذين يتعرضون لمشاهدة التلفزيون بدرجة   
ر ألفكاهم أكثر استعدادا لتبني معتقدات عن الواقع  االجتماعي تتطابق مع الصور الذهنية وا
دة لمشاهواألنماط الثقافية التي يقدمها التلفزيون عن الواقع الفعلي للمجتمع أكثر من ذوي ا

المنخفضة وبالتالي فان نظرية الغرس الثقافي في ابسط أشكالها تشير إلى أن التعرض 
ها هم كلللتلفزيون يزرع بمهارة مع مرور الوقت مفاهيم المشاهدين للواقع بل ويؤثر على ثقافت

الن عملية الغرس كما يرى جربنر  نوع من التعلم العرضي ، كما أن مداومة التعرض 
ي م الذة التلفزيون ولفترات طويلة تنمي لدى المشاهد اعتقادا بان العاللوسائل اإلعالم خاص

ذه ال تصنف ه, يراه في التلفزيون ما هو إال  صور مماثلة للعالم الواقعي الذي يعيش فيه
لى عالنظرية بالتوازن واالعتدال من حيث أنها ال تضخم قوة الوسائل اإلعالم في تأثيرها 

 االتجاهات والعادات. 
  

 تمثل أهم أوجه توظيف نظرية الغرس الثقافي في الدراسة الحالية فيما يلي :وت
تقوم نظرية الغرس الثقافي علي بعض المفاهيم والفروض واالتجاهات التي جعلت منها إطارا 
نظريا مالئما لدراسة دور المسلسالت التركية والهندية في تشكيل صورة شريك الحياة لدي 

الدراسة مع فروض نظرية الغرس الثقافي التي توضح ان االفراد الشباب, وقد اتفقت فروض 
الذين يتعرضون لمشاهدة التليفزيون بدرجة كبيرة هم اكثر االفراد استعداد لتبني وتطبيق هذه 
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المعتقدات علي أرض الواقع, وهم أكثر تأثرا عن ذويهم الذين لم يشاهدوا التليفزيون بدرجة 
واالنماط الثقافية والرؤية النمطية التي يوحي بها المحتوي  وكذلك تم تبني  االفكار, كثيفة

المقدم علي التليفزيون, وايضا يتم االعتماد علي متغيرات نظرية الغرس ومقدار حجم 
التعرض وتأثير العوامل الديموغرافية والدوافع ومتغير إدراك مضمون الدراما المقدم ونسب 

 شريك الحياة لدي الشباب. المشاهدة لها ومدي عالقة ذلك بتشكيل صورة
ا لدراموايضا مدي تأثير جمال الممثلين والمشاهد الرومانسية التي تعرضها الدراما ونوعية ا

التي يحرص الشباب علي متابعتها والتي من خاللها يتم وضع معايير الختيار الشريك 
  المناسب.

 تساؤالت الدراسة :
ب فى تشكيل صورة شريك الحياة لدى الشبا ما دور المسلسالت المدبلجة التركية والهندية

 المصري ؟
 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية :

 ـ ما مدى متابعة المبحوثين للمسلسالت المدبلجة ؟1
 ـ ما أسباب متابعة المبحوثين للدراما المدبلجة ؟2
 ؟ين ـ ما صفات شريك الحياة لدى المبحوث3
 
 
 

 :فروض الدراسة 
لى في ضوء تحديد مشكلة البحث وأهدافها وإطارها النظري تتحدد فروض الدراسة فيما ي    
: 

 إدراكالفرض االول : توجد عالقة دالة إحصائيا بين كثافة تعرض الشباب للدراما المدبلجة و 
 الصورة الذهنية لديهم حول مواصفات شريك الحياة علي أرض الواقع.
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 الة إحصائيا في إدراك الشباب لمواصفات شريك الحياة كماتوجد فروق د:  الفرض الثاني
 تعرضها الدراما المدبلجة وفقا للمتغيرات الديموغرافية.

ها : توجد عالقة بين الثقة لدي الشباب في مواصفات شريك الحياة كما تعرض ثالثالفرض ال
 الدراما المدبلجة وإدراكهم لها في الواقع.

 اإلطار المنهجي للدراسة :
 مد هذه الدراسة على منهج المسح بشقه الميداني وهو يعد من أنسب المناهج العلميةتعت

مالئمة للدراسات المسحية الوصفية بصفة عامة ويستهدف تحليل وتفسير الظاهرة في 
هذه  وضعها كما هي عليه, وذلك بعد جمع البيانات الالزمة والكافية عنها وتم استخدامه في

دى ممسح عينة من المشاهدين للدراما المدبلجة بهدف التعرف على الدراسة من خالل أنه تم 
 .مساهمة الدراما المدبلجة في تشكيل صورة شريك الحياة

 نوعية الدراسة :
تجميع  ةستطيع الباحثتتدخل هذه الدراسة في إطار الدراسات الوصفية وعن طريقها 

ا ل إلى نتائج اكثر تعميمالمعلومات والحقائق وتفسيرها واستخالص دالالتها وذلك للتوص
وذلك  لتوضيح ودراسة األوضاع والممارسات الموجودة بهدف الوصول إلى خطط أفضل 

 لتحسين تلك األوضاع.
 تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح بشقه الميداني وهو يعد من أنسب المناهج العلمية

ير الظاهرة في مالئمة للدراسات المسحية الوصفية بصفة عامة ويستهدف تحليل وتفس
هذه  وضعها كما هي عليه, وذلك بعد جمع البيانات الالزمة والكافية عنها وتم استخدامه في
دى مالدراسة من خالل أنه تم مسح عينة من المشاهدين للدراما المدبلجة بهدف التعرف على 

 مساهمة الدراما المدبلجة في تشكيل صورة شريك الحياة.
 جتمع الدراسة :

ة  حصائيلى المراد تحديد سماته ممثلة بنسب مئوية يتم حسابها طبقا للمعايير اإلالمجتمع الك
ثلة وطبيعة مشكلة الدراسة ومصادر بياناتها لذلك يجب على الباحث أن يختار عينة تكون مم

  بقدر اإلمكان لمجتمع الدراسة.
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 حقيق أهدافويتمثل في الشباب المصري المشاهد لألعمال الدرامية المدبلجة بما يسمح بت
 .الدراسة

 عينة الدراسة :
 لجامعيامفردة, وتم اختيارها من فئة الشباب  400تتمثل الدراسة الميدانية على عينة قوامها 

, وقد تم نهم أكثر متابعة  لألعمال الدرامية المدبلجةوذلك أل سنة ( 35 -سنة  18من سن )
 .2022وحتي  فبراير  2021تطبيق االستبيان في أكتوبر 

 اء التوزيع كاآلتي :_وج
ـ جامعة القاهرة : وهى تعد من الجامعات المركزية الكبرى والتي تمثل عينة من أهل 

 ا. مفردة من الشباب الجامعي متابعي الدراما المدبلجة المنتسبين به 150العاصمة بواقع 
يد جامعة المنيا : وقد تم اختيارها على أساس أنها واحدة من الجامعات المصرية في صع

 مفردة. 125مصر أي )الوجه القبلي( بواقع 
احثة جامعة كفر الشيخ : وقد تم اختيارها على أساس أنها جامعة المحافظة التي تقطنها الب

 مفردة. 125ودرست بها مما كان يسيرا عليها في إجراء عملية االستبيان بواقع 
مفردة وذلك  400حيث تتمثل عينة الدراسة في عينة عمدية, حيث تتكون العينة من 

اث باستخدام أسلوب التوزيع المتساوي من الشباب الجامعي المصري , ممثلون الذكور واإلن
 ممن يتابعون المسلسالت المدبلجة التركية والهندية.

 
 

 الفترة الزمنية :
 وذلك لمالحظة تزايد االعمال الدرامية التركية 2021ـ  2020تم االستقرار علي عاملي 

شباب ء في منافسة شرسة بين الدول المنتجة حول انتاج اعمال جديدة تجذب الوالهندية والبد
 للمتابعة.

 أدوات جمع البيانات :
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ل يعتبر االستبيان أحد وسائل البحث العلمي على نطاق واسع من أجل الحصو االستبيان :  
ي ان فتبيعلى بيانات ومعلومات تتعلق بأحوال الناس وميولهم أو اتجاهاتهم وتأتى أهمية االس

داف أنه أهم أداة من أدوات جمع البيانات من خالل استمارة استبيان معدة مسبقا تبعا أله
يقة وفروض الدراسة, هو أسلوب جمع البيانات الذى يستهدف استمارة األفراد المبحوثين بطر 
سة, منهجية ومقننة لتقديم حقائق وأفكار معينة في إطار البيانات المرتبطة بموضوع الدرا

 أهدافها دون تدخل من الباحث في التقرير الذاتي للمبحوثين في هذه البيانات ويعتبرو 
 االستقصاء من أكثر األدوات شيوعا.

 وتوصلت هذه الدراسة لعدد من النتائج من أهمها :
سالت المشاهدة المستمرة للمسلسالت المدبلجة التركية والهندية وهناك المزيد من المسل .1

 انا علي قوائم المتابعة.االخرى التي تحتل مك
ويرجع ذلك إلي مدي رتفاع عدد الساعات التي يقضها المشاهد في متابعة المسلسالت, ا-2

 تعلق المبحوثين بالدراما المدبلجة بشكل عام ومنها التركية والهندية بشكل خاص فحرص
ا المتابعون علي المشاهدة الدائمة للمسلسالت بشكل يومي وقضاء ساعة أو أكثر يومي

ماط للمشاهدة حيث أنها دراما جديدة علي المجتمع المصري وتنقل عادات وثقافات جديدة وأن
 معيشة مختلفة غير موجودة في المجتمع فكان التعلق بمشاهدتها كبير .

اعتماد المشاهدين علي المسلسالت الرومانسية في المقام االول تليها المسلسالت -3
البشري إلي ما يحاكى القلب ويتفاعل معه وهذا ما  فدائما ما يميل الطابع التاريخية,

تحرص الدراما التركية والهندية علي تقديمه حيث يتم تقديم البطل بشكل جذاب من 
حيث الهيئة والشمل ولون العيون والشعر وطريقة الملبس والمعيشة وكذلك القصة 

كرتيرة أو بين البطل الرومانسية الجذابة الخاطفة لألنظار التي قد تحدث بين المدير والس
الغني وفتاة فقيرة وغيرها من السيناريو المقدم في الدراما فبتالي ينجذب الشباب إلي النوع 
الرومانسي من الدراما وبشكل خاص فئة اإلناث ، وكان لمشاهد االكشن والحركات 
المثيرة في الضرب بين األبطال فائدة كبيرة حيث جذبت انتباه الذكور للمشاهدة ، 

تحوذت المسلسالت المنتجة مؤخرا علي عقول المتابعين وكسب رقعة عالية من واس
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المشاهدة وهى المسلسالت التاريخية لما بها من أحداث وكذلك العمل والسعي عليها 
 واإلنتاج الضخم حتى تصل للمشاهد .

ج أن هذه المسلسالت تساهم في وضع االسس لشريك الحياة في خيال أضافت النتائ-4
 الخر.الطرف ا

أحد أهم المعايير التي يتم من خاللها اختيار شريك هي درجة الوسامة  وأكدت علي أن-5
بيرا يرا كوالمظهر الحسن للشريك االخر, ويعد تأثير المسلسالت المدبلجة التركية والهندية تأث

ي علي المجتمع المصري ويرجع ذلك إلى هيمنة الدراما علي عقول الشباب بدرجة كبيرة ومد
أمل الذي يسيطر علي الشباب فور المشاهدة وتطلعهم إلي أنهم يعيشون نفس القصة الت

حياة الرومانسية التي حدثت بين البطل والبطلة ، وترسم الدراما تصورات ومحددات لشريك ال
في عقل الطرف اآلخر من الشاب والفتاة حول الشريك من خالل الشكل والهيئة وطريقة 

ي فقدمة ضمون الدراما الذي شاهدوه ، كما أن المشاهد العاطفية المالمعاملة والحياة نظرا لم
را المسلسل تلعب دورا هاما في تكوين صورة ذهنية لدي الشريكين حول الحياة المتناه ونظ

 التي الفتقار الدراما المصرية المضمون المقدم في الدراما المدبلجة والمشاهد الرومانسية
 مرعاةية نظرا الختالف المعايير واألخالق بين المجتمعات و تقدمها الدراما التركية والهند

المضامين المقدمة المناسبة طبقا لثقافة مجتمع كل دولة عن االخري فهذا  أيضا يجعل 
 ل خاصالتأثير واالنسياق نحو الدراما المدبلجة الخارجية بشكل عام والتركية والهندية بشك

جة رأسها شكل الممثلين ، ومعرفة الدول المنتأكبر وكذلك عوامل الجذب االخري التي علي 
ات بحب التقليد الذي يصل حد الهوس لدي الشباب من االنسياق وراء التقليد االعمي للعاد

 والتقاليد الثقافات األجنبية المختلفة عن مجتمعنا .
ما أوضحت النتائج أن هذه المسلسالت تتعارض بنسبة كبيرة عند تحقيق الحالة التي ك-6

ير لمعاياا بمخيلة المشاهد في الواقع نظرا الختالف المجتمعات, الثقافة, طرق المعيشة, تخلقه
 والصفات الموجودة في المجتمع.

نتائج إلي أن المسلسالت المدبلجة التركية والهندية تلبي احتياجات كما أضافت ال-7
 . المتابعين وأنهم يهرعون إليها دائما وهذا ما يفسر ارتفاعها في المشاهدة
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ثانيا  أن دوافع المتابعين في المشاهدة تتمثل فيما يلي أوال التسلية والترفيه وضحت النتائج-8
عه التعرف علي الثقافات المختلفة ثالثا االعجاب بالممثلين في المسلسل وهو ما اتفقت م

( إضافة أخري 2018(, بينما كانت لدراسة عبدالمجيد طلحة )2015دراسة أدهم حسونة )
ا عالجتهفي أن المركز األول الذي يتابع الجمهور هذه النوعية من الدراما بسببه هي ممتمثلة 

للقضايا المهمة وطريقة عرضهم للقضايا وأن العادات والتقاليد الخاصة بهم قريبة من 
 المجتمعات العربية.

تائج علي أن المسلسالت المدبلجة تؤثر علي المجتمع وعلي سلوكيات كما أكدت الن-9
ي الهندو قين بشكل كبير وانتقلت الكثير من العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع التركي المتل

 إلي المجتمع المصري.
ج المعايير والصفات المتمناه في شريك الحياة كما عرضتها المسلسالت أظهرت النتائ-10

ن وجاءت متمثلة فيما يلي أوال أن يتميز الشريك بقدر عالي من الوسامة ثانيا أن يكو 
رومانسي ثالثا أن يكوم محبا للمفاجآت وهذه هي الصفات تظهر بشكل واضح في 

 المسلسالت التركية والهندية هي إحدى الصفات التي ال يخلو وجودها في بطل المسلسل.
لدراسة إلي أن المسلسالت التركية هي المقام األول للمتابعة وأنها اأشارت نتائج -11

انة ب بدرجة كبيرة مع الثقافة المصرية وارتفاع نسبة الديالمفضلة لدي المتابعين وتتقار 
 سواء االسالمية بها كدولة إلي حد كبير وأنها ذات طبيعة رائعة يتمني الجميع السفر إليها

لكن تليها المسلسالت الهندية وأنها تختلف ثقافيا عم المجتمع المصري و , سياحة أو إقامة
 هر الجذب الرائعة للمتابعة.مظاهر االحتفال الخاصة بهم تعد من مظا

 Dramaو   MBC Bollywoodأشارت نتائج الدراسة إلي تصدر كال من قناتي -12
Alwan    قوائم المتابعة لكال من المسلسالت الهندية والتركية يليهم قناةMBC4   لمشاهدة

ر الدراما الكورية وكانت مواقع االون الين لها دور كبير وانتشار واسع في جذب الجمهو 
المتبع لخلوها من االعالنات وإمكانية متابعة أكثر من حلقة وأكثر من موسم بخالف شاشة 

 التلفزيون. 
  :ة الدراس فروض اختبار نتائج
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 ثبوت صحة الفرض األول بوجود عالقة دالة إحصائيا بين كثافة تعرض الشباب للدراما 
 حياة .المدبلجة وإدراك الصورة الذهنية لديهم حول مواصفات شريك ال

  ثبوت صحة الفرض الثاني بوجود عالقة بين الثقة لدي الشباب في مواصفات شريك
 الحياة كما تعرضها الدراما المدبلجة وإدراكهم لها في الواقع .

  د فروق دالة إحصائيا في إدراك الشباب لمواصفات ثالث بوجو الثبوت صحة الفرض
 متغيرات الديموغرافية.شريك الحياة كما تعرضها الدراما المدبلجة وفقا لل

 توصيات الدراسة :
  ضرورة إجراء دراسات علمية خاصة بتخصص األعالم حول شريك الحياة لمالحظة قلة

 الدراسات واألبحاث في األعالم. 
  اما ضرورة تقديم سيناريوهات ومضمون مشابه لمضمون الدراما التركية والهندية في الدر

 المصرية والعربية.
  ما يتم عرضه ما هو اال غرس ثقافي من ثقافات اخري وليس توعية الشباب بأن

 بالضرورة أن يكون واقع ملموس بل هو واقع افتراضي. 
 
 
 
 
 

 مصادر ومراجع الدراسة 
 أوال : رسائل الماجستير 

ة يداني" دراسة م تصورات طلبة الماجستير في اختيار شريك الحياة :(االء بن السايح. ١)
 – ٤٤٣( ص 2020)جامعة الجلفة,  رسالة ماجستير"  2الجزائرلطلبة الماجستير لجامعة 

٤٦٠  
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 :  يةمعايير اختيار شريك الحياة في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافكلوديا سعدة. (2)
)مجلة جامعة تشرين  رسالة ماجستير ,دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة تشرين

( 2016, 4, العدد 38علوم اإلنسانية, المجلد للبحوث والدراسات العلمية, سلسلة اآلداب وال
  301ص 

لدى  التعرض لدراما التليفزيون وعالقته بصورة فتى األحالمنجالء زغلول إبراهيم. (3)
 ص(  ٢٠١٨)جامعة المنصورة، كلية اآلداب، قسم اإلعالم،  المراهقات ، رسالة ماجستير

١٢٦_  ٥٤ 
و تها نحللدراما الهندية وعالقتها باتجاها. تعرض الفتاة المصرية نهال كمال الطويل(4)

, اآلداب )جامعة المنصورة, كليةرسالة ماجستير, ":"دراسة ميدانية الذهنية للمرأة الصورة
 10ـ  5( ص 2022قسم االعالم, 

 ثانيا : رسائل الدكتوراه 
راسة " د اختيار شريك الحياة لدى الطالبة الجامعية :انجي عبدالحميد جمال حريري. (1)

لملك اجامعة ) رسالة دكتوراهميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ", 
 ٣٣٣ – ٢٩٩ص ( 2019عبدالعزيز بجدة, قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية, 

امعات جأثر المسلسالت التركية المدبلجة على طلبة كلية اإلعالم في ( عائد  مقداد. 2)
  76( ص 2015)جامعة األقصى, كلية اإلعالم, اه, رسالة دكتور قطاع غزة

 ثالثا : الدوريات العلمية 
 : تجاهات الشباب نحو طرق االختيار الزواجي الحديثةا, (أسماء محمد نبيل إحسان1)

. ص 2020, 48, مجلد عين شمسحوليا آداب . "دراسة تطبيقية في محافظة القاهرة"
٢٧٥ - ٢٥٩ 

ائيات الصورة االجتماعية للمرأة االجنبية في الفض ،اليبن لباد الغ-(بلجياللي تورية2)
 .ة("لهندي:"دراسة تحليلية لمضمون عينة من المسلسالت المدبلجة )التركية, الكورية, ا العربية
 465ـ  440. ص 2017, 40, عددالحقيقة مجلة
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ء نعاة صالتأثيرات الثقافية للمسلسالت التركية علي طلبة جامع ،(عبدالمجيد أمين طلحة3)
 62ـ  46. ص 2018, 4, عددالمجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات .دراسة مسحية": "
فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الوعي بأسس اختيار  ،(فاطمة مصطفي أحمد الزهري 4)

بية مجلة البحوث في مجاالت التر . الحياة لدي الطالبات الجامعيات بصعيد مصر شريك
 145ـ  109. ص 2021 , 34, عدد  7, مجلد النوعية

يم أثر التعرض للمسلسالت الهندية المدبلجة ورأي الجمهور بالق ،(محمد علي حسين5)
لة . مجالمقدمة فيها : "دراسة ميدانية علي عينة من شباب الجامعات في قطاع غزة"

 74ـ  39. ص 2021, 10, العددللعلوم االنسانيةجامعة اإلسراء 
عية شباب الجامعي العربي نحو صورة العالقات االجتمااتجاهات ال ،(محمود جمال سيد6)

 صريةدراسة ميدانية علي عينة من طلبة الجامعات المفي المسلسالت الكورية :" واالسرية
ـ  555. ص 2019, 66, عدد المجلة المصرية لبحوث اإلعالم. " رسالة دكتوراهوالسعودية

621 
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