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لقضاء وقت  ةوسيلسواء كونها  ،الدراما التلفزيونية أداة من أدوات التأثير المجتمعي عد  ت        
مداده من خالل إ هم في تنشئته االجتماعيةوتس ،ا لتنمية ثقافة الجمهورالفراغ أو مصدر  

ين المواد مرموقة ب مكانة   عها بالعديد من المميزات التي تجعلها تحتل  لتمت   انظر   ،بالمعلومات
تهدف، كما أن مسلانتباه الجمهور ا ع بمقومات الجاذبية والقدرة على شد  حيث تتمت   ،التلفزيونية

ناولت الدراسة وتجسيدها له بكل دقة. حيث ت الحياةمن ارتباطها الوثيق بواقع  اتأثيرها ينبع أساس  
مقدمة فيها القيم الفي ورأي الجمهور  الهندية المدبلجةالتعرض للمسلسالت  أثررصد وتحليل 
رية، االسو تماعية، االجو المجتمعية، وكذلك تحليل القيم )الدينية،  قيمهم وانعكاسها على

 وطريقةة الفضائيات العربيفي دراما الهندية المدبلجة المقدمة االقتصادية( التي تتضمنها الو 
ا وعالقة هذا له الفلسطيني   باإلضافة إلى التعرف على مدى تعرض الشباب الجامعي   ،تناولها

 منها:هم النتائج أ قيمهم المجتمعية واظهرت الدراسة التعرض ب
 اسة أن نسبة الذين يشاهدون المسلسالت بشكل عام سواء بصورة منتظمة ت الدر بي ن

نسبة  وذلك ب، وكانت المسلسالت العربية هي األكثر تفضيال  %01.7أو غير منتظمة 
نت الدراسة أن نسبة الذين وبي  ّ،%21.1تليها المسلسالت الهندية بنسبة  ،% 12.1

 77.2منتظمة أو غير منتظمة  يشاهدون المسلسالت الهندية المدبلجة سواء بصورة
مما يدل على أن هذه المسلسالت استطاعت بطريقة أو بأخرى  ،، وهي نسبة عالية%

هي  zee Alwanأوضحت الدراسة أن قناة ّكماّ،جذب انتباه المشاهدين لها بشدة
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وذلك لكثرة المسلسالت الهندية  % 22.2وذلك بنسبة  ،األكثر مشاهدة من المبحوثين
وبينت الدراسة أن نسبة الذين يرون أن المسلسالت الهندية تؤثر على ّ،التي تعرضها
ّوصت الدراسةأكما ّ،% 22.0سواء بصورة دائمة أو إلى حد ما  ،سلوك الشباب

في موضوعاتها  عوتتنو   ،إنتاج  أشكال درامية تختلف في مضامينهابالفضائيات العربية 
 ،يلتي تتالءم مع واقعنا العربوتستطيع أن تستخدم كل وسائل التشويق واإلثارة ا

أن تغرس القيم والمفاهيم التي تساعد على النهوض نفسه وتستطيع في الوقت 
ضرورة أن تلتزم الدراما المقدمة عبر الشاشات العربية بعرض كل ما وّ،بالمجتمع

يعمل على حماية الهوية العربية القومية واإلقليمية من خالل إبراز ثراء المجتمع العربي 
عادات والتقاليد المهمة. والتركيز على ضرورة الرقابة من أولياء األمور على أبنائهم بال

ثراء وقت أبنائهم بما هو مفيد  .وحذف القنوات التي تعرض هذه المسلسالت وا 
ّالدراما.-القيمّ-المدبلجةّ–الكلماتّالمفتاحية:ّالمسلسالتّالهنديةّ

 
Abstract 

Television drama is a tool of societal influence, both as a means of 

leisure and as a source of development of the public's culture, and 

contributes to its social development by providing it with information, 

as it has many features that make it a prominent feature of television 

material, with attractions and the ability to draw the attention of the 

target audience. The study examined and analysed the impact of 

exposure to Indian soap operas, public opinion of the values presented 

and their reflection on their societal values, as well as the values 

(religious, social, family and economic) of the Indian drama presented 

in Arabic space and the way in which they were handled, as well as the 

extent to which Palestinian university youth were exposed to them and 

their relationship to their community values. The study showed the most 

important results: The study showed that the proportion of people 

watching series in general, both regular and irregular, was 86.7%. 

Arabic serials were the most favored, with 45.4%, followed by Hindi 

series, 34.6%. The study showed that 77.3% of people watching Hindi 

series were regular or irregular, which shows that they were able to do 

so. Emphasis should be placed on the need for parental oversight of 
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their children, the elimination of channels that present such series and 

the useful enrichment of their children's time. 

Keywords  :  Indian series -Dubbed – Value- Drama. 

ّمقدمة:
قضاء وقت ل وسيلة  الدراما التلفزيونية أداة من أدوات التأثير المجتمعي سواء كونها  عد  ت     

مداده من خالل إ هم في تنشئته االجتماعيةوتس ،رلتنمية ثقافة الجمهو  االفراغ أو مصدر  
ن المواد يمكانة مرموقة ب عها بالعديد من المميزات التي تجعلها تحتل  لتمت   ابالمعلومات نظر  

هدف، كما أن تانتباه الجمهور المس حيث تتمتع بمقومات الجاذبية والقدرة على شد   ،التلفزيونية
 وتجسيدها له بكل دقة. الحياةمن ارتباطها الوثيق بواقع  اتأثيرها ينبع أساس  

ب باعدد كبير من الشنسان، ويعتمد ة في حياة اإلم  هممرحلة الشباب من المراحل ال تعد  و      
دراسات من ال كثير  عالم في اكتسابهم للمعارف والعادات والميول، حيث أكدت على وسائل اإل
م في تكوين عقول الشباب واتجاهاته اا أو سلب  لى أن وسائل اإلعالم تسهم إيجاب  اإلعالمية ع

الثقافية واالجتماعية والدينية وغيرها، بناء على ما تقدمه الوسيلة اإلعالمية خصوصا  
، في حين يرى (1)من الوسائل ذات التأثير القوي في جمهور مشاهديها عد  ئيات، التي ت  الفضا

مة ة في ظل العولعدد من خبراء اإلعالم أن اإلعالم الفضائي العربي يعاني من أزمة هوية حاد  
 .(2)اإلعالمية؛ بسبب استنادها إلى معايير وقيم غربية ال صلة لها بالثقافة العربية واإلسالمية

ألكثر قدرة على ا د هاعلى الدراما التلفزيونية وتع االعتمادفتسعى الفضائيات العربية إلى       
مها نتاجها في مجتمعات تختلف قيإدد من األعمال الدرامية التي تم فتستورد ع ،جذب الجمهور

 حوذتستاسالمية، تلك الدراما التي قض مع قيم مجتمعاتنا العربية واإلبل وتتنا ،وأخالقياتها
العديد من  ليظهر ،افئات كبيرة من الجمهور العربي ولفترة زمنية طويلة نسبي   اهتمامعلى 
، وازدادت ودبلجتها استيرادها اتي بدأت الفضائيات العربية مؤخر  عمال الدرامية الهندية الاأل

د صبحت متواجدة على الخارطة البرامجية لعدأحيث  ؛مها على الفضائيات العربيةنسبة تقدي

                                                           

المركز  )الدار البيضاء:دراسة ميدانية  -حصارّالثقافةّبينّالقنواتّالفضائيةّوالدعوةّاألصولية:  حجازي مصطفى ّ(1(
 20صم( 0111الثقافي العربي، 

 أثر البرامج التليفزيونية الفضائية في طلبة المرحلتين المتوسطة: الصمد دشتي، علي عاشور الجعفري  فاطمة عبد )2(
)الكويت:  0، العدد2، مجلدمجلةّالعلومّالتربويةّوالنفسية، الكويت، دراسةّاستطالعيةوالثانوية بدولة الكويت_

 011- 022ص ص   م(0111جامعة الكويت، كلية التربية، يونيو 
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 على الجمهور بما تقدمه من قيم اة، وبالتالي قد يكون لها انعكاس  من الفضائيات العربي
عتماد على عناصر الجذب وأخالقيات وسلوكيات وصور للعالقات االجتماعية من خالل اال

 . والتشويق
 كثافة للدراما الهندية من حيث الفلسطيني   ظهر الدراسة مدى تعرض الشباب الجامعي  وست       

 .التعرض لها
ن كثافة تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني لمضامين الدراما الهندية المقدمة بالفضائيات أكما 

العربية يؤدي الى اكتسابهم ألفكار ومعتقدات وسلوكيات وقيم قد تتناقض مع قيمهم المجتمعية، 
لسطيني فلذا كانت هذه الدراسة بهدف التعرف على العالقة بين تعرض الشباب الجامعي ال

 الفضائيات العربية وقيمهم المجتمعية. في دراما الهندية المدبلجة المقدمة لل
دراسة القيم موضع عناية العديد من الباحثين والمتخصصين في مجال العلوم  عد  وت      

اعتبارها ب ،اإلنسانية واالجتماعية لما لها من أهمية بالغة ودور في تشكيل السلوك اإلنساني
، وما يزيد من أهمية دراسة القيم ودور الدراما (1)معايير التي توجه هذا السلوكمن أقوى ال

ية الشباب من خالل في تشكيل عقل الفضائي   دور البث   التلفزيونية في تشكيلها والتأثير عليها
قيم واالخالقيات لى تحطيم الإا وتفضيالت تسعى ماماته وسلوكياته فيغرس فيه قيم  توجيه اهت
 جيال يهدد التماسك االجتماعي ويدعو الىا بشكل ينجم عنه صراع بين األجتماعي  المقبولة ا

 .(2)خالقيت الثقافات الوافدة وانحاللها األاالنسياق وراء محاكاة سلبيا
ّالمشكلةّالبحثية:

تنحصر المشكلة البحثية في رصد العالقة بين تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما     
ية، المجتمعية، وكذلك تحليل القيم )الدين على قيمهم وانعكاسها ها،وتحليل جةالهندية المدبل

االقتصادية( التي تتضمنها الدراما الهندية المدبلجة المقدمة و سرية، األو االجتماعية، و 
 امعي  إلى التعرف على مدى تعرض الشباب الج باإلضافةبالفضائيات العربية وطريقة تناولها 

 المجتمعية.ة هذا التعرض بقيمهم الفلسطيني لها وعالق
 
 

                                                           
(1) Denis Mc Quail، "Mc Quail's Mass communication theory"، 5th edition (London: 

sage publication، 2005) p. 552. 

( علياء عبد الفتاح رمضان: تعرض الشباب الجامعي المصري للمسلسالت التركية التلفزيونية وعالقته بقيمهم 2)
 م ( 0101عة طنطا، كلية التربية، طنطا: جام) 10، العدد مجلةّكليةّالتربيةالمجتمعية، 
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ّتساؤالتّالدراسة:
والكشف  ،تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إقبال الطلبة ومتابعتهم للدراما الهندية     

عن جملة التفاعالت واإلدراكات الناجمة عن تأثير هذه المضامين التي تحتويها الدراما الهندية 
دراك المتلقي لم ختلف القيم التي تعبر عنها كذلك قياس درجة متابعة الطلبة ومعرفة تلقي وا 

 لهذه الدراما ومعرفة درجة تغيير سلوكيات الطلبة وأفكارهم.
 هي: ،هانت فرعية تسعى الدراسة لإلجابة عوهناك عدة تساؤال        
 ما مدى مشاهدة طلبة الجامعات الفلسطينية للمسلسالت الهندية المدبلجة؟ .0
 مفضلة لديهم؟ ولماذا؟ما المسلسالت ال .0
 ما دوافع الطلبة لمشاهدة المسلسالت الهندية المدبلجة؟ .2
 ما القضايا التي تعالجها المسلسالت الهندية المدبلجة؟  .1
 ما القيم التي تقدمها المسلسالت الهندية المدبلجة؟  .2
 ما مظاهر تأثير المسلسالت الهندية المدبلجة على الطلبة؟ .1
 طلبة للمسلسالت الهندية المدبلجة؟ما أسباب عدم مشاهدة بعض ال .7
 ما المقترحات الكفيلة بالحد من تأثيره والبديل لها؟ .0

 ؟من اآلثار السلبية للمسلسالت الهندية المدبلجة ما المقترحات التي يراها المبحوثون للحد  
ّأهدافّالدراسة:

الكشف عن معدل تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما الهندية المدبلجة  -0
 ، ومدى ميلهم لتقليد بعض األنماطلذلك همودوافع قدمة بالفضائيات العربيةالم

 السلوكية التي تجسدها الشخصيات المشاركة بها.
تحديد طبيعة العالقة بين كثافة تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما الهندية  -0

غرس لالمدبلجة المقدمة بالفضائيات العربية وقيمهم المجتمعية في ضوء نظرية ا
 الثقافي.

منها االقتصادية( التي تتضو سرية، األو االجتماعية، و التعرف على القيم )الدينية،  -2
 الفضائيات العربية وطريقة تناولها.في دراما الهندية المدبلجة المقدمة ال

قياس العالقة بين كثافة تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للمسلسالت الهندية  -1
 ن يسلكوا سلوكيات تحاكي أبطال تلك المسلسالت.المدبلجة ومدى استعدادهم أل
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التعرف على العالقة بين الدوافع )النفعية والطقوسية( لتعرض الشباب الجامعي الفلسطيني  
ا والتفاعل والتأثيرات االتصالية )الرض ،الفضائيات العربيةفي دراما الهندية المدبلجة المقدمة لل

 من الدراما. لهذا النوعاالجتماعي والغرس( الناتجة عن تعرضهم 
ّ:الدراسةأهميةّ
أساسية  باعتبارها قطعة ،وهي الشباب ،تكمن أهمية الدراسة في الشريحة المعنية بالبحث     
لشباب نظرا لخصائص ا ؛ا بهذه البرامجا وتأثر  المجتمع وعموده وهي الفئة األكثر تعرض  من 

 .ربدافع االنفتاح والتحض  قيمها  وتبني ،ليتهم لمثل هذه البرامجومشكالتهم وقاب
 الضوء على: أن ها تلقي وتكمن أهمية الدراسة في 

مفهوم المسلسالت الهادفة والمفيدة والذي من المفترض أن تسعى القنوات العربية  .0
 إلنتاجها وبثها كبديل عن كل دخيل من المسلسالت المدبلجة.

ى إنتاج مما يساعدهم عل هم،اتتفيد القائمين على القنوات بمتطلبات الجمهور واحتياج .0
 دراما تنافس الدراما األجنبية وتحافظ على قيم مجتمعاتنا اإلسالمية.

تقدم معلومات علمية دقيقة تساعد القنوات في وضع خطة درامية مستقبلية تتناسب  .2
 مع المشاهد العربي بثقافته العربية.

ّ:التعريفاتّاالجرائية
ّالجامعيّ  -0  ن داخل األراضيو ن المقيمو ن الفلسطينيو المواطنهم  :الفلسطينيّ ّالشباب

( 02-00وتتراوح أعمارهم ما بين ) ،وينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة ،الفلسطينية
إحدى الجامعات الفلسطينية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في ن و ومقيد ،سنة

 العالي الفلسطينية.
تسبها ويتعلمها ، يكنفعالية توجهنا نحو رغباتنا واتجاهاتناهي عبارة عن أحكام عقلية االقيمّ: -0

 (.1)لسلوكه اتصبح محرك  الفرد من المجتمع و 
 على وتدل ،اعمل بمعنى "دراو" القديم اليوناني الفعل من مشتقة دراما كلمة :الدراماّ -3

 تستخدم وكانت .والحركة العمل على تشتمل المحاكاة ألن ؛تعتبر محاكاة كما ،الحركة
 )2.(المسرح عن ومختلفة متطورة بوسائل التلفزيون والراديو لىإ وانتقلت فقط المسرح في

                                                           

(1( http://www.qiams.com/print.php?page=printarticle&action=print&catid=123&id=332 
( تواتى عز الدين : : تأثير الفضائيات العربية على الشباب الجزائري من خالل الدراما الهندية دراسة ميدانية على 2)

 00، ص 0101ئر ،عينة من طلبة جامعة مسيلة ، الجزا
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نتاج ا  صة و ق نها مسلسالت ترفيهية ذاتأتعرف المسلسالت الهندية بالمسلسالتّالهنديةّ:ّ -0
نوات يتم بثها عبر الق ،و منفصلةألى حلقات متصلة إوتصوير وتمثيل هندي تنقسم 

 ،سرية واليوميةاة األعلى الحي دة  وتركز عا ،ليد والقيم والثقافة الهنديةوتعكس التقا ،التلفزيونية
م حلقات دوتناسب كافة الفئات العمرية وتعتمد على وجود حبكة درامية يتزايد تعقيدها بتق

  (1)ساسية فيها الهندية والبنجابية والبنغالية.المسلسل وتكون اللغة األ
ث الذي جنبية، بالحديعربية والمترجم عن اللغة األغة الدمج الصوت بالل ي: تعنالمدبلجةّ -5

 .(2)لعربيةجنبية فيبدو الممثل وكأنه يتحدث اة الممثلين المتحدثين باللغات األيقال على ألسن
ّالدراساتّالسابقة:

 (3)(0102دراسةّ)نعيمةّعطوى،ّ
على  تعرفهدفت الدراسة لل ،ثارها على جمهور المراهقينآحول واقع الدراما المدبلجة و      
استخدمت و  ،ثر الدراما المدبلجة على عينة من المراهقين، وتعد الدراسة من الدراسات الوصفيةأ

خالقيات ارتفاع نسبة القيم والمعايير واألمنهج المسح وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها، 
لقلق اا جعلها تخلق حالة من مم   ،ي تعرض فيه هذه المسلسالتذالمختلفة عن المجتمع ال

أخطر ما يعرض من خالل هذه الدراما هو  لعل  ، و تمعواالرتباك لدى الكثيرين من أفراد المج
خلق ، وزيادة التعرض لهذه الدراما يجنبية المتطورةعن المجتمعات األ تقديم صور مبالغ فيها
ات الشخصي صو تقم  أعمى بالنقص وعدم االنتماء، فيدفعهم  للتقليد األ الدى المراهقين شعور  

على  ادرةقبديلة سالمية إيجاد دراما إبها، وهذا يتطلب  التي تعرضها الدراما من شدة االعجاب
فضل على اختيار المضامين األ ، وكذلك ضرورة توعية الشبابجنبيةالمنافسة وتغني عن األ

ّ.لهم
ّ
ّ

                                                           
(1) Khanam، Sarwar، & Abir  ' ، Broadcasting Indian TV Serials In Bangladesh: The 

Beginning of the Social Change': A Study on Present Situation of Bangladesh,pp142. 

سالة ماجستير ، ر امية المدبلجةنحو المسلسالت الدر اتجاهات الطلبة الجامعيين الكويتيين  ( عبدالله حسين الصفار،2(
  .00، ص 0100ردن ،، جامعة الشرق األوسط، األغير منشورة

 الجزائر: جامعة) 02مجلد  ،10، عددالمعيارمجلةّواقع الدراما المدبلجة على جمهور المراهقين،  عطوى:( نعيمة 3)
  121-102ص ص م(0102االمير عبد القادر للعلوم االسالمية 



 

44 
 

ّ(1)(0102ساميّعلي،ّّ)وسامدراسةّ
ائية: القنوات الفض فيما الهندية المقدمة تعكسها الدرا التينماط الثقافة الهندية أحول      

ها الدراما الهندية تعكس التيدراسة تحليلية واستهدفت الدراسة التعرف على أنماط الثقافة الهندية 
دراما ال فيالقنوات الفضائية، من خالل التعرف على المضمون الدرامي المقدم  فيالمقدمة 

ن خالل الدراما الهندية، وطبقت الدراسة على تقدم م التيالهندية، ورصد األنماط الثقافية 
فيلما،  07الفضائية، بواقع  MBC Bollywoodمجموعة من األفالم الهندية المقدمة على قناة 

لى مجموعة من النتائج كان أهمها أن المضمون إوتوصلت الدراسة  .مسلسالت ةوثالث
الدراما الهندية  فيلمقدم الترتيب األول من حيث المضمون الدرامي ا في"االجتماعي" جاء 

 في، وجاءت الديانة "الهندوسية" %1.7، يليه المضمون السياسي بنسبة %01.7بنسبة 
، يليها الديانة السيخية %11.1األفالم الهندية بنسبة  فيالترتيب األول بين الديانات المقدمة 

مقدم الهندي الالترتيب األول بين الملبس  في، وجاء ملبس النساء )الساري( %00.1بنسبة 
الترتيب الثاني بنسبة  في نبي  ، بينما جاء الملبس األج %17.1الدراما الهندية بنسبة  في
20%. 

 (2)(0108طلحة،ّ المجيد دراسةّ)عبد
مسحية هدفت  صنعاء، دراسة جامعة طلبة على التركية للمسلسالت الثقافية حول التأثيرات     

من خالل  صنعاء، جامعة طالب على التركية مسلسالتلل الثقافية التأثيرات لمعرفة الدراسة
 على والتعرف التركية، صنعاء للمسلسالت جامعة طالب مشاهدة التعرف على مدى

 تعالجها القضايا التي معرفة إلى إضافة لها، مشاهدتهم وأسباب لديهم، المفضلة المسلسالت
 الغرس نظرية واستخدمت  لطالب،ا على وتأثيرها تحملها التي الثقافية والقيم المسلسالت، هذه

باختيار  االستبانة طريق عن وذلك المسح، بأسلوب الوصفي المنهج على واعتمدت الثقافي
 أن أسباب ، أهم ها:النتائج من عدد إلى الدراسة وتوصلت .صنعاء جامعة وهي عمدية عينة

 ة،م  همال للقضايا معالجتها :مثل أمور، عدة في تتمثل المسلسالت لهذه الدراسة عينة مشاهدة
 والترفيه، التسلية العمل، جودة المسلسالت، في بالممثلين عرضهم للقضايا، إعجابهم طريقة

                                                           

جلةّدراساتّم، ي: انماط الثقافة الهندية التى تعكسها الدراما الهندية المقدمة فى القنوات الفضائية: دراسة تحليليةوسام سامي عل )1(
 07-0م( ص ص 0102)جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا للطفولة،  7، العدد00، مجلد الطفولة

مسحية،  صنعاء، دراسة جامعة طلبة على التركية تللمسلسال الثقافية طلحة: التأثيرات حسن سعد أمين المجيد ( عبد2)
 10 -11م( ص ص 0100)الجزائر: جامعة جيجل،  1، العدد المجلةّالجزائريةّلألبحاثّوالدراسات
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مشاهدتها  عدم أسباب أن كما الواقع، من الهروب الفراغ،وقت  تضييع التجديد، من نوع مجرد
 ال نهاكذلك أ القضايا، عرض تبالغ في التركية المسلسالت هذه بأن تعليله تم أخرون  من

 ومضمونها غير جيد. مخلة، ومشاهدها العربية،مجتمعاتنا  وتقاليد عادات مع تتوافق
ّ(1))0108فاطيمةّأعربّّعباس،ّ)فريدةدراسةّ
نجل إرار أس البرازيلينموذج المسلسل  الثقافيشكالية االختراق ا  جنبية و حول الدراما األ     
المسلسل في مدينة سطيف،  اهديمشدراسة ميدانية على عينة من الشباب   mbc4لقناة

لى القيم نجل عإسرار أيخلفها مشاهدة مسلسل  التيوهدفت الدراسة للتعرف على االنعكاسات 
ل ثقافة العولمة عبر وسائل االعالم الحديثة االجتماعية واالخالقية على الشباب، ومدى تسل  

لجمع  أداة االستبيان واستخدمت المسحيوالفضائيات العربية، اعتمدت الدراسة على المنهج 
مسلسل  متابعيمفردة من الشباب  011ـتمثلت ب التيالمعلومات من عينة الدراسة القصدية 

ناث ئة اإلف ن  أهمها بأ الدراسة مجموعة من النتائج تمثل ظهرت أنجل في والية سطيف، و إسرار أ
ن أضحت و أ، و %21وذلك بنسبة  ،األكثر مشاهدة لهذا النوع من البرامج من الذكور يه

غلبية المبحوثين أ ن أ، و سنة 02-00عمارهم ما بين أ مسلسل تتراوح ال مشاهديمن  17%
عربية ات وتقاليد المجتمعات الخالقيات وقيم وعادأن قيم المسلسل ال تعكس سلوكيات و يرون أ

مة، ويرى هم في تجسيد العوللعينة أن فكرة ومحتوى المسلسل يسوكذلك يدرك أفراد ا صيلة،األ
تراق ر في االخهم بشكل كبيسأالمسلسل باللهجة السورية  ن المبحوثين أن ترجمةم 71%

 للشباب.  الثقافي
ّ(2))0108ناهدّالبدري،ّدراسةّ)
ي وانعكاساتها على المجتمع السوداني، ف "زي ألوان"حول البرامج الدرامية التلفازية لقناة      

على أشكال وأساليب الدراما  م(. وهدفت الدراسة إلى التعرف0107-0101الفترة من )
ثابة والتعرف على التقنيات التي يتم استخدامها في إنتاج المسلسالت والتي تعتبر بم ،التلفزيونية

 اإلضاءة( التي يمكن أن تؤثر فيو  ،المالبسو  ،الديكورو  ،عناصر جذب للمشاهد ) الموسيقى
خرى قد تكون مخالفة نقل قيم وعادات مجتمعات وتؤثر على الوعي الثقافي لمجتمعات أ

                                                           
 واشكالية االختراق الثقافى نموذج المسلسل البرازيلى أسرار اينجل لقناة الدراما االجنبية فريدة عباس ، فاطيمة أعرب: )1

mbc4   الجزائر: جامعة العربى التبسى_  0المجلد  2العدد  مجلةّالرسالةّللدراساتّاالعالميةميدانية ، دراسة (
  20-11م( ص ص 0100تبسه،

 لةّماجستيررساالبرامج الدرامية التلفازية لقناة زي ألوان و إنعكاساتها على المجتمع السوداني  : ناهد أحمد البدري   )2
 ( م0100، جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا ، كلية علوم االتصال ،  ،)السودان : الخرطومغيرّمنشورة
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رف على والتع ،ومتقاطعة مع هذه القيم المعروضة على تلك المسلسالت المترجمة أو المدبلجة
القيم والعادات التي تعرضها المسلسالت الهندية عبر قناة زي ألوان على ثقافة المجتمع 

، تللحصول على أكبر قدر من المعلوما واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي   ،السوداني
وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها يتمثل في، أن قناة زي ألوان لها تأثير سلبي على 

وهذا يدل على أن األساليب التي تعرض بها هذه القناة مسلسالتها فيها  ،المجتمع السوداني  
بعض المظاهر الفاسدة التي تختلف عن عادات وتقاليد وثقافة المجتمع السوداني، وأكدت 

سة أن ميل المشاهد السوداني إلى متابعة المسلسالت الهندية مع إدراكه أنها غير موجهة الدرا
جرأة على أفكاره وثقافته، وكذلك أثبتت الدراسة أن تنوع القضايا الهندية وال إليه له تأثير سلبي  

هو أكثر ما يجعل هناك تأثير لتلك المسلسالت، وطالبت الدراسة بضرورة اهتمام القنوات 
بقضايا  باطهاوارتولين بتقويم البرامج ؤ المحلي مع قيام المس االرتباطودانية بالبرامج ذات الس

 ومساعدة المجتمع على حل مشكالته.التنمية 
ّّk. shangeer(1) (2018)ّدراسة
لتعرف إلى اهدفت الدراسة  .حول أثر المسلسالت الهندية على الحرية االجتماعية لإلناث     

 ةاالجتماعي ن  ثرها على حريتهأللمسلسالت الهندية و  اث الشابات نحو مشاهدةنعلى اتجاهات اإل
واستخدمت أداتي االستبيان  ، وهى دراسة وصفية استخدمت المنهج المسحي،ن  من منظوره

ناث، يسكن مدينة مفردة من اإل 011الدراسة من  والمقابلة للوصول للنتائج، وتمثلت عينة
لباحث اختيار عينة وتعمد اسنة،  00 – 01اعمارهم ما بين ، وتتراوح ساحلية في بنجالديش

وصلت تمسلسالت الهندية لديهن عن الذكور، و ا الرتفاع نسبة  مشاهدة الناث نظر  الدراسة من اإل
سلسالت مجريت عليهن الدراسة يشاهدن الأ التيأهمها: ان معظم الفتيات  ،ة نتائجالدراسة لعد  

وح ما ا تترايقضنها في المتابعة يومي التيتوسط الساعات ، وأن م%00الهندية بنسبة تقارب 
نحو مشاهدة المسلسالت ناث عينة الدراسة ت اتجاهات اإل، وقد جاءبين ساعة الى ساعتين

ي سلوب الحياة العصري والمتقدم فأخاصة فيما تعرضه عن  ،كبير حد  إلى يجابية إالهندية 
 ايا اجتماعية رئيسية فيذلك تناولها قض، كخرينلبس والمأكل والتعامل مع اآلطريقة الم
 .وثقافيا   ي وتحرر المرأة اجتماعيا  سر كالترابط األ ،المجتمع

 

                                                           
1( Shangeer، K. (2018). The Impact of Indian Serials in on Females' social Liberty: 

Perception from Youth  Perspective، Media Studies Revisited، 7 (12) pp29- 48. 
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 kaleemullah،Jhatial. (2018)  (1ّ)دراسةّ
ثر المسلسالت الهندية المعروضة في القنوات الخاصة على تشكيل مفاهيم أحول         

هندية ثر التعرض للمسلسالت الأة الى تحليل ، وهدفت الدراساالجتماعيالشباب نحو التغير 
سالم إ التغير االجتماعي في المعروضة في القنوات الخاصة على تشكيل مفاهيم الشباب نحو

مفردة من  011على عينة قوامها ، وطبقت الوصفي، واعتمدت  الدراسة على المنهج بادأ
من خالل عينة  ،بادأسالم إ في مدينة  اعام   22قل من أعمارهم  أ ناث في مرحلة الشباب اإل

و التغير ل مفاهيمهم نحتأثير المسلسالت الهندية على تشكي فيوجهة نظرهم عمدية لمعرفة 
وصلت ، وقد تان كأداة رئيسية في جمع البياناتأداة االستبياالجتماعي، واستخدمت الدراسة 
لمسلسالت الهندية من عينة الدراسة أن التعرض ل %20يرى  الدراسة لعدد من النتائج أهمها:

القضايا من  ن أهمأيم الشباب نحو القضايا المجتمعية، و يؤثر بشكل كبير على  تشكيل مفاه
 لتياوجهة نظر عينة الدراسة تتمثل في تحرر المرأة  وتخلصها من القيم والعادات والتقاليد 

ا  كثر انفتاح  أو  لضفأ السائد في المجتمع لما هو الثقافي  ، وضرورة تطوير الموروث تقيد حريتها
 .ار  وتطو  

 ( 2)(0100ّالغاليدراسةّ)بلجياللىّتورية،ّبنّلبادّ
حول الصورة االجتماعية للمرأة األجنبية في الفضائيات العربية دراسة تحليلية لمضمون      

، هدفت الدراسة الى 0102الهندية( و الكورية ، و عينة من المسلسالت المدبلجة ) التركية ، 
نماذج النسائية المقدمة في الفضائيات العربية من حالل تحليل مضمون عينة التعرف على ال

، قدمهات التيدوار فة صورتها االجتماعية من خالل األمن المسلسالت االجنبية المدبلجة لمعر 
، مسلسالت، من خالل تحليل مضمونها 2ـوطبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية ممثله ب

ن هذه المسلسالت تهتم بالمرأة الغنية على حساب المرأة أهمها أ ج نتائ وخصلت الدراسة لعدة
ة المرأة عالق جنبية المدبلجةرأة الريفية، وتصور المسلسالت األالفقيرة والمرأة الحضرية على الم

                                                           
(1( Kaleemullah، Jhatial. Impact of Private Television Channel Dramas at Youth Perception 

of Social Liberty: a Qualitative Study، International Journal for Social  Studies: 2 (10) 

(2018).. Pp17- 32.  

حليلية لمضمون العربية دراسة ت ( بلجياللى تورية، بن لباد الغالى: الصورة االجتماعية للمرأة األجنبية في الفضائيات2) 
م( 0107 تلمسان،)الجزائر: جامعة  01مجلةّالحقيقةّالعددّالهندية(  الكورية، )التركية،عينة من المسلسالت المدبلجة 

 112-111ص ص 
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نها تنافسية وعدائية، كذلك تصور عالقة الرجل بالمرأة أأسرية ب، أو ساس صداقةأبالمرأة على 
اء بنمط بنلك المسلسالت تواصل المرأة مع األ، وتصور تالحب وأ، الزواج صراع،داخل دائرة ال

  .، وتهتم بوضعية المرأة المتزوجة أكتر من اهتمامها بفئات أخرى سلبى
ّربيع ّأبو ّرائد جاهات الجمهور الفلسطيني نحو تأثير الدراما بعنوان: "ات  ّ(0100)ّ،دراسة

. "زة نموذجاقطاع ع (مالية في المجتمع الفلسطينيوالج التركية المدبلجة على القيم االجتماعية
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى متابعة الدراما التركية المدبلجة ودوافع متابعتها واتجاهات 
 د  عالجمهور الفلسطيني نحو تأثيرها على القيم االجتماعية والجمالية في المجتمع الفلسطيني، وي  

ث استخدم الباحث المنهج المسحي، بأخذ عينة متاحة من البحوث الوصفية، حي هذا البحث
ناثا)ذكورا  وجود متابعة عالية  :هاأهم   ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج .مفردة 211ـتقدر ب) وا 

ا التركية ارملية، كما اعتقد المبحوثون أن الدمن المبحوثين، التي جاءت بدافع المتعة والتس
لدولة اية لتركيا، وأنها غزو ثقافي في محاولة إلرجاع هدفت إلى كسب تأييد المجتمعات العرب

ق بعض المبحوثين فات  المبحوثين أنها تتماشى مع القيم الفلسطينية، و  العثمانية، كما اعتقد بعض
ّ.أن المسلسالت التركية تؤثر على قيم المجتمع الفلسطيني

بة الجامعات في : "أثر المسلسالت المدبلجة على طلبعنوان (0105)دراسةّسهيرّتمراز،ّ
لتعرف على مدى تأثر أفراد المجتمع إلى اهدفت الدراسة  :("اجامعة فلسطين نموذج  (غزة 

يرها. من تأث المسلسالت المدبلجة، والكشف عن دوافعهم ومقترحاتهم للحد  بسلوكياتهم 
واستخدمت الباحثة منهج البحث الوصفي، وطبقت دراستها على منهج المسح بأسلوب جمهور 

 :اإلعالم. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وسائل
إن النسبة التي تأثرت من القيم المتضمنة في المسلسالت سواء أكانت بصورة مباشرة  .0

 .وأن التأثر باإليجابية كان أكثر من السلبية %02.2أو ال 
  %70.0إن نسبة الذين يرون أن المسلسالت المدبلجة تؤثر على سلوكيات الشباب  .0

 .أثير المسلسالت المدبلجة على سلوك الشباب أكثر من سلوك المجتمعأي أن ت
ن المسلسالت تتوافق مع عادات المجتمع أيرون  %01،1أوضحت الدراسة أن  .2

  .ال تعرض مشاهد تخدش الحياء واآلداب العامة   %07العربي، و
 :"زائري الجتأثير المسلسالت المدبلجة على األسرة العربية ف": (0100)ّشميسةّخلوّيدراسةّ

 لتعرف على التأثير التي تخلفه المسلسالت التركية على المراهقين فيإلى اهدفت هذه الدراسة 
طاعت المسلسالت التركية المدبلجة است :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،الجزائر
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، إذ كانت تأن تستقطب أكبر عدد من المتابعين على حساب الهويات المختلفة لبقية المسلسال
فقد يفضل  ،الدراسي  على المردود  مدبلجة بشكل جلي  يؤثر تتب ع المسلسالت ال . 21النسبة ٪

 ضيل، إذ بلغت نسبة هذا التفانجاز الواجبات ثاني  إثم  ،قة أوالالتلميذ الجزائري متابعة الحل
لدراسة الحالة ا جدتو و  .بعةللمتابداية الحلقة، للتف رغ الت ام  ينجزونها قبلمنهم  01.2و، 12%

، بينما %11بنسبةلم يشاهدوا الحلقة ما بين متضايق وغاضب وحزين  ذاإللطالب النفسية 
 .أبدت النسبة الباقية عن عدم اكتراثها

تعكسها المسلسالت المدبلجة بالقنوات  التيأساليب الحياة " :(0100محمدّعبدهّبكيرّ)دراسةّ
ّ."(دراسة مسحية) العربيةالفضائية ومدى مالئمتها لألسرة 

اعتمدت على استخدام منهج المسح بشقيه التي هذه الدراسة من الدراسات الوصفية  عد  ت      
يار الختبار فروض الدراسة، حيث تم اخت لإلجابة على تساؤالت البحث، والتحليلي   الوصفي  
ي الرياض ففي ية من اآلباء واألمهات المقيمين مفردة لألسر العرب 011دية قوامها عينة عم  

المصريين والسوريين والسودانيين واألردنيين، استمدت هذه ّمن ،المملكة العربية السعودية
فلقد انقسمت بحوث االتصال  ،النظري من مدخل االستخدامات والتأثيرات الدارسة إطارها

هما: مدخل التأثيرات المباشرة، ومدخل  ،الخاصة بالمشاهد التليفزيونية إلى مدخلين
ساعدت هذه الدراسات الخاصة باالستخدامات والتأثيرات على سد اعات. و امات واإلشباالستخد

الفجوة بين منهج التأثيرات التقليدي، ومنهج االستخدامات واإلشباعات قسمت نتائج الدراسة 
الى تحليليه وميدانيه. ومن النتائج التحليلية: جاءت نسبة مشاهدة األسرة العربية للمسلسالت 

منهم ال  %02في مقابل ،%02الفضائيات التليفزيونية في المركز األول بنسبة المدبلجة ب
وهذا يدل على اإلقبال الشديد من األسر العربية على مشاهدة هذه  ،يشاهد هذه المسلسالت
ّ.المسلسالت المدبلجة

 ّ:التعليقّعلىّالدراساتّالسابقة 
 ق ت األولى التي تتعلتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونها من الدراسا

بدراسة تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما الهندية المدبلجة وعالقته بقيمهم 
 عالميةا تناولت عالقة المضامين اإل، حيث أن الدراسات السابقة عموم  المجتمعية

على  ت بالتعرفالهندية المقدمة عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة بالجمهور، فاهتم  
عالقة بين الدراما الهندية في الفضائيات العربية قيم الشباب كدراسة )عبد طبيعة ال

نجاة بن و م ، 0107سامة أسديرة و م ، 0107زكية غرابة و م ، 0100المجيد طلحة 



 

50 
 

بالل بوترعة و م، 0101 المغاري أحمد و ، م0107 سهيلينوال و م، 0107صالح 
ضامين الم في دراسة واتفقت مع عدد من الدراسات .م(0101صالح حميد و م، 0101

 وبلجالليم، 0100 ي ، ناهد البدر م0102 يعل ساميالهندية المدبلجة كدراسة )وسام 
  .م(0101 يم، عز الدين توات0107 الغاليبن لباد اتوريه، 

مقدمة تعرض للمضامين المدبلجة البين معظم الدراسات السابقة على أن كثافة ال اتفاقثمة  -
 ،الجمهور اتواتجاهلى تأثيرات سلبية على قيم ومعتقدات ؤدي إتالفضائيات العربية في 

ضعاف التواصل االجتماعي، وتدمير المعايير القيمية  متمثلة في تدمير البنية األخالقية وا 
 لديه، ويتوافق ذلك مع الفرض الرئيس لنظرية الغرس الثقافي التي تنطلق منها هذه الدراسة.

ّّ:(1)نوعّالدراسةّوالمنهجّالمستخدم
ّّنوع -0 التي تستهدف وصف  البحوثّالوصفيةتقع هذه الدراسة في إطار الدراسة:

الظواهر واألحداث، والظروف المحيطة بها وتصور العالقة بينها وبين الظواهر األخرى 
ساليب وأدوات أ باستخدامالمؤثرة والمتأثرة فيها، كما تصور شكل العالقة بين متغيراتها 

ّ(2)ائج تفسر العالقات السببية وتأثيراتها.البحث العلمي بهدف الوصول إلى نت
خطوات ل اا معياري  نموذج   باعتباره منهجّالمسحتعتمد الدراسة على منهجّالدراسة:ّ -0

ن العالقات بي باختبارجمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة محل الدراسة، ويسمح 
 .(3)هاننتائج تفسيرية بشأ واستخالصمتغيرات الدراسة والتحقق من صحة الفروض 

 من أبرز المناهج المستخدمة في مجال الدراسات اإلعالمية.منهج المسح  ويعتبر
تعتمد الدراسة الميدانية على هذا األسلوب بهدف التعرف على اآلراء  أسلوبّمسحّالجمهور:

، لسطينيالشباب الجامعي الفوالقيم والدوافع والمعتقدات والتأثيرات المختلفة لدى  واالتجاهات

                                                           

ّالمراجع التالية: عرفتها(1ّ)
 022صم( 0110)القاهرة: عالم الكتب، البحثّالعلميّفيّالدراساتّاإلعالميةّ :محمد عبد الحميد -
م( 0111)القاهرة: عالم الكتب،  0ط دراساتّفيّمناهجّالبحثّالعلمي،ّبحوثّاإلعالم،ّ:سمير محمد حسين -

 017ص
ية: سكندر )اإل عالمّوالعلومّالسياسيةمناهجّالبحثّالعلميّوتطبيقاتهاّفيّاإل :بو بكر، حميد الطائيأمصطفى ّّ(2)

22ّصم( 0117دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر، 
) القاهرة: الدار المصرية  مناهجّالبحثّواالستخداماتّاإلحصائيةّفيّالدراساتّاإلعالمية :شيماء ذو الفقار زغيب3) )

001ّص( م0112اللبنانية، 
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جراء مسح شامل لكافة مفردات مجتمع الدراسة نتيجة لكبر إا لصعوبة لمسح بالعينة نظر  ويتم ا
 حجمه.

ات في طالب وطالب يتمثل مجتمعّالدراسةّالميدانية:أ.ّمجتمعّوعينةّالدراسةّالميدانية.ّ -
في قطاع غزة، وهي الجامعات  م0101-0102المقيدين للعام الجامعي  الجامعات الفلسطينية

وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي والبالغ عددهم  ،لى مستوى قطاع غزةكبر عاأل
ّطالب وطالبة. 22111

بما أن المجتمع األصلي للدراسة الميدانية يشمل الشباب الجامعي عينةّالدراسةّالميدانية:ّب.ّ
لتعامل اقطاع غزة، ومن المتعذر اإلحاطة به و في ني في جميع الجامعات الفلسطينية الفلسطي

من تحديد عينة للدراسة، حيث ستطبق الدراسة الميدانية على  مع جميع مفرداته، كان ال بد  
( 020( مفردة من طلبة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، )111عينة حصصية قوامها )

 %1.11لي للدراسة، بواقع )( ذكور، حسب نسبة وجودها في المجتمع األص010إناث، )
، شأنها Quota)ع الدراسة، ويقوم هذا النوع من العينات على معيار الحصة )( من مجتماتقريب  

للجامعة،  اربع فئات رئيسية وفق  ، حيث سيتم تقسيم مجتمع الدراسة الى أ(1)شأن العينة الطبقية
فردات للجنس، وسيتم االختيار من كل فئة فرعية عدد م افئة منها إلى فئتين فرعيتين وفق  وكل 

 .ودها في المجتمع األصلي للدراسةلى نسبة وجالعينة بناء ع
ّ:البياناتّالشخصيةّالميدانية:نتائجّالدراسةّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           

)الدار البيضاء: مطبعة النجاح  0، طمنهجّالبحثّالعلميّفيّعلومّالتربيةّوالعلومّاإلنسانية( عبد الكريم غريب، 1)
072ّم( ص0100الجديدة، 
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ّ(0جدولّرقمّ)
ّراسةّالميدانيةتوزيعّمجتمعّوعينةّالدّ 

ّجامعةّالجنس
ّ(1)األقصى

ّجامعة
ّ(2)األزهر

ّجامعة
القدسّ
ّ(3)المفتوحة

ّالجامعة
ّ(4)اإلسالمية

ّ
ّالمجموع
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مجت
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الع
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الم
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ّ

 002 02122 22 1021 01 1172 01 2171 21 2021ّذكور
% 11.0 02.0 22.2 17.2 12 
0022ّإناث

2 
02 1101 02 1217 00 

2012 02 
22107 72 

% 71.2 11.0 20.0 22.0 27 

موع
مج
ال

ّ

0702
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22 0100
1 

22 2111 11 
 

02172 
 

 
20 22111 000 

ّ(ّالحالةّاالجتماعية:0
 الحالة االجتماعية لعينة الدراسة. الجدول التالييوضح   

ّ(0جدولّرقمّ)
 يوضحّالحالةّاالجتماعيةّللمبحوثين

 النسبة التكرارات الحالة االجتماعية
 % 01.1 022 عزب
 % 02.1 02 متزوج
 %011 000 المجموع

                                                           

 م0101-0-2، بتاريخ: عمادةّالقبولّوالتسجيلّفيّجامعةّاألقصى مكتبحصائية بأعداد طلبة الجامعة، إ( 1(
  م0101-0-2بتاريخ: ، عمادةّالقبولّوالتسجيلّفيّجامعةّاألزهر مكتبحصائية بأعداد طلبة الجامعة، إ( 2(
ّالقبولّوالتسجيلّفيّجامع مكتبحصائية بأعداد طلبة الجامعة، إ( 3( ّالقدسّالمفتوحةعمادة -0-01بتاريخ: ، ة

  م0101
 م0101-2-0بتاريخ: ، عمادةّالقبولّوالتسجيلّفيّالجامعةّاإلسالميةمكتبّحصائية بأعداد طلبة الجامعة، إ( 4(
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عزب، الدراسة تمثل الحالة االجتماعية ن عينة م %01.1( أن نسبة 0ن الجدول رقم )يبي      
سواء من الذكور  ،من العينة متزوجون، ولم يظهر بين العينة مطلق أو أرمل %02.1ونسبة 

 أو اإلناث.
ّ(ّمكانّالسكن:3
 يبين الجدول التالي مكان سكن المبحوثين في الدراسة.  

ّأواًل:ّمشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّوتفضيلها:
 مسلسالت:مدىّمتابعةّال (0

 يبين الجدول التالي مدى متابعة المبحوثين للمسلسالت بشكل عام.
ّ(3جدولّرقمّ)

ّيوضحّمدىّمتابعةّالمبحوثينّللمسلسالتّبشكلّعام
 النسبة التكرار مدى مشاهدة المبحوثين للمسلسالت

 % 17.2 21 نعم
 % 02.2 02 ال

 % 20.0 72 أحيانا  
 % 011 000 المجموع

، %17.2( أن نسبة المشاهدين للمسلسالت بشكل دائم ومنتظم هي 2رقم ) يوضح جدول      
، وأن نسبة من ال يشاهدون %20.0وأن من يشاهدها بصورة غير منتظمة تمثل نسبتهم 

، وكانت نسبة الذكور المتابعين للمسلسالت سواء بصورة %02.2المسلسالت إطالقا هم 
اث المتابعات للمسلسالت بصورة منتظمة ، ونسبة اإلن%20.27منتظمة أو غير منتظمة هي 

، وهذا يدل على اهتمام اإلناث بالمسلسالت أكثر من فئة %22.70أو غير منتظمة هي 
 الذكور.

 موقعّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّبينّالمسلسالتّاألخرى: (0
ن الجدول التالي المسلسالت المفضلة عند المبحوثين سواء كانت هندية أو عربية أو ي  يب   

 تركية أو أجنبية أو مكسيكية.
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ّ(0جدولّرقمّ)
ّ(1)يوضحّالمسلسالتّالمفضلةّعندّالمبحوثين

 النسبة التكرارات نوع المسلسل المفضل
 % 12.1 01 المسلسالت العربية

 % 21.1 11 المسلسالت الهندية المدبلجة
 % 02.2 21 المسلسالت التركية المدبلجة
 .%2  المسلسالت األجنبية المترجمة

( أن المسلسالت العربية احتلت المركز األول من حيث مشاهدة 1يوضح الجدول رقم )      
 تحتل المركز الهندية المدبلجة، في حين أن المسلسالت % 12.1المبحوثين لها وذلك بنسبة 

، أما المسلسالت األجنبية المترجمة فتحتل المركز الثالث من حيث %21.1الثاني وذلك بنسبة 
جنبية بقى في ذيل القائمة المسلسالت األ، وت%02.2م المبحوثين بها وذلك بنسبة اهتما

 .%1.2المدبلجة والتي تحتل المركز الرابع بنسبة 
 الهندية:مشاهدةّالمسلسالتّ (3

 ثين للمسلسالت الهندية المدبلجة.يبين الجدول التالي مدى مشاهدة المبحو 
ّ(5جدولّرقمّ)
ّسلسالتّالهنديةّالمدبلجةيوضحّمدىّمشاهدةّالمبحوثينّللم

 النسبة التكرارات مدى مشاهدة المسلسالت الهندية
 %20.12 10 نعم
 %00.7 27 ال
 % 22.2 11 اأحيان  

 %011 012 المجموع
( أن نسبة المتابعين للمسلسالت الهندية المدبلجة بصورة دائمة 2يوضح الجدول رقم )    

، أما نسبة %22.2بصورة غير منتظمة هم ، ونسبة المتابعين لها %20.12ومنتظمة هم 
، وكانت نسبة الذكور الذين %00.7ا هم الذين ال يشاهدون المسلسالت الهندية المدبلجة إطالق  

، ونسبة %01.2يشاهدون المسلسالت الهندية المدبلجة بصورة منتظمة أو غير منتظمة هي 
، %21.2غير منتظمة هي اإلناث اللواتي يشاهدن المسلسالت الهندية بصورة منتظمة أو 

وهذا يوضح المتابعة العالية التي تحظى بها المسلسالت الهندية من فئة اإلناث أكثر من 
 .اتشاهد المسلسالت الهندية إطالق   الذكور، وأن نسبة ضئيلة التي ال

                                                           
 ( اختار المبحوثين أكثر من إجابة.1
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ّالقنواتّالتيّيشاهدّعليهاّالمسلسالت: (0
أي القنوات شاهدة المسلسالت عليها، و يبين الجدول التالي القنوات التي يفضلوا المبحوثين م    

 أكثر مشاهدة.
ّ(5جدولّرقمّ)

ّ(1)يوضحّالقنواتّالتيّيفضلّالمبحوثونّمشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّعليها

 النسبة التكرارات القناة التي يفضل المبحوثون مشاهدة المسلسالت الهندية عليها
 zee alwan 72 22.2% ألوانقناة زي 
 %21.2 11 بوليود mbcقناة 

 %01.2 02 قناة هوليود هندي
 %07.7 22 فالمأقناة زي 

 %01.0 00 وسكار هنديأقناة 
تحتل المركز األول من حيث المشاهدة وذلك  zee alwan( أن 1يتضح من الجدول رقم )   

، ثم %21.2بوليود في المركز الثاني وذلك بنسبة  mbc، تأتي بعدها قناة %22.2بنسبة 
، وفي المركز الرابع قناة هوليود هندي بنسبة %07.7المركز الثالث بنسبة  فيافالم قناة زي 
، وهذا يدل على %01.0، أما في المركز الخامس تأتي قناة اوسكار هندي بنسبة 01.2%

وذلك  ،يحتالن أعلى نسب مشاهدة من المبحوثينبوليود  mbcقناة و  zee alwanأن قناة 
 ضها إضافة إلى مواكبتها كل جديد من هذه المسلسالت.لكثرة المسلسالت الهندية التي تعر 

ّثانيًا:ّمشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّودوافعها:
ّعددّالمسلسالتّالتيّتشاهدهاّالعينة:( 0

 ويشير الجدول التالي إلى عدد المسلسالت التي يشاهدها المبحوث في اليوم.
ّ(0جدولّرقمّ)

ّهدهاّالمبحوثينّفيّاليوميوضحّعددّالمسلسالتّالهنديةّالتيّيشا
 النسبة % التكرارات عدد المسلسالت الهندية التي يشاهدها المبحوثون في اليوم

 % 22.1 71 مسلسل واحد
 %  21.2 11 مسلسلين

 %  7.2 01 ثالثة مسلسالت
 % 0.1 0 أكثر من ذلك
 % 011 001 المجموع

                                                           
 ( اختار المبحوثون أكثر من إجابة.1
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 اواحد   لدراسة يشاهدون مسلسال  من أفراد عينة ا %22.1( أن نسبة 7يوضح جدول رقم )    
من أفراد العينة يشاهدون  %21.2وهي التي تتصدر المركز األول، ونسبة ، في اليوم فقط

والتي  %7.2مسلسلين في اليوم وهي تمثل المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان للنسبة 
لذين يشاهدون راد العينة اتمثل أفراد العينة الذين يشاهدون ثالثة مسلسالت في اليوم، ويليها أف

 والتي تمثل المركز الرابع بين النسب. %0.1مسلسالت في اليوم وذلك بنسبة  ةأكثر من ثالث
ّ(ّطريقةّالمشاهدة:0

 يبين الجدول التالي كيفية وطريقة مشاهدة المبحوثين لهذه المسلسالت.
ّ(8جدولّرقمّ)

ّجةيوضحّكيفيةّمشاهدةّالمبحوثينّللمسلسالتّالهنديةّالدبل
 النسبة % التكرارات كيفية مشاهدة المبحوثين للمسلسالت الهندية

 % 01.7 00 بشكل منفرد
 % 00.7 012 مع األسرة
 % 0.1 0 مع األصدقاء
 % 011 001 المجموع

( كيفية مشاهدة المبحوثين للمسلسالت الهندية، فنجد أن نسبة 0يوضح الجدول رقم )     
أي  ،يشاهدون المسلسالت الهندية بشكل جماعي مع األسرةمن أفراد عينة الدراسة  00.7%

وهنا يكمن الخطر األعظم في تجاهل األسرة مدى خطورة هذه  ،أنها تتصدر المركز األول
يوجد وهنا  ،%01.7المسلسالت، ويليها في المركز الثاني مشاهدتها بشكل منفرد وذلك بنسبة 

لقطات المسلسل اإليجابية والسلبية دون مع  ان المشاهد يكون منسجم  إالخطر الكبير حيث 
 ،حسيب أو رقيب، أما في المركز الثالث فتأتي نسبة األفراد الذين يشاهدونها مع األصدقاء

 .%0.1وذلك بنسبة 
 وقتّالمشاهدة:( 2

دية ن مشاهدة المسلسالت الهنو المبحوث لل التالي إلى األوقات التي يفض  يشير الجدو       
 .فيها المدبلجة
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ّ(2جدولّرقمّ)
ّ.يوضحّالوقتّالمفضلّعندّالمبحوثينّلمشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة

ة ة المسلسالت الهندي( أن الوقت المفضل لدى معظم أفراد العينة لمشاهد2يبين جدول رقم )   
وربما يرجع ذلك إلى  ،%00.0المركز األول بنسبة  وجاء في ،المدبلجة فيه هو وقت المساء

ترة أعمال تعتبر ف ظهيرةن فترة الصباح والإحيث  ،أن هذا الوقت يعتبر وقت فراغ لإلنسان
لثالث فكان ، أما في المركز ا%01.2وانشغاالت، وجاء في المركز الثاني وقت الظهيرة بنسبة 

وذلك لعدم تفرغ الناس في هذا الوقت إضافة إلى أن  %0.1وقت الصباح وحظي على نسبة 
القنوات في هذا الوقت تقوم بإعادة حلقات األمس من المسلسالت، ونتيجة لعنصر التشويق 

 في هذه المسلسالت فإن المتابع لها ال ينتظر اإلعادة ليعلم الجديد في المسلسل.
ّاهدة:(ّساعاتّالمش0

يوضح الجدول التالي عدد الساعات التي يقضيها المبحوث في مشاهدة المسلسالت الهندية     
 المدبلجة.

ّ(01جدولّرقمّ)
 يوضحّعددّالساعاتّالتيّيقضيهاّالمبحوثونّلمشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة

 النسبة % التكرارات عدد ساعات المشاهدة
 % 22.1 71 ساعة واحدة
 %  21.2 11 ساعتين

 % 2.2 00 ثالث ساعات فأكثر
 % 011 001 المجموع

( عدد الساعات التي يقضيها المبحوثون لمشاهدة المسلسالت 01يبين جدول رقم )     
من أفراد العينة يقضون ساعة واحدة في اليوم لمشاهدة  %22.1نجد أن نسبة فالهندية، 

من أفراد  %21.2ب األخرى، أما نسبة وهي النسبة األعلى بين النس ،المسلسالت الهندية
من أفراد  %2.2العينة يقضون ساعتين في اليوم لمشاهدتها وهي تمثل المركز الثاني، ونسبة 

 النسبة التكرارات وقت المشاهدة
 % 0.1 0 صباح

 % 01.2 02 وقت الظهيرة
 % 00.0 000 وقت المساء
 % 011 001 المجموع
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ذه النسبة وتمثل ه ،العينة يقضون ثالث ساعات فأكثر في اليوم لمشاهدة المسلسالت الهندية
فقط في  اواحد   يتابعون مسلسال   المركز الثالث واألخير، وهذا يدل على أن أغلب أفراد العينة

 اليوم.
 دوافعّالمشاهدة:( 2

 مدبلجة.هدة المسلسالت الهندية الالمبحوثين لمشا تدفعيبين الجدول التالي األسباب التي     
ّ(00جدولّرقمّ)

ّ(1).يوضحّدوافعّالمبحوثينّنحوّمشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة

 النسبة راراتالتك دوافع مشاهدة المسلسالت الهندية
 %01.1 01 معالجتها للقضايا االجتماعية الهامة

 %22.2 72 والترفيهالتسلية 
 %00.1 07 اإلعجاب بممثلي المسلسل
 %02.2 01 اإلعجاب بديكور المسلسل

 %2.2 00 الهروب من الواقع
 %01.7 00 تضييع وقت الفراغ
 %2.2 00 تعرض قضايا جديدة
 %2.2 00 مجرد نوع من التجديد

 %7.0 2 يدةدت عربية جعدم عرض مسلسال
( أن الدافع الذي تصدر المركز األول عند أفراد العينة هو التسلية 00يوضح الجدول رقم )     

، يليه في المركز الثاني دافع اإلعجاب بممثلي المسلسل بنسبة %22.2والترفيه بنسبة 
ة لقضايا االجتماعية الهامة بنسب، ويأتي بعدها في المركز الثالث دافع معالجتها ل00.1%
، وفي المركز %01.7، أما في المركز الرابع فكان دافع تضييع وقت الفراغ بنسبة 01.1%

، أما في المركز السادس فتساوت %02.2الخامس دافع اإلعجاب بديكور المسلسل بنسبة 
ها مجرد ة، وأنالهروب من الواقع، وأنها تعرض قضايا جديد :وهي ،ثالث دوافع في هذا المركز

، أما في المركز السابع واألخير فكان الدافع هو عدم %2.2وذلك بنسبة  ،نوع من التجديد
، وهذا يدل على أن النسبة الكبرى من %7.0وذلك بنسبة  ،عرض مسلسالت عربية جديدة

 المبحوثين يشاهدون المسلسالت الهندية بدافع التسلية والترفيه في المقام األول.
 

                                                           
 اختار المبحوثين أكثر من إجابة. )1
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ّلةّودوافعّالتفضيل:مسلسالتّالهنديةّالمفضّ ثالثًا:ّال
ّ(ّالمسلسالتّالهنديةّالمفضلة:0
حي  الجدول التالي المسلسالت الهندية التي يفضلها أفراد العينة. وض 

ّ(00جدولّرقمّ)
ّ(1)يوضحّالمسلسالتّالهنديةّالمفضلةّلدىّعينةّالدراسة

 ازلي  الترتيب تنا النسبة % التكرارات المسلسالت الهندية المفضلة
 0 % 12.0 10 أكبرجودا 
 0 % 11.12 20 فدية

 2 % 21.2 11 سحر الغرام
 1 % 21.2 11 النظرة الثانية

 2 %02.1 27 قبول
 1 % 02.0 21 خواتاأل

 7 % 00.0 00 علي بابا
 0 % 02.0 02 جيت
 0 % 02.0 02 سودالعشق األ

المفضلة عند المبحوثين ترتيبا ( المسلسالت الهندية المدبلجة 00يوضح الجدول رقم )    
وربما ذلك  ،%12.0كبر تصدر المركز األول وذلك بنسبة أزليا، فنجد أن مسلسل جودا تنا

سالمي والمغول، ويأتي في المركز الثاني مسلسل فدية بنسبة يتحدث عن العصر اإل ألنهيعود 
ي المركز الرابع ، أما ف %21.2، وفي المركز الثالث المسلسل سحر الغرام  بنسبة 11.12%

ول بنسبة ، ويليه في المركز الخامس مسلسل قب%21.2فيأتي مسلسل النظرة الثانية بنسبة 
، ويتبعه مسلسل علي %02.0خوات في المركز السادس بنسبة ، ويأتي مسلسل األ% 02.1

سود  في المركز الثامن ، ثم مسلسلي جيت والعشق األ%00.0بابا في المركز السابع بنسبة 
 .%02.0ة بنسب
 
 
 
 

                                                           
 ين أكثر من إجابة.( اختار المبحوث1
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ّ(ّأسبابّتفضيلهم:0ّ

قضايا التي تقوم الالمبحوثين لتفضيل ب دفعتيبين الجدول التالي األسباب والدوافع التي      
 المسلسالت الهندية بمعالجتها.

ّ(03جدولّرقمّ)
ّ(1)قضاياّمعينةّفيّالمسلسالتّالهنديةيوضحّسببّتفضيلّالمبحوثينّ

 النسبة % التكرارات في المسلسالت الهنديةالقضايا  المبحوثين هذهسبب تفضيل 
 % 11.2 71 نعيشه األنها تمثل واقع  

 % 01.1 20 ألنها مفقودة من حياتنا
 % 00.1 21 ألنها تناسب اهتماماتي

 % 1.1 2 ألنها تواكب التطور والموضة
قم ر لقضايا السابق ذكرها في جدول ا( إلى سبب تفضيل المبحوثين 02م )يشير الجدول رق   
 ا(، فنجد أن السبب الذي تصدر المركز األول في تفضيل هذه القضايا هو أنها تمثل واقع  01)

، أما في المركز الثاني فكان السبب هو أنها تناسب % 11.2يعيشه المبحوثون وذلك بنسبة 
، وكان السبب أنها مفقودة من حياتنا يمثل المركز الثالث %00.1اهتمامات المبحوثين بنسبة 

، أما في المركز الرابع واألخير فيحتله السبب ألنها تواكب الموضة والتطور %01.1بة بنس
ا تناسب "ألنه ، ومن الجدير ذكره أن السبب "ألنها تمثل واقع نعيشه" والسبب%1وذلك بنسبة 

 ة،لتفضيل قضايا الدفاع عن الوطن والحروب والفقر والبطال ااهتماماتي" كانت في الغالب أسباب  
لسبب "ألنها مفقودة من حياتنا" والسبب "ألنها كانت تواكب التطور والموضة" كانت في أما ا

 الغالب أسباب تفضيل قضايا الحب والرومانسية والعالقات الزوجية.
ّرابعًا:ّمحتوىّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة:

ّ(ّمدىّاختالفّموضوعاتّالمسلسالتّالهنديةّعنّالعربية:0
أن تناول المسلسالت الهندية لمواضيع مختلفة عن المسلسالت العربية يوضح الجدول التالي    

 كان دافع وسبب مشاهدتها.
 
 
 

                                                           
 ( اختيار أكثر من إجابة.1
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ّ(00جدولّرقم)

ّيوضحّمدىّتناولّالمسلسالتّالهنديةّمواضيعّمختلفةّعنّالمسلسالتّالعربية
 النسبة % التكرارات مدى تناول المسلسالت الهندية مواضيع مختلفة عن المسلسالت العربية

 % 22.0 17 عمن
 % 0.7 00 ال

 % 20.0 10 إلى حد ما
 % 011 001 المجموع

( مدى تناول المسلسالت الهندية المدبلجة مواضيع 01يالحظ من خالل الجدول رقم )     
من أفراد عينة الدراسة يؤكدون  %22.0مختلفة عن المسلسالت العربية، فنالحظ أن نسبة 

من أفراد العينة  %20.0ضيع مختلفة عن العربية، ونسبة على تناول المسلسالت الهندية موا
رأوا أن المسلسالت الهندية تتناول مواضيع مختلفة عن المسلسالت العربية إلى حد ما، أما 
الذين يرون أن المسلسالت الهندية ال تتناول مواضيع مختلفة عن المسلسالت العربية من أفراد 

لى النمط التقليدي التي مازالت تسير عليه الدراما ، وهذا يدل ع% 0.7العينة يمثلون نسبة 
األمر الذي أدى إلى تفوق المسلسالت الهندية  ،العربية في اختيار موضوعاتها وعدم التجديد

وهذا ما يفسر انخفاض نسبة الذين يرون أن المسلسالت الهندية ال تتناول مواضيع  ،عليها
 مختلفة عن العربية.

ّلهنديةّالحتياجاتّأفرادّالعينة:(ّمدىّتلبيةّالمسلسالتّا3
ل طرحها يشير الجدول التالي مدى تلبية المسلسالت الهندية الحتياجات الجمهور من خال     

 لقضايا متنوعة ومختلفة.
ّ(05جدولّرقمّ)

ّيوضحّمدىّتلبيةّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّاحتياجاتّالجمهور
 النسبة % التكرارات مدى تلبية المسلسالت الهندية احتياجات الجمهور

 % 00.0 01 نعم
 % 27.2 17 ال

 % 20.1 12 إلى حد ما
 % 011 001 المجموع

من أفراد عينة الدراسة يرون أنها تلبي احتياجات  %20.1( أن نسبة 02يبين الجدول رقم )    
 من أفراد العينة يرون أنها تلبي احتياجات الجمهور إلى %00.0الجمهور إلى حد ما، ونسبة 
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 %27.2حد ما، وهذا يدل على تركيز المسلسالت الهندية على قضايا تهم الجمهور، أما نسبة 
 هندية ال تلبي احتياجات الجمهور.من أفراد العينة يرون أن المسلسالت ال

ّخامسًا:ّلهجةّوشكلّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة:
ّ(ّاللهجةّالمدبلجةّبها:0

ة حوثين في مشاهدتهم لهذه المسلسالت هو دبلجتها بلهجيبين الجدول التالي أن رغبة المب    
 هجة السورية.بسيطة وسهلة ومحببة بالنسبة لهم، وهي الل  

ّ(05جدولّرقمّ)
ّلّالمبحوثونّسماعّالمسلسالتّالهنديةّبهاهجةّالتيّيفضّ يوضحّاللّ 

 النسبة % التكرارات اللهجة المفضلة في المسلسالت الهندية
 % 21.1 002 اللهجة الشامية
 % 2.0 1 اللهجة الخليجية
 % 0.1 2 اللهجة المصرية

 % 011 001 المجموع
 ل المبحوثون مشاهدة وسماع المسلسالت( أن اللهجة التي يفض  01يوضح الجدول رقم )      

ى خفة وهذا يرجع إل %21.1وتأخذ المركز األول بنسبة  ،الهندية بها هي اللهجة الشامية
ينية لسهولة فهمها وقربها من اللهجة الفلسط ،السورية بشكل خاصم و اللهجة الشامية بشكل عا

هجة الخليجية في من أفراد العينة يفضلون الل   %2.0بعكس اللهجات األخرى، ونسبة 
المسلسالت الهندية وتأخذ المركز الثاني، أما المركز الثالث فكانت اللهجة المصرية حيث 

 . %0.1يفضلها أفراد العينة بنسبة 
ّكلّالمسلسالت:(ّش0

 العينة لشكل المسلسالت الهندية. يبين الجدول التالي مدى تقييم أفراد     
ّ(00جدولّرقمّ)

ّيوضحّتقييمّالمبحوثينّلشكلّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة
 النسبة % التكرارات شكل المسلسالت الهندية

 % 02.1 01 ممتاز
 % 10.2 21 اجيد جد  
 % 02.1 20 جيد
 % 2.1 7 مقبول
 % 7.0 2 ضعيف
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 % 011 001 المجموع
من أفراد عينة الدراسة يقيمون شكل  %10.2( إلى أن نسبة 07يشير الجدول رقم )    

من أفراد  %02.1المسلسالت الهندية بالجيد جدا وهذا التقييم يتصدر المركز األول، ونسبة 
من أفراد العينة  %02، أما نسبة العينة يقيمون شكلها بالجيد وهذا التقييم يأخذ المركز الثاني

مونه بالضعيف من المبحوثين يقي   % 7.0يقيمونه بالممتاز وهذا يحتل المركز الثالث، ونسبة 
، % 2.1ة بنسبوهذا يأخذ المركز الرابع، أما المركز الخامس واألخير فهو التقييم مقبول وذلك 

 ه المسلسالت.شبه الكامل من المبحوثين على شكل هذ امن هنا نستنتج الرض
ّتأثيرّالمسلسالت:

ّّنةّفيّالمسلسالت:ضمّ (ّمدىّالتأثرّبالقيمّالم0
ّالمدبلجةّ.نة في المسلسالت الهنديةضم  بالقيم الميوضح الجدول التالي مدى تأثر المبحوثين    

ّ(08جدولّرقمّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّفيّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّنةضمّ حّمدىّتأثرّالمبحوثينّبالقيمّالميوض

 النسبة % التكرارات مدى التأثر بقيم المسلسالت الهندية
 % 11.0 22 نعم
 % 01.7 00 ال
 % 21.2 11 ما إلى حد   

 % 011 001 المجموع
عينة الدراسة تأثروا بالقيم  من أفراد %11.0( أن نسبة 00يالحظ من خالل الجدول رقم )    
من أفراد العينة تأثروا بهذه القيم إلى حد  %21.2سلسالت الهندية، ونسبة نة في المضم  الم

كامل  نة في المسلسالت الهندية سواء بشكلضم  الذكور الذين تأثروا بالقيم الم ما، وكانت نسبة
، أما نسبة اإلناث اللواتي تأثرن بقيم هذه المسلسالت سواء بشكل كامل %20.7أو إلى حد ما 
وهذا يدل على تأثر اإلناث بقيم المسلسالت الهندية أكثر من الذكور  ،%21.0أو إلى حد ما 

ويرجع ذلك بسبب طبيعة المرأة العاطفية سريعة التأثر بعكس طبيعة الرجل الصلبة والعقالنية، 
وهي تعتبر نسبة ضئيلة مقارنة  ،%01.7أما نسبة الذين لم يتأثروا بقيم هذه المسلسالت 

 ل على خطورة هذه المسلسالت وشدة تأثيرها على مشاهديها.وهذا يد ،بالنسب األخرى 
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ّ(ّنوعّالقيم:0
يشير الجدول التالي إلى نوع القيم التي تأثر بها المبحوثون نتيجة متابعتهم للمسلسالت     

 الهندية المدبلجة.
ّ(02جدولّرقمّ)

ّ(1)ةيوضحّنوعّالقيمّالتيّتأثرّبهاّالمبحوثونّنتيجةّمشاهدةّالمسلسالتّالهندي

 النسبة % التكرارات نوع القيم
 % 10.2 01 قيم إيجابية
 % 27.7 20 قيم سلبية
 % 011 020 المجموع

مركز احتلت ال ( أن القيم اإليجابية الموجودة في المسلسالت الهندية02يبين جدول رقم )      
ث بها ، وكانت نسبة تأثر اإلنا%10.2المبحوثين بها فأخذت نسبة  األول من حيث تأثر

، أما القيم السلبية فاحتلت المركز الثاني وكانت %02.1تأثر الذكور بها  ، ونسبة% 21.2
، وهذا %01.2، ونسبة تأثر الذكور بها %01.0، أما نسبة تأثر اإلناث بها %27.7نسبتها 
ية نة في المسلسالت الهندية سواء إيجابية أو سلبضم  ى أن نسب تأثر اإلناث بالقيم الميدل عل

 على من نسب الذكور.أ 
 أ( القيم اإليجابية:

يوضح الجدول التالي أبرز القيم اإليجابية التي تأثر بها أفراد العينة نتيجة مشاهدتهم لتلك     
 المسلسالت.

ّ(01جدولّرقمّ)
ّ(2)يوضحّالقيمّاإليجابيةّالتيّتأثرّبهاّالمبحوثونّنتيجةّمتابعةّالمسلسالتّالهندية

 النسبة % راتالتكرا القيم اإليجابية
 %02.2 01 األصالة والوفاء

 % 00.0 02 الجدية وتحمل المسؤولية
 % 07.1 02 الشجاعة

 % 01.2 00 االعتزاز بالنفس والكرامة
 % 21 12 الكفاح من أجل الوصول للهدف

 % 2.2 0 الكرم والجود

                                                           
 ( بعض المبحوثين تأثروا بالقيم اإليجابية والسلبية.1
 ( اختار المبحوثين أكثر من إجابة.2
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عة نتيجة متاب ( أن القيم اإليجابية التي تأثر بها المبحوثون 01يالحظ من جدول رقم )    
، فنجد أن القيمة الكفاح من أجل الوصول للهدف احتلت المركز األول من المسلسالت الهندية

 في المسلسالت اهذه القيمة لربما كانت بارزة جد  ، و %21حيث تأثر المبحوثين بها وذلك نسبة 
ن من احيث يبقى كال المحبوبين يكافح ،التي تحتوي على قضايا الحب والعالقات الزوجية

ين كل العوائق، تليها في المركز الثاني قيمة األصالة والوفاء أجل االستقرار مع بعضهما متحد  
، % 00.0، أما في المركز الثالث فتأتي قيمة الجدية وتحمل المسؤولية بنسبة %02.2بنسبة 

س ، وفي المركز الخام% 01.2ويحتل المركز الرابع قيمة االعتزاز بالنفس والكرامة بنسبة 
، أما في المركز السادس واألخير فكانت قيمة الكرم والجود %07.1تأتي قيمة الشجاعة بنسبة 

، وهذا يدل على أن المسلسالت الهندية بما تحمله من سلبيات فإن تحمل بعض %2.2بنسبة 
 اإليجابيات.

 ب( القيم السلبية:
للمسلسالت  نتيجة متابعتهم يبين الجدول التالي القيم السلبية التي تأثر بها المبحوثون     

 الهندية، وما أثرته على شخصية الفرد.
ّ(00جدولّرقمّ)

ّ(1)يوضحّالقيمّالسلبيةّالتيّتأثرّبهاّالمبحوثونّنتيجةّمتابعةّالمسلسالتّالهندية

 النسبة % التكرارات القيم السلبية
 % 11.1 02 تكوين عالقات عاطفية

 % 0.2 0 البخل
 % 11.1 02 الخيانة

 % 02 02 ة الشهواتإثار 
ت ال( القيم السلبية التي تأثر بها المبحوثون نتيجة متابعة المسلس00يوضح الجدول رقم )    

ألول من حيث ا عاطفية" تصدرتا المركز وتكوين عالقاتالخيانة " الهندية، فنالحظ أن القيمتين
 سلسالت الهنديةوهذا يدل على أن معظم قصص الم ،%11.1تأثر المبحوثين بها وذلك بنسبة 

أما في المركز الثاني فتأتي قيمة إثارة الشهوات وذلك  ،تدور حول محور الحب والرومانسية
وذلك لقلة ظهور هذه  %0.2أما في المركز الثالث فتأتي قيمة البخل بنسبة  ،%02بنسبة 

 .بالميراثالقيمة في المسلسالت خاصة فيما يتعلق 
 

                                                           
 ( اختار المبحوثين أكثر من إجابة.1
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ّلوك:تأثيرهاّعلىّالشبابّمنّحيثّالس( 0
يشير الجدول التالي إلى مدى تأثير متابعة المسلسالت الهندية على سلوك الشباب من       

 ناحية المأكل والمشرب، والملبس والمظهر، ومن ناحية الكلمات واأللفاظ، والحركات واإلشارات.
ّ(00جدولّرقمّ)

ّيوضحّمدىّتأثيرّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّعلىّسلوكّالشباب
 النسبة % التكرارات المسلسالت الهندية على سلوك الشباب مدى تأثير

 % 72 20 نعم
 % 1.2 0 ال

 % 00.0 00 إلى حد  ما
 % 011 001 المجموع

( مدى تأثير المسلسالت الهندية على سلوك الشباب، نجد أن نسبة 00يبين الجدول رقم )   
 ت على سلوك الشباب، وهيمن أفراد عينة الدراسة يؤكدون على تأثير هذه المسلسال 72%

نسبة كبيرة مما يدل على التأثير السريع لهذه المسلسالت على فكر وسلوك الشباب معا مقارنة 
من أفراد العينة يرون أنها تؤثر  %00.0بحداثة ظهورها في ساحة الفضائيات العربية، ونسبة 

تأثير  أن لهذه المسلسالتعلى سلوك الشباب إلى حد ما، أما نسبة أفراد العينة الذين ال يرون 
ا مما يدل على شدة خطورة هذه وهي نسبة ضئيلة جد   %1.2على سلوك الشباب إطالقا هم 

 المسلسالت وتأثيرها السحري على النفس البشرية.
 باب.الهندية على بعض سلوكيات الشوفي الجداول التالية سنبين مدى تأثير المسلسالت     
ّ:ة(ّمنّحيثّالجوانبّالعاطفيّ 0

يشير الجدول التالي إلى مدى التأثير الذي أحدثته متابعة المسلسالت الهندية على فئة     
 بتكوين عالقات عاطفية. يغريهممما لديهم، الشباب في إحداث فراغ عاطفي 

ّ(03جدولّرقمّ)
ّفييوضحّمدىّتأثيرّالمسلسالتّالهنديةّعلىّسلوكّالشبابّمنّحيثّالفراغّالعاط

 النسبة % التكرارات هندية على سلوك الشباب من حيث الفراغ العاطفيتأثير المسلسالت ال
 % 20.7 10 اكبير جد  
 % 02.7 22 كبير
 % 00.7 02 متوسط
 % 2.1 1 ضعيف
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 % 0.2 2 اضعيف جد  
 % 011 000 المجموع

( أن تأثير المسلسالت الهندية على سلوك الشباب من حيث الفراغ 02يبين الجدول رقم )    
من أفراد عينة الدراسة يرون أن تأثير المسلسالت الهندية  %20.7عاطفي نجد أن نسبة ال

ز وهي تتصدر المركز األول، أما في المرك ،على سلوك الشباب في الفراغ العاطفي كبير جدا
من أفراد العينة يرون أنها تؤثر بشكل كبير، وتليها النسبة  %02.7الثاني فكانت النسبة 

ما تمثل المركز الثالث، أو  ،العينة والذين يرون أنها تؤثر بشكل متوسط من أفراد 00.7%
من أفراد العينة يرون أنها تؤثر بشكل ضعيف، وفي المركز  %2.1المركز الرابع فكانت النسبة 

، انة يرون أنها تؤثر بشكل ضعيف جد  من أفراد العي %0.2الخامس واألخير جاءت النسبة 
ين الذين يرون أن تأثير المسلسالت الهندية على سلوك الشباب ومن هنا نالحظ أن المبحوث

دم ولربما يرجع ذلك إلى ع ،اا نسبة ضئيلة جد  ضعيف جد   وفي الجانب العاطفي ضعيف أ
 متابعتهم هذه المسلسالت بشكل دائم، أو توفر بيئة بيتيه مريحة لهم.

 :أهمّنتائجّالدراسة
لمسلسالت بشكل عام سواء بصورة منتظمة أو ت الدراسة أن نسبة الذين يشاهدون ابي ن (0

، وكانت المسلسالت العربية هي األكثر تفضيال وذلك بنسبة %01.7غير منتظمة 
وهذا يدل على رغبة المبحوثين في  %21.1تليها المسلسالت الهندية بنسبة  12.1%

مشاهدة مسلسالت عربية أكثر من الهندية، وربما يرجع ذلك إلى شمول المسلسالت 
مما يفسح  ،اللبنانية وغيرهاو ، والسورية، والخليجية ،هجات المصريةعربية لكافة الل  ال

المجال للجمهور الختيار ما يناسبه وعدم فرض لهجة معينة عليه كما في المسلسالت 
 الهندية.

وبينت الدراسة أن نسبة الذين يشاهدون المسلسالت الهندية المدبلجة سواء بصورة منتظمة  (0
وهي نسبة عالية مما يدل على أن هذه المسلسالت استطاعت  ،%77.2ة أو غير منتظم

بطريقة أو بأخرى جذب انتباه المشاهدين لها بشدة، وذلك من خالل ما تحتويه من 
 مخاطبة للغرائز خاصة لفئة الشباب مما جعلها تحظى بهذه النسبة من المشاهدة.

ط ه على أن شبكة تلفزيون الشرق األوسوهذا يتوافق مع مقال جمانة الدليمي الذي أكدت في    
اهدين ر بماليين المشقد  "إم بي سي" قد عرضت نسب مشاهدة للمسلسالت الهندية قياسية ت  

  لها.
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 ؛من المبحوثين يفضلون دبلجتها باللهجة السورية %21.1 أن نسبةكما بينت الدراسة ( 2
 وذلك لخفتها وسهولة فهمها.

ن اللهجة ذكر أ يثح، ى في مقاله "المسلسالت الهندية"ين عيسوهذا ما أكده السيد بدر الد    
السورية أحد أهم عناصر الجذب للمشاهدة، فهي محببة لألذن، ومعظم األلفاظ ليست غريبة 

  .اللهجات الخليجية أو المغاربية مثال   كما-
وذلك بنسبة  ،هي األكثر مشاهدة من المبحوثين zee Alwanأوضحت الدراسة أن قناة ( 1

وذلك لكثرة المسلسالت الهندية التي تعرضها ولمواكبتها كل جديد من هذه  ؛22.2%
 المسلسالت.

بينت الدراسة أن الدافع األساسي لمشاهدة هذه المسلسالت هو دافع الترفيه والتسلية وذلك ( 2
المسلسالت من مضمون سواء  ، مما يبين عدم اهتمام المبحوثين بما تعرضه% 22.2بنسبة 
والتعامل معها مثل التعامل مع البرامج الترفيهية، وهنا تكمن الخطورة حيث  ،اجيد   وأ ائ  كان سي

له  ولكن قوة ما تعرضه هذه المسلسالت ،الدافع األساسي للمشاهدة هو الترفيه والتسليةإن  
 والسريع على المشاهدين. األثر التدريجي  

ة لمشاهدة هذه المسلسالت هو وقت كشفت الدراسة أن الوقت المفضل ألغلب أفراد العين( 1
 األسرة،يشاهدون هذه المسلسالت مع  %00.7وأن نسبة  ،% 00.0المساء وذلك بنسبة 

مما يجمع األسرة على هذه المسلسالت، إضافة  الوقت،ويرجع ذلك لتفرغ المشاهدين في هذا 
ضه من ت بما تعر مما يجعل هذه المسلسال ،للكثير من أولياء األمور إلى غياب الوازع الديني  

من األب  جدا يجمع األسرة لمشاهدته اطبيعي   ئ اى مع ديننا وتقاليد مجتمعاتنا شيمشاهد تتناف
 حتى األطفال دون سن الخامسة.

بينت الدراسة أن أفضل مسلسل حاز على أكبر عدد من أصوات المبحوثين هو مسلسل ( 7
  .من مضمون جيد وأفكار جيدةمما يفسر ما احتواه المسلسل  %00.12بنسبة  أكبر اجود
بينت الدراسة أن نسبة الذين يرون أن المسلسالت الهندية تتناول مواضيع ال تتناولها ( 0

، ويرجع هذا إلى الروتين %20.2المسلسالت العربية سواء بصورة دائمة أو إلى حد ما هي 
بة احتياجات ومواكالتي تعيشه المسلسالت العربية سواء في شكلها أو مضمونها وعدم التجديد 

وقضايا العصر، ونسبة الذين يرون أن المسلسالت الهندية تلبي احتياجات الجمهور بصورة 
، وهذا يدل على مالمسة هذه المسلسالت لقضايا تهم %10.7مباشرة أو غير مباشرة هي 

 المشاهدين ولكن طريقة عرضها هي التي تتعارض معهم.
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 من المبحوثين لمضمون المسلسالت الهندية كانت جيدكشفت الدراسة أن أعلى نسبة تقييم ( 2
وأن أعلى نسبة تقييم منهم لشكل المسلسالت الهندية كانت جيد جدا  ،%21.0وذلك بنسبة 
، اون   ومضملمسلسالت شكال  وهذا يدل على الرضا شبه الكامل عن هذه ا ،%10.2وذلك بنسبة 

 ضافة إلى مواكبتها لتطور فنون ويرجع ذلك إلى التجديد في موضوعات هذه المسلسالت، إ
نتاج المسلسالت في شكل مغري للمشاهدة.  اإلخراج وا 

وبينت الدراسة أن نسبة الذين يرون أن المسلسالت الهندية تؤثر على سلوك الشباب ( 01
ومن هذه السلوكيات الملبس والمظهر والمأكل  ،%22.0سواء بصورة دائمة أو إلى حد ما 

اغ العاطفي، وهذا يدل على شدة تأثير المسلسالت الهندية على فكر والحركات واأللفاظ والفر 
زئياتها حياتهم بج وسلوك الشباب على حد السواء، بسبب مخاطبتها لغرائزهم وكل ما يخص  

 الدقيقة.
وهذا يتوافق مع مقال جمانة الدليمي "أثر المسلسالت الهندية في المجتمع العربي من     

 وذلك عندما تحدثت فيه تأثر المجتمع العربي في لباسه وطعامه ،غوي"الجانبين االجتماعي والل  
 (1)وألفاظه بالمسلسالت الهندية.

هندية بديلة عن المسلسالت ال ومسلسالت   برامج  فت الدراسة أن المبحوثين يفضلون كش( 00
ت وفي المركز الثاني برامج المسابقا ،%20.7في المركز األول المسلسالت الكوميدية بنسبة 

جاه المبحوثين نحو البرامج الترفيهية وعدم رغبتهم في مشاهدة وهذا يدل على ات   ،%07بنسبة 
ويرجع هذا إلى الثقافة الضحلة التي يملكها شباب اليوم، مما يدفعهم للبحث  ،ومفيد ما هو جاد  

 عن ما هو سطحي ترفيهي فقط.
 :توصياتّالدراسة

 ا:أهمه ،انتهت الدراسة لمجموعة من التوصيات
  درامية تختلف في مضامينها وتتنوع في  إنتاج أشكالعلى الفضائيات العربية

وتستطيع أن تستخدم كل وسائل التشويق واإلثارة التي تتالءم مع واقعنا  ،موضوعاتها
العربي وتستطيع في نفس الوقت أن تغرس القيم والمفاهيم التي تساعد على النهوض 

 ت الهندية لجذب المشاهدين لها.بالمجتمع، وتكون بنفس جودة المسلسال
  عدم اقتصار المسلسالت على جوانب التسلية والترفيه فيجب أن تحمل جوانب أخرى

 كالتثقيف واإلرشاد من خالل ما تقدمه من قضايا وموضوعات.
                                                           

 .https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/03/11/191876.html( جمانة الدليمي، 1
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   ة قمراعاة أن تكون المسلسالت واقعية مستمدة من واقع العالم العربي واإلسالمي مطاب
 وأن تبتعد عن المبالغة. ،مفاهيمه وسلوكياتهل
   لى ع محاولة غرس المفاهيم الدينية في المسلسالت وترسيخها لتكون ذات أثر إيجابي

 المشاهدين.
  ضرورة وجود رقابة فكرية لما يعرض من برامج على شاشات القنوات الفضائية التي

ي ف تستقطب المشاهد العربي، وفي مقدمتها المسلسالت الهندية المدبلجة كونها تحتوي 
ا تناقض واقعنا العربي واإلسالمي، وضرورة االنتقاء الجيد والرقابة مضمونها أفكار  

 واإلشراف على كل ما يعرض ويقدم للمشاهدين بشكل عام وللشباب بشكل خاص.
  ضرورة أن تلتزم الدراما المقدمة عبر الشاشات العربية بعرض كل ما يعمل على حماية

يد مية من خالل إبراز ثراء المجتمع العربي بالعادات والتقالالهوية العربية القومية واإلقلي
 المهمة.

  ضرورة الرقابة من أولياء األمور على أبنائهم وحذف القنوات التي تعرض هذه
ثراء وقت أبنائهم بما هو مفيد.  المسلسالت وا 

ّ:مصادرّالدراسةّومراجعها
القنوات  يفا الهندية المقدمة تعكسها الدرام التيوسام سامي علي: انماط الثقافة الهندية  .0

)جامعة عين  7، العدد00الفضائية: دراسة تحليلية، مجلة دراسات الطفولة، مجلد 
 م( 0102شمس، كلية الدراسات العليا للطفولة، 

 ،10المعيار، عددواقع الدراما المدبلجة على جمهور المراهقين، مجلة  عطوى:نعيمة  .0
  م(0102القادر للعلوم االسالمية االمير عبد  الجزائر: جامعة) 02مجلد 

لمجتمع ا وانعكاساتها علىناهد أحمد البدري: البرامج الدرامية التلفازية لقناة زي ألوان  .2
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