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أثر الدراما التليفزيونية املصرية على إنتشار معدالت العنف 

 السلوكي واجلرمية بني الشباب يف املجتمع املصري   
  *د . بسمة بهاء

 البحثملخص 

العنف   يتناول موضوع الدراسة أثر الدراما التليفزيونية المصرية على إنتشار معدالت

الففدراما مففو  السففلو و واليريمففة اففيا الشففلاج مففو الميتمففر المصففر  ون ففرا    ميففة

العديففد مففا م ففا ر  التفثثيرعلى سففلو يات المشففا ديا و الففة  الشففلاج ون ففرا   نتشففار

تف  ا  تمفاب ادراسفة  العن  السلو و وإرتفاع معدالت اليريمة مفو الميتمفر المصفر 

الرئيسفية للدراسفة مفو إنتشفار  أثر الدراما على إرتفاع  فه  المعفدالت وتتم فل المشف لة

أللحت ا ن تقدب نمفاج  ولفورا    يفر   لدرامية الغير  ادمة التوالعديد ما ا عمال ا

والتيسففيد ال امففل لليريمففة ل ويتللففور ال ففدا  لإلنحففراا ا  ي ففو والعنفف  السففلو و

والمضفففمون الفففدرامو للموضفففوعات وا  فففدا   العفففاب للدراسفففة مفففو تحليفففل المحتفففو 

ميفففة التليفزيونيفففة السفففلو و مفففو ا عمفففال الدرا المتعلقفففة افففاليرائ  وممارسفففة العنففف 

إنتشففار معففدالت العنفف  السففلو و واليريمففة مففو  المصففرية لمعرمففة مففد  تثثير ففا علففى

 120إسففتعيعية علففى عينففة مففا الشففلاج عففدد ا  الميتمففر ل و ففد تفف  إرففرا  دراسففة

التو ر ز محتوا ا علفى تنفاول ا  فدا  المتعلقفة  ملحو  لتحديد أ   ا عمال الدرامية

وتفف  مشففا ت ا  2021السففلو و والتففو عرضففت  ففيل عففاب  اففاليرائ  وممارسففة العنفف 

ا عمال الدرامية المصفرية التفو يفت  مشفا دت ا علفى إنتشفار  والتعرا على مد  تثثير

السلو و واليريمة مو الميتمر المصر  ل ومفو ضفو  جلفع تعفد  فه   معدالت العن 

أدا  تحليفل الدراسات الولفية التو إعتمدت على من ج المسح وإستخدمت  الدراسة ما

لعينفففة مفففا ا عمفففال الدراميفففة التليفزيونيفففة المصفففرية والتفففو تم لفففت مفففو  المضفففمون

ضل رارفل   ومفا أ ف  النتفائج  – له االحب  –العاووس  –انت السلعان  مسلسيت )

إلي فا الدراسفة ارتففاع نسفب العنف  واليريمفة وا نحفراا ا  ي فو مفو  التو توللت

 وورفففود تفففثثير لير للتنشفففعة االرتماعيفففة والمحفففي الدراميفففة عينفففة الدراسفففة  ا عمفففال

 .االرتماعو على سلوک الشخصيات الدرامية

:يةالكلمات الرئيس ةالعن  ل الدراما ل اليريم   

 

 

 

 

                                                 
 كلية اآلداج رامعة الز ازيقامدرس اقس  ا عيب  *
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The impact of Egyptian television drama on the prevalence of 

behavioral violence and crime rates among young people in 

Egyptian society 
The subject of the study is one of the topics that have now become an 

important focus in our lives and one of the most important factors affecting 

Egyptian society, as it deals with the impact of Egyptian television drama on 

the spread of behavioral violence and crime rates among young people in 

Egyptian society. Given the importance of drama in influencing the behavior 

of viewers, especially young people, and due to the spread of many 

manifestations of behavioral violence and the high crime rates in Egyptian 

society, attention has been paid to studying the impact of drama on the high 

rates of these rates. To moral perversion, behavioral violence and the full 

embodiment of crime, and this study is one of the descriptive studies that 

relied on the survey method and used the content analysis tool for a sample 

of Egyptian television dramas, which were represented in the series (Bint). 

Sultan  - peacock - all with love - lost a man) and one of the most important 

findings of the study is the high rates of violence, crime and moral deviation 

in the dramas of the study sample and the presence of a significant impact of 

socialization and the social environment on the behavior of dramatic 

characters 

 مقدمة 

يعتلففر موضففوع الدراسففة أ ففد الموضففوعات التففو ألففلحت تم ففل  الن محففورا           

 ميتمر المصر  ,  يث يتناولال علىم ما  مو  ياتنا وعامي  ما أ   العوامل المؤثر  

أثر الدراما التليفزيونية المصرية على إنتشار معفدالت العنف  السفلووو واليريمفة افيا 

ولقد ت  الترويز على دراسفة تفثثير الفدراما علفى الشفلاج   الشلاج مو الميتمر المصر

ميتمفر  االنسفلة   عماد المستقلل والشريحة ا و ر أ مية ن را   ن   يم لون أساس و

 ورسففم ا اففدور معففال مففو تشففكيل ميمففح الحاضففر يقومففون االمسففا مة ووففهلف مفف ن  

 . المستقللالغد و  ماق اواستشرا

 يم لففون اليففوبالشففلاج الففهيا إن وففانوا اال تمففاب علففى  الدراسففة تروففز  ففه ولففهلف        

 ليفةالفع  عفوات النيفا  ىأولفأ ف  وانفا  المسفتقلل وسفيكونون  غفدا  شلاج الحاضر م   

ومفا تروفز الدراسفة أيضفا  علفى الفدراما التليفزيونيفة التفو مو السير نحفو رريفق التقفدب 

تم ل مو أ  ميتمر المر   التو ينعكما ما  يل ا لور   فها الميتمفر م فو  أللحت

تقففدب الوا ففر الحقيقففو للمشففا ديا وتتنففاول  ضففايا   ومشففكيت   ا نسففانية واالرتماعيففة 

  دورا   يويفا  ورو ريفا  مفو التفثثير علفى عقفول المشفا ديا تؤدوالمؤثر  على  يات   

وأمكففار   وسففلوويات   و الففة  الشففلاج الففهيا يتففثثرون االشخصففيات الدراميففة التففو 

 السلوويات وا معال التو تقدم ا  ه  الشخصيات .  ايشا دون ا واالعلارات اللف ية و

لتفو يقلفل اليم فور علفى مشفا دت ا وتعد الدراما التليفزيونية مفا أ ف  المضفاميا ا      

ومو ضو  جلف تعتلر الدراما التليفزيونية ما أ   العنالفر المفؤثر  علفى  (1) ومتااعت ا
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 يففث يففؤثر مضففمون ا علففى سففلوويات واتيا ففات وأمكففار ا مففراد نحففو ل المشففا ديا 

مختلفف  القضففايا والموضففوعات واففهلف م ففو تففؤثر تففثثيرا  وليففرا  علففى عمليففة التنشففعة 

ل ومفا أن فا تم فل  فو   قيقيفة مفو التفثثير علفى  في  وثقامفة  (2)ر  تماعية دا فل ا سفاالر

ا مفففراد وأنمفففار تفكيفففر   ون فففرت   لةمفففور المختلففففة ممفففا يفففنعك  علفففى سفففلوويات   

 .  (3)وعي ات   اا  ريا 

ة ما  يل  در  ا عمفال الدراميفثود أ مية الدراما التليفزيونية ومو  ها ا رار تت      

على المسفا مة مفو تشفكيل اتيا فات المشفا ديا وتعفديل ا أو تغيير فا ممفا يفؤثر تفثثيرا  

وليرا  على أمكار   وسلوويات   وموا ف   ون رت   للقضفايا والموضفوعات وا  فدا  

التو تير   ول    يث تتناول الفدراما التليفزيونيفة الموضفوعات مفا روانفب متعفدد  

يفففد  للمشفففا ديا مفففو الميتمفففر المصفففر  عفففا  فففه  لتسفففتعير افففهلف أن تقفففدب ر يفففة رد

 .  (4)الموضوعات  

على سففلوويات المشففا ديا و الففة  الشففلاج ن ففرا    ميففة الففدراما مففو التففثثيرو          

ون ففرا   نتشففار العديففد مففا م ففا ر العنفف  السففلووو وإرتفففاع معففدالت اليريمففة مففو 

إرتففاع  فه  المعفدالت ل  يفث  الميتمر المصر  ت  ا  تماب ادراسة أثفر الفدراما علفى

ألففلحت الك يففر مففا ا عمففال الدراميففة تحتففو  علففى العديففد مففا المشففا د التففو تيسففد 

العن  السفلووو وتعفرا اليريمفة اشفكل وامفل واصفور  ملفالت مي فا تتنفامى مفر القفي  

الدينية وا  ي ية دون مراعا     رانب إنسانو ممفا يفؤثر اشفكل سفللو علفى ورفدان 

ا ديا ويففؤد  إلففى ت ديففد القففي  ا نسففانية وا  ي يففة واالرتماعيففة مففو ومشففاعر المشفف

 .الميتمر 

واففهلف ألففلحت ا ن العديففد مففا ا عمففال الدراميففة الغيففر  ادمففة تم ففل  عففور        

واضحة مو التثثير على عقول وأمكفار المشفا ديا و الفة  الشفلاج ملفدال  مفا أن تم فل 

م فل أعلفى للشفلاج مفا  فيل النمفاج  ا يياايفة  ه  ا عمفال الدراميفة  فدو  لفالحة و

للشخصففيات الدراميففة التففو تقففدم ا ألففلحت تم ففل أنمارففا  سففللية ونمففاج  سففعية مففا 

 السلوويات التو تتس  اا نحراا والعن  وتؤد  إلى إنتشار اليرائ  مو الميتمر .  

وسفففوا تقفففوب الدراسفففة اتحليفففل مضفففمون ومحتفففو  اعففف  ا عمفففال الدراميفففة       

لتليفزيونية المصرية ما أرل التعرا على نسب ومعدالت العنف  السفلووو واليفرائ  ا

النففو تعرضفف ا  ففه  ا عمففال الدراميففة وتففؤثر اشففكل سففللو علففى الشففلاج وعلففى  يمففه 

 وأ ي ياته وتؤد  إلى إنحرامه ال وإرتكااه لليرائ  مو اع  ا  يان .  

 :مشكلة الدراسة 

سي  جو  ديا م و أما أن تسا   مفو انفا  المصرية يونية التليفزأللحت الدراما       

وتقففدب الميتمففر وا رتقففا  اففه مففا  ففيل ا عمففال الدراميففة ال ادمففة الييففد  التففو تقففدم ا 

وتعففرا مففا  يل ففا القففي  ا يياايففة والملففاد   والم ففل العليففا والسففلوويات الحسففنة أو 

غيففر  ادمففة التففو تقففدب النمففاج  تسففا   مففو  ففدب الميتمففر مففا  ففيل ا عمففال الدراميففة ال

السيعة ما الشخصيات التو تتس  اا نحراا وتقوب ا رتكفاج اليفرائ  وممارسفة العنف  
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السلووو وا معال الغير الئقة التو ال تتناسب مر القي  الدينيفة وا  ي يفة واالرتماعيفة 

 للميتمر المصر  .     

ر العديفد مفا ا عمفال الدراميفة الغيفر وتتم ل المشكلة الرئيسية للدراسفة مفو إنتشفا      

 ادمففة التففو ألففلحت ا ن تقففدب نمففاج  ولففورا  و يففر  لإلنحففراا ا  ي ففو والعنفف  

السلووو والتيسيد الكامل لليريمة مما يؤد  إلى إ فدا  العديفد مفا التفثثيرات السفللية 

ة  التو تم ل  عور  واضحة على  ي  وأ ي يات أمراد الميتمر ما المشفا ديا و الف

 الشلاج وإنعكاس  ه  التثثيرات على إرتفاع نسب ومعدالت اليريمة مو الميتمر . 

وما تتم ل مشفكلة الدراسفة أيضفا  مفو إ فدا  ا عمفال الدراميفة غيفر ال ادمفة التفو       

تعرا وتتناول وامة م ا ر ولور العنف  السفلووو واليريمفة للعديفد مفا التفثثيرات 

و والسففلووو للمشففا ديا مففا أمففراد الميتمففر و الففة  السففللية علففى المسففتو  الورففدان

الشلاج ل معلى المستو  الوردانو تؤثر مشا د العن  واليريمفة التفو تعرضف ا اعف  

ا عمففال الدراميففة اشففكل سففللو علففى مشففاعر المشففا ديا واليانففب النفسففو ل فف  وعلففى 

السفللية افيا المستو  السلووو يتم ل التفثثير السفللو مفو إنتشفار العديفد مفا السفلوويات 

أمراد الميتمر و الفة  اعف  الشفلاج الفهيا يقومفون اتقليفد ا معفال والسفلوويات التفو 

يشا دون ا مما يتعلب ضرور  الحرص على إ تيار وإنتقا  المضفمون الفدرامو الفه  

يت  توري ه إلى المشا ديا و الة  الشفلاج ا فدا ا رتقفا  اسفلوويات   والحففا  علفى 

 وأ ي ياته .    ي  الميتمر وملادئه 

ومففو ضففو  جلففف ييففب علففى المسففعوليا عففا لففناعة وإنتففا  ا عمففال الدراميففة       

إ تيففار المضففمون الففدرامو ال ففادا الففه  يتنففاول مشففكيت و ضففايا المشففا ديا ويقففدب 

وا ع   االرتماعو مو إرار يتناسب مر القي  الدينية وا  ي ية وا نسانية ويسعى إلفى 

 ا ييااية والملاد   والم ل العليا والسلوويات الحسنة ايا الشلاج . نشر وتدعي  القي  

الففدراما  ويتم ففل السففؤال الرئيسففو لمشففكلة الدراسففة مففو معرمففة مففا العي ففة اففيا      

إنتشففار معففدالت العنفف  السففلووو واليريمففة اففيا  واففيا مففد التليفزيونيففة المصففرية 

   ؟ المصر   الشلاج مو الميتمر

 ة  أهمية الدراس

 تتضح أ مية  ه  الدراسة ما  يل العديد ما اليوانب والتو تتم ل مو ا تو :  

أ مية التعرا على رليعة المضفمون والمحتفو  الفدرامو لةعمفال الدراميفة التفو  - 1

يشا د ا الشلاج وتؤثر على شخصيات   وإتيا ات   وأمكفار   وسفلوويات    يفث 

 لفففناعةوالرويفففز  ا ساسفففية مفففو   ار فففو ا مففف  وتقفففدممقيفففاس  يم فففل الشفففلاج

 وانائ ا .  الحضارات

ضرور   ياس ورلد نسب ومعدالت العن  السلووو واليريمة التو تعرا مفا  - 2

 يل اع  ا عمال الدرامية ا دا تحديد  ي  التفثثيرات السفللية ل فه  ا عمفال 

 الدرامية على المشا ديا و الة  الشلاج .

السفففللية الخعيفففر  الناتيفففة عفففا تقليفففد اعففف  الشفففلاج  ورفففود الك يفففر مفففا ا ثفففار - 3

للشخصيات الدرامية التو تقوب ا رتكفاج اليفرائ  وممارسفة العنف  السفلووو ممفا 
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يؤد  إلى إنتشفار العنف  وإرتففاع نسفلة اليفرائ  التفو ت فدد أمفا وسفيمة ا مفراد 

 وتؤثر اشكل سللو على إستقرار الميتمر . 

ل الدرامية الغيفر  ادمفة والمفؤثر  سفلليا  علفى رميفر ضرور  الحد ما و ر  ا عما - 4

 اليوانب ا  ي ية واالرتماعية وا نسانية مو الميتمر المصر  .   

 لة الدراسات العلمية المتخصصة التو تناولفت أثفر ا عمفال الدراميفة التليفزيونيفة  - 5

 المصففرية علففى إنتشففار معففدالت العنفف  السففلووو واليريمففة مففو الميتمففر  يففث

روزت الك ير ما  ه  الدراسفات اورفه عفاب علفى أثفر الفدراما علفى السفلو  دون 

 الترويز الد يق على أثر ا على إنتشار معدالت العن  واليريمة مو الميتمر . 

السعو نحفو الولفول إلفى ميموعفة مفا المقتر فات والتولفيات التفو تفؤد  إلفى  - 6

مفففو الميتمفففر  علفففى الشفففلاج التقليفففل مفففا التفففثثيرات السفففللية لةعمفففال الدراميفففة

 المصر  .

 أهداف الدراسة 

يتم ل ال دا العاب للدراسة مو تحليل المحتو  والمضمون الدرامو للموضوعات       

وا  فففدا  المتعلقفففة اففففاليرائ  وممارسفففة العنففف  السففففلووو مفففو ا عمفففال الدراميففففة 

  السففلووو نففالتليفزيونيففة المصففرية لمعرمففة مففد  تثثير ففا علففى إنتشففار معففدالت الع

 تتم ل أ   أ داا الدراسة التحليلية مو :ومو إرار جلف واليريمة مو الميتمر ل 

رليعففة اليففرائ  وا  ففدا  المتعلقففة اممارسففة العنفف  السففلووو مففو  التعففرا علففى -1

 ا عمال الدرامية المصرية عينة الدراسة التحليلية .

الدراميفة المصفرية عينفة الدراسفة  تحديد أو ر أنواع اليرائ  إنتشفارا  مفو ا عمفال  - 2

 التحليلية .

أ فف  الموضففوعات االرتماعيففة المتعلقففة االشففلاج المصففر  مففو ا عمففال  رلففد  - 3

 الدرامية المصرية عينة الدراسة التحليلية .

تحليففل أاعففاد وسففمات الشخصففيات الدراميففة المقدمففة لةعمففال الدراميففة المصففرية  - 4

يث المستو  التعليمفو والحالفة االرتماعيفة والمسفتو  عينة الدراسة التحليلية ما  

 ا  تصاد  واالرتماعو ل   .  

الكشفف  عففا أ فف  أسففلاج ودوامففر إرتكففاج اليففرائ  وممارسففة العنفف  السففلووو مففو  -5

 ا عمال الدرامية المصرية عينة الدراسة التحليلية .

وممارسفة العنف   شخصفيات التفو تقفوب ا رتكفاج اليفرائ عرا الن اية الدرامية لل -6

 السلووو مو ا عمال الدرامية المصرية عينة الدراسة التحليلية .

 الدراسة االستطالعية :

علفى  2021/ 7/ 31إلفى  2021/ 1/7مو الفتر  مفا ت  إررا  دراسة إستعيعية       

 60مففا محام ففة الشففر ية و ملحففو  60مففا الشففلاج ينقسففموا إلففو  ملحففو  120عففدد 

 30مفا الفهوور و ملحفو  30 فة القفا ر  وموزعفة االتسفاو  علفى مفا محام ملحو 

مفا  ملحو  30ما الهوور و ملحو  30ما ا نا  امحام ة الشر ية ووهلف  ملحو 
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مفا العفيج ايامعفة الز فازيق ورامعفة  ملحفو  90ومن   ل ا نا  امحام ة القا ر  

 .يعملون االقعاع العاب والخاص  ملحو  30القا ر  و

 هداف الدراسة اإلستطالعية التي تم إجراؤها : ومن أهم أ

الدراميفة التليفزيونيفة المصفرية التفو تعفرا  مشفا د  ا عمفالعلى مد  التعرا  - 1

 .  الموضوعات وا  دا  المتعلقة االيرائ  وممارسة العن  السلووو

علفى  يت  مشفا دت االتو  التليفزيونية المصرية ا عمال الدراميةعدد  التعرا على - 2

 مدار اليوب 

ا عمفال الدراميفة المصفرية التفو روفز محتوا فا علفى تنفاول ا  فدا  أ    تحديد  - 3

وت   2021عاب  يل المتعلقة االيرائ  وممارسة العن  السلووو والتو عرضت 

 مشا ت ا . 

تف   أنواع اليرائ  إنتشارا  مو ا عمفال الدراميفة المصفرية التفو رلد وتحديد أو ر - 4

ا عمفال الدراميفة المصفرية التفو يففت   التعفرا علفى مفد  تففثثير  - 5 ا . مشفا دت

 .  على إنتشار معدالت العن  السلووو واليريمة مو الميتمر المصر مشا دت ا 

 ستطالعية التي تم إجراؤها : ومن أهم نتائج الدراسة اإل

موضيوعات التيي تعيرا ال المصرية التليفزيونية األعمال الدرامية مشاهدة مدى - 1

 واألحداث المتعلقة بالجرائم وممارسة العنف السلوكي

 
 ك و ٪                        

 مدى مشاهدة   

 األعمال الدرامية

 التكرار

 

 النسبة المئوية

 

 34 41 دائما                  

 66 79 أحيانا  

 ٪ 100 120 اإلجمالي

 

ا عمففال  مشففا د  مففد ايانففات اليففدول السففااق والففه  يشففير إلففى يتضففح مففا          

الدرامية المصرية التفو تعفرا الموضفوعات وا  فدا  المتعلقفة افاليرائ  وممارسفة 

إرمالو عدد الشلاج الفهيا يشفا دون أ يانفا  ه را  مو المرتلة ا ولى أن العن  السلووو

 ففدا  المتعلقففة اففاليرائ  ا عمففال الدراميففة المصففرية التففو تعففرا الموضففوعات وا 

مففا ا رمففالو الكلففو لعينففة الدراسففة  ملحففو  79 امقففدار وممارسففة العنفف  السففلووو

إرمفالو عفدد الشفلاج  ل اينمفا رفا  مفو المرتلفة ال انيفة  ٪ 66 االستعيعية وجلف انسلة

ا عمال الدرامية المصرية التو تعرا الموضفوعات وا  فدا   دائما   الهيا يشا دون

مففا ا رمففالو الكلففو لعينففة  ملحففو  41 اليرائ  وممارسففة العنفف  السففلوووالمتعلقففة افف

 ل ممفا يفدل علفى ارتففاع نسفلة الشفلاج الفهيا ٪ 34الدراسة االسفتعيعية وجلفف انسفلة 

ا عمففال الدراميففة المصففرية التففو تعففرا الموضففوعات وا  ففدا  يشففا دون أ يانففا  

نسفلة الشفلاج الفهيا يشفا دون وإنخففاا  المتعلقة افاليرائ  وممارسفة العنف  السفلووو

  ه  ا عمال الدرامية اشكل دائ  .
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عمففال الدراميففة و ففد يررففر السففلب مففو عففدب تفضففيل مشففا د  الشففلاج دائمففا  لة      

المصففرية التففو تعففرا الموضففوعات وا  ففدا  المتعلقففة اففاليرائ  وممارسففة العنفف  

ب سفلوويات ال تتناسفب إلى رليعة محتو   ه  ا عمفال الدراميفة الفه   فد يقفد السلووو

مر  ي  وأ ي يات الميتمر أو يتناول موضوعات غير  ادمة أو يعفرا مشفا د ملفالت 

مي ا  رتكفاج اليفرائ  ممفا يفؤثر سفلليا  علفى مشفاعر المشفا ديا واليانفب النفسفو ل ف  

  ميتينلون المشا د  الدائمة ل ه  ا عمال الدرامية .

 التي يتم مشاهدتها على مدار اليوم  المصرية يةالتليفزيون الدراميةاألعمال عدد  – 2

 
 ك و ٪                            

 األعمال عدد 

 الدرامية

 النسبة المئوية  لتكرار ا

 45 54 عمل درامي واحد

 33 40 إثنان من األعمال الدرامية

 22 26 إثنان من األعمال الدراميةأكثر من 

 ٪ 100 120 اإلجمالي

التفو يفت   ا عمال الدراميفةيتضح ما ايانات اليدول السااق واله  يشير إلى عدد       

إرمففالو عففدد الشففلاج الففهيا ه رففا  مففو المرتلففة ا ولففى مشففا دت ا علففى مففدار اليففوب أنفف

الو الكلفو مفا ا رمف ملحو  54 يث التعلى مدار اليوب  عمل درامو وا ديشا دون 

إرمفالو رفا  مفو المرتلفة ال انيفة ل اينمفا  ٪ 45لعينة الدراسة ا ستعيعية وجلف انسلة 

 40والففت علففى مففدار اليففوب  إثنففان مففا ا عمففال الدراميففةعففدد الشففلاج الففهيا يشففا دون 

ل أمففا  ٪ 33مففا ا رمففالو الكلففو لعينففة الدراسففة ا سففتعيعية وجلففف انسففلة   ملحففو 

رففا  مففو  إثنففان مففا ا عمففال الدراميففةلففهيا يشففا دون أو ففر مففا إرمففالو عففدد الشففلاج ا

ما ا رمالو الكلو لعينة الدراسفة االسفتعيعية وجلفف  ملحو  26 المرتلة ال ال ة والت

عمفل درامفو وا ففد ل ممفا يفدل علففى ارتففاع عفدد الشفلاج الففهيا يشفا دون  ٪22انسفلة 

د الشفلاج الفهيا يشفا دون علفى مفدار اليفوب وإنخففاا عفد إثنان ما ا عمال الدراميةو

 . إثنان ما ا عمال الدرامية أو ر ما 

إثنفان مفا ا عمفال و د يررر السلب  و إرتفاع نسلة مشفا د  عمفل درامفو وا فد و    

 إثنان مفا ا عمفال الدراميفةأو ر ما  نسلة مشا د على مدار اليوب وإنخفاا  الدرامية

أو  نشفغال   امتااعفة موا فر التوالفل ن را   نشغال الشلاج مو الدراسة أو مو العمفل 

االرتمففاعو أو امشففا د  ا مففيب أو المسففر يات أو الملاريففات الرياضففية أو اللففرامج أو 

المسلسففيت وا عمففال الدراميففة ا  ففر  غيففر المصففرية سففوا  وانففت ترويففة أو  نديففة 

 أوغير جلف ما ا عمال الدرامية غير المصرية . 

 

 

 



 2022 يونية – ابريل – الثانيالواحد والعشرون العدد المجلد 

404 

نيياول موييمونها تو 2021عييام مشيياهدتها رية التييي تييم األعمييال الدرامييية المصيي - 3

  الموضوعات واألحداث المتعلقة بالجرائم وممارسة العنف السلوكي

 ك و ٪                        

 األعمال الدرامية
 التكرار

 

 النسبة المئوية

 

 30 36 مسلسل بنت السلطان

 26 31 الطاووسمسلسل 

 23 28 كله بالحبمسلسل 

 21 25 ل راجلض مسلسل

 ٪ 100 120 ياإلجمال

          

ا عمال الدرامية المصفرية التفو يتضح ما ايانات اليدول السااق اله  يشير إلى       

ناول مضفمون ا الموضفوعات وا  فدا  المتعلقفة افاليرائ  وت 2021ت  مشا دت ا عاب 

لمسلسففل انففت  تفف  إ تيففار  أن إرمففالو عففدد الشففلاج الففهيا  وممارسففة العنفف  السففلووو

مفا ا رمفالو الكلفو لعينفة الدراسفة  ملحفو  36لت را  مو المرتلة ا ولى وا السلعان

إرمفالو عفدد الشفلاج رفا  مفو المرتلفة ال انيفة  اينمفا   ٪ 30االستعيعية وجلفف انسفلة 

مفا ا رمفالو الكلفو لعينفة ملحفو   31الت  العاووس  يثت  إ تيار   لمسلسل الهيا 

إرمالو عدد الشفلاج ورا  مو المرتلة ال ال ة  ل ٪26ية وجلف انسلة الدراسة االستعيع

مفا ا رمفالو الكلفو لعينفة ملحو   28 يث الت  وله االحبت  إ تيار   لمسلسل الهيا 

تف  إ تيفار   إرمفالو عفدد الشفلاج الفهيا ل أما  ٪23الدراسة االستعيعية وجلف انسلة 

ممفا  ٪ 21ملحفو  وجلفف انسفلة 25ت را  مو المرتلة الرااعفة والف ضل رارللمسلسل 

 - ولفه االحفب  -العفاووس  -إ تيفار مسلسفيت )انفت السفلعان يدل على ارتففاع نسفلة 

وتنفاول  2021تف  مشفا دت ا عفاب ا عمفال الدراميفة المصفرية التفو  وفث    ضل رارل

  . مضمون ا الموضوعات وا  دا  المتعلقة االيرائ  وممارسة العن  السلووو

ررر السلب مو إ تيار الشلاج عينة الدراسة ا سفتعيعية ل فه  المسلسفيت و د ي      

وا عمال الدرامية إلى و ر  ا معفال والسفلوويات السفللية المرتلعفة افالعن  واليريمفة 

   .التو  امت الشخصيات الدرامية اممارست ا دا ل  ه  المسلسيت وا عمال الدرامية 

  المصرية التليفزيونية في األعمال الدرامية أكثر أنواع الجرائم إنتشارا   – 4

 
 ك و ٪                                

 األعمال 

 الدرامية

 

 التكرار 

 

 النسبة المئوية 

 

 28 34 الجرائم المتعلقة باإلعتداء على األخرين 

 21 25 الجرائم المتعلقة باإلحتيال والنصب

 26 31 الجرائم المتعلقة بالتحرش واإلغتصاب

 25 30 الجرائم المتعلقة بالقتل

 ٪ 100 120 اإلجمالي
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أو فر أنفواع اليفرائ  إنتشفارا  مفو يتضح ما ايانات اليدول السااق اله  يشير إلفى       

إرمففالو عففدد الشففلاج الففهيا  ه رففا  مففو المرتلففة ا ولففىأنففا عمففال الدراميففة المصففرية 

 ى ا  ففريا  ففو أو ففر أنففواع اليففرائ  إنتشففارا  يففرون أن اليففرائ  المتعلقففة اا عتففدا  علفف

 28ما ا رمالو الكلو لعينة الدراسة االسفتعيعية وجلفف انسفلة  ملحو  34 يث الت 

يفرون أن اليفرائ  المتعلقفة إرمالو عدد الشفلاج الفهيا  اينما را  مو المرتلة ال انيةل  ٪

مففا  ملحففو  31  يففث الففت اففالتحرو وا غتصففاج  ففو أو ففر أنففواع اليففرائ  إنتشففارا  

ل ورففا  مففو المرتلففة  ٪ 26ا رمففالو الكلففو لعينففة الدراسففة االسففتعيعية وجلففف انسففلة 

يففرون أن اليففرائ  المتعلقففة االقتففل  ففو أو ففر أنففواع إرمففالو عففدد الشففلاج الففهيا  ال ال ففة

مففا ا رمففالو الكلففو لعينففة الدراسففة االسففتعيعية  ملحففو  30اليففرائ  إنتشففارا  والففت 

يففرون أن إرمففالو عففدد الشففلاج الففهيا ل ومففو المرتلففة الرااعففة رففا   ٪25وجلففف انسففلة 

 25 يفث الفت  اليرائ  المتعلقةج ا  تيال والنصفب  فو أو فر أنفواع اليفرائ  إنتشفارا  

ل ممفا يفدل  ٪ 21ما ا رمالو الكلو لعينة الدراسة االستعيعية وجلفف انسفلة  ملحو 

  علففى ا  ففريا واليففرائ  المتعلقففة علففى إرتفففاع معففدالت ) اليففرائ  المتعلقففة اا عتففدا

  يرائ  المتعلقة اا  تيال والنصفباالتحرو وا أغتصاج واليرائ  المتعلقة االقتل وال

 دا ل ا عمال الدرامية . 

ويررر السلب مو إ تيار الملحفوثيا ل فه  اليفرائ   ن فا تم فل أو فر اليفرائ  التفو       

ا ديا مففا  ففيل المضففاميا الدراميففة ألففلحت تعرضفف ا ا عمففال الدراميففة علففى المشفف

المختلففففة التفففو تقفففدم ا ومفففا ألفففلحت  فففه  اليفففرائ  أو فففر إنتشفففارا  أيضفففا  مفففو الوا فففر 

االرتمففاعو و ففد يررففر جلففف إلففى عففد  أسففلاج أ م ففا ا نحففراا السففلووو وا  ي ففو 

 وا دمان والتفكف ا سر  وضع  التمسف االقي  ا نسانية وا  ي ية .   

عليى إنتشيار معيدالت العنيف السيلوكي والجريمية فيي  ى تأثيراألعمال الدراميةمد - 5

 .   المجتمع المصري
 ك و ٪

 تأثيرمدى   

 األعمال الدرامية

 التكرار

 

 النسبة المئوية

 

 89 107 دائما                  

 11 13 أحيانا  

 ٪ 100 120 اإلجمالي

مفد  تثثيرا عمفال الدراميفة يتضح ما ايانات اليفدول السفااق الفه  يشفير إلفى          

ه رفا  مفو أنإلى  على إنتشار معدالت العن  السلووو واليريمة مو الميتمر المصر 

ا عمفال الدراميفة المصفرية التفو  يفرون أنإرمالو عفدد الشفلاج الفهيا المرتلة ا ولى 

تففؤثر  ا  ففدا  المتعلقففة اففاليرائ  وممارسففة العنفف  السففلوووتعففرا الموضففوعات و

 ملحفو  107والفت  دائما  على إنتشار معدالت العن  السلووو واليريمة مو الميتمفر 

ل اينمفا رفا  مفو   ٪ 89 ما ا رمفالو الكلفو لعينفة الدراسفة االسفتعيعية وجلفف انسفلة

مفال الدراميفة المصفرية التفو ا ع يفرون أنإرمفالو عفدد الشفلاج الفهيا  المرتلة ال انيفة

تففؤثر  تعففرا الموضففوعات وا  ففدا  المتعلقففة اففاليرائ  وممارسففة العنفف  السففلووو
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 13 يففث الففت  أ يانففا  علففى إنتشففار معففدالت العنفف  السففلووو واليريمففة مففو الميتمففر 

ممفا يفدل  ل ٪ 11 ما ا رمالو الكلو لعينة الدراسة االستعيعية وجلفف انسفلة ملحو 

ا عمفال  لة الملحوثيا مفا عينفة الدراسفة ا سفتعيعية الفهيا يفرون أنعلى إرتفاع نس

الدرامية المصرية التفو تعفرا الموضفوعات وا  فدا  المتعلقفة افاليرائ  وممارسفة 

تففؤثر دائمففا  علففى إنتشففار معففدالت العنفف  السففلووو واليريمففة مففو  العنفف  السففلووو

 .  الميتمر 

ل الدراميففة مففو التففثثير علففى سففلوويات ويررففر جلففف إلففى الففدور الففه  تقففوب اففه ا عمففا

المشا ديا وأمكار   وإتيا ات   ومو ضو  جلف ييفب إسفت مار جلفف الفدور مفو التفثثير 

ا ييفااو علففى المشفا ديا و الففة  الشفلاج مففا  ففيل السفعو نحففو نشفر وتففدعي  القففي  

 تمر .   ا نسانية وا  ي ية اليميد  والسلوويات ا ييااية والملاد   الرميعة مو المي

 وفي ضوء نتائج الدراسة االستطالعية التي تم اجراؤها يتوح اآلتي : 

 

ا عمففال الدراميففة المصففرية التففو يشففا دون أ يانففا   ارتفففاع نسففلة الشففلاج الففهيا - 1

 تعففرا الموضففوعات وا  ففدا  المتعلقففة اففاليرائ  وممارسففة العنفف  السففلووو

 مال الدرامية اشكل دائ  .وإنخفاا نسلة الشلاج الهيا يشا دون  ه  ا ع

ا عمفففال الدراميفففة  عمفففل درامفففو وا فففد أو إثنفففان مفففاالشفففلاج مشفففا د   تفضفففيل – 2

المصففرية التففو تعففرا الموضففوعات وا  ففدا  المتعلقففة اففاليرائ  وممارسففة 

 . العن  السلووو

 -وله االحفب   -العاووس  -)انت السلعان إ تيار الشلاج لمسلسيت ارتفاع نسلة  - 3

تف  مشفا دت ا ما إرمالو ا عمال الدرامية المصرية التو عرضت و  ضل رارل

وتنففففاول مضففففمون ا الموضففففوعات وا  ففففدا  المتعلقففففة اففففاليرائ   2021عففففاب 

  . وممارسة العن  السلووو

إ تيففار الشففلاج لكففل مففا ) اليففرائ  المتعلقففة اا عتففدا  علففى ا  ففريا نسففلة  زيففاد  - 4

صففاج واليففرائ  المتعلقففة االقتففل واليففرائ  واليففرائ  المتعلقففة اففالتحرو وا أغت

المتعلقفففة اا  تيفففال والنصفففب   وفففثو ر أنفففواع اليفففرائ  إنتشفففارا  دا فففل ا عمفففال 

 الدرامية .

ا عمففال الدراميففة المصففرية التففو تعففرا  الففهيا يففرون أن الشففلاج ارتفففاع نسففلة - 5

ائمفا  تفؤثر د الموضوعات وا  دا  المتعلقة افاليرائ  وممارسفة العنف  السفلووو

 . على إنتشار معدالت العن  السلووو واليريمة مو الميتمر 

 :المرتبطة بموضوع الدراسة  السابقة دراساتمراجعة التراث العلمي لل

الدراسات السفااقة اعفرا وتقفدي  أ ف  الدراسفات التفو تناولفت السفلوويات إ تمت       

سفلة ومعفدل التفثثيرات والقي  المعروضفة مفو ا عمفال الدراميفة ا فدا التعفرا علفى ن

السفللية لفلع  ا عمففال الدراميفة علففى سفلوويات المشففا ديا والتفو تففؤد  إلفى إنتشففار 

معدالت العنف  السفلووو واليريمفة مفو الميتمفر ومفا تف  ا  تمفاب اعفرا وتقفدي  أ ف  

الدراسففات التففو تناولففت العي ففة اففيا الففدراما وتثثيرات ففا علففى الشففلاج لمعرمففة مففد  
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الدراميففففففة مففففففو التففففففثثير علففففففى الشففففففلاج وعلففففففى أمكففففففار   مسففففففا مة ا عمففففففال 

وشخصيات مووإتيا ات   ل ومو ضو  جلفف تف  تقسفي  الدراسفات السفااقة إلفى محفوريا 

 و ما : 

الدراسففات التفو تناولففت السفلوويات والقففي  االرتماعيفة المعروضففة مففو المحيوراألول : 

   الدراما

 يا الدراما وتثثيرات ا على الشلاج    الدراسات التو تناولت العي ة االمحور الثاني : 

المحوراألول : الدراسات التي تناوليت السيلوكيات والقييم االجتماعيية المعروضية فيي 

 الدراما  

دراسة ميروة وائيل غيالي وموضيوعها ك سييكولوجيا اإلنحيراف االجتمياعي فيي  – 1

  الدراسفة سفعت  فه: (5)( 2020الدراما وعالقته بالسلوك العيدواني ليدى الشيباب ك )

إلى التعرا على أثر ا نحرامات االرتماعية التفو يفت  عرضف ا مفو ا عمفال الدراميفة 

مففتا المسلسففيت وا مففيب علففى سففلوويات الشففلاج وعلففى مففد  تففثثر   االمشففا د التففو 

تك ر ا ا م ا ر السفلوويات العدوانيفة وإعتفدت  فه  الدراسفة علفى مفن ج المسفح لعينفة 

ميب وما إعتمدت أيضا  على إستخداب لحيفة ا ستليان مفا مختلفة ما المسلسيت وا 

ملحففو  مففا الشففلاج ا ففدا التعففرا علففى مففد  تففثثر    400 ففيل التعليففق علففى 

 فو ورفود تفثثير  الدراسفةاا عمال الدرامية ل وما أ   النتائج التو توللت إلي ا  فه  

تفكيففر   ومففا  وليففر مففا ا عمففال الدراميففة علففى سففلوويات الشففلاج وأمعففال   وأنمففار

تولففلت الدراسففة أيضففا  إلففى أن أ فف  أسففلاج ا نحففراا االرتمففاعو تررففر إلففى ضففع  

 التمسف االعادات والتقاليد والقي  ا  ي ية واالرتماعية . 

دراسيية غييادة أحمييد عبييد الييرحمن بعنييوان ك األنميياس السييلوكية المسييتحدثة كمييا  – 2

 فدمت  فه   :  (6)( 2019لهيا ك )تعكسها اليدراما المصيرية وعالقتهيا بتبنيي الشيباب 

الدراسة إلى التعفرا علفى ا نمفار والم فا ر المختلففة مفا السفلوويات التفو تعرضف ا 

ا عمال الدرامية ويقوب الشلاج اتلني ا وتقليد ا والتثثر ا ا مو أمعفال   وسفلوويات   مفو 

تخداب الحيا  اليومية وتعد  ه  الدراسة ما الدراسفات الولففية  يفث اعتمفدت علفى اسف

من ج المسح االعينة ومو ضو  جلف ت  االعتماد على أسلوج العينة العشفوائية  يفث تف  

ملحفففو  مفففا الشفففلاج اليفففامعو لمعرمفففة مفففد  تثثر فففا اثنمفففار السفففلو   400إ تيفففار 

المستحدثة المقدمفة مفو ا إعمفال الدراميفة ل ومفا أ ف  النتفائج التفو تولفلت إلي فا  فه  

لمسفتحدثة تفثتو نتييفة ردود ا معفال التفو تحفد  أثنفا   و أن أنمار السفلو  ا الدراسة

التفاعل مر الموا ف  المختلففة ومفا تولفلت الدراسفة أيضفا  إلفى ورفود تفثثير وليفر مفا 

ا عمففال الدراميففة علففى سففلوويات الشففلاج التففو ت  ففر مففو إرففار متعففدد مففا العي ففات 

ر  مفو إرفار الليعفة االرتماعية م ل العي ات ا سرية وعي ات الصدا ة وعي ات اليي

 المحيعة . 

دراسيية محمييد أييرف أمييين وموضييوعها ك إتجاهييات الجمهييور المصييري نحييو  – 3

إسفت دمت :   (7)( 2019معالجة المسلسالت واألفالم لقوايا اإلنحرافات السلوكية ك )

 ففه  الدراسففة التعففرا علففى أ فف  القضففايا المتعلقففة اا نحرامففات السففلووية والتففو يففت  
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شففا ديا مففا  ففيل المسلسففيت الدراميففة وا مففيب ووففهلف  ففدمت عرضفف ا علففى الم

الدراسفففة إلفففى التعفففرا علفففى ا تيا فففات المختلففففة التفففو يفففت  تشفففكيل ا عنفففد اليم فففور 

المصر  نحو ما يشفا د  مفا  ضفايا جات لفلة اا نحرامفات السفلووية وا  ي يفة مفو 

 450يدانية علفى عينفة المسلسيت وا ميب المختلفة وجلف ما  يل تعليق الدراسة الم

ملحو  مفا اليم فور ا فدا التعفرا علفى إتيا فات   نحفو المسلسفيت وا مفيب التفو 

 ففو ورففود مصففدا ية  الدراسففةيشففا دون ا ل ومففا أ فف  النتففائج التففو تولففلت إلي ففا  ففه  

ووا عيففة مففو القضففايا التففو تتناول ففا المسلسففيت وا مففيب وففهلف تولففلت الدراسففة إلففى 

ية وثيقفة افيا  يف  وو امفة مشفا د  اليم فور للمسلسفيت وا مفيب ورود عي ة إرتلار

 وايا مد  تثثر   اا نحرامات السلووية . 

ك اإلغتييراب عيين النسييم القيمييي بالييدراما عييندراسيية محمييود محمييد عبييد الحليييم  –4

أرريففت  :(8)( 2019التليفزيونييية وعالقفتييه بييالتحرر االجتميياعي لييدى المييراهقين ك )

أرفففل التعففرا علفففى عي ففة تعفففرا المففرا قيا والشفففلاج للفففدراما  ففه  الدراسفففة مففا 

التليفزيونيففة اففالتحرر االرتمففاعو ومففد  تففثثير جلففف علففى  ففيم   االرتماعيففة وتعففد  ففه  

الدراسففة مففا الدراسففات الولفففية التففو إعتمففدت علففى مففن ج المسففح مففا  ففيل تحليففل 

تثثير ففا علففى المضففمون الففدرامو لعينففة مففا المسلسففيت وا مففيب المصففرية لمعرمففة 

ملحفو   400المرا قيا والشلاج وما إستخدمت الدراسة أدا  ا ستليان افالتعليق علفى 

ما الشلاج مو اليامعات المصرية لمعرمة مد  تثثر   افالقي  التفو تعرضف ا ا عمفال 

 و ورود و ر  مو عفرا  الدراسةالدرامية ل وما أ   النتائج التو توللت إلي ا  ه  

حففراا السففلووو وا  ي ففو ممففا يففؤثر ادررففة وليففر  علففى إرتفففاع وتنففاول مشففا د ا ن

معدالت ا غتراج عا النسق القيمفو للشفلاج ومفا تولفلت الدراسفة إلفى ورفود العديفد 

ما الم ا ر الغير مرغوج ا ا دا فل ا عمفال الدراميفة م فل أ فه الرشفاو  وا تيفار 

 قي  دا ل الميتمر . مو المخدرات والتحرو  وشرج الخمورمما يؤثر سلليا  على ال

ك الشخصييات الدراميية الميةثرة فيي  بعنيوانياسمين حمدي عبد الظاهر  دراسة – 5

 دمت  ه  الدراسة إلى التعرا علفى :  (9) (2017تشكيل سلوك الشباب المصري ك )

مد  تثثير الشخصيات الدراميفة علفى سفلوويات الشفلاج وإتيا فات   و فيم   وثقامفات   

وما إست دمت  ه  الدراسة تحديد أ   التثثيرات السلووية الناتيفة مو الميتمر المصر  

لمشا د  الشلاج لةعمال الدرامية والتثثر االشخصيات التو تقفدم ا وتعفد  فه  الدراسفة 

مففا الدراسففات الولفففية التففو إعتمففدت علففى مففن ج المسففح االعينففة مففا  ففيل إسففتخداب 

 فار درامفا وسفو افو سفو درامفا تحليل عينة مفا المسلسفيت المعروضفة علفى  نفا  الن

ملحففو  مففا الشففلاج للتعففرا  400ووففهلف تفف  إسففتخداب أدا  ا سففنليان وتعليق ففا علففى 

علففى مففد  تففثثر   االشخصففيات الدراميففة التففو يشففا دون ا ل ومففا أ فف  النتففائج التففو 

 و تثثر سلوويات الشلاج االسفلوويات التفو يشفا دون ا مفا  الدراسةتوللت إلي ا  ه  

يات التو تقوب اتقدي  ا عمفال الدراميفة  يفث يقومفون اتقيلفد   مفو ردود  يل الشخص

ا معال وا نمار السلووة المختلفة التو يقومون ا ا مو العديد ما الموا   والتعاميت 

 مر ا شخاص ا  ريا . 
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ك تعيرا الشيباب للمسلسيالت وموضيوعها دراسة لميس عالء الدين مصيطفى  – 6

سففعت  ففه  الدراسففة إلففى التعففرا  :(10)( 2016كياتهم ك )المصييرية وعالقتهييا بسييلو

على  ي  وو امة تعرا الشلاج ومشا دت   للمسلسيت التليفزيونية المصفرية ومفد  

تففثثير  ففه  المشففا د  علففى ا نمففار السففلووية ل فف  وتعففد  ففه  الدراسففة مففا الدراسففات 

ليففق أدا  الولفففية التففو إعتمففدت علففى إسففتخداب مففن ج المسففح االعينففة مففا  ففيل تع

ملحففو  مففا الشففلاج مففو اليامعففات الحكوميففة والخالففة  400ا سففتليان علففى عينففة 

ا فففدا التعفففرا علفففى مفففد  مشفففا دت   للمسلسفففيت المصفففرية ومفففد  تثثير فففا علفففى 

 و إرتففاع نسفلة مشفا د   الدراسةسلوويات   ل وما أ   النتائج التو توللت إلي ا  ه  

ة وورففود تففثثير وليففر لمشففا دت   لةعمففال الشففلاج للمسلسففيت التليفزيونيففة المصففري

الدرامية المصرية على سلوويات   وعلى ا لفا  والعلارات التفو يتحفدثون مفا  يل فا 

 يث أن الدراما تسا   مو التثثير علي   وعلى شخصفيات   وأمكفار   وإتيا فات   نحفو 

 مختل  الموضوعات وا  دا  . 

را للييدراما األجنبييية التييي تعرضييها دراسيية سييارة علييي فايييد عيين ك عالقيية التعيي -7

 :(11)( 2016الفوييائيات العربييية بمنظوميية القيييم لييدى الشييباب الجييامعي الليبييي ك )

إسففت دمت  ففه  الدراسففة التعففرا علففى عي ففة تعففرا الشففلاج اليففامعو إلففى الففدراما 

ا رنلية التو تعرض ا القنوات الفضفائية العرايفة واتيا فات   نحفو المضفمون الفدرامو 

 ياس أثر  ه  المشا د  على من ومة القي  لدي   مو الوا فر االرتمفاعو وتعفد  فه  ا ا و

الدراسة ما الدراسات الولفية  يث اعتمدت  ه  الدراسة على استخداب مفن ج المسفح 

االعينة ومو ضو  جلف تف  االعتمفاد علفى أسفلوج العينفة العشفوائية اللسفيعة مفا  فيل 

ملحوثفا  ل ومفا أ ف   400الشفلاج اليفامعو الغفت  القياب ادراسة ميدانية علفى عينفة مفا

 نففا  تففثثيرا  وليففرا  للففدراما التليفزيونيففة  أن الدراسففةالنتففائج التففو تولففلت إلي ففا  ففه  

و الة  الدراما ا رنلية التفو ت عفرا علفى شاشفات الفضفائيات العرايفة علفى الشفلاج 

ن المقفدب الفه  العراو واصفة  الة الشفلاج اليفامعو   يفث يتفثثر الشفلاج االمضفمو

يتلعه تثثيرا  واضحا  على من ومة القي  وما أوضحت نتائج  ه  الدراسة ا تيا التفثثر 

للشلاج اليامعو امن ومة القي  التو تقفدم ا الفدراما ا رنليفة ومقفا  لي تيمفات الفرديفة 

 والديموررامية  لكل من   .  

التليفزيونيييية  وموضيييوعها ك تيييأثير المسلسيييالت عزييييز حتبدراسييية فاضيييل  ييي - 8

 سعت الدراسة إلى التعرا علفى:  (12) (2014المدبلجة على قيم الشباب ك ) األجنبية

نسلة مشا د  الشلاج للدراما المقدمة مو المسلسفيت التليفزيونيفة و الفة  المسلسفيت 

المدالية التو يت  عرض ا علفى شاشفات القنفوات الفضفائية ومفد  اسفتفاد  الشفلاج مفا 

سلسيت على وا ع   االرتماعو ووفهلف التعفرا علفى مفد  اسفتفادت   مشا د   ه  الم

ما المشا د  مو معالية المشكيت التفو تفوار    والقضفايا المفؤثر  علفي   واعتمفدت 

الدراسففة علففى اسففتخداب مففن ج المسففح االغينففة وجلففف اتعليففق أدا  االسففتليان مففا  ففيل 

ملحوثفا  ا فدا التعفرا علفى  300إررا  دراسىة ميدانية على عينة ما الشفلاج الغفت 

روانب إستفادت   ما مشا د  المسلسيت ا رنلية المدالية ومفد  تثثير فا علفى  فيم   
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 فو أن  نفا  تنفوع وليفر  الدراسةوسلوويات    وما أ   النتائج التو توللت إلي ا  ه  

د مو التثثيرات الناتية ما مشا د  الشفلاج للمسلسفيت ا رنليفة المداليفة مفا افيا ورفو

 ثار إييااية و ثار سللية على سلوويات   مو الوا ر االرتماعو وجلف مو إرار ميفاالت 

متعففدد  مففو مختلفف  نففوا و الحيففا  االرتماعيففة وال قاميففة وا  ي يففة واال تصففادية مففو 

 الميتمر . 

 المدبلجيية قيييم التييي تقييدمها المسلسييالتك ال بعنييوان دراسيية دينييا عبييد ا النجييار - 9

( 2008)إدراك المييراهقين لهيياك  القنييوات الفوييائية العربييية ومييدى المعروضيية فييي
ا يياايفة والسفلوويات السفللية وم فا ر أرريت  ه  الدراسة ما أرل تحديد القي   :(13)

 العنف  التففو تتضففمن ا المسلسففيت المعروضففة مففو القنفوات الفضففائية العرايففة و يفف 

إدرا   رضفف   ل ففا ومففد المسلسففيت وعففادات وأنمففار تع  ل ففه تعففرا المففرا قيا 

 ففه  النوعيففة مففا المسلسففيت  ومففا أ فف  النتففائج التففو المففرا قيا للقففي  التففو تتضففمن ا 

توللت إلي ا  ه  الدراسة  و تنفاول تلفف المسلسفيت لقضفايا وموضفوعات معينفة تف  

المشفففاول ر ويفففر والشفففالصفففراع افففيا الخو االرتماعيفففةالمشفففاول الترويفففز علي فففا م فففل 

ومففا أشفارت الدراسفة إلفى تنفوع محتففو  تل  ااالنتقفاب والعنف  والموضفوعات التفو تفر

ومضففمون تلففف المسلسففيت ليشففمل القففي  ا يياايففة وأنمففار السففلو  ا ييففااو والقففي  

 السللية التو تتضما م ا ر العن  واالنتقاب . 

المقدمية فيي  األجنبييةتأثير الدراما العربيية وك  عن دراسة رانيا أحمد مصطفى - 10

 فدمت  :(14) (2006)الشيباب العربييك  اتجاهياتلفوائية العربية على قيم والقنوات ا

دمفة مفو علفى الفدراما المق علفى مفد  إ لفال الشفلاج العرافو إلفى التعفرا الدراسفة ه  

 الشفففلاج العرافففو نحفففو أ ي يفففات اتيا فففاتوتحديفففد  القنفففوات الفضفففائية العرايفففة

إدرا  الشففلاج العراففو  ووففهلف تحديففد مففد  الموضففوعات المقدمففة مففا  ففيل الففدراما

ومقارنفة القفي   والوا فر المعفاو ا رنليفةالمقدمة مو الفدراما العرايفة و للتشااه ايا القي 

وما أ   النتفائج التفو تولفلت إلي فا ،  ا رنليةوالقي  المقدمة ا المقدمة االدراما العراية

الشفلاج  يفضفل أن المسلسفيت العرايفة  فد رفا ت مفو مقدمفة المفواد التفو الدراسفة ه  

وارتفعفت نسفلة  ونشفرات ا  لفار مفو المرتلفة ال انيفة متااعت ا االمرتلة ا ولفىالعراو 

مفا أولفى   MBC ورا ت  نفا و الة  المسلسيت العراية  مشا د  الدراما اوره عاب

الفضفائية  ويلي ا ا د  الدراما العراية ما  يل االقنوات التو يفضل الشلاج العراو مش

 مفو مقدمففة االرتماعيففةورفا ت المسلسففيت  اففو مفو المرتلففة ال ال ففةالمصفرية و نففا  د

 . المسلسيت التو يفضل اليم ور مشا دت ا 

 المحور الثاني الدراسات التي تناولت العالقة بين الدراما وتأثيراتها على الشباب 

دراسة زينب أأرف هاأيم بعنيوان ك تعيرا الشيباب الجيامعي للميواد الدراميية  – 1

بمنصيييات التليفزييييون عبييير اإلنترنيييت وعالقتيييه بترتييييب أولوييييات القويييايا المقدمييية 

 يف  وو امفة  ه  الدراسة إلفى التعفرا علفى  سعت :(15)( 2021المجتمعية لديهم ك )

تعففرا الشففلاج لةعمففال الدراميففة والمسلسففيت التففو يففت  تقففديم ا إلففي   مففا  ففيل 

ر ا نترنففت ووففهلف أيضففا  المنصففات التففو تعففرا ا عمففال الدراميففة التليفزيونيففة علفف
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ملحفو  مفا  400 دمت  ه  الدراسة ما  يل التعليق على عينة ما الشلاج  وام فا 

الشففلاج  إلففى  التعففرا علففى إتيا ففات  ففؤال  الشففلاج نحففو ا عمففال الدراميففة التففو 

يشففا دون ا مففا  ففيل المنصففات الر ميففة ومففد  تففثثير  ففه  ا عمففال الدراميففة علففى 

رتيففب ا ولويففات المتعلقففة االقضففايا الميتمعيففة المففؤثر  علففي   ل إ تمففامت   اليوميففة وت

 و ورفود عي فة إرتلاريفة وثيقفة افيا  الدراسةوما أ   النتائج التو توللت إلي ا  ه  

 ي  وو امة تعرا الشلاج لةعمال الدرامية والمسلسيت التو يفت  تقفديم ا إلفي   مفا 

تليفزيونية علر ا نترنت وايا ترتيفب  يل المنصات التو تعرا ا عمال الدرامية ال

أولويففات القضففايا الميتمعيففة لففدي   ووففهلف أيضففا  تولففلت الدراسففة إلففى تففثثر الشففلاج 

اعففرق وأسففاليب المعاليففة التففو تعرضفف ا ا عمففال الدراميففة نحففو القضففايا الميتمعيففة 

 المؤثر  علي   .  

ما عبير المنصيات ك تيأثير التعيرا لليدرا وموضيوعهادراسة غادة أحمد النشار  – 2

إسففت دمت  :(16)( 2018الرقميية علييى أنميياس عالقيية الشييباب بالييدراما التليفزيونييية ك )

 ه  الدراسة التعرا على مد  تثثير مشا د  الشلاج لةعمال الدرامية على المنصفات 

الر ميففة علففى معففدل مشففا دت   لةعمففال الدراميففة المعروضففة مففا  ففيل التليفزيففون 

ملحففو  مففا الشففلاج وجلففف  200يففق أدا  ا سففتليان علففى عينففة و امففت الدراسففة اتعل

ا ففدا التعففرا علففى مففد  تففثثر   االففدراما التففو يشففا دون ا علففر المنصففات الر ميففة 

ومففد  تثثير ففا علففى مشففا دت   للففدراما التليفزيونيففة ل ومففا أ فف  النتففائج التففو تولففلت 

ة علر التليفزيفون اشفكل  و تفضيل الشلاج لمشا د  ا عمال الدرامي الدراسةإلي ا  ه  

أو ر مفا تفضفيل   لمشفا د   فه  ا عمفال علفر المنصفات الر ميفة ومفا أوفدت الدراسفة 

على ورود تثثير ولير ما المحي  العفائلو وا سفر  علفى تفضفيل المشفا د  اليماعيفة 

 للدراما التليفزيونية اشكل أو ر ما الدراما المعروضة علر المنصات الر مية . 

ك  ييورة رجييل القويياء فييي الييدراما المعروضيية عيين ي بهجييت لبيييب دراسيية إنجيي - 3

( 2017بييالقنوات الفوييائية وعالقتهييا بالصييورة الىهنييية لييدى الشييباب الجييامعي ك )
سفففعت  فففه  الدراسفففة إلفففى التعفففرا علفففى دور ا عمفففال الدراميفففة المختلففففة مفففا  :(17)

يل وتكففويا المسلسففيت وا  مففيب التففو يففت  عرضفف ا مففو القنففوات الفضففائية مففو تشففك

الصور  اله نية للمشا ديا عا ررل القضا  مو الميتمر المصفر  وإعتفدت الدراسفة 

علففى إسففتخداب مففن ج المسففح وتعليففق شففقيه التحليلففو مففا  ففيل تحليففل عينففة اعفف  

ملحففو  مففا الشففلاج  450المسلسففيت وا مففيب والميففدانو مففا  ففيل التعليففق علففى 

ة ا عمال الدرامية مو تشفكيل الصفور  االيامعات المصرية للتعرا على مد  مسا م

اله نيففة لففد  الشففلاج عففا ررففال القضففا  ل ومففا أ فف  النتففائج التففو تولففلت إلي ففا  ففه  

 ففو ورففود عي ففة إرتلاريففة اففيا مففد  مشففا د  الشففلاج اليففامعو لةعمففال  الدراسففة

الدرامية ما المسلسيت وا ميب المقدمة مو القنوات الفضائية وايا مد   درت   علفى 

 تكويا الصور  اله نية عا ررال القضا  مو الميتمر . 

دراسييية ياسيييمين أحميييد عليييي فيييةاد بعنيييوان ك معالجييية المشيييكالت االجتماعيييية  – 4

واإلقتصيييادية للشيييباب المصيييري فيييي األفيييالم والمسلسيييالت العربيييية وعالقييية  لييي  
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 أرريفت  فه  الدراسفة مفا أرفل :(18)( 2015بإتجاهاته وتطلعاتيه نحيو المسيتقبل ك ) 

التعرا على دور ا ميب والمسلسيت مفو تنفاول المشفكيت االرتماعيفة وا  تصفادية 

الخالة االشلاج وويقية معاليت فا مفا  فيل العفرق وا سفاليب المختلففة التفو تقفدم ا 

المضاميا الدرامية وت  تحليل مضمون عينة ما المسلسيت وا مفيب المختلففة ومفا تف  

ملحو  مفا الشفلاج ا فدا التعفرا علفى  400نة  وام ا تعليق أدا  ا ستليان على عي

أرائ فف  نحففو مففد  تنففاول ا عمففال الدراميففة للقضففايا االرتماعيففة وا  تصففادية المففؤثر  

 فففو معااقفففة القضفففايا  الدراسفففةعلفففي   ل ومفففا أ ففف  النتفففائج التفففو تولفففلت إلي فففا  فففه  

مفففا ا مفففيب والمشفففكيت االرتماعيفففة وا  تصفففادية التفففو تقفففدم ا ا عمفففال الدراميفففة 

والمسلسففيت المختلفففة للقضففايا والمشففكيت االرتمعيففة وا  تصففادية الخالففة االشففلاج 

مففو الوا ففر الفعلففو مففو الميتمففر  يففث يورففد مصففدا ية ووا عيففة مففو عففرا ا  ففدا  

والموضفففوعات المتعلقفففة االقضفففايا والمشفففكيت االرتماعيفففة وا  تصفففادية الخالفففة 

 االشلاج . 

 ورة البطل فيي اليدراما العربيية ك  وموضوعها لح محمددراسة نوره زينهم  ا -5

  ففه  سففعت : (19) (2013) ك  وأثرهييا علييى تقييديم نمييو   القييدوة للشييباب المصييري

الدراسة إلى ايفان لفور  اللعفل والكيفيفة التفو يقفدب ا فا مفو المسلسفيت علفى شاشفات 

   لفهاتخفاج  القنوات الفضائية الدراميفة العرايفة وتفثثير  علفى الشفلاج المصفر  ومفد 

المسلسفيت العرايفة مفو أاعفال    افه اتسف الدور اله  يمكفا أن لتحديد دو  يحته  ا ا 

ل التثثير علفى سفلوويات و في  ومعتقفدات الشفلاج المصفر  سفوا  االسفلب أو ا ييفاج.

 يفث  امفت اللا  فة اف ررا   المسح اشقيه التحليلو والميفدانوواستخدمت اللا  ة من ج 

علفى مفدار مفال الدراميفة المقدمفة علفى الفضفائيات العرايفة وجلفف ا ع مسفح لعينفة مفا

للفدراما العرايفة  الدراسفة أنثيثة أش رواملة ل وما أ   النتائج التو توللت إلي ا  ه  

تثثير ولير على الشلاج المصر  ما  يل الشخصيات التو تقدم ا التفو تم فل نمفوج  

لقفي  والسفلوويات ا يياايفة التفو تفؤثر اللعولة والقفدو  مفو الميتمفر مفا  فيل  تقفدي  ا

 اشكل ولير على أمكار الشلاج وسلوويات   وإتيا ات   .

 الشييباب و ك أثيير الييدراما اإلبداعييية علييى مهيياراتعيين yasmen youfozerدراسيية   - 6

ا علففى اآلثففار ا يياايففة والسففللية الدراسففة إلففى التعففر  ففدمت:  (20)( 2012)   راهقين ك الميي

فزيونية على المرا قيا والشلاج ا فدا التعفرا علفى ويفيفة العمفل علفى الحفد مفا للدراما التلي

اآلثار السللية  للمسلسيت المقدمة افالتليفزيون علفى سفلوويات   ولرلفد اآلثفار ا يياايفة التفو 

اتكفار وا افداع ما  يل ا عا رريق تلفف المسلسفيت وجلفف اتنميفة رو  اال قونيتثثر المرا 

أن الفدراما مفا الممكفا أن يكفون ل فا  الدراسفةالنتائج التو توللت إلي فا  فه  وما أ   ل  لدي  

تثثير إييااو أو سللو على ا مراد مو الميتمفر و الفة  علفى الشفلاج والمفرا قيا وجلفف مفا 

نوعا  رديفدا  مفا الفدراما يسفمى  ووهلف توللت الدراسة إلى ورود  يل المحتو  اله  تقدمه

مففا  يل ففا يمكففا التففثثير الييففد علففى الشففلاج والمففرا قيا مففا  ففيل  االففدراما ا اداعيففة التففو

 .اتكار لدي   تنمية رو  ا اداع و ب اال
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الشييباب ميين بعنييوان ك أثيير الييدراما التليفزيونييية الكورييية علييى   vu , Hongدراسيية  - 7

أاعفاد تفثثير درامففا  ا علفىالتعفرأرريفت  فه  الدراسفة مفا أرففل   :(21)( 2011النسياء ك )

سلسففيت الكوريففة علففى الميتمففر و الففة  النسففا  , وويفيففة تففثثير مشففا د  النسففا  ل ففا علففى الم

اتيا ففات   نحففو القضففايا والموضففوعات الخالففة اففالزوا  والحيففا  ا سففرية ومففد  تففثثير  ففه  

المسلسيت على سلوويات   وأنمار معيشت   مو الميتمفر ورلقفت الدراسفة علفى عينفة مكونفة 

ا د  المسلسففيت الكوريففة مففا السففيدات  للتعففرا علففى أنمففار ملحوثففا  مففا مشفف 439مففا 

ومففا أ فف  النتففائج مشففا دت   ل ففه  المسلسففيت وااعففاد تثثير ففا علففى سففلوويات   مففو الميتمففر ل 

 نفا  عي فة  ويفة افيا و امفة مشفا د  النسفا  للمسلسفيت  أن الدراسفةالتو توللت إلي فا  فه  

ه  المسلسفففيت وافففيا مفففد  تثثير فففا علفففى الكوريفففة والشخصفففيات الدراميفففة التفففو تقفففدم ا  ففف

سلوويات   وأنمار معيشت   مو الحيا  ا سفرية  يفث إنفه ولمفا زادت معفدالت المشفا د  زادت 

دررففة التففثثر اعففرق وأنمففار المعيشففة لففد  المشففا ديا ل ومففا أشففارت الدراسففة إلففى تقففدي   ففه  

عفا الحيفا  اليوميفة للففرد  المسلسيت التو تم فل الفدراما الكوريفة  دق المعلومفات والتفالفيل

والعائلفففة والتفففو ال يسفففتعير المشفففا د التعفففرا علي فففا إال مفففا  فففيل متااعفففة ومشفففا د   فففه  

 المسلسيت . 

ك العالقيية بييين التعييرا للييدراما  وموضييوعها فتحييي محمييد أييمس الييدين دراسيية -8

 (2011حيياة الشيباب العربيي ك ) أسيلوبالمقدمة على الفوائيات العربيية و األجنبية

إسفت دمت  فه  الدراسفة التعففرا علفى رليعفة مشففا د  وتعفرا الشفلاج العراففو  : (22)

للدراما ا رنلية التو تقدم ا القنوات الفضائية العراية وعي ت ا وتثثير فا علفى أسفلوج 

 يففات   مففا  ففيل  يففاس التففثثيرات ا يياايففة والسففللية التففو تترو ففا  ففه  الففدراما علففى 

  وما  دمت  ه  الدراسة أيضا  إلى التعرا على العي ة أنمار معيشت   وأسلوج  يات 

ايا و امة مشا د  الشفلاج العرافو للمضفمون الفدرامو ا رنلفو وافيا دوامفر تعرضف   

ومشفففا دت   ل فففها المضفففمون ولقفففد اسفففتخدمت  فففه  الدراسفففة ن ريفففة الغفففرس ال قفففامو 

وثففا  ملح 400واعتمففدت علففى مففن ج المسففح علففى عينففة مففا الشففلاج المصففر   وام ففا 

واسففتخدمت تحليففل مضففمون لعينففة مففا ا مففيب ا رنليففة لدراسففة أثار ففا علففى الشففلاج 

العراو ل وما أ   النتفائج التفو تولفلت إلي فا  فه  الدراسفة  فو ورفود أسفاليب الحيفا  

الشكلية مو مقدمة أساليب الحيا  الغراية التو  فدمت ا الفدراما ا رنليفة ورفا  اعفد ا مفو 

ب الحيففا  السفلووية ومففو المرتلفة ا  يففر  رفا  اال تمففاب ااسففتخداب المرتلفة ال انيففة أسفالي

وسففائل التكنولوريففا الحدي ففة مففا رانففب الشففلاج العراففو واففهلف مقففد تشففكلت رليعففة 

التثثيرات التو تترو ا الدراما ا رنلية على الشلاج العراو مفو أسفاليب الحيفا  الشفكلية 

 ولورية الحدي ة . والسلووية واتلاع أ د  الوسائل وا دوات التكن

بعنييوان ك أثيير مشييياهدة الييدراما الكورييية علييى الهويييية  Jaunting Luyدراسيية    - 9

سففعت  ففه  الدراسففة إلففى التعففرا علففى اآلثففار :   (23) (2008الثقافييية للشييباب الصيييني ك  )

ا ييااية والسللية لمشا د  الشلاج الصينو لدراما المسلسفيت الكوريفة وجلفف نتييفة لينتشفار 

لواسففر لةمففيب والمسلسففيت الكوريففة مففو اآلونففة ا  يففر  مففو المنففارق اآلسففيوية ومففا  ففدمت ا

الدراسففة أيضففا  للتعففرا علففى تففثثير درامففا المسلسففيت التليفزيونيففة الكوريففة علففى تشفففكيل 
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اتيا ات وأمكار الشلاج الصفينو نحفو الموضفوعات والقضفايا ال قاميفة والفكريفة واالرتماعيفة  

راسة مفو رمفر ايانات فا علفى اسفتمار  اسفتليان تف  تعليق فا علفى عينفة مكونفة واعتمدت  ه  الد

ملحوثفا  مفا الشفلاج الصفينو ا فدا التعفرا علفى مفد  تعرضف   للفدراما الكوريفة  300ما 

ومفا أ ف  النتفائج التفو ومد  ماعليت ا مو التثثير علفى شخصفيات   وسفلوويات   مفو الميتمفر ل 

تففثثير وليففر لففدراما المسلسففيت الكوريففة علففى تشففكيل   ففو ورففود الدراسففةتولففلت إلي ففا  ففه  

شخصفففية الشفففلاج مفففو الميتمفففر الصفففينو وعلفففى  رائ ففف  واتيا فففات   نحفففو مختلففف  القضفففايا 

والموضوعات مو الحيا  االرتماعية وال قامية وما أشارت الدراسة إلى ورود تشفااه وليفر افيا 

سلسففيت الكوريففة مففا أ ففدا  أسففلوج الحيففا  مففو الوا ففر الفعلففو واففيا مففا تقدمففه درامففا الم

وموضوعات و ضايا مو الميتمر الكفور  مالفه  تقفوب اعرضفه  فه  المسلسفيت  فو تيسفيد 

 للوا ر الفعلو ما ا  دا  والموضوعات والقضايا المؤثر  على الشلاج مو الميتمر . 

ك  ييورة الشييباب فييي الييدراما التييي يقييدمها عيين دراسيية األميييرة سييما  فيير   - 10

 التعفرا علفىأرريفت  فه  الدراسفة مفا أرفل :  (24) (2007لمصيري ك ) التليفزيون ا

الصور  التو يفت  مفا  يل فا تقفدي  نمفاج  مفا الشفلاج مفو المسلسفيت التفو تعرضف ا 

القنوات التليفزيونية الفضفائية المصفرية ومفا سفعت الدراسفة لرلفد أ ف  الموضفوعات 

سلسفيت مفو مختلف  روانفب التو تؤثر على الشلاج وتتناول فا درامفا وأ فدا   فه  الم

الحيا  االرتماعية واال تصادية وال قامية وإعتمدت الدراسة على مفن ج المسفح التحليلفو 

مففا  ففيل اسففتمار  تحليففل المضففمون ل مانيففة مسلسففيت عرضففت علففى القنففا  ا ولففى 

  فو وال انية مو التليفزيون المصر  وما أ   النتائج التو تولفلت إلي فا  فه  الدراسفة

وع وليففر مففو المسففتويات االرتماعيففة واال تصففادية للشففلاج مففو المسلسففيت ورففود تنفف

الدرامية التو يقدم ا التليفزيون المصر  وأشارت الدراسة إلى ارتففاع نسفلة المسفتو  

االرتمففاعو واال تصففاد  للشففلاج التففو روففزت علففي   المسلسففيت عينففة الدراسففة ومففا 

ت والقضفايا االرتماعيفة التفو تفؤثر سيلت الدراسة ارتففاع نسفلة اال تمفاب االموضفوعا

 على الشلاج مو المسلسيت اشكل أولر ما الموضوعات ا  ر  .   

 التعليم على الدراسات السابقة 

 تم التو ل إلى عدة نقاس  وهي : من خالل استعراا الدراسات السابقة ، 

التفثثير مفو مفا ا عمفال الدراميفة رئيسو  أشارت الدراسات السااقة إلى ورود دور -1

 على أمكار الشلاج و يم   وإتيا ات   وسلوويات   . 

أوضحت الدراسات السااقة إرتفاع نسلة تفضيل مشا د  الشفلاج لةعمفال الدراميفة  -2

 وتتناول  ضايا   ومشكيت   االرتماعية .  ل   التو تعك  الوا ر االرتماعو

راميففة علففى المشففا ديا أوففدت الدراسففات السففااقة علففى تنففوع تففثثيرات ا عمففال الد -3

ثثيرات سففللية ويتو فف  نففوع  ففه  إلففى تففثثيرات إيياايففة وتفف وإنقسففام ا و الففة  الشففلاج

ثثيرات على رليعة المضمون والمحتو  الدرامو اله  تقدمه  ه  ا عمفال الدراميفة الت

سففوا  وففان جلففف المضففمون إييففااو ي ففدا إلففى نشففر وتففدعي  القففي  والملففاد   الفاضففلة 

يياايففة أو سففللو وغيففر  ففادا ويحتففو  علففى العديففد مففا السففلوويات والسففلوويات ا 

 السللية . 
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روففزت الدراسففات السففااقة علففى دور ا عمففال الدراميففة مففو التففثثير علففى شخصففية  -4

المشا ديا واتيا ات   وسلوويات   و يم   وال قامفة العامفة لفدي   وجلفف اشفكل عفاب ولف  

علفى إنتشفار معفدالت العنف  السفلووو تروز اشفكل  فاص علفى أثرا عمفال الدراميفة 

واليريمة مفو الميتمفر ممفا يؤوفد علفى  لفة الدراسفات التفو أرريفت  فول أثفر الفدراما 

 التليفزيونية المصرية على إنتشار معدالت العن  السلووو واليريمة . 

أوففدت الدراسففات السففااقة علففى ورففود عي ففة إرتلاريففة اففيا  يفف  وو امففة مشففا د    -5

الدراميفة وافيا مفد  تفثثر   ا فه  ا عمفال وإنعكفاس  فها التفثثر علفى  الشلاج لةعمال

أمكففار   وسففلوويات   مففو الميتمففر  يففث أنففه ولمففا زادت نسففلة مشففا دت   لةعمففال 

 الدرامية زاد تثثر   االقي  وا مكار والسلوويات التو تقدم ا  ه  ا عمال الدرامية .  

 جوانب اإلستفادة من الدراسات السابقة : 

 تحديد مشكلة الدراسة وأ دام ا تحديدا  د يقا  .المسا مة مو  -      

 تحديد المن ج المناسب للدراسة . المساعد  على  -      

 لياغة مروا الدراسة وتسا الت ا . المسا مة مو  -      

 تحديد ا رار الن ر  اله  تعتمد عليه الدراسة . القدر  على  -      

 تحديد ميتمر الدراسة التحليلية . و المساعد  م -      

 اإلسار النظري للدراسة : 

 يعتمد ا رار الن ر  ل ه  الدراسة على ن رية الغرس ال قامو 

 نشأة نظرية الغرس الثقافي 

تعففود اللففدايات ا ولففى لن ريففة الغففرس ال قففامو إلففى اللحففث الففه  تفف  إرففرا   مففا       

مفا اللفا  يا ا  فريا  فول أثفر التليفزيفون رانب اللا ث رفور  ريرانفر وميموعفة 

علفففى الميتمفففر ا مريكفففو  يفففث تولفففل جلفففف اللحفففث إلفففى نتييفففة رو ريفففة و فففو أن 

التليفزيففون ألففلح  ففو  مففؤثر  مففو تشففكيل الميتمففر الحففديث ل ووففان جلففف مففو ن ايففة 

السففففتينات عنففففدما تعرضففففت الواليففففات المتحففففد  إلففففى العديففففد مففففا م ففففا ر العنفففف  

ت إلففى إنتشففار اليففرائ  والحففواد  وا غتيففاالت مففو الميتمففر وا ضففعرااات التففو أد

 .  (52)ا مريكو 

ولقففد  ففاب العديففد مففا ا مففراد مففو الميتمففر ا مريكففو اففالرا  اففيا إنتشففار معففدالت       

اليريمففة والعنفف  مففو الميتمففر واففيا إنتشففار مشففا د  التليفزيففون مففو متففر  الخمسففينات 

المؤسسففات والمعا ففد القوميففة ا مريكيففة اتمويففل والسفتينات ل ولففهلف  امففت العديففد مففا 

العديففد مففا ا احففا  الخالففة اتففثثيرات التليفزيففون علففى الميففال الصففحو والتعليمففو 

تف  تشففكيل لينففة  وميففة للحفث ودراسففة ا ثففار السففللية  1968واالرتمفاعو ل ومففو عففاب 

إدرا  لمشففا د  التليفزيففون وعي تففه ا نتشففار العنفف  مففو الميتمففر ومففد  تففثثير  علففى 

المشا ديا للوا ر االرتماعو ل ومو ضو  جلف را ت ن رية الغرس ال قامو ما  يل 

 .  (62)نتائج  ه  الدراسات الخالة اتثثير التليفزيون 
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  نظرية الغرس الثقافي وأهميتها مفهوم

يعرا الغرس ال قامو اثنه العملية التو يت  ما  يل ا إوتساج المعرمة أو السفلو        

ة التثثر االمحي  ال قامو اله  يعيش ميه ا نسان  يث تقوب الليعفة ال قاميفة المحيعفة نتيي

النا  وتشكيل وإوساج الفرد العديد مفا المففا ي  والرمفوز ال قاميفة مفو الميتمفر ل ومفو 

ضو  جلف تعفد وسفائل ا عفيب مفا أ ف  العوامفل اليو ريفة المفؤثر  مفو ثقامفة ا مفراد 

 . (27)دوار وو ائ  مو التثثير على ا مراد مو الميتمر نعرا  لما تقوب اه ما أ

ويم ل الغرس نوعا  ما أنواع التعل  اله  يحفد  نتييفة لك فر  التعفرا والمتااعفة       

المسففتمر  لوسففائل ا عففيب و الففة  التعففرا المسففتمر اصفففة دائمففة للمضففاميا التففو 

مفففاعو الفففه  يقدمفففه يعرضففف ا التليفزيفففون  يفففث يتعفففرا المشفففا د علفففى الوا فففر االرت

التليفزيففون ويعتلففر  مففا أ فف  العوامففل التففو يسففتمد من ففا معلوماتففه ومعارمففه عففا العففال  

 .   (82)الخاررو 

ومففو إرففار جلففف يعففرا الغففرس ال قففامو علففى أنففه زرع وتنميففة مكونففات معرميففة      

ونفسية ما  يل مصادر المعلومات والخلر  وال قامة التفو يتعفرا ل فا الففرد ل  يفث 

تم ففل ال قامففة ميموعففة مففا المعتقففدات والقففي  والعففادات والتقاليففد وا  ي يففات وأنمففار 

 . (29)السلو  وأنواع المعارا المحختلفة 

وتسففتمد ن ريففة الغففرس ال قففامو أ ميت ففا مففا  ففيل مففا تم لففه ا عتلار ففا تصففويرا        

رتماعيفة والفتعل  مفا تعليقيا  لةمكار الخالة اعمليات انا  المعنى وتشفكيل الحقفائق اال

 يل المي  ة  يث تؤود على  در  وسائل ا عيب مو التفثثير علفى معفارا ا مفراد 

وإدراو   لةشيا  المحيعة ا   و الة  ا مراد الهيا تفزداد نسفب تعرضف   ومتفااعت   

 . (30)للوسائل ا عيمية 

ة رميففر التففثثيرات ومففا تتم ففل أ ميففة ن ريففة الغففرس ال قففامو مففو إ تمام ففا ادراسفف      

ال قاميففة التففو تحففدث ا وسففائل ا عففيب و الففة  التليفزيففون لةمففراد  يففث يم ففل الغففرس 

ال قففامو أ ففد أنففوع التنشففعة االرتماعيففة التففو يففتعل  مففا  يل ففا ا نسففان ويكتسففب عففا 

رريق ا المعرمة والخلر  واهلف تعلر ال قامة عا ميموعة متنوعفة مفا الفنفون والعلفوب 

را المتعلقفففة االميفففاالت االرتماعيفففة والدينيفففة االصفففور اله نيفففة والمعفففوالم فففارات و

وا نسفانية ل وتؤوففد ن ريفة الغففرس ال قفامو علففى أن مداومفة التعففرا إلفى التليفزيففون 

لفتففرات رويلففة ومنت مففة يععففو للمشففا د إعتقففادا  اففثن العففال  الففه  يففرا  علففى شاشففة 

 .(31)شه التليفزيون  و لور   ما العال  الوا عو اله  يعي

تشفير ن ريفة الغفرس ال قفامو إلفى ورفود عي فة وثيقفة افيا و امفة مو ضو  جلفف و      

القدر  على إوتسفاج المعفانو والمعتقفدات وا مكفار  التعرا ومشا د  التليفزيون وايا

والصففور الرمزيففة المتعلقففة االموضففوعات وا  ففدا  التففو يففت  مشففا دت ا ل ومففو  ففها 

يفزيففون مفو الصففور الرمزيففة التفو يقففدم ا عفا العففال  الحقيقففو ا رفار تتم ففل أ ميفة التل

والوا عو ما  يل العديد ما المحتويات و الة  المحتويات الدرامية التو تفؤثر علفى 

إتيا ات المشا ديا وأمكفار    وتصفورات   لمختلف  الموضفوعات والقضفايا المفؤثر  

 . (32)علي   
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 ديثة لها واإلتجاهات الح فروا نظرية الغرس الثقافي

ت ففدا ن ريففة الغففرس ال قففامو إلففى توضففيح دور التليفزيففون ومففد  إسفف امه مففو       

إدرا  المشا ديا للوا ر االرتماعو ل ويتم ل الفرا الرئيسو لن رية الغفرس ال قفامو 

مففو أن ا مففراد الففهيا يقضففون و ففت أرففول مففو مشففا د  التليفزيففون مففا المحتمففل أن 

لمففا يعففرا مففو التليفزيففون ل  يففث أن ا مففراد الففهيا  يففدرووا الوا ففر اعريقففة مشففااعة

يتعرضففون لمشففا د  التليفزيففون اصفففة مسففتمر  واك امففة يكونففون أو ففر إسففتعدادا  مففا 

ا شففخاص الففهيا تففنخف  معففدالت مشففا دت   وتعرضفف   للتليفزيففون لتلنففو المعتقففدات 

ا الوا ففر والصففور اله نيففة وا مكففار وا نمففار ال قاميففة التففو يعرضفف ا التليفزيففون عفف

 .  (33)االرتماعو 

ومفو إرفار جلفف يتضفح أن ا مففراد الفهيا يتعرضفون لمشفا د  التليفزيفون  و ففات       

رويلففة وامعففدالت عاليففة يختلفففون مففو إدراو فف  للوا ففر االرتمففاعو عففا ا مففراد الففهيا 

يشففا دون التليفزيففون  و ففات  صففير  وجلففف ن ففرا   ن ا مففراد الففهيا يحرلففون علففى 

  والمتااعفففة الدائمفففة للتليفزيفففون يعتقفففدون أن وفففل مفففا يشفففا دونه مفففا  فففيل المشفففا د

التليفزيون ما و فائر وشخصفيات وأ فدا  تكفون معااقفة ليميفر مفا يحفد  مفو الوا فر 

 .(34)االرتماعو والحقيقة 

وما أ   الفروا التو تعتمد علي ا ن رية الغرس ال قامو  فو ورفود عي فة افيا       

ليفزيون ما  يث رفول متفر  المشفا د  والتعفرا للتليفزيفون اشفكل و امة المشا د  للت

مستمر وايا مد  التثثير على سلو  المشا ديا وإتيا ات    يث تزداد معفدالت تفثثير 

التليفزيون على سلو  وإتيا ات المشا ديا مر إرتفاع معفدالت تعرضف   ومشفا دت   

 يل التليفزيون يعلر عفا لفور  له ن را   ن   يعتقدون أن العال  اله  يشا دونه ما 

 قيقية عفا الوا فر االرتمفاعو الفه  يعيشفونه واالتفالو يفزداد تفثثر   افه واثنمفار القفي  

 . (35)والسلوويات التو يقدم ا  

وما تفترا ن رية الغفرس ال قفامو أن ا مفراد الفهيا يشفا دون التليفزيفون اصففة       

ووسففيلة أساسففية مففو الحصففول علففى دائمففة ومسففتمر  يعتمففدون عليففه ومصففدر رئيسففو 

معلومات   وإوتساج معارم   اشكل أو ر ما المصفادر والوسفائل ا  فر  اينمفا تتعفدد 

الوسائل والمصفادر ا  فر  مفو الحصفول علفى المعلومفات االنسفلة لةشفخاص الفهيا 

 . (36)تنخف  معدالت مشا دت   وتعرض   للتليفزيون 

موعة من الفروا الفرعية والتيي مين أهمهيا وتعتمد نظرية الغرس الثقافي على مج
(37)  : 

يتففثثر ا مففراد الففهيا يشففا دون التليفزيففون اك امففة االمحتويففات والمضففاميا ا عيميففة  -

ا تفففنخف  نسفففب مشفففا دت   والدراميفففة التفففو يقفففدم ا اشفففكل أو فففر مفففا ا مفففراد الفففهي

 . للتليفزيون

و فد  والصفور الرمزيفة عفا الميتمفر يقدب التليفزيون عالما  متماثي  مفا الرسفائل الم -

 اشكل مشااه للوا ر الحقيقو. 
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يختل  التليفزيون عا غير  ما الوسائل ا عيمية ا  ر  ا ن الغرس يحد  نتيية  -

 التعرا وا ستخداب غير ا نتقائو ما رانب اليم ور . 

يسفعى يزيد  دو  الغرس عند إعتقفاد المشفا ديا اف ن مفا يقدمفه التليفزيفون وا عفو و -

 إلى عرا الحقيقة مو الميتمر اله  يعيشون اه . 

ولقد أود اللا  ون والخلرا  علفى ورفود ميموعفة مفا ا عتلفارات الرئيسفية التفو       

 : (38)تعتمد علي ا مروا ن رية الغرس ال قامو والتو ما أ م ا 

 ففل يعتلففر التليفزيففون وسففيلة منفففرد  تتعلففب مففد ي   ففاص لدراسففت ا :  يففث يم – 1

التليفزيون الوسيلة ا عيمية التو يقوب ا مراد امشا دت ا لعد  ساعات على مفدار 

اليوب ل وما يم ل أيضا  أ د أ   الوسائل المشاروة مو التنشفعة االرتماعيفة لةمفراد 

 ن را  لدور  اليو ر  مو التثثير على أمكار   وإتيا ات   وسلوويات    . 

ن امفا  متماسفكا  يعلفر عفا االتيفا  السفائد مفو ال قامفة :  تشكل الرسائل التليفزيونيفة – 2

 يث يعلر الغرس ال قامو عا إرفار متماسفف مفا المعفانو وا مكفار والمعلومفات 

يففت  إرسففال ا ونقل ففا إلففى المتلقففو لتم ففل اففهلف ثقامففة مففؤثر  علففى أمكففار  و يمففه 

العامفففة وإتيا اتفففه ل واالتفففالو مففف ن التليفزيفففون يقفففوب اتشفففكيل ا مكفففار والصفففور 

والنمففاج  االرتماعيففة لففد  ا مففراد الففهيا يحرلففون علففى المشففا د  والمتااعففة 

 الدائمة لللرامج والمواد ا عيمية المتنوعة التو يقدم ا . 

يروففز تحليففل الغففرس علففى رلففد مسففا مة التليفزيففون مففو انففا  وتشففكيل ا مكففار  – 3

ة القياس الكلو لمد  وا معال مو الميتمر :  يث يروز الغرس ال قامو على أ مي

مسفففا مة الرسفففائل ا عيميفففة التفففو يقفففدم ا التليفزيفففون مفففو تشفففكيل إتيا فففات 

 المشا ديا وأمكار   والتثثير علي ا . 

تسففاعد المسففتحدثات التكنولوريففة علففى زيففاد   ففدر  التففاثير للرسففائل التليفزيونيففة :  – 4

ر  الخالفففة  يفففث تسفففاعد التعفففورات التكنولوريفففة الحدي فففة والتقنيفففات المتعفففو

االصوت والصور  والمونتا  وا  را  التليفزيونو علفى زيفاد  ماعليفة الرسفائل 

التليفزيونيفففة مفففو رفففهج إنتلفففا  المشفففا ديا وإ تمفففام   والتفففثثير علفففى أمكفففار   

 وإتيا ات   نحو الموضوعات والقضايا المختلفة . 

ر الغفرس ال قفامو يروز تحليل الغرس على النتفائج ال ااتفة والمتيانسفة :  يفث يعلف – 5

عففا العمليففة الرمزيففة التففو يففت  مففا  يل ففا غففرس المفففا ي  وا نمففار السففلووية 

المسا مة مو عملية التنشعة االرتماعية للفرد واالتفالو مف ن التليفزيفون يسفعى إلفى 

توريه ميموعة ما الرسائل وا مكار المتيانسة والمتشاا ة ا دا إ دا  التفثثير 

 أولر عدد ما المشا ديا . ما  يل ا على إتيا ات 

و نا  ميموعة مفا االتيا فات الحدي فة المسفتخدمة مفو إرفار ن ريفة الغفرس ال قفامو 

 وما أ م ا :

إ تمففاب اعفف  اللففا  يا اتحديففد مففروا الغففرس ال قففامو مففا  ففيل إسففتخداب مففد ل  -

السفففلو  الملفففرر لمعرمفففة مفففد  ودررفففة تفففثثير التليفزيفففون علفففى معتقفففدات وإتيا فففات 

 .  (39)يات وأمعال المشا ديا و يفو المشا د  للتليفزيون وسلوو
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إ تماب اع  اللا  يا االرا  ايا عملية  دو  الغرس عند المشفا ديا وافيا دراسفة  -

السففمات السففيكولورية والتففو تنشففث مففا  ففيل العي ففة اففيا المففد  الزمنيففة التففو يففت  مي ففا 

 . (40)ات لد  المشا ديا مشا د  التليفزيون وايا تكويا المعتقدات واالتيا 

إتيا  اع  اللا  يا لقيفاس أثفار عمليفة الغفرس ال قفامو علفى المشفا ديا ميمفا يتعلفق  -

اتقدير   للموضفوعات وا  فدا  وإدراو ف  للوا فر االرتمفاعو المحفي  ا ف  وتفرتيل   

 ولويففات ا  تمففاب اففلع  القضففايا والموضففوعات ل ومففا  ففاب اعفف  اللففا  يا االتثويففد 

تثثيرات الغرس ال قامو تكون أ و  على المشا ديا عندما يفت  التعفرا لنفوع  على أن

 .   (41)معيا ما المضاميا التليفزيونية التو يشا دون ا 

 جوانب اإلستفادة من نظرية الغرس الثقافي في موضوع الدراسة 

يل تتم ل أ   روانب ا ستفاد  ما ن رية الغرس ال قامو مو  فه  الدراسفة مفا  ف      

 إستخداب الن رية عا رريق إررا  تحليل المضمون لمحتو  اعف  ا عمفال الدراميفة

المصففرية مففا أرففل تحليففل ورلففد اليوانففب السففلووية التففو تقففدم ا  ففه   التليفزيونيففة

ا عمففال الدراميففة للمشففا ديا و الففة  الشففلاج مففو الميتمففر المصففر  وجلففف ا ففدا 

تقوب ا ا الشخصيات الدرامية وتنعك  مفا التعرا على معدل السلوويات السللية التو 

 يل ا العديد ما م ا ر وروانب العنف  السفلووو واليريمفة التفو تفؤثر اشفكل سفللو 

علففى إتيا ففات المشففا ديا مففا الشففلاج وأمكففار   وسففلوويات   وتففؤد  إلففى إرتفففاع 

 معدالت العن  واليريمة اين   مو الميتمر المصر  . 

 فروا الدراسة : 

د ما الفروا التو تعتمفد علي فا الدراسفة مفو إرفار ن ريفة الغفرس ال قفامو العديتورد 

 وما أ م ا : 

لةعمفال الدراميفة  تعفراال و امفةافيا تورفد عي فة ارتلاريفة ررديفة الفرا األول : 

ومشففا دت ا واففيا مففد  تثثيرا عمففال الدراميففة علففى أمكففار وسففلوويات الشففلاج مففو 

ت و امفة تعففرا الشفلاج ومشففا دته لةعمففال الميتمفر المصففر  ل  يفث أنففه ولمففا زاد

 الدرامية زاد تثثر  اا مكار والسلوويات التو تقدم ا  ه  ا عمال الدرامية . 

وا عيفففة المضفففمون الفففدرامو  افففياتورفففد عي فففة ارتلاريفففة ررديفففة :  الثيييانيالفيييرا 

وا  فففدا  التفففو تقفففدم ا ا عمفففال الدراميفففة وافففيا و امفففة تعفففرا الشفففلاج ومشفففا دته 

ال الدراميففة ل  يففث أنففه ولمففا وففان المضففمون الففدرامو وا  ففدا  التففو تقففدم ا لةعمفف

ا عمففال الدراميففة أو ففر وا عيففة ولمففا زادت و امففة تعففرا الشففلاج ومشففا دته ل ففه  

 ا عمال الدرامية . 

و امففة عففرا مشففا د العنفف   اففياتورففد عي ففة ارتلاريففة ررديففة :  الثالييثالفييرا 

لدرامية وايا التثثيرات السللية على سلوويات الشفلاج السلووو واليريمة مو ا عمال ا

زادت و امففة عففرا مشفا د العنفف  السففلووو واليريمففة مففو ا عمففال ولمففا ل  يفث أنففه 

 الدرامية التو يشا د ا الشلاج زاد معدل التثثيرات السللية على سلوويات   . 
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القي  الدينيفة مفد  تمسفف الشفلاج اف افياتورد عي فة ارتلاريفة ررديفة :  الرابع الفرا

وا  ي ية وا نسانية وايا مد  ا اتعفاد عفا تقليفد مشفا د العنف  السفلووو واليريمفة 

التو تقدم ا ا عمال الدراميفة ل  يفث أنفه ولمفا زاد معفدل تمسفف الشفلاج افالقي  الدينيفة 

وا  ي يففة وا نسففانية زاد إاتعففاد   عففا تقليففد مشففا د العنفف  السففلووو واليريمففة مففو 

 يشا دون ا .الدرامية التو ا عمال 

 تساؤالت الدراسة 

إلفى   دمت  ه  الدراسة إلى ا راافة علفى ميموعفة مفا التسفا الت التفو إنقسفمت      

افعفة المضفمون مفا أرفل المسفا مة مفو وتسا الت  الة  افعة الشكلتسا الت  الة 

 تحقيق أ داا الدراسة والولول إلى نتائي ا . 

 : الشكل ة بفئة التساؤالت الخاأوال  : 

 عينفففة الدراسفففةالمصفففرية الدراميفففة  اا عمفففالمفففا رليعفففة ر فففة ا نتفففا  الخالفففة  -1

 ؟التحليلية

 التحليلية ؟ عينة الدراسةالمصرية الدرامية  ما المد  الزمنية لحلقات ا عمال -2

 التحليلية ؟ عينة الدراسةالمصرية الدرامية  ما زما ا  دا  التو تقدم ا ا عمال -3

 ؟التحليلية عينة الدراسةالمصرية الدرامية  ما رليعة الميتمر اله  تتناوله ا عمال -4

 عينفففة الدراسفففةالمصفففرية الدراميفففة  مفففا نفففوع الشخصفففيات التفففو تقفففدم ا ا عمفففال -5

 ؟يةالتحليل

 عينففة الدراسففةالمصففرية الدراميففة  مففو ا عمففال م ففا الشخصففيات المشففاروةمففا  -6

 التحليلية ؟

عينفة المصفرية الدراميفة  االرتماعية للشخصفيات المشفاروة مفو ا عمفال ما الحالة -7

 التحليلية ؟ الدراسة

عينففة المصففرية الدراميفة  ا عمففال مفا المر لففة العمريفة للشخصففيات المشففاروة مفو -8

 التحليلية ؟ الدراسة

عينفة المصفرية الدراميفة  ما المستو  التعليمو للشخصفيات المشفاروة مفو ا عمفال -9

  التحليلية ؟ ةالدراس

الدراميفة  ما المستو  االرتماعو واال تصاد  للشخصيات المشاروة مو ا عمفال -10

 التحليلية ؟ عينة الدراسةالمصرية 

 ؟التحليلية عينة الدراسةالمصرية الدرامية  ما رليعة ا ماوا التو تقدم ا ا عمال -11

 عينفففة الدراسفففةلمصفففرية االدراميفففة  مفففا رليعفففة اللقعفففات التفففو تقفففدم ا ا عمفففال -12

 ؟التحليلية

 عينفففة الدراسفففةالمصفففرية الدراميفففة  مفففا رليعفففة ا ضفففا   التفففو تقفففدم ا ا عمفففال -13

 ؟التحليلية

 عينففة الدراسففةالمصففرية الدراميففة  مففا رليعففة القالففب الفنففو الففه  تقدمففه ا عمففال -14

 التحليلية ؟

 ؟التحليلية عينة الدراسة المصريةالدرامية  ما رليعة الصوت اله  تقدمه ا عمال -15
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الدراميفففة  مفففا أسفففلوج العفففرا للقضفففايا والموضفففوعات التفففو تتناول فففا ا عمفففال -16

 التحليلية ؟ عينة الدراسةالمصرية 

 :  المومونالتساؤالت الخا ة بفئة :  ثانيا  

الخالففة االشففلاج مففو الميتمففر المصففر  مففو  االرتماعيففةمففا أ فف  الموضففوعات  -1

 لمصرية عينة الدراسة التحليلية ؟  ا عمال الدرامية ا

رليعفففة اليففرائ  وا  فففدا  المتعلقففة اممارسفففة العنفف  السفففلووو مففو ا عمفففال  مففا -2

 الدرامية المصرية عينة الدراسة التحليلية ؟  

مففا أو ففر أنففواع اليففرائ  إنتشففارا  مففو ا عمففال الدراميففة المصففرية عينففة الدراسففة   - 3

 التحليلية ؟

وامففر إرتكففاج اليففرائ  وممارسففة العنفف  السففلووو مففو ا عمففال مففا أ فف  أسففلاج ود -4

 الدرامية المصرية عينة الدراسة التحليلية ؟

ما الن ايفة الدراميفة التفو تتعفرا ل فا الشخصفيات المرتكلفة لليفرائ   مفو ا عمفال  -5

 الدرامية المصرية عينة الدراسة التحليلية ؟

 نوع الدراسة :

للحفو  الولففية التفو تسفت دا رلفد رليعفة و صفائ  تعد  فه  الدراسفة مفا ا      

تعفرا الشفلاج لةعمفال الدراميفة المصفرية التفو  و و  فا ر   ا ر  معينة وسمات

تعرا الموضوعات وا  فدا  المتعلقفة االيريمفة وممارسفة العنف  السفلووو وتفؤثر 

 علي   اشكل سللو مو الميتمر . 

 منهج الدراسة : 

تحليففل المضففمون مففا  ففيل ى أسففتخداب مففن ج المسففح عل ففه  الدراسففةعتمففدت إ      

 الموضففوعاتالتففو تعففرا  للمحتففو  الففدرامو لففلع  ا عمففال الدراميففة التليفزيونيففة

وا  ففدا  المتعلقففة االيريمففة وممارسففة العنفف  السففلووو وجلففف ا ففدا التعففرا علففى 

كل نسلة مشا د العن  واليريمة التو تعرض ا  فه  ا عمفال الدراميفة والتفو تفؤثر اشف

سففللو علففى إنتشففار معففدالت العنفف  السففلووو واليريمففة اففيا الشففلاج مففو الميتمففر 

 المصر  . 

 مجتمع وعينة الدراسة :  

ا عمفففال الدراميفففة ميموعفففة  يتم فففل ميتمفففر اللحفففث للدراسفففة التحليليفففة مفففو         

التليفزيونيفففة المصفففرية التفففو تعفففرا الموضفففوعات وا  فففدا  المتعلقفففة االيريمفففة 

عن  السلووو وجلف للتعرا على أو ر أنفواع اليفرائ  التفو تعرضف ا  فه  وممارسة ال

 ا عمال الدرامية وتؤثر اشكل سللو على الشلاج .  

ن را  لصعواة الحصر الشامل وإتساع ميال اللحث وميتمفر الدراسفة التحليليفة و       

 امففت ا عمففال الدراميففة المصففرية مقففد تفف  ا تيففار أراعففة أعمففال مصففرية المتم ففل مففو 

اتنففاول ميموعففة مففا الموضففوعات وا  ففدا  المتعلقففة االيريمففة وممارسففة العنفف  

 . ضل رارل   -وله االحب   -العاووس  -)انت السلعان السلووو و و مسلسيت 
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 المبررات العلمية ألختيارعينة الدراسة التحليلية 

ج التو ت  التولل إلي فا عينة الدراسة التحليلية ومقا  للنتائ ا عمال الدراميةت  ا تيار -1

الشفلاج عينفة الدراسفة  إ تيفارو فو  الدراسفة ا سفتعيعية التفو تف  إررائ فاما  يل 

ا عمفال الدراميفة ا عتلار فا أو را عمفال الدراميفة التفو تف  إنتار فا  ه  ل ا ستعيعية

 وعرضت الك ير ما مشا د العن  السلووو واليريمة  . 2021عاب 

والتثوفد مفا تنفاول  متااعت فاعينة الدراسة التحليليفة اعفد الدرامية  ا عمال ت  إ تيار -2

المففؤثر  اشففكل سففللو علففى  للك يففر مففا مشففا د العنفف  السففلووو واليريمففةمحتوا ففا 

ل  يففث أن الفكففر  الرئيسففية التففو المشففا ديا و الففة  الشففلاج مففو الميتمففر المصففر  

 ضففل –ولففه االحففب  –العففاووس  –دارت  ول ففا أ ففدا   مسلسففيت ) انففت السففلعان 

مففو مسلسفل انفت السفلعان  امفت الفكفر   رارل   إعتمدت اشكل أساسو على اليريمة

الرئيسية التو دارت  ول ا أ دا  المسلسل  ول رريمفة ا تيفار االمخفدرات و فاد  

إنتحار متا  ورريمفة إنتحفال شخصفيت ا والعديفد مفا اليفرائ  ا  فر  التفو  فدثت اعفد 

ل ومو مسلسل العاووس  امت الفكر  الرئيسية التفو دارت جلف  يل أ دا  المسلسل 

 ول ففا أ ففدا  المسلسففل  ففول رريمففة إغتصففاج متففا  مففا اعفف  الشففلاج الففهيا  ففاموا 

االعديد ما اليرائ  ا  ر  ما أرل إ فا  ا دلة على رريمت   وال روج ما المعا لفة 

ارت  ول فا أ فدا  القانونية ل ومفو مسلسفل ولفه االحفب  امفت الفكفر  الرئيسفية التفو د

المسلسففل  ففول ميموعففة مففا ا شففخاص الففهيا يقومففون ا رتكففاج العديففد مففا رففرائ  

النصب وا  تيال ل ومو مسلسل ضل رارل  امت الفكر  الرئيسفية التفو دارت  ول فا 

أ دا  المسلسل  ول رريمة الشروع مو  تل متا  ومحاولة إر اض ا ما رانفب شفاج 

  ا رتكففاج العديففد مففا اليففرائ  ا  ففر    فففا  تزور ففا عرميففا  و ففاب  ففو وإلففد ا 

  رريمت    يل أ دا  المسلسل . 

عينففة الدراسففة التحليليففة ا عمففال الدراميففة و ففد الففت ا رمففالو الكلففو لعففدد  لقففات       

 لقفففة لمسلسفففل  30و ل  لمسلسفففل انفففت السفففلعان لقفففة  30مقسفففمة إلفففو  لقفففة  120

وانفت ل و ضل رارفل لقة لمسلسل  30و  ,وله االحب  لقة لمسلسل  30ل والعاووس 

د يقففة ل وومقففا  لففهلف الففت  45المففد  الزمنيففة الفعليففة لكففل  لقففة اففدون موالففل إعينيففة 

 5400ساعة وجلفف امفا يعفادل  90ل ه  ا عمال الدرامية إرمالو عدد ساعات المتااعة 

 د يقة .

 حدود الدراسة :
أثففر الففدراما التليفزيونيففة  و ففو الدراسففةويقصففد اففه موضففوع  البعييد الموضييوعي : -1

المصففرية علففى إنتشففار معففدالت العنفف  السففلووو واليريمففة اففيا الشففلاج مففو الميتمففر 

   . المصر  

: ويقصففد اففه ا رففار الزمنففو للدراسففة  يففث تفف  ا تياراللعففد الزمنففو البعييد الزمنييي  -2

ة مففا  ففيل القيففاب افف ررا  تحليففل مضففمون لففلع  ا عمففال الدراميففللدراسففة التحليليففة 

ل و فد إسفتغرق القيفاب اتحليفل  2021التليفزيونية المصرية التو ت  عرض ا  يل عاب  

المضمون متر  زمنية  در ا شف ريا متتفاليا تف  مفا  يل فا مشفا د  وتحليفل ا عمفال 
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الدرامية عينة الدراسة التحليلية ما  يل ا نترنت علر مو ر اليوتيوج ا فدا الفتمكا 

 اعة الد يقة ليمير المشا د الخالة ا ه  ا عمال الدرامية .  ما التحليل الد يق والمتا

 مفاهيم الدراسة : 

 و محاوا  للسلو  اللشر  وعرضه  يفث تقتفل  مادت فا مفا :  الدراما التليفزيونية -

الحيا  الوا عية وتعيد تم يفل الوا فر اعريقفة  االفة للتصفديق واثسفلوج  فاص لفه رليعفة 

التففثثير علففى مشففاعر المشففا ديا وأمكففار   واتيا ففات    منيففة متكاملففة يمكففا مففا  يلففه
ل وما تعرا الدراما علفى أن فا شفكل منفو يعتمفد علفى تصفور الكاتفب لقصفة معينفة (42)

تدور  ول ميموعة ما الشخصيات المختلفة التو تمر االعديد ما الموا ف  وا  فدا  

يقومففون اتقليففد المتتاليففة  يففث يقففوب اعففرا تلففف القصففة ميموعففة مففا المم لففيا الففهيا 

 . (43)الشخصيات الحقيقية مو الوا ر مو أ وال   وأمعال   

 و السلو  اله  يت  ما  يله إستخداب القو  غير المقلولفة اصفور   العنف السلوكي  :

ملاشر  وواضفحة ا فدا إلحفاق ا ج  وا ضفرار اا شفخاص أو ا شفيا  والممتلكفات 
(44)  . 

وعففة مففا ا معففال المخالفففة للقففانون والضففواا   ففو إرتكففاج معففل أو ميم الجريميية :

االرتماعيففة و واعففد السففلو  واالتيا ففات السففائد  مففو الميتمففر ل ومففا تعففرا اليريمففة 

على أن ا سلو  مخال  لة يق واآلداج والعدالة يؤد  إلفى ا  فيل افثما وإسفتقرار 

 . (45)الميتمر والحاق ا ضرار     اا مراد 

ت االرتماعية التو تشير إلى مر لة معينفة مفا مرا فل العمفر  و إ د  الفعا الشباب :

التففو تففثتو اعففد مر لففة المرا قففة وت  ففر مففا  يل ففا عيمففات ودالئففل النمففو النفسففو 

واالرتمففاعو والليولففورو و نففا  عففد  ا تيمففات اففيا الشففلاج مففا  يففث شخصففيات   

 وسفففلوويات   واتيا فففات    سفففب رليعفففة شخصفففية وميتمفففر وفففل مفففن   وتقفففوب  فففه 

اال تيمففات ااالنعكففاس علففى مففوا ف   االرتماعيففة و يففات   وعي ففات   مففر ا شففخاص 

 .  (46)الميتمر اآل ريا مو 

 أدوات جمع البيانات :

اعتمدت الدراسة على أدا  تحليل المضمون مفا  فيل إسفتمار  تحليفل المضفمون       

لةعمفال و  الفدرامو التو ت  عفا رريق فا تحليفل المحتف ليمر ايانات الدراسة التحليلية

ولفه   -العفاووس  -)انفت السفلعان الدرامية عينة الدراسة والتو تم لفت مفو مسلسفيت 

ا ستمار  إلى ميموعة ما الفعات التحليليفة التفو ل ولقد ت  تقسي  ضل رارل   -االحب 

 ساعدت على تحقيق أ داا الدراسة والولول إلى نتائي ا .    

 فئات تحليل المومون : 

 ا ة بالشكل خ: الفئات ال أوال  

ويقصففد ا ففه  الفعففة الي ففة التففو تقففوب ا نتففا  العمففل الففدرامو  فئيية جهيية اإلنتييا  : – 1

وتتفففولى رميفففر تكفففالي  إنتفففا   فففها العمفففل منفففه ااتدائفففه و تفففى ن ايتفففه وتقديمفففه 

 الفة  –للمشا ديا مو شكله الن ائو وتنقس   ه  الفعة إلى ر فة إنتفا  ) كوميفة 

 مشتروة   .  –
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: ويقصد ا ه  الفعة الفتر  الزمنية للو فت الفه  تسفتغر ه  فئة المدة الزمنية للحلقة – 2

 الحلقة مو العمل الدرامو . 

ويقصففد ا ففه  الفعففة الفتففر  الزمنيففة   فئيية الييزمن اإلجمييالي لوقييت العمييل الييدرامي : – 3

 للو ت اله  تستغر ه إرمالو عدد  لقات العمل الدرامو . 

ويقصففد ا ففه  الفعففة نوعيففة الميتمففر الففه  يعرضففه واتففب  تمييع :فئيية سبيعيية المج – 4

العمفففل الفففدرامو للمشفففا ديا وتسفففتعير الشخصفففيات تيسفففيد إ فففدا   فففها العمفففل 

الدرامو ما  يله , وومقا  لهلف تنقس  الليعة التو تعيش ا فا الشخصفيات الدراميفة 

إ ففد  ايعففة ريقيففة وتم ففل  -إلففى )ايعففة  ضففرية وتم ففل أ ففد المحام ففات أو المففدن 

 القر  أو المراوز الريفية التااعة   د  المحام ات أو المدن  . 

ويقصففد ا ففا نففوع المم لففيا الففهيا يقومففون اتيسففيد أ ففدا   فئيية نييوع الشخصييية : – 5

 أن ى   .  –العمل الدرامو وتقديم ا إلى المشا ديا وتنقس   ه  الفعة إلى ) جور 

و ائ  التو يؤدي فا شخصفيات العمفل ويقصد ا ه  الفعة ال فئة مهن الشخصيات : – 6

الدرامو والم ا التو يقومفون ا فا مفو سفياق أ فدا   فها العمفل الفدرامو وتنقسف  

 – ندسففية  –إعيميففة ومنيففة  –رليففة  – ففه  الفعففة إلففى م ففا وو ففائ  )إداريففة 

   ر   .  –تعليمية 

المؤديفة  ويقصد ا ه  الفعفة  الفة الشخصفيات االرتماعيفة : االجتماعيةالحالة  فئة – 7

معلفق  –متفزو   –للعمل الدرامو ورلقا  ل ه  الفعة مقد يكفون الشفخ  ) أعفزج 

 أرمل   .  –

ويقصد ا ه  الفعة عمر الشخصية التو تقفدب أ فدا  العمفل  فئة المرحلة العمرية : – 8

الدرامو ورلقا  ل ه  الفعة  فد تكفون الشخصفية التفو تيسفد أ فدا  العمفل الفدرامو 

 الشيخو ة   .  –الشلاج  –له مو مر لة )العفولة وتقدب دور ا ما  ي

ويقصد ا ه  الفعة الدررة والمسفتو  التعليمفو  فئة المستوى التعلمي للشخصية : – 9

اله  ي  ر ما  يله شخصيات العمل الفدرامو ويرا فا المشفا دون ورلقفا  لفهلف 

مففوق  –رففامعو  –متوسفف   –ينقسفف  المسففتو  التعليمففو للشخصففية إلففى ) أمففو 

 رامعو و الل على دررة الماريستير أو الدوتورا    . 

ويقصففد ا ففه  الفعففة الحالففة  للشخصييية : االجتميياعيو االقتصيياديفئيية المسييتوى  – 10

اال تصففادية واالرتماعيففة التففو ت  ففر مففا  يل ففا الشخصففيات المقدمففة   ففدا  

لشخصففية العمفل الفدرامو ورلقففا  لفهلف ينقسف  المسففتو  اال تصفاد  واالرتمفاعو ل

 مرتفر  .     –متوس   –إلى مستو  )منخف  

ويقصفد ا فه  الفعفة ا مفاوا التفو يفت  مفا  يل فا   فئة سبيعية أمياكن التصيوير : – 11

تصوير مشا د العمل الفدرامو وتقفدي  أ داثفه وومقفا  لفهلف تنقسف  أمفاوا التصفوير 

 –ات إلفى )أمففاوا دا ليففة  يففث تصففور دا ففل منففازل أو شففقق سففكنية أو اسففتديو 

أماوا  اررية  يث تصور مو ألشوارع أو الحدائق أو ا مفاوا العامفة   وتنقسف  

ا مففاوا التففو يمكففا التصففوير مي ففا وتقففدي  أ ففدا  العمففل الففدرامو  يل ففا إلففى ) 

   ر    .    –أماوا عمل  –منادق  –مستشفيات  –مقا و  –منازل  –معاع  
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لفعفة التفو ت  فر مفا  يل فا اللقعفات ويفصفد ا فا ا فئة لقطات العميل اليدرامي : – 12

التو يتكون من ا مشا د العمل الدرامو وتنقس  إلفى ) لقعفات رويلفة  يفث تععفو 

لقعففات متوسففعة  يففث ت  ففر ا ففا ا مففاوا  –لففور  واملففة للمكففان أو الشففخ  

لقعففات  ريلففة  –اشففكل واضففح وتصففور مي ففا الشخصففيات  تففى منتصفف  اليسفف  

لقعففات  –عففيا مففو المكففان أو مففو الشففخ   يففث يففت  مي ففا الترويففز علففى شففو  م

ة رفدا  مفو الشفخ  م فل عينففه أو  ريلفة رفدا  ومي فا يفت  الترويفز علفى أرففزا  د يقف

 .  يد 

ويقصففد ا ففه  الفعففة رليعففة ا ضففا   التففو يقففدب مففا فئيية اإلضيياءة المسييتخدمة :  – 13

عيفة  يل ا أ دا  العمل الفدرامو , وومقفا  لفهلف تنقسف  ا ضفا   إلفى )إضفا   رلي

إضففا   لففناعية و ففو التففو تنيففر مففا  ففيل المصففاايح  –و ففو ضففو  الشففم  

 الك راائية  . 

ويقصفد ا فه  الفعفة الشفكل أو القالفب الفه  ي  فر مفو إرفار   فئة القاليب الفنيي : – 14

مشففا د العمففل الففدرامو , وومقففا  لففهلف ينقسفف  القالففب الفنففو للعمففل الففدرامو إلففى 

 ا  . ميلودرام –ووميديا  –)تراريديا 

ويقصففد ا ففه  الفعففة الصففوت الففه  يعففرا ويقففدب مففا  فئيية الصييوت المسييتخدم : – 15

 يله العمل الدرامو  إلى المشا ديا وومقا  لهلف ينقسف  الصفوت المسفتخدب إلفى ) 

 –موسيقى على اع  لقعات العمفل الفدرامو  – وار أو  ديث ايا الشخصيات 

 ا  ولوت ا معار   . مؤثرات لوتية م ل ا لوات الخاررية وصوت الري

ويقصففد ا ففا  عييرا األحييداث والموضييوعات وسريقيية معالجتهييا : أسييلوبفئيية  – 16

الفعفففة التفففو تم فففل ا سفففلوج الفففه  يفففت  مفففا  يلفففه تقفففدي  وعفففرا ا  فففدا  

ت مختلفة ل ا وومقا  لفهلف ينقسف  ات وويفية المسا مة مو رر  معالياوالموضوع

عففففرا إلففففى ) عاليت ففففاعففففرا ا  ففففدا  والموضففففوعات ورريقففففة م أسففففلوج

الموضوع أو الحد  مفر توضفيح رميفر التفالفيل وا سفلاج والنتفائج والمعاليفة 

اشكل سعحو دون  الحد عرا الموضوع أو  -ما  يل ررق ور   متعدد  

   . تعمق أو ترويز ولو على تفاليل ومياسات  الموضوع أو الحد 

 بالمومون ا ة خ: الفئات ال ثانيا  

تقفففدب مفففا  يل فففا الموضفففوعات و فففو الفعفففة التفففو الموضيييوع : الفكيييرة وفئييية  – 1

والمشكيت والقضايا االرتماعية الخالفة االشفلاج مفو الميتمفر المصفر   يفث 

يمكا ما  يل فا التعفرا علفى  يفا  الشفلاج مفو الميتمفر المصفر  ومشفكيت   

والموضففوعات الخالففة ا فف  التففو يففت  إلقففا  الضففو  علي ففا مففا  ففيل ا عمففال 

وومقفففا  لفففهلف تنقسففف  الموضفففوعات االرتماعيفففة الخالفففة االشفففلاج مفففو  الدراميفففة

السفففكا مفففو المنفففارق  –الفقفففر  –اللعالفففة  –) ا دمفففان  الميتمفففر المصفففر  إلفففى

   ر    . –ال ير  غير الشرعية  –العشوائية 
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: ويقصففد ا ففه  الفعففة ا دوار التففو ت  ففر مففا  يل ففا  فئيية سبيعيية دور الشخصييية – 2

  دا  العمل الدرامو ورلقا  لهلف تنقسف  أدوار الشخصفيات الشخصيات المقدمة 

  امشية  .  -ثانوية  -) رئيسية إلى أدوار 

ويقصفد ا فا الفعفة التفو تتنفاول ا  فدا  التفو يقفدم ا  : أحيداث العميل اليدراميفئة  - 3

العمل الدرامو إلى المشا ديا وترتل  اممارسة العن  السلووو واليريمة ورلقفا  

  معة الموضوعات وا  دا  مو العمل الدرامو إلفى أ فدا  متعلقفة ج لهلف تنقس

 ررائ  ضد القي  وا  يق   . –ررائ  ضد الممتلكات  –) ررائ  ضد ا مراد 

ويقصففد ا ففا الفعففة التففو تعففرا أنففواع اليففرائ  التففو تقففوب  فئيية أنييواع الجييرائم : – 4

ا  لفهلف تنقسف  معفة أنفواع الشخصيات الدرامية ا رتكاا ا مو العمل الفدرامو ل وومقف

نصفب وإ تيفال  –سر ة  –إعتدا  وتعهيب  – تل  –اليرائ  إلى ) شروع مو  تل 

 أ ر    –رشو   –تحرو وإغتصاج  –

ويقصد ا فا الفعفة  فئة أسباب ودوافع إرتكاب الجرائم وممارسة العنف السلوكي : – 5

التفو تفؤد  إلفى  التو يت  ما  يل ا التعفرا علفى ا سفلاج والفدوامر والمفؤثرات

إرتكاج الشخصيات الدراميفة لليفرائ  وممارسفت   للعنف  اسفلووو ل وومقفا  لفهلف 

تنقسفف   معففة أسففلاج ودوامففر إرتكففاج اليففرائ  وممارسففة العنفف  السففلووو إلففى ) 

التففثثر التنشففعة االرتماعيففة و –ا دمففان  –دامففر ا نتقففاب  –ا ضففعرااات النفسففية 

 .  أ ر  -المحي  االرتماعو ا

ويقصففد ا ففا الفعففة التففو  : النهاييية الدرامييية التييي تتعييرا لهييا الشخصييياتفئيية  – 6

الن ايففة التففو تتعففرا ل ففا الشخصففيات التففو تقففوب ا رتكففاج تعففرا مففا  يل ففا 

العمففل الفدرامو ل وومقفا  لفهلف تنقسف   ففه   اليفرائ  وممارسفة العنف  السفلووو مفو

تعففرا  –ا لففة القانونيففة الفعففة إلففى ) تعففرا الشخصففيات المرتكلففة لليففرائ  للمع

 –ومفا  الشخصفيات المرتكلفة لليفرائ   –حفواد  للالشخصيات المرتكلفة لليفرائ  

 أ ر    . –تر  الن ايات مفتو ة لخيال المشا ديا 

 

 وحدات تحليل المومون 

الموضفوعات وا مكفار وا  فدا  التفو ويقصد ا ا  ( : وحدة الفكرة ) الموضوع – 1

وا  فدا  الموضفوعات أ ف  وأارز ا فدا التعفرا علفىيتناول ا العمل الفدرامو 

المتعلقفففة اممارسفففة العنففف  السفففلووو واليفففرائ  التفففو يفففت  إرتكاا فففا مفففا رانفففب 

الشخصففيات الدراميففة وجلففف مففا أرففل التعففرا علففى اليففرائ  ا و ففر تكففرارا  مففو 

ا عمال الدرامية ومد  إنعكاس ا على إنتشار معفدالت اليريمفة افيا الشفلاج مفو 

 الرتماعو .الوا ر ا

وومقفا   العمفل الفدرامو: وتعنو المد  الزمنية التفو يسفتغر  ا  وحدة مقاييس الزمن - 2

للدراسة م ن الو د  الزمنية المستخدمة ا ا  و و د  الد يقفة وجلفف للتعفرا علفى 

 .عينة الدراسة التحليلية  ا عمال الدراميةالمسا ة الزمنية التو شغلت ا 
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 ي الصدق والثبات ختباراخامسا  : تطبيم  

 ,  تلار  الصفدق وال لفات علي فااالمضمون ت  تعليق  اعد القياب ا عداد استمار  تحليل

  ا : ا وميما يلو أ   الخعوات التو ت  إرر

 ختبار الصدق ا - 1

تحليففل المضففمون  ففو ا تلارمففد  لففي ية أدا   اسففتمار يقصففد االصففدق مففو          

مسفتو  ال قفة ميمفا تف  التولفل إليفه  ارتففاعاالتفالو اللحث مو تحقيق أ داا الدراسفة و

يفرتل  ومفا ن ا تلار الصدق يعنو أن ا دا  تقي  معي  ما يراد  ياسفة إما نتائجل  يث 

العينفففة ووضفففر الفعفففات  ا تيفففارالتحليفففل م فففل المتعلقفففة اففف ررا  االصفففدق ا رفففرا ات 

المضفمون تف  تحكيم فا  تحليفل اسفتمار واعفد تصفمي  ل  وتحديد ا تحديدا  واضحا  ود يقا  

 يفث تف  تعفديل اعف    (*)ما  فيل عرضف ا علفى ميموعفة مفا االسفاته  المحكمفيا 

ومقفا  لمفا وضفعو  مفا مقتر فات ثف  تف  القيفاب اوضفر الصفور  الن ائيفة  ستمار معات اال

يففز الليانففات و إد ال ففا اشففكل  ا مففو ترماسففتخدام امكانيففةاعففد التثوففد مففا  سففتمار لي

 .لحيح

 ر الثبات ختباا  - 2

ويعنو  ياس مد  إستقيلية المعلومات عا أدوات القيفاس جات فا ل  يفث أنفه مفر         

توامرنف  ال روا والفعفات والو فدات التحليليفة والعينفة الزمنيفة  يفت  الحصفول علفى 

نفف  النتففائج مففو  الففة إعففاد  اللحففث التحليلفو م مففا ا تلفف  القففائمون االتحليففل أو تغيففر 

نفه إجا اسفتخدب أ  اا فث نفف  ا سفاليب  ولفهلف م    ميفه عمليفة اللحفث التو يت اله  يت

نفه سفوا  ونف  معات وو دات القياس على نفف  مضفمون المفاد  الخاضفعة للتحليفل م

 تساق االنسلة لللعديا اآلتييا : يحصل على نف  النتائج  يث تورد دررة عالية ما اال

إلفى نفف  النتفائج عنفد تعليفق نفف   االتساق ايا المحلليا : امعنى تولفل وفل من مفا -

 معات التحليل وو داتة على نف  المضمون . 

اتعليففق نففف   االتسففاق الزمنففو : امعنففى ضففرور  تولففل المحللففيا إلففى نففف  النتففائج -

 على نف  المضمون إجا أرر  التحليل على مترات متلاعد   .  همعات التحليل وو دات

ملحففو  مففا أمففراد عينففة  12ار ال لففات مففر وعلففى  ففها ا سففاس مقففد تفف  إرففرا  ا تلفف   

 ٪ 10لحسفاج ثلفات التحليفل مفا  فيل تحليفل الدراسة ا ستعيعية التو تف  إررا  فا 

 لقفة مقسفمة  12عينفة الدراسفة التحليليفة اوا فر المصرية  ا عمال الدرامية  لقات ما

 لقفات  3و العفاووسمسلسفل  لقفات مفا  3وانفت السفلعان مسلسل  لقات ما  3إلو 

المحللفيا  اسفتخدابوجلفف ا ضفل رارفل لقفات مفا مسلسفل  3و ولفه االحفبمسلسفل ا م

نف  الو فدات والفعفات التحليليفة اعفد توضفيح ا ل ف  وتعفريف   اال فدا مفا الدراسفة ل 

و و نسفلة تفدل علفى ثلفات الو فدات  ٪ 93و د وللت نسلة االتفاق ايا المحلليا إلو 

تحليفل المضفمون  اسفتمار عنو لي ية والفعات المستخدمة مو تحليل المضمون وما ت

 للتعليق . 
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 نتائج الدراسة : 

عرضفا  لخصفائ  ا عمفال الدراميفة عينفة الدراسفة ومفا تقفدب  نتائج الدراسفة تقدب      

تحليي      المؤشرات والدالئل التو ت  التولفل إلي فا مفا  فيل تحليفل محتفو   أيضا  

 ا عمال الدرامية عينة الدراسة 

 ( 1ل رقم )جدو

 

عدد  –من حيث ) جهة اإلنتا   عينة الدراسة التحليلية األعمال الدراميةتصنيف 

سبيعة  –الزمن اإلجمالي لوقت العمل الدرامي  –المدة الزمنية للحلقة  –الحلقات 

 (  المجتمع الىي يتناوله العمل الدرامي

أسم العمل 

 الدرامي
 عدد الحلقات جهة اإلنتا 

المدة الزمنية 

 حلقةلل

الزمن اإلجمالي 

لوقت العمل 

 الدرامي

سبيعة المجتمع 

الىي يتناوله العمل 

 الدرامي

 حور دقيقة 1350 دقيقة 45 حلقة 30 مصرية خا ة بنت السلطان

 حور دقيقة 1350 دقيقة 45 حلقة 30 مصرية خا ة الطاووس

 حور دقيقة 1350 دقيقة 45 حلقة 30 مصرية خا ة كله بالحب

 حور دقيقة 1350 دقيقة 45 حلقة 30 خا ة مصرية ضل راجل

يتضح ما ايانات اليفدول السفااق ورفود تعفااق افيا ا عمفال الدراميفة المصفرية       

عينة الدراسة مفا  يفث ر فة إنتار فا  يفث إن رميع فا تف  إنتار فا مفا  فيل شفروات 

مصفرية  الفة وجلفف ن فرا  الرتففاع نسففلة مسفا مة الشفروات المصفرية الخالفة مففو 

ا عمففال اففيا  تعففااقورففود ا  ا عمففال الدراميففة المصففرية ل ومففا يتضففح أيضففا  إنتفف

عفدد الحلقفات  يفث الغفت عفدد الحلقفات مفو  ما  يثالدرامية المصرية عينة الدراسة 

د يقفة لكفل  لقفة وجلفف ن فرا  العتمفاد وفل عمفل  45 لقفة امعفدل  30ول عمل درامفو 

العمفل الفدرامو علفى العكف  مفا  رئيسية وا د  تدور  ول ا أ فدا مكر  درامو على 

 لقففة ن ففرا   60اعفف  ا عمففال الدراميففة ا  ففر  التففو تزيففد عففدد  لقات ففا لتصففل إلففى 

ل الموضفوعات وا  فدا  التفو تتناول فا  فه  ا عمفال الدراميفة ا مكفار و لتعدد وو ر 

مفا  يفث ا عمفال الدراميفة المصفرية عينفة الدراسفة افيا ووهلف إتضح ورفود تعفااق 

و و الحضر وجلفف ن فرا  لتصفوير أ فدا   لميتمر اله  يتناوله العمل الدراموا رليعة

  ه  ا عمال الدرامية وعرض ا مو المدن اعيدا  عا القر  والري  .
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 (2جدول رقم )

نوع الشخصيات في عينة الدراسة التحليلية من حيث األعمال الدرامية تصنيف 

 العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 النوع

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس السلطانبنت 

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 53 56 53 16 48 11 63 17 46 12  كر

 47 50 47 14 52 12 37 10 54 14 أنثى

 100 106 100 30 100 23 100 27 100 26 اإلجمالي

 الفه  يشفير إلفى تصفني  ا عمفال الدراميفة مفا يتضح ما ايانات اليدول السفااق      

  يث نوع الشخصيات مو العمل الدرامو ا تو :  

اينمففا رففا  مففو  ٪ 54أن عففدد ا نففا  رففا  مففو المرتلففة ا ولففى مففو مسلسففل انففت السففلعان انسففلة  -

ل ورفا  عفدد الفهوور مفو مسلسفل العفاووس مفو المرتلفة  ٪ 46المرتلة ال انيفة عفدد الفهوور انسفلة 

ل ورففا  عففدد ا نففا   ٪ 37نيفة عففدد ا نففا  انسففلة اينمففا رففا  مففو المرتلففة ال ا ٪ 63ا ولفى انسففلة 

اينمفا رفا  مفو المرتلفة ال انيفة عفدد الفهوور  ٪ 52مو مسلسل وله االحب مو المرتلة ا ولفى انسفلة 

اينمففا  ٪ 53ل ورففا  عففدد الففهوور مففو المرتلففة ا ولففى مففو مسلسففل ضففل رارففل انسففلة  ٪48انسففلة 

 . ٪ 47را  عدد ا نا  مو المرتلة ال انية انسلة 

أن إرمالو عدد الهوور مو ا عمال الدرامية عينة الدراسة التحليلية رفا  مفو المرتلفة  -

ل ممفا يففدل  ٪47اينمففا رفا  عففدد ا نفا  مفو المرتلففة ال انيفة انسففلة  ٪53ا ولفى انسفلة 

علففى ارتفففاع نسففلة الففهوور مففو ا عمففال الدراميففة عينففة الدراسففة و ففد يررففر جلففف إلففى 

عمال الدرامية التو تتعلق أ داث ا اممارسة العنف  السفلووو رليعة موضوعات  ه  ا 

وإرتكاج اليرائ  التو يقوب ا ا الهوور ما الشخصيات الدرامية اشكل أو ر ما ا نفا  

 دا ل السياق الدرامو .ل ه  ا عمال الدرامية . 

 (3جدول رقم )

ت مهن الشخصياعينة الدراسة التحليلية من حيث األعمال الدرامية تصنيف 

 المشاركة في العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 المهن 

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 19 20 20 6 13 3 19 5 23 6 تجارية

 9 10 10 3 22 5 4 1 4 1 سبية

 10 11 7 2 9 2 19 5 8 2 قانونية

 6 6 7 2 - - 7 2 8 2 إدارية

 8 9 - - 4 1 14 4 15 4 عمالية

 6 6 20 6 - - - - - - تعليمية

 3 3 - - - - 11 3 - - إعالمية

 39 41 36 11 52 12 26 7 42 11 بدون عمل

 100 106 100 30 100 23 100 27 100 26 اإلجمالي
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عينفة ا عمفال الدراميفة الفه  يوضفح تصفني  يتضح مفا ايانفات اليفدول السفااق       

  اآلتو :م ا الشخصيات المشاروة مو العمل الدرامو  يث  الدراسة التحليلية ما

أن نسففلة ا شففخاص الففهيا ال يعملففون مففو مسلسففل انففت السففلعان رففا ت مففو المرتلففة  -

ومفو  ٪ 23اينما را ت مو المرتلفة ال انيفة الم فا التياريفة انسفلة  ٪ 42ا ولى انسلة 

رففا  ا شففخاص الففهيا ال ل ومففا  ٪ 15المرتلففة ال ال ففة رففا ت الم ففا العماليففة انسففلة 

ورفا ت الم فا التياريفة  ٪26يعملون مو المرتلة ا ولى مو مسلسل العاووس انسفلة 

اينما رفا ت نسفلة الم فا العماليفة مفو المرتلفة  ٪19والقانونية مو المرتلة ال انية انسلة 

ل ومو مسلسل وله االحب را ت نسلة ا شفخاص الفهيا ال يعملفون  ٪ 14ال ال ة امقدار

 ٪ 22ورفا ت الم فا العليفة مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة  ٪52مرتلة ا ولى انسلة مو ال

ل ومفو مسلسفل ضفل رارفل ٪13اينما را ت الم ا التيارية مو المرتلفة ال ال فة انسفلة 

ورا ت الم ا   ٪36را ت نسلة ا شخاص الهيا ال يعملون مو المرتلة ا ولى انسلة 

اينما را ت الم ا العلية مفو  ٪ 20ة ال انية انسلة التيارية والم ا التعليمية مو المرتل

 .  ٪10المرتلة ال ال ة انسلة

أن إرمالو نسلة ا شخاص الفهيا ال يعملفون مفو ا عمفال الدراميفة عينفة الدراسفة التحليليفة رفا   -

 ٪ 19اينمففا رففا ت مففو المرتلففة ال انيففة الم ففا التياريففة انسففلة  ٪ 39مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

ل ممفا يفدل علفى تنفوع الم فا التفو تناولت فا  ٪10مو المرتلة ال ال ة الم ا القانونيفة انسفلة ورا ت 

ا عمففال الدراميففة عينففة الدراسففة التحليليففة مففاايا م ففا تياريففة و انونيففة ورليففة وإداريففة وعماليففة 

وتعليميففة وإعيميففة ومففا يتضففح ممففا سففلق أيضففا  ارتفففاع نسففلة ا شففخاص الففهيا ال يعملففون وجلففف 

رففود نسففلة مففن   أرفففال ال يعملففون ونسففلة مففن   رففيج ونسففلة أ ففر  راففات منففازل ال يعملففون لو

و نففا  نسففلة مففن   أيضففا  ال يعملففون ن ففرا   رتفففاع المسففتو  ا  تصففاد  واالرتمففاعو ل فف  وعففدب 

إ تيففار   للعمففل ل ووففهلف تلففيا أيضففا  إرتفففاع نسففلة الم ففا التياريففة مففو ا عمففال الدراميففة عينففة 

التحليليفففة ن فففرا  لك فففر  عفففدد ا شفففخاص الفففهيا يعملفففون االميفففال التيفففار  والشفففروات الدراسفففة 

 التيارية 

 (4جدول رقم )

 

الحالة االجتماعية عينة الدراسة التحليلية من حيث األعمال الدرامية تصنيف 

 للشخصية المشاركة في العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

الحالة ا

 االجتماعية

 المجموع ضل راجل كله بالحب ووسالطا بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 32 34 33 10 35 8 15 4 46 12 متزو 

 8 9 14 4 9 2 11 3 - - مطلم

 46 48 43 13 43 10 59 16 35 9 أعزب 

 14 15 10 3 13 3 15 4 19 5 أرمل

 100 106 100 30 100 23 100 27 100 26 اإلجمالي
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عينفة ا عمفال الدراميفة ل السفااق الفه  يوضفح تصفني  يتضح مفا ايانفات اليفدو      

الحالة االرتماعية للشخصفية المشفاروة مفو العمفل الفدرامو الدراسة التحليلية ما  يث 

  اآلتو :

أن الشخصيات المتزورة مو مسلسل انت السلعان را ت مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة  -

ومفو المرتلفة  ٪ 35افة انسفلة اينما رفا ت مفو المرتلفة ال انيفة الشخصفيات العاز ٪ 46

ل ومفا رفا ت الشخصفيات العازافة مفو  ٪ 19ال ال ة را ت الشخصفيات ا رملفة انسفلة 

ورففا ت الشخصففيات المتزورففة  ٪59المرتلففة ا ولففى مففو مسلسففل العففاووس انسففلة 

اينما رفا ت الشخصفيات المعلقفة   ٪15والشخصيات ا رملة مو المرتلة ال انية انسلة 

ل ومو مسلسفل ولفه االحفب رفا ت الشخصفيات العازافة  ٪ 11 ة امقدارمو المرتلة ال ال

 ٪ 35والشخصيات المتزورة مو المرتلة ال انية انسلة   ٪43مو المرتلة ا ولى انسلة 

ل ومففو مسلسففل ضففل ٪13اينمففا رففا ت الشخصففيات ا رملففة مففو المرتلففة ال ال ففة انسففلة 

ورا ت الشخصفيات   ٪43ة رارل را ت الشخصيات العازاة مو المرتلة ا ولى انسل

اينما را ت الشخصيات المعلقفة مفو المرتلفة  ٪ 33المتزورة مو المرتلة ال انية انسلة 

 . ٪14ال ال ة انسلة 

أن إرمففالو عففدد الشخصففيات العازاففة مففو ا عمففال الدراميففة عينففة الدراسففة التحليليففة  -

نيففة الشخصففيات اينمففا رففا ت مففو المرتلففة ال ا ٪ 46رففا  مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

ل  ٪14ورفا ت مفو المرتلفة ال ال فة الشخصفيات ا رملفة انسفلة  ٪ 32المتزورة انسلة 

مما يدل على ارتفاع نسلة الشخصيات العازاة والمتزورة مفو ا عمفال الدراميفة عينفة 

 الدراسة التحليلية .

 (5جدول رقم )

 

المرحلة العمرية ة من حيث عينة الدراسة التحليلياألعمال الدرامية تصنيف 

 للشخصية المشاركة في العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

المرحلة 

 العمرية

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 9 10 10 3 9 2 7 2 12 3 الطفولة

 75 79 70 21 82 19 74 20 73 19 الشباب

 16 17 20 6 9 2 19 5 15 4 الشيخوخة

 100 106 100 30 100 23 100 27 100 26 اإلجمالي

عينة ا عمال الدرامية اله  يوضح تصني  نات اليدول السااق يتضح ما ايا      

المر لة العمرية للشخصية المشاروة مو العمل الدرامو التحليلية ما  يث  الدراسة

  اآلتو :
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السففلعان رففا ت مففو المرتلففة أن الشخصففيات مففو عمرالشففيخو ة مففو مسلسففل انففت  -

اينما را ت مو المرتلة ال انية الشخصيات مو عمر الشفلاج انسفلة  ٪ 15ا ولى انسلة 

ل ومففا  ٪ 12ومففو المرتلففة ال ال ففة رففا ت الشخصففيات مففو عمرالعفولففة انسففلة  ٪ 13

را ت الشخصيات مو عمر الشفلاج مفو المرتلفة ا ولفى مفو مسلسفل العفاووس انسفلة 

اينمففا   ٪19ات مفو عمفر الشفيخو ة مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة ورفا ت الشخصفي 74٪

ل ومو مسلسل وله  ٪  7را ت الشخصيات مو عمر العفولة مو المرتلة ال ال ة امقدار 

ورففا ت  ٪82االحففب رففا ت الشخصففيات مففو عمرالشففلاج مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

ل ومففو  ٪9سففلة الشخصففيات مففو عمففر العفولففة وعمرالشففيخو ة مففو المرتلففة ال انيففة ان

مسلسففل ضففل رارففل رففا ت الشخصففيات مففو عمففر الشففلاج مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

اينمففا  ٪20ورففا ت الشخصففيات مففو عمففر الشففيخو ة مففو المرتلففة ال انيففة انسففلة  70٪

 .  ٪ 10را ت الشخصيات مو عمر العفولة مو المرتلة ال ال ة امقدار

عمفال الدراميففة عينفة الدراسففة أن إرمفالو عفدد الشخصففيات مفو عمففر الشفلاج مففو ا  -

اينمففا رففا ت مففو المرتلففة ال انيففة عففدد  ٪ 75التحليليففة رففا  مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

ورفففا ت مفففو المرتلفففة ال ال فففة عفففدد  ٪ 16الشخصفففيات مفففو عمفففر الشفففيخو ة انسفففلة 

مما يدل على ارتفاع نسلة عدد الشخصيات مفو  ٪9الشخصيات مو عمرالعفولة انسلة 

ا عمال الدرامية عينة الدراسة التحليلية ويررر جلفف إلفى ا تمفاب  فه  عمر الشلاج مو 

ا عمال الدرامية اتنفاول وتقفدي  الموضفوعات والقضفايا االرتماعيفة التفو ت ف  الشفلاج 

 يث أن   يم لون أساس تقدب الميتمعات ور ي ا والن وا ا ا مما يفسر زياد  نسفلت   

 ليلية . مو ا عمال الدرامية عينة الدراسة التح

 (6جدول رقم )

 

المستوى التعليمي عينة الدراسة التحليلية من حيث األعمال الدرامية تصنيف 

 للشخصية المشاركة في العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

المستوى 

 التعليمي

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 43 46 47 14 35 8 55 15 35 9 جامعي

 36 38 40 12 52 12 26 7 27 7 متوسط

 21 22 13 4 13 3 19 5 38 10 أمي

 100 106 100 30 100 23 100 27 100 26 اإلجمالي

 عينةا عمال الدرامية اله  يوضح تصني   تضح ما ايانات اليدول السااقي      

المشاروة مو العمل الدرامو المستو  التعليمو للشخصية حليلية ما  يث التالدراسة 

  اآلتو :
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 38أن الشخصيات ا مية مو مسلسل انت السلعان را ت مو المرتلفة ا ولفى انسفلة  -

 ٪ 35والشخصيات الحاللة علفى مؤ فل رفامعو رفا ت مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة  ٪

ل  ٪ 27اينما را ت مو المرتلة ال ال ة الشخصيات الحاللة على مؤ ل متوس  انسفلة 

ما را ت الشخصيات الحالفلة علفى مؤ فل رفامعو مفو المرتلفة ا ولفى مفو مسلسفل و

ورا ت الشخصفيات الحالفلة علفى مؤ فل متوسف  مفو المرتلفة  ٪55العاووس انسلة 

ل  ٪19اينمفا رففا ت الشخصففيات ا ميفة مففو المرتلفة ال ال ففة امقففدار  ٪26ال انيفة انسففلة 

مؤ فل متوسف  مفو المرتلفة  ومو مسلسل وله االحب را ت الشخصيات الحالفلة علفى

والشخصففيات الحالففلة علففى مؤ ففل رففامعو مففو المرتلففة ال انيففة   ٪52ا ولففى انسففلة 

ل ومففو  ٪13اينمففا رففا ت الشخصففيات ا ميففة  مففو المرتلففة ال ال ففة انسففلة  ٪ 35انسففلة 

مسلسففل ضففل رارففل رففا ت الشخصففيات الحالففلة علففى مؤ ففل رففامعو مففو المرتلففة 

خصففيات الحالففلة علففى مؤ ففل متوسفف  مففو المرتلففة الش ورففا ت  ٪47ا ولففى انسففلة 

 .  ٪ 13اينما را ت الشخصيات ا مية مو المرتلة ال ال ة انسلة  ٪ 40ال انية انسلة 

أن إرمالو عدد الشخصيات الحاللة على مؤ ل رامعو مو ا عمال الدراميفة عينفة  -

مفو المرتلفة ال انيفة اينمفا رفا ت  ٪ 43الدراسة التحليلية را  مو المرتلة ا ولى انسفلة 

ورففا ت مففو المرتلففة ال ال ففة  ٪ 36الشخصففيات الحالففلة علففى مؤ ففل متوسفف  انسففلة 

ل مما يدل على ارتفاع نسلة الشخصيات الحالفلة علفى  ٪21الشخصيات ا مية انسلة 

مؤ ل رامعو والشخصيات الحاللة على مؤ فل متوسف  مفو ا عمفال الدراميفة عينفة 

ال تمفففاب تلفففف ا عمفففال الدراميفففة اتنفففاول القضفففايا  الدراسفففة التحليليفففة وجلفففف ن فففرا  

والموضفوعات االرتماعيفة التففو ت ف  الشفلاج المففتعل  مفو الميتمفر وتففؤثر عليفه وعلففى 

سلووياته  يث يم ل الشلاج المتعل  العنصفر الرئيسفو مفو انفا  وتقفدب أ  ميتمفر ومفا 

ن فرا   ن رانب أ ر يتضح إنخففاا نسفلة الشخصفيات ا ميفة مفو ا عمفال الدراميفة 

 ه  ا عمال الدرامية تم فل إنعكاسفا  للوا فر االرتمفاعو للميتمفر الفه  شف د مفو الفتفر  

ا  يففر  زيففاد  مففو نسففلة الففوعو وال قامففة والمعرمففة اففيا مختلفف  رلقففات الميتمففر ممففا 

 سا   مو تقليل نسلة ا مية .  

 (7جدول رقم )

المستوى االقتصادي لية من حيث عينة الدراسة التحلياألعمال الدرامية تصنيف 

 واالجتماعي للشخصية المشاركة في العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

المستوى 

اإلقتصادي 

 واالجتماعي

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 21 22 10 3 17 4 33 9 23 6 منخفض

 47 50 57 17 61 14 26 7 46 12 متوسط

 32 34 33 10 22 5 41 11 31 8 مرتفع

 100 106 100 30 100 23 100 27 100 26 اإلجمالي
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عينففة ا عمففال الدراميففة الففه  يوضففح تصففني  ضففح مففا ايانففات اليففدول السففااق يت   

المستو  اال تصاد  واالرتماعو للشخصفية المشفاروة مفو الدراسة التحليلية ما  يث 

  اآلتو :العمل الدرامو 

الشخصيات جات المستو  المتوس  مو مسلسل انت السفلعان رفا ت مفو المرتلفة أن  -

اينما را ت مو المرتلفة ال انيفة الشخصفيات جات المسفتو  المرتففر  ٪46ا ولى انسلة 

ومففو المرتلففة ال ال ففة رففا ت الشخصففيات جات المسففتو  المففنخف  انسففلة  ٪ 31انسففلة 

ر مو المرتلفة ا ولفى مفو مسلسفل ل وما را ت الشخصيات جات المستو  المرتف ٪ 23

ورا ت الشخصيات جات المستو  المنخف  مو المرتلة ال انيفة  ٪41العاووس انسلة 

اينما را ت الشخصيات جات المستو  المتوس  مو المرتلة ال ال ة امقفدار   ٪33انسلة 

ل ومففو مسلسففل ولففه االحففب رففا ت الشخصففيات جات المسففتو  المتوسفف  مففو  ٪ 26

والشخصففيات جات المسففتو  المرتفففر مففو المرتلففة ال انيففة   ٪61انسففلة  المرتلففة ا ولففى

اينما را ت الشخصيات جات المستو  المنخف  مو المرتلة ال ال ة انسفلة  ٪ 22انسلة 

ل ومو مسلسل ضل رارل را ت الشخصيات جات المستو  المتوس  مو المرتلفة 17٪

ر مففو المرتلففة ال انيففة ورففا ت الشخصففيات جات المسففتو  المرتففف  ٪57ا ولففى انسففلة 

اينما را ت الشخصيات جات المستو  المنخف  مو المرتلة ال ال ة انسفلة  ٪ 33انسلة 

10٪ . 

أن إرمففالو عففدد الشخصففيات جات المسففتو  المتوسفف  مففو ا عمففال الدراميففة عينففة  -

اينمفا رفا ت مفو المرتلفة ال انيفة  ٪ 47الدراسة التحليلية را  مو المرتلة ا ولى انسفلة 

ورا ت مو المرتلة ال ال ة الشخصفيات  ٪ 32لشخصيات جات المستو  المرتفر انسلة ا

ممففا يففدل علففى ارتفففاع نسففلة الشخصففيات جات  ٪21جات المسففتو  المففنخف  انسففلة 

ن ففرا   ن العلقففة  المسففتو  المتوسفف  مففو ا عمففال الدراميففة عينففة الدراسففة التحليليففة

تم ل نسفلة عاليفة مفو الوا فر الحقيقفو   اال تصاد و االرتماعوالمتوسعة مو المستو  

لوا فر الميتمفر و ضفايا  نعكاسفا  اا عمفال الدراميفة  فو مفو رو ر فا  وما أنللميتمر 

 فففه  ا عمفففال الدراميفففة االشخصفففيات جات  ا تمفففتولفففهلف وموضفففوعاته وشخصفففياته 

 .  المستو  المتوس 

 (8جدول رقم )

 

سبيعة دور الشخصية في تحليلية من حيث عينة الدراسة الاألعمال الدرامية تصنيف 

 العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 الدور

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 26 28 23 7 26 6 30 8 27 7 أخصيات رئيسية

 28 29 30 9 22 5 22 6 35 9 أخصيات ثانوية

 46 49 47 14 52 12 48 13 38 10 أخصيات هامشية 

 100 106 100 30 100 23 100 27 100 26 اإلجمالي
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عينفة ا عمفال الدراميفة الفه  يوضفح تصفني  ضح مفا ايانفات اليفدول السفااق يت      

 اآلتو :رليعة دور الشخصية مو العمل الدرامو الدراسة التحليلية ما  يث 

رتلفة ا ولفى انسفلة أن الشخصيات ال امشية مو مسلسل انت السفلعان رفا ت مفو الم -

ومفو المرتلفة  ٪ 35اينما رفا ت مفو المرتلفة ال انيفة الشخصفيات ال انويفة انسفلة  ٪ 38

ل وما را ت الشخصيات ال امشفية مفو  ٪ 27ال ال ة را ت الشخصيات الرئيسية انسلة 

والشخصفيات الرئيسفية مفو المرتلفة  ٪48المرتلة ا ولى مو مسلسفل العفاووس انسفلة 

ل  ٪ 22اينما را ت الشخصيات ال انويفة مفو المرتلفة ال ال فة انسفلة   ٪30ال انية انسلة 

  ٪52ومو مسلسل وله االحب رفا ت الشخصفيات ال امشفية مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة 

اينما را ت الشخصيات ال انويفة  ٪ 26والشخصيات الرئيسية مو المرتلة ال انية انسلة 

ل رارفل رفا ت الشخصفيات ال امشفية ل ومو مسلسل ض ٪22مو المرتلة ال ال ة انسلة 

   ٪30والشخصففيات ال انويفة مفو المرتلفة ال انيفة انسففلة  ٪47مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة 

 . ٪23اينما را ت الشخصيات الرئيسية مو المرتلة ال ال ة انسلة 

أن إرمالو عدد الشخصفيات ال امشفية مفو ا عمفال الدراميفة عينفة الدراسفة التحليليفة  -

اينمففا رففا ت مففو المرتلففة ال انيففة الشخصففيات  ٪ 46رتلففة ا ولففى انسففلة رففا  مففو الم

ل  ٪26ورففا ت مففو المرتلففة ال ال ففة الشخصففيات الرئيسففية انسففلة  ٪ 28ال انويففة انسففلة 

ممففا يففدل علففى ارتفففاع نسففلة الشخصففيات ال امشففية وال انويففة و لففة نسففلة الشخصففيات 

ليففة ويررفر جلففف إلفى و ففر  وتعففدد الرئيسفية مففو ا عمفال الدراميففة عينفة الدراسففة التحلي

االسففتعانة االشخصففيات ال امشففية وال انويففة التففو يففت    ور ففا مففو مشففا د معينففة علففى 

مدار  لقات العمل الدرامو  يث تم ل عنالر مساعد  أو مكملفة  مفو العمفل الفدرامو 

اينما الشخصيات الرئيسية التو تكون دور ا أساسو ومحور  تكون  ليلة  ن فا تتم فل 

أاعال العمل الدرامو الهيا يقومفون اا سفتحواج علفى انتلفا  المشفا ديا وا تمفام   مو 

وييب أن تكون نسلت    ليلة لكفو يحفام ون علفى ترويفز المشفا ديا ومتفااعت   للعمفل 

 الدرامو . 

 (9جدول رقم )

سبيعة أماكن التصوير عينة الدراسة التحليلية من حيث األعمال الدرامية تصنيف 

 الدرامي وفقا  لعدد المشاهد التي تم تصويرها في العمل

 العمل 

 الدرامي

 سبيعة

 األماكن

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 61 1392 56 321 65 371 60 340 62 360 أماكن داخلية

أماكن خارجية 

 )سبيعية(
217 38 222 40 204 35 248 44 891 39 

 100 2283 100 569 100 575 100 562 100 577 لياإلجما

عينفة ا عمفال الدراميفة يتضح ما ايانات اليدول السااق الفه  يوضفح تصفني          

 اآلتو :رليعة أماوا التصوير مو العمل الدرامو الدراسة التحليلية ما  يث 
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 ٪ 62انسفلة  أن ا ماوا الدا لية مو مسلسل انت السلعان را ت مو المرتلة ا ولفى -

ل ومفا رفا ت ا مفاوا  ٪ 38اينما را ت مفو المرتلفة ال انيفة ا مفاوا الخارريفة انسفلة 

ورفففا ت ا مفففاوا  ٪60الدا ليفففة مفففو المرتلفففة ا ولفففى مفففو مسلسفففل العفففاووس انسفففلة 

ل ومفو مسلسفل ولفه االحفب رفا ت ا مفاوا   ٪40الخاررية مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة 

ا مفاوا الخارريفة مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة  و ٪65ى انسلة الدا لية مو المرتلة ا ول

ل ومفو مسلسففل ضفل رارففل رفا ت ا مففاوا الدا ليفة مففو المرتلفة ا ولففى انسففلة  ٪ 35

  ٪ 44ورا ت ا ماوا الخاررية مو المرتلة ال انية انسلة  56٪

ليليفة رفا  أن إرمالو عدد ا ماوا الدا ليفة مفو ا عمفال الدراميفة عينفة الدراسفة التح -

اينما را ت مو المرتلة ال انية ا ماوا الخاررية انسلة  ٪ 61مو المرتلة ا ولى انسلة 

مما يدل على ارتفاع نسلة ا ماوا الدا لية مو ا عمفال الدراميفة عينفة الدراسفة  ٪ 39

التحليليففة وجلففف ن ففرا  لتصففوير مع فف  مشففا د  ففه  ا عمففال الدراميففة دا ففل المنففازل 

السففيون وأ سفففاب الشففروات الخالفففة ودا ففل المحففاو  و فيات ودا ففلودا ففل المستشفف

الشررة والمراوز النيااية مما يفسر ارتقاع نسلة المشا د التو ت  تصفوير ا وعرضف ا 

 مو ا ماوا الدا لية مو ا عمال الدرامية عينة الدراسة التحليلية . 

 

 (10جدول رقم )

حيث أماكن تصوير مشاهد لية من عينة الدراسة التحلياألعمال الدرامية تصنيف 

 العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 األماكن  

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 38 882 27 155 43 252 41 233 42 242 منازل

 5 115 10 57 7 42 2 12 1 4 مستشفيات

 2 48 1 5 1 3 7 40 - - فنادق

 7 155 8 49 3 17 6 32 9 57 مقاهي

 2 55 1 5 - - 2 10 7 40 محالت تجارية

 1 19 3 19 - - - - - - مدارس

 1 4 - - - - 1 1 1 3 مقابر

 31 723 34 199 32 187 32 180 27 157 الشارع

 2 57 6 33 1 5 2 14 1 5 مراكز نيابية

 1 34 2 12 1 4 1 7 2 11 سجون وأقسام أرسة

 1 5 1 1 1 1 1 3 - - محاكم

 4 82 4 21 7 45 2 14 1 2 مالهي ليلية

 2 48 1 4 3 17 2 10 3 17 مطاعم

 1 8 1 2 - - 1 6 - - مالعب جيم

 2 48 1 7 1 2 - - 6 39 أركات خا ة

 100 2283 100 569 100 575 100 562 100 577 اإلجمالي

عينفة يفة ا عمفال الدرامتصفني  الفه  يوضفح ح مفا ايانفات اليفدول السفااق يتض      

  اآلتو :  يث أماوا تصوير مشا د العمل الدراموالدراسة التحليلية ما 



 2022 يونية – ابريل – الثانيالواحد والعشرون العدد المجلد 

437 

اينمفا  ٪ 42أن المنازل مو مسلسفل انفت السفلعان رفا ت مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة  -

ومو المرتلفة ال ال فة رفا ت المقفا و انسفلة  ٪ 27را  مو المرتلة ال انية الشارع انسلة 

ورفا   ٪41لمرتلة ا ولى مو مسلسل العفاووس انسفلة ل وما را ت المنازل مو ا ٪ 9

 7اينما را ت الفنادق مو المرتلفة ال ال فة امقفدار  ٪32الشارع مو المرتلة ال انية انسلة 

والشفارع  ٪43ل ومو مسلسل وله االحب را ت المنفازل مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة  ٪

لمي فو الليليفة  مفو المرتلفة اينما را ت المستشففيات وا ٪ 32مو المرتلة ال انية انسلة 

ل ومففو مسلسففل ضففل رارففل رففا  الشففارع مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة  ٪7ال ال ففة انسففلة 

اينمففا رففا ت المستشفففيات مففو  ٪ 27ورففا ت المنففازل مففو المرتلففة ال انيففة انسففلة  34٪

 .  ٪10المرتلة ال ال ة انسلة 

عمفال الدراميفة عينفة أن إرمالو عدد المنازل التو تف  عفرا ا  فدا  ا فا مفو ا  - 

اينمففا رفا  مفو المرتلفة ال انيففة  ٪ 38الدراسفة التحليليفة رفا  مففو المرتلفة ا ولفى انسفلة 

ومففو المرتلففة ال ال ففة رففا ت المقففا و التففو تفف  عففرا أ ففدا    ٪ 31الشففارع انسففلة 

ل مما يدل على ارتفاع نسلة تصوير ا عمال الدرامية  ٪ 7ا عمال الدرامية ا ا انسلة 

لدراسة التحليلية االمنازل ومو الشارع  يث أن المنازل تعكف  ا رفوا  العائليفة عينة ا

وا سرية لحيا  الشخصيات الدرامية دا ل السياق الفدرامو ومفا أن التصفوير وعفرا 

المشا د الدرامية مو الشارع سوا  وان مو أماوا را ية أو أ يا  شفعلية يعكف  رليعفة 

خصيات الدرامية وجلف ا دا إضفا  المزيفد مفا المستو  االرتماعو وا  تصاد  للش

الوا عيففة   ففدا   ففه  ا عمففال الدراميففة ممففا يزيففد مففا تصففديق المشففا ديا للمحتففو  

 الدرامو اله  تقدمه . 

 (11جدول رقم )

لقطات الكاميرا عينة الدراسة التحليلية من حيث األعمال الدرامية تصنيف 

 الدراميالمستخدمة في تصوير وعرا مشاهد العمل 

 العمل 

 الدرامي

 اللقطات

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 12 1456 15 420 12 369 11 297 12 370 لقطات سويلة

لقطات 

 متوسطة
1766 57 1336 48 1531 49 1270 45 5903 50 

 29 3382 29 811 30 922 33 935 23 714 لقطات قريبة

ات قريبة لقط

 جدا  
262 8 229 8 270 9 310 11 1071 9 

 100 11812 100 2811 100 3092 100 2797 100 3112 اإلجمالي

عينفة ا عمفال الدراميفة تصفني   الفه  يوضفحضح مفا ايانفات اليفدول السفااق يت      

لقعفات الكفاميرا المسفتخدمة مفو تصفوير وعفرا مشفا د الدراسة التحليليفة مفا  يفث 

  اآلتو :امو العمل الدر
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 57أن اللقعات المتوسعة مو مسلسل انت السلعان را ت مو المرتلة ا ولفى انسفلة  -

ومففو المرتلففة ال ال ففة  ٪23اينمففا رففا ت مففو المرتلففة ال انيففة اللقعففات القريلففة انسففلة  ٪

ل ومففا رففا ت اللقعففات المتوسففعة مففو المرتلففة  ٪ 12رففا ت اللقعففات العويلففة انسففلة 

ورفا ت اللقعفات القريلفة مفو المرتلفة ال انيفة  ٪48عاووس انسلة ا ولى مو مسلسل ال

ل ومففو  ٪ 11اينمففا رففا ت اللقعففات العويلففة مففو المرتلففة ال ال ففة امقففدار  ٪33انسففلة 

واللقعفات  ٪49مسلسل وله االحب را ت اللقعات المتوسعة مو المرتلة ا ولى انسلة 

لقعفات العويلفة مفو المرتلفة ال ال فة اينما را ت ال ٪30القريلة مو المرتلة ال انية انسلة 

ل ومو مسلسفل ضفل رارفل رفا ت اللقعفات المتوسفعة مفو المرتلفة ا ولفى ٪12انسلة 

اينمففا رففا ت  ٪ 29ورففا ت اللقعففات القريلففة مففو المرتلففة ال انيففة انسففلة   ٪45انسففلة 

 . ٪15اللقعات العويلة مو المرتلة ال ال ة انسلة 

ة التو ت  عرا مشفا د ا عمفال الدراميفة عينفة أن إرمالو عدد اللقعات المتوسع - 

اينمفا رفا ت مفو المرتلفة ال انيفة  ٪ 50الدراسة التحليلية را  مو المرتلة ا ولى انسفلة 

 ٪12ومو المرتلة ال ال ة رفا ت اللقعفات العويلفة انسفلة   ٪ 29اللقعات القريلة انسلة 

 ا د المصور  لةعمالعرا المشاللقعات المتوسعة مو ل مما يدل على ارتفاع نسلة 

الدراميفففة عينفففة الدراسفففة ن فففرا   ن فففا تقفففوب ااال تمفففاب ا   فففار الشخصفففيات الرئيسفففية 

وال انوية مو لور  واضحة للترويز علي ا ما  يث الشكل أثنا  الحوار  وما إرتفعفت 

أيضا  نسلة اللقعات القريلة مو عرا مشا د ا عمال الدرامية عينة الدراسة التحليليفة 

الن اللقعات القريلة تقوب االترويز على أدق التفاليل المورود  مفو الشخصفيات ن را  

 وا ماوا وا شيا  المصور  عا  رج .

 (12جدول رقم )

اإلضاءة المستخدمة في عينة الدراسة التحليلية من حيث األعمال الدرامية تصنيف 

 تصوير وعرا مشاهد العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 اإلضاءة

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس السلطانبنت 

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

إضاءة سبيعية تعتمد 

 على ضوء الشمس
157 27 169 30 151 26 177 31 654 29 

إضاءة  ناعية تعتمد 

على اإلنارة والمصابيح 

 الكهربائية

420 73 393 70 424 74 392 69 1629 71 

 100 2283 100 569 100 575 100 562 100 577 اإلجمالي

عينفة ا عمفال الدراميفة الفه  يوضفح تصفني   اليفدول السفااق يتضح مفا ايانفات      

ا ضففا   المسفتخدمة مففو تصففوير وعفرا مشففا د العمففل الدراسفة التحليليففة مفا  يففث 

 اآلتو :الدرامو 
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 73أن ا ضا  الصناعية مو مسلسل انت السلعان را ت مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة  -

ل وما رفا ت ا ضفا    ٪ 27ما را ت مو المرتلة ال انية ا ضا   العليعية انسلة اين ٪

ورففا ت ا ضففا    ٪70الصففناعية مففو المرتلففة ا ولففى مففو مسلسففل العففاووس انسففلة 

ل ومففو مسلسففل ولففه االحففب رففا ت ا ضففا   ٪30العليعيففة مففو المرتلففة ال انيففة انسففلة 

ا   العليعية مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة وا ض ٪74الصناعية مو المرتلة ا ولى انسلة 

ل ومو مسلسل ضل رارل را ت ا ضا   الصفناعية مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة  ٪ 26

  ٪31ورا ت ا ضا   العليعية مو المرتلة ال انية انسلة  69٪

أن إرمالو ا ضا   الصناعية مو ا عمال الدرامية عينفة الدراسفة التحليليفة رفا  مفو  -

اينمفا رفا ت مفو المرتلفة ال انيفة ا ضفا   العليعيفة انسفلة  ٪ 71ولفى انسفلة المرتلة ا 

ل مما يفدل علفى ارتففاع نسفلة ا ضفا   الصفناعية مفو تصفوير وعفرا مشفا د  ٪ 29

ا عمفال الدراميفة عينفة الدراسفة التحليليفة وجلفف ن فرا  السفتخداب التقنيفات التكنولوريفة 

ضا   وا نار  الك راائية وما يررفر السفلب الحدي ة وا ساليب المتعور  مو أدوات ا 

مو زياد  نسلة االعتماد على ا ضفا   الصفناعية مفو ا عمفال الدراميفة عينفة الدراسفة 

التحليليففة أيضففا  إلففى تصففوير غالليففة مشففا د ا مففو أمففاوا دا ليففة ممففا يلففزب اسففتخداب 

 ضفا   الصفناعية ا ضا   الصناعية  نار   ه  ا ماوا وما يت  االعتماد أيضا  على ا

 مو تصوير اع  المشا د مو الشارع وا ماوا الخاررية مو و ت الليل . 

 (13جدول رقم )

القالب الفني المستخدم عينة الدراسة التحليلية من حيث األعمال الدرامية تصنيف 

 في تصوير وعرا مشاهد العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 القالب الفني

 المجموع ضل راجل كله بالحب لطاووسا بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 63 1427 61 348 67 385 60 335 62 359 تراجيديا

 3 70 - - 6 33 - - 6 37 كوميديا

 34 786 39 221 27 157 40 227 32 181 ميلودراما

 100 2283 100 569 100 575 100 562 100 577 اإلجمالي

عينفة ا عمفال الدراميفة تصفني   الفه  يوضفحول السفااق ضح مفا ايانفات اليفديت      

القالففب الفنففو المسففتخدب مففو تصففوير وإارازمشففا د العمففل الدراسففة التحليليففة مففا  يففث 

  : اآلتوالدرامو 

 62أن المشا د التراريدية مو مسلسل انت السلعان را ت مو المرتلة ا ولفى انسفلة  -

ومفو المرتلفة ال ال فة  ٪32لميلودرامفا انسفلة اينما را ت مو المرتلفة ال انيفة مشفا د ا ٪

ل ومففا رففا ت المشففا د التراريديففة مففو المرتلففة  ٪ 6رففا ت المشففا د الكوميديففة انسففلة 

ورففا ت مشففا د الميلففو درامففا مففو المرتلففة  ٪60ا ولففى مففو مسلسففل العففاووس انسففلة 

تلفة ل ومفو مسلسفل ولفه االحفب رفا ت المشفا د التراريديفة مفو المر ٪40ال انية انسفلة 

ومفو المرتلفة  ٪27ومشا د الميلودرامفا مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة   ٪67ا ولى انسلة 

ل ومو مسلسل ضل رارفل رفا ت المشفا د  ٪ 6ال ال ة را ت المشا د الكوميدية انسلة 
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ورففا ت مشففا د الميلودرامففا مففو المرتلففة  ٪61التراريديففة مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

 . ٪ 39ال انية انسلة 

إرمالو عدد المشا د التراريدية التو تف  عفرا ا عمفال الدراميفة عينفة الدراسفة أن  -

اينمففا رففا ت مففو المرتلففة  ٪ 63التحليليففة مففا  يل ففا رففا  مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

ومفو المرتلفة ال ال فة رفا ت المشفا د الكوميديفة  ٪ 34ال انية مشا د الميلودرامفا انسفلة 

نسلة المشا د التراريدية التفو تف  مفا  يل فا عفرا  ل مما يدل على ارتفاع ٪3انسلة 

ويررفر جلفف إلفى رليعفة  فه  ا عمفال  أ دا  ا عمال الدرامية عينة الدراسة التحليلية

والصففراعات والخيمففات  االيديففة تتعلففق موضففوعات ا االيريمففة وتتسفف الدراميففة التففو 

ب عرضف ا مفو شفكل والمشكيت والقضايا المؤثر  على الشلاج مو الميتمر مما يسفتلز

رفففاار درامفففو تراريفففد  للتفففثثير اشفففكل أو فففر علفففى مشفففاعر المشفففا ديا وعفففوارف   

  وانفعاالت   ووردان   .  

 (14جدول رقم )

الصوت المستخدم في عينة الدراسة التحليلية من حيث األعمال الدرامية تصنيف 

 تصوير وعرا مشاهد العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 القالب الفني

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس السلطان بنت

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 74 1698 72 410 78 451 72 406 75 431 حوار

 11 252 14 77 9 51 12 65 10 59 موسيقى

مةثرات 

  وتية
87 15 91 16 73 13 82 14 333 15 

 100 2283 100 569 100 575 100 562 100 577 اإلجمالي

عينفة ا عمفال الدراميفة تصفني   الفه  يوضفح ايانفات اليفدول السفااقح مفا يتض      

الصففوت المسففتخدب مففو تصففوير وعففرا مشففا د العمففل الدراسففة التحليليففة مففا  يففث 

  : اآلتوالدرامو 

اينمففا  ٪ 75أن الحففوار مففو مسلسففل انففت السففلعان رففا  مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة  -

ومفو المرتلفة ال ال فة رفا ت  ٪15انسفلة را ت مو المرتلفة ال انيفة المفؤثرات الصفوتية 

وما را  الحوار مو المرتلة ا ولى مو مسلسل العفاووس انسفلة  ٪10الموسيقى انسلة 

ومفو المرتلفة ال ال فة  ٪16ورا ت المؤثرات الصفوتية مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة  72٪

ولفى ل ومو مسلسل وله االحب را  الحفوارمو المرتلفة ا  ٪12را ت الموسيقى انسلة 

ومففو المرتلففة ال ال ففة  ٪13والمففؤثرات الصففوتية مففو المرتلففة ال انيففة انسففلة  ٪78انسففلة 

ل ومو مسلسل ضل رارفل رفا  الحفوارمو المرتلفة ا ولفى  ٪9را ت الموسيقى انسلة 

  ٪ 14ورا ت المؤثرات الصوتية والموسيقى مو المرتلة ال انية انسلة  ٪72انسلة 

ية عينة الدراسة التحليلية را  مو المرتلة ا ولى انسفلة أن الحوار مو ا عمال الدرام -

ومففو المرتلففة  ٪ 15اينمففا رففا ت مففو المرتلففة ال انيففة المففؤثرات الصففوتية انسففلة  ٪ 74

ل مما يفدل علفى ارتففاع نسفلة الحفوار مفو ا عمفال  ٪11ال ال ة را ت الموسيقى انسلة 
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يتفرر    صفة العمفل الفدرامو  الدرامية عينة الدراسة وجلف ن را   ن الحوار  فو الفه 

ويحول ا ما ميرد  صة مكتواة إلى وا فر  قيقفو تيسفد  شخصفيات العمفل الفدرامو , 

وما أن الحوار مو العمل الدرامو يقوب او يفة رو رية ومحورية و و نقفل وتولفيل 

المعلومففات اليزمففة لشففر   صففة العمففل الففدرامو والكشفف  عففا رليعففة الشخصففيات 

 عي ة المورود  اين   . المم لة له وتوضيح ال

 (15جدول رقم )

الموضوعات االجتماعية  عينة الدراسة التحليلية من حيثاألعمال الدرامية تصنيف 

 واألحداث المتعلقة بالشباب المقدمة في العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 القالب الفني

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

موضوعات وأحداث متعلقة 

 بمشكالت أسرية
43 7 69 12 51 9 47 8 210 9 

موضوعات وأحداث متعلقة 

 بخالفات و راعات
116 20 65 12 87 15 92 16 360 16 

 5 121 4 24 5 29 6 32 6 36 موضوعات وأحداث متعلقة بالفر

موضوعات وأحداث متعلقة 

 بالبطالة
5 1 7 1 3 1 - - 15 1 

ات وأحداث متعلقة موضوع

 باإلنحراف األخالقي
97 17 110 19 140 24 136 24 483 21 

موضوعات وأحداث متعلقة 

 بالعنف والجريمة
201 35 158 28 199 35 170 30 728 32 

موضوعات وأحداث متعلقة 

 باإلغتراب وفقدان الثقة باألخرين
79 14 121 22 66 11 100 18 366 16 

 100 2283 100 569 100 575 100 562 100 577 اإلجمالي

عينفة ا عمفال الدراميفة تصفني   الفه  يوضفحضح مفا ايانفات اليفدول السفااق يت      

مفو  ةالمقدمفالموضفوعات االرتماعيفة وا  فدا  المتعلقفة االشفلاج الدراسة مفا  يفث 

  اآلتو : العمل الدرامو

نففت السففلعان أن الموضففوعات وا  ففدا  المتعلقففة اففالعن  واليريمففة مففو مسلسففل ا -

اينمفا رفا ت مفو المرتلفة ال انيفة الموضفوعات  ٪ 35را ت مو المرتلفة ا ولفى انسفلة 

ومففو المرتلففة ال ال ففة رففا ت  ٪20وا  ففدا  المتعلقففة االخيمففات والصففراعات انسففلة 

ل ومففا رفففا ت  ٪ 17الموضففوعات وا  ففدا  المتعلقفففة اففا نحراا ا  ي ففو انسفففلة 

العن  واليريمففة مففو المرتلففة ا ولففى مففو مسلسففل الموضففوعات وا  ففدا  المتعلقففة افف

ورففا ت الموضففوعات وا  ففدا  المتعلقففة اففا غتراج ومقففدان  ٪28العففاووس انسففلة 

اينمففا رففا ت الموضففوعات وا  ففدا   ٪22ال قففة اففا  ريا مففو المرتلففة ال انيففة انسففلة 

لففه ل ومففو مسلسففل و ٪ 19المتعلقففة اففا نحراا ا  ي ففو مففو المرتلففة ال ال ففة امقففدار

االحب را ت الموضوعات وا  فدا  المتعلقفة افالعن  واليريمفة مفو المرتلفة ا ولفى 

والموضوعات وا  دا  المتعلقة اا نحراا ا  ي و مو المرتلفة ال انيفة  ٪35انسلة 

اينما را ت الموضوعات وا  دا  المتعلقفة االخيمفات والصفراعات مفو  ٪24انسلة 
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مسلسفل ضفل رارفل رفا ت الموضفوعات وا  فدا  ل ومفو ٪15المرتلة ال ال ة انسلة 

ورففا ت الموضففوعات   ٪30المتعلقففة اففالعن  واليريمففة مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

اينمفا رفا ت  ٪ 24وا  دا  المتعلقة افا نحراا ا  ي فو مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة 

ال ال فة  الموضوعات وا  دا  المتعلقة اا غتراج ومقدان ال قفة افا  ريا مفو المرتلفة

 . ٪18انسلة 

أن إرمففالو عففدد الموضففوعات وا  ففدا  المتعلقففة اففالعن  واليريمففة مففو ا عمففال  -

اينمفا رفا ت مفو  ٪ 32الدرامية عينة الدراسة التحليلية را  مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة 

ومفو  ٪ 21المرتلة ال انية الموضوعات وا  دا  المتعلقة اا نحراا ا  ي و انسلة 

ة ال ال فففة رفففا ت الموضفففوعات وا  فففدا  المتعلقفففة االخيمفففات والصفففراعات المرتلففف

ل ممففا يففدل علففى ارتفففاع نسففب العنفف   ٪16وا غتففراج ومقففدان ال قففة اففا  ريا انسففلة 

واليريمففة وا نحففراا ا  ي ففو والخيمففات والصففراعات وا غتففراج ومقففدان ال قففة 

لففف إلففى و ففر  اليففرائ  التففو اففا  ريا مففو ا عمففال الدراميففة عينففة الدراسففة ويررففر ج

يقدم ا السياق الدرامو وتعفدد ا م فل رفرائ  القتفل ورفرائ  النصفب وا  تيفال ورفرائ  

التعد  على ا  فريا ورفرائ  التحفرو وا غتصفاج ورفرائ  ا تيفار غيفر المشفروع 

م ل ا تيار االمخدرات وا تيار االسي  وا تيار ااآلثار ل ومفا تررفر إرتففاع نسفب 

ال السففللية السففعة التففو تقففوب ا ففا اعفف  عففا ا  ي ففو إلففى السففلوويات وا ما نحففرا

الشخصفيات الدراميففة م فل شففرج الخمففور وإ امفة العي ففات غيفر المشففروعة وم ففا ر 

السلو  ا  ر  الغير ميئمة لقي  الميتمر الدينيفة وا  ي يفة وا نسفانية واالرتماعيفة 

ت والصففراعات دا ففل ا عمففال الدراميففة ل واا ضفامة إلففى جلففف إرتفعففت نسففلة الخيمفا

نتيية لك ر  المشكيت والمشا نات وإمتقاد ورود المحلة ايا الشخصيات الدراميفة مفو 

إرففار السففياق الففدرامو ل وومففا إرتفعففت أيضففا  نسففلة ا غتففراج ومقففدان ال قففة اففا  ريا 

لك ففر  شففعور اعفف  الشخصففيات الدراميففة اففال ل  وا ضففع اد نتييففة لخيانففة اعفف  

شخصيات الدراميفة ا  فر  التفو  امفت اممارسفة العنف  وإرتكفاج اليفرائ  والحفاق ال

ا ج  والضففرر امففا  ففول   ل ومففو ضففو  جلففف ييففب علففى مففؤلفيا ا عمففال الدراميففة 

الحففرص علففى عففدب الملالغففة مففو عففرا المشففا د الخالففة اممارسففة العنفف  السففلووو 

ة ييب أن تؤثر تثثيرا  إيياايفا  واليريمة وا نحراا ا  ي و  يث أن ا عمال الدرامي

علففى المشففا ديا و الففة  الشففلاج عففا رريففق تقففدي  الشخصففيات الدراميففة التففو تتسفف  

اا  ي يففات الفاضففلة والملففاد   والقففي  الرميعففة لكففو تم ففل  ففدو  لففالحة وم ففل عليففا 

 يقتد  ا ا المشا ديا و الة  الشلاج مو أ ي    وسلوويات   .  
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 (16جدول رقم )

أسلوب عرا األحداث عينة الدراسة التحليلية من حيث األعمال الدرامية تصنيف 

 والموضوعات في العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 القالب الفني

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

عرا الموضوع بعمم مع 

 توضيح جميع التفا يل 
395 68 409 73 366 64 382 67 1552 68 

عرا الموضوع بشكل سطحي 

 دون تعمم
182 32 153 27 209 36 187 33 731 32 

 100 2283 100 569 100 575 100 562 100 577 اإلجمالي

عينفة ا عمفال الدراميفة تصفني   الفه  يوضفحضح مفا ايانفات اليفدول السفااق يت      

والموضفوعات ورريقفة معاليت فا أسلوج عرا ا  فدا  الدراسة التحليلية ما  يث 

  :اآلتو

مففو مسلسففل انففت  عففرا الموضففوع اعمففق مففر توضففيح رميففر التفالففيلأن أسففلوج  -

اينمفا رفا  مفو المرتلفة ال انيفة أسفلوج   ٪ 68السفلعان رفا  مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة 

عففرا أسففلوج  ل ومففا رفا  ٪32انسفلة  عفرا الموضففوع اشفكل سففعحو دون تعمففق

مو المرتلة ا ولى مو مسلسفل العفاووس  ضيح رمير التفاليلالموضوع اعمق مر تو

مففو المرتلففة  عففرا الموضففوع اشففكل سففعحو دون تعمففقأسففلوج  ورففا  ٪73انسففلة 

عرا الموضفوع اعمفق مفر ل ومو مسلسل وله االحب را  أسلوج  ٪27ال انية انسلة 

عفرا الموضفوع وأسفلوج  ٪64مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة  توضيح رميفر التفالفيل

ل ومفو مسلسفل ضفل رارفل  ٪36مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة  ل سفعحو دون تعمفقاشك

أسففلوج  ورففا  ٪67مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة عففرا الموضففوع اعمففق رففا  أسففلوج 

 . ٪ 33مو المرتلة ال انية انسلة  عرا الموضوع اشكل سعحو دون تعمق

التحليلية رفا  مو ا عمال الدرامية عينة الدراسة  عرا الموضوع اعمقأن أسلوج  -

عفرا الموضفوع اينما را  مو المرتلة ال انيفة أسفلوج  ٪68مو المرتلة ا ولى انسلة 

عففرا  أسفلوج ل ممفا يففدل علفى ارتففاع نسفلة ٪ 32انسفلة  اشفكل سفعحو دون تعمفق

  تمفابوجلفف ن فرا  ال مو ا عمال الدراميفة عينفة الدراسفة التحليليفة اعمق اتالموضوع

وا  فدا   االرتماعيفةرامو والمخر  ا   ار الموضفوعات وي  ما المؤل  للعمل الد

ما  يل عرا رمير اليوانب التفصيلية ل ه  الموضوعات وا  دا  ا دا إ فدا  

ل ومففو ضففو  جلففف وسففلوويات    أمكففار المشففا ديا وإتيا ففات  أولففر تففثثير ممكففا علففى 

الغففة ييففب علففى رميففر المسففؤوليا عففا لففناعة وإنتففا  ا عمففال الدراميففة عففدب المل

والتعمق مفو عفرا التفالفيل الد يقفة والكاملفة والتعمفق مفو عفرا مشفا د اليريمفة 

الكاملففة  يففث أن جلففف يععففو تففثثيرا  سففلليا  علففى مشففاعر المشففا ديا وورففدان   ومففا أن 

التيسيد الكامل لليريمة مو المشا د الدرامية يؤد  إلى تقليد اع  ا شفخاص ل فا مفو 

 ل سو  على الميتمر . الوا ر االرتماعو مما يؤثر اشك
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 (17جدول رقم )

سبيعة الجرائم التي  عينة الدراسة التحليلية من حيثاألعمال الدرامية تصنيف 

 تتناولها أحداث العمل الدرامي

 لدرامي

 سبيعة الجرائم

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 52 379 65 111 65 130 46 73 32 65 جرائم ضد األفرد

 11 77 4 7 5 10 13 21 19 39 جرائم ضد الممتلكات

 37 272 31 52 30 59 41 64 49 97 جرائم ضد القيم واألخالق

 100 728 100 170 100 199 100 158 100 201 اإلجمالي

عينفة ا عمفال الدراميفة تصفني   الفه  يوضفحضح مفا ايانفات اليفدول السفااق يت      

  اآلتو : رليعة اليرائ  التو تتناول ا أ دا  العمل الدرامو دراسة التحليلية ما  يثال

 

أن اليرائ  التو إرتكلفت ضفد القفي  وا  فيق مفو مسلسفل انفت السفلعان رفا ت مفو  -

اينما را ت مو المرتلفة ال انيفة اليفرائ  التفو إرتكلفت ضفد  ٪ 49المرتلة ا ولى انسلة 

مرتلفة ال ال فة رفا ت اليفرائ  التفو إرتكلفت ضفد الممتلكفات ومفو ال ٪32ا مراد انسفلة 

ل ومفا رفا ت اليفرائ  التفو إرتكلفت ضفد ا مفراد مفو المرتلفة ا ولفى مفو  ٪ 19انسلة 

ورا ت اليفرائ  التفو إرتكلفت ضفد القفي  وا  فيق مفو  ٪46مسلسل العاووس انسلة 

الممتلكففات مففو  اينمففا رففا ت اليففرائ  التففو إرتكلففت ضففد ٪41المرتلففة ال انيففة انسففلة 

ل ومو مسلسل وله االحب را ت اليرائ  التو إرتكلت ضفد  ٪ 13المرتلة ال ال ة امقدار

اليرائ  التو إرتكلت ضد القفي  وا  فيق مفو  و ٪65ا مراد مو المرتلة ا ولى انسلة 

اينمففا رففا ت اليففرائ  التففو إرتكلففت ضففد الممتلكففات مففو  ٪30المرتلففة ال انيففة انسففلة 

ل ومو مسلسفل ضفل رارفل رفا ت اليفرائ  التفو إرتكلفت ضفد ٪5 ة انسلة المرتلة ال ال

ورففا ت اليففرائ  التففو إرتكلففت ضففد القففي   ٪65ا مففراد مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

اينمففا رففا ت اليففرائ  التففو إرتكلففت ضففد  ٪31وا  ففيق مففو المرتلففة ال انيففة انسففلة 

 . ٪4الممتلكات مو المرتلة ال ال ة انسلة 

دد اليرائ  التو إرتكلت ضد ا مراد مو ا عمال الدرامية عينة الدراسفة أن إرمالو ع -

اينما را ت مو المرتلة ال انيفة اليفرائ   ٪ 52التحليلية را ت مو المرتلة ا ولى انسلة 

ومو المرتلة ال ال ة رفا ت اليفرائ  التفو  ٪ 37التو إرتكلت ضد القي  وا  يق انسلة 

ل مما يدل على ارتفاع نسفلة اليفرائ  التفو إرتكلفت  ٪11إرتكلت ضد الممتلكات انسلة 

ضد ا مراد مو ا عمال الدرامية عينة الدراسة التحليلية ن را  لضع  القفي  والملفاد   

ا نسففانية وا  ي يففة واالرتماعيففة لففلع  الشخصففيات الدراميففة التففو تقففوب ا رتكففاج 

 لدرامو . العديد ما اليرائ  ضد ا شخاص ا  ريا مو إرار السياق ا
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 (18جدول رقم )

أنواع الجرائم التي  عينة الدراسة التحليلية من حيثاألعمال الدرامية تصنيف 

 يتناولها العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 أنواع الجرائم

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 1 5 - - 2 4 - - 1 1 إنتحال  فة

 11 82 2 4 26 51 5 8 10 19 نصب وإحتيال

 42 303 61 103 44 89 54 86 12 25 إعتداء على أأخاص 

 6 46 8 14 9 17 3 5 5 10 أروع في قتل

 1 10 2 3 1 2 1 1 2 4 قتل

 4 30 4 6 - - 6 9 8 15 خطف 

 3 24 3 5 5 10 1 2 3 7 تزوير

 8 56 11 19 6 12 3 5 10 20 رأوة

 3 22 5 9 1 2 7 11 - - غتصابتحرش وإ

 11 77 4 7 5 10 14 21 19 39 إعتداء على ممتلكات

 7 57 - - - - 6 10 24 47 اإلتجار بالمخدرات

 2 11 - - - - - - 5 11 اإلتجار بالسال 

 1 5 - - 1 2 - - 1 3 اإلتجار باألثار

 100 728 100 170 100 199 100 158 100 201 اإلجمالي

عينفة ا عمفال الدراميفة تصفني   الفه  يوضفحمفا ايانفات اليفدول السفااق ضح يت      

  اآلتو : أنواع اليرائ  التو يتناول ا العمل الدرامو الدراسة التحليلية ما  يث

 

 ٪24أن ا تيار االمخدرات مو مسلسل انت السلعان را  مو المرتلة ا ولفى انسفلة  -

ومفو المرتلفة ال ال فة  ٪19لفة ال انيفة انسفلة اينما را  ا عتدا  على الممتلكات مو المرت

 ل ومفا رفا  ٪ 12را  ا عتدا  على ا شفخاص االضفرج والحفاق الضفرر ا ف  انسفلة 

ا عتدا  على ا شخاص االضرج والحاق الضرر ا   مو المرتلة ا ولفى مفو مسلسفل 

  ٪14ا عتفدا  علفى الممتلكفات مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة  ورفا  ٪54العاووس انسلة 

ل ومو مسلسل وله االحب  ٪ 7اينما را التحرو وا غتصاج مو المرتلة ال ال ة امقدار

را  ا عتدا  على ا شخاص االضرج والحاق الضرر ا   مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة 

اينمفا رفا  الشفروع مفو  ٪26ورا  النصب وا  تيفال مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة  44٪

ا عتففدا  علففى  ل ومففو مسلسففل ضففل رارففل رففا ٪9ة القتففل مففو المرتلففة ال ال ففة انسففل

ورففا ت  ٪61ا شففخاص االضففرج والحففاق الضففرر ا فف  مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

اينما را  الشروع مفو القتفل مفو المرتلفة ال ال فة  ٪ 11الرشو  مو المرتلة ال انية انسلة 

 . ٪8انسلة 

لضففرر ا فف  مففو أن إرمففالو رففرائ   ا عتففدا  علففى ا شففخاص االضففرج والحففاق ا -

اينمففا  ٪ 42ا عمفال الدراميففة عينففة الدراسففة التحليليففة رفا  مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 

را ت مو المرتلة ال انيفة رفرائ  النصفب وا  تيفال ورفرائ  ا عتفدا  علفى الممتلكفات 

ل ممففا يففدل علففى  ٪8ومففو المرتلففة ال ال ففة رففا ت رففرائ  الرشففو  انسففلة  ٪ 11انسففلة 
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ا عتفدا  علفى ا شفخاص االضفرج والحفاق الضفرر ا ف  ورفرائ   ارتفاع نسفلة رفرائ 

النصففب وا  تيففال ورففرائ  ا عتففدا  علففى الممتلكففات ويررففر جلففف إلففى زيففاد  نسففلة 

الصراعات والمشكيت والعن  السفلووو افيا الشخصفيات الدراميفة ومفا تررفر زيفاد  

 سففرية نسففب  ففه  اليففرائ  أيضففا  إلففى غيففاج الضففمير ا نسففانو وضففع  الففرواا  ا

واالرتماعية و لة التمسف االقي  ا نسانية وا  ي يفة لفلع  الشخصفيات الدراميفة مفو 

 إرار السياق الدرامو . 

 (19جدول رقم )

أسباب ودوافع إرتكاب  عينة الدراسة التحليلية من حيثاألعمال الدرامية تصنيف 

 الجرائم وممارسة العنف السلوكي للشخصيات الدرامية

 العمل 

 دراميال

 األسباب والدوافع

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 22 160 15 25 21 42 23 36 28 57 اإلضطرابات النفسية

التنشئة االجتماعية والتأثر 

 بالمحيط االجتماعي
99 50 71 45 91 46 93 55 354 49 

 29 214 30 52 33 66 32 51 22 45 دافع اإلنتقام 

 100 728 100 170 100 199 100 158 100 201 اإلجمالي

عينفة ا عمفال الدراميفة تصفني   الفه  يوضفحضح مفا ايانفات اليفدول السفااق يت      

أسفففلاج ودوامفففر إرتكفففاج اليفففرائ  وممارسفففة العنففف  السفففلووو الدراسفففة مفففا  يفففث 

  اآلتو : للشخصيات الدرامية

ثر اففالمحي  االرتمففاعو مففو مسلسففل انففت السففلعان رففا  أن التنشففعة االرتماعيففة والتففث -

مففو المرتلفة ا ولففى إرتكفاج اليفرائ  وممارسففة العنف  السفلووو وث فد أسفلاج ودوامففر 

ومففو  ٪28اينمففا رففا ت مففو المرتلففة ال انيففة ا ضففعرااات النفسففية انسففلة  ٪ 50انسففلة 

االرتماعيفة والتفثثر  ل ومفا رفا ت التنشفعة ٪ 22المرتلة ال ال ة را  دامر ا نتقاب انسفلة 

إرتكفاج اليفرائ  وممارسفة العنف  السفلووو االمحي  االرتماعو وث د أسفلاج ودوامفر 

ورفا  دامفر ا نتقفاب مفو المرتلفة  ٪45مو المرتلة ا ولى مفو مسلسفل العفاووس انسفلة 

ل  ٪ 23اينما را ت ا ضعرااات النفسية مو المرتلفة ال ال فة امقفدار ٪32ال انية انسلة 

ل ولففه االحففب رففا ت التنشففعة االرتماعيففة والتففثثر اففالمحي  االرتمففاعو مففو ومففو مسلسفف

اينمففا  ٪33ورففا  دامففر ا نتقففاب مففو المرتلففة ال انيففة انسففلة  ٪46المرتلففة ا ولففى انسففلة 

ل ومفو مسلسفل ضفل رارفل ٪21ا ضعرااات النفسية مو المرتلة ال ال ة انسفلة  را ت

 ٪55االرتماعو مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة را ت التنشعة االرتماعية والتثثر االمحي  

اينمفا رفا ت ا ضفعرااات النفسفية  ٪ 30ورا  دامر ا نتقاب مفو المرتلفة ال انيفة انسفلة 

 . ٪15مو المرتلة ال ال ة انسلة 

إرتكففاج أن التنشففعة االرتماعيففة والتففثثر اففالمحي  االرتمففاعو وث ففد أسففلاج ودوامففر  -

ا عمفال الدراميفة عينفة الدراسفة التحليليفة رفا   مفواليرائ  وممارسة العنف  السفلووو 

 ٪ 29اينما را  مو المرتلة ال انيفة دامفر ا نتقفاب انسفلة  ٪ 49مو المرتلة ا ولى انسلة 
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ل ممفا يفدل علفى ارتففاع  ٪22ومو المرتلة ال ال فة رفا ت ا ضفعرااات النفسفية انسفلة 

لشخصفيات الدراميفة  يفث نسلة تفثثير التنشفعة االرتماعيفة والمحفي  االرتمفاعو علفى ا

يؤد  التفكف ا سر  والمشكيت ا سرية وو ر  الصراعات والخيمات وا متقاد إلفى 

الحنان والدمو  ا سر  إلى  دو   تنشعة إرتماعية غيفر سفوية تفؤثر علفى سفلوويات 

الشخصيات الدرامية تفثثيرا  سفلليا  ومفا يم فل المحفي  االرتمفاعو للشخصفيات الدراميفة 

أ يانففا  اضففع  القففي  ا نسففانية وا  ي يففة ايعففة غيففر لففالحة تنشففث ا ففا  ففه   الفه  يتسفف 

الشخصيات الدرامية وتؤثر علي ا تثثيرا  سيعا  وييعل فا تقفوب اممارسفة العنف  السفلووو 

 مر ا شخاص ا  ريا وترتكب اليرائ  مو إرار السياق الدرامو . 

 (20جدول رقم )

النهاية الدرامية  ة الدراسة التحليلية من حيثعيناألعمال الدرامية تصنيف 

 للشخصيات التي تقوم بإرتكاب الجرائم وممارسة العنف السلوكي في العمل الدرامي

 العمل 

 الدرامي

 النهاية الدرامية

 المجموع ضل راجل كله بالحب الطاووس بنت السلطان

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

تعرا الشخصيات المرتكبة 

 بة القانونيةللجرائم للمعاق
11 5 14 9 24 12 9 5 58 8 

تعرا الشخصيات المرتكبة 

 للجرائم للحوادث
2 1 9 6 5 3 - - 16 2 

 1 10 1 2 1 1 2 3 2 4 وفاة الشخصيات المرتكبة للجرائم

عدم حدوث أيء للشخصيات 

 المرتكبة للجرائم
182 91 132 83 169 84 159 94 642 88 

ترك النهايات مفتوحة لخيال 

 مشاهدينال
2 1 - - - - - - 2 1 

 100 728 100 170 100 199 100 158 100 201 اإلجمالي

عينفة ا عمفال الدراميفة تصفني   الفه  يوضفحضح مفا ايانفات اليفدول السفااق يت      

الن ايفة الدراميففة للشخصفيات التفو تقفوب ا رتكفاج اليففرائ   الدراسفة التحليليفة مفا  يفث

  آلتو :ا عمل الدرامووممارسة العن  السلووو مو ال

أن عدب  دو  شو  للشخصيات المرتكلة لليرائ  مو مسلسل انت السلعان را  مفو  -

اينمفا رفا  مفو المرتلفة ال انيفة التعفرا للمعا لفة القانونيفة  ٪ 91المرتلة ا ولى انسفلة 

ل  ٪ 2ومو المرتلة ال ال ة رفا ت ومفا  الشخصفيات المرتكلفة لليفرائ  انسفلة  ٪5انسلة 

عففدب  ففدو  شففو  للشخصففيات المرتكلففة لليففرائ  مففو المرتلففة ا ولففى مففو  ا ومففا رفف

التعففرا للمعا لففة القانونيففة مففو المرتلففة ال انيففة  ورففا  ٪83مسلسففل العففاووس انسففلة 

ل ومفو مسلسفل  ٪ 6اينما را  التعرا للحواد  مو المرتلة ال ال فة امقفدار   ٪9انسلة 

لفة لليفرائ  مفو المرتلفة ا ولفى عفدب  فدو  شفو  للشخصفيات المرتك وله االحب رفا 

اينمفا رفا   ٪12التعرا للمعا لة القانونية مو المرتلة ال انيفة انسفلة  ورا  ٪84انسلة 

عفدب  ل ومفو مسلسفل ضفل رارفل رفا ٪3التعرا للحواد  مفو المرتلفة ال ال فة انسفلة 

 ورففا   ٪94 ففدو  شففو  للشخصففيات المرتكلففة لليففرائ  مففو المرتلففة ا ولففى انسففلة 
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اينما رفا ت ومفا  الشخصفيات  ٪ 5لمعا لة القانونية مو المرتلة ال انية انسلة التعرا ل

 . ٪1المرتكلة لليرائ  مو المرتلة ال ال ة انسلة 

أن إرمففالو الن ايففات الدراميففة للشخصففيات التففو تقففوب اممارسففة العنفف  السففلووو  - 

م لففة مففو عففدب وإرتكففاج اليففرائ  مففو ا عمففال الدراميففة عينففة الدراسففة التحليليففة والمت

اينمفا رفا  مفو  ٪ 88 دو  شو  ل فه  الشخصفيات رفا ت مفو المرتلفة ا ولفى انسفلة 

ومفو المرتلفة ال ال فة  ٪ 8المرتلفة ال انيفة تعفرا الشخصفيات للمعا لفة القانونيفة انسفلة 

ل مما يفدل علفى ارتففاع نسفلة الن ايفات  ٪2را ت تعرا الشخصيات للحواد  انسلة 

للشخصيات الدراميفة التفو ترتكفب اليفرائ  مفو ا عمفال  المتم لة مو عدب  دو  شو 

الدراميففة و ففد يررففر جلففف إلففى ر يففة مففؤلفيا ا عمففال الدراميففة التففو تتم ففل مففو   يففاب 

الشخصية الدرامية التو تم ل عنصفر الشفر وا نحفراا ا  ي فو ا رتكفاج عفدد وليفر 

ميفر  فه  اليفرائ  ما اليرائ  على مدار  لقات العمل الدرامو وعدب محاسلت ا علفى ر

نتيية لنيا  ا مو ال روج أو إ فا  ا دلفة التفو تفدين ا اينمفا تحاسفب مقف  علفى اعف  

 ه  اليرائ   ما  يل تعرض ا للمعا لة القانونية أو تكون ن ايت ا اتعرضف ا للحفواد  

 أو تعرض ا للوما  مو الحلقات ا  ير  ما العمل الدرامو . 

 مقترحات الدراسة :

  النتففائج التففو تولففلت إلي ففا الدراسففة تفف  وضففر اعفف  المقتر ففات التففو مففو ضففو      

ييففب علففى  المسففؤوليا عففا لففناعة وإنتففا  ا عمففال الدراميففة التليفزيونيففة المصففرية 

 ا لتزاب ا ا والتو ما أ م ا : 

ضرور  الحرص على تقدي  أعمال  درامية  ادمفة تعكف  الوا فر االرتمفاعو للشفلاج  -

يا والمشففكيت االرتماعيففة المففؤثر  عليففه مففا  ففيل سففياق درامففو وتتنففاول أ فف  القضففا

 يسعى إلى رر  ومعالية  ه  القضايا والمشكيت . 

ا  تماب ا نتا  وتقدي  ا عمال الدرامية التليفزيونية المصرية التفو تتناسفب مفر القفي   -

اج ا فه  والملفاد   الدينيفة وا نسفانية وا  ي يفة للميتمفر المصفر   يفث يتفثثر الشفل

ا عمفال الدراميفة مفا  فيل تفثثر   اا معفال والسفلوويات التفو تمارسف ا الشخصفيات 

 الدرامية مو  ه  ا عمال الدرامية . 

الحففرص علففى عففدب ا و ففار مففا عففرا مشففا د العنفف  السففلووو واليريمففة دا ففل  -

اعر ا عمففال الدراميففة التليفزيونيففة المصففرية  يففث يففؤثر جلففف تففثثيرا  سففلليا  علففى مشفف

المشا ديا ووردان   وما يم ل جلفف أيضفا  تفثثيرا  سفيعا  علفى الشفلاج الفهيا  فد يتفثثرون 

امشا د العن  التو يشا دون ا ويقومون اتقليد ا مما يفنعك  إنعكاسفا  سفلليا  ويزيفد مفا 

 إنتشار معدالت العن  واليريمة مو الميتمر المصر  . 

اا ا  ي ففو والسففلووو لففلع  عففدب الملالغففة مففو عففرا وتقففدي  مشففا د ا نحففر -

الشخصيات الدرامية  يث ييب أن تكون  فه  الشخصفيات الدراميفة  فدو  وم فل أعلفى 

 يقتد  اه الشلاج مو الميتمر المصر  مو سلوويات   وأمعال   . 
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ا اتعاد عا عرا وتقدي  مشا د اليريمة اشكل وامفل مفا  فيل عفرا التفالفيل  -

 فا وتنفيفه ا وإرتكاا فا مفو ا عمفال الدراميفة  يفث يفؤد  الد يقة المتعلقة افالتخعي  إلي

جلف إلى إععا  اع  المشا ديا و الة الشلاج الهيا يكونون  أو ر مفيي  لإلنحفراا 

 مكر  وإنعلاع عا ويفية إرتكاا   لليرائ  مو الميتمر . 

الحرص على وضر ن ايات سفيعة للشخصفيات الدراميفة التفو تقفوب ا رتكفاج اليفرائ   -

اتعرض   للمعا لفة القانونيفة أو لفلع  الن ايفات السفيعة التفو تكفون ام اافة علفر   سوا 

 وموع ة للتحهير ما إرتكاج اليرائ  . 
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 مراجع الدراسة : 
ك إتجاهات الجمهور نحو معالجة الدراما المصرية لمشيكلة العنوسية   إيناس محمد علو الشيخ ل 1)

ارستير غير منشور   )ولية ا عيب ل رامعة القا ر  ل  سف  ل رسالة مفي المجتمع المصري ك 

 .  2ص .  2016ا جاعة والتليفزيون ل 

ك معالجة العنف في األفالم العربية واألجنبية بالقنوات الفويائية وعالقتيه غاد  ممدو  أميا ,   2) 

ا عفيب ل  ل رسالة مارستسر غير منشفور  )وليفة بالميول العدوانية لدى الشباب   المصري ك

 . 139ص .  2012رامعة القا ر  ل  س  ا جاعة والتليفزيون ل 

ك تعييرا المييراهقين ألفييالم ومسلسييالت التليفزيييون المصييري وعالقتييه   أ مففد أ مففد ع مففان ل 3) 

ل الميلفة المصفرية للحفو  الفرأ   بإتجاهاتهم نحو سيلطة كيل مين األب واألم داخيل األسيرة ك

 .  259  ص 2017عة القا ر  ل العدد الراار ل العاب ) ولية ا عيب ل رام

ك العالقييات األسييرية فيي المسلسييالت العربييية التييي يعرضييها التليفزيييون دينفا منصففور محمففد ,   4) 

رسفالة مارسفتير غيفر منشفور  )وليفة  وأثرها على دعم ثقافة الحوار في المجتميع المصيري ك

 .  153  ص 2012ن ل ا عيب ل رامعة القا ر  ل  س  ا جاعة والتليفزيو

ك سيكولوجيا اإلنحراف االجتماعي في الدراما وعالقته بالسلوك العدواني    مرو  وائل غالو5)

ميلة اللحو  والدراسات ا عيمية ) ولية ا عيب ل رامعة القا ر  ل العدد  لدى الشباب ك

  2020ال انو عشر ل 

المستحدثة كما تعكسها الدراما المصرية ك األنماس السلوكية   غاد  أ مد علد الر ما ل 6) 

) الميلة العراية للحو  ا عيب واالتصال ل العدد السادس وعالقتها بتبني الشباب لها ك

   . 2019والعشريا ل 

ك إتجاهيات الجمهيور المصيري نحيو معالجية المسلسيالت واألفيالم لقويايا   محمد شرا أمفيا ل7) 

ا  غيفر منشفور  )وليفة ا عفيب ل رامعفة القفا ر  ل  سف  ل رسالة دوتوراإلنحرافات السلوكية ك 

     2019ا جاعة والتليفزيون ل 

ك اإلغتييراب عيين النسييم القيمييي بالييدراما التليفزيونييية وعالقفتييه  محمففود محمففد علففد الحلففي  ل( 8) 

ل الميلففة المصففرية للحففو  ا عففيب ) وليففة ا عففيب ل بييالتحرر االجتميياعي لييدى المييراهقين ك 

 .  2019القا ر  ل العددالتاسر والستون ل رامعة 

ك الشخصيات الدرامية المةثرة في تشكيل سلوك الشباب المصري  مد  علد ال ا رل    ياسميا9) 

ل رسالة مارستير غير منشور  )ولية ا عفيب ل رامعفة القفا ر  ل  سف  ا جاعفة والتليفزيفون ل ك

2017 .   

الشباب للمسلسيالت المصيرية وعالقتهيا بسيلوكياتهم  ك تعرالمي  عي  الديا مصعفى ل  (10) 

ل رسالة دوتورا  غير منشور  )ولية ا عفيب ل رامعفة القفا ر  ل  سف  ا جاعفة والتليفزيفون ل  ك

2016.   

ك عالقة التعرا للدراما األجنبية التي تعرضها الفوائيات العربية بمنظومة   سار  على مايد , 11)

رسالة مارستير غير منشور  ) رامعة المنصور  , وليفة اآلداج  ,ي كالقيم لدى الشباب الجامع

   . 2016,  س  ا عيب , 

 ك تأثير المسلسالت التليفزيونية األجنبية المدبلجة على قيم الشباب كماضل للحت عزيز ل   12)

ل رسففالة ماريسففتير غيففر منشففور  ) القففا ر  ل مروففز اللحففو  والدراسففات ا عيميففة ل  سفف  

   .2014راسات االرتماعية ل الد

 المعروضيي ة فيي ي القنيي وات المدبلجيية ك القيييم التييي تقييدمها المسلسييالتدينففا علففد ن النيففار  13) 

رسالة مارستير غير منشـور  ) وليفة ا عفيب  الفوائية العربية ومدى إدراك المراهقين لها ك

 ) .2008 رامعة القا ر  ل  س  ا جاعة والتليفزيون ل ل
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العربيية  كتأثير الدراما العربية واألجنبية المقدمة في القنوات الفوي ائية   رانيا أ مد مصعفى14) 

رامعففة  وليفة ا عففيب لغير منشففور  )ل رسففالة مارسفتيرعليى قيييم واتجاهيات الشييباب العربييك

    .2006القا ر  ل  س  ا جاعة والتليفزيون ل 

ي للمواد الدرامية المقدمة بمنصات التليفزيون ك تعرا الشباب الجامعأشرا  اش  ل  زينب  15) 

رسففالة مارسففتير غيففر  عبيير اإلنترنييت وعالقتييه بترتيييب أولويييات القوييايا المجتمعييية لييديهم ك

   2021منشور  ) ولية التراية النوعية ل رامعة اورسعيد ل  س  ا عيب ل 

مية على أنماس عالقة الشيباب ك تأثير التعرا للدراما عبر المنصات الرق ل غاد  أ مد النشار(16) 

ل الميلة العلميفة للحفو  ا جاعفة والتليفزيفون ) وليفة ا عفيب ل رامعفة بالدراما التليفزيونية ك 

   .2018القا ر  ل العدد ال اما عشرل 

ك  ورة رجل القواء في الدراما المعروضة بالقنوات الفوائية إنيو ا يت لليب ل ( 17) 

ل رسالة مارستير غير منشور  )ولية لدى الشباب الجامعي ك وعالقتها بالصورة الىهنية

   .2017ا عيب ل رامعة القا ر  ل  س  ا جاعة والتليفزيون ل 

ك معالجة المشكالت االجتماعية واإلقتصيادية للشيباب المصيري فيي   ياسميا أ مد علو مؤاد ل 18)

ل رسففالة نحييو المسييتقبل ك األفييالم والمسلسييالت العربييية وعالقيية  ليي  بإتجاهاتييه وتطلعاتييه

   .2016دوتورا  غير منشور  )ولية ا عيب ل رامعة القا ر  ل  س  ا جاعة والتليفزيون ل 

ك  ورة البطيل فيي اليدراما العربيية وأثرهيا تقيديم نميو   القيدوة   نورا زين   لالح محمد ل 19) 

معففة القففا ر  ل  سفف  ل رسففالة مارسففتير غيففر منشففور  )وليففة ا عففيب ل راللشييباب المصييري ك 

   .2017ا جاعة والتليفزيون ل 

 (20) yasmen youfozer ,Effect of creative drama on adolescents skills , 

Eurasian journal of educational research , number 47 .2012                                                                                

 (21)Vu , Hong " The effect of Korean television drama on youth women " ,, 

Journal of Communication march, 2011 .                                                                                                       

بيين التعيرا لليدراما األجنبيية المقدمية عليى الفويائيات  ك العالقة   متحو محمد شم  الديا ,22)

 رسففالة مارسففتير غيففر منشففـور  ) وليففة ا عففيب ل, العربييية وأسييلوب حييياة الشييباب العربييي ك 

 ).2011 رامعة القا ر  ل  س  ا جاعة  والتليفزيون ل

 (23) Jaunting Luy "The effect of the korean television drama viewing on cultural 

identity of Chinese youth " , Istanbul , faith university , Istanbul , Turkey , 

2008 . 

رسالة  ك  ورة الشباب في الدراما التي يقدمها التليفزيون المصري كا مير  سما  مر  ل   24) 

   .2007ون ل مارستير غير منشور  ) ولية ا عيب ل رامعة القا ر  ل  س  ا جاعة والتليفزي

  ص 2015) القفا ر  ل عفال  الكتفب ل  نظريات اإلعالم وإتجاهيات التيأثير  محمد علد الحميد ل 25) 

331 . 

 (26) Miller K , Communication theories : Perspectives processes and 

contexts . New York : McGraw Hill 2011. p.27.                      

 .    332ل مررر سااق ل ص  نظريات اإلعالم وإتجاهات التأثير  محمد علد الحميد ل 27) 

  ص 2011)الريفاا ل دار الفورا للنشفر ل  نظريات التأثير اإلعالميية  علد الحامظ عوارو ل 28) 

26 0   

) القفا ر  ل الفدار المصفرية  اإلتصيال ونظرياتيه المعا يرةمكاو  ل ليلى  سفيا ل     سا عماد29) 

 .  159  ص 2016الللنانية ل

 (30) EM Griffin , A first look at communication theory . New York : 

McGraw Hill . 2012 . p..366                                                                                                                                  
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 .  299ل مررر سااق ل ص  اإلتصال ونظرياته المعا رة   سا عماد مكاو  ل ليلى  سيا ل 31) 

  (32) Stanely , J. Baran ,Dennis ,K .Daavis , mass communication 

theory : foundation , ferment and future, Canada , Wadsworth Engage 

learning , 2012 , p. 401 .                                          

 (33) Michael Morgan and James shanahan The state of cultivation , journal 

of broadcasting and electronic media , vol .45 ,No . 2 , 2010 . P .337 .                                                           

 (34) Getbner ,G,Gross L .Morgan M ,Signorielli N , & Jackson Beeck , 

Living with television : The violence profile , Journal of communication 

. 2011, vol 26 , p .172 .                                

) سفوريا ل دار مكفر  نظريات اإلعالم وتطبيقاتهيا فيي دراسيات اإلعيالم الجدييد سنيا شفيق ل   35) 

 .  103  ص 2014وما للنشر والعلاعة والتوزير ل 

ك أثير األفيالم السيينمائية عليى الشيباب األردنيي مقارنية  بوسيائل اإلعيالم   عي  أ مفد عفواد ل 36) 

 ردن ل وليفة ا عفيب ل رامعفة الشفرق ا وسف  ل ل رسالة مارستير غير منشفور  )ا األخرى ك

 .   25  ص  2016

ك إتجاهات الشباب الجامعي نحو  ورة المريض النفسيي فيي المسلسيالت   محمد أ مد علود 37) 

الميلففة العلميففة للحففو  ا جاعففة والتليفزيففون ل العففدد التاسففر ) وليففة التليفزيونييية المصييرية ك 

   . 2017ا عيب ل رامعة القا ر  ل 

 .    334ل مررر سااق ل ص نظريات اإلعالم وإتجاهات التأثير   محمد علد الحميد ل 38) 

 (39) Rubin Lnabi & John , L Sullivan ,Does television viewing relate to 

engagement            

 in protective action against crime ? , A cultivation analysis from a theory of 

reasoned action perspective , communication research , vol 28,2007,P. 

805 .                                                 

 (40 ) Miller K , Communication theories : Perspectives processes and 

contexts , Op cit , p.31. 

التعرا للدراما التركية في القنوات الفوائية وتأثيرها على الهوية  ك   غاد  محمد أ مد ره ل41) 

ل رسففالة مارسففتيرغير منشففور  ) وليففة اآلداج ل رامعففة الز ففازيق ل  سفف  ا عففيب ل  الثقافييية ك

 .  75  ص 2017

ل  ك اليدراما المرئيية وإنعكاسياتها عليى ثقافية الشيباب الجيامعي كلقمان عيسى علد الر ما ,   42)

مارسففتير ) وليففة الدراسففات العليففا ل رامعففة السففودان للعلففوب والتكنولوريففا ل  سفف  علففوب  رسففالة

 .  15  ل ص2017االتصال وا عيب ل 

كمشيياهدة الييدراما التليفزيونييية المدبلجيية وعالقتهييا بييبعض الحاجييات أ مففد سففي  شففا يا ,   43) 

ايفة ل رامعفة دمشفق ل  سف  رسالة مارستير غير منشور  ) وليفة الترالنفسية لدى المراهقينك  

 .  81  ص 2014عل  النف  ل 

ق للنشففر ) الكويففت ل دار أمففا العنييف األسييري : مظيياهرة وأسييبابه وعالجييه  أ ففيب العلففر  ل 44) 

  19  ص 2015والتوزير ل 

رسففالة مارسففتير غيففر  ك العالقيية بييين الجريميية التأديبييية والجريميية الجنائييية ك  أوففرب محمففود 45) 

  ص 2010دن ل وليفة الحقفوق ل رامعفة الشفرق ا وسف  ل  سف  القفانون العفاب ل منشور  ) ا ر

27  . 

  2011) القا ر  , دار مصر العراية للنشر والتوزير ,  علم اجتماع العولمة  شحاتة لياب , 46) 

 .  113ص 
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 أسما  الساد  ا ساته  المحكميا ومقا  للترتيب ا ايد  :  *) 

: أستاج ا عيب اقس  ا جاعفة والتليفزيفون والعميفد ا سفلق  أ .د /  سا عماد مكاو   -

 رامعة القا ر  .  –لكلية ا عيب 

 رامعة ا ز ر . –أ .د / رضا علد الوارد : عميد ولية ا عيب  -

وليففة  –أ .د / زوريففا إاففرا ي  الدسففو و : أسففتاج ورئففي   سفف  ا عففيب وثقامففة العفففل  -

 معة عيا شم  . را –الدراسات العليا للعفولة 

وليفة ا عفيب   -أ .د / محمود علد العارو : أستاج ورئفي   سف  ا جاعفة والتليفزيفون  -

 رامعة ا ز ر . –

 

 

 


