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الملخص :
ٖدددداؾدرايازاضدددد١ررإىلرقٝدددد عر(أثدددددسرَػدددد ٖا٠ر اجملاُعرايد ُٝرٚتسندصر ياياٜداررترزتد ٍر ثٗد ر
املطًطد ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١راملا ًلدد١رترايكٓددٛاار ىً٢رايٓٛعراالجاُ ىٞررَٔرَٓظٛزرإى َ .ٞر
َٔٚرا سشرْا ٥جرايازاض١ر :ر
ايعس ٝدد١رىًدد٢رقددِٝرايؿاد ٠رادت َعٝدد١رايُٝٓٝدد ١رٚيػددس ر
رإٔرايدلاَجراياًٝؿص١ْٜٝٛراألنثسرَا ع٘ريا٣رى١ٓٝرَعسؾ ١آزاٚ ٤اجت ٖ ا ايؿا ٠رادت َعٝد١ر ايُٝٓٝد١ر ضتد رٛ
ايازاضددددد١ريفثًددددددرتر دددددساَجراملٓٛىددد د ار ٓطدددددب١رر
َكد َ ر ٚأٖداافر املطًطد ار ايذلنٝد١ر املا ًلد ١ر
( %43.9تً ٗٝراألؾ ّرٚاملطًط اراألجٓب١ٝر ٓطدب١ر
ٞ
 َٚحتٌُ َٔ ق ِٝاجاُ ىْٚ ١ٝظس ٠اجملاُع املاًكد ر
( %41.3رٖٚدددرار ٜندددارَدددا٣راالصتدددسازرَدددٔرقبدددٌر
شل ىً٢راىابد زررإٔراملطًطد ار ايذلنٝد١ر تطدِٗررتر
ايؿاٝد د ارايُٝٓٝد د ارؾددد ٛراملطًطد د اراألرجٓبٝددد١ر
ف
تػٝرلراملؿ ٖٚ ِٝايكدِٝر ايعس ٝد١ر ٚاإلضد َ١ٝر املاعد ز ر
(ايذلن. ١ٝر ر
ىً ٗٝت زتاُع تٓ ايعس َٚ ١ٝدٔر خد ٍرضكدٛزٖر
راياددأثرلرايطددًمريًُطًط د ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١ركٚ ٠ٛنث ؾ ١ىً ٢أغًب ايكٓٛاا ايؿك  ١ٝ٥ايعس  ١ٝر
ند د ٕرٖدددٛرايلد د غٞرىًددد٢رقدددِٝرايؿاد د ٠رادت َعٝددد١ر
ٚايٛض ١ًٝاألق ٣ٛيًاأثرلرت اجملاُعر ؿؿ ١ى َٚ ١ت
ايُٝٓٝددد١رَددددٔرضٝددد رتددددأثرلٙرىًدددد٢رَدددداػرلراياكدددد٣ٛر
املسأ ٠ؿؿ ١خ ؾ .١ر
ٚاالياصاّرايا ٜريا٣رى١ٓٝرايازاض١ر ٓطب١رر( 79.2ر
ٚقددارجد ٤ارٖددرٙرايازاضدد١ريطددارايؿددساؽراملٛجدد ٛر
ىًددد٢رَطدددا٣ٛرايازاضد د اراإلرى َٝددد١راةًٝددد١رايد د رر ىٓددارَدداػرلراذت ٝد ٤رٚرْطددب١رر(. 69.3ىٓددار(اياكدد٣ٛر
ٚاالياصاّرايا ٜر ر
تٓ قؼرَثٌرٖرٙرايظدٛاٖسرارالجاُ ىٝد١راياخًٝد١رىًد٢ر

Abstract :
phenomena on the Yemeni society and
focus specifically on its research on
gender from a media perspective.
The most prominent results of the
study:
- (43.3 %) followed by foreign films and
series (41.3%). This confirms the
extent to which Yemeni girls are
(attracted to foreign serials (Turkish
- The negative impact of the Turkish
drama series was the predominant on
the values of the Yemeni university
girl in terms of its impact on the
variable of piety and religious
commitment in the sample of the
study (79.2) at the modesty variable
and 69.3%.
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The aim of the study was to measure
the effect of watching Turkish drama
series dubbed in Arab channels on the
values of the Yemeni university girl and
for the purpose of knowing the views and
attitudes of the Yemeni university girl
towards the contents and objectives of the
Turkish soap operas. In changing the
Arab and Islamic concepts and values that
are common in our Arab societies, and by
their presence strongly and intensively on
most Arab satellite channels, and the most
powerful means of influencing society in
general and women in particular.
This study is intended to fill the
vacuum at the level of local media studies
that discuss such extraneous social

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتىبر-ديسمبر2017م

ISSN : 2410-1818

أثر نشاهدة املسلسالت الدرانية التلفزيونية التركية يف القنوات العربية ىلع قيم

الفتاة الجانعية اليهنية ( دراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ )َ2016

المقذمة :
ترظددٌراْاػ د زرايكٓددٛااراياًؿصْٜٝٛدد١رايؿك د ١ٝ٥رايعس ٝدد١رٚنث ؾدد١راياعددس ريدلازتٗ د ر
ايازاَ١ٝررأؾبحرشل ررضكٛزرأض ضٞرَِٗٚرترض٠ ٝرندٌررايٓد ع رررَٚثًددرررايؿدذل٠ررايسآٖد١رر
َسضً١راالْؿا حراإلى َٞرغدرلرراملطدبٛمررممدررأ ٣رإىلرتعدس ررزتاُع تٓدررايعس ٝد١ررإىلرأْدٛاعرر
َ رٜطُ٢ر يػصٚرايثكد تررٚاإلى َدٞررايٛاؾداررَدٔررثك ؾد اررأخدس٣ررغدرلررىس ٝد ١ررٜٚاددرررٖدرارر
ايدددُٓ رَدددٔراإلىدد ّرايٛاؾدددار ػدددهٌراألؾدد ّرٚايددددلاَجرٚاألغدد ْٞرٚاملطًطدد ارٚزضدددّٛر
ايه زتٕٛرٚايد ررتؿدٌررَدٔرر كد عررايعد ررن ؾد١رر عداررإٔرأؾدبحررايعد ررقسٜد١ررؾدػرل٠رر ؿعدٌرر
اْاػ زرايب راياًؿصْٜٞٛرىدلراألقُ زراالؾلٓ ى .١ٝر
ٚتػددػٌرضؿدد١رنددبرل٠رَددٔرٖددرارايبد راملطًطد اراملا ًلدد١رٚايٛاؾددا٠رَددٔرنددٌرأضتد ٤ر
ايع د رٚاْاػ د زٖ رٚتٓٛىٗ د ر ه ؾدد١رأغدده شل رٚأضل َٗ د رض ٝد رتًعددبر ٚزارنددبرلارتر
اياى ١ٜرأٚالرٚتعادلرأ ا٠رترتػهٌٝرٚحتاٜارثك ؾاِٗرٚضًٛنِٗرث ْ ٝرؾهثدس٠رراياعدس رر
شلرٙرايٛض١ًٝراي رتعادلرْٛىدررَدٔررأْدٛاعرراالتؿد ٍررادتُد ٖرلٟررتطد ِٖررترتسضدٝذرراملؿد ِٖٝرر
ٚايكِٝريا٣راملاًكٞرض ٝرتطاباٍرٖرٙراملؿ ِٖٝرٚايكدِٝررٚاألمند رراملاعد زفررىًٗٝدرر دأخس٣رر
جاٜا٠رٖٚرارَ رٜطُ٢ر الخذلامرايثك تر(.ىبرلر ر2013ر رٚايازاَ رترظٌرٖرارايالدٛزرر
اياهٓٛيٛجٞرراشل  ٌ٥رأؾبيدرزض ياٗ ر يػ١ر ٚأغه ٍرَاعا ٠رَٔراألؾه زرٚايثك ؾ ار
َددٔرزتاُددعرإىلرآخددسر رٖٚددرار ٜد ٟرإىلرخًددلرأغدده ٍرشتاًؿدد١رَددٔراياػددٝرلاارتراذت ٝد ٠ر
ايؿهس١ٜرَٚظ ٖسرايع اارٚايكِٝراالجاُ ى١ٝراملداًؿ١ر ىً٢راىاب زررإٔرايدازاَررتدأتٞررتر
َكاَ١راألْٛاعراياًٝؿص١ْٜٝٛرٚاإلذاى١ٝرَٔرض ٝرقازتٗ رىً٢رتهٜٔٛر٤ ٓ ٚرايؿدٛزررايرٖٓٝد١رر
يا٣راملػ ٖا.ٜٔر(ؾ حلر  2016ر ىاب زراْٗ رتكاّرقؿ١رَػٛق١رٚأضدااثررجرا د ١ررنُدر ر
تكاّرغدؿ ٝارقارٜاع طـرَعٗ رادتُٗٛزر رٜهسٖٗ رأٚرحيبٗدرر رٜاٛضداررَعٗدررأٚرٜٓؿدسرر
َٓٗ د رٚيهٓدد٘رترمجٝددعراألضددٛاٍرحيددسفرىًدد٢رَا عاٗ د رَٚعسؾدد١رَ د رجيددسٟرؾ ٗٝد رٚقددار
ٜاؿددسؽريف َ د رىٓدداراملػ د ٖا٠رأٚرٜؿ د ر يكددٝلرىٓدداَ رٜعٛقدد٘رى د ٥لرَددٔرَا عدد١راألىُ د ٍر
ايازاَ١ٝرايد ررحيبٗدرر.ؾػدصاز٠ررٖدراررايٓدٛعررَدٔرراألىُد ٍرراياًؿصْٜٝٛد١ر رراملطًطد اررايازاَٝد١رر
ايذلن ١ٝرىًد٢ررقٓٛاتٓدررايؿكد ١ٝ٥ررايعس ٝد١ررترايطدٓٛاارراألخدرل ٠ررٖدٛررَدرر ؾدعررايب ضد ررإىلر
زاضد١ررآزا٤رٚاجت ٖد اررايؿاد ٠ررادت َعٝدد١رايُٝٓٝد١ررضتدٛررَكد َ رٚأٖداافررٖدرٙرراملطًطد ار
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ايذلن١ٝراملا ًل ١ر َٚرحتٌُرَٔرقدِٝرراجاُ ىٝد١ررْٚظدس٠رراجملاُدعرراملاًكدٞررشلدرر ٚخؿٛؾدرر
إٔرٖدددرارايبيدد رجدددس٣رتلبٝكددد٘رتراجملاُدددعرايددد ُٝررَدددٔرخدد ٍر زاضددد١ر(راثدددسرَػدد ٖا٠ر
املطًط د ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١راملا ًلدد١ررترايكٓددٛاارايعس ٝدد١رىًدد٢رقددِٝرايؿا د ٠رادت َعٝدد١ر
اي١ُٝٓٝر .ر ر
ىًددد٢راىابد د زرإٔرراملطًطد د ارايذلنٝددد١رتطدددِٗررترتػدددٝرلراملؿد د ِٖٝرٚايكدددِٝرايعس ٝددد١ر
ٚاإلضد َ١ٝرراملاعد زفررىًٗٝد رترزتاُع تٓدررايعس ٝدد ١رَٚدٔررخد ٍررضكددٛزٖ ر كد٠ٛررٚنث ؾدد١ر
ىً٢رأغًبرايكٓدٛااررايؿكد ١ٝ٥ررايعس ٝد١رر ٚايٛضد١ًٝرراألقد٣ٛرريًادأثرلررتراجملاُدعرر ؿدؿ١ررى َد١رر
ٚتراملسأ٠ر ؿؿ١رخ ؾ١ر .ر
ٚقددارج د ٤ارٖددرٙرايازاضدد١ريطددارايؿددساؽراملٛجدد ٛرىًدد٢رَطددا٣ٛرايازاض د اراإلى َٝدد١ررر
اةً١ٝراي ررتٓ قؼرَثٌرٖرٙرايظٛاٖسراالجاُ ى١ٝراياخ١ًٝرىً٢راجملاُدعررايد ُٝررٚتسندصرر
ياياٜاررترزت ٍر ثٗ رىً٢رايٓٛعراالجاُ ىٞررَٔرَٓظٛزرإى َٞررٚرٖرٙرايازاض١رقدارر
زنددصارترحتًًٝددٗ ررىًدد٢راثددسرَػ د ٖا٠راملطًط د ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١رىًدد٢رقددِٝرايؿا د ٠ر
ادت َع١ٝر ىاب زٖ ريفثٌرزنٝص٠رغب ١ٝرَطاٗاؾ١ريايكٝلرأٖاافرايازاض١راذت ي١ٝر .ر
ٚتٓكطِرٖدرٙررايازاضد١ررإىلررث ثد١ررأجدصا٤ررزٝ٥طد١ررٜاُثدٌرراألٍٚر د دتص٤رراملٓٗلدٞررٚايثد ْٞرر
دتص٤ررايٓظسٟررؾ ُٝرادتص٤رايث يد رريفثدٌررتراإلطد زرراملٝدااْٞررضٝد ررتٓد ٍٚررايؿؿدٌرراألٍٚر
اإلطد د زراملٓٗلدددٞريًازاضددد١رَبٓٝد د رإغددده ي١ٝرايازاضددد١رٚرتطد د هالتٗ رٚأضدددب راخا ٝزٖد د ر
ٚأٖدددااؾٗ رٚايازاضددد ارايطددد ك١رٚاملدددٓٗجراملطددداداّرٚأ ٚاتددد٘رترايازاضددد ١رٚراملؿددد ِٖٝر
ٚاملؿلًي ا .ر
ٚاضاٗافرايؿؿٌرايث ْٞرايازاض ارايط ك١رٚايٓظس١ٜراالتؿ ي١ٝراملستبلد١رر ٗدررٚيفثًددرر
ايػسعرايثك ترنُاخٌريًازاض١ر.رؾُٝدررتٓد ٍٚررايؿؿدٌررايث يد ر:ررْاد ٥جررايازاضد١رراملٝااْٝد١رر
ٚايددرٟرجدد ٤رَدداىُ رَٚهُدد ريًل ْددبرايٓظددسٟرضٝدد ررتكددُٔرىددس رْادد ٥جرايازاضدد١ر
املطي١ٝررىً٢رط يب ارج َع رؾٓع ٤رٚاياهٓٛيٛج ٝرٚايرٟرمترَٔرخ ي٘رَعسؾ١ر:ر ر
(اثددسرَػ د ٖا٠راملطًط د ارايازاَٝدد١راياًؿصْٜٝٛدد١رايذلنٝدد١رىًدد٢رقددِٝرايؿا د ٠رادت َعٝدد١ر
ايُٝٓٝدد- ١ر زاضدد١رَطددي١ٝرىًدد٢رط يب د ارج د َع رؾددٓع ٤رٚايعًددّٛرٚاياهٓٛيٛج ٝد ريًع د ّر
ّ2017/ّ2016ر رٚقدارراىاُدااررترٖدرٙررايازاضد١ررىًد٢ررَدٓٗجرراملطدحررَدٔررخد ٍرراضدادااّرر
اضدددداُ ز٠راالضددددابٕ ٝرىًدددد٢رىٓٝدددد١ر ًػدددددر(400رط يبدددد١رَددددٔرجدد د َع رؾددددٓع ٤رٚايعًددددّٛر
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ٚاياهٓٛيٛج ٝر ريًع ّرّ2016ر رض ٝرتكُٓدراضاُ ز٠راالضدابٕ ٝرر(رضدبع١ررستد ٚزررحتُدٌرر
28رضدد االرر ر ٚعدداررايٓددصٍٚرراملٝدددااْٞرٚىُددٌررايذلَٝددصررمترإيػدد ٤ر( 20راضدداُ ز٠رريعدداّررتدددٛؾسر
اإلج د ار ػددهٌرَاه َددٌرَددٔرقبددٌراملبيددٛث رؾ ُٝد رؾكدداا50راضدداُ ز٠ر عدداراياٛشٜددع ر
يٝؿددبحررإمجدد يٞرراالضدداُ زااررايؿدد ذت١ررٚاملسَددص٠رر( 303ر عدداٖررمترإ خدد ٍرراالضددداُ زاار
ايؿ د ذت اريًايًٝددٌرىدددلر سْ د َجرايايًٝددٌراإلضؿ د ٞ٥رSPSSررنُ د رٖددٛرَابددعرتر دد ٛر
املطحراإلى َ .ٞر
ٜٚأَددٌرايب ض د رإٔرتهددٕٛرٖددرٙرايازاضدد١رقددارخسجدددر يٓا د ٥جراملأَٛيدد١رترتػدددٝـر
ايؿٛز٠رايٛاقع١ٝريٛاقعرَا ع١راثسرَػ ٖا٠راملطًط ارايازاَ١ٝراياًؿص١ْٜٝٛرايذلن١ٝرىًد٢رر
قِٝرايؿا ٠رادت َع١ٝراي١ُٝٓٝرىً٢رأٌَرإٔرتٓؿرررٚتكاّر زاض ارىًُ١ٝرأخس٣رتع جلرايدٓكـرر
ايرٟرجًٗا٘رأٚرغؿًدرىٓ٘رٖرٙرايازاض١ر .ر
(ً )1شلوة اهدراشة :
دددسشارتراآلْٚددد١راألخدددرل٠رظد د ٖس٠راْاػد د زرَػد د ٖا٠راملطًطد د ارايازاَٝددد١رايذلنٝددد١ر
املا ًل١رىدلرايكٓٛاارايعس ١ٝر ٚتدرتػهٌرتًدورراملطًطد اررظد ٖس٠رراجاُ ىٝد١ررترى ملٓدرر
ايعس ددٞرأؾددسشارْادد ٥جراجاُ ىٝدد١رٚاْعه ضدد ارَعٓٝدد١رندد ٕرال ددارَددٔرايٛقددٛفرىٓدداٖ ر
ٚاياؿاٟريازاضاٗ رىًُ ٝرٚملدررن ْددررٖدرٙرراملطًطد ارراياًؿصْٜٝٛد١ررتكداّررَا ًلد١رر يًػد١رر
ايعس ٝدد١ر ًددٗل ارىس ٝدد١ريفددظرايٛاقددعراالجاُ د عرايعس دد ٞرٚتًُددظراملػدده ارٚايكك د  ٜر
املع ؾس٠ريألضس٠رايعس ١ٝر رؾ ٕراملسأ٠رايعس ١ٝر رٚاملسأ٠راي١ُٝٓٝررخؿٛؾ ر رٚجاارْؿطٗ ر
َٓػا٠رإىلرٖرٙرايظد ٖس٠رر هدِررإٔراياًؿصٜدٕٛررَدررشاٍرَؿدازاررزٝ٥طدٝرريًاطدً١ٝررٚايذلؾٝد٘رر
ى ًٝ٥ددرريدددرارؾدد ٕرايب ضدد راىاُدددارتر ٓدد ٤ر–راملػدددهً١ررايبيثٝددد١رىًددد٢رْادد ٥جرايازاضدد ار
ايط ك ١رٚىً٢رامل ضظ١رايػدؿ١ٝرٚنرارترق٤ٛراؾذلاقد اررْظسٜد١رررايػدسعررايثكد ت رر
 َٚرٜاؿٌر اٚزرايك ِ٥ر التؿ ٍرترتكاِٜراملعًَٛد اررٚغدسضٗررٚتؿطدرلٖررٚاياعًٝدلررىًٗٝدرر
ٚغسضٗ ر أضً ٛرٜٗافراياأثرلر ػهٌرَع رتراملعسؾ١رٚايٛجداإررٚايطدًٛىررادتُد ٖرلٟرر
جتد ٙرايؿاد ٠رادت َعٝدد١رايُٝٓٝدد١ر َ-ددٔرخد ٍراخابد زر(راثددسرَػد ٖا٠راملطًطد ارايازاَٝدد١ر
اياًؿص١ْٜٝٛرايذلن١ٝرترايكٓٛاارايعس ١ٝررىً٢رقِٝرايؿا ٠رادت َع١ٝرايُٝٓٝد١ر رىددلررتطد هالارر
ايازاض ١رَٔرخ ٍرطسحرإغه ي١ٝرايبي راي رتؿبرترٖرارايط اٍ:ررَ رأثدسررَػد ٖا٠رر
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املطًط ارايازاَٝد١رراياًؿصْٜٝٛد١ررايذلنٝد١ررترايكٓدٛااررايعس ٝد١ررىًد٢ررقدِٝررايؿاد ٠ررادت َعٝد١رر
اي١ُٝٓٝ؟رر -رَٔٚرٖرٙراإلغه ي١ٝرتٓبثلرتط هالارٚؾسق ٝارايازاض١رايا ي :١ٝر
( )2تصاؤالت اهدراشة :
ازتب ط د ر ملػددهً١رٚأٖدداافرايازاضدد ١رٚيايكٝددلراشلددافرايسٝ٥طددٞريًازاضدد١رٜطددع٢ر
ايبي رَٔرخ ٍرٖرٙراياط هالارإىلراخاب زٖ رض ٝرٚقدعدرراياطد هالاررايسٝ٥طد١ررايا يٝد١رر
يإلج ١رىً٢رايازاض :١ر
رَ راياٚاؾعرَٔرَػ ٖا٠رايؿا ٙرادت َع١ٝراي١ُٝٓٝريًُطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝ؟ ررَ راثسراملطًط ارايازاَٝد١ررايذلنٝد١رراملعسٚقد١ررترايكٓدٛااررايؿكد ١ٝ٥ررايعس ٝد١ررىًد٢ررقِٝرايؿا ٙرادت َع١ٝراي١ُٝٓٝ؟ ر
رَ د رَددا٣رَعسؾدد١رايؿا د ٙرادت َعٝدد١رايُٝٓٝدد١رخبلددٛز٠راملطًط د ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١راملعسٚق١رترايكٓٛاارايؿك ١ٝ٥رايعس ١ٝرىً٢رايكِٝر؟ ر
رَ د رَددا٣رإ زاىرايؿا د ٙرادت َعٝدد١رايُٝٓٝدد١رىًدد٢راياُٝٝددصر د رايطددًٛن ٝاراالجي ٝدد١رٚايطًب١ٝراي رتكاّرٚتعس رتراملطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝ؟ ر
رَ رٖٛرَٛقـرايؿا ٠رادت َع١ٝراي١ُٝٓٝرَدٔرراملكد َ رراالجاُ ىٝد١ررٚاإلْطد ْ١ٝرراملداًؿد١رراي رتلسضٗ راملطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝ؟ ر
رَ رايكِٝرٚاملؿ ِٖٝراي رتبثٗدرراملطًطد اررايازاَٝد١ررايذلنٝد١ررَدٔررٚجٗد٘ررْظدسررايؿاد ٙررادت َع١ٝراي١ُٝٓٝر؟رر ر
( )3أٓداف اهدراشة:
رحتاٜار ٚاؾعرَػ ٖا٠رايؿا ٙرادت َع ١ٝراي١ُٝٓٝريًُطًط ارايازاَ١ٝرايذلن .١ٝررايهػددـرىددٔرأثددسراملطًط د ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١راملعسٚقدد١رترايكٓددٛاارايؿك د ١ٝ٥رايعس ١ٝرىً٢رقِٝرايؿا ٙرادت َع١ٝراي .١ُٝٓٝر
رَعسؾدد١رَددا٣رٚىددٞرايؿا د ٙرادت َعٝدد١رايُٝٓٝدد١رخبلددٛز٠راملطًط د ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١راملعسٚق١رترايكٓٛاارايؿك ١ٝ٥رايعس ١ٝرىً٢رقِٝرايؿا ٠رادت َع١ٝراي .١ُٝٓٝر
ررإ زاىرَا٣رقداز٠ررايؿاد ٙررادت َعٝد١ررايُٝٓٝد١ررىًد٢رراياُٝٝدصرر د ررايطدًٛن ٝارراالجي ٝد١ررٚايطًب١ٝراي رتكاّرٚتعس رتراملطًط ارايازاَ١ٝرايذلن .١ٝر
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راياعددسفرإىلرَٛقددـرايؿادد ٠رادت َعٝدد١رايُٝٓٝدد١رَددٔراملكدد َ راالجاُ ىٝدد١رٚاإلْطدد ْ١ٝراملداًؿ١راي رتلسضٗ راملطًط ارايازاَ١ٝرايذلن .١ٝر
رايٛقٛفرىً٢رايكِٝرٚاملؿ ِٖٝراي رتبثٗ راملطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝرَٔرٚجٗد٘ررْظدسررايؿا ٙرادت َع ١ٝراي١ُٝٓٝرٚاْاَ جٗ ر ٗرارايٓٛعرَٔرايازاَ رٚ ٚاؾعراملػ ٖا .٠ر
( )4أٌٓية اهدراشة :
ر -رتٓلًددلررأُٖٝدد١رايازاضدد١رَددٔراألُٖٝدد١راجملاُعٝدد١ريًبي د

رنددٕٛرايظ د ٖس٠رايبيثٝدد١رر

تاُيٛزرترَعسؾ١راثسرَػ ٖا٠رايؿا ٠رادت َع١ٝراي١ُٝٓٝريًُطًط ارايذلن١ٝراملا ًلد١رر
ترايكٓددٛاارايعس ٝدد١رىًدد٢رقُٗٝدد رٚاْعهدد عرٖددراراياددأثرلرىًدد٢رتؿهرلٖدد رٚأضددً ٛر
تع ًَٗ رَعرايٓ عرَٚعرأضستٗ رضٛا٤رن ْدرٖرٙراملسأ٠رَاصٚج١رأٚرغرلرَاصٚج .١ر
رتهُدددٔرأُٖٝددد١رايبيد د رَدددٔرأُٖٝددد١راملػدددهً١رايبيثٝددد١ررايد د رتعاددددلرإٔرراياعدددس ريًُطًط د ارايذلنٝدد١راملا ًلدد١رميثددٌرخلددٛز٠رىًدد٢رأ ٓ  ٓ٥د رَددٔرادتٝددٌرادتاٜددا رمل د ر
حتاددٟٛررٖدددرٙراملطًطدد اررىًددد٢راْؿادد حررندددبرلر دد يؿهسررٚىدددس راملػددهً١ررٚطسٜكددد١ر
َع دتاٗ د رٚاي د رختاًددـرَددعرطبٝعدد١راجملاُددعرايدد ُٝرايددرٟرحيدداؿ ر َٚد رشاٍر ع اتدد٘ر
اة ؾظدد١رٚتك يٝدداٙرايساضددد١رٚاي د رتٓبددعرَددٔر  ٜٓٓد راإلض د َٞراذتٓٝددـرَٚددٔرثك ؾآ د ر
ايعس ١ٝرايعسٜك .١ر
راٖاُ ّرايؿا ٝاراي ُٝٓٝارمبا ع١راملطًط ارايذلن١ٝرمبداًـرأْٛاىٗ ر راألَدسررايدرٟررؾع رإىلرايٛقٛفرىً٢رايظ ٖس٠ر يايًٌٝرٚاياؿطرلرٚايازاض .١ر
ررْكددـرايازاضدد ارايدد راٖاُدددرر اع َددٌرادتُٗددٛزرايٓددٛىٞرر(رايٓددٛعراالجاُدد ى ٞرَددعررستا ٜٛارايازاَ رايذلن١ٝر .ر
رترايازاض ا راألَسرايرٟرأ ٣رإىلرٚجد ٛرر

ر -رقً١راالٖاُ ّرجبُٗٛزرايٓط ٤رنع١ٓٝر

ْكدـررنددبرلرتراملهابدد١راإلى َٝدد١رايعس ٝدد١رٚايُٝٓٝد١رررترزتد ٍرزؾددارٖددرٙرايظد ٖس٠ر
اإلى َ١ٝراي رضتٔر ؿا ر زاضاٗ  .ر
( )5حدود اهدراشة :
اذتا ٚرامله ْٝد١ر:رمترإجدسا٤ررايازاضد١ررترادتُٗٛزٜد١ررايُٝٓٝد١رر رايع ؾدُ١ررؾدٓع  ٤ررندٕٛرر
اجملاُددعرايددرٟرمتر ثدد٘رميثددٌرمنٛذج د ريًُلاُددعرايدد ُٝريفثددٌر ل يب د ارج د َع رؾددٓع ٤ر
ٚايعًّٛرٚاياهٓٛيٛج ٝر .ر

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

88

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتىبر-ديسمبر2017م

ISSN : 2410-1818

أثر نشاهدة املسلسالت الدرانية التلفزيونية التركية يف القنوات العربية ىلع قيم

الفتاة الجانعية اليهنية ( دراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ )َ2016

اذتا ٚرايصَ ْ:١ٝرتػلٞرايازاضد١ررايؿدذل٠ررايصَٓٝد١رراملُادا٠ررَدٔرر- 3- 1رَد زعرّ2016رإىلر
- 6- 30رْٜٛٝٛر .ّ2016ر
ٚقداررمتراخاٝد زرٖددرٙراملددا٠رنبااٜدد١ريًازاضدد١رألْٗدررؾد ؾدرايؿؿددٌرايازاضددٞرايثد ْٞرَددٔر
ايع ّرادت َعٞر2017/2016رّرأٟرترظٌرتٛاجارايل يب ارادت َع ٝارمبكسرادت َع١رممدرر
ٜاٝحرضٗٛي١رايالبٝل .ر
اذتا ٚرايالبٝك:١ٝرى١ٓٝرَٔرط يب ارج َع رؾٓع ٤رٚايعًّٛرٚاياهٓٛيٛج ٝرر ًدؼررىدا ٖٔرر
(ر 400رؾا ٠رميثًٔراجملاُعراي . ُٝر
(ًِٔ )6جية اهدراشة وأدواتٔا :
تٓازج رٖر ٙرايازاض ١رقُٔ رايازاض ا راملطي ١ٝرايٛؾؿ ١ٝرٜٚعا راملٓٗج راملطي ٞرٖٛر
َٓٗج رٚؾؿ ٞرٜعاُا رىً ٘ٝرايب ضث ٕٛرت راذتؿ ٍٛرىً ٢رَعً َٛا رٚاؾ ٘ٝر ٚقٝك ١رتؿٛزر
ايٛاقعراالجاُ ى ٞرٚايرٟر ٜثسرترن ؾ١راألْػل١رايثك ؾ١ٝرٚايط ٝض١ٝرٚايعًُ ١ٝرٚتطِٗر
ترحتًٌٝرظٛاٖسٙر(ى َسر  2014ر .ر
( )7أدوات اهدراشة:
اىاُاا رايازاض ١راذت ي ١ٝرىً ٢ر(أ ا ٠راالضاب ٕ ٝرٚاي راغاًُد رىً ٢رضبع ١رست ٚزر
سلًد ر( 28رض اال رٚيفثٌ راةٛز راأل ٍٚرَٓٗ ر :رايب ْ ٝا رايػدؿ ١ٝرٚايث ْ ٞر :راملػ ٖا٠ر
ٚ ٚاؾع راياؿك ٌٝرٚايث ي  :رأثس راملطًط ا رايذلن ١ٝرٚايسا ع :رخلٛز ٠راملطًط ار
ايذلن ١ٝرٚارت َظ :راياُٝٝص ر

رايطًٛن ٝا راالجي  ١ٝرٚايطًٛن ٝا رايطًب١ٝر

ٚايط ع :راملك َ راإلْط ْ ١ٝرٚاالجاُ ى ١ٝرت راملطًط ا رايذلن ١ٝرٚايط ع ر:ايكِٝر
ٚاملؿ ِٖٝراي رتبثٗ راملطًط ارايذلن ١ٝر ر
( )8عيِة اهدراشة :
ىً٢رق٤ٛرأضً ٛراملطحر( Surveyراملطاداّرترٖرٙرايازاض ١ر٤ ٓ ٚرىً٢رَدررقاَاد٘رر
ْظس١ٜرايػسعرايثك ترؾ ٕرى١ٓٝرايازاضد١رراذت يٝد١ررضدا ارر(400رط يبد١ر ٚ.قداررمتراضدادااّرر
ايع١ٓٝرايعػٛا١ٝ٥ررايبطٝل١رَٔرط يب ارج َع رؾٓع ٤رٚايعًّٛرٚاياهٓٛيٛج ٝرالٕرزتاُدعرر
ايعٓٝدد١رنددبرلرٚيؿددع١ ٛرايددايهِرؾكددارمتراخا ٝد زرايعٓٝدد١رايعػددٛا١ٝ٥رايبطددٝل١ريألضددب ر
ايا ي١ٝر:ر ر
 ألْٗ رالرتاكٝار ٓظ ّرخ فرٚتسنٝبرَع رَكؿ ٛرتراالخاب ز.ر
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 تكددُٔردتُٝددعرَؿددس ااراجملاُددعرؾسؾدد رَاطدد ١ٜٚرترايظٗددٛزر ٕٚرتدداخٌرايب ضدد

ر

 ٚيا يٞرٖٞرى١ٓٝرغرلرَايٝص.٠
 إىل ٤رؾٛز٠رؾ ق١رىٔراجملاُعراألؾً ٞرألْٗ رتكّٛرىً٢رَباأرته ؾ رايؿسفرأَد ّرر
املؿس اارتراالْاُ ٤ريًع١ٓٝرٚرضًٗ١رايآؿٝر(.ى َسر ر2014ر

ر

ٜٚسجعرضببراخا ٝزرٖرٙرايؿذل٠رْظسا :ر
 يٛج ٛرايل يب ارىً٢راملك ىارايازاض١ٝرترَٓاؿـرايؿؿٌرايازاضٞرايث ْٞرَدٔررايعد ّرر
ادتد د َعٞرّ2016ررأٟرضدددٗٛي١راخاٝد د زرايعٓٝددد١رٚايالبٝدددلرىًٗٝد د ر رٚاخاؿد د زاريًلٗدددار
ٚايٛقدر .ر
 نُ رإٔراخا ٝزرتًورادت َعا رَٔر رادت َع ارايُٝٓٝد١رررند ٕرريد٘ررَددلزٙرر ر ىابد زرر
إٔرتًددددورادتددد َعا رُٖددد راألقدددداّرتأضٝطددد رؾل َعدددد١رؾددددٓع ٤رٖددددٞرأٚىلرادت َعددد ار
اذتهَٝٛدددد١ررٚج َعدددد١رايعًددددّٛرٚاياهٓٛيٛجٝددد رأٚىلرادت َعددد ارايُٝٓٝدددد١رارت ؾدددد١ر ر
إلق ؾ١رإىلرَه ٕرتٛاجاُٖ رترأَ ْ١رايع ؾُ١رَكسرايازاض١ر .ر
( )9املصطوحات واملفآيٍ اهواردة يف اهدراشة:
ر(ايددازاَ راياًٝؿصْٜٝٛدد١رر: Televised Dramsررىسؾدددرايددازاَ راياًٝؿصْٜٝٛدد١ر أْٗدد رىب ز٠رىٔرست ن ٠ريؿعٌر ػس.ٟرٖٞٚرَػاك١رَٔرنًُ١ر١ْٝ ْٜٛرقامي١رتع ر"ٜؿعٌ"رأٚر
ٟ ٜرىُ

رٚالر ارإٔرتاكُٔرايازاَ رترٚجٗٗ راياه ًَٞرايؿعٌرٚاملػ ٖا ٠رٖٚدرارر

َددررٜعددددلرىٓدد٘رر هًُدد اراؾددل ض١ٝررَاصاٚجددد١رَثددٌرراملطدددسض١ٝرٚايعددس

ررأٚرايدددٓـر

ٚاإلخدساج ررأٚرامل يددـرٚاملُثدٌر...اخل رَٚعٓدد٢رٖدراررإٔرايددازاَ رتادأيـررَددٔرغدك ررٜاُثددٌر
أٚشلُ رترىٌُرامل يـرٚاآلخسرترىًُ١ٝرايالطٝا.رر ر
"ايازاَ رإذارٖٞرجتطٝارضٞرذت ث١رأٚرجملُٛى١رَٔراألضاا رذاار الي١رَعٓٝد١ر".رٖٚدٞرر
تهابرطبك رألؾٍٛرٚقٛاىارخ ؾ ١رَٔٚرثِرتايكدلرراالضدال ١ررادتُ ىٝد١ررايد ررٖدٞرر
َٔرؾُِٝرطبٝع١رايازاَ .ر(شغًٛي١ر . 1994رر ر
ايدددازاَ راالجاُ ىٝددد١راملاًؿدددص٠ر(املطًطدددٌراالجاُد د ى ٞرٖدددٛراملطًطدددٌرايدددرٟرٜآد د ٍٚرَٛقٛى رأٚرَػهً١راجاُ ى١ٝرتٓبعرَدٔررٚاقدعررٚظدسٚفرراجملاُدع ررٜٚطدع٢ررإىلرتٛقدٝحرر
أ ع رٖراراملٛقٛعرأٚراملػدهً ١ررٚقداررٜاكدُٔررتؿدٛزااررأٚراقذلاضد ارريٛقدعرراذتًدٍٛرر
املٓ ضب١رشل .ر(شغًٛي١ر ر. 1994رر ر
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رىًُٝد١ررايا ًلدد:١رحتٜٛدٌررايًػدد١رغدرلررايعس ٝدد١ر(رتسنٝد١رر–رَهطددٝه١ٝر–رٖٓاٜدد..١اخلر رإىلرايًػ١رايعس  ١ٝرأٚرإىلررايًٗل ارايعس ١ٝراةً١ٝرقُٔرايًػ١رايعس ١ٝر .ر
راملطًطٌ:رٖدٛرريفثًٝٝد١ررطًٜٛد١ررتدراعررىًد٢ررضًكد اررٖٚدٛررالرخياًدـررىدٔرراياُثًٝٝد١ررنعُدٌررزاَٞري٘ر ٓ هٙرٚضبها٘ رإالراْد٘ررخياًدـررىٓٗدررترطسٜكد١ررَع دتاد٘ررملٛقدٛعررايكؿد ١رر
ٚاألض د عرايؿ د رايددرٟرٜكددّٛرىًٝدد٘راملطًطددٌرٖددٛراضاددٛاهٙرىًدد٢رزتُٛىدد١رَددٔراملٛاقددـر
ارتلددرل٠راي د رتددٛتسراألىؿ د رىًدد٢رغددسازرتًددوراملٛاقددـراي د راغدداٗسار ٗ د رايطدد ُٓٝر
ايؿ َا.١رٚإذارن ْدراياُث١ًٝٝرٚضا٠رضاٜث ١رتداٚزررأضدااثٗررترتٛاؾدً١ٝررٚاضداُساز١ٜرر
َٓرر ااٜاٗ رٚضا٢رذتظ١راياٛتسرٚضدٌررايعكدا ٠ررؾدنٕرراملطًطدٌررٜعاُداررترغدهً٘ررايؿد رر
ىً٢رزتُٛى١رَٔراملٛاقـراي رتٛتسراألىؿ رٚجتر راالْاب  ٙرٜٚعارىٓؿسراياػدٜٛلرر
أِٖرىٓ ؾسراملطًطٌر  ٝرٜظٌراملػ ٖارَػا ٚارإىلراذتًكد اررايا يٝد ١ررٚزغدِررىداّرر
ٚجدد ٛرقدد ْٕٛررث دددريًُطًطدد ا ررإالرأْدد٘ررقددارتع زؾدددررأقطدد ّرايددازاَررترستلدد ارر
اياًؿصٜددٕٛرىًدد٢رإٔراملطًطددٌرإَدد رث ثٝدد١رأٚرمخ ضدد١ٝرأٚرضددب ى١ٝرىًدد٢راألنثددس رألٕر
املطًطد د ارايلًٜٛددد١رايد د رتبًدددؼرضتدددٛرايدددث ث رضًكددد١رنُد د رٖدددٛرَ ضد د رتر عد د ر
املطًط اراياًؿص١ْٜٝٛرايعس ١ٝر(املؿس١ٜرٚايطٛز١ٜرَث رتؿكاراشلدافررَٓٗدررٖٚدٛررز د رر
املػ ٖار ملطًطٌرألْٗ رتبع راملًٌ.ر(رَؿلؿ٢ر ر2006

ر

رايطًطً:١رٖٞٚرزتُٛى١رضًك اريفث ١ًٝٝرتع جلرَع ْٞرَاب ١ٜٓرتكدُٗررؾهدس٠ررٚاضدا٠ررأٚرَٛقٛى رٚاضاارأٚرَه ْ رٚاضاارتاٚزرؾ٘ٝراألضاا رَعرتػرلرايػدؿد ٝا ررٚندٌرر
ضًك١رؾٗٝدررق ُ٥د١رر دراتٗرر ٝد ررميهدٔرريًُػد ٖاررَا عد١رر عكدٗرر ٕٚراآلخدس ررٚيدٝظرر
ٖٓ ىرقسٚز٠ريااد عرراذتًكد ارر ْاظد ّر.رنُدررٖدٛرراذتد ٍررتراملطًطدٌ ررٚإمندررميهدٔرر
ىس رأ١ٜرضًك١رَٓٗدرر دإٚررتستٝدب;ررذيدوررألٕرندٌررضًكد١ررؾٗٝدررتعد جلررقؿد١ررستهُد١رر
ن ًَ١راألضاا رغرلرَستبل١ر ًك١رأخس ٣ريهٔرنُ رضبلرايك ٍٛرميهدٔررإٔرٜداِرر
تؿددٓٝـرزتُٛىدد١رٖددرٙراذتًك د ارحتدددرىٓددٛإرٚاضددا رنددٌرضًكدد١رَٓٗ د رتعدداريفثًٝٝدد١ر
ق ُ٥د١رر ددراتٗ رشلد ر ٓ هٖدرراياُثًٝدد ٞرٚغ يبد رَدررٜهددٕٛرىددا رضًكد اررايطًطددً١رنددبرل٠ر
ٜٚعارن تبرايطًطً١رَٔرأْازَ(.ؿلؿ٢ر ر2006

ر

راياُث١ًٝٝراملعا:٠رٖٞٚرتًوراي رنابدرٚض١ًٝرأخس٣رغرلراياًؿص ١ْٜٝٛرن ملطدسض١ٝررأٚرايكؿددـرٚايسٚاٜد ارايد رتهاددبريًٓػددسرتراجملد ارثددِرٜعد رنا اٗد رياآ ضددبرَددعر
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طبٝع١راياًؿص ٕٜٛرٚنريورميهٔرإٔرتعاريفث ًٝٝارَٔرزض ٌ٥رٜبع ر ٗدرراملػد ٖإٚرر
يًاًؿصٕٜٛرٜٚاِرإىاا ٖ ريعسقٗ ر ياًؿص .ٕٜٛر
راياُث١ًٝٝراملذلمجد١ر:رٚتهدٕٛررٖدرٙرراياُثًٝٝد اررَذلمجد١ررىدٔرريػد اررأجٓبٝد١ررٚقداررتهدٕٛررايذلمجدد١رضسؾٝدد١رأٟرَعسؾدد١رؾُٝد رىددااراألزلد ٤رأٚرَٓكٛيدد١رَددٔرايًٗلدد١راملؿددس ١ٜرٖٓٚد ر
ختاًـراألزل ٤ر(.ايعسا ٠ر ر2013ر

ر

اهتعريفات اإلجرائية هوٌفآيٍ املصتددًة يف اهدراشة :
ايؿا  ٠رادت َع :١ٝراملكؿ ٛر ٗ رتًو رايل يب ١راملكٝا ٠رت راملطا ٜٛا رايازاض ١ٝراملداًؿ١ررٚاي رتاُاعر ه ؾ١رضكٛمراملٛاطٓ١راي رنؿًٗ رشل راياضاٛزرٚايك ْ.ٕٛر ر
(املطًط ارايذلن١ٝر :رٜكؿار ٗ رتًوراملطًط اراي رتعدلرىٔراجملاُعرايذلنٞرٚت ٓكٌر يًٗل١رايعس ١ٝرٚتٓ قؼرقك  ٜراجاُ ى١ٝرتراجملاُعرايذلنٞرقارتاػ ٘رَعر
ايكك  ٜراالجاُ ى١ٝرترايٛطٔرايعس ٞررَٔرأْٗ رتآ ٍٚرَٛقٛى رأٚرَػهً١راجاُ ى١ٝر
تٓبعرَٔرٚاقعرٚظسٚفراجملاُعرٖٞٚرَٔرإْا جرغسن ارٚقٓٛاارتسن١ٝر رغرلرأْٗ ر
خكعدريًا ًل١رإىلرايًػ١رايعس ١ٝر .ر
( )10صعوبات اهدراشة :
رَٔرأ ١ٜرؾع ٛارضٛا٤رترادت ْبرايٓظسٟرٚاملاُثٌرترمجعرامل ٠ر
الرخيًٛرأٟر
ايعًُ ١ٝرٚاذتؿ ٍٛرىً ٢رأضا راإلؾاازاا رأ ٚرَٔ رخ ٍ رايالبٝل راملٝااْ ٞرىً ٢رى١ٓٝر
ايازاض١ر رإالرإٔرا سشرٖرٙرايؿع ٛاريفثٌرترايا يٞر :ر
 رضااث ١رتلبٝل راملٛقٛع رت رزتاُع رَ رشاٍ رست ؾظ رٜٚؿعب رايال  ٚرَع رؾكسااراالضاُ ز٠رايبيث١ٝراي رن ٕرايب ض ر ٜٛرإظٗ زٖ ريًلُٗٛز .ر
 ر ؾذل٠راذتس رايطع١ٜ ٛرىً٢رائُٝررج ٤ارَاصآَ١رَعرتٓؿٝررايازاض١راملٝااْ١ٝرَٚثًدرَػهً١ريا٣رايب ض رالض ُٝرترمجعراالضاُ زاارايبيث١ٝر .ر
رىاّراْاظ ّرايع ّرايازاضٞرَٔرقبٌرأىك ٤رٖ١٦ٝراياازٜظرترج َع١رؾٓع ٤ر(اياخٍٛرترَسضً١راإلقسا رادتصٞ٥راملاكلع رأ ٣رإىلرغ ٝرَعظِرايل يب ا ر(ى١ٓٝرايازاض١ر
املطاٗاؾ ١رىٔرايك ى ارايازاض١ٝرٖٚرارمم رؾعبرتٓؿٝررايازاض١رايبيث١ٝر ػهٌر
ضسٜع رمم رجعٌرايب ض رايذل ر رؾذل٠رٚأخس٣ريًيؿٍٛرىً٢رأؾسا رايع١ٓٝر .ر
 راالضاع ْ١ر ل يب اراإلى ّرياٛشٜعراالضاُ ز٠رايبيث١ٝرخؿٛؾ ريا٣رط يب ارج َع١رايعًّٛرٚاياهٓٛيٛج ٝر ىاب زرإٔراالخا رممٓٛعرٜٚؿعبرَك ً١رايل يب ارَٔرقبٌر
ايب ض رإالرترض ٍرن ٕرأضا ذارترادت َع١ر .ر
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 رؾكاإرىا ر( 50راضاُ ز ٠ر عارإٔ رٚشىدرىً٢رايل يب ارج ٤رْاٝل١رايػ ٝراملاهسزريًل يب ارر ؿعٌراذتس رٚخٛفراألٖ يٞرىً٢رذٖ ٗٔريًل َع ا.ر ر
اإلطار النظري  :الذراسات السابقة والنظرية االتصالية المرتبطة بها :
املبحح األويُ :ظرية اهػرط اهجكايف– ًدخى هودراشة
املكدًةة  :تعاُارٖرٙرايازاض١رترإط زٖ رايٓظس ٟرٚؾ ٝغ١رَػهًاٗ رٚحتًٝدٌرْا ٥لٗد ر
ىًدد٢رْظسٜدد١رايػددسعرايثكد ترCultivation theoryرٚتعددارْظسٜدد١رايػددسعرايثكد ترإضددا٣ر
ايٓظس ٜاراي رقاَدرَبهساريازاض١رتأثرلاارٚضد ٌ٥راإلىد ّر(رضدٛشإر ر 2005رنُد ر
تٗدداِر ياددأثرلرايذلانُددٞرطٜٛددٌراملددا٣ريٛضد ٌ٥راإلى د ّ رض ٝد رٜػددرلرايػددسعرإىلرتك د ز ر
إ زاىرمجٗٛزراياًٝؿصٕٜٛريًٛاقدعراالجاُد ىٞر رٚتػدهٌٝرطٜٛدٌراملدا٣رياًدوراالر زاند ار
ٚاملعاكااارىٔرايعد رْاٝلد١ريًاعدس ريٛضد ٌ٥راإلىد ّر ٚ .تؿدٓـرْظسٜد١رايػدسعرايثكد تر
قددُٔرْظس ٜد اراآلث د زراملعاايدد١ريٛض د ٌ٥راإلى د ّرٚModerate effects theoriesاي د ر
تاُٝصر ياٛاشٕرٚاالىاااٍ ر  ٝرالرتكدِرترٚضد ٌ٥راإلىد ّرٚالرتكًدٌرَدٔرٖدرٙرايكد ٠ٛر
ٚيهٓٗ رتكّٛرىً٢رايع ق ارط١ًٜٛراألَار راجت ٖ ارٚآزا٤راألؾدسا رَدٔرْ ضٝد ١رٚىد ار
َػ ٖااتِٗرَٔرْ ض١ٝرأخس ٣ريرارؾكدارأندارجس ٓدسر ٚ Gerbnerشَد هٙرىًد٢رإٔرْظسٜد١ر
ايػددسعريٝطدددر ددا ٜرٚإمنددرر َهُدد ريًازاضدد ارٚايبيددد ٛراياكًٝاٜدد١رياددأثرلاارٚضدد ٌ٥ر
اإلى د ّ رؾؿددٞرايػددسعرالرٜٛجددارمنددٛذجرقبددٌرأٚر عدداراياعددس

رٚالرمنددٛذجري ضدداعاا اار

املطددبك١رنُدداػرلاارٚضددٝل١رألٕراياًٝؿصٜددٕٛرٜػ د ٖاٙراألؾددسا رَٓددررايلؿٛيدد ١رنُ د رأْدد٘ر
ٜػهٌرر ٚزارنبرلارترٖرٙراالضاعاا ااراملطبك١راي رتعادلرَاػرلاارٚضٝل١ر عدارذيدور
(ضٛشإ 2005

ر

أشباب اختيار ُظرية اهػرط كإطةار ُظةر هودراشةة :رتعداررْظسٜد١ررايػدسعرراَاداا ارريداٚزرر
ٚض ٌ٥راإلى ّرترىًُ١ٝرايآػ١٦راالجاُ ى١ٝرىً٢رايؿس رض ٝرإٔرن رَُٓٗ رىًُ١ٝرتعًدِرر
ٚتعًِٝرٜكّٛرىً٢راياؿ ىٌراالجاُ ىٞر رايؿدس ررٚايٛضد ٌ٥رراياعًُٝٝد١ررٚاياثكٝؿٝد١رراملداًؿد ١رر
ٚتٗافرإىلرإنط رايؿس راجت ٖ ارٚضًٛن ٝارتآ ضبرَعر ٚزٙراالجاُ ى ٞرتطٌٗري٘ر
ىًُ١ٝراياؿ ىٌرٚاالْاَ جرترض ٝت٘راالجاُ ى .١ٝر
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إٕراياعددس راملطدداُسريًددازاَ رايعس ٝدد١ر(األؾ د ّرٚاملطًط د ا رٚاياؿ ىددٌرَعٗ د ر ٜد ثسرىًدد٢ر
ايٛاقدعرراالجاُد ىٞريألؾددسا رٜٚطددٝلسرىًدد٢رىد ملِٗررايسَددص ٟرؾسضد ٌ٥رايددازاَ رىددٔرايٛاقددعر
االجاُ ىٞرٜاصاٜارترايكك  ٜراي رتكٌرؾ ٗٝرخدلاتِٗرايػدؿ.١ٝر ر
اضدداداَدرْظسٜدد١رايػددسعر ػددهٌرٚاضددعرالخاب د زراياددأثرلااراملعسؾٝدد١ريهث ؾدد١رَػ د ٖا٠ر
ايازاَ ر(األؾ ّرٚاملطًط ا رنُ رتػسعرٚجٗ١رْظسرىٔرايٛاقعرتاطلرَعرٚجٗ١رايٓظدسرر
اي رتعسقٗ رايازاَ رىٔرايكك  ٜرٚاملػه اراالجاُ ى.١ٝر ر
زاض١رتأثرلرَع دتد١ررايدازاَرريًككد ٜررٚاملػده ارراالجاُ ىٝد١ررَدٔررخد ٍررَعسؾد١ررإ زاىر
املػ ٖأٜريٛاقعِٗراالجاُ ى.ٞر ر
تكّٛرْظس١ٜرايػسعر ك ٝعراياأثرلرايذلانُٞريًازاَ رايعس ١ٝراي رتعدس ررقكد ٜررايؿطد رر
ىدلراملػ ٖا٠رايهثٝؿ١رٚاملُاا٠رٚاياأثرلرطٌٜٛراألجٌ .ر
خطوات حتويى اهػرط  :Cultivation Analysisر

ارتل٠ٛراألٚىل:رحتًٌٝراةا٣ٛراياًٝؿص:ْٜٞٛررٖٞٚرحتًٌٝرَكُٕٛرايسضد ٌ٥رراياًٝؿصْٜٝٛد ١رر
ضٝد رتٛجددارؾددسٚمرجٖٛسٜدد١ر د رايٛاقددعراالجاُد ىٞراذتكٝكددٞر ٚد رايؿددٛز٠رايد رتٓكًددٗ ر
ايسضد ٌ٥راياًٝؿصْٜٝٛدد١رشلددرارايٛاقددع رياكٝددِٝرٚحتاٜددارايؿددٛزرايرٖٓٝدد١رٚايؿددٛزراملٓعهطدد١ر
ٚايكددِٝرايدد رتبثٗدد رٖددرٙرايسضدد ٌ٥ر(رضددٛشإر ر. 2005ررٚتسجددعرأُٖٝدد١رحتًٝددٌراملكددُٕٛر
يايكٝك٘رإىلرث ث١رأٖاافرزٝ٥ط١ٝرٖٞر:رٜكاّرَؿد تٝحررأٚرى َد اررىدٔررضكٝكد١ررايط ٝضد ارر
ٚاألٖاافراي رتطع٢رإي ٗٝرايدٓظِرراالجاُ ىٝد١ررٚايكدِٝررايطد ٥ا٠ر.ر ٜ-بيد ررٖدرٙررايسضد ٌ٥رر
ىاب زٖ د رْظ َ د رَعدددلارىددٔرضكٝكدد١راياددأثرلراملاب د ٍر د راألؾددسا رٚايع ق د اراالجاُ ىٝدد١ر
ٚايكِٝرايط ٥ا.٠ر -رٜكاّريٓ رأض ض رإلظٗ زرَ رٜطبب٘رايؿعٌرَٔرْا ٥جرميهٔرَ ضظاٗ .رر
(َٓ ٍ ر 2012رر ر
ارتلدد٠ٛرايث ْٝدد:١رإىدداا رؾدديٝؿ١راالضدداب:ٕ ٝرتاُثددٌرتراضددادااّرْا د ٥جرحتًٝددٌرَكددُٕٛر
ايسض ي١راياًٝؿص١ْٜٝٛرترإىاا رؾيٝؿ١راالضاب ٕ ٝرض ٝرٜاِرؾد ٝغ١رراألضد١ً٦ررايد ررتكدٝظرر
إ زاىراملبيدٛث رريًٛاقدعرراذتكٝكددَٓ(ٞد ٍ رر 2012رر رٚىد ٠ررَد رتػدٌُررؾديٝؿ١رراالضددابٕ ٝر
ىً٢رْٛى رَٔراألض١ً٦ر: ُٖٚر ر
 oأض١ً٦رىٔرتٛقع اراملبيٛث رايهُ١ٝرذتا ٚر ع رايظٛاٖسرتراجملاُع.ر ر
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 oأضدد١ً٦رتكددٝظرَعاكدداااراملبيددٛث رىددٔرإضددا٣رظددٛاٖسراجملاُددعرَددٔرخ د ٍرتؿددُِٝر
ايعب زااراي رتكٝظراالجت ٖ اراالجاُ ى١ٝرضتٛرظ ٖس٠رَع .١ٓٝر
ارتل٠ٛرايث يث:١رإجسا٤راملطحراملٝااْٞرىً٢رادتُٗٛز:ررإجسا٤راملطحرىًد٢ررادتُٗدٛزرر اٛجٝد٘رر
األضدد١ً٦رايد رمترٚقددعٗ رترارتلدد٠ٛرايث ْٝدد١رياياٜددارضلددِراياعددس

رٚنث ؾدد١راملػد ٖا٠ر

ايٓطب١ٝرٜٚاِرتكط ُٗٝرإىل:ررنثٝؿٛراملػد ٖا٠رر.Heavy viewerر َ-اٛضدلٛرراملػد ٖا٠رر
Medium Veiwerر -رَٓدؿكٛراملػ ٖا٠ر.Light Viewerرارتل٠ٛرايسا ع:١رحتًٝدٌرر
ايب ْ ٝارٚاضدادساجررايٓاد ٥جر:ررٖٚدٞرراملسضًد١رراألخدرل ٠ررٚتاُثدٌررتراضدادساجررايٓاد ٥جررملعسؾد١رر
ايؿددسٚمراألض ضدد١ٝر د رَطددا ٜٛاراملػ د ٖا٠رايث ثدد ١رٚىُددٌرَك زْدد١رايٛاقددعراالجاُدد ىٞر
املازىريهٌرَٔرنثٝؿٞرَٓٚدؿكٞراملػ ٖا.٠ر ر
املبحح اهجاُي  :اهدراشات اهصابكة
تطاٗافرىًُ١ٝرَساجعد١ررايدذلا ررايعًُدٞرر ػدهٌررأض ضدٞرراضدال ٤رراملؿد ِٖٝررايٓظسٜد١رر
ٚاملٓٗل١ٝراملاعًك١رمباػرلاارايازاض١رٚايع ق ارايك ١ُ٥رؾ ُٝر  ٗٓٝرمب رٜطد ِٖررإجي دررتر
ايبٓ ٤رايٓظسٟرٚاياؿُِٝراملٓٗلٞريًازاض ١رٚترٖرارايؿا رازتأٜدراخا ٝزرضا١ر زاضد ارر
إى َ١ٝرىس ١ٝرٖٚدٞرراألقدس ررإىلر زاضد رراذت يٝد١ررضدٛا٤ررَدٔررضٝد ررايٛضد١ًٝرراإلى َٝد١ررأٚر
املٓٗل١ٝراملابع١رٖٚرٙرايازاض ارٖٞرىً٢رايٓيٛرايا ي:ٞر ر
أٚالر:رايسض ٌ٥رٚاألطسٚض ارايعًُ :١ٝر
1

زاضدد١رىددٔر:راجت ٖ د اراملددسأ٠رايهٜٛاٝدد١رضتددٛراملطًط د ارايذلنٝددددددددددددددد١رر(رىددبرلر ر
2017رر رٖاؾدرايازاض١رإىلر :ر
اياعسفرإىلرَٛقـراملسأ٠رايهٜٛا١ٝرَٔراملك َ راالجاُ ى١ٝرٚاإلْطد ْ١ٝرراملداًؿد١ررايد ررتلسضٗ راملطًط ارايذلن١ٝراملا ًل .١ر

ر -ايٛقٛفرىً٢رايكِٝرٚاملؿ ِٖٝراي رتبثٗ راملطًط ارايذلن١ٝراملا ًل١رَدٔررٚجٗد١ررْظدسرر
املسأ٠رايهٜٛا .١ٝر
ر -رَا٣رتؿ ىٌراملسأ٠رايهٜٛا١ٝرٚاْاَ جٗ ر ٗرارايٓٛعرَٔرايازاَ رٚ ٚاؾعراملػ ٖا٠ر.ر ر
ر -ر ٕ ٝرنٝؿ١ٝرتعس راملسأ٠رايهٜٛا١ٝريًُطًط ارايذلن١ٝراملا ًل .١ر
ررضبٌرايٛق ٜد١ررممدررتبثد٘رراملطًطد اررايذلنٝد١ررٚاملا ًلد١ررَدٔررأؾهد زرر يكداررَدٔررقدِٝرراجملاُعرَٔرٚجٗ١رْظسراملسأ٠رايهٜٛا .١ٝر
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ٚتٛؾًدرايازاض١رإىلرايٓا ٥جرايا ي١ٝر :ر
رْػدسررقدِٝررغسٜبد١ررترزتاُع تٓدررٚرإثددسا٤رايثك ؾد١ررَدٔرراملكد َ رراالجاُ ىٝد١ررٚاإلْطد ْ١ٝراملآ قك١راي رتلسضٗ رٖرٙراملطًط اراملا ًل.١ر ر
ر  -جملُدددٌراملدددسأ٠رايهٜٛاٝددد١رتككدددٞر(َدددٔرضد د ى١رإىلرضد د ىا رملػد د ٖا٠راملطًطد د ار
املا ًل١راملعسٚق١ر يكٓٛاارايعس ١ٝر.ر ر
رىاّرٚج ٛرؾسٚمر اي١رإضؿ ١ٝ٥رالجت ٖ اراملسأ٠رايهٜٛا١ٝرضتٛراملطًطد اررايذلنٝد١ررتعدص٣رريًُدداػرلااراياميٛغساؾٝدد١ر"ايػدؿدد١ٝر"ر(اذت يدد١راالجاُ ىٝددد ١رَطددا٣ٛراياعًدد ِٝر
طبٝع١رايعٌُراذت ي ٞرىا رض ى اراملػ ٖا٠
2

ر

زاضدد١رىددٔر:ر"راجت ٖدد ارايلًبدد١رادتدد َع ٝرايهددٜٛا ٝرضتددٛراملطًطدد ارايازاَٝدد١ر
املا ًلدد١رترايكٓددٛاارايعس ٝدد"١ر(ررىبدداراهللر ر 2012رضددعدرٖددرٙرايازاضدد١رإىلرحتكٝددلر
األٖاافرايا ي١ٝر :ر
راياعسفرىً٢راجت ٖ ارايلًب١رادت َع ٝرايهٜٛا ٝرضتٛرايازاَ راياًؿص١ْٜٝٛر .رراياعددسفرىًدد٢رراالغددب ى اررٚاذت جدد ارراملداًؿدد١رايدد ررحتككٗددررَػدد ٖا٠رراملطًطدد ارراألجٓب١ٝراملا ًل .١ر
راياعسفرىً٢ر ٚاؾعرايػب رترَػ ٖا٠راملطًط اراألجٓب١ٝراملا ًل .١رراياعددسفرىًدد٢راجت ٖ د ارايلًبدد١رادت د َع ٝرضتددٛرايددازاَ راياًؿصْٜٝٛدد١راي د رتعسقددٗ رايػ غ ارايعس ١ٝرتبعدرريًعٛاَدٌرراياميٛغساؾٝد١رر(ادتدٓظرر رَطدا٣ٛرر خدٌرراألضدس ٠ررْدٛعرر
ادت َع١راي رٜازعر ٗ رايلًب:١رضه ١َٝٛرخ ؾ . ١ر
-راياعسفرىً٢رايكٓٛااراألنثسرتؿك ٝرملػ ٖا٠راملطًط اراألجٓب١ٝراملا ًل ..١ر

َٔٚرأ سشرْا ٥جرايازاض١ر :ر
رإٔراإلْ د ريددأٜٗرَطددا ٜٛارَػ د ٖا٠ريًُطًط د اراملا ًلدد١رأنثددسرَددٔرايددرنٛزرترٚيددد١رايهٜٛدددد رنُد د رأْٗدددٔرأٜكد د رٜاكدددأَرىًددد٢رايدددرنٛزرترأغًدددبرَاٛضدددل ار
اإلغب ى اراملايكك١رَٔرَػ ٖاتٗ رَثٌرإغب عراملعسؾ ١رٚاملاع١رٚاإلث ز ٠رٚاإلغد ى ارر
االجاُ ىٝدد ١رٚايٛجااْٝدد ١رٚادتُ يٝدد١رٚايذلؾٝٗٝدد ١رؾ ُٝد رظٗددسرَٝددٌرايػددب رأنثددسر
يايكٝلرإغب عر"راشلس ٚرَٔرايٛاقعر"رإىلرٚاقعرآخس .ر

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

96

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتىبر-ديسمبر2017م

ISSN : 2410-1818

أثر نشاهدة املسلسالت الدرانية التلفزيونية التركية يف القنوات العربية ىلع قيم

الفتاة الجانعية اليهنية ( دراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ )َ2016

رأغ زرْؿـرأؾسا رايع١ٓٝرإىلرأِْٗرَعر راملطًط اراملا ًلد١ررٚيهدٔرر"رَدعرراياؿدسفررٗ ر"رَٔرض ٝرضرفر ع راملػ ٖارأٚرايذلمج ار .ر
رٚجددد ٛرؾسٚقدد ارترَطدددا ٜٛارَػدد ٖا٠راملطًطدد اراملا ًلددد١رأنثدددسريؿدد حلرطًبددد١رادت َع١رارت ؾ١رأنثسرَٔرطًب١رادت َعد١رراذتهَٝٛد١ررٚندريوررٚجد ٛررؾسٚقد اررضتدٛرر
َػ ٖا٠راملطًط اراملا ًل١ريؿ حلرؾ ٦اراياخٌراألىً٢رنُػ ٖا٠رَستؿع .١ر
3

زاض١رىٔر:ر"راجت ٖ ارطًب١رادت َع١راإلضد َ١ٝررضتدٛررَػد ٖا٠رراملطًطد اررايذلنٝد١رر
املا ًل١رترايؿك  ٝ٥ارايعس ١ٝر".ر(رررا اط ّر ر2010ر

ر

ٚيفثًدرَػهً١رايازاض١ر:ر ٕرإقب ٍرايػب رىًد٢رراملطًطد اررايذلنٝد١رراملا ًلد ١رر
ٖٛٚرأَسر يؼراألُٖ ١ٝرْظسارمل رحتًُ٘رَدٔررقدِٝررىاٜدا٠ررتآد ق ررَدعررقُٓٝدررنُلاُدعرر
َطًِرست ؾ

رإق ؾ١رإىلرتٓ قكٗ رَعرى اتٓ رٚتك يٝاْ رٖٚدٛررَدررٜكاكدٞرر زاضداٗرر

يًٛقٛفرىً٢رضلدِررٖدرٙررايظد ٖس٠رريدا٣ررطًبد١ررادت َعد١رراإلضد َ ١ٝررٚاملطًطد اررايد رر
ٜؿكددً ْٗٛرٚمل د ذا؟رٚاملٛقددٛى اراي د رتآ ٚشل د رٖددرٙراملطًط د ارٚ ٚاؾعٗددِرضت ٖٛد ر
ْٛٚى١ٝرايكِٝراي رتطع٢ريػسضٗ رؾ ِٗٝرٚتٛقدٝحررَدا٣ررتدأثسِٖرر ٗد ررٚتكداِٜرراذتًدٍٛرر
ٚاملكذلض ارايهؿ١ًٝر ذتارَٔرتأثرلٖ .رٚن ٕرَٔررأ سشرْا ٥جرايازاض١ر :ر
رنػدؿدررايازاضد١ررإٔرْطدب١ررايددرٜٔرٜػد ٖإٚرراملطًطد ارر ػددهٌرىد ّررضدٛا٤رر ؿددٛز٠رَٓاظُدد١رأٚرغددرلرَٓاظُدد١ر %86.7رٚن ْدددراملطًطد ارايعس ٝدد١رٖددٞراألنثددسرتؿكدد ٝر
ٚذيور ٓطدب١رر45.4ر%رتًٗٝدرراملطًطد اررايذلنٝد١رر ٓطدب١رر%34.6رٖٚدراررٜداٍررىًد٢ررزغبد١رر
املبيٛث رترَػ ٖا٠رَطًطد اررىس ٝد١ررأنثدسررَدٔررايذلنٝد ١ررٚزمبدررٜسجدعررذيدوررإىلر
سلٍٛراملطًط ارايعس ١ٝريه ؾ١رايًٗل ارضدٛا٤رراملؿدس١ٜررأٚرارتًٝلٝد١ررأٚرايطدٛز١ٜررأٚر
ايًبٓ ْٝدد١رٚغرلٖد رممد رٜؿطددحراجملد ٍريًلُٗددٛزرالخاٝد زرَد ر ٜٓضددب٘رٚىدداّرؾددس رشللدد١ر
َع١ٓٝرىً٘ٝرنُ رتراملطًط ارايذلن .١ٝر
رٓٝ ٚدرايازاض١رإٔرْطب١رايرٜٔرٜػ ٖإٚراملطًط ارايذلن١ٝراملا ًلد١ررضدٛا٤رر ؿدٛز٠ررَٓاظُ١رأٚرغرلرَٓاظُ١ر77.3ر%ر رٖٞٚرْطب١رى ي١ٝرمم رٜاٍرىً٢رإٔرٖدرٙرراملطًطد ارر
اضال ىدر لسٜك١رأٚر أخس٣رجر راْاب ٙراملػد ٖأٜررشلدرر ػدا ٠ررٚذيدوررَدٔررخد ٍررَدرر
حتاٜ٘ٛرَٔرشت طب١ريًػسا٥صرخ ؾ١ريؿ١٦رايػدب ررممدررجعًدٗررحتظد٢رر ٗدرٙررايٓطدب١ررَدٔرر
املػ ٖا .٠ر
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أٚقيدرايازاض١رإٔرقٓ ٠رmbc4ررٖدٞرراألنثدسررَػد ٖا٠ررَدٔرراملبيدٛث ررٚذيدورر ٓطدب١رر59.5ر%رٚذيوريهثس٠راملطًط ارايذلن١ٝراي رتعسقٗ رٚملٛانباٗ رندٌررجاٜداررَدٔرر
ٖرٙراملطًط ار .ر
ر ٓٝددددرايازاضددد١رإٔرايدددااؾعراألض ضدددٞرملػد د ٖا٠رٖدددرٙراملطًطد د ارٖدددٛر اؾدددعرايذلؾٝددد٘رٚاياطً١ٝرٚذيور ٓطب١ر59.5ر %ر
نػؿدرايازاض١رإٔرايٛقدراملؿكٌرألغًبرأؾسا رايع١ٓٝرملػ ٖا٠رٖدرٙرراملطًطد اررٖدٛررٚقدراملط ٤رٚذيور ٓطدب١رر88.1ر%ر رٚإٔرْطدب١رر81.7ر%رٜػد ٖإٚررٖدرٙرراملطًطد اررَدعرر
األضس٠ر .ر
أٚقدديدرايازاضدد١رإٔراملطًط د ارايذلنٝدد١راي د راضاًدددراملسانددصراألٚىلرَددٔرض ٝد راٖاُ ّراملبيٛث ر ٗ رَٚػ ٖاتٗ رن ْدرَطًطٌررٚا ٟراير ٥ر ٓطب١ر11.05ر %رًٜ٘ٝر
تراملسنددصرايثدد ْٞرَطًطددٌرضددٓٛاارايكدد ٝعر ٓطددب١ر10.33ر %رٚتراملسنددصرايث يدد ر
َطًطددٌرايعػددلراملُٓددٛعر ٓطددب١ر8.19ر %رأَد رتراملسنددصرايسا ددعرَطًطددٌرإٜددصٍر ٓطددب١ر
 %7.84رٚتراملسنصرارت َظرن ٕرَطًطٌرى ؾٞر ٓطب١ر.%6.59ر ر
 ٓٝدددرايازاضدد١رإٔرأؾكددٌرَطًطددٌرض د شرىًدد٢رأندددلرىددا رَددٔرأؾددٛااراملبيددٛث رٖددٛرَطًطٌرٚا ٟراير ٥ر ٓطب١ر11.05ر%ر .ر
أٚقدديدرايازاضدد١رإٔرايكك د  ٜراملؿكددً١رىٓدداراملبيددٛث رتراملطًط د ارايذلنٝدد١رٖددٞرقكدد  ٜرايددداؾ عرىدددٔرايدددٛطٔر ٓطدددب١ر52.4ر%رتًٗٝدد رتراملسندددصرايثدد ْٞرقكدد  ٜراذتدددبر
ٚايسْ َٚط١ٝر ٓطب١ر%39.7ر .ر
ر ٓٝددددرايازاضددد١رإٔرْطدددب١رايدددرٜٔرٜدددسٕٚرإٔراملطًطدد ارايذلنٝددد١رتآدد ٍٚرَٛاقدددٝعرالرتآ ٚشل راملطًط ارايعس ١ٝرضٛا٤ر ؿٛز٠ر ا١ُ٥رأٚرإىلرضارَ رٖٞر%91.3ر .ر
رْطب١رايرٜٔرٜسٕٚرإٔراملطًط ارايذلن١ٝرتًمراضا ٝج ارادتُٗٛزر ؿٛز٠رَب غس٠رأٚرغددرلرَب غددس٠رٖددٞر62.7ر %رٖٚددرارٜدداٍرىًدد٢رَ َطدد١رٖددرٙراملطًط د اريكك د  ٜرتٗددِر
املػ ٖأٜرٚيهٔرطسٜك١رىسقٗ رٖٞراي رتاع ز رَعِٗ .ر
رنػؿدرايازاض١رإٔرأىًد٢ررْطدب١ررتكٝدِٝررَدٔرراملبيدٛث ررملكدُٕٛرراملطًطد اررايذلنٝد١ررن ْدرجٝارٚذيور ٓطب١ر34.1ر%ر رٚإٔرأىًد٢ررْطدب١ررتكٝدِٝررَدِٓٗرريػدهٌرراملطًطد ارر
ايذلن١ٝرن ْدرجٝارجاارٚذيور ٓطب١ر42.9ر%ر .ر
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أٚقدديدرايازاضدد١رإٔرْطددب١رايددرٜٔرتددأثسٚار د يكِٝراملاكددُٓ١رتراملطًط د ارايذلنٝدد١رضٛا٤ر ؿٛز٠رَب غس٠رأٚرغرلرَب غس٠ر %83.3رٚإٔراياأثسر يكِٝراإلجي ١ٝرن ٕرأنثسر
َٓ٘ر يطًب١ٝر .ر
رإٕرْطب١رايرٜٔرٜسٕٚرإٔراملطًط ارايذلن١ٝرت ثسرىًد٢ررضدًٛىررايػدب ررضدٛا٤رر ؿدٛز٠رراُ٥ددد١رأٚرإىلرضدددارَد د ر95.2ر%رَٚدددٔرٖدددرٙرايطدددًٛن ٝاراملًدددبظرٚاملظٗدددسرٚاملأندددٌر
ٚاذتسن ارٚاأليؿ ظرٚايؿساؽرايع طؿ .ٞر
نػؿدرايازاض١رإٔراملبيدٛث ررٜؿكدًٕٛررنددلاَجررَٚطًطد ارر اًٜد١ررىدٔرراملطًطد اررايذلن١ٝرتراملسنصراألٍٚراملطًط ارايهَٝٛا١ٜر ٓطب١ر31.7ر%رٚتراملسندصررايثد ْٞرر
ساَجراملط ك ار ٓطب١ر%27ر .ر
أٚقدديدرايازاضدد١رإٔرْطددب١رايددرٜٔرالرٜػدد ٖإٚراملطًطدد ارايذلنٝدد١ر22.69ر%رٚإٔرايطببراألض ضٞريعاّرَػ ٖاتِٗرشل رٖٛرأْٗ رتعس رَػ ٖارستسَ .١ر
4

زاض١رىٔ:ر"املكُٕٛرايذل دٟٛررترايدازاَرراملا ًلد١ر  -زاضد١ررحتًًٝٝد١رريدبع رراألىُد ٍرر
ايازاَٝدد١رايذلنٝدد".١ر(أَُٝدد١ر ر 2017راْلًكدددراملػددهً١رايبيثٝدد١رَددٔرض ٝد راْاػ د زر
زاَ د راملطًط د اراملا ًلدد١رتراآلْٚدد١راألخددرل٠رىدددلرايكٓددٛاارايؿك د ١ٝ٥راياًٝؿصْٜٝٛدد١ر ر
ٚإى د ٠ر ثٗ د رترأٚق د ارٚقٓددٛاارأخددس٣رٚرالقدددرزٚاج د ر د رؾ ٦د ارنددثرل٠رَددٔرمجٗددٛزر
املػ د ٖأٜر ه ؾدد١رأٚضدد ط٘راالجاُ ىٝدد١راالقاؿ د ١ٜرٚايثك ؾٝدد١ر.رٚترايٛقدددرْؿطدد٘ر
القدرإ اْد١ررٚاضدآه زررٚزؾد ررَدٔرر عد رراملاػدا  ٜٔررٚإؾداازررايؿاد ٣ٚرر ػدأْٗررممدرر
أث د زارجدداالرٚاضددع رتراألٚض د رايؿددي ؾ١ٝرٚاالجاُ ىٝدد١رٚإث د ز٠رايددسأٟرايع د ّرضددٍٛر
تأثرلٖدد رىًدد٢رايػدؿدد١ٝرايعس ٝدد١رممدد رأ ٣رإىلرظٗددٛزر عدد رايطددًٛن ٝارادتاٜددا٠ر
املهاطددب١رايد ر رتهددٔرَٛجدد٠ ٛرَددٔرقبددٌر ر ٚزاضدد١رأضددب رصتد حرٚاْاػد زرٚقبددٍٛر
ٖرٙرايٓٛى١ٝرَٔرايازاَ رايٛاؾا٠رإي ٓٝرىدلرايؿك  ٝ٥ار .ر

ٚن ٕرَٔرا سشرْا ٥جرايازاض :١ر
راإلْط ٕرٜطالٝعراياعبرلرىٔرْؿط٘ر ٚلسٜك١رغرلرىًٓٝد١ررَدٔررخد ٍررٖدرٙرراألىُد ٍر.رإْٗدررتهػـرىٔرايهثرل .ر
رإٕرَ د رٜٛجددارترٖددرٙراملطًط د ارٜٓطددلِرَددعرايكددِٝراإلْط د ْ١ٝراي د رتاُ غدد٢رَددعرأٟرزتاُعر.ر ر
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رٖرٙراملطًط ارايذلن١ٝرٚىً٢رايسغِرَٔرايها ارايهثرل٠راي رض ٚيددررتؿطدرلٖررإالرأْٗ رَ شايدرتباٚرغ َك.١رٖرارايػُ ٛر يراارٖٛرايرٟرجيعدٌررايٓد عرر ٜضكْٗٛدرر
 َٜٝٛرالناػ فرضسٖ ر رٚزمب رالرٜؿعً .ٕٛر
ثاُيا :اهدوريات اهعوٌية :
1

زاض١رىٔر:ر(اياعس ريًُطًط ارايذلن١ٝراملا ًل١رٚزأٟرادتُٗٛزر ةا٣ٛرايكُٝدٞرر
ؾ. ٗٝر(ٚض ّر ر2010ر رتٓ ٚيدرَػهً١رايبي رظ ٖس٠راملطًط اراألجٓب١ٝراملا ًل١ر
إىلرايًػ١رايعس ١ٝررٚاي راْلًكدرَٓررتطدع ٝٓٝاررايكددسٕررامل قدٞررَدعررَٛجد١رراملطًطد ارر
املهطدددٝه١ٝراملا ًلددد١رٚغرلٖدد رٚايدد رأثدد زاراٖاُدد ّرٚضددددؿٝظ١راملساقبدددد رٚايٓكدددد ر
ٚاملٗاُ ر يثك ؾ١رٚاشل١ٜٛرايٛطٓ ١ٝرٚن ْدراغًدبرراألؾدٛااررتٓلًدلررضٗٓٝدررَدٔررايكًدلرر
َددٔرظٗددٛزر ع د رايع قددد ارادتٓطددد١ٝرٚايطدددًٛن ٝارايع طؿٝدد١رغددرلراملٓكبدددل١رخ د زجر
إط زرايصٚاجر َٚرٜٓلِرىٓٗ رَدٔررظد ٖس٠رراأل ددٓ ٤ررغدرلررايػدسى ٝر.ر ٚميثدٌررٖدرارراملٓلًدلرر
األض ضٞريًبيد رايرٟرٜاؿدا٣رري ضداؿٗ ّررٚايػُد ٛررٚاياطد هٍرر ػد ٕرراضاُد الاررَدرر
ٜسغحرٜٓٚعهظرَٔراملطًط ارتًورٜٚاِرتبدٓ٘ٝرَٔرادتُٗٛزر .ر

َٔٚرا سشرايٓا ٥جراي رتٛؾًدرإي ٗٝرايازاض١ر :ر
رايسغبدد١رايع يٝدد١ر د رأٚض د راملددساٖك ريًاعددس ريًُطًط د ارايازاَٝدد١ر ػدددهٌرى د ّرق ٝضد ر د ألمن راألخس٣رَٔرايدلاَجرَعراياأنٝارىً٢رإٕرَعداالارراالٖاُد ّررٚايسغبد١رر
ازتؿعدددرنددثرلارَددعراملطًط د ارايذلنٝدد١رَك دددٌراٖاُ د ّرأ ْدد٢ر ملطًط د اراملؿددس١ٜر
َٔٚرثِرايطٛز١ٜر ٚعاٖ رايعساق١ٝر ر
راياأنٝددارىًدد٢رإٔراياعددس ريًُطًط د ارايذلنٝدد١راملا ًلدد١رن د ٕرٜاطددِر الْاظ د ّرٚايػا٠رايع ي١ٝر رأٚض راملساٖك رٚايهؿ١رترذيورايط ٝمريفٝدٌررضتدٛرراإلْد ررىًد٢رر
ضطد رايددرنٛزر ددداٚاؾعرَاعددا ٠رن د ٕراأل دددسشرؾ ٗٝد ر(ألْٗ د رجتطددارقؿؿ د رٚاقعٝدد ١ر
ٚذيددورٜع د راالزتب د رايع د طؿٞرٚاياؿ ىددٌراالجاُ د ىٞرٚايثك د تر د راملساٖكددد ر َٚد ر
تلسضدددد٘راملطًطدد ارايذلنٝددد١رَدددٔرَكدد َ رٚأؾهدد زرؾكدد رىدددٔرج ذ ٝددد١رايًٗلددد١ر
ايطددٛز١ٜرايد رضددد ُٖدرتراالضددداٗٛا٤رٖٚددٞراضددذلاتٝل١ٝرثك ؾٝدد١رضددٛز١ٜرجاٜددا٠ريٓػددسر
شللاٗ رىس  ٝر ٚيا يٞرمنٛذجٗ رايثك تر .ر

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

100

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتىبر-ديسمبر2017م

ISSN : 2410-1818

أثر نشاهدة املسلسالت الدرانية التلفزيونية التركية يف القنوات العربية ىلع قيم

الفتاة الجانعية اليهنية ( دراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ )َ2016

راالْبٗ زرايع يٞر د ررأٚضد رراملدساٖك رر يُٓد ذجررٚاملد ٜ ٛاررايد ررقداَاٗرراملطًطد اررايذلن١ٝراملا ًل١رىً٢رَطا٣ٛرٚض َ١رٚج ذ ١ٝراملُدثً ررٚاملُدث اررؾكد ررىدٔررمج يٝد١رر
املٛاقعرٚاملػ ٖارايط ٝض١ٝراي رتكـرٚزا ٗ٥راضذلاتٝل١ٝرض ٝض١ٝريًاٚي١رايذلن١ٝررر ر
رايادب رريدبع ررايكدِٝررايثك ؾٝد١ررٚاالجاُ ىٝدد١رايد ررْكًاٗدرراملطًطد اررايذلنٝد١ررالضدد ُٝرايدددسؾ رايبد د زشريكدددد١ُٝر(ايػدددازرٚارتْ ٝددد ١ر ٛؾدددؿٗ رض يددد١رضدددًب١ٝرإىلرج ْدددبرايكبدددٍٛر
ٚايذلضٝدددبر كُٝددد١ر(اذتدددب ر ٛؾدددؿ٘راذت يددد١راإلْطد د ْ١ٝراألزلددد٢رٚايد د رتٓطدددلِرَدددعر
ارتؿٛؾدد١ٝرايعُسٜدد١ريًُددساٖك رَٚدد رجيددٍٛرؾددِٗٝرَددٔرَػددد ىسرٚط قددد ارنُدد رإٕر
اياعبدرلرىدٔرراملٛقدٛى ارراألنثدسررجدر ررٚتػدٜٛلررأند ٕررض قدسارر كد٠ٛررىددلررايدسأٟرر د ٕرر
(اذتبرٚايع ق ارايع طؿ ١ٝرٖٞراألنثسرإث ز٠ري ٖاُ ّرٚايذلنٝصر ر
راياؿكٌٝراألىً٢رٚاأل سشرملطًطدٌر(ٚيفكٞراأل ّ ٜرٚيٓلُٗدرراأل ددسشرر(أضددُسر رٚصتُاٗدرر(ْ د  ٜٔر ٛؾددؿُٗ رميددث ٕرقددِٝر(َك َٚدد١رايظًددِ رايٛؾ د  ٤راذتددب راألَددٌ رايؿددساعر
ٚاياػٜٛل .ر
راياعددبرلرايٛاقددحرىددٔرازتبد راياؿكددٌٝرٚاإلىلد ر يٓلُد ارٚايٓلددّٛرند ٕرَستبلد رػددهٌرٚثٝددلر هددٌرَددٔر(ايٛض د َ١رٚادتُ د ٍ ر(ٚادت ذ ٝدد١رٚاإلث د ز ٠رٖٚددٞراىاب د زاار
َستبل١رخبؿٛؾ١ٝراملسضً١رايعُس١ٜريًُساٖكد رَٔراملبيٛث  .ر
 2ر زاض١رىٔر:ر"أثدسرراملطًطد ارراملا ًلد١ررترايكٓدٛااررايؿكد ١ٝ٥ررايعس ٝد١ررىًد٢ررايكدِٝرريدا٣رر
ايػب رادت َعٞرايؿًطدل ٝر"ر(رْعدِٝرر ر 2013رٖٚداؾدررايازاضد١ر:رإىلرايهػدـررىدٔرر
أثددسراملطًط د اراملا ًلدد١راملعسٚقدد١رترايكٓددٛاارايؿك د ١ٝ٥رايعس ٝدد١رىًدد٢رايكددِٝريددا٣ر
ايػددب رادت د َعٞرايؿًطددل ٝرَٚعسؾدد١رَددا٣رٚىددِٗٝرخبلٛزتٗ د رىًدد٢رايكددِٝرَٚعسؾدد١ر
ٚإ زاىرَددا٣رقددازتِٗرىًدد٢راياُٝٝددصر د رايطددًٛن ٝاراإلجي ٝدد١رٚايطددًب١ٝرايد رتكدداّ.ر
ٚاقذلاحراذتًٍٛرٚاياٛؾ ٝارملع دت١رٖرٙرايظ ٖس.٠رٚاِٖرْا ٥جرايازاض١ر :ر
رأناارايازاض١رىً٢رإٔرَػد ٖا٠رراملطًطد ارراملا ًلد١ررشلدررتدأثرلررضدًمررىًد٢ررايعاٜداررَٔرايكِٝراملداًؿ١رٚخ ؾ١رايكِٝرايا١ٜٝٓرٚايسٚض١ٝر .ر
رنػددؿدررايازاضددد١رإٔراملطًطدد ارراملا ًلددد١راملعسٚقددد١رترايكٓددٛااررايؿكدد ١ٝ٥رتكددداّرضًٛن ٝارضًب١ٝرتٓعهظرىً٢راملػ ٖا .ٜٔر
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رأغد د زارايازاضددد١رإىلرإٔرايع قد د ارايع طؿٝددد١رَدددٔرأ دددسشراملٛقدددٛى ارايد د رتآ ٚشلد د راملطًط اراملا ًل١ر .ر
رإٕرأنثسرايكٓٛاارايؿكد ١ٝ٥ررايد ررتكداّرراملطًطد ارراملا ًلد١ررٜٚػد ٖاٖرراملبيدٛث ررج ٤ارىً٢راياٛايٞرض ٝراضاًدراملستب١راألٚىلرتراملػ ٖا٠ر mbc4ر ًٜٗٝر cbc2رثدِرر
ْٛزاَ ر زاَ رٜابعٗ رmbcر زاَ ر ًٜٗٝر mbc1رثدِررأ دٛررظدم رر زاَد ررٜابعٗدررأ دٛرر
ظم رٚأخرلار .Lbcر
رنػؿدرايازاض١رإٔرْطب١راملبيدٛث رراملػد ٖأٜرريًُطًطد ارراملا ًلد١ررىًد٢ررايكٓدٛااررايؿك ١ٝ٥رقار ًػدر%78رنُ ر ًػدرْطب١رَٔرالرٜػ ٖا ْٗٚر .%22ر
ر ٓٝدددررايازاضددد١رإٔرأضددب ررىددداّرَػدد ٖا٠رراملبيدددٛث رايددرٜٔررأجدد ٛار عدداّررَػدد ٖا٠راملطًط اراملا ًل١رتسجعرإىلرىسقدٗررضدًٛن ٝاررٚقدِٝررَٚؿد ِٖٝررالرتاؿدلررَدعررايدأٜرر
اإلضد َٞر ٓطددب١ر%37ر ٚددإٔرأٖددااؾٗ رخ ٝيٝدد١رالرتاؿددلرَددعرايٛاقددعر ٓطددب١ر %32رٚىدداّر
ٚجدد ٛرٚقدددر ٓطددب١ر%12رٚتؿكددٌٝرَا عدد١راملطًط د اراألجٓبٝدد١راملذلمجدد١ر ٓطددب١ر%11ر
 ٚددإٔرأضددااثٗ رممًدد١ر ٓطددب١ر%3رٚىدداّرَعسؾدد١رَٛاىٝددار د راملطًط د ارٚغدؿدد ٝار
املطًط ارغرلرَكٓع١ر ٓطب١ر%2ريهٌرَٓٗ رٚاألضاا رٚاملػه ار اخدٌرراملطًطدٌرر
غرلرَذلا ل١رَعر عكٗ رايبع ر ٓطب١ر .%1ر
رأٚقيدرايازاض١رإٔرْطب١راملبيٛث راملػ ٖأٜريًكٓٛاارايؿكد ١ٝ٥رر ؿدٛز٠رر اُ٥د١ررقداررًػدددر%59رنُد ر ًػدددرْطددب١رَددٔرٜػد ٖإٚرايكٓددٛاارايؿكد ١ٝ٥رأضْ ٝد ر %40ر ْٚد زار
ٓطب١ر.%1رنُ ر ٓٝددررايازاضد١ررإٔراملبيدٛث ررٜػد ٖإٚررترايعد ٠ررايكٓدٛااررايؿكد ١ٝ٥رر
َعرأؾسا راألضس٠رثِرمبؿس ِٖرثِرَعرأؾاق .ِٗ٥ر ر
ر ٓٝدرايازاض١رإٔراملبيٛث رٜؿكًٕٛرَػ ٖا٠رايكٓٛاارايؿك ١ٝ٥رترؾذل٠راملط ٤ر ٓطدب١رر%47رثددِرايطددٗس٠ر ٓطددب١ر %37ر ًٜٗٝد رؾددذل٠رايكددي٢رٚايظٗددرل٠ر ٓطددب١ر%15رًٜٗٝد رايؿددذل٠ر
ايؿب ض١ٝر ٓطب١ر.%1ر ر
رأٚقيدرايازاض١رإٔرَػ ٖا٠راملطًط اراملا ًل١رج ٤ارترٚض راٖاُد ّرراملبيدٛث ررمب د رٜعددصشرإٔرٖٓ د ىرْطددب١رنددبرل٠رَددٔرمجٗددٛزرايػددب رتػ د ٖاٖ رزغددِرإٔراملبيددٛث ر
ٜػ د ٖإٚر هث ؾدد١راملددٛا رايس ٜقدد١ٝرٚايدددلاَجرايػددب ١ٝر لبٝعدد١راذت د ٍرنددٕٛرايؿ٦دد١ر
املطاٗاؾ١رَٔرايػب رَٔٚرثِراملٛا راإلخب ز١ٜرٚغرلٖ .ر ر
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رنػؿدرايازاض١رإٔرْطب١راملبيٛث راملػ ٖأٜريًكٓدٛااررايؿكد ١ٝ٥ررايعس ٝد١ررقدارر ًػددررْطب١ر%88رنُ ر ًػدرْطب١رَٔرٜػ ٖإٚرايكٓٛاارايؿك ١ٝ٥راألجٓب١ٝر.%11ر ر
أٚج٘راالضاؿ ٠رَٔرايازاض ارايط ك١ر :ر
ر ًددٛز٠رَٛقددٛعرايازاضدد١رٚحتاٜددارأٖددااؾٗ ر اقدد.١ر -رحتاٜددارأٖددِرَدداػرلاارايازاضدد١رٚايع ق١راي رميهٔر زاضاٗ  .ر
رحتاٜارارتلٛااراملٓٗل١ٝراملٓ ضب١رملٛقٛعرايازاض.١ر -رتؿُِٝرؾيٝؿ١راالضاكؿد ٤ررَٚك ٜٝطٗ  .ر
رتؿطرلرْا ٥جرايازاض١رَٔرخ ٍرز لٗ ر ٓا ٥جرايازاض ارايط ك .١راهفرق بني اهدراشة احلاهية واهدراشات اهصابكة :
 1تٓ ٚيددددرايازاضد د ارايطد د ك١راجت ٖد د ارايلد د

رٚاملدددسأ٠رضتدددٛراملطًطد د ارايذلنٝددد١ر

املا ًل١رترايكٓٛاارايعس ١ٝرٚنرارأثسٖ رىً٢رقِٝرايػدب ررٚأخدرلارراملكدُٕٛررايذل دٟٛرر
ترايددازاَرراملا ًلدد١ررأَددررايازاضدد١رراذت يٝدد١ررؾٗددٞررتآدد ٍٚر:راثددسررَػدد ٖا٠رراملطًطدد ار
ايازاَ١ٝراياًؿص١ْٜٝٛرايذلن١ٝررترايكٓٛاارايعس ١ٝرىً٢رقِٝرايؿا ٠رادت َع ١ٝراي١ُٝٓٝر .ر
 2إٔرايازاض د ارايط د ك١رض ٚيدددرزؾدداراالجت ٖ د ارضتددٛراملطًط د ارَددٔرقبددٌرايل د

ر

ٚنراراملسأ٠رايعس ١ٝراي رأجسٜدرىً ٗٝرتًدوررايازاضد اررٚتدأت٢ررٖدرٙررايازاضد١ررَهًُد١رر
شلدددرٙرايازاضد د ارٚيطدددارايؿدددساؽرايعًُدددٞرترزتد د ٍر ٝد د ٕرطبٝعددد١راألثدددسراملعدددس ٚرتر
املطًط اراملا ًل١ر.ر ر
 3اضدداؿ ارٖددرٙرايازاضدد١رَددٔرايازاضد ارايطد ك١رترحتاٜددارايعٓٝدد١رٚاملددٓٗجرٚاألضددً ٛر
ض ٝراغًبرايازاض اراضاداَد:رايبي

-ررٚاملٓٗج -ررٚاألضًٛ

رإذرتعارمجٝعٗ ر

َددٔرايبيدد ٛرايٛؾددؿ١ٝراي د راضدداداّرترإط زٖ د رَددٓٗجرايازاض د اراملطددي١ٝرٚاملك د زٕر
ٚايايًٌٝرٚترإط زٖ رأضً ٛرَطحرمجٗٛزرٚٚض ٌ٥راإلى ّ رٖٚرٙرايازاضد١ررتطداداّرر
َدددٓٗجرَطدددحرمجٗدددٛزرٚضد د ٌ٥راألىد د ّرٚذيدددوريًاعدددسفرىًددد٢راالتؿد د مرٚاالخدددا فرتر
اجت ٖ د اراملػ د ٖأٜرضتدد:ٛراثددسرَػ د ٖا٠راملطًط د ارايازاَٝدد١راياًؿصْٜٝٛدد١رايذلنٝدد١ر
ىً٢رقِٝرايؿا ٠رادت َع١ٝراي .١ُٝٓٝر
 4اتؿكدددرَددعرايازاض د ارايط د ك١رَددٔرض ٝد :رأْٗ د رتكددٝظرَددا٣راياعددس ريًُطًط د ار
ايازاَ١ٝرايذلن١ٝراملا ًل١رٚزأٟرادتُٗٛزر ةا٣ٛرايؿ رؾ ٗٝر.ر ر
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 5اخاًؿدرٖرٙرايازاض١رىٔرايازاض ارايط ك١رَدٔررضٝد رررادتُٗدٛزرراملطداٗافررنْٗٛدرر
ْؿدراررترجد َعا رميٓٝدا رراألٚىلرج َعدد١رايعًدّٛررٚاياهٓٛيٛجٝد رٖٚدٞررج َعدد١رخ ؾدد١ر
ٚايث ْ١ٝرج َع١رضه١َٝٛرٚن ٕراشلافرىٌُرَك زْد١رر د ررإج د اررايؿاد ٠ررادت َعٝد١ررتر
نًاد رادتد َعا

ر إلقد ؾ١رإىلرإٔرٖددرٙرايازاضدد١رجددسارترزتاُددعرستد ؾ رٚند ٕر

ال ارَٔرَعسؾد١ررإٔرند ٕررٖٓد ىررَا عد١ررياًدورراملطًطد اررايازاَٝد١ررايذلنٝد١رراملا ًلد١رر
يا٣رايؿا ٝارادت َع ٝارنع١ٓٝرَٔرٖراراجملاُعراة ؾ رأّرالر؟ ر
اهفصى اهجاهح  :اهدراشة امليداُية (اهِتائج اهعاًة هودراشة)
اةٛزراأل:ٍٚرايب ْ ٝارايػدؿ :١ٝر
جدوي رقٍ ( )1اهبياُات اهشدصية هوعيِة
ا ر

ايعُس ر

 %ر

َٔر24- 18

269

88.8

َٔر29- 25

31

10.2

َٔر35- 30

3

 1.0ر

303

االمج ي ٞر

100.0

تػددرلرْاد ٥جرادتدداٍٚرزقددِر( 1رإىلررايبْ ٝد ارايػدؿدد١ٝريًُبيددٛث رٚايد رتٛقددحر د ٕر
ايؿ١٦رايعُس١ٜر( 24- 18رأنثدسررايؿ٦د اررجت  ٚدررَدعررايازاضد١رر ٓطدب١رر( %88.8رٖٚدٞررأىًد٢رر
ْطب١رَٔرإمج يٞر303رَبي ٛر رَٔرج َع رؾٓع ٤رٚاياهٓٛيٛج ٝر رؾ ُٝرن ْدرْطب١ر
ايؿ١٦رايعُس١ٜرَٔر( 35- 30راألقٌرجت  ٚرَعرايازاض١ر ٓطب١ر(ر( 1.0%ر
ٜٚسجعرٖراريهٕٛرايازاضد١رراضداٗاؾدررط يبد اررادتد َعا ررترَسضًد١ررايبهد يٛزٜٛعرر
ػهٌرزٝ٥ظ .ر
جدوي رقٍ ( )2يبني املصتوى اهدراشي واهلوية ألفراد اهعيِة
املطا٣ٛرايازاض ٞر ا ر

 %ر

ايهً١ٝدرايادؿـ ر ا ر

 %ر

اٍٚ

31

10.2

ىًّٛرإْط ْ١ٝ

194

64.0

ث ْٞ

65

21.5

ىًّٛرتلبٝك١ٝ

109

36.0

ثي

104

34.3

303

100.0

زا ع

93

30.7
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خ َظ

4

1.3

ض ع

2

0.7

زاض ارىًٝ

4

1.3

303

100.0

االمج ي ٞر

تٛقحرْا ٥جرادتاٍٚرزقِر( 2راملطا٣ٛرايازاضدٞرريعٓٝد١ررايازاضد ١ررضٝد ررت نداررْاد ٥جرر
ايازاض١رإٔرط يب اراملطا٣ٛرايث ي رأنثسرَػ زن١رترأض١ً٦رايازاضد١رر ٓطدب١ررر(ر %34.3ر
 ًٜٗٝد راملطددا٣ٛرايسا ددعر ٓطددب١ر( 30.7رٖٚددرار ٜنددارَددا٣راٖاُ د ّرطًبدد١راملطددا٣ٛرايث ي د ر
ٚايسا دعررَدٔررشتاًددـرايادؿؿد ارر ملػد ٖا٠رملثدٌررٖهدراررَطًطد ار زاَٝد١رر رنُد رإٔر
طًب١راملطا٣ٛرايث ي رٚايسا دعررأنثدسررامل َدررَدٔررضٝد ررايادؿدـرراألند ميٞرر دٌررٚأنثدسرر
ٚى ٝرَٔرايطٓٛاارايط ك.١رنُ رتػرلرْا ٥جرادتاٍٚرإىلرإٔرطًب١رايعًّٛراإلْط ْ١ٝرأنثدسرر
جت  ٚدد رَدددعرأضددد١ً٦رايازاضددد١ر ىابدد زرإٔرايازاضددد١رتآدد ٍٚرظدد ٖس٠راجاُ ىٝددد١رشلدد رى قددد١ر
يادؿددـراألن د ميٞررض ٝد ر ًػدددرْطددب١راملطددال ٛر( 64.0رؾ ُٝد رايعًددّٛرايالبٝكٝدد١ر
( %36.0رٖٚرٙرايٓاٝل١رتعارَٓلك١ٝر طبرْٛعرايظ ٖس٠رامللسٚض١ر .ر
جدوي رقٍ (  )3توزيع اهعيِة حبصب اجلاًعة واحلاهة االجتٌاعية ألفراد اهعيِة
ادت َع ١ر

ا ر

 %ر اذت ي١راالجاُ ى ١ٝر ا ر

 %ر

ج َع١رؾٓع ٤

203

67.0

ىص ٤

271

89.4

ج َع١رايعًّٛرٚاياهٓٛيٛجٝ

100

33.0

َاصٚج١

27

8.9

303

100.0

َلًك١

4

1.3

أزًَ١

1

0.3

303

100.0

اإلمج ي ٞر
ر

اإلمج ي ٞر

ر

تػرلرْا ٥جرادتاٍٚر(ر 3رإىلررَا٣راملػ زن١رَٔرقبٌرط يب ارج َع١رؾدٓع ٤ررٚج َعد١رر
ايعًددّٛرٚاياهٓٛيٛج ٝد ر رض ٝد ر ًػدددرْطددب١رَػ د زن١رط يب د ارج َعدد١رؾددٓع ٤ر(%67.0ر ر
ؾ ُٝر ًػدرْطب١رَػد زن١ررط يبد اررج َعد١ررايعًدّٛررٚاياهٓٛيٛجٝدرر( 33.0%رٖٚدرٙررايٓطدب١رر
ت نارزغب١رط يبد اررج َعد١ررؾدٓع ٤ررتراملػد زن١ررترَثدٌررٖهدراررَٛاقدٝعرر ر إلقد ؾ١رر
إىلرنْٔٗٛرأنثسرَا ع٘ريًُطًط ارايازاَ١ٝرايذلن .١ٝر

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

105

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتىبر-ديسمبر2017م

ISSN : 2410-1818

أثر نشاهدة املسلسالت الدرانية التلفزيونية التركية يف القنوات العربية ىلع قيم

الفتاة الجانعية اليهنية ( دراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ )َ2016

نُد رتٛقددحرْاد ٥جرادتدداٍٚراذت يدد١راالجاُ ىٝدد١ريعٓٝدد١رايازاضدد١ر رضٝد راضاددٌرَدداػرلر
(ىص ٤راملستب١راألٚىلر ٓطب١ر 89.44%رٖٞٚرْطب١رَٓلك١ٝر ىابد زررإٔرايازاضد١ررْؿدراررىًد٢رر
غسحي١رط يب ارادت َع١رٚحتاٜاارتراملطا٣ٛرايث ي رٚايسا دعرراألنثدسررَػد زن١ررترٖدرٙرر
ايازاض١رٚغ يب رَ رتهٕٛرايؿا ٝاراملًايك ارى ش ار .ر
ؾ ُٝرن ْدرْطب١راملاصٚج ار( 33.0%رٖٞٚرْطب١رَٓلك١ٝر ىاب زرإٔرايؿاد ٠ررادت َعٝد١رر
اأارتؿ رؾهس٠رايدصٚاجررقبدٌرر خدٍٛررادت َعد١رر.رٖٚدرارر ٜنداررإٔرايع ش د اررندٔررأنثدسرر
تؿ ى رَعرايازاض١رايبيث١ٝر رٚالقدراٖاُ َ ريأٜٗر .ر
احملور اهجاُي :املشآدة ودوافع اهتفضيى
جدوي رقٍ (  )4املشآدة ودوافع اهتفضيى.
ا ُ٥ر

ر

أضْ ٝ

إمج ي ٞر

ْ زا

ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر

َ 1

رَا٣

رَػ ٖاتوِر

يًكٓٛاارايؿك ١ٝ٥؟ ر

100.0 303 30.7 93 49.5 150 19.8 60

تػرلرْا ٥جرادتاٍٚر(ر 4رإىلراملػ ٖا٠رٚ ٚاؾعراياؿكٌٝر رض ٝرت نارى١ٓٝرايازاضد١رر
أْٗ رتا عرايكٓٛاارايؿك ١ٝ٥ر(أض ْ ٝر ٓطب١ر 49.5رتً ٗٝراذت يد١ررْد زارر ٓطدب١رر( 30.7رٖٚدرارر
ٜعلدد٢رَ غددسرإٔرىٓٝدد١رايازاضدد١رأضْ ٝدد رَ د ريفٝددٌرترتؿكدد ٝاراملػدد ٖا٠ريًُطًطدد ار
ايازاَ١ٝرايذلن١ٝرٚيهٔريٝظر ػهٌر اِ٥ر .ر
 َ 2رٖٞراملٛا رٚايدلاَجراياًؿص١ْٜٝٛراي رتا ع ٗٓٝ؟ ر
جدوي رقٍ (  )5اهرباًج اهتويفسيوُية أكجر ًتابعٕ هدى عيِة اهدراشة.
املٛا رٚايدلاَج ر
َٛا رز ٜق ١ٝر

ْعِ ر
ا ر

 %ر

ال ر
ا ر

 %ر

إمج ي ٞر
ا ر

 %ر

26

8.6

277

91.4

303

100.0

ر

104

34.3

199

65.7

303

100.0

ْػسااراألخب ز ر

91

30.0

212

70.0

303

100.0

ايدلاَجرايثك ؾ ١ٝر

79

26.1

224

73.9

303

100.0

األؾ ّرايعس  ١ٝر

 66ر

21.8

237

78.2

303

100.0

ساَجرَٓٛى ا ر

133

43.9

170

56.1

303

100.0

ساَجرايػب
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َطًط ارىس  ١ٝر

118

38.9

185

61.1

303

100.0

َٛا ر  ١ٜٝٓر

80

26.4

223

73.6

303

100.0

 74ر

24.4

229

75.6

303

100.0

أغ ْٞرٚؾٝاٜٛرنًٝب ر

107

35.5

196

 64.7ر

303

100.0

ساَجرتعً ١ُٝٝر

63

20.8

240

79.2

303

100.0

إى ْ ا ر

62

20.5

241

79.5

303

100.0

ساَجراملسأ ٠ر

 79ر

26.1

224

73.9

303

100.0

41.3

178

58.7

303

100.0

َطًط ارَا ًل ١ر

أؾ ّرَٚطًط ارأجٓب ١ٝر 125

تٛقحرْا ٥جرادتداٍٚرر(5ر رإٔرايددلاَجرراياًٝؿصْٜٝٛد١ررأنثدسررَا عد٘رريدا٣ررىٓٝد١ررايازاضد١رر
يفثًدددرتر ددساَجراملٓٛى د ار ٓطددب١ر( 43.9%رتً ٗٝد راألؾ د ّرٚاملطًط د اراألجٓبٝدد١ر ٓطددب١ر
( 41.3%ررٖٚددرار ٜنددارَددا٣راالصتددسازرَددٔرقبددٌرايؿا ٝد اراي ُٝٓٝد ارؾدد ٛراملطًط د ار
األجٓبٝدد١ر(ايذلنٝدد١ر رثددِرأغ د ْٞرايؿٝدداٜٛرنًٝددبر رؾ ُٝد رالرٜٛجدداراٖاُ د ّرنددبرلريددا٣ر
ايؿا ٝارمبا ع١رايدلاَجرايس ٜق .١ٝر
 َ 3رَا٣رَػ ٖاتوريًُطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝ؟ ر
جدوي رقٍ (ً ) 6دى ًشآدة املصوصالت ًّ قبى اهعيِة
اُ٥

ر

أضْ ٝ

ا ر  %ر ا ر  %ر
19

6.3

98

32.3

ْ زا
ا ر
114

إمج ي ٞر

أ اا ر
 %ر ا ر  %ر

37.6

23.8

72

ا ر
303

 %ر
100.0

تػدددرلرْاد د ٥جرادتددداٍٚر(6ر رإىلرإٔرىٓٝددد١رايازاضددد١ر(ْد د زارَد د رٜػد د ٖإراملطًطد د ار
ايذلن١ٝرر ضاُسازرىٓارْطب١ر 37.6%ر رإالرإٔرايع١ٓٝريفٌٝريًُػ ٖا٠ر(أض ْ ٝرىٓداررْطدب١رر
(32.3%

ر

 َ 4رأضب رتؿكًٝوريًُطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 7أشباب تفضيى املصوصالت ًّ قبى اهعيِة
أضب ر

أضب ر

أضب ر

أضب ر

أضب ر

أضب ر

َعسؾ١ٝ

ْؿط١ٝ

اجاُ ى١ٝ

ٖس١ٝ ٚ

مج ي١ٝ

تسؾ ١ٝٗٝر

إمج ي ٞر

ا ر %ر ا ر %ر ا ر %ر ا ر %ر ا ر %ر ا ر  %ر ا ر  %ر
100.0 303 49.2 149 20.5 62 3.6 11 13.2 40 5.3 16 8.3 25
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تػددرلرْادد ٥جرادتدداٍٚر( 7رإىلرإٔرأضددب رتؿكددٌٝرىٓٝدد١ررايازاضدد١رزاجددعرإىلراألضددب رر
ايذلؾٝٗٝدددد١ر ٓطددددب١ر( 49.2%رتًٗٝدد د رراألضددددب رادتُ يٝدددد١ر ٓطددددب١ر( 20.5%رثددددِراألضددددب ر
االجاُ ى١ٝر ٓطب١ر( 13.2%رٖٚرٙرايٓاد ٥جررت ندارر د ٕرراألضدب ررايذلؾٝٗٝد١ررايد ررتؿاكداررشلدرر
ايؿا ٠رادت َع١ٝراي١ُٝٓٝرٚجاتٗ رترتًدوررايددلاَج ررنُدررإٔراألضدب ررادتُ يٝد١رراملاُثًد١ررتر
ايظٗٛزرمب ظرجاٜا٠رٚضتٙٛرَٚا عد٘رراملٛقد١ررَدٔررقبدٌررايؿٓد ْ ررايدازاَ ٝررن ْددرراضدارر
ىٛاٌَرادتُ ٍرٚنرارمج ٍراألغد فر(ذندٛزررٚإْد ر رؾُٝدرراألضدب رراالجاُ ىٝد١ررأتددرر
ث يث ريا٣رى١ٓٝرايازاض١ر ىابد زررإٔرايككد ٜررايد ررتآ ٚشلدرراملطًطد اررايازاَٝد١ررايذلنٝد١رر
تٓ قؼرقك  ٜراجاُ ى١ٝرقسٜب١رَٔرَػ نٌرايؿا ٠رادت َع١ٝر .ر
 َ 5رٖٞراملطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝراملؿكً١رياٜو؟ر ر
جدوي رقٍ ( ) 8املصوصالت املفضوة ًّ قبى اهعيِة
املطًط اراملؿكً ١ر
ايعػلراألضٛ

ْعِ ر
ا ر

ال

 %ر

إمج ي ٞر
 %ر

ا ر

ا ر

 %ر

ر

50

16.5

253

83.5

303

100.0

شٖس٠رايكؿس ر

46

15.2

257

84.8

303

100.0

ي ٢ًٝر

11

3.6

292

96.4

303

100.0

ضسِٜرايطًل ٕ ر

44

14.5

259

85.5

303

100.0

ر

79

26.1

224

73.9

303

100.0

ْط ٤رض ٥ساا ر

75

24.8

 228ر 75.2

303

100.0

ى ؾ ٞر

62

20.5

241

79.5

303

100.0

َرلْ رٚخً ٌٝر

37

12.2

266

87.8

303

100.0

ٜٚبك٢راذتب ر

20

6.6

283

93.4

303

100.0

ٚا ٟراير٥

تػرلرْا ٥جرادتاٍٚرر( 8رإىلرإٔراملطًط اراملؿكً١رَٔرقبٌرايع١ٓٝريفثًدرتراآلتٞرر:رر
(ٚا  ٟراير ٥ر ٓطب ١رتؿك ٌٝر ًػد ر%26.1ر ًٜٗٝرَطًطٌ:رْط  ٤رض ٥ساا ر ٓطب١ر 24.8ر%رثِر
َطًطٌرى ؾٞر ٓطب١ر %20.5ر
رؾ ُٝر رجيارَطًطٌر:ري٢ًٝرتؿك ٝرَٔرقبٌرأؾسا رايع١ٓٝرىٓارْطب١ر%96.4ر ًٜٗٝرتر
ىاّراياؿكٌٝرَطًطٌ:رٜٚبك٢راذتبرىٓارْطب١ر .%93.4ر
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احملور اهجاهح :أثر املصوصالت اهرتكية:
 َ 6رَا٣رتأثرلراملطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝرىً٢رايكِٝرايا ي :١ٝر
جدوي رقٍ ( ) 9تأثري املصوصالت عوى اهكيٍ
ايك ِٝر

تأثرلراجي  ٞر

تأثرلرضًم ر

 %ر

 %ر

ا ر

ا ر

 %ر

ا ر

 %ر

اذت ٤ ٝر

16

اياك٣ٛرٚاالياصاّراياٜ

ر 25

 8.3ر 210

58

19.1

141

46.5

ط ى١رايٛايا ٜٔر 71

23.4

125

41.3

107

109

36.0

113

37.3

81

26.7

ايٛؾ ٤ر يعٗا ر 133

43.9

94

31.0

76

25.1

303

ايؿامرٚاألَ ْ ١ر 90

29.7

109

36.0

104

34.3

303

100.0

ايعلـ ر

133

43.9

106

35.0

64

21.1

303

100.0

اإلضط ٕ ر

96

 31.7ر 108

35.6

99

32.7

303

100.0

ايهاُ ٕ ر
اذتًِ ر

5.3

ا ر

الرٜٛجارتأثرل ر

إمج ي ٞر

240

79.2

47

15.5

303

100.0

69.3

68

22.4

303

100.0

104

34.3

303

100.0

35.3

303

100.0

303

100.0
100.0

تػرلرْا ٥جرادتاٍٚر( 9رإىلرَا٣رتأثرلراملطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝرىً٢رايكدِٝرريدا٣رر
أؾددسا رايعٓٝدد١رؾعٓددارَدداػرلراياددأثرلراالجي د ٞررن د ٕرَددٔرا ددسشرايكددِٝراي د رزنددصارىً ٗٝد ر
املطًط ارايذلن١ٝر(رايٛؾ ٤ر يعٗارٚايعلـرر ٓطب١ر43.9%رثِرتً ٗٝراذتًِر ٓطب%36.0١رر ر
إالرإٔراياددأثرلرايطددًمريًُطًط د ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١ريددا٣رأؾددسا رايعٓٝدد١ررقدداراضاددٌر
املستب١راألٚىلر ٓطب١ر( 79.2رىٓارَاػرلراذت٤ ٝرؾ ُٝرج ٤رَداػرلرر(اياكد٣ٛررٚااليادصاّررايدا ٜر ر
ث ْ ٝرىٓارْطب١ر .69.3ر
ٖٚددرار ٜنددارإٔراياددأثرلرايطددًمريًُطًط د ارايازاَٝدد١رايذلنٝدد١رن د ٕرٖددٛرايل د غٞر
ىً٢رقِٝرايؿا ٠رادت َع١ٝراي١ُٝٓٝرَٔرض ٝرتأثرلٙرىً٢رَاػرلراياك٣ٛرٚاالياصاّرايدا ٜرريدا٣رر
ى١ٓٝرايازاض .١ر
ر
ر
ر
ر
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 َ 7ر ٖٞرأِٖرايكِٝرغرلراإلض َ١ٝراي رتعصشرىدلراملطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝ؟ر ر
جدوي رقٍ ( ) 10أٍٓ اهكيٍ غري اإلشالًية يف املصوصالت اهرتكية
ْعِ ر

ايكِٝرغرلراإلض َ ١ٝر

 %ر

ا ر

ال ر
 %ر

ا ر

إمج ي ٞر
 %ر

ا ر

اإلض ٠٤ريًكِٝرايا ١ٜٝٓر

114

37.6

189

62.4

303

100.0

َظ ٖسراياعسٟرٚاإلث ز ٠ر

201

66.3

102

33.7

303

100.0

تع طٞرارتُٛز ر

180

59.4

123

40.6

303

100.0

ايع ق ارايع طؿ١ٝرخ زجرإط زرايصٚاج ر 245

 80.9ر 58

19.1

303

100.0

172

56.8

131

43.2

303

100.0

92

30.4

211

69.6

303

100.0

ر

األ ٓ ٤رغرلرايػسىٝ
االجت زر ملُٓٛى ا ر

تٛقحرْا ٥جرادتاٍٚر( 10رايكِٝرغرلراإلضد َ١ٝررايد ررتعدصشررىددلرراملطًطد اررايازاَٝد١رر
ايذلن ١ٝريفثًدر ددر(ايع ق ارايع طؿ١ٝرخ زجرإط زرايصٚاجر ٓطب١ر(80.9ر %ررتً ٗٝرَظ ٖسر
اياعسٟرٚاإلثد ز٠رر ٓطدب١رر( %66.3رٖٚدرٙررايٓاٝلد١ررت نداررإٔراملطًطد اررايازاَٝد١ررايذلنٝد١رر
تسنصرىً٢رايع قد اررايع طؿٝد١ررخد زجررإطد زرراذتٝد ٠ررايصٚجٝد١رر ازجد١ررأض ضد١ٝررٖٚدٞررتعُدٌرر
ىً٢راإلخ ٍر يكِٝراإلض َ١ٝراي رحت ؾ رىً٢رن١ْٛٓٝراألضس٠رايٛاضا ٠رنُ رإٔرٖرٙر
املطًط ارتاىٛرٚتسضذرقِٝرالرى قد١ررشلدرر د يكِٝرراياٜٝٓد١ررايد ررتدسؾ ررايع قد ارراةسَد١رر
رايسج ٍرٚايٓطد  ٤ررٚيفد زعررٖدرٙررايعد ااررَدٔررخد ٍررإ دساشررَؿد تٔرراملدسأ٠ررايذلنٝد١ررمبدرر
ْلًلرىً٘ٝر ياعسٟرٚاإلث ز٠رض ٝرتعٌُراغًبرٖرٙراملطًط ارىً٢رجدر ررَػد ٖاٜٗررَدٔرر
خ ٍراإلث ز٠رادتٓط ١ٝرٚايع طؿ١ٝرىً٢رضارضٛا٤رنُ رأغ زارإي٘ٝرْا ٥جرايازاض١ر .ر
ؾ ُٝرتك ز درْطدب١رر(تعد طٞررارتُدٛزررَدعررَداػرلررراأل ٓد ٤ررغدرلررايػدسى ٝرر رأٟراملٛاقدٝعرر
اي رتسنصرىً ٗٝراملطًط ارايذلن١ٝر(%56.8ٚ59.4

ر

ٌٖ 8رت ٟرَػ ٖاتوريًُطًط ارايذلن١ٝرإىلر اياكًٌٝرَٔراالياصاّرايا ٜ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 11املصوصالت اهرتكية وعالقتٔا باالهتساَ اهديين هدى أفراد اهعيِة
اُ٥
ا ر
32

ر
 %ر

10.6
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أضْ ٝ
ا ر
65

ْ زا
 %ر

21.5

ا ر
49

أ اا ر
 %ر

16.2

110

ا ر
157

 %ر
51.8

إمج ي ٞر
ا ر
303

 %ر
100
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ت نددارْا د ٥جرادتدداٍٚرزقددِر(ر 11رإٔرَػ د ٖا٠راملطًط د ارايذلنٝدد١رَددٔرقبددٌرىٓٝدد١ر
ايازاض١رالر ٜثسرىً٢راالياصاّرايدا ٜرريدا٣ررأؾدسا ررايعٓٝد١رر ٓطدب١رر( 51.8%رؾُٝدررضدٌرراملداػرلرر
أض ْ ٝرتراملستب١رايث ْ١ٝر ٓطدب١رر( 21.5%رؾُٝدرراضادٌرراملداػرلرر اُ٥درراملستبد١رراألخدرل٠ررَدٔرر د رر
ارت ٝد زاارىٓددارْطددب١ر( 10.6%رٖٚددرارٜعٓدد٢رإٔرىٓٝدد١رايازاضدد١رَُٗ د رت عدددراملطًطدد ار
ايازا١ٜرايذلن١ٝرؾنْٗ رئرتػرلرَٔراياصاَٗ ر يكِٝرايا١ٜٝٓر .ر
ٌٖ 9رتاأثسٜٔرأٚرتكاأٜر ُٓ ذجرٚضًٛن ٝارايػدؿ ٝارايازاَ١ٝرتراملطًط ارايذلن١ٝ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 12اهتأثر بصووكيات اهشدصيات اهدراًية هدى أفراد اهعيِة
اُ٥

أضْ ٝ

ر

أ اا ر

ْ زا

ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر
3

16.2

 1.0ر 49

190 20.1

61

 %ر
62.7

إمج ي ٞر
ا ر  %ر
100.0 303

ٜػددرلرادتدداٍٚرزقددِر(ر 12رإىلررَددا٣رتددأثسرىٓٝدد١رايازاضدد١رر طددًٛن ٝارايػدؿدد ٝار
ايازاَ١ٝرتراملطًط ارايذلن١ٝر رض ٝرت نارْا ٥جرادتاٍٚرإٔرى١ٓٝرايازاضد١ررالرتادأثسرر
أ اارمب رتبث٘رتًدورراملطًطد ارر ٓطدب١رر( %.62رؾُٝدررتادأثسررايعٓٝد١رر ُٓد ذجررٚضدًٛن ٝاررتًدورر
ايػدؿ ٝارايازاَ١ٝرىٓاراملاػرلرْ زار ٓطدب١رر( 20.1%رؾُٝدررتادأثسررىٓٝد١ررايازاضد١رر ُٓد ذجرر
ٚضًٛن ٝارتًورايػدؿ ٝارايذلن١ٝرر(أض ْ ٝر رىٓارْطب١ر(. 16.2%ر ر
ٌٖ 10رت ثسرَػ ٖاتوريًُطًط ارايذلن١ٝرىً٢رَظٗسىرارت زجٞ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 13اهتأثر باملظٔر اخلارجي هوٌجوني هدى أفراد اهعيِة
اُ٥

أضْ ٝ

ر

ا ر  %ر ا ر
7

2.3

53

ْ زا
 %ر

17.5

ا ر
49

أ اا ر
 %ر

16.2

ا ر
194

 %ر
64.0

إمج ي ٞر
ا ر
303

 %ر
100.0

تٛقحرْا ٥جرادتاٍٚر( 13رإىلرَا٣رتأثرلرَػ ٖا٠راملطًطد اررايذلنٝد١ررىًد٢رراملظٗدسرر
ارت د زجٞريددا٣رىٓٝدد١رايازاضدد ١رض ٝد رتددس٣رغ يبٝدد١رايعٓٝدد١رإىلرإٔرَػ د ٖا٠راملطًط د ار
ايذلنٝددد١رالرتد د ثسررىًددد٢راملظٗدددسرارتد د زجٞر ٓطدددب١ر( 64.0%رؾُٝد د رأظٗدددسارايعٓٝددد١رإٔر
املطًط د ارايذلنٝدد١رت د ثسرىًدد٢راملظٗددسرارت د زجٞر(أض ْ ٝد ر ٓطددب١ر( 17.5%رتً ٗٝد رىب د ز٠ر
(ْ د زا رَ د رت د ثسرَػ د ٖا٠رتًددوراملطًط د ارىًدد٢راملظٗددسرارتساجددٞريددا٣ررىٓٝدد١رايازاضدد١رر
ٓطب١ر( . 16.2ر
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احملور اهرابع :خطورة املصوصالت اهرتكية:
ٌٖ 11رت ٟرَػ ٖا٠راملطًط ارايذلن١ٝرإىلراياؿهوراألضسٟ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 14املصوصالت واهتفلم األشر
ر

اُ٥
ا ر

أضْ ٝ

 %ر

84

ا ر

8.54

ْ زا
 %ر

3453

881

ا ر
.5

أ اا ر
 %ر

855.

ا ر
48

إمج ي ٞر

 %ر

ا ر

4158

 %ر
88858

383

تػدددرلرْاد د ٥جرادتددداٍٚر(14ر رإىلرَدددا٣رتدددأثرلرَػد د ٖا٠راملطًطد د ارايذلنٝددد١رىًددد٢ر
اياؿهوراألضدسٟرر رتدس٣ررىٓٝد١ررايازاضد١ررإٔرَػد ٖا٠رراملطًطد اررايذلنٝد١ررٜد ٟررأضْ ٝدرر
إىلراياؿهوراألضسٟررىٓارْطب١ر( 38.3%رؾ ُٝرأت٢رَاػرلرايٓؿٞر(أ داارر رث ْٝدررىٓداررْطدب١رر
( 26.4%رؾ ُٝرْس٣رإٔرى١ٓٝرايازاضد١ررأندااررإٔرَػد ٖا٠رراملطًطد اررايذلنٝد١ررْد زاررَدرر
ٜد ٟرإىلراياؿهددوراألضددسٟرىٓددارْطددب١ر( 19.5%رٖٚددرار ٜنددارإٔرَػد ٖا٠راملطًط د ار
ايذلن١ٝرت ٟرأض ْ ٝرإىلراياؿهوراألضسٟر.رر ر
ٌٖ 12رت ٟرَػ ٖا٠راملطًط ارايذلن١ٝرإىلرايػصٚرايؿهسٟرترزتاُعوِ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 15املصوصالت واهػسو اهفلر
اُ٥
ا ر
157

ر

أضْ ٝ
ا ر

 %ر

99

51.8

ْ زا
ا ر

 %ر

37

32.7

أ اا ر
 %ر

12.2

إمج ي ٞر

ا ر  %ر
10

3.3

ا ر
303

 %ر
100.0

تٛقحرْا ٥جرادتاٍٚرايط لر(ر 15رإٔرَػ ٖا٠راملطًط ارايذلنٝد١ررتد ٟررإىلرايػدصٚرر
ايؿهسٟريا٣رزتاُعرايازاض١ر ٓطب١ر( 51.8%ر ًٜٗٝرَاػرلر(رأضْ ٝدرر ٓطدب١رر %37.7رٖٚدرٙرر
ايٓا د ٥جرت نددارؾددي١رْا د ٥جرادتدداٍٚرايط د لرراي د رتػددرلرإىلرإٔرَػ د ٖا٠راملطًط د ار
ايذلن١ٝرٟ ٜرأض ْ ٝرإىلراياؿهوراألضسٟرىٓارْطب١ر(38.3%

ر

 13رٌٖرت ٟرَػ ٖا٠راملطًط ارايذلن١ٝرإىلرْؿٛزىرَٔراذت٠ ٝراالجاُ ى١ٝرٚضبرايعصي١؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 16املصوصالت وحب اهعسهة االجتٌاعية
اُ٥

أضْ ٝ

ر

ا ر  %ر ا ر
14

4.6
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ْ زا
 %ر

28.1

ا ر
74

أ اا ر
 %ر

24.4

112

ا ر
130

 %ر
42.9

إمج ي ٞر
ا ر
303

 %ر
100.0
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الفتاة الجانعية اليهنية ( دراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ )َ2016

تٛقحرْا ٥جرادتاٍٚرر(ر 16رإىلرإٔرَػ ٖا٠راملطًط ارايذلن١ٝريدا٣ررىٓٝد١ررايازاضد١رر
الرت ٟرإىلرايٓؿٛزرَٔراذت٠ ٝراالجاُ ى١ٝرٚضدبررايعصيد١ررضٝد ررأندااررايعٓٝد١ررأْٗدررأ دااررالر
تٓؿددسرَددٔراذت ٝد ٠رٚالرحتددبرايعصيدد١رىٓددارْطددب١ر(ر %42.9رنُ د رإٔرَػ د ٖا٠راملطًط د ار
ايازاَ١ٝرايذلن١ٝرٟ ٜرأض ْ ٝرإىلرايٓؿدٛزررٚايعصيد١ررىٓداررْطدب١رر( %28.1ؾُٝدرراضادٌرراملداػرلرر
ْددد زار ٓطدددب١ر(ر. %24.4رٖٚدددرٙرايٓاددد ٥جرت ندددارزغبددد١رىٓٝددد١رايازاضددد١رمبػددد ٖا٠رتًدددور
املطًط اراي رتعادلٖ رتطً١ٝرٚتسؾ٘ٝر .ر
 14ر ٌٖرت ٟرَػد ٖا٠راملطًطد ارايذلنٝد١رإىلرؾدسفر اْاب ٖدورىدٔرايككد  ٜراملُٗد١ر
ادت ز١ٜرتراجملاُع؟ ر
جدوي رقٍ ( )17املصوصالت وعالقتٔا باهعسوف عّ اهكضايا املٌٔة
اُ٥
ا ر
32

ر
 %ر

10.6

أضْ ٝ
ا ر
112

ْ زا
 %ر

37.0

ا ر
69

أ اا ر
 %ر

22.8

ا ر
90

إمج ي ٞر

 %ر
29.7

ا ر
303

 %ر
100.0

تػرلرْا ٥جرادتاٍٚر( 17رإىلرَدا٣ررؾدسفرراْابد ٙررىٓٝد١رررايازاضد١ررىدٔررَا عد١ررايككد ٜرر
املُٗ١رادت ز١ٜرتراجملاُعر رض ٝرأ دسشاررْاد ٥جررادتداٍٚررإىلرإٔرىٓٝد١ررايازاضد١ررت نداررإٔر
َػ د ٖا٠راملطًط د ارايذلنٝدد١ر ٜد ٟر(أض ْ ٝد ر37.0ر %رإىلرؾددسفراْاب ٖٗ د رىددٔرَا عدد١ر
ايكك  ٜراملُٗ١رترراجملاُعر.ر ًٜٗٝراملاػرلر(رأ اارىٓداررْطدب١رر %29.7رٖٚدرٙررايٓاٝلد١ررت ندارر
إٔرىٓ١رايازاض١رأض ْ ٝرَ رتاأثسرمب رتػ ٖاٙرَٔرَطًط ار .ر
 15رٌٖرت ٟرَػ ٖا٠راملطًط ارايذلن١ٝرإىلرتطٜٛـرأىُ يوراشل َ١رٚتكٝٝعرٚقاو؟
جدوي رقٍ ( )18املصوصالت وضياع اهوقت
اُ٥
ا ر
58

ر
 %ر

19.1

أضْ ٝ
ا ر
101

ْ زا
 %ر

33.3

ا ر
79

أ اا ر
 %ر

26.1

ا ر
65

إمج ي ٞر

 %ر
21.5

ا ر
303

 %ر
100.0

تٛقددحررْادد ٥جررادتدداٍٚرر(ر 18رإٔرَػدد ٖا٠رراملطًطدد اررايذلنٝدد١رررتدد ٟررأضْ ٝدد ررإىلر
تكدٝٝعررايٛقدددريدا٣ررأؾددسا رايعٓٝدد١ر ٓطدب١رر( %33.3رنُد رتػدرلررايٓاد ٥جرإىلرإٔراملطًطد ار
ت ثسرْ زارىً٢رق ٝعرايٛقدرياٟرى١ٓٝرايازاض١رىٓارْطب١ر( . 26.1%ر
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الفتاة الجانعية اليهنية ( دراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ )َ2016

احملور اخلاًض :اهتٌييس بني اهصووكيات االجيابية واهصووكيات اهصوبية:
 16ر َ رتكُٝٝوريًُطًط ارايذلن١ٝراملعسٚق١رترايكٓٛاارايعس ١ٝ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 19تكيٍ اهرتكية ًّ قبى عيِة اهدراشة
ضًب١ٝ

اجي ١ٝ
ا ر  %ر
3.0

9

ا ر
200

ست ٜا٠
ا ر

 %ر

94

66.0

إمج ي ٞر

 %ر
31.0

 %ر

ا ر

100.0

303

ررتػرلرْاد ٥جررادتداٍٚرر(19ر ر د ٕرراملطًطد اررايذلنٝد١رراملعسٚقد١ررترايكٓدٛااررايعس ٝد١ررر
ن ْدرضًب١ٝر ٓطب١ر(ر 66.0%رتً ٗٝرىب ز٠رست ٜا٠رىٓارْطب١ر %31.0رٚاتؿكدرايعٓٝد١رر د ٕرر
املطًط اراي رتب رىدلرايكٓٛاارايعس ١ٝريٝطددرراجي ٝد١رر رٖٚدرارر ٜنداررإٔراملطًطد ارر
ايذلن١ٝرتعٌُرىً٢رؾسشرضًٛن ٝارضًب١ٝريا٣رمجٗٛزٖ ر .ر
 17ر ٌٖرتعاكدأٜرإٔرَػد ٖاتوريًُطًطد ارايذلنٝد١رتد ثسرىًٝدوِرضدً يب رترحتؿدًٝور
ايازاضٞ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 20املصوصالت املدبوجة وعالقتٔا باهتحصيى اهدراشي
اُ٥
ا ر
39

ر
 %ر

12.9

أضْ ٝ
ا ر
91

ْ زا
 %ر

30.0

ا ر
67

أ اا ر
 %ر

22.1

ا ر
106

إمج ي ٞر

 %ر
35.0

ا ر
303

 %ر
100.0

تٛقحرْا ٥جرادتداٍٚرر(20ر رإىلرإٔرَػد ٖا٠رراملطًطد اررايذلنٝد١ررالرتد ثسررضدًبررىًد٢رر
حتؿٌٝرأؾسا رايع١ٓٝر رض ٝرت نارى١ٓٝرايازاض١رإٔر( %35.0ررالرتاأثسرمب رتبثد٘ررايدازاَرر
ايذلنٝدد١ر ؾ ُٝد رصتددارَ د رْطددبا٘ر( %30.0ررتاددأثسرأض ْ ٝد رمب د رتبثدد٘راملطًط د ارايازاَٝدد١ر
ايذلن١ٝر .ر
ر 18رٖددٌرتعاكددأٜرإٔر َػدد ٖاتوريًُطًطدد ارايذلنٝدد١رتدد ثسرىًٝددورضددًبي رترتػددٝرلر
ضًٛن ٝتو؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 21املصوصالت املدبوجة وعالقتٔا بتػيري اهصوون
اُ٥

ر

أضْ ٝ

ْ زا

أ اا ر

إمج ي ٞر

ا ر %را ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر
100.0 303 46.9 142 27.7 84 18.2 55 7.3 22
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الفتاة الجانعية اليهنية ( دراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ )َ2016

تػرلرْا ٥جرادتاٍٚر(21ر رإٔرَػ ٖا٠راملطًطد اررايذلنٝد١ررالرتد ثسررضدًبررىًد٢ررتػدٝرلرر
ضًٛن ٝارايؿاٝد اررادت َعٝد ارررقٝداررايازاضد١رر رضٝد ررازتدأاررايعٓٝد١رر ٓطدب١رر( %46.9ررالر
ت ثسرأ اارؾٔٗٝرضًب رأٚرتػرلرَٔرضًٛنٗٔرَػ ٖا٠رايدازاَررايذلنٝد١رر رؾُٝدررصتداررْطدب١رر
( %27.7رَٔرايع١ٓٝرْ زارَ رتاأثسرمب رتبث٘راملطًط ارايذلن١ٝرر .ر
 19ترزأٜوِرايػدؿٞر ٜاُثٌراةا٣ٛرايكُٞٝرايطًمرتراملطًط ارايذلن١ٝرت :ر
جدوي رقٍ ( ) 22املصوصالت وحمتوآا اهكيٌي اهصويب
اةا٣ٛرايكُٞٝرايطًم ر

ْعِ ر
ا ر

 %ر

ال
ا ر

إمج ي ٞر
 %ر

ا ر

 %ر

ارت١ْ ٝرٚايػاز ر

187

61.7

116

 38.3ر 303

100.0

قاٌرٚخلـراال س ٤ ٜر

105

34.7

198

65.3

303

100.0

َظ ٖسرادتسمي ١ر

105

34.7

198

65.3

303

100.0

ايهسٙرٚاذتكا ر

98

32.3

 205ر 67.7

303

100.0

امل اَساارٚاياض ٥ظ ر

134

44.2

169

55.8

303

100.0

ايؿسٚمرايلبك ١ٝر

109

 36.0ر 194

64.0

303

100.0

اضاكع فرايؿكسا ٤ر

77

226

74.6

303

100.0

األْ ْ١ٝرٚضبرايراا ر

 66ر 21.8

 237ر 78.2

303

100.0

43.9

303

100.0

االض ٠٤ريًاك يٝاراالجاُ ى ١ٝر 170

25.4

 56.1ر 133

ررتٛقحرْا ٥جرادتاٍٚر( 22ر إٔراةا٣ٛرايكُٞٝرايطًمرتراملطًط ارايذلن١ٝرٚؾلر
زأٟرى١ٓٝرايازاض١ريفثٌرتر:رارت١ْ ٝرٚايػاز(ر %61.7رض ٝرٚاؾكددررايعٓٝد١ررإىلرإٔرارتْ ٝد١رر
ٚايػازرن ْدرقُٔراةا٣ٛرايكُٞٝرايطًمر رتًٗٝدررىبد ز٠رراالضد ٠٤رريًاك يٝدارراالجاُ ىٝد١رر
ٓطددب١ر%56.1رثددِرىبد ز٠ر(املد اَساارٚاياضد ٥ظر ٓطددب١ر %44.2رؾُٝد رالرتددس٣رايعٓٝدد١ر د ٕر
األْ ْ١ٝرٚضبرايراار رتهٔرقُٔراةا٣ٛرايكُٞٝرايطًمريًُطًطد اررايذلنٝد١رررىٓدارر
ْطددب١ر(ر%78.2ر رتً ٗٝد رىدددل٠راضاكددع فرايؿكددسا٤رىٓددارْطددب١ر(ر%74.6ر رٚأخددرلارايهددسٙر
ٚاذتكار رتهٔررقُٔراةا٣ٛرايكُٞٝرايطًمرريًُطًط ارر ٓطب(١ر . %67.7ر
ر
ر
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الفتاة الجانعية اليهنية ( دراشة ًصحية عوى طاهبات جاًعيت صِعاء واهعووَ واهتلِوهوجيا هوعاَ )َ2016

 20ترزأٜوِرايػدؿ ٞرمب ر ٜاُثٌراةا٣ٛرايكُٞٝراالجي ٞرتراملطًط ارايذلن١ٝر :ر
جدوي رقٍ ( ) 23املصوصالت وحمتوآا اهكيٌي االجيابي
اةا٣ٛرايكُٞٝراالجي  ٞر

ْعِ ر
ا ر

ال ر

 %ر

ا ر

إمج ي ٞر
ا ر

 %ر

 %ر

ايذلتٝبرٚاألْ ق ١ر

241

79.5

62

20.5

303

100.0

حتكٝلرايعااي ١ر

51

16.8

252

83.2

303

100.0

ايؿامرٚايؿساض ١ر

57

18.8

246

81.2

303

100.0

َط ىا٠راآلخس ٜٔر

71

23.4

232

76.6

303

100.0

ايًب ق١رٚآ ا رايه ّ ر 129

42.6

174

57.4

303

100.0

اضذلاّراأل  ٕ ٜر

50

16.5

253

83.5

303

100.0

اضذلاّراياك يٝا ر

46

15.2

257

84.8

303

100.0

ضبرايعٌُ ر

104

34.3

199

65.7

303

100.0

ايٛؾ  ٤ر

47

15.5

256

84.5

303

100.0

ررتٛقدددحرْادد ٥جرادتددداٍٚر( 23راةاددد٣ٛرايكُٝدددٞراالجيدد ٞررتراملطًطدد ارايازاَٝددد١ر
ايذلن ١ٝرض ٝرت نارْا ٥جرايع١ٓٝرر ٕرَٔرا سشراةا٣ٛرايكُٞٝراالجي ٞراي رزندصارر
ىًٝدد٘راملطًط د ارايذلنٝدد١رتسنددصار ازجدد١رأض ضدد١ٝرىًدد٢رايذلتٝددبرٚاألْ قدد١رىٓددارْطددب١ر
( %79.5رتً ٗٝرىب ز٠رايًب ق١رٚآ ا رايه ّرىٓارْطب١ر(ر %42.6رتً ٗٝرضبرايعٌُر ٓطدب١رر
( %34.3ررؾ ُٝرالرتس٣رى١ٓٝرايازاض١رإٔرٖٓ ىرستا٣ٛرقُٞٝراجي ٞرىٓداررتٓ ٚشلدرريًاك يٝدارر
ؾٗٞرالرحتذلّرايع اارٚاياك يٝار ٓطب١ر( %84.8رٚنرارقِٝرايٛؾ ٤رىٓارْطب١ر( . %84.5ر
احملور اهصادط  :املضاًني اإلُصاُية واالجتٌاعية يف املصوصالت اهرتكية
 21ر َ رزأٜورترَكُٕٛراملطًط ارايذلن١ٝ؟ ر
جدوي رقٍ (ً ) 24ضٌوْ املصوصالت اهرتكية املدبوجة
مما ش ر جٝارجاا

جٝا

َكب ٍٛر

قعٝـ ر

إمج ي ٞر

ا ر %ر ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر
7

2.3

26

8.6

100.0 303 27.4 83 40.6 123 21.1 64

تٛقددحرْا د ٥جرادتدداٍٚر( 24رَكددُٕٛراملطًط د ارايذلنٝدد١رَددٔرٚجٗدد١رْظددسرايعٓٝدد١ر ر
ض ٝرتس٣رايع١ٓٝر أْٗ رَكبٛيد١رر ٓطدب١رر( %40.6رتًٗٝدررىبد ز٠رر أْٗدررقدعٝؿ١رر ٓطدب١رر( %27.4ر
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ؾ ُٝرن ْدرىب ز٠رمما شراقٌرْطب١ريدا٣ررأؾدسا ررايعٓٝد١رر( %2.3رَٚدٔررٖدرٙررايٓاد ٥جررميهٓٓدرر
ايكٍٛر:ر ٕراملك َ راإلْط ْ١ٝرٚاالجاُ ى١ٝررايد ررتٓ ٚياٗدرراملطًطد اررايذلنٝد١ررن ْددرر
َكبٛي١ريا٣رمجٗٛزراملػ ٖأٜرَدٔررىٓٝد١ررايازاضد١رر ر ىابدر زرأْٗدررتٓ ٚيددررَٛاقدٝعررقسٜبد١رر
َٔرادت ْبراذت ٝتٞرٚاالجاُ ىٞرٚاإلْط ْٞرريا٣رى١ٓٝرايازاض .١ر
 22ر ٖدددٌرتآددد ٍٚراملطًطددد ارايذلنٝددد١راملا ًلددد١رَٛقدددٛى ارَٚكددد َ رالرتآ ٚشلددد ر
املطًط ارايعس ١ٝ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 25اهفرق بني ًضٌوْ املصوصالت اهرتكية واهعربية
اُ٥

ر

ا ر  %ر
30

9.9

أضْ ٝ
ا ر
167

ْ زا
 %ر

55.1

ا ر
78

أ اا ر
 %ر

25.7

إمج ي ٞر

ا ر  %ر
28

ا ر
303

9.2

 %ر
100.0

تػددرلرْا د ٥جرادتدداٍٚر( 25رإىلرإٔراملطًط د ارايذلنٝدد١راملا ًلدد١رتٓ ٚيدددرَٛقددٛى ار
َٚك َ رالرتآ ٚشلدرراملطًطد اررايعس ٝد١رر ٓطدبررَاؿ ٚتد١رر رضٝد ررأندااررىٓٝد١ررايازاضد١رر
إىلرإٔرٖرٙراملطًطد ارر(أضْ ٝدررَدررتآد ٍٚررترَٛاقدٝعٗرراملا ًلد١رررَٛقدٛى اررالرتالدسمرر
شل رايازاَ رايعس ١ٝر ٓطب١ر( %55.1رتً ٗٝرىب ز٠ر(رْد زارر%25.7ر رؾُٝدررتدس٣ررايعٓٝد١ررإىلرأْٗدرر
ا ُ٥رَ رتآ ٍٚرَٛقٛى ارالرتآ ٚشل راملطًط ارايعس ١ٝرىٓارْطب١ر(ر%9.9ر

ر

 23ر َ رَطا٣ٛريفٝصرايكك  ٜرٚاملٛقٛى اراإلْط ْ١ٝر ٚايع طؿ١ٝراي رتٓ ٚياٗ راملطًط ار
ايذلن١ٝ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 26اهكضايا واملوضوعات اهعاطفية
َاُٝص ر

جٝا

َاٛض

قعٝـ ر

إمج ي ٞر

ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر
100.0 303 13.5 41 49.8 151 22.4 68 14.2 43

تػددرلرْا د ٥جررادتدداٍٚر(ر 26رإىلرإٔرايكك د  ٜرٚاملٛقددٛى اراإلْط د ْ١ٝرٚايع طؿٝدد١راي د ر
تٓ ٚياٗ راملطًط ارايازاَٝد١رررايذلنٝد١رررند ٕررَطدا٣ٛرريفٝصٖدررَاٛضدلرر ٓطدب١رر( %49.8ر
تًٗٝد رىبد ز٠ر أْٗد رن ْدددرجٝددا٠رترتٓ ٚشلد ريًككد  ٜر ٓطددب١ر( %22.4ر رؾُٝد رصتدداررْطددب١ر
( %14.2ر ه ْٗٛرن ْدرَاُٝص٠رترتٓ ٚشل ريًكك  ٜرٚاملٛقٛى اراإلْط ْ١ٝرٚايع طؿ١ٝر .ر
ر
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 24ر ٌٖرَكُٕٛراملطًط ارايذلن١ٝرٜاىٛرإىلرضس١ٜرايؿهسرٚاالْؿا ح؟ ر
جدوي رقٍ (ً ) 27ضٌوْ املصوصالت وعالقتٕ باالُفتاح
ر

اُ٥

أضْ ٝ

ْ زا

أ اا ر

إمج ي ٞر

ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر %ر ا ر  %ر
100.0 303 9.6 29 18.8 57 29.7 90 41.9 127

تػددرلررْادد ٥جرادتددا 27(ٍٚرإىلرإٔررَكددُٕٛراملطًطدد ارايذلنٝدد١ررتدداىٛرإىلرضسٜدد١ر
ايؿهسرٚاالْؿا حر ػهٌر اِ٥رىٓارْطب١ر( %41.9رتً ٗٝرىبد ز٠رر(أضْ ٝدرر ٓطدب١رر(ر %29.7ر
ثِرْ زار ٓطب١ر(ر %18.8رٖٚرٙرايٓاد ٥جررت نداررإٔرَكدُٕٛررايدازاَررايذلنٝد١ررتعاُداررىًد٢رر
ضس١ٜرايؿهسرٚاالْؿا حرترىسقٗ ريًُ ٠رايازاَ ١ٝرٚتاٛاؾلرْا ٥جرٖرارادتاٍٚرَعرْاد ٥جرر
ادتاٚي ر( 19,20رايًرإرزنصارىً٢راةا٣ٛرايكُٞٝرايطًمررٚاالجيد ٞررتراملطًطد ارر
ايذلن .١ٝر
احملور اهصابع  :اهكيٍ واملفآيٍ اهيت تبجٔا املصوصالت اهرتكية:
 25ر ٌٖرتكّٛراملطًط ارايذلن١ٝر اػٝرلر ع رايكِٝرٚاملؿ ِٖٝرياٜوِ؟ ر
جدوي رقٍ ( ) 28املصوصالت وتػيري اهكيٍ
اُ٥

ر

أضْ ٝ

ْ زا

أ اا ر

إمج ي ٞر

ا ر %را ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر
 29.4 89 22.1 67 7.3 22ر100.0 303 41.3 125

تٛقحرْا ٥جرادتداٍٚرر(ر 28ررَدا٣ررتػدٝرلرر عد ررايكدِٝررٚاملؿد ِٖٝرريدا٣ررىٓٝد١ررايازاضد ١رر
ض ٝرت نارْا ٥جرادتاٍٚر ٕراملطًط ارايذلن١ٝرالرتعُدٌررىًد٢ررتػدٝرلررايكدِٝررٚاملؿد ِٖٝرر
يا٣رأؾسا رايع١ٓٝر ٓطدب١رر(ر %41.3رتًٗٝدررىبد ز٠رر(ْد زاررَدررٜداِررتػدٝرلررايكدِٝررٚاملؿد ِٖٝرريدا٣رر
ى١ٓٝرايازاض١ر ٓطب١ر( %29.4رتً ٗٝرىب ز٠ر(رأضْ ٝدرر ٓطدب١رر %22.1رٖٚدراررايذلتٝدبررَٓلكدٞرر
يا٣رى١ٓٝرايازاض١ر .ر
 26رترزأٜوِرايػدؿ ٞرَدرر ٖدٞرايكدِٝرٚاملؿد ِٖٝرايد رجيدبرإٔرتادٛؾسرتراملطًطد ار
ايذلن١ٝ؟ر ر
ر
ر
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جدوي رقٍ ( )29اهكيٍ واملفآيٍ اهيت حتٌؤا املصوصالت
ْعِ ر

ايكِٝرٚاملؿ ٖ ِٝر

ا ر

َاٛاؾك١رَعرى اتٓ رٚتك يٝاْ

 %ر

 %ر

ا ر

 %ر

108

35.6

195

64.4

303

100.0

غرلرشت يؿ١رألضه ّرايأٜراإلض َ ٞر 169

55.8

134

44.2

303

100.0

137

45.2

166

54.8

303

100.0

تٓ ضبرشتاًـراألجٓ عرٚاألىُ ز ر

94

31.0

209

69.0

303

100.0

الرتاع ز رَعرايٛاقعرايرٟرْعٝػ٘ ر

104

34.3

199

65.7

303

100.0

الرختاؽراذت ٤ ٝر

166

54.8

137

45.2

303

100.0

تعصشرايثك ؾ١راإلجي ١ٝريًؿس

ر

ال
ا ر

إمج ي ٞر

ر

تٛقدددحرْاد د ٥جرادتددداٍٚر( 29رايكدددِٝرٚاملؿد د ِٖٝرايد د رجيدددبرإٔرتادددٛؾسرتراملطًطد د ار
ايذلن١ٝرَٔرٚجٗ١رْظسرى١ٓٝرايازاض١ر رَٔٚرقُٔرارت ٝزااراملاعا ٠ريا٣رى١ٓٝرايازاضد١رر
ؾ ُٝرخيـرايكِٝرٚاملؿ ِٖٝرراي رجيدبررإٔرتآ ٚشلدررايدازاَررايذلنٝد١ررن ْددررىبد ز٠رر(غدرلرر
شت يؿ١رألضه ّرايأٜراإلضد َٞررر ٓطدب١ر( %55.8ررتًٗٝدررىبد ز٠ررالرختداؽرراذتٝد ٤رر ٓطدب١رر
%54.8رثدِررإٔرتدأتٞررَاٛاؾكد١ررَدعررى اتٓد رٚتك يٝداْررىٓداررْطدب١رر%35.6رؾُٝدررزأارايعٓٝدد١رإٔر
ايكِٝراي رالرتاٛؾسرترراملطًط ارايازاَ١ٝرايذلنٝد١ررر أْٗدررالرتٓ ضدبررشتاًدـرراألجٓد عرر
ٚاألىُ زر ٓطب١ر( %69.0رٚأْٗ رالرتاع ز رَعرايٛاقعرايرٟرْعٝػ٘ر ٓطب١ر( %65.7ر .ر
 27رَ ر ٖٞرَكذلض توريًيارَٔرتأثرلرايكِٝرٚاملؿ ِٖٝراي رتبثٗ راملطًط ارايذلن١ٝ؟ر ر
جدوي رقٍ ( ) 30تأثري اهكيٍ واملفآيٍ اهيت تبجٔا املصوصالت
ْعِ ر

املكذلض ا ر

ال

إمج ي ٞر

ا ر  %ر ا ر  %ر ا ر  %ر

إْا جرَطًط ارىس ١ٝرتاٛاؾلرَعرَعاكااتٓ رٚتك يٝاْ ر 100.0 303 37.0 112 63.0 191
قّ ٝرَ ضط اراجملاُعراملاْٞر اٚزرتٛىٟٛرٚإزغ  ٟر 100.0 303 71.3 216 28.7 87
إٔرتكدددّٛر ٚزرايعبددد ٠ر ددداٚزٖ ريًيددددارَدددٔرخلدددسرٖددددرٙر
املطًط ا ر
ىكارامل ضطد اراياعًُٝٝد١رْداٚاارإزغد ١ٜرملع دتد١رٖدرٙر
ايظ ٖس ٠ر
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تػرلرْا ٥جرادتاٍٚر( 30رإىلرَكذلض ارى١ٓٝرايازاض١ريًيارَٔرتدأثرلررايكدِٝررٚاملؿد ِٖٝرر
ايد رتبثٗ د راملطًط د ارايذلنٝدد١رىًدد٢رَػ د ٖا ٜٗرَٚددٔرارتٝد زااراملاعددا ٠رصتددارإٔرىٓٝدد١ر
ايازاض١رازتأارإٔرتعكارامل ضط اراياعً١ُٝٝرْداٚااررإزغد ١ٜررملع دتد١ررٖدرٙررايظد ٖس٠ررىٓدارر
ْطب١ر( %40.3رتً ٗٝرىب ز٠ر(إٔرتكّٛر ٚزرايعب ٠ر اٚزٖ ريًيداررَدٔررخلدسررٖدرٙرراملطًطد ارر
ٓطب١ر( %39.9رتً ٗٝرىب ز٠ر(إْا جرَطًط ارىس ١ٝرتاٛاؾلرَعرَعاكااتٓ رٚتك يٝاْ ر ٓطدب١رر
( . %63.0ر
َٔٚرْاد ٥جررادتداٍٚررايطد لرررٜاكدحررإٔرىٓٝد١ررايازاضد١ررغؿًددرراإلْاد جررايعس دٞررايدازاَٞرر
ازجدد١رأض ضدد١ٝرأٟرايددازاَ رايعس ٝدد١راي د رجيددبرإٔرتٓ د ؾظرايددازاَ رايذلنٝدد١رٚاناؿدددر
إلغد ز٠ررإىلرامل ضطد ارراياعًُٝٝد١ررٚ ٚزٖدرراياٛىددٟٛررٖدٞررٚ ٚزرايعبد ٠ررٖٚدرٙررتعاددلررْظددس٠ر
ق ؾس٠رالٕراجملاُعراياٛاؾًٞرأؾبحرايّٛٝرترى راؾذلاقٞرخيا زرَ رحيًٛري٘ رٜٚؿدذل رر
إٔرٜاِراملع دت١ر ٓؿظراألؾه زراي رتب ر ٗ رٖرٙراملطًط ارايذلن١ٝرأٟرإٔرٖٓ ىرغدصٚرر
ثك ترَٔرايؿعبرايايهِر ٘رَٔرخ ٍر ٚزرايعب ٠ررٚامل ضط اراياعً.١ُٝٝ
عرض نتائج الذراسة ومناقشتها :
أوال ُ :تةةائج اهدراشةةة املصةةحية :اْل ق د رَددٔرأٖدداافرايازاضدد١راي د رمترٚقددعٗ ررميهٓٓ د ر
ايايكلرَٔرايٓا ٥جرىً٢رايٓيٛرايا ي:ٞ
ْا ٥جرايازاض١ر :ر
إٔ رايؿ ١٦رايعُس ١ٜر( 24- 18رأنثس رايؿ ٦ا رجت  ٚرَع رايازاض ١ر ٓطب ١ر( %88.8رٖٞٚرأىً ٢رْطب ١رَٔ رإمج ي ٞر 303رَبيٛ

رَٔ رج َع رؾٓع  ٤رٚايعً ّٛرٚاياهٓٛيٛج ٝر

ؾ ُٝرن ْد رايؿ ١٦رايعُس ١ٜرَٔ ر( 35- 30راألقٌ رجت  ٚرَع رايازاض ١ر ٓطب ١ر( 1.0%ر
ٜٚسجع رٖرا ريه ٕٛرايازاض ١راضاٗاؾد رط يب ا رادت َعا رت رَسضً ١رايبه يٛزٜٛعر
ػهٌرزٝ٥ط .ٞر
رإٔرط يب اراملطا٣ٛرايث ي رأنثسرجت  ٚر ٓطب١ر(ر %34.3ر ًٜٗٝراملطا٣ٛرايسا عر ٓطب١ر( 30.7رٖٚرا ر ٜنا رَا ٣راٖاُ ّ رطًب ١راملطا ٣ٛرايث ي

رٚايسا ع رَٔ رشتاًـر

ايادؿؿ ا ر ملػ ٖا ٠رملثٌ رٖهرا رَطًط ا ر زاَ ١ٝرنُ رإٔ رطًب ١راملطا٣ٛر
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ايث ي رٚايسا ع رأنثس رامل َ رَٔ رض ٝرايادؿـ راألن مي ٞر ٌ رٚأنثس رٚى ٝرَٔر
ايطٓٛاارايط ك ١ر
إٕ رط يب ا رايعً ّٛراإلْط ْ ١ٝرأنثس رجت  ٚرَع رأض ١ً٦رايازاض ١ر ىاب ز رإٔ رايازاض١رتآ  ٍٚرظ ٖس ٠راجاُ ى ١ٝرشل رى ق ١ر يادؿـ راألن مي ٞرضٝ

ر ًػد رْطب١ر

املطال ٛر( 64.0رؾ ُٝرايعًّٛرايالبٝك١ٝر( %36.0رٖٚرٙرايٓاٝل١رتعارَٓلك١ٝر طبر
ْٛعرايظ ٖس٠رامللسٚض١ر .ر
ْطب ١رَػ زن ١رط يب ا رج َع ١رؾٓع  ٤ر( %67.0رؾ ُٝر ًػد رْطب ١رَػ زن ١رط يب ارج َع ١رايعً ّٛرٚاياهٓٛيٛج ٝر( 33.0%رٖٚر ٙرايٓطب ١رت نا رزغب ١رط يب ا رج َع١ر
ؾٓع  ٤رت راملػ زن ١رت رَثٌ رٖهرا رَٛاقٝع ر ر إلق ؾ ١رإىل رن ْٔٗٛرأنثس رَا ع٘ر
يًُطًط ارايازاَ١ٝرايذلن .١ٝر
ن ْد رْطب ١ررايع ش ا رأٚال ر ٓطب ١ر( 89.44%رؾ ُٝرن ْد رْطب ١راملاصٚج ا ر( 33.0%رر ٖٞٚرْطب ١رَٓلك ١ٝر ىاب ز رإٔ رايازاض ١رْؿرا رىً ٢رغسحي ١رط يب ا رادت َع ١رٚحتاٜاار
ت راملطا ٣ٛرايث ي رٚايسا ع راألنثس رَػ زن ١ر ىاب ز رإٔ رايؿا  ٠رادت َع ١ٝر اأار
تسؾ رؾهس ٠رايصٚاج رقبٌ ر خ ٍٛرادت َع ١رٚغ يب رَ رته ٕٛرايؿا ٝا راملًايك ا رج َع١ر
َٔرايع ش ار .ر
رر -ت نا رى ١ٓٝرايازاض ١رأْٗ رتا ع رايكٓٛاا رايؿك  ١ٝ٥ر(أض ْ ٝر ٓطب ١ر 49.5رتً ٗٝراذت ي١ر
ْ زار ٓطب١ر( 30.7رٖٚرارٜعل٢رَ غسرإٔرى١ٓٝرايازاض١رأض ْ ٝرَ ريفٌٝرترتؿك ٝار
املػ ٖا٠ريًُطًط ارايازاَ١ٝرايذلن١ٝررٚيهٔريٝظر ػهٌر ا .ِ٥ر
إٕ رايدلاَج راياًٝؿص ١ْٜٝٛراألنثس رَا ع٘ ريا ٣رى ١ٓٝرايازاض ١ريفثًد رت ر ساَج راملٓٛى ارٓطب١ر( 43.9%رتً ٗٝراألؾ ّرٚاملطًط اراألجٓب١ٝر ٓطب١ر( 41.3%رٖٚرار ٜنارَا٣ر
االصتساز رَٔ رقبٌ رايؿا ٝا راي ُٝٓٝا رؾ ٛراملطًط ا راألجٓب ١ٝر(ايذلن ١ٝر رثِ رأغ ْٞر
ايؿٝاٜٛرنًٝبر رؾ ُٝرالرٜٛجاراٖاُ ّرنبرلريا٣رايؿا ٝارمبا ع١رايدلاَجرايس ٜق .١ٝر
 رإٔ راملطًط ا راملؿكً ١رَٔ رقبٌ رايع ١ٓٝريفثًد رت ر:رٚا  ٟراير ٥ر ٓطب ١رتؿك ٌٝر ًػدر%26.1ر ًٜٗٝرَطًطٌ:رْط ٤رض ٥ساار ٓطب١ر24.8ر%رثِرَطًطٌرى ؾٞر ٓطب١ر %20.5ر
 راملطًط ا راي ر رجتا رتؿك ٌٝرَٔ رقبٌ رى ١ٓٝرايازاض ١رريفثًد رمبطًطٌ ر:ري ٢ًٝرىٓارْطب١ر%96.4ر ًٜٗٝرترىاّراياؿكٌٝرَطًطٌ:رٜٚبك٢راذتبرىٓارْطب١ر %93.4ر
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 راياأثرل رايطًم ريًُطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝرن ٕ رٖ ٛرايل غ ٞرىً ٢رق ِٝرايؿا ٠رادت َع ١ٝراي ١ُٝٓٝرَٔ رض ٝرتأثرل ٙرىً ٢رَاػرل راياك ٣ٛرٚاالياصاّ رايا ٜريا ٣رى١ٓٝر
ايازاض١ر ٓطب١ر( 79.2رىٓارَاػرلراذت٤ ٝرٚرْطب.69.3١رىٓار(اياك٣ٛرٚاالياصاّراياٜ

ر ر

 رَٔ رايك ِٝرغرل راإلض َ ١ٝراي رىصشتٗ راملطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝر ريفثًدردد(ايع ق ارايع طؿ١ٝرخ زجرإط زرايصٚاجر ٓطب١ر80.9ر %ررتً ٗٝرَظ ٖسراياعسٟرٚاإلث ز٠ر
ٓطب١ر(%66.3ر  .ر
 رإٔ رَػ ٖا ٠راملطًط ا رايذلن ١ٝرَٔ رقبٌ رى ١ٓٝرايازاض ١رال ر ٜثس رىً ٢راالياصاّ رايا ٜرر

يا٣رأؾسا رايع١ٓٝر ٓطب١ر(51.8%

رإٔرايؿا ٠رادت َع١ٝراي١ُٝٓٝررالرتاأثسرأ اارمب رتبث٘رتًوراملطًط ار ٓطب١ر( %.62ر ررتاأثسرايؿا ٠رادت َع١ٝر ُٓ ذجرٚضًٛن ٝارتًورايػدؿ ٝارايازاَ١ٝرىٓاراملاػرلرْ زارٓطب١ر( . 20.1%ر
 رإٔ رَػ ٖا ٠راملطًط ا رايذلن ١ٝر رَٔ رقبٌ رايؿا  ٠رادت َع ١ٝرال رت ثس ر رىً ٢راملظٗسرارت زج ٞرؾا  ٠ررَٔ رض ٝرايًبظ رَٚا ع ١راملٛق ١ر ٓطب ١ر( 64.0%رؾ ُٝرأظٗسا رايع١ٓٝر
إٔراملطًط ارايذلن١ٝرت ثسرىً٢راملظٗسرارت زجٞر أض ْ ٝر ٓطب١ر(17.5%

ر

 رإٔ رَػ ٖا ٠راملطًط ا رايذلن ١ٝر ٟ ٜرأض ْ ٝرإىل راياؿهو راألضس ٟر رىٓا رْطب١ر(38.3%

ر

 رإٔ رَػ ٖا ٠راملطًط ا رايذلن ١ٝرت  ٟرإىل رايػص ٚرايؿهس ٟريا ٣رزتاُع رايازاض١رٓطب١ر(51.8%

ر

 رإٔ رَػ ٖا ٠راملطًط ا رايذلن ١ٝرَٔ رقبٌ رايؿا  ٠رادت َع ١ٝرال رت  ٟرإىل رايٓؿٛز رَٔراذت ٠ ٝراالجاُ ى ١ٝرٚضب رايعصي ١رض ٝرأناا رايع ١ٓٝرأْٗ رأ اا رال رتٓؿس رَٔ راذت ٠ ٝرٚالر
ر

حتبرايعصي١رىٓارْطب١ر(ر%42.9

رإٔرَػ ٖا٠راملطًط ارايذلن١ٝرَٔرقبٌرايؿا ٠رادت َع١ٝررٟ ٜر(أض ْ ٝر37.0ر %رإىلرؾسفراْاب ٖٗ رىٔرَا ع١رايكك  ٜراملُٗ١رترراجملاُعر .ر
رإٔراملطًط ارايذلن١ٝراملعسٚق١رترايكٓٛاارايعس ١ٝررن ْدرضًب١ٝر ٓطب١ر(ر66.0% رإٔ رَػ ٖا ٠راملطًط ا رايذلن ١ٝرال رت ثس رضًب رىً ٢رتػٝرل رضًٛن ٝا رايؿا ٝارادت َع ٝارىٓاررْطب١ر(%46.9
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 رإٕ راةا ٣ٛرايك ُٞٝرايطًم رت راملطًط ا رايذلن ١ٝريفثٌ رت ر :رارت ١ْ ٝرٚايػازر( %61.7رتً ٗٝرىب ز٠راإلض ٠٤ريًاك يٝاراالجاُ ى١ٝر ٓطب١ر %56.1ر
ررَٔ را سش راةا ٣ٛرايك ُٞٝراالجي  ٞراي رزنصا رىً ٘ٝراملطًط ا رايذلن ١ٝرتسنصارازج ١رأض ض ١ٝرىً ٢رايذلتٝب رٚاألْ ق ١رىٓا رْطب ١ر( %79.5رتً ٗٝرىب ز ٠رايًب ق ١رٚآ ا ر
ايه ّرىٓارْطب١ر(%42.6

ر

إىل رإٔ راملطًط ا رايذلن ١ٝراملا ًل ١رتٓ ٚيد رَٛقٛى ا رَٚك َاملطًط ارايعس ١ٝر ٓطبر(%55.1

رال رتآ ٚشل ر

ر

 رإٕ رايكك  ٜرٚاملٛقٛى ا راإلْط ْ ١ٝرٚايع طؿ ١ٝراي رتٓ ٚياٗ راملطًط ا رايازاَ١ٝررايذلن١ٝررن ٕرَطا٣ٛريفٝصٖ رَاٛضل ر ٓطب١ر(ر%49.8ر

ر

 رَكُ ٕٛراملطًط ا رايذلن ١ٝررتاى ٛرإىل رضس ١ٜرايؿهس رٚاالْؿا ح ر ػهٌ ر ا ِ٥رىٓارْطب١ر(%41.9ر

ر

 رايك ِٝرٚاملؿ ٖ ِٝرراي رجيب رإٕ رتآ ٚشل رايازاَ رايذلن ١ٝرن ْد رىب ز ٠ر(غرل رشت يؿ١رألضه ّرايأٜراإلض َٞرر ٓطب(١رر%55.8

ر

 ررَٔ رَكذلض ا رى ١ٓٝرايازاض ١ريًيا رَٔ رتأثرل رايك ِٝرٚاملؿ ٖ ِٝراي رتبثٗ راملطًط ارايذلن ١ٝرىً ٢رَػ ٖا ٜٗر:رإٔ رتعكا رامل ضط ا راياعً ١ُٝٝرْاٚاا رإزغ  ١ٜرملع دت ١رٖرٙر
ايظ ٖس٠رىٓارْطب١رر(%40.3

ر

ثاُياً ًِ :اقشة ُتائج اهدراشة :
 راتؿكد رْا ٥ج رايازاض ١رَع رْظس ١ٜرايػسع رايثك ت ر راملطاداَ ١رت رايازاض ١راذت ي١ٝرٚاي رتٗاِ ر ياأثرل رايذلانُ ٞرط ٌٜٛراملا ٣ريٛض  ٌ٥راإلى ّ رٚإىل رتك ز رإ زاىر
مجٗٛز راياًٝؿص ٕٜٛريًٛاقع راالجاُ ى ٞر رٚتػه ٌٝرط ٌٜٛراملا ٣رياًو راإل زان ار
ٚاملعاكااا رىٔ رايع

ريٛض  ٌ٥راإلى ّ ر رض ٝررأناا رايٓا ٥ج ررإٔر

رْاٝل ١ريًاعس

اياأثرل رايطًم ريًُطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝرن ٕ رٖ ٛرايل غ ٞرىً ٢رق ِٝرايؿا ٠ر
ادت َع ١ٝراي ١ُٝٓٝرَٔ رض ٝرتأثرل ٙرىً ٢رَاػرل راياك ٣ٛرٚاالياصاّ رايا ٜريا ٣رى١ٓٝر
ايازاض١ر ٓطب١رر( 79.2رىٓارَاػرلراذت٤ ٝرٚرْطب١ر.69.3ىٓا(اياك٣ٛرٚاالياصاّراياٜ
أناا رْا ٥ج رايازاض ١ر ٕ ر ٚاؾع رَػ ٖا ٠رايؿا  ٙرادت َع ١ٝراي ١ُٝٓٝريًُطًط ارايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝرزاجع رإىل :راألضب
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ادتُ ي ١ٝر ٓطب ١ر( 20.5%رثِ راألضب

راالجاُ ى ١ٝر ٓطب ١ر( 13.2%رٖٚر ٙرايٓا ٥جر

ت نار ٕراألضب رايذلؾ١ٝٗٝراي رتؿاكارشل رايؿا ٠رادت َع١ٝراي١ُٝٓٝررٚجاتٗ رترتًور
ايدلاَج ر رنُ رإٔ راألضب

رادتُ ي ١ٝراملاُثً ١رت رايظٗٛز رمب ظ رجاٜا ٠رٚضتٙٛر

َٚا ع٘راملٛق١رَٔرقبٌرايؿٓ ْ رايازاَ ٝرن ْدراضارىٛاٌَرادتُ ٍررٚنرارمج ٍر
األغد ف ر(ذنٛز رٚإْ

رؾ ُٝراألضب راالجاُ ى ١ٝرأتد رث يث ريا ٣رى ١ٓٝرايازاض١ر

ىاب ز رإٔ رايكك  ٜراي

رتآ ٚشل راملطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝرتٓ قؼ رقك  ٜر

اجاُ ى١ٝرقسٜب١رَٔرَػ نٌرايؿا ٠رادت َع١ٝر .ر
رأنااررْا ٥ج رايازاض١رإىلرَا٣رتأثرلراملطًط ا رايازاَ١ٝرايذلن ١ٝرىً ٢رايكِٝريا٣رأؾسا رايع ١ٓٝرض ٝراضاٌ راياأثرل رايطًم ريًُطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝريا ٣رأؾسا ر
ايع ١ٓٝراملستب ١راألٚىل ر ٓطب ١ر( 79.2رىٓا رَاػرل راذت ٤ ٝرؾ ُٝرج  ٤رَاػرل ر(اياك٣ٛر
ٚاالياصاّراياٜ

رث ْ ٝرىٓارْطب١رر .%69.3ر

ٖٚرا ر ٜنا رإٔ راياأثرل رايطًم ريًُطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝرن ٕ رٖ ٛرايل غٞر
ىً ٢رق ِٝرايؿا  ٠رادت َع ١ٝراي ١ُٝٓٝرَٔ رض ٝرتأثرل ٙرىً ٢رَاػرل راياك ٣ٛرٚاالياصاّ رايا ٜر
يا٣رى١ٓٝرايازاض١ر .ر
إٔ رايك ِٝرغرل راإلض َ ١ٝراي رتعصش رىدل راملطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝر ريفثًدردد(ايع ق ارايع طؿ١ٝرخ زجرإط زرايصٚاجر ٓطب %80.9(١ررتً ٗٝرَظ ٖسراياعسٟرٚاإلث ز٠ر
ٓطب ١ر( %66.3رٖٚر ٙرايٓاٝل ١رت نا رإٔ راملطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝرتسنص رىً٢ر
ايع ق ا رايع طؿ ١ٝرخ زج رإط ز راذت ٠ ٝرايصٚج ١ٝر ازج ١رأض ض ١ٝر ٖٞٚرتعٌُ رىً٢ر
اإلخ ٍ ر يك ِٝراإلض َ ١ٝراي رحت ؾ رىً ٢رن ١ْٛٓٝراألضس ٠رايٛاضا ٠رنُ رإٔ رٖرٙر
املطًط ارتاىٛرٚتسضذرقِٝرالى ق١رشل ر يكِٝرايا١ٜٝٓراي رتسؾ رايع ق اراةسَ١ر
رايسج ٍرٚايٓط  ٤رٚيف زعرٖرٙرايع اارَٔرخ ٍرإ ساشرَؿ تٔراملسأ٠رايذلن ١ٝرمب ر
ْلًل رىً ٘ٝر ياعس ٟرٚاإلث ز ٠رض ٝرتعٌُ راغًب رٖر ٙراملطًط ا رىً ٢رجر رَػ ٖا ٜٗر
َٔرخ ٍراإلث ز٠رادتٓط١ٝرٚايع طؿ١ٝرىً٢رضارضٛا٤رنُ رأغ زارإي٘ٝرْا ٥جرايازاض .١ر
ؾ ُٝرتك ز د رْطب ١ر(تع ط ٞرارتُٛز رَع رَاػرل رراأل ٓ  ٤رغرل رايػسى ٝر رأ ٟراملٛاقٝعر
اي رتسنص رىً ٗٝراملطًط ا رايذلن ١ٝر( %56.8ٚ59.4رٖٚر ٙرايٓا ٥ج رحتكل رٖافر
ايازاض١راذت ي١ٝر .ر
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 رت نا رْا ٥ج رايازاض ١رإىل رإٔ رى ١ٓٝرايبي رىً ٢رَعسؾ ١رمبا ٣ر رخلٛز ٠راملطًط ارايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝراملعسٚق ١رت رايكٓٛاا رايؿك  ١ٝ٥رايعس  ١ٝرىً ٢رايك ِٝرض ٝرأناار
ايٓا ٥ج رىاّ رتأثس رى ١ٓٝرايازاض ١ر ر طًٛن ٝا رايػدؿ ٝا رايازاَ ١ٝرت راملطًط ار
ايذلن١ٝر ر َٚرتبث٘رتًوراملطًط ار ٓطب١ر( %.62ر .ر
 رت نا رْا ٥ج رايازاض ١رإٔ رايؿا  ٠رادت َع ١ٝراي ١ُٝٓٝر ريا ٜٗر رقاز ٠رىً ٢راياُٝٝص ر رايطًٛن ٝا راالجي  ١ٝرٚايطًب ١ٝراي رتكاّ رٚتعس رت راملطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن١ٝر
ض ٝرأناا رأؾسا رايع ١ٓٝرإىل رإٔ رَػ ٖا ٠راملطًط ا رايذلن ١ٝررت ثس رىً ٢راياؿهور
األضس ٟرىٓارْطب١ر( 38.3%رؾ ُٝرأت٢رَاػرلرايٓؿٞر(أ اا رث ْ ٝرىٓارْطب١ر( 26.4%ر ر
 رنُ رأناا رْا ٥ج رايازاض ١رإٔ رَػ ٖا ٠راملطًط ا رايذلن ١ٝرت  ٟرإىل رايػصٚرايؿهس ٟريا ٣رزتاُع رايازاض ١ر ٓطب ١ر( 51.8%رٖٚر ٙرايٓا ٥ج رت نا رؾي ١رْا ٥جر
ادتا ٍٚرايط ل ر راي رتػرل رإىل رإٔ رَػ ٖا ٠راملطًط ا رايذلن ١ٝر ٟ ٜرأض ْ ٝرإىلر
اياؿهوراألضسٟرىٓارْطب١ر(38.3%

ر

 رت نا رْا ٥ج رايازاض ١راذت ي ١ٝرإىل رإٔ رَٛقـ رايؿا  ٠رادت َع ١ٝراي ١ُٝٓٝرَٔ راملك َ راالجاُ ى ١ٝرٚاإلْط ْ ١ٝراملداًؿ ١راي رتلسضٗ راملطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝر أْٗ ر
َكبٛي١رض ٝرأناارْا ٥جرايازاض١ر ٕ رَكُ ٕٛراملطًط ا رايذلن١ٝرَٔرٚجٗ١رْظسر
ايع ١ٓٝر أْٗ رَكبٛي ١ر ٓطب ١ر( %40.6رٖٚر ٙرايٓا ٥ج رميهٓٓ رايك :ٍٛر ٕ راملك َ ر
اإلْط ْ١ٝرٚاالجاُ ى١ٝرراي رتٓ ٚياٗ راملطًط ارايذلن١ٝرن ْدرَكبٛي١ريا٣رمجٗٛزر
املػ ٖا ٜٔرَٔ رى ١ٓٝرايازاض ١ر ىاب ز رأْٗ رتٓ ٚيد رَٛاقٝع رقسٜب ١رَٔ رادت ْبر
اذت ٝتٞرٚاالجاُ ىٞرٚاإلْط ْٞرريا٣رى١ٓٝرايازاض١ر .ر
 رأناا رْا ٥ج رايازاض ١رإىل رإٔ راملطًط ا رايذلن ١ٝرأض ْ ٝرَ رتآ  ٍٚرت رَٛاقٝعٗ راملا ًل١رَٛقٛى ارالرتالسمرشل رايازاَ رايعس ١ٝر ٓطب١ر( . %55.1ر
 رت نا رْا ٥ج رايازاض ١رإىل رَا ٣رتأثرل رَػ ٖا ٠راملطًط ا رايذلن ١ٝرىً ٢راياؿهوراألضس ٟرىٓا رْطب ١ر( 38.3%رٖٚرا ر ٜنا رإٔ ريا ٣رايؿا  ٠رادت َع ١ٝرَٛقـ رَٔر
املك َ

راالجاُ ى ١ٝرٚاإلْط ْ ١ٝراملداًؿ ١راي

رتلسضٗ راملطًط ا رايازاَ١ٝر

ايذلن .١ٝر
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ت نا رْا ٥ج رايازاض ١راذت ي ١ٝرإىل رإٔ راملطًط ا رايذلن ١ٝرال رتعٌُ رىً ٢رتػرل رايكِٝرٚاملؿ ِٖٝريا٣رأؾسا راجملاُعر ٓطب١ر(ر . %41.3ر
 رأناا رْا ٥ج رايازاض ١ر إٔ رايك ِٝرٚاملؿ ٖ ِٝراي رجيب رإٔ رتاٛؾس رت راملطًط ارايذلن ١ٝرَٔ رٚجٗ ١رْظس رى ١ٓٝرايازاض ١ر ٕ رته ٕٛر(غرل رشت يؿ ١رألضه ّ رايأٜر
اإلض َ ٞر ر ٓطب ١ر( %55.8رتً ٗٝرىب ز ٠رال رختاؽ راذت ٤ ٝر ٓطب ١ر %54.8رثِ رإٔ رتأتٞر
َاٛاؾك١رَعرى اتٓ رٚتك يٝاْ رىٓارْطب١ر%35.6رؾ ُٝرزأارايع١ٓٝرإٔرايكِٝراي رالتاٛؾسر
ت رراملطًط ا رايازاَ ١ٝرايذلن ١ٝرر أْٗ رال رتٓ ضب رشتاًـ راألجٓ ع رٚاألىُ ز ر ٓطب١ر
( %69.0رٚأْٗ رالرتاع ز رَعرايٛاقعرايرٟرْعٝػ٘ر ٓطب١ر( %65.7ر .ر
 رإٔ رايدلاَج راياًٝؿص ١ْٜٝٛراألنثس رَا ع٘ ريا ٣رى ١ٓٝرايازاض ١ريفثًد رت ر ساَج راملٓٛى ارٓطب١ر( 43.9%رتً ٗٝراألؾ ّرٚاملطًط اراألجٓب١ٝر ٓطب١ر( 41.3%رٖٚرار ٜنارَا٣ر
االصتساز رَٔ رقبٌ رايؿا ٝا راي ُٝٓٝا رؾ ٛراملطًط ا راألجٓب ١ٝر(ايذلن ١ٝرثِ رأغ ْٞر
ايؿٝاٜٛرنًٝب رؾ ُٝرالرٜٛجاراٖاُ ّرنبرلريا٣رايؿا ٝارمبا ع١رايدلاَجرايس ٜق .١ٝر
 رإٔ رى ١ٓٝرايازاض ١ر(ْ زا رَ رٜػ ٖإ راملطًط ا رايذلن ١ٝر ضاُساز رىٓا رْطب١ر( 37.6%رإالرإٔرايع١ٓٝريفٌٝريًُػ ٖا٠ر(أض ْ ٝرىٓارْطب١ر( . 32.3%ر
اهتوصيات :
 ٖٓ 1ىرقسٚز٠رإلجسا٤رَصٜارَدٔرايازاضد اراملستبلد١ر د يدلاَجراإلرى َٝد١رايٛاؾدا٠رىًد٢ر
اجملاُعرايعس ٞرٚاي ُٝرخؿٛؾ  .ر
 ٖٓ 2ىرض ج١رًَي١رإلْا جر ساَجر زاَ١ٝرإى َ١ٝرىس ١ٝرَػذلن١رتٓد قؼرقكد  ٜراملدسأ٠ر
ايعس ١ٝرمب رٜاٛاؾلرَعرثك ؾ١رٚى ااراجملاُعرايعس  .ٞر
 3تٛؾددٞرايازاضدد١ر أُٖٝدد١رإجددسا٤راملصٜددارَددٔرايازاض د اراملطددي١ٝرٚايايًًٝٝدد١رملصٜددارَددٔر
ايكٓددٛاارايعس ٝدد١راي د رتسنددصرترإْا جٗ د رايدلازتددٞرىًدد٢رايدددلاَجراملا ًلدد١ريًعس ٝدد١ر
ٚايعٌُرىً٢رتكِٝٝرتًورايٛض ٌ٥رَٔرقبٌرخدلا٤رأن مي ٝرإى َ. ٝر ر
 4تٛؾٞرايازاضد١ر كدسٚز٠رايسؾدارٚايذلنٝدصرىًد٢رج ْدبرايػدصٚرايثكد ترايد ريف زضد٘ر
ايكٓددٛاارايؿك د ١ٝ٥رايعس ٝدد١ر ٕٚرىًُٗ د رٚتعُددٌرىًدد٢رتسضددٝذررأؾه د زرٚثك ؾدد١رىًُ ْٝدد١ر
شتاًؿ١رىٔرايثك ؾ ارٚايع اارٚاياك يٝارٚايكِٝرايعس ١ٝرٚايد رغ يبد رَد رتدأت٢ر كٛايدبر
زاَ١ٝرَػٛق٘ر .ر
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 5إٔرتكد د ىـرايكٓدددٛاارايعس ٝددد١رَدددٔر ٚزٖد د راإلرى َدددٞرتراياعًدددِٝرٚاياثكٝدددـرٚتٛىٝددد١ر
ادتُٗٛزر يايا ٜاراي رتٛاج٘راملسأ٠رايعس ١ٝرٚاي١ُٝٓٝرىً٢رٚج٘رارتؿٛف.
ر
هىامش الذارسة :
( )1عبيرر أرشردذ الخالرذي " ،3112 ،اتجاهرا املرأأ الكىيتدرة نحرى املسلسرت التركدرة" ،رسرالة
ماجستير منشىر ،جامعة الشأق ألاوسط  ،ألاردن ،ص11،
()3
()2
()2
()5
()2
()7
()1
()9

()11
()11
()13
()12
()12
()15

صالح حمدذ3112 ،م  " ،صىر املأأ الدمندة في الذراما الأمضاندة وعتقتها بالثقافرة الاجتماعدرة –
دراسة تحلدلدة ملسلسل همي همك  ،الذراسة الحائز على جائز املعهذ ألامأيكي ،صنعاء .
ع ر ر ررامأ دبر ر ر رأاهد قن ر ر ررذًل ي ،3112 ،ال بح ر ر ررا العلم ر ر رري واس ر ر ررت ذام مص ر ر ررادر املعلىم ر ر ررا التقلدذً ر ر ررة
والالكتروندة ،دار املسير للنشأ والتىزيع  ،عمان ،ألاردن  ،ط  ،5ص99،
املأجع نفسه  ،ص122،
زغلىلة سال  ،1992،صىر املأأ العأبدة في الذراما املتلفز  ،ألاردن  ،عمان  ،ص.19 ،
زغلىلة سال  ،نفس املكان.
مصرفف ،،راندررا "،3112 ،ترثيير الررذراما العأبدرة وألاجنادررة املقذمررة فري القنررىا القضرائدة العأبدررة علررى
قد واتجاها الشباب العأبي"  ،رسالة ماجستير غير منشىر  ،جامعة القاهأ  ،القاهأ  ،مصأ. ،.
مصفف ،،راندا  ،املأجع نفسه.
العر رأاد  ،علر رري" ، 3112 ،مكان ررة امل ر رأأ وص ررىر ها فر رري املسلسر ررت الكىيتد ررة (مسلس ررل زوار الخم ر ر س
"
نمىرجرا" (دراسررة تحلدلدرة  -نىعدررة) ،رسرالة ماجسررتير غيررر منشرىر  ،جامعررة الشرأق ألاوسررط ،عمرران،
ألاردن.
س ر ررىزان القلد ر رري  ،3115،الاتص ر ررال ووس ر ررائله ون أيات ر رره  ،دار ال،هض ر ررة العأبد ر ررة  ،د.ط ،الق ر رراهأ ، ،
ص172،
املأجع نفسه ،ص175 ،
املأجع نفسه  ،نفس املكان
من ر ررال ه ر ررتل املزاه ر ررأ  ،3113 ،ن أي ر ررا الاتص ر ررال  ،دار املسر ر ررير للنشر ر ررأ والتىزير ر ررع  ،ألاردن ،ط،1
ص113،
املأجع نفسه  ،نفس املكان
عبد ر رأ الخال ر ررذي " ، 3112/3112 ،اتجاه ر ررا امل ر رأأ الكىيتد ر ررة نح ر ررى املسلس ر ررت التركد ر ر ر ر ر ررة" ،رس ر ررالة
ماجسر ررتير  ،جامعر ررة الشر ررأق ألاوسر ررط ،لدر ررة عر ررتم ،ص،2ص ،5متر رراا علر ررى ال ر رأابط الالكترو ر رري،
 ، /http://www.meu.edu.jo/arتاريخ الىصىل  3117/2/1م.
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( )12عبررذح حسررين الصررفار " ،3113،اتجاهررا الفلبررة الجررامعدين الكررىيتدين نحررى املسلسررت الذرامدررة
املذبلجة في القنىا العأبدة" ،رسالة ماجستير،جامعة الشأق ألاوسط :لدة عتم  ،ص، 55متراا
عل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رأابط الالكترو ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري:
http://www.meu.edu.jo/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=820:2012-11-13-01-26-

()17

()11
()19

()31

 25&catid=184&Itemid=889تاريخ الىصىل .3117/2/31
ابتسررام كررتب ،هررذي الررذلى " ،3111،اتجاهررا بلبررة الجامعررة سررتمدة نحررى مشرراهذ املسلسررت
التركدررة املذبلجررة فرري الفضررائدا العأبدررة " ،رسررالة ماجستتتير(الجامعررة سررتمدة -غررز  :لدررة داب ،
قسر الحررحافة و عررتم  ،ص، 11مترراا علررى الرأابط الالكترو رري ، http://www.google.com/url?sa،ترراريخ
الىصىل 3117/5/1م
أمدمررة منيررر جررادو" ،3117 ،املضررمىن التربررىي فرري الررذراما املذبلجررة" -دراسررة تحلدلدررة لرربعل ألاعمررال
الذرامدة التركدة  ،املأكز القىمي للبحىث التربىية والتنمدة.
وسررام فارررل رادرراي  ،د .بالررذ عبررذ ا جدررذ رًرراب( ،3111 ،التعررأل للمسلسررت التركدررة املذبلجررة
ورأي الجمهررىر بررا حتىي القدمرري ف هررا)  ،دراسررة مدذاندررة علررى عدنررة م ر املررأاهقين م ر بلبررة املررذار
عذادً ررة ف رري مذًن ررة لي ررذاد  ،لد ررة ع ررتم جامع ررة لي ررذاد ،مجل ررة الباح ررا عتم رري ،الع ررذد  ،1ش ررهأ
آرار ،مار .
عررد فدصررل املصررأيً ،ىندررى " ،3112أيررأ املسلسررت املذبلجررة فرري القنررىا الفضررائدة العأبدررة علررى
القرد لرذي الشرباب الجراملي الفلسرفد ي" ،مجلرة الجامعرة سرتمدة للبحرىث سراندة ،ا جلرذ
الح ررادي والعش ررأون ،الع ررذد الث ررا ي–  363ص  ، 395مت رراا عل ررى ال رأابط ISSN 1726-6807 ،
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical
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