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 المستخمص
قبل التكنولوجيا وقبل تطور وسائل المواصالت وقبل التمفزيون واالنترنت والثورة اليائمة قبل االنفتاح 
الرىيب الذي جعل العالم قرية صغيرة ، كان الناس ال يعرف بعضيم البعض إال قميآل في نفس البمد أو البالد 

وكان األوالد يتعمموا من والدييم والكتاب  المجاورة وكان ما يعرف عن الغرب يبقى في عداد النوادر واألساطير
وأصحابيم الذين في األساس من نفس التربية ، وبمعنى أدق كان ىناك انغالق فكري عمى مجموعة قيم 

تغير الوضع تماما  وأصبح  إذومعتقدات مقارنة بالوقت الحالي الذي يشيد ثورة كبيرة جعمت الحياة أسيل وأمتع 
 (التمفازفي العالم وغير ذلك وأنت في مكانك من خالل وسائل االتصال وأبرزىا ) من الممكن معرفة ماذا يحصل

لقد رافق وسائل االتصال والتبادل اإلعالمي تطور حمل معو العديد من المواد والبرامج التي كان من 
 ءزاالصعب نقميا ،فإذا كانت الصورة في النصف األول من القرن الماضي تتطمب جيودا كبيرة لتصل إلى أج

داخل البمد الواحد فأن عالم اليوم أصبح يعيش حالة انفتاح أعالمي لما أوجدتو اإلنسانية من مبتكرات تؤدي إلى 
 خمق تأثيرات حضارية واجتماعية ونفسية.

واليوم أصبحت المسمسالت تشكل نسبة ال بأس بيا من ىذه المواد التي يشاىدىا الجميور بشغف 
بسبب استعمال مؤثرات الصوت المجسم واأللوان المبيرة وتقنيات التكيف والتركيز والتكبير والتصغير والدمج 

 والفرز واإلنزال والمزج والتسمسل إلى غير ذلك من التقنيات . 
األخيرة المسمسالت التركية الناطقة بالعربية والتي أصبحت القاسم المشترك لكثير  اآلونةلقد ازدادت في 

إال إن عمى حد سواء إذ حققت إقباآل جماىيريآ واسعآ لم يشيد لو نظير، والعربية من المحطات الفضائية المحمية 
ست عمى فئات كثيرة من المجتمع ىنالك أمر في غاية األىمية ىو إن ىذه الدراما بسمبياتيا وايجابياتيا انعك

يماءاتيم من خال ل ما والسيما الشباب وتركت بصماتيا واضحة عمى طريقة تفكيرىم ومالبسيم وحتى حركاتيم وا 
ض فييا أخذ الخبرة من النموذج المعرو  إلىلمتمفزه في طياتيا من جاذبية تؤدي الصورة أتحممو ىذه الدراما 

السموك وحمل  موكو وتبني عقميتو وبالتالي تنميطومحاكاة سبتقميد   المشاىد ردقوم الفالمتمثل ببطل المسمسل إذ ي
 .ىذه ألدول التي تسعى ليا الثقافية الييمنة وأيديولوجيو الفرد عمى االعتقاد بوجيات نظر معينة تتناسب وأىداف

تيدف إلى تنميط سموك األفراد بشكل يؤثر عمى  تحد فكري أمام الثقافة العربية ألتيإذ تشكل ىذه المسمسالت 
بيوية الالمكان وتغريبيم  واستبداليا ىويتيم الثقافية وعاداتيم وقيميم إذ  تيدف إلى سمخيم عن ذاكرتيم وتاريخيم

 عن انتماءاتيم التقميدية.
حمة تميزت خبرة( لكون ىذه المر ال بأخذموضوع دراستنا ىذه )الييمنة الثقافية وعالقتيا  أىميةفجات 

الطمب عمى ىذه المسمسالت وبشكل ممفت لؤلنظار، فضال عن كونيا تحاول تقديم معرفة تطبيقية عن ادة بزي
الظاىرة واختبار صحة األطر النظرية ، وأيضا لقمة البحوث والدراسات التي تناولت تأثير البرامج التمفزيونية 

 والسيما ما يتصل بالدراما.
الييمنة  اذ عرف مفيوملي تناوليما البحث الحا الذانلخبرة ىما المفيومان الييمنة الثقافية واخذ او 
 المدبمجة التركية المسمسالت طريق عن الوافدة(  التركية الثقافة) المييمن الطرف ثقافة تأثير :عمى انوالثقافية 



 

 

 لممييمن والمحمية العربية الثقافة ضرب أو المختمفة الحياتية الخبرات في التغيير محاوالت أو التغيير خالل من
التي يسخر فييا المتمقي مكونات  الحالة :عمى انو، وتم تعريف أخذ الخبرة  .والوسائل السبل بشتى عمية

منظومتو النفسية أي الحالة العقمية والوجدانية والسموكية في سبيل التخمي عن شخصيتو الحقيقية وتقمص 
ت شخصية يعجب بيا وينجذب ألييا في أي عممية اتصال مباشر أو غير مباشر مما يجعمو يتبنى جميع خبرا

 تمك الشخصية.
الييمنة االستناد الى نظرية التعمم االجتماعي بوصفيا اطارًا نظريًا لتفسير العالقة السببية بين وقد تم 

 الثقافية واخذ الخبرة .
 وقد استيدف البحث : 

 . الييمنة الثقافية لدى طمبة الجامعةقياس -1
،  تخصص، ال جنس) ال عمى وفق متغيراتلدى طمبة الجامعة الييمنة الثقافية في التعرف عمى داللة الفرق -2

 . المرحمة الدراسية(
 . ألجامعة طمبةقياس أخذ الخبرة لدى -3
، تخصص،ال لجنسعمى وفق متغيرات )الدى طمبة الجامعة ق في أخذ الخبرة التعرف عمى داللة الفر -4

 . المرحمة الدراسية(
 .  لدى طمبة الجامعة وأخذ الخبرةواتجاه العالقة االرتباطية بين الييمنة الثقافية  درجة )قوة(التعرف عمى  -5
عمى  لدى طمبة الجامعة واتجاه العالقة االرتباطية بين الييمنة الثقافية وأخذ الخبرة درجة)قوة(التعرف عمى  -6

 وفق متغيرات الجنس، التخصص ، المرحمة الدراسية .
من خصائصيا العممية  والتأكد الييمنة الثقافية واخذ الخبرة  يقامت الباحثة ببناء مقياس ذلكولتحقيق 

( طالب وطالبة .تم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية 480، وتم تطبيق المقياسين عمى عينة بمغت )والقياسية
من كميات الجامعة ألمستنصريو . وبعد جمع المعمومات ومعالجتيا احصائيآ باستعمال معامل ارتباط بيرسون 

 واحدة ولعينتين مستقمتين توصل البحث إلى النتائج اآلتية:ومعادلة االختبار التائي لعينة 
 طمبة الجامعة بالييمنة الثقافية.تأثر -1
 .في الييمنة الثقافية بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور فرق دال إحصائيآ وجود-2
ولصالح طمبة في الييمنة الثقافية بين الطمبة من ذوي التخصص اإلنساني والعممي  فرق دال أحصائيآ وجود-3

 . التخصص اإلنساني 
في الييمنة الثقافية بين طمبة المرحمة األولى والرابعة ولصالح طمبة المرحمة  فرق دال احصائيآ وجود -4

 األولى.
 يأخذ طمبة الجامعة خبرة من خالل ما يعرض من مسمسالت تركية .   -5
 في أخذ الخبرة بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور. فرق دال أحصائيآ وجود-6



 

 

في اخذ الخبرة بين الطمبة من ذوي التخصص العممي واإلنساني ولصالح  فرق دال أحصائيآ وجود -7
 التخصص اإلنساني.

 في أخذ الخبرة بين طمبة المرحمة األولى والرابعة ولصالح طمبة المرحمة األولى. فرق دال أحصائيآ وجود -8
 .ين الييمنة الثقافية وأخذ الخبرةبقوية عالقة ارتباطيو إيجابية وجود -9
من خالل مقارنة معاممي االرتباط بين الذكور واالناث وجد ان العالقة االرتباطية بين الييمنة الثقافية واخذ -10

 الخبرة لدى االناث اعمى من الذكور.
من خالل مقارنة معاممي االرتباط لمتخصص العممي واالنساني وجد ان العالقة االرتباطية بين الييمنة -11

 الثقافية واخذ الخبرة لدى التخصص العممي اقوى مقارنة بالتخصص االنساني 
ة الثقافية من خالل مقارنة معاممي االرتباط لممرحمة االولى والرابعة وجد ان العالقة االرتباطية بين الييمن-12

 واخذ الخبرة اقوى لدى طمبة المرحمة االولى مقارنة بالمرحمة الرابعة.
وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا البحث توصمت الباحثة إلى عدد من االستنتاجات والتوصيات      

 والمقترحات.
 


