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 العربي الدراما األجنبية واملراهق
 2022يناير  16نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي

 

 بعنوان 2016 عام كتاب صورة في ونشرت 2010 عام أجريت دراسة في
 الدكتور للباحث( السلوكية المراهقين وانحرافات األجنبية الدراما)

 العرض نمطية من وذلك الدكتوراه رسالة أنها ويبدو النمر، صابر مصطفى

 عربية فضائية قنوات أربع بدراسة الدراسة هذه قامت. المجلد وشكل

 مدار على رصدها وتم األجنبية، والدراما األفالم الساعة مدار على تبث

 عربي مراهق 400 من مكونة الدراسة عينة وكانت كاملة، أشهر ثالثة

 األجنبية الدراما يشاهدون الذين من عاما 21و 18 بين أعمارهم تتراوح

 .دائمة بصفة

 المراهقين اختيار وسبب الموضوع هذا اختيار سبب الباحث ويعلل

 تبثه ما وراء تنساق التي الفئات رأكث هم فالمراهقون" قوله في بالتحديد

 بحكم وذلك وسلوكيات، وقيم أفكار من األجنبية التلفزيونية المواد

 دون طريق أي من المعرفة على الحصول في ورغبتهم الرافضة طبيعتهم

 واحتياجاتهم مجتمعهم يملق الصحيحة بالمعرفة مسلحين يكونوا أن

 ومواد األجنبية التلفزيونية للمواد فالتعرض والثقافي، الحضاري وتراثهم

 من للهروب المراهق إليها يلجأ هروبية وسيلة يكون أن يمكن الوافد البث
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 المواد إلى المراهقين من كبيرة نسبة ينظر كما يعيشه، الذي الواقع

 خاللها من يستطيعون للتعلم مصدرًا باعتبارها األجنبية التلفزيونية

 ونسبة المجاالت، شتى في جديدة معلومات واكتساب جديد عالم رؤية

 وتعرض واقعهم يشبه واقعًا تعكس المواد تلك أن يرون األفراد من كبيرة

 ."مشكالتهم تشبه مشكالت

 اتصال وسيلة أهم التلفزيونية الدراما وتعتبر": ويقول يواصل ثم

 وقت لقضاء وسيلة كونها حيث من سواء المراهق حياة في جماهيرية

 وتنشئته المراهق ثقافة في للتأثير مصدرًا كونها حيث من أو الفراغ

 تأثير في الخطورة وتكمن. والقيم بالمعلومات إمداده خالل من االجتماعية

 أن يدركون األحيان بعض في أنهم في المراهقين على التلفزيونية راماالد

 حياتهم، في يعرفونه معين لشخص مشابهة الدرامية الشخصيات

 كما الدرامية، الشخصيات هذه مع تفاعلية عالقات في يدخلون وبالتالي

 هذه ذوات يستعيرون أو الدرامي الفني العمل في يشاركون أنهم

 من سمة يأخذون أو سلوكياتهم بمحاكاة ويقومون الشخصيات

 ."سماتها

 أن يمكن التي السلوكية االنحرافات موضوع ىعل الدراسة ركزت ولقد

 المخدرات، وتعاطي والتدخين، الرعب،: مثل األجنبية، الدراما في تتوافر

 وتمرد األسري، والعنف والعنف، الجنسية، والمشاهد المسكرات، وشرب

 .ذلك شابه وما واالنتحار، المجتمع، يموق واألسرة الوالدين على األطفال
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 كما السلوكيات هذه كل يمارس الطيب البطل أن الدراسة والحظت

 فهو الطيب البطل ينتقد ال الدرامي العمل أن إال الشرير، البطل يمارسها

 األعمال ُتعد وال ينتقد ال أنه إال األعمال بجميع ويقوم ويتعاطى دخني

 به يقوم ما فإن المقابل في ولكن المجتمع، لقيم منافية بها يقوم التي

 .ذلك بخالف الشرير البطل

 من تزيد التي األسباب أهم من" أن إلى دراسة خالل من الباحث وتوصل

 ويتأثر مباشرة، غير بطريقة تقدم أنها التلفزيونية للدراما المتوقع األثر

 الواقع عن لفًامخت واقعًا تقدم أنها كما يقصد، أن بدون المستقبل بها

 بناء لواقعهم تصور تكوين في الدراما مشاهدي على يؤثر مما الحقيقي

 الثبات عنصري يحث تمثيلي شكل في المضمون فعرض الدراما، على

 أيضًا ذلك ويرجع المشاهد، ووجدان عقل في الموضوع لهذا والتصديق

 غريزة وهي الغرائز أهم من غريزة اإلنسان في تثير الدرامية األعمال أن إلى

 ."والتقليد المحاكاة

 خالل من ساعدت الوافدة جنبيةاأل الدراما" أن إلى الباحث توصل كما

 وعدم القنوات هذه وتعدد عليها الرقابة غياب ومع الفضائية القنوات

 والفردية األنانية تعلي جديدة قيم بروز إلى الوصول من منعها على القدرة

 المجتمعات في موجود هو لما طبقًا وذلك والنفاق، التسلق وقيم

 اإلبهار بعناصر وتملؤها الدرامية األعمال هذه تتيح والتي الرأسمالية

 ."لمتلقيها ومقنعة محببة وسيلة منها يجعل مما والتشويق،
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 األفالم في أحداث من أمامنا يتسلسل ما فكل" قوله إلى أيضًا لوتوص

 واختطاف واغتصاب واختالس قتل جرائم هي األجنبية والمسلسالت

 األزياء وأبهى الثياب أجمل في ملفوفة نراها األشياء وهذه وسرقة،

 العين، عليه تقع ما وكل الفتيان وأشيك وأبهى تياتالف أجمل وتجسدها

 فال وخالب وجذاب وباهر والمع نظيف أحداث من أمامنا يتسلسل فيما

 أن دون انحالل من فيه بما المضمون ونحتضن السموم نبتلع أن إال نملك

 يمتلك وأن األبطال، هؤالء مثل يكون أن منا الغالب يتمنىو إليه، نفطن

 ويستمتع الوفرة، تلك في ويعيش الثياب، تلك ويرتدي البيوت، تلك

 القومية للثقافة تحديًا القادمة األجنبية الثقافة بذلك وتُمثل. الثراء بذلك

 إلى األصل في تنتمي فكرية ومذاهب واتجاهات تيارات عن رتعب ألنها

 بين تحمل وأنها العربية، المجتمعات من وتطورًا تقدمًا أكثر مجتمعات

 ثمة أن ويبدو العربية، الثقافة على األجنبية السيطرة بذور ثناياها

 أفكار من الغرب يقدمه ما كل لتقبل المجتمع قطاعات بعض لدى استعداد

 دون من عنها والدفاع واألفكار اآلراء هذه واعتناق سلوكية وأنماط وقيم

 بالتخلف الكامن الشعور هو ذلك في السبب يكون وقد تحميص، أو دراسة

 هذا بأن واالعتقاد والتكنولوجيا، العلم مجاالت في الغرب أمام العام

 يحتم ذلك وأن. الثقافي والرقي والتقدم التفوق بالضرورة يستتبع التفوق

 البحث نتائج نتقبل مثلما وثقافته الغربي الفكر حصاد تقبل ثم من

 ."التكنولوجي والتقدم العلمي
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 اإلعالمية المادة مضامين لنماذج ئيسيةر مالمح خمسة الباحث ويلخص

 :وهي الثالث، العالم الى الموجهة األجنبية

 والعالقات األشياء فهم في العقل وإلغاء منطقية الال في الغلو .1

 العلمية األفالم من كبيرة مجموعة في ذلك ويتمثل واألحداث،

 .الطائرة والصحون الفضاء أفالم مثل والخيالية
 اإلحساس وقتل الذاتية بالعظمة والشعور الفردية المغامرة تمجيد .2

 .بالجماعية
 .والقتل والوحشية للعنف الترويج .3
 واقترانها سلعة وجعلها اإلنساني مستواها في بالمرأة لنزولا .4

 وأهدافها غاياتها عن باألسرة واالنحراف الرجال ونزوات بلذات

 .االجتماعية
 بما وطاقاتهم الشباب ذاتية لتهديم والجنس العنف أفالم شرن .5

 .االجتماعي الواقع مع التكيف على قادرين غير يجعلهم

 وال والمقترحات، التوصيات من العديد الباحث اقترح الدراسة ختام وفي

 :كالتالي وهي التوصيات هذه كل من بعضًا نختار أن إال هنا يسعنا

 والمؤسسات اإلعالم وسائل تتبناها توعية بحمالت القيام ورةضر .1

 التعرض عن الناتجة السلبية لآلثار المجتمع أفراد نظر للفت التربوية

 .األجنبية بالدراما المقدمة السلوكية االنحرافات لمشاهد
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 االنحرافات مشاهد من للحد الرقابية الجهات دور تفعيل ضرورة .2

 العربية الفضائية بالقنوات األجنبية الدراما في المقدمة السلوكية

 تتولى أن على المعروضة األفالم لنوعية الدقيق االختيار خالل من

 والدينية االجتماعية النواحي في مختصين تشمل رقابية لجان ذلك

 .والنفسية
 عدم إلى العربية الفضائية القنوات عن المسؤولين توجيه ضرورة .3

 والتنموية اإلعالمية الوظائف باقي على الترفيهية الوظيفة تغليب

 ثقافية تنشئة إلرساء القنوات هذه تعمل أن يمكن لكي ىاألخر

 الرؤى فيه تتزاحم وقت في الشباب من لجيل صالحة واجتماعية

 .العربية المجتمعات تواجه التي التحديات عن فضالً واألفكار
 االلتزام ضرورة إلى العربية الفضائية القنوات عن المسؤولين توجيه .4

 الفكر يثري بأن العربية الفضائيات عبر مضمون من يبث فيما

 األصلية، الدينية والقيم والمبادئ اإلبداع من بألوان العربي والوجدان

 لألمة الذاتية والقوة التقدم بناء في اإلسهام شأنه من ما وكل

 .العربية
 على العربية للفضائيات العربي اإلعالمي اإلنتاج في الحرص ضرورة .5

 على قادرًا والموضوعي الفني الشكل حيث من متميزًا يكون أن

 من واألهم اإلعالمي اإلنتاج مستويات أرقى مع والمنافسة اإلبهار

 العربية الفضائيات باحتياجات يفي بحيث الوفرة من يكون أن ذلك

 في إال األجنبية بالمادة االستعانة بدون العربي البديل يوفر بما
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 فقط األجنبية بالمواد االستعانة تتم أن على الحدود أضيق

 .منها المضمون اإليجابية
 في تحمل التي األجنبية الدرامية األعمال عرض عدم مراعاة .6

 لالنحرافات ومظاهر مثيرة ساخنة ومشاهدا اإسفافً مضمونها

 الجمهور أفراد على الخطورة في غاية تأثير من لها لما السلوكية

 هذه مثل أن وخاصة خاص، بوجه المراهقين وعلى عامة، بصفة

 الدرامي، العمل أحداث تصعيد في دور لها نيكو ال غالبًا المشاهد

 .الشباب عند اإلثارة مشاعر إلهاب هو منها الهدف ولكن
 على جنبيةاأل الدراما لتأثير اآلباء إدراك بمستوى االرتفاع ضرورة .7

 اآلباء توعية ضرورة مع المختلفة العمرية مراحلهم في أبنائهم

 من الدراما لهذه أبنائهم مشاهدة في توسطهم أو تدخلهم بأهمية

 خالل من أي لألبناء، مشاهدته يتم ما وتوضيح وشرح مناقشة خالل

 يشاهدونه ما حقيقة فهم على األبناء يساعد الذي النشط التدخل

 السلبي التأثير مواجهة يمكن ثم ومن فيه، اآلباء آراء على والتعرف

 إلى الوالدين لجوء وصعوبة السن في األبناء تقدم مع سيما ال له

 عام بوجه للتلفزيون أبنائهم مشاهدة في الضابط أو المقيد التدخل

 .خاص بوجه األجنبية والدراما

 العالم في ونحتاج شائق موضوع الحقيقة وفي الدراسة، مالمح بعض هذه

 وننشر المسؤولون يقرأها ال التي الدراسات هذه من نرصد أن العربي

 الوطن امتداد على أطفالنا سلوكيات على مباشر تأثير ذات ألنها محتواها،
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 ترى ،2010 عام في تمت الدراسة هذه أن المالحظة يجب ولكن كله، العربي

 ترى اليوم، قريبة أو شبيهة دراسة بإجراء غيره أو نفسه الباحث قام لو

 كارثة أو فضيحة سيكون الموضوع أن أعتقد ؟ نتائج من سيجد ماذا

 .الجديدة الفضائيات ظل في وخاصة أخالقية أو سلوكية

         

 

 

 


