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 ملخص الدراسة 4

تلعبو والتعرف على الدور الذي , سعت ىذه الدراسة إىل استكشاف عالقة اجلمهور اليمٍت بالدراما التلفزيونية احمللية 
الدراما لتلفزيونية احمللية يف تشكيل الواقع االجتماعي لدى اجلمهور اليمٍت باالستناد إىل االفًتاضات األساسية لنظرية 
الغرس الثقايف يف السياق االجتماعي اليمٍت , وىي دراسة وصفية اعتمدت على منهج ادلسح لعينة عشوائية من 

أداة  ( مفردة من الذكور واإلناث باستخدام400لعام يف كل من مدينيت صنعاء وعدن مشلت )اجلمهور اليمٍت ا
تعرض اجلمهور اليمٍت ا عدم كثافة همهأ , عدد من النتائج األساسية اذلامةالدراسة عن  االستبيان , وقد كشفت

الدراسة وجود اجتاه سليب عام لدى  بينتللدراما التلفزيونية احمللية على الرغم من وجود دوافع تعرض متعددة , كما 
اجلمهور اليمٍت ضلو الدراما التلفزيونية احمللية , كما كشفت الدراسة كذلك عن عدم وجود عالقة بُت تعرض اجلمهور 

على الرغم من وجود عالقة بُت دوافع التعرض وإدراك الواقع اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية وإدراك الواقع االجتماعي 
عن جتانس اجملتمع اليمٍت يف تعرضو للدراما التلفزيونية احمللية من حيث عدم وجود  أيضا جتماعي , كما كشفتاال

 فروق بُت اجلمهور اليمٍت يف تعرضو للدراما أو إدراكو للواقع االجتماعي من خالذلا .
 د. رليب الشمَتي        
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Abstract: 
This study aimed to explore the relationship between the Yemeni audience  and the local TV drama, and 
to know the role played by the local TV drama in shaping the social reality of the Yemeni audience based 
on the basic assumptions of the theory of cultivation theory in the Yemeni social context . It is a 
descriptive study based on the survey methodology for a random sample of the general Yemeni 
audience in both the cities of Sana'a and Aden, including (400) Respondents of  male and female using 
the questionnaire tool ,The study revealed a number of important main results, the most important of 
which is the lack of intensity of exposure of the Yemeni audience to local television drama despite the 
existence of multiple motives of exposure. The study also showed a general negative attitude among the 
Yemeni audience  towards local TV drama ,The study also revealed that no relationship between the 
exposure of the Yemeni audience to local television drama and the perception of social reality despite 
the existence of a relationship between the motives of exposure and the perception of social reality, 
 It also revealed the homogeneity of Yemeni society in its exposure to local television drama in terms of 
the absence of differences among the Yemeni audience in the exposure of drama or perception of the 
social reality through them. 
Keywords : Yemeni Audience, Local Television Drama, Exposure, Perception of  Social Reality 
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 مقدمة

أكثر تعبَتا عن اجملتمع  وسيلة إعالمية أكثر ارتباطا حبياة اجملتمع أكثر من التلفزيون وال توجد مادة تلفزيونية ال توجد
نية استثناء من بُت احملتوى التلفزيوين لدى غالبية مشاىدي من الدراما , ولذلك من الطبيعي أن تشكل الدراما التلفزيو 

بل لرمبا فردا محيميا فاعال من أفرادىا ذو قدرة فائقة  ,التلفزيون الذي ظل ذلك الضيف ادلرحب بو دوما لدى األسرة
ية غرس على تصوير ونقل الواقع االجتماعي بكل تفاصيلو , ويقوم التلفزيون هبذا الدور من خالل ما تؤكده نظر 

األفكار واليت " ترتبط بشكل كبَت باسم باحث االتصال جورج جَتبنر واليت تعرب عن قدرة التلفزيون على خلق واقع 
حيث يشكل التلفزيون ذلم ادلصدر الرئيسي أو  , معُت دلشاىديو وخصوصا ىؤالء الذين يشاىدون التلفزيون بكثرة

حوذلم, وىذا يؤدي بدوره إىل غرس األفكار اليت يبثها التلفزيون  الوحيد للحصول على ادلعلومات واألفكار عما يدور
 .(66:2010التلفزيون زلل واقعهم الطبيعي " )البيايت,يف وعي ادلشاىدين حبيث حيل واقع 

ومن ادلعلوم أن التلفزيون ديارس أدواره يف التأثَت االجتماعي من خالل زلتواه ادلتعدد والذي تعد الدراما أبرز مكونات 
ىذا احملتوى يف أداء ىذه األدوار , فالدراما بوصفها انعكاسا للواقع البشري دتثل أكثر األشكال االعالمية قدرة على 

تلك الدراما قدرة فائقة يف السيطرة على ادلتلقُت وجذ  انتباىهم أيا كان نوع تصوير ىذا الواقع والتأثَت فيو حيث دت
ىذه الدراما سواء كانت دراما ادلسرح كأقدم شكل للدراما أو الدراما السينمائية األكثر إهبارا أو الدراما التلفزيونية 

أن تكون انعكاسا لواقع رلتمع تقدم مبوضوعاهتا األقر  إىل أوضاع ومشكالت اجلمهور , فالدراما بوجو عام " جيب 
من خاللو وحترص على تطويره ومعاجلة قضاياه ومشكالتو , وهبذا يرتبط اجلمهور يف ىذا اجملتمع بالدراما اليت تقدم 
إليو من خالل وسائل االتصال ادلختلفة ويدفعنا ىذا إىل الًتكيز على أمهية ادلدخل االجتماعي للدراما على أساس أن 

والكاتب الدرامي فرد من أفراد ىذا اجملتمع يتفاعل مع قضاياه وحييا مهومو ويتفاعل , ثر يف اجملتمع وتتأثر بو الدراما تؤ 
ة نظره وآمالو همع غَته من أبناء ىذا اجملتمع فيقدم لنا أعماال درامية تصب يف بوتقة مصلحة اجملتمع وتصهر وج

 .(14-13: 2012)درويش, وآالمو مع اآلالف من بٍت رلتمعو"

وتثبت الكثَت من الدراسات العلمية اليت أجريت حول الدراما التلفزيونية دتيز ادلادة الدرامية يف قدرهتا االستحواذية على 
انتباه ادلتلقُت يف رلتمعات سلتلفة إىل احلد الذي باتت فيو الدراما أداة من أدوات الصراع الثقايف واعتبار البعض ذلا 
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أثَت على الثقافات احمللية لدى بعض اجملتمعات األقل حظا يف اإلنتاج الدرامي , وذلك يؤكد وسيلة للتعدي الثقايف والت
النفوذ القوي للدراما التلفزيونية يف عامل اليوم "فمن شليزات الدراما التلفزيونية تسريبها جملموعة من األفكار والقيم  على

يو واحدة من أىم الوسائل االنسانية لتوصيل األفكار من خالل ادلعاجلة الذكية يف ظل واقع باتت الدراما تشكل ف
وواحدة من مناىج التفكَت ادلؤثرة يف سلوك األفراد واجلماعات , وذلك من خالل ما تعرضو من مناذج  , وادلعلومات

: 2012يشكل األفراد على هنجها ىويتهم ومثلهم حبيث أصبحت جزءا من اخليال اجلمعي للجماىَت " )سعيدي,
الربارلية اليت ال غٌت ث عن سبل توفَت ىذه ادلادة إىل البحك من الطبيعي أن تسعى كل القنوات التلفزيونية (, ولذل88

عنها واليت تكلف ىذه احملطات الكثَت من جهود االنتاج ومتطلبات التمويل سواء كانت ىذه الدراما منتجة بطريقة 
 ذاتية أو غَت ذاتية .

تفاوت الدول العربية يف قدرهتا على سد احتياجاهتا من االنتاج الدرامي العريب ووجود ويف عادلنا العريب على الرغم من 
دول عربية معينة تتصدر ىذا اجملال وعلى رأسها الدراما ادلصرية بتاريخ طويل واليت ظلت لفًتة طويلة رافدا أساسيا 

خَتة وبروز دراما عربية أخرى كالدراما األردنية بقوهتا وانتشارىا يف العقود األ وكذلك الدراما السورية , ما العربيةللدرا
والدراما اخلليجية وغَتىا , ومع ذلك تربز لدى التلفزيونات العربية حاجة مستمرة لتلبية احتياجاهتا من الدراما العربية 
اوز من بُت ىذه التكتالت االنتاجية العربية اليت جتاوزت أطرىا احمللية , يف حُت عجزت بعض ىذه الدول عن جت

ن قضايا عربية مشًتكة فهي " بصورة عامة دراما دييز الدراما العربية أهنا تعرب عإطارىا احمللي ومنها اليمن , وما 
ضايا اجتماعية بالدرجة األوىل ومضامُت ىذه الدراما متشاهبة يف كل البلدان العربية حيث يتوجو االىتمام عادة إىل ق

كالسكن والعمل   ةالشبا  والعالقة بُت األجيال مع مالمسة ادلشاكل االقتصاديوضاع اجتماعية مثل حرية ادلرأة وأ
 (.46: 2004والفقر " )علوش,

ل ىام عن طبيعة األدوار اليت دتارسها الدراما العربية يف تصوير الواقع الواقع الدرامي العريب يربز تساؤ وأمام ىذا 
ها , ويتجو السؤال نفسو ليكون أكثر إحلاحا يف حالة تقييم االجتماعي العريب ومنظومة القيم والعادات اليت تتضمن

ىذه األدوار على مستوى الدراما التلفزيونية احمللية يف كل قطر عريب على الرغم من التقار  الثقايف الذي جيمع البيئة 
ضروريا ات أمرا عربية احمللية باالجتماعية العربية والقواسم ادلشًتكة للواقع االجتماعي العريب إال أن تقييم أدوار الدراما ال
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اجملتمع احمللي الذي تعمل فيو ىذه الدراما , وىو ما تسعى إليو ىذه الدراسة من خالل تركيزىا على ويف سياق 
  تأثَتات الدراما التلفزيونية اليمنية يف سياقها االجتماعي احمللي اخلاص .

 نبذة عن الدراما التلفزيونية اليمنية 4

بأن الدراما التلفزيونية اليمنية مل تربز بالشكل الطبيعي الذي ديكن توقعو , وذلك يعود إىل مجلة  أوال رال بد من اإلقرا
تتشابك ىذه العوامل بُت ما ىو إداري  أخرت منوىا وتطورىا ادلنطقي , و من الظروف والعوامل الذاتية وغَت الذاتية اليت

أطرافا عدة أمهلت دورىا ادلأمول يف دعم وإفساح اجملال لربوز ىذه وما ىو فٍت وما ىو مايل حبيث ديكن القول أن 
الدراما , ولعل حتديد ىذه األسبا  يتطلب إجراء دراسة مستقلة لبيان حجم ونوع ىذه العوامل , وبعيدا عن ذلك 

ض ادلصادر ادلتوفرة فإن الباحث يرى أنو ديكن االشارة إىل أن الدراما التلفزيونية اليمنية ومن خالل حتليل واستقراء بع
 ىي : ةقد مرت مبراحل متعدد

 مرحلة التأسيس 4 -1

جتربة إنتاج درامي مشًتك ديٍت  من خاللم 1979وحتديدا عام  وىل أواخر السبعينياتواليت بدأت إرىاصاهتا األ
تكن  وضاح اليمن" , وىذا يعٍت أن مرحلة التأسيس والبداية ملأول مسلسل درامي ديٍت ىو مسلسل "سوري بإنتاج 

بداية دينية صرفة وإن كانت وضعت اللبنة األوىل الفعلية للدراما اليمنية يف وقت مبكر مقارنة بنشأة التلفزيون اليمٍت 
ذاتو , وامتدت ىذه ادلرحلة طوال عقد الثمانينيات الذي شهد بعض التجار  االنتاجية الدرامية احملدودة وادلتواضعة 

كما ىو حال   تاج ادلشًتك مع دولة عربية أخرىذايت استمرت فيها جهود االنفنيا بعضها ذايت وبعضها اآلخر غَت 
إنتاج مسلسل "وريقة احلنا" الذي كان مبسامهة فنية مصرية وكذلك إنتاج ثالثة مسلسالت أخرى يف ىذه الفًتة ىي 

على عكس ما حدث , واليت اجتهت إىل معاجلة موضوعات غَت تارخيية احلرية(صلوم  –الفجر  –مسلسالت )الوكَتة 
مع ادلسلسلُت السابقُت حيث اجتهت إىل مناقشة بعض القضايا االجتماعية والسياسية اليمنية وترسيخ النهج الثوري 

 اجلمهوري للدولة ومعاجلة بعض األوضاع االجتماعية .
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 مرحلة االنطالق 4 -2

لتسعينيات وجاءت متأثرة بعدد من العوامل واليت ظهرت يف عقد اوىي ادلرحلة الثانية من مراحل تطور الدراما اليمنية 
السياسية واالقتصادية والفنية اليت دعمت وىيأت ادلناخ لالجتاه بشكل أكرب ضلو االنتاج الدرامي , ومن أبرز ىذه 

ومنح وسائل االعالم  ,والتوجهات االقتصادية اجلديدة األكثر انفتاحام 1990ل حتقيق الوحدة اليمنية عام العوام
إىل وجود كوادر إعالمية متحفزة  باإلضافةادلزيد من ىامش احلرية واألداء ادلؤسسي بعد إقرار هنج التعددية السياسية 
إنتاج يف  هدت ىذه الفًتة زيادة كمية مطردةالقتحام رلاالت إعالمية جديدة كان اجملال الدرامي من أبرزىا , وقد ش

م 1991ا بداية مبسلسل )ادلهر( عام ( عمال دراميا متنوع15تلفزيونية ورمبا مبا ال يقل عن )ادلسلسالت الدرامية ال
الدرامي وإن  لإلنتاجووجود العديد من الكتا  وادلخرجُت وادلعدين يف اجملال الدرامي الذين توفرت ذلم فرص أكرب 

التلفزيون اليمٍت الفنية وعدم بروز شركات ظل ىذا االنتاج رمسيا يف أغلبو ويعتمد على التمويل الرمسي وإمكانيات 
مستوى أيضا يف اجملال الدرامي يف ىذه ادلرحلة , وديكن القول أن ىذه ادلرحلة مل حتقق  باإلنتاج مهتمةإنتاجية إعالمية 

ة وركاك ية واالرجتال وتدين ادلستوى الفٍتمتميز للدراما اليمنية حيث " يتكشف للمتابع أشياء كثَتة منها العشوائ
اجلانب ادلوضوعي واألديب .. وفقدان االبداع وعدم امتالك ادلهارة سواء لدى كتا  أو سلرجي األعمال أو ادلمثلُت 

 (.57: 2013")خليل, 

   مرحلة االنتشار 4 -3

وىي مرحلة بدأت مع مطلع األلفية اجلديدة حيث توفرت فيها ظروف ومقومات إعالمية جديدة منها بروز القطاع 
جتاه بعض شركات االنتاج االعالمي مع وجود او االعالمي اخلاص بتأسيس العديد من القنوات التلفزيونية اخلاصة 

وإن كان متحفظا إىل حد كبَت , وقد دتيزت ىذه ادلرحلة االستثمار يف اجملال االعالمي  متزايد لبعض رؤوس األموال يف
واخلاص , بل اجتهت فيها ادلؤسسات االعالمية  وتنوع إنتاجها بُت القطاع الرمسي بتعدد األعمال الدرامية ادلنتجة

اج وخصوصا القنوات التلفزيونية إىل إجراء العديد من التعاقدات مع شركات أو جهات إنتاجية إعالمية زللية إلنت
دراما احمللية من مسلسالت درامية معينة لصاحلها , وديكن القول أن ىذه ادلرحلة شهدت توسعا كميا ملحوظا لل

لفية اجلديدة وحتديدا حىت ( عمال دراميا تقريبا حىت أواخر العقد األول من األ30عن )يقل خالل إنتاج ما ال 
يف شىت التطورات التكنولوجية ادلتاحة اليت سهلت , وكان من الطبيعي أن تستفيد ىذه ادلرحلة من توظم 2009
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عملية االنتاج وقللت من تكاليفو وولوج العديد من الكفاءات االعالمية يف جتار  متنوعة من األعمال الدرامية اليت 
مومسية  جعلت من الدراما التلفزيونية احمللية واقعا ملموسا لدى ادلشاىد اليمٍت وإن ظلت ىذه الدراما يف أغلبها دراما

يف الغالب , ولكنها فتحت اجملال أمام الباحثُت والنقاد وادلهتمُت لدراسة واقع وأوضاع ىذه الدراما احمللية  (رمضانية)
ة , إال أن الدراما اليمنية بوجو عام تعرضت النتكاسة كبَتة يف السنوات األخَتة وخصوصا بعد أحداث سبتمرب ياليمن

دتر هبا وسائل االعالم اليمنية عموما حيث توقفت الكثَت من وسائل االعالم عن وضاع ادلأساوية اليت م واأل2014
و خارج البلد , وىو ما البث مرة أخرى من داخل أ فزيونية واضطر بعضها إىل معاودةلالعمل وخصوصا القنوات الت

ات يف ادلرحلة الراىنة , إضافة الصعوب ي أصبح زلدودا وتكتنفو العديد منأثر كثَتا على قدراهتا يف االنتاج الدرامي الذ
كانت تعانيو من اشكاليات سابقة من حيث إدارة االنتاج والتمويل وادلوضوعات واألفكار وادلستوى الفٍت  إىل ما
    .دين للدراما احمللية عموماادلت

 4مشكلة الدراسة 

رامي بشىت أنواعو حىت رلال االنتاج الدتعد اليمن واحدة من الدول العربية اليت تعاين من إشكاليات بارزة للعيان يف 
منها , وال ديكن حبال القول أن الدراما التلفزيونية اليمنية استطاعت كسر حاجز احمللية أو حىت سد  التلفزيوين

االحتياج احمللي من االنتاج الدرامي , ولكن منذ أن بدأ االنتاج الدرامي التلفزيوين يف اليمن وحتديدا أواخر السبعينيات 
حىت اليوم وجدت الكثَت من األعمال الدرامية اليمنية ادلتفرقة واليت شهدت تزايد إنتاج ىذه األعمال مع بداية األلفية و 

اجلديدة وحىت اآلن وأصبحت واقعا حقيقيا أما ادلشاىد اليمٍت من خالل ادلوضوعات واألفكار اليت مت طرحها , 
لفزيونية اليمنية احمللية والوقوف على مشكالهتا وعالقة اجلمهور ويستدعي ىذا الواقع بشكل ملح دراسة الدراما الت

التعرف على عالقة الجمهور اليمني بالدراما التلفزيونية  اليمٍت هبا , وعليو تتحدد مشكلة ىذه الدراسة يف :
 المحلية وأنماط مشاىدتها وقياس اتجاىات الجمهور اليمني نحو ىذه الدراما وأثر ىذه العالقة في إدراك

 الجمهور اليمني لواقعو االجتماعي .
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 أىمية الدراسة 4

 تتحدد أمهية الدراسة يف النقاط التالية :

فتح اجملال ضلو تشخيص أعمق لعالقة اجلمهور اليمٍت بالدراما التلفزيونية احمللية والذي يعاين من شحة  -1
 التلفزيونية احمللية .الدراسات اليت تتصدى ذلذا اجملال على الرغم من حضور الدراما 

حتديد ادلسامهة يف تتبع التغَتات اليت تطرأ على اجتاىات اجلمهور اليمٍت ضلو الدراما التلفزيونية احمللية و  -2
 احتياجاتو منها .

مساعدة القائمُت على إنتاج الدراما التلفزيونية احمللية يف القطاعُت العام واخلاص يف التعرف على جوانب  -3
إنتاجاهتم الدرامية وسبل تاليف أوجو القصور وتعزيز جوانب القوة من خالل دعم العالقة القوة والضعف يف 

 بُت رؤية ادلنتجُت واحتياجات اجلمهور ادلتلقي للدراما التلفزيونية احمللية .
ترشيد االنتاج الدرامي التلفزيوين احمللي مبا ديكن من االستجابة للتوقعات االجتماعية وزيادة قدرهتا على  -4

 الستمرار وادلنافسة .ا

 أىداف الدراسة 4

 التعرف على مستوي تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية . -1
 الكشف عن أمناط تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية . -2
 حتديد دوافع تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية . -3
 ر اليمٍت ألنواع الدراما التلفزيونية احمللية .التعرف على تفضيالت اجلمهو  -4
 قياس اجتاىات اجلمهور اليمٍت ضلو الدراما التلفزيونية احمللية . -5
 إبراز جوانب النقد للدراما التلفزيونية احمللية كما يراىا اجلمهور اليمٍت . -6
 يراىا اجلمهور اليمٍت .التعرف على ادلوضوعات والقضايا اليت تعاجلها الدراما التلفزيونية احمللية كما  -7
 قياس مدى إدراك اجلمهور اليمٍت لواقعو االجتماعي بناء على ما تعكسو الدراما التلفزيونية احمللية . -8
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 الدراسات السابقة 4

 سيتم ىنا االشارة إىل رلموعة الدراسات السابقة اليت استندت إليها ىذه الدراسة واليت تضم :

حبثت العالقة بُت مشاىدة التلفزيون وإدراك الواقع االجتماعي  واليت :(Kang & Others,1996دراسة ) *
( من األحداث وطلبة ادلدارس 458بُت البالغُت األمريكيُت يف جنو  والية داكوتا من خالل مسح مت إجراؤه على )

سة أن الثانوية العليا يف مخس من االصالحيات باستخدام أداة االستبيان , ومن أبرز ما توصلت إليو ىذه الدرا
 مشاىدة برامج التلفزيون بُت البالغُت األمريكيُت كان ذلا تأثَتات قليلة يف توليد إدراكاهتم للواقع االجتماعي .

وىي دراسة مسحية وصفية حتليلية سعت إىل التعرف على قضايا اجملتمع  :(1331)عبد الرحمن الشامي,دراسة  *
وأساليب معاجلة تلك القضايا باستخدام أداة حتليل ادلضمون لعينة اليمٍت يف مضمون ادلسلسالت والتمثيليات اليمنية 

حصر شامل للمسلسالت والتمثيليات اليمنية ادلعروضة على شاشة القناة األوىل للتلفزيون اليمٍت , ومن أىم نتائج 
االجتماعية اليت تناولتها  ىذه الدراسة تركيز الدراما اليمنية على البيئة احلضرية مقارنة بالبيئة الريفية وغلبة ادلوضوعات

, وكذلك تركيز الدراما التلفزيونية على عرض القضايا أكثر من حتليلها الدراما التلفزيونية على بقية ادلوضوعات األخرى 
, وارتفاع عدم وضوح أىداف ادلعاجلة الدرامية يف مجيع القضايا اليت تناولتها األعمال الدرامية مع غلبة الطابع 

 لى األعمال الدرامية اليت مشلتها الدراسة .ادليلودرامي ع

: وىي دراسة مسحية ميدانية استهدفت معرفة مدى متابعة ادلشاىدين (2003دراسة )محمد العمر , *
للمسلسالت التلفزيونية السورية وإدراكهم لصورة ادلرأة اليت تعرضها تلك ادلسلسالت ألدوار ادلرأة , وقد اعتمدت 

( مفردة نصفهم من الذكور ونصفهم 200ية منتظمة من اجلمهور السوري يف دمشق بلغت )الدراسة على عينة عشوائ
اآلخر من اإلناث ,وكشفت الدراسة عن أن مجيع أفراد العينة يتابعون ادلسلسالت التلفزيونية السورية على اختالف 

ة ومتابعة جيدة من اجلمهور السوري أشكال ادلتابعة , كما بينت أن ادلسلسالت التلفزيونية السورية تتمتع بشعبية واسع
خاصة ادلسلسالت اليت تعاجل القضايا االجتماعية , باإلضافة إىل معاجلة ادلسلسالت التلفزيونية السورية لقضايا 

 وموضوعات ىامة جدا ترتبط حبياة الناس شلا يدفع ادلشاىدين دلتابعتها .
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لية مقارنة سعت إىل التعرف على دور وسائل : وىي دراسة وصفية حتلي(2001دراسة )محمود عبد الرؤوف,*
االعالم يف البناء االجتماعي والثقايف للشخصية ادلصرية من خالل دراسة تأثَت ىذه الوسائل على صفات الشخصية 
ادلصرية االجيابية والسلبية , واعتمدت على أداة االستبيان بالتطبيق على عينة عشوائية من اجملتمع ادلصري مشلت 

دة من الذكور واإلناث , وانتهت الدراسة إىل أن غالبية ادلبحوثُت يعتقدون أن لوسائل االعالم دور يف مفر  (394)
البناء الثقايف واالجتماعي للمصريُت , وكشفت الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت بعض صفات 

 العالم .الشخصية ادلصرية كما يراىا ادلبحوثون يف الواقع وكما تعكسها وسائل ا

: وىي دراسة حتليلية وميدانية سعت إىل التعرف على صورة ادلرأة اليمينة يف الدراما (2002دراسة )صالح حميد, *
وإجراء دراسة ميدانية على عينة من  2007 -2005التلفزيونية احمللية من خالل حتليل الدراما ادلقدمة يف الفًتة بُت 

 باإلنتاجإىل ضعف االىتمام  ( مبحوثا يف كل من صنعاء وعدن , وأشارت النتائج450اجلمهور اليمٍت بلغت )
وتعاين من ضعف النصوص  الدرامي احمللي بوجو عام وأن ىذه الدراما ىي دراما مومسية )دراما رمضانية( يف األغلب

الريف إىل ادلدينة  , كما ركزت الدراما احمللية على معاجلة قضايا اجتماعية كاذلجرة منلدرامية اليت يتم إجازهتاا
كما بينت الدراسة ارتفاع معدل ادلشاىدة للفضائية  ,ل السالح والثأر والزواج السياحيمحسرية و وادلشكالت األ

اليمنية يف الدورة الرمضانية اليت تبث فيها ادلسلسالت الدرامية احمللية , كما كشفت عن عدم وجود فروق يف التعرض 
  ي .و ادلستوى التعليمة احمللية وفقا للنوع أو ادلهنة أللدراما التلفزيوني

: وىي دراسة وصفية حتليلية ىدفت إىل دراسة دتثيل الثقافة الوطنية والقيم واذلوية (Brennan,2009دراسة ) *
واعتمدت على منهج حتليل النص لنوع الدراما وحتليل اخلطا  الصحفي يف الصغَتة , يف ادلسلسالت الربازيلية 

ادلقابالت مع مبدعي الدراما التلفزيونية الصغَتة , ومن أىم ما الصحافة الربازيلية عن الدراما باإلضافة إىل حتليل 
الواضح لثقافات وقيم  توصلت إليو ىذه الدراسة اعتماد ادلسلسالت الدرامية القصَتة على مدى واسع يف التصوير

الصحافة ,  وىويات معقدة ومتغَتة بُت الربازيليُت انعكست يف النصوص ادلسبقة من قبل ادلنتجُت وادلالحظة من قبل 
و الدرامية الصغَتة سواء الفردية أ كما كشفت أن الفروق بُت الثقافات والقيم واذلويات ادلصورة لنصوص ادلسلسالت

 ن ىذه ادلسلسالت تعمل كوثيقة تارخيية وأداة لتصوير التغَت يف اجملتمع الربازيلي .انت واضحة , وأاجملموعات منها ك
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دراسة حتليلية ميدانية سعت إىل حتليل ورصد الصورة الدرامية ادلقدمة عن  وىي (20104دراسة )نوال الحزورة, *
أدوار ادلرأة يف اجملتمع كما تعرضها ادلسلسالت العربية يف القنوات الفضائية ومدى إدراك اجلمهور اليمٍت لواقعية 

ن خالل حتليل عينة من ادلسلسالت ادلضامُت الدرامية ادلقدمة عن ادلرأة وأدوارىا االجتماعية يف ادلسلسالت العربية , م
( مفردة من 500والفضائية اليمنية , كما أجرت دراسة ميدانية على عينة قوامها ) MBCالدرامية العربية يف قنايت 

اجلمهور العام يف زلافظة صنعاء , وانتهت الدراسة إىل غلبة القضايا االجتماعية على ادلضامُت الدرامية , وغلبة البيئة 
ئيا بُت ادلبحوثُت يف التعرض للدراما احلضرية يف ادلسلسالت زلل الدراسة , وأشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصا

, وفقا للمستويات العمرية ,كما جاءت الدراما اليمنية أوال فيما خيص جانب القر  من البيئة االجتماعية للمبحوثُت 
وكذلك عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت إدراك ادلبحوثُت لواقعية ادلضامُت الدرامية ادلقدمة عن ادلرأة يف 

 دوار االجتماعية ادلختلفة ومعتقداهتم االجيابية ضلو أدوار ادلرأة يف اجملتمع .األ

: وىي دراسة وصفية سعت إىل معرفة تأثَتات مشاىدة الدراما على (Auter & Others,2010*دراسة )
ة ( مبحوثا من طلب323إدراك الشبا  ادلصري واألمريكي للعائلة , واعتمدت الدراسة على مسح عينة مشلت )

اجلامعات يف الواليات ادلتحدة األمريكية ومصر , وتوصلت الدراسة إىل وجود ارتباط إجيايب طفيف جدا بُت إدراك 
ادلبحوثُت لعالقتهم بالتلفزيون ومشاعرىم حول األسرة واجملتمع , كما أظهرت وجود عالقة إجيابية قوية بُت ارتباط 

ة التلفزيونية دتثل األسرة الواقعية , كما بينت عدم وجود عالقة بُت ادلبحوثُت الوثيق بالتلفزيون وإدراكهم أن األسر 
 مستوى مشاىدة التلفزيون ومفهوم العائلة واجملتمع عموما .

وىي دراسة حتليلية ميدانية ىدفت إىل التعرف على صورة األسرة اليمنية : (2011دراسة )عبد الكريم الوصابي, *
لتلفزيون اليمٍت وأثر تلك الصورة على إدراك اجلمهور اليمٍت للواقع االجتماعي لألسرة يف الدراما التلفزيونية ادلقدمة يف ا

اليمنية من خالل حتليل عينة من الدراما االجتماعية اليمنية ادلقدمة يف قناة اليمن الفضائية من خالل دورتُت برارليتُت 
فردة يف العاصمة صنعاء , ومن أبرز ما توصلت ( م400وإجراء دراسة ميدانية على عينة من اجلمهور اليمٍت قوامها )

إليو ىذه الدراسة وجود عالقة ارتباطية إجيابية بُت ادلشاىدة النشطة للدراما اليمنية وإدراك واقعية ادلضمون الدرامي , 
االجتماعي باإلضافة إىل وجود عالقة ارتباطية إجيابية بُت دوافع ادلشاىدة النفعية )فقط دون الطقوسية( وإدراك الواقع 

لألسرة اليمنية كما تعكسو الدراما التلفزيونية , كما بينت الدراسة أنو ال توجد فروق يف إدراك ادلبحوثُت للواقع 
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االجتماعي لألسرة اليمنية وفقا للنوع أو العمر أو ادلستوى التعليمي , لكن وجدت فروق يف كثافة ادلشاىدة للدراما 
يف حُت مل يثبت وجود فروق يف كثافة ادلشاىدة للدراما اليمنية وفقا للنوع أو  ,طاليمنية وفقا للمستوى التعليمي فق

 العمر أو ادلستوى االجتماعي االقتصادي .

يف الدراما  باالتصال: وىي دراسة مسحية ميدانية استهدفت رصد أوضاع القائم (2013دراسة )سمير خليل, *
التلفزيونية اليمنية والتعرف على مساهتم وخصائصهم ادلهنية ومستوى رضاىم الوظيفي باإلضافة إىل تشخيص العوامل 
ادلؤثرة على القائم باالتصال يف الدراما التلفزيونية اليمنية من خالل إجراء مسح ميداين بأسلو  احلصر الشامل 

( مفردة باالعتماد 135يمن الفضائية يف صنعاء وقناة عدن الفضائية واليت مشلت )للعاملُت يف رلال الدراما يف قنايت ال
استمارة االستقصاء وادلقابلة ادلتعمقة , وشلا توصلت إليو ىذه الدراسة أن أىم أسبا  عدم رضا ادلبحوثُت عن على 

توى إنتاجهم ة اجملتمع بسبب تدين مسالعمل يف رلال الدراما التلفزيونية قلة االنسجام بُت زمالء ادلهنة والشعور بسخري
لة والعدالة يف ادلعاملة بُت أفراد الطاقم من قبل ادلخرجُت وغيا  التشجيع ومبدأ الثو  وغيا  ادلساء ,الدرامي

والعقا  اإلداري وسيطرة االدارة على العمل الفٍت واالرجتال والعشوائية يف تنفيذ األعمال الدرامية التلفزيونية 
ة االدارية ادلملة وقلة العائد ادلادي مقارنة باجلهد ادلبذول , كما كشفت الدراسة عن وجود ضغوط إدارية والبَتوقراطي

دارة ة , وكذلك ضغوط مهنية كسوء إاتضر باألعمال الدرامية كسوء استخدام الصالحيات وتشكيل فرق العمل واحملاب
 باإلضافة ؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون ,لنصوص بادلادلخرجُت وندرة الكوادر ذوي الكفاءة واخللل يف أداء جلنة ا

ما بينت الدراسة أن ادلبحوثُت يرون أن جتربة إىل الضغوط اجملتمعية كاحتقار اجملتمع دلهنة التمثيل وخاصة النساء , ك
, كما يرون  القطاع اخلاص يف إنتاج األعمال الدرامية أفضل يف توفَت متطلبات االنتاج الدرامي من القطاع احلكومي

 . ي وغَت مهتم بالدراماوىو مجهور سطح بأن اجلمهور غَت مبال

:وىي دراسة حتليلية لعينة من ادلسلسالت الدرامية يف أربع دول عربية ىي (2013دراسة )إسماعيل العبسي, *
اجلزائر ومصر وسوريا واليمن , استهدفت الكشف عن األسبا  ادلؤدية إىل استمرار ظاىرة عجز االعالم العريب عن 

ن عدم عناية الدراما اليمنية إنتاج الدراما وادلسلسالت التلفزيونية , ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة :أ
واجلزائرية بادلكون الثقايف يعد سببا يف عجزىا عن حتقيق أي انتشار يتجاوز قنواهتا الوطنية , وأن من أسبا  ضعف 
الدراما اليمنية واجلزائرية قلة اعتمادىا على الفنون الشعبية مقارنة بالدراما ادلصرية والسورية وعدم اىتمامها بالزي 
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عادات والتقاليد احمللية وضعف القيم األخالقية فيها مقارنة بالدراما ادلصرية والسورية , وعدم اعتماد الشعيب وال
على اسًتاتيجية االتصال الثقايف ويتأكد ذلك يف شحة زلتواىا ادلسلسالت التلفزيونية ادلنتجة يف كل من اليمن واجلزائر 

 ن ادلكون الثقايف ادلادي والشفوي والروحي .م

:وىي دراسة حتليلية كان الغرض منها فهم كيف أن العمليات (Mustaffa & Salleh,2014ة )دراس*
حملتوى عينة  حتليلادلتسارعة للعودلة الثقافية تؤثر يف صناعة التلفزيون يف ماليزيا ويف الثقافة ادلاليزية وذلك باالعتماد على 

من الدراما ادلعروضة يف وقت الذروة ادلسائية يف شبكتُت تلفزيونيتُت إحدامها حكومية واألخرى خاصة , وشلا خلصت 
إليها ىذه الدراسة : أن الدراما احمللية وخصوصا احلديثة منها تشًتك يف مسامهات مشاهبة يف استَتاد الدراما فيما 

ستهالك الطعام الغريب واألسلو  الغريب يف ادلطاعم واستخدام الكلمات األجنبية خيص تصوير أمناط احلياة وخصوصا ا
ديثة قدمت القليل جدا من القيم ادلاليزية ادلصور أن الدراما ادلاليزية احل واليت تصور بشكل إجيايب , كما بُت نظام القيم

, كما أظهر حتليل احملتوى كذلك أن اليزية األقدم يف اجلماعية وادلثالية والطاعة واألنوثة مع استثناء بعض من الدراما ادل
معظم ىذه الدراما صور جيل الشبا  بشكل أساس كمروج لثقافة االستهالك وادلادية والفردية والعدوانية , كما 

  صورت اإلناث بالوحدانية والتمسك بالقيم الغربية كالفردية واالنثوية .

يدانية سعت إىل دراسة تأثَت الدراما الباكستانية يف ادلناطق :وىي دراسة م(Juni & Others,2014دراسة ) *
الباكستانية , ومن  (اليا)( مبحوث من الذكور واإلناث يف مقاطعة 308الريفية باختيار قائمة عشوائية مكونة من )

ى , وأن الناس أبرز نتائج ىذه الدراسة : أن أغلبية ادلبحوثُت يشاىدون الدراما الباكستانية مقارنة بالربامج األخر 
حيصلون على معلومات أكثر عن االجتاىات الثقافية من الدراما الباكستانية , وكان معظم ادلشاىدين يرون بأن الدراما 
الباكستانية تؤثر بشكل كبَت يف ثقافتهم احمللية وأمناط التفاعل مع األصدقاء ولكن بشكل لو داللة مع أفراد األسرة ,  

اما الباكستانية تأثَت واسع يف لباس ادلبحوثُت وتلعب دورا أساسيا يف تفكَت ادلبحوثُت يف كما بينت الدراسة أن للدر 
 .اكستانية ثقافة احمللية البتبٍت مالبس متنوعة معروضة يف الدراما الباكستانية تؤثر يف ال

وىي دراسة مسحية كمية مت تطبيقها يف بلجيكا استهدفت حبث األبعاد  (Simons,20154دراسة ) *
شاىدين أنفسهم جيربون التلفزيون ن ادلاالجتماعية دلشاركة ادلشاىدين ادلتلقُت للدراما التلفزيونية واستكشاف كيف أ

كعينة مت اختيارىا مرحليا   ادلعاصر كوسيلة اجتماعية , ومت تطبيق الدراسة عرب االستبيان االلكًتوين من خالل االنًتنت
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ناث شلن تقع ( مبحوثا من الذكور واإل61ة ضمت )( مشارك شلن يشاىدون الدراما التلفزيوني1169من بُت )
, وقد كشفت ىذه الدراسة عن : وجود ثالثة أبعاد اجتماعية يف اهنماك ادلبحوثُت مع ( عاما 55-17أعمارىم بُت )

ماعية , واحلديث عن الدراما , والتفاعل مع شخصيات الدراما التلفزيونية اخليالية ,  الدراما التلفزيونية ىي ادلشاىدة اجل
كما بينت أن أغلبية ادلبحوثُت ادلنغمسُت كمشاىدين يظلون يعتربون الدراما التلفزيونية كتجربة اجتماعية , وىم 

أن البعد االجتماعي يصنع الفرق  يعتقدون أن مناقشة الدراما التلفزيونية كجزء أساسي من متابعة العرض , وأكدت
, وكان حوايل نصف ادلبحوثُت يزعمون أن التجربة ىي الشعور باالنتماء بُت مشاىدة أو متابعة الدراما التلفزيونية 

صوصا حينما ينغمسون يف سلوك نشط أكثر , وذلك يشَت  وخ, للجمهور حينما ينغمسون مع الدراما التلفزيونية 
 ماج رمبا قادت إىل مزيد من التغَتات اجلوىرية يف تلقي الدراما التلفزيونية كتجربة اجتماعية .ن الرقمية واالندإىل أ

:وىي دراسة مسحية مت إجراؤىا عرب االنًتنت باالعتماد على عينة عمدية بطريقة (Yue Wu,2015دراسة )*
( مبحوثا , وركزت الدراسة على 346)الثلج من ادلواطنُت الصينيُت القاطنُت يف األراضي الصينية مشلت كرة عينة  

)دوافع  حبث تأثَت ادلسلسالت الدرامية األمريكية على مشاىديها من الصينيُت من خالل مسة التعرض وادلشاركة
األلفة , االجتاه السليب ضلو الرقابة( كمتغَتات مستقلة رئيسية للتنبؤ  ادلشاىدة , الواقع ادلدرك , العالقة ادلدركة ,

ادلتعددة )ادلعرفة , ادلعتقدات , القيم , االجتاىات , السلوكيات( , ومن النتائج اليت انتهت إليها ىذه بالتأثَتات 
الدراسة : أن دوافع ادلشاىدين كالتسلية واالجتماعية والتعلم واذلرو  تنبأت بوجود مخسة أنواع من التأثَتات ىي : 

تقدات اإلجيابية عن الواليات ادلتحدة األمريكية , اإلدراك ادلنخفض مريكية , ادلعادلعرفة عن الواليات ادلتحدة األ )زيادة
للقيم التقليدية الصينية , االجتاىات اإلجيابية ضلو األمريكيُت , تأييد وجهة نظر السلوكيات األمريكية( , كما كشفت 

 والتأثَتات اإلعالمية .الدراسة أن الواقع ادلدرك والعالقة ادلدركة لعبت أدوارا مهمة يف العالقة بُت الدوافع 

 EBSCO: وىي دراسة مسحية عرب مسح قاعدة بيانات إيبسكو (Lai & Others,2015دراسة )*
يانات ادلتكاملة للبحث األكادديي( , حيث مت مسح قاعدة البيانات ىذه عن البحوث وادلقاالت العلمية )قاعدة الب

( 18وتضمنت مسح ) 2014وحىت عام  2005من عام حول نظرية الغرس الثقايف والواقع االجتماعي ادلنشورة 
مقاال علمية ذو عالقة مبوضوع الدراسة األساسي الذي يبحث يف كيفية تشكيل وسائل االعالم لتصورات الواقع 

نظرية الغرس يف اجملتمع ادلعاصر وأن تأثَتات لالتسليم بوجود تأثَتات  االجتماعي , من أىم نتائج ىذه الدراسة :
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نها كذلك  تدعم فقط حبوث الغرس السابق ولكلى عقل الفرد ال يزال موجودا , وأن مراجعة األدبيات ملالتلفزيون ع
تستكشف عناصر سلتلفة لتأثَتات الغرس , وأن التلفزيون ليس الوسيلة الوحيدة ادلؤثرة يف معتقدات الفرد حول الواقع 

كذلك تساىم يف ذلك , كما أن الربامج ادلختلفة   فاألفالم وألعا  الفيديو وحىت فيديوىات ادلوسيقى ,االجتماعي
وكذلك الفروق الفردية كالنوع والعمر والعرق تؤثر يف تصورات مستخدمي وسائل االتصال , وتقًتح الدراسات 

 . لإلنًتنتادلستقبلية دراسة عناصر سلتلفة أكثر يف نظرية الغرس وإمكانية تطبيق ىذه النظرية بالنسبة 

: وىي دراسة مسحية استهدفت حبث العالقة بُت التعرض لدراما وقت (Shah & Others,2016دراسة )*
وتبٍت الثقافة اذلندية لدى الشابات يف مدينة بيشاور الباكستانية , ومت إجراء الدراسة على عينة عمدية الذروة اذلندية 

اسة أن مشاىدة الدراما اذلندية  ( طالبة , وقد كشفت ىذه الدر 300من الطالبات اجلامعيات يف بيشاور مكونة من )
ا واألكرب سنا بينما كانت ادلشاىدة أكرب لدى األقل تعليما وسنا , كما بينت وجود مكانت أقل لدى األعلى تعلي

يف حُت مل يكن ىناك أي  , تأثَتات معرفية ووجدانية منخفضة جدا لدى ادلبحوثات من مشاىدهتن للدراما اذلندية
الدراسة إىل أنو ال يوجد تبٍت للثقافة اذلندية بُت ادلبحوثات من تعرضهن للدراما اذلندية  تأثَتات سلوكية , وانتهت

 وكان لديهم خلفية ثقافية تقليدية زللية قوية مل تتأثر بالتعرض للدراما اذلندية .

 التعليق على الدراسات السابقة 4

ا التلفزيونية إال أن بعضا منها كان على الرغم من أن معظم الدراسات ادلعروضة ىنا تناولت إطار الدرام -
كال اإلطارين ركز بشكل أساسي على تأثَتات  أنللمشاىدة التلفزيونية عامة و إطارىا أوسع من حيث تناوذلا 

 التعرض للدراما التلفزيونية أو ادلشاىدة التلفزيونية على إدراك الواقع االجتماعي بوجو عام .
تناولت الدراسات السابقة احملتوى الدرامي احمللي وغَت احمللي يف بعض منها لكنها مجيعا كانت تقدم نتائج  -

حول تأثَتات الدراما يف إدراك ادلبحوثُت للواقع االجتماعي ككل أو للبناء االجتماعي والثقايف معا أو جلزء 
ة احمللية شلا قدم مداخل متنوعة لفهم وإدراك الواقع من الواقع االجتماعي كاألسرة أو ادلرأة أو القيم أو الثقاف

 االجتماعي الكلي .
تنوعت الدراسات من حيث رلتمع الدراسة ادلعٍت بالبحث حيث يالحظ اجتاه بعض الدراسات ضلو  -

رلتمعات عامة أو مجهور عام بينما اجتو بعضها اآلخر إىل دراسة رلتمعات خاصة أو القائم باالتصال , كما 
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الدراسات أدوات حبثية متنوعة ضمن منهج ادلسح كاالستبيان وادلقابلة ادلتعمقة ورلموعات استخدمت 
النقاش ادلركزة كأساليب كمية باإلضافة إىل أساليب كيفية يف حتليل احملتوى الدرامي أو النصوص الدرامية 

 واستقرائها .
إدراك  زلدد ىو أثر الدراما يف ت حول ىدفتتجو ادلؤشرات العامة دلعظم نتائج ىذه الدراسات اليت دار  -

الواقع االجتماعي واليت أجريت يف بيئات ورلتمعات متباينة إىل وجود دور للدراما يف إحداث تأثَتات يف 
إدراك ادلبحوثُت للواقع االجتماعي وإن كان ىناك اختالفات واضحة حول نوع ومستوى ىذا التأثَت بناء 

 على افًتاضات نظرية الغرس الثقايف .

 اؤالت الدراسة 4تس

 ما مستوى تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية ؟ -1
 ما أمناط تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية ؟ -2
 ما دوافع تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية ؟ -3
 ادلفضلة لدى اجلمهور اليمٍت ؟ ما األنواع الدرامية التلفزيونية احمللية -4
 ما ىي اجتاىات اجلمهور اليمٍت ضلو الدراما التلفزيونية احمللية ؟ -5
 ما ىي أبرز ادلشكالت اليت يراىا اجلمهور اليمٍت يف الدراما التلفزيونية احمللية ؟ -6
 يمٍت ؟ما ادلوضوعات والقضايا اليت تعاجلها الدراما التلفزيونية احمللية كما يدركها اجلمهور ال -7
 ما العالقة بُت تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية وإدراكو للواقع االجتماعي اليمٍت ؟ -8

 فروض الدراسة 4

توجد عالقة ارتباطية إجيابية بُت مستوى تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية وإدراكهم للواقع  -1
 االجتماعي .

عرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية وإدراكهم للواقع ابية بُت دوافع تقة ارتباطية إجيتوجد عال -2
 االجتماعي .
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية وفقا دلتغَتات  -3
 ادلستوى التعليمي(. –العمر  -)النوع

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إدراك اجلمهور اليمٍت للواقع االجتماعي من خالل الدراما التلفزيونية  -4
 ( .مستوى التعرض للدراما التلفزيونية احمللية -ادلستوى التعليمي -العمر  -احمللية وفقا دلتغَتات )النوع

 نوع الدراسة وإجراءاتها المنهجية 4

اليت تقوم على "وصف خصائص  Descriptive Researchىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية  تصنف
الظواىر أو اجملموعات زلل الدراسة وتقدير نسب الوحدات اليت تقوم بسلوك معُت يف رلتمع ما وحتديد درجة االرتباط 

تعتمد على منهج ادلسح  جية فهي( , ومن حيث ادلنه2009:89زغيب,) ادلتغَتات واخلروج بالتنبؤات "بُت
Survey " اصة البحوث الوصفية من أبرز ادلناىج ادلستخدمة يف رلال الدراسات االعالمية خوالذي يعترب

 Descriptive Survey( , وتستخدم الدراسة منهج ادلسح الوصفي 2006 :147) حسُت ," واالستكشافية
وصفي إىل وصف وتوثيق األوضاع واالجتاىات حيث " يهدف ادلسح ال Analytical Surveyوادلسح التحليلي 

ي فيهدف إىل وصف وتفسَت أسبا  ىو قائم بالفعل يف اللحظة الراىنة , أما ادلسح التحليل احلالية أي أنو يشرح ما
 ( , وتستهدف الدراسة ىنا مسح مجهور وسائل االعالم حتديدا .110 -109:  200األوضاع الراىنة " )زغيب, 

 أداة الدراسة 4

كأداة   Questionnaireبناء على منهجية الدراسة واألىداف احملددة ذلذه الدراسة فإهنا تستخدم أداة االستبيان 
راسة حيث يعد مة وفقا ألغراض الدلبحث من خالل استمارة استبيان مصمجلمع بيانات الدراسة من رلتمع ا

 ..ولية أو أساسية أو مباشرة من العينة ادلختارة ساليب األساسية اليت تستخدم يف مجع بيانات أاالستقصاء " أحد األ
 ومن أكثر طرق مجع البيانات األولية شيوعا يف العلوم االجتماعية ويف الدراسات االعالمية نظرا لتنوعو وتعدد أشكالو"

 (.206:  2006)حسُت ,
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 مجتمع الدراسة والعينة 4

اجملتمع الذي يتلقى البث التلفزيوين والدراما التلفزيونية احمللية , و لدراسة يف اجملتمع اليمٍت عامة وىيتمثل رلتمع ىذه ا
مٍت من القاطنُت يف مدينتُت ونظرا التساع رلتمع البحث ىذا فإن الباحث جلأ إىل اختيار عينة عشوائية من اجملتمع الي

ئات اجملتمع اليمٍت , وتضم تقريبا كافة أطياف وف انتضم رئيسيتُت سلتلفتُت مها العاصمة صنعاء ومدينة عدن واللتان
 .مناصفة بُت ادلدينتُت ادلذكورتُت  واالناث ور( مفردة من الذك400ىذه العينة )

 إجراءات الصدق والثبات 4

االستبيان طبقا لألىداف ادلوضوعة  استمارةاتبعت الدراسة إجراءات الصدق والثبات التالية واليت تتضمن بناء 
, وكذلك فرز ومراجعة االستمارات واستبعاد غَت الصاحل  ت السابقة يف ىذا اجملالللدراسة وباالستفادة من الدراسا

%( من رلتمع الدراسة للتعرف على بعض ادلشكالت اليت 5إجراء اختبار قبلي لالستمارة على ) منها ,باإلضافة إىل
الت عليها شكال ومضمونا ,  قد تواجو ادلبحوثُت أثناء التطبيق من حيث وضوح فهم األسئلة وإجراء ما يلزم من تعدي

األكاددييُت  احملكمُت رلموعة من الستبيان اخلاصة هبذه الدراسة بعرضها علىستمارة اعلمي الحتكيم  كذلك مت إجراء
 . (صُت)ادلتخص

 االجراءات االحصائية 4

استخدام الربنامج ب مجع بيانات الدراسة ومراجعتها مت هتيئتها وترميزىا للقيام بعملية إدخال البياناتبعد اكتمال 
النسب  ساليب إحصائية تضمأ , وقد استخدمت الدراسةادلطلوبة وإجراء االختبارات االحصائية  SPSSاالحصائي 

( الختبار معنوية الفروق بُت رلموعتُت , T-testوالتكرارات وادلتوسط احلسايب والوزن ادلئوي باإلضافة إىل اختبار )
( الختبار معنوية الفروق بُت أكثر من رلموعتُت , كما ANOVAأحادي االجتاه )وكذلك اختبار حتليل التباين 

 .اخلاصة مبقاييس الدراسة استخدمت الدراسة معامل ارتباط بَتسون االحصائي الختبار العالقة بُت ادلتغَتات الكمية 
                                                           

  : تترتة أسواء السادج الوحنويي أتجديا موا يلي 

 جاهعح القاهرج . –مليح االعالم  –األستاذ تقسن االذاعح والتلفزيىى  –أ.د خالد صالح الديي  -1

 جاهعح صٌعاء . –مليح االعالم  –االستاذ الوشارك تقسن االذاعح والتلفزيىى  –أ.م.د عثد هللا الزلة  -2

 عواى . –جاهعح السلطاى قاتىس  –مليح اآلداب  –االستاذ الوشارك تقسن االذاعح والتلفزيىى  –أ.م.د عثد هللا النٌدي  -3

 جاهعح صٌعاء ومليح االهاراخ للتنٌىلىجيا . –مليح االعالم  –االستاذ الوشارك تقسن الصحافح  – أ.م.د عثد الولل الدًاًي -4

 اليوي  –جاهعح الحديدج  –مليح اآلداب  –األستاذ الوشارك تقسن االعالم  –أ.م.د علي الحاوري  -5

 جاهعح اإلهام هحود تي سعىد االسالهيح . –عالم واالتصاه مليح اال –االستاذ الوشارك تقسن االذاعح والتلفزيىى  –أ. م. د هحود تي فهد الجثير  -6

 جاهعح القاهرج . –مليح االعالم  –األستاذ تقسن االذاعح والتلفزيىى  –أ.د هىيدا هصطفي  -7
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 اإلطار النظري للدراسة 4

حيث " أصبح مفهوم البعد االجتماعي يف بناء مدركات تستند الدراسة إىل ادلدخل االجتماعي يف دراسة االعالم 
الفرد وعالقتو بوسائل االعالم منذ بداية األربعينيات مدخال لتفسَت السلوك واالستجابة إىل وسائل االعالم .. ويف 
يف ىذا اإلطار ديكن رصد األدوار اليت تقوم هبا ادلؤسسات االعالمية يف دعم اإلطار الثقايف واالجتماعي السائد 

( , ووفقا ذلذا االجتاه توظف الدراسة نظرية الغرس الثقايف 41–38: 2000,")عبد احلميد اجملتمع
Cultivation Theory   ىذه النظرية " تذىب إىل القول بأن مداومة التعرض للتلفزيون و  ,كإطار نظري

ة التلفزيون إن ىو إال صورة من ولفًتات طويلة ومنتظمة ينمي لدى ادلشاىد اعتقادا بأن العامل الذي يراه على شاش
( , وذلك يدعم اعتبار نظرية الغرس " تصويرا تطبيقيا 299: 2002)مكاوي والسيد , العامل الواقعي الذي حيياه

لألفكار اخلاصة بعمليات بناء ادلعٌت وتشكيل احلقائق االجتماعية والتعلم من خالل ادلالحظة واألدوار اليت تقوم هبا 
 (.330: 2004ىذه اجملاالت")عبد احلميد ,وسائل االعالم يف 

وتعتمد النظرية على مستوى ادلشاىدة للتلفزيون حيث " تفًتض أن األشخاص الذين يشاىدون كميات ضخمة من 
الربامج التلفزيونية خيتلفون يف إدراكهم للواقع االجتماعي عن أولئك الذين يشاىدون كميات قليلة من برامج التلفزيون 

, وذلك أن كثيفي ادلشاىدة سيكون لديهم قدرة أكرب على إدراك الواقع ادلعاش بطريقة متسعة مع  أو ال يشاىدون
( , كما يربط البعض بُت تأثَتات الغرس 300: 202الصور الذىنية اليت ينقلها عامل التلفزيون ")مكاوي والسيد , 

الدافع أو  يكون جو لتكون قوية عندماأن " تأثَتات الغرس تت  Shrumوعملية معاجلة ادلعلومات حيث يرى شروم 
القدرة على معاجلة ادلعلومات منخفضة , وتتجو التأثَتات لتكون ضعيفة أو زلدودة عندما يكون الدافع أو القدرة 

على افًتاضات ىذه النظرية فإن ىذه الدراسة وبناء ,  Shrum,2002:66))"على معاجلة ادلعلومات مرتفع 
الثقايف للمحتوى الدرامي التلفزيوين اليمٍت على إدراك اجلمهور اليمٍت للواقع االجتماعي تبحث يف تأثَتات الغرس 

 وادلتغَتات ادلؤثرة يف حدوث ىذه التأثَتات .
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 نتائج الدراسة

 تائج الدراسة وفقا للمحاور األربعة التالية :عرض نسيتم 

 أوال 4 النتائج المتعلقة بواقع مشاىدة الدراما التلفزيونية المحلية .

 ثانيا 4 النتائج المتعلقة بأنماط متابعة محتوى الدراما التلفزيونية المحلية .

 للدراما التلفزيونية المحلية . ثالثا 4 النتائج المتعلقة بدوافع واتجاىات وإدراك المبحوثين

 وض الدراسة .ر رابعا 4 النتائج المتعلقة باختبار ف

 ( يبُت ادلتغَتات الدديوغرافية للمبحوثُت1جدول )

 % ك المتغير 
 50 200 ذكور  النوع

 50 200 إناث
 100 400 اجملموع

 
 العمر

( سنة 30-15شبا  )من   220 55 
(سنة49-31متوسطي العمر )من   134 3335 

 1135 46 كبار السن )مخسون سنة فأكثر(
 100 400 اجملموع

 
 ادلستوى التعليمي

 632 25 يقرأ ويكتب
 438 19  أساسيتعليم 

 2632 105 ثانوي
 55 220 جامعي

)دراسات عليا( مؤىل عايل  31 738 
 100 400 اجملموع

 
 العمل

 

مدين موظف  120 30 
 535 22 قطاع عسكري
 2634 106 طالب
 8 32  عامل
 1138 47 ربة بيت
 1238 51 عمل حر
 535 22 عاطل 

 100 400 اجملموع
 

 الدخل
( ألف لاير50أقل من )  233 5832 

( ألف لاير100 – 50من )  112 28 



 21 

( ألف لاير 100أكثر من )  55 1338 
 100 400 اجملموع

 5235 210 ملك  نوع السكن
 4735 190 إجيار 

 100 400 اجملموع
 

 نوع احلي السكٍت
 1633 65 راقي 
 5937 239 متوسط
 24 96 شعيب

 100 400 اجملموع

 

 أوال 4 النتائج المتعلقة بواقع مشاىدة الدراما التلفزيونية المحلية 4

 احمللية  التلفزيونية ( يبُت مشاىدة ادلبحوثُت للدراما2جدول رقم )

 % ك الدراما التلفزيونية المحلية مشاىدة
 8932 357 نعم 
 1038 43 ال 
 100 400 اجملموع

من إمجايل عينة  (% 8932يشَت اجلدول السابق إىل أن الدراما التلفزيونية احمللية حتظى بنسبة مشاىدة عالية بلغت )
الدراسة , وىي نسبة تشَت إىل ارتفاع معدل ادلشاىدة العامة أو الكلية من قبل ادلبحوثُت , يف حُت مل تزد نسبة من ال 

 فقط .( %  1038يشاىدون الدراما التلفزيونية احمللية أكثر من )

 ( يبُت مستوى مشاىدة ادلبحوثُت للدراما التلفزيونية احمللية 3جدول رقم )

 % ك مستوى المشاىدة 
 1531 54 دائما 
 5535 198 أحيانا 
 2934 105 نادرا 
 100 357 اجملموع
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تبُت بيانات اجلدول السابق وجود اجتاه يغلب على مستوى ادلشاىدة للدراما التلفزيونية احمللية ىو ادلشاىدة غَت 
, وىذه النتيجة تتفق مع نسبة حضور أو  (% 5535ادلنتظمة , ويدل على ذلك مستوى ادلشاىدة )أحيانا( بنسبة )

بل يغلب عليها التقطع أو عرض الدراما احمللية اليمنية نفسها يف التلفزيون اليمٍت حيث ال تتمتع حبضور مستمر 
ادلومسية يف العرض , كما تشَت النتائج إىل وجود ميل لدى ما يقر  من ثلث عينة الدراسة ضلو مستوى ادلشاىدة 

, ولعل ىذا ادليل يتفق مع اجتاه ادلشاىدة (%2934 رب عنو مستوى ادلشاىدة )نادرا( اليت بلغت )الضعيفة الذي يع
( والذي يظهر بوضوح وجود 6ادلنخفضة الذي كشف عنها مقياس مستوى ادلشاىدة التجميعي يف اجلدول رقم )

التنبؤ بوجود عالقة مشاىدة , وىذه ادلؤشرات تعضد بعضها بعضا يف (% 2934مستوى ادلشاىدة ادلنخفضة بنسبة )
ليست قوية بالدراما التلفزيونية احمللية ألسبا  تتعلق بعاملُت مهمُت األول منها يتعلق بعامل احلضور الكمي غَت 

 ادلستمر ذلا والعامل اآلخر يتعلق بالعامل الكيفي ادلتمثل مبدى قوة واحًتافية الدراما التلفزيونية احمللية .

 ى مشاىدة ادلبحوثُت للدراما التلفزيونية احمللية ( يبُت مد4جدول رقم )

 % ك مدى المشاىدة 
 936 34 يوميا 
 1233 44 أسبوعيا 

 5633 201 مومسيا )يف رمضان(
 2138 78 بادلصادفة 
 100 357 اجملموع

يعتمدون على مدى مشاىدة زلدد ىو ادلشاىدة ادلومسية للدراما  ادلبحوثُت يانات اجلدول السابق أن أغلبتوضح ب
, وىذه النتيجة تنسجم دتاما مع (%  5633التلفزيونية احمللية يف اليمن , وبنسبة فارقة بلغت أكثر من نصف العينة )

ة ىذه الدراما وحتديدا أسلو  إنتاج وعرض الدراما التلفزيونية احمللية والذي يتسم مبومسية االنتاج والعرض معا يف غالبي
خالل شهر رمضان الذي تظهر يف ىذه ادلسلسالت مث تكاد ختتفي بقية العام من حيث االنتاج وتقل حىت من حيث 

من ادلبحوثُت على اتباع مدى ادلشاىدة العرضية  (% 2138إعادة العرض مرة أخرى , يف الوقت الذي تعتمد نسبة )
 بشكل واضح ندرة ادلشاىدة ادلنتظمة للدراما التلفزيونية احمللية.أي بادلصادفة , وبيانات اجلدول تؤكد 
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 ( يبُت عدد ساعات ادلشاىدة اليومية للدراما التلفزيونية احمللية  5جدول رقم )

 % ك ساعات المشاىدة
 51 182 أقل من ساعة

 4036 145 ساعتُت -من ساعة 
 834 30 أكثر من ساعتُت
 100 357 اجملموع

تؤكد بيانات اجلدول السابق بوجو عام االجتاه ضلو تأكيد غلبة مستوى التعرض غَت ادلكثف للدراما التلفزيونية احمللية , 
تقل مدة مشاىدهتم اليومية للدراما التلفزيونية احمللية عن  (% 51حيث تكشف البيانات أن نصف عينة ادلبحوثُت )

 تكمل مشاىدة العرض الدرامي للحلقة الواحدة , بينما يظهر وجود ساعة واحدة , وىذه الفئة يعتقد أهنا رمبا ال
من ادلبحوثُت لديهم مشاىدة متوسطة زمنيا تًتاوح بُت ساعة إىل ساعتُت , يف ( % 4036اىتمام متوسط من قبل )

لسابقة فقط , وىي نتيجة تدعم نتائج اجلداول ا (% 834حُت تقل ساعات ادلشاىدة ادلكثفة أو الطويلة إىل نسبة )
يف أن ادلشاىدة ليست فقط غَت منتظمة وإمنا كذلك يغلب عليها أهنا غَت مكثفة من حيث زمن التعرض ذلذه 

 ادلسلسالت .

 ( يبُت اجتاه ادلقياس التجميعي دلشاىدة ادلبحوثُت للدراما التلفزيونية احمللية6جدول رقم )

 % ك مقياس المشاىدة التجميعي
 2934 105 منخفضة
 4832 172 متوسطة
 2234 80 مرتفعة
 100 357 اجملموع

بيانات اجلدول السابق والذي ديثل مقياس جتميعي دلشاىدة الدراما التلفزيونية احمللية مت  من خالل استقراء مؤشرات
بناؤه من رلموعة من األسئلة اليت تضمنتها أداة الدراسة يتضح أن ادلقياس دييل ضلو مستوى ادلشاىدة ادلتوسطة بنسبة 

, ولكن مل (% 2934نخفضة بنسبة )تليها نسبة ادلشاىدة ادل (% 4832تقًت  من نصف عينة الدراسة بلغت )
, ونتيجة ىذا ادلقياس تؤكدىا النتائج اجلزئية السابقة %( 2234تتجاوز نسبة مستوى ادلشاىدة ادلرتفعة أكثر من )
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حول أسلو  ومدى وعدد ساعات ادلشاىدة للدراما التلفزيونية احمللية اليت أشارت إىل توسط أسلو  ادلشاىدة 
ادلشاىدة ادلومسية , وساعات ادلشاىدة بُت ساعة إىل ساعتُت , وىذه النتائج تدعم النتيجة العامة )أحيانا( مع غلبة 

 دلقياس ادلشاىدة التجميعي اليت انتهت إىل غلبة مستوى ادلشاىدة ادلتوسطة للدراما التلفزيونية احمللية بشكل عام .

 فزيونية المحلية 4ثانيا 4 النتائج المتعلقة بأنماط متابعة محتوى الدراما التل

 ( يبُت وسائل متابعة ادلبحوثُت للدراما التلفزيونية احمللية 7جدول رقم)

 الترتيب % ك قنوات المشاىدة
 1 8231 293 السعيدة
 2 5138 185 دين شبا 
 3 2335 84 سهيل

 4 2133 76 الفضائية اليمنية /صنعاء
 5 1939 71 اليمن اليوم
 6 1838 67 شبكة االنًتنت
 7 1835 66 عدن
 8 16 57 بلقيس
 9 12 43 ادلسَتة

 10 539 21 الفضائية اليمنية / الرياض
 11 232 8 رشد
 12 131 4 أخرى 

 357* ن = 
 يؤكد اجلدول السابق على النتائج التالية :

يف مشاىدة العروض الدرامية حيث تصدرت ىذه القناة  تبوء قناة السعيدة مكانة متميزة لدى ادلبحوثُت -
قائمة القنوات اليت يعتمد عليها ادلبحوثون يف مشاىدة الدراما التلفزيونية احمللية وبنسبة عالية جدا , ويتضح 

%(من ادلبحوثُت يعتمدون على قناة السعيدة يف متابعتهم للدراما احمللية , وذلك يعود إىل 8232أن نسبة )
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رص ىذه القناة يف رلال ادلسلسالت الدرامية احمللية سواء من حيث كثافة العرض أو االسهام بإنتاج دتيز وح
العديد من ادلسلسالت الدرامية احمللية اليت دتيزت هبا , تليها من حيث تفضيالت ادلبحوثُت قناة دين شبا  

 %( . 5138واليت حققت نسبة متابعة درامية بلغت )
صنعاء واليمن اليوم بنسب متابعة درامية متواضعة تًتاوح  –سهيل والفضائية اليمنية حتظى قنوات أخرى مثل  -

%( لقناة اليمن اليوم , بينما تتدىن باقي نسب  1939%( كما ىو حال قناة سهيل ونسبة ) 2335بُت )
كداللة ادلشاىدة للدراما احمللية بشكل ملحوظ يف باقي القنوات حبيث تنخفض إىل أقل من مخس ادلبحوثُت  

 على عدم أمهية ىذه القنوات لدى ادلتلقُت فيما يتعلق مبشاىدة ادلسلسالت التلفزيونية احمللية .
تشَت النتائج إىل بروز شبكة االنًتنت أيضا كمصدر من مصادر متابعة الدراما التلفزيونية احمللية وبنسبة  -

ن ىذا ادلصدر ال يزال حىت اآلن ال %( فقط من إمجايل ادلبحوثُت , شلا يشَت إىل أ 18.8ملحوظة بلغت )
يعد مصدرا أساسيا وشائعا دلتابعة الدراما التلفزيونية احمللية ديكن االعتماد عليو كبديل للمشاىدة التقليدية 

 عرب قنوات التلفزيون حىت الوقت احلاضر . 

 ( يبُت أوقات مشاىدة ادلبحوثُت للدراما التلفزيونية احمللية 8جدول رقم )

 % ك شاىدة أوقات الم
 336 13 ( ظهرا 12-6صباحا )من 
 1838 76 ( مساء6 -12الظهَتة )من 
 8436 302 ( ليال12-6ادلساء )من 
 533 19 ( صباحا 6-1السهرة )من 

 357*ن= 

يشاىدون الدراما التلفزيونية احمللية  يف الفًتة ادلسائية اليت  تدل بيانات اجلدول السابق على أن ثالثة أرباع ادلبحوثُت
%(, وذلك يعود إىل أن ذروة العروض األوىل  8436دتتد من السادسة إىل الثانية عشرة ليال وبنسبة فارقة بلغت )

شاىدة األخرى يف للدراما التلفزيونية احمللية تكون عادة يف ىذه الفًتة , تليها فًتة الظهَتة , يف حُت تقل نسب ادل
 الفًتتُت الصباحية وفًتة السهرة , وىي فًتات تغيب فيها العروض الدرامية األوىل أو حىت حلقات اإلعادة .
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 يبُت نوع الدراما التلفزيونية احمللية اليت يشاىدىا ادلبحوثون (9جدول رقم )

 % ك نوع الدراما
 5833 208 الدراما االجتماعية
 2633 94 الدراما السياسية
 4و13 48 الدراما التارخيية 
 7635 273 الدراما الكوميدية 

 357*ن = 

%( ,  7635تشَت بيانات اجلدول السابق إىل تفضيل ادلبحوثُت للدراما التلفزيونية الكوميدية بنسبة مرتفعة بلغت )
إىل كون ىذه الدراما  باإلضافةوديكن تفسَت ذلك بًتكيز االنتاج الدرامي التلفزيوين اليمٍت على ىذا النوع من الدراما, 

زلببة وجاذبة للجمهور بشكل عام , بينما تأيت الدراما االجتماعية اجلادة يف ادلرتبة الثانية يف تفضيالت ادلبحوثُت 
و التارخيية احمللية  حُت ال حتظى الدراما السياسية أ%(, يف 5833ة )وبنسبة بلغت أكثر من نصف عينة الدراس

بتفضيالت كبَتة لدى ادلبحوثُت , ويفسر الباحث ذلك أصال بغيا  أو ندرة ىذين النوعُت من الدراما فالدراما 
 التلفزيونية احمللية اليمنية دراما غَت متنوعة وديكن وصفها بأهنا دراما اجتماعية يف غالبيتها .

 ة احمللية من وجهة نظر ادلبحوثُتي( يبُت القضايا اليت تعاجلها الدراما التلفزيون10جدول رقم )

 % ك  القضايا 
 8436 302 القضايا االجتماعية 
 4239 153 القضايا السياسية
 2538 92 القضايا االخالقية 
 2532 90 القضايا الثقافية
 2332 83 القضايا الدينية 

 30 82 االقتصادية القضايا
 30 82 القضايا التعليمية 
 1635 59 القضايا الصحية 
 634 23 القضايا القانونية 

 357*ن = 



 27 

%( على أن أبرز القضايا اليت تعاجلها  8436وبنسبة ) يتضح من اجلدول السابق اتفاق الغالبية العظمى من ادلبحوثُت
الدراما التلفزيونية احمللية ىي القضايا االجتماعية , وبالتايل ىي دراما اجتماعية يف ادلقام األول , يف الوقت الذي تربز 

ي القضايا %(, أما باق 4239فيو القضايا السياسية ضمن ىذه الدراما كما يرى ادلبحوثون بنسبة متوسطة بلغت )
ىامشية وغَت بارزة كما يظهر من خالل نسب ظهورىا يف اجلدول , ويرى ادلبحوثون قلة اىتمام الدراما  افتعترب قضاي
احمللية مبعاجلة مثل ىذه القضايا , واليت تأيت معاجلتها أيضا بطريقة عابرة وغَت مقصودة كقضايا بارزة ذات  التلفزيونية

 أمهية يف ادلعاجلة .

 النتائج المتعلقة بدوافع واتجاىات وإدراك المبحوثين للدراما التلفزيونية المحلية 4ثالثا 4 

 ( يبُت دوافع مشاىدة ادلبحوثُت للدراما احمللية11جدول رقم )

 غير موافق موافق دوافع المشاىدة
 % ك % ك

 2839 103 7131 254 .التعرف على واقع اجملتمع اليمٍت 
 5433 194 4537 163 .دلناقشة اآلخرين حول قضايا وموضوعات الدراما 

 2937 106 7033 251 . لفهم الواقع االجتماعي احمللي
 4632 165 5338 192 .دلقارنة الواقع االجتماعي احمللي بغَته من اجملتمعات األخرى 

 6232 222 3738 135 .التفاعل والتوحد مع الشخصيات واألحداث 
 2436 88 7534 269 .للتسلية وادلتعة 

 6336 227 3634 103 .للهرو  من الواقع ومشكالتو 
 6434 230 3536 127 .بدافع التعود وقضاء وقت الفراغ ال أكثر 

 7531 268 2439 89 .جملاراة اآلخرين يف ادلشاىدة 
 3738 135 6232 222 .بدافع االنتماء إىل اجملتمع اليمٍت 

 357*ن = 

ساسية تدفع ادلبحوثُت للتعرض للدراما التلفزيونية احمللية كانت دول السابق إىل وجود مخسة دوافع أتشَت نتائج اجل -
يليو دافع  %( 7534بنسبة موافقة بلغت ) تتجو ضلو ادلوافقة على ىذه الدوافع يأيت يف مقدمتها دافع )التسلية وادلتعة(
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مث دافع   %( 7033 (( بنسبة( مث دافع )فهم الواقع االجتماعي% 7131)( بنسبة )التعرف على واقع اجملتمع اليمٍت
تماعي بغَته من اجملتمعات األخرى( وأخَتا دافع )مقارنة الواقع االج%(,  6232للمجتمع اليمٍت( بنسبة ) )االنتماء
دور حول حتقيق , وىذه النتيجة تشَت إىل أن رلموعة الدوافع اخلمسة ادلذكورة ىنا ىي دوافع ت%( 5338بنسبة )

 .البعض صفها دوافع نفعية وليست طقوسية كما ي ادلتعة أو فهم الواقع االجتماعي والشعور باالنتماء إليو وىي

كانت دتيل فيها إجابات ادلبحوثُت ضلو عدم ادلوافقة ,   –مخسة دوافع أيضا  –ىناك رلموعة أخرى من الدوافع  -
دافع )اذلرو  (مث دافع )التعود وقضاء وقت الفراغ( يليو آلخرين يف ادلشاىدةافع )رلاراة اويأيت على رأس ىذه الدوافع د

قشة اآلخرين حول ( وأخرىا دافع )مناعل والتوحد مع الشخصيات واألحداث( مث دافع )التفامن الواقع ومشكالتو
أمهية كبَتة ( , وىي دوافع يغلب عليها طابع الدوافع الطقوسية حيث ال دتثل ىذه الدوافع موضوعات الدراما

 احمللية . التلفزيونيةللمبحوثُت يف تعرضهم للدراما 

ديكن القول من خالل استقراء مؤشرات دوافع التعرض آنفة الذكر أن دوافع تعرض ادلبحوثُت للدراما التلفزيونية احمللية 
رف على واقع اجملتمع اليمٍت دافع التسلية وادلتعة ودافع التعال تتعدد كثَتا , وتكاد تنحصر يف ثالثة دوافع بارزة ىي 

ودافع فهم الواقع االجتماعي احمللي , وىذا يشَت إىل أن الدراما التلفزيونية احمللية ال دتتلك الكثَت من اخلصائص أو 
السمات اليت جتعلها متجذرة يف أمناط وسلوكيات ادلتلقي اليمٍت األمر الذي جيعل من حجم إسهامها يف حتقيق دوافع 

 ضعا .ادلشاىدة متوا
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 ( يبُت اجتاىات ادلبحوثُت ضلو الدراما التلفزيونية احمللية12جدول رقم )

 غير موافق موافق العبارة
 % ك % ك

 4835 173 5135 148 .احمللية قدمت جتربة ناضجة وقوية  التلفزيونيةالدراما 
 5838 210 4132 147 .صلحت يف معاجلة القضايا اخلاصة باجملتمع اليمٍت  التلفزيونيةالدراما 

 7331 261 2639 96 .الناجحة  التلفزيونيةالدراما التلفزيونية احمللية دتتلك كل مقومات الدراما 
 6136 220 3834 137 الدراما التلفزيونية احمللية جاذبة شكال ومضمونا .

 6937 249 3033 108 الدراما التلفزيونية احمللية تشبع احتياجات اجلمهور اليمٍت .
 5237 188 4733 169 الدراما التلفزيونية احمللية جتربة متعثرة وغَت ناضجة .
 7334 262 2636 95 الدراما التلفزيونية احمللية ال تعرب عن اجملتمع اليمٍت .

 5237 188 4733 169 الدراما التلفزيونية احمللية ضعيفة وعشوائية يف كل جوانبها االنتاجية .
 3735 134 6235 223 الدراما التلفزيونية احمللية تقدم موضوعات متشاهبة ومكررة .

 3134 112 6836 245 الدراما التلفزيونية احمللية تعاين من مشكالت كبَتة يف جذ  وإقناع اجلمهور اليمٍت .
 357*ن = 

ادلبحوثُت ضلو الدراما التلفزيونية احمللية , إذ نات اجلدول السابق إىل وجود اجتاه سليب عام لدى غالبية اتشَت بي -
العبارات االجيابية األوىل يف مقياس االجتاه ضلو الدراما ادلوافقة على عبارة واحدة فقط ىي  يتضح من بُت اخلمس
%( , بينما كانت باقي العبارات األربع  5135موافقة )قدمت جتربة ناضجة وقوية( بنسبة  )الدراما التلفزيونية احمللية

تتجو ضلو عدم ادلوافقة , باإلضافة لذلك دتيل ثالث عبارات من العبارات األخرى يف النصف األول من ادلقياس 
, وعليو ديكن القول بشكل إمجايل أن ادلقياس ضلو عدم ادلوافقة عليها اخلمس األخرى السلبية يف النصف الثاين من

و عدمها حبسب تصميم ادلقياس من أصل ي كانت إجيابية من حيث ادلوافقة أاك أربع عبارات فقط من ادلقياس الكلىن
و الدراما التلفزيونية عشر عبارات يف ادلقياس , ويف ىذا داللة على وجود اجتاه سليب واضح من قبل ادلبحوثُت ضل

 .احمللية
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يونية احمللية فيما يتعلق بتقدير التجربة الدرامية اليمنية يف كوهنا هتدف إىل ىناك اجتاه إجيايب جزئي ضلو الدراما التلفز  -
التعبَت عن اجملتمع اليمٍت إىل حدما واجتاىها ضلو معاجلة العشوائية يف بعض جوانبها االنتاجية , وىو ما يعكس بعض 

رمبا تزيد من قوة ىذه االجتاىات االجيابية احملاوالت اجلادة يف تطوير أساليب إنتاج الدراما التلفزيونية احمللية واليت 
 مستقبال .

 ( يبُت إدراك ادلبحوثُت للواقع االجتماعي من خالل الدراما التلفزيونية احمللية13جدول )

االنحراف  المتوسط غير موافق محايد موافق العبارة
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك المئوي

 7232 0378 2317 3232 83 37 132 3938 142 رلتمع تقليدي وغَت متحضر .
 9234 0351 2377 339 14 1438 53 8138 290 رلتمع زلافظ حتكمو العادات والتقاليد واألعراف االجتماعية .

 8231 0369 2346 1132 40 3134 112 5734 205 رلتمع متدين تسوده القيم واألخالق الفاضلة .
 8332 0371 2350 1233 44 2538 92 6139 221 للتعايش بُت فئاتو .رلتمع متسامح ولديو رغبة وقابلية عالية 

 6938 0378 2306 2633 94 3738 135 3539 128 رلتمع متنوع ومتناقض ومعقد يف تركيبتو االجتماعية .
 80 0376 2340 1635 59 2639 96 5636 202 رلتمع طبقي يفتقر للمساواة والعدالة االجتماعية .

 8635 0367 2360 1036 38 1933 69 70 250 حتكمو والءات وقوى نفوذ متعددة .رلتمع غَت مستقر 
 8938 0358 2370 632 22 1832 65 7536 270 رلتمع يعاين من الفقر وقلة الوعي وادلشكالت ادلزمنة .

 7738 0375 2333 1731 61 3235 116 5034 180 رلتمع غَت عقالين يغلب العاطفة والوالء يف منط التفكَت والتصرف .
 7738 0377 2333 1832 65 3033 108 5135 184 رلتمع متعاطف ومتعاون ومتكامل اجتماعيا .

 7531 0380 2325 2231 79 3035 109 4733 169 رلتمع متمرد على األنظمة والقوانُت ويقدس ثقافة القوة .
 7931 0376 2337 1731 61 2836 102 5433 194 رلتمع ذكوري الصدارة فيو للرجل دائما .

 84 0367 2352 938 35 28.3 101 6139 221 رلتمع قبلي عشائري حيكمو الوالء للجماعة اليت ينتمي إليها .
 5135 0371 1355 58 207 2934 105 1236 45 رلتمع منفتح ثري تسوده القيم ادلدنية احلديثة .

 357*ن = 

يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق اخلاص مبقياس إدراك ادلبحوثُت للواقع االجتماعي من خالل الدراما  -
التلفزيونية احمللية وجود اجتاه عام بادلوافقة من قبل ادلبحوثُت على أن الدراما التلفزيونية احمللية تسهم بشكل أو بآخر يف 

تدل عليو ادلتوسطات احلسابية لكل عبارات ادلقياس عدا عبارة واحدة تشكيل إدراكهم للواقع االجتماعي , وىو ما 
( درجة 2فقط , حيث يالحظ أن متوسطات ىذه العبارات قد جتاوزت قيمة احلياد ادلفًتضة يف ادلقياس وىي قيمة )

 ( .1355عدا العبارة األخَتة يف ادلقياس واليت ظلت ضمن قيمة احلياد مبتوسط )
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دراما التلفزيونية احمللية تساىم يف تشكيل إدراك ادلبحوثُت للواقع االجتماعي , وتأيت أبرز ذلك يشَت إىل أن ال -
جوانب ىذا االدراك يف كون الدراما التلفزيونية تصور اجملتمع اليمٍت بأنو رلتمع زلافظ ويعاين من مشكالت كثَتة وغَت 

نو رلتمع دييل للتعايش وكمجتمع متدين و ت متعددة على الرغم من كمستقر كمجتمع قبلي عشائري حتكمو والءا
وقيمي لكنو طبقي يفتقر للعدالة االجتماعية وذكوري يغلب العاطفة والوالء ومتمرد على األنظمة والقوانُت , وباجململ 

 .ىو رلتمع تقليدي غَت متحضر من حيث الصورة العامة ادلقدمة يف الدراما التلفزيونية احمللية 

 قة باختبار فروض الدراسة 4رابعا 4 النتائج المتعل

" توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى تعرض الجمهور اليمني للدراما اختبار الفرض األول 4 -
 التلفزيونية المحلية وإدراكهم للواقع االجتماعي " .

 (14جدول رقم )
 اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية وإدراكهم للواقع االجتماعي  يبُت العالقة بُت مستوى تعرض 

 مستوى المعنوية  قيمة معامل ارتباط بيرسون المتغيرات
 االجتماعيإدراك الواقع           

 
 مستوى التعرض للدراما

- 03097 
 
 

03068 

 357*ن= 
للدراما التلفزيونية احمللية ومستوى إدراكهم للواقع يظهر اختبار الفرض األول للعالقة بُت مستوى التعرض 

االجتماعي من الدراما عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بُت ادلتغَتين كما يبُت معامل ارتباط 
وعليو تؤكد حصائيا, %( متجاوزا حدود الثقة ادلسموح هبا إ 03068بَتسون حيث بلغ مستوى ادلعنوية )

للواقع لعالقة أن تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية ال يؤثر يف إدراك اجلمهور اليمٍت نتيجة ىذه ا
 , وعليو فالدراما التلفزيونية احمللية ال دتثل عامل ذو تأثَت يف إدراكهم ذلذا الواقع . االجتماعي

الجمهور اليمني للدراما  " توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين دوافع تعرضاختبار الفرض الثاني 4 -
 التلفزيونية المحلية وإدراكهم للواقع االجتماعي " .
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 (15جدول رقم )
 تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية وإدراكهم للواقع االجتماعي  يبُت العالقة بُت دوافع 

 مستوى المعنوية  قيمة معامل ارتباط بيرسون المتغيرات
 الواقع االجتماعي إدراك          

 
 التعرض للدراما دوافع

03145 
 

03006 

 357*ن= 
باستخدام معامل ارتباط بَتسون الختبار الفرض الثاين ظهر وجود عالقة ارتباطية إجيابية بُت دوافع تعرض 
 اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية وإدراكهم للواقع االجتماعي حيث كان مستوى ادلعنوية يساوي

%(, وىذه العالقة تؤكد أنو كلما زادت دوافع تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية زاد 03006)
إدراكهم للواقع االجتماعي ادلقدم من خالل الدراما , ولكن حجم ىذا االدراك ال يزال ضعيفا وإن كانت 

راك الواقع االجتماعي غَت دالة كما تدعمو الدوافع اخلاصة بادلشاىدة حيث ظلت العالقة بُت التعرض وإد
 ىو يف اختبار الفرض االول .

" توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى تعرض الجمهور اليمني للدراما اختبار الفرض الثالث 4 -
 التلفزيونية المحلية وفقا لمتغيرات النوع , والعمر والمستوى التعليمي "

 الفروق وفقا للنوع 4* 
 ( يبُت الفروق يف التعرض للدراما وفقا للنوع16) جدول رقم

 مستوى المعنوية Tقيمة  االنحراف المعياري الحسابي المتوسط العدد النوع
 03368 03813 13584 5359 174 ذكر 
 13722 5346 183 أنثى

 357*ن = 
( لقياس الفروق يف مستوى تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية وفقا T-testباستخدام اختبار )

دلتغَت النوع اتضح أنو ال توجد فروق بُت الذكور واإلناث يف مستوى تعرضهم للدراما التلفزيونية احمللية , 
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تؤكد أن كال من %( , وىذه النتيجة  03368حيث جتاوز مستوى ادلعنوية حد الثقة ادلسموح هبا إحصائيا )
 .لتلفزيونية احمللية الذكور واإلناث من اجلمهور اليمٍت ال خيتلفون يف مستوى تعرضهم للدراما ا

 الفروق وفقا للعمر 4 *
 ( يبُت الفروق يف التعرض للدراما وفقا للعمر17جدول رقم )

 مستوى المعنوية  Fقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر 
 03386 03956 13141 6359 201 شبا  

 13361 6376 120 متوسطي العمر 
 13261 6381 36 كبار السن

 357*ن= 

( عدم وجود فروق ذات ANOVAكذلك من حيث متغَت العمر يظهر اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه )
فيما يتعلق مبستوى تعرضهم للدراما التلفزيونية احمللية حيث كانت درجة  داللة احصائية بُت فئات العمر من ادلبحوثُت

%( , وىذه النتيجة تؤكد على أن مستوى تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية ال 03386ادلعنوية تساوي )
 خيتلف باختالف الفئة العمرية .

 الفروق وفقا للمستوى التعليمي 4*
 ( يبُت الفروق يف التعرض للدراما وفقا للمستوى التعليمي18) جدول رقم

 مستوى المعنوية  Fقيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد المستوى التعليمي
 03384 13044 13243 5311 19 يقرأ ويكتب
 13646 5336 14 تعليم أساسي
 13603 5356 94 تعليم ثانوي
 13682 5349 202 جامعي

 13856 6304 28 دراسات عليا 
 357*ن= 
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عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف  (ANOVA  (يتضح من إجراء اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه
التلفزيونية احمللية وفقا دلتغَت ادلستوى التعليمي , حيث كان مستوى ادلعنوية مستويات تعرض ادلبحوثُت للدراما 

%( عند مستوى غَت دال , وىذه النتيجة تشَت إىل أن مستوى تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما  03384يساوي)
 وبناء على ما سبق فإننا نرفض قبول الفرض الثالث كليا . خيتلف باختالف ادلستوى التعليمي , التلفزيونية احمللية ال 

" توجد فروق ذات داللة احصائية في إدراك الجمهور اليمني للواقع االجتماعي اختبار الفرض الرابع 4 -
من خالل الدراما التلفزيونية المحلية وفقا لمتغيرات النوع , والعمر , والمستوى التعليمي , ومستوى 

 لتلفزيونية المحلية " .رض للدراما االتع
 الفروق في االدراك وفقا للنوع 4*

 دراك الواقع االجتماعي وفقا للنوع( يبُت الفروق يف إ19جدول رقم )
 مستوى المعنوية Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد النوع
 03948 03004 33642 32397 174 ذكر 
 554و3 33310 183 أنثى

 357*ن = 

 ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف إدراك ادلبحوثُتT-testيتضح من اجلدول السابق وباستخدام اختبار )
للواقع االجتماعي ادلقدم من خالل الدراما التلفزيونية احمللية وفقا دلتغَت النوع حيث كان مستوى ادلعنوية يساوي 

%( , وىذه النتيجة تؤكد أنو ال فروق بُت الذكور واإلناث من اجلمهور اليمٍت يف مستوى إدراكهم للواقع 03948)
 ة .االجتماعي ادلقدم يف الدراما التلفزيونية احمللي

 الفروق في االدراك وفقا لمتغير العمر 4*
 ( يبُت الفروق يف إدراك الواقع االجتماعي وفقا للعمر20رقم )

 مستوى المعنوية  Fقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر 
 03802 03221 33699 32399 201 شبا  

 33606 33301 120 متوسطي العمر 
 23960 33342 36 كبار السن

 357*ن= 
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عدم وجود فروق ذات  (ANOVA  (يتبُت كذلك من اجلدول السابق باالستناد إىل حتليل التبُت أحادي االجتاه 
للواقع االجتماعي ادلقدم من خالل الدراما التلفزيونية احمللية وفقا دلتغَت العمر حيث  داللة احصائية يف إدراك ادلبحوثُت

%(, وىذا يدل على أن إدراك اجلمهور اليمٍت للواقع االجتماعي من الدراما  03802كان مستوى ادلعنوية )
 خيتلف باختالف الفئة العمرية . التلفزيونية احمللية ال

 الجتماعي وفقا للمستوى التعليمي 4الفروق في إدراك الواقع ا*
 ( يبُت الفروق يف إدراك الواقع االجتماعي وفقا للمستوى التعليمي21جدول رقم )

المتوسط  العدد المستوى التعليمي
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  Fقيمة 
 المعنوية 

 03003 43074 23807 36311 19 يقرأ ويكتب
 33898 33350 14 تعليم أساسي
 33472 32359 94 تعليم ثانوي
 33553 32393 202 جامعي

 33825 33304 28 دراسات عليا 
 357*ن= 

( يف اجلدول السابق وجود فروق ذات ANOVAيتضح من خالل إجراء اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه )
للواقع االجتماعي وفقا دلتغَت ادلستوى التعليمي حيث كان مستوى  يف مستوى إدراك فئات ادلبحوثُتداللة احصائية 

%( , وذلك يعٍت أن  03003ادلعنوية يف حدود الثقة ادلسموح هبا احصائيا وكانت درجة ادلعنوية للفروق تساوي )
ادلستوى التعليمي  إدراك اجلمهور اليمٍت للواقع االجتماعي ادلقدم من خالل الدراما التلفزيونية احمللية خيتلف باختالف

, وتتجو ىذه الفروق لصاحل األقل تعليما كما تشَت ادلتوسطات احلسابية , حيث يتضح أن الفئات األقل تعليما ىي 
 أكثر إدراكا للواقع االجتماعي ادلدرك من الدراما التلفزيونية احمللية .
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 الفروق في إدراك الواقع االجتماعي وفقا لمتغير مستوى التعرض 4*

 ( يبُت الفروق يف إدراك الواقع االجتماعي وفقا دلتغَت مستوى التعرض للدراما التلفزيونية احمللية 22جدول رقم )

المتوسط  العدد مستوى التعرض للدراما 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  Fقيمة 
 المعنوية

 03091 23418 43128 33354 105 منخفض 
 33438 33304 172 متوسط
 33062 32338 80 مرتفع

 357*ن= 

بحوثُت للواقع ( الختبار الفروق يف إدراك ادلANOVAيتبُت من خالل إجراء اختبار حتليل التبُت أحادي االجتاه )
االجتماعي ادلدرك من خالل الدراما التلفزيونية احمللية عدم وجود فروق ذات داللة احصائية وفقا دلتغَت مقياس مستوى 

%( , وذلك يؤكد على أن 03091ما التلفزيونية احمللية حيث كان مستوى ادلعنوية للفروق يساوي )التعرض للدرا
مدى إدراك اجلمهور اليمٍت للواقع االجتماعي ادلقدم من خالل الدراما التلفزيونية احمللية ال خيتلف باختالف مستوى 

بار الفرض األول الذي أثبت أن ال عالقة بُت التعرض ذلذه الدراما , وىي نتيجة تدعم ما مت التوصل إليو يف اخت
إدراك الواقع االجتماعي ادلقدم من خالل الدراما التلفزيونية احمللية ومستوى التعرض ذلذه الدراما , وبناء على 
 االختبارات اجملراه يف ىذا الفرض , فإننا نرفض الفرض الرابع ونقبلو جزئيا فقط فيما يتعلق بالفروق يف االدراك وفقا

 دلتغَت ادلستوى التعليمي فقط .
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 مناقشة عامة لنتائج الدراسة 

من خالل ادلناقشة العامة اليت سنجريها لنتائج ىذه الدراسة يتضح لدينا العديد من ادلؤشرات النهائية اليت مت التوصل 
إليها عرب ربط ومقارنة النتائج مع بعضها البعض ومع نتائج الدراسات األخرى ذات العالقة مبوضوع الدراسة وما 

وما يوفره ذلك من إمكانية لتفسَت ىذه النتائج يف سياقها لية اليمنية يكشف عنو استقراء واقع الدراما التلفزيونية احمل
االجتماعي الطبيعي , وباالستناد إىل ىذه احملددات يف إجراء ادلناقشة يتبُت لنا بداية أن الدراما التلفزيونية احمللية حتظى 

هبذه الدراما , وىو ما تدعمو نتائج  عامة عالية لدى اجلمهور اليمٍت مبا يكشف عن عالقة تزداد قوةبنسبة مشاىدة 
و اليت أجريت ( , أ2010(, و)احلزورة,2013)خليل,دراسات أخرى أجريت حول الدراما التلفزيونية احمللية كدراسة 

 ( .2013( , ودراسة )العمر , Juni & Others,2014يف سياق رلتمعات أخرى كدراسة )

لكن من حيث تفاصيل ادلشاىدة األكثر عمقا من حيث مستوى ومدى وساعات ادلشاىدة يتضح أن الدراما 
التلفزيونية احمللية تعاين من مشكالت بارزة حيث دييل مستوى ادلشاىدة ضلو ادلشاىدة غَت ادلنتظمة , وكذلك مدى 

ة وادلكثفة للدراما التلفزيونية احمللية , وىي ادلومسية والعرضية , حيث تنخفض مستويات ادلشاىدة ادلنتظمادلشاىدة 
( واليت أكدت  على ضعف االىتمام ادلكثف بالدراما 2011, مع ما توصلت إليو دراسة )الوصايبنتيجة تتفق 

التلفزيونية احمللية , ويف دراستنا ىذه كشف مقياس ادلشاىدة التجميعي للدراما التلفزيونية احمللية عن غلبة مستوى 
ادلتوسطة للدراما التلفزيونية احمللية , وىذه النتائج مجلة تشَت إىل أن مستوى ارتباط اجلمهور اليمٍت بالدراما  ادلشاىدة

التلفزيونية احمللية ال يزال دون ادلستوى ادلطلو  رغم تزايدىا الكمي يف السنوات األخَتة , وديكن تفسَت عدم كثافة 
رامية دونية احمللية عموما , فهي دراما غَت واضحة يف أىداف ادلعاجلة الادلشاىدة ىذه بضعف جاذبية الدراما التلفزي

( , وتواجو ضغوط ومشكالت إدارية ومهنية 2008( وتعاين من ضعف النصوص الدرامية )محيد , 1997)الشامي,
 ( .2013متعددة )خليل , 

لية وزلتواىا عن تركز تعرض اجلمهور كما تكشف النتائج فيما يتعلق بأمناط وطرق التعرض للدراما التلفزيونية احمل
اليمٍت زمنيا للدراما التلفزيونية احمللية يف الفًتة ادلسائية يف العادة , وبالتايل فهي دراما ال تتوزع بشكل مناسب على 
فًتات سلتلفة يف خارطة البث نظرا لقلتها ,كما كشفت النتائج عن عدم اىتمام القنوات التلفزيونية اليمنية بعرض 

يأيت على دد زلدود من ىذه احملطات ا التلفزيونية احمللية يًتكز يف عراما التلفزيونية احمللية , وىذا االىتمام بالدرامالد
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يعود ذلك إىل حرص القناة على اما التلفزيونية احمللية , و رأسها قناة السعيدة ادلستقلة اليت تتصدر رلال عرض الدر 
باإلضافة إىل قناة دين شبا  , بينما يتضح أن ىناك اعتماد قليل على  خوض إنتاج التجار  الدرامية بشكل سنوي

باقي القنوات التلفزيونية اليمنية األخرى يف متابعة الدراما التلفزيونية احمللية , وىو ما يكشف عن اجتاه واضح بعدم 
تاجها , كما أن االىتمام بعرض اىتمام الكثَت من احملطات التلفزيونية بعرض الدراما التلفزيونية احمللية فضال عن إن

الدراما التلفزيونية احمللية ىو اىتمام مومسي يف العادة خالل شهر رمضان حيث حترص ىذه القنوات على تنشيط 
 اجلمهور للتعرض ذلا مبا يتزامن مع تنشيط االعالن كمورد دخل يف ادلواسم الرمضانية عادة .

ية اليت يتعرض ذلا اجلمهور اليمٍت يالحظ بروز الدراما الكوميدية من حيث أما من حيث نوعية الدراما التلفزيونية احملل
ول وال تتضح فيها معامل دقيقة لألنواع الدرامية األخرى  هنا دراما اجتماعية يف ادلقام األالنمط الدرامي , كما أ

دور فزيوين اليمٍت الذي ال يزال يكالسياسية أو التارخيية أو غَتىا , وىذه النتيجة تشَت إىل أحادية النمط الدرامي التل
الدراما االجتماعية حىت الوقت الراىن , وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو دراسة  منذ بداية ىذه الدراما يف رلال

( من غلبة القضايا االجتماعية على 2008( ودراسة )محيد, 2010و دراسة )احلزورة , ( 1997)الشامي, 
يونية احمللية , وىذا يكشف عن عدم قدرة الدراما التلفزيونية احمللية عن االسهام بتجار  درامية ادلضامُت الدرامية التلفز 

متنوعة وسلتلفة واستسهال ادلوضوعات االجتماعية وعدم رغبتها أو باألحرى عجزىا عن تنويع اجملال الدرامي وأساليب 
م أو تعوق ىذا التحول , وىذا الواقع يدعمو ما معاجلتو فنيا وموضوعيا بغض النظر عن األسبا  اليت ديكن أن تدع

( من أن الدراما اليمنية ال تويل عناية بادلكون الثقايف شلا يسبب عجزىا عن 2013انتهت إليو دراسة )العبسي , 
 االنتشار وجتاوز قنواهتا الوطنية إىل فضاء أوسع .

وفيما يتعلق بدوافع تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما التلفزيونية احمللية بينت نتائج الدراسة بروز الدوافع النفعية أكثر من 
الدوافع الطقوسية , ويأيت يف مقدمة ىذه الدوافع دافع التسلية وادلتعة , والتعرف على واقع اجملتمع اليمٍت , وفهم 

اجملتمع اليمٍت , وىي دوافع تكشف عن تعدد الدوافع لدى اجلمهور اليمٍت من الواقع االجتماعي , واالنتماء إىل 
تعرضو للدراما التلفزيونية احمللية , وتكشف عن رغبة يف التمسك هبذه الدراما واالطالع عليها , وقد كشفت دراسة 

االجتماعية , ووجود ىذه الدوافع  ( عن أن اجلمهور اليمٍت يعترب الدراما احمللية األكثر قربا من البيئة2010)احلزورة , 
يليب  تعيد إنتاج ذاهتا بشكل أفضل مبا للدراما التلفزيونية احمللية يف أنيف رأي الباحث ديثل فرصة ساضلة حىت اللحظة 
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ىذه الدوافع ادلتعددة ورلاراة محاس اجلمهور يف تلقي ىذه الدراما وفق أطر فنية زلًتفة وموضوعات تالمس احتياجات 
( اليت أكدت كذلك تصدر الدوافع النفعية من 2013اليمٍت , وتتفق ىذه النتيجة أيضا مع دراسة )خليل ,  اجلمهور

 مشاىدة الدراما التلفزيونية احمللية .

لفزيونية فيما خيص اجتاىات ادلبحوثُت ضلو الدراما الت –على الرغم من تعدد دوافع ادلشاىدة  -بادلقابل أظهرت النتائج 
اجتاه سليب عام لدى غالبية ادلبحوثُت ضلو الدراما التلفزيونية احمللية , فهم يرون أن ىذه الدراما ال دتتلك وجود  احمللية

مقومات الدراما الناجحة , وتفتقر للجذ  شكال ومضمونا , وال تشبع احتياجات اجلمهور اليمٍت , وتقدم 
قناع اجلمهور اليمٍت , ومع ذلك فالنتائج كذلك  موضوعات متشاهبة ومكررة , وتعاين من ضعف كبَت يف القدرة على إ

مهية استمرارىا ووجودىا , وأهنا مع كل ذلك حتاول وثُت للتجربة الدرامية اليمنية وأكشفت عن وجود تقدير لدى ادلبح
 التعبَت عن واقع اجملتمع اليمٍت على الرغم من كل جوانب الضعف الكامنة فيها , وختتلف نتيجة الدراسة فيما يتعلق

( اليت أكدت وجود دوافع ذات أبعاد اجتماعية من مشاىدة الدراما  Simon,2015بالدوافع مع دراسة كل من )
( اليت ترى أن الواقع ادلدرك من الدراما يلعب دورا مهما يف العالقة بُت دوافع Yue Wu ,2015, ودراسة )

 الصينيُت .التعرض والتأثَتات االعالمية للمسلسالت األمريكية على ادلشاىدين 

أما يف اجلانب األساسي من دراستنا والذي يدور حول إدراك الواقع االجتماعي من الدراما التلفزيونية احمللية , فقد 
أظهرت نتائج الدراسة وجود إدراك سطحي وغَت متعمق للواقع االجتماعي من خالل الدراما التلفزيونية احمللية ادلقدمة 

األول الذي أثبت عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بُت مستوى التعرض للدراما بدليل نتيجة اختبار الفرض 
 & Kangالتلفزيونية احمللية وإدراك الواقع االجتماعي , وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة )

Others,1996 األمريكيُت للواقع ( من أن برامج التلفزيون ذلا تأثَتات قليلة يف توليد إدراكات وتصورات البالغُت
( اليت أثبتت قدرة الدراما احمللية الباكستانية  Juni & Others,2014االجتماعي , ولكنها ختتلف مع دراسة )

على التأثَت يف أمناط التفاعل وتشكيل االجتاىات الثقافية , واحلقيقة أنو ال ديكن تفسَت ىذه التناقضات إال من خالل 
جتماعي الذي تتفاعل فيو ىذه الدراما إجيابا أو سلبا , والواضح أنو يف سياقنا احمللي العودة إىل اختالف السياق اال

 اليمٍت يتضح أن الدراما التلفزيونية احمللية ال تزال تفتقر إىل التفاعل االجيايب يف زليطها االجتماعي العام .
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دتة عن حدود تفاعل الدراما التلفزيونية ورة قالنا نتائجها ص وبالنظر إىل النتائج اخلاصة باختبار فرضيات الدراسة تقدم
احمللية مع عدد من ادلتغَتات األساسية ادلرتبطة بعالقة الدراما التلفزيونية احمللية بإدراك الواقع االجتماعي ادلقدم من 

مستوى خالذلا بواسطة اختبار متغَتات مثل مستوى التعرض ودوافع التعرض , وادلتغَتات اليت تتحكم يف الفروق يف 
 إدراك الواقع االجتماعي من الدراما .

ويف ىذا اإلطار بينت نتائج اختبارات الفروض أنو ال عالقة بُت مستوى التعرض للدراما التلفزيونية احمللية وإدراك الواقع 
( من 2011االجتماعي كنتيجة أساسية ذلذه الدراسة , وتتفق ىذه النتيجة مع ما انتهت إليو دراسة )الوصايب , 

عدم وجود عالقة بُت كثافة ادلشاىدة للدراما اليمنية وإدراك الواقع االجتماعي لألسرة اليمنية كما تعكسها الدراما , 
( اليت توصلت إىل عدم وجود عالقة بُت مستوى مشاىدة Auter & Others,2010)وكذلك تتفق مع دراسة 

( اليت أشارت Kang & Others,1996قعية , ودراسة )التلفزيون واالعتقاد بأن األسر التلفزيونية دتثل األسر الوا
إىل أن برامج التلفزيون ذلا تأثَتات قليلة يف توليد إدراكات وتصورات البالغُت األمريكيُت للواقع االجتماعي , وىذه 

اليمٍت للواقع النتيجة اليت انتهت إليها دراستنا تؤكد عدم فاعلية الدراما التلفزيونية احمللية يف تشكيل إدراك اجلمهور 
االجتماعي حىت الوقت احلاضر , وسقوط تطبيق نظرية الغرس الثقايف فيما يتعلق بالدراما التلفزيونية احمللية حىت 

( Lai & Others,2015اللحظة الراىنة على عكس ما انتهت إليو دراسات كثَتة يف رلتمعات أخرى كدراسة )
( Brennan & 2009مع احلايل , وكذلك ما انتهت إليو دراسة )اليت أكدت وجود تأثَتات لنظرية الغرس يف اجملت

 من أن الدراما الربازيلية القصَتة تعمل كأداة لتصوير التغَت يف اجملتمع الربازيلي .

كما بينت نتائج اختبار فروض الدراسة وجود عالقة إجيابية لكنها ضعيفة بُت دوافع تعرض اجلمهور اليمٍت للدراما 
وافع التعرض زادت احتماالت إدراك الواقع احمللية وإدراك الواقع االجتماعي , مبعٌت أنو كلما زادت دالتلفزيونية 

االجتماعي لدى اجلمهور اليمٍت , وىو االفًتاض الوحيد الذي ثبت من بُت فروض الدراسة األخرى بصورة كلية , 
الواقع االجتماعي ادلدرك من الدراما ولكن ىذا وىي نتيجة تدعم االجتاه االجيايب لدى ادلبحوثُت يف سعيهم لتشكيل 

االدراك كما سبق االشارة إليو يبقى إدراكا سطحيا وليس ذو داللة احصائية , ولكنو مرشح للظهور بعالقة اجيابية 
 دالة يف ادلستقبل يف ظل حتوالت جادة يف اجملال الدرامي التلفزيوين احمللي , وشلا يدعم ىذه النتيجة ما توصلت إليو

( حول وجود عالقة ارتباطية بُت دوافع ادلشاىدة النفعية وإدراك الواقع االجتماعي لألسرة 2011دراسة )الوصايب , 
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( اليت بينت أن أغلب ادلبحوثُت يعتربون Simon & 2015اليمنية كما تعكسو الدراما التلفزيونية , ودراسة )
 الدراما جتربة اجتماعية .

ق بُت ادلبحوثُت فيما خيص مستوى التعرض للدراما التلفزيونية احمللية , فقد كشفت أما من ناحية اختبارات الفرو 
الدراسة عدم وجود فروق بُت ادلبحوثُت يف مستوى تعرضهم للدراما التلفزيونية احمللية ال من حيث النوع وال العمر وال 

تباينة يف تعرضو للدراما التلفزيونية احمللية , ادلستوى التعليمي , شلا يظهر اجلمهور اليمٍت ككتلة متجانسة دتاما وغَت م
( اليت أكدت عدم وجود فروق يف التعرض للدراما 2008وىذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليو دراسة )محيد , 

( 2010التلفزيونية اليمنية من حيث النوع أو ادلهنة أو ادلستوى التعليمي , وكذلك ما توصلت إليو دراسة )احلزورة, 
 وجود فروق يف التعرض للدراما التلفزيونية من حيث متغَت العمر . من عدم

ويف نفس االجتاه كشفت نتائج اختبار فروض الدراسة أيضا عدم وجود فروق دالة احصائيا بُت ادلبحوثُت يف مستوى 
 النوع وال مستوى إدراكهم للواقع االجتماعي ادلقدم من خالل الدراما التلفزيونية احمللية ال من حيث متغَت العمر وال

التعرض , األمر الذي يزيد من تأكيد عجز الدراما التلفزيونية احمللية عن إحداث تأثَت حقيقي يف تصورات اجلمهور 
عن واقعهم االجتماعي نتيجة لضعف ادلعاجلة والقدرة على تصوير الواقع االجتماعي ومشكالتو بصورة واضحة , 

( من حيث عدم وجود فروق يف إدراك ادلبحوثُت 2010دراسة )الوصايب , وىذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليو 
للواقع االجتماعي لألسرة اليمنية وفقا للنوع أو العمر أو ادلستوى التعليمي , ولكنها ختتلف مع دتاما مع ما توصلت 

ي وسائل مد( من أن الفروق كالنوع والعمر والعرق تؤثر يف إدراك مستخLai & Others,2015إليو دراسة )
االعالم , ومل تثبت ىذه الفروق يف دراستنا سوى مع متغَت وحيد فقط ىو متغَت ادلستوى التعليمي حيث وجدت 
فروق دالة احصائيا بُت ادلبحوثُت يف إدراكهم للواقع االجتماعي وفقا الختالف ادلستوى التعليمي لصاحل األقل تعليما 

هم بشكل أكرب يف تشكيل إدراك الواقع االجتماعي ادلقدم من خالل الدراما , مبعٌت أن الدراما التلفزيونية احمللية تس
من يث يتأثرون أكثر هبذه الدراما يف تشكيل إدراكهم للواقع االجتماعي ادلدرك عليمي حدلن ىم أدىن يف ادلستوى الت
ا التلفزيونية احمللية اليمنية ال تزال وديكننا أن نقرر يف ختام ىذه ادلناقشة حقيقة أن الدرامالدراما التلفزيونية احمللية , 

دى مجهورىا اليمٍت , وأهنا حىت اللحظة الراىنة ال دتثل تصنف بأهنا دون ادلستوى ادلطلو  من العالقة واحلضور ل
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عنصرا فاعال يف تشكيل االدراك لدى اجلمهور وأنو ال يزال من ادلبكر احلديث عن قدرهتا يف إثبات صلاح نظرية الغرس 
 يف سياقها االجتماعي اليمٍت . الثقايف

 توصيات الدراسة 4

باالستناد إىل مجلة النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة , فإن ىناك عدد من التوصيات اليت ينبغي االشارة إليها يف 
التلفزيونية احمللية ختام ىذه الدراسة واليت ديكن أن تساعد يف رسم بعض التصورات واحللول ادلمكنة دلشكالت الدراما 

 , وتتضمن ما يلي :

إجراء ادلزيد من الدراسات العلمية حول واقع الدراما التلفزيونية احمللية وخصوصا ما يتعلق بالتعرف على  -1
معوقات االنتاج الدرامي اليمٍت هبدف الوصول هبذا االنتاج إىل مرحلة تلبية احتياجات السوق احمللية من 

 االنتاج الدرامي .
احملتوى الدرامي التلفزيوين احمللي اليمٍت من خالل دراسات متعمقة لتحليل احملتوى الدرامي  تشريح -2

ببحوث صميمة للكشف عن مسات وخصائص وقيم ىذا احملتوى الدرامي بغرض ترشيده ليكون أكثر 
 استجابة وتعبَتا عن واقع اجملتمع اليمٍت ومبا يليب اشباعات اجلمهور اليمٍت .

ا  احلقيقية الكامنة وراء ضعف جاذبية احملتوى الدرامي التلفزيوين احمللي شكال الكشف عن األسب -3
لتبٍت وتطبيق ادلعايَت األساسية ومضمونا والبحث عن طرق دلساعدة منتجي الدراما التلفزيونية احمللية 

 الالزمة جلودة االنتاج الدرامي .
 ماديا ومعنويا سواء كانت شركات إنتاج الدرامي اليمٍت باإلنتاجدعم وتشجيع ادلؤسسات ذات العالقة  -4

 إعالمي أو زلطات تلفزيونية يف القطاعُت العام واخلاص مبا ديكنها من جتاوز معوقات االنتاج الدرامي .
تعزيز شلارسة االنتاج الدرامي االحًتايف ال العشوائي , وتبادل اخلربات االنتاجية يف رلال الدراما من  -5

 كسر النمطية وادلومسية السائدة يف عملية االنتاج الدرامي احمللي .و ادلشًتكة , خالل ادلشروعات االنتاجية 
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