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سوزان  ومن خالل لجنة اإلعالم برئاسة أ.د.المجلس القومي للمرأة برئاسة الد�تورة ما�ا مرسي قام 
 المقدمة خالل شهر رمضان الدرام�ة  األعمال  اإلعالنات والبرامج و وتحلیل صورة المرأة في  برصد    ،القلیني

من رصد أنشطة الاإلعالم�ة �قامت اللجنة و ، في تلك األعمال تحدید الصور اإل�جاب�ة والسلب�ة للمرأةل
 :خالل

مسلسل وتتمثل   30لغ عددها  ا�الشهر رمضان، و التي تم بثها خالل  لمسلسالت  كل اشامل لال  الحصر  -1 
ال تطفئ  - الحساب �جمع  - واحة الغروب  - �فر دلهاب - هذا المساء هذه المسلسالت ف�ما یلي :( 

ظل  - �ل�ش  - 2الجماعة  -ر�ح المدام   -سود الحصان األ - زي الصحة أ - لمعي القط  - الشمس 
 -ألعلى سعر - طاقة نور  -الال الند  -حالوة الدن�ا  - الحر�ا�ة  - رمضان �ر�م  -الحالل  - الرئ�س 

مني أوضع    - هر�انة منها    -یوم    30  -رض جو  أ  -لز�بق  ا  - عشم ابل�س    - طاقة القدر  -اللهم إني صائم  
شاشة على  ، حیث تم عرض هذه األعمال)2قضاة عظماء  - خلصانة �ش�اكة -فار�ت عدلي عالم ع  - 

 -قنوات النهار - قنوات الح�اة    - : قنوات سي بي سي  المصر�ة والعر��ة ومنها  الفضائ�ة  العدید من القنوات
ON E   - dmc  -  قنواتMBC .( 

بتصم�م استمارة تحلیل مضمون من حیث الشكل والمضمون للمرأة  قامت لجنة اإلعالم �المجلس القومي    - 2
تضم هذه اللجنة العدید من خبراء اإلعالم ومنهم و  ،وحدة للتحلیل� المشهد قد تم التحلیل علي مستوي و 

والد�تورة نعا�م والد�تورة ناد�ة النشار، ر�ف، ستاذ الد�تور سامي الشستاذة الد�تورة منى الحدیدي، واألاأل
واألستاذ سعد ع�اس، واألستاذة عصمت ، واألستاذة منى نشأت، الشافي سعد زغلول، والد�تورة أسماء عبد

 ستاذ وسام العوام .، واألستاذة ه�ة �اشا، واألستاذة هدى رضوان ام �حیي، واألستاذة ر�هقاسم، واأل

طالب وطال�ة من قسم علوم االتصال واإلعالم �كل�ة اآلداب جامعة   59مكونة من    شكیل فرق �حثيم تت  - 3
 تدر�بهم على استمارة التحلیل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة .، وتم عین شمس

التي تم عرضها هذا  عالناتوالبرامج واإل المسلسالتوالنقاد والمجتمع من الصحف تم متا�عة موقف  - 4
 .ل شهر رمضان العام خال

 :2017لعام شهر رمضان في األعمال المقدمة خالل صورة المرأة لتحلیل   نهائ�ةلمؤشرات الف�ما یلي او 
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 لتحلیل المسلسالت : لنهائ�ةالمؤشرات ا أوًال:
تحلیل   تقر�رها النهائي الصادر �عد إنتهاءمجموعة من النتائج والمؤشرات العامة في رصدت اللجنة 

 الحلقات الدرام�ة للمسلسالت المقدمة خالل شهر رمضان �ما یلي: 

  أهمها قض�ة) 20(وتمثلت في ، لمرأة والتي تم مناقشتها في المسلسالتاارتفعت عدد قضا�ا  :
بناء، الخلع، قضا�ا تمكین المرأة، ، تر��ة األالمرأة  ة، قضا�ا عملأ عنف ضد المر الالمشاكل األسر�ة، 

التحرش، مشاكل الصحة، قضا�ا التمییز، مشاكل قانون�ة/ قضائ�ة، التعل�م، الطالق، المخدرات، 
الخ�انة  ،مانج�ار، الزواج غیر الشرعي، عدم تحقیق األبتزاز المرأة، تعدد الزوجات، الزواج �اإلإ

 أعمال السحر والدجل والشعوذة.  ،الزوج�ة
 

  احتلت قض�ة العنف ضد المرأة المرت�ة األولى بین أبرز القضا�ا والموضوعات التي تم تناولها في
، تلیها المشاكل األسر�ة في المرت�ة الثان�ة ثم عمل المرأة في المرت�ة الثالثة، أما تر��ة المسلسالت

 األبناء فقد جاءت في المرت�ة الرا�عة. 
 

  إبراز قض�ة الخ�انة الزوج�ة والعالقات غیر المشروعة �أكثر من ر�زت معظم المسلسالت على
خ�انة  والذي عرض مثل  مسلسل ألعلى سعر  شكل و�أنها نمط منتشر في المجتمع المصري 

في مسلسل اللهم إني صائم أ�ضًا �قتها المقر�ة، �ما ظهرت الخ�انة الزوج�ة مع صد الزوج لزوجته 
مسلسل التطفئ الشمس الذي عرض العدید و ،  )إ�اد نصار(ومسلسل هذا المساء    )،مصطفى شع�ان (

 سود.مسلسل الحصان األو�ذلك ، من النماذج
 

 ) سواء العنف للعنف  مشهد  990تعرضت المرأة في المسلسالت للعدید من مظاهر العنف �معدل (
 وتمثلت مؤشرات العنف ف�ما یلي:المعنوي أو المادي أو �الهما 

جاء العنف المعنوي الذي تعرضت له المرأة في األعمال الرمضان�ة في المرت�ة األولى بواقع  -1
مع التعامل االحتقار واإلضطهاد والسخر�ة أو �الهما و في السب و ) لیتمثل للعنف مشهد 530(

هذا ، عشم إبل�س، یوم  30 ،ألعلى سعر ،مسلسل في الالال الند؛ مثل: سلوب غیر الئقأ�أة المر 
 . المساء 

 : مثل  )للعنف مشهد 326مع المعنوي في المرت�ة الثان�ة بواقع ( العنف الماديجاء عرض  - 2
 ،الحالل ،الحر�ا�ة مسلسالت: الضرب من الزوج أو األم أو األخ خاصة فيمع اإلهانة والشتائم 

 .طاقة نور ،خلصانة �ش�اكة ،هر�انة منها ،الحساب �جمع  ،وضع أمني

http://www.masrawy.com/arts/Tag/3896/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/arts/Tag/3896/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/arts/Tag/3896/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/arts/Tag/3896/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9#bodykeywords
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عروضة في بین أشكال العنف الماألخیرة في المرت�ة جاء العنف المادي علي الرغم من أن  -3
فلم �صل األمر إلى الضرب   ،نت األعنفة �امظاهر إال أن  )  للعنفمشهد    134بواقع (المسلسالت  

�نما و  (حالوة الدن�ا، ال تطفئ الشمس، أرض جو)، :�ما حدث في مسلسلفقط على الوجه والجسم 
(الحصان  :من سائق م�كرو�اص في مسلسل العام وصل األمر إلى ضرب المرأة في الطر�ق 

حدث في مسلسل طاقة نور  �ماأكثر من مرة في الشارع  ضر�ها �شكل حاد جداً �ما تم  ،األسود)
  مع الفنانة حنان مطاوع على ید بلطجي الحارة.

 

   ومن أبرز المسلسالت التي   ،)للعنفمشهد    839بواقع (�عد الرجل مصدر العنف األبرز ضد المرأة
�ش�اكة، لمعي القط، عشم إبل�س، رمضان �ر�م، اللهم إني صائم، هر�انة  ظهر فیها ذلك (خلصانة

 المدیر في العمل.  ماو�عتبر الزوج والخطیب في مقدمة ممارسي العنف ضد المرأة یلیه ،منها)
 

  مثل مسلسالت (الحر�ا�ة، ) للعنفمشهد  151مظاهر العنف من المرأة للمرأة �معدل (تعددت
األم لتظهر �صورة األخت و�ذلك  خاصة من جانب    ،ر، عشم إبل�س)الحالل، أرض جو، ألعلى سع

 سلب�ة ل�ست �ما تعودنا �ما یلي:
مثل مسلسل عشم إبل�س وشخص�ة دالل عبد العز�ز التي تتآمر ضد   األم المتآمرة على ابنائها  -1

األم التي ال  - 2 ابنها وال تساعده في استرجاع ذاكرته التي فقدها لتحقیق مصالحها الشخص�ة،
كما تساند ابنتها وتتسبب لها في االیذاء النفسي واستخدام األلفاظ الناب�ة معها مثل (انتي ز�الة)  

 علي في دور األم لنیلي �ر�م في مسلسل ألعلى سعر .في شخص�ة سلوى محمد  
�ما في شخص�ة فاد�ة عبد الغني في مسلسل هر�انة منها والتي   األم التي تخرب على بنتها -3

 كانت تفتعل المشاكل مع خطیب ابنتها وتحرضها دوًما عل�ه .
 

  اهتمت المسلسالت �المرأة وقضا�اها �شكل أكبر من اهتمامهم �المرحلة العمر�ة لها في سن المراهقة
مرة) للفت�ات،  945مرة) في مقابل ( 1810أو الطفولة حیث تكرر ظهور المرأة في المسلسالت (

من اإلناث قض�ة عمالة األطفال مسلسل الحساب  وقد أبرز ،مرة) للبنات في مرحلة الطفولة 31(و
  في البیوت.خادمات صغیرات السن �

  اهتمت الغالب�ة العظمى من المسلسالت �المرأة التي تع�ش في الحضر �شكل أكبر من التي تع�ش
ال الند) والذي ر�ز على شخص�ة المرأة الر�ف�ة الساذجة ف ماعدا مسلسل واحد هو (في الالفي الر�

 . النسائ�ة التي قدمها المسلسل �أحد النماذجوالسطح�ة 
 



5 
 

  ظهر المستوى االقتصادي المرتفع الم�الغ ف�ه أو المتوسط المرتفع �صورة أكبر من المستو�ات
  . أسلوب المع�شة  وأفي نمط الح�اة سواء مشاعر المشاهدین لستفز مالمنخفضة �شكل �ة االقتصاد

 

 � ومن أكثر مشهد سلبي) 1115(حوالي تصدرت الصورة السلب�ة للمرأة المشهد الدرامي ،
 -الحالل  - الحر�ا�ة  - (طاقة نور  :�الترتیبعلى الصورة السلب�ة للمرأة التي ر�زت المسلسالت 
 �فر دلهاب). - ال تطفئ الشمس  - ألعلى سعر

 ومن أبرز المظاهر السلب�ة التي تم رصدها �المسلسالت ما یلي :  
  في مسلسل�ما والمال�س الكاشفة والخارجة البذیئة انتشار المشاهد الملیئة �المخدرات واأللفاظ :  

 وعفار�ت عدلي عالم.والحالل وأرض جو ور�ح المدام الحر�ا�ة 
  العادات والتقالید من خالل التر�یز على المشاهد قامت معظم المسلسالت بترس�خ فكرة التحرر من

التي تتنافى مع عادات وتقالید المجتمع �تناول المرأة للمخدرات ولعب القمار وشرب الخمر والتدخین 
للسیدات والتي ظهرت في أكثر من مسلسل أبرزهم (الحر�ا�ة، ظل الرئ�س، حالوة الدن�ا، ال تطفئ 

 الشمس). 
  الترو�ج ل�عض مار�ات الت�غ والسجائر في �عض المسلسالت ور�طها  ظهور نمط جدید هذا العام�

�ما حدث في مسلسل (الحالة ج) �اإلضافة إلى مسلسل  المرتفعة  ب�عض الط�قات االجتماع�ة
 (الز�بق). 

  ر�ط حر�ة المرأة والتحرر من العادات والتقالید المجتمع�ة من خالل �عض الممارسات الخاطئة
ل�س المال�س الض�قة �ما في مسلسل رمضان �ر�م من خالل شخص�ة رو�ي كشرب المرأة للش�شة و 

 طوال حلقات المسلسل. 
  حراجها إاعتماد �عض المسلسالت على اإل�حاءات الجنس�ة التي تنتهك خصوص�ة المرأة وتتعمد

و�ذلك مسلسل ر�ح  )،مشهد ضا�ط الشرطة وهو یهدد دینا وه�فاء وهبي(الحر�ا�ة  ت:مثل مسلسال 
 . )تخلو حلقاته من اإل�حاءات واأللفاظ غیر الالئقة (المدام 

  خاصة المسلسالت التي تأخذ العدید من النماذج السلب�ة لشخص�ة المرأة األعمال الدرام�ة قدمت
 ،وهر�انة منها ،وفي الال ال الند ،وخلصانة �ش�اكة  ،ر�ح المدام  ت:القالب الكومیدي مثل مسلسال

 : ومن هذه النماذج ،وعفار�ت عدلي عالم 
فتاة تتعرض لعنف نفسي من قبل شاب �أخذ صورها  صورة  : ةلالشخص�ة السلب�ة قلیلة الحی -1

لم تتعامل مع الموقف �ا�جاب�ة  لب�ة وتظهر الفتاة �صورة س ،الشخص�ة من هاتفها الذي تم سرقته
 �ما قدمتها �اسمین عبد العز�ز في مسلسل هر�انة منها .  ید السارق داة في أ لكن �انت و 
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(أرض جو)    تحرش بها في مسلسلوالذي    االبتزاز المادي من مض�فة الطیران لرجل أعمال سعودي   -2
. 

  .في مسلسل (رمضان �ر�م)  الكذب والوصول�ة في شخص�ة ال�طلة التي تنكرت ألهلها  -3

  ، ي الالال الندف ،(اللهم إني صائم :في العدید من المسلسالت مثل ترس�خ فكرة الزوجة النكد�ة -4
 .عفار�ت عدلي عالم) ،طاقة نور  ، ر�ح المدام  ،هر�انة منها

  ،(في الالال الند ت:مسلسالمثل  ،تحمل المسئول�ةالتي ال ت التر�یز على صورة المرأة السطح�ة   -5
   س.یوم)  30 ،خلصانة �ش�اكة  ، ر�ح المدام  ،هر�انة منها

طاقة    ،الحصان األسود  ،هر�انة منها  ،(ألعلى سعرفي مسلسالت:  المرأة الخائنة والمتآمرة  ظهرت    -6
   .)طاقة القدر ،نور

انتازي في مسلسل (خلصانة  �شكل فذلك ظهر و  المرأة التي تعادي الرجل وترفض التصالح معه  -7
 �ش�اكة)

 صورة المرأة في المهن المختلفة 

   حتى أن �عض النقا�ات قدمت بالغات للنائب   ،المرأة في �عض المهن �صورة سلب�ة تظهر
 العام مثل: 

في مسلسل أرض جو للفنانة (غادة عبد صورة مض�فة الطیران  ظهرت: مهنة مض�فة الطیران - 
األخطاء �شكل سلبي وتعددت فیهما  )دن�ا سمیر غانم للفنانة (مسلسل "في الالال الند " و  الرازق)

هذه المهنة،  وفق ما أكدته نقا�ة الط�ار�ن في مصر وعددا من العامالت بعن هذه المهنة، وذلك 
 أن العمل یتسم �الجهل الواضح ف�ما یتعلق �أصول وقواعد عمل المض�فة. حیث أكدوا 

 )هر�انة منها) ومسلسل (وضع أمني(مسلسل ظهرت هذه المهنة �شكل سلبي في  مهنة الممرضة: -
لرصد العدید من نظرًا ببالغ إلى النائب العام  لجنة آداب المهنة بنقا�ة التمر�ضوقد تقدمت 

 المشاهد الدرام�ة التي تسئ إلى الممرضات.
حیث في �عض المسلسالت مثل مسلسل (وضع أمنى)  �شكل سلبي  عالم�ة  اإلظهرت    اإلعالم�ات: -

 ىعل ااخفتها تبر�را �أن هذا خطر  هاتعرف الكثیر من الحقائق والمعلومات المهمة ولكنظهرت �أنها 
حدى الشخص�ات إإلى ابتزاز وفضح  لجأت  ، �ما أنها  مع أن اإلعالم مهمته عرض الحقائق  ،ح�اتها

�ما صدر مسلسل    ،تر�د التعاون معها للحصول على األخ�ارالعامة �خدمة للعدید من الجهات التي  
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تمثل التي و  )لقاء الخم�سي( لمذ�عةدور اصورة سلب�ة عن اإلعالم من خالل (لمعي القط) أ�ضا 
لمصلحة العامة  �اصورة اإلعالم�ة السلب�ة التي تسعى دائًما لإلثارة على حساب المصداق�ة، وال تهتم  

یرسخ للمشاهد خالل المسلسل مما مال�س غیر الئقة ، وقد ظهرت �الشخص�ة فقطالشهرة و�نما �
فكرة أن اإلعالم ال �سعى للمصداق�ة في التناول و�نما �ل هدفه التشهیر و�ثارة الفتن والرأي العام 

صاح�ة شر�ة االنتاج االعالمي التي تستغل ، أما مسلسل (الحصان األسود) فقد ظهرت ف�ه فقط
 وتستغل جمالها لتحقیق أغراضها الغیر شر�فة . الها للتشهیر �صور وفیدیوهات الغیر،نفوذها وأمو 

الصورة السلب�ة لسیدات على  )طاقة نور) ومسلسل (ظل الرئ�س( مسلسلر�ز  سیدات األعمال: -
 ،تع�ش على نظر�ة المؤامرة والتحایل على القانون والوصول�ة، حیث ظهرت في س�اق �ونها  األعمال

 صورة المرأة التي تحمل من الحقد والكراه�ة. إلى �اإلضافة 
   ر�زت المسلسالت التي تتناول صورة المرأة في المستو�ات االقتصاد�ة المرتفعة على الصورة

مثل  تع�ش على نظر�ة المؤامرة والسطح�ة والكذب فأبرزتها على أنها المرأة التيالسلب�ة 
مقارنة  �المرأة في  )،ألعلى سعر ،هر�انة منها ،یوم  30 ،طاقة نور ،ظل الرئ�س(  ت:مسلسال

المستو�ات االقتصاد�ة األقل التي تنوعت في الصورة المقدمة بین نموذج المرأة المعیلة المكافحة 
  ونموذج المرأة االنتهاز�ة  )،زي الصحةأ  ،القدرطاقة    ،الحساب �جمعمسلسالت: (�ما في    الجدعة

رمضان ت (مسلسالفي    �ما  الذي قد �صل إلى تشو�ه صورة المرأة �شكل عام في األح�اء الشعب�ة
 .  )الحالل ،الحر�ا�ة ،كر�م 

عن دور المرأة فكانت نسبتها  التي تم رصدها �المسلسالت �جاب�ة اإلأما عن النماذج 
 : ، ومن أبرزها %)44.41(

التي تقاوم إصابتها �السرطان والتي القو�ة المرأة شخص�ة ظهرت  (حالوة الدن�ا) في مسلسل - 1
المجتمع�ة من المرأة �كافة المستو�ات،   مساندة)، �ما ظهر دور الهند صبري جسدتها الفنانة (

 .مناخ مالئم لهاتهیئة حاولن و  اتالصد�قاألخوات و الجدة و حیث ساندتها األم و 
رغم ) شخص�ة المرأة القو�ة التي علي ال�ر�م نیللي جسدت الفنانة (في مسلسل (ألعلى سعر)  - 2

على الرغم ،  تنهارم  �ل ذلك ول  تإلى أنها واجهوعائلتها  خ�انة زوجها وأصدقائها المقر�ین  من  
من �عض التصرفات السلب�ة التي �مكن وصفها �حاالت التخ�ط التي البد أن �مر بها أي 

  شخص یتعرض لهذه الخ�انة.
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على   تي تساعد من حولهاظهرت الفنانة (�سرا) في صورة المرأة الفي مسلسل (الحساب �جمع)    - 3 
في  )ناردین فرج، �ما ظهرت الفنانة ( الرغم من الضغوط النفس�ة واالجتماع�ة التي تتحملها

 .دور الناشطة التي تحارب من أجل قض�ة عمالة األطفال
فى صورة الزوجة المخلصة التى تسافر منة شلبي)  ظهرت الفنانة (في مسلسل (واحة الغروب)      - 5

ى مكان عمله �الرغم من المخاطر والضغوط التي تتعرض لها من المجتمع  لإمع زوجها 
 البدوي المح�ط بها .

التي تساند صد�قها ظهرت الفنانة (شیري عادل) في صورة المرأة    في مسلسل (الحصان األسود)  -6
 . تتعرض لهاعلى الرغم من الضغوط التي 

 اإلعالنات: صورة المرأة في : ثان�اً 
 أوًال: اإلعالن التجاري: 

جاءت معظم اإلعالنات التجار�ة والتي تستهدف المرأة �صفة أساس�ة في منتجاتها خادشة  •
  .هارفست  طماطم) صلصةغذائي (لمنتج للح�اء مثل إعالن 

مسیئة للمرأة  اً ق�م توحمل، المقدمةاتسمت �عض اإلعالنات �السطح�ة الشدیدة في الفكرة  •
المرأة �كل، حیث لمحت إعالنات األجهزة المنزل�ة والمك�فات إلى دعوة ولألسرة المصر�ة 
غیرها من المشاهد أو أفعاله �المنزل، و  نت�جة لتعرقهزوجها ن النفور مللتخلي عن بیتها و 

 .)، فر�ش  توشی�ا( شعارًا لفظً�ا لها )اختاري صح (تتخذ من التي المحرضة 
 إعالن یدعو للتحرش مثل (إمبراطور)  •

 : اإلعالن االجتماعي:ثان�اً       
األسئلة ، حیث وجهت لها �عض  عالنات التبرعاتظهرت �عض مظاهر اإلساءة للمرأة في إ  •

المع�شة في ظل عدم توافر م�اة، مثل وطر�قة شرب الم�اة و غیر الالئقة عن أسلوب الح�اة 
، �ما �انت �عض إعالنات التبرعات األخرى أش�ة �إعالنات (دالل عبد العز�ز)إعالن الفنانة  
 . صورة المتسولةفي عجوز سیدة الذي قدم و  )،سعد عمروالفنان (إعالن  للتسول مثل

، النساءمن خاصة و المشاهدین في ذعر  )به�ة لسرطان السیدات(عالن مستشفى تسبب إ  •
 )؟الدور على مین �ا ترى (جملة  علىحیث ر�ز اإلعالن 

 ثالًثا : البرامج :
رامز تحت ( يبرنامجمثل برامج التسل�ة والفكاهة الرمضان�ة تعددت التجاوزات في حق المرأة في  •

شتائم وتجاوزات لفظ�ة فجة من عظم الحلقات من م) نظرًا لما تحتو�ه هاني هز الجبل(  ) واألرض
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في  ن ظهرت الفنانات التي تم استضافته�ما ، تم تدبیره لهم ضیوف �عد التعرض للمقلب الذي ال
 مثل: �شكل �بیر لشتائم ل هن استخدامفي برنامجه �صورة غیر الئقة سواء على مستوى المل�س أو 

 ألفاظ غیر الئقة.حذفت معظم أجزاء الكالم ألحتواءه علي حلقة الفنانة ف�في عبده التي  −
 قام رامز جالل �طرحها على األرض والنوم فوقها.، والتي الفنانة نسر�ن أمین حلقة  −
 حلقة الفنانة سهیر رمزي والسخر�ة التي تعرضت لها �شكل �بیر في تقد�م رامز لها.  −
 رامز تحت االرض  –السب �االم في برامج المسا�قات مثل برنامج هاني هز الجبل  −

  المسلسالت :الرسائل التي تحملها 
 الرسائل السلب�ة :

 از وال تهتم �المصداق�ة .أن اإلعالم مهنه إبتز  -
 �ها الكثیر من الفسادالحكوم�ة غیر مؤهلة �شكل جید لعالج المرضي و وزارة الصحة  أن مستشف�ات   -

 من األفضل العالج في المستشف�ات الخاصة .، و 
 المض�فات لرجال األعمال الخل�جین . ازإبتز  -
 في مصر والوضع األمني.مع حالة الطوارئ الدخول بدون تفت�ش أمني وغ�اب  -
 إلدارة الشر�ات أنما فقط للمكائد والمصائب واألحقاد . یتفرغنسیدات األعمال ال  -
 ل والشعوذه �حل لكثیر المشاكل الح�ات�ة .ترس�خ فكرة أعمال الدج -
 وق القانون .أن رجال القانون ف -
 ستشراء الفساد فى مؤسسات الدولة ا -

 الرسائل اال�جاب�ة  : 

 . المرأة المعیلة المكافحة الجدعة ( الحساب �جمع ) -
 . المرأة القو�ة التى تقاوم المرض �مساندة أفراد أرتها ( حالوة الدن�ا ) -
          تتغلب على مشاكل الح�اة �الرغم من خ�انة الزوج وتخلى األهل عنها  المرأة القو�ة التى -

 (ألعلى سعر ) .
 . أى ظرف ( واحة الغروب )وتحت المرأة التى تساند زوجها فى أى مكان  -
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 رؤ�ة النقد�ة للتقر�ر من أ.د. مني الحدیدي  

 جامعة القاهرة    –أستاذ االعالم 

التحلیل�ة والنقد�ة للعام الثاني علي التوالي لمجمل الخرائط التل�فز�ون�ة �القنوات التل�فز�ون�ة جاءت الدراسة 

م)  ٢٠١٧ه (یولیو ١٤٣٨الرسم�ة والخاصة المصر�ة وعدد من القنوات العر��ة علي مدي شهر رمضان الكر�م 

المشاهدین وما تحظي �ه من نسب انطالقا من دور التل�فز�ون في تكو�ن الصورة اإلعالم�ة لدي قطاع �بیر من 

 مرتفعة من المشاهدة والمتا�عة

ثرة في صناعة التل�فز�ون درام�ا ؤ �مثل التقر�ر جهد اعلم�ا جدیر �االهتمام من الجهات المتعددة المعن�ة والم -
م�ة و�رامج�ا واعالن�ا ،إنتاج�ا وعرضا وتقی�ما حتي نستثمر إمكانات التل�فز�ون وفنونه �قوة ناعمة في التن

 .المستدامة داخل�اوتسو�قا للمجتمع والشعب المصري خارج�ا في عصر الفضاء المفتوح
�عكس التقر�ر عدد من الموءشرات ؛ �م الدراما المنتجة خص�صا للعرض خالل هذا الشهر الفضیل و�روز  -

 .ال�طوالت النسائ�ة والقضا�ا الخاصة �المرأة . علي حساب البرامج
�قائم �االتصال تأل�فا و�خراجا جاء محدودا مقارنة �الرجال . �استثناء مسلسل : مشار�ة العنصر النسائي   -

واحة الغروب اخراج �املة ابو ذ�ري  وسینار�و مر�م نعوم وهالة الزغندي ومسلسل حالوة الدن�ا سینار�و 
ج مر�م سماء عبد الخالق وأنجي القاسم ومسلسل الحالل سینار�و سماح الحر�ري وسینار�و الحر�ا�ة اخرا

 .احمدي
رسم الشخص�ات النسائ�ة جاء م�الغا ف�ه علي مستوي المظهر الخارجي �ما في ذلك المك�اج والمال�س  -

والتصرفات واإلسقاطات واإل�ماءات التي ال تتناسب مع الدور المطلوب من فن الدراما في االرتقاء �الذوق 
  العام . والدعوة لمقومات جودة الح�اة

�ة ال یتفق مع طب�عة التر�ی�ة السكان�ة لمصر وا�ضًا اغفال دراما رمضان لما �عرف إهمال المراة الر�ف -
  �السیر الذات�ة للشخص�ات النسائ�ة لمن اثروا الح�اة المصر�ة علي مدي العصور في مختلف المجاالت

تجاهل المستو�ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة المختلفة والتر�یز علي عالم االثر�اء وتجار المخدرات والخارجین  -
عن القانون وما یتمتعوا �ه من رفاه�ة الح�اة مما یوءثر علي الشعور �االح�اط لدي القطاعات اآلخري . 

 و�غري �ات�اع السلو��ات المرفوضة
وأخیرا غ�اب الدور االنتقايء للقنوات العارضة �حجة ان االعمال تصور حتي اخر ا�ام الشهر ال �عفیها  -

  . من حسن اخت�ار الموضوعات واإلنتاج المناسب للشهر الفضیل
وتح�ة واج�ة لكل من ساهم في تقد�م اعمال علي مستوي من الجودة شكال ومضموًنا حققت للمشاهدین  -

  المتعة والمنفعة .
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   المحام�ة / نهاد ابو القمصان رؤ�ة النقد�ة للتقر�ر من 

 المحام�ة �النقض وخبیرة قضا�ا المرأة 

الزالت قض�ة المرأة واالعالم محل جدل ونقاش , فرغم �افة الجهود العدیدة التي تبذل لدعم حقوق 
لمصر�ة  في مسیرة تقدمها المرأة  ما زالت صورة المرأة في وسائل اإلعالم ال تعبر عما وصلت إل�ه المرأة ا

وال تعكس التنوع الثقافي واالجتماعي والفكري والتنموي الذي وصلت إل�ه الیوم , حیث تقدم العدید من 
 .االعمال صورة  نمط�ة عن المرأة المصر�ة  وتكرس دورها االنجابي دون االنتاجي والمجتمعي والس�اسي

مال درام�ة واعالن�ة و�رامج حیث �حظي هذا و�شهد شهر رمضان من �ل عام س�اق �بیر لتقد�م اع 
الشهر �أعلي اجتماع عائلي واسري ومن ثم اعلي نسب مشاهدة  , لذا �أتي الرصد االعالمي لما �قدم في 

 شهر رمضان �أولو�ة لمعرفة ��ف�ة تشكیل الرأي العام وادوات واتجاهات  التأثیر علي المجتمع 

بل ال �عد الرصد لصورة المرأة في االعمال الرمضان�ه قض�ة نسو�ة فقط وانما قض�ة وطن�ة لتحلیل 
 ادوات بناء الق�م في المجتمع المصري  

وقد قام المجلس القومي للمرأة برئاسة الد�تورة ما�ا مرسي ومن خالل لجنة اإلعالم برئاسة أ.د.سوزان 
إلعالنات والبرامج واألعمال الدرام�ة المقدمة خالل شهر رمضان القلیني، برصد وتحلیل صورة المرأة في ا

لتحدید مظاهر الصور اإل�جاب�ة والسلب�ة للمرأة في تلك األعمال، وقامت اللجنة اإلعالم�ة �جهد �بیر النجاز 
 الرصد من خالل عدة ادوات �حث�ة  منها :

 مسلسل   30ل�الغ عددها الحصر الشامل لكل المسلسالت التي تم بثها خالل شهر رمضان، وا -1
تصم�م استمارة تحلیل مضمون من حیث الشكل والمضمون وقد تم التحلیل علي مستوي المشهد  -2

 كوحدة للتحلیل، وتضم هذه اللجنة العدید من خبراء اإلعالم
طالب وطال�ة من قسم علوم االتصال واإلعالم �كل�ة اآلداب جامعة   59تشكیل فرق �حث�ة مكونة من    -3

تم تدر�بهم على استمارة التحلیل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة , وهو امر عین شمس، و 
شدید االهم�ة لما له من دور في تكو�ن وتدر�ب اج�ال جدیدة مدافعین عن قضا�ا المرأة من االعالمیین 

 واالعالم�ات من خالل الممارسة 
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المسلسالت والبرامج واإلعالنات التي تم عرضها هذا متا�عة موقف الصحف والنقاد والمجتمع من  -4
 العام خالل شهر رمضان.

 :رصد التقر�ر عدد من االستنتاجات التي تم التوصل إلیها منها  
ارتفاع عدد قضا�ا المرأة والتي تم مناقشتها في المسلسالت، وتمثلت في  -  علي مستوي القضا�ا •

ت�ة األولى بین أبرز القضا�ا والموضوعات التي قض�ة) احتلت قض�ة العنف ضد المرأة المر   20(
تم تناولها في المسلسالت، منهاالعنف المعنوي , وقدمت الرجل مصدر العنف األبرز ضد المرأة  
, �ما ر�زت معظم المسلسالت على إبراز قض�ة الخ�انة الزوج�ة والعالقات غیر المشروعة �أكثر 

 ي  من شكل و�أنها نمط منتشر في المجتمع المصر 
: ر�زت علي المرأة وقضا�اها �شكل أكبر من اهتمامهم   علي مستوي التصن�ف الجغرافي والعمري  •

�المرحلة العمر�ة لها في سن المراهقة أو الطفولة �ما اهتمت �المرأة التي تع�ش في الحضر �شكل  
 أكبر من التي تع�ش في الر�ف.

ع الم�الغ ف�ه أو المتوسط المرتفع  : ظهر المستوى االقتصادي المرتف  علي المستوي االقتصادي •
 �صورة أكبر من المستو�ات االقتصاد�ة المنخفضة  

اعتماد �عض المسلسالت على اإل�حاءات الجنس�ة التي تنتهك  علي مستوي المضمون : •
خصوص�ة المرأة وتتعمد إحراجها مثل مسلسالت, صور غیر نمط�ة وان �انت سلب�ة للمرأة مثل 

ئها , �ما ظهرت المرأة في �عض المهن �صورة سلب�ة، حتى أن �عض األم المتآمرة على ابنا
النقا�ات قدمت بالغات للنائب العام مثل , مض�فة الطیران , مهنة الممرضة , اإلعالم�ات , 

 سیدات األعمال والمحام�ات
 :%) ، ومن أبرزها44.41كما رصد التقر�ر اعمال قدمت نماذج ا�جاب�ة وصلت نسبتهاالي  (

 مرأة القو�ة التي تقاوم إصابتها �السرطان , �ما ظهر دور المساندة المجتمع�ة من شخص�ة ال
المرأة �كافة المستو�ات، حیث ساندتها األم والجدة واألخوات والصد�قات وحاولن تهیئة مناخ 

 مالئم لها.
 ها شخص�ة المرأة القو�ة التي علي الرغم من خ�انة زوجها وأصدقائها المقر�ین وعائلتها إلى أن

واجهت �ل ذلك ولم تنهار، على الرغم من �عض التصرفات السلب�ة التي �مكن وصفها  
 �حاالت التخ�ط التي البد أن �مر بها أي شخص یتعرض لهذه الخ�انة. 

  المرأة التي تساعد من حولها على الرغم من الضغوط النفس�ة واالجتماع�ة التي تتحملها، و
 ة عمالة األطفال.دور الناشطة التي تحارب من أجل قض�
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  الزوجة المخلصة التى تسافر مع زوجها إلى مكان عمله �الرغم من المخاطر والضغوط التي
 تتعرض لها من المجتمع البدوي المح�ط بها .

  .صورة المرأة التي تساند صد�قها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها 

 لتقر�ر انها اما  كما رصد التقر�ر صورة المرأة في اإلعالنات والتي رأي ا
خادشة للح�اء او اتسمت �عض اإلعالنات �السطح�ة الشدیدة ومعاد�ة لالسره �حملة �عنوان    •

 (اختاري صح) .
مسیئة للمجتمع  او مثیرة للذعر مثل  إعالنات التبرعات االجتماع�ة او إعالن مستشفى   •

 (به�ة لسرطان السیدات) 
 ماعرف �المقالب او الفكاهة وما �ه من تجاوزات  -كما رصد التقر�ر برامج  •

 مالحظات علي التقر�ر
متعددة , �عضها شدید  قدم التقر�ر جهد �بیر ودقیق في الرصد حیث تم استخدام منهج�ات �حث�ة -1

 الصعو�ة مثل الرصد الرقمي للمشاهد وتصن�فها , وهو ما �حتاج عدد �بیر من الخبراء و الراصدین 
طالب وطال�ة من  59تعاملت لجنة االعالم بذ�اء �بیر حیث قامت بتشكیل فرق �حث�ة مكونة من  -2

بهم على استمارة التحلیل في قسم علوم االتصال واإلعالم �كل�ة اآلداب جامعة عین شمس، وتم تدر�
إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة , وهو امر شدید االهم�ة لما له من دور في تكو�ن وتدر�ب 

 اج�ال جدیدة مدافعین عن قضا�ا المرأة من االعالمیین واالعالم�ات من خالل الممارسة 
مثل وصف المشاهد مرتفعة رغم تمیز الرصد �الدقة انه تخطي منهج الرصد لتقد�م اراء حكم�ة  -3

المستوي االقتصادي انها تقدم �شكل مستفز لمشاعر المشاهدین سواء في نمط الح�اة أو أسلوب 
المع�شة , و�صرف النظر عن صحة الرأي  من عدمه لكنه " رأي في موضع الرصد " فكان من 

اوالضع�ف اما الحكم  االحري االلتزام �منهج الرصد في مقارنة مشاهد المستوي المرتفع مع المتوسط
الس�ما ان نجاح المسلسالت التر�ي قال عنه المتخصصون   - �كونها مستفز فر�ما في غیر موضعه  

 انه نت�جة ما بها من ابهار في المنازل ومستوي المع�شة 
قدم التقر�ر اراء حكم�ه في االعمال الدرام�ة االعالنات والبرامج حیث  اعلن التقر�ر رأي بوضوح في  -4

عمال اما �ونها ا�جاب�ة او سلب�ة او تنافي ق�م االسره , وخطورة مثل هذه االراء انها نسب�ة �عض اال
ولم یتم تقد�م اداة التحلیل التي بني علیها هذا الرأي , ففي �عض االعمال انقسم المشاهدین �ونها 

روج منها  و�عض اعمال لصالح المرأة حیث تساعد علي رفع وعیها �المعاناة التي تواجهها واهم�ة الخ
 المشاهدین وجدوا انها اعمال تهدم االسرة 
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أشار  التقر�ر علي استح�اء  أن هناك توازنا موضوع�ا ومراع�ا للصورة التي �جب أن تكون علیها  -5
% فهو امر 44.41صورة المرأة في في االعمال الدرام�ة , فاذا �انت المشاهد اال�جاب�ة وصلت الي  

 جة جهود تراكم�ة من الرصد لسنوات ا�جابي �التأكید, جاء نت�
اشار التقر�ر الي صور سلب�ة وصور ا�جاب�ة قدمت عن المرأه وهنا �عكس امر محمود للقائمین علي  -6

�وظ�فة من وظائف الدراما، �حیث تكون الدور  صناعة الدراما لعدم االنق�اد لما یتم محاولة  أقحامه
الم�ادر والق�ادي لتحقیق التغییر المجتمعي , فهو في تقدیري ل�س دور الدراما الرئ�سي وانما دورها 
الدخول �قوه وجرأة لمشكالت المجتمع وتحلیلها ووضع المجتمع امام مسئولیته في التعامل معها _ اي 

 .السلب�ة �ما اال�جاب�ه   ان تكون الدراما انعكاس لالنماط
 توص�ة 

شكل هذا التقر�رخطوة هامة لرسم صورة متكاملة لالعمال الدرام�ة و�عض البرامج والحمالت االعالم�ة 
, ما قدمته والنواقص التي �حاجة الي استكمالها ,   لذا هذه الخطوة البد ان �ستت�عها خطوات اخري 

 منها 
ر�ما عدد محدود منها �كون قد اهتم �صورة خاصة ل�كون تقد�م  تقر�ر تحلیلي ل�عض االعمال  -

اداه لتوع�ه صناع الدراما �صورة اكثر تفصیل�ة حول قضا�ا المرأة والمعالجات الدرام�ة والفن�ة لها 
 دون االخالل �قواعد العمل الدرامي 

تشكل   عقد عدد من اللقاءات مع صناع الدراما والبرامج للدراسة والعمل معا علي تقد�م اعمال -
انعكاس للتطورات االجتماع�ة والثقاف�ة وادوار المراة في المجتمع , �القاض�ات , رئ�سات شر�ات 
كبري , وز�رات , ومحافظات لمحافظات مختلفة الس�ما �عد تولي سیدة لمنصب محافظ ال�حیرة , 

 واخري مستشار الرئ�س لالمن القومي 
للمرأة المصر�ة ودورها في �افة المجاالت دعم صناع الدراما �قصص تعكس  االدوار الهامة  -

الس�ما غیر النمط�ة وا�ضا المرأة المعیلة " الشق�انة " دون ت�اكي او ت�اهي وانما لتعلب الدراما 
 .دور مرأة تعكس المجتمع �كل تفاعالته 

 

 

 


