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 صىرة املرأة انعربيت يف انذراما انتهفزيىنيت نذي طانباث جامعت االنبار
 حممذ حامذ عبذ اجلابريانذكتىر 

 آلداباكهيت  –جامعت األنبار 
 املستخهص

العمماء كالباحثيف العرب حظي مصطمح الصكرة الذىنية بحضكر متزايد عند 
كاالجانب كفي العمكـ االجتماعية المختمفة منذ بدايات القرف العشريف كلكنيا اتخذت صفة 
العمـ منذ خمسينيات القرف الماضي حيث اسيمت العديد مف الدراسات كالكتب لمعديد مف 

ي اتخاذ الفرد كتسيـ الصكرة الذىنية ف الباحثيف كالكتاب كالمفكريف في ارسيا مفيكـ الصكرة.
لقرارتو كاتجاىاتو سكاء كاف ذلؾ سمبان أك إيجابان كىي بيذا إحدل القكل النفسية اك البدنية التي 
تحدد اتجاىات الفرد كانماط سمككو كىي قابمة لمتغيير النيا عممية ديناميكية تتغير كتتبدؿ 

سية كالثقافية, بحسب تطكر الكاقع االجتماعي كتغير األكضاع االقتصادية كالظركؼ السيا
كتبعان لذلؾ فاف االستخداـ العقمي لمصكرة الذىنية يعني قدرة الفرد عمى اإلدراؾ كالمكازنة فيما 
يجاد المقارنة بينيما تجاه األشياء لمكصكؿ إلى اتخاذ القرارات  يمتمكو مف تراكمات معرفية كا 

ث, جاء اكليا تحت عنكاف فقد تـ تقسيمو الى ثالثة مباح البحث ككفقا لمتطمبات .كالحكـ عمييا
كجاء , كمنيج البحث(, اىداؼ البحث اىمية البحث, اإلطار المنيجي لمبحث )مشكمة البحث,

بعنكاف التمفزيكف كتشكيؿ الصكرة كفيو محكريف ىما )خصائص التمفزيكف, دكر  المبحث الثاني
 (.التمفزيكف في تشكيؿ الصكرة
 الدراسة الميدانية كالنتائج التي تمخضت عنيا.  فتضمفاما المبحث الثالث 

Abstract 
It received term mental image of a growing presence of the scholars and 

researchers Arabs and foreigners in the various social sciences since the 
beginning of the twentieth century, but it has taken the recipe of science since the 
fifties of the last century where many studies and books contributed to many 
researchers, writers and thinkers in Arsha concept image. otsem mental picture in 
the decision of the individual to its decisions and trends whether it be Positively or 
negatively and is this one of the psychic powers or physical that determine the 
individual trends and patterns of behavior and are subject to change because it is 
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a dynamic shift and change depending on the evolution of the social reality of the 
process of changing economic conditions, political and cultural conditions, and 
accordingly, the mental use mental image means an individual's ability to perceive 
and budget as owned accumulations of knowledge and the creation of comparison  
Between them toward the things to get to the decision-making and governance 
Alleha. oofaqa the requirements of the research has been divided into three 
sections, the first of came under the methodological framework address of the 
search (research problem, the importance of research, the goals of the research, 
and the research methodology), while the second is titled TV and the formation of 
the image and the two axes (TV properties, the role of television in shaping the 
image. 

The third section Vtnolna the field study and the results of the. 
 نهجياملبحث االول: االطار امل

 مشكلة البحث

ُيعدُّ اختيار مشكمة البحث كتحديدىا أحيانان أصعب مف إيجاد الحمكؿ ليا, فالمشكمة قد 
تككف مكقفان أك قضية أك فكرة أك مفيكمان يحتاج إلى البحث كالدراسة  لمكقكؼ عمى مقدماتيا 

ككضعيا في كبناء العالقات بيف عناصرىا كنتائجيا كاعادة صياغتيا عف طريؽ نتائج الدراسة 
لذلؾ جاءت مشكمة البحث في التعرؼ عمى صكرة المرأة العربية كما  .(1)االطار العممي السميـ

كمعرفة االشكاؿ الدرامية التي  ,لعربية لدل طالبات جامعة االنبارتعرضيا القنكات القضائية ا
 يمكف اف تشكؿ المرأة صكرتيا عف طريقيا, كمعرفة سمبية كايجابيات ىذه الصكرة.

 أهموة البحث : 

تعد بحكث الجميكر مف البحكث الميمة لمتعرؼ عمى عادات الجميكر في التعرض 
لكسائؿ اإلعالـ ككيفية استخدامو ليا كتفضيمو كأىـ دكافعو كاشباعاتو المتحققة مف التعرض 
ليذه الكسائؿ, كالسيما أف ميمة كسائؿ اإلعالـ ىي التعرؼ عمى االحتياجات الحقيقية 

رضاء رغباتو كيتـ ذلؾ عف طريؽ اساليب خاصة قاـ عمى تطكيرىا كبار عمماء لمجميكر كا  
النفس, كعندما تنجح كسائؿ اإلعالـ في إرضاء ىذه االحتياجات فأنيا تضمف إقباالن 

. كتنبع اىمية البحث مف ككنو يتناكؿ صكرة المرأة في الدراما التمفزيكنية لدل شريحة (2)كتجاكبان 
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اال كىي )طالبات الجامعة( باعتبارىا مف الطبقات المثقفة  ميمة مف شرائح المجتمع
كاالكاديمية كلدييا مف النضج كالكعي الثقافي مما يعطينا فكرة عف صكرة المرأة التي تعرض 
عف طريؽ الدراما التمفزيكنية, كبالتالي اعطاء االنطباعات التي تككنت لدييا عف ىذه الصكرة, 

الجامعات لمدراما التمفزيكنية كاالشكاؿ الدرامية التي  فضال عف رصد حجـ التعرض لطالبات
 تتعرض ليا.

 اهداف البحث

يجب عمى الباحث العممي أف يضع نصب عينيو األىداؼ المتكخاة مف القياـ بالبحث 
 .(3)إذ يمكف صياغة مجمكعة مف النقاط تمثؿ الخطكط العريضة لتمؾ األىداؼ

 المرأة عند طالبات جامعة االنبار.التعرؼ عمى طبيعة الصكرة المككنة عف  -1
التعرؼ عمى درجة اعتماد طالبات جامعة االنبار عمى الفضائيات العربية لتشكيؿ  -2

 صكرتيف عف المرأة العربية.
 التعرؼ عمى االسباب كالعكامؿ التي ادت الى تككيف تمؾ الصكرةػ  -3
 التعرؼ عمى االشكاؿ الدرامية التي عف طريقيا تشكؿ المرأة صكرتيا. -4
 التعرؼ عمى المالمح االيجابية كالسمبية التي تعكسيا الدراما العربية.  -5

 منهج البحث
)اذا كاف المنيج يمثؿ مجمكعة مف القكاعد كاالجراءات التي يجب اف يتبعيا الباحث 
لمكصكؿ الى النتائج  المستيدفة فأنو يمثؿ ايضان اداة الباحث في السيطرة عمى البحث بصفة 
عامة كضبط اجراءاتو طبقان لألجراءات كالقكاعد المعيارية المميزة لكؿ منيج ككذلؾ يشير مف 

كيعد ىذا البحث مف البحكث  (4)طبيقية الى طريقة التعامؿ مع القاعدة المعرفية(الناحية الت
بؿ يمتد مجاليا الى  فقطالكصفية التي ال تعتمد عمى مجرد جمع البيانات االحصائية كتكفيرىا 

تصنيؼ البيانات كالحقائؽ التي جرل الحصكؿ عمييا كمف ثـ القياـ بتفسيرىا كتحميميا تحميال 
 استخالص النتائج منيا.شامال لغرض 

 جماالت البحث.

 المجال المكاني. -1
 االنبار. جامعةتمثؿ المجاؿ المكاني في 
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 المجال الزماني. -2
كشممت ىذه  (1/7/2015 - 1/4/2015لمبحث لمفترة مف ) يامتد المجاؿ الزمان

 النتائج.الفترة اعداد استمارة االستبياف كتكزيعيا عمى افراد العينة كمف ثـ استخالص 
 المجال البشري. -3

عينة مف  لجأ الباحث الى اختيارك االنبار  طالبات جامعةتمثؿ المجتمع البشرم في 
 طالبات كمية الحاسكب كعينة مف طالبات كمية التربية لمبنات.

 املبحث انثاني: انتهفزيىن وتشكيم انصىره 
 خصائص التلفزووناوال: 

, حامالن المفتكحة عمى مدار الميؿ كالنيارأصبح التمفاز مف دكف منازع مدرسة الشعب 
قدران كبيران مف المعارؼ كالمعمكمات كاالتجاىات التي يمكف أف تسيـ في تدعيـ منظكمة القيـ, 
أك قد تعمؿ عمى تدمير المنظكمة القيمية كىذا ما يحّمؿ اإلعالـ مسؤكلية ضخمة في تعميـ 

فضالن عف قدرة التمفزيكف عمى نقؿ األلكاف بشكؿ كاضح بفضؿ  (5)ربية المجتمع كموكتثقيؼ كت
البث الرقمي شديد الكضكح كالتركيز الذم يمكف بو إظيار التفاصيؿ بااللكاف حيث يككف 

كاشمؿ مما لك كانت صكرة غير ممكنة اك عادية ككاف المشاىد يرل األحداث  تأثيرىا أكبر
الحقيقية امامو, كاف التطكر المتنامي لمتقنيات الحديثة ىك أحد نتائج نشاط اعـ باتجاه الرقمية 
كنقصد بذلؾ رقمية الصكرة كالصكت كالمعطيات كاستخداـ البرامج الحاسكبية كاجياؿ جديدة 

نيات. بعد اف كانت محصكرة مف قبؿ في قطاعات البث األذاعي تعتمد عمى االلكترك 
كىذه الخصكصية تساعد التمفاز عمى نقؿ الرمكز  .(6)كاالتصاالت عف بعد كالتنقية المعمكماتية

بشكؿ مباشر مما يسيؿ عمى المتمقي فيـ الحدث كاستيعابو عف طريؽ المؤثرات البصرية 
 (7)كيخفض مف الجيد المبذكؿ اللتقاط المعانيكالصكتية, كيسيؿ ذلؾ مف عممية اإلدراؾ, 

حتى صار التمفزيكف أضخـ كسيمة اتصالية بسبب استحكاذه عمى اىتماـ الرأم العاـ كبفضؿ 
 :(8)العكامؿ اآلتية

 استحكاذه عمى حكاس اإلنساف كمخاطبتو لإلدراؾ. -1
 سرعة متابعتو لألحداث الجارية في العالـ. -2
 سيكلة عرضو عمى الجميكر. -3
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السيكلة أيضان تكمف في بثو المباشر نتيجة حصكلو عمى المعمكمة المباشرة كالسريعة 
عمى مدار اليكـ لذا فإف التمفزيكف في حاؿ تكافره يفكؽ تأثيره كؿ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم 

كلمتمفزيكف جانب إنساني عالي القيمة يتمثؿ في تسييؿ نقؿ المعمكمات كالتعرؼ عمى  األخرل.
خريف كىذا ما فتح السبؿ الجديدة أماـ البشرية لمتفاىـ كالتعاكف كنقؿ المعرفة خبرات اآل

كالخبرات بيف األفراد كالشعكب, كما أنو فتح مجاالت جديدة في الثقافة كالتعارؼ بيف الشعكب 
. فالتمفزيكف غالبان ىك الكسيمة اإلعالمية األكثر أثران (9)كاالتصاؿ الحضارم كاإلنساني بيف األمـ

ف الكسائؿ المباشرة كغير سمككية كاتجاىات األفراد كقيميـ كمثميـ االجتماعية فيك يجمع بيفي 
لمرئية كالسمعية كاقرب إلى التفاعؿ االجتماعي اإلنساني مف كسائؿ أخرل, كفي ضكء ىذه ا

األىمية يعد التمفزيكف مف القنكات الفكرية الميمة بما لو مف تأثير كاضح كميـ في سمككية 
إذ إف التمفزيكف يعتمد عمى حاستي السمع كالبصر في كقت كاحد  (10)افراد المجتمعكاتجاه 

%"  90%" مف معمكماتو كمعارفو كيحصؿ مف ىذه النسبة " 98كبيا يكتسب الفرد ما يقارب "
كفيما يأتي أىـ الخصائص التي  .(11)%" عف طريؽ السمع 8مف معارفو عف طريؽ البصر ك"

 يتمتع بيا التمفزيكف:
, كلو القدرة عمى تكبير (12)التمفزيكف بيف الرؤية كالصكت كالحركة كاأللكاف يجمع -أ 

 األشياء الصغيرة كتحريؾ األشياء الثابتة.
 .(13)بفضؿ الصكرة, حظي التمفزيكف بثقة مشاىديو كتصديقيـ لو كالسمع كاالنتباه -ب 
 يخاطب التمفزيكف مشاىديو بالصكرة التي تعد كسيمة إيضاح. -ج 
بيا في نقؿ مضاميف األحداث, باستخداـ تقنية األقمار السرعة التي يتميز  -د 

 .(14)الصناعية
قدرة التمفزيكف عمى تحقيؽ معظـ أىداؼ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم, كاإلعالـ  -ق 

 .(15)كالتعميـ كالتثقيؼ كالترفيو
استطاع التمفزيكف أف يمنح المسرح كالسينما امتدادا كانتشارا مكانيا كزمانيا غير  -ك 

كالمسرح الذّيف لـ يككنا يتجاكزاف حدكد الصالة, أصبحا يتجكالف  محدكد, فالسينما
 .(16)داخؿ المنزؿ في أم كقت

 .(17)يعد التمفزيكف مف أكثر كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم قدرة عمى التفسير كالتكضيح -ز 
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 دور التلفزوون يف تشكول الصورةثانوا: 

القمر الصناعي العربي  يمكف القكؿ اف البمداف العربية دخمت عصر الفضاء باطالؽ
عربسات فيك يمثؿ قناة جديدة لمتكاصؿ بيف االقطار العربية كتجاكز الحكاجز بيف اقطاره 
فضال عف أنيا محٍؾ جديٍد لمعمؿ العربي المشترؾ في تحقيؽ التكامؿ عبر التفاعؿ الفكرم 

القضايا في كالتبادؿ البرامجي كما انو يدعـ مسيرة االعالـ كيساىـ في معالجة العديد مف 
الكطف العربي كيعمؽ الشعكر بالترابط كاالنتماء بيف ابنائو لما سيكفره مف خدمات ىاتفية 
تمفزيكنية كتاكسية جنبا الى جنب مع نقؿ المعمكمات اضافة لحؿ مشكالت االتصاالت السمكية 

 .(18)كاالسمكية بيف الكطف العربي كالعالـ الخارجي
عف طريؽ برامجو االجتماعية كالثقافية  كالصكر كيقكـ التمفزيكف بتككيف االتجاىات

. كتتكجو القنكات التمفزيكنية إلى جميكرىا في إطار تكجييا العاـ أك (19)كالفنية كحتى الترفييية
"التي تتسـ بالجاذبية  سياستيا اإلعالمية كتستخدـ في مخاطبة ىذه الجماىير الرسائؿ االقناعية

, أك في إكساب األفراد (20)كاإلقناع, كأسمكب في تغيير االتجاىات كالصكر لدل األفراد
اتجاىات كصكر جديدة أك ترسيخ تمؾ المكجكدة لدييـ, كيتجسد ذلؾ عف طريؽ تكجييا العاـ 

لتمفزيكف إلى )السياسة اإلعالمية( لمتمفزيكف, "إذ تميؿ الدراسات الحديثة عف ا كالذم يسمى بػ
الحديث عف ىكية القناة بدؿ خصكصيتيا, كالتي تعبر عف مكاقفيا كاتجاىاتيا كصكرىا مف 

ثارة نفسية لتمقي (21)مختمؼ القضايا التي تتناكليا" . فالصكرة في التمفزيكف عامؿ جذب كا 
 الرسالة اإلعالمية ميما كاف نكع الرسالة كمضمكنيا كقد منحت التمفزيكف ىذه الخاصة التي

 .(22)مكنتو مف السيطرة كاالستحكاذ عمى مستقبمي الرسائؿ أكثر مف إية كسيمة إعالمية أخرل
كبذلؾ أصبح التمفزيكف اداة لتككيف الكاقع كخمقو, كحقيقة اف المعطيات تفرض اف العالـ سائر 
اكثر فاكثر نحك عالـ يفرض فيو التمفاز الكاقع االجتماعي كاصبح ىذا الجياز بمثابة حكـ 

. فكسائؿ اإلعالـ عامة كمنيا (23)بالدخكؿ الى الكجكد االجتماعي, كالسياسي, كالثقافي يسمح
الفضائيات المرئية تقكـ بتكرار عرض سمات معينة سكاء لشخصية ما اك لمجتمع معيف في 
البرامج التي تعرضيا, كالسيما المسمسالت كاألفالـ, ما يؤدم إلى رسكخ ىذه السمات لدل 

ا كخصكصا إف كانت تقّدـ لمتسمية كالترفيو, كأقؿ ما يمكف أف تكصؼ بو الجميكر كتأثره بي
تقّدـ المثؿ الذم يجب أف يحتذل بو احيانا,  تعكس الحقيقة كال ىذه السمات أنيا مشكىة ال

كىنا يجب أف نالحظ )أف التعرض المستمر لتحريؼ الكاقع الذم تقدمو كسائؿ اإلعالـ عبر 
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ينمك الناس مع قيـ كاتجاىات كمعتقدات مزيفة غير كاقعية في الكممة كالصكرة سيؤدم إلى أف 
. كالبرامج الدرامية مف أفالـ كمسمسالت أصبحت اليكـ مف أكثر (24)غالب األحياف(

المكضكعات التي يستغميا القائمكف عمى اإلعالـ في عممية تشكيؿ االنطباعات التي يريدكنيا 
لتقنيات يؤسسكف عالما يقكـ عمى التصنػّع لدل الجميكر باستخداميـ مجمكعة مف الفنكف كا

كالتمثيؿ كيقدمكنو إلى الجميكر عمى انو يمثؿ الحقيقة االجتماعية, كىذا بالتأكيد تمشيا مع 
تمؾ المنطمقات التي تعمؿ عمييا المؤسسة المنتجة, فأصبحت الدراما تمثؿ محتكل الكسائؿ 

ستطيع التمفزيكف تأسيس انطباعات, اإلعالمية كرسالتيا في الكقت الحاضر )كبيذه اآللية ي
 .(25)تظير العالـ الحقيقي السمبي غالبا( كيقكـ بإلباسيا صكرا ايجابية تتكجو إلى األفضؿ كال

 اجراءاث انبحث وانذراست امليذانيت :املبحث انثانث
 جمتمع البحث وعونته :

اعتمادىا فيي طالبات جامعة االنبار, اما العينة التي جرل عف يتمثؿ مجتمع بحثنا 
( استمارة 300مجمكعة مف طالبات كميتي التربية لمبنات ككمية الحاسكب حيث جرل تكزيع )

( 15( استمارة عمى طالبات كمية التربية لمبنات تـ استبعاد )150, مكزعة بكاقع )استبياف
عمى ( استمارة 150استماره لعدـ مطابقتيا لمكاصفات البحث العممي, كيقابؿ ذلؾ العدد ذاتو )

( استماره لمسبب نفسو كقد أجرل الباحث استبيانو في 26طالبات كمية الحاسكب, تـ استبعاد )
 .(1ككما مبيف في الجدكؿ رقـ ) .10/6/2014كلغاية  10/5لزمنية مف المدة ا

 ( يبيف عينة البحث1جدكؿ )
 التربية بنات الكمية

 الممية
 الحاسوب

 
 المجموع

  اناث اناث الجنس
 311 151 151 الموزعةاالستمارات 

 41 26 15 االستمارات المستبعدة
 259 124 135 االستمارات المتبقية

 
سف ( كىي السنة22, 18اد العينة تراكحت بيف )اظيرت نتائج البحث اف اعمار افر 

 .(2. كما في الجدكؿ رقـ )الى الدراسة الجامعية طمبةالتي يمكف اف يصؿ فييا ال
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 المبحكثات ( يبيف اعمار 2) جدكؿ
 النسبة المئوية % عدد التكرارات العمر

 26,25 68 سنة 21
 23,17 61 سنة 18
 19,69 51 سنة 19
 18,54 48 سنة21
 12,35 32 سنة 22

 111 259 المجموع
 

تبيف عف طريؽ نتائج البحث اف افراد العينة مكزعات عمى كفؽ مناطؽ سكناىف اف 
 23,55كثة كبنسبة مئكية بمغت )ح( مب61مرتبة االكلى كبمغ عددىف )قضاء الفمكجة احتؿ ال

%( مف  20,84( كبنسبة مئكية بمغت )54) %( كيمييا قضاء الرمادم حيث بمغ عددىف
بمغت  بنسبة ( مبجكثة46مجمكع افراد العينة ثـ جاء بعدىا قضاء الخالدية كبعدد بمغ )

( مبحكثة 32ضاء ىيت كبمجمكع بمغ )%( مف مجمكع افراد العينة كجاء بعدىا ق 17,76
%( مف مجمكع افراد العينة يمييا قضاء حديثة كبمجكع بمغ  12,35كبنسبة مئكية بمغت )

%( مف مجمكع مف مجمكع افراد العينة يمييا قضاء  8,10( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )21)
فراد العينة ثـ %( مف مجمكع ا 6,56ت )غمب( مبحكثة كبنسبة مئكية 17مغ )عنو كبمجمكع ب

%( مف  4,63( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )12جاء بعدىا قضاء القائـ بمجمكع بمغ )
%( مف  3,49( كبنسبة مئكية بمغت )9مجمكع افراد العينة جاء بعده قضاء راكه بمجمكع بمغ )

%(  2,72( كبنسبة مئكية بمغت )7مجمكع افراد العينة كجاء بعده قضاء الرطبة بمجمكع بمغ )
كاالكثر كثافة كىيت  مف مجمكع افراد العينة, كذلؾ لككف مناطؽ الفمكجة كالرمادم كالخالدية

االقرب الى مكقع الجامعة كتتكفر الخطكط لنقميف يكميا مف كالى منازليف. ككما مبيف ك  سكانية
 ( ادناه.3في الجدكؿ رقـ )
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 ( يبيف محؿ السكف لممبحكثات3جدكؿ )
 % النسبة المئوية عدد التكرارات السكن
 23,55 61 الفموجة
 21,84 54 الرمادي
 17,76 46 الخالدية
 12,35 32 ىيت
 8,11 21 حديثة
 6,56 17 عنو
 4,63 12 القائم
 3,49 9 راوه

 2,72 7 الرطبة
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كبنسبة  ( مبحكثة237ات بمغ )اظيرت نتائج البحث اف عدد افراد العينة غير المتزكج

( مبحكثة كبنسبة 12%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد المتزكجات ) 91,51بمغت ) ةمئكي
( مبحكثة كبنسبة مئكية 4%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد االرامؿ ) 4,63مئكية بمغت )

كبنسبة مئكية  ( مبحكثة2%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد المطمقات ) 2,32بمغت )
%( مف مجمكع افراد العينة, كذلؾ لرغبة الكثير مف افراد العينة اكماؿ الدراسة  1,54بمغت )

 ( ادناه.4يكضح ذلؾ الجدكؿ رقـ ) الجامعية كبعد ذلؾ يتـ التفكير بالزكاج. كما
 ( يبيف الحالة االجتماعية لممبحكثات4) جدكؿ
 المئوية %النسبة  عدد التكرارات الحالة االجتماعية

 91,51 237 غير متزوجة
 4,63 12 متزوجة
 2,32 6 ارممة
 1,54 4 مطمقة
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بيف مف نتائج البحث اف جميع افراد العينة يتعرضف لمدراما العربية في القنكات ت
 ( مبحكثة191الفضائية كلكف بنسب متفاكتة فقد بمغ عدد مف يتعرضف لمدراما بشكؿ دائـ )

%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يتعرضف احيانا  73,75كبنسبة مئكية بمغت )
 .(5%( كما مكضح في الجدكؿ رقـ ) 26,25( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )68)

 ( يبيف مدل تعرض عينة البحث لمدراما العربية5) جدكؿ
 النسبة المئوية % عدد التكرارات مدى تعرضك لمدراما العربية

 73,75 191 دائما
 26,25 68 احيانا

 صفر صفر ال اتعرض
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( مبحكثة 105تبيف مف نتائج البحث اف عدد ساعات التعرض لمقنكات الفضائية بمغ )

%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد  40,55يتعرضف اقؿ مف ساعتيف كبنسبة مئكية بمغت )
%( مف مجمكع  33,21مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )( 86( ساعة )4-2مف يتعرضف مف )

( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت 47سب الظركؼ )حافراد العينة كبمغ عدد الالتي يتعرضف 
%( مف مجمكع افراد العينة فيما بمغ عدد المكاتي يتعرضف لمقنكات الفضائية اكثر  18,14)

كىذا  مف مجمكع افراد العينة.%(  8,10( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )21( ساعات )4مف )
 امر طبيعي الف اغمب المشاىدات تككف لممسمسالت كاالفالـ كالتي تتركاح مدة عرضيا ما
بيف الساعة كالساعة كالنصؼ كبعد ذلؾ ينصرفف لمدراسة اك االنشغاؿ باالعماؿ المنزلية ككما 

 .(6مكضح في الجدكؿ رقـ )
 كات الفضائية ( يبيف عدد ساعات تعرض العينة لمقن6جدكؿ )

 % النسبة المئوية عدد التكرارات ما عدد ساعات تعرضك لمقنوات الفضائية
 41,55 115 اقل من ساعتين

 33,21 86 ساعات 4-2من 
 18,14 47 حسب الظروف

 8,11 21 ساعات 4اكثر من 
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البحث بمغت اتضح عف طريؽ نتائج البحث اف االشكاؿ الدرامية التي تشاىدىا عينة 
%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ  47,50( يشاىدف المسمسالت كبنسبة مئكية بمغت )123)

%( مف مجمكع افراد  33,59( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )87عدد الالتي يشاىدف االفالـ )
( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت 40العينة فيما بمغ عدد الالتي يشاىدف البرامج الدرامية )

( كبنسبة مئكية 9%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يشاىدف المسرحيات ) 15,44)
%( مف مجمكع افراد العينة, كىذا امر طبيعي بالنسبة لمشاىدة المسمسالت  3,47)بمغت 

حيث يكجد اقباؿ كبير عمى مشاىدتيا كخاصة المسمسالت المدبمجة كالتي اصبحت السمة 
عركضة في اغمب القنكات الفضائية اما بالنسبة لممسرحيات فانيا الغالبة عمى المسمسالت الم

ال تعرض اال في المناسبات اك االعياد لذلؾ نرل قمة المتابعة اك المشاىدة. ككما مبيف في 
 ( ادناه.7الجدكؿ رقـ )

 ( يبيف االشكاؿ الدرامية التي تشاىدىا العينة 7جدكؿ )
 % النسبة المئوية التكراراتعدد  اي االشكال الدرامية التي تشاىدينيا

 47,51 123 المسمسالت
 33,59 87 االفالم

 15,44 41 البرامج الدرامية
 3,47 9 المسرحيات
 111 259 المجموع

 
( 152اظيرت نتائج البحث اف القنكات المفضمة لممشاىدة لعينة البحث بمغت )

%( مف مجمكع  35,84كبنسبة مئكية بمغت ) mbcمبحكثة تفضؿ مشاىدة مجمكعة قنكات 
( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت 88) افراد العينة كبمغ عدد الالتي يفضمف مجمكعة قنكات ركتانا

%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يفضمف مشاىدة مجمكعة قنكات الحياة  20,75)
عدد %( مف مجمكع افراد العينة كبمغ  9,66( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )41المصرية )

%( مف  8,25( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )35الالتي يفضمف مشاىدة قناة ابك ظبي )
( مبحكثة كبنسبة مئكية 32مجمكع افراد العينة ككاف عدد الالتي يفضمف مشاىدة قناة الشرقية )

( 19%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يفضمف مشاىدة قناة العراقية ) 7,56) بمغت
%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يفضمف  4,49كبنسبة مئكية بمغت ) مبحكثة
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%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ  4,24( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )18مشاىدة قناة دريـ )
%( مف  3,53( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )15عدد الالتي يفضمف مشاىدة قناة الرأم )

( مبحكثة كبنسبة 13المبنانية ) Lbcعدد الالتي يفضمف مشاىدة قناة مجمكع افراد العينة ككاف 
%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يفضمف مشاىدة قناة فنكف  3,09مئكية بمغت )

%( مف مجمكع افراد العينة كفي ىذا الجدكؿ كاف  2,59( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )11)
لسؤاؿ كاف يمكف لممبحكثة اختيار اكثر مف قناة مفضمة ( كذلؾ لككف ا424مجمكع التكرارات )

لدييا لممشاىدة, لذلؾ تـ الحصكؿ عمى النسبة المئكية مف تقسيـ التكرار عمى مجمكع 
( ككما مبيف في 259( كليس عمى مجمكع العينة البالغ عددىا )424التكرارات البالغة )

 .(8الجدكؿ رقـ )
 مة لدل العينة( يبيف القنكات الفضائية المفض8جدكؿ)

 النسبة المئوية % عدد التكرارات اي القنوات الفضائية تفضمين مشاىدتيا
 mbc 152 35,84مجموعة 

 21,75 88 مجموعة قنوات روتانا
 9,66 41 مجموعة قنوات الحياة المصرية 

 8,25 35 ابو ظبي
 7,56 32 الشرقية
 4,49 19 العراقية 

 4,24 18 دريم
 3,53 15 الرأي

LBC  3,19 13 المبنانية 
 2,59 11 فنون
 111 424 الجموع

 
تبيف مف خالؿ نتائج البحث اف دكافع عينة البحث لمشاىدة الدراما العربية التي 
تقدميا القنكات الفضائية العربية حيث بمغ عدد الالتي يفضمف دافع التعرؼ عمى ثقافات جديدة 

%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي  37,85( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )98)
%( مف  22,01( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )57يفضمف  دافع التسمية كقضاء كقت الفراغ )
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( مبحكثة كبنسبة 47مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يفضمف دافع تعمـ ميارات جديدة )
الالتي يفضمف دافع الحصكؿ %( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد  18,14مئكية بمغت )

%( مف مجمكع افراد العينة  13,90( مبحكثة  كبنسبة مئكية بمغت )36عمى المعمكمات )
( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت 21كبمغ عدد الالتي يفضمف  دافع تعبر عني كاجد نفسي فييا )

لمسمسالت الحظناه عمى االقباؿ الكبير عمى ا كىذا ما %( مف مجمكع افراد العينة, 8,10)
المدبمجة كمحاكلة بعض الفتيات في سف معينة تقميد بطالت المسمسالت سكاء بالممبس اك 
تسريحة الشعر اك الحركات, اما التسمية كقضاء كقت الفراغ فيعكد الى الكضع االمني غير 

البقاء في البيت كمتابعة القنكات الفضائية كما تقدمو مف  ثالمستقر كتفضيؿ اغمب االنا
 ( ادناه.9كما مبيف في الجدكؿ رقـ ) ت كافالـ كمكضكعات كثيرة اخرل.مسمسال

 ( يبيف دكافع المشاىدة لمدراما العربية  9جدكؿ )
ماىي دوافع مشاىدتك لمدراما العربية التي تقدميا 

 % النسبة المئوية عدد التكرارات القنوات الفضائية

 37,85 98 التعرف عمى ثقافات جديدة
 22,11 57 وقت الفراغالتسمية وقضاء 

 18,14 47 تعمم ميارات جديدة
 13,91 36 الحصول عمى المعمومات

 8,11 21 تعبر عني واجد نفسي فييا
 111 259 المجموع

 
اكضحت نتائج البحث اف المكضكعات التي تفضميا العينة في الدراما العربية حيث 

مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت ( 152بمغ عدد الالتي يفضمف المكضكعات االجتماعية )
( 51%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يفضمف المكضكعات الدينية ) 43,26)

%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يفضمف  19,69مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )
%( مف مجمكع افراد  15,05( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )39المكضكعات التاريخية )

( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت 30العينة كبمغ عدد الالتي يفضمف المكضكعات السياسية )
%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يفضمف مكضكعات الخياؿ العممي  11,58)
%( مف مجمكع افراد العينة. كىي نتيجة طبيعية  10,42( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )27)
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اف اغمب المبحكثات يفضمف المكضكعات االجتماعية كالتي مف ضمنيا المسمسالت  كذلؾ
كاالفالـ كالتمثيميات كالمسرحيات كالتي في اغمبيا تعالج المكضكعات االجتماعية لممجتمع 

 ( ادناه.10ككما مبيف في الجدكؿ رقـ ) كاالسرة كالفرد.
 الدراما العربيةالعينة في  ( يبيف المكضكعات التي تفضميا10) جدكؿ

ماىي الموضوعات التي تفضمينيا في الدراما 
 العربية

 % النسبة المئوية عدد التكرارات

 43,26 112 الموضوعات االجتماعية
 19,69 51 الموضوعات الدينية

 15,15 39 الموضوعات التاريخية
 11,58 31 الموضوعات السياسية

 11,42 27 خيال عممي
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( 141كعند سؤاؿ العينة عف مدل تعبير الدراما العربية عف كاقع المرأة اجابت )

%( مف مجمكع افراد العينة  54,44مبحكثة بانيا تعبر بدرجة كبيرة كبنسبة مئكية بمغت )
%( مف مجمكع  35,52ة مئكية بمغت )يسن( مبحكثة انيا تعبر الى حد ما كب92كاجابت )

 10,04تعبر عف كاقع المرأة كبنسبة مئكية بمغت ) انيا ال بحكثة( م26افراد العينة كاعتبرت )
%( مف مجمكع افراد العينة, كىذا مؤشر عمى اىتماـ القنكات الفضائية بالقضايا التي تيـ 

ككما يكضح ذلؾ  المرأة كمحاكلة الكشؼ عف الكاقع الذم تعيشو المرأة في المجتمعات العربية.
 .  ادناه (11الجدكؿ رقـ )

 ( يبيف مدل تعبيرالدراما العربية عف كاقع المرأة11)جدكؿ 
 % النسبة المئوية عدد التكرارات ما مدى تعبير الدراما العربية عن واقع المرأة

 54,44 141 تعبر بدرجة كبيرة
 35,52 92 تعبر الى حد ما

 11,14 26 تعبر ال
 111 259 المجموع

 



 حممد حامد عبد اجلابري د.

 

صورة املرأة العربوة يف الدراما التلفزوونوة 

 لدى طالبات جامعة االنبار

 

) 409 ) 
 

كفيما يتعمؽ بالسؤاؿ الخاص عف مدل تعبير الدراما العربية عف كاقع صكرة المرأة 
%( مف  78,37( مبحكثة انيا صكرة قريبة مف الكاقع كبنسبة مئكية بمغت )203اكضحت )

( مبحكثة عف انيا صكرة بعيدة عف الكاقع كبنسبة مئكية بمغت 39مجمكع افراد العينة كبينت )
( مبحكثة انيا تزييؼ لمكاقع كبنسبة مئكية 17%( مف مجمكع افراد العينة كاعتبرت ) 15,05)

%( مف مجمكع افراد العينة, كذلؾ عف طريؽ تجسيد المرأة لمعديد مف االدكاؿ  6,58) بمغت
فتظير في دكر الطالبة كالزكجة كالحبيبة كاالـ كاالخت كالمسؤكلة عف االسره كالطيبة كالخبيثة 

ضعيفة كالعاطفية كالذكية كالعاممة كالفالحة كالمسؤكلة الى غير ذلؾ مف الشخصيات كالقكية كال
 ( ادناه.12كما مكضح في الجدكؿ ) التي قدمتيا الدراما العربية مف الصكر.

 ( يبيف مدل تعبير الدراما العربية عف كاقع صكرة المرأة12جدكؿ )
 % النسبة المئوية دد التكراراتع ما مدى تعبير الدراما العربية عن واقع صورة المرأة

 78,37 213 صورة قريبة من الواقع
 15,15 39 صورة بعيدة عن الواقع

 6,58 17 تزييف لمواقع
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( 129كعند السؤاؿ عف ىؿ تعكس الدراما العربية القضايا التي تيـ المرأة اكدت )

%(  49,80اف الدراما العربية تعكس القضايا التي تيـ المرأة كبنسبة مئكية بمغت ) مبحكثة
( مبحكثة اف الدراما العربية تعكس الى حد ما القضايا التي 83مف مجمكع افراد العينة كبينت )

اف  ( مبحكثة47%( مف افراد العينة كاكضحت ) 32,06تيـ المرأة كبنسبة مئكية بمغت )
تعكس القضايا التي تيـ المرأة, كىذا الكاقع ما نممسو مف معالجة جميع  الدراما العربية ال

القضايا التي تيـ المرأة في القنكات الفضائية العربية باعتبارىا جزء ميـ مف المجتمع العربي 
كالذم يتـ التركيز عمى اىـ المكضكعات التي تيـ ىذا المجتمع كمعالجتيا عف طريؽ 

 .( ادناه13ضكعات االجتماعية كالقتصادية كالسياسية. كما يكضح ذلؾ الجدكؿ رقـ )المك 
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 القضايا التي تيـ المرأةعمى العربية  الدراما مدل انعكاس( يبيف 13جدكؿ )
 % النسبة المئوية عدد التكرارات ىل تعكس الدراما العربية القضايا التي تيم المرأة

 49,81 129 تعكس
 32,16 83 ما تعكس الى حد
 18,14 47 ال تعكس
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كفيما يخص السؤاؿ عف المكضكعات التي تيـ المرأة كيجب التركيز عمييا اكدت 

%( مف مجمكع افراد  35,56( مبحكثة انو مكضكع عمؿ المرأة كبنسبة مئكية بمغت )92)
%( مف  15,83انو مكضكع  محك االمية كبنسبة مئكية بمغت ) ( مبحكثة41العينة كترل )

( مبحكثة انو مكضكع المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كبنسبة 31مجمكع افراد العينة كاعتبرت )
( مبحكثة انو مكضكع ظكاىر 29%( مف مجمكع افراد العينة كقالت ) 11,96مئكية بمغت )

( 21( مف مجمكع افراد العينة كبينت )% 11,19العنؼ ضد المرأة كبنسبة مئكية بمغت )
%(  8,10مبحكثة انو مكضكع مشاكؿ االسرة كضعؼ الترابط االسرم كبنسبة مئكية بمغت )

( مبحكثة انو مكضكع نشر الكعي الصحي عند المرأة 19مف مجمكع افراد العينة كاكضحت )
ة انو مكضكع ( مبحكث15%( مف مجمكع افراد العينة كاجابت ) 7,33)كبنسبة مئكية بمغت 

%( مف مجمكع افراد العينة  5,79نشر الكعي التقافي عند المرأة كبنسبة مئكية بمغت )
( مبحكثة انو مكضكع نشر المعي السياسي عند المرأة كبنسبة مئكية بمغت 11كاكضحت )

الف العمؿ يؤمف الحياة الكريمة لممرأة كيشعرىا  %( مف مجمكع افراد العينة, 4,24)
 .لمجتمع فضال عف زيادة دخؿ االسرةعف  كيانيا كتككف عضك فعاؿ في ا كتعبرباستقالليتيا 

 ( ادناه.14كما مكضح في الجدكؿ رقـ )
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 ( يبيف ماىي المكضكعات التي تيـ المرأة كيجب التركيز عمييا14جدكؿ )
 % النسبة المئوية عدد التكرارات ماىي الموضوعات التي تيم المرأة ويجب التركيز عمييا

 35,56 92 عمل المراة
 15,83 41 محو االمية

 11,96 31 المساواة بين الرجل والمرأة
 11,19 29 ظواىر العنف ضد المرأة

 8,11 21 ط االسريبمشاكل االسرة وضعف الترا
 7,33 19 المرأة عندنشر الوعي الصحي 
 5,79 15 المرأة عندنشر الوعي الثقافي 
 4,24 11 المرأة عندنشر الوعي السياسي 
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كعند السؤاؿ عف مدل نجاح الدراما العربية في تقديـ صكرة حقيقية لمشخصيات 

%(  57,52( مبحكثة انيا نجحت الى حد كبير كبنسبة مئكية بمغت )149النسائية بينت )
%(  33,59( مبحكثة انيا نجحت الى حد ما كبنسبة )87مف مجمكع افراد العينة كاكضحت )
( مبحكثة اف الدراما العربية لـ تنجح في تقديـ صكرة 23مف مجمكع افراد العينة كاجابت )

 %( مف مجمكع افراد العينة. 8,89حقيقية لمشخصيات النسائية كبنسبة مئكية بمغت )
 العربية في تقديـ صكرة حقيقية لمشخصيات النسائية ( يبيف مدل نجاح الدراما15) جدكؿ

الدراما العربية في تقديم صورة حقيقية ما مدى نجاح 
 لمشخصيات النسائية

 % النسبة المئوية عدد التكرارات

 57,52 149 نجحت الى حد كبير
 33,59 87 نجحت الى حد ما

 8,89 23 لم تنجح
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كفيما يخص السؤاؿ المتعمؽ بالمالمح االيجابية لصكرة المرأة التي تقدميا الدراما 

( مبحكثة اف التضحية مف اجؿ الزكج كاالكالد مف ابرز مالمح الصكرة 73العربية اكضحت )
( 41%( مف مجمكع افراد العينة كبينت ) 28,20االيجابية لممرأة كبنسبة مئكية بمغت )
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%( مف مجمكع افراد العينة كرأت  15,83انو الحؽ في العمؿ كبنسبة مئكية بمغت ) مبحكثة
 13,12( مبحكثة انيا امرأة عصرية تحرص عمى حقيا في التعميـ كبنيبة مئكية بمغت )34)

( مبحكثة انيا معاكنة االىؿ كاالصدقاء كبنسبة مئكية 32%( مف مجمكع افراد العينة كاجابت )
قادرة عمى مكاجية ( مبحكثة 26مجمكع افراد العينة كاعتبرت )%( مف  12,35بمغت )

%( مف مجمكع افراد العينة كقالت  10,06كبنسبة مئكية بمغت ) المشكالت كالتكيؼ معيا
%( مف مجمكع  9,26( مبحكثة انيا المحافظة عمى جميع حقكقيا كبنسبة مئكية بمغت )24)

ؿ الشخصي كالقدرة عمى اتخاذ القرار ( مبحكثة انيا االستقال21افراد العينة كاكضحت )
( مبحكثات انيا المشاركة 8%( مف مجمكع افراد العينة كبينت ) 8,10كبنسبة مئكية بمغت )

%( مف مجمكع افراد العينة, كىك ناتج عف طبيعة المرأة  3,08السياسية كبنسبة مئكية بمغت )
كؿ ما مف شأنو اف يحافظ عمى الغريزية في حبيا الكالدىا كزكجيا كالتفاني في سبيؿ تقديـ 

اسرتيا كبيتيا, كحرصيا عمى حقيا في العمؿ مف اجؿ تكفير متطمبات الحياة ليا كالسرتيا 
( 16ا مكضح في الجدكؿ رقـ )كمساندة زكجيا لمتغمب عمى مصاعب الحياة العصرية. كم

 .  ادناه
 ا العربية( يبيف المالمح االيجابية لصكرة المرأة التي تقدميا الدرام16جدكؿ )

ماىي ابرز مالمح الصورة االيجابية لممرأة التي تقدميا 
 الدراما العربية

 % النسبة المئوية عدد التكرارات

 28,21 73 التضحية من اجل الزوج واالوالد
 15,83 41 الحق في العمل

 13,12 34 امرأة عصرية تحرص عمى حقيا في التعميم
 12,35 32 معاونة االىل واالصدقاء

 11,16 26 قادرة عمى مواجية المشكالت والتكيف معيا
 9,26 24 المحافظة عمى جميع حقوقيا

 8,11 21 االستقالل الشخصي والقدرة عمى اتخاذ القرارا
 3,18 8 المشاركة السياسية
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اما عف السؤاؿ عف ابرز المالمح السمبية لصكرة المرأة السمبية التي تقدميا الدراما 
كبنسبة  تصمح اال ككنيا ربة بيت كراعية لالطفاؿ ال( مبحكثة انيا 52العربية فقد بينت )

( مبحكثة انيا تحظى 44%( مف مجمكع افراد العينة كاكضحت ) 20,09مئكية بمغت )
%( مف مجمكع  16,98كاقتصادية اقؿ مف الرجؿ كبنسبة مئكية بمغت )تعميمية  بمستكيات

( مبحكثة انيا محتاجة دائما الى سند كعكف االخريف كبنسبة مئكية 39افراد العينة كقالت )
( مبحكثة انيا االىتماـ بالمظير 36%( مف مجمكع افراد العينة كاعتبرت ) 15,05بمغت )

%( مف مجمكع افراد العينة  13,89سبة مئكية بمغت )خارج البيت كانعدامو داخؿ البيت كبن
%( مف مجمكع  10,83( مبحكثة انيا الزكج ىدفيا االساس كبنسبة مئكية بمغت )28كرأت )

%(  8,88كبنسبة مئكية بمغت ) ( مبحكثة انيا عاجزة عف التفكير23افراد العينة كاجابت )
 ا مف ضياع الزكج كعدـ الثقة فيوقمقي( مبحكثة انيا 22مف مجمكع افراد العينة كاكضحت )

( مبحكثة انيا الحياة بال 15%( مف مجمكع افراد العينة كاجابت ) 8,49كبنسبة مئكية بمغت )
 %( مف مجمكع افراد العينة.  5,79ىدؼ كبنسبة مئكية بمغت )

 
 ( يبيف المالمح السمبية لصكرة المرأة التي تقدميا الدراما العربية17) جدكؿ
مالمح الصورة السمبية لممرأة التي تقدميا ماىي ابرز 

 الدراما العربية
 % النسبة المئوية عدد التكرارات

 21,19 52 لالطفال ومربية تصمح اال كونيا ربة بيت  ال
 16,98 44 تحظى بمستويات تعميمية واقتصادية اقل من الرجل

 15,15 39 محتاجة دائما الى سند وعون االخرين
 13,89 36 خارج البيت وانعدامو داخل البيتاالىتمام بالمظير 

 11,83 28 الزواج ىدفيا االساس
 8,88 23 عاجزة عن التفكير

 8,49 22 قمقيا من ضياع الزوج وعدم الثقة فيو
 5,79 15 الحياة بال ىدف
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 اننتائج 
يتعرضف اقؿ مف  ( مبحكثة105اف عدد ساعات التعرض لمقنكات الفضائية بمغ ) -1

%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد مف  40,55ساعتيف كبنسبة مئكية بمغت )
%( مف  33,21( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )86( ساعة )4-2يتعرضف مف )

 .مجمكع افراد العينة
( يشاىدف المسمسالت 123اف االشكاؿ الدرامية التي تشاىدىا عينة البحث بمغت ) -2

%( مف مجمكع افراد العينة كبمغ عدد الالتي يشاىدف  47,50ت )كبنسبة مئكية بمغ
  .%( مف مجمكع افراد 33,59( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )87االفالـ )

بمغ عدد الالتي يفضمف , اف المكضكعات التي تفضميا العينة في الدراما العربية -3
مف  %( 43,26( مبحكثة كبنسبة مئكية بمغت )152المكضكعات االجتماعية )

  .مجمكع افراد العينة
 ,ئية العربيةاف دكافع عينة البحث لمشاىدة الدراما العربية التي تقدميا القنكات الفضا -4

( مبحكثة كبنسبة مئكية 98بمغ عدد الالتي يفضمف دافع التعرؼ عمى ثقافات جديدة )
  .%( مف مجمكع افراد العينة 37,85بمغت )

( مبحكثة بانيا تعبر بدرجة كبيرة 141عف كاقع المرأة اجابت )تعبر الدراما العربية اف  -5
 .%( مف مجمكع افراد العينة 54,44كبنسبة مئكية بمغت )

( مبحكثة انيا صكرة 203عف كاقع صكرة المرأة اكضحت ) تعبر الدراما العربيةاف  -6
 . %( مف مجمكع افراد العينة 78,37قريبة مف الكاقع كبنسبة مئكية بمغت )

اف  كيجب التركيز عمييا, ( مبحكثة اف المكضكعات التي تيـ المرأة92اكدت ) -7
%( مف مجمكع افراد العينة كترل  35,56مكضكع عمؿ المرأة كبنسبة مئكية بمغت )

%( مف مجمكع  15,83( مبحكثة انو مكضكع  محك االمية كبنسبة مئكية بمغت )41)
 افراد العينة. 

( 149قيقية لمشخصيات النسائية بينت )نجاح الدراما العربية في تقديـ صكرة ح -8
%( مف مجمكع افراد  57,52مبحكثة انيا نجحت الى حد كبير كبنسبة مئكية بمغت )

%( مف  33,59( مبحكثة انيا نجحت الى حد ما كبنسبة )87العينة كاكضحت )
 مجمكع افراد العينة.
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( مبحكثة 73اف مالمح الصكرة االيجابية لممرأة التي تقدميا الدراما العربية اكضحت ) -9
اف التضحية مف اجؿ الزكج كاالكالد مف ابرز مالمح الصكرة االيجابية لممرأة كبنسبة 

( مبحكثة انو الحؽ في 41%( مف مجمكع افراد العينة كبينت ) 28,20مئكية بمغت )
  .%( مف مجمكع افراد 15,83العمؿ كبنسبة مئكية بمغت )

( 52ابرز المالمح السمبية لصكرة المرأة السمبية التي تقدميا الدراما العربية فقد بينت ) -10
كبنسبة مئكية بمغت  لالطفاؿكمربية تصمح اال ككنيا ربة بيت  المبحكثة انيا 

( مبحكثة انيا تحظى بمستكيات 44%( مف مجمكع افراد العينة كاكضحت ) 20,09)
%( مف مجمكع افراد  16,98ة كاقتصادية اقؿ مف الرجؿ كبنسبة مئكية بمغت )تعميمي
 العينة.
 انتىصياث 

االستمرار بتقديـ المكضكعات التي تيـ المرأة كتساعدىا عمى تشكيؿ صكرة خاصة  -1
 بيا.

البحث عف المكضكعات التي لـ تتطرؽ ليا الدراما العربية كالتي تساعد عمى تشكيؿ  -2
 عف فعالية المرأة في المجتمع.صكرة حقيقية تعبر 

اختيار الشخصيات الفنية التي تسطيع اف تجسد شخصية المرأة العربية كتعبر عنيا  -3
 بشكؿ كبير.

التركيز عمى المكضكعات التي تيـ المرأة كفي مقدمتيا برامج محك االمية كحقيا في  -4
 التعمـ كالعمؿ.

 الحياة الديمكقراطية.التركيز عمى حؽ المرأة في الترشيح كاالنتخاب كممارسة  -5
اختيار المكاضيع التي تساعد عمى منح المرأة الثقة بنفسيا كقدرتيا عمى اكتشاؼ  -6

 الطاقات الكامنة لدييا كاستغالؿ الفرص المتاحة ليا.
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