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 مقدمة :

تعلقت هذه الصور تستخدم وسابل اإلعالم الصورة الذهنٌة للتعبٌر عن وجهة نظر معٌنة سواء 
باألشخاص أو بالمؤسسات أو بالدول ، وتؤدي هذه  الوسابل دوراً هاماً فً تشكٌل الصورة 

الذهنٌة لدي جماهٌرها، كما تعد واحدة من أهم المؤسسات التً تكون الصور من خالل 
نشاطها االتصالً المتمثل فً نشر المعلومات واألخبار والصور والرسوم والتحلٌالت 

 ر .واألفكا
فتعد هذه الوسابل نافذة مهمة التً تطل الجماهٌر من خاللها علً األحداث والقضاٌا وعلً 

 .(  1)  ضوء تعرضهم لها ٌكونون آرابهم وانطباعاتهم
والقٌمة اإلعالمٌة لألعمال الدرامٌة تكمن فً قدرتها علً نقل الصورة وحمل األفكار التً 

رة أو ؼٌر مباشرة بما ٌؤدي الً التأثٌر فٌهم ، تعكس مفاهٌم وقٌم المشاهدٌن بطرٌقة مباش
وأٌضا تستطٌع الدراما أن تقدم صورة سلبٌة عن طرٌق تقدٌم الشخصٌات كصورة منفرة 

 . ( 2 ) تجعل المشاهدٌن ترفض من ٌحملها وٌقدمها
وباعتبار أن التلٌفزٌون أحد الوسابل اإلعالمٌة المهمة ، فإنه ٌؤدي دوراً مهماً فً بناء الصور 
الذهنٌة وتكوٌنها لدي المشاهدٌن ، نظراً للخصابص والمزاٌا اإلعالمٌة التً ٌتمتع بها ، حٌث 
ٌقدم صورا للعالم المحٌط بنا ٌطلق علٌه عالم التلٌفزٌون وأصبح هذا التصور عن التلٌفزٌون 

  ( . 3 ) ٌسٌطر علً وعً كثٌر من األفراد
فً بناء الصور الذهنٌة وله القدرة علً  كما تشٌر كثٌر من الدراسات إلً قدرة التلٌفزٌون

 .(  4)  اإلسهام فً تؽٌٌر معتقدات سابدة أو اإلبقاء علٌها وترسٌخها
والدراما التلٌفزٌونٌة قادرة علً التفاعل والتعامل مع الجمهور وقادرة علً تقدٌم نماذج مختلفة 

معٌنة وانتزاع لفبات المجتمع وطبقاته فإنها بذلك تمارس تأثٌرها من خالل ؼرس صور 
أخري سواء علً مستوي الشكل أو علً مستوي النسق القٌمً أو إعادة ترتٌب النسق القٌمً 

 ( . 5 ) السابد لدي الجمهور
وتعد السٌنما اٌضا من أهم الوسابل اإلعالمٌة التً ظهرت وتطورت فً الدول الؽربٌة فً ظل 

ٌة والحرب الباردة حٌث استؽلها كل الصراعات السٌاسٌة والدولٌة خالل الحرب العالمٌة الثان
طرؾ من األطراؾ المتنازعة لتشوٌه صورة الخصم أو تحسٌن صورته مثلما حدث بٌن 
أمرٌكا وحلفابها أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة وبٌن أمرٌكا واالتحاد السوفٌتً أثناء الحرب 

 الباردة .
ؤثر فً األفراد وتشكل أرابهم كما تعد السٌنما من أهم وسابل اإلعالم التً استطاعت أن ت

وأفكارهم إزاء مختلؾ األحداث والقضاٌا والظواهر والموضوعات وبالتالً صنع الصورة 
الذهنٌة عن الواقع الذي تنقله لما تملكه من قدرة هابلة فً وصؾ األشخاص والجماعات من 

ٌثٌر خالل ارتكازها علً عنصر الصورة وإثارة العواطؾ وعرض المضمون بأسلوب مشوق 
 ( . 6 ) اهتمام المتلقً

وانطالقاً مما سبق فإن هذا البحث ٌسعً للتعرؾ علً دور المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم 
السٌنمابٌة فً تكوٌن الصورة الذهنٌة عن المتدٌن لدي الشباب المصري من خالل تحلٌل عٌنة 

 . وبعدها 2111ٌناٌر  25عمدٌة من هذه المسلسالت واألفالم قبل ثورة 
 مشكلة البحث :

تقوم األشكال الدرامٌة المختلفة التً تقدمها وسابل اإلعالم خاصة فً السٌنما والتلٌفزٌون بدور 
فً تكوٌن السلوك الفردي والجماعً ، وترسٌخ بعض القٌم والمفاهٌم الخاصة بالفرد أو 

 .    ( 7)  المجتمع سواء إلؽابها أو تعدٌلها

مٌة أن الفرد فً المجتمع ٌتعامل مع الواقع االجتماعً وٌقترب وقد أكدت نتابج الدراسات العل
منه وٌتعرؾ علٌه من خالل الصور التً عملت وسابل اإلعالم علً ترسٌخها فً ذهنه عبر 

 .  ( 8)  مسافة زمنٌة ممتدة
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حٌث تقدم له مضامٌن تمثل أساساً ٌرتكز علٌه فً تكوٌن آراء ؼٌر صحٌحة وبناء مواقؾ ؼٌر 
بالصورة السلبٌة التً تقدمها هذه الوسابل ، وٌري بولدنج أن الكٌفٌة التً ٌتصرؾ  سلٌمة تأثراً 

بها الفرد تعتمد علً الصورة الذهنٌة ، وأن أي تؽٌٌر ٌصٌب الصورة ٌستتبع بالضرورة 
 .   ( 9)  تؽٌٌراً فً السلوك

تها االجتماعٌة فإذا كانت الصورة اإلٌجابٌة التً تقدمها وسابل اإلعالم لشخصٌة ما ترفع مكان
فإن الصورة السلبٌة التً تقدمها قد تكون أحد عوامل نفور الجمهور من صاحب الشخصٌة 

 . ( 11)  بشكل ٌؤدي الً تقلٌل هٌبتها بل قد ٌصل األمر الً حد احتقارها

مالمح وسمات  ه ٌمكن بلورة المشكلة البحثٌة فً التساؤل التالً : ماوانطالقاً  مما سبق فإن
وما ، ؟المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة الدراما المصرٌة خاصة دٌن فً صورة المت

 . ؟ الصورة الذهنٌة عن المتدٌن لدي الشباب نٌوفً تك ذه الدراماه دور

  :   فٌما ٌلًتتمثل أهمٌة هذا البحث النظرٌة والتطبٌقٌة :  أهمٌة البحث

ٌة قدرة علً التعبٌر عن قٌم المجتمع المختلفة تعد الدراما واحدة من أكثر القوالب اإلعالم -
 . ( 11)  وإعطاء المعلومات مما ٌجعلها قادرة علً المساهمة فً إكساب الشباب لهذه القٌم

األهمٌة الخاصة للدراما حٌث تعكس عملٌة التوحد بٌن الجمهور من ناحٌة والشخصٌات  -
التلٌفزٌونٌة قوة حقٌقٌة ٌمكنها أن  واألحداث الدرامٌة من ناحٌة أخري مما ٌجعل من الدراما

 .  ( 12)  تعزز نظام القٌم فً المجتمع

تقوم األشكال الدرامٌة )التمثٌلٌات واألفالم والمسرحٌات ( التً تقدمها السٌنما والتلٌفزٌون  –
بدور مهم فً عملٌة تكوٌن السلوك الفردي واالجتماعً فً المجتمع الذي أنشبت فٌه أي أنها 

 . ( 13)  أو إلؽاء أو تعدٌل بعض القٌم والمفاهٌم الخاصة بالمجتمع تسعً لترسٌخ

أهمٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة باعتبارها مادة الترفٌه الربٌسة فً القنوات المختلفة وأصبحت  –
المادة األكثر رواجاً ومشاهدة وتأثٌراً ، وبالرؼم من وجود تفاوت نوعً وكمً فً مشاهدة هذه 

ع آلخر أو من شرٌحة الً أخري فإن األبحاث اإلعالمٌة تؤكد أن المسلسالت من مجتم
الشرابح المختلفة من جمهور المشاهدٌن تقبل علً مشاهدة المسلسالت بؽض النظر عن السن 

 . ( 14)  والمستوي التعلٌمً واالقتصادي

الم ٌسلط هذا البحث الضوء علً تناول الصورة الذهنٌة  للمتدٌن فً ضوء الترابط بٌن اإلع -

 وما ٌعكسه من صور ومدي تأثٌرها فً إدراك الجمهور للواقع المعاش .

ٌفٌد البحث كتاب الدراما المصرٌة سواء كتاب المسلسالت التلٌفزٌونٌة أو األفالم السٌنمابٌة  –
العصرٌة وقضاٌاهم ومشاكلهم المختلفة والعمل حاجات ورؼبات الشباب  التعرؾ علًفً 

 علً معالجتها درامٌا.

ٌفتح هذا البحث الطرٌق أمام الباحثٌن إلجراء المزٌد من الدراسات والبحوث حول هذا  –ج 
 الموضوع .

 تتحدد أهداؾ البحث فٌما ٌلً ::  أهداف البحث
 معرفة معاٌٌر الصورة الذهنٌة للمتدٌن فً الدراما المصرٌة . -
 جتماعً المعاش .التعرؾ علً مدي مقاربة صورة المتدٌن فً الدراما المصرٌة للواقع اال -
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تقدٌم إطار تحلٌلً لصورة المتدٌن فً الدراما المصرٌة من خالل مجموعة من المتؽٌرات  –
 تشمل تفاعل المتدٌن داخل أسرته وفً محٌط أصدقابه .

تحدٌد مالمح صورة المتدٌن فً الدراما وتنوٌعها فً اطار مدي تدعٌمها للبنً الثقافٌة  –
 بتها لدعاوي تربط بٌن االعالم والمسبولٌة .واالجتماعٌة السابدة او مواك

 التعرؾ علً األهداؾ التً ٌسعً المتدٌن الً تحقٌقها كما تعكسها الدراما المصرٌة .  -
الكشؾ عن طرٌقة المشكالت التً تواجه المتدٌن وأسبابها وطرق حلها كما تعكسها الدراما  -

 المصرٌة .
 .المتدٌن كما تعكسها الدراما التلٌفزٌونٌة والسٌنمابٌةالتعرؾ علً طبٌعة القٌم التً ٌتحلً بها  -
الكشؾ عن صورة المتدٌن فً إطار منظومة عالقاته االجتماعٌة سواء داخل األسرة الكبٌرة  -

 أو فً إطار العمل .
الوصول الً الكشؾ عن طبٌعة الصورة التً تقدم عن المتدٌن ومدي نمطٌتها أو مدي  -

النوع االجتماعً عبر الدراما ومدي مساهمتها فً خلق معتقدات  تجاوزها لنمطٌة عكس أدوار
 جدٌدة حول ما هو مناسب وما هو مطلوب لمجتمعات تسعً نحو الحداثة .

 تساؤالت البحث :

 : تتعلق بالشكل والمضمون وهًفً ضوء مشكلة البحث وأهدافه وضع الباحث عدة تساؤالت 
ٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة للمتدٌن من حٌث ما الخصابص التً عرضتها المسلسالت التل - 1

الحالة االجتماعٌة والمستوٌٌن االقتصادي والتعلٌمً وشكل األسرة التً ٌنتمً الٌها ونوع 
 السكن الذي ٌعٌش فٌه ؟

 ما األدوار التً ٌقوم بها المتدٌن فً المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة ؟ - 2
ت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة البٌبات والمجتمعات التً ٌعٌش كٌؾ أظهرت المسلسال - 3

 فٌها المتدٌن ؟
 ؟.ما المالمح األساسٌة التً ظهر بها المتدٌن فً المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة -4
ما أهم السمات اإلٌجابٌة والسلبٌة التً ظهر بها المتدٌن فً المسلسالت التلٌفزٌونٌة  -5
 األفالم السٌنمابٌة ؟و
ما الصور التً قدمتها المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة للمتدٌن فً عالقته مع  -6

 اآلخرٌن سواء فً أسرته أو فً عمله ؟ .
ما أهم المشكالت التً عكستها المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة المصرٌة  -7

 للمتدٌن خالل فترة الدراسة ؟
كٌؾ أظهرت المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة األهداؾ التً ٌسعً المتدٌن  -8

 لتحقٌقها ونوعٌة األعمال المشروعة وؼٌر المشروعة التً ٌقوم بها ؟
 ما نوع التطلعات التً أظهرتها المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة للمتدٌن ؟ - 9

 فروض البحث : 

أنثً( وطبٌعة البٌبة  -نوع المتدٌن ) ذكر  بٌن توجد فروق ذات داللة إحصابٌة : الفرض األول
 .التً ٌعٌش فٌها

أفالم(  –نوع الدراما ) مسلسالت  بٌن توجد فروق ذات داللة إحصابٌة الثانً :الفرض 
 .وطبٌعة البٌبة التً ٌعٌش فٌها المتدٌن

أفالم(  –ع الدراما ) مسلسالت نو بٌن توجد فروق ذات داللة إحصابٌةالفرض الثالث : 
 وصورة عالقة المتدٌن مع زوجته .

أفالم(  –نوع الدراما ) مسلسالت  بٌن توجد فروق ذات داللة إحصابٌةالفرض الرابع : 
 وصورة عالقة المتدٌن مع أشقابه  .
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أفالم(  –نوع الدراما ) مسلسالت  بٌن توجد فروق ذات داللة إحصابٌةالفرض الخامس : 
 القة المتدٌن مع أبنابه  .وصورة ع

أفالم(  –نوع الدراما ) مسلسالت  بٌن توجد فروق ذات داللة إحصابٌةالفرض السادس : 
 وصورة عالقة المتدٌن فً مجال عمله  .

 مفاهٌم البحث :

 للتدٌن عدة مفاهٌم متعددة ٌمكن رصدها علً النحو التالً :التعرٌف االصطالحً للتدٌن : 

ال ٌسهل اختزاله وال تبسٌطه فً ربطه بجانب من جوانب الشرع  التدٌن مفهوم حساس -
وإؼفال بقٌة الجوانب المندرجة تحته وجوبا وال ٌصح إطالق مصطلح التدٌن على من استمسك 

 بشق من الدٌن وأهمل بقٌة العرى المکونة للمفهوم والتً ال ٌصح إال بها جمٌعا. 
وع معٌن من الناس أو أن طوابؾ شتى ترى فمن هذا المنطلق نجد مفهوم التدٌن ٌطلق على ن

وقد ٌتخذ طابعا شخصٌا بمعنى أن ٌعتبر الشخص نفسه متدٌنا  ،کل واحدة أنها المعنٌة بالتدٌن 
دون انتماء لطابفة أو جماعة معٌنة، ثم إن إصدار حکم التدٌن على اآلخر أو اعتبار اإلنسان 

ل فٌما بٌنها لتشکل مفهوم التدٌن لدى نفسه متدٌنا ٌخضع العتبارات متنوعة ومتداخلة تتفاع
 . ( 15)  تمثالت األفراد أو الجماعات

 اإلنسانٌة الممارسة عن تعبٌر وهو عملً، إلى تطبٌق وتحوٌله الّدٌن ممارسة هو التدٌن -
 .  ( 16)  الدٌانات لجمٌع شامل هو بل باإلسالم، فقط لٌس خاص والتدٌن للدٌن، البشري والتطبٌق

 السلوك مجموع إلى اإلشارة هو أٌضاً و  فٌها والمشاركة باألنشطة الدٌنٌة الهتمامهو ا التدٌن -
 . ( 17)  مجتمع أو جماعة فً دٌنٌة علٌها باعتبارها ٌحكم التً واالتجاهات

طبٌعة مصرٌة فهو التدٌن فطرة طبٌعٌة لإلنسان ومالذ أمام ضؽوط الحٌاة ومظالم البشر،  -
ٌة القدٌمة تؤكد ذلك وجعلت مصر معروفة بٌن أمم الدنٌا موروثة حتى إن الدٌانات المصر

 . وشعوب األرض بأنها مستودع التدٌن الخالص والتعلق بالعبادات والطقوس الدٌنٌة
كبٌر ولكنه حجم الطقوس والشعابر والعبادات وال ٌمتد ذلك  ة المصرٌٌنحجم الدٌن فى حٌاو

ا ـــ  السوادوإلى القٌم واألخالق والمبادئ والمثالٌات!  ًٌ األعظم ال ٌدفعه دٌنه ـــ مسلًما أو مسٌح
  .( 18)  لوطننحو البناء واإلعمار والعمل الدءوب والحرص على االرتقاء با

تعددت مفاهٌم المتدٌن طبقاً لتعدد الرؤي واالتجاهات علً  التعرٌف االصطالحً للمتدٌن :
 النحو التالً :

أي  بل تدٌنه مرتبط بعالقته باآلخرٌن عبادته وأ المتدٌن صالحا فً شکلهال ٌكفً أن ٌكون  -
 .  ( 19)  توافق معامالته وعالقته بالناس توجٌهات اإلسالم وأخالقهتأن 

المتدٌن هو من ٌفعل الخٌر، وٌترك الشر، وٌبعد عن الخالؾ، وٌجوز له أن ٌلعب وٌمرح  -
حابه الكرام ، ومن مع أص -صلى هللا علٌه وسلم –وٌمزح مع أصدقابه، وكان هذا هدي النبً 

   ( 21) سار على نهجهم إلى ٌوم الدٌن، فالتدٌن ال ٌمنع من فعل هذا كله، لكن بضوابطه الشرعٌة

المتدٌن هو اإلنسان الصالح الذي ٌتفانى فً خدمة اآلخرٌن، وهو رحٌم بهم، وٌعلم أنه كلما  -
وازداد قربا منه، فهو ٌتنقل  انؽمس فً األعمال التً تعود بالنفع على اآلخرٌن ازداد عبادة هلل

 . ( 21)  بمحراب صالته، حٌث تكون هناك خدمة ومنفعة للناس

رسوله صلى هللا علٌه وسلم فكلما كان العبد أشد إتباع للرسول كان  المتدٌن هو الذي ٌتبع -
 .  ( 22)  أشد تدٌنا وكلما ازداد إٌمانا بفعل الطاعات أزداد تدٌنا
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لمعلومات الدٌنٌة لم والمتعمق فً امور الدٌن واحكامه وهو االقرب المتدٌن هو الشخص العال -
هو والصحٌحة كونه مطلع دابم على التفاسٌر والفتاوي والعدٌد من قنوات الوعً الدٌنً ، 

 متعمق فً الدٌن .الشخص أو الالواعظ او العالم او المتخصص او رجل الدٌن 
ٌساهم فً نقل الصورة ، و ه فً الدٌنٌتملك روح تقبل االخرٌن حتى لو لم ٌكونوا مثلو

 . ( 23)  الصحٌحة لدٌنه وٌعمل على احتواء االخرٌن وبناء عالقات سلٌمة مع محٌطه
 التعرٌف اإلجرائً للمتدٌن : 

انطالقاً من المفاهٌم السابقة للمتدٌن ٌمكن أن ٌضع الباحث تعرٌفا إجرابٌا محددا للمتدٌن فً 
وجعل الدٌن مرجعا له فً  ى شعابر الدٌن فً العباداتمحافظ علهو الشخص الهذا البحث و

 عبادتهفً  وأ (اللحٌة واللباس وهٌبته العامةسلوكه ومعامالته وان ٌكون صالحاً فً شكله )
 -سلفً( أو فً عالقته باآلخرٌن ، ومنتمٌا لجماعة دٌنٌة )  المحافظة على الشعابر الدٌنٌة)

أستاذ  –داعً  –وله وظٌفة دٌنٌة معٌنة ) واعظ إخوانً (  - تبلٌؽً -صوفً  -شٌعً  – سنً
 .شخص ملتزم دون انتماء لطابفة أو جماعة معٌنةمدرس ( ، أو أي  –خطٌب وإمام  –جامعة 

 التعرٌف االصطالحً للدراما :
 . ( 24)  الدراما هً أي عمل أو حدث سواء فً الحٌاة أو علً خشبة المسرح -
الدرامٌة التً ظهرت فً تارٌخ الدراما منذ أقدم العصور الدراما : هً الفعل وكل المؤلفات  -

 .  ( 25)  وحتً اآلن تنبض برؤٌة اإلنسان وهو ٌتحرك أو ٌفعل شٌبا ما

الدراما هً فن ساحر واسع التأثٌر له أبعاده الكبٌرة فً حٌاة البشر والسٌطرة علً العقول  -
مبادئ وإشعال الثورات وتحرٌك بل لقد أصبحت مجاالً واسعاً للدعاٌة وتروٌج األفكار وال

الشعوب أو تحرٌرها أو إؼراقها فً ؼٌاهب الوهم والحلم الزابؾ أو إفسادها وإصابتها 
بالالمباالة وتحٌٌدها إزاء القضاٌا الملحة فً مواجهة القوي المعادٌة التً تحاصرها أو بتقدٌم 

 .   ( 26)  كل ما هو سطحً
 التعرٌف اإلجرائً للدراما المصرٌة :

قصد بها فً هذا البحث كل األفالم السٌنمابٌة عٌنة الدراسة التً قام  بتألٌفها وتمثٌلها وإنتاجها ٌ
 م . 2118حتً عام  1995مصرٌون وتم عرضها فً دور سٌنما مصرٌة فً الفترة من عام 

وكل المسلسالت التلٌفزٌونٌة عٌنة الدراسة التً قام  بتألٌفها وتمثٌلها وإنتاجها مصرٌون 
حتً عام  2111ت علً شاشات التلٌفزٌون المصري الحكومٌة والخاصة خالل الفترة وعرض
 م.  2116

 التعرٌف االصطالحً للمسلسالت التلٌفزٌونٌة :

المسلسل التلٌفزٌونً هو شكل من األشكال الدرامٌة التلٌفزٌونٌة ٌقدم فً عدة حلقات ٌستؽرق 
وضوعات إنسانٌة وعالقات اجتماعٌة بعضها ثالث أو خمس حلقات أو ثالثٌن حلقة تتناول م

وٌشترك فً تقدٌمها مجموعة من الشخصٌات لكل منها صفات شخصٌة واجتماعٌة تتصادم 
أثناء الحركة والحوار وٌتولد الصراع وتتعقد الخٌوط الدرامٌة فً المسلسل حتً تنتهً كل 

 .  ( 27)  حلقة بمشكلة أو موقؾ ٌجذب المشاهدٌن للتخمٌن أو المشاهدة

 عرٌف اإلجرائً للمسلسالت التلٌفزٌونٌة  :الت

المقصود بالمسلسل التلٌفزٌونً فً هذا البحث بأنه عرض تمثٌلً بشري ألحداث مترابطة 
مقسم الً مجموعة من الحلقات المتتالٌة بحٌث ٌؤدي كل منها لألخري فً تسلسل ومنطقٌة 

االنتباه وٌعد عنصر  وٌعتمد فً شكله الفنً علً مجموعة من المواقؾ الدالة التً تجذب
التشوٌق من أهم عناصر المسلسل بحٌث ٌظل المشاهد مشدودا لمتابعة الحلقة التالٌة وإثارة 

التساؤل والتخمٌن عما سٌحدث فً الحلقة التالٌة للبطل والبطلة وٌتم تحدٌده من خالل 
 الموضوع واألحداث والشخصٌات .
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 التعرٌف االصطالحً للصورة :

ٌٌة : فكٌرة بأنها الصورة الذهنٌة اإلعالمٌة تالمصطلحا معجم ٌعرؾ  انطباع، أو صوٌرة أو ذهن
 الشخص، ذلك عن كونها التً فكرته أي إنسان، ذهن فً لشخص أو لشًءٍ  صوًرة تكون وقد

 .    ( 28)  عنه انطباعه أو ذهنه فً له ، رسمها التً وصورته
 التً الذاتٌة لالنطباعات النهابً الناتج بأنها : الذهنٌة الصورةعلً عجوة الدكتور ٌعرؾ و

 أو بعٌنه، جنس أو شعب أو ما، نظام أو معٌن، شخص إزاء الجماعات أو األفراد عند تتكون
 ٌكون أن ٌمكن آخر شًء أي أو معٌنة، مهنة أو دولٌة، أو محلٌة أو منظمة مؤسسة أو منشأة

 وؼٌر المباشرة اربالتج خالل من االنطباعات هذه اإلنسان، وتتكون حٌاة على تأثٌر له
هم ، وقد تعتمد الصورة وعقابد واتجاهاتهم األفراد بعواطؾ  التجارب هذه وترتبط المباشرة

على األدلة والوثابق أو اإلشاعات واألقوال ؼٌر الموثقة، ولكنها فً النهاٌة تمثل واقًعا صادًقا 
 . ( 29)  بالنسبة لمن ٌحملونها فً رؤوسهم

ات أصول ثقافٌة تقوم علً ادراك األفراد االنتقابً المباشر وؼٌر وهً عملٌة معرفٌة نفسٌة ذ
مجتمع ( وتكوٌن اتجاهات عاطفٌة  –جماعة  –المباشر لخصابص وسمات موضوع ) فرد 

باطنة ( فً اطار  –نحوه ) سلبٌة أو اٌجابٌة ( وما ٌنتج عنها من توجهات سلوكٌة ) ظاهرة 
) اهات شكال ثابتا أو ؼٌر ثابت دقٌقا أو ؼٌر دقٌقمجتمع معٌن وقد تأخذ هذه المدركات واالتج

31 )  .  

 التعرٌف اإلجرائً للصورة :

ٌتبنً الباحث مفهوم الصورة كما عرفها ولٌم سكوت بأنها مجموعة الصفات التً ٌمٌزها 
 . ( 31)  الشخص أو ٌتصورها حٌنما ٌتفكر بالشا الذي تحمله الصورة

 اإلطار النظري للبحث :
 إلطار النظري لهذا البحث الً مدخلٌن أساسٌٌن هما :قسم الباحث ا

 مدخل وسابل اإلعالم وتكوٌن الصورة . – 2مدخل الؽرس الثقافً .             – 1
 أوالً : مدخل الغرس الثقافً :

وضع العالم األمرٌكً جورج جربنر صاحب نظرٌة الؽرس الثقافً مؤشرات ثقافٌة تؤكد قٌام 
 بل اإلعالم والصورة الذهنٌة من خالل ثالثة عناصر متداخلة هً :العالقة بٌن ما تبثه وسا

 الصور الذهنٌة التً تعكسها وسابل اإلعالم . -
 العالقة بٌن التعرض الً الرسابل التلٌفزٌونٌة ومعتقدات الجمهور وأنماط سلوكه . -
 العملٌات المؤسسٌة والضؽوط التً تؤثر علً إنتاج المحتوي اإلعالمً . -

رر جربنر أن التلٌفزٌون هو مصدر معظم الرسابل والصور التً ٌتقاسمها عدد كبٌر ولهذا ق
من الناس فهو ٌشكل االتجاه السابد لما ٌسمً بٌبة الرموز المشتركة التً ٌولد فٌها األطفال 

 والتً ٌعٌش من خاللها الكبار .
العالم االجتماعً ، وبالتالً فإن التعرض لوسابل اإلعالم ٌؤدي الً تبنً اعتقاد حول طبٌعة 

مما ٌؤكد الصور النمطٌة ووجهة النظر المنتقاة التً ٌتم وضعها عبر األعمال التلٌفزٌونٌة ، 
وأن قوة التلٌفزٌون تتمثل فً الصور الرمزٌة التً ٌقدمها فً محتواه الدرامً عن الحٌاة 

 .  ( 32)  الحقٌقٌة
ٌقضٌه الفرد مع مشاهدة التلٌفزٌون وتوضح نظرٌة الؽرس الثقافً أنه كلما زاد الوقت الذي 

كان من المحتمل أن ٌبنً الفرد مفاهٌم الواقع االجتماعً بما ٌتطابق مع ما ٌقدمه التلٌفزٌون 
 عن الحٌاة والمجتمع خاصة ما ٌتكرر عرضه من خالل التلٌفزٌون .
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ووصؾ جربنر عملٌة الؽرس علً أنها تعلم عرضً وؼٌر متعمد حٌث ٌكتسب مشاهد 
ون عن ؼٌر وعً الحقابق التً ٌقدمها التلٌفزٌون والتً تصبح أساساً للقٌم والصور التلٌفزٌ

 . ( 33)  الذهنٌة عن العالم الحقٌقً
وتنطلق نظرٌة الؽرس الثقافً من فرضٌة أساسٌة مؤداها أن تكرار العرض لصورة الواقع 

هذه الصورة واألفكار الحقٌقً فً التلٌفزٌون واألفكار المرتبطة به ٌؤدي الً إدراك األفكار ل
بطرٌقة مشابهة لتلك الموجودة فً التلٌفزٌون ، أي أن  األشخاص الذٌن ٌشاهدون برامج 

التلٌفزٌون لفترات طوٌلة ، ٌدركون العالم الحقٌقً بشكل مختلؾ عن أولبك الذٌن ٌقضون وقتا 
عً بصورة أقرب أقل فً المشاهدة ، ذلك أن كثٌفً المشاهدة أكثر قدرة علً إدراك العالم الواق

الً المعالجة التلٌفزٌونٌة ، أي بصورة تعكس الرسابل والصور المتكررة والشابعة التً 
 .  ( 34)  ٌعرضها التلٌفزٌون

وانطالقاً مما سبق فإن التعرض المستمر للدراما ) األفالم والمسلسالت ( والتفاعل معها ٌؤثر 
الرمزي ، فرسابل الدراما عن الواقع علً الواقع االجتماعً لألفراد وٌسٌطر علً عالمهم 

 االجتماعً ٌتزاٌد فً القضاٌا التً تقل فٌها خبراتهم الشخصٌة .
واستخدمت نظرٌة الؽرس بشكل واسع الختبار التأثٌرات المعرفٌة لكثافة مشاهدة الدراما كما 

تؽرس وجهة نظر عن الواقع تتسق مع وجهة النظر التً تعرضها الدراما عن القضاٌا 
 شكالت االجتماعٌة .والم

 استفاد البحث من نظرٌة الؽرس الثقافً فٌما ٌلً :عالقة البحث بمدخل الغرس الثقافً : 
 التعرؾ علً دور وسابل اإلعالم فً تكوٌن صور ذهنٌة عن الدٌن والمتدٌنٌن .    -
وٌن قٌاس أثر التعرض للمسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة فً ؼرس االتجاهات وتك -

 صورة ذهنٌة عن المتدٌن لدي الشباب المصري .
تعرض الشباب المصري بشكل مكثؾ للمسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة وتكرار  -

مشاهدتهم لها ٌجعلهم ٌتأثرون بما ٌقدمه التلٌفزٌون والسٌنما وٌعتقدون أنها صورة عن العالم 
 الذي ٌعٌشون فٌه .

مدخل فً التأكٌد علً دور وسابل اإلعالم كمصدر من مصادر استفاد البحث من هذا ال -
 تشكٌل الصورة الذهنٌة لدي الشباب.

 ثانٌاً : مدخل وسائل اإلعالم وتكوٌن الصورة :

تتكون الصورة الذهنٌة لدي األفراد والجماعات بسبب مضمون وسابل اإلعالم التً تصب فً 
أكثر فعالٌة فً نقل األفكار كما أن حاسة اتجاه واحد حٌث ٌعتبر االتصال عن طرٌق المربٌات 

البصر هً أسرع الحواس لدي اإلنسان فً تسجٌل الصورة التً تبقً فً مخٌلة اإلنسان 
 وفكره حٌث تكون لدٌه صورة ذهنٌة تكون حاضرة أمامه وٌكون ذلك بصفة آلٌة .

مٌة ٌقودنا الً لذلك فإن ارتباط تشكٌل الصورة الذهنٌة بالرسابل التً تقدمها الوسابل اإلعال
معرفة نٌة القابم باالتصال فً محاولته لتكوٌن صورة ذهنٌة حول موضوع أو ظاهرة ما أو 

 . ( 35) شخصٌة معٌنة وقد ٌكون ذلك بطرٌقة إٌجابٌة أو سلبٌة 
وتعتبر وسابل اإلعالم إحدي األسالٌب الفعالة فً صناعة الصورة الذهنٌة لدي الجماهٌر إثر 

 الوسابل . تلقٌهم لمضامٌن تلك
وتبرز وسابل اإلعالم كعامل أساسً فً تشكٌل الصورة الذهنٌة انطالقاً من كل جوانب الحٌاة 

البشرٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة وتتشكل تلك الصور عن األفراد والشعوب 
ومختلؾ الجماعات من خالل ما تبثه تلك الوسابل من مضامٌن مختلفة وهذا ما ٌؤدي الً 

 .( 36) لصورة الذهنٌة واختالفها تنوع ا
 فً الحٌاة بأنماط تتصل موضوعات من تقدمه ما خالل من اإلعالم وسابل تستطٌعو

 االنتقال هذا يوٌؤد أوسع، عالم إلً المحدود عالمهم من األفراد تنقل أن المختلفة والمجتمعات
 االستعداد لدٌهم فٌنمو المتقدمة المجتمعات بعض فً الحٌاة بأسالٌب األفراد هؤالء معرفة إلً
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 فً لنفسه الفرد تصور على القدرة أي الوجدانً التقمص على القدرة لدٌهم تنمو كما بها، لألخذ
 ٌري السٌاق هذا وفً المجتمع، فً األخرٌن وأدوار لدور تصور أو األخرٌن ظروؾ

 طبٌعة ركبٌ حد إلً تحدد" ما مجتمع ٌستخدمها التً اإلعالم وسابل أن "ماكلوهان مارشال"
 الذٌن باألفراد المحٌطة البٌبٌة الظروؾ على اإلعالم وسٌلة تؤثر كما لمشاكله، معالجته وكٌفٌة

 .   ( 37)  تفكٌرهم طرٌقة على تؤثر فهً متشابهة ظروؾ ظل فً ٌعٌشون
% من الصور التً ٌبنٌها اإلنسان لعالمه مستمدة من وسابل  71ٌري شرام أن حوالً و

بدور كبٌر فً الطرٌقة التً نبنً بها أو نشٌد بمقتضاها تصورنا للعالم اإلعالم التً تقوم  
حٌث تلعب المعلومات التً تتناقلها وسابل اإلعالم وخاصة تلك التً تتصؾ باالستمرارٌة 

دوراً فً تكوٌن معارؾ الجمهور وانطباعاته وتؤدي فً النهاٌة الً تشكٌل الصور العقلٌة التً 
 . ( 38 ) تؤثر فً تصرفات اإلنسان

كما تعتبر وسابل اإلعالم بالنسبة للكثٌر من األشخاص النافذة السحرٌة التً ٌطلون منها علً 
العالم وبذلك فهً تصور العالم الخارجً، ومن خالل القٌام بذلك فهً تخلق صوراً فً أذهانهم 

 . ( 39)  عن الواقع الذي ٌشكل تفكٌرهم وسلوكهم تجاه األحداث الخارجٌة

ٌضاً هذه الوسابل اإلعالمٌة بدور مهم فً رسم الصورة وتشكٌلها للشعوب والدول كما تقوم أ
والمنظمات علً حد سواء وتزداد أهمٌة هذا الدور فً تكوٌن الصورة الذهنٌة لدي األفراد عن 
دول شعوب العالم األخري مع قلة فرص األفراد فً االحتكاك والسفر الً هذه الدول حٌث تعد 

هذه الحالة المصدر الربٌس للمعرفة بشؤون الدول األخري واإلحاطة بما  وسابل اإلعالم فً
 .( 41)  ٌجري فً أراضٌها

 مضمون تحلٌل خالل من الذهنٌة الصور سمات وصؾ علً الدراسات معظم ركزت ولذلك
 عملٌة على قدرتنا زٌادة فً تساهم أن ٌمكن للبحث مجاالت أخري فإن ذلك ومع اإلعالم، وسابل

 .التصوٌر هذا فٌها ٌتم التً والظروؾ لذهنً،ا التصوٌر
 دراسة مع الذهنً التصوٌر عملٌة فً اإلعالمٌة الوسابل دور وصؾ المجاالت هذه أهم ومن

 سمات بوصؾ االكتفاء الممكن من ٌعد لم أنه ذلك بالجماعات المسٌطرة، الوسابل هذه عالقة
 ولماذا الصور، هذه التً تحققها جٌةاألٌدٌولو األهداؾ دراسة من بد ال ولكن الذهنٌة، الصور

 فً معٌنة إثنٌة جماعات أو معٌنة لشعوب الذهنٌة الصور على بالتركٌز اإلعالمٌة الوسابل قومت
 سمات وإهمال الذهنٌة، الصورة فً معٌنة سمات على التركٌز ٌتم ولماذا فترات محدودة،

 .أخري

 األفراد لتوجٌه أدوات أصبحت هاولكن المعلومات، لنقل أدوات تعد لم اإلعالم وسابل أن
 الصور من %  75 ٌقرب ما فإن وذلك واالجتماعٌة، الفكرٌة موافقهم وٌنكوت والجماعات،

وللتلٌفزٌون دور مهم فً  ، ( 41)  المختلفة اإلعالم وسابل من مستمدة لعالمه اإلنسان ٌبنها التً
اد تأثر هذه الصورة والقوالب فً بناء الصورة الذهنٌة بل والعمل علً قولبتها وتروٌجها وٌزد

األعمال الدرامٌة التً ٌقوم بتقدٌمها حٌث إن المشاهد عند تعرضه لها ٌكون أكثر استرخاء 
وٌكاد ٌتجرد من أدواته النقدٌة ومن ثم ٌوافق علً أن ٌتم اختراقه وؼزوه بهذا السٌل المستمر 

راما وكلما ازداد تعرض األفراد من المعلومات واآلراء واالنطباعات والصور التً تقدمها الد
 . ( 42)  لنفس المضمون ولذات الرسالة بشكل متكرر تشابهت الصور بدرجة كبٌرة

 وللتلٌفزٌون دور مهم وتأثٌر فً بناء الصور من خالل شكلٌن هما : 
 األشكال الدرامٌة وٌشمل المسلسالت واألفالم واألؼانً .  - 1
 .  ( 43)  رٌة والتسجٌلٌة والوثابقٌةنشرات األخبار والبرامج اإلخبا  - 2

 :  ( 44) وتتكون بنٌة الصورة الذهنٌة لدي اإلنسان تجاه شخص او شعب معٌن من ثالثة عناصر
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مجموعة الصفات المعرفٌة التً ٌستطٌع أن ٌدرك بها ذلك الشخص أو الشعب بطرٌقة  – 1
 عقالنٌة .

 الشعب أو النفور منه .العنصر العاطفً المتعلق بالمٌل لذلك الشخص او  – 2
السلوك المتمثل فً مجموعة من االستجابات العملٌة تجاه ذلك الشخص أو الشعب الذي  – 3

 ٌري الفرد مالءمتها له وفقا للصفات التً أدركها فً ذهنه .
 ٌقومون األمرٌكٌة  اإلعالم وسابل مسبولً أن "شٌللر هربرت" ٌري قومً نطاق وعلى
 وإحكام معالجتها على رفون وٌش والمعلومات، الصور ولوتدا نشر عملٌة أسس بوضع

 فً سلوكنا وتحدد بل ومواقفنا، معتقداتنا تحدد التً والمتعقدات الصور تلك علٌها، السٌطرة
 حقابق مع تتطابق ال وتوجهات أفكار طرح إلً اإلعالم وأجهزة مدٌرو ٌعمد وعندما النهاٌة،
 إلً عمد عن تنحو التً األفكار" أن ذلك "عقول بقًسا" إلً ٌتحولون فإنهم االجتماعً الوجود

 للحٌاة الفعلٌة الشروط بإدارته ٌستوعب أن ٌستطٌع ال وعً إنتاج وإلً زابؾ معنً استحداث
 أفكار وي س الوقع فً لٌست االجتماعً أو الشخصً المستوي على ٌرفضها أن أو القابمة
 .  ( 45)  مضللة أو مموهة

 لمدخل فً :حث من هذا ااواستفاد الب
التعرؾ علً مكونات بنٌة الصورة الذهنٌة لدي اإلنسان تجاه شخص أو شعب أو مجتمع  - 1

 معٌن .
 رصد الدور المهم للتلٌفزٌون فً بناء الصورة الذهنٌة وكٌفٌة قولبتها وتروٌجها . - 2
رها التعرؾ علً قوة الدراما المقدمة بالمسلسالت فً تشكٌل الصور لدي الجمهور باعتبا - 3

جزءا مهما من الصور المربٌة التً توضح رموزا لها القوة تمتلك القدرة علً نقل المعلومات 
 فً سٌاق محدد لتقدٌم خصابص مربٌة ممٌزة .

 الدراسات السابقة :
كشؾ مسح التراث العلمً للدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة وؼٌر المباشرة بموضوع 

ددها وتنوعها ، وقد قسمها الباحث الً ثالثة محاور علً البحث عن كثرة هذه الدراسات وتع
 النحو التالً :

 المحور األول : ٌتناول فٌه الباحث عالقة التلٌفزٌون بالدراما وٌعرضها كما ٌلً :

 واإلرهاب الطائفٌة الفتنة قضاٌا معالجةبعنوان : " (  46) ( 2106) إلهام ٌونس دراسة 
 ، "  االجتماعٌة الدراما فً الدٌنى

 الطابفٌة الفتنة لقضٌة االجتماعٌة الدرامٌة األعمال معالجة كٌفٌة عرض هدفت هذه الدراسة إلً
،  .االجتماعٌة الدراما فً اآلخر قبول مفهوم معالجة أبعاد عن الكشؾو الدٌنً واإلرهاب

 زامالت مدى معرفة، باآلخر منهما كل وعالقة االجتماعٌة الدراما فً واآلخر األنا صورة دراسةو
 .المجتمع نحو االجتماعٌة المسبولٌة بمبادئ الدرامٌة األعمال

 التلفزٌونٌة المسلسالت من كل فً المقدمة االجتماعٌة الدراما فً التحلٌلٌة الدراسة مجتمع تحددو
 قبول متؽٌر تمثل عمدٌة عٌنة ، وتم اختٌار الصؽٌرة الشاشة على تعرض التً السٌنما وأفالم
،  ترٌز أخت  مسلسل  :وفٌلم مسلسل الفنً القالب اإلنتاج قالب ضوء فً اختٌارها ٌتم اآلخر

 ، وأسفرت الدراسة عن عدة نتابج اهمها : ومرقص حسن فٌلمو
 والسلبً اإلٌجابً بٌن تحلٌلها تم التً الدرامٌة األعمال فً الشخصٌات سمات اختلفت - 1

 حسن فٌلم وفى % 46.4 بنسبة ترٌز أخت مسلسل فً للسالم محبة الشخصٌات فظهرت
 مسلسل فً % 36.3 بنسبة الدٌنً التشدد سمة ظهرت بٌنما 41.2% % بنسبة ومرقص

 اتضح التأثٌر على الشخصٌة قدرة وبتحلٌل ومرقص حسن فٌلم فً% 60 وبنسبة ترٌز أخت
 من أكثر األحداث فً التأثٌر على قدرة لدٌها السلبٌة بالسمات تتسم التً الشخصٌات أن

 . اإلٌجابٌة بالسمات تتسم التً الشخصٌات
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 وكذلك .واآلخر األنا بٌن والصراع العنؾ سمات تحمل لقطات على المسلسل تتر احتواء - 2
 فً الفٌلم صناع من محاولة فً والقبطً المسلم الطابع بٌن ٌجمع جاء ومرقص حسن فٌلم تتر

 .واألقباط المسلمٌن بٌن وطنً جو خلق
 القضاٌا ؼلبت ولكن القضاٌا من متعددة أنواع تحلٌلها تم التً الدرامٌة األعمال عالجت - 3

 فٌلم فً % 92.2 و ترٌز أخت مسلسل فً % 95.3 بنسبة األخرى القضاٌا على المجتمعٌة
 .ومرقص حسن

اإلرهاب  لظاهرة الدرامٌة األطر والمعالجة بعنوان : " ، ( 47)  ( 2106)  إلهام رٌشهدراسة 
 " .المصرٌة  السٌنما فى

 لظاهرة الدرامٌة المعالجة ومحددات أطر على التعرؾ وهو ربٌس، هدؾ من البحثهذا  نطلقا
 على وقدرتها م، 2001 سبتمبر من عشر الحادى هجمات بعد السٌنما المصرٌة فى اإلرهاب،

 :وهى فرعٌة أهداؾ عدة الهدؾ هذا من نبثقاو ،اإلرهاب قضاٌا نحو ذهنٌة صورة رسم
 .المصرٌة السٌنما تعكسه كما ،اإلرهابى صورة على التعرؾ  -
 السٌاسى بالسٌاق ارتباطها ومدى اإلرهاب، قضاٌا تعالج التى الدرامٌة، األطر أهم على التعرؾ-

 .والثقافى  واالجتماعى
 السٌنما فى االرهاب صورة لتعكس الشخصٌات به تحدثت الذى االسلوب على التعرؾ -

 . .المصرٌة

األطر اإلعالمٌة واستخدم منهج المسح بشقٌه الوصفً اعتمد هذا البحث علً نظرٌة تحلٌل 
والتحلٌلً ، واختار عٌنة عمدٌة لإلفالم التً تناولت ظاهرة االرهاب سواء كان إرهاباً داخلٌاً 

حتً  2111فٌلماً مقسمة علً خمسة عشر عاما فً الفترة من  12أو خارجٌاً ، وبلؽت العٌنة 
 لألفالم السٌنمابٌة المعالجة انحصرتبج أهمها : م  ، وتوصل البحث الً عدة نتا 2115عام 

 :هى ربٌسه أنماط ثالثة فى واإلرهابٌٌن اإلرهاب صورة إعكاس فى المصرٌة

 الذى الساذج صوره، بكل والعلم، للثقافة المعادى الوجه متجهم المتخلؾ، الساذج اإلرهابى-
 ٌنقاد
 .واالستشهاد بالمال مرٌدٌه ٌؽرى والذى "األمٌر" سلطة تحت

 وؼٌاب الفقر، وتفشى التنمٌة وؼٌاب السٌاسٌة، النظم فساد تجلٌات أحد بوصفه اإلرهاب-
 العدالة

 االجتماعى السلم عن والبعٌدة المهمشة الطبقات ألبناء والقهر، القمع وانتشار االجتماعٌة
 .السلطة لجسم والوظٌفى،

 مكاسب ٌقتحق على المجتمع قوى صراع أطراؾ إحدى وهى اإلرهابٌة الجماعات-
 جماهٌرٌة،

 ولٌس لها، خصماً  باعتباره اإلرهاب تحارب السلطة حٌث السٌاسى، للعمل مشروعٌة تضفى
 إشارة ٌعطى كأنه التطرؾ، شرور من المجتمع أفراد باقى تحمى كونها أو الدولة، لهٌبة صوناً 
 .الدٌكتاتورٌة السلطة بدٌل هو المتوحش اإلرهاب بأن الجمعى للعقل

دور الدراما التى ٌقدمها التلٌفزٌون بعنوان : "  ( 48) ( 2104) اب ، هبة خطدراسة 
 .   " المصرى فى نشر ثقافة التسامح الدٌنى بٌن المواطنٌن المصرٌٌن

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على الموضوعات واألفكار والقٌم ذات العالقة بقضٌة التسامح 
تجاهات مشاهدى الدراما التلٌفزٌونٌة بشأن التعرؾ على اوالدٌنى فى الدراما التلٌفزٌونٌة ، 

واعتمدت الدراسة على منهج المسح اإلعالمى ، مساهمة هذه الدراما فى قضٌة التسامح الدٌنى 
، وتمثلت عٌنة الدراسة فى تحلٌل مضمون عٌنة عمدٌة من المسلسالت واألفالم العربٌة 

العالقة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ،  التلٌفزٌونٌة التى قدمت بالتلٌفزٌون المصرى والتى تناولت
وشملت ثالث مسلسالت وست أفالم ، وتمثلت عٌنة المسلسالت فى المسلسالت التالٌة " خاص 

الدالى الجزء الثانى " ، أما عٌنة األفالم فتمثلت فى التالى  –محمود المصرى  –جداً 
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الناصر صالح  –م همام فى امستردا –فٌلم هندى  –حسن ومرقص  –الرهٌنة  –"اإلرهابى 
-31حتى  2112-1-1الدٌن" وامتدت فترة التحلٌل دورتٌن برامجٌتٌن مدتها ست شهور من 

مفردة  411تمثلت فى عٌنة عشوابٌة طبقٌة قوامها فقد أما عٌنة الدراسة المٌدانٌة ،  5-2112
رٌؾ من الجمهور العام تمثل المستوٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والتعلٌمٌة المختلفة بال

  ، وتوصلت الدراسة الً عدة نتابج أهمها :والحصر بمحافظتى القاهرة والمنوفٌة 
: ، وفى المرتبة الثانٌة 7441مشهد بنسبة  123بلؽت نسبة المشاهد المؤٌدة للتسامح الدٌنى  -

: ، وفى 1648مشهد بنسبة  28جاء الموقؾ المحاٌد من قضٌة التسامح الدٌنى حٌث بلػ 
مشهد بنسبة  15جاء الموقؾ المعارض من قضٌة التسامح الدٌنى حٌث بلػ المرتبة األخٌرة 

9 . : 
سبة الحرص على مشاهدة الدراما التلٌفزٌونٌة التى تتناول العالقة بٌن المسلمٌن نارتفاع  -

: ، ٌلٌها عدم الحرص على مشاهدة الدراما التلٌفزٌونٌة 6548والمسٌحٌٌن إلى حد ما بنسبة 
: ، وأخٌراً جاء الحرص بدرجة 2144ة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن بنسبة التى تتناول العالق

كبٌرة على مشاهدة الدراما التلٌفزٌونٌة التى تتناول العالقة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن بنسبة 
1348 . : 

: ممن ٌشاهدون الدراما التى تتناول العالقة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن أنه 6144رأت نسبة  -
 وضوعات لم تقدمها الدراما التى تتناول العالقة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن . لٌس هناك م

دوافع استخدام الشباب الٌمنى للقنوات  بعنوان : " ،49 ( 2104)  خالد هادىدراسة 
 . " الفضائٌة الدرامٌة

هدفت الدراسة إلى تحدٌد دوافع مشاهدة الشباب الٌمنى للقنوات الفضابٌة الدرامٌة وشدتها 
تحدٌد اإلشباعات المتحققة من ورفة الفروق فى الدوافع لكال الجنسٌن من الشباب الٌمنى ، ومع

دور القنوات الفضابٌة الدرامٌة فى إمداد والتعرؾ علً مشاهدة القنوات الفضابٌة الدرامٌة ، 
 الشباب الٌمنى بالقٌم المكتسبة التى تحقق أهدافهم . 

فٌة واستخدمت منهج المسح اإلعالمى ، واعتمدت إلى الدراسات الوصهذه الدراسة  تنتمىو
 384على عٌنة عمدٌة ممن ٌشاهدون القنوات الفضابٌة الدرامٌة العربٌة واألجنبٌة قوامها 

سنة فى محافظتى صنعاء  35إلى  18مفردة من الشباب الٌمنى الذٌن تقع أعمارهم من سن 
 أهم نتابج الدارسة : ، ومن وعدن 

القنوات الفضابٌة الدرامٌة العربٌة هى : مسلٌة أكثر من األجنبى أسباب تفضٌل مشاهدة  -
: ، فٌها موضوعات تعجبنى أكثر 13: ، أعرؾ ما ٌحصل فى العالم بنسبة 2646بنسبة 
: ، من أجل مضٌعة الوقت بنسبة 1149: ، علشان أتعلم منها حاجات جدٌدة بنسبة 11بنسبة 

648 . : 
: ، 2544ابٌة الدرامٌة األجنبٌة : أتعلم منها لؽة بنسبة أسباب تفضٌل مشاهدة القنوات الفض -

: ، موضوعاتها حلوة 1745: ، مسلٌة أكثر من العربى بنسبة 2242فٌها ضرب وقتل بنسبة 
 : . 1448وخٌالٌة بنسبة 

العالقة بٌن التعرض للدراما التلٌفزٌونٌة  بعنوان : " ،51( 2104)  ابتسام علىدراسة 
 .  "الجسد لدى المرأة المصرٌة ومستوى الرضا عن صورة 

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على مفهوم ونماذج ومشكالت الجسد فى المسلسالت التلٌفزٌونٌة 
وأبعاد وسمات الشخصٌات النسابٌة ذات األدوار األساسٌة والثانوٌة فى تلك المسلسالت . 

ة الجسد رصد وتحلٌل العالقة بٌن الخصابص الدٌموؼرافٌة من جهة ومتؽٌرات صورو
 ومشاهدة المسلسالت التلٌفزٌونٌة من جهة ثانٌة . 

ت اجرٌوتعد من الدراسات الوصفٌة واعتمدت على منهج المسح بشقٌه الوصفى والتحلٌلى . و
الدراسة التحلٌلٌة على حلقات من المسلسالت الدرامٌة المصرٌة والتركٌة المدبلجة التى أذٌعت 

-1-1نوراما دراما بالتلٌفزٌون المصرى فى الفترة من على قناة الحٌاة للمسلسالت وقناة با
، وتمثلت عٌنة المسلسالت فى خمس مسلسالت هى " كٌد النسا  2112-3-31حتى  2112
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ٌن هما " العشق الممنوع ، روبى الزوجة الرابعة " ومسلسلٌن تركٌ –الجزبٌن األول والثانى 
" . 

مفردة من الفتٌات والسٌدات  421وامها أما عٌنة الدراسة المٌدانٌة بلؽت عٌنة عشوابٌة ق
سنة فأكثر وتوزعت عٌنة الدراسة بٌن محافظتى القاهرة  18المصرٌات ذوات األعمار 

  أهم نتابج الدراسة  :، ومن والجٌزة 
التأثٌرات التى عانت منها المرأة حسبما جسدتها المسلسالت جاءت فى مقدمتها سٌطرة حالة  -

نتاجاً للصورة الذهنٌة المنطبعة لدٌها عن صورة جسدها وما  من القلق على مشاعر المرأة
: ، ٌلٌها إحساسها 34ٌستتبعه من عالقات اجتماعٌة ناجحة أو فاشلة من وجهة نظرها بنسبة 

: ، ثم إحساسها بأنها تفتقد ألشٌاء كثٌرة وهامة فى حٌاتها نتاجاً 22بالحزن كثٌراً بنسبة 
 : . 12 إلحساسها بعدم الرضا الداخلى بنسبة

جاء توتر العالقة بٌن الزوج والزوجة فى مقدمة االنعكاسات السلبٌة المترتبة على صورة  -
: ، 1849: ، ٌلٌها الخوؾ من فكرة الزواج بنسبة 3947الجسد على المرأة واألسرة بنسبة 

فسٌة : نتاجاً لما قد تعانٌه المرأة من مشكالت ن944وفى المرتبة الثالثة الفشل فى العمل بنسبة 
 . 
الفوابد المتحققة جراء مشاهدة المسلسالت التلٌفزٌونٌة : ٌمكن للمسلسالت التى أشاهدها أن  -

تعلم الكثٌر من الحٌاة جراء مشاهدة المسلسالت أ: ، أستطٌع أن 6542تزٌد من خبرتى بنسبة 
 : ،64: ، تفٌد فى المشكالت التى تعرضها المسلسالت فى عالج مشكالتى بنسبة 65بنسبة 

: ، تقدم المسلسالت 6244الشخصٌات الدرامٌة تعوضنى عن عدم وجود أصدقاء بنسبة 
: ، بعض المسلسالت تعلمنى كٌؾ أتصرؾ فى المواقؾ 6145دروساً مهمة عن الحٌاة بنسبة 

 : . 5948الجدٌدة علىَّ بنسبة 
ئٌات دور الدراما المصرٌة فى الفضابعنوان : " ، 50 ( 2103)  نسرٌن عبد العزٌزدراسة 

 .  "العربٌة فى نشر ثقافة السالم لدى طلبة الجامعات 
هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذى قد ٌكون للدراما التلٌفزٌونٌة والسٌنمابٌة فى نشر ثقافة 
السالم لدى طلبة الجامعات ، أو بالعكس دورها فى نشر ثقافة العنؾ والحرب . دراسة 

ٌفزٌونٌة والسٌنمابٌة فى معالجتها لثقافة السالم وأثر ذلك األسالٌب التى تستخدمها الدراما التل
 فى إدراك طلبة الجامعات لهذه الثقافة . 

وتعد من الدراسات الوصفٌة واعتمدت على منهج المسح واستخدمت أسلوب المسح بالعٌنة لكل 
فالم والحٌاة من الدراستٌن التحلٌلٌة والمٌدانٌة . واعتمدت الدراسة التحلٌلٌة على قناتى الحٌاة أ

. واعتمدت  2111مسلسالت لتحلٌل المضمون المقدم بهما وإجراء الدراسة خالل شهر ٌولٌو 
مفردة  411الدراسة المٌدانٌة على عٌنة عمدٌة حصصٌة من طلبة الجامعات المصرٌة قوامها 

 . 
 :  أهمهانتابج وتوصلت الدراسة الً عدة 

األفالم عٌنة الدراسة وقد كان التعاون  ظهرت قضٌة التسامح الدٌنى فى أكثر من نصؾ -
 الصداقة بٌن المسلمٌن واألقباط ٌؽلب على طبٌعة هذا التسامح الدٌنى . و
تصدرت ثقافة السالم الدولى والدٌنى قابمة السالم المباشرة ٌلٌها ثقافة السالم المجتمعى ثم  -

 األسرى المجتمعى .
ت األساسٌة كمفهوم ومعنى لثقافة السالم فى جاء االحترام الكامل لحقوق اإلنسان والحرٌا -

 المرتبة األولى ، ٌلٌها التسامح الدٌنى ، ثم القضاء على العنؾ بكل أنواعه . 
 الكتب السماوٌة هى المصدر األول فى تشكٌل إدراك عٌنة الدراسة لثقافة السالم .  -
رؼبة منهم فى نشر ثقافة  معظم طلبة الجامعة عٌنة الدراسة مهتمون لثقافة السالم بشكل كبٌر -

السالم بٌن مختلؾ األدٌان فى المقام األول ، ٌلٌها رؼبتهم فى تحقٌق الرخاء والتقدم فى 
 مختلؾ المٌادٌن ، ثم ألن الدٌن اإلسالمى ٌحض على ثقافة السالم . 
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استخدامات الشباب الجامعى للدراما األجنبٌة  بعنوان : " ،52 ( 2100)  بسنت محمددراسة 
 " .ٌعرضها التلٌفزٌون المصرى وعالقتها بقٌمهم المجتمعٌة  التى

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على مدى إقبال الشباب الجامعى على مشاهدة المسلسالت األجنبٌة 
التى ٌقدمها التلٌفزٌون المصرى . التعرؾ على القٌم االجتماعٌة واالقتصادٌة التى تقدمها 

تلٌفزٌون المصرى . التعرؾ على السلوكٌات االجتماعٌة المسلسالت األجنبٌة التى ٌعرضها ال
 واالقتصادٌة السلبٌة التى تقدمها المسلسالت األجنبٌة التى بعرضها التلٌفزٌون المصرى . 

وتعد من الدراسات الوصفٌة واستخدمت منهج المسح بشقٌه الوصفى والتحلٌلى وتمثلت عٌنة 
ة التى تعرضها القناة الثانٌة بالتلٌفزٌون الدراسة التحلٌلٌة فى عرض المسلسالت األجنبٌ

 .  21/8/2119حتى  1/6/2119مساًء فى الفترة من  11:  7المصرى من الساعة 
مفردة من الشباب الجامعى ممن  481وتمثلت عٌنة الدراسة المٌدانٌة فى عٌنة عشوابٌة قوامها 

، الحكومى والخاص درٌة والسادس من أكتوبر ممثلة للتعلٌم نٌدرسون فى محافظتى اإلسك
  : همهاأالً عدة نتابج الدراسة وتوصلت 

احتلت قٌمة الشجاعة مقدمة القٌم االجتماعٌة الواردة فى المسلسالت األجنبٌة تالها قٌم :  -
تحمل المسبولٌة والتضحٌة والتعاون مع اآلخرٌن ، والترابط األسرى ، والصدق ، والتواضع 

 . 
ة القٌم االقتصادٌة المعروفة فى المسلسالت األجنبٌة تالها قٌم احتلت قٌمة احترام العمل مقدم -

 : الجدٌة وااللتزام وأهمٌة الوقت والمحافظة على الملكٌة العامة والخاصة . 
أهم أسباب تفضٌل مشاهدة المسلسالت األجنبٌة : مستوى اإلبهار والتمثٌل المرتفع ، ثم  -

اللؽة األجنبٌة ، ثم تقنٌات التصوٌر بها  تناولها الموضوعات وأحداث شٌقة ، تلٌها تقوى
مرتفعة ، ثم تقدٌمها لواقع مختلؾ عن مجتمعاتنا العربٌة ، ثم التسلٌة والترفٌه وجاذبٌة أماكن 

 التصوٌر . 
جاءت المسلسالت االجتماعٌة فى مقدمة المسلسالت التى ٌفضلها المبحوثٌن تلٌها المسلسالت  -

 .ة والرومانسٌة ، ومسلسالت الخٌال العلمى البولٌسٌة ثم المسلسالت الكومٌدٌ
العالقة بٌن التعرض للدراما السٌنمائٌة بعنوان : " ، 53( 2100) فتحى شمس الدٌن دراسة 

 . "األجنبٌة المقدمة على الفضائٌات العربٌة وأسلوب حٌاة الشباب المصرى 
المصرى وأسباب  هدفت الدراسة إلى معرفة نوعٌة األفالم األجنبٌة التى ٌفضلها الشباب

التفضٌل . معرفة مدى تأثر الشباب المصرى بأسلوب الحٌاة الؽربٌة المقدمة من خالل األفالم 
وتعد من الدراسات الوصفٌة واستخدمت منهج ،  الروابٌة األجنبٌة على الفضابٌات العربٌة 

 411ٌة قوامها المسح بشقٌه المٌدانى والتحلٌلى . وتمثلت عٌنة الدراسة المٌدانٌة فى عٌنة عمد
مفردة من الشباب فى ثالث محافظات القاهرة تضم جمٌع الفبات والشرابح االجتماعٌة ، 
واإلسكندرٌة ممثلة للوجه البحرى ، وقنا ممثلة للوجه القبلى . وتمثلت عٌنة الدراسة التحلٌلٌة 

 MBCنوات : فى عٌنة عمدٌة لبعض القنوات العربٌة التى تقدم األفالم الروابٌة األجنبٌة هى ق
2 , Mbc Max , Fox Movies  ، نتابج الدراسة: ومن اهم 

من أهم القٌم االجتماعٌة التى تتضمنها األفالم األجنبٌة هى الكفاح من أجل الوصول للهدؾ  -
: ، ومن أهم 4549: ، بٌنما من أهم القٌم الثقافٌة مراعاة العادات والتقالٌد بنسبة 1647بنسبة 

: ، ومن أهم القٌم السٌاسٌة هى 3648المحافظة على الملكٌة العامة بنسبة  القٌم االقتصادٌة هى
 : . 5348احترام القانون وتفعٌل تطبٌقه بنسبة 

: ، 2746أهم اسباب مشاهدة األفالم األجنبٌة هى : تجذبنى أكثر من األفالم العربٌة بنسبة  -
: ، الدٌكور 1542جنبٌة بنسبة ٌلٌها أؼلبه مواقؾ مثٌرة وأحداث بولٌسٌة ، ثم ٌقوى اللؽة األ

 : . 1449واإلخراج بنسبة 
التعرض للدراما العربٌة فى القنوات بعنوان : " ،  54( 2101)  نوال الحزورةدراسة 

 .  "الفضائٌة وعالقته بإدراك الجمهور الٌمنى ألدوار المرأة فى المجتمع 
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تقدمها الدراما العربٌة وسمات هدفت الدراسة إلى التعرؾ على أدوار المرأة االجتماعٌة التى 
وخصابص المرأة فى هذه األدوار . التعرؾ على أدوار المرأة االجتماعٌة كما ٌدركها 

 الجمهور الٌمنى ومقارنتها بالواقع الرمزى المقدم عبر الدراما العربٌة . 
وتعد من الدراسات الوصفٌة واستخدمت منهج المسح بشقٌه الوصفى والتحلٌلى وتمثلت عٌنة 

والٌمن الفضابٌة ،  MBC1الدراسة التحلٌلٌة فى كافة المسلسالت العربٌة التى تعرضها قناتى 
وانتهت بانتهاء  1/1/2111وامتد اإلطار الزمنى دورة برامجٌة كاملة امتدت فى الفترة من 

. وتمثلت عٌنة الدراسة المٌدانٌة فى عٌنة حصصٌة ؼٌر  5/5/2111آخر مسلسالت العٌنة فى 
 عاماً .  18مفردة من الجمهور الٌمنى ممن ال تقل أعمارهم عن  511قوامها  احتمالٌة

 :  عننتابج الدراسة وأسفرت 
ؼلبت المضامٌن االجتماعٌة على المضامٌن الدرامٌة األخرى فى المسلسالت العربٌة محل  -

 :  . 92الدراسة بنسبة 
: ، تلتها قضٌتا 75ة بنسبة قضٌة العنؾ أكثر قضاٌا المرأة التى طرحتها مسلسالت العٌن -

 : لكل منهما . 4147قدرة المرأة على اإلبداع وتجاوز الصعاب ، وقضٌة التحرش بنسبة 
أظهرت العٌنة التحلٌلٌة أن أكثر الصعوبات التى تواجه المرأة فى أدابها ألدوارها االجتماعٌة  -

ها للتحرش واالستؽالل : ، ٌلٌها تعرض2149كانت النظرة االجتماعٌة الدونٌة للمرأة بنسبة 
 : . 1742: ، ثم ممارسات التمٌٌز ضد المرأة فى بٌبة العمل بنسبة 2141الجسدى بنسبة 

: منهم بأن شراكة المرأة 95أظهر المبحوثون معتقدات إٌجابٌة نحو أدوار المرأة حٌث ٌعتقد  -
 : ٌشجعون عمل المرأة . 71أساسٌة فى تنمٌة المجتمع ، و 

معالجة الدراما العربٌة التى ٌعرضها بعنوان : " ،  55( 2119)  ظاهروجدى عبد الدراسة 
بإدراك الجمهور واتجاهاته التلٌفزٌون المصرى لقضاٌا الفساد فى المجتمع وعالقتها 

 " .نحوها
هدفت الدراسة إلى المقارنة بٌن صورة الفساد كما تعكسه الدراما التى ٌقدمها التلٌفزٌون 

نطبعة لدى الجماهٌر . رصد وقٌاس انعكاسات مشاهدة هذه النوعٌة ومكونات صورة الفساد الم
 من الدراما على إدراك واتجاهات الجمهور نحو قضاٌا الفساد . 

وتعد من الدراسات الوصفٌة واعتمدت على منهج المسح بشقٌه الوصفى والتحلٌلى . وتمثلت 
قنوات األولى والثانٌة وقناة عٌنة الدراسة التحلٌلٌة فى األفالم والمسلسالت التى عرضتها ال

النٌل للدراما بالتلٌفزٌون المصرى لمدة دورتٌن برامجٌتٌن كاملتٌن مدتها ست شهور فى الفترة 
وتمثلت عٌنة ، فٌلماً  31مسلسالت و  9حٌث تم تحلٌل  31/6/2118حتى  1/1/2118من 

 6ة ، وحلوان ، والدراسة المٌدانٌة  فى عٌنة عشوابٌة طبقٌة بمحافظات القاهرة ، والجٌز
  ، وتوصلت الدراسة الً النتابج التالٌة :مفردة  411أكتوبر بلؽت 

: فى مقدمة أنواع الفساد التى قدمتها 2743جاء فساد رجال األعمال والفساد السلوكى بنسبة  -
: ، ثم استؽالل السلطة واالستؽالل الوظٌفى بنسبة 1146األعمال الدرامٌة ٌلٌها الؽش بنسبة 

 : . 948لٌها االبتزاز بنسبة : ، 11ٌ
أظهرت نتابج الدراسة أسلوب عرض الفساد فى األعمال الدرامٌة حٌث جاء عرض الفساد  -

والدعوة لمحاربته فى المرتبة األولى ، وفى المرتبة الثانٌة جاء عرض الفساد مع توضٌح 
 وتقدٌم حلول له .  أسبابه ، ثم عرض الفساد مجرداً فى المرتبة الثالثة ، وأخٌراً عرض الفساد

من أهم دوافع مشاهدة المبحوثٌن للدراما العربٌة : اإلعجاب ببعض الممثلٌن ، ثم ألن الدراما  -
تعكس الواقع الذى ٌعٌشونه ، تلتها معرفة مشكالت المجتمع المصرى ، ثم المقارنة بٌن الواقع 

 وما تقدمه الدراما العربٌة ، وأخٌراً التسلٌة . 
قر وارتفاع األسعار فى مقدمة القضاٌا والمشكالت الخاصة بالمجتمع جاءت قضٌة الف -

المصرى التى تعرضها الدراما العربٌة ، ٌلٌها قضٌة الفساد ، ثم أطفال الشوارع ، مشكالت 
الزواج ، تلتها قضاٌا الشباب ، ثم مشاكل اإلسكان والمواصالت والؽذاء ، ثم المشكالت 

 م الصراع بٌن األجٌال . األسرٌة ، تلتها حقوق المرأة ، ث
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تأثٌر الدراما العربٌة واألجنبٌة المقدمة فى  بعنوان : " ،56(  2116) رانٌا مصطفى دراسة 
 " .دراسة مقارنة  –الفضائٌات العربٌة على قٌم واتجاهات الشباب العربى 

نوات هدفت الدراسة إلى التعرؾ على مدى إقبال الشباب  العربى على الدراما المقدمة فى الق
الفضابٌة العربٌة . تحدٌد اتجاهات الشباب العربى نحو أخالقٌات الموضوعات المقدمة من 
خالل الدراما . تحدٌد إدراك الشباب العربى للتشابه بٌن القٌم المقدمة فى الدراما العربٌة 

اعتمدت الدراسة على منهج المسح اإلعالمى ، وتمثلت عٌنة ، وواألجنبٌة والواقع المعاش 
قنوات فضابٌة هى الفضابٌة المصرٌة ، وقناة أبو ظبى الفضابٌة ،  4راسة التحلٌلٌة فى الد

، حٌث أجرٌت الدراسة التحلٌلٌة لمدة دورة برامجٌة  MBC 4و  MBC 1وقناتى 
التى تقدم فى فترتى المساء  2115-9-31إلى  2115-4-1للمسلسالت األجنبٌة فى الفترة من 

-6-31إلى  2115-4-1ٌة للمسلسالت العربٌة فى الفترة من والسهرة ، ولمدة دورة برامج
 التى تقدم فى فترتى المساء والسهرة .  2115

مفردة من الشباب  العربى  411أما الدراسة المٌدانٌة فقد طبقت على عٌنة عمدٌة قوامها 
ج أهم نتابومن ، مالكى أطباق استقبال القنوات الفضابٌة المقٌم فى جمهورٌة مصر العربٌة 

 الدراسة : 
جاءت قٌمة بر الوالدٌن فى مقدمة القٌم االجتماعٌة اإلٌجابٌة التى وردت فى المسلسالت  -

 : . 1244بنسبة 
جاءت العالقات الجنسٌة ؼٌر الشرعٌة فى الترتٌب األول بالنسبة للسلبٌات االجتماعٌة بنسبة  -

 : . 444: ، ٌلٌها الكذب بنسبة 546
: بالنسبة للقٌم االقتصادٌة اإلٌجابٌة 3945فى الترتٌب األول بنسبة جاءت قٌمة احترام العمل  -

 : .145: ، وأخٌراً قٌمة اإلصالح االقتصادى بنسبة 1441ٌلٌها أهمٌة الوقت بنسبة 
اتضح من نتابج الدراسة أن الجشع واالستؽالل فى مقدمة السلبٌات االقتصادٌة بنسبة  -

 : . 1542لخاصة بنسبة : ،ـ ٌلٌها االعتداء على الملكٌة ا3849
تأثٌر الدراما التلٌفزٌونٌة على إدراك بعنوان : " ،  57( 2111) عزة عبد العظٌم دراسة 

 " .الواقع االجتماعى لألسرة المصرٌة 
هدفت الدراسة  إلى معرفة أوجه االختالؾ والتشابه بٌن الواقع التلٌفزٌونى لألسرة المصرٌة 

ابج الدراسة باإلحصابٌات الرسمٌة والدراسات االجتماعٌة والواقع الفعلى عن طرٌق مقارنة نت
واإلعالمٌة التى أجرٌت فى هذا الشأن . معرفة وتحدٌد كٌؾ تصور الدراما التلٌفزٌونٌة 

األسرة المصرٌة والحٌاة الزوجٌة والعالقات اإلنسانٌة بٌن أفراد األسرة والمستوٌات 
رٌة ، واستخدمت الدراسة منهج المسح االقتصادٌة والخصابص الدٌموجرافٌة لألسرة المص

بشقٌه الوصفى والتحلٌلى . وتضمنت عٌنة الدراسة التحلٌلٌة ستة مسلسالت وخمس سهرات 
. وتضمنت عٌنة  1998حتى ٌونٌه  1997درامٌة أذٌعوا على مدار ثمانٌة أشهر من نوفمبر 

أحٌاء القاهرة مفردة من سكان  411الدراسة المٌدانٌة عٌنة حصصٌة ؼٌر احتمالٌة بلؽت 
 أهم نتابج الدراسة: ومن ، الكبرى 

نموذج الزوجة ربة المنزل واألم التى تبقى فى المنزل لرعاٌة أبنابها وأسرتها هو النموذج  -
 : . 6646األكثر تكراراً فى المسلسالت والسهرات الدرامٌة بنسبة 

االقتصادى جاء بنسبة فٌما ٌتعلق بدوافع خروج الزوجة للعمل أوضحت النتابج أن الدافع  -
 : . 2545: ، ٌلٌها حقها الطبٌعى فى ممارسة العمل 2649

نموذج األسرة المصرٌة المترابطة هو النموذج األكثر تكراراً فى المسلسالت والتمثٌلٌات  -
التى تتناول األسرة ألن العنؾ الذى ٌحدث داخل األسر التلٌفزٌونٌة هدفه الحب والؽٌرة على 

 : . 4747لألسرة بنسبة المصلحة العامة 
 المحور الثانً : ٌرصد عالقة وسائل اإلعالم بالصورة الذهنٌة وذلك علً النحو التالً :
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بعنوان : " تأثٌر  Alotaibi, Saud Helal.  (2105 )58 دراسة سعود هالل العتٌبً
وسائل اإلعالم والمتغٌرات الدٌموجرافٌة علً تصورات  طالب جامعة والٌة اركنساس 

 رٌكٌة  لإلسالم والمسلمٌن " .األم

 على والمتؽٌرات الدٌموجرافٌة  اإلعالم وسابل أثرت كٌؾ إلً معرفة الدراسة هذه تهدؾ
 مع التصورات وهل تؽٌرت هذه. اإلسالم ودٌن للمسلمٌن طالب جامعة اركنساس  تصورات

  . ٌنأحداث العنؾ واالرهاب التً وقعت فً العالم بسبب بعض المسلم بسبب الوقت مرور
 اركنساس جامعة فً 2114 عام خرٌؾ فً اإلنترنت شبكة على استقصابٌة دراسة وأجرٌت

 عن معلومات قدموا طالبا ( 1853 عٌنة مكونة من ) وتم استطالع الوسطى، أمرٌكا فً
 . اإلسالم بتعالٌم ومدي معرفتهم  المسلمٌن

 بالمسلمٌن ومعرفتهم لجامعةتصورات طالب ا لتحدٌد الدٌموؼرافٌة، البٌانات استخدام كما تم
 تحدث التً والمواقؾ المسلمٌن، مع تفاعلهم مدى ٌبٌنوا أن الطالب من وطلب. اإلسالم وبدٌن

 فً المسلمٌن تم تصوٌر وكٌؾ المسلمٌن، عن معلومات تلقوا وكٌؾ التفاعالت، تلك فٌها
 مع تفاعلوا أو مسلمٌن أصدقاء لدٌهم الذٌن المشاركٌن أن الدراسة ووجدت. اإلعالم وسابل

 أو مسلمٌن أصدقاء لدٌهم ٌكن لم الذٌن أولبك أن حٌن فً إٌجابٌة تصورات لدٌهم المسلمٌن
 الذٌن المشاركٌن أن أٌضا الدراسة ووجدت. سلبً تصور لدٌهم المسلمٌن مع تفاعلوا ما نادرا
 إلسالما عن أكثر إٌجابٌة تصورات لدٌهم كان واألفالم اإلنترنت مع الوقت من المزٌد قضوا

 اإلعالم وسابل أن على المشاركون واتفق. أقل وقتا قضوا الذٌن أولبك من أكثر والمسلمٌن
 .سلبا والمسلمٌن اإلسالم تصور

، بعنوان " دور وسائل اإلعالم فً تشكٌل الصورة 59(  2103دراسة خالد الصوفً ) 
  .الذهنٌة للحكام العرب لدي الشباب الٌمنً بعد ثورات الربٌع العربً "

تهدؾ الً التعرؾ علً سمات الصورة الذهنٌة المتشكلة لدي الشباب الٌمنً عن الحكام العرب 
ورصد معرفتهم ووعٌهم ومدي اهتماماتهم بمتابعة أخبار وتطورات ثورات الربٌع العربً 

وتم تطبٌق الدراسة علً عٌنة عشوابٌة ، وأكثر وسٌلة اتصالٌة ساهمت فً تشكٌل هذا الوعً 
مفردة من العاصمة الٌمٌنة صنعاء مستخدما منهج المسح المٌدانً وصحٌفة  411ها طبقٌة قوام

 استبٌان كأداة لجمع البٌانات.

 وأسفرت الدراسة الً عدة نتابج اهمها :

% بٌنما جاءت  7147الصورة العامة للحكام العرب لدي الشباب الٌمنً تتسم بالسلبٌة بنسبة  -
 % .  1144النقاط اإلٌجابٌة بنسبة 

وجود عالقة ارتباط طردٌة سلبٌة ضعٌفة بٌن كثافة التعرض لوسابل اإلعالم والصورة  -
 المدركة عن الحكام العرب لدي المبحوثٌن .

 وسائل من المدركة الذهنٌة الصورة، بعنوان : " 61(  2103) عوض هاشم دراسة  
 . "البحرٌنً  الشباب من عٌنة لدى الخاصة ذوي االحتٌاجات لألشخاص المرئٌة اإلعالم

 تجاه المربٌة اإلعالم وسابل من المدركة الذهنٌة الصورة عن الكشؾ إلى البحث هذا ٌهدؾ
 وبٌن بٌنها الفروق عن الكشؾ إلى البحث ٌهدؾ كما الخاصة، االحتٌاجات ذوي األشخاص

 مةالناج واألضرار اآلثار إبراز البحث ٌتناول كما الدراسة، لدى عٌنة الفعلٌة الذهنٌة الصورة
 مع ٌتفق بما األشخاص هؤالء إٌجابٌة حول صورة إنتاج ومزاٌا السلبٌة الذهنٌة الصورة عن

 إنتاجٌة طاقة الدٌنٌة باعتبارهم والشرابع األنسان وحقوق الفرص تكافؤ ومبدأ اإلنسانٌة القواعد
 الذكوربٌن  الفروق إبراز إلى البحث ٌهدؾ كما واقتصادٌا، اجتماعٌا عببا اعتبارهم ولٌس فاعلة
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 البحث مجتمع رؤٌة استطاع وكذلك الدراسة، فبة نحو المدركة الذهنٌة الصور هذه فً واإلناث
 الخدمات ونقد تحلٌل ثم ومن إٌجابٌة ذهنٌة صورة إلنتاج االزمة المربٌة اإلعالمٌة نحو الخدمات

 لذهنٌةا الصورة لقٌاس االختبارات من مجموعة الباحث وٌطبق هذا الهدؾ، ٌحقق بما الراهنة
 .المناسبة اإلحصابٌة األسالٌب واستخدام االحتٌاجات الخاصة، ذوي األشخاص نحو المدركة

 بلػ البحرٌن، جامعة فً مختلفة كلٌات من والطالبات الطلبة من مجموعة من العٌنة تكونت وقد
 - 18   بٌن أعمارهم تتراوح ممن الذكور من )19 ( و اإلناث من ) 72  ( منهم 91 مجموعها

 :اآلتً النحو على النتابج وكانت .المناسبة اإلحصابٌة األسالٌب واستخدمت سنة، 21
 الذهنٌة الصورة محور على الدراسة عٌنة درجات بٌن دالة موجبة ارتباطٌة عالقة توجد  -

 عن المربٌة، اإلعالم وسابل من المدركة الذهنٌة الصورة محور ودرجاتهم على الفعلٌة،
 .الخاصة اتاالحتٌاج ذوي األشخاص

 الذهنٌة الصورة فً )وإناث ذكور( الجنس لمتؽٌر تبعا إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال -
 .الدراسة عٌنة لدى الخاصة االحتٌاجات لألشخاص ذوي الفعلٌة

 عن واقعٌة ذهنٌة صورة إلنتاج اإلعالم وسابل تقدمها متوسط بمستوى إعالمٌة خدمة توجد -
 .خاصةال االحتٌاجات األشخاص ذوي

 التً األفالم فً المحجبة الفتاة صورة، بعنوان : " 60(  2100النجار )  جمالدراسة 

 . " الجامعة شباب لدى الذهنٌة بصورتها وعالقتها الفضائٌة األفالم قنوات تعرضها

 األفالم فً المحجبة للفتاة اإلعالمٌة الصورة ًه ما:  التالًالسؤال  فً الدراسة مشكلة تكمن

 التً نٌةهالذ الصورة المحمب عالقتها وما الفضابٌة األفالم قنوات تعرضها التً ةالسٌنمابٌ

 .؟ المحجبة الفتاة عن امعاتلجا شباب ٌكونها

 من المحجبة الفتاة عن قدمةلما اإلعالمٌة الصورة مالمح على الوقوؾ الً  ةراسدال وتهدؾ 

 نٌةهالذ الصورة مالمح إلى لتوصلاو .الدراسة عٌنة الفضابٌة بالقنوات دمةلمقا األفالم خالل

 التعرض خالل من المحجبة الفتاة عن الدراسة عٌنة صريلما امعًلجا الشباب لدى تكونةلما

 .السٌنمابٌة لألفالم

  التحلٌلً هبشقٌ بالعٌنة سحلما منهج وتستخدم الوصفٌة، الدراسات من الدراسة ذهه تعدو

 والتً سٌنما ونٌل سٌنما روتانا قناتً تعرضها التً األفالم من عٌنة مسحب، وذلك  ٌدانًلماو

 الباحثة وقامت ،نمتتالٌت ٌنتتلٌفزٌون ٌن دورت خالل جبةمح فتاة شخصٌاتها إحدى تكون

 بأسلوب وتقسم ،)إناث 311 ذكور، 311 ( مبحوثاً  ) 611 ( قوامها عشوابٌة عٌنة بسحب

 اوحرٌتً  الذي الشباب من )الزقازٌق ر،هاألز( صرٌةلما امعاتلجا على تساويلما التوزٌع

 ، وأسفرت الدراسة عن عدة نتابج أهمها :   سنة ) 21 وحتى 18 ( من مهأعمار

 المحجبة الفتاة عن الفضابٌة بالقنوات العربٌة األفالم تقدمها التً الصورة طبٌعة جاءت  - 1 

 فً  )والسلبٌة اإلٌجابٌة الصورة ٌنب معتج صورة( فً ثلتتم بحوثٌن لما نظر وجهة من

 ثم ،%  1746 بلؽت بنسبة الثانٌة رتبةلما فً )سلٌبة صورة(و ،%  58 بنسبة قدمةالم

 بنسبة )إٌجابٌة صورة( ٌرا وأخ ،%  1646 بنسبة الثالثة رتبةلما فً )واضحة ٌرَ ؼ صورة(

748  %. 

 األدوار كانت الدراسة لمح األفالم فً المحجبة الفتاة لعبتها التً األدوار معظم أن - 2

 .%  43،8بنسبة الثانٌة رتبةلما فً )الثانوٌة( واألدوار ،%  56،2 بنسبة )بٌسٌةالر(

 بنسبة قدمةلما فً )إٌجابٌة( جاءت الدراسة لمح األفالم فً المحجبة الفتاة دور طبٌعة أن 

 .%  17،9 بنسبة الثانٌة رتبةلما فً )السلبٌة( وجاءت ،%  82،1
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بعنوان : البحث فً الوحدة  Byungkuk Soh   (2117 )62دراسة بٌونكوك سوه  

 الوطنٌة: صورة النساء فً فً ظل النظام اإلندونٌسً الجدٌد  . 

تهدؾ الدراسة الً تحلٌل الصراع بٌن أهداؾ ورؼبات  النظام الجدٌد فً إندونٌسٌا ودوره 

 الفعلً فً التؽٌٌر االجتماعً وكٌفٌة تحقٌق الشعار الذي رفعته الحكومة بعنوان وحدة التنوع

كما تهدؾ هذه الدراسة الً بحث مدى كفاءة األفالم السٌنمابٌة التً ، فً المجتمع اإلندونٌسً 

تم إنتاجها فً فترة الثمانٌنٌات فً تحقٌق وحدة المجتمع اإلندونٌسً  وتحلٌل صورة المرأة فً 

 ها :أسفرت الدراسة عن عدة نتابج اهم، وقد هذه األفالم فً ظل النظام الجدٌد فً إندونٌسٌا 

تعدد صور المرأة فً المجتمع اإلندونٌسً نتٌجة للثقافة الشعبٌة السابدة والتً تعد األفالم  - 1
 السٌنمابٌة جزء منها.

 ٌعد تعدد صور المرأة  فً المجتمع اإلندونٌسً المعاصر مثاال للتؽٌٌر االجتماعً  . - 2

اعً تتحقق بخلق ثقافة مدنٌة ٌري النظام الجدٌد فً اندونٌسٌا أن  وحدة  التنوع االجتم - 3
مشتركة ٌسودها التسامح والثقافات المتنوعة ٌتقاسمها جمٌع اإلندونٌسٌٌن من اجل وحدتهم  

 وتعتبر عنصرا أساسٌا  فً عملٌة التحدٌث والتنمٌة.

 المحور الثالث : ٌتناول عالقة الصورة الذهنٌة بالدراما 

رجال األزهر الشرٌف كما تقدمها  صورة بعنوان : "،63(  2104) إسالم راضً دراسة 
 . " الدراما المصرٌة بالفضائٌات وعالقتها بالصورة الذهنٌة لدى المراهقٌن

طبٌعة الصورة المقدمة عن رجل األزهر من خالل الدراما  علً تعرؾال تهدؾ الدراسة الً ، 
لمراهقٌن. صورة الذهنٌة المنعكسة عن علماء األزهر لدى اال ةعرفوم ، المصرٌة بالفضابٌات

 مدى واقعٌة الصورة المقدمة عن رجال األزهر الشرٌؾ فً الدراما المصرٌة. و
تعد الدراسة من الدراسات الوصفٌة التً تسعى إلى تعرؾ صورة رجال األزهر فً الدراما و

تمثل مجتمع الدراسة فً المجتمع ، و المصرٌة، واستخدمت الدراسة منهج المسح بالعٌنة

مفردة من طلبة  411ق الدراسة على عٌنة عشوابٌة ٌبلػ قوامها البشري حٌث تم تطبٌ

 ، وأسفرت الدراسة عن عدة نتابج أهمها :  وطالبات المرحلة الثانوٌة العامة والثانوٌة األزهرٌة

حٌث معظم الدراما المصرٌة تقدم صورة صحٌحة ومتطابقة مع واقع رجال األزهر  - 1

مرتبة رجال األزهر الشرٌؾ فً الدراما المصرٌة أحتلت مدى واقعٌة الصورة المقدمة عن 

 .  %2438بنسبة بلؽت متقدمة 

جاءت الدراما المصرٌة تقدم نماذج لرجال األزهر مختلفة عما هو موجود على أرض  - 2

%، ثم )تتشابه المكانة االجتماعٌة لرجال األزهر 5435الواقع فً المرتبة الثانٌة بنسبة بلؽت 

%، وأخًٌرا تتشابه 5425مكانتهم فً الواقع( فً المرتبة الثالثة بنسبة  فً الدراما المصرٌة مع

 %. 6423سمات رجال األزهر فً الدراما المصرٌة مع سماتها فً الواقع بنسبة 

تجمع الدراما المصرٌة بالقنوات الفضابٌة العربٌة بٌن الصورة اإلٌجابٌة والسلبٌة من  - 3

، وجاءت صورة رجال األزهر الشرٌؾ سلبٌة %9437وجهة نظر المبحوثٌن بنسبة بلؽت 

% من المبحوثٌن أن صورة رجال األزهر الشرٌؾ 3427%، بٌنما ٌرى 2428بنسبة بلؽت 

% من المبحوثٌن ٌرون أن صورة رجال األزهر 746كانت إٌجابٌة، وفً المقابل نجد أن 

 .الشرٌؾ كانت ؼٌر واضحة



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  21ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الموظف الحكومى بالمؤسسات  صورةبعنوان : "  ، 64( 2104)  نجالء حساندراسة 
الخدمٌة واإلنتاجٌة كما تعكسها الدراما بقنوات األفالم العربٌة واتجاهات الجمهور المصرى 

 .  "نحوها 
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على سمات صورة الموظؾ الحكومى التى تقدمها الدراما بقنوات 

الموظؾ الحكومى التى تعرض  األفالم العربٌة . معرفة آراء واتجاهات الجمهور حول صورة
باألفالم . معرفة طبٌعة صورة الموظؾ الحكومى قدٌماً وحدٌثاً من خالل تحلٌل محتوى 

 األفالم العربٌة القدٌمة والحدٌثة . 
وتعد من الدراسات الوصفٌة واستخدمت منهج المسح بشقٌه المٌدانى والتحلٌلى ، وتمثلت عٌنة 

من األفالم العربٌة التى تناولت الموظؾ الحكومى فى الدراسة التحلٌلٌة فى عٌنة عمدٌة 
الماضى والحاضر على قناتى سما سٌنما باعتبارها تقدم األفالم القدٌمة ، وروتانا سٌنما 

 1/12/2112حتى  1/9/2112باعتبارها تقدم األفالم الحدٌثة لمدة ثالث شهور فى الفترة من 
مفردة  411ابٌة طبقٌة من الجمهور العام بلؽت . وتمثلت عٌنة الدراسة المٌدانٌة فى عٌنة عشو

، وأسفرت الدراسة عن عدة نتابج القلٌوبٌة(  –الجٌزة  –من سكان القاهرة الكبرى )القاهرة 
 اهمها : 

أشارت النتابج إلى أن األدوار اإلٌجابٌة التى ٌؤدٌها الموظؾ الحكومى فى األفالم العربٌة  -
رة الموظؾ الكادح الذى ٌعمل من أجل تحسٌن معٌشته كان لها النصٌب األكبر مما ٌدعم صو

 ولحٌاة أفضل . 
 –تركزت السمات اإلٌجابٌة التى تقدمها األفالم العربٌة عن الموظؾ الحكومى فى الجدٌة  -

 احترام القانون .  –األمانة فى العمل 
وظؾ جاءت صفة مرتشى فى المرتبة األولى بالنسبة للمسات السلبٌة التى ظهر بها الم -

 الحكومى ، ٌلٌها أنه نمطى وروتٌنى ، ثم أنه ٌسا معاملة الجمهور . 
جاءت صعوبة قلة الدخل فى المرتبة األولى بالنسبة للصعوبات التى ٌراها أفراد العٌنة لمهنة  -

 الموظؾ الحكومى ، ٌلٌها عدم رضا أسرته عن دخله فى المرتبة الثانٌة . 
بة األولى كأكثر المهن التى تعامل معها أفراد العٌنة فى احتلت مهنة الموظؾ اإلدارى المرت -

 الواقع ثم المدارس ثم األستاذ الجامعى .

( 2104)   المتبولى دالٌا دراسة
65
 قدمهات التى المصرٌة والمسلسالت األفالم دور"  :  بعنوان 

 ."السعودى الشباب لدى والمصرٌٌن مصر عن صورة تكوٌن فى العربٌة، الفضائٌة القنوات
 والمصرٌٌن المصرى المجتمع ها ٌظهر التى الصورة مالمح على التعرؾ إلى الدراسة هذه سعت

 الشباب لدى عنهم ذهنٌة صورة تكوٌن فى الصورة تلك ودور المصرٌة والمسلسالت األفالم فى
 على المضمون تحلٌل اداتٌن واستخدمت الثقافى، الؽرس نظرٌة على الدراسة واعتمدت السعودى

 الصورة أن إلى الدراسة وتوصلت مفردة، 211 على استقصاء وصحٌفة مسلسالت 8 و ماً فٌل 14
 لعبت كما السلبٌة، الصورة علٌها ؼلبت والمسلسالت، األفالم فى المصرى المجتمع عن المقدمة

 الشباب لدى والمصرٌٌن مصر عن ذهنٌة صورة تكوٌن فى دوراً  والمسلسالت األفالم هذه
 .ممٌزات اى بها ٌوجد وال سلبٌه بصورة السعودى

  

، بعنوان : "الصورة الذهنٌة للبطل فً المسلسالت 66( 2103دراسة إبراهٌم العوامرة ) 
 التركٌة المدبلجة الً العربٌة : دراسة حالة ، الجزء الرابع من مسلسل وادي الذئاب " .

بلج الً العربٌة هدفت الدراسة الً استقصاء الصورة الذهنٌة للبطل فً المسلسل التركً المد
مسلسل الذباب الجزء الرابع كونه أحد اهم المسلسالت المدبلجة ، ولما لهذا الجزء من اعتماد 

مباشر علً الصورة الذهنٌة للبطل فً انتاج مادته الدرامٌة واشتملت عٌنة الدراسة علً خمس 
ناة أبو وبثت علً ق 2111عشرة حلقة بما بعادل خمس عشرة ساعة تلٌفزٌونٌة انتجت عام 
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ظبً التلٌفزٌونٌة ، استخدمت الدراسة المنهج النوعً المتمثل بدراسة الحالة من خالل 
وتوصلت الدراسة الً مجموعة من النتابج أهمها : مازالت ،  المالحظة التحلٌلٌة لحلقات العٌنة

صورة البطل فً المسلسالت التركٌة المدبلجة الً العربٌة تستحضر صورة البطل الخارق 
در علً القٌام بكل شا الشجاع النبٌل الوسٌم العاشق الذي ٌقدم الطاعة لوطنه وٌعمل من القا

أما أبطال الشر فلم تتعدي صورة البطل فٌهم ، أجل مصلحتها هذا بالنسبة ألبطال الخٌر 
الصورة الكالسٌكٌة حٌث صور المسلسل أبطال الشر فً مظهر بشع فً الؽالب سفاحٌن 

مالمح دنٌبً التفكٌر وال مبدأ لهم سوي الوصول لهدفهم بأي طرٌقة محبٌن للسلطة قاسًٌ ال
 كانت .

كما اظهر المسلسل الشخصٌات البطلة فً المسلسل علً أنهم أناس مثالٌٌن ال ٌخطؤون إال 

بشكل نادر بالنسبة ألبطال الخٌر بٌنما جاءت صورة أبطال الشر علً انهم أشرار فً الؽالب 

  ٌحدث لهم .  ال ٌتؽٌر توجههم رؼم كل ما

صورة البطل فى الدراما العربٌة بعنوان : " ، 67 ( 2103) نورة زٌنهم صالح دراسة 
 .  "وأثرها على تقدٌم نموذج القدوة للشباب المصرى 

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على صفات البطل والكٌفٌة التى ٌقدم بها من خالل األعمال 
ابٌة الدرامٌة العربٌة المفتوحة ، والتعرؾ على الدرامٌة المقدمة على شاشات القنوات الفض

مدى تأثر الشباب المصرى بشخصٌة البطل وصفاته ومدى قبوله له واتخاذه قدوة ٌحتذون بها 
وتعد من الدراسات الوصفٌة واعتمدت على منهج المسح بشقٌه ، وٌقومون بتقلٌدها وتبنٌها

فى األفالم والمسلسالت التى تعرض وتمثلت عٌنة الدراسة التحلٌلٌة ،  الوصفى والتحلٌلى 
 21/9/2111على قناتى بانوراما دراما ، وروتانا سٌنما على مدى ثالثة أشهر فى الفترة من 

 411وتمثلت عٌنة الدراسة المٌدانٌة فى عٌنة عشوابٌة بسٌطة قوامها ،   21/12/2111إلى 
قٌمون فى القاهرة ( سنة ممن 35ٌ:  18مفردة من الشباب المصرى تتراوح أعمارهم من )

  ، وأسفرت الدراسة عن عدة نتابج أهمها : والجٌزة 
ا األبطال فى األعمال الدرامٌة التى تم تحلٌلها هى فبة هأعلى نسبة لفبات المهن التى تمتهن -

: مما ٌدل على تأكٌد 8498: ، تلتها فبة ربة منزل بنسبة 1142بدون عمل حٌث احتلت نسبة 
 حت منتشرة بٌن الشباب . مشكلة البطالة التى أصب

القٌم اإلٌجابٌة التى تحلى بها أبطال األعمال الدرامٌة كانت أعلى قٌمة وردت فى األعمال  -
: ، ٌلٌها التعاطؾ مع اآلخرٌن 945الدرامٌة هى : مساعدة اآلخرٌن والتعاون معهم بنسبة 

 . : 744: ، ثم صفة الرومانسٌة والشاعرٌة بنسبة 848والعطؾ علٌهم بنسبة 
القٌم السلبٌة لألبطال الدرامٌة تكراراً ووروداً هى عدم الحفاظ على الصحة أو اتباع العادات  -

: ، ٌلٌها عدم التمسك 2243الصحٌة السلٌمة من تدخٌن وشرب خمر وتعاطى مخدرات بنسبة 
 : . 542: ، ثم الكذب بنسبة 743بالقٌم والشرؾ وقبول المال الحرام بنسبة 

: أنهم ٌستفٌدون من مشاهدة األفالم والمسلسالت العربٌة فى كٌفٌة 5645أجابت نسبة  -
 التعامل مع المواقؾ الحٌاتٌة المختلفة . 

صورة المراهقٌن المنتمٌن الً أسر مفككة بعنوان : " ، 68 ( 2102)  لٌالً علًدراسة 

 ."اجتماعٌا كما تعكسها المسلسالت التلٌفزٌونٌة العربٌة 

رؾ علً صورة المراهقٌن المنتمٌن الً أسر مفككة اجتماعٌا فً تهدؾ الدراسة الً التع
المسلسالت المصرٌة والتوصل الً نمط شخصٌة المراهقٌن من خالل عالقاتهم باآلخرٌن 

وسماتهم االجتماعٌة واالقتصادٌة وطبٌعة دورهم والوقوؾ علً نوعٌة القضاٌا والمشكالت 
من المسلسالت المصرٌة التً تعرض مشكلة  وذلك بالتطبٌق علً عٌنة عمدٌة، المتعلقة بهم 

التفكك األسري متمثلة فً ثالث مسلسالت وهً قصة األمس ونور ومرٌم وٌتربً فً عزو 
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، وثالثة قنوات هً الحٌاة مسلسالت وبانوراما دراما والنٌل للدراما بواقع مسلسل من كل قناة 
 وأسفرت الدراسة عن عدة نتابج اهمها :

للمراهقٌن المنتمٌن الً أسر مفككة اجتماعٌا بتكرار أكبر من السمات  جاءت السمات السلبٌة
اإلٌجابٌة ، وان استخدام المراهقٌن لألسالٌب الؽٌر مشروعة فً المسلسالت عٌنة الدراسة كان 
أعلً من استخدامهم لألسالٌب المشروعة لتحقٌق أهدافهم ، وأن عالقة المراهق بوالدٌه مفككة 

% بٌنما عالقته بجٌرانه وبأصدقابه وبالجنس اآلخر  5446نسبتها  بدرجة عالٌة حٌث بلؽت
 فكانت فبة ) ؼٌر واضح ( هً النسب األعلً فً مجموع العالقات .

، بعنوان : " صورة المراهق فً األفالم 69(  2100دراسة هناء عبد هللا عبد اللطٌف ) 
 ربٌة " . السٌنمائٌة األجنبٌة والعربٌة المقدمة بالقنوات الفضائٌة الع

هدفت الدراسة الً الكشؾ عن األبعاد المختلفة لصورة المراهق فً األفالم السٌنمابٌة العربٌة 
واألجنبٌة ، والتعرؾ علً السمات واألدوار التً ٌقوم بها كل من المراهق المصري 

لمقارنة والمراهق األجنبً فً األفالم السٌنمابٌة ، وتنتمً هذه الدراسة الً الدراسات التحلٌلٌة ا
، واعتمدت علً منهج المسح بالعٌنة ومن أهم النتابج التً توصلت الٌها هً ان نسبة السمات 
السلبٌة فً مجملها أقل من السمات اإلٌجابٌة للمراهقٌن فً األفالم عٌنة الدراسة ، وٌوجد 

ر ارتفاع فً نسبة استخدام المراهق المصري لألسالٌب ؼٌر المشروعة فً تحقٌق تطلعاته أكث
 من المراهق األجنبً .

، بعنوان : "صورة الفتاة المصرٌة فى المسلسالت 71(  2119دراسة عال عبد القوى ) 
 التلٌفزٌونٌة وعالقتها بواقعها االجتماعى " .

هدفت الدراسة إلى تحلٌل الصورة المقدمة عن الفتاة المصرٌة فى المسلسالت التلٌفزٌونٌة 
للواقع الفعلى أو اختالفها عنه . رصد القضاٌا  للتحقق من مدى مطابقة هذه الصورة

والمشكالت الخاصة بالفتاة المصرٌة التى تعالجها المسلسالت التلٌفزٌونٌة . معرفة كٌفٌة 
 عرض المسلسالت التلٌفزٌونٌة لتلك المشكالت والحلول التى تقترحها لمعالجتها . 

ٌه المٌدانى والتحلٌلى وتمثلت وتعد من الدراسات الوصفٌة ، واعتمدت على منهج المسح بشق
عٌنة الدراسة التحلٌلٌة فى كافة المسلسالت التى تعرض على قناتى النٌل دراما وبانوراما 

وتمثلت عٌنة الدراسة ،  31/9/2118حتى  1/7/2118دراما لمدة ثالثة شهور فى الفترة من 
دراما وبانوراما دراما  مفردة ممن ٌشاهدون قناتى النٌل 411المٌدانٌة فى عٌنة عمدٌة قوامها 

، وانتهت الدراسة الً عاماً من سكان محافظة القاهرة وأحٌابها المختلفة  31إلى  15من سن 
 عدة نتابج أهمها :

جاءت فبة طالبة جامعٌة فى الترتٌب األول للمستوى التعلٌمى الذى ظهرت به الفتاة  - 
 : .6946المصرٌة فى المسلسالت التلٌفزٌونٌة بنسبة 

ءت فبة المشكالت العاطفٌة فى الترتٌب األول للمشكالت التى تعرضت لها الفتاة فى جا -
: ، ثم 1945: ، ٌلٌها التفكك األسرى ٌلٌها التفكك األسرى بنسبة 3646المسلسالت بنسبة 
 : . 449االؼتصاب بنسبة 

ل عاطفٌة جاءت السمات اإلٌجابٌة للفتاة فى المسلسالت بتكرار أكبر من السمات السلبٌة مث -
: ، بٌنما 142: ، متدٌنة بنسبة 1241: ، هادبة بنسبة 1349: ، اجتماعٌة بنسبة 1546بنسبة 

 : . 2747جاء فى الترتٌب األول للسمات السلبٌة متسرعة بنسبة 
جاء فى مقدمة األسباب التى تدفع الفرد لمشاهدة المسلسالت العربٌة فى التلٌفزٌون هى :  -

: ، تعجبنى 6145: ، تساعدنى على شؽل أوقات فراؼى بنسبة 7145 للترفٌه والتسلٌة بنسبة
: ، للتعرؾ على ما ٌحدث للناس وما ٌمكن أن ٌحدث لى بنسبة 5243وأحب مشاهدتها بنسبة 

 : . 38: ، التعرؾ على كٌفٌة التصرؾ فى المواقؾ المختلفة بنسبة 4845
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ى الذى تعٌش فٌه القناة المصرٌة فى جاء مدى تعبٌر المسلسالت التلٌفزٌونٌة عن الواقع الفعل -
: ، ٌلٌها 3543الترتٌب األول "ال تعبر عن الواقع الفعلى الحقٌقى للفتاة المصرٌة " بنسبة 

: ، ٌلٌها "تقدم 31"تعبر عن الواقع الفعلى الحقٌقى الذى تعٌش فٌه الفتاة المصرٌة" بنسبة 
 : . 1745واقعاً مزٌفاً عن الفتاة المصرٌة" بنسبة 

، بعنوان : " صورة المرأة المسلمة فً اإلعالم الغربً :  70( 2118ة نورة السعد ) دراس
 رؤٌة تحلٌلٌة.

هدفت الدراسة الً معرفة العوامل التً أسهمت فً صٌاؼة الرؤٌة الؽربٌة لواقع المرأة 
المسلمة وما معاٌٌر الصورة النمطٌة لها فً هذا اإلعالم ومعرفة مدي مقاربة هذه الصورة 

قع االجتماعً للمرأة المسلمة وتوضٌح ما الذي ٌجب علٌنا اتخاذه تجاه تصحٌح هذا الواقع للوا
 والصورة النمطٌة .

التالٌة : الدعوة أهم النتابج تحلٌل العدٌد من المقاالت المنشورة فً الصحؾ الؽربٌة أظهر وقد 
مسلمة وتكرٌس الً رفع وصاٌة الدٌن عن المرأة وعدم الموضوعٌة فً عرض قضاٌا المرأة ال

النموذج الؽربً للمرأة   وتأثٌر فكر الحركة النسوٌة الؽربٌة وازدواجٌة المعاٌٌر فً تحلٌل هذه 
واستعرضت الدراسة بعض السلبٌات فً إٌفاء المرأة المسلمة بعض حقوقها فً ،  القضاٌا 

ء مجتمعاتنا اإلسالمٌة التً أسهمت فً تعزٌز هذه الصورة النمطٌة التً تصنؾ النسا
المسلمات بان حقوقهن مهضومة وحرٌاتهن مسلوبة من خالل الفهم الخاطا للتشرٌعات 

 اإلسالمٌة وفق المنظور الؽربً .

واكدت الدراسة علً أهمٌة إصالح الواقع االجتماعً للمرأة المسلمة والوقوؾ بقوة أمام بنود 
المنظمات النسابٌة االتفاقٌات التً تتعارض مع التشرٌعات اإلسالمٌة واهمٌة التواصل مع 

الؽربٌة التً تعارض هذه المنهجٌة ؼٌر المحاٌدة فً اإلعالم الؽربً تجاه اإلسالم وقضاٌا 
 المرأة المسلمة .

صورة األسرة العربٌة فى الدراما بعنوان : " ، 72 ( 2118)  لبنى الكنانىدراسة 
العربى للواقع االجتماعى التلٌفزٌونٌة بالقنوات الفضائٌة العربٌة وأثرها على إدراك الجمهور 

 .  "لها 
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على صورة األسرة العربٌة فى المسلسالت االجتماعٌة العربٌة 
بالقنوات الفضابٌة العربٌة ومعرفة مالمح هذه الصورة والعناصر اإلٌجابٌة والسلبٌة فٌها . 

لمجتمعات العربٌة المختلفة معرفة أوجه التشابه واالختالؾ بٌن صورة األسرة العربٌة فى او
كما تقدمها المسلسالت العربٌة فى عدد من القنوات الفضابٌة العربٌة التى تمثل كل قناة منها 

من الدراسات الوصفٌة هذه الدراسة دولة عربٌة تمثل بدورها أحد المجتمعات العربٌة . وتعد 
 411انٌة فى عٌنة قوامها واعتمدت على منهج المسح اإلعالمى ، وتمثلت عٌنة الدراسة المٌد

مفردة من كل دولة من الدول  111مفردة من مشاهدى المسلسالت االجتماعٌة العربٌة بواقع 
تونس( . أما عٌنة الدراسة  –مصر  –سورٌا  –العربٌة األربع موضوع الدراسة )اإلمارات 

ات الفضابٌة العربٌة التحلٌلٌة فتمثلت فى عٌنة من المسلسالت االجتماعٌة العربٌة المقدمة بالقنو
( ضما ثمانى دورات برامجٌة 2114 – 2112لمدة عامٌن متتالٌٌن ) –موضوع الدراسة  –

 ، وأسفرت الدراسة عن عدة نتابج أهمها : باإلضاقة إلى دورتٌن رمضانٌتٌن 
ٌتشابه الواقع التلٌفزٌونى لألسرة اإلمارتٌة مع الواقع الفعلى لها فى بعض الجوانب ،  -

 ى بعض الجوانب على النحو التالى : لؾ فتوٌخ
ن التى تشؽلها همن حٌث أوجه التشابه : أظهرت النتابج أن مهنة معلمة جاءت فى مقدمة الم* 

المرأة فى األسرة اإلماراتٌة التلٌفزٌونٌة ، كما أظهرت أن من بٌن دوافع عمل المرأة فى 
؛ أما أوجه االختالؾ : متوسط عدد  األسرة اإلماراتٌة التلٌفزٌونٌة "الرؼبة فى خدمة المجتمع"
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( أفراد ، فٌما فى الواقع الفعلى عدد األسرة فى 3:  2األسرة اإلماراتٌة التلٌفزٌونٌة هى )
 ( أفراد . 5:  3)  1995ازدٌاد فقد بلػ عام 

أنواع المشكالت االجتماعٌة فى األسرة اإلماراتٌة التلٌفزٌونٌة : جاءت "النظرات المادٌة  -
لصراع على المال ، واالختالؾ القٌمى بٌن اآلباء واألبناء أكثر المشكالت االجتماعٌة للحٌاة وا

: ، ثم 1145: ، ٌلٌها ؼٌاب أحد الوالدٌن بنسبة 1442تكراراً فى األسرة اإلماراتٌة بنسبة 
 : . 11مرافقة أصدقاء السوء بنسبة 

وجود مدخرات لألزمات  أنواع المشكالت االقتصادٌة فى األسرة اإلماراتٌة : جاءت عدم -
: ، ٌلٌها المشاكل حول الممتلكات 2442الطاربة أكثر المشكالت االقتصادٌة تكراراً بنسبة 

 : . 2142والمٌراث بنسبة 
أنواع المشكالت االجتماعٌة فى األسرة التلٌفزٌونٌة السورٌة هى : النظرة المادٌة للحٌاة  -

 –النصب  –ؾ أحد أفراد األسرة )بالسرقة : ، ٌلها انحرا2143والصراه على المال بنسبة 
 : . 845: ، ثم االختالؾ القٌمى بٌن اآلباء واألبناء بنسبة 1144اإلدمان( بنسبة 

أنواع المشكالت االقتصادٌة فى األسرة السورٌة : عدم كفاٌة الدخل وارتفاع تكالٌؾ المعٌشة  -
 . : 1945: ، مشاكل حول الممتلكات والمٌراث بنسبة 2147بنسبة 

المشكالت االجتماعٌة فى األسرة التلٌفزٌونٌة المصرٌة : النظرة المادٌة للحٌاة والصراع  -
: ، الخالفات المستمرة بٌن الزوجٌن وتداخل األدوار بٌن الزوج 1841على المال بنسبة 

 : . 943والزوجة بنسبة 
: ، 3147ث بنسبة لمشاكل االقتصادٌة لألسرة المصرٌة : المشاكل حول الممتلكات والمٌراا -

: ، الفساد االقتصادى فى مؤسسات الدولة 25عدم كفاٌة الدخل وارتفاع تكالٌؾ المعٌشة بنسبة 
 : . 1146بنسبة 

ازت العالقات بٌن أفراد األسرة على النسبة األعلى من الموضوعات التى تتناولها الدراما ح -
العربٌة واألسر األخرى فى  : للعالقات بٌن األسرة2949: مقابل 6944العربٌة حٌث بلؽت 

 المجتمع . 
العالقة بٌن صورة رجال وسٌدات بعنوان : " ، 73(  2117) جٌهان عبد الغنى دراسة 

 .  "األعمال فى الدراما التلٌفزٌونٌة وإدراك الجمهور لواقعهم االجتماعى 
بتكوٌن هدفت الدراسة إلى معرفة مدى عالقة الصورة التى ٌقدم بها رجال وسٌدات األعمال 

وإدراك المشاهدٌن للواقع االجتماعى بهم ، ومقارنة بعض مالمح الصورة التى ٌقدم بها رجال 
وسٌدات األعمال من خالل الدراما بالواقع الفعلى للمجتمع .  وتعتبر من الدراسات الوصفٌة 
واعتمدت على منهج المسح من خالل إجراء مسح لعٌنة من الدراما التلٌفزٌونٌة التى تضمن 
شخصٌات درامٌة من رجال وسٌدات األعمال من خالل تحلٌلها كماً وكٌفاً . وإجراء مسح 
للجمهور الذى ٌشاهد الدراما التلٌفزٌونٌة بهدؾ التعرؾ على العالقة بٌن مشاهدة الدراما 

 وإدراك الجمهور للواقع االجتماعى لرجال وسٌدات األعمال . 
من الدراما التلٌفزٌونٌة شملت المسلسالت واألفالم وطبقت الدراسة التحلٌلٌة على عٌنة عمدٌة 

السٌنمابٌة والتلٌفزٌونٌة التى تعرض على القناتٌن األولى والثانٌة بالتلٌفزٌون المصرى لمدة 
. وطبقت الدراسة المٌدانٌة على عٌنة  31/12/2113حنى  1/1/2113سنة امتدت من 

، وتوصلت الدراسة افظة القاهرة مفردة فى مح 411عشوابٌة من الجمهور المصرى قوامها 
 الً عدة نتابج أهمها : 

جاء العمل فى مقدمة القٌم اإلٌجابٌة التى ٌتحلى بها رجال وسٌدات األعمال فى األعمال  -
: ، ثم 4145: ، ثم المحبة بنسبة 4347: ، ٌلٌها قٌمة الصدق بنسبة 5245الدرامٌة بنسبة 

 : . 3241مساعدة اآلخرٌن بنسبة 
: ، ٌلٌها انعدام 5147مة األنانٌة كأحد القٌم السلبٌة لرجال وسٌدات األعمال بنسبة جاءت قٌ -

 : . 5845: ، ثم الوصولٌة واالنتهازٌة بنسبة 3947الضمٌر بنسبة 
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تصدرت األعمال الدرامٌة مقدمة المواد التلٌفزٌونٌة التى تحرص عٌنة الدراسة على  -
: ، ثم البرامج الرٌاضٌة 64لبرامج اإلخبارٌة بنسبة : ، ٌلٌها األخبار وا9645مشاهدتها بنسبة 

 : . 5743: ، فالدراما األجنبٌة بنسبة 6343والمبارٌات بنسبة 
صورة الشباب فى الدراما العربٌة التى بعنوان : " ، 74 ( 2117)  األمٌرة عبد الفتاحدراسة 

 . " ٌقدمها التلٌفزٌون المصرى 
تقدٌم صورة الشباب المصرى فى الدراما التلٌفزٌونٌة هدفت الدراسة إلى التعرؾ على كٌفٌة 

لمعرفة مكونات الصورة فى األعمال الدرامٌة تجاه قضاٌا ومشكالت الشباب . التعرؾ على 
مدى التقارب أو االختالؾ بٌن األشكال الدرامٌة المختلفة عند تقدٌم صورة الشباب من 

وصادقة عن طبٌعة األداء الدرامى فٌما مسلسالت وتمثٌلٌات وأفالم . الوصول لبٌانات دقٌقة 
وتعد من الدراسات الوصفٌة ، واعتمدت على منهج المسح ،  ٌتعلق بتقدٌم صورة الشباب 

وتمثلت عٌنة الدراسة التحلٌلٌة كافة المسلسالت واألفالم التى ،  بشقٌه المٌدانى والتحلٌلى 
ستة شهور بدأت فى  عرضت على القناة األولى والثانٌة بالتلٌفزٌون المصرى لمدة

مفردة موزعة على  611وتمثلت عٌنة الدراسة المٌدانٌة فى ،  1/7/2116حتى  1/1/2116
وأسفرت الدراسة عن الخبراء فى مجال الدراما واإلعالم والدٌن واالجتماع والسٌاسة والقانون 

  عدة نتابج أهمها : 
فوق نسبة األدوار الثانوٌة ، وهو ما راً ربٌسٌة فى األعمال الدرامٌة بنسبة تاأدى الشباب أدو -

 ٌطرح فكرة ظهور وبروز قضاٌا ومشكالت الشباب وأحوالهم بشكل أوضح . 
ؼلبت عالقات الود والصداقة والنصح واإلرشاد على جملة العالقات التى ربطت بٌن الشباب  -

ورفاق وبعضهم البعض ، أو ربطت بٌنه وبٌن والدٌه أو بٌنه وبٌن زمالء العمل والجٌران 
 النادى والشارع ، وهو ما ٌضفى ملمحاً إٌجابٌاً لصورة الشباب فى هذه األعمال . 

تنوعت المشكالت والقضاٌا التى ٌعانى منها الشباب وفى مقدمتها المشكالت االقتصادٌة  -
 كالبطالة وؼالء األسعار ومشكالت الخطوبة والزواج . 

لدراما المصرٌة بشقٌها المسلسالت واألفالم ال أشارت ؼالبٌة عٌنة الدراسة من الخبراء أن ا -
 تتناول قضاٌا ومشكالت الشباب كما ٌنبؽى . 

أوضحت نتابج الدراسة اعتقاد الخبراء عٌنة الدراسة بانحٌاز الدراما المصرٌة إلى فبة  -
 الشباب الثرى ذى المستوى االقتصادى االجتماعى المرتفع وهو ما ال ٌتفق مع واقع هذه الفبة. 

صورة العنف فى العالقة بٌن الرجل والمرأة  بعنوان : " ،75(  2113) ماٌسة جمٌل اسة در
 . "كما تقدمها الدراما العربٌة فى التلٌفزٌون المصرى 

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على صورة العنؾ فى العالقة بٌن الرجل والمرأة كما تقدمها 
ط بٌن التعرض لهذه الدراما وكل من إدراكات الدراما العربٌة فى التلٌفزٌون المصرى . االرتبا

 واتجاهات الجمهور نحو هذا العنؾ فى الواقع االجتماعى . 
وتعد من الدراسات الوصفٌة واعتمدت على منهج المسح بشقٌه الوصفى والتحلٌلى . وتمثلت 

قدمة بالقناة عٌنة الدراسة التحلٌلٌة فى : الدراما العربٌة سواء أفالم أو تمثٌلٌات أو مسلسالت الم
 . 1998األولى بالتلٌفزٌون المصرى لمدة ثالثة شهور من أول سبتمبر حتى آخر شهر نوفمبر 

مفردة من الجمهور العام  411وتمثلت عٌنة الدراسة المٌدانٌة فى عٌنة عشوابٌة طبقٌة قوامها 
ة ، وتوصلت الدراسة الً عدعاماً  18من سكان محافظة القاهرة ممن تزٌد أعمارهم عن 

  نتابج أهمها : 
احتل شكل العنؾ اللفظى فى العالقة بٌن الرجل والمرأة فى الدراما العربٌة المرتبة األولى  -

: ، ثم اإلثنان معاً 21414: ، ٌلٌه العنؾ المادى بنسبة 59488من إجمال أشكال العنؾ بنسبة 
 : . 18498بنسبة 

أسالٌب العنؾ المستخدمة بٌن  حظى أسلوب الضرب البدنى بالمرتبة األولى من إجمالى -
: ، ثم اإلهانة 25426: ، ٌلٌه الصوت العالى والصراخ بنسبة 26452الرجل والمرأة بنسبة 

 : . 11453: ، ٌلٌه التهدٌد باإلٌذاء بنسبة 11428: ، ثم السب بنسبة 21والسخرٌة بنسبة 
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: من 4543كما قرر : من العٌنة أن الشخصٌات الدرامٌة العربٌة تشبه الواقع ، 5848ٌرى  -
 العٌنة استفادتهم من الدراما العربٌة فى حل مشكالتهم الخاصة . 

 التعلٌق علً الدراسات السابقة :

باستعراض نماذج من الدراسات السابقة فً مجال البحث ٌمكن القول أن الباحث قد استفاد من 
، وتحدٌد المداخل التً نتابجها فً بناء األطر المعرفٌة والنظرٌة فً التأصٌل لمشكلة البحث 

 تساعد علً التوظٌؾ السلٌم للمشكلة البحثٌة واألدوات المناسبة  .
ٌونس  دراساتفبالنسبة للمحور الخاص بعالقة التلٌفزٌون بالدراما فقد استفاد الباحث من نتابج 

) مصطفى ( ،  2104)  هادى( ،  2104) خطاب ( ، 2106( ، وشرشر )  2106) 
هم مدى إقبال،و  دوافع مشاهدة الشباب للقنوات الفضابٌة الدرامٌةعلً فً التعرؾ (  2116

نتابج ما ها ،أنحو أخالقٌات الموضوعات المقدمة من خاللهم تحدٌد اتجاهاتو علً مشاهدتها،
فقد أفادت فً (  2100) شمس الدٌن ،  ( 2100)  محمد،  ( 2103)  عبد العزٌز دراسات

 هممدى إقبالو الشبابوالسٌنمابٌة فى نشر ثقافة السالم لدى لدراما التلٌفزٌونٌة امعرفة دور 
ها وأسباب ونمعرفة نوعٌة األفالم األجنبٌة التى ٌفضلو،  على مشاهدة المسلسالت األجنبٌة

 . بأسلوب الحٌاة الؽربٌة رهممدى تأثوالتفضٌل 
د أفادت فقوفً دراسات المحور الثانً الذي ٌرصد عالقة وسائل اإلعالم بالصورة الذهنٌة 

 معرفةفً ( ،  2103) هاشم و ،(  2103( ، والصوفً )  2105)   العتٌبً نتابج دراسات
سمات الصورة الذهنٌة المتشكلة لدٌهم ، ، و الشباب ،  تصورات فً اإلعالم وسابل تؤثر كٌؾ

 الذهنٌة الصورة والفرق بٌن وأكثر وسٌلة اتصالٌة ساهمت فً تشكٌل وعٌهم ومعرفتهم ،
دراسة النجار ) ، وأفادت  الفعلٌة الذهنٌة الصورة وبٌن، المربٌة اإلعالم وسابل نم المدركة
 تعرضها التً السٌنمابٌة األفالم فً المحجبة للفتاة اإلعالمٌة الصورة فً التعرؾ علً(  2100
 هذه عن امعاتلجا شباب ٌكونها التً نٌةهالذ الصورة المحمب وعالقتها الفضابٌة األفالم قنوات

أهداؾ ورؼبات  النظام  فً معرفة (  2117دراسة سوه ) ، كما أفادت   المحجبة ةالفتا
   . الجدٌد ودوره الفعلً فً التؽٌٌر االجتماعً

 دراسةفقد أفادت أما دراسات المحور الثالث الذي ٌتناول عالقة الصورة الذهنٌة بالدراما 
ٌعة الصورة المقدمة طب علً تعرؾال فً،  ( 2104)  حساندراسة ( ، و 2104) راضً 

 ، من خالل الدراما المصرٌة بالفضابٌاتسمات صورة الموظؾ الحكومى وعن رجل األزهر 
فً معرفة  ( 2103) صالح (، ودراسة  2103دراسة العوامرة ) وأفادت ،  لدى المراهقٌن

دى مووالكٌفٌة التى ٌقدم بها ، ه صفاتالصورة الذهنٌة للبطل فً المسلسل التركً المدبلج ، و
وصفاته ومدى قبوله له واتخاذه قدوة ٌحتذون بها وٌقومون  تهتأثر الشباب المصرى بشخصٌ

فً (  2100( ، ودراسة عبد اللطٌف )  2102دراسة علً ) ، وأفادت بتقلٌدها وتبنٌها 
التعرؾ علً صورة المراهقٌن فً المسلسالت المصرٌة ، والكشؾ عن األبعاد المختلفة 

السٌنمابٌة العربٌة واألجنبٌة ، والسمات واألدوار التً ٌقوم بها كل من  لصورتهم  فً األفالم
والسعد ) ( ،  2119عبد القوى )  اتدراسالمراهق المصري والمراهق األجنبً ، أما 

تحلٌل الصورة المقدمة عن الفتاة المصرٌة  فقد أفادت فً،  ( 2118)  الكنانى( ، و 2118
للواقع الفعلى أو اختالفها عنه  ق من مدى مطابقة هذه الصورةفى المسلسالت التلٌفزٌونٌة للتحق

 ومعاٌٌر الصورة النمطٌة ،ومدي مقاربتها للواقع االجتماعً للمرأة المسلمة فً هذا اإلعالم. 
التعرؾ على صورة األسرة العربٌة فى المسلسالت االجتماعٌة العربٌة بالقنوات الفضابٌة و

 .ة والعناصر اإلٌجابٌة والسلبٌة فٌها العربٌة ومعرفة مالمح هذه الصور
 وقد تباٌنت دراسات هذه المحاور كثٌرا فً استخدامها لمنهجٌة البحث حٌث :

 . المسح بشقٌه الوصفى والتحلٌلى تم استخدام منهج - 1
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(  2115، مثل دراسات العتٌبً )  عشوابٌةال اتعٌنالالمٌدانٌة فى  اتالدراس اتتمثلت عٌن - 2
النجار ) ،  ( 2111)  محمد( ،  2113) صالح ، و ( 2113، والصوفً )  ( 2114)  على

 .  ( 2119)  عبد الظاهر،و ( 2111
(  2114)  هادى( ،و 2114) خطاب تم استخدام العٌنات العمدٌة فً دراسات دراسة  – 3
 2111) شمس الدٌن ( ، و 2112،وعلً )  ( 2113)  عبد العزٌز، و ( 2114)  حسان،و
 (  . 2116) مصطفى ( ، و 2117) عبد الؽنى ، و(  2119لقوى ) عبد او ، (
، ودراسة  ( 2111)  الحزورةفً دراسة  حصصٌة ؼٌر احتمالٌة ال اتعٌنتم استخدام ال – 4

 .  ( 2111) عبد العظٌم 
اكتفت بعض الدراسات العربٌة بدراسة الجمهور أو بتحلٌل المضمون دون االعتماد علً  – 5

 منه فروضها . إطار نظري تستمد
المسح بشقٌه  تتفق الدراسة الحالٌة مع العدٌد من الدراسات السابقة فً اختٌارها لمنهج - 6

، كما تتفق مع العدٌد من الدراسات التً اختارت عٌنة عمدٌة  مثل  الوصفى والتحلٌلى

عبد ، وعبد القوى،وشمس الدٌن ،وعلً ، و عبد العزٌز، و حسان،و هادى،و خطاب دراسات 

 .لؽنى ا

استفاد الباحث من مراجعة الدراسات السابقة فً تحدٌد مشكلة البحث ونوعها وهدفها   - 7

والمناهج التً تستخدمها ، وتحدٌد فبات تحلٌل المضمون والمحاور األساسٌة والربٌسٌة التً 

دارت حولها صحٌفة تحلٌل المضمون ، مما ٌجعل هذا البحث مكمال للدراسات السابقة ، التً 

دت أن الدراما شكل محبب ومفضل لدي المجتمع المصري وتأتً المسلسالت واألفالم أك

 الدرامٌة ضمن أولوٌات المشاهدة بالنسبة للشباب .

 اإلطار المنهجً للبحث :

 نوع البحث :
ٌنتمً هذا البحث الً نوعٌة البحوث الوصفٌة التً تستهدؾ جمع بٌانات ومعلومات وحقابق 

تعكسها الدراما المصرٌة والتعرؾ علً مكونات الصورة الذهنٌة حول صورة المتدٌن كما 
للمتدٌن لدي الشباب المصري ورصد العالقة بٌن مكونات هذه الصورة والصورة اإلعالمٌة 

 التً قدمتها الدراما المصرٌة .
 مجتمع البحث :

صور  ٌتكون مجتمع البحث من الدراما المتمثلة تحدٌداً فً الدراما المصرٌة التً تناولت
المتدٌن ، وٌرد تحت هذا التعرٌؾ لمجتمع البحث عدة أفالم سٌنمابٌة وعدد من المسلسالت 
التلٌفزٌونٌة والتً تفاوت تناولها لصورة المتدٌن من حٌث المساحة وطبٌعة األدوار والحقبة 

التارٌخٌة التً انتجت وعرضت فٌها هذه األعمال والمؤسسات القابمة علً إنتاجها والوسابل 
 تً تولت عرضها .ال

 خصائص المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمائٌة عٌنة البحث :
تتمتع المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة بعدد من الخصابص التً تمٌزها دون ؼٌرها 

 : 76من األعمال واألشكال الفنٌة الدرامٌة األخري ، ومن هذه الخصابص
لٌاً ممٌزاً ونشاطاً رمزٌاً ٌكمن خلفه الفكر والقٌم ومن خالل التوحد تعد الدراما شكالً اتصا – 1

بٌن الجمهور والشخصٌات واألفكار واألحداث ٌمكن للدراما أن توصل دالالت ودروسا لها 
أهٌمتها للمتلقً كما أن واقعٌة األفكار والشخصٌات وتكرارها من خالل عدد ساعات التعرض 

 ٌم فً المجتمع.لها ، ٌمكنها أن تعزز نظام الق
تحظً الدراما التلٌفزٌونٌة بجماهٌرٌة كبٌرة وهً مفضلة لدي كل فبات المجتمع كما انها  – 2

تقدم تفاعالت وأدواراً مألوفة ألفراد األسرة المصرٌة وتعرض قضاٌا وموضوعات تهم 
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األسرة وٌمكن للمشاهدٌن استخدام السلوكٌات المقدمة من جانب الشخصٌات الدرامٌة فً 
 تلٌفزٌون فً التعامل مع قضاٌا الواقع االجتماعً .ال
الدراما التلٌفزٌونٌة من خالل العالم الرمزي الذي تقٌمه والذي ٌتكون من الصور والقٌم – 3

واألحكام تصبح قوة ال ٌستهان بها فً تشكٌل عقلٌات الجمهور فٌما ٌتصل باألشخاص 
 والمؤسسات واألفكار والقضاٌا .

التلٌفزٌونٌة علً قصص متعددة ومتداخلة والتوحد والتعاطؾ مع  تشتمل المسلسالت -4
شخصٌاتها واستخدامها الدابم للقطات المقربة إلظهار تعبٌرات الوجه واعتمادها األساسً علً 
الحوار وفهم سلوك اآلخرٌن ، كما أنه ٌتم النظر الً جمهور المسلسالت علً أنه جمهور حر 

 لدرجة تختص معها قوة النص ونٌة أو هدؾ منتجٌه . ونشٌط فً بناء المعانً الخاصة به
 وجود الشخص المتدٌن كشخصٌة محورٌة فً العمل الدرامً . – 5
تعد األفالم السٌنمابٌة أحد اشكال الدراما التً تتمٌز بعدٌد من الخصابص والمزاٌا  - 6

تؽٌٌر االتجاه  اإلعالمٌة فهً تساعد علً تحقٌق تذكر الرسالة اإلعالمٌة وقبولها وتساعد علً
 .  ( 77)  والسلوك ولها قدرة علً تحقٌق اهداؾ إعالمٌة

تعالج األفالم السٌنمابٌة قضاٌا مختلفة وتحظً بالرٌادة ونجومها لهم شعبٌتها فً مصر  - 7
 .  ( 78)  وخارجها

ه تمٌزت دراسات الصورة بكثرتها وتعددها واختالفها وفقا لمناهجها وأدواتها البحثٌة إال أن - 8
 . ( 79)  ٌالحظ قلة الدراسات التً تتعرض للبحث فً صورة المتدٌن لدي الشباب

 عٌنة البحث التحلٌلٌة :

الشعبٌة فى  2111ٌناٌر  25هناك أحداث فاصلة فى تارٌخ كل أمة ، ومن هذه األحداث ثورة 
تارٌخ األمة المصرٌة، والحدث الفاصل هو ما ٌنعكس على كل شىء بما فى ذلك اآلداب 

لفنون ، وكما أن هناك مصر قبل ٌناٌر ومصر بعد ٌناٌر، هناك السٌنما المصرٌة قبل وبعد وا
ولذلك اختار الباحث عٌنة عمدٌة من األفالم السٌنمابٌة التً تم عرضها قبل ( ، 81)  ٌناٌر
ٌناٌر ، واعتمد فً تحلٌل مضمون هذه األفالم علً أسلوب الفترات الكاشفة حٌث تم  25ثورة 

موعة من الفترات التً شهدت إنتاج بعض هذه األفالم وأحداث دٌنٌة وسٌاسٌة كان تحدٌد مج
لها تأثٌر سواء بالسلب أو اإلٌجاب فً كل مجاالت الحٌاة فً مصر وتلك الفترات تبدأ من عام 

، كما اختار الباحث عٌنة عمدٌة من المسلسالت التلٌفزٌونٌة (  81)  2118حتً عام   1995
والتً شهدت أٌضاً  2116ٌناٌر حتً عام  25فزٌون المصري بعد ثورة التً عرضها التلٌ

.(  82)  أحداثاً مفصلٌة فً تارٌخ األمة المصرٌة
 

وقد قام الباحث بتحلٌل ست مسلسالت تلٌفزٌونٌة وستة أفالم سٌنمابٌة ، بلؽت مدة عرضها     
، وذلك للوقوؾ علً  والجدول التالً ٌوضح عٌنة البحث المختارة،  س021    ق58 دقٌقة أي 

الصورة التً ظهر بها المتدٌن سواء كانت فً إطار شخصٌات محورٌة أو ربٌسٌة أو ثانوٌة 
بما تحمله من سمات وقٌم وأهداؾ كذلك مشكالتها وطرٌقة تعاملها واألسالٌب التً تقدمها 

 المسلسالت لمشكالتها ودورها فً حلها .
 ( 0جدول رقم ) 

 األفالم السٌنمائٌة المكونة لعٌنة البحثالمسلسالت التلٌفزٌونٌة و
اسم المسلسل 

 التلٌفزٌونً
سنة 

 عرضه 
اسم الفٌلم  الزمن نوعه
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 المنهج المستخدم فً البحث :

ٌعد هذا البحث من البحوث الوصفٌة التً تستهدؾ توضٌح صورة المتدٌن التً تقدمها الدراما 
اتفاقها أو اختالفها مع نتابج الدراسات السابقة ، ومع  المصرٌة ونوعٌة هذه الصورة ومدي

واستخدم الباحث منهج المسح بشقٌه الوصفً والتحلٌلً بهدؾ وصؾ صورة ،  الواقع المعاش
المتدٌن فً المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة والتعرؾ علً طبٌعة وسمات هذه 

هذه الصورة وتحدٌد دور المسلسالت واألفالم  الصورة الً جانب تحلٌل العوامل الكامنة وراء
 فً تكوٌن صورة المتدٌن فً أذهان الشباب المصري .

 أسلوب جمع البٌانات :  

استخدم الباحث صحٌفة  تحلٌل المضمون كأداة لتحلٌل مضمون األفالم والمسلسالت التً ٌقوم 
مواد اإلعالمٌة المسموعة بدراستها وذلك باعتبارها أداة موضوعٌة منظمة تستخدم فً تحلٌل ال

والمربٌة ، وقد وضع الباحث فبات التحلٌل المختلفة التً صاؼها فً االستمارة الخاصة بذلك 
وبعد مراجعة التعدٌالت الالزمة وضع ، (  83)  ثم عرضها علً عدد من السادة المحكمٌن

 الباحث االستمارة فً صورتها النهابٌة التً علً ضوبها تم التحلٌل .
 تحلٌل المضمون : وحدات

وهً وحدات المحتوي التً ٌمكن اخضاعها للعد والقٌاس بسهولة وٌعطً وجودها أو ؼٌابها 
وقد اشتملت ،  ( 84)  أو تكرارها أو إبرازها دالالت تفٌد الباحث فً تفسٌر النتابج الكمٌة

 وحدات التحلٌل علً عدة عناصر ربٌسٌة هً : 

أي الفكرة الربٌسٌة التً ٌدور حولها المسلسل والفٌلم وحدة الفكرة الرئٌسٌة أو الموضوع : 
من أجل الوقوؾ علً االتجاه العام للمضمون الذي ٌقدمه المسلسل لفهم طبٌعة األحداث وقد 

هو الوحدة التً خضعت للتحلٌل فً هذا السٌنمابً والفٌلم  التلٌفزٌونً اعتبر الباحث المسلسل
 البحث.

 وحدة الشخصٌة : 

تحلٌل محتوي األعمال اإلعالمٌة باستخدام وحدات الشخصٌة كوحدات اهتمت البحوث ب
للتحلٌل ألنه من السهل وضع توصٌؾ دقٌق للشخصٌات التً تتناولها هذه األعمال والسمات 

 .(  85)  واألفكار التً ترتبط بها

وقد استخدم الباحث وحدة الشخصٌة للتعرؾ علً الشخصٌات الدرامٌة فً المسلسل وسماتهم 
صٌة وخصابصهم الدٌموجرافٌة والتطورات التً تلحق بهم وأهم القٌم التً ٌقدمونها وأهم الشخ

األهداؾ التً تسعً الً تحقٌقها والمشكالت التً تواجهها وطبٌعة عالقتها مع األفراد الذٌن 
 تتعامل معهم .
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 وحدة مقٌاس الزمن :
تً استؽرقتها المادة اإلعالمٌة هو مقٌاس مادي ٌلجأ إلٌه الباحث للتعرؾ علً المدة الزمنٌة ال

 .( 86)  المذاعة بالرادٌو أو المعروضة بالتلٌفزٌون
واستخدم الباحث هذه الوحدة للتعرؾ علً الوقت الذي استؽرقه كل فٌلم وكل مسلسل من أفالم 

ومسلسالت العٌنة ومعرفة الفترة الزمنٌة التً استؽرقها عرض هذه األفالم والمسلسالت 
 الباحث الدقٌقة فً حساب هذه الوحدة .مجتمعة واستخدم 

 فئات تحلٌل المضمون :
فً ضوء أهداؾ البحث وتساؤالته فإن الباحث اختار عددا من الفبات المتعلقة بتحلٌل مضمون 
المسلسالت واألفالم المصرٌة وعلً ضوء ذلك قام الباحث بتصمٌم استمارة تحلٌل المضمون 

 :بحٌث تتناول وتضم الفبات التالٌة وهً 
 : وتم تقسٌمها لعدة فبات فرعٌة تالٌة : فئة نوع المسلسل والفٌلم

 كومٌدي . -سٌر ذاتٌة  –علمً  –دٌنً  –بولٌسً  –سٌاسً  –اجتماعً 
: وقسمها الباحث الً عدة فبات فرعٌة  فئة المجتمع أو البٌئة التً ٌتناولها المسلسل والفٌلم

 -مجتمعات عربٌة  -البدو   -ر أو المدن الحض  -الرٌؾ    -هً : المجتمع المصري عموما 
 مجتمعات أجنبٌة .

: للتعرؾ علً األدوار التً قام بها المتدٌن فً المسلسل التلٌفزٌونً والفٌلم فئة األدوار
 السٌنمابً والتً تشمل شخصٌات محورٌة وشخصٌات ربٌسٌة وشخصٌات ثانوٌة .

ي االقتصادي والدور االجتماعً : تضم الحالة االجتماعٌة والمستو فئة السمات الشخصٌة
 وعمل المتدٌن والسمات االٌجابٌة والسلبٌة التً ظهر بها المتدٌن .

: من خالل التعرؾ علً األهداؾ التً ٌسعً المتدٌن لتحقٌقها والقٌم التً  فئة صورة المتدٌن
 تحلً بها والمشكالت التً ٌعانً منها .

جة التعلٌم أو المؤهل الدراسً الذي حصل علٌه : ٌقصد بها در فئة المستوي التعلٌمً للمتدٌن
المتدٌن فً المسلسل والفٌلم ، وتم تقسٌم هذه الفبة لعدة فبات فرعٌة هً : حاصل علً مؤهل 

حاصل علً مؤهل  –حاصل علً مؤهل متوسط   –حاصل علً مؤهل فوق المتوسط  – لعا
 ؼٌر واضح . –ابة أمً ال ٌجٌد القراءة وال الكت –ٌقرأ وٌكتب  –أقل من المتوسط 

: وتهدؾ هذه الفبة الً التعرؾ علً نوعٌة الحالة االجتماعٌة  فئة الحالة االجتماعٌة للمتدٌن
 –أرمل –مطلق  –متزوج  –للمتدٌن فً المسلسل والفٌلم ، وتنقسم الً الفبات التالٌة : أعزب 

 ؼٌر واضح .
نً أو الفقر للمتدٌن فً : وٌقصد بها معرفة درجة الؽ فئة المستوي االقتصادي للمتدٌن

 المسلسل والفٌلم وتم تقسٌمها الً الفبات الفرعٌة التالٌة : 
وهو مستوي الطبقة الفقٌرة المعدمة التً ال ٌكفً دخلها الٌومً او  منخفض ) فقٌر ( :

 الشهري لمواجهة متطلبات المعٌشة واعبابها .
تتوافر لهم جمٌع وهو مستوي ٌعكس حٌاة اصحاب الثروات الذٌن  فوق المتوسط :

 االحتٌاجات الكفٌلة بتوفٌر الحٌاة السهلة .  
: وهو مستوي ٌعكس حٌاة أصحاب المالٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً قصور وفلل وشقق مرتفع 

 راقٌة وٌنعمون بحٌاة مرفهة  .
وٌعنً أن المسلسل او الفٌلم لم ٌحدد مستوي معٌن من المستوٌات التً تدل علً  غٌر واضح :

 ابقة .الفبات الس
: توضح هذه الفبة مدي ترابط األسرة او تفككها  فئة شكل األسرة التً ٌنتمً الٌها المتدٌن

 وتم تقسٌمها الً الفبات التالٌة :
: وهً عبارة عن كٌان واحد ٌسوده الحب والتعاون واأللفة وال ٌعانً من أي  أسرة مترابطة

 صراعات او مشكالت كبٌرة .



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لتً تعانً من خالفات كبٌرة وصراعات ومشاكل متعددة تؤدي : وهً األسرة ا أسرة مفككة
 الً انقسام أفرادها وتشتتهم .

 : ال ٌبٌن المسلسل أو الفٌلم أن األسرة مفككة أو مترابطة . غٌر واضح
 -شقة فً حً راقً  -: تم تقسٌم هذه الفبة الً : فٌال  فئة نوع السكن الذي ٌعٌش فٌه المتدٌن

 ؼٌر واضح . -منزل رٌفً  -شقة فً حً شعبً 
ٌقصد بها الوظابؾ والمهن واألعمال التً ٌمارسها  : فئة األعمال التً ٌقوم بها المتدٌن

 المتدٌن فً المسلسل أو الفٌلم وتم تقسٌمها الً :
مل كل وظٌفة أو عمل أو مهنة ال تتعارض مع قوانٌن : وتش فئة األعمال أو المهن المشروعة

الدولة او القٌم والعادات واألعراؾ التً رضٌها المجتمع وال ٌلحق أفرادها الضرر بالمجتمع 
 مثل الوظابؾ الحكومٌة واألعمال والمهن المختلفة .

: وتشمل كل وظٌفة أو عمل أو مهنة تتعارض مع  فئة األعمال أو المهن غٌر المشروعة
قوانٌن الدولة وقٌم وعادات وتقالٌد وأعراؾ المجتمع ، وٌترتب علً ممارستها إلحاق الضرر 

 بأفراد المجتمع مثل التزوٌر والسحر والدجل وتهرٌب الممنوعات وتجارة المخدرات.
ٌقصد بها الخصابص والمالمح والصفات الطٌبة التً ٌقرها  فئة السمات اإلٌجابٌة للمتدٌن :

 –فرد أن ٌتمٌز بها بٌن أفراد المجتمع وتشمل : مساعدة األصدقاء وقت الشدة المجتمع وٌسر ال
الرؼبة فً  -التواضع والبساطة  -االلتزام الوظٌفً واداء الواجب  -االعتزاز بالنفس  -الكفاح 

الوفاء  –اإلخالص  –االنتماء  –احترام الكبٌر  -بر الوالدٌن  -التسامح   -العطؾ   -اإلصالح 
 الصدق واألمانة . -التعاون  –التفاؤل  –علً تحمل المسبولٌة القدرة  -

ٌقصد بها الخصابص والمالمح والصفات المرفوضة  فئة السمات السلبٌة للمتدٌن :
والمستهجنة والمذمومة من المجتمع وال ٌسر الفرد أن ٌعرؾ بها بٌن الناس وتشمل : اإلهمال 

تقدٌم  -التكبر  –ؼٌاب الضمٌر  -األنانٌة   - عدم تحمل المسبولٌة -االستخفاؾ بالقوانٌن  -
االستؽالل  –عصٌان الوالدٌن  -الجحود ونكران الجمٌل  -االعتبارات المادٌة علً كل اعتبار 

 -الشعور بالنقص  -الطمع  –رفض النصٌحة  -السذاجة  –التشاؤم  –السلبٌة والالمباالة  -
 عدم القدرة علً المواجهة

وتعنً اآلمال والطموحات  وضحتها المسلسالت واألفالم للمتدٌن : فئة نوع التطلعات التً
 التً ٌحاول المتدٌن تحقٌقها وتنقسم الً :

 : نحو التملك والؽنً والثراء . تطلعات مادٌة
: وتعنً تبوأ المتدٌن المراكز العلٌا والقٌادٌة فً المجتمع وتكون له مكانة  تطلعات اجتماعٌة

 عالٌة بٌن األخرٌن .
 ت تجمع بٌن المادٌة واالجتماعٌة .تطلعا

 : لم توضح المسلسالت واألفالم نوعٌة تطلعات المتدٌن . تطلعات غٌر واضحة
 اختبارا الثبات والصدق :

 اختبار صدق التحلٌل :  – 0
ٌقصد بالصدق صالحٌة األداة لقٌاس ما هو مراد قٌاسه أو صالحٌة اداة البحث فً تحقٌق 

تفاع مستوي الثقة فٌما توصل إلٌه الباحث من نتابج بحٌث ٌمكن أهداؾ الدراسة وبالتالً ار
 االنتقال منها الً التعمٌم .

وللتأكد من صدق التحلٌل وصحته قام الباحث بعرض استمارة تحلٌل المضمون علً  
مجموعة من المحكمٌن بعد التحدٌد الدقٌق لفبات التحلٌل ووحداته وتعرٌفها تعرٌفا دقٌقا ، وقد 

ث التعدٌالت الالزمة بناء علً مالحظاتهم وتوجٌهاتهم ، كما استفاد الباحث من أجري الباح
 . ( 87) بعض الدراسات السابقة فً هذا اإلطار 

 اختبار الثبات : – 2
ثبات التحلٌل ٌعنً ضرورة الوصول الً اتفاق فً النتابج بٌن باحث وآخر أو بٌن الباحث 

،  ( 88) سس واألسالٌب علً نفس المادة اإلعالمٌةونفسه عبر الزمن ، وذلك باستخدام نفس األ
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% ،  8341استخدام معامل ألفا كرونباخ وبلػ معدل الثبات تم جراء عملٌة تحلٌل الثبات وإل
 والنسبة تعبر عن معدل مرتفع من الثقة فً دقة األداة ووحدة مؤشرات التحلٌل .

 : ( 89) العملٌات اإلحصابٌة التالٌة تم تحلٌل البٌانات  باستخدام أسالٌب التحلٌل اإلحصائً : 

 الجداول التكرارٌة البسٌطة  ) العدد والنسب المبوٌة  (. – 1
 .  Crosstablesالجداول التكرارٌة المزدوجة  – 2

 معامل ألفا كرونباخ للتأكد من صدق وثبات استمارة تحلٌل المضمون . – 3

قات احصابٌة بٌن متؽٌرات لدراسة مدي وجود عال Chi Square(   2مقٌاس ) كا – 4

 الدراسة واختبار مستوي الداللة االحصابٌة بٌن تلك المتؽٌرات .
 لقٌاس العالقة بٌن متؽٌرٌن .  a. Mann-Whitney Testاختبار مان وتنً  – 5
 اختبار كروسكال وٌلس للتعرؾ علً مدي وجود عالقات احصابٌة بٌن أكثر من متؽٌر . - 6

% فأكثر أي عند مستوي معنوٌة  95بارات االحصابٌة عند درجة ثقة وقد تم قبول نتابج االخت
 فأقل . 1415

 النتائج العامة للبحث :

 ٌستعرض الباحث نتابج البحث فً إطار المحاور اآلتٌة :

 نوع الشخصٌات التً عبرت عنها الدراما المصرٌة : –أوال 

 (  2جدول رقم )  
 فالمالتً تتناولها المسلسالت واأل نوع الشخصٌات

المسلسالت  النوع
 التلٌفزٌونٌة

األفالم 
 السٌنمائٌة

مستوي  2كا اإلجمالً
 المعنوٌة

 الداللة

غٌر دالة  15824 15151 % ك % ك % ك
  7257  06 7153  52 ذكور إحصائٌاً 

68 
 

7158 

  2753  6 2957  22 إناث
28 

 
2952 

 011 96 011 22 011 74 اجمالً

 ول السابق الً عدة نتابج :تشٌر بٌانات الجد

وجود فارق كبٌر بٌن نسبة المتدٌنٌن الذكور عن نسبة المتدٌنات اإلناث فً الدراما المصرٌة  -

% ، من إجمالً  2942% ، فً حٌن بلؽت نسبة اإلناث  7148حٌث بلؽت نسبة الذكور 

 شخصٌات المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة محل الدراسة .

الذكور أعلً من نسبة اإلناث سواء فً المسلسالت التلٌفزٌونٌة حٌث بلؽت نسبة  نسبة -

% لإلناث أو فً األفالم السٌنمابٌة حٌث بلؽت نسبة الذكور  2947% مقابل  7143الذكور 

 % لإلناث . 2743% مقابل  7247

السٌنما الً تشٌر النتابج السابقة الً اتجاه الدراما المصرٌة سواء فً التلٌفزٌون أو فً  -

تسلٌط األضواء علً دور الرجال فً المجتمع واالهتمام بكل انشطتهم بشكل ٌفوق االهتمام 

بأدوار المرأة وانشطتها فً المجتمع مع انها نصؾ المجتمع ولها أدوار وانشطة ال تقل أهمٌة 

 – 2111عن الرجل ، وتتفق هذه النتٌجة مع بعض نتابج الدراسات السابقة ) محمود ٌوسؾ 
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( ، من حٌث إعالء قٌمة الرجال علً النساء  1988عدلً رضا  – 2111إلهام عبد الحمٌد 

 بل وتجاهل الهوٌة الخاصة بهن فً كثٌر من الحاالت لصالح الرجال .

 14151التً بلؽت قٌمتها المحسوبة  2تشٌر المعامالت اإلحصابٌة خاصة معامل ارتباط كا -

( ، فً حٌن بلؽت قٌمة مستوي  1( عند درجة حرٌة )  3484وهً أقل من قٌمتها الجدولٌة ) 

( الً عدم وجود أٌة عالقات ارتباطٌة بٌن نوع  1415وهً أكبر من )   14824المعنوٌة 

إناث ( ونوع الدراما المصرٌة سواء كانت أفالم سٌنمابٌة أو مسلسالت  –المتدٌن ) ذكور 

 ثل سواء كان ذكرا أم أنثً .تلٌفزٌونٌة أي أن الدراما فً مصر ال ترتبط بنوع المم

 نوع المجتمعات التً ٌعٌش فٌها المتدٌن كما تناولتها الدراما المصرٌة :ثانٌاً : 

 (  3جدول رقم )  
 المجتمع والبٌئة التً تتناولها المسلسالت واألفالم

المسلسالت  المجتمع
 التلٌفزٌونٌة

األفالم 
 السٌنمائٌة

مستوي  2كا اإلجمالً
 المعنوٌة

 الداللة

 دالة 15134 025140 % ك % ك % ك

المجتمع المصري 
 عموما

02 0652 4 0852 06 0657 

 0255 02 950 2 0355 01 الرٌف

 3554 34 5455 02 2957 22 الحضر

 652 6 - - 850 6 البدو

 954 9 - - 0252 9 مجتمعات عربٌة

 0958 09 0852 4 2153 05 مجتمعات أجنبٌة

 011 96 011 22 011 74 اجمالً

 من بٌانات الجدول السابق تتضح النتابج التالٌة :
تناولت الدراما المصرٌة محل الدراسة موضوعات تخص أهل الحضر والمدن حٌث ٌعٌش  -

% ، وتشٌر هذه النتٌجة الً أنه علً الرؼم من أن المجتمعات  3544فٌها المتدٌن بنسبة 
شاكلها لم تؽب فً الدراما المصرٌة حٌث بلؽت نسبة االهتمام الرٌفٌة والبدوٌة بقضاٌاها وم

% ، إال أنها تدل علً التحٌز الكبٌر لكتاب الدراما سواء فً التلٌفزٌون او فً السٌنما  1847
 الً قضاٌا ومشاكل سكان المدن علً حساب قضاٌا الرٌؾ والبدو ومشاكلهم .

 ي بكل قطاعاته المختلفة .% تناولت موضوعات تخص المجتمع المصر 1647نسبة  -
% أكثر من  1948اهتمت الدراما المصرٌة محل الدراسة بقضاٌا المجتمعات األجنبٌة بنسبة  -

 % . 944اهتمامها بقضاٌا ومشاكل المجتمعات العربٌة بنسبة 
من تحٌز الدراما ، (   91) ( 2111وتتفق هذه النتٌجة مع ما توصل إلٌه )  محمود ٌوسؾ -

ن علً الرٌؾ وعدم محاولة كتاب الدراما المصرٌة من االقتراب من مشاكل المصرٌة للمد
 المتدٌن وهمومه فً الرٌؾ والبدو واألحٌاء الشعبٌة .

وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بأن ؼالبٌة وسابل اإلعالم المصرٌة وفً مقدمتها السٌنما  -
اد وقضاٌاهم ومشكالتهم فً والتلٌفزٌون مازالت  تركز علً اهتمامات الشرابح العلٌا من األفر

المدن دون االهتمام بقضاٌا ومشكالت السكان فً الرٌؾ والبدو واألحٌاء الشعبٌة الفقٌرة 
 والمحافظات النابٌة . 

أفالم سٌنمابٌة  –وجود عالقة ارتباط قوٌة بٌن نوع الدراما المصرٌة ) مسلسالت تلٌفزٌونٌة  -
 124141) المحسوبة  2لمدن حٌث بلؽت قٌمة كا( والمجتمع الذي ٌعٌش فٌه المتدٌن وخاصة ا

عند مستوي معنوٌة ( ، و 5عند درجة حرٌة )  (  11417( ، وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة ) 
   ( . 1415( وهً أقل من مستوي المعنوٌة )  14134) 
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 نوع األدوار التً ٌقوم بها المتدٌن فً الدراما المصرٌة : - ثالثاً 
 (  4جدول رقم )  

 دوار التً ٌقوم بها المتدٌن فً المسلسالت واألفالماأل
الشخصٌات 

 الدرامٌة
المسلسالت 
 التلٌفزٌونٌة

األفالم 
 السٌنمائٌة

مستوي  2كا اإلجمالً
 المعنوٌة

 الداللة

 دالة 15058 35693 % ك % ك % ك

 49 47 6356 04 4456 33 دور رئٌسً

 4358 42 3654 8 46 34 دور ثانوي

 752 7 - - 954 7 ملضٌف الع

 011 96 011 22 011 74 اجمالً

 بٌانات الجدول السابق تشٌر الً النتابج التالٌة :
%   49ؼالبٌة أدوار المتدٌن فً الدراما المصرٌة محل الدراسة هً أدوار ربٌسٌة بنسبة  -

بلؽت نسبة  وهو ما ٌعكس تطوراً واضحاً فً محورٌة الدور المنوط بالمتدٌن درامٌاً ، كما
 % . 742% ، وضٌؾ العمل بنسبة 4348األدوار الثانوٌة للمتدٌن 

التً بٌنت أن الشخصٌات ،( 91)  ( 2113اتفاق هذه النتٌجة مع دراسة ) إبراهٌم العوامرة ،  -
البطلة فً المسلسل أناس مثالٌٌن ال ٌخطؤون إال بشكل نادر بالنسبة ألبطال الخٌر ، كما تتفق 

 التً األدوار معظم أنالتً أوضحت ،(  92)  ( 2111دراسة ) جمال النجار ،  هذه النتٌجة مع
 بنسبة فً المرتبة األولً  الربٌسٌة األدوار كانت الدراسة محل األفالم فً المحجبة الفتاة لعبتها
% ، وتختلؾ هذه النتٌجة مع  4348بنسبة الثانٌة لمرتبةا فً الثانوٌة واألدوار ،%  5642

حٌث إن ؼالبٌة ادوار المرأة فً األفالم أدوار ، (   93) ( 2111د ٌوسؾ ، دراسة ) محمو
 .ثانوٌة 

تشٌر هذه النتابج الً حدوث تحسن واهتمام من جانب الدراما المصرٌة فً تناولها  -
للشخصٌات الدٌنٌة بصورة إٌجابٌة بخالؾ دراما فترة الخمسٌنٌات والستٌنٌات التً سخرت 

 ظهرتها بصورة سلبٌة مضحكة أمام المشاهدٌن .   من الشخصٌات الدٌنٌة وأ
عدم وجود عالقة ارتباطٌة بٌن نوع الدور الذي ٌقوم به المتدٌن فً الدراما سواء كان دورا  -

 34693المحسوبة ) 2أفالم ( حٌث بلؽت قٌمة كا –ربٌسٌاً أو ثانوٌاً ونوع الدراما ) مسلسالت 
( ، ومستوي معنوٌة )  2درجة حرٌة )  عند(  5499الجدولٌة )   2كا( وهً أقل من قٌمة 

1415 . ) 
 المستوي التعلٌمً للمتدٌن كما أظهرته الدراما المصرٌة : - رابعاً 

 (  5جدول رقم )  
 المستوٌات التعلٌمٌة للمتدٌن فً المسلسالت واألفالم

المستوي 
 التعلٌمً

المسلسالت 
 التلٌفزٌونٌة

األفالم 
 السٌنمائٌة

 مستوي 2كا اإلجمالً
 المعنوٌة

 الداللة

 دالة 15107 055516 % ك % ك % ك

 452 4 - - 554 4 أمً

 653 6 0852 4 257 2 ٌقرأ وٌكتب

 0054 00 2257 5 850 6 أقل من متوسط

 653 6 950 2 554 4 مؤهل متوسط

مؤهل فوق 
 المتوسط

8 0158 - - 8 853 

 3654 35 3654 8 3655 27 مؤهل عال

 2750 26 0356 3 3050 23 ر واضحغٌ

 011 96 011 22 011 74 اجمالً

 من الجدول السابق تتضح النتابج التالٌة :
اهتمام الدراما المصرٌة محل الدراسة بتوضٌح المستوي التعلٌمً لؽالبٌة الشخصٌات  -

فوق %  ، والحاصلٌن علً مؤهل  3644المتدٌنة والحاصلٌن علً مؤهل عال وذلك بنسبة 
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% ، وهو ما ٌؤكد  3243المتوسط ومؤهل متوسط وأقل من المتوسط  وٌقرأ وٌكتب بنسبة 
رؼبة كتاب الدراما المصرٌة فً تقدٌم الشخصٌات المتدٌنة فً وضع متمٌز تعلٌمٌاً بما ٌعكس 

صورة إٌجابٌة للمتدٌن لتتالءم مع التطورات والتؽٌرات التً حدثت فً المجتمع المصري 
أن التً أوضحت ، (   94) ( 2114فق هذه النتٌجة مع دراسة ) إسالم راضً ، والعربً ، وتت

أحتلت ، حٌث معظم الدراما المصرٌة تقدم صورة صحٌحة ومتطابقة مع واقع رجال األزهر 
مقدمة مدى واقعٌة الصورة المقدمة عن رجال األزهر الشرٌؾ فً الدراما المصرٌة بنسبة 

 .  %2438بلؽت 
%  2741راما بتوضٌح المستوي التعلٌمً لشرٌحة من المتدٌنٌن بلؽت نسبتهم عدم اهتمام الد -

فً المسلسالت واألفالم عٌنة الدراسة ، وربما ٌرجع ذلك الً رؼبة الكتاب فً أن الدراما 
 تعكس واقع المتدٌن فً المجتمع كً ٌظهر بصورة أقرب بكثٌر لهذا الواقع .

تعكس واقع المجتمع بما ٌسهم فً تطوٌره عن طرٌق تؤكد هذه النتابج أن الدراما المصرٌة  -
إبراز شخصٌات متدٌنة أكثر تطورا لتصبح مثاال وقدوة بما ٌدعم تنشبة اجتماعٌة أكثر وعٌاً 

 بقضاٌا المجتمع ومشاكله .
أفالم (  –وجود عالقة ارتباط قوٌة بٌن المستوي التعلٌمً للمتدٌن ونوع الدراما ) مسلسالت  -

( عند  12459( وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة )  154516المحسوبة ) 2احٌث بلؽت قٌمة ك
 ( . 1415( وهً أقل من )  14117( ، وعند مستوي معنوٌة )  6درجة حرٌة ) 

 الحالة االجتماعٌة التً ظهر بها المتدٌن فً الدراما المصرٌة : - خامساً 
 (  6جدول رقم )  

 واألفالم الحالة االجتماعٌة للمتدٌن فً المسلسالت
الحالة 

 االجتماعٌة
المسلسالت 
 التلٌفزٌونٌة

األفالم 
 السٌنمائٌة

مستوي  2كا اإلجمالً
 المعنوٌة

 الداللة

غٌر  15224 55691 % ك % ك % ك
 3454 33 3058 7 3550 26 أعزب دالة

 3855 37 40 9 3758 28 متزوج

 0154 01 455 0 0252 9 مطلق

 552 5 - - 657 5 أرمل

 0055 00 2257 5 850 6 غٌر واضح

 011 96 011 22 011 74 اجمالً

 تشٌر بٌانات الجدول السابق الً ما ٌلً :
نمط حٌاة الزوجٌة للمتدٌن هو أكثر األنماط التً حظٌت باهتمام من جانب الدراما المصرٌة  -

، وهو اتجاه طٌب  % من إجمالً الشخصٌات المتدٌنة 3845محل الدراسة حٌث بلؽت نسبته  
ال  ٌصطدم بالفطرة التً فطر هللا الناس علٌها وهً الزواج ، وهو نمط مرؼوب فً المجتمع 
باعتباره النمط السوي والسلوك المألوؾ الذي ٌجب ان تكون له السٌادة فً المجتمع بما ٌؤدي 

 الً استقراره وتقدمه.
اهتمام الدراما المصرٌة محل الدراسة حظً نمط حٌاة العزوبٌة للمتدٌن المرتبة الثانٌة من  -

% ، وهو نمط لٌس مرؼوباً فً المجتمع متً توفرت القدرة علً الزواج ألنه  3444بنسبة 
 نمط تترتب علٌه مشاكل اجتماعٌة كثٌرة فضالً عن أنه ٌصطدم بالفطرة وهً الزواج .

اكً الشباب وخطورة التوسع فً طرح هذا النمط وإعطابه أهمٌة تكمن فً إمكانٌة أن ٌح
أبطال الدراما المصرٌة وخاصة المتدٌنٌن وٌظنون أن حٌاة العزوبٌة هً حٌاة الحرٌة 

 .( 95) واالنطالق بؽٌر ضوابط وال قٌود 
% من الشخصٌات المتدٌنة كانوا مطلقٌن وأرامل )  1546أظهرت نتابج التحلٌل أن  -

ٌة للمتدٌن ، وعلً الرؼم من % ( لذا فإن الدراسة قد نوعت الحٌاة االجتماع 542 –% 1144
أن الطالق ٌعد نمطاً ؼٌر مرؼوب فٌه فً المجتمع ألنه حالل بؽٌض إال أن هذا ال ٌعنً أن 
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كل متدٌن مطلق منحرؾ أو قد ٌعنً أن كل متدٌن ٌرٌد تطبٌق شرع هللا فً الزواج مثنً 
 وثالث ورباع  .

% % من  1145تماعٌة لنسبة تجاهلت الدراما المصرٌة محل الدراسة توضٌح الحالة االج -
 الشخصٌات المتدٌنة  .

 –ال توجد عالقة دالة إحصابٌاً بٌن الحالة االجتماعٌة للمتدٌن ونوع الدراما ) مسلسالت  -
( عند  9449( وهً أقل من قٌمتها الجدولٌة )  54691المحسوبة ) 2أفالم ( حٌث بلؽت قٌمة كا

( وهً أكبر من قٌمتها  14224قٌمتها ) ( ومستوي معنوٌة  والتً بلؽت 4درجة حرٌة ) 
 ( . 1415المحددة إحصابٌاً ) 

 المستوي االقتصادي للمتدٌن كما صورته الدراما المصرٌة : - سادساً 
 (  7جدول رقم )  

 المستوي االقتصادي للمتدٌن فً المسلسالت واألفالم
المستوي 
 االقتصادي

المسلسالت 
 التلٌفزٌونٌة

األفالم 
 السٌنمائٌة

مستوي  2كا مالًاإلج
 المعنوٌة

 الداللة

غٌر  15534 25091 % ك % ك % ك
 2058 20 0356 3 2453 08 منخفض ) فقٌر ( دالة 

 3053 31 3654 8 2957 22 فوق المتوسط

 3053 31 2753 6 3254 24 مرتفع

 0556 05 2257 5 0355 01 غٌر واضح

 011 96 011 22 011 74 اجمالً

 ة بٌانات الجدول السابق تتضح النتابج التالٌة :بقراء
جاءت الشخصٌات المتدٌنة المنتمٌة الً المستوي االقتصادي المرتفع وفوق المتوسط فً  -

% ، فً الدراما المصرٌة محل الدراسة وهذه الصورة ال تعكس 6246مركز متقدم بنسبة  
نتمون الً نوع األسر المتوسطة واقع الظروؾ االقتصادٌة فً مصر حٌث أن أؼلبٌة األفراد ٌ

وسها عبد    2111والفقٌرة والمعدمة ، وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة  كل من ) محمود ٌوسؾ 
( من حٌث توجه الدراما المصرٌة الً الطبقة العلٌا وفوق المتوسطة من 1982القادر 

اسة ) األمٌرة عبد المتدٌنٌن دون الطبقتٌن المتوسطة والدنٌا ، كما تتفق هذه النتٌجة مع در
أوضحت انحٌاز الدراما المصرٌة إلى فبة الشباب الثرى ذى التً ، (   96) ( 2117الفتاح ، 

 . المستوى االقتصادى االجتماعى المرتفع وهو ما ال ٌتفق مع واقع هذه الفبة . 
الً علً الرؼم من أن الصورة بعٌدة عن الواقع إال انها تعكس نظرة كتاب الدراما المصرٌة  -

نسبة كبٌرة من الشخصٌات المتدٌنة علً انهم ٌعٌشون ظروفا اقتصادٌة مرتفعة من حٌث 
كونهم من ذوي الدخول العالٌة التً تسمح لهم بالحٌاة المرفهة التً ال ٌعانً اصحابها من 

 مشاكل اقتصادٌة .
ٌات % من الشخص 1546الدراما المصرٌة محل الدراسة حقٌقة المستوي االقتصادي لنسبة  -

 المتدٌنة التً عبرت عنها هذه الدراما .
المحسوبة  2ال توجد عالقة بٌن المستوي االقتصادي للمتدٌن ونوع الدراما حٌث بلؽت قٌمة كا -
( ، عند مستوي  7481( وهً أقل من قٌمتها الجدولٌة )  3( عند درجة حرٌة )  24191)

 ( . 1415)  ( وهً أكبر من قٌمتها المحددة إحصابٌاً  14534معنوٌة )
 نوع السكن الذي ٌعٌش فٌه المتدٌن كما صورته الدراما المصرٌة : -سابعاً 

 (  8جدول رقم )  
 نوع السكن الذي ٌعٌش فٌه المتدٌن فً المسلسالت واألفالم

المسلسالت  نوع السكن
 التلٌفزٌونٌة

األفالم 
 السٌنمائٌة

مستوي  2كا اإلجمالً
 المعنوٌة

 الداللة

غٌر  15826 05512 % ك % ك % ك
 24 23 0852 4 2557 09 فٌال دالة

 0958 09 2753 6 0755 03شقة فً حً 
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 راقً

شقة فً حً 
 شعبً

23 3050 7 3058 31 3052 

 0255 02 0356 3 0252 9 منزل رٌفً

 0255 02 950 2 0355 01 غٌر واضح

 011 96 011 22 011 74 اجمالً

 السابق الً النتابج التالٌة :تشٌر بٌانات الجدول 
الوحدات السكنٌة األكثر ظهورا فً الدراما المصرٌة محل الدراسة والتً ٌقٌم فٌها المتدٌن ،  -

% ،  4348تمثلت فً نمط إسكانً متمٌز عبارة عن فٌلل وشقق فً أحٌاء راقٌة وبلؽت النسبة 
إٌجابً من خالل الحٌاة وعلً الرؼم من أن هذا النمط اإلسكانً ٌظهر المتدٌن فً مظهر 

المرفهة التً ٌنعم بها فً مكان راق إال أنه من ناحٌة أخري ال ٌعكس واقع حٌاة المتدٌنٌن 
الذٌن ٌعٌشون ؼالبا فً شقق شعبٌة أو منازل رٌفٌة بسٌطة وهو ما ٌجعل هذه الشخصٌات التً 

فً نفس الوقت من  عرضتها الدراما المصرٌة بعٌدة الً حد ما عن الواقع الذي ٌعٌشونه وٌقلل
 تأثٌرهم فً المشاهدٌن .

أظهرت الدراما المصرٌة محل الدراسة المتدٌن الذي ٌعٌش فً شقق شعبٌة ومنازل رٌفٌة  -
% ، وهذه النسبة قرٌبة جدا من النسبة السابقة ، وهو النمط الذي كان من 4347وذلك بنسبة 

ألفكار والمفاهٌم والسلوكٌات المفروض أن تكون له السٌادة حتً ٌسهل تأثر المشاهدٌن با
المتعلقة بالمتدٌن التً نتشابه معهم فً عدٌد من األمور ومنها بالطبع نوع السكن الذي ٌعٌش 

 فٌه
تجاهلت الدراما المصرٌة محل الدراسة توضٌح نوع السكن الذي ٌعٌش فٌه المتدٌن لما  -

 % .1245نسبته 
الذي ٌعٌش فٌه المتدٌن ونوع الدراما ) ال توجد عالقة دالة إحصابٌاً  بٌن نوع السكن  -

( وهً  4( عند درجة حرٌة )  14512المحسوبة ) 2أفالم ( حٌث بلؽت قٌمة كا –مسلسالت 
( وهً أكبر من قٌمتها  14826( عند مستوي معنوٌة ) 9449أقل من قٌمتها الجدولٌة ) 

 ( .    1415المحددة إحصابٌاً ) 
 ٌها المتدٌن فً الدراما المصرٌة شكل األسرة التً ٌنتمً إل -ثامناً 

 (  9جدول رقم )  
 شكل األسرة التً ٌنتمً إلٌها المتدٌن فً المسلسالت واألفالم

شكل 
 األسرة

المسلسالت 
 التلٌفزٌونٌة

األفالم 
 السٌنمائٌة

مستوي  2كا اإلجمالً
 المعنوٌة

 الداللة

غٌر  15063 35629 % ك % ك % ك
 5753 55 40 9 6252 46 مترابطة دالة

 0657 06 2752 6 0355 01 مفككة

غٌر 
 واضح

08 2453 7 3058 25 26 

 011 96 011 22 011 74 اجمالً

 من الجدول السابق تتضح النتابج التالٌة : 
% من الشخصٌات المتدٌنة بشكل ٌعكس  5743قدمت الدراما المصرٌة محل الدراسة نسبة  -

النتماء الً أسر مترابطة تصلح أن تكون نموذجا صورة طٌبة إٌجابٌة عن المتدٌن من حٌث ا
 ، ( 97) (  2111للمشاهدٌن ، وتتفق هذه النتٌجة مع بعض نتابج دراسة ) عزة عبد العظٌم ، 

 نموذج األسرة المصرٌة المترابطة هو النموذج األكثر تكراراً فىالتً أوضحت أن 
 .المسلسالت والتمثٌلٌات التى تتناول األسرة

% من الشخصٌات المتدٌنة بصورة 1647اما المصرٌة محل الدراسة نسبة أظهرت الدر -
سلبٌة حٌث ظهروا أنهم  ٌنتمون الً أسر مفككة تعانً من مشاكل وظروؾ معٌنة وبالتالً ال 
ٌصلحون أن ٌكونوا نموذجاً للقدوة فً هذا الجانب ، وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) لٌالً علً 
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والتً بٌنت أن السمات السلبٌة للمراهقٌن المنتمٌن الً أسر مفككة اجتماعٌا ، ( 98) (  2112، 
جاءت بتكرار أكبر من السمات اإلٌجابٌة ، وأن عالقة المراهق بوالدٌه مفككه بدرجة عالٌة 

 %. 5446حٌث بلؽت نسبتها 
% من  26ما نسبته تجاهلت الدراما المصرٌة محل الدراسة توضٌح شكل األسرة ل -

 الشخصٌات المتدٌنة .
ؼٌر واضح ( ،التً  –مفككة  –ال توجد عالقة دالة إحصابٌاً بٌن شكل األسرة ) مترابطة  -

المحسوبة  2أفالم ( حٌث بلؽت قٌمة كا –ٌنتمً إلٌها المتدٌن ونوع الدراما ) مسلسالت 
( عند مستوي  5499 ( وهً أقل من قٌمتها الجدولٌة ) 2( عند درجة حرٌة )  34629)

 ( . 1415( وهً أكبر من قٌمتها المحددة إحصابٌاً ) 14163معنوٌة )
 طبٌعة الدور الذي ٌقوم به المتدٌن فً الدراما المصرٌة : -تاسعاً 

ٌقصد به مدي إٌجابٌة المتدٌن فً التعامل مع القضاٌا والموضوعات التً رصدتها المسلسالت 
ٌة عٌنة الدراسة سواء كانت هذه الموضوعات اجتماعٌة أو احداث التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنماب

 ٌومٌة ٌتعرض له المتدٌن فً المسلسل او الفٌلم كما هو موضح فً الجدول التالً :
 (  01جدول رقم )  

 طبٌعة الدور الذي ٌقوم به المتدٌن فً المسلسالت واألفالم
 اإلجمالً لسٌنمائٌةاألفالم ا المسلسالت التلٌفزٌونٌة طبٌعة دور المتدٌن

 % ك % ك % ك

 4057 41 5455 02 3758 28 دور إٌجابً

 0055 00 2753 6 658 5 دور سلبً

 4658 45 0852 4 5554 40 االثنان معا

 011 96 011 22 011 74 اجمالً

 من هذا الجدول ٌتضح أن هذه األدوار تنقسم الً ثالثة أقسام :
فً الدراما المصرٌة محل الدراسة  جمعت بٌن األدوار  % من أدوار المتدٌن 4648نسبة  – 1

اإلٌجابٌة واألدوار السلبٌة بما ٌعكس صورة سلبٌة متذبذبة لدي الشباب وٌجعلهم حٌاري حول 
 2111التدٌن الحقٌقً والتدٌن الشكلً ، وتتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة ) جمال النجار ، 

 الفتاة عن الفضابٌة بالقنوات العربٌة األفالم تقدمها التً الصورة طبٌعةالتً بٌنت أن ،  (  99) (
،  % 58 بنسبة المقدمة فً  والسلبٌة اإلٌجابٌة الصورة ٌنب معتج صورة فً ثلتتم المحجبة

الدراما التً أوضحت أن ،  ( 111) ( 2114كما تتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) إسالم راضً ، 
المصرٌة بالقنوات الفضابٌة العربٌة تجمع بٌن الصورة اإلٌجابٌة والسلبٌة من وجهة نظر 

 .%9437المبحوثٌن بنسبة بلؽت 
% كانت أدوار إٌجابٌة قام بها المتدٌن فً الدراما المصرٌة محل الدراسة  4147نسبة  – 2

لوكاً نشٌطاً وإٌجابٌاً تجاه القضاٌا والموضوعات بمعنً أن المتدٌن قام بأدوار تعكس س
والمشكالت التً تم طرحها فً المسلسل التلٌفزٌونً أو فً الفٌلم السٌنمابً عٌنة الدراسة ، 

وهذا ٌشٌر الً إٌجابٌة الصورة وإٌجابٌة انعكاسها علً تصورات الشباب ورؤاهم حول حقٌقة 
 التدٌن وحقٌقة فعالٌته فً المجتمع .

% بما ٌشٌر  1145المتدٌن فً الدراما المصرٌة محل الدراسة بأدوار سلبٌة بنسبة  قام – 3
الً سلبٌة صورة المتدٌن وسلبٌة انعكاسها علً تصورات الشباب ومواقفهم حول فعالٌة التدٌن 

 فً المجتمع .
 األعمال او المهن أو األنشطة التً ٌقوم بها المتدٌن فً الدراما المصرٌة : -عاشراً 

 (  00رقم )   جدول
 نوع العمل او المهنة او النشاط الذي ٌقوم به المتدٌن فً المسلسالت واألفالم

 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة نوع األعمال 

 % ك % ك % ك
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 6257 69 5458 02 6558 51 أعمال مشروعة

 3753 40 4552 01 3452 24 أعمال غٌر مشروعة

 011 001 011 22 011 74 اجمالً

 من هذا الجدول ٌتضح أن هذه األدوار تنقسم الً نوعٌن :
محل الدراسة  نوعٌة األعمال والمهن المشروعة التً قام بها المتدٌن فً الدراما المصرٌة – 1

% ، قد أدوا  6247حٌث بٌن الجدول السابق أن الؽالبٌة العظمً من المتدٌنٌن بلؽت نسبتهم 
مهناً ضرورٌة والزمة لتقدم المجتمع وتطوره ، وتوصؾ هذه األعمال  اعماالً ومارسوا

( ، ولهذا فهو اتجاه طٌب أن نري  11والمهن بانها مشروعة والتً ٌبٌنها الجدول رقم ) 
 المتدٌنٌن ٌشاركون فً اعمال ٌعود نفعها علً المجتمع .

مشروعة التً قام بها نوعٌة األعمال والمهن الؽٌر أشارت بٌانات الجدول السابق الً  – 2
حٌث بلؽت نسبة المتدٌنٌن الذٌن قاموا بأعمال ؼٌر مشروعة فً  المتدٌن فً الدراما المصرٌة

( نوعٌة هذه األعمال ،  12% وٌوضح الجدول رقم )  3743 الدراما المصرٌة محل الدراسة
ن استخدام التً أوضحت أ،  ( 111) ( 2112وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) لٌالً علً ، 

المراهقٌن لألسالٌب الؽٌر مشروعة فً المسلسالت عٌنة الدراسة كان أعلً من استخدامهم 
، كما تتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) هناء عبد اللطٌؾ ،  لألسالٌب المشروعة لتحقٌق أهدافهم

د ارتفاع فً نسبة استخدام المراهق المصري لألسالٌب ؼٌر وجووالتً بٌنت ،  ( 112) ( 2111
 . المشروعة فً تحقٌق تطلعاته أكثر من المراهق األجنبً

 نوعٌة العمل المشروع الذي قام به المتدٌن فً الدراما المصرٌة :  -0
 (  02جدول رقم )  

 المسلسالت واألفالم نوعٌة العمل او المهنة المشروع الذي ٌقوم به المتدٌن فً
 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة المهنة أو العمل المشروع

 % ك % ك % ك

 عمل حر
 خطٌب مسجد أو داعٌة

 مأذون 
 مدرس 

 سكرتٌر 
 رجل أعمال 

 طبٌب
 ممرض

 طالب
 فالح

 موظف
 أستاذ جامعً 

 محامً
 إعالمً

 غٌر واضح

4  
6  
3  
9  
0  
6  
3  
- 
5  
2  
2  
0  
4  
0  
5 

756 
0055 

558 
0753 

2 
0055 

558 
- 

956 
358 
358 

2 
756 

2 
956 

2 
3  
- 
-  
-  
-  
-  
-  
2  
- 
3  
- 
- 
0  
6 

0058 
0756 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0058 
- 

0756 
- 
- 

559 
3553 

6  
9  
3  
9  
0  
6  
3  
- 
7  
2  
5  
0  
4  
2  

00 

857 
03 

453 
03 

054 
857 
453 

- 
0150 

3 
752 
054 
558 

3 
06 

 011 69 011 07 011 52 جمالًاإل

 بقراءة بٌانات الجدول السابق نستنتج ما ٌلً : 

تجاهلت الدراما المصرٌة محل الدراسة توضٌح نوع المهنة أو العمل المشروع الذي ٌقوم به  -

التً ، ( 113) (  2113% ، وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) نوره صالح ، 16المتدٌن لما نسبته 

ا األبطال فى األعمال الدرامٌة التى تم تحلٌلها هى هأعلى نسبة لفبات المهن التى تمتهنبٌنت أن 

: ، مما ٌدل على تأكٌد مشكلة البطالة التى أصبحت 1142فبة بدون عمل حٌث احتلت نسبة 

 .منتشرة بٌن الشباب .
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المصرٌة محل الدراسة هً دور  أكثر األعمال ظهورا والتً حظٌت من جانب الدراما -
% ، من  13% ، ودور مدرس بنسبة 13المتدٌن كداعٌة او خطٌب مسجد وقد بلؽت نسبته  

 مجموع األعمال المشروعة .
انصب اهتمام الدراما المصرٌة محل الدراسة علً دور المتدٌن كرجل أعمال وذلك بنسبة  -

، وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بارتفاع %   847%  ، أو قٌامه بأعمال حره بنفس النسبة 847
نسبة البطالة فً المجتمع ، وؼلق أبواب التعٌٌن فً الوظابؾ الحكومٌة إال أن التوسع فً 

إبراز هذه األدوار ٌؤكد رؼبة الدراما المصرٌة فً تقدٌم صورة إٌجابٌة عن األعمال الحرة 
شجٌعا للشباب علً ممارسة هذه ذات الدخل الكبٌر التً ال تحققها الوظٌفة الحكومٌة ، وذلك ت

 األعمال دون انتظار لتعٌٌنات الدولة .  
خلت الدراما المصرٌة محل الدراسة من أي دور للمتدٌن كنابب فً البرلمان أو دبلوماسً  -

علً الرؼم من أن الواقع االجتماعً ٌقدم عدٌداً من النماذج البارزة فً هذا المجال ومع ذلك 
رٌة محل الدراسة  تماماً وهو ما ٌؤكد الرؼبة فً تقدٌم المتدٌن ٌؤدي تجاهلتها الدراما المص

 ادواراً معٌنة دون سواها .
%  ، ودور  443% ، ودور مأذون بنسبة 1141ظهر المتدٌن وهو ٌؤدي دور طالب بنسبة  -

% ، ودور 3% ، ودور فالح بنسبة  742% ، ودور موظؾ بنسبة  144سكرتٌر بنسبة 
 % . 3، ودور إعالمً بنسبة  % 548محامً بنسبة 

 نوعٌة العمل الغٌر مشروع الذي قام به المتدٌن فً الدراما المصرٌة :  - 2
 (  03جدول رقم )  

 نوعٌة المهنة او العمل الغٌر مشروع الذي ٌقوم به المتدٌن فً المسلسالت واألفالم
 اإلجمالً مائٌةاألفالم السٌن المسلسالت التلٌفزٌونٌة المهنة أو العمل الغٌر مشروع

 % ك % ك % ك

 الدجل والشعوذة
 النصب واالحتٌال

 التزوٌر
 التجسس 

 التسول
 تجارة المخدرات

 تهرٌب الممنوعات

7  
4  
3  
0  
0 
3  
3 

26 
0458 
0050 

357 
357 

0050 
2956 

3  
- 
0  
-  
-  
- 
0 

3557 
- 

750 
- 

0453 
750 

3557 

02  
4  
4  
0  
3  
4  

03 

2952 
958 
958 
254 
753 
958 

3057 

 011 40 011 5 011 22 اجمالً

 تشٌر بٌانات الجدول السابق الً ما ٌلً :
قدمت الدراما المصرٌة محل الدراسة األعمال والمهن ؼٌر المشروعة فً مجموعها صورة  -

سلبٌة للمتدٌن تقلل من قٌمته وتحط من قدره فظهر ٌحترؾ تهرٌب الممنوعات عبر الجمارك 
 % من مجموع األعمال ؼٌر المشروعة . 3147رٌة  بنسبة  فً الموانا البرٌة والبح

رسمت بعض المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة صورة سلبٌة للمتدٌن حٌث ٌؤدي  -
 % . 2942عمالً  ال ٌقره الدٌن أو النظام االجتماعً وهو الدجل والشعوذة بنسبة 

سلوكٌات وأعمال منحرفة للمتدٌن قدمت الدراما المصرٌة محل الدراسة لدراسة صورا ل -
%  ، والتجسس 2944كالنصب واالحتٌال والتزوٌر وتجارة المخدرات وبلؽت نسبة هذا العمل 

 %. 947والتسول بنسبة 
تشٌر النتابج السابقة الً صور سلبٌة وسٌبة للمتدٌن تكمن خطورتها  فً إمكانٌة تأثر جٌل  -

عذب تحقٌق ثراء فاحش ونجاح عاجل دون الشباب بمثل هذه السلوكٌات بشكل ٌجعله ٌست
المرور بالقنوات الشرعٌة ، وترسم لهم طرٌق السقوط مع أٌة عقبة ٌصادفونها بشكل قد ٌؤدي 
الً تكوٌن جٌل ٌبدو بعض أفراده ٌنكسرون عندما ٌفشلون فً أي عمل أو ٌواجهون أٌة مشكلة 

 (114 ).  
 نوع تطلعات المتدٌن كما أظهرتها الدراما المصرٌة : - رحادي عش
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 (  04جدول رقم )  
 ٌوضح نوع تطلعات المتدٌن فً المسلسالت واألفالم

 األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة نوع التطلعات

 % ك % ك

 4555 01 2453 08 تطلعات مادٌة

 0852 4 0459 00 تطلعات اجتماعٌة 

 0356 3 3550 26 لمادٌة واالجتماعٌةتجمع بٌن ا

 2257 5 2557 09 غٌر واضح

 011 22 011 74 اإلجمالً

 بقراءة بٌانات الجدول السابق تتضح النتابج التالٌة :
%  4545أظهرت الدراما المصرٌة محل الدراسة ؼالبٌة تطلعات المتدٌن وذلك بنسبة  -

رة سلبٌة تصور المتدٌن قانع خاضع تنعدم بكونها تطلعات مادٌة نحو الثراء والتملك وهً صو
لدٌه الطموحات المعنوٌة التً ترفع قدره وتعلً مكانته ، وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) لبنً 

النظرات المادٌة للحٌاة والصراع على المال ، فٌها أن جاءت حٌث ، ( 115) (  2118الكنانً ، 
 .ت االجتماعٌة تكراراً فى األسرةأكثر المشكال

تجاهلت الدراما المصرٌة محل الدراسة وعن عمد توضٌح نوعٌة التطلعات لدي نسبة  -
% من المتدٌنٌن وهو ما ٌمثل اجحافاً لحقهم فً اؼتنام وجودهم فً الدراما لٌعكسوا 2247

 صورة إٌجابٌة لٌست مصطنعة ألن واقعهم االجتماعً ٌشهد لهم بوجودها .
ال تسمح الدراما المصرٌة محل الدراسة بأن تظهر المتدٌن فً صورة إنسان ٌتصؾ  -

بالطموح والتطلع نحو المكانة المرموقة اجتماعٌا والمنزلة الرفٌعة إال بنسبة محدودة تبلػ 
% ، كما تصورها الدراما وقد جمعت بٌن الطموحات والتطلعات المادٌة واالجتماعٌة  1842

وهً صورة مجحفة تتجاهل الواقع االجتماعً لؽالبٌة المتدٌنٌن الذٌن % ، 1346وذلك بنسبة 
 ٌحظون بمكانة اجتماعٌة متمٌزة وٌتبؤون مراكز وظٌفٌة مرموقة .

 السمات العامة للمتدٌن فً الدراما المصرٌة : -ثانً عشر 
 (  05جدول رقم )  

 السمات العامة للمتدٌن فً المسلسالت واألفالم
 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة لسالت التلٌفزٌونٌةالمس السمات العامة

 % ك % ك % ك

 سمات إٌجابٌة
 سمات سلبٌة

98  
29 

7752 
2258 

20  
36 

3658 
6352 

009  
65 

6457 
3553 

 011 084 011 57 011 027 اجمالً

 تشٌر بٌانات الجدول السابق الً النتابج التالٌة :
% حٌث  6447ً الدراما المصرٌة محل الدراسة بلؽت نسبة السمات اإلٌجابٌة للمتدٌن ف -

% وأظهرتها األفالم السٌنمابٌة  7742أظهرت المسلسالت التلٌفزٌونٌة هذه السمات بنسبة 
% ، وهذا ٌوضح إمكانٌة تقدٌم الدراما للقٌم والمعانً الطٌبة والمالمح اإلٌجابٌة  3648بنسبة 

 ي دوراً توجٌهٌاً إٌجابٌاً  لهم فً المستقبل.للمتدٌن التً ٌمكن أن تنطبع فً سلوك الشباب وتؤد
% ،  3543بلؽت نسبة السمات السلبٌة للمتدٌن فً الدراما المصرٌة محل الدراسة  -

% ، كما أظهرتها األفالم السٌنمابٌة بنسبة  2248فالمسلسالت التلٌفزٌونٌة أظهرتها بنسبة 
التلٌفزٌونٌة فً تقدٌم صورا سلبٌة  % ، وهنا ٌتضح أن الدراما السٌنمابٌة فاقت الدراما 6342

للمتدٌن ٌمكن أن تؤدي الً أدوار توجٌهٌة سلبٌة للشباب بما ٌنعكس علً سلوكٌاتهم وتعامالتهم 
 فً المجتمع.

 السمات اإلٌجابٌة للمتدٌن كما ظهرت فً الدراما المصرٌة : – 1
 (  06جدول رقم )  

 سالت واألفالمٌوضح السمات اإلٌجابٌة للمتدٌن كما عرضتها المسل
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 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة السمات اإلٌجابٌة

 % ك % ك % ك

 0256 05 955 2 0353 03 مساعدة األصدقاء وقت الشدة

 854 01 458 0 952 9 الكفاح

 0256 05 0452 3 0252 02 االعتزاز بالنفس

 552 6 458 0 550 5 االلتزام الوظٌفً واداء الواجب

 952 00 458 0 0152 01 التواضع والبساطة

 952 00 - - 0052 00 الرغبة فً اإلصالح

 255 3 - - 350 3 العطف 

 354 4 458 0 350 3 التسامح 

 657 8 458 0 750 7 بر الوالدٌن

 755 9 458 0 852 8 احترام الكبٌر

 057 2 - - 2 2 االنتماء

 057 2 458 0 0 0 اإلخالص

 255 3 458 0 2 2 الوفاء

 952 00 2358 5 650 6 القدرة علً تحمل المسئولٌة

 057 2 458 0 0 0 التفاؤل

 452 5 458 0 450 4 التعاون

 057 2 458 0 0 0 الصدق واألمانة 

 011 009 011 20 011 98 اإلجمالً

 توضح بٌانات الجدول السابق النتابج التالٌة :
التً أظهرتها الدراما المصرٌة محل الدراسة كانت مساعدة أكثر السمات اإلٌجابٌة للمتدٌن  -

% لكل سمة ، تتفق هذه النتٌجة مع  1246األصدقاء وقت الشدة واالعتزاز بالنفس بنسبة 
القٌم اإلٌجابٌة التى تحلى بها أبطال التً اظهرت أن ،  ( 116) ( 2113دراسة ) نوره صالح ، 

ل الدرامٌة كانت أعلى قٌمة وردت فى األعمال الدرامٌة هى : مساعدة اآلخرٌن األعما
  (  117) (  2117، كما تتفق هذه النتٌجة أٌضا مع دراسة ) األمٌرة عبد الفتاح ،  والتعاون معهم
على جملة العالقات التى ربطت  عالقات الود والصداقة والنصح واإلرشاد ؼلبتالتً بٌنت أن 

بٌن الشباب وبعضهم البعض ، أو ربطت بٌنه وبٌن والدٌه أو بٌنه وبٌن زمالء العمل والجٌران 
 .ورفاق النادى والشارع ، وهو ما ٌضفى ملمحاً إٌجابٌاً لصورة الشباب فى هذه األعمال . 

التواضع والبساطة ، الرؼبة  % ( بٌن كل من السمات اإلٌجابٌة التالٌة : 942تساوت نسبة )  -
 فً اإلصالح ، القدرة علً تحمل المسبولٌة .

% ، تلٌها سمة  844جاءت سمة الكفاح للمتدٌن فً الدراما المصرٌة محل الدراسة بنسبة  -
% ، ثم سمة االلتزام الوظٌفً  647% ، فسمة بر الوالدٌن بنسبة  745احترام الكبٌر بنسبة 
% ، وتساوت  344% ، والتسامح بنسبة  442، والتعاون بنسبة  % 542وأداء الواجب بنسبة 

% ، أما سمات الوفاء واإلخالص والتفاؤل والصدق  245سمتا العطؾ والوفاء فً نسبة 
 % لكل سمة . 147واألمانة فقد جاءت فً مرتبة متأخرة بنسبة 

أحد روافد الصورة  السمات السابقة التً أظهرتها الدراما المصرٌة محل الدراسة للمتدٌن هً -
 المنطبعة لدي الشباب حول حقٌقتها وطبٌعتها .

، ونسرٌن عبد العزٌز ،   2114تتفق النتابج السابقة مع نتابج دراسة كل من ) هبة خطاب ،  -
ا المصرٌة ) المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم التً أكدت مدي معالجة الدرام( ،  118) ( 2113

السٌنمابٌة ( ، لقضٌة التسامح الدٌنً بما تحمله هذه القضٌة من قٌم وسمات إٌجابٌة مختلفة 
، وجاءت هذه : 7441مشهد بنسبة  123بلؽت نسبة المشاهد المؤٌدة للتسامح الدٌنى حٌث 

ى أكثر من نصؾ األفالم عٌنة ظهرت فالقضٌة فً المرتبة الثانٌة فً دراسة نسرٌن ،و
 تها . دراس

 السمات السلبٌة للمتدٌن كما ظهرت فً الدراما المصرٌة : –2
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ترصد الدراما كل ما ٌدور فً المجتمع من إٌجابٌات وسلبٌات ، وأي مجتمع ال ٌخلو أفراده او 
 نسقه االجتماعً من أٌة سلبٌات والجدول التالً ٌرصد هذه السلبٌات:

 (  07جدول رقم )  
 ٌوضح السمات السلبٌة للمتدٌن كما عرضتها المسلسالت واألفالم

 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة السمات السلبٌة

 % ك % ك % ك

 055 0 258 0 - - اإلهمال

 2350 05 2252 8 2450 7 االستخفاف بالقوانٌن

 055 0 - - 354 0 عدم تحمل المسئولٌة

 456 3 853 3 - - األنانٌة

 - - - - - - غٌاب الضمٌر

 652 4 556 2 7 2 التكبر

 0554 01 0050 4 2157 6 تقدٌم االعتبارات المادٌة علً كل اعتبار

 055 0 258 0 - - الجحود ونكران الجمٌل

 055 0 258 0 - - عصٌان الوالدٌن

 757 5 258 0 0358 4 االستغالل

 350 2 556 2 - - السلبٌة والالمباالة

 - - - - - - التشاؤم

 - - - - - - السذاجة

 757 5 853 3 7 2 رفض النصٌحة

 0158 7 0050 4 0153 3 الطمع

 0358 9 0656 6 0153 3 الشعور بالنقص

 055 0 - - 354 0 عدم القدرة علً المواجهة

 011 65 011 36 011 29 اإلجمالً

 ة :توضح بٌانات الجدول السابق النتابج التالٌ
% وهً  2341أظهرت الدراما المصرٌة محل الدراسة استخفاؾ المتدٌن بالقوانٌن بنسبة  -

نسبة ال ٌستهان بها حٌث ترسخ لدي الشباب صورا سلبٌة فً التمرد والخروج عن القوانٌن 
 التً تضمن حقوق األخرٌن وتحمٌهم من أٌة تجاوزات .

ٌم االعتبارات المادٌة علً كل اعتبار  بنسبة جاءت السمات السلبٌة للمتدٌن المتمثلة فً تقد -
% ،  1148% ، ثم سمة الطمع بنسبة  1348% ، ٌلٌها سمة الشعور بالنقص بنسبة  1544

 642% ، وجاءت سمة التكبر بنسبة  747وتساوت سمتا االستؽالل ورفض النصٌحة بنسبة 
تحمل المسبولٌة  وعدم اإلهمال% ، وتساوت سمات  446% ، ٌلٌها سمة األنانٌة بنسبة 

% لكل  145وعصٌان الوالدٌن والجحود ونكران الجمٌل وعدم القدرة علً المواجهة  بنسبة 
 سمة من هذه السمات السلبٌة للمتدٌن .

تجاهلت الدراما المصرٌة محل الدراسة تماما السمات السلبٌة للمتدٌن التالٌة : ؼٌاب الضمٌر  -
 والتشاؤم والسذاجة .

السٌنمابٌة سمة اإلهمال لدي المتدٌن فً حٌن تجاهلتها تماما الدراما أظهرت الدراما  -
 التلٌفزٌونٌة .

تجاهلت الدراما التلٌفزٌونٌة تماما سمات سلبٌة للمتدٌن شدٌدة الخطورة وتعكس صورة سلبٌة  -
كبٌرة لدي الشباب مثل عصٌان الوالدٌن والجحود ونكران الجمٌل والسلبٌة والالمباالة فً حٌن 

 تها الدراما السٌنمابٌة .اظهر
 األهداف التً ٌسعً المتدٌن الً تحقٌقها كما أظهرتها الدراما المصرٌة -ثالث عشر

 (  08جدول رقم )  
 ٌوضح األهداف التً ٌسعً المتدٌن الً تحقٌقها فً الدراما المصرٌة

 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة األهداف



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  44ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 % ك % ك % ك

 03 30 555 3 0552 28 عم القٌم اإلٌجابٌةد

 0252 29 0458 8 0054 20 محاربة القٌم السلبٌة

 0155 25 953 5 0159 21 الطموح فً مركز أعلً

 00 26 754 4 02 22 الرغبة فً تحقٌق الثروة

 057 4 059 0 056 3 البحث والحفاظ علً الحب

 5 02 555 3 459 9 الرغبة فً إقامة صداقات

 354 8 357 2 353 6 فاظ علً أمن الوطنالح

 0354 32 03 7 0356 25 السعً نحو تحقٌق الذات

 158 2 059 0 155 0 الرغبة فً حماٌة المال العام

 653 05 059 0 756 04 السعً لنصرة الضعفاء

 354 8 555 3 257 5 المحافظة علً الشرف

 456 00 754 4 358 7 الرغبة فً االنتقام

 653 05 555 3 655 02 الوصول الً السلطةالرغبة فً 

 154 0 059 0 - - شغل وقت الفراغ

 456 00 555 3 453 8 الرغبة فً الحفاظ علً األسرة واستقرارها

 250 5 555 3 050 2 السعً إلٌجاد فرصة عمل

 053 3 357 2 155 0 السعً إلرضاء الوالدٌن

 011 238 011 54 011 084 اإلجمالً

 ات الجدول السابق النتابج التالٌة :بقراءة بٌان
أكثر األهداؾ التً أظهرتها الدراما المصرٌة محل الدراسة للمتدٌن كانت السعً لتحقٌق  -

% ، ثم محاربة القٌم السلبٌة  13% ، ٌلٌها هدؾ دعم القٌم اإلٌجابٌة بنسبة  1344الذات بنسبة 
فالطموح فً تحقٌق مركز اعلً  % ، 11% ، فالرؼبة فً تحقٌق الثروة بنسبة  1242بنسبة 
% ، وكلها اهداؾ مشروعة تعطً صورة إٌجابٌة عن المتدٌن لٌكون قدوة  1145بنسبة 

 للشباب .
% بٌن هدفً سعً المتدٌن لنصرة الضعفاء ورؼبته فً الوصول الً  643تساوت نسبة  -

تقرارها % بٌن هدفً الرؼبة فً الحفاظ علً األسرة واس 446السلطة ، كما تساوت نسبة 
 والرؼبة فً االنتقام.

أظهرت الدراما المصرٌة محل الدراسة ، صورة إٌجابٌة أخري للمتدٌن وهً سعٌه للحفاظ  -
% لكل هدؾ من هذه األهداؾ    344علً امن الوطن ، والمحافظة علً الشرؾ وذلك بنسبة 

. 
ب ضعٌفة ، وجاء أبرزت الدراما المصرٌة محل الدراسة صوراً إٌجابٌة للمتدٌن ولكن بنس  -

% ، ٌلٌه  241فً مقدمة هذه األهداؾ اإلٌجابٌة هدؾ سعً المتدٌن إلٌجاد فرصة عمل بنسبة 
%  ،  143% ، فالسعً إلرضاء الوالدٌن بنسبة  147هدؾ البحث والحفاظ علً الحب بنسبة 

ة % ، وشؽل وقت الفراغ بنسب 148ثم الرؼبة فً حماٌة المال العام بنسبة ضعٌفة جدا بلؽت 
144 .% 

 : القٌم التً تحلً بها المتدٌن فً الدراما المصرٌة :رابع عشر
 القٌم اإلٌجابٌة : – 0

 (  09جدول رقم )  
 ٌوضح أهم القٌم اإلٌجابٌة التً تحلً بها المتدٌن فً الدراما المصرٌة

 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة القٌم اإلٌجابٌة

 % ك % ك % ك

 054 3 2 0 052 2 مثقف ٌأخذ باألسس العلمٌة

 0252 26 02 6 0253 21 ٌخطط وٌفكر بشكل عقالنً

 8 07 01 5 754 02 ٌضحً من أجل اآلخرٌن
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 552 00 6 3 5 8 ٌعتنق األفكار العصرٌة

 05 32 02 6 06 26 ٌأخذ األمور بجد وحذر

 0456 30 06 8 0450 23 ٌتمتع بعالقات ود وصداقة

 0057 25 8 4 0258 20 والثقة بالنفس االعتداد

 457 01 2 0 555 9 احترام المواعٌد

 556 02 4 2 650 01 الصراحة والصدق

 7 05 01 5 650 01 تحمل المسئولٌة

 0257 27 06 8 0057 09 االلتزام بالتعالٌم الدٌنٌة

 054 3 - - 058 3 المحافظة علً النظام

 - - - - - - االستهالك الرشٌد

 155 0 2 0 - - طالع الدائماال

 011 203 011 51 011 063 اإلجمالً

 من بٌانات الجدول السابق تتضح النتابج التالٌة :
ٌأخذ األمور بجد وحذر والتمتع بعالقات ود وصداقة هً محور القٌم اإلٌجابٌة التً قدمتها  -

% ، وتتفق  1446% و  15الدراما المصرٌة محل الدراسة عن صورة المتدٌن وذلك بنسبة 
ومن ، ( 119) ( 2114هذه النتٌجة مع بعض النتابج التً توصلت الٌها دراسة ) ابتسام علً ، 

 ٌةعلم كٌفها ٌبعضو: ، 6145دروساً مهمة عن الحٌاة بنسبة تقدم المسلسالت بٌنها أن 
 الشخصٌات الدرامٌة تعوضوأن  ، :5948بنسبة  المشاهد تصرؾ فى المواقؾ الجدٌدة علىال

 .:6244عن عدم وجود أصدقاء بنسبة  المشاهد
% ، ٌلٌها قٌمة أن المتدٌن ٌخطط  1247ظهرت قٌمة التزام المتدٌن بالتعالٌم الدٌنٌة بنسبة  -

% ،  1147% ، فقٌمة االعتداد والثقة بالنفس بنسبة  1242وٌفكر بشكل عقالنً بنسبة بلؽت 
% ،  7% ، ثم قٌمة تحمل المسبولٌة بنسبة  8ن أجل األخرٌن بنسبة تلٌها قٌمة ٌضحً م

 % . 546وأخٌراً قٌمة الصراحة والصدق بنسبة 
% ، واحترام  542% ، وٌعتنق األفكار العصرٌة بنسبة  546الصراحة والصدق بنسبة  -

راما % ، من القٌم اإلٌجابٌة المهمة التً تحلً بها المتدٌن فً الد 447المواعٌد بنسبة 
المصرٌة محل الدراسة وتعطً صورة إٌجابٌة للشباب كً ٌتحلً بها فً هذا العصر الذي 

 تتدهور فٌه األخالق .
% ، والمحافظة علً النظام بنسبة  144جاءت قٌم المتدٌن مثقؾ ٌأخذ باألسس العلمٌة بنسبة  -

الدراما % ، فً  145% أٌضا ، واالطالع الدابم بنسبة ضبٌلة جدا بلؽت قٌمتها  144
 المصرٌة محل الدراسة .

تجاهلت الدراما المصرٌة تماما قٌمة االستهالك الرشٌد التً ٌجب أن ٌتحلً بها المتدٌن  -
وٌكون قدوة للشباب خاصة وأن المجتمع ٌعانً من مشاكل اقتصادٌة طاحنة وزٌادة فً 

 االستهالك وقلة اإلنتاج .
حٌث  ( 111) ( 2111دراسة ) بسنت محمد ، تتفق بعض نتابج هذه الدراسة مع بعض نتابج  - 

تحمل المسبولٌة  مرتبة متقدمة مثل :احتلت القٌم االجتماعٌة الواردة فى المسلسالت األجنبٌة 
، ودراسة ) فتحً شمس الدٌن ،  والتضحٌة والتعاون مع اآلخرٌن ، والصدق ، والتواضع

من أهم القٌم االجتماعٌة التى تتضمنها األفالم األجنبٌة هى التً أوضحت أن  ،( 111) ( 2111
 .المحافظة على الملكٌة العامة ، والكفاح من أجل الوصول للهدؾ 

 القٌم السلبٌة :  – 2
متدٌن فً إذا كانت الدراما المصرٌة محل الدراسة قد سلطت الضوء علً الصورة اإلٌجابٌة لل

 الجدول السابق فإنها أٌضا كشفت عن الصورة السلبٌة فً الجدول التالً.
 (  21جدول رقم )  

 ٌوضح أهم القٌم السلبٌة التً تحلً بها المتدٌن فً الدراما المصرٌة
 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة القٌم السلبٌة
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 % ك % ك % ك

 0054 09 - - 0655 09 اآلخرٌن الغرور والتعالً علً

 6 01 757 4 552 6 الجهل

 02 21 0554 8 0154 02 عدم احترام النظام العام

 0054 09 0055 6 0053 03 اعتناق األفكار القدٌمة

 750 02 358 2 857 01 عدم االلتزام بالقٌم الدٌنٌة

 0152 07 956 5 0154 02 عدم االلتزام باألعراف والتقالٌد

 0658 28 0355 7 0853 20 طالتسل

 3 5 558 3 057 2 عدم تحمل المسئولٌة

 750 02 956 5 650 7 التضحٌة باآلخرٌن

 356 6 757 4 057 2 ضعف الشخصٌة

 0054 09 0554 8 956 00 الكذب

 011 067 011 52 011 005 اإلجمالً

 ٌتبٌن من الجدول السابق النتابج التالٌة :
اما المصرٌة محل الدراسة ) المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم كشفت نتابج تحلٌل الدر -

السٌنمابٌة ( عن أن أهم القٌم السلبٌة التً تحلً بها المتدٌن فً هذه الدراما قٌمة التسلط بنسبة 
1648 . % 

 % . 12جاءت قٌمة عدم احترام المتدٌن للنظام العام فً المرتبة الثانٌة بنسبة  -
% ، لكل قٌمة وهً  1144لبٌة للمتدٌن جاءت فً المرتبة الثالثة بنسبة أبرزت الدراما قٌم س -

 الكذب واعتناق األفكار القدٌمة والؽرور والتعالً علً األخرٌن .
لم تتجاهل الدراما المصرٌة محل الدراسة قٌم سلبٌة أخري تحلً بها المتدٌن وجاءت بنسب  -

% لكل منها ،  741ٌة باآلخرٌن بنسبة ضعٌفة وهً عدم االلتزام بالتعالٌم الدٌنٌة والتضح
 % ، 3% ، وعدم تحمل المسبولٌة بنسبة  6والجهل بنسبة 

وبالنظر الً نتابج الجدولٌن السابقٌن نجد ان تكرارات القٌم اإلٌجابٌة قد فاقت القٌم السلبٌة  -
 115ٌة قٌمة بٌنما بلؽت القٌم السلب 163للمتدٌن وبفارق  كبٌر ، حٌث بلؽت القٌم اإلٌجابٌة 

قٌمة وذلك فً المسلسالت التلٌفزٌونٌة عٌنة الدراسة ، أما األفالم السٌنمابٌة فقد فاقت فٌها الً 
 قٌمة . 51قٌمة عن القٌم اإلٌجابٌة للمتدٌن  52حد ما تكرارات القٌم السلبٌة 

 : صورة المتدٌن فً عالقاته مع اآلخرٌن كما ظهرت فً الدراما المصرٌة خامس عشر
 لعالقة مع الزوجة :صورة ا – 0

 (  20جدول رقم )  
 ٌوضح صورة عالقة المتدٌن مع زوجته كما ظهرت فً الدراما المصرٌة

 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة صورة العالقة مع الزوجة

 % ك % ك % ك

 25 29 25 01 25 09 الحب والمودة والتسامح

 2559 31 21 8 29 22 المشاركة والتفاهم والتعاون

 09 22 21 8 0854 04 النصح واالرشاد

 6 7 5 2 656 5 متسلط علً زوجته

 955 00 01 4 952 7 سٌطرة وفرض الرأي

 6 7 01 4 4 3 عالقة طبٌعٌة روتٌنٌة

 354 4 5 2 256 2 عدم تفاهم ٌؤدي الً طالق

 552 6 5 2 552 4 شك وغٌره

 011 006 011 41 011 76 اإلجمالً

 قراءة بٌانات الجدول السابق تتضح النتابج التالٌة :ب
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عرضت الدراما المصرٌة محل الدراسة صورة إٌجابٌة لعالقة المتدٌن بزوجته حٌث ظهرت  -
% ، فً حٌن جاءت  2441%  ، بٌنما جاءت الصور السلبٌة بنسبة  6949هذه الصور بنسبة 

 % . 6حٌادٌة تلك الصور بنسبة 
ظهر بها المتدٌن فً عالقته مع زوجته فً الدراما المصرٌة محل  انقسمت الصورة التً -

الدراسة الً قسمٌن األول ٌضم عناصر إٌجابٌة بلؽت نسبتها أكبر بكثٌر من القٌم السلبٌة 
وتشمل الحب والمودة والتسامح والمشاركة والتفاهم والتعاون والنصح واإلرشاد ، والثانً 

أي وعالقة شك وؼٌره وعدم تفاهم ٌؤدي الً ٌضم متسلط علً زوجته وسٌطرة وفرض ر
 الطالق .

 والتً من اهمها أن،  ( 112) (   2114تختلؾ هذه النتابج مع نتابج دراسة ) ابتسام علً ،  -
فى مقدمة االنعكاسات السلبٌة المترتبة على صورة جاء توتر العالقة بٌن الزوج والزوجة 

 . :3947ى المرأة واألسرة بنسبة الجسد عل
 صورة العالقة مع األخوة : – 2

 (  22جدول رقم )  
 ٌوضح صورة عالقة المتدٌن مع األخوة واألخوات كما ظهرت فً الدراما المصرٌة

 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة صورة العالقة مع أشقائه

 % ك % ك % ك

 3657 36 3855 01 3650 26 دةتعاون وتفاهم ومسان

 3257 32 2350 6 3650 26 احترام وحب وتقدٌر

 2054 20 0553 4 2356 07 سٌطرة وفرض رأي

 0 0 - - 054 0 طمع وسرقة حقوق

 852 8 2350 6 258 2 كراهٌة وحقد

 011 98 011 26 011 72 اإلجمالً

 تشٌر بٌانات الجدول السابق الً النتابج التالٌة :
رة الؽالبة علً عالقة المتدٌن بأشقابه فً الدراما المصرٌة محل الدراسة هً صورة الصو -

 % وهً عالقة تعاون وتفاهم ومساندة واحترام وحب وتقدٌر . 6944إٌجابٌة بلؽت نسبتها 
شكلت بعض العالقات صورة سلبٌة فً عالقة المتدٌن بأشقابه مثل الطمع وسرقة حقوقهم  -

 3146الرأي علٌهم وجاءت نسبة هذه الصور السلبٌة فً الدراما وكراهٌتهم وحقدهم وفرض 
 %، وهذا أمر منطقً فالنفوس البشرٌة تحمل فً طٌاتها طبابع ما هو إٌجابً واألخر سلبً .

تعد النتابج السابقة طبٌعٌة ومنطقٌة تنسجم مع طبٌعة المجتمع ، الذي تسود فٌه المودة  -
ألخوة واألخوات والبد من استثمار هذه العالقات والرحمة والحب والعطؾ والحنان بٌن ا

 االٌجابٌة فً األعمال الدرامٌة لما له من أثار إٌجابٌة علً األجٌال القادمة فً المستقبل .
 صورة العالقة مع األبناء : – 3

 (  23جدول رقم )  
 ٌوضح صورة عالقة المتدٌن مع أبنائه كما ظهرت فً الدراما المصرٌة

 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة ع األبناءصورة العالقة م

 % ك % ك % ك

 2255 32 0852 8 2455 24 حب ومودة وتسامح وحنان

 24 34 0852 8 2655 26 تقدٌر وتشجٌع

 757 00 0356 6 550 5 سٌطرة ومراقبة وقسوة

 2154 29 0852 8 2054 20 تفاهم مشترك

 2058 30 2257 01 2054 20 نصح وإرشاد

 355 5 950 4 0 0 مشورة وحرٌة

 011 042 011 44 011 98 اإلجمالً

 تكشؾ بٌانات الجدول السابق عن النتابج التالٌة :
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تفاوتت صورة عالقة المتدٌن مع أبنابه فً الدراما المصرٌة محل الدراسة بٌن صورة  -
% ،  2245لتسامح والحنان % والحب والمودة وا 24إٌجابٌة تتضمن قٌم التقدٌر والتشجٌع 

 % . 345% ، والمشورة والحرٌة  2144% ، والتفاهم المشترك  2148والنصح واإلرشاد 
لم تؽفل الدراما واقعاً ٌعٌشه المتدٌن مع أبنابه حٌث قدمت نموذجاً للمتدٌن المراقب  -

المعاش ،  % ، ورؼم هذه النسبة الضبٌلة إال أنها ترصد الواقع 747والمسٌطر القاسً بنسبة 
فال ٌمكن أن نجد كل المتدٌنٌن فً المجتمع ٌتعاملون مع أبنابهم بصورة مثالٌة كلها دلع وتدلٌل 

 لهم دون مراقبة وسٌطرة وتوجٌه .
عكست الدراما المصرٌة محل الدراسة الدور الواعً والعقالنً فً عالقة المتدٌن مع أبنابه  -

دل علً أن الدراما ترٌد أن تقدم صورة إٌجابٌة ودوره اإلٌجابً المتمٌز فً تربٌتهم ، بما ٌ
بشكل متعمد إنطالقاً من دورها المهم فً التربٌة والتوجٌه لصالح مستقبل األجٌال القادمة وبما 

 ٌحقق ما نادي به دعاة اإلصالح والخبراء التربوٌٌن فً المجتمع .
 صورة المتدٌن فً مجال العمل : – 4

 (  24جدول رقم )  
 لمتدٌن مع العمل كما ظهرت فً الدراما المصرٌةٌوضح صورة ا

 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة صورة العالقة فً العمل

 % ك % ك % ك

 2756 26 0657 4 3054 22 احترام وتقدٌر

 0850 07 853 2 2054 05 تسلط وفرض رأي

 0156 01 0657 4 856 6 عالقة حب تنتهً بزواج

 956 9 853 2 01 7 استغالل ومكائدعالقة 

 0258 02 0657 4 0054 8 تنافس شرٌف

 06 05 25 6 0259 9 عالقة تحدي

 452 4 853 2 259 2 عالقة تعاون وتحفٌز

 050 0 - - 054 0 عالقة نصح ومشورة

 011 94 011 24 011 71 اإلجمالً

 تشٌر بٌانات الجدول السابق الً النتابج التالٌة :
الدراما المصرٌة محل الدراسة صورة إٌجابٌة للمتدٌن فً عمله وعالقته مع زمالبه أظهرت  -

% ،  1248% ، وتنافس شرٌؾ  2746% ، فهً عالقة احترام وتقدٌر  4547وذلك بنسبة 
 % . 141% ، وعالقة نصح ومشورة  442وعالقة تعاون وتحفٌز 

فً عمله فإن أي عمل ال ٌخلو من  وإذا كانت الدراما المصرٌة قدمت صورة إٌجابٌة للمتدٌن -
 1841سلبٌات حٌث أبرزت الدراما هذه السلبٌات التً تتمثل فً انها عالقة تسلط وفرض رأي 

% ، وربما تكون عالقة حب تنتهً بزواج  946% واستؽالل ومكابد  16% ، وعالقة تحدي 
1146 . % 

زمالبه فً العمل علً انها عالقة أبرزت الدراما التلٌفزٌونٌة عٌنة الدراسة عالقة المتدٌن ب -
% ، فً حٌن أبرزت الدراما السٌنمابٌة هذه العالقة علً انها عالقة  3144احترام وتقدٌر 

 % . 25تحدي 
 أسلوب المتدٌن فً حل المشكالت : - سادس عشر

 (  25جدول رقم )  
 ٌوضح أسلوب المتدٌن فً حل المشكالت كما ظهرت فً الدراما المصرٌة

 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة المشكالتأسلوب حل 

 % ك % ك % ك

 0952 24 0857 6 0954 08 ٌستخدم قدراته المهنٌة

 3258 40 3053 01 3353 30 ٌستخدم عالقاته الشخصٌة

 06 21 0255 4 0752 06 ٌتحاٌل علً القانون

 0258 06 0255 4 03 02 ٌستخدم العنف اللفظً او البدنً
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 752 9 653 2 755 7 ٌلجأ الً الشرطة او القضاء

 056 2 - - 250 2 ٌتركها دون حل

 8 01 0857 6 453 4 ٌتنازل عن القٌم والمبادئ

 254 3 - - 352 3 لم ٌتضح أسلوبه فً الحل 

 011 025 011 32 011 93 اإلجمالً

 من بٌانات الجدول السابق تتضح النتابج التالٌة : 
لدراما المصرٌة محل الدراسة أن المتدٌن ٌستخدم عدة أسالٌب لحل المشكالت التً أظهرت ا -

تواجهه سواء فً العمل او خارجه وٌأتً فً مقدمة هذه األسالٌب أنه ٌستخدم عالقاته 
% ،  16% ، أو ٌتحاٌل علً القانون  1942% ، أو ٌستخدم قدراته المهنٌة  3248الشخصٌة 

% ، وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) ماٌسة جمٌل ،  1248البدنً  أو ٌستخدم العنؾ اللفظً أو
شكل العنؾ اللفظى فى العالقة بٌن الرجل والمرأة فى الدراما  فٌها احتلالتً ،  (  113) ( 2113

 .:5948العربٌة المرتبة األولى من إجمال أشكال العنؾ بنسبة 
لمصرٌة محل الدراسة أن المتدٌن ٌمكن ان ٌتنازل عن قٌمه ومبادبه لحل أوضحت الدراما ا -

 % . 146% ، أو ٌتركها بدون حل  7،2% ، أو قد ٌلجأ الً الشرطة او القضاء  8المشكلة 
% ، فً  244تعمدت الدراما التلٌفزٌونٌة عدم إٌضاح أسلوب المتدٌن فً حل المشكالت  -

 ا األسلوب تماما.حٌن تجاهلت الدراما السٌنمابٌة هذ
 الصعوبات والعوائق التً تواجه المتدٌن فً الدراما المصرٌة -سابع عشر 

 (  26جدول رقم )  
 ٌوضح الصعوبات التً تواجه المتدٌن كما أظهرتها الدراما المصرٌة

 اإلجمالً األفالم السٌنمائٌة المسلسالت التلٌفزٌونٌة الصعوبات

 % ك % ك % ك

 0856 09 0155 4 2354 05 قلة الدخل

 0956 21 0558 6 2058 04 الفساد

 659 7 0155 4 457 3 صعوبة الوصول الً الحقٌقة

 0 0 - - 056 0 الروتٌن

 3 3 553 2 056 0 التشدد الرقابً

 758 8 0558 6 350 2 التمٌٌز الجنسً داخل العمل

 0158 00 553 2 0450 9 المنافسة غٌر الشرٌفة

 958 01 553 2 0255 8 سوء عالقته بزمالئه

 858 9 0155 4 758 5 سوء بٌئة العمل

 0 0 - - 056 0 قلة التسهٌالت

 559 6 0155 4 350 2 اضطهاد الرؤساء

 658 7 0155 4 457 3 لم تتضح

 011 012 011 38 011 64 اإلجمالً

 توضح بٌانات الجدول السابق النتابج التالٌة :
ً تواجه المتدٌن كما ظهرت فً الدراما المصرٌة محل من اهم الصعوبات أو المشكالت الت -

% ،  1846% ، وقلة الدخل بنسبة  1946الدراسة الفساد حٌث جاء فً المرتبة األولً بنسبة 
وهذه نتٌجة طبٌعة تنسجم بما ٌعانً منه المجتمع من مشكالت اقتصادٌة طاحنة وانتشار الفساد 

% ، أي  1148لشرٌفة فً المرتبة الثالثة بنسبة فً جمٌع المجاالت ، ثم جاءت المنافسة ؼٌر ا
أن انتشار الفساد وقلة الدخل ٌترتب علٌه منافسة ؼٌر شرٌفة من أجل التربح والتكسب بطرق 

ؼٌر مشروعة وهذه أفة من اآلفات التً تمثل خطورة كبٌرة علً أي مجتمع ، وتتفق هذه 
فساد رجال التً أوضحت أن ،  (  114) ( 2119النتٌجة مع دراسة ) وجدي عبد الظاهر ، 

فى مقدمة أنواع الفساد التى قدمتها األعمال الدرامٌة ٌلٌها الؽش  جاءاألعمال والفساد السلوكى 
، كما تتفق مع دراسة ) نجالء حسان  االبتزازو، ثم استؽالل السلطة واالستؽالل الوظٌفى 

صعوبة قلة الدخل جاءت فى المرتبة األولى بالنسبة التً أظهرت أن ،  ( 115) ( 2114
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، للصعوبات لمهنة الموظؾ الحكومى ، ٌلٌها عدم رضا أسرته عن دخله فى المرتبة الثانٌة 
عدم وجود التً بٌنت أن ، ( 116) (  2118وتتفق هذه النتٌجة أٌضا مع دراسة ) لبنً الكنانً ، 

الفساد و: ، 25عدم كفاٌة الدخل وارتفاع تكالٌؾ المعٌشة بنسبة ومدخرات لألزمات الطاربة 
 . : .1146االقتصادى فى مؤسسات الدولة بنسبة 

ترتب علً الصعوبات السابقة ظهور صعوبات أخري تواجه المتدٌن كما أظهرتها الدراما  -
% ، والتمٌٌز  848% ، وسوء بٌبة العمل بنسبة  948ه بزمالبه بنسبة وهً سوء عالقت

% ، واضطهاد الرؤساء  649% ، وعدم الوصول الً الحقٌقة  748الجنسً داخل العمل 
 التً ،(  117) ( 2111%، وتتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة ) نوال الحزورة ،  549بنسبة 

أكثر الصعوبات التى تواجه المرأة فى أدابها من  ممارسات التمٌٌز فى بٌبة العملأوضحت أن 
 . ألدوارها االجتماعٌة

أبرزت الدراما المصرٌة محل الدراسة صعوبات أخري تواجه المتدٌن ولكن بنسب ضبٌلة  -
 % . 1% ، وقلة التسهٌالت  1% ، والروتٌن  3وهً التشدد الرقابً 

الدراما المصرٌة محل الدراسة أن تتواكب مع المشكالت االجتماعٌة حٌث أبرزت استطاعت  -
صوراً حقٌقٌة لطبٌعة هذه المشكالت التً تواجه لٌس المتدٌن فقط ولكن ٌعانً منها كل أفراد 

 المجتمع ، وهذا ٌشٌر الً أن كتاب الدراما فً مصر ٌواكبون كل التؽٌٌرات المجتمعٌة .

 نتائج فروض البحث : 

أنثً( وطبٌعة  -نوع المتدٌن ) ذكر  بٌن فروق ذات داللة إحصائٌةتوجد  : الفرض األول
 .البٌئة التً ٌعٌش فٌها

أنثً ( وطبٌعة البٌبة التً ٌعٌش فٌها استخدم الباحث  –لقٌاس العالقة بٌن نوع المتدٌن ) ذكر 

-Pearson Chiمعامل اختبار   Mann-Whitney Test .معامل اختبار وٌتنً 

Square  : ًوالتً ٌظهر نتابجها فً الجدول التال 

 (  27جدول رقم ) 

 العملٌات اإلحصائٌة اإلجمالً البٌئة التً ٌعٌش فٌها المتدٌن النوع

 المجتمع

 المصري

 بدو حضر رٌف عموما

 مجتمعات

 عربٌة

 مجتمعات

 غربٌة

متوسط  
 الرتب

مستوي  2كا
 المعنوٌة

 الداللة

 34.50 74 15 9 6 22 10 12 ذكور

  

67.743a 15111 دالة 

 28 4 - - 12 2 4 إناث

 96 19 9 6 34 12 16 اإلجمالً

 

انثً (  –تشٌر بٌانات الجدول السابق الً وجود عالقة ارتباط قوٌة بٌن نوع المتدٌن ) ذكر 

 674743المحسوبة )  2وبلؽت قٌمة كا 34451والبٌبة التً ٌعٌش فٌها حٌث بلػ متوسط الرتب 

( ، وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة  14111ً أكبر من قٌمتها الجدولٌة عند مستوي معنوٌة ) ( وه

بأن جمٌع الممثلٌن وكتاب ومنتجً الدراما ٌعٌشون فً الحضر حتً ولو كان أصلهم من 

الرٌؾ وبالتالً تأتً المسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة معبرة عن قضاٌا ومشكالت 

 ما قضاٌا ومشكالت الرٌؾ والبدو فهً مهمشة الً حد ما .المدن وسكانها أ

أفالم(  –نوع الدراما ) مسلسالت  بٌن فروق ذات داللة إحصائٌةتوجد  الثانً :الفرض 
 .لمتدٌنوطبٌعة البٌئة التً ٌعٌش فٌها ا
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 مسلسالت تلٌفزٌونٌة ( والبٌبة التً –لقٌاس العالقة بٌن نوع العمل الدرامً ) أفالم سٌنمابٌة 

 a. Kruskal Wallisٌعٌش فٌها المتدٌن استخدم الباحث معامل اختبار كروسكال وٌلس 

Test   

 ( 28جدول رقم ) 

 الداللة مستوي المعنوٌة 2كا متوسط الرتب  اإلجمالً  نوع العمل الدرامً

 ؼٌر دالة 14123 24383 41468 22 أفالم

 51482 74 مسلسالت

 ( 1د درجة حرٌة ) ( عن 3484الجدولٌة )  2قٌمة كا

ٌتضح من الجدول السابق نتابج اختبار كروسكال وٌلس التً أظهرت عدم وجود عالقة بٌن 

مسلسالت تلٌفزٌونٌة ( والبٌبة التً ٌعٌش فٌها المتدٌن  –نوع العمل الدرامً ) أفالم سٌنمابٌة 

متوسط أن  قٌمة مجتمعات ؼربٌة ( ، حٌث  –مجتمعات عربٌة  –بدو  –رٌؾ  –) حضر 

المحسوبة )   2كا%  وأن قٌمة  5الرتب لألفالم السٌنمابٌة والمسلسالت التلٌفزٌونٌة أكبر من 

( ومستوي معنوٌة )  1( عند درجة حرٌة )  3484( وهً أقل من قٌمتها الجدولٌة )  24383

 النتٌجة تدل علً أن معظم وهذه( ،  1415( وهً أكبر من قٌمتها المحددة إحصابٌاً )  14123

األعمال الدرامٌة المصرٌة ال تعبر عن واقع المجتمع المصري وفٌها نوع من االنتقابٌة حٌث 

 تركز علً المجتمع الحضري وتهمل المجتمعات الرٌفٌة والبدوٌة والعربٌة .

  أفالم( –نوع الدراما ) مسلسالت  بٌن فروق ذات داللة إحصائٌةتوجد  الثالث :الفرض 

 .وجته زمع وصورة عالقة المتدٌن 

مسلسالت تلٌفزٌونٌة ( ، وصورة  –لقٌاس العالقة بٌن نوع العمل الدرامً ) أفالم سٌنمابٌة 

 a. Kruskal Wallisعالقة المتدٌن مع زوجته تم استخدام معامل اختبار كروسكال وٌلس 

Test  : ًوقد ظهرت نتابج هذا االختبار فً الجدول التال ، 

 ( 29جدول رقم ) 

 الداللة مستوي المعنوٌة الجدولٌة 2كا المحسوبة 2كا متوسط الرتب الزوجةصورة العالقة مع 

 المسلسالت األفالم 

 غٌر دالة 1.000 3.84 000. 48.50 48.50 والتسامح والمودة الحب

 غٌر دالة 172.  1.867 46.77 54.32 والتعاون والتفاهم المشاركة

 ر دالةغٌ 089.  2.891 46.58 54.95 واالرشاد النصح

 دالة 000.  12.564 45.24 59.45 زوجته علً متسلط

 غٌر دالة 959.  003. 48.54 48.36 الرأي وفرض سٌطرة

 دالة 026.  4.955 46.95 53.73 روتٌنٌة طبٌعٌة عالقة

 دالة 009.  6.862 46.80 54.23 طالق الً ٌؤدي تفاهم عدم

 غٌر دالة 533.  389. 48.09 49.86 وغٌره شك

توجد عالقة دالة إحصابٌا لبعض صور عالقة المتدٌن مع زوجته مثل ) الحب والمودة  ال -

شك  –سٌطرة وفرض رأي  –النصح واإلرشاد  –المشاركة والتفاهم والتعاون  –والتسامح 

وؼٌره ( حٌث جاء متوسط الرتب سواء فً األفالم السٌنمابٌة أو المسلسالت التلٌفزٌونٌة أكبر 
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( عند درجة  3484( أقل من قٌمتها الجدولٌة )  14111المحسوبة )  2% ، وقٌم كا 5من 

( ، وٌمكن تفسٌر هذه  1415( وهً أكبر من )  14111( ومستوي معنوٌة )  1حرٌة ) 

 النتٌجة بأن هذه هً صور الحٌاة الطبٌعٌة العادٌة بٌن كل زوجٌن فً الواقع المعاش .

حصابٌا لبعض صور عالقة المتدٌن مع زوجته تشٌر بٌانات الجدول الً وجود عالقة دالة إ -

مثل التسلط وعدم التفاهم الذي ٌؤدي الً الطالق وحٌاة روتٌنٌة ملٌبة بالملل حٌث كانت قٌم 

( ، وٌمكن تفسٌر  1415المحسوبة أكبر من قٌمها الجدولٌة عند مستوي معنٌة أقل من )  2كا

تلٌفزٌونٌة أو أفالم سٌنمابٌة عكست هذه النتٌجة بأن الدراما المصرٌة سواء كانت مسلسالت 

 واقع األسرة  المعاش خاصة العالقة بٌن الزوجٌن بحلوها ومرها بسعادتها وشقابها .

  أفالم( –نوع الدراما ) مسلسالت  بٌن فروق ذات داللة إحصائٌةتوجد  الرابع :الفرض 

 . مع أشقائه وصورة عالقة المتدٌن 

مسلسالت تلٌفزٌونٌة ( ، وصورة  –مً ) أفالم سٌنمابٌة لقٌاس العالقة بٌن نوع العمل الدرا

 a. Kruskal Wallisعالقة المتدٌن مع أشقابه تم استخدام معامل اختبار كروسكال وٌلس 

Test  : وٌوضح الجدول التالً نتابج هذا االختبار ، 

 ( 31جدول رقم ) 

 الداللة مستوي المعنوٌة الجدولٌة 2كا المحسوبة 2كا متوسط الرتب صورة العالقة مع األشقاء

 المسلسالت األفالم 

 غٌر دالة 1.000 3.84 000. 48.50 48.50 ومساندة وتفاهم تعاون

 دالةغٌر  383.  762. 47.36 52.32 وتقدٌر وحب احترام

 غٌر دالة 680.  170. 48.03 50.09 رأي وفرض سٌطرة

 دالة 002.  9.629 46.65 54.73 حقوق وسرقة طمع

 غٌر دالة 438.  601. 48.80 47.50 وحقد هٌةكرا

 

ال توجد عالقة دالة إحصابٌة لمعظم صور عالقة المتدٌن مع أشقابه مثل: ) العالقة هً  -

كراهٌة وحقد ( حٌث  -سٌطرة وفرض رأي  -احترام وحب وتقدٌر  –تعاون وتفاهم ومساندة 

 – 14111مستوي المعنوٌة ) المحسوبة أقل بكثٌر من قٌمتها الجدولٌة وأن  2أن قٌمة كا

( ، وأن متوسط الرتب سواء لألفالم أو  1415( أكبر من قٌمتها المقدرة )  14438 – 14681

 % المقدرة إحصابٌاً . 5المسلسالت أكبر من 

توجد عالقة دالة إحصابٌا لصورة واحدة من صور عالقة المتدٌن مع أشقابه وهً )الطمع  -

( وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة )  94629المحسوبة )  2كا وسرقة الحقوق ( حٌث بلؽت قٌمة

( وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بأن  14112( ومستوي معنوٌة )  1( عند درجة حرٌة )  3484

العالقات األسرٌة قد طرأ علٌها العدٌد من التؽٌٌر فً عصر سادت فٌه القٌم المادٌة والمصالح 

رت مثل هذه الصور فً الدراما المصرٌة كً الشخصٌة واألنانٌة وحب الذات ولذلك ظه

 تعكس طبٌعة العالقة بٌن األشقاء السابدة فً هذا العصر .
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  أفالم( –نوع الدراما ) مسلسالت  بٌن فروق ذات داللة إحصائٌةتوجد  الخامس :الفرض 

 . مع أبنائه وصورة عالقة المتدٌن 

مسلسالت تلٌفزٌونٌة ( ، وصورة  –ٌة لقٌاس العالقة بٌن نوع العمل الدرامً ) أفالم سٌنماب

 a. Kruskal Wallisعالقة المتدٌن مع أبنابه تم استخدام معامل اختبار كروسكال وٌلس 

Test   الجدول التالً نتابج هذا االختبار : وٌظهر ، 2كا، واختبار 

 ( 30جدول رقم ) 

 الداللة توي المعنوٌةمس الجدولٌة 2كا المحسوبة 2كا متوسط الرتب صورة العالقة مع األبناء

 المسلسالت األفالم 

 غٌر دالة 1.000 3.84 000. 48.50 48.50 وحنان وتسامح ومودة حب

 غٌر دالة 916.  011. 48.36 48.95 وتشجٌع تقدٌر

 دالةغٌر  920.  010. 48.62 48.09 مشترك تفاهم

 دالة 000.  12.564 45.24 59.45 وقسوة ومراقبة سٌطرة

 دالة 042.  4.130 46.28 55.95 شادوإر نصح

 دالة 000.  32.174 43.65 64.82 وحرٌة مشورة

 

ال توجد عالقة دالة إحصابٌاً لبعض صور عالقة المتدٌن مع أبنابه مثل ) حب ومودة  -

 14111المحسوبة )  2تفاهم مشترك ( حٌث بلؽت قٌمة كا –تقدٌر وتشجٌع  –وتسامح وحنان 

(  1( عند درجة حرٌة )  3484أقل من قٌمتها الجدولٌة )  ( وهً 14111 – 14111 –

( ، كما أن  1415( وهً أكبر من قٌمتها )  14921 – 14916 – 14111ومستوي معنوٌة ) 

% ، وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة  5متوسط للرتب لهذه الصور فً األفالم والمسلسالت أكبر من 

 ٌن األب وأبنابه وهً عالقة طبٌعٌة .بأنها جاءت معبرة عن الواقع المعاش للعالقة ب

نصح  –توجد عالقة دالة إحصابٌا لبعض صور أخري مثل ) سٌطرة ومراقبة وقسوة  -

 324174 – 44131 – 124564المحسوبة )  2مشورة وحرٌة ( حٌث بلؽت قٌم كا –وارشاد 

 ( . 3484( وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة ) 

 

  أفالم( –نوع الدراما ) مسلسالت  بٌن لة إحصائٌةفروق ذات دالتوجد  السادس :الفرض 

 . فً مجال عمله وصورة عالقة المتدٌن 

مسلسالت تلٌفزٌونٌة ( ، وصورة  –لقٌاس العالقة بٌن نوع العمل الدرامً ) أفالم سٌنمابٌة 

 .a، ومعامل اختبار كروسكال وٌلس  2عالقة المتدٌن فً مجال عمله  تم استخدام اختبار كا

Kruskal Wallis Test  : وٌوضح الجدول التالً النتابج التالٌة ، 

 ( 32جدول رقم ) 

 الداللة مستوي المعنوٌة الجدولٌة 2كا المحسوبة 2كا متوسط الرتب صورة العالقة فً مجال العمل
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 المسلسالت األفالم 

 غٌر دالة 1.000 3.84 000. 48.50 48.50 وتقدٌر احترام

 دالةغٌر  830.  046. 48.73 47.73 رأي وفرض تسلط

 غٌر دالة 884. .  021. 48.39 48.86 بزواج تنتهً حب عالقة

 دالةغٌر  262.  1.258 47.54 51.73 ومكائد استغالل عالقة

 غٌر دالة 818.  053. 48.69 47.86 شرٌف تنافس

 دالةغٌر  471.  519. 47.84 50.73 تحدي عالقة

 دالة 000.  13.262 45.80 57.59 وتحفٌز تعاون عالقة

 دالة  068.  3.321 47.65 51.36 ومشورة نصح عالقة

 

ال توجد عالقة دالة إحصابٌاً لمعظم صور عالقة المتدٌن مع زمالبه فً مجال العمل مثل )  -

عالقة حب تنتهً  –تنافس شرٌؾ  –استؽالل ومكابد  –تسلط وفرض رأي  –احترام وتقدٌر 

 – 1421 – 1446 – 14111المحسوبة )  2لؽت قٌم كاعالقة تحدي ( حٌث ب –بزواج 

 1( عند درجة حرٌة )  3484( وهً أقل من قٌمتها الجدولٌة )  14519 – 14153 – 14258

( وهً  14471 – 14818 – 14262 – 14884 – 14831 -14111( ، ومستوي معنوٌة ) 

 ( . 1415أكبر من ) 

ر عالقة المتدٌن مع زمالبه فً العمل توجد عالقة دالة إحصابٌا لصورتٌن فقط من صو -

المحسوبة )  2عالقة نصح ومشورة ( حٌث بلؽت قٌمة كا –وهً ) عالقة تعاون وتحفٌز 

 – 14111( وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة عند مستوي معنوٌة )  34321 – 134262

 ( . 1415( وهً أقل من )  14168

 أهم نتائج البحث :
مسلسالت التلٌفزٌونٌة واألفالم السٌنمابٌة عٌنة الدراسة ، المتعلقة قام الباحث بتحلٌل مضمون ال

بطبٌعة صورة المتدٌن فً هذه المسلسالت واألفالم ، وعرض بالتفصٌل نتابج التحلٌل ، 
ٌلخص أهم ما توصل إلٌه البحث علً المستوٌات اإلٌجابٌة والسلبٌة لتلك الصورة ، وأهم 

 ك علً النحو التالً : السمات التً ظهر بها المتدٌن ، وذل
تتفق نتابج هذا البحث مع نتابج بعض الدراسات السابقة فً أن الصورة التً تقدمها الدراما  -1

المصرٌة عن المتدٌن هً صورة إٌجابٌة حٌث ركزت الدراما علً  األدوار والسمات 
 اإلٌجابٌة للمتدٌن .

ً ٌعٌش فٌها المتدٌن احتلت علً الرؼم من أن قضاٌا وموضوعات أهل الحضر والمدن الت -2
المرتبة األولً ، وهناك تحٌز كبٌر لكتاب الدراما سواء فً التلٌفزٌون او فً السٌنما الً 

قضاٌا ومشاكل سكان المدن إال أن المجتمعات الرٌفٌة والبدوٌة بقضاٌاها ومشاكلها لم تؽب فً 
 الدراما المصرٌة محل الدراسة .

لدراسة بقضاٌا المجتمعات األجنبٌة أكثر من اهتمامها اهتمت الدراما المصرٌة محل ا -3
 بقضاٌا ومشاكل المجتمعات العربٌة .

ؼالبٌة األدوار التً قام بها المتدٌن فً الدراما المصرٌة محل الدراسة هً أدوار ربٌسٌة ،  -4
 وهو ما ٌعكس تطوراً واضحاً فً محورٌة الدور المنوط بالمتدٌن درامٌاً.

المتدٌن ، حٌث اهتمت  صورة صحٌحة ومتطابقة مع واقع المصرٌةت الدراما قدم -5 
بتوضٌح المستوي التعلٌمً لؽالبٌة الشخصٌات المتدٌنة والحاصلٌن علً مؤهالت علٌا  ، 
والحاصلٌن علً مؤهل فوق المتوسط ومؤهل متوسط ، وهو ما ٌؤكد رؼبة كتاب الدراما 
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ز تعلٌمٌاً بما ٌعكس صورة إٌجابٌة لهم  المصرٌة فً تقدٌم الشخصٌات المتدٌنة فً وضع متمٌ
 .كً تتواكب مع التطورات والتؽٌرات التً طرأت علً المجتمع المصري

انحازت الدراما المصرٌة الً فبة المتدٌن الثري ذي المستوي االقتصادي واالجتماعً  -6 
توسط المرتفع ، حٌث جاءت الشخصٌات المنتمٌة الً المستوي االقتصادي المرتفع وفوق الم

% ، وهذه الصورة ال تعكس واقع الظروؾ االقتصادٌة فً 6246فً مركز متقدم بنسبة  
 مصر حٌث أن أؼلبٌة األفراد ٌنتمون الً نوع األسر المتوسطة والفقٌرة والمعدمة  .

هو النموذج األكثر تكراراً وألسرة المصرٌة المترابطة ل اً نموذجقدمت الدراما المصرٌة  -7
 تالتى تناولمحل الدراسة  نٌة واألفالم السٌنمابٌةوالتلٌفزٌفى المسلسالت % ،  5743بنسبة 
المتدٌنة بشكل ٌعكس صورة طٌبة إٌجابٌة عن المتدٌن من حٌث االنتماء الً أسر  األسرة

مترابطة تصلح أن تكون نموذجا للمشاهدٌن، وبالرؼم من أن الدراما قدمت صورة إٌجابٌة عن 
% من الشخصٌات 1647ا صورة سلبٌة عنه ، حٌث أظهرت نسبة المتدٌن إال أنها قدمت أٌض

المتدٌنة ٌنتمون الً أسر مفككة تعانً من مشاكل وظروؾ معٌنة وبالتالً ال ٌصلحون أن 
 ٌكونوا نموذجاً للقدوة فً هذا الجانب .

اتجهت الدراما المصرٌة إلً إظهار ؼالبٌة المتدٌنٌن الذٌن ٌعٌشون فً نمط إسكانً متمٌز  -8
% ، وعلً الرؼم من أن هذا  4348ارة عن فٌلل وشقق فً أحٌاء راقٌة وبلؽت النسبة عب

النمط اإلسكانً ٌظهر المتدٌن فً مظهر إٌجابً من خالل الحٌاة المرفهة التً ٌنعم بها فً 
مكان راق إال أنه من ناحٌة أخري ال ٌعكس واقع حٌاة المتدٌنٌن الذٌن ٌعٌشون ؼالبا فً شقق 

ل رٌفٌة بسٌطة وهو ما ٌجعل هذه الشخصٌات التً عرضتها الدراما المصرٌة شعبٌة أو مناز
 بعٌدة الً حد ما عن الواقع الذي ٌعٌشونه وٌقلل فً نفس الوقت من تأثٌرهم فً المشاهدٌن .

طبٌعة الصورة التً قدمتها الدراما المصرٌة محل الدراسة  عن المتدٌن تمثلت فً صورة  –9
 % .  4648بٌة واألدوار السلبٌة فً المرتبة األولً بنسبة جمعت بٌن األدوار اإلٌجا

بالرؼم من أن ؼالبٌة األعمال والمهن المشروعة التً قام بها المتدٌن والتً وظفتها  –11
الدراما المصرٌة محل الدراسة  لتعكس صورة إٌجابٌة عن المتدٌن ، حٌث بلؽت نسبة هذه 

وضٌح نوع المهنة أو العمل المشروع الذي ٌقوم % ، إال أن الدراما تجاهلت ت 6247األعمال 
% ، وأكثر األعمال ظهورا والتً حظٌت من جانب الدراما هً دور 16به المتدٌن لما نسبته 

% ، من  13% ، ودور مدرس بنسبة 13المتدٌن كداعٌة او خطٌب مسجد وقد بلؽت نسبته  
تدٌن كنابب فً البرلمان أو مجموع األعمال المشروعة ، أٌضاً خلت الدراما من أي دور للم

دبلوماسً علً الرؼم من أن الواقع االجتماعً ٌقدم عدٌداً من النماذج البارزة فً هذا المجال 
وهو ما ٌؤكد الرؼبة فً تقدٌم المتدٌن ٌؤدي ادواراً معٌنة دون سواها ، كما قدمت الدراما 

لمتدٌن تقلل من قٌمته المصرٌة األعمال والمهن ؼٌر المشروعة فً مجموعها صورة سلبٌة ل
وتحط من قدره فظهر ٌحترؾ تهرٌب الممنوعات عبر الجمارك فً الموانا البرٌة والبحرٌة  

% ، وٌؤدي عمالً  ال ٌقره الدٌن أو النظام االجتماعً وهو الدجل والشعوذة  3147بنسبة  
 % . 2942بنسبة 

% بكونها تطلعات  4545 أظهرت الدراما المصرٌة ؼالبٌة تطلعات المتدٌن وذلك بنسبة -11
مادٌة نحو الثراء والتملك وهً صورة سلبٌة للمتدٌن  ، ولم تسمح الدراما بأن تظهر المتدٌن 
فً صورة إنسان ٌتصؾ بالطموح والتطلع نحو المكانة المرموقة اجتماعٌا والمنزلة الرفٌعة 

عً لؽالبٌة % ، وهً صورة مجحفة تتجاهل الواقع االجتما 1842إال بنسبة محدودة بلؽت 
 المتدٌنٌن الذٌن ٌحظون بمكانة اجتماعٌة متمٌزة وٌتبؤون مراكز وظٌفٌة مرموقة .

قدمت الدراما قٌما ومعانً طٌبة ومالمح إٌجابٌة للمتدٌن حٌث بلؽت نسبة السمات  -12
% ، وأكثر السمات اإلٌجابٌة التً  6447اإلٌجابٌة له فً الدراما المصرٌة محل الدراسة 

ساعدة األصدقاء وقت الشدة واالعتزاز بالنفس التواضع والبساطة ، الرؼبة فً أظهرت  هً م
اإلصالح ، القدرة علً تحمل المسبولٌة ، أما السمات السلبٌة فقد تمثلت فً استخفاؾ المتدٌن 
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% ، ٌلٌها سمة تقدٌم االعتبارات المادٌة علً  2341بالقوانٌن حٌث جاءت هذه السمة بنسبة 
 ر بالنقص والطمع واالستؽالل ورفض النصٌحة والتكبر واألنانٌة .كل اعتبار والشعو

أظهرت الدراما المصرٌة أهداؾ المتدٌن فً الحٌاة فكانت أكثرها ظهوراً هً السعً  -13
% ، ثم محاربة القٌم  13% ، ٌلٌها هدؾ دعم القٌم اإلٌجابٌة بنسبة  1344لتحقٌق الذات بنسبة 

% ، فالطموح فً تحقٌق مركز  11فً تحقٌق الثروة بنسبة  % ، فالرؼبة 1242السلبٌة بنسبة 
% ، كما بٌنت الدراما صورة إٌجابٌة أخري للمتدٌن وهً سعٌه للحفاظ  1145اعلً بنسبة 

علً امن الوطن ، والمحافظة علً الشرؾ وإٌجاد فرصة عمل والحفاظ علً الحب والسعً 
 .إلرضاء الوالدٌن  ، ثم الرؼبة فً حماٌة المال العام

كشفت نتابج تحلٌل الدراما المصرٌة عن أن أهم القٌم السلبٌة التً تحلً بها المتدٌن فً  -14
% ،  12% ، وعدم احترامه للنظام العام بنسبة  1648هذه الدراما هً قٌمة التسلط بنسبة 

 والكذب واعتناق األفكار القدٌمة والؽرور والتعالً علً األخرٌن .
ابٌة لعالقة المتدٌن بزوجته حٌث ظهرت هذه الصور بنسبة عرضت الدراما صورة إٌج -15

%  ، وتشمل الحب والمودة والتسامح والمشاركة والتفاهم والتعاون والنصح واإلرشاد  6949
% ، وتتمثل فً أن المتدٌن متسلط علً زوجته  2441،بٌنما جاءت الصور السلبٌة بنسبة 

عالقة شك وؼٌره وعدم تفاهم ٌؤدي الً ومسٌطر علٌها  وٌفرض رأٌه وان عالقته معها هً 
الطالق ، أما صورة عالقة المتدٌن مع أشقابه فالصورة الؽالبة هً صورة إٌجابٌة بلؽت نسبتها 

% وهً عالقة تعاون وتفاهم ومساندة واحترام وحب وتقدٌر فً حٌن شكلت بعض  6944
قوقهم وكراهٌتهم العالقات صورة سلبٌة فً عالقة المتدٌن بأشقابه مثل الطمع وسرقة ح

% ،  وتفاوتت صورة  3146وحقدهم وفرض الرأي علٌهم وجاءت نسبة هذه الصور السلبٌة 
%  24عالقة المتدٌن مع أبنابه فً الدراما بٌن صورة إٌجابٌة تتضمن قٌم التقدٌر والتشجٌع 

% ، والتفاهم  2148% ، والنصح واإلرشاد  2245والحب والمودة والتسامح والحنان 
% ، وأظهرت الدراما المصرٌة محل الدراسة صورة إٌجابٌة للمتدٌن فً  2144ك المشتر

% ، فهً عالقة احترام وتقدٌر وتنافس شرٌؾ  4547عمله وعالقته مع زمالبه وذلك بنسبة 
 وتعاون وتحفٌز .

أظهرت الدراما المصرٌة أن المتدٌن ٌستخدم عدة أسالٌب لحل المشكالت التً تواجهه  -16
 3248مل او خارجه وٌأتً فً مقدمة هذه األسالٌب أنه ٌستخدم عالقاته الشخصٌة سواء فً الع

% ، أو ٌستخدم العنؾ  16% ، أو ٌتحاٌل علً القانون  1942% ، أو ٌستخدم قدراته المهنٌة 
 %  . 1248اللفظً أو البدنً 

ت فً من أهم الصعوبات أو المشكالت التً تواجه المتدٌن فً واقعه المعاش كما ظهر -17

% ،  1946الدراما المصرٌة محل الدراسة هً الفساد حٌث جاء فً المرتبة األولً بنسبة 

% ،  1148% ، والمنافسة ؼٌر الشرٌفة فً المرتبة الثالثة بنسبة  1846وقلة الدخل بنسبة 

وجود عالقة ارتباط قوٌة  - وسوء عالقته بزمالبه ، وسوء بٌبة العمل ، واضطهاد الرؤساء.

الممثلٌن وكتاب  معظمأن انثً ( والبٌبة التً ٌعٌش فٌها حٌث  –بٌن نوع المتدٌن ) ذكر 

معبرة عن و فمازالت الدراما المصرٌة متحٌزةوبالتالً ، ومنتجً الدراما ٌعٌشون فً الحضر 

 .مهمشة  فما زالتما قضاٌا ومشكالت الرٌؾ والبدو وسكانها أ الحضرقضاٌا ومشكالت 

مسلسالت تلٌفزٌونٌة (  –عدم وجود عالقة بٌن نوع العمل الدرامً ) أفالم سٌنمابٌة  -18
مجتمعات ؼربٌة  –مجتمعات عربٌة  –بدو  –رٌؾ  –والبٌبة التً ٌعٌش فٌها المتدٌن ) حضر 

األعمال الدرامٌة المصرٌة ال تعبر عن واقع المجتمع المصري وفٌها  معظموبالتالً فإن  ( ،
 .الشدٌدة  نوع من االنتقابٌة

 –لبعض صور عالقة المتدٌن مع زوجته مثل ) الحب والمودة والتسامح توجد عالقة  ال -19
 . شك وؼٌره ( –سٌطرة وفرض رأي  –النصح واإلرشاد  –المشاركة والتفاهم والتعاون 
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لمعظم صور عالقة المتدٌن مع أشقابه مثل: ) العالقة هً تعاون وتفاهم ال توجد عالقة  -21
 .كراهٌة وحقد ( -سٌطرة وفرض رأي  -احترام وحب وتقدٌر  –ومساندة 

نصح  –توجد عالقة دالة إحصابٌا لبعض صور أخري مثل ) سٌطرة ومراقبة وقسوة  -21
 . مشورة وحرٌة ( –وارشاد 

 –صور عالقة المتدٌن مع زمالبه فً مجال العمل مثل ) احترام وتقدٌر لال توجد عالقة  -22
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 . 64ص
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محمد عبد الحمٌد ، نظرٌات اإلعالم واتجاهات التأثٌر ، الطبعة الثانٌة ، القاهرة ، عالم  – 32
 . 263- 262م ، ص 2111الكتب ، 

33 - George Gerbner and Larry Gross, Living with television: The 

violence profile, Journal of communication, Vol. 26, 1976, p.173. 
 
نشوي حسانٌن ، دور قناة النٌل الدولٌة فً تشكٌل صورة ذهنٌة عن مصر والمصرٌٌن  – 34 

سة مسحٌة ، رسالة دكتوراه ، ؼٌر منشورة ، القاهرة : كلٌة لدي األجانب المقٌمٌن : درا
 . 61م ، ص 2111اإلعالم ، 

م ،  2113علً عجوة ، العالقات العامة والصورة الذهنٌة ،القاهرة : عالم الكتب ،  – 35
 . 13ص

نفٌسه ناٌلً ، دور وسابل اإلعالم فً صناعة الصورة الذهنٌة : صورة المرأة فً  – 36 
عربٌة نموذجاً ، الجزابر ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزٌع ، مجلة الحكمة ، السٌنما ال

 31م ، ص 2112العدد العاشر ، 
مراد كموش ، الصورة الذهنٌة ووسابل اإلعالم قراءة فً المفهوم والتكوٌن ، الجزابر ،  – 37

 112، ص 2111مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزٌع ، مجلة الحكمة ، العدد الثامن ، 
عاطؾ عدلً العبد ، صورة المعلم فً وسابل اإلعالم ، الطبعة األولً ، القاهرة : دار  – 38

 . 21، ص 1997الفكر العربً ، 
سلوي محمد العوادلً ، صورة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لدي الشباب الجامعً بعد  – 39

القاهرة ، المجلة المصرٌة سبتمبر ، دراسة مٌدانٌة علً عٌنة من طالب جامعة  11أحداث 
 2112مارس ،  –لبحوث اإلعالم ، جامعة القاهرة ، كلٌة اإلعالم ، العدد الرابع عشر ، ٌناٌر 

 . 141 – 141، ص
 11إٌمان نعمان جمعة ، صورة اإلسالم والمسلمٌن فً الصحافة الؽربٌة بعد أحداث  – 41

أللمانٌة ، فً كتاب : المؤتمر العلمً سبتمبر : دراسة تحلٌلٌة للصحؾ األمرٌكٌة والفرنسٌة وا
السنوي الثامن بعنوان : اإلعالم وصورة العرب والمسلمٌن ، الجزء األول ، جامعة القاهرة ، 

 . 221، ص 2112كلٌة اإلعالم ، ماٌو 
 . 113مراد كموش ، مرجع سابق ، ص – 41
ما العربٌة بالتلٌفزٌون جٌهان ٌسري ، رأي الفتاة الجامعٌة فً صورتها التً تقدمها الدرا – 42

، المجلة المصرٌة لبحوث الرأي العام ، جامعة القاهرة ، كلٌة اإلعالم ، المجلد الثالث ، العدد 
 . 2، ص 2112دٌسمبر  –الرابع ، أكتوبر 

نشوي حسانٌن الشلقانً ، دور قناة النٌل الدولٌة فً تشكٌل صورة ذهنٌة عن مصر  – 43
ٌن ، رسالة دكتوراه ، ؼٌر منشورة ، جامعة القاهرة ، كلٌة والمصرٌٌن لدي األجانب المقٌم

 . 118م ، ص 2111اإلعالم ، 
علً بن صالح الخبتً ، صورة العرب والمسلمٌن فً مدارس إسرابٌل : تحلٌل المناهج  – 44

 31، ص 2119الدراسٌة فً التعلٌم العام ، الطبعة األولً ، الرٌاض : مكتبة العبٌكان ، 
 . 112، مرجع سابق ، ص مراد كموش - 45
 الدراما فً الدٌنى واإلرهاب الطابفٌة الفتنة قضاٌا إلهام ٌونس أحمد ، معالجة – 46

 بالشروق ، لإلعالم العالً الدولً المعهد اإلعالمٌة ، ، والدراسات البحوث االجتماعٌة ،مجلة
 األول . الجزء ، 2116   ٌولٌو - األول العدد
 السٌنما اإلرهاب فى لظاهرة الدرامٌة األطر والمعالجةه ، إلهام عاشور محمد رٌش - 47

 لإلعالم العالً الدولً المعهد ، القاهرة ،  اإلعالمٌة البحوث والدراسات المصرٌة ، مجلة
 . » األول الجزء «م ،  2116 ٌولٌو ، بالشروق ، العدد األول
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المصرى فى نشر ثقافة هبة محمد عفت خطاب ، دور الدراما التى ٌقدمها التلٌفزٌون  – 48
التسامح الدٌنى بٌن المواطنٌن المصرٌٌن ، رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم ، 

 .  2114جامعة القاهرة ، 
خالد ٌحٌى محمد هادى ، دوافع استخدام الشباب الٌمنى للقنوات الفضابٌة الدرامٌة ،  – 49

 . 2114القاهرة ،  رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم ، جامعة
ابتسام محمود محمد على ، العالقة بٌن التعرض للدراما التلٌفزٌونٌة ومستوى الرضا  – 51

عن صورة الجسد لدى المرأة المصرٌة ، رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم ، جامعة 
 .  2114القاهرة ، 

ضابٌات العربٌة فى نشر ثقافة نسرٌن محمد عبد العزٌز ، دور الدراما المصرٌة فى الف – 51
السالم لدى طلبة الجامعات ، رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 

2113 . 
بسنت محمد عطٌة محمد ، استخدامات الشباب الجامعى للدراما األجنبٌة التى ٌعرضها  – 52

ستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم التلٌفزٌون المصرى وعالقتها بقٌمهم المجتمعٌة ، رسالة ماج
 . 2111، جامعة القاهرة ، 

فتحى محمد شمس الدٌن ، العالقة بٌن التعرض للدراما السٌنمابٌة األجنبٌة المقدمة على  – 53
الفضابٌات العربٌة وأسلوب حٌاة الشباب المصرى ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة 

 . 2111اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 
نوال عبد هللا على الحزورة ، التعرض للدراما العربٌة فى القنوات الفضابٌة وعالقته  – 54

بإدراك الجمهور الٌمنى ألدوار المرأة فى المجتمع ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة 
 . 2111اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 

عرضها التلٌفزٌون وجدى حلمى عٌد عبد الظاهر ، معالجة الدراما العربٌة التى ٌ – 55
المصرى لقضاٌا الفساد فى المجتمع وعالقتها بإدراك الجمهور واتجاهاته نحوها ، رسالة 

 .  2119دكتوراه ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 
رانٌا أحمد محمود مصطفى ، تأثٌر الدراما العربٌة واألجنبٌة المقدمة فى الفضابٌات  – 56

دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ،  –واتجاهات الشباب العربى العربٌة على قٌم 
  . 2116كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 

عزة عبد العظٌم محمد ، تأثٌر الدراما التلٌفزٌونٌة على إدراك الواقع االجتماعى لألسرة  – 57
 2111هرة ، المصرٌة ، رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم ، جامعة القا

58 - Alotaibi, Saud Helal, Arkansas State University Students' 

Perceptions of Islam and Muslims: The Effect of Media and 

Demographics, Unpublished Master’s Thesis, , Arkansas State 

University, United States – Arkansas ,2015. Available from : 

https://search.proquest.com/docview/1673143246?accountid=178282 

خالد الصوفً ، دور وسابل اإلعالم فً تشكٌل الصورة الذهنٌة للحكام العرب لدي  – 59
الشباب الٌمنً بعد ثورات الربٌع العربً ، المجلة المصرٌة لبحوث الرأي العام ، جامعة 

 م . 2113ٌونٌه  –نً عشر ، العدد الثانً ، إبرٌل القاهرة ، كلٌة اإلعالم ، المجلد الثا
ذوي  لألشخاص المربٌة اإلعالم وسابل من المدركة الذهنٌة عوض هاشم الصورة – 61

 البحرٌنً ، جامعة الزقازٌق ، كلٌة التربٌة ، مجلة الشباب من عٌنة لدى الخاصة االحتٌاجات
 م . 2113الخاصة ، العدد الخامس ، أكتوبر  التربٌة

 األفالم قنوات تعرضها التً األفالم فً المحجبة الفتاة صورةالنجار ، عبدالحً  جمال – 61
القاهرة: جامعة عٌن شمس. معهد ،  الجامعة شباب لدى الذهنٌة بصورتها عالقتها و الفضابٌة
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سبتمبر  –، ٌولٌو  52، العدد  14، مجلة  دراسات الطفولة ، المجلد  الدراسات العلٌا للطفولة
 م . 1121، 

62 - Byungkuk Soh ,In Search of “Unity in Diversity”: The Image of 

Women in New Order Indonesia, Hankuk University of Foreign 
Studies, Korea, International Area Review, Volume 10, Number 2, 
Fall 2007. 

األزهر الشرٌؾ كما تقدمها الدراما  ، صورة رجالإسالم خالد كمال عبد الفتاح راضً  – 63
القاهرة: جامعة عٌن شمس. ،  المصرٌة بالفضابٌات وعالقتها بالصورة الذهنٌة لدى المراهقٌن

 –، ٌولٌو  64، العدد  17، مجلة  دراسات الطفولة ، المجلد  معهد الدراسات العلٌا للطفولة
 م .  2114سبتمبر 

وظؾ الحكومى بالمؤسسات الخدمٌة واإلنتاجٌة نجالء محمد حامد حسان ، صورة الم – 64
كما تعكسها الدراما بقنوات األفالم العربٌة واتجاهات الجمهور المصرى نحوها ، رسالة 

 . 2114ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة 
 الفضابٌة اتالقنو ٌقدمها التى المصرٌة والمسلسالت األفالم دور : المتبولى إبراهٌم دالٌا - 65

 المجلة السعودى، الشباب لدى والمصرٌٌن مصر عن ذهنٌة صورة تكوٌن فى العربٌة
 م . 2114 ٌونٌو، -إبرٌل ،47 العدد القاهرة، جامعة اإلعالم، كلٌة ،إلعالمل المصرٌة

إبراهٌم ٌوسؾ العوامرة ، الصورة الذهنٌة للبطل فً المسلسالت التركٌة المدبلجة الً  – 66
دراسة حالة ، الجزء الرابع من مسلسل وادي الذباب ، رسالة ماجستٌر ،  كلٌة  العربٌة :

 م . 2113اإلعالم ، جامعة الشرق األوسط ، 
نورة زٌنهم صالح محمد ، صورة البطل فى الدراما العربٌة وأثرها على تقدٌم نموذج  – 67

، جامعة القاهرة ، القدوة للشباب المصرى ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم 
2113 . 

لٌالً صفوت علً ، صورة المراهقٌن المنتمٌن الً أسر مفككة اجتماعٌا كما تعكسها  - 68
القاهرة: جامعة عٌن شمس. معهد الدراسات المسلسالت التلٌفزٌونٌة العربٌة ، دراسة تحلٌلٌة ، 

 م . 2112سمبر ، دٌ 57، العدد  15 ، مجلة دراسات الطفولة ، المجلد العلٌا للطفولة
هناء عبد هللا عبد اللطٌؾ ، صورة المراهق فً األفالم السٌنمابٌة األجنبٌة والعربٌة  – 69

المقدمة بالقنوات الفضابٌة العربٌة ، رسالة ماجستٌر ، ؼٌر منشورة ، القاهرة ، جامعة عٌن 
 م . 2111شمس ، معهد الدراسات العلٌا للطفولة  ، 

حمد ، صورة الفتاة المصرٌة فى المسلسالت التلٌفزٌونٌة عال عبد القوى عامر م – 71
وعالقتها بواقعها االجتماعى ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 

2119 . 
نورة خالدة السعد ، صورة المرأة المسلمة فً اإلعالم الؽربً : رؤٌة تحلٌلٌة ، مجلة  – 71 

 م . 2118،  2، العدد 16اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ، المجلد جامعة الملك عبد العزٌز : 

لبنى محمد الكنانى ، صورة األسرة العربٌة فى الدراما التلٌفزٌونٌة بالقنوات الفضابٌة  – 72
العربٌة وأثرها على إدراك الجمهور العربى للواقع االجتماعى لها ، رسالة دكتوراه ؼٌر 

 .  2118لقاهرة ، منشورة ، كلٌة اإلعالم ، جامعة ا
جٌهان أحمد فؤاد عبد الؽنى ، العالقة بٌن صورة رجال وسٌدات األعمال فى الدراما  -73

التلٌفزٌونٌة وإدراك الجمهور لواقعهم االجتماعى ، رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم 
 .  2117، جامعة القاهرة ، 

ب فى الدراما العربٌة التى ٌقدمها األمٌرة سماح فرج عبد الفتاح ، صورة الشبا – 74
 . 2117التلٌفزٌون المصرى ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة ،
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ماٌسة السٌد طاهر جمٌل ، صورة العنؾ فى العالقة بٌن الرجل والمرأة كما تقدمها  – 75
شورة ، كلٌة اإلعالم ، الدراما العربٌة فى التلٌفزٌون المصرى ، رسالة ماجستٌر ؼٌر من

 .  2113جامعة القاهرة ، 
عاطؾ عدلً العبد ، صورة المعلم فً وسابل اإلعالم ، الطبعة الثانٌة ) القاهرة : دار  – 76

 . 22( ، ص 2111الفكر العربً ، 
 . 53محمود ٌوسؾ ، مرجع سابق ، ص – 77
 . 62المرجع سابق ، ص – 78
الٌات المتحدة األمرٌكٌة لدي الشباب الجامعً بعد سلوي محمد العوادلً ، صورة الو – 79

سبتمبر ، دراسة مٌدانٌة علً عٌنة من طالب جامعة القاهرة ، المجلة المصرٌة  11أحداث 
 2112مارس ،  –لبحوث اإلعالم ، جامعة القاهرة ، كلٌة اإلعالم ، العدد الرابع عشر ، ٌناٌر 

 . 178، ص
م ،  12/2114/  31  ، بتارٌخ أفالم مصرٌة 11: أحسن 2114سٌنما ،  سمٌر فرٌد – 81

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/615711علً الموقع التالً : 

عدة أحداث سٌاسٌة ودٌنٌة  2118حتً  1995شهدت الفترة من هذه األحداث هً :  – 81
 علً النحو التالً :

العاصمة األثٌوبٌة لة اؼتٌال فً مبارك من محاو اة الربٌس المصري السابق محمد حسنًنج -
مبارك لوالٌة الخامسة حسنً إعادة انتخاب الربٌس ، و أدٌس أبابا تبنتها الجماعة اإلسالمٌة

% من الناخبٌن ، وفوز  76واالستفتاء علً تعدٌالت دستورٌة وافق علٌها  ، على التوالً
 الحزب الوطنً الحاكم بؽالبٌة األصوات  .

مٌة بارتكاب العدٌد من العملٌات االرهابٌة استهدفت المواقع السٌاحٌة قٌام الجماعات اإلسال -
 فً األقصر وطابا وذهب وشرم الشٌخ بسٌناء راح ضحٌتها العشرات من المصرٌٌن واألجانب

عام فً االنتخابات التشرٌعٌة أهم قوة معارضة جماعة اإلخوان المسلمٌن أصبحت  -
 ، مصدر هذه المعلومات. ً مجلس الشعب(ف 454مقعدا من  88)حٌث حصلت علً  2115

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/11/101119_egypt_cronology.shtml 

ترتب علٌها تخلً الربٌس  2111ٌناٌر  25فى ثورة شهدت مصر وهذه األحداث هً :  – 82
ة، برباسة مبارك عن منصبه وإعطاء الصالحٌات للمجلس األعلى للقوات المسلح محمد حسنً

، جرت االنتخابات البرلمانٌة فى البالد 2112ٌناٌر وفً حسٌن طنطاوى حٌنها، محمد المشٌر 
على ما ٌقرب من ثلثى مقاعد البرلمان ، وفى جماعة االخوان المسلمون خاللها  حصلتوالتى 

ح ، أصب2112ٌونٌو عام  31وفى ، ؽرة قانونٌةثٌونٌو من العام نفسه، تم حل البرلمان بسبب 
وفى  ،مرشح اإلخوان المسلمٌن والربٌس األسبق محمد مرسى أول ربٌس مدنى منتخب 

أؼسطس من العام نفسه، قام محمد مرسى بعزل المشٌر طنطاوى من منصبه كوزٌر الدفاع 
،  وعٌن مكانه اللواء عبد الفتاح سٌسى حٌنها والذى كان ٌشؽل ربٌس االستخبارات العسكرٌة

أؼسطس  14فً عبد الفتاح السٌسى محمد مرسى من منصبه ، و ٌولٌو عزل الفرٌق 3وفى 
، شنت قوات األمن عملٌة أمنٌة على اثنٌن من مٌادٌن القاهرة هما رابعة العدوٌة 2113

، أعلنت 2113والنهضة، حٌث ٌخٌم اآلالؾ من المؤٌدٌن لمحمد مرسى ، وفى أواخر عام 
 ."جماعة اإلخوان "منظمة إرهابٌة

فاز عبد الفتاح السٌسى برباسة الجمهورٌة ، وفى ٌناٌر تم وضع دستور  ،2114ٌونٌو  8فى و
فبراٌر، قصفت طابرات  16ٌوم فً و،  جدٌد، وتعزٌز صالحٌات الجٌش، وتمت الموافقة علٌه

مقاتلة تابعة للجٌش المصرى مواقع تنظٌم داعش اإلرهابى فى لٌبٌا، بعد ساعات قلٌلة من 
أتم  2115أكتوبر  11األقباط المصرٌٌن بلٌبٌا، وفى  مسٌحٌا من 21إعالن الجماعة ذبح 

ربٌس الوزراء الفرنسى مانوٌل فالس بٌع سفٌنتٌن حربٌتٌن من طراز "مٌسترال" لمصر، 
  .كدعم قوى لها كونها دولة مستقرة وقوٌة
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