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 صالملخ  

الرسائل  ننسية، وذلك بالكشف عبيان كيفية تقديم شبكة نتفليكس للمثلية الج إلىهدفت الدراسة 
لتها فيما القضايا التي تناو الواضحة والضمنية التي تقدمها في مسلسالتها عن المثلية الجنسية، و 

، ناألطر التي قدمتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليي على كما ركزت الدراسة، يخص المثليين
رت األدوار االجتماعية للمثليين التي ظه معرفةكما ظهرت في المسلسالت، و المثليين  ورةصوبيان 

 .في مسلسالت نتفليكس

تحليل المضمون لمناسبته لموضوع البحث، وذلك بعد إجراء دراسة  أسلوبواستخدمت الباحثة 
 2517) توزيع شبكة نتفليكس في الفترة من أومسحية على عينة قصدية لثالثة مسلسالت من إنتاج 

 يمعالاإلنظرية التأطير  خدمةمست(، ومن ثم القيام بوصفها وصفا موضوعيا وكميا، 2525 إلى
 استمارة تحليل لمحتوى المسلسالت. باستخدام

خصيات هي شالمثلية في المسلسالت المدروسة  أن أغلب الشخصياتوتبين من نتائج الدراسة 
متعددة الميول  أو(، وتنوعت بين مثلية فقط 18)ــ الفئة الشابة ودون سن ال إلىوتنتمي  رئيسية

هم في كما أن يعبرون صراحة عن ميولهم، وهم ذوي عالقات طويلة األمد،الجنسية، كما أن غالبيتهم 
ون في ثق)ناجحون، اجتماعيون، متفائلون، ي ة على المستوى المجتمعييالغالب شخصيات إيجاب

يجابيون على الصعيد الفردي فهم ،(بالذوق واإلتيكيت يتمتعون ،أقرانهم، مساندون ، ونرومانسي) وا 
ة ة في العالقمتفاني أما على صعيد الزواج واالرتباط  فهم شخصيات، م(، قدوة لغيرهون، مثقفونواضح

لمستوى على ا عن أن سلبيات العالقات المثلية الدراسةالزوجية وتشكل عائلة مترابطة، كما أظهرت 
 ل والعنف.كاإلدمان والقت بممارسات سلبية ونيقوم، حيث أنهم غالبا ما جداً  ضئيلةالفردي والمجتمعي 

 ألطرا نظرية، تلفزيونية درامية مسلسالت، نتفليكس، الجنسية لمثليةا الكلمات المفتاحية:
، لنخبةا مسلسل، الميم مجتمع، جنسيا المصححين/الجنس تقاطعيو/المثليون/المثليات، يةعالماإل

 .سلبية صورة، إيجابية صورة، وجميلة صغيرة أشياء مسلسل، ممدودة بياء آن مسلسل
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Homosexuality on Netflix (Selected Modellary Sample of TV Series) 

Prepared by: Dima Lutfi Hamdan 

Supervised by: Dr. Mahmoud Alrajabi 

Abstract 

The study aimed to demonstrate how Netflix presented homosexuality by revealing 

the clear and implicit messages it provides in its series about homosexuality, and the 

issues it addressed regarding homosexuals. The study also focused on the frameworks 

presented by the Netflix series regarding homosexuals, and the image of homosexuals as 

viewed. In the series, knowing the social roles of homosexuals that appeared in the Netflix 

series. 

The researcher used the method of content analysis for its relevance to the topic of 

the research, after conducting a survey study on an intentional sample of three series 

produced or distributed by Netflix between (2017 to 2020), and then performing it as an 

objective and quantitative description, using the theory of framing theory using a form 

for analyzing the content of the series. 

The results of the study revealed that most of the homosexual characters in the 

studied series are main characters and belong to the younger category, and they varied 

between gay/lesbianism only or poly-sexual orientation and most of them expressly 

express their preferences, engaged in long-term relationships. Mostly positive 

personalities at the societal level (successful, social, optimistic, trusting their peers, 

supportive, enjoying good taste and etiquette), and on the individual level, they are 

positive (romantic, clear, educated, role models for others). As for marriage and 

engagement, they are dedicated to the marital relationship and form an interdependent 

family, as the study showed that the negatives of same-sex relationships at the individual 

and societal level are minimal. They rarely carry out negative practices such as addiction, 

murder and violence. The imbalance in Netflix's display of homosexuals between the 

positive and the negative images might lead to the creation of a new stereotype image in 

the minds of their viewers. 

Keywords: Netflix, Homosexual, T.V.drama shows (series), Media Frame Theory 

(cultivation Theory), LGBT, Lesbian/gay/Bisexual/transgender, M society, Elite, 

Anne with an "E", Tiny Pretty things, Positive image, Negative image.  
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 1-1

وجدت ِمنذ زمن طويل، َوَقْد قوبلت بنقد َكِبير خاصة ِمن ِرَجال الدين، َوَبْعض  المثلية الجنسية

 الرَِّجال َوالنَِّساء ِفي المجتمعات الـُمْخَتِلَفة. 

ام عمريكية األالمحكمة العليا في الواليات المتحدة  صدارإهو  الحديثة الفارقةط االنق ومن

حكم بالزواج في كافة الواليات األمريكية، وهو ال للمثليينيقضي بمنح الحق  تاريخيًا،حكمًا  (2515)

 ،(2515، )السبيل ب". وانتصار للح.الذي وصفه الرئيس باراك أوباما، بأنه "انتصار ألمريكا.

 قائمة الدول التي تسمح بالزواج المثلي، كالدنمارك وهولندا إلى"انضّمت الواليات المتحدة بهذا الُحكم و

 .(2517 )عرفه، "وبلجيكا وجنوب أفريقيا والبرازيل وغيرهم

عاما على رجل، ألنه انتزع  15قاض أميركي حكما بالسجن  ، أصدر2513عام  في ديسمبرو 

 . وفي فبراير من(2513، )بي بي سي نيوز أمام ناد للتعري للمثليين عن باب كنيسة وأحرقه علما

أطلقت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب حملة عالمية لوضع حد لتجريم المثلية  ،2513عام 

سي نيوز"  وكشفت شبكة "إن بي ،ال تزال تنبذ المثلية والمثليين الجنسية في عشرات البلدان التي

األمريكية، أن الحملة ستطلقها اإلدارة األمريكية بقيادة السفير األمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل 

 .(2513 ،آر تي) الجنسيةالمعروف بمثليته 

ديم عن األفكار والمعتقدات بين البشر منذ ق تعد الفنون من وسائل التعبير ،خراآلجانب العلى و 

الزمان، وال تكاد تخلو حياة َشْخص اليوم من التأثر بأحد صورها، وخاصة مع التطور الهائل لتقنيات 

والتواصل والذي أكسبها قدرات أكبر على التأثير واالنتشار بين الناس وال سيما الوسائل  عالماإل
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لى األذن العقل ال إلىمثل الصور واألفالم الَِّتي ُتؤثر َعَلى المتلقين، حيث تضيف  ،البصرية مفكر وا 

 .(52)براهين،  وطول التأثير في ذاكرة اإلنسان السامعة بعدا آخرا يزيد من عمق

ي مكتبات مرئية تحتو عبارة عن ، َوِهَي رقمية ي هو ظهور منصاتعالموالجديد في المجال اإل

ثرها وأك ،انتشرت انتشارا عالميا واسعاحيث على أفالم ومسلسالت وعروض متعددة الجنسيات، 

منصة العرض األميركية "( بأن 2525)البرغوثي،  بكة نتفليكس األمريكية، وقد أشارانتشارا هي ش

بسبب لك وذ)نتفليكس( تعرضت لهجوم واسع النطاق، خصوصًا على منصات التواصل االجتماعي، 

الما كانت التي طو مع شركة ديزني لألفالم،  لمثلية الجنسية. األمر نفسه حدثاتهامها بالترويج ل

األكثر تفضياًل من قبل العائلة بجميع أفرادها، لتبث مضامين َقْد تكون غير ُمناِسَبة ِلألْطَفاِل، وهو 

وقد  ."فيما يتعّلق باإليحاءات الجنسية في بعض أفالم ديزني BMJما أقّرته المجلة الطبية البريطانية 

بتقديم  ،نى ببث األفالم والمسلسالت بجميع أنواعهاقامت العديد من المنصات الرقمية الغربية والتي تع

  شخصيات ومشاهد صنفها البعض بأنها ُتَخاِلف َبْعض القيم ِفي الـُمْجَتَمع.

ة المعروضة على شبكمسلسالت ال عينة قصدية من بعض تحليل إلىوعمدت َهِذِه الدِّراَسة 

 مسلسالتي مثلية الجنسية فعن ال الضمنية والمعلنة ث المحتوى للكشف عن الرسائلمن حينتفليكس 

 نتفليكس.

 الدراسة مشكلة 1-2

ثلية ع المو ة فيما تعرضه من أعمال درامية لموضشبكة نتفليكس العالمي تطرقمن المالحظ 

ضمنية في هذه األعمال، وفي المقابل اتهم البعض  أوالجنسية بطرق مختلفة ضمن رسائل واضحة 

تمتلك  ليكسنتف"ن بأ ،ما أكد موقع ديجيتال سبايوك، الجنسيةالمثلية  نشر إلىهذه الشبكة للسعي 

 وأي نوع من المقاطعة الدعم المالي الكافي إلنتاج قصص المثلية الجنسية، من دون ان تخشى أ
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 "ن من السهل جدا عليها سد الثغرات المحتملة في السوق وجذب الجمهور بتلك القصصالصدمات، وأ

يث حالمثلية الجنسية( في شبكة نتفليكس، ) بد من دراسة أصبح ال(، ومن هنا 2525، )البرغوثي

  .المثلية الجنسية في شبكة نتفليكس كيفية تقديم إلىتتمثل ُمْشِكلة الدراسة ِفي التعرف 

 الدراسة أهداف 1-3

ومن خالل تحليل مجموعة من المسلسالت الدراسة  تهدف :من هذه الدراسة يالرئيسالهدف 

من خالل عدة  ،َمْعِرَفة َكْيَف تقدم مسلسالت شبكة نتفليكس المثلية الجنسية إلىعلى شبكة نتفليكس 

 هداف فرعية:أ

 لدراسةلاألهداف الفرعية 

 .أنماط َوأْنَواع الشَّْخِصيات المثلية الَِّتي تقدمها نتفليكس َمْعِرَفة: أواًل 

 سالت نتفلكس.المثلية َعْن نفسها ِفي ُمَسل: َمْعِرَفة الكيفية الَِّتي تعلن ِفيَها الشَّْخِصيات ثانًيا

 معرفة الرسائل الواضحة التي تقدمها نتفليكس عن المثلية الجنسية.: ثالثًا

 معرفة الرسائل الضمنية التي تقدمها نتفليكس عن المثلية الجنسية.: رابًعا

 معرفة القضايا التي تناولتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين.: خامًسا

 معرفة األطر التي قدمتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين.: سادًسا

 األدوار االجتماعية للمثليين التي ظهرت في مسلسالت نتفليكس.معرفة : سابًعا

 الدراسة أهمية 1-4

 األهمية العلمية: .أ

 لى شبكة ع الجنسية من الدراسات القليلة التي اهتمت بدراسة المثلية َهِذِه الدراسة قد تكون

 نتفليكس العالمية.
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  الدراسة في توفير معلومات جديدة للدارسين والباحثين والمعنيين حول الكيفية  َهِذهِ  ُتساِهمَقْد

 .مسلسالتهافي  الجنسية التي تقدم بها نتفليكس المثلية

 األهمية التطبيقية: .ب

 لمالحظة على ا بناء الموضوعأن الباحثة قامت باختيار من  طلق األهمية التطبيقية للدراسةتن

الشخصية، إذ الحظت تطرق شبكة نتفليكس فيما تعرضه من أعمال درامية لموضوع المثلية 

 راسةهذه الد أن حيث، الجنسية بطرق مختلفة ضمن رسائل واضحة أو ضمنية في هذه األعمال

منية شبكة نتفليكس وما تحويها من رسائل ض مسلسالتلمثلية الجنسية في اتسعى للكشف عن 

 .وواضحة

  ير رؤية وفي تغي الروائية على تغيير المفاهيم واآلراء عموما، والمسلسالت ألفالما أثربيان

 يطلق عليها بالفئات المنبوذة خصوصا. و مانح الناس

 المرئية المقروءة والمسموعة و  عالمتحقق هذه الدراسة فائدة للباحثين وللقائمين على وسائل اإل

 ،المسلسالتو  ن في الدراسات ذات الصلة بالمنصات والمكتبات العالمية الرقمية لألفالموالعاملي

بما تتركه بين أيديهم من نتائج، كما أن الدراسة ستسهم في إثراء المكتبة العلمية بسبب قلة 

م بهذا الموضوع حسب علالمتخصصة والشبكات الدراسات التي أجريت على مواقع القنوات 

 الباحثة.

 الدراسة أسئلة 1-5

ُه ، ويتفرع عنشبكة نتفليكس مسلسالت يف الجنسية المثليةن في الكشف ع دراسةتتمثل مشكلة ال

 ة اآلتية: ئلاألس

ل  كس؟نتفلي مسلسالت َما أنماط َوأْنَواع الشَّْخِصيات المثلية الَِّتي تقدمها :السؤال األوَّ
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 َكْيَف تعلن الشَّْخِصيات المثلية َعْن نفسها ِفي ُمَسلسالت نتفلكس؟ :الثَّانيالسؤال 

 ية؟نتفليكس عن المثلية الجنس ُمَسلسالت ما الرسائل الواضحة التي تقدمها: السؤال الثَّاِلث

 ية؟نتفليكس عن المثلية الجنس ُمَسلسالت ما الرسائل الضمنية التي تقدمها :السؤال الرَّاِبع

 ما القضايا التي تناولتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين؟: الَخاِمس السؤال

 ما األطر التي قدمتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين؟ :السؤال السادس

 األدوار االجتماعية للمثليين التي ظهرت في مسلسالت نتفليكس؟ ما: السَّاِبعالسؤال 

 الدراسة حدود 1-6

 قصدية عينة ، من خالل اختيار(2525 إلى 2517)تم اختيار الزمن من فترة  :الحدود الزمانية

آن بياء )سلسل معلى شبكة نتفليكس في هذه الفترة، حيث تم عرض  ثالثة مسلسالت عرضتقوامها 

بواقع موسم في كل سنة، كما تم عرض ( 2513-2518-2517ممدودة( بمواسمه الثالثة في)

 إلىبواقع موسم في كل سنة، إضافة  (2525-2513-2518) الثالثة فياسمه )النخبة( بمو  مسلسل

 (.2525أشياء صغيرة وجميلة( في))مسلسل عرض 

 :إلىويعود سبب اختيار هذه الفترة 

ة نتفليكس شبك منهاو  والمسلسالت مكتبات رقمية لألفالم ازدياد عدد المنصات التي تحتوي على .1

 العالمية.

عد ة الجنسية في هذه الفترة الزمنية، خاصة بالمثليتتضمن موضوع  التي المسلسالتازدياد عدد  .2

قرار السماح بزواج المثليين في عدة دول في العالم الغربي ومن بينها الواليات المتحدة  إعالن

 األمريكية.
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ما يحدث ب لمواك مسلسالتليل الللوقت الحالي بحيث يكون تفسير تح ممكنةاختيار أقرب فترة  .3

 المثلية الجنسية في العالم.د حاليا من تصاع

التي تتضمن فليكس، و شبكة نتعلى  المسلسالتوتكون باختيار عينة قصدية من  :الحدود المكانية

مجتمع  فرداتبمسلوب العينة القصدية لمعرفة الباحثة المسلسالت بأاختيار  وتم الجنسية،المثلية 

 الدراسة التي ستدرسها. 

 الجنسية ثليةلمعن اتتمثل الحدود التطبيقية في إجراء دراسة َنْوعية للكشف  :التطبيقيةالحدود 

   .شبكة نتفليكس مسلسالت ِفي

 الدراسة محددات 1-7

 تحدد تعميم نتائج هذه الدراسة باآلتي:

 التي صممتها الباحثة ألغراض هذه الدراسة. االستمارةدالالت صدق وثبات  .1

 العينة والمجتمع المأخوذة منه. .2

 أن نتائج هذه الدراسة ال تعمم إال على مجتمع هذه الدراسة والمجتمعات المشابهة له. كما .3

  الدراسة مصطلحات 1-8

 (Homosexualityالمثلية الجنسية )

 للمثليين، َوِمْنَها: هناك تعريفات متعددة

أن الشخص يعشق ويمارس الجنس مع  Homosexuality)) تعني ظاهرة المثليين والمثليات"

تقتصر على جيل معين،  هذه الظاهرة الو  ،نس )رجل مع رجل وامرأة مع امرأة(من نفس الجشخص 

 (% 3) عين، وتقدر نسبة انتشارها بحواليمستوى ثقافي م أوخلفية دينية،  أوطبقة اجتماعية،  أو
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 لىإعديدة ُتعرض صاحبها  في دول الجنسية لمثليةاوقد ظلت ممارسة  ،من مجمل السكان في العالم

ية وال تزال غالبية المجتمعات الغرب ،طائلة العقاب القانوني حتى السبعينات من األلفية الماضية

ن يحمي ولكن القانو ، األقل ال تنظر اليها بعين الرضى على أوبآخر،  أوتعارض هذا الظاهرة بشكل 

 ية الجنسيةالمثلأصبح تقبل ظاهرة  وفي بعض الدول الغربية ،التمييز أوضطهاد هذه الفئة من اال

)الميزر، "وحانات ومراقص خاصة بالمثليين والمثليات صبح من العادي افتتاح نوادأو  ،كثر انفتاحاً أ

 .(2443ص، 2513

 (Netflix) فليكسشبكة نت

 ، تعمل على إنتاج األفالموالمسلسالت لمشاهدة األفالم رقمية هي منصة عالمية كسي" نتفل

 ةشراء األفالم السينمائي إلىوبيعها وتسويقها بشكل خاص وحصري، باإلضافة  والمسلسالت

على األفالم،  كسيعمل نتفل ال يقتصرو  ،وتسويقه من شركات أخرى والمسلسالت التلفزيونية الشهيرة

موقع ويصنف  ،التي تحظى بشعبية عالية أيًضاو  المسلسالت التلفزيونية الشهيرة إذ تقوم الشبكة بشراء

نتفلكس أفالم الشبكة بحسب نوعها مثل: أفالم الرعب واألكشن والكوميديا والرومانسية والخيال العلمي، 

كما يوفر حساًبا خاًصا لألطفال يحتوي عدًدا كبيًرا من األفالم والمسلسالت الكرتونية المناسبة لألطفال 

ركية هي العربية والتو لغات، خمس  إلى والمسلسالت يتيح الموقع ترجمة األفالمو  ،من جميع األعمار

، )نفيسة "غة العربيةالل إلى والمسلسالت واإلسبانية واإلنكليزية واليونانية، كما يقوم بدبلجة بعض األفالم

2513). 

)موقع  "أخرى، وقد يتغير بمرور الوقت إلىالمتوفر من منطقة  نتفليكس وقد يختلف محتوى"

 .نتفليكس(
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 ()التعريف اإلجرائي مسلسلال

عظم وفي ممنصات األفالم الرقمية،  أو هو سلسلة حلقات درامية متتابعة تذاع على التلفاز

 المسلسل حلقات كل حلقة منإذ تقدم  ،لقات وكل حلقة هي جزء من المسلسلاألحيان مقسمة لح

مي بالمسلسل سوقد  ،حداث في الحلقة التي تليهامعينة ثم تنقطع في نقطة معينة، وتكتمل األ اأحداث

من حلقتين  اوقد يكون المسلسل مؤلفً  ،تتابعها منذ البداية حتى النهايةتسلسل القصة والحلقات و ل

فأكثر،  ةسباعي أوسداسية  أوخماسية  أورباعية  أوقات فيسمى ثالثية لثالث ح أوفيسمى ثنائية 

من حيث  سعلى شبكة نتفليك وتعتبر المسلسالت السداسية والثمانية من أكثر المسلسالت انتشاراً 

الكوميدية، االجتماعية، ) عّدة أقسام ومنها إلىتنقسم المسلسالت و  عدد حلقات الموسم الواحد،

 .(الوثائقيةو الدرامية، الرعب، اإلثارة، الخيال العلمي، 

 ((Digital Spyديجيتال سباي: 

وعالمة تجارية خاصة بالترفيه والتلفزيون والسينما ومقرها بريطانيا، وهو  إلكترونيهو موقع "

ركزت "ديجيتال سباي" على  ،1333منذ إطالقها في عام  أكبر منشأة رقمية في شركة هيرست

 ،األخبار الترفيهية المتعلقة بالبرامج التلفزيونية واألفالم والموسيقى وعرض األعمال لجمهور عالمي

موقًعا  (155)مليون مستخدم شهرًيا، مما يجعله واحًدا من أكثر  23أكثر من  إلى صل اآلنحيث ي

األخبار العاجلة والميزات والمراجعات  إلى، باإلضافة Alexaزيارة في المملكة المتحدة وفًقا لـموقع 

 ،)موقع ديجيتال سباي "يضم الموقع أيًضا منتدى للموقعو النقدية لألخبار والشرح التحريري، 

https://www.digitalspy.com/) 

 "GLB"ال  أو "LGBTالـ "

 .الجنس غير التقليدي أواألشخاص أصحاب الهوية الجنسية  إلىهو اختصار يشير 

https://www.digitalspy.com/
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L:  المثليات، أي النساء اللواتي يغرمن بنساء إلىيشير "Lesbian." 

G:  الرجال )الذكورة(، الرجال الذين يغرمون بالرجالتعني مثليي الجنس من "Gay." 

B:  تقاطعيي الجنس، األشخاص الذين يغرمون بكال الجنسين الرجال والنساء  األشخاصتعني

 ".Bisexual" على حد سواء

T:  تعني المصححين جنسيًا، األشخاص الذين لديهم هوية جنسية تختلف عن مظهرهم

 LGBT-minden.de).- )موقع "Transgender" الخارجي

 )التعريف اإلجرائي( مجتمع الميم

مزدوجي التوجه الجنسي  ،مثليي الجنس إلى ، أيمجتمع الميم إلى يشير هذا المصطلح

لها متحول ومتحير" كأن المصطلحات "مثلي، مزدوج،  يعني االسماختيار هذا و  ،سًيامتحولين جنالو 

قبله بداًل من مصطلح  "LGB" في التسعينيات، بينما استخدم مصطلح هبدأ استخدام، و تبدأ بالميم

لعديد من شعور ا إلىفي النصف الثاني من الثمانينيات، لكن هذا أدى  المستخدم" "مجتمع المثليين

غالبية  نتهتب، و الفئةهذه عن ر تيارًا للتعبي مصطلحأصبح الو  ،لهم هداخل المجتمع بعدم تمثيل

 .الواليات المتحدة والبلدان الناطقة باإلنكليزيةفي المجتمعات 

 مصطلحات أخرى ِفي المثلية

الشذوذ  ِمْنهاَعْن المثلية، وَ وردت في اللغة العربية ألفاظ وعبارات كثيرة اسُتخِدمت في التعبير 

ر بعوغير ذلك من األلفاظ التي ت، ع األمواتا، المساحقة، إتيان البهائم، ِجم: اللواطوأيًضاالجنسي، 

أما استخدام عبارة: )الشذوذ الجنسي( للداللة على هذه األفعال  ،عن فعل واحد من أفعال الشذوذ

مجتِمعة، فقد جاء مع االنفتاح الفكري في الغرب، وما نتج عنه من علوم عِنيت بتحليل بعض الظواهر 

الذي ساوى  لم النفسومن هذه العلوم ع ،لمجتمعات وبيان أسبابها ونتائجهااالجتماعية المنتشرة في ا
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ور ص أوالذي يمارس انحرافات )المنحرف، هو  أوبين لفظة الشذوذ واالنحراف، واعتبر أن الشاذ 

على أن هذا التعريف  «دولته أواألعراف العامة لمجتمعه  أونشاط تناسلي ليس في اتفاق مع الثقافة 

عالم، التعاطف مع الشاذين جنسيًا في ال إلىفمع بدء الدعوات  ،لم يبَق على حاله (الشذوذ الجنسي)لـ 

جنسية ال)من كتب علم النفس، وجرى استبدالها بعبارة: « الشذوذ الجنسي»بدأت تغيب عبارة: 

التبديل في الطب العصبي، الذي كان حتى سنة  وكذلك حصل هذا ، Homosexuality(المثلية

سي لشخصية مصابة بمرض اب الجنم يصنف الجنسية المثلية على أنها نوع من االضطر ٣٥٩١

ك بعض الناشطين المؤيدين للشذوذ الجنسي، تحر ونتيجة ل، (personality psychopathic) يعقل

جـه لـيوضـع مكـانه: اضـطـراب في الـتو ، لية من دليـل األمـراض العـقليةتم حذف مصطلح الجنسية المث

(sexual orientation disturbance،2448-2447، 2513(.)الميزر) 

 اللواط

 وهو اللفظ الديني الخاص باإلسالم والمقصود به العالقة الجنسية بين اثنين من الذكور، واللفظ

 .(2448، 2513)الميزر، ط مشتق من قوم لو 
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 الثَاِنيالفصل 
 األدب النظري والدراسات السابقة

 النظري األدب أوال:

موضوع ، والتي تم اختيارها لمناسبتها لية اآلتيةعالماإل ةهذه الدراسة في ضوء النظري تفسيريمكن 

 :البحث

 (framing theory) يعالماإلنظرية التأطير  -

 ُتَعد  "وال، واالتص عالممن أهم النظريات الَِّتي تعمل َعَلى تفسير َنتَاِئج أبحاث ُعلوم اإلوهي "

يِّ واحدًة من الروافِد الحديثِة في دراساِت االتصاِل حيُث تسمُح للباحِث عالمنظريُة تحليِل اإلطاِر اإل

لنظريُة تفسيرًا ، وتقّدُم هذه اعالمتعكُسها وسائُل اإل التيّيِة عالمبقياِس المحتوى الضمنيِّ للرسائِل اإل

التجاهاِت حياَل القضايا البارزِة وعالقِة ذلَك في تشكيِل األفكاِر وا عالمُمنتَظمًا لدوِر وسائِل اإل

 (.348، 2554، والسيد)مكاوى  " باستجاباِت الجمهوِر المعرفيِة والوجدانيِة لتلك القضايا

ظرية التأطير نهذه الدراسُة تعتمُد في إطارها النظريِّ وصياغِة أسئلتها وتحليِل نتائِجها على 

يًة حوَل موضوعاٍت معينٍة فتحدُث إعالمللمتلّقي مضاميَن  إذ تُقّدُم " (framing theoryي )عالماإل

التأثيَر القويَّ والفعاَل مع التأكيِد على أّن كلَّ ما يتلقاُه الشخُص هو الحديُث الحقيقي  ومصدُرُه 

 يعالمنظرية التأطير اإلالعتماِد و  "(2010،28، )العدوي "المعلوماتي  دقيٌق وصادق

(theoryframing ) لمشكلِة يةُ في تأطيِرها لعالمعلى فحِص واستكشاِف مدى ما تقوُم به الوسيلةُ اإل

ومدى تأثيرها بالتبعيِة في مستوياِت فهِم الجمهوِر لقضيٍة ما، واهتمَّ بدراسِة هذا الموضوِع كلٌّ من 

تحديِد  إلى لراميةِ اطلويك، وجوغان، ومينسكي، وبانسون، فيما يتوقعوَن من تطوراتِهُم المفاهيميِة ا
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 "المشكلةِ  وأالتعريفاِت التابعِة لها وهَي وجهُة الفرِد المنظورِة التي َيْعمُد لتطبيقها في تعريفه للحدِث 

 (.155-154، 2513)المشاقبة، 

 تتلخص فيما يأتي:  ثالثةفروض  (framing theoryي ) عالمالتأطير اإلولنظرية 

 التركيز على ، و frameطار إداث تكتسب مغزاها عن طريق وضعها في ألحن اأتفترض "-1

 معينة.حداث الخاصة بقضية ألحولها ا تنظمر فكـــرة محورية إلطافا خرى.أغفـــال ا  جوانـــب و 

لتـــي ا اختالف األحكام إلىيؤدي  يةعالمإلـــر المرجعيـــة المختلفـــة في الرســـالة األطبا االســـتعانة-2

 المختلفة.حـــداث والقضايـــا ألاالـــرأي العام تجاه  يصدرهـــا

 ها يستخدمهابعين تركز في رسائلها على جوانب معينة أي تحديدها أطرا عالمأن وسائل اإل تفترض-3

تلفة حداث والقضايا المخألن معلومات الجمهور واتجاهاته نحو اأالجمهـــور لتقويـــم القضايا ما يعني 

، ما" )الجبوري والعطارطر أضمن  لتلك األحداث عالماإلتتشكل في ضوء تأثرهم بمعالجة وسائل 

2515) 

 الدراسة أدبيات :ثانياً 

 نتفليكس بداية-1

( 2525إليه )كريزم،وهذا ما أشار عاما،  25مرات خالل  3انطلقت يمكن القول: إن نتفليكس 

، حيث بدأت الشركة بخدمة عرض األفالم 1337األولى في عام كانت االنطالقة بأنه "

يصالها بالبريد للعمالءو  DVD على على ألفالم ابخدمة بث  2557مرة أخرى في عام  انطلقتو . ا 

ا ه، وذلك بإطالق خدمات نتفليكس على مستوى العالم والتوسع ب2516في عام  اإلنترنت، وأخيرا

مليون مشترك  13هذه التوسعات وحدها أضافت لخزينة الشبكة ، دولة دفعة واحدة 155ألكثر من 



15 

مليونا  27رج أمريكا ومن خا ماليين 6مليونا ) 33 إلى 2512جديد، ليصل إجمالي المشتركين في 

، عن تقريرها المالي للربع الثالث، وأوضحت 2513أعلنت شبكة نتفليكس نهاية قد و ، من الداخل(

 ".مليونا 158 إلىمليون مشترك جديد، ليصل عدد المشتركين  6.77خالله أنها تمكنت من إضافة 

 ؟2021نتفليكس في عام  إيرادات-2

 %24.1زادت إيرادات الشركة بنسبة نه قد أ ،(نتفليكس)فالم عبر اإلنترنت أعلنت شركة بث األ"

دوالر خالل مليار  5.77مليار دوالر خالل الربع األول من العام الحالي، مقابل  7.16سنويا لتبلغ 

 (2521)االقتصادية،  ."الفترة نفسها من العام الماضي

   تريد مشاهدته؟ يعرف نت فليكس بالضبط ما كيف-3

دوًرا كبيًرا في قدرة نتفلكس على التوصية بالمحتوى المناسب  Big Dataالكبيرة  البياناتتلعب "

للمشاهد لكن ما يثير الدهشة هو نوع البيانات ومقدار البيانات التي يتتبعها نتفلكس في كل مرة يشاهد 

 .الرسمية Netflix Techة فيها المشترك محتوى ما، وفًقا لمدون

في   ”view عرض” لقة تلفزيونية يتم إنشاءح أوفي كل مرة يبدأ فيها مشترك في مشاهدة فيلم 

كس يكجزء من هذه العملية يتتبع نتفل ومجموعة من األحداث التي تشرح هذا العرض،أنظمة البيانات 

حيث يقوم النظام بجمع إشارات دورية عبر كل عرض  الشتراك،مشاهدة بالكامل طوال فترة اسجل ال

كما أنها تتعقب أيًضا عمليات البحث والتقييمات  ،الا كان العضو ال يزال يشاهد أم لتحديد ما إذ

وبيانات الموقع الجغرافي ومعلومات الجهاز وسلوك التصفح والوقت من اليوم/األسبوع الذي تشاهد 

 وحتى عندما تقرر إلغاء مشاهدة العرض واإليقاف المؤقت والتقديم السريع. ،في عرض ما
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دون مليارات الساعات من المحتوى كل شهر كس الذين يشاهيومع ماليين من مستخدمي نتفل

الشركة ضخمة جًدا والتي تعتبرها الشبكة مهمة بشكل كبير لنجاح  تجمعهافإن كمية البيانات التي 

 (2525)مدثر،  ."الشركة وفي فرض هيمنتها في سوق بث المحتوى حسب الطلب

أراجيك  موقع )جي على، في مقال كسينتفليقول محمد صباح كبير علماء البيانات في شركة 

  :تك(

التي يريدون مشاهدتها بناًء على توصيات  والمسلسالت من المستخدمين األفالم %75يحدد "

 ."الشبكة وتريد نتفلكس جعل هذا الرقم أعلى من ذلك خوارزميات

 للخوارزميات على شبكة نتفليكس؟التحسين المستمر يتم  كيف-4

 خافيير أمتريان( المدير التقني لشبكة نتفليكس:)عن ( في مقاله نقال 2525)مدثر،  أشار

على افتراض أن أنماط  هاتعتمد معظم خوارزمياتو عدة خوارزميات،  شركة نتفليكسطورت 

ن دمين المماثلياستخدام سلوك المستخ ل أذواق مستخدم مماثلة حيث يمكنالمشاهدة المماثلة تمث

ونظًرا ألن البيانات حول المستخدمين والمحتوى يتم إدخالها في المستخدم،  الستنتاج تفضيالت

تشابه  ج التي لها أوجهوالذي بواسطتها يمكن مطابقة سلوكيات الُمشاِهد مع البرام هليآخوارزميات 

عدد  رىلشركة نتفليكس أن ت كما يمكن ،(ذلك إلىتاج والمنتج والمخرج وما عام اإلن)معينة مثل

ة من وتعمل الشركة باستمرار على إجراء أعداد كبير ، يستخدم فيها المشترك نتفليكس الساعات التي

ختبارات لتحسين كل من هذه الخوارزميات بشكل تكراري والهدف األساسي هو دائًما تحسين تفاعل الا

 (2525، )مدثر .المشاهدين
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 تقوم شبكة نتفليكس بجذب الجمهور المثلي؟ لماذا-5

تريلون  3.7إن قوة المثليين الشرائية بلغت ": 2516في مقال لها عام  تايمزقالت فايننشال 

ن هناك صفقات تسويقية تجارية تحصل عليها الشركات الدا ول عمة للحركات المثلية حدوالر، وا 

 ، مستشار اتجاهات المستهلكين في شركة يورومونيتورألكساندروأوضح دافني كاسريل ، العالم

البريطانية، أن السمات التسويقية تجعل المثليين هدفا اقتصاديا مربحا بسبب قدراتهم الشرائية من 

 .(2525، )كريزم"خالل استهدافهم ببعض المنتجات

 ؟تحتاج لعالجالجنسية  المثلية نيرى الغرب أ هل-6

 ةقابل ةالجنسيلمثلية هل ا ،ين علماء الغربجداًل واسعا ب لمثلية الجنسيةلقد أثارت قضية ا"

 اعتقادهمأمرا خاطئا، ب جنسيالمثلي ء في الغرب أن محاولة عالج اللعالج؟ حيث يعتقد فريق من العلما

لن  نسيةالمثلية الجما هي إال تنوع طبيعي للممارسة الجنسية، وأن محاولة عالج  الجنسية أن المثلية

بيعي، وجعل بأنه ط مثليء هو إقناع الواألصل عند هؤال، بألم نفسي أكبر لمثليينجم عنه إال إصابة ا

العالج من  في مثليهناك فريقا آخر يدافع عن حق اليتصالح مع اتجاهاته الجنسية، إال أن  مثليال

للطبيب النفسي محاولة وفي الواليات المتحدة األمريكية غير مسموح  ،حالته تلك إذا رغب في ذلك

حصاء االضطرابات  ةير مدرجغ المثلية الجنسيةجنسيا، بما أن  يعالج المثل بكتب تشخيص وا 

النفسية، وفي بحث علمي أثار دهشة علماء النفس الغربيين، قام فريق من العلماء بدراسة مجموعة 

من % ٧٦ البحث أن وكشفت نتائجمن المثليين السابقين لمعرفة مدى تغير اتجاهاتهم الجنسية، 

والرغبة فيها،  السوية ا من حيث الممارسة الجنسيةهؤالء المثليين السابقين قد أصبحوا طبيعيين تمام

ل أن ك إلىمن النساء قد تزوجوا زيجات طبيعية، باإلضافة  % ٩٥من الرجال منهم و %٦٩كما أن 

اء( مما أكثر أنوثة )بالنسبة للنس أوهؤالء قد اعترف بأنه يحس بأنه أكثر ذكورة )بالنسبة للرجال( 
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ب أكثر من لوقد قالوا بأن عملية التحويل قد استغرقت في الغا ،هموا عليه قبل أن يغيروا اتجاهاتكان

محاولة تغيير اتجاهاتهم الجنسية بسبب أولوية اعتقاداتهم الدينية بالنسبة  إلى أواعامين، وأنهم قد لج

وقد أخبر  ،اتذة من العالقإحساسهم بعدم االستقرار النفسي في تلك النوعية الشا إلىإليهم، باإلضافة 

ن السابقون فريق األطباء بأن الطرق التي نجحت معهم لتحويل ميولهم الجنسية تركزت على و المثلي

المثلية بتحليل مرحلة الطفولة وعالقاتهم األسرية، ومعرفة كيفية تأثير تلك المرحلة على إصابتهم 

 (Bogaert, 2004:33-37) "جنسهم إلىبعدم اإلحساس باالنتماء  أو الجنسية

 المثلية الجنسية في السينما اإلسبانية

كثيرة هي األعمال التي سّلطت الّضوء على المثلّية الجنسّية في إسبانيا، حيث يرى البعض أنه "

اهد المثلية لمشأّن مشاهدي الدراما اإلسبانّية اعتادوا ا إسباني من مثليين، حيث ال يكاد يخلو مسلسل

وبات بعضها يمّر مرور الكرام، وهو يحسب للدراما البعيدة عن التلقين، القادرة على  ،ولم تعد تستفّزهم

إيصال رسالتها عبر تعويد الجمهور على أّن ما يرونه طبيعي، وأّنه جزٌء من المشهد العام لمجتمع 

(، ومن األمثلة على بعض هذه المسلسالت والتي عرضت على شبكة 2525، )ابراهيم" متنّوع

 نتفليكس:

-تشرين األول 16: مسلسل إسباني انطلق عرضه في Someone Has To Dieمسلسل  -1

، على منّصة نتفليكس، ضمن سلسلة أعمال تلقي الّضوء على معاناة المثليين في إسبانيا في 2525

مطلع ومنتصف القرن الماضي، حين كانت التقاليد والموروثات االجتماعّية تنبذهم، والقوانين تنزل 

العقوبات، قبل أن ينالوا حقوقهم، وتصبح إسبانيا من أكثر الّدول الّداعمة لحقوق مثليي  بهم أشدّ 

الجنس في العالم. يقع العمل في ثالث حلقات فقط، هو أشبه بفيلم طويل، يروي قّصة غابينو، الشاب 
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اة إسبانيا، ليتزّوج فت إلىاإلسباني الذي عاش عشر سنوات في المكسيك، وعاد بطلب من أهله 

 اختارتها أسرته.

الحرب األهلّية  إلىوصواًل  1323الذي تدور أحداثه منذ العام  :Cable Girlsل مسلس-2

 .اإلسبانية، حين تتحّدى كارلوتا وسارة المجتمع والقوانين للّدفاع عن حقوق المثليين

ر ة، حين تقرّ ة االختياريّ الذي يلقي الّضوء على مسألة المثليّ  Vis a vis السجون مسلسل-3

 أن تقيم عالقة حميمة مع كيرلي، الفتاة المثلية التي تقع في غرامها. ماكارينا في سجنها

مسلم من أصول عربّية، يقع في غرام أندر الشاب اليلقي الّضوء على عمر  :Eliteمسلسل -4

ونه قبل أن يقّرروا فيرفضونه وينبذ مثلّيته وتتقّبله، أما أهل عمر، الشاب اإلسباني الذي تتفّهم والدته

 .بعد معاناة طويلة أن يتقّبال مثلّية ولدهما

الذي يكتشف متابعوه في موسمه الرابع، أن برلين )بيدرو  :La Casa De Papel مسلسل-5

بلة ض أن مشهد القألونسو( مثلي الجنس، وأّن ثّمة عالقة كانت تجمعه بـ باليرمو، وقد رأى البع

أثار استياء الكثير من المشاهدين، ووجدوا أّن القّصة برّمتها أقحمت في العمل في  الحميمة بينهما

 .غير سياقه

 ثلية الجنسية في الدراما السوريةالم

زايدة ية متإعالماكتسب موضوع المثلية الجنسية في سوريا على مدى سنوات عديدة، تغطية "

تنظيم داعش للرجال المثليين وصور إعدامهم عن وُبعدًا سياسيًا عالميًا، مع انتشار أخبار اضطهاد 

 وفيما يلي نعرض بعضا من هذه النماذج ،(2517)الحايك، "طريق رميهم من أعلى أسطح األبنية

 :( في مقالها2517التي أشارت إليها )الحايك، 
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: قدم ُمعالجة خجولة لموضوع شهوة المالبس المغايرة (2005أشواك ناعمة ) مسلسل-1

"cross-dressing"   عبر شخصية نضال التي قامت بتأديتها الممثلة سالفة معمار. في المسلسل

ترتدي نضال، وهي طالبة في الثانوية العامة، مالبس ذكورية وتتصرف كفتى في المدرسة وتوشك 

 في نقطة معينة من األحداث على القيام بعملية تحويل جنسي. 

تطرق مباشرةً لموضوع المثلية الجنسية إال أّن البعض  (:2010ملكت أيمانكم ) مسلسل ما -2

 المسلسل طرقتفقد  ،ء من مجتمع الميم السوري والعربييرى هذا التطرق كان سلبيًا وُقوِبل باالستيا

لموضوع الميول الجنسية من خالل قصتين: القصة األولى ُتصور الشاب المثلي جنسيًا كُمغتصب 

ر شخصية شادي الذي يستغل جنسيًا زمياًل فقيرًا له مقابل المال ومعتدي على الفقراء واألطفال عب

ة الثانية القصو  ،ضوع، يغتصب شادي ابن أخته الصغيروعندما يرفض األخير االستمرار في المو 

ُتوحي بانتشار المثلية الجنسية بين أعضاء مجموعة القبيسيات واآلنسة هاجر ليس كمثال إيجابي 

نما  كإشارة   أخرى لنفاق وفساد هذه المجموعة حسب رأي فريق عمل المسلسل.عن الموضوع وا 

قدم شخصية سامي )الذي يمثلها فادي صبيح( وهو شاب رقيق  (:2010) 2صبايا  مسلسل-3

غم أن الهدف ر  ،الصفات األنثوية رغم ضخامة هيئتهتغلب على تصرفاته وطريقة لباسه وسلوكه 

األساسي من تقديم هذه الشخصية هو الكوميديا، إال أن جداًل واسعًا وقع في ذلك الحين بين كاتبة 

الجزء األول من مسلسل صبايا رنا الحريري وكاتبي الجزء الثاني مازن طه ونور الشيشكلي حيث 

ى مع ما ية سامي يتنافاتهمت رنا كاًل من مازن ونور بتقديم نموذج عن المثلية الجنسية عبر شخص

 تعتبره قيم وعادات المجتمع.

)إحساس غريب( لموضوع حلقة من حلقاته بعنوان: خّصص(: 2013ناطرين ) مسلسل-4

المثلية الجنسية بين الرجال بشكل مباشر ولكن دون التسمية الصريحة للعالقة والمشاعر المتبادلة. 
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 ة كانت طرحًا جريئًا لموضوع المثلية الجنسية مناعتبر كثير من نقاد الدراما السورية أن هذه الحلق

دوره الممثل محمد فرزات( على صديقه نبيل )يؤدي دوره  )يجسدخالل تصوير مشاعر غيرة رغيد 

الممثل مصطفى المصطفى( من ياسمين )تجسد دورها الممثلة رزان أبو رضوان( المغنية الشابة التي 

 ما بين الصديقين. ُتحب نبيل وُيعكر وجودها دينامية العالقة

اعتبر البعض أن هذا العمل الدرامي هو األكثر جرأة وواقعية  (:2014مسلسل قلم حمرة  ) -5

أحد الخطوط األساسية في المسلسل قصة نورس حيث أن  ،حيث تصويره لمجتمع الميم السوري من

الجتماعية العزلة ا)يؤدي دوره مصطفى سعد الدين(، الطالب الجامعي في كلية الفنون والذي ُيفضل 

تحار في بينما ُيحاول نورس االن ،لجنسية ورفض أسرته لتقبل الموضوعبسبب صراعه مع هويته ا

إال أنه يتجاوز ذلك ويخوض كما باقي الشخصيات صراعه الوجودي مع الزيف االجتماعي  14الحلقة  

لية الجنسية أن لمثحمرة لموضوع االنقطة األقوى في تناول قلم و  ،وبعد الثورة السورية قبل في فترة ما

عندما تعرض عليه مديرة  24ففي الحلقة ، بين الهوية الجنسية والسياسية لنورس العمل ال يفصل

غاليري فرصة الشهرة والمنح الدراسية للغرب لترويج أعماله الفنية بناء على ميوله الجنسية واضطهاده 

لخارج  بينما تسافر معظم الشخصيات النهاية وفي ،مجتمع، يستاء نورس ويرفض الموضوعمن قبل ال

 .سوريا ويستقر الكثير في لبنان، يختار نورس البقاء في البلد ويساعد في األعمال اإلغاثية

 (2517، )جدلية

 ية الجنسية في الدراما اللبنانيةالمثل

تناقشها،  التيعام من خالل الموضوعات الجريئة  كل جدالً يرى البعض أن الدراما اللبنانية تثير 

(، 2512 ،األجهوري) منهالتابوهات المحظور االقتراب على فتح ا أنها تعتمدحيث يعتبرها البعض 

 ومن األمثلة على هذه المسلسالت:
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حيث أنه يتناول قصة فتاة لها ميول مثلية، حيث تجسد الممثلة "أجيال" الجزء الثاني:  مسلسل-1

 بين فتيات، وتنشأ بينها وبينهن عالقات جنسية. يمجمع سكن فيدور فتاة تعيش  بطرسكارال 

حيث يتضمن قصة خروج من الخزانة  (:2014السوري عشق النساء )-اللبناني المسلسل-2

Coming out) )لـلسـسـف المـصـتـنـي مـرف فـتـعـذي يـال (مـديـن)اة ـى حيـلـط الضوء عـيـلـالل تسـمن خ 

ا لكن غادة وبالرغم من أنها طبيبة وصاحبة مستشفى، ال تتفهم ابنه ،( بأنه مثلي جنسياً غادة)لوالدته 

ماشى مع ويرى البعض أن هذه النهاية تت ،تنتهي قصة نادر باالنتحارو  ،وترفض هويته بشكل قاطع

بها  نتهيتوالتي  (الخروج من الخزانة)قصص عند تناول  عالمالصورة النمطية التي تنتشر في اإل

 كاالنتحار والقتل وفقدان الرشد. كل قصص الشخصيات المثلية بنهايات حزينة

 ثلية الجنسية في الدراما المصريةالم

، تمسًكا المجتمع الخوض فيها ذظلت قضية المثلية الجنسية أحد القضايا الشائكة التي ال ُيحبِ 

قضية المثلية  إلىأن التطرق "( 2517عثمان، ) يد واحتراًما ألوامر الدين، ويرىبالعادات والتقال

الجنسية في األفالم السينمائية المصرية يعد بمثابة اختراق ألحد أهم التابوهات )المحرمات(، التي 

ظلت لسنوات ترفع شعار ممنوع االقتراب، باستثناء بعض األفالم التي تتناول القضية على مضض 

 (2517الوطن االلكترونية،  )بوابة. وقد رصدت "كاتبحسب رأي ال .اثنين أوواستحياء، في مشهد 

 فيلما سينمائيا مصريا ناقش قضية المثلية الجنسية، وهذه األفالم هي: 15

 رسائل البحر فيلم-1

ة بين فتاتين في الفيلم بين الشابة "كالرا" التي جسدت دورها الفنانة ساميت المثلية الجنسية ر ظه

 .أحد زبائنها مع مثليةأسعد، وهي جارة البطل "يحيى" الذي يجسد دوره آسر ياسين، والتي تقيم عالقة 
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 بدون رقابة فيلم-2

ال غانم الفنانة عتضمن هذا الفيلم مشاهد لعالقة شاذة بين البطلة "شيري" التي جسدت دورها 

 .والفنانة الشابة ريم هالل

 حين ميسرة فيلم-3

 في هذا الفيلم عندما تلجأ بطلة الفيلم "ناهد" التي تجسد دورها سمية الخشاب تبرز المثلية الجنسية

 .ة جنسياً مثليسيدة تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق لتعمل عندها، ولكنها تكتشف أنها  إلى

 يعقوبيانعمارة  فيلم-4

أحد أشهر األفالم التي كشفت المثلية الجنسية صراحًة، ويتناول الفيلم عدًدا من القصص من 

جنسيًّا، والذي جسد دوره الفنان خالد صالح، الذي مارس عالقة شاذة  مثليبينها حكاية الصحفي ال

 .لهيقتولكنه  ركه بعدها ويتعرف على عشيق جديد، ليتمن المركزي "عبد ربه"مع جندي األ

 ديل السمكة فيلم-5

في هذا الفيلم عندما يطرق كشاف النور الذي جسد بطولته عمرو واكد تظهر المثلية الجنسية 

 .جنسيًّا مثليمنزل أحد األشخاص األغنياء ويكتشف أنه 

 رشة جريئة فيلم-6

" الذي قام به أشرف عبد الباقي الحالم بالتمثيل، يقابل المخرج في مشوار بطل الفيلم "سلماوي

 .جنسيًّاالمثلي شوكت حلبي 

 أسرار عائلية فيلم-7

يرصد هذا الفيلم قضية المثلية الجنسية ونظرة المجتمع لها ونظرة أصحاب القضية للمجتمع من 

 .طةخالل قصة شاٍب في المرحلة الثانوية له ميول مثلية يعيش في أسرة متوس
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 اإلرهاب والكباب فيلم-8

تناول هذا الفيلم المثلية الجنسية في إطار كوميدي، عندما كان يبحث عادل إمام في دورة المياه 

وقال له: "لو عايزني مدحت أكون لك مدحت"، ليصبح  مثليعن موظف اسمه "مدحت" فقابله شخص 

 .مثلية الجنسيةبعدها اسم مدحت عالمة لل

 المزاج فيلم-9

مثلية المن خالل شخصية "نعمات"، والتي جسدت دورها سناء يونس، عرض هذا الفيلم قضية 

 .مع السجينات ومن بينهن فيفي عبده الجنسفي السجون، حيث مارست نعمات  الجنسية

 الهاوية إلىالصعود  فيلم-10

س لتدرس، باري إلىمديحة كامل، تذهب  الفيلم مأخوذ عن قصة واقعية لفتاة تدعى "عبلة" جسدتها

 المثلية الجنسية. للموساد مارست معها ثم تقابل امرأة تعمل جاسوسة 

 إسكندرية ليه فيلم-11

الذي يعيش  "ىلدين في هذا الفيلم، في دور "يحيقدم المخرج يوسف شاهين الفنان محسن محيي ا

 .قصة حب ناعمة مع جندي إنجليزي

  حمام المالطيلي فيلم-12

تدور حول الشاب "أحمد" الذي جاء من بالده للدراسة، ويضطر للعمل والمبيت  أحداث هذا الفيلم

الفنان  يقوم بدوره يجنسيًّا، والذ المثليبحمام المالطيلي بالجمالية، وهناك يقابل "رؤوف" الرسام 

 .يوسف شعبان وتنشأ بينهما عالقة جنسية
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 الطريق المسدود فيلم-13

في هذا الفيلم والذي جسدت دورها الفنانة فاتن حمامة، البحث عن الحب والعمل  فايزةتحاول 

فنانة ملك سدت دورها الالتي ج المثليات جنسياالشريف فتعمل مدرسة، وهناك تقابل إحدى المدرسات 

  الجمل. 

 قطة على نار فيلم-14

 مثلي "في هذا الفيلم باكتشاف البطل نور الشريف أن صديقه "عزت ظهرت المثلية الجنسية

 .جنسيًّا، وعندما يعلم عزت باكتشاف صديقه لحقيقته ينتحر

 لية الجنسية في الدراما الخليجيةالمث

"، ظهر الممثل السعودي ناصر 7ضمن أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "مخرج "

دور  للمثليين، في حين لعبت الممثلة السعودية أسيل عمرانيلعب دور الرافض  القصبي في الحلقة

)الخليج  "المدافعة عنهم، متذرعة بأنهم فئة موجودة في المجتمع، وينبغي "تركهم في حالهم

 .(2525أونالين،

 ية الجنسية في األفالم األمريكيةتاريخ المثل

 أول قبلة مثيرة بين عضوين من نفس الجنس في فيلم للمخرجكانت  (:1922في عام )

(Cecil B. DeMille's( :بعنوان )Manslaughter) )في فيلمثم ، )القتل غير العمد City Lights  

 بين رجلين. قبله إلىتصل هناك العديد من المشاهد و ، الذي كتبه وأخرجه تشارلي شابلن ،1331عام 

 :فترة األربعينيات -

ابة ، للحد من الرقالمعروف أيًضا باسم "قانون هايز"، نشاء قانون إنتاج الصور المتحركةتم إ"

الحكومية اإلضافية ولمنع خسارة اإليرادات من المقاطعات التي قادتها الكنيسة الكاثوليكية والجماعات 
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ن حيث م ي لسينما هوليوود على عامة الناسحكم على األثر األخالقليتالبروتستانتية األصولية  

ومع أن القانون لم ينص صراحة على أن تصوير المثلية "، (Shurlock, 1947) "الشذوذ الجنسي

 الجنسية كان مخالًفا للقانون، إال أنه حظر تصوير أي نوع من االنحراف الجنسي، الذي كان 

 كما ظهرت شخصيات ، (Gilbert, Nora, 2013) "الشذوذ الجنسي تحته في ذلك الوقت

 ضحايا يرتكبون جرائم بسبب المثلية الجنسية أوالمثليين على الشاشة لتمثيلهم كأشرار 

(Noriega, Chon, 30 22–41) ، وفًقا لقانون اإلنتاج، يجب معاقبة هؤالء األشرار المثليين و

بموجب القانون من أجل التوافق مع قاعدة القانون التي تنص على أن األفالم ال يمكن أن تضع 

على تطبيق قانون اإلنتاج هو  مثاالو  ،Miracles and Sacrilege, 2008)) فوق القانون الجريمة

 يتضح في الرواية األصليةف ،1341عام  The Maltese Falconشخصية جويل كايرو في فيلم 

 ."بشكل غامضت المثلية الجنسية أن الشخصية مثلية الجنس، لكن في الفيلم صور 

((Murray, 1995  

 العالمية الثانية حتى الستينيات حقبة الحرب

ل ، صورت هوليوود بشكل متزايد الرجاانية وما تالها من الحرب الباردةخالل الحرب العالمية الث"

كان الدافع و  ،نفسانيون وأشرار مناهضون للمجتمعوالنساء المثليين على أنهم ساديون ومضطربون 

 ، والتي كانت على استعداد للسماح بـ "االنحرافسينماوراء هذه الصور هو الرقابة المفروضة على ال

ها على أنها حقيقة أن المثلية الجنسية تم تصنيف إلىالجنسي" إذا تم تصويره بطريقة سلبية، باإلضافة 

 ةمرض عقلي وأن الرجال والنساء المثليين غالًبا ما يتعرضون للتحرش من قبل الشرط

(Morris, 2018). 
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فالم ، تم التعرف على الشخصيات المثلية في األوالستينيات من القرن الماضينيات خالل الخمسي

 The Seven) (Year ياإلشارة ف سبيل المثال على ،األمريكية مع تلميحات وأساليب جنسية أكثر

Itch   لي، الداخ يعملون في تصميم الديكورثالثة مستأجرين ذكور  إلى (1952)م والذي صدر عا

حد كبير  إلى تم التعامل معهو التوجه الجنسي ثنائي الميول الجنسية،  أوالجنس  في ةولكن لديهم مثلي

لون اآلخرين يقت أوعلى أنه سمة من سمات األشخاص البائسين وغير األسوياء الذين يقتلون أنفسهم 

 .Gamson, 2009)) متكرربشكل 

والحساسين،  غريبي األطوار الشبانالتسامح مع  إلى فترةدعت السينما األمريكية السائدة في هذه ال

 نمتهمين بشكل خاطئ بالمثلية الجنسية، كما هو الحال في الفيلم المقتبس ع

Tea and Sympathy (1956) ولكن كثيًرا ما تم استبعاد شخصيات المثليين من المقطع النهائي ،

. ةتم تصويرهم على أنهم غير أسوياء وخطرين، يقعون فريسة لنهاية عنيفة مستحق أومن الفيلم 

(Byron, 1967) 

سيناتور متزوج يتم ابتزازه بسبب  (Advise & Consent: صور فيلم )(1962)في عام -

 .ينييعرض حانة للمثل ، وكان أول فيلم أمريكي رئيسيالحرب في زمنمثلية جنسية عالقة 

((Rich, 2005 

 ةتم تصوير شخصية من الواضح أنها مثلي ،1962عام  Lawrence of Arabia فيلمفي  -

لذي ، ا The Best Man (1964)كان فيلمو وجود عالقة بين رجلين. إلى الفيلم شيري، و توجهال

 ".س، وكان أول فيلم أمريكي يستخدم كلمة "مثلي الجنمثلي الجنس لعبت فيه شخصية شيللي بيرمان

((Byron, 1967 
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عكاس العين مثل انبدأت المثلية الجنسية تصبح أكثر بروًزا في األفالم بما في ذلك في أفالم و 

 Parish, 1969)) (.1368بي جيه، والرقيب )عام  ر،كلي، المخبر، أسطورة ليلى (1367الذهبية )

( أول فيلم باللغة اإلنجليزية يتم فيه التركيز على المثليين 1368وأصبح فيلم قتل األخت جورج )"

البالغين ليكون محور الفيلم في أمريكا، حيث كانت الجهود المبذولة إلنشاء شخصيات سينمائية معقدة 

 اص مثل آندي وارهول وكينيث أنجرحد كبير على أشخ إلىالمخنثين مقصورة  أوللمثليين 

(Byron, 1967) على  ي الجنسيتصور شخصيات مثلالتي حفنة من األفالم األجنبية  هناك كان. و

م فإن جهود السينما األمريكية السائدة في تسويق األفال ذلكومع  التسامح،أنهم بشر معقدون يحق لهم 

في  1363عام  Stonewall في بعد أعمال الشغبو  .لم تبدأ حتى السبعينيات LGBT لجمهور

يين على أنهم المثل إلى، بدأت هوليوود في النظر من حركة تحرير المثليينانطالقها و  ،مدينة نيويورك

 (The Canadian Theatre Encyclopedia, 2013)  ."مجموعة ديموغرافية محتملة للمستهلكين

 فترة السبيعينيات

ليين المتحيزة من خالل عمل حركة حقوق المثتغيرت بعض القوانين المناهضة للمثليين والمواقف 

المرئية بشكل متزايد والمواقف العامة في أمريكا حول النشاط الجنسي البشري والجنس وأدوار النوع 

 االجتماعي نتيجة لحقوق المثليين وتحرير المرأة والثورة الجنسية.

أول محاولة لهوليوود لتسويق فيلم  ،1970)) عام (The Boys in the Bandكان فيلم )و 

جنس في ئي الثنا أوللمستهلكين المثليين وتقديم نظرة صادقة على ما يعنيه أن تكون رجاًل مثلًيا 

حافة ، غالًبا ما تم الترحيب به في الصسم نفسهمسرحية تحمل اإل إلى الفيلم الذييستند و  ،أمريكا

لصور ئق"، ولكن غالًبا ما تم انتقاده بسبب تعزيزه لبعض االسائدة باعتباره يقدم "عالمة بارزة من الحقا

http://www.canadiantheatre/
http://www.canadiantheatre/
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ظهار مجموعة من الرجال المثليين  النمطية المعادية للمثليين وإلخفاقه في التعامل مع حقوق المثليين وا 

 وثنائيي الجنس الذين هم جميًعا غير سعداء وبائسين ومشاكسين.

وتناولت ،  MGM، باالشتراك معFortune and Men's Eyes (1971) ، تم إنتاجفي المقابل

غير وصورت المثليين بطريقة "منفتحة وواقعية نسبًيا وغير نمطية و  ،قضية المثلية الجنسية في السجن

 كاريكاتورية.

فقد  ، The Boys in the Bandعلى الرغم من االنتقادات والنكسات التي تعرض لها فيلمو 

خاصًة إذا كان  ،السائد تدريجيًا خالل السبعينياتتحسنت معاملة المثلية الجنسية في الفيلم األمريكي 

 أو، (1973)ا جمهور مثلي الجنس، على سبيل المثال فيلم )أي شيء طبيعي جدً  إلىالفيلم موجًها 

  (.1376) و(، وأودي لبيلي ج1372) (، وكاباريه1375) فيلم أي شيء للجميع

على الرغم من التسامح المتزايد مع المثلية الجنسية خالل السبعينيات، إال أن بعض أفالم و 

خصيات تم تصوير ش، و مزحة أوالجنسية على أنها إهانة هوليوود طوال العقد ما زالت تصور المثلية 

لعالج ا إلى يحتاجونو خطرين و المثليين في بعض األحيان في األفالم السائدة على أنهم غير أسوياء 

 (The Canadian Theatre Encyclopedia, 2013)القتل.  أو

 فترة الثمانينيات

استخدمت بعض األفالم تعليقات معادية للمثليين، غالًبا ما أدلى بها بطل الرواية بطريقة لم يتم 

 الم مثلعلى سبيل المثال أف ،يتعلق بمجموعات األقليات األخرى القيام بها في أفالم هوليوود فيما

Cruising (1980) وWindows (1980)، صورت المثليين في ضوء سلبي ال هوادة فيه. 

استمر القبول المتزايد ببطء للمثلية الجنسية في األفالم حتى أوائل الثمانينيات، مع إضافة عاملين 
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دية اجديدين، النفوذ السياسي المتزايد للجماعات األصولية المسيحية الملتزمة بأجندة اجتماعية واقتص

 محافظة وتقليدية، وظهور فيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز(.

بعد عقود في منتصف الثمانينيات، نشأت حركة دينية سياسية منظمة في أمريكا لمعارضة حقوق 

نما النفوذ السياسي لـ "اليمين الديني"، كما أصبح معروًفا مع تزايد دوره في حيث  ،ممجتمع المي

، اليمين السياسي إلىمرشحي الحزب الجمهوري في الغالب، ودفع الحزب  المساعدة على انتخاب

ونتيجة لذلك، كان فيلم هوليوود في منتصف الثمانينيات، والذي صور المثليين على أنهم بشر معقدون 

يحق لهم التمتع بحقوقهم وكرامتهم، مسؤولية تجارية محتملة وكان معرًضا لخطر المقاطعة من معقل 

جمهور ي ل، بشكل أساسطوال الثمانينيات، إذا لم يتم إنتاج فيلم هوليوود نية المحافظةالحركة اليمي

غالًبا ما كان يتم تصوير المثلية الجنسية على أنها شيء و ليبرالي،  جمهور عالمي أومثلي الجنس 

 .خوف أوشفقة  أوتضحك عليه 

جنسية هوليوود للمثلية ال جنب مع نفوذ الجماعات المسيحية األصولية، تشكلت معاملة إلىجنبا 

والشخصيات المثليين أيًضا من خالل ظهور جائحة فيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز(. كان 

الجهل بالمرض وكيفية انتشاره أمًرا شائًعا، وساعدت حقيقة أن العديد من الضحايا األمريكيين األوائل 

 (GRID) لثنائيي الجنس في تغذية األسطورة التي أعطت المرض اسمه األو  أوكانوا رجااًل مثليين 

 اضطراب المناعة المرتبط بالمثليين(.) أي

مرض، اإلشارة إليه، انتشر الجهل بال أوعندما بدأت األفالم األمريكية السائدة في تصوير الوباء و 

ن الوباء كان أول فيلم أمريكي ع إليدز.ثلًيا، فال بد أنه مصاب بابما في ذلك فكرة أنه إذا كان المرء م

( تبعه فيلم تلفزيوني 1386)والجهل ورهاب المثلية الذي روج له فيلًما مستقاًل بعنوان "لمحات فراق" 
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مع باء وتأثيره على مجتهوليوود حول الو ل سائد أول فيلم ، وصدرAn Early Frost (1985)، رئيسي

 ( بعد بضع سنوات.1333(، تاله فيالدلفيا )1383طويل )في نهاية العقد بعنوان: رفيق  المثليين،

كل هذه األفالم واألفالم التليفزيونية األولية حول الوباء، اتبعت نمًطا ديموغرافًيا مشابًها في ذلك 

عليا، الطبقة ال أوالشخص المصاب باإليدز، حيث كان رجاًل أبيضا من عائلة من الطبقة المتوسطة 

يتم ان كفًيا. على الرغم من أن الشخصيات الجنسية المثلية والمرض غالًبا ما وكان عادًة حزيًنا وعاط

 .عرضهما في صورة سلبية، إال أنه تم عرضهما مًعا على أنهما شيء يمكن التحكم فيهما

(Morris, 2013) 

 بين أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات الفترة ما

في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، بدأت ردود الفعل الثقافية والسياسية التي حدثت ضد المثليين  "

في و وقضايا حقوق المثليين في االنخفاض، مما أثر على كيفية تعامل هوليود مع قضايا المثليين. 

حة اإليدز ائ، خرج المزيد من المثليين، بما في ذلك المشاهير والسياسيون، وقد أجبرت ج1388عام 

وفيروس نقص المناعة البشرية المجتمع األوسع على التحدث بصراحة أكثر عن النشاط الجنسي 

 البشري، بما في ذلك المثلية الجنسية.

لم يكن جيل "المثليين" األصغر سًنا من المثليين يخرجون في سن أصغر فحسب، بل شاركوا 

 يين".وائل منتصف التسعينيات، باسم "سينما المثلأيًضا في المساعدة في بناء ما أصبح معروًفا في أ

(Benshoff, 2008) 

 األفالم الملقبة بالعصر الحديث في التسعينيات

الجديدة في التسعينيات حقبة جديدة من األفالم المستقلة، حيث أن غالًبا  Queer مثلت سينما

كتابتها من قبل أشخاص مثليين بشكل علني، حيث ظهرت في الغالب  أوما كان يتم توجيهها 
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ة، وفي كثير هويتهم الجنسي أوشخصيات من مجتمع الميم الذين كانوا منفتحين بشأن ميولهم الجنسية 

فكرة أن  إلىمن األحيان رفضوا علًنا كاًل من )رهاب المثلية ورهاب المتحولين جنسيًا(، باإلضافة 

  .نماذج يحتذى بها سياسًيا أوفي الفيلم يجب أن تكون "إيجابية"  LGBT جميع شخصيات

جانب هذه األفالم المستقلة، بدأت هوليوود السائدة بشكل متزايد في التعامل مع المثلية  إلى

تمتع بالكرامة ق لها الالجنسية كجزء طبيعي من النشاط الجنسي البشري والمثليين كمجموعة أقلية، يح

التمييز  وأصبح التعصب الصريح ضد المثليين على الشاشة أشبه بالعنصرية العلنية كما أ ،واالحترام

جنس ي اليوأصبح نجوم هوليوود أكثر حماًسا للعب دور مثل ،معاداة السامية أولى أساس الجنس ع

، في البداية كانت معظم صور هوليوود هذه في سياق شخصيات مضحكة، كما هو الحال األفالمفي 

، (1994)ء ، وملكة الصحراDoubtfire  (1993)ة ، وفيلم السيد The Birdcage (1996)في فيلم

في حين أن الشخصيات المثلّية المحبوبة كانت أكثر شيوًعا في أفالم ، (1335) كل شيء على شكًرا

كانت  ،هوليوود السائدة، إال أن العالقات الجنسية المثلية والعروض العامة للعاطفة والعالقة الحميمة

ال تزال من المحرمات عموًما في أفالم هوليوود السائدة، لكن أصبح من الممكن أن يكون بطل 

، ولكن مقارنة بالشخصيات من جنسين  LGBTلــا  أفضل صديق له في فيلم هوليوود هو أوالرواية، 

. سمعدوًما على الشاشة من نفس الجن أو، كان ثمن هذا التقدم ضئياًل في األفالم مختلفين

(Piontek, 2012) 

 فترة القرن الواحد والعشرون

األفالم المستقلة التي تم إنتاجها بشكل أساسي لجمهور المثليين، لم يتغير  أوبعيًدا عن األفالم 

، والذي كان  Ang Lee's Brokeback Mountain (2005)هذا االتجاه حًقا في أمريكا حتى فيلم

ي كانت واحدة من أولى الصور المتحركة الرئيسية التو  ،الحديثةيسًيا في سينما المثليين معياًرا رئ
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 قدم الفيلم نظرة عامة جديدة عن المثلية الجنسية في ، حيثعرض قصة حب بدورين مثليين رائدينت

 ، Milk (2008)، و Monster (2003)خرى مثلاألفالم أما عن األالفيلم وفي المجتمع. 

ي ييز بممثلين وممثالت مشهورين تصور شخصيات مثلكلها تتمفكانت ، Black Swan (2010)و

حيث أصبح من الشائع جًدا في  ،ب والسعادة في المجتمعات القمعيةتبحث عن الح أنها الجنس

السينما الحديثة مشاهدة هذه األنواع من األدوار القيادية التي يؤديها المشاهير المشهورون، والتي 

  .كانت نادرة جًدا قبل عقود

 الحديثة الجنسية في الدراما األمريكيةالمثلية 

أن البعض يرى أن الدراما األمريكية ساهمت في  إلى( في مقال لها، "2517، أشارت )سويح

التغيير تجاه زواج المثليين بأمريكا، فعلى مر العقود لم يحدث الحراك والنشاط االجتماعي للمدافعين 

لى بين أفراد المجتمع، فقد كشفت دراسة )غالوب( ععن حقوق المثليين هذا التعاطف الكبير والتأييد 

بسبب عدد  2553المجتمع األمريكي عن ارتفاع تاريخي في نسبة المؤيدين لحقوق المثليين منذ عام 

، حيث شهد المجتمع األمريكي Modern Familyأبرزها مشاهدتهم للمسلسل الشهير  ،من العوامل

 مثليين يعيشون مع ابنتهم بالتبني.في المسلسل الذائع الصيت أول زوجين 

هو المعالجة الدرامية المبتكرة في تصوير جوانب أخرى  في هذا المسلسل الجديد في الموضوعو 

ي ما يتم التناول والتركيز على الصورة النمطية السلبية للمثليين، لكن ف لم يعهدها المشاهدون، فغالباً 

 لتهممن خالل اهتمامهم بتربية طف هذا المسلسل يظهر اهتمام الشخصيات المثلية بالحياة العائلية،

 واالعتناء بها".

اء ب( "أن تصوير الجانب العائلي في حياة المثليين، والتفاعل مع األقر 2517وقد رأت )سويح، 

والجيران، أسهم في تقبل الجمهور وبناء صورة ذهنية إيجابية عن المثليين. ووفقا الستطالع أجرته 
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أن تصوير الشخصيات المثلية في المسلسالت التلفزيونية، جعلهم  %27رجح حوالي  2512هوليوود 

يات المثلية صأكثر تأييدا للزواج بين المثليين، في حين عبر آخرون عن تعاطفهم الحديث تجاه الشخ

 في المسلسل".

 دراما األمريكية الموجهة لألطفالالمثلية الجنسية في ال

المراهقين لرسائل  أو( في مقالها "أن هناك خطورة حين يتعرض األطفال 2517، ترى )سويح

 الوحشسبيل المثال فيلم الحسناء و مبطنة وأخرى صريحة تتبنى حقوق المثليين في المجتمع، على 

(Beauty and the Beast)  ،من إنتاج ديزني الذي عرض ألول مرة أول شخصية مثلية في أفالمه

"، وهو 13حيث يتناول الفيلم شخصية مثلية بمزيد من االنفتاح في فيلم لألطفال، وقد صنف الفيلم "+

 ما يتطلب رقابة اآلباء واألمهات على األطفال دون سن الثالثة عشرة.

المعارضين لتقديم شخصيات مثلية لألطفال، ففي والية أالباما هذه الخطوة تعرضت لالنتقاد من 

تم إلغاء عرض الفيلم الحتوائه على شخصية مثلية، وفي ماليزيا استبعدت ديزني حذف مشاهد المثلية 

 الجنسية، بعدما طلبت ماليزيا إجراء تعديالت على الفيلم لعرضه.

ورت الذين شنوا حملة على ديزني التي ص الفيلم لم يسلم من االنتقاد حتى من المثليين أنفسهم

شريرة )غاستون( الذي يمثل الشخصية ال خصية )لوفو(، صديقالمثلي بصورة سيئة من خالل تقديم ش

 في الفيلم".

أن االتجاه الجديد اآلن هو التوجه لجمهور األطفال، ومحاولة  " إلى( 2517، وقد توصلت )سويح

ما، حيث رأت حقيقية في التلفزيون والسين أوصيات كرتونية الغرس الثقافي لحقوق المثليين عبر شخ

أن الخطورة تكمن في تلقي األطفال ما يعرض عليهم كحقائق في صورة محببة وطريفة ال تقبل النقد 

 والمراجعة، خصوصا إذا كانت المشاهدة بعيدة عن رقابة الوالدين".
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 لمسلسالت نتفليكسلقصدية العمدية ملخص المسلسالت المختارة للعينة ا

 رة وجميلةياشياء صغ مسلسل-1

وتوزيع  حلقات، من انتاج 15يتكون من موسم واحد ويتضمن  )دراما( من نوع مسلسل أمريكي

 .2525 سنة شبكة نتفليكس، صدر في

 القصة

ُيطيح هجوم بطالبة المعة في مدرسة باليه للنخبة، تواجه بديلتها عالًما مليًئا باألكاذيب والخيانة 

أنه يناقش العديد من القضايا االجتماعية لطالب رقص الباليه في  إلى، باإلضافة والمنافسة الشرسة

المثلية )ا القضايأكاديمية الرقص التي تجمع نخبة من الراقصين على مستوى العالم، ومن بين هذه 

 الجنسية(.

 ية في المسلسلالشخصيات المثل

، يظهر مثليته الجنسية لجميع الناس، يدخل ( عاما17) ب في أكاديمية الرقص، عمرهطال شاين:

 في عالقة غرامية مع)جايسون(.

متعدد الميول الجنسية، يخفي مثليته  ،( عاما17) ب في أكاديمية الرقص، عمرهطالأورين: 

 )شاين(. الجنسية عن الجميع عدا

 (.ويدخل في عالقة غرامية مع)شاين في العشريناتمدير مالي في شركة كبرى، عمره جايسون: 

 ، وهو متعدد الميول الجنسية.في الثالثيناتمدرب رقص في أكاديمية الرقص، عمره رامون: 

 ت، متزوج من)توفر(.في األربعيناعضو هيئة إدارية في أكاديمية الرقص، عمره آالن: 

 ، متزوج من)آالن(.في األربعينات مصور ناجح في عمله، عمره توفر:
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  (Anne with an E) باإلنجليزيةبياء ممدودة(  آن) -2

 يمويرا وال ، بالتعاون معلوسي مود مونتغمري مسلسل مقتبس من رواية للمؤلفة الكندية

وعرض عالميًا  شبكة سي بي سي عرض في كندا على قناة، ككاتبة ومنتجة بيكت

شبكة سي  على قناة الموسم األول عرضحلقة(.  27)م مواس 3ن من المسلسل مكو  ،نتفليكس على

والموسم الثاني في  ،-2017أيار- 12 في نتفليكس وعرض على ،2017-آذار- 19في بي سي

حصل المسلسل على جائزة الشاشة الكندية ألفضل مسلسل  ،2513، والموسم الثالث في 2518

عن  والتخلي التبني وناقش العديد من القضايا اإلجتماعية مثل ،2518و  2517درامي في عامي 

 ،الدينو  وحرية التعبير والعنصرية والالمساواة بين الجنسين واالمتثال والصدمة النفسية األطفال

 .13والمسلسل مصنف للفئة العمرية فوق سن ال

 القصة

يتناول مسلسل "آن" قصة بلوغ فتاة غريبة سّن الّرشد، تجاِبُه الصعاب والتحديات في سبيل الحّب 

يجاد مكاٍن لها في العالموتقّبل ا وتدور أحداث المسلسل في جزيرة األمير إدوارد في نهاية  ،آلخر وا 

عيش )أميبيث مكولتي(، الفتاة الصغيرة اليتيمة التي ت التاسع عشر حول آن شيرليت القرن تسعينّيا

 ،نيطفولة ُمعّنفة في المالجئ ومنازل الغرباء، ُترَسل بعدها عن طريق الخطأ للعيش مع أخت وأخ مسنَّ 

وماثيو كوثبريت )روبرت هولمز تومسون(، ( جيرالدين جيمس) تُبّدل آن حياة ماريال الوقت ومع مرور

كائها المتّقد وخيالها ة وذبل وحياة القرية الصغيرة بأكملها التي يعيشون فيها، وذلك بفضل روحها الفريد

وتعكس مغامرات آن القضايا الموضوعية التي يختبرها الناس في كل زماٍن، ومنها الهوّية  ،الخصب

 .واألنثوّية والتنّمر والتحّيز
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3


37 

 المثلية في المسلسل الشخصيات

جوزفين: سيدة كبيرة في السن، تعيش في مدينة شارلوت تاون، وهي عمة ديانا صديقة آن، 

 )غيرترود( لكنها توفيت. تزوجة من امرأة تدعىلجنس وكانت مويتضح الحقا أنها مثلية ا

 فيليبس: مدرس المدرسة، ويتضح الحقا أنه مثلي الجنس لكنه ال يعلن ذلك.

أكثر، وهو زميل آن في المدرسة، مثلي الجنس، مظهره أقرب  أو 13لــ كول: صبي في عمر ا

األنثوي ويتعرض للتنمر دائما من المعلم فيليبس وبعض الطالب، وهو بارع في الرسم وصنع  إلى

 .مجسمات من الطين

 النخبة مسلسل-3

خراج من تأليف إسباني درامي مسلسل هو وتوزيع  إنتاج، من وداريو مادروناكارلوس مونتيرو  وا 

نتاجه في مدينةنتفليكسشبكة  جميع تم إصدار و  ،مدريد ،سان لورنزو دي اإلسكولاير ، تم تصويره وا 

، في حين تم إطالق الموسم الثاني بأكمله 2018 أكتوبر  5 في نتفليكس حلقات الموسم األول على

ل إصدار الموسم الثاني وقب 2019 أغسطس وقد تلقى مراجعات إيجابية، في 2019 سبتمبر  6 في

 .2525، حيث صدر في الثالث هتم تجديد المسلسل لموسم

 القصة

لطبقة ألشخاص من ابعد انهيار مدرستهم، منح ثالثة من ا ،يحكي المسلسل قصة مراهقي ثانوية

سية )ميغيل هيران( منًحا درا )ميناء الحماني( وكريستيان )إيتزان إسكاميال( ونادية العاملة صامويل

بنائهم أفي إسبانيا، حيث يرسل األثرياء  الس إنسيناس إحدى المدارس الخاصة األكثر حصرية إلى

 مع تقدم السنة الدراسية تتشابك حياتهم في صراع بين أنماط االستياء والحسد.و ليدرسوا هناك، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2019
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 صامويل ومع ذلك فإن ،البداية من قبل الطالب األثرياء في الس إنسيناس، يتم نبذ الثالثة في

سه تصبح في الوقت نف ،ر والدها الفاسد على شركة البناء)ماريا بيدرازا(، التي يسيط يصادق مارينا

نادية قريبة من شقيق مارينا الذي يدعى غوزمان )ميغيل برنارديو( في هذه األثناء يشارك كريستيان 

 في عالقة ثالثية مع بولو )ألفارو ريكو( وكارال )إستر إكسبوزيتو(.

لمال الكسب ما يكفي من  سرا المخدرات( عمر)ناس، يبيع شقيق نادية المقربنسيخارج الس إ

سرعان ما أصبح صديًقا ألندر )أرون بايبر( والدته مديرة لمدرسة الس  ،للهرب من والديه المحافظين

دأت أيًضا بوكذلك تبدأ عالقة بين مارينا وصامويل، ولكنها  ،ناس، عمر وأندر يبدآن عالقة سريةإنسي

)جايمي لورنتي(، األخ األكبر لصامويل الذي خرج من السجن قبل فترة  عالقة غرامية مع نانو

 قصيرة.
 الشخصيات المثلية في المسلسل

، يبيع المخدرات، يسعى لكسب المال بهذه الطريقة للتحرر ( عاما17) ، عمرهي مسلمعمر: صب

 من سلطة والديه المحافظين.

والدته مديرة المدرسة ومتقبلة لمثليته، يدخل  ( عاما،17) عمرهطالب في مدرسة النخبة، أندر: 

 في عالقة غرامية مع عمر.

 متعدد الميول الجنسية. ( عاما،17) طالب في مدرسة النخبة، عمرهبولو: 

 ( عاما، متعدد الميول الجنسية.17) طالب في مدرسة النخبة، عمرهكريستيان: 
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 الصلة ذات السَّاِبَقة الدراسات :ثالثا

 عالمهناك ندرة في المحتوى الرقمي العربي لألدبيات التي تناولت قضية المثلية الجنسية في اإل

ت ذات ذكر بعًضا من األدبيا علىوتأتي الباحثة في هذا الصدد  خاص،بوجه عام ونتفليكس بوجه 

 النحو التالي: علىالمراجع األجنبية 

 عالمعن المثلية في اإل السابقةالدراسات 

"تأثير نماذج وسائل اإلعالم على صورة  (2011) وجيلليانواألولى: دراسة جوميلليون  الدِّراَسة
 المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي" "دراسة مسحية":

حول هوية المثليين والمثليات ومزدوجي الميل  عالمتأثير وسائل اإلتفحص  إلىهدفت الدراسة 

تائج وتشير ن ،والمقابالت المتعمقة باستخدام استطالعين المنهج المسحي، واستخدمت (GLB)يالجنس

أن ، وبفي والية تكساس ( مشاركا للمسح الميداني126بأنه استجاب ) 1الدراسة لالستطالع رقم 

قدوة من خالل تقديم ال وهوياتهم الحاليةللعلن أثرت على إدراكهم لذاتهم وخروجهم  عالموسائل اإل

رجال( أن وسائل  3نساء و 6)المكونة من  كشفت المقابالت، فقد 2 رقم في الدراسةأما واإللهام. 

الدراسة  إليها تالنتائج التي توصلوأشارت  ،بمثابة مصدر للفخر واإللهام والراحةو  قدوة كانت عالماإل

 بشكل إيجابي على هوية أثيرتال  دور فيلها  عالمفي اإلGLB) ) أن زيادة توافر نماذج إلىعموما 

 .(GLB) األشخاص

 " "دراسة تحليلية":الجنسية المثلية العوامل واآلثار" (2013) الثَّانية: دراسة الميزر الدراسة

بيان مفهوم الجنسية المثلية وما مدى انتشارها في المجتمعات العربية، وبيان  إلىهدفت الدراسة 

 ، واآلثار الناجمة عنالمساهمة في ظهور الجنسية المثليةالعوامل أبرز سمات شخصية المثلي، و 

وجهة نظر مهنة الخدمة  ، وبيانالجنسية الحلول المناسبة لمواجهة ظاهرة المثلية، و الجنسية المثلية
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، واستخدمت الباحثة منهج تحليل المضمون للدراسات السابقة، الجنسية المثليةاالجتماعية نحو ظاهرة 

تعددت  أنه  إلىالكتب واألبحاث العلمية أداة لجمع البيانات، وقد أشارت نتائج الدراسة  باإلضافة إلى

على مدى العصور وباختالف ثقافة الجنسية  المثليةظاهرة  إلىوجهات النظر واختلفت النظرة 

المجتمعات، ففي المجتمعات الغربية وخاصة في العصر الراهن أصبح ينظر إليها كحق من حقوق 

نسان حر في جسده يفعل به ما يشاء، أما في الدول االسالمية والعربية انطالقًا من أن اإل االنسان

 .دينياً و  غير مقبولة اجتماعياً  المثلية الجنسية فتعد ظاهرة

محتوى مقارن وتحليل للتركيبة  :Netflix الشبكة مقابل " (2017) : دراسة كورفيلدالثَّاِلَثةالدراسة 
 "دراسة مقارنة": Netflixالتلفزيون والبرمجة األصلية لـ  ذروةالسكانية عبر أوقات 

مواضيع كالعرق والعمر Netflix الكشف عن كيفية عرض تلفزيونات الذروة و إلىهدفت الدراسة 

كما  ،التركيبة السكانية المختلفة عبر منصات تلفزيونية متعددة وتقارن ،والمهنة والجريمة والجنس

المساهمة في التأثيرات التجريبية والمسوحية من خالل توفير معلومات أساسية مهمة  إلىتهدف 

. Netflixومحدثة حول الكمية وجودة هذه التركيبة السكانية التلفزيونية عبر قنوات الذروة وتلفزيون 

ذه الفئات، لدعم لهنية مما قدم اأنه تم فحص التمثيالت الحالية للتركيبة السكا إلىتشير نتائج الدراسة و 

تكشف النتائج اإلجمالية لهذه الدراسة أنه بينما ال تزال هناك اختالفات في كيفية تمثيل األقليات كما 

 أتهاتعمل البرامج التلفزيونية الحديثة التي أنش عام،والشخصيات النسائية عبر التلفزيون بشكل 

Netflix  ابًقا. وذات مغزى لمن كانوا منسيين سعلى تقليل هذا التشويه وتقديم المزيد من أدوار متنوعة 

التمثيل اإلعالمي للـشخصيات الخيالية مثلية الجنس " (2017) : دراسة سيفالدِّراَسة الرَّاِبَعة
 " "دراسة تحليلية للمحتوى النوعي":والمثليات

يين ي للشخصيات الخيالية للمثلعالمالمساهمة في فهم كيفية التمثيل اإل إلىالدراسة  هدفت

لمختلفة تستكشف النظرية العوامل المؤثرة ا، حيث والسحاقيات في المسلسالت التلفزيونية األمريكية
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المفاهيم المتعلقة بالتفاعلية غير المتجانسة التي تستنتج من نظريات الجنس والعالقات  وخصائص

ي خصائص فيتم إجراؤه من أجل التحقيق والذي  النوعي،تحليل المحتوى  واستخدمت منهج، الجنسية

وعناصر المثليين والمثليات في المسلسل التلفزيوني. بموجب هذا تم استخدام األدوات التحليلية لهذا 

 اإلطار المفاهيمي لفهم خصائص وعناصر الصورة النمطية للجنس والجوانب الجنسية والشرير

ت األربعة مسلسالأن ال إلى الدراسة تشير نتائجو )حوار المشاهد(.  الضحية ونمط الحياة في نصوصو 

وال يزال  ،لديها طرق مختلفة لتصوير خصائص وعناصر شخصيات المثليين والمثليات المدروسة

على الرغم من أن المسلسالت األربعة المدروسة في  ،عدم المتجانس مستمًرا في المسلسل األمريكي

م ولديهم مهن ألطفالههذه الدراسة حققت بعض التقدم اإليجابي في تمثيل مثليي الجنس، كونهم آباء 

فادها أن أن يرسل رسالة م ويمكن للتلفزيونكانت نتائج هذه الدراسة أفضل مما كان متوقعا ناجحة، و 

 المثليين والمثليات مثل أي شخص آخر تماًما ويمكنهم إظهار ذلك من خالل سلسلة تعكس الواقع.

)المثليين( في البث التلفزيوني و  LGBT تحليل تمثيل" (2018دراسة كوك ): الَخاِمَسةالدراسة 
 " "دراسة تحليلية":المتدفق ينالتلفزيو 

عبر تسع منصات  2517-2516تحليل تسعة برامج تلفزيونية من موسم  إلىهدفت الدراسة 

تخدمت الدراسة منهج واس ،للبث والتدفق لفهم تمثيل المثليات والمثليين والمخنثين والمتحولين جنسيا

بواسطة أمبر رالي  2556تقوم الدراسة بتحليل المحتوى المنشور في عام تحليل المحتوى، حيث 

 التلفزيوني. 2551وجنيفر لوكاس اللذان درسا موسم 

على التلفزيون عن عام  LGBT فهم كيف تغير تمثيل شخصيات إلىتهدف هذه الدراسة و 

أن تمثيل  إلىتشير النتائج و  ،منصات البث عن عروض البثوكيف يختلف التمثيل على  ،2551

ُتصوَّر  LGBTوأن شخصيات  ،2551شخصيات المخنثين والمتحولين جنسيا قد ازداد منذ عام 
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ُيظهر التحليل أيًضا أن تمثيل الشخصيات المخنثين و  ، 2551إلظهار المودة أكثر مما شوهد في عام 

 بشكل عامو في بعض النواحي و  ،وراء السحاقيات والرجال المثليين والمتحولين جنسًيا ال يزال متأخًرا

 LGBT جتمعقام م، حيث هناك تمثيل أكثر للمثليين على منصات البث أكثر من البث التلفزيوني

تحسن تمثيل المثليين  إلىباإلضافة  عام،بشكل  2551بخطوات ال حصر لها نحو القبول السائد منذ 

ال سيما شخصيات المخنثين والمتحولين  الشخصيات،من خالل وجود المزيد من  2551منذ عام 

 والسماح لشخصيات النكات،ومن خالل تغيير في لهجة  ،2551جنسيًا غير موجود في عام 

LGBT  .بالقيام بالمزيد من عروض المودة 

لبي ، التي تAmazonوHulu و Netflix مثلن منصات البث الجديدة أ إلىوتشير النتائج 

في  LGBT وشخصيات، عاليةبأعداد تقوم بإنتاج عروض  احتياجات الجماهير المتخصصة،

 على الرغم من أن بعض النقاد قد اقترحوا أن شخصياتتأثيرا، العروض  أكثرعروض البث قدمت 

LGBT  هم أكثر عرضة لالنخراط في سلوك مدمر للذات كاالنتحار، إال أن هذه العينة الصغيرة من

 ذات داللة إحصائية. أوإيذاء النفس  أون معدالت تعاطي المخدرات أالبرامج لم تجد 
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 : وأبرز ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة ،التعليق على الدراسات السابقة

بكة المثلية الجنسية على ش الدراسة عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوعتختلف هذه  .1

تأثير  ةاسة، فقد اهتمت الدراسات السابقة بدراسئة التطبيقية للدر من حيث إختالف البينتفليكس 

إلعالمي كيفية التمثيل اي و حول هوية المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنس وسائل اإلعالم

كيفية عرض و  لخيالية للمثليين والسحاقيات في المسلسالت التلفزيونية األمريكيةللشخصيات ا

باإلضافة إلى  مواضيع كالعرق والعمر والمهنة والجريمة والجنس Netflixتلفزيونات الذروة و

لتطبيقية ا بيان مفهوم الجنسية المثلية وما مدى انتشارها في المجتمعات العربية، بينما كانت البيئة

 .الدراسة شبكة نتفليكس العالمية على وجه الخصوص لهذه

بكة كيفية عرض شوأن أبرز ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة أنها تدرس  .2

 أثير وسائل اإلعالمت تدرسنتفليكس العالمية للمثلية الجنسية والمثليين، فقد كانت أغلب الدراسات 

جوميلليون كما جاءت في دراسة  (GLB)ي ومزدوجي الميل الجنسحول هوية المثليين والمثليات 

بيان مفهوم الجنسية المثلية وما مدى انتشارها في المجتمعات العربية  ، و(2511وجيلليانو )

مواضيع Netflix كيفية عرض تلفزيونات الذروة و، و (2513دراسة الميزر )كما وردت في 

التركيبة السكانية المختلفة عبر منصات  وتقارن ،كالعرق والعمر والمهنة والجريمة والجنس

كيفية التمثيل اإلعالمي للشخصيات (، و 2517) كورفيلدكما جاءت في دراسة  تلفزيونية متعددة

لمفاهيم المتعلقة ا خصائصو  الخيالية للمثليين والسحاقيات في المسلسالت التلفزيونية األمريكية

وردت في  الجنسية كمابالتفاعلية غير المتجانسة التي تستنتج من نظريات الجنس والعالقات 

 (، 2517دراسة سيف )

 .وتختلف هذه الدراسة عن بعض الدراسات السابقة من حيث مجتمع البحث وعينتها .3
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إلى تحسن النتائج  أشارت ( من حيث النتائج، حيث2518تتشابه هذه الدراسة مع دراسة كوك ) .4

من خالل وجود المزيد من الشخصيات، ال سيما شخصيات  2551تمثيل المثليين منذ عام 

، ومن خالل تغيير في لهجة النكات، 2551المخنثين والمتحولين جنسيًا غير موجود في عام 

إلى أن منصات ، كما أشارت بالقيام بالمزيد من عروض المودة LGBTوالسماح لشخصيات 

، التي تلبي احتياجات الجماهير المتخصصة، Amazonو Huluو Netflixالجديدة مثل البث 

في عروض البث قدمت أكثر العروض  LGBTتقوم بإنتاج عروض بأعداد عالية، وشخصيات 

 .تأثيرا

معظم الدراسات السابقة متشابهة مع هذه الدراسة من خالل المنهج المستخدم )المنهج الوصفي  .5

 .التحليلي(

تأثير تفحص موضوع المثلية الجنسية من حيث أنها  لباحثة بأن الدراسات السابقة تناولتوترى ا

بيان مفهوم الجنسية ، و (GLB)يحول هوية المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنس وسائل اإلعالم

والمهنة مواضيع كالعرق والعمر Netflix كيفية عرض تلفزيونات الذروة والمثلية ومدى انتشارها، و 

كيفية التمثيل اإلعالمي للشخصيات الخيالية للمثليين والسحاقيات في المسلسالت ، و والجريمة والجنس

ية، ، ولكن لم تتطرق أي دراسة لعرض كيفية عرض شبكة نتفليكس للملثلية الجنسالتلفزيونية األمريكية

 .لسابقة كما تحدثنا سابقاً ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة وهذا ما يميزها عن باقي الدراسات ا
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 :الثالث الفصل
 واالجراءات( )الطريقة الدراسة منهجية
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 الفصل الثالث
  منهجية الدراسة )الطريقة واالجراءات(

 الدراسة منهج 3-1

البحوث الوصفية، حيث استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المضمون والذي  إلىتنتمي هذه الدراسة 

لمادة لالمضمون الصريح  أو تي تستخدم في وصف المحتوى الظاهريعد أحد األساليب البحثية ال

ليل المحتوى تح إلىية وصفا موضوعيا ومنتظما وكميا. ويعد بمثابة أسلوب البحث الذي يهدف عالماإل

  المضمون الصريح لمادة االتصال ووصفها وصفا موضوعيا وكميا باألرقام. أوالظاهري 

، وهو منهٌج يهتم  بتصويِر الوضِع الراهنِ و  الحادثة،  وأ اعتمدِت الدراسُة على المنهِج الوصفيِّ

 ويحددُ َها، و بِ الظروَف التي تحيُط  إلىَعَلْيَها، إضافة العوامَل التى تؤثُر و  فهو يصُف خصائَصها

الَتصو ِر ن ِبَناء َكْي َيَتَمَكن الباحث م راِت التى تؤثُر على تلك الظاهرةالعالقاِت االرتباطيِة بيَن المتغي

، يالتنبُؤ واالستنتاُج باألوضاِع المستقبليِة التي ستؤوُل إليها هذه الظاهرة )المغربالَِّذي يتيح  الشاملِ 

2553). 

من ِخالل  ستدالالتٍ ا إلىَيْهِدُف ِللُوُصوِل  بأّنه أسلوٌب بحثيٌّ ُيَعرُِّف هولستي تحليَل المضموِن 

عمليُة تحليِل المضموِن تعد  (. 2554 )طعمية، ِبَطِريَقة موضوعية تشخيِص صفاٍت محددٍة للرسائلِ 

خطوة ُمَتقدَمة ِفي الَبْحث العلمي، َتْسَتَخِدم لالكتشاف بأسلوب علمي يجعل مدلول االكتشاف ُمَحدَّد 

 (.2515 )سميسم، َناِصر واألوزان، بغض النظر َعن َشْخِصية الباحثالعَ 

لمسلسالت ا مناسبًا للدراسِة الحاليِة ألن هذه الدراسَة تسعى لتحليِل مضمونِ  األسلوبُيَعد  هذا 

  قامت بتوزيعها شبكة نتفليكس والتي ناقشت موضوع المثلية الجنسية. أوالتي أنتجتها 
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 الدراسة مجتمع 3-2

حداِت الظاهرِة تحت البحث، فقد يكوُن المجتمُع الو  أومفرداِت الُيقصُد بمجتمِع الدراسِة جميُع 

(. وفي الدراسِة 73 ، 2009،النعيمي) امجموعٍة من األفراِد في منطقٍة م أومكونًا من سكاِن مدينِة 

نتفليكس  قامت بتوزيعها عالميا شبكة أونتجتها أمن المسلسالت التي الدراسِة الحاليِة َيتكوُن مجتمُع 

 العدد.(، ولصعوبة حصر عدد هذه المسلسالت لم يتم ذكر 2525 إلى 2517من عام )

 الدراسة عينة 3-3

( مسلسالت 3)اختيار تمحيث  الدراسة،بناًء على مجتمع  عمدية قصديةاختيار عينة تم 

من هذه المسلسالت  اثنين منحيث أن ، (2525 إلى 2517( حلقة تم إنتاجها من )61)بمجموع

 ( Tiny pretty Things، )أشياء صغيرة وجميلة تفليكس وهما:انتاج وتوزيع شبكة ن

( من انتاج بيليكان باليه والموزع Anne With an E، )آن بياء ممدودة (، ومسلسلElite، و)النخبة

 جميعها موضوع المثلية الجنسية. وتطرقتعالميا شبكة نتفليكس، 

طر في استمارة خاصة تحتوي على أ المناسبة تحليل المضمون تم وضع التصنيفات وإلجراءات

تقوم الباحثة في استخالصها طبقًا للمضمون ونوعيته ومحتواه، والهدف من التحليل واستخالص 

تيح لي األطر، هو استخدامه في وصف المضمون، وتحقيق نسبة عالية من الشمول والموضوعية،

 القدرة على استخراج النتائج.إمكانية التحليل بسهولة و 

 وحدة وأسلوب التحليل

اعتمدت الدراسة على وحدة الموضوع المتعلق بالمثلية الجنسية على شبكة نتفليكس، باعتبارها 

 أنسب الوحدات مالئمة لتحليل هذه الدراسة. 

ظرية التأطير نتها وتحليِل نتائِجها على في إطارها النظريِّ وصياغِة أسئل هذه الدراسةُ  تعتمدُ 

 "من أهم النظريات الَِّتي تعمل َعَلى َهِذِه النظرية ّية وتعتبرعالماإل (framing theoryي )عالماإل
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احدًة من الروافِد يِّ و عالمُتَعد  نظريُة تحليِل اإلطاِر اإلواالتصال، " عالمتفسير َنتَاِئج أبحاث ُعلوم اإل

ّيِة التى عالمدراساِت االتصاِل حيُث تسمُح للباحِث بقياِس المحتوى الضمنيِّ للرسائِل اإلالحديثِة في 

تشكيِل األفكاِر  في عالم، وتقّدُم هذه النظريُة تفسيرًا ُمنتَظمًا لدوِر وسائِل اإلعالمتعكُسها وسائُل اإل

 "لك القضاياالمعرفيِة والوجدانيِة لت واالتجاهاِت حياَل القضايا البارزِة وعالقِة ذلَك باستجاباِت الجمهورِ 

     (.348، 2554 ،مكاوى والسيد)

يًة حوَل موضوعاٍت معينٍة فتحدُث التأثيَر القويَّ والفعاَل مع إعالممضاميَن  للمتلّقيتُقّدُم إذ "

 "صادقو التأكيِد على أّن كلَّ ما يتلقاُه الشخُص هو الحديُث الحقيقي  ومصدُرُه المعلوماتي  دقيٌق 

على فحِص واستكشاِف مدى ما تقوُم ّيِة عالماأُلُطِر اإل، العتماِد نظريِة تحليِل (2010،28)العدوي،

ٍة يُة في تأطيِرها للمشكلِة ومدى تأثيرها بالتبعيِة في مستوياِت فهِم الجمهوِر لقضيعالمبه الوسيلُة اإل

 ما.

 الدراسة أداة 3-4

 والمعلومات:مصدرين أساسيين لجمع البيانات  باستخدام الباحثة قامت

 ( األوليةالمصادر الرئيسية:) احثُة َصمََّمِت الب ،الجوانب التحليلية لموضوع البحث لمعالجة

قامت  أوتجْتها التي أن مسلسالتالتي اختارتها الباحثةُ من ال مسلسالتاستمارةً لتحليِل مضموِن ال

، واألساليِب من أفكاٍر وشخصيات هذه المسلسالتلتحليِل ما تحتويه  نتفليكسشبكُة بتوزيعها 

زام واألخذ مع االلتموضوع المثلية الجنسية، معالجِة في  مسلسالتالتي يعتمُد عليها صانعو ال

 بعين االعتبار الشروط العلمية الالزمة.

 سلسالت ممضمون ال افيه فرغتت التي االستماراالباحثة لجمع البيانات األولية من خالل  لجأت

مع االلتزام  ،شاهد التي ستتضمن مايدل على المثلية الجنسيةلمكميا ونوعيا لومن ثم تصنيفها 

 واألخذ بعين االعتبار الشروط العلمية الالزمة.
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 :الباحثة في الجانب النظري للبحث عن مصادر البيانات الثانوية  اعتمدت المصادر الثانوية

والتي تمثلت بالكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، 

واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، باإلضافة للبحث والمطالعة في مواقع 

 .االنترنت المختلفة

 األداة صدق 3-5

الباحثة بعرض أداة الدراسة، والمتمثلة باستمارة تحليل المضمون قامت للتأكد من صدق األداة، 

، والفنانين، والنقاد، لألخذ بمالحظاتهم، وبعد تلقي عالمعلى عدد من المحكمين، من أساتذة اإل

 للتطبيق.الباحثة على إجراء التعديالت المناسبة، لتصبح صالحة  عملتالمالحظات، 

 األداة ثبات 3-6

ي تناولت تارة التالمخ مسلسالتمن ال القصدية عينةالتحليل  من خالل األداةالتحقق من ثبات  تم .1

 .المثلية الجنسية على شبكة نتفليكسموضوع 

ِمن عينة الدراسة ِمن  %15أما ثبات نتائج التحليل َفَقد َتمَّ التأكد ِمْنُه ِمن ِخالَل إعادة تحليل  .2

 .وهَو مرتفع، ِممَّا يؤكد صدق تطبيق األداة %31آخرين، وبلغ معامل الثبات  قبل باحثين

 الدراسة متغيرات 3-7

 على شبكة نتفليكس. الجنسية لمثليةا :المتغير التابع

 :لمتغيرات الوصفية المستقلةا

 أنماط َوأْنَواع الشَّْخِصيات المثلية الَِّتي تقدمها نتفليكس. -

 الكيفية الَِّتي تعلن ِفيَها الشَّْخِصيات المثلية َعْن نفسها ِفي ُمَسلسالت نتفلكس. -

 الرسائل الواضحة التي تقدمها نتفليكس عن المثلية الجنسية. -
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 الرسائل الضمنية التي تقدمها نتفليكس عن المثلية الجنسية. -

 .القضايا التي تناولتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين -

 األطر التي قدمتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين. -

 األدوار االجتماعية للمثليين التي ظهرت في مسلسالت نتفليكس. -

 الدراسة أنموذج 3-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القضايا التي 

تناولتها مسلسالت 

نتفليكس فيما 

 يخص المثليين

األطر التي قدمتها 

مسلسالت نتفليكس 

فيما يخص 

 المثليين.

الكيفية التي تعلن بها 

الشخصيات المثلية 

عن نفسها في 

 مسلسالت نتفليكس

الرسائل الواضحة 

التي تقدمها 

 نتفليكس عن

 المثلية الجنسية

الرسائل الضمنية 

التي تقدمها 

نتفليكس عن 

 المثلية الجنسية

األدوار االجتماعية 

للمثليين التي 

ظهرت في 

 مسلسالت نتفليكس

أنماط وأنواع 

 المثلية الشخصيات

التي تقدمها 

 نتفليكس

المثلية الجنسية على 

 شبكة نتفليكس
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 يتضمن هذا الفصل اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
 األول بالسؤال المتعلقة النتائج

ل: النتائج المتعلقة ب  َما أنماط َوأْنَواع الشَّْخِصيات المثلية الَِّتي تقدمها نتفليكس؟السؤال األوَّ

 ظهر ِمن ِخالَل تحليل عينة الدراسة َما يأتي: 

 شخصيات العمل .أ

( شخصية، حيث 14أن عدد الشخصيات المثلية في المسلسالت بلغت) الدراسةأظهرت نتائج 

 بينما بلغ عدد الشخصيات الثانوية ،%78.5( شخصية بنسبة 11) بلغ عدد الشخصيات الرئيسية

 .%21.4 ( شخصيات بنسبة3)

 

78.50%

21.40%

(11)عدد الشخصيات الرئيسية ( 3)عدد الشخصيات الثانوية

( ش   ة14ع د ال    ات ال  ل ة في ال  ل الت بلغ )  
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 أعمار الشخصيات .ب

 تنوعا في الفئة العمرية للشخصيات المثلية في المسلسل وهي كالتالي: الدراسةأظهرت نتائج 

( شخصيات بنسبة 7( سنة بعدد )17 إلى 13)ـ بلغ عدد الشخصيات التي يتراوح عمرها بين ال

( 23 إلى 25)لــ ا، وبهذا تعتبر الفئة العمرية الغالبة، تلتها الشخصيات التي يتراوح عمرها بين 55%

 إلى 45)ــ تلتها الشخصيات التي يتراوح عمرها بين ال ،%14.2( شخصيتان وبنسبة 2) سنة بعدد

تلتها الشخصيات التي يتراوح عمرها  ،%14.2( شخصيتان وبنسبة 2) ( سنة بنفس النسبة أي43

الشخصيات التي يتراوح عمرها بين ، و %7.1( شخص ونسبة 1( سنة بعدد)33 إلى 35بين ال)

 75)ــ الشخصيات التي يتراوح عمرها بين ال، و %7.1( شخص ونسبة 1( سنة بعدد)63 إلى 65ال)

 .%7.1( شخص ونسبة 1) ( سنة بعدد75 إلى

 

 

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

عدد الشخصيات التي
يتراوح عمرها بين 

سنة ( 17إلى 13)ال
شخصيات ( 7)بعدد 

، %50بنسبة 

راوح الشخصيات التي يت
إلى 20)عمرها بين ال

( 2)سنة بعدد( 29
شخصيتان وبنسبة 

14.2%

راوح الشخصيات التي يت
إلى 40)عمرها بين ال

بة سنة بنفس النس( 49
شخصيتان ( 2)أي

%14.2وبنسبة 

راوح الشخصيات التي يت
إلى 30)عمرها بين ال

( 1)سنة بعدد( 39
%7.1شخص ونسبة 

والشخصيات التي 
يتراوح عمرها بين 

سنة ( 69إلى 60)ال
شخص ونسبة ( 1)بعدد

7.1%

والشخصيات التي 
يتراوح عمرها بين 

سنة ( 75إلى 70)ال
شخص ونسبة ( 1)بعدد

7.1.%
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 واهتمامات الشخصياتنشاطات  .ج

 إلى( شخصية، تم التوصل 14)بعد رصد الشخصيات الرئيسة والثانوية موضع التحليل والبالغة

ي حين كان ف ،%21.4( شخصيات درامية وبنسبة 3ل) القيام بنشـــاط أوعدم ظهور اهتمام 

 .هتمامات وقمن بنشاطاتا %78.5( شخصية ونسبة 11)خرى والبالغةألللشـــخصيات ا

 يل الجنسي للشخصياتالم .د

 أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك تعددا في الميل الجنسي للشخصيات، وهي كالتالي:

بينما  ،%78.5( شخصية ونسبة 11بلغ عدد الشخصيات التي لديها ميول جنسية )مثلية فقط( )

 . %21.4( شخصيات وبنسبة 3بلغ عدد الشخصيات المثلية )متعددة الميول الجنسية( )

 الشخصيات المثليةجنس  .ه

أظهرت نتائج الدراسة بأن عدد الذكور المثليين في مسلسالت نتفليكس هي الفئة الغالبة، حيث 

 . %14.2 ( أنثى بنسبة2بينما بلغ عدد اإلناث) ،%85.7( ذكر وبنسبة 12بلغ عدد الذكور)

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

(  11( )مثلية فقط)عدد الشخصيات التي لديها ميول جنسية 
%78.5شخصية ونسبة 

شخصيات ( 3( )متعددة الميول الجنسية)عدد الشخصيات المثلية 
%.21.4وبنسبة 
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 الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج

 فلكس؟َكْيَف تعلن الشَّْخِصيات المثلية َعْن نفسها ِفي ُمَسلسالت نتالسؤال الثَّاِني: النتائج المتعلقة ب

الثة أن هناك ثُوُجود أربع َعْشَرة َشْخِصية مثلية ِفي مسلسالت العينة، و  أظهرت نتائج الدراسة

لغ عدد بَمع اآلَخِريَن ِفي مسلسالت نتفليكس، َفَقد  إعالن المثليين عن مثليتهم طرق أنماط مختلفة من

، بينما بلغ عدد الشخصيات %55( شخصيات وبنسبة 7) الشخصيات الصريحة مع المثليين فقط

، أما الفئة الثالثة هي %42.8( شخصيات وبنسبة 6)جميع فئات المجتمع( ) الصريحة مع الجميع

 . %7.1 ( شخصية وبنسبة1) التي تخفي مثليتها عن الجميع، حيث بلغ عددها

 

85.70%

14.20%

%85.7ذكر وبنسبة ( 12)عدد الذكور %.14.2أنثى بنسبة ( 2)عدد اإلناث
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 حيث المدة الزمنيةنوع العالقة المثلية من 

 أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك ثالثة أنواع للمدة الزمنية في العالقة المثلية، وهي:

( أشخاص مثليين تجمعهم 8طويلة األمد، وقصيرة األمد، وغير محدد، حيث تبين أن هناك)

أي الفئة الغالبة، بينما كان عدد الشخصيات التي تجمعها عالقة  %57.1عالقة طويلة األمد بنسبة 

 ، ولم تظهر أي عالقة بمدة زمنية غير محددة.%42.8 ( شخصيات بنسبة6قصيرة األمد)

 
 الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج

  لجنسية؟اما الرسائل الواضحة التي تقدمها نتفليكس عن المثلية  :السؤال الثَّاِلثالنتائج المتعلقة ب

أظهرت نتائج تحليل عينة الدراسة وجود عدد ِمن الرَّساِئل الواضحة الَِّتي تقدمها نتفليكس َعْن 

 تشكل عائالت مترابطة، ورومانسية، يتشارك الزوجان المثلية الجنسية مثل أن الشَّْخِصيات المثلية

ن أمثلة نة والنجاح ِفي عملهما، ومِ ِفيِها ِفي كل َشيء، ويساعدان اآلَخِريَن، ويتمتعان بالحكمة والرزا

 .)أشياء صغيرة وجميلة( في مسلسل )توفر وآالن( شخصيتاَهِذِه الشخصيات 

57.10%

42.80%

0%

%57أشخاص مثليين تجمعهم عالقة طويلة األمد بنسبة ( 8)

%42.8شخصيات بنسبة  ( 6)عدد الشخصيات التي تجمعها عالقة قصيرة األمد

عالقة بمدة زمنية غير محددة
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ة ِبالُحّب ُوُجود َعالَقة جنسية َطِبيِعيَّة َبْيَن المثليين، مليئ إلىَكَما تشير َمَشاِهد مسلسالت العينة 

ن ما َيْحصل َعاَدة َبْيَن األزواج غير المثليين م إلىوالحنان، والتعبير َعن اإلعجاب المتبادل، إضافة 

اء صغيرة )أشي ِفي ُمَسْلَسل )شاين وجايسون(غيرة من اآلَخِريَن، وَهَذا ما ظهر من ِخالل شخصيتي 

 وجميلة(.

وِمن الرسائل الواضحة الَِّتي ظهرت ِفي التحليل أن الشخصيات المثلية تتمتع بالثقافة العالية، 

 . ة الُكُتب، خاصة إذا كاَن المؤلف مثلي الجنسواالهتمام بمطالع

ذا كاَن المثلي من َعاِئَلة مسلمة فإنه يخفي مثليته ِبَسَبب نمط عيش والديه المحافظ، وحرمة  وا 

ذِلَك ِفي الشريعة اإلسالمية، َوَكذِلَك فإن ِرَساَلة َواِضَحة أْخَرى ظهرت من ِخالل القول إن الـُمْسِلميَن 

 ال َيَتَحدَّثون ِفي األمور الجنسية. 
 الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج

 ما الرسائل الضمنية التي تقدمها نتفليكس عن المثلية الجنسية؟ السؤال الرَّاِبع:النتائج المتعلقة ب

أظهرت نتائج تحليل عينة الدراسة وجود عدد ِمن الرَّساِئل الضمنية الَِّتي تقدمها نتفليكس َعْن 

، من غيرها أكثرالمثلية الجنسية مثل أن الشَّْخِصيات المثلية عاطفية، ورومانسية، ومتفهمة للحب 

ية المثلية تجعل الحياة الزوجن وِمن جهة أْخَرى َفُهَناَك رسائل تَُبيِّ دوة لغيرها في الحب والوفاء، قَوِهَي 

 تي تناسبها،بالطريقة الندم، ألنَّ َهِذِه الشخصيات تعيش  أو ،تجملالمثلي يعيش على طبيعته دون 

 سواء َعَلى ُمْسَتَوى الَعالَقة َبْيَن الشخص َوَنْفسه، َوَبْينه َوَبْيَن اآلَخِريَن.

كرم و  اْلَحياة،لخبرة في وا بالحكمة ِفيِها تتمتعِريَقة َكَما تظهر َهِذِه الرسائل الشَّْخصيَّة المثلية ِبطَ 

 البشاشة، كما أنها تشعر باآلخرين وتساعدهم على حل أزماتهم الماديةوالكرم بصفة عامة و  الضيافة

 تزرع الثقة بالنفس في اآلخرين.، و اآلخر على طموحه وتشجع الشخصوتحفظ كرامتهم 
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لكتب َكإِنساٍن متفهم ومؤثر، مثقف ويهتم بقراءة اَوِفي َمَشاِهد أْخَرى تظهر الشَّْخصيَّة المثلية 

غيره من المثليين ويشاركهم أسرارهم ويتأثر بثقة اآلخرين به، ويعيش لحظته ثق بدائما، كما أنه ي

 الحالية ضمن قناعاته ِبالُحّب.

الحفالت االجتماعية هتم بت ، فكاهيةثلية ِفي مسلسالت العينة َكَما كشفت الدِّراَسة أن الشَّْخصيَّة الم

ا، َوَعَلى سبيل غيرهومنفتحة على الحياة أكثر من  والثقافية وترك األثر الجميل في نفوس الحاضرين

اللطف بأنها شخصية تتمتع ب، )آن بياء ممدودة( ُمَسْلَسلِفي  )كول( ظهرت شخصية الصبيالمثال 

 عن مثليته بوضوح أمام من يتفهمه، ويخفي مثليته أمام من ال يعبروالتهذيب والوضوح والصراحة، 

، واثق من نفسه  لكنه غالبا ما يتعرض للتنمر من اآلخرين ألن اآلخرين يعتبرونه مختلف، يتفهمه

ة حتى ى لو أن هويته الجنسية طبيعيإال أنه على الرغم من ذلك لديه صبر كبير على التنمر ويتمن

قدرة  بالمقابل هلدياليتعرض للتنمر، يطمح للحرية باستمرار، وتحتويه العمة جوزفين دائما وتدعمه، و 

ألصل في يرى أن ا، وهو فنان بارع في النحت وصنع التماثيل الطينية. كبيرة على مواساة اآلخرين

لميول عن طبيعة ا الكتفاء واالكتمال، بغض النظربناء العالقات ينبني على السعادة والشعور با

، ويرى أن زواج المثليين من بعضهم البعض يزيد من احتماالت غير مثلية( أوالجنسية )سواء مثلية 

 السعادة.

حاول يبأنه  )آن بياء ممدودة( ِفي مسلسل )فيليبس(الـُمَعلم ظهرت شخصية وِمن جهة أْخَرى 

 خرظهار كرهه للشخص المثلي اآلإيحاول الزواج الطبيعي من امرأة، و إخفاء هويته الجنسية بمحاولة 

بب له ، ينكر مثليته بينه وبين نفسه ومرتبط بامرأة وهذا يسليبعد الشكوك عنهويتنمر عليه  )كول(

التعاسة، كما أنه يفرض سلطته على خطيبته غير المثلية من باب السخط وعدم رضاه عن العالقة 

 أن الَعالَقة المثلية تزيد من السعادة.    إلىمن المالحظ أن َبْعض الرسائل تشير  الطبيعية.
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 الخامس بالسؤال المتعلقة النتائج

القضايا التي تناولتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص : ما الَخاِمسالسؤال النتائج المتعلقة ب
 ؟المثليين

ه تم حصرها في يث أنيخص المثليين، حتعددت القضايا التي تناولتها مسلسالت نتفليكس فيما 

نجاحه في الحياة ( كشخصية المثلي في المجتمعقضايا مركزية، وتتمثل هذه القضايا ب) الدراسة بسبع

حاربته للتنمر وم واالجتهاد في األداء الوظيفي والمجتمعي، خر وثقة المثليين في أقرانهموالتفهم لآل

تيكيت، أما القضية الثان الذي يتعرض له ومساندة الفئات المستضعفة ية األخرى وما يتمتع من ذوق وا 

مه ودعمه ( كتمتعه بالطموح وتفاؤله ورومانسيته وكر شخصية المثلي على المستوى الفردي)ــ فتمثلت ب

 لآلخرين ووضوحه وحكمته وثقافته ومامدى اعتباره قدوة لآلخرين، أما القضية الثالثة فتمثلت بمناقشة

وتفاهمهم  ( كالتفاني والترابط القوي بين األزواجبين المثليين في العالقة الزوجيةالصفات اإليجابية )

العالقة )ـ ـانعدامها بينهم، أما عن القضية الرابعة فتمثلت ب أوواإلخالص والوفاء بينهم وقلة الخالفات 

حديث عن ل( كمدح العالقة بينهم واالهتمام بمقدمات العالقة والصراحة في االجنسية بين المثليين

كالمظاهر  (سلبية للعالقة المثليةال )اآلثارــ القضية الخامسة ب َوجاَءتالممارسة ومدح المالبس المثيرة، 

الشكلية غير الجسدية والعجب وحب الذات والغيرة والخيانة واألنانية والعنف والرغبة في لمس اآلخرين 

رض له الجنسية في الزواج الطبيعي، وما يتعوالرغبة في إخفاء الهوية  ،وابتزاز المثلي للمثلي اآلخر

ة على سلبية العالقة المثلي)َحول  َفَكاَنتالمثلي من ابتزاز من مثلي آخر، أما عن القضية السادسة 

( كالرغبة في التحرر من السلطة الدينية واالجتماعية واستغالل المجتمع للمثلي وما يتعرض المجتمع

 عدم تقبل المثلية في بعض المجتمعات، وتمثلت إلىإلضافة له المثلي من عنف مجتمعي وتنمر با

ي الكحول ( على سبيل المثال تعاطمقترنة بالسلوك المثليالسلبية الممارسات )الــ القضية السابعة ب

 بدرجة عالية، وتعاطي المخدرات والتجارة بالمخدرات والميل لإلجرام.
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 السادس بالسؤال المتعلقة النتائج

  ما األطر التي قدمتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين؟: السادسالسؤال المتعلقة بالنتائج 

 في مسلسالت نتفليكس المثلية الجنسية وأطر تقديمها -

 وأأظهرت نتائج الدراسة المسحية بشقيها الوصفي والتحليلي ألطر المسلسالت التي أنتجتها 

( ضمن العينة العمدية القصدية 2525 إلى 2517)قامت بتوزيعها شبكة نتفليكس وعرضتها من الفترة 

 المختارة ما يأتي:

 إطار شخصية المثلي في المجتمع -1

 لق بشخصية المثلي في الـُمْجَتَمعتتع اطارا لقضايا( 11) بروز أحد عشر الدراسةأظهرت نتائج 

 َعَشَرة شخصية مثلية ظهرت ِفي مسلسالت العينة.  لالربع

حب اللقاءات الجماعية ، و %32.8نسبة بو  َشْخِصية 13ُمكررًا ِعْنَد  اْلَحياة جاءالنجاح في 

 َشْخِصية 12ِعْنَد  ، تالها التفهم لآلخر%32.8\ نسبةبو  َشْخِصية 13ِعْنَد ِعْنَد  (13)تكرر والحفالت

الثقة ، و %78.5وبنسبة  َشْخِصية (11) عند الجرأة وتحدي الروتين، تلتها %85.7 تكرار نسبةبو 

جاء  االجتهاد في األداء الوظيفي والمجتمعيو  ،%78.5( وبنسبة 11) تكررت ِعْندَ  العالية في أقرانهم

تلتها  ،%78.5وبنسبة  َشْخِصية( 11)الَتَنم ر جاء ِعْنَد ومحاربة  ،%78.5( مرة وبنسبة 11)ِعْنَد 

مساندة الفئات المستضعفة ، و %71.4 وبنسبةَشْخصيات ( 15)ِعْنَد  العالية في المثليين بتكرارالثقة 

 َشْخصيات( 15)تكرر ِعْنَد  الذوق واإلتيكيت ،%71.4وبنسبة  َشْخصيات( 15)تكررت ِعْنَد  األخرى

 .%64.2بنسبة و  َشْخصيات( 3)ِعْنَد  دعم المثليين ألقرانهم ، تالها%71.4وبنسبة 
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 أطر شخصية المثلي على المستوى الفردي -2

ة المثلي على متأصلة في شخصي لصفات طاراً إ( 14) أربعة عشر بروز الدراسةأظهرت نتائج 

 المستوى الفردي َوَقْد تكرر ِعْنَد عدد من الشخصيات كاآلتي: 

ونسبة ( مرة 13) بتكرار، ومنفتح غير منغلق %32.8نسبة ( مرة و 13) يتمتع بالطموح بتكرار

نسبة  ( مرة و12) تالها متفائل بتكرار، %32.8( مرة ونسبة 13) بتكراروواثق من نفسه  ،32.8%

( مرة 11) ، تالها كريم بتكرار%85.7نسبة و  ( مرة12) بتكرار )عاطفي( رومانسي، و 85.7%

 ( مرة11) بتكرارومساند وداعم لآلخرين  ،%78.5( مرة ونسبة 11) بتكرار، وحنون %78.5نسبة و 

 ( مرات ونسبة15) تالها واضح بتكرار ،%78.5( مرة ونسبة 11) بتكرار ومتفهم ،%78.5ونسبة 

 ( مرات ونسبة 3) تالها حكيم بتكرار، %71.4( مرات ونسبة 15بتكرار)، وفكاهي 71.4%

 .%42.8نسبة ( مرات و 6) تالها قدوة بتكرار ،%64.2( مرات ونسبة  3) بتكرار، ومثقف 64.2%
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 الصفات اإليجابية بين المثليين في العالقة الزوجية أطر -3

 أو يةبين المثليين في العالقة الزوجيجابية أطر للصفات اإل سبعة بروز الدراسةأظهرت نتائج 

 كل صفة ِعْنَد عدد من الشخصيات األربع َعْشَرة ِوفًقا لـما يأتي:  تاالرتباط المثلي، َوَقْد تكرر 

( مرة 11) بتكرار عالقة مقبولة من اآلخرينتلتها  ،%85.7ونسبة ( مرة 12) بتكرارالتفاني 

( مرة ونسبة 11) بتكراروتفاهم  ،%78.5( مرة ونسبة 11) بتكرار وترابط قوي ،%78.5ونسبة 

 ، تالها الزواج المثالي بتكرار%57.1 ( مرات ونسبة8) بتكرار وفاءالخالص و تالها اإل ،78.5%

 .%35.7نسبة ( مرات و 5) بتكرار انعدامها أوقلة الخالفات ، تلتها %55نسبة ( مرات و 7)
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مرة ( 12)التفاني بتكرار

عالقة مقبولة من اآلخرين 

مرة ( 11)ترابط قوي بتكرار

مرة ( 11)وتفاهم بتكرار

مرات ( 8)اإلخالص والوفاء بتكرار

مرات ( 7)الزواج المثالي بتكرار

مرات ( 5)قلة الخالفات أو انعدامها بتكرار
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 أطر العالقة الجنسية بين المثليين -4

ألطر من ِخالل تكرار َهِذِه االعالقة الجنسية بين المثليين  أطر َعدًدا من الدراسةأظهرت نتائج 

 ِعْنَد الشخصيات األربع عشر ِوفًقا لـما َيأِتي: 

( مرات 7) بتكرار االهتمام بمقدمات العالقةتالها  ،%78.5( مرة ونسبة 11بتكرار) مدح العالقة

تلتها  ،%55( مرات ونسبة 7) بتكرار ر لممارسة العالقةثمحاولة إيجاد فرص أكو  ،%55ونسبة 

 مدح المالبس المثيرة، تالها %35.7 ( مرات ونسبة5) بتكرار الصراحة في الحديث عن الممارسة

 .%14.2 ة ونسبة( مر 2) بتكرار

 األطر التي تعكس آثارا سلبية للعالقة المثلية -5

ل العالقة المثلية وهي َوَقْد ر من خاليظه سلبياً  ( إطاراً 11راسة أحد عشر)الدأظهرت نتائج 

 تكررت ِعْنَد الشخصيات األربع َعْشَرة ِوفًقا لـما َيأِتي: 

، تالها العجب وحب الذات %57.1 ( مرات ونسبة8بتكرار) المظاهر الشكلية غير الجسدية

 بتكرار، تلتها الخيانة %42.8 ( مرات ونسبة6) ، والغيرة بتكرار%42.8 ( مرات ونسبة6) بتكرار
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مرات ( 7)ومحاولة إيجاد فرص أكبر لممارسة العالقة بتكرار

مرات ( 5)الصراحة في الحديث عن الممارسة بتكرا

مرة ( 2)مدح المالبس المثيرة بتكرار
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( 4) بتكرار، والعنف %28.5 ( مرات ونسبة4) ، تلتها األنانية بتكرار%35.7( مرات ونسبة 5)

تالها ابتزاز ، %28.5ونسبة  ( مرات4) بتكرار الرغبة في لمس اآلخرين ،%28.5مرات ونسبة 

 الرغبة في إخفاء الهوية بالزواج الطبيعي، و %21.4 ( مرات ونسبة3) المثلي للمثلي اآلخر بتكرار

ظهار العضالتو  ،%21.4( مرات ونسبة 3) بتكرار ( مرات ونسبة 3) بتكرار االهتمام بالجسد وا 

 .%14.2 ونسبة( مرة 2) بتكرار االستغالل )من مثلي لمثلي(تالها  ،21.4%

 األطر التي تعكس سلبية العالقة المثلية على المجتمع -6

 وهي: تعكس سلبية العالقة المثلية على المجتمعالدراسة سبعة حاالت أظهرت نتائج 

تالها  ،%57.1( مرات ونسبة 8بتكرار) الرغبة في التحرر من السلطة الدينية واالجتماعية

( مرات 4بتكرار)تالها العنف المجتمعي  ،%35.7رات ونسبة ( م5بتكرار) استغالل المجتمع للمثلي

 بتكرارتالها االضطهاد  ،%28.5( مرات ونسبة 4بتكرار) ابتزاز المجتمع للمثليو  ،%28.5ونسبة 

تالها عدم التقبل للمثلية  ،%21.4( مرات ونسبة 3) بتكراروالتنمر  ،%21.4( مرات ونسبة 3)

 .%7.1( مرة ونسبة 1) بتكرار
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 األطر التي تعكس ممارسات سلبية مقترنة بالسلوك المثلي -7

ترنة بالسلوك المثلي ِعْنَد عدد من ممارسات سلبية مقة أطر لالدراسة أربعأظهرت نتائج 

 الشخصيات المثلية تكررت ِوفًقا لـما َيأِتي: 

 المخدرات تعاطيو ، %14.2ونسبة ( مرة 2بتكرار) تعاطي الكحول بدرجة عالية )إدمان(

الميل لإلجرام ، و %7.1 ( مرة ونسبة1) تلتها تجارة المخدرات بتكرار ،%14.2( مرة ونسبة 2بتكرار)

 .%7.1 ( مرة ونسبة1) بتكرار )القتل(
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 السابع بالسؤال المتعلقة النتائج

ما األدوار االجتماعية للمثليين التي ظهرت في مسلسالت : السؤال السابعالنتائج المتعلقة ب
 ؟نتفليكس

 )المهنة( الشخصيات أعمال

 ،%35.7( أشخاص ونسبة 5) تنوعت أعمال الشخصيات المثلية بين أعمال فنية بمعدل

( شخصية في 1( شخصية يعمالن في مجال رقص الباليه في أكاديمية لرقص الباليه، و)2وتشمل)

( شخصية 1( شخصية في مجال األدب والكتابة، و)1مجال النحت وصناعة التماثيل الطينية، و)

( 1، و)%21.4( أشخاص في مجال اإلدارة بنسبة 3) في مجال التصوير الفوتوغرافي. بينما يعمل

( شخصية في مجال التدريب 1، و)%7.1)معلم مدرسة( بنسبة  ي مجال التعليم المدرسيشخصية ف

. %7.1( شخصية يعمل بائع مخدرات بنسبة 1، و)%7.1)مدرب رقص( ونسبة  على رقص الباليه

 .  %21.4تعمل )ألنهم طلبة في المدرسة( بنسبة  ( شخصيات ال3) بينما تبين أن هناك
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

شة ئج مناق  األول بالسؤال المتعلقة النتا

ل: َما أنماط َوأْنَواع الشَّْخِصيات المثلية الَِّتي تقدمها مسلسالت مناقشة النتائج المتعلقة ب السؤال األوَّ
 نتفليكس؟

( شخصية، حيث 14) أن عدد الشخصيات المثلية في المسلسالت بلغت الدراسةأظهرت نتائج 

، ( شخصيات3) عدد الشخصيات الثانوية كانبينما ، ( شخصية11) بلغ عدد الشخصيات الرئيسية

يات دون حيث بلغ عدد الشخص تنوعا في الفئة العمرية للشخصيات المثلية في المسلسلكما أظهرت 

وبهذا تعتبر الفئة العمرية الغالبة، بينما تراوح عمر  %55نسبة ( سبعة شخصيات أي ب17)ــ سن ال

( عاما، كما كشفت نتائج الدراسة أن غالبية 75 إلى 25)ــ ( شخصيات األخرى بين ال7)ــ ال

ليس لديها أية نشاطات ( فقط 3) ، بينمانشاطات واهتمامات( شخصية تمارس 11) الشخصيات بعدد

فقد أظهرت الدراسة أن هناك نمطان في ميل  جنسي للشخصياتالميل الوعلى صعيد  واهتمامات.

( شخصية، في 11) )المثلية فقط( هي الفئة الغالبة إذ بلغ عددهم الشخصيات، حيث أن الشخصيات

)متعددة الميول( ثالثة شخصيات فقط، كما أظهرت الدراسة أن جنس ــ حين بلغ عدد الشخصيات ال

( 2) ( شخصية بينما كان عدد اإلناث12) حيث بلغ عددهمالشخصيات الغالبة كانت من الذكور 

 عالمإلتفترض أن وسائل اي والتي عالموتأتي هذه النتيجة في إطار فرضية التأطير اإلشخصية، 

تركز في رسائلها على جوانب معينة أي تحديدها أطرا بعينها يستخدمها الجمهـــور لتقويـــم القضايا ما 

اتجاهاته نحو األحداث والقضايا المختلفة تتشكل في ضوء تأثرهم يعني أن معلومات الجمهور و 

 ، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسةلتلك األحداث ضمن أطر ما عالمبمعالجة وسائل اإل

أن تمثيل شخصيات المخنثين والمتحولين جنسيا قد ازداد منذ عام  حيث أكدت على( 2518، )كوك

التي  ،Amazonو Hulu و Netflix مثلن منصات البث الجديدة أ إلىتشير النتائج حيث  ،2551
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في  LGBT وشخصيات، عاليةبأعداد تقوم بإنتاج عروض  تلبي احتياجات الجماهير المتخصصة،

 .تأثيراً العروض  أكثرعروض البث قدمت 
شة ئج مناق  الثاني بالسؤال المتعلقة النتا

َسلسالت َكْيَف تعلن الشَّْخِصيات المثلية َعْن نفسها ِفي مُ السؤال الثَّاني: ب النتائج المتعلقة ُمَناَقَشة
 نتفلكس؟

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ثالثة أنماط مختلفة من طرق إعالن المثليين عن مثليتهم َمع 

( شخصيات صرحت عن مثليتها مع المثليين فقط، 7) اآلَخِريَن، حيث كان من الواضح أن هناك

 فقط ( شخصية1) مثليتها للجميع دون مواربة، وجدير بالذكر أن ( شخصيات عن6) بينما صرحت

لم تصرح عن مثليتها ألحد. أما عن نوع العالقة المثلية من حيث المدة الزمنية، فقد أظهرت نتائج 

الدراسة بأن هناك ثالثة أنواع للمدة الزمنية في العالقة المثلية، حيث بلغ عدد الشخصيات التي 

أي الفئة الغالبة، بينما بلغ عدد الشخصيات  أشخاص( 8) لة األمد( ثمانية)طوي ارتبطت بعالقات

( شخصيات، ولم تظهر أي عالقة بمدة زمنية)غير محددة(، 6) التي تجمعها عالقة قصيرة األمد

سب مغزاها أن األحداث تكت"تفترض  ي والتيعالموتأتي هذه النتيجة في إطار فرضية التأطير اإل

غفـــال أخرى، و (frame) ارعن طريق وضعها في إط فاإلطار فكـــرة محورية  ،التركيز على جوانـــب وا 

ليون جوميل) وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة". لها األحداث الخاصة بقضية معينةتنظم حو 

( مشاركا في 126) على أثرت عالموسائل اإلأن  إلىحيث خلصت الدراسة ، (2511، وجيلليانو

، بحيث (GLB) يحول هوية المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسلمسح الميداني استطالع ل

، اإللهاممن خالل تقديم القدوة و  وهوياتهم الحاليةللعلن على إدراكهم لذاتهم وخروجهم  قامت بالتأثير

 ، كما أشارتمصدر للفخر واإللهام والراحةو  قدوة بمثابة كانت عالمأن وسائل اإل إلىباإلضافة 

بشكل إيجابي  أثيرتال  دور فيلها  عالمفي اإلGLB) ) أن زيادة توافر نماذج إلىعموما الدراسة 

 .(GLB) األشخاص على هوية
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شة ئج مناق  الثالث بالسؤال المتعلقة النتا

ن عالسؤال الثَّاِلث: ما الرسائل الواضحة التي تقدمها ُمَسلسالت نتفليكس النتائج المتعلقة ب مناقشة
 المثلية الجنسية؟

أظهرت نتائج تحليل عينة الدراسة وجود عدد ِمن الرَّساِئل الواضحة الَِّتي تقدمها نتفليكس َعْن 

ومن أبرز هذه الرسائل هي صورة الزواج المثلي، وطرق تعارف ، وكلها إيجابية، المثلية الجنسية

فكاهة واإلطراء وتفاصيلها، والحكمة والثقافة والالمثليين ببعضهم البعض، وأنماط العالقة الجنسية بينهم 

أن تي تؤكد على ي والعالمالتي يتمتع بها المثليين، وتأتي هذه النتيجة في إطار فرضية التأطير اإل

لجمهـــور ا بعينها يستخدمها تركز في رسائلها على جوانب معينة أي تحديدها أطرا عالموسائل اإل

 حداث والقضايا المختلفة تتشكل فيألمات الجمهور واتجاهاته نحو ان معلو أ أي ،لتقويـــم القضايا

 كما أنها تتوافق مع هذه النظريةما، طر أضمن  لتلك األحداث عالماإلضوء تأثرهم بمعالجة وسائل 

كيز أخرى، وهذا ما يظهر في التر تقليل التركيز على قضايا  أوفي إبراز بعض القضايا، واخفاء 

( 2518)كوك،  وهذا ما أشارت إليه نتائج دراسة ،القضايا في هذين المسلسلينالكبير على هذه 

وأن  ،2551أن تمثيل شخصيات المخنثين والمتحولين جنسيا قد ازداد منذ عام والتي أكدت على 

 LGBT قام مجتمع، حيث 2551ُتصوَّر إلظهار المودة أكثر مما شوهد في عام  LGBTشخصيات 

 تحسن تمثيل المثليين إلىعام، باإلضافة بشكل  2551القبول السائد منذ بخطوات ال حصر لها نحو 

بالقيام بالمزيد من  LGBT والسماح لشخصيات النكات،ومن خالل تغيير في لهجة في هذا العام 

جوميلليون )، وال بد من التأكيد على أن نتائج الدراسة الحالية تتفق أيضا مع نتائج دراسة عروض المودة

 أثيرتال  دور فيلها  عالمفي اإلGLB) ) أن زيادة توافر نماذج( والتي أكدت على 2511، وجيلليانو

 .(GLB) األشخاص بشكل إيجابي على هوية
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شة ئج مناق  الرابع بالسؤال المتعلقة النتا

السؤال الرَّاِبع: ما الرسائل الضمنية التي تقدمها ُمَسلسالت نتفليكس عن النتائج المتعلقة ب مناقشة
  المثلية الجنسية؟

يكس َعْن الَِّتي تقدمها نتفل الضمنيةأظهرت نتائج تحليل عينة الدراسة وجود عدد ِمن الرَّساِئل 

انسية، الشَّْخِصيات المثلية عاطفية، ورومأن  ومن أبرز هذه الرسائل، وكلها إيجابية، المثلية الجنسية

دوة لغيرها في الحب والوفاء، وِمن جهة أْخَرى َفُهَناَك رسائل قَوِهَي ، أكثر من غيرهاومتفهمة للحب 

 َهِذِه الشخصيات ندم، ألنَّ  أو ،تجملالحياة الزوجية المثلية تجعل المثلي يعيش على طبيعته دون تَُبيِّن 

 َن اآلَخِريَن.سواء َعَلى ُمْسَتَوى الَعالَقة َبْيَن الشخص َوَنْفسه، َوَبْينه َوَبيْ  بالطريقة التي تناسبها،تعيش 

كرم و  اْلَحياة،لخبرة في وا بالحكمة ِفيِها تتمتعَكَما تظهر َهِذِه الرسائل الشَّْخصيَّة المثلية ِبَطِريَقة 

 المادية على حل أزماتهم البشاشة، كما أنها تشعر باآلخرين وتساعدهموالكرم بصفة عامة و  الضيافة

تأتي هذه و تزرع الثقة بالنفس في اآلخرين، ، و وتحفظ كرامتهم و تشجع الشخص اآلخر على طموحه

توى أنها تسمُح للباحِث بقياِس المح "ي والتي تؤكد على عالمالنتيجة في إطار فرضية التأطير اإل

دوِر وسائِل ، كما أنها تقّدُم تفسيرًا ُمنتَظمًا لعالمّيِة التى تعكُسها وسائُل اإلعالمالضمنيِّ للرسائِل اإل

في تشكيِل األفكاِر واالتجاهاِت حياَل القضايا البارزِة وعالقِة ذلَك باستجاباِت الجمهوِر المعرفيِة  عالماإل

( 2511ليانو، جوميلليون وجيل) ما أشارت إليه دراسة وتتفق هذه النتيجة مع ،"والوجدانيِة لتلك القضايا

مسح الميداني استطالع لل ( مشاركا في126) على أثرت عالموسائل اإلأن  إلىصت الدراسة حيث خل

على إدراكهم  ، بحيث قامت بالتأثير(GLB) يحول هوية المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنس

 .من خالل تقديم القدوة واإللهام وهوياتهم الحاليةللعلن لذاتهم وخروجهم 
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شة ئج مناق  الخامس بالسؤال المتعلقة النتا

ص القضايا التي تناولتها مسلسالت نتفليكس فيما يخما : الخامسالسؤال النتائج المتعلقة بمناقشة 
 ؟المثليين

عن تعدد القضايا التي تناولتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين، الدراسة  نتائج كشفت

يين في الصفات اإليجابية بين المثلو  المجتمعالفردي و على المستوى شخصية المثلي حيث تناولت 

هذه النتيجة  ، وتأتيسلبية العالقة المثلية على المجتمعآثار العالقة المثلية و  إلى، باإلضافة العالقة

عينٍة يًة حوَل موضوعاٍت مإعالمللمتلّقي مضاميَن  تُقّدُم  ي والتيعالمفي إطار فرضية التأطير اإل

ُه القويَّ والفعاَل مع التأكيِد على أّن كلَّ ما يتلقاهُ الشخُص هو الحديُث الحقيقي  ومصدرُ فتحدُث التأثيَر 

ن أ إلىتشير النتائج ( حيث 2518وهذه النتيجة تتفق مع دراسة)كوك، ، المعلوماتي  دقيٌق وصادق

التي تلبي احتياجات الجماهير و ، (AmazonوHulu و Netflix) مثلمنصات البث الجديدة 

في عروض البث قدمت ( LGBT)ــ ال وشخصيات، عاليةبأعداد تقوم بإنتاج عروض  المتخصصة،

 .تأثيراالعروض  أكثر
شة ئج مناق  السادس بالسؤال المتعلقة النتا

ما األطر التي قدمتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص : السادسالسؤال النتائج المتعلقة بمناقشة 
   المثليين؟

سلسالت التي مبأن هناك سبعة أطر للأظهرت نتائج الدراسة المسحية بشقيها الوصفي والتحليلي 

( ضمن العينة 2525 إلى 2517قامت بتوزيعها شبكة نتفليكس وعرضتها من الفترة ) أوأنتجتها 

ر أط، و إطار شخصية المثلي في المجتمع،  وتكونت هذه األطر من العمدية القصدية المختارة

 ،أطر الصفات اإليجابية بين المثليين في العالقة الزوجية، و المثلي على المستوى الفرديشخصية 

األطر التي  ،األطر التي تعكس آثارا سلبية للعالقة المثلية، و أطر العالقة الجنسية بين المثليينو 

وك لاألطر التي تعكس ممارسات سلبية مقترنة بالس، و تعكس سلبية العالقة المثلية على المجتمع

 اترضيوتأتي هذه النتيجة في إطار ف، وقد تم الكشف عن النسب المئوية لتفاصيل كل إطار، المثلي
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، (frame)طار إعن طريق وضعها في  داث تكتسب مغزاهاألحن اأتفترض والتي  يعالمالتأطير اإل

ــال ا  والتركيز على جوانـــب و  ي المرجعيـــة المختلفـــة فـــر ألطســـتعانة باالا إلى، باإلضافة خرىأغفـ

ايـــا حـــداث والقضألاالتـــي يصدرهـــا الـــرأي العام تجاه  اختالف األحكام إلىيؤدي  يةعالمإلالرســـالة ا

أن المسلسالت األربعة  إلىتشير النتائج  ( حيث2517)سيف،  وهذه النتيجة تتفق مع دراسة، المختلفة

 .المدروسة لديها طرق مختلفة لتصوير خصائص وعناصر شخصيات المثليين والمثليات
شة ئج مناق  السابع بالسؤال المتعلقة النتا

ما األدوار االجتماعية للمثليين التي ظهرت في مسلسالت : السابعالسؤال النتائج المتعلقة بمناقشة 
 ؟نتفليكس

نسبة ( شخصية و 11)ــ الدراسة عن أن عدد الشخصيات المثلية العاملة بلغ ال نتائج كشفت

 لىإأعمال الشخصيات المثلية بين أعمال فنية )وهي الغالبة( باإلضافة ، حيث تنوعت 78.5%

 األعمال اإلدارية والتعليم والتدريب ورقص الباليه وبيع المخدرات، بينما بلغ عدد الشخصيات التي ال

 يعالمالتأطير اإل اتوتأتي هذه النتيجة في إطار فرضي، %21.4( شخصيات وبنسبة 3) تعمل

عينها ب تركز في رسائلها على جوانب معينة أي تحديدها أطرا عالموسائل اإلوالتي تؤكد على أن 

والقضايا  حداثألن معلومات الجمهور واتجاهاته نحو اأما يعني  ،الجمهـــور لتقويـــم القضايا يستخدمها

تفق هذه وتما، طر أضمن  لتلك األحداث عالماإلالمختلفة تتشكل في ضوء تأثرهم بمعالجة وسائل 

الرغم من أن المسلسالت األربعة المدروسة أنه بعلى ( والتي أكدت 2517)سيف،  النتيجة مع دراسة

هم ولديهم مهن ألطفالحققت بعض التقدم اإليجابي في تمثيل مثليي الجنس، كونهم آباء  دراستهفي 

 ويمكن للتلفزيون أن يرسل رسالة مفادها أن كانت نتائج هذه الدراسة أفضل مما كان متوقعاً ، ناجحة

 ،المثليين والمثليات مثل أي شخص آخر تماًما ويمكنهم إظهار ذلك من خالل سلسلة تعكس الواقع

أنه بينما ال تزال هناك ( والتي أكدت على 2517، )كورفيلد كما تتفق نتائج الدراسة مع دراسة

اختالفات في كيفية تمثيل األقليات والشخصيات النسائية عبر التلفزيون بشكل عام، تعمل البرامج 
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على تقليل هذا التشويه وتقديم المزيد من أدوار متنوعة وذات  Netflixالتلفزيونية الحديثة التي أنشأتها 

 ابًقا.مغزى لمن كانوا منسيين س

 اتاالستنتاج

، ظمكس لصورة المثليين كان إيجابيا في المعيمن هذا المنطلق، نستنتج مما سبق أن عرض نتفل

في المسلسالت، حيث كان شابا )ذكرا في األغلب( صريحا ويسعى  ةفقد ظهر المثلي في أدوار أساسي

 جماعية والحفالتلعالقة طويلة، على المستوى االجتماعي هو ناجح واجتماعي ويحب اللقاءات ال

فيا، ال تهد وظيمتحدية ألخطاء المجتمع جريء وواثق في نفسه، هو أيضا مج ةوهو شخصية متفهم

الشخصي  . أما على المستوىقليات والضعفاء، وهو ذو ذوق عالد األو لغيره، يسانأيرضى بالتنمر له 

قف وي، مثفهو طموح ومنفتح للرأي اآلخر، متفائل و رومانسي، هو أيضا كريم وحنون حكيم وق

 .ويملك حسا فكاهيا عاليا

، مما مالخالفات، مثالي ومخلص ومتفه ن المثلي قليلكا فقدأما على مستوى العالقة الزوجية 

 .%73ى جدا بنسبه تصل إل ةالقات زوجية مترابطأنتج ع

جيدا  هتميمتكاملة األركان، فهو  ةليا يسعى لعالقأما على مستوى العالقة الجنسية فقد كان مثا

، صريح، ال يدع فرصة ال يستغلها بإحكام، وهو يمدح تلك العالقة وشريكه بمقدمات العالقة الجنسية

 كلما سنحت الفرصة.

لقد ظهر المثلي خاليا من السلبيات إال بنسب قليلة، فقد ظهرت الخيانة واألنانية والعنف والنفاق 

واالبتزاز واالستغالل بنسب قليلة جدا. كما أن مؤلفي المسلسالت لم يظهروه مجرما أو مدمنا إال 

 .قليلة جدابنسب 
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كس، أو بين لى شبكة نتفليهناك عدم توازن بين اإليجابية والسلبية في عرض صورة المثليين ع

ية، والتي للصورة اإليجاب اوتضخيم االصورة النمطية والصورة الواقعية، حيث تبين أن هناك تركيز 

 تخلق مع الوقت صورة نمطية جديدة لدى المشاهد عن الشخصيات المثلية.

لقد كان دارجا في السابق أن يتم التناول والتركيز على الصورة النمطية السلبية للمثليين في 

 رة تصاعدد لوحظ في اآلونه االخي، فقوبشكل واضح، لكن تغير ذلك كثيرا عرض المسلسالت الغربية

النشاط حراك و حدث الالتغيير تجاه زواج المثليين، فعلى مر العقود لم يُ  في الدراما الغربية، ساهم في

عن حقوق المثليين، هذا التعاطف الكبير والتأييد بين أفراد المجتمع، فقد كشفت  االجتماعي للمدافعين

المجتمع األمريكي، عن ارتفاع تاريخي في نسبة المؤيدين لحقوق المثليين منذ  دراسة )غالوب( عن

ي ار التي ناقشتها الباحثة ف( بسبب عدة عوامل، أبرزها التغلغل اإلعالمي لجعل األفك2553عام )

دراستها، يتم دسها من خالل األفالم والمسلسالت، لجعلها أفكارا دارجة ومستساغة في المجتمعات 

 الغربية.

هذه الشبكات انتشرت اآلن في مجتمعاتنا العربية، وأكثر مشاهديها من الشباب الذين يلجأون 

ية ار السن فهم يفضلون مشاهدة القنوات الحكومللقنوات الرياضية والدرامية لتمضية الوقت، أما  كب

 واإلخبارية والمتحدثة باللغات المحلية، إذا هذا الجيل الشاب هو الجيل المتحدث باللغات األجنبية

  ، وهو األكثر انبهارا بالسلع الغربية بما فيها السلع الفكرية.عادة

 التوصيات

العتبار حين تتم كتابة أو إنتاج أو توزيع أو اخذ الدين والموروثات المجتمعية األخالقيه بعين ا .1

عطاء الحق للرأي  استيراد أو ي الحر، فالغرب يدعتقنين الدراما، ومع أن الغرب يدعي استخدام وا 

يقبل  ، وكذلك الغرب حين الةالمطلق ةرية التي كفلها الدين ليست الحري، لكن الحةالحرية المطلق
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، ولكنها ةسان، فالحرية في الغرب ليست مطلقشرعه اإلن التصدي للقانون البشري الذي محاربة أو

 فقط! (وجلّ  عزّ  )اهللمشرع األعلى المخالفة يقبل بل يشجع على حرية فهو  ،selective)مختاره )

 تشــجيع البحــوث الجماعيــة التــي يشــارك فيهــا متخصصون فــي العالم مـــع باحثين في مجــاالت  .2

 المثلي. االجتماعية والطبية النفسية، وذلك لدراســـة الدرامـــا وتأثيرها في تقديم صورةأخــرى من العلوم 

 إجــراء دراســات نوعيــة باالعتمــاد علـــى المقابالت المطولة وفــرق النقاش المركــزة، للتعرف علــى .3

يفتــرض  التــي بين المضامين الطرائــق التي تبنى بهــا المعاني في أذهان المتلقين للوقوف عنــد الفارق

 .المثل الحاصله في أذهانهم أو أنها تحمل الصــور

بية السلبية واإليجا إجــراء الدراســات النوعيــة التي تبحث في حجم هذه الظاهرة لتختبر األطر .4

 المطروحة في هذه الدراسة ومدى صحتها وانطباقها في مجتمعاتنا.

 الءمتهامالقوانين التي تقنن دخول مثل هذه المنصات والشبكات لمجتمعاتنا، أو دراسة كيفية  سنّ  .5

للتصنيف العمري  رفيحا وثقافاتنا، وعدم التطبيق الللفئات العمرية المختلفة، وكيفية تناسبها مع أديانن

 الغربي للمصنفات الفنية.

بطريقة  ا في طرح الموروثــات التقليدية واألفكارالتركيز على اســتخدام الدراما المنتجة في مجتمعاتن .6

عصرية تنافس الطرح الشيق والعصري المطروح من الدراما المستوردة من الغرب، والتي تعتبر 

مغايرة لثقافاتنا، لكي تستهوي األنظار وتلفت انتباه ذهن المتلقي في مجمعاتنا وخاصة جيل الشباب 

 .الذين استهواهم الطرح الغربي الشيق

إنشــاء قســم تابـــع لوزارة اإلعالم يرصــد صورة المثليين وطريقة تقديمها، والقيام بدراســـات لمعرفـــة  .7

ظهــار صور جديدة واقعية عن المثليين.صورة علـــى المجتمع، أثر تلــك ال  وا 

ظهار كيفيــة انعكاســها علــى المجتمــع .8  .الخــروج مــن القوالــب النمطيـة وا 

 راسة مقارنة بين المثليين وغير المثليين من حيث األطر المطروحة في مسلسالت نتفليكس.عمل د .3
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 األستاذ الدكتور الفاضل ............................................... حفظه اهلل
 السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته 

 تحكيم استمارة التحليل الموضوع:

 بدايًة أتقدم منكم بوافر التحيات وجزيل التقدير، وبعد:

ي أضع بين أيديكم استمارة تحليل المضمون التي تم إعدادها في سياق الدراسة التحليلية نفإنّ 

ة مختارة من عين –المثلية الجنسية على شبكة نتفليكس العالمية لرسالة الماجستير، الموسومة بـ " 

شراف  حمدان،ديمة لطفي  الطالبة:"، من إعداد سلسالت نموذجا الم الرََّجِبي. محمود  الدكتور:وا 

  جامعة الشرق األوسط. األْرُدن.  عالمكلية اإل

بداء آرائكم بحذف  أرجو التكرم بتحكيم هذه االستمارة وتزويدي بمالحظاتكم التحكيمية القيمة، وا 

 خرى أتعديل الفقرات، والسالمة اللغوية لها، وأية مالحظات  أوإضافة  أو

 مع شكري وكامل تقديري لجهودكم إلثراء البحث العلمي

 ديمة لطفي حمدان الباحثة:

 الدراسة مشكلة

شبكة نتفليكس العالمية فيما تعرضه من أعمال درامية لموضوع المثلية  تطرقمن المالحظ 

م البعض تهأضمنية في هذه األعمال، وفي المقابل  أوالجنسية بطرق مختلفة ضمن رسائل واضحة 

م نشر المثلية الجنسية، وكما أكد موقع ديجيتال سباي فإن نتفليكس تمتلك الدع إلىهذه الشبكة للسعي 
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صدمات، ال أوإلنتاج قصص المثلية الجنسية، من دون ان تخشى أي نوع من المقاطعة المالي الكافي 

وأن من السهل جدا عليها سد الثغرات المحتملة في السوق وجذب الجمهور بتلك القصص )البرغوثي، 

(، ومن هنا أصبح ال بد من دراسة )المثلية الجنسية( في شبكة نتفليكس، حيث تتحدد المشكلة 2525

 في الكشف عن كيفية تقديم المثلية الجنسية في شبكة نتفليكس. البحثية

 الدراسة أهداف

 : َمْعِرَفة َكْيَف تقدم مسلسالت شبكة نتفليكس المثلية الجنسية. الهدف الرئيسي من هذه الدراسة

 األهداف الفرعية للدراسة:

 .أنماط َوأْنَواع الشَّْخِصيات المثلية الَِّتي تقدمها نتفليكس َمْعِرَفةأواًل: 

 .َمْعِرَفة الكيفية الَِّتي تعلن ِفيَها الشَّْخِصيات المثلية َعْن نفسها ِفي ُمَسلسالت نتفلكس ثانًيا:

 معرفة الرسائل الواضحة التي تقدمها نتفليكس عن المثلية الجنسية.ثالثًا: 

 الضمنية التي تقدمها نتفليكس عن المثلية الجنسية.معرفة الرسائل رابًعا: 

 معرفة القضايا التي تناولتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين.خامًسا: 

 معرفة األطر التي قدمتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين.سادًسا: 

 .األدوار االجتماعية للمثليين التي ظهرت في مسلسالت نتفليكسمعرفة سابًعا: 

 الدراسة أسئلة

تتمثل مشكلة البحث في الكشف عن المثلية الجنسية في مسلسالت شبكة نتفليكس، ويتفرع عنُه 

 األسئلة اآلتية: 

 َما أنماط َوأْنَواع الشَّْخِصيات المثلية الَِّتي تقدمها مسلسالت نتفليكس؟ السؤال األوَّل:

 َعْن نفسها ِفي ُمَسلسالت نتفلكس؟السؤال الثَّاني: َكْيَف تعلن الشَّْخِصيات المثلية 
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 سية؟نتفليكس عن المثلية الجن ُمَسلسالت ما الرسائل الواضحة التي تقدمهاالسؤال الثَّاِلث: 

 سية؟نتفليكس عن المثلية الجن ُمَسلسالت ما الرسائل الضمنية التي تقدمها السؤال الرَّاِبع:

 نتفليكس فيما يخص المثليين؟ ما القضايا التي تناولتها مسلسالتالسؤال الَخاِمس: 

 ما األطر التي قدمتها مسلسالت نتفليكس فيما يخص المثليين؟السؤال السادس: 

 االجتماعية للمثليين التي ظهرت في مسلسالت نتفليكس؟ ما األدوارالسؤال السَّاِبع: 

 الدراسة منهج

مجموعة الدراسات الوصفية التي تعتمد على المنهج الوصفي عبر المسح  إلىتنتمي هذه الدراسة 

عينة من مسلسالت نتفليكس  وصف وتحليل إلىبالعينة وفق منهج تحليل المضمون الذي يهدف 

التي تناولت موضوع المثلية الجنسية من حيث دور الشخصيات المثلية وأعمارها وعددها وأعمالها 

 لىإا ونمط اإلعالن عن مثليتها ورسالة المسلسل عن المثلية والطريق وجنسها ونوع مثليتها وميله

 العالقة المثلية وتقبل المجتمع للمثلية....... الخ

 2525 إلى 2517نتفليكس المعاصرة خالل الفترة الممتدة من  مسلسالتوتم مسح عينة من 

 الدراسة مجتمع

كس من قامت بتوزيعها عالميا شبكة نتفلي أوالتي انتجتها  المسلسالتيتكون مجتمع الدراسة من 

 .العددولصعوبة حصر عدد هذه المسلسالت لم يتم ذكر ، (2525 إلى 2517عام )

 الدراسة عينة

بناًء على مجتمع الدراسة، والعينة في هذه الدراسة هي العينة  عمدية قصديةاختيار عينة تم 

( حلقة تم إنتاجها من 61( مسلسالت بمجموع عدد حلقات )3اختيار ) تمالعمدية )القصدية( حيث 

 .(2525 إلى 2517)
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وإلجراءات تحليل المضمون تم وضع التصنيفات في استمارة خاصة تحتوي على أطر تقوم 

الباحثة في استخالصها طبقًا للمضمون ونوعيته ومحتواه، والهدف من التحليل واستخالص األطر، 

ف المضمون، وتحقيق نسبة عالية من الشمول والموضوعية، ليتيح إمكانية هو استخدامه في وص

 استخراج النتائج. والقدرة علىالتحليل بسهولة 

 وحدة وأسلوب التحليل

الدراسة على وحدة الموضوع المتعلق بالمثلية الجنسية على شبكة نتفليكس، باعتبارها  اعتمدت

 أنسب الوحدات مالئمة لتحليل هذه الدراسة. 

 لتأطيراهذه الدراسةُ تعتمُد في إطارها النظريِّ وصياغِة أسئلتها وتحليِل نتائِجها على نظرّيةُ تحليِل 

ج ية "من أهم النظريات الَِّتي تعمل َعَلى تفسير َنَتائِ عالم، وتعتبر نظرية تحليل األطر اإل يّ عالماإل

 في يِّ واحدًة من الروافِد الحديثةِ عالماإلطاِر اإلُتَعد  نظريُة تحليِل واالتصال، " عالمأبحاث ُعلوم اإل

تى تعكُسها ّيِة العالمدراساِت االتصاِل حيُث تسمُح للباحِث بقياِس المحتوى الضمنيِّ للرسائِل اإل

فكاِر واالتجاهاِت في تشكيِل األ عالم، وتقّدُم هذه النظريةُ تفسيراً ُمنتَظماً لدوِر وسائِل اإلعالموسائُل اإل

)مكاوى  "القضايا البارزِة وعالقِة ذلَك باستجاباِت الجمهوِر المعرفيِة والوجدانيِة لتلك القضايا حيالَ 

  (.348، 2554، والسيد

يًة حوَل موضوعاٍت معينٍة فتحدُث التأثيَر القويَّ والفعاَل مع إعالممضاميَن  للمتلّقيتُقّدُم إذ 

الحديُث الحقيقي  ومصدُرُه المعلوماتي  دقيٌق وصادق التأكيِد على أّن كلَّ ما يتلقاُه الشخُص هو 

 على فحِص واستكشاِف مدى ما تقومُ ّيِة عالماأُلُطِر اإلالعتماِد نظريِة تحليِل  (،2010،28، )العدوي

ٍة يُة في تأطيِرها للمشكلِة ومدى تأثيرها بالتبعيِة في مستوياِت فهِم الجمهوِر لقضيعالمبه الوسيلُة اإل

 ما.
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 )كشاف التحليل( مع التعريفات رة محتوى المسلسالتاستما
 هو العنوان الذي يطلق على المسلسل. :اسم المسلسل -

 وأهو البلد الذي ينتمي إليه المسلسل بطاقم عمله بشكل عام، سواء )أمريكي  :جنسية المسلسل -

 غيره(. أوكندي  أوإسباني 

 التتابعية للمسلسل. أوهو عدد األجزاء التسلسلية  :عدد المواسم -

 هو مجموع عدد حلقات المسلسل بجميع مواسمه. :عدد الحلقات -

 هي السنة التي بدأ فيها بث العمل الدرامي. :سنة اإلنتاج -

 الهيئة التي تقوم بتمويل العمل الدرامي. أوالمؤسسة  أوهي الشركة  الشركة المنتجة: -

 وهي الشركة التي تقوم بتوزيع المسلسل على مستوى العالم. الشركة الموزعة: -

 هو مجموع عدد أبطال المسلسل المثليين. عدد األبطال الرئيسيين: -

 أنثى(. وأهو العمل الذي يقوم به الشخص المثلي داخل المسلسل )ذكر  دور الشخصيات المثلية: -

  العمل البارز الذي تقوم به الشخصية المثلية في جميع الحلقات. أوهو الدور  :رئيسي -

العمل األقل أهمية الذي تقوم به الشخصية المثلية، وال يشترط ظهورها في  أوهو الدور  :ثانوي -

 تظهر بشكل قليل جدا. أوجميع الحلقات، 

 وهي الفئة العمرية لألشخاص المثليين. :أعمار الشخصيات المثلية -

وهي الوظائف التي يتقلدها الشخص المثلي داخل : الشخصيات المثلية داخل المسلسل أعمال -

 المسلسل.

 ويقصد بها هل الشخصية المثلية ذكر أم أنثى. :جنس الشخصيات المثلية-

 عدد ........ من الذكور 

 عدد ........ من األناث 
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 المثلية:نوع  -

                        ذكر مع ذكر.هي العالقة الجنسية التي يمارسها : ذكر مع ذكر

 : هي العالقة الجنسية التي تمارسها األنثى مع األنثى.أنثى مع أنثى

  ميل الشخصيات الجنسي: -

الرغبة بإقامة عالقة جنسية مع شخص بنفس الهوية الجنسية فقط  أوهو الشعور : مثلي فقط

 )الذكر مع الذكر واألنثى مع األنثى(. 

الرغبة بإقامة عالقة جنسية مع شخص بنفس الهوية  أوهو الشعور : الجنسيةمتعدد الميول 

إقامة العالقة الجنسية مع شخص بعكس  إلىالجنسية )الذكر مع الذكر واألنثى مع األنثى(، إضافة 

 الهوية الجنسية )ذكر مع أنثى(.

 ن مثليته.المثلي عيصرح فيها  أوهي الطريقة التي يذيع  نمط اإلعالن عن المثلية في المسلسل: -

 خجل. أوهو الشخص الذي يصرح عن مثليته لجميع الناس دون إخفاء : صريح للجميع

: هو الشخص الذي يصرح عن مثليته مع األشخاص المثليين فقط ليين فقطثصريح مع الم

 وليس جميع الناس.

 ير مثليين.غ أو: هو الشخص الذي ال يظهر مثليته أمام اآلخرين، سواء كانوا مثليين مثله خفي

 رسالة المسلسل عن المثلية: -

يتم من  ،رةظاههي الرسالة المباشرة والتي يريد المتكلم إيصالها ولكن بصورة و  واضحة:رسالة 

 خاللها توصيل رسالة بصورة مباشرة.
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لتأثير لمباشرة والتي يريد المتكلم إيصالها ولكن بصورة خفية الغير  الرسالة هيو  ضمنية:رسالة 

 .، بصورة غير مباشرةالمتلقيعلى 

 في األغلب( \)على العموم  رسالة المسلسل عن المثلية: -

  تتعامل بتقبل المثلية، وعدم الحديث َعْنها وكأنها غير َمْقبوَلة. :إيجابية

 تتعامل بعدم تقبل المثلية، والحديث َعْنها وكأنها غير َمْقبوَلة.: سلبية

  عدم التقبل. أوإظهار التقبل  أوَتَتعاَمل َمع المثلية دوَن إبداء الرأي، : محايدة

 نوع العالقة المثلية: -

 وأهي العالقة المثلية التي تتضمن نمط االستمرارية في العالقة الغرامية، كالزواج : طويلة األمد

 العالقة الغرامية الممتدة ألجل غير مسمى دون الرغبة في إنهاء هذه العالقة. 

قاءا لمرة ل أوهي العالقة التي تتضمن نمط عدم االستمرارية في العالقة الغرامية،  :قصيرة األمد

 لقاءات قليلة جدا، حيث يكون هناك نية واضحة لعدم االستمرارية العالقة. أوواحدة 

 د.طويلة األم أوون العالقة الغرامية غير واضحة األمد، قد تكون قصيرة األمد : أي تكغير محدد

هو األسلوب الذي يتم فيه مقابلة المثليين لبعضهم  :العالقة المثلية في المسلسل إلىالطريق  -

 البعض ألول مرة.

هو األسلوب الذي يتم فيه مقابلة المثليين لبعضهم البعض ألول مرة عن طريق  :التعارف المباشر

 .العمل، المطعم، حانة... الخ( ،)على سبيل المثالاللقاء وجها لوجه 

هو األسلوب الذي يتم فيه مقابلة المثليين لبعضهم البعض ألول  :التعارف عن طريق اإلنترنت

 نت.مرة عن طريق اللقاء عبر تطبيقات االنتر 
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ال هي الحالة التي يجد فيها الشخص المثلي نفسه مقبو  للمثلية: في داخل المسلسل تقبل المجتمع -

 غير مقبول من اآلخرين في المجتمع. أو

هي الحالة التي يجد فيها الشخص المثلي نفسه مقبوال بهويته الجنسية من اآلخرين في  :تقبلم

 المجتمع. 

 فيها الشخص المثلي نفسه مقبوال بهويته الجنسية من اآلخرينهي الحالة التي يجد : تقبلم غير

 في المجتمع.

هي الحالة التي ال يعرف فيها الشخص المثلي هل هو مقبول في المجتمع بهويته الجنسية : حيادي

 أم غير مقبول.

 أنواع المثليين في العالقة: -

 ه.إلقامة عالقة مع شخص من جنس : هي الحالة التي يكون فيها المثلي متحمسامندفع ِفي الَعالَقة

هي الحالة التي يكون فيها المثلي في حالة عادية إلقامة عالقة مع  :عادي االندفاع ِفي الَعالَقة

 شخص من جنسه.

 سلبية. أووهي النتائج الناجمة عن المثلية سواء إيجابية : آثار المثلية -1

 ا المثلي في المجتمع.هي النتائج الجيدة التي يصنهع . األثار اإليجابية:1.1

 . على المثلي في المجتمع:1.1.1

، اةاألهداف التي يسعى إليها في الحي تحقيققدرة الشخص المثلي على  هو: النجاح في الحياة

 .في المجتمع أواآلخرين  حياة تأثيرًا في أونفوذًا  أوسلطة  أومااًل  أوسواء كان ذلك علمًا 
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ام اآلخرين حترام النفس واحتر يتمتع فيها الشخص المثلي من اهي الحالة التي : الذوق واإلتيكيت

اآلداب االجتماعية واآلداب السلوكية واللباقة وفن التصرف في ، كما يتمتع بوحسن التعامل معهم

 .المواقف الحرجة

 لألشخاص المثليين، الدعم االجتماعيهو أن يقدم الشخص المثلي : دعم المثليين ألقرانهم

 ة والمساعدة.ويشعرهم بالرعاي

هي األعمال غير اإلعتيادية التي يقوم بها الشخص المثلي لكسر : الجرأة وتحدي الروتين

ضافة بهجة جديدة عليها.  اعتيادية الحياة، وا 

 المادي أوهو إظهار الشخص المثلي للدعم المعنوي : مساندة الفئات المستضعفة األخرى

  .غير مثلية أوالتي تتعرض للظلم، بغض النظر إن كانت مثلية  أوللشخصيات الضعيفة 

هي رغبة الشخص المثلي في لقاء الناس ضمن : حب اللقاءات الجماعية والحفالت)اجتماعيين(

 ترفيهية. أوجماعات في حفالت اجتماعية 

تجعلهما ، أكثر من المثليين أوهي حالة شعورية متبادلة بين شخصين : الثقة العالية في أقرانهم

 يشعران باألمان تجاه بعضهما. أويعتمدان على بعضهما البعض، 

مثلي مع أكثر من ) أوهي حالة شعورية متبادلة بين شخصين : الثقة العالية في غير المثليين

 يشعران باألمان تجاه بعضهما. أوغير مثلي(، تجعلهما يعتمدان على بعضهما البعض، 

: هي قيام الشخص المثلي باألعمال المطلوبة في جتمعياالجتهاد في األداء الوظيفي والم

تقان.  الوظيفة بتفان وا 
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 )سواء جسدي شكل من أشكال اإلساءة واإليذاءهو رفض الشخص المثلي ألي : محاربة التنمر

 .مجموعة تكون أضعف أومجموعة نحو فرد  أوموجه من قبل فرد ال معنوي( أو

 هي حالة يدرك فيها الشخص المثلي احتياجات ومواقف اآلخرين. :التفهم لآلخر

 . اآلثار اإليجابية على الفرد المثلي:1.1.2

 ،لخبرات معرفية محددة بغرض إثارة الضحك والتسلية فيها الشخص ميلي هي حالة: فكاهي

 صبحيث يكون هذا الشخ ،هذه يستجيب الناس من جميع األعمار والثقافات لروح الدعابةحيث 

 .تةمتلك حس النكييضحك على الشيء المرح وبالتالي يمكن اعتباره أنه  أوويبتسم  مسليا،

من مزيج من اإلحساس بالتعلق القوي  في الشخص تتشكلهي حالة : )عاطفي( رومانسي

والجذاب والممتع والعاطفي في إطار خيالي حالم جميل تجاه شخص آخر، وغالًبا ما تتجمع هذه 

 .األحاسيس في وحدة من الجاذبية العاطفية

الشخص الذي يحترم ويقدر ذاته، ويحب نفسه وال يعرضها لألذى، ويثق هو : واثق من نفسه

قرارات الصائبة ويدرك كفاءاته، كما يتسم الشخص الواثق بنفسه باالطمئنان بقدراته على اتخاذ ال

والتفاؤل والقدرة على تحقيق األهداف، وتقييم األشخاص والعالقات بشكل صحيح بناًء على نظرته 

 لنفسه وتقديره لذاته

اآلخرين  علىالمال الكثير  والذي ينفق : هو الشخص السخي والمعطاء والصفوح والمسامح،كريم

  .بسهولة من الّنفس
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لبا ماتكون ، وغايمتاز بمرونة رأيه وباستعداده لتلّقي كّل فكرة جديدة هو الشخص الذي: مثقف

ال من القراءة ، ويكون على قدر عأفكاره غير مألوفة وغير متحّيزة لُمسلَّمات المجتمع وبديهياته السائدة

  واالطالع.

 آراءه ومعتقداته لآلخرين دون إخفاء. : هو الشخص الذي يظهر ويعلنواضح

القدرة على الموازنة ما بين الصالح : هو الشخص الواسع العلم واالطالع، وتكون لديه حكيم

على النظر ه ، ويتصف بقدرتالنظر لما وراء رغباته الخاصةيستطيع الذاتي والعام في الوقت نفسه، و 

م، ن يفعلها، وله القدرة على فهم اآلخرين وتقبلهيفكر في األمور جيدا قبل أ ،األمور اإليجابية إلى

   يبتعد عن التسرع ويتعلم من أخطاء اآلخرين.

ْحساسهو الشخص ال :حنون  .ينسريع الشَّفقة على اآلخر ، َشفوٌق ورقيُق الَقْلب، ذو َعْطف واِ 

يا معنو  أو: هو الشخص المؤيد والضامن والمؤازر لآلخرين، سواء ماديا وداعم لآلخرين مساند

 إداريا. أو

 أوحسنًة  القدوة التأثر بشخصية معينة ومتابعتها وتقليدها والتأسي بها وقد تكون هذه وه: قدوة

 .سيئة

هو شعور يضع فيه اإلنسان نفسه مكان اآلخرين، ويتوقع احتياجاتهم، ويراعي أوضاعهم، : متفهم

 ويختار كلماته بعناية في التحدث مع اآلخرين.

وهي قوة  ،أكبر لكي يحقق ما يريد امجهود هي حالة شعورية يبذل فيها اإلنسان :بالطموح يتمتع

 تخلق في داخل اإلنسان.



33 

هو الشخص الذي يتبنى أفكارا جديدة وغير مألوفة، ينصت أكثر مما : منفتح )غير منغلق(

ألسئلة، ايتكلم، ال يثور غضبا حينما يختلف مع غيره في اآلراء، يعرف متى يدلي ببيانات ومتى يطرح 

 ويكون قادرا على تبني فكرتين متعارضتين، وتقييم مزاياهما النسبية.

ل الشخص الذي يرى أن المستقب أوهو اإلنسان الذي يعتقد بأن أشياء طيبة ستحدث، : متفائل

 .يستحق التطلع إليه ألن أهدافا معينة يمكن أن تتحقق مستقبالً 

 :الزواج واالرتباط المثليفي  الصفات اإليجابية في المثلية .1.1.3

: هو الزواج الذي يكون فيه التوافق بين الزوجين عالي، حيث يتسم بالتفاني وقلة زواج مثالي

 الخالفات، والترابط القوي والتفاهم والمسامحة واإلخالص والوفاء.

خالص في سبيل سعادة وراحة الطرف اآلخر حتى ولو على حساب التفاني : هو العمل بجد وا 

 نفسه.إجهاد 

هي مرحلة تتصف بها العالقة بين شخصين بقلة وجود المشاكل : انعدامها أوقلة الخالفات 

 منعدمة المشاكل. أوبينهما 

 هي حالة من رضا األخرين عن زواج وارتباط المثليين. :عالقة مقبولة من اآلخرين

 : هي قوة االرتباط بين شخصين.ترابط قوي

 نظر بعضهم البعض.: هي حالة تفهم شخصين لوجهة تفاهم

منذ  ماهكريم، يولد اإلنسان بالُخلق هما صفتان جميلتان يتمتع بهما اإلنسان بال: إخالص ووفاء

البذل والعطاء بال حدود، وتذّكر للود، ومحافظة  ماوال خيانة، وه مافيههما صفتان ال غدر الفطرة، و 

 على العهد.
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 ن:. اإليجابية في العالقة الجنسية بين المثليي1.1.4

هي حالة يقوم بها الشخص بالثناء واإلطراء على عالقته بالشخص اآلخر،  :مدح العالقة

 واإلشادة بجدارته.

هو قيام الشخص بالحديث عن العالقة الجنسية مع شريكه : الصراحة في الحديث عن الممارسة

 بكل وضوح ودون مواربة.

 (للعالقة الجنسية )لمس، تقبيل، وغيره: هو قيام الشخص بالتمهيد االهتمام بمقدمات العالقة

 : هو قيام الشخص بالثناء واإلطراء على مالبس الشخص اآلخر الداخلية.مدح المالبس المثيرة

هي محاولة الشخص استغالل أي فرصة تتاح له : محاولة إيجاد فرص أكبر لممارسة العالقة

 لممارسة العالقة الجنسية مع الشخص اآلخر )الشريك(.

 :السلبية نتيجة للمثلية على الفرد المثلي ثار. اال 1.2

ظهار العضالت هي قيام الشخص باالهتمام بممارسة التمرينات الرياضية : االهتمام بالجسد وا 

 الرقص لبناء العضالت في جسمه كي يزداد رشاقة وجماال، مع االهتمام بنوعية طعامه. أو

الثقة التي تنتج عن الصراع النفسي  أواألمانة  أوخرق لعهد مفترض  أوانتهاك  هي: الخيانة

 ، وهي عكس الوفاء. في العالقات

 هي أن يقوم الشخص المثلي بإخفاء هويته الجنسية: الرغبة في إخفاء الهوية والزواج الطبيعي

 عن طريق الزواج الطبيعي )رجل مع امرأة(، كي اليشك اآلخرين بأنه مثلي.

المنافع من شخص  أوحصول على المال المثلي بالهي قيام الشخص : ابتزاز المثلي اآلخر

 .غير ذلك أوتحت التَّهديد بفضح بعض أسراره مثلي آخر 
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ن م االنتفاع بشيء بطريقة ال أخالقيةهي قيام الشخص المثلي ب: االستغالل )من مثلي لمثلي(

غالل است أوالعمل فوق طاقته فيستغل جهده وعرقه،  أومثلي آخر، كدفع أجر أقل مما يستحق، 

 منصبه إلقامة عالقة جنسية مثلية مع موظفه. 

 النفس. إلى: هي حب الذات، ونسب األشياء كلها األنانية

َثورة من  وأدائم َخشية خيانته، الَقلق الشديد بشخص الحبيب و الَتعل ق هي حالة من ال: الغيرة

 .الَحميَّة َظنًّا أنَّ هناك َمن ُيشاركه في ُحبِّه

استعظام المرء نفسه ألجل مايرى لها من  يآفة من آفات النفس، وه: هي تالعجب وحب الذا

 .كمال

: هي اهتمام الشخص بالشكل الخارجي للشخص اآلخر، المظاهر الشكلية غير الجسدية

 كالمالبس واألناقة والجمال وغيره.

خر ضد أي شخص آ أوصدر ضد النفس ذي يال اإليذاء أو هو تعبير عن القوة الجسدية: العنف

 ،إرغام الفرد على إتيان هذا الفعل نتيجة لشعوره باأللم بسبب ما تعرض له من أذى أوبصورة متعمدة 

 جنسيا. أوجسديا  أووقد يكون إيذاء نفسيا 

ة ما ُيسميه الناس لغ أوحركات الجسد : هي حالة شعورية تتمثل بالرغبة في لمس اآلخرين

ع التواصل غير اللفظي، والحركات التي تحدث بال وعي، ويتحكم بمثابة نوع من أنواوهي الجسد، 

 .بها العقل الالواعي، وهي دليل على العديد من المشاعر وأبرزها الحب
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 السلبية على المجتمع نتيجة للمثلية: الثار. ا1.2.2

هي حالة شعورية تنم عن إرادة ونية : الرغبة في التحرر من السلطة الدينية واالجتماعية

 الشخص باالستقالل والخروج عن المعايير الدينية والمجتمعية وثوابتهما الكبرى.

 شخصضد  شخاصمجموعة من األ أوشخص هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه : التنمر

التهديد،  أوإزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة. وقد يأخذ التنمر أشكااًل متعددة كنشر اإلشاعات،  أوأخر 

ات وأفعال حرك أوما بقصد اإليذاء شخص عزل  أولفظًيا،  أوالُمتنمَّر عليه بدنًيا لشخص مهاجمة ا أو

 .أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ

ويلة على مدى فترة طلشخص ما  والقهرية والتعسفية قاسيةالظالمة و المعاملة هو ال: االضطهاد

 .المعتقدات أوالدين  أومن الزمن بسبب العرق 

الحالة التي يجد فيها الشخص المثلي نفسه غير مقبول من اآلخرين في هي  :عدم تقبل المثلية

 المجتمع.

هي الحالة التي يجد فيها الشخص المثلي نفسه مقبوال بهويته الجنسية من اآلخرين في  :تقبلم

 المجتمع. 

ثلي مالمنافع من شخص  أوحصول على المال هي قيام المجتمع بال: ابتزاز المجتمع للمثلي

 .غير ذلك أوتحت التَّهديد بفضح بعض أسراره آخر 

الشخص المثلي، سواء إيذاءا جسديا  إلىهو اإليذاء الذي يصدر من المجتمع : العنف المجتمعي

 معنويا. أولفظيا  أو
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مثلي آخر،  من االنتفاع بشيء بطريقة ال أخالقية: هي قيام المجتمع باستغالل المجتمع للمثلي

إلقامة  استغالل منصبه أوالعمل فوق طاقته فيستغل جهده وعرقه،  أوكدفع أجر أقل مما يستحق، 

 عالقة جنسية مثلية مع موظفه.

 . السلبية حين تقترن المثلية بممارسات أخرى:1.2.3

بحيث يصبح اإلنسان  ،مخدرة بصفة مستمرة امواد الشخص استعمالهو  :تعاطي المخدرات

ه زيادة الجرعة من وقت آلخر ليحصل على األثر نفس إلىمعتمًدا عليها نفسيًّا وجسديًّا، بل ويحتاج 

 .دائًما

نفسية  أورغبة بدنية هو سلوك ينم عن عبارة عن  :تعاطي الكحول بدرجة عالية )إدمان(

ي ، بغض النظر عن كيفية تأثير ذلك فاعلى السيطرة عليهة الشخص الستهالك الكحول، خارج قدر 

 .مثل األسرة والعملحياته، كالتخّلي عن التزاماته األخرى 

تتضمن زراعة وصناعة  ، على الصعيد العالميهي مهنة غير مشروعة  :تجارة المخدرات

 .وتوزيع وبيع المواد الخاضعة لقوانين حظر المخدرات

حرمة فعال تعتبر مأتيان إ إلىاستعداد نفسي وذهني لدى الشخص هو  :الميل لإلجرام )القتل(

جرامية بتعدد المجتمعات والثقافات سباب الميول اإلأوتتعدد  ،كالقتل من وجهة النظر القانونية

 .شخاصودرجة االستعداد لدى األ يدلوجيات السياسيةواأل

 


