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 الشكر والتقدیر

بة وبعد، ال یفوتني إال أْن أتقّدم بخالص  حضرات األساتذة أعضاء لجنة المناقشة، تحیَّة طیّ

قدیر لحضراتكم، مبتدئة بالمشرف على رسالتي، األستاذ الدكتور عطا اهللا عسكر الشكر والت

وقد . الرمحین، الذي غمرني بفضله، ولم یبخل عليَّ بالمشورة، بعد قبوله اإلشراف على رسالتي

ةَ ألتابع بحثي بكّل جدّ    .أفاض علّي بعلمه، وأعطاني الثقَة والقوّ

ك. دكتور كامل خورشید، العمید كلیَّتي ورئیس لجنة مناقشتي ه الوجه الطیّب سأظّل أذكر أنّ

ٍة حانیة لن أنساها مدى الحیاة ل الذي استقبلني في الجامعة بأبوّ شكرًا للدكتور أشرف الزعبّي،  .األوّ

ًا  م، ال أبالغ إذا أساتذتي الكرا ،)رقاء األهلیَّةِمْن جامعة الز (الذي تكلَّف عناء أْن یكون عضوًا خارجیّ

  .بالدي عبق یاسمین الشام، وأرى إشراق أسمع دجلًة هادرًا، وأشمّ  أنَّنيقلُت لكم 

ة اإلعالم    على األوقات الجمیلة التي أمضیناها معًا، وروح  شكرًا لزمیالتي وزمالئي في كلیّ

ة، والخبرات والتجارب الحیاتیَّة الثمینة التي استفادها كّل واحدٍ   التضامن النبیل التي تبادلناها بال ِمنّ

ا من اآلخرین شكرًا للصدیقة الدكتورة هدى فاخوري، ألنّك كنِت معي ِمْن خطوتي األولى في و  .منّ

  .الجامعة وحتَّى یومي هذا

اً  اها سویّ یّ ي التي خطونا أنا وإ دمِت لي لنكمل . في جمیع منعطفات الحیاة شكرًا ألمّ

ة تي ومرجعي في كّل قرار، أب وشكرًا ألبي .نجاحاتنا سویّ الذي رغم .. ي المّشاء العریقمصدر قوّ

سماء وسجى، ولشقیقي : وشكرًا ألفراد أسرتي الدافئة اآلخرین؛ أختيَّ  .كّل ما مرّ به ما زال یمشي

  .ورد، الذین كان لكلٍّ منهم بصمته الخاّصة في رسم خطى مشواري هذا

  الباحثة
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  ـداءاإله

  

د غاب عن هذه لق. أهدي نجاحاتي إلى روح جدّي، الحاضر الغائب، أسعد حبراق

ة على الدرب الذي . الحیاة منذ سنوات، لكّن دنیاي ما تزال تنبض به وها أنا أخطو خطوة مهمّ

، وسأظّل أخطو باالتّجاه نفسه ما حییت   . رسمناه معًا
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  عطاهللا الرمحین: إشراف األستاذ الدكتور
  

  2015ط جامعة الشرق األوس/ كلیة اإلعالم
  

مدى وعي الجمهور األردني لصورة المرأة العاملة  إلى معرفة تهدف هذه الدراسة

لى معرفة ما إذا كانت صورة المرأة إ كما تهدف. األردنیة كما تقدمها الدراما التلفزیونیة األردنیة

إلى العاملة، التي تقدمها المسلسالت االجتماعیة األردنیة، سلبیة أم إیجابیة، وهل هي بحاجة 

لى تعزیز إذا كانت إیجابیة؛ وذلك من خالل تقدیم توصیات تتوصل  تعدیل إذا كانت سلبیة، وإ

محاولة تقدیم دراسة علمیة جدیدة في مجال الدراسات الصحفیة المتعلقة  عبرإلیها الدراسة 

  .بعنوان الدراسة

، الدراسةلمثل هذه  مناسباً  ه منهجاً استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي باعتبار 

وتم اعتماد  ،ردنيمن أفراد المجتمع األ) 500(ت على التي وزعو  ،أداة االستبانة باستخدام

منها تضمنت اجابات متعددة ) 40(استبانة،  58، حیث تم استبعاد استبانة صالحة) 442(

  . األخرى فلم تستطع الباحثة من استرجاعها) 18(للخیار الواحد، وأما الـ 
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كما تعرضها  األردنیةة ألى صورة المر إنظرة المجتمع األردني  الدراسة ئجنتا وقد بینت      

ن نسبة أفالمها، حیث تبین من نتائج الدراسة أعالناتها و إ األردنیة المتمثلة بمسلسالتها و  الدراما

، كما فالمأه الدراما األردنیة من مسلسالت و كبیرة من المجتمع األردني غیر متابع لما تقدم

لدیها ضعف واضح مقارنة  األردنیةن الدراما أب وجود انطباع لدى هذه النسبةء اآلرا أفادت

اء نتیجة لقلة االهتمام وعدم إعط ،سیوي والعالمياآل ینبالدراما العربیة واألجنبیة على الصعید

لى قلة اإلمكانات المادیة التي إمكانیة الالزمة لتطورها، باإلضافة الدراما األردنیة المساحة واإل

  .والحرص على معالجته وتطویره فیهالهتمام ن یتم اأوینبغي  ،دراميعم هذا الجانب التد

كونها لى المرأة األردنیة إن المجتمع األردني ینظر الدراسة بحسب عینتها أ نتائج ثبتتأ

مثل الرجل ولها الحق في  اً وبأن للمرأة حقوق ،األردنیةللرجل من خالل ما تقدمه الدراما  مكملةً 

ن الجمهور األردني یفضل أب أثبتت النتائجخرین، كما ها وعدم انتهاكها من قبل اآللاستعما

 ،ولیست بصورة الضعف ،ة المتحضرة والمتحملة للمسؤولیةأرؤیة المرأة األردنیة بصورة المر 

لكنها تعجز عن  ،تعمل على تطویره األردنیةیده معظم الجمهور األردني بأن الدراما أوهذا ما 

طور ة الذي یتأولدور المر  ،دم مواكبتها للتطور التكنولوجي والمجتمعي والحضاريذلك بسبب ع

  .مع تطور الحضارات والمجتمعات

المرأة العاملة، الدراما األردنیة، صورة المرأة، نمر بن عدوان، زین، الجمهور [ :كلمات مفتاحیة

  ]األردني
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Abstract 

The Vision Of Jordanian Mass to The Image Of Jordanian 

Working Women As In Jordanian Drama 

Prepared by: Yara Soud Al Qubailat 

Supervised by: Prof. Dr. Atallah Al Romheen 

Faculty of Media - MEU 

 
    This study aims at learning the extent of the Jordanian society’s awareness 

regarding the Jordanian working woman image as presented by the Jordanian 

television drama. It further aims at identifying whether this image- presented by the 

Jordanian drama- is a negative or positive one , needs to be adjusted in case it was 

negative and to be enhanced in case it was positive; and that is through 

recommendations reached by the study through the attempt to present a new 

practical study in the field of journalistic studies relevant to the subject being 

addressed. 

     This study uses a cross-sectional descriptive research method it being the most 

suitable for this study; the study was implemented through a questionnaire that was 

distributed to 500 individuals amongst the Jordanian society and 442 questionnaires 

were reliable.  

    This study along with its outcomes resulted in a conclusion of the view of 

Jordanian society relevant to the Jordanian woman as presented by the Jordanian 

drama depicted by its TV shows, advertisements and movies; where it was 



 -ن  -
 

concluded from the aftermaths of the study that a significant percentage of the 

society does not follow up on the works of the Jordanian drama; it was also 

concluded based on the opinions of those in the sample that the local drama  

possesses significant flaws when compared to the Arab drama in general and the 

foreign drama whether on an Asian or international level. That , in their opinion, is a 

result of lack of interest and failure to give the Jordanian drama space necessary for 

utilizing its potential and developing. In addition to the formerly mentioned, the 

weakness in the Jordanian drama results from the deficiency in financial resources 

supporting this side and that should be taken  care of, treated and developed. 

   The results and studies proved that the Jordanian society views the Jordanian 

female as a supplement for the male through what is outlined through the Jordanian 

drama and that the woman has rights that she is allowed to use and cannot be 

violated by others. The inferences further showed that the society prefers seeing the 

Jordanian woman as a civilized and responsible woman as opposed to fragile and 

dependent and that is what was addressed by the Jordanians as the image aimed at 

by the Jordanian drama and its failure to develop it due to its lack of convoying with 

the technological, sociological and cultural development of the woman’s role that 

develops with civilizations and societies. 

Keywords: [Working Woman, Jordanian Drama, Image of Womanm Nimr Bin 

Adwan, Zain, Jordanian Mass] 
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  الفصل األول
  خلفیة الدراسة وأهمیتها

 مقدمة  -  أ

یتمیز  ألنهعالمیة انتشارًا بین فئات الجماهیر المختلفة؛ یعد التلفزیون أكثر الوسائل اإل  

ثارة اهتمامهم، بمقدرته على جذب الكبار والصغار معًا حول شاشته والتأثیر في المخزون ، وإ

   .الفكري والثقافي لكل منهم

، دورًا مختلفًا في بناء الصورة الذهنیة، بما یقدمه من مواد مختلفة، التلفزیون یؤديكما   

عن طریق األعمال ، بشكل أساسّي ، ویزداد تأثیر هذه الصور والقوالب. ل على قولبتهاویعم

ویكاد یتجرد من أدواته ، یكون لها أكثر استرخاًء ، الدرامیة؛ ذلك ألن المشاهد عند متابعته لها

 ).183ص، 2009، زریقة( النقدیة

ة بالنسبة     باقي المواد التي  إلىوال شك في أن الدراما التلفزیونیة تحتل مكانة خاصَّ

یقدمها التلفزیون؛ ذلك ألنَّ القیمة اإلعالمیة لألعمال الدرامیة تكمن في قدرتها بالتأثیر على 

عد و . الجمهور تأثیرًا غیر مباشر ُ هذا األسلوب من أنجح أسالیب التأثیر؛ ألنَّ الدراما قد تقدم ی

ة رؤی ع القراءة بأدوات المعرفة م أن تكون محرضاً  -كذلك- وبإمكانها  فیهاة معرفیة خاصَّ

  .)5ص، 2004، علوش( األخرى

وبما أن الدراما في مقدمة األنواع التلفزیونیة من حیث قدرتها على تكوین وبناء الصورة   

إذ أنها تجمع بین عناصر التشویق واإلثارة التي تتضافر جمیعًا لصنع ، الذهنیة لدى المشاهدین
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أن  )1(یرى بارتلیتحیث ، راد والجماعات والشعوبهذه الصورة وصیاغتها في أذهان األف

الصورة الذهنیة تتكون من خالل ما تم تحصیله من الخبرات السابقة والنظریات القائمة 

  ).8 ص، 1993، العسكر( .تفاق علیهاوالقوانین التي تم اال فیهالمعمول ا

أو  وأنها نصف المجتمع إنتاجیاً . ومن المعروف أن المرأة تعد نصف المجتمع

ن اتجاهها نحو العمل یمثل المكانة األهم في حیاتها وفي . ودورها فیه بارز، استهالكیاً  وإ

ات ، مثلها مثل الرجل العامل، شخصیتهاتشكیل  ات المرأة تفوق مسؤولیّ بل إن واجبات ومسؤولیّ

فهي . هي األمّ واألخت والزوجة والزمیلة على مقاعد الدراسة وفي مواقع العملو الرجل؛ 

وفي الوقت ذاته تتحمل مسؤولیاتها خارج . ولة األولى عن أفراد األسرة وعن تربیة األطفالئسالم

عاملة في المعمل أو موظفة في دوائر الدولة أو معلمة تعمل على تنشئة األجیال أو ، البیت

دائرة (، )3,095,000عدد النساء في األردن (وقد بلغ  .طبیبة تعمل عل تخفیف اآلالم

  ).2013-2012، لعامةحصاءات ااإل

و في عام %) 11.3( 2009ن نسبة النساء في قوة العمل في عام أومن المالحظ 

  .)2013-2012، حصاءات العامةدائرة اإل( .%)18.3(ازدادت فبلغت  2012

بیَّن أن نسبة النساء في األردن مسحًا رسمیًا أجراه المكتب المركزي لإلحصاء  لكنَّ 

في األعوام  على الرغم من أنها شهدت ارتفاعاً ، ت منخفضةالعامالت في األردن ما زال

وعدم الثقة ، أن تراجع الحكومة عن توظیف خریجي الجامعات إلىفیما أشار خبیر ، األخیرة

وضعف الخدمات المجتمعیة كانت أسبابًا في انخفاض نسبة العامالت في ، في قدرات المرأة

 تمن النساء من مجموع المشتغال%) 16.7(وبین المسح أن حوالي . األردنياالقتصاد 
                                                             

تخرج من جامعة لندن في ، عالم نفس بریطاني :)1969-1886فریدریك تشارلز بارتلیت، (بارتلیت  )1(
وبعد ذلك شغل منصب مدیر مختبر علم النفس، . 1914عام  الفلسفة، وتخصصت في علم النفس التجریبي

  . 1952رسمیا أول أستاذ علم النفس التجریبي، حتى تقاعده في عام  1931 عام عین
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أن النساء  إلىكما أشار المسح . 2012فأكثر عام  -15ح أعمارهن بین و رااللواتي تت

في حین تبلغ نسبة النساء اللواتي %) 94,435(العامالت في القطاع العام تبلغ نسبتهّن 

 .لدولیةمنهن یعملن في المنظمات ا%) 2,217(و%) 99,339(یعملن في القطاع الخاّص 

  ).2013- 2012، حصاءات العامةدائرة اإل(

وسائله المتنوعة دورٌ مهمّ في تقدیم صورة تعكس أحوال ولإلعالم بأشكاله المتعددة و 

المرأة العاملة في  فیهاد من التعرض للصورة التي تقدم فئات المجتمع كافة؛ لذلك كان الب

  .هیریة كبیرةكشكل إعالمي یحظى بجما األردنیةالدراما التلفزیونیة 

في وسائل اإلعالم  فیهارأة العاملة بالشكل الذي یلیق بد من التأكید أن تقدیم الموال

جهة  فیهلن یتحقق نتیجة لجهد فردي تقوم مثلما أنه ، العربیة لن یتحقق بین عشیة وضحاها

، معجمیع قطاعات المجت فیهاوتربویة متكاملة تتشارك  ةوعویبل هو عملیة تثقیفیة وت، بعینها

ولة وواعیة إلبراز إنجازات المرأة المعاصرة وتبیان دورها في ئكما أنه یجب اتخاذ قرارات مس

 .واالبتعاد عن الصور النمطیة السلبیة في الحیاة واإلنجاز المهني، المجتمع كشریك إیجابي

 .)28ص، 2007، حنان یوسف(

ه رة المرأة العاملة لصو  األردنيلرصد رؤیة الجمهور  الدراسة تمض، في ضوء هذا كّل

ومحاولة لتعزیز النواحي اإلیجابیة والدعوة لتالفي النواحي  األردنیةكما تقدمها الدراما  األردنیة

  .السلبیة
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 :مشكلة الدراسة  -  ب

مساحة كبیرة على خریطة البرامج والفقرات  األردنيتحتل األعمال الدرامیة في التلفزیون 

من الوسائل التي ، والمسلسالت على وجه التحدید، ماوبذلك تعد الدرا، المختلفة التي یعرضها

كونها تتناول العدید من ، یعتمد علیها المتلقي في تشكیل وبلورة مواقفه من الواقع المعاش

ونظرًا ألهمیة ، وعلى أنها انعكاس للواقع المعاش، المسائل التي تشكل لب الحیاة المجتمعیة

  . لشاملة على مختلف األصعدةدور المرأة في بناء المجتمعات والتنمیة ا

 األردنيالجمهور  یرىكیف : فإن مشكلة الدراسة تتحدد في السؤال الرئیس اآلتي، ومن هنا

  ؟األردنیةكما تقدمها الدراما  األردنیةصورة المرأة العاملة 

  

 :أسئلة الدراسة - ج

  :الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتیة تسعى

 ؟األردنیةالتي تعرضها المسلسالت االجتماعیة ة األردنیة العاملما صورة المرأة  - 1

واألدوار  األردنیةلصورة المرأة العاملة  األردنیةما طریقة تناول المسلسالت االجتماعیة  - 2

 التي تقدمه؟

مع العاملة  األردنیة صورة المرأة األردنیةالمسلسالت االجتماعیة  الى اي مدى تعكس - 3

 صورتها الحقیقیة في الواقع االجتماعي؟

 بشأن المرأة العاملة؟، األردنیةما القضایا التي ناقشتها المسلسالت االجتماعیة  - 4

  



- 5- 
 

  :أهداف الدراسة. د

كما  األردنیةلصورة المرأة العاملة  األردنيمدى وعي الجمهور  معرفة إلىتهدف الدراسة 

  :التالیة وتتفرع عن هذا الهدف الرئیسي األهداف الفرعیة. األردنیةتقدمها الدراما التلفزیونیة 

  .األردنیةصورة المرأة التي تعرضها الدراما  - 1

  .واألدوار التي تقدمها األردنیةلصورة المرأة العاملة  األردنیةطریقة تناول الدراما  - 2

مع صورتها الحقیقیة في  األردنیةكما تقدمها الدراما ، مدى تطابق صورة المرأة العاملة - 3

  .الواقع االجتماعي

  .بشأن المرأة العاملة، األردنیةناقشتها الدراما  القضایا التي - 4

  

 :أهمیة الدراسة - ه

  :تتجلى أهمیة الدراسة في ما یلي

في  العلمي والبحث ساتار الد إرث ضمن الممیزة ساتار الد من اإلعالمیة الدارسات تعد - 1

 .مجتمعال في وأثرها أهمیتها لها والتي، األردن
 

، األردنیةالتي تقدمها المسلسالت االجتماعیة ، لةمعرفة ما إذا كانت صورة المرأة العام - 2

لىو ، یةتعدیل إذا كانت سلب إلىوهل هي بحاجة ، سلبیة أم إیجابیة تعزیز إذا كانت  إ

 .وذلك من خالل تقدیم توصیات تتوصل إلیها الدراسة ؛إیجابیة

محاولة تقدیم دراسة علمیة جدیدة في مجال الدراسات الصحفیة المتعلقة بعنوان  - 3

 .اسةالدر 
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بد من تطویر هذا النصف والنهوض فیه لیؤدي عتبار أن المرأة نصف المجتمع فالا - 4

 .الدور الفاعل المطلوب منه في تنمیة المجتمع

بالتطبیق على المسلسالت  األردنيفي المجتمع ) اإلنماء(اختبار نظریة الغرس  - 5

 .األردنيمجتمع ودورها في غرس القیم والمفاهیم المختلفة لدى مختلف فئات ال األردنیة

  .مكتبة اإلعالم إلى جدیدة إضافة - 6
  

  :مصطلحات الدراسة -و

المرأة  عن الجمهور األردني یحمله ذيال أو التصور المعرفة: ألغراض الدراسة - رؤیةال -1

 .بحسب ما تعرضه الدراما األردنیة للمرأة االردنیة العاملة
 

، ز االجتماعیةـــــر والمراكمجموعة كبیرة من الناس من مختلف المهن واألدوا: الجمهور - 2

 ورةـــــادل معهم المشـــــــاآلخرین وال یتب معل ـــــــوكل فرد منهم مجهول الهویة ال یتفاع

 .)45، 1996، كیومان(
 

هم الناس الذین ال تربطهم أي روابط عرقیة أو طائفیة : ألغراض هذه الدراسةالجمهور  - 3

من عدد كبیر من الناس بمختلف  ننو ویتكو ، مشتركة وهم ال یعرفون بعضهم البعض

إال أنهم قد یجتمعون على اهتمام واحد یتم ، یة أو السیاسیة أو االقتصادیةتوجهاتهم الثقاف

بما یتماشى مع المحیط البیئي واإلقلیمي والدولي السائد ، عرضه عبر وسائل اإلعالم

 .بحیث یكون ذا اهتمام مشترك
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ولقد ، نسان لتجسید المعاني واألفكار واألحاسیسهي أداة تعبیریة اعتمدها اإل: الصورة  - 4

وثائقیة أو ترفیهیة بكل أشكال االتصال ، رمزیة، ارتبطت وظیفتها سواء كانت إخباریة

تجلیاتها  إلىویسهل تعریفها باإلشارة ، والصورة هي واقع متحقق في حیاتنا. والتواصل

ة كینونتها كجنس فني وهذا االختالف هو سمة من سمات الصورة رغم وحد، المختلفة

 .)18، 2004، حمیدة( .محدد
 

شعوب حاملة أشخاص أو الناس عن  أذهانالتي تنطبع في الّصور تلك  :الصورة النمطیة - 5

األشخاص أو ء المعها سمات موضوعة في قالب ذهني یحد من التفكیر في صور هؤ 

 .)70, 1999، أبو إصبع( .الشعب بصورة مخالفة في الذهن

  

في اإلنتاج من خالل مساهمتها في العمل جنبًا  األردنیةتساهم المرأة : العاملة ردنیةاأل  المرأة -4 

نتاج األغذیة ، جنب مع الرجل داخل وخارج المنزل إلى في الزراعة ورعایة المواشي وإ

وقد دخلت المرأة مختلف مجاالت العمل بما في ذلك ، المنزلیة والحیاكة والنسیج وغیرها

سوق  األردنیةدخلت المرأة ، یة والزراعیة كما في قطاع الخدماتفي القطاعات الصناع

شبكة ( یة وصاحبة عمل في القطاع الخاصمهن، العمل عاملة موظفة في القطاع العام

  .)األردنيقانوني 

یعرضها ممثلون یقلدون األشخاص ، حكایة لجانب من الحیاة اإلنسانیة :الدراما التلفزیونیة - 5

ویقصد بها  ).16ص,2008، معجم الوسیط( أقوالهم وأفعالهماألصلیین في لباسهم و 

  .األعمال الفنیة من مسلسالت وأفالم تمثیلیة والتي تعرض على شاشة التلفزیون
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الزعبي، . (هو الشخص المسؤول عن إخراج العمل الفني إلى حیز الوجود :المخرج -6

: یا بأنهكما عرفه الزعبي إجرائ). 19، ص2009عقل، (نقال عن ) 35، ص2012

الشخص المنوط به توصیل فكرة ما، أو رسالة معینة، ألكبر شریحة من الجمهور 

  .والدراسة تتبنى هذا التعریف تعریفا اجرائیا لها). 35، ص2012الزعبي، . (المتلقي

 :حدود الدراسة -ز

تم وهي الفترة التي ، تتمثل في الفترة الزمنیة التي أجریت علیها الدراسة: نیةاالحدود الزم -

ما بین وعرض  "نمر بن عدوان" ومسلسل، 2013ألول مرة في عام  "زین"عرض مسلسل 

وبناء علیهما كمسلسلین تم فیهما ، رمضانفي أثناء شهر ، 2007عام  16/10 - 13/9

  .األردنیةتناول صورة المرأة العاملة 

هي تمثل و ، تتمثل هذه الحدود في المنطقة التي أجریت علیها الدراسة: الحدود المكانیة -

  .الهاشمیة األردنیةالمملكة 

 MBC(على  بثاً ) ونمر بن عدوان - زین(تم اختیار مسلسلین وهما : الحدود التطبیقیة -

Plus( ، األردنيوفق ما یراه المجتمع ، األردنیةكعینة میدانیة لتمثل دور المرأة العاملة ،

من خالل استطالعات لیه إلدراسة بناء على ما سیتم التوصل وعلیه سیتم تعمیم نتائج ا

  . الرأي والنتائج اإلحصائیة اعتمادًا على استبیان لدراسة مسحیة في هذا الخصوص

  

  :محددات الدراسة - ح

وتتحدد أیضًا بطبیعة العینة ، ء الجمهورار آتتحدد الدراسة بصدق األداة التي ستقیس 

  .المبحوثة
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  الفصل الثاني

  النظري والدراسات السابقة دباأل

  النظري بداأل: أوالً 

  :)اإلنماء(نظریة الغرس الثقافي أو 

ولذلك تنطلق هذه النظریة ، عالم بشكل عام وظائف متعددة منها الوظیفة الثقافیةلإل

من أن الجمهور یتأثر بما تبثه وسائل اإلعالم للرأي العام حیث تساهم في زیادة ثقافتهم 

على ما  م الذي یعتمد كلیاً ومعارفهم ومعلوماتهم وخاصة الجمهور الملتصق بوسائل اإلعال

  .)95ص,2011، المشاقبة( خبار عن العالم الخارجي والداخليیتدفق من معلومات وأ

 اإلعالم لوسائل المعتدلة اآلثار نظریات ضمن الثقافي الغرس نظریة وتصنف

Moderate effects theories وسائل في تضخم ال بحیث، واالعتدال بالتوازن تتمیز والتي 

 وآراء اتجاهات بین األمد طویلة العالقات على تقوم ولكنها، القوة هذه من تقلل وال اإلعالم

 وزمالؤه Gerbner جربنر أكد فقد لذا، ىأخر  ناحیة من مشاهداتهم تاوعاد، ناحیة من األفراد

نما بدیالً  لیست الغرس نظریة أن على  وسائل لتأثیرات التقلیدیة والبحوث للدراسات مكمالً  وإ

 المسبقة لالستعدادات نموذج وال، التعرض بعد أو قبل نموذج یوجد ال الغرس ففي ،اإلعالم

 هذه في كبیراً  دوراً  یشكل أنه كما، الطفولة منذ األفراد یشاهده فزیونالتل ألن وسیطة كمتغیرات

  .)12ص، 2000، عبد الحمید( ذلك بعد وسیطة متغیرات تعتبر التي المسبقة االستعدادات
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  : للدراسة نظري كإطار الغرس نظریة اختیار أسباب

، فردلل االجتماعیة التنشئة عملیة في اإلعالم وسائل لدور امتداداً  الغرس نظریة تعد

 والتثقیفیة التعلیمیة والوسائل الفرد بین االجتماعي التفاعل على یقوم منهما كالً  أن حیث

 له تسهل، االجتماعي دوره مع تتناسب وسلوكیات اتجاهات الفرد إكساب إلى وتهدف، المختلفة

  .االجتماعیة حیاته في واالندماج التفاعل عملیة

 على یؤثر معها والتفاعل) والمسلسالت األفالم( األردنیة للدراما المستمر التعرض إن

 االجتماعي الواقع عن الدراما فرسائل، الرمزي عالمهم على ویسیطر لألفراد االجتماعي الواقع

  . الشخصیة خبراتهم فیها تقل التي القضایا في یتزاید

 الدراما مشاهدة لكثافة المعرفیة التأثیرات الختبار واسع بشكل الغرس نظریة استخدمت

 تعرضها التي النظر وجهة مع تتسق الواقع عن نظر وجهة تغرس كما، )والمسلسالت األفالم(

  . االجتماعیة والمشكالت القضایا عن الدراما

 إدراك معرفة خالل من االجتماعیة والمشكالت للقضایا الدراما معالجة تأثیر دراسة

  . االجتماعي لواقعهم المشاهدین

 المرأة قضایا تعرض التي األردنیة للدراما التراكمي التأثیر بقیاس الغرس نظریة تقوم

  . األجل طویل والتأثیر والممتدة الكثیفة المشاهدة عبر
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  : الثقافي الغرس نظریة وتطور نشأة

 مفهوم إلى الثقافي الغرس نظریة وجذور بدایات Melvin Deflir فلیر دي نملفی یرجع

 أذهان في تتكون التي، 1922عام  الذهنیة للصورة Walter Lipman )2(لیبمان والتر

 أحیاناً و ، اآلخرین عن أو أنفسهم عن كانت سواء المختلفة اإلعالم وسائل خالل من الجماهیر

 في المعروضة المواد على رقابة وجود لعدم نتیجة، الواقع عن بعیدة الذهنیة الصورة هذه تكون

، للواقع فهم وسوء المعلومات وتشویه الحقائق في غموض إلى یؤدي مما، اإلعالم وسائل

 Cultural Norms الثقافیة األعراف نظریة تطویر فلیر دي حاول التصور هذا على وبناءاً 

، یاسین: (وینظر. )105ص، 2000, میدعبد الح( الغرس نظیر كبیر حد إلى تشبه والتي

  .)60ص، 1981

 العنف مظاهر بسبب اإلضرابات فترات األمریكي المجتمع شهد، الستینیات أواخر وفي

 في الدولة بتورط االهتمام وتزاید وكیندي كینج لوثر مارتن اغتیال أعقاب في وذلك والجریمة

 منه والوقایة العنف أسباب لبحث ةأمریكی قومیة لجنة تشكیل تم 1968 عام وفي. فیتنام حرب

   .)105ص، 2000, عبد الحمید( بذلك فزیونالتل وعالقة

 مضمون تأثیر على معظمها ركزت الفترة هذه منذ عدیدة أبحاث بإعداد الباحثون وقام

 للواقع الجمهور إدراك على األسبوع آخر عطلة وفي الذروة وقت تقدم التي فزیونالتل برامج

  . البحث محل الرئیسي الموضوع هو لعنفا وكان االجتماعي

                                                             
وقد اشتھر . صحفي أمریكي اكتسب شھرة عالمیة بوصفھ كاتًبا سیاسًیا وفیلسوًفا. 1974 - 1889)(ن، والترلیبما )2(

  .عبَّر لیبمان في كتابتھ عن. بأسلوبھ الواضح في الكتابة، والذي یعكس عمق تفكیره
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 أن على وأكد، دراساته George Gerbner جربنر جورج األمریكي الباحث وبدأ  

. االجتماعي الواقع عن تصوراتهم لبناء رئیسیاً  ومصدراً  للكثیر مسیطرة قوة أصبح فزیونالتل

 أهمیة إبراز مدى عن یكشف، المكتسبة واألفكار فزیونللتل التعرض بین العالقة فإن وبالتالي

 اإلعالمي الواقع أصبح وبذلك، االجتماعي للواقع المدركة والتصورات القیم في فزیونالتل دور

 استخدام یستلزم مما، اآلخرین مع عالقاته في الفرد علیه یعتمد ما هو فزیونالتل من المدرك

 رأي في ذلك عویرج. الوسائل تلك تأثیر دراسة في تستخدم التي المداخل عن مختلف مدخل

 أصبح قد تأثیره وأن، الجماهیریة للثقافة الرئیسي المركز أصبح قد فزیونالتل أن إلى جرنبر

 مكررة نماذج من یعرضه بما، المشاهدین من العظمى للغالبیة االجتماعیة التنشئة في أساسیاً 

  ).107ص، 2000, عبدالحمید(. المختلفة االجتماعیة واألدوار للسلوك ونمطیة

 والتي، الثقافیة بالمؤشرات الخاص مشروعه الدراسات هذه خالل من وزمالؤه جربنر ووضع

  ).107ص، 2000, عبدالحمید(: هي متداخلة قضایا بثالث اهتمت

 سیاسات دراسة أي Institutional process Analysis المؤسسیة العملیة تحلیل - 1

  . یةاإلعالم الرسائل وتوزیع واختیار بمضمون عالقتها في االتصال

 عن عبارة وهي Message System Analysis اإلعالمیة الرسائل محتوى تحلیل - 2

 الرسالة تعكسها التي تكراراً  األكثر والسلوك الذهنیة للصور السائدة األنماط دراسة

  . القضایا من وغیرها والمهنة والنوع واألقلیات العنف تصویر مثل، اإلعالمیة

 التعرض بین العالقة تدرس والتي Cultivation Analysis الثقافي الغرس تحلیل - 3

  .االجتماعي للواقع الجمهور إدراك في فزیونیةالتل للرسائل
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 المشروع وهذا، الثقافیة المؤشرات مشروع مكونات من الثالث المكون الغرس نظریة وتعد

 البیئة على الجماهیریة االتصال وسائل تأثیر على )3(اإلمبیریقي الدلیل إقامة إلى یهدف

 المبنیة على األخرى اإلعالم وسائل بین من فزیونالتل أن الغرس نظریة ترى حیث. ثقافیةال

 للصور األساسي والمصمم والحوادیث القصص یقدم وأنه، للمجتمع المركزي الثقافي األساس

 المشاهدة كثیفي فإن وبالتالي، الحقیقي العالم عن المعتقدات تكوین في تساهم التي الرمزیة

 العالم في المقدمة الذهنیة الصور مع تتفق بصورة فیه یعیشون الذین الحقیقي واقعال سیدركون

 كثیفي األفراد عند المعتقدات بعض تغییر على فزیونيالتل الغرس یعمل ولكن، فزیونيالتل

 هذه على اإلبقاء حین في، فزیونللتل التراكمي التعرض خالل من ذلك ویحدث، المشاهدة

  .)85ص، 2006,إسماعیل( آخرین لدى المعتقدات

  : الثقافي الغرس نظریة علیها تقوم التي األساسیة الدعائم

  : ما یلي في تتمثل الغرس لنظریة األساسیة الدعائم من مجموعة جربنر وضع

 األخرى االتصال وسائل مع بالمقارنة للغرس فریدة وسیلة فزیونالتل یعد :  

 المنازل في وجوده لشیوع االتصال وسائل من غیره عن وتفرده فزیونالتل أهمیة ترجع

 حیث، األخرى الوسائل مع تحدث ال بدرجة األطفال تنشئة في یساهم كما، له التعرض وسهولة

 والصورة الصوت عناصر لتوافر نظراً  والدته منذ فزیونالتل بیئة في مستغرقاً  نفسه الطفل یجد

 كما، استخدامه لسهولة نظراً  فزیونالتل أمام أوقاته معظم الطفل یقضي كما، واللون والحركة

 أنه كما، والكتابة القراءة على للقدرة احتیاجه لعدم المطبوعة الوسائل عن فزیونالتل یختلف

                                                             
 .سطة الحواستعني اكتساب المعرفة من خالل المالحظة في التعرف على األشیاء والظواهر وتجریبها بوا )3(
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 وسیلة كونه في السینما عن ویختلف، السمع بجانب الرؤیة توفیر إمكانیة في الرادیو عن یتمیز

 لذلك.. المنزل مغادرة إلى تحتاج وال محددة أوقات في ولیس الوقت طوال تعمل مجانیة

 والصور والقیم األفكار تقدیم في أثراً  تترك التي اإلعالم وسائل أهم من یعتبر فزیونفالتل

  . )211ص، 2000, عبد الحمید( المجتمع وقطاعات وشرائح فئات لجمیع المختلفة اإلعالمیة

 السائد جاهاالت عن تعبر الذهنیة والصور الرسائل من متماثالً  عالماً  فزیونالتل یقدم :  

 ألسئلة االستجابة توحد عامة مفاهیم خلق إلى تؤدي ثقافیة عملیة عن عبارة لغرسا

 الكلي التعرض من المفاهیم هذه وتأتي، المنعزلة والمعتقدات بالحقائق ترتبط وال، معینة ومواقف

  . المنتقاة البرامج بعض خالل من ولیس فزیونالتل لبرامج

 أو ویقلل، المجتمع لثقافة السائد االتجاه یعكس ألنه حیاتنا يف مهم بدور فزیونالتل ویقوم

 معه یعتقدون الذي الحد إلى، المشاهدین بین والسلوك واالتجاهات القیم في االختالفات یضیق

 إلى ینظر ولذلك، التلفزیون العالم عنها یعبر التي الطریقة على یسیر االجتماعي الواقع أن

 فزیونیةالتل الرسائل تقدم حیث، العام والجمهور الصفوة بین طالرب أداة أنه على فزیونالتل

 والمستویات الفئات كل یشاهدها التي الذهنیة والصور واآلراء الثقافات من العدید المختلفة

  .)35ص، 2010, عبد النبي(. للمجتمع المختلفة واالقتصادیة االجتماعیة

 للغرس مفاتیح یقدم اإلعالمیة الرسائل مضمون تحلیل:   

 في فزیونالتل یقدمه ما الغرس تحلیل في المستخدمة المسح أسئلة تعكس أن یجب

 االهتمام مع، طویلة زمنیة فترات على المشاهدین من كبیرة لجماعات فزیونیةالتل الرسائل

  . الكلیة المشاهدة قیاس على بالتركیز
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 لعالما" اعتبارات نحو تتجه أن یجب الغرس تحلیل في المستخدمة المسح وأسئلة

 یقدمه الذي الرمزي للعالم موازیة أهمیة توجد وكذلك الغرس لعملیة األول المطلب وهو" الواقعي

  . الغرس لعملیة الثاني المطلب وهو فزیونالتل

 البعید المدى على الذهنیة الصور نقل في التلفزیون مساهمة على الغرس تحلیل یركز  

 المتكررة لألشكال نتیجة فزیونالتل یحدثه الذي التغییر بأهمیة الغرس نظریة تهتم

 یستطیع وبالتالي. االجتماعیة للتنشئة أداة فزیونالتل یعد وبهذا، الجماهیر لجذب والقصص

 األشكال من یقدمه ما خالل من، المشاهدین بین والتجانس التوافق من حالة خلق فزیونالتل

 الفروق وتذوب الجمهور بین موحدة مشتركة نظر وجهة یخلق وبالتالي، المتكررة والنماذج

  . األخرى والفروق التقلیدیة االجتماعیة

 الحالة هذه وفي الفجائي التأثیر ولیس التراكمي بالتأثیر تهتم النظریة هذه أن أي

 كثیفي لدى وخاصة" السائد باالتجاه" یسمى ما المشاهد لدى یخلق أن فزیونالتل یستطیع

، 2000, عبدالحمید( المشاهدة قلیلي من أكبر ةبنسب مشتركة معان یستنبطون الذین المشاهدة

122(.   

 فزیونیةالتل الرسائل قدرة زیادة على التكنولوجیة المستحدثات همتس :  

 البرامج تلقي على أكثر سیطرة، والفیدیو المستقلة الجدیدة والمحطات، الكابل نظم تقدم

 أن برغم أنه إلى لالدالئ وتشیر، للسینما والذهاب المجالت قراءة محل تحل أن ویمكن

 فعلیاً  الجماهیر تعرض تبدل ال فإنها، واألفالم البرامج لتقلي بدیلة طرقاً  تقدم الجدیدة التكنولوجیا

 التكنولوجیة المستحدثات أن على النظریة وتؤكد، التعرض هذا مثل یزیدون بل، البرامج ألنواع
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 التي واالختیارات والقوة والثروة سواقاأل من تزید فهي فزیونیةالتل الرسائل قدرة زیادة على تساعد

   ).122، 2000, عبدالحمید( .وأهدافها الغرس عملیة مجموعها في تدعم

 والمتجانسة العامة النتائج على الغرس تحلیل یركز :  

 النمطیة والصور المتكررة الرسائل خالل من فزیونالتل یقدمه الذي الرمزي العالم یعتبر

. المجتمع في والسلوكیات المفاهیم وتنمیة االجتماعیة شئةالتن تحقیق في المهم المصدر

 یقوم كما، المختلفة االجتماعیة الجماعات داخل متجانسة تكون المستقلة فزیونالتل ومساهمة

 أو التغییر من بدالً  االجتماعي بالواقع الخاصة المفاهیم وثبات التجانس هذا تدعیم على أیضاً 

   .)125ص، 2000، بد الحمیدع( والمعتقدات المفاهیم هذه ضعف

  : الغرس مفهوم

 والعادات القیم من معتقد كل" هي )4("تایلور" تعریف حسب Culture الثقافة كانت إذا

 والمعتقدات األفكار" بأنها المعرفي المنظور ویحددها، "السلوك وأنماط، واألخالقیات والتقالید

 ولیست، مادیة ظاهرة لیست ثقافةال وأن، الشعوب من شعب عند عامة بصفة المعرفة وأنواع

نما، وانفعاالت وسلوكیات أشیاء  صور من العقل في یوجد ما وهي المكونات لهذه تنظیم هي وإ

  .)24ص، 2006، سماعیلإ( األشیاء لهذه وأشكال

 بما أو الوجدان أو بالبصیرة إدراك" بأنها الثقافة أیضاً  محمود نجیب زكي یعرف كما

 الذي والشيء العارفة الذات بین مباشرة بصورة یتم الذي، اإلدراك معنى یؤدي لفظ من تختاره

                                                             
(4)Primitive Culture, Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and 
Custom, 1871  
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 نحقق وبالثاني، ینبغي ما ندرك األولبف، والعقل اإللهام دعامتین على تقوم فهي لذا، نعرفه

   .)2000، عبد الحمید( .وتتعلم اإلنسانیة فیه تعیش الذي الوسیط هي فالثقافة، "نبغىاما

 تقوم ونفسیة معرفیة مكونات وتنمیة زرع" بأنه) Cultivation( الغرس تعریف ویمكن

 منتصف منذ الغرس مصطلح أصبح وقد، لها یتعرض من لدى والخبرة المعلومات مصادر فیها

 اإلعالم لوسائل والمعرفیة االجتماعیة اآلثار تفسیر تحاول التي بالنظریة یرتبط السبعینیات

. االجتماعیة التنشئة هي أوسع عملیة من خاصة حالة والغرس، فزیونالتل وبخاصة

   .)24ص ،2000، عبدالحمید(

 االتصال لوسائل التعرض عن الناتج العرضي التعلم من نوع الغرس عملیة وتعتبر

 نتیجة االجتماعي الواقع حقائق على الجمهور یتعرف حیث، فزیونالتل وخاصة الجماهیریة

 لفترات فزیونالتل والسیما إلعالما لوسائل التعرض مداومة أن كما، االتصال لوسائل التعرض

 صورة إال هو ما فزیونالتل شاشة على یراه الذي العالم بأن اعتقاداً  المشاهد لدى تنمي طویلة

  . )44ص، 2006، سماعیلإ(. فیه یعیش الذي الواقعي للعالم مماثلة

  :الغرس نظریة فروض

 یتعرضون الذین األفراد: "أن إلى ویشیر الرئیسي الفرض على الغرس نظریة تقوم  

 عن معتقدات لتبني إدراكاً  أكثر یكونوا Heavy Viewers كثیفة بدرجة فزیونالتل لمشاهدة

 عن فزیونالتل یقدمها التي واألفكار والنماذج الذهنیة الصور مع تتطابق االجتماعي الواقع

 ،2006إسماعیل، (. "Light Viewers المنخفضة المشاهدة ذوي من أكثر، الواقعي الواقع

  ).44ص
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  )55، ص2000عبد الحمید، (: هي الفرعیة الفروض من مجموعة على الغرس نظریة وتقوم

  وقلیل األفراد بینما، للواقع االجتماعي ادراكا أكثر فزیونللتل المشاهدة كثیفي األفرادإن 

 شخصیة ومصادر فزیونالتل منها متنوعة مصادر علىللتلفزیون واعتمدوا   المشاهدة

  .من الفئة االولى هم أقل ادراكا

 التعرض نتیجة یحدث الغرس بأن، األخرى الوسائل من غیره عن فزیونالتل یختلف 

  . الجمهور قبل من االنتقائي غیر واالستخدام

 بشكل المجتمع عن الرمزیة والصور الموحدة الرسائل من متماثالً  عالماً  فزیونالتل یقدم 

  . الحقیقي الواقع عن متشابه أو موحد

 واقعیة الدراما بأن المشاهدین اعتقاد عند الغرس حدوث یزید Realistic ،وتسعى 

  .Fiction الخیال من بدالً  حقائق لتقدیم

  

  : الغرس لعملیة المفسرة النماذج

  : أهمها من حدوثها لكیفیة والمفسرة الغرس لحاالت النماذج بعض قدمت

  .)Hawkins & Pingree (1983 هوكنزوینجري نموذج -1
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  والبناء التعلم لعملیتي وبنجري هوكنز نموذج

 ببناء الخاصة الدراسات من للعدید، شاملة بمراجعة وینجري هوكنز الباحثان قام

 الواقع وبناء فزیونالتل بین المتوقعة العالقة عن متفرقة دالئل وجود والحظا، للواقع فزیونالتل

 وأن، متبادلة عالقة تماعياالج والواقع المشاهدة بین العالقة أن أیضاً  اوجد كما، االجتماعي

 عملیة في األساسیین العنصرین أن الباحثان ویرى. الواقع عن یعلم أن یستطیع فزیونالتل

  : هما الغرس

  : Learning التعلم: أوالً 

  : عنصر من أكثر وتتضمن

  ): Capacity( العقلیة المهارات أو القدرات - 1

 مختلفة بطریقة أحیاناً  تقوم كما، لتعلما عملیة في هاماً  دوراً  المهارات أو القدرات تؤدي

  . السن مثل أخرى بعوامل یتعلق فیما

  ): Focus( التركیز استراتیجیات - 2

 الثانویة المعلومات من أكثر الرئیسیة المعلومات بعض على التركیز على القدرة تؤدي

   .)218ص، 2000، عبد الحمید(. الغرس عملیة إحداث في اً رئیس دوراً 
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  ): Attention( هاالنتبا - 3

، السلبیة المشاهدة أو النشطة المشاهدة نسبیاً  إلیها یشار والتي للمضمون االنتباه درجة

 بطریقة الثقافة واكتساب العارض التعلم إلى تؤدي السلبیة فالمشاهدة، هامة تكون أن یمكن

  . فزیونالتل من عارضة

  ): Involvement( المشاهدة في االندماج - 4

 بأن القائلة النظر وجهة وخصوصاً  هاماً  دوراً  المشاهدة في االندماج یؤدي أن یمكن

، 2000، عبد الحمید( .والتأثیرات التعلم من معینة أنواعاً  یسهل المشاهدة في األقل االندماج

   .)219ص

  ): Construction( البناء: ثانیاً 

  : منها محدد من أكثر وتتضمن

  ): Personal Experience( الشخصیة الخبرة - 1

 تتفق أن یمكن والتي االجتماعي الواقع عن للمعلومات مصدراً  خصیةتالش الخبرة تشكل

  . فزیونالتل في المقدمة الصور مع تختلف أو

  ): Social Structures( االجتماعیة المكونات - 2

 دوراً  وتؤدي، العائلة أو الرفاق جماعة مثل لألسرة االجتماعیة األبنیة في تتمثل والتي

 النظر وجهة تؤید الجماعة كانت فكلما، فزیونالتل في المقدمة الصورة تدعیم يف هاماً 

  . األفراد على المتوقع التأثیر زاد فزیونیةالتل
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  :للغرس الفرعیة للعملیات Potter بوتر نموذج -2

  للغرس الفرعیة للعملیات بوتر نموذج

   .)224ص، 2000، عبد الحمید(: هي رئیسیة عملیات أربعة هناك أن بوتر ویوضح

دراك فزیونللتل التعرض بین العالقة تمثل: )Learning( التعلم -1  سواء فزیونيالتل العالم وإ

  . معتقدات أو تقدیرات كانت

  

ذا، الحقیقي والعالم فزیونالتل عالم إدراك العالقة فیه ویقصد: Construction البناء -2  وإ

 التعرض بین عالقة بوجود االدعاء عبالص من یصبح الفرعیة البناء لعملیة تدعیم یوجد لم

 الخام المادة تشكل فزیونالتل من المقدمة العرضیة المعلومات ألن، الغرس ومقاییس فزیونللتل

  . الواقعي العالم حول مدركات إلى للوصول المطلوب االستدالل عملیة المشاهد فیها یدعم التي

  

 ومعتقدات األول المستوى قدیراتت بین العالقة فیه یقصد: Generalization التعمیم -3

 التي العرضیة الحقائق أن كما، العالم نفس خالل من الموضوع نفس عن الثاني المستوى

 حول لمعتقداتهم كأساس تستخدم، فزیونالتل مشاهدة أو الواقعي العالم من األفراد یكتسبها

  . العالم

  

 سواء الواقعي العالم قیاساتو  فزیونالتل مشاهدة بین العالقة هو :Cultivation الغرس -4

  . الثاني المستوى معتقدات أو األول للمستوى تقدیرات كانت
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 اتسم األول فالنموذج، اآلخر مكمل منهما كالً  أن النموذجین عرض من ویتضح

ن، والبناء التعلم عملیتي من كل لمكونات والتوضیح، بالتفسیر  التي التعمیم عملیة أغفل كان وإ

  . النهائي شكلها في الغرس عملیة إتمام في دورها وأوضح، وذجهنم في بوتر أضافها

  

  : )98-97ص، 2006، سماعیلإ( Cultivation Analysis الغرس تحلیل خطوات

  

  : فزیونيالتل المحتوى تحلیل: األولى الخطوة

 الواقع بین جوهریة فروق توجد حیث، فزیونیةالتل الرسائل مضمون تحلیل وهو

 وتحدید لتقییم، الواقع لهذا فزیونیةالتل الرسائل تنقلها التي الصورة ینوب الحقیقي االجتماعي

  . الرسائل هذه تبثها التي والقیم المنعكسة والصور الذهنیة الصور

  : هي رئیسیة أهداف ثالثة إلى لتحقیقه المضمون تحلیل أهمیة وترجع

 االجتماعیة النظم اإلیه تسعى التي واألهداف السیاسات حقیقة عن عالمات أو مفاتیح یقدم

 األفراد بین المتبادل التأثیر حقیقة عن معبراً  نظاماً  باعتبارها الرسائل هذه یبحث. السائدة والقیم

  . السائدة والقیم االجتماعیة والعالقات

  . مالحظتها یمكن نتائج من الفعل یسببه ما إلظهار أساساً  لنا یقدم
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  : االستبیان صحیفة إعداد: الثانیة الخطوة

 صحیفة إعداد في فزیونیةالتل الرسالة مضمون تحلیل نتائج استخدام في تتمثل

 ما وعادة، الحقیقي للواقع المبحوثین إدراك تقیس التي األسئلة صیاغة یتم حیث، االستبیان

  : وهما األسئلة من نوعین على االستبیان صحیفة تشمل

  . المجتمع في الظواهر بعض لحدوث الكمیة المبحوثین توقعات عن أسئلة

 التي العبارات تصمیم خالل من المجتمع ظواهر إحدى عن المبحوثین معتقدات تقیس أسئلة

  .معینة ظاهرة نحو االجتماعیة االتجاهات تقیس

  

  : الجمهور على المیداني المسح إجراء: الثالثة الخطوة

 لتحدید الثانیة الخطوة في وضعها تم التي األسئلة بتوجیه الجمهور على المسح إجراء

  : إلى تقسیمها ویتم النسبیة المشاهدة وكثافة، التعرض حجم

  . Heavy viewer المشاهدة كثیفو

  Medium Veiwer المشاهدة متوسطو

  . Light Viewer المشاهدة منخفضو
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  : النتائج واستخراج البیانات تحلیل: الرابعة الخطوة

 بین األساسیة الفروق ةلمعرف النتائج استخراج في وتتمثل، األخیرة المرحلة وهي

 ومنخفضي كثیفي من لكل المدرك االجتماعي الواقع مقارنة وعمل، الثالثة المشاهدة مستویات

  . المشاهدة

  : )99، ص2006، إسماعیل(: الغرس عملیة في المؤثرة والعوامل المتغیرات

 على أساسیین متغیرین قیاس الغرس قیاس ویتطلب، الغرس عملیة في المتغیرات تتعدد

 إضافة، تابع كمتغیر الواقع عن األفراد واعتقادات مستقل كمتغیر فزیونللتل التعرض: هما األقل

  . األساسیین المتغیرین هذین بین العالقة تحكم التي الوسیطة المتغیرات من كثیر إلى

  : Independent Variable المستقل المتغیر -1

 الساعات عدد عن المباشر سؤالال طریق عن قیاسه ویتم فزیونللتل التعرض حجم وهو

 المؤشر هو المشاهدة حجم أن جربنر ویرى، فزیونالتل شاشة أمام المبحوث یقضیها التي

 وتم بالبرنامج ولیس بالساعة یتعرضون المشاهدة كثیفي وأن، الغرس بعملیة ارتباطاً  األكثر

 في االختالف أثر لتحدید تمهیداً  المشاهدة وقلیلي المشاهدة كثیفي إلى المبحوثین تقسیم

  . "الغرس" متغیر في االختالف على التعرض

  : Dependent Variable التابع المتغیر -2

  . البحث موضوع حول المبحوثین وتصورات معتقدات یمثل الذي الغرس وهو
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 لقیاس مستویین هناك أن Hawkins & Pingree وبینجري هوكینز من كل وأشار

) التابع المتغیر( والتصورات والمعتقدات التقدیرات هذه مستوى على الغرس حدوث وتحلیل

  : وهما

 للتحلیل األول المستوى First order Cultivation :التقدیرات إلى المستوى هذا ویشیر 

 ضحیة وقوعهم لفرصة تقدیرهم عن المبحوثین سؤال عند فمثالً ، معین شيء لحدوث الكمیة

  . مائة كل من العدالة قتحقی مجال في العاملین عدد أو، ألف 100 كل من

 للتحلیل الثاني المستوى Socond Order Cultivation :فهو تعقیداً  أكثر المقیاس وهذا 

 فمثالً ، الحقیقي العالم عن فزیونالتل یغرسها التي المبحوثین معتقدات تقییم لقیاس یستخدم

 أمناء سالنا أن تعتقد هل: مثل العالم عن عامة اعتقادات إعطاء المبحوثین من یطلب

  كبیرة؟ بدرجة

 المستوى وبین فزیونللتل التعرض بین ارتباط وجود إلى الدراسات بعض نتائج وتشیر

 بین باالرتباط مقارنة الوسیطة والمتغیرات بالضوابط تأثراً  أقوى االرتباط هذا وأن، للغرس األولى

 على الغرس متغیر إلى النظر یمكن كما، للغرس الثاني المستوى وبین فزیونللتل التعرض

 حول ومعتقدات ألحكام الفرد إصدار ویتضمن الشخصي المستوى: هما آخرین مستویین

 المتمثل االجتماعي والمستوى، كضحیة الوقوع فرص وتقدیر منها خوفه أو ما لظاهرة استعداد

 وغیرهم ومعارفه أصدقائه وقوع تقدیر مثل بآخرین تتصل ومعتقدات ألحكام الفرد إصدار في

  . الظاهرة هذه ونح ضحایا



- 26- 
 

 المستوى وبین فزیونللتل التعرض بین ارتباطاً  هناك أن الباحثین بعض ویرى

 أكثر الشخصي المستوى ویكون) االجتماعي المستوى على المعتقدات( للغرس االجتماعي

  .الواقعي بالعالم ارتباطاً 

  : الوسیطة المتغیرات -3 

 وحدوث فزیونللتل التعرض بین قةالعال في تتدخل قد التي المتغیرات من عدد وهناك

  : المتغیرات هذه أهم ومن، العالقة هذه قوة من یزید قد مما، الغرس تأثیرات

  . التعلیم، النوع، واالقتصادي االجتماعي المستوى، السن وتشمل: الدیموجرافیة المتغیرات

  : إلى وتنقسم بالمشاهدة مرتبطة متغیرات

  : المشاهدة دوافع) أ

  : إلى وتقسم عام بشكل فزیونللتل التعرض بنتیجة ترتبط التي الغرس یراتتأث فیها ویقصد

 وتمضیة التسلیة منها والهدف، العادة بحكم تتم التي المشاهدة هي: الطقوسیة المشاهدة - 1

 دوافع من المرتفعة والمستویات المشاهدة بین التفاعل نتیجة الغرس تأثیر ویحدث. الوقت

  . الطقوسیة المشاهدة

 على التعرف خاللها من یحصل أن المبحوث یحاول التي المشاهدة هي: الهادفة مشاهدةال - 2

  . االنتقائیة بالمشاهدة وتسمى، ما شيء
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  : النشطة المشاهدة) ب

 النقدیة العملیات مثل، فزیونيالتل المحتوى على مختلفة عملیات بعدة القیام فیها ویقصد

 تعني النشطة فالمشاهدة، فزیونیةالتل الرسائل لخال من تستقى التي للمعلومات التحلیلیة أو

 التحدث - الدرامي الخط – ومظهرها الشخصیات صفات إلى االنتباه( المشاهدة أثناء االنتباه

 وبالتالي، )الحبكة -الشخصیات( للمشاهد العاطفي واالستغراق) یشاهد ما حول اآلخرین مع

  . وعاطفیة معرفیة عناصر من تتكون المشاهدة فإن

   :هي المضمون واقعیة لتعریف أبعاد ثالثة بوتر ووضع: المضمون واقعیة إدراك) ج

 أن المشاهد عندها یعتقد التي الدرجة فیه ویقصد: Magic Window السحریة النافذة - 1

  . الواقعیة للحیاة دقیق تمثیل هو فزیونالتل خالل من تقدم التي المعلومات

 إلیهم یقدم فزیونيالتل المحتوى بأن المشاهد شعور مدى یهف یقصد: Utility) المنفعة( التعلم - 2

، الواقعیة حیاتهم في المعلومات هذه استخدام ویمكن، الموضوعات من عدید في معلومات

، حقیقة واقعیة مواقف تعكس فزیونیةالتل المسلسالت بأن قوي اعتقاد لدیه الذي المشاهد فمثالً 

 في یرى الذي المشاهد من أكثر الخاصة حیاته على المواقف هذه إمكانیة في یعتقد سوف

  . فیها ومبالغ خیالیة أعمال مجرد المسلسالت

 والمواقف الشخصیات بین المشاهد یدركها التي التشابه درجة فیه یقصد: Identity التماثل - 3

 الشخص یشعر فقد، الواقعیة الحیاة خبرات في تظهر التي والمواقف الناس وبین فزیونیةالتل

 تلك بواقعیة شعور لدیه ویتولد، الحمیمة بالصداقة فزیونیةالتل الشخصیة مع یتوحد الذي

 اتــالشخصی اهـــــتج لمشاعره متشابهة الشخصیة هذه تجاه مشاعره وتكون، الشخصیات

  . الحقیقیة



- 28- 
 

  : النظریة إلى وجهت التي االنتقادات

 واجهت أنها إال ،الباحثین من كثیر بتأیید حظیت الغرس نظریة أن من الرغم على

  : یلي فیما تتمثل والتي، التسعینیات نهایة وحتى السبعینیات نهایة منذ االنتقادات من العدید

، الدوافع متغیر تجاهلت الثقافي الغرس نظریة أن شباعاتواال االستخدامات مدخل أنصار یرى - 1

 روتینیة بطریقة فزیونلالت یشاهدون الذین بین للتفرقة جهداً  یبذل لم جربنر أن یرون أنهم حیث

 لمتغیر تابعاً  متغیراً  الغرس یصبح وهنا، نشطة انتقائیة بطریقة فزیونالتل یشاهدون والذین

  . فزیونللتل التعرض ولیس الدوافع

 وأثرها المسلسالت مشاهدة دوافع" حول دراسته أثناء Carveth أشار الجزئیة هذه وفي

 یكونون، التسلیة أجل من روتیني بشكل تللمسلسال یتعرضون الذین أن" الغرس عملیة في

 المشاهدین أن Rubin & Perse وروبین بیرس قرر كما، فزیونالتل رسائل ألثر قابلیة أكثر

 واكشالج ویفر من كالً  استنتج كما، لتأثیره مستسلمین ولیس یشاهدونه ما ببلورة یقومون

Weaver& Wakshlag فزیونیةالتل الرسائل بین طالرب یحاولون فزیونللتل یتعرضون الذین أن 

  . الحقیقي الواقع حول معتقداتهم لتكوین كأساس الشخصیة وخبراتهم

 وذلك، األخرى للمتغیرات والكافي الدقیق التحكم لعدم الغرس نظریة Hirsch هیرش انتقد - 2

 تم أن بعد خاصة المتعدد االرتباط بمعامل أخرى مرة تحلیلها تم عندما البحث نتائج الختالف

  . الغرس وتأثیرات فزیونللتل التعرض بین العالقة فتأثرت، دیموجرافیة متغیرات دخالإ

 ضبط عمل تم الدیموجرافیة المتغیرات هذه وتفسیر لشرح الغرس مؤیدي من محاولة وفي

  . والتضخیم السائد االتجاه مفهومي بتطویر قاموا كما، الوقت نفس في المتغیرات بكل إحصائي
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 خالل من، عام بشكل فزیونيالتل التأثیر إلى تنظر أنها الغرس نظریة على ینالباحث بعض أخذ - 3

 حیث، المشاهد لها یتعرض التي البرامج نوعیة إلى النظر دون الكلیة المشاهدة ساعات عدد

 الغرس حدوث في تأثیراً  أكثر یكون الدرامیة الترفیهیة البرامج من معینة لنوعیة التعرض أن

 یتعرض التي البرامج نوعیة بین العالقة اختبار یمكن ذلك على وللرد. ةالكلی المشاهدة ولیس

  . الواقع بإدراك الجمهور لها

 الدراسات معظم أظهرت إذا، الغرس بحوث مصداقیة مدى عن الباحثین من عدد تسائل - 4

 بین العالقة ضعف على یدل ما وهو) 0.20( إلى) 0.12( بین ما تتراوح ارتباط معامالت

 كما– یعني ال الباحثون هؤالء إلیه ذهب وما، أصالً  وجودها عدم أو الغرس وتأثیرات المشاهدة

 إرجاعه یمكن االرتباط معامالت في الضعف أن إذ الغرس؛ بحوث مصداقیة في الشك -ذهبوا

  : اآلتي إلى

 نفسه المقیاس منها یعاني التي النقص بأوجه تتعلق أسباب .  

 اإلنسانیة الظواهر إحدى تناولت التي االجتماعیة الدراسات طبیعة.  

 على السیطرة في صعوبة هناك فإن نفسه الوقت وفي، أسبابها بتعدد الظاهرة هذه تتمیز حیث

  . اإلنسانیة الدراسات كل مشكلة وهي فیه والتحكم، المبحوث

 ساعات لعدد ذكره عند للمبحوث صدق اختبار بوضع ذلك على الرد یمكن ولكن

  . الشيء نفس لقیاس سؤال من أكثر صیاغة طریق عن المشاهدة

 من أكثر التأثیر على تركز معظمها أن الثقافي الغرس بحوث على الباحثین بعض یأخذ - 5

 اهتمامها من أكثر الغرس بنتائج تهتم البحوث هذه أن أي، نفسها التأثیر عملیة على تركیزها
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 وضع یتم االستمارة صیاغة ندع البد وبالتالي. الغرس خالل من تتم التي المیكانیكیة بالعملیة

  . ومن ماذا أسئلة على التركیز من أكبر بصورة وكیف لماذا أسئلة

 إدراك على فزیونالتل مشاهدة تأثیر على للنظریة وجهت التي الحدیثة االنتقادات إحدى تركز - 6

 ائمةالق الصلة على تؤثر التي الكامنة بالتأثیرات الباحثین بعض یهتم حیث، االجتماعي الواقع

 إذا ما لبحث دراسة Mares مارس أجرت فقد االجتماعي؛ الواقع وأحكام فزیونالتل مشاهدة بین

 أن ووجدت، العالقة هذه وجود في هاماً  دوراً  یؤدي) الذاكرة في األخطاء( المصدر تشویش كان

 شكلهای التي األحكام على یؤثر بدوره وهذا المبحوثین ذاكرة على یؤثر تقدیمها وترتیب البرامج

  .)116ص، 2006، سماعیلإ(. فزیونالتل الواقع مقابل، االجتماعي للواقع المبحوثین

 األمریكیة المتحدة الوالیات غیر آخر مكان أي في الغرس حدوث إمكانیة في كثیرون تشكك - 7

 في 1978 روبر من كل یجد فلم، عادة مختلفاً  یكون ومحتواه فزیونالتل استخدام ألن وذلك

 وهیدنیسون، كندا في Doob & Mc Donald 1979 وماكدونالد ودووب، انجلترا

Hedinsson 1981 وبوومان، السوید في Bouwman 1984 لفروض تدعمیاً  هولندا في 

 التي دراستها خالل من الغرس فروض إثبات من عزت حنان تتمكن لم مصر وفي. الغرس

  . الثانویة المدارس طالب من عینة على أجرتها
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  )2010، حجاب(: الغرس نظریة إلى أضیفت التي المفاهیم

 جمعها التي البیانات تحلیل تضارب عندما، الغرس نظریة بتطویر وزمالؤه جربنر قام

 إلى التوصل یستطیع ولم أخرى مرة تحلیلها یعید أن) 1980( هیرش حاول والتي، 1976 عام

 كثافة أن واقع من مصطلحین بإدخال جربنر علیه فرد، جربنر إلیها توصل التي النتائج نفس

  :وهما، االجتماعیة الفئات باختالف نتائجها تختلف فزیونیةالتل المشاهدة

  :Mainstreaming السائد االتجاه) 1(

 بعضهم فیرى، السائد االتجاه مفهوم حول الثقافي الغرس نظریة باحثي آراء تعددت لقد

 تمیل حیث المختلفة الجماعات بین النظر وجهات في التقارب على تقوم السائد االتجاه فكرة أن

 تختفي أو تتالشى أن على تمیل والتي واجتماعیة، ثقافیة عوامل إلى ترجع التي االختالفات

 على المقدم للعالم إدراكهم یصبح طویلة لفترات فزیونالتل مشاهدي أن أي. المشاهدة كثیفي بین

. والثقافیة االجتماعیة والعوامل توالمتغیرا بالمؤثرات تأثیراً  وأكثر، متشابهاً  فزیونالتل شاشة

 یجعل بشكل واألفكار الصور غرس في فزیونالتل سیطرة إلى یشیر السائد االتجاه فإن وبالتالي

 المتباینة السكانیة الخصائص ذات الجماعات بین تختفي أو تقل االختالفات أو الفوارق

  .)2010، حجاب(

 التي كلمات الثالث أي 3bs علیه أطلق ما خالل من السائد االتجاه جربنر فسر وقد

  : وهي B فبحر  تبدأ

 اختفاء أو تالشي إلى یؤدي فزیونللتل المكثف التعرض أن وتعني :Blurring التالشي -1

  . واضحة غیر وجعلها النظر وجهات في التقلیدیة االجتماعیة االختالفات
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 االتجاه في والمتباعدة المختلفة الجماعات آراء بین فزیونالتل یمزج: Blending االندماج -2

  . السائد الثقافي

 وسیاسات، اهتمامات اتجاه في السائد االتجاه وتحویل تشكیل وهو :Bending التحول -3

 معاني من تحمله وما اإلعالمیة المضامین تحول أي، اإلعالمیة المؤسسات على القائمین

  . باالتصال القائمین سیاسات عن تعبر لكي مختلفة

 بین مشتركة نظر وجهة تخلق اإلعالم وسائل أن یعني السائد التجاها فمفهوم إذن  

 تسببها التي االجتماعي الواقع إدراك في الفروق إذابة إلى تؤدي الكثیفة فالمشاهدة، المشاهدین

  . واالجتماعیة رافیةالدیموغ العوامل

  : Resonance التضخیم: )2(

 یتطابق أنه أي الیومیة الحیاة في یحدث لما دعماً  تقدم اإلعالم وسائل أن فیه ویقصد

 قد بینهما التطابق فإن وبالتالي، االجتماعي إدراكهم مع فزیونيالتل العالم في األفراد یراه ما

 العالم بین التطابق یؤدي وربما. الغرس عملیة تأكید إلى یؤدي بما للحدث تضخیماً  یسبب

 أنماط حدوث زیادة إلى یؤدي الذي التضخیم إلى الواقعیة الحیاة وظروف، فزیونيالتل الرمزي

 مزدوجة جرعة على البدني العنف مع تجارب لدیهم ممن المشاهدة كثیفو فیحصل الغرس

Double does .)2010، حجاب(.  

 مخاوف من فزیونالتل على المعروض العنف یضخم كیف لتفسیره جربنر محاولة وفي

 هذا ویبدأ، التبایني التثقیف سماهأ ما ذلك قیاس في اعتمد، أحیائهم في الجریمة من الناس

 فإذا، العنف أنواع من نوع في یوم ذات تورطه احتمال عن الشخص إلى سؤال بتوجیه القیاس
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ذا فزیونالتل برامج من الكثیر شاهد قد الشخص كان  مثل واعتقد، التجربة بهذه تأثر قد كان وإ

 في تزداد سوف للجریمة هتعرض فرصة فإن الواقع في زادت قد العنف مستویات أن اآلخرین

  ).2006، إسماعیل(. )فزیونیةالتل اإلجابة( السؤال عن إجابته

  :الثقافي الغرس نظریة في الحدیثة االتجاهات

 كي، النظري لمنظري قویاً  سبباً ، الغرس نظریة لها تعرضت التي االنتقادات تعتبر

 في الحدیثة االتجاهات لبعض عرض یلي وفیما، لها نسبت التي الضعف نقاط تفادي یحاولوا

  .)2000، الحمید عبد( :الثقافي الغرس نظریة

 نوع مضمون قیاس یتم عندما أقوى تكون الغرس تأثیرات أن الباحثین بعض أوضح

  .فزیونللتل الكلیة المشاهدة من بدالً  فزیونالتل برامج من معین

 والسلوك اتاالتجاه وتغییر فزیونالتل مشاهدة بین العالقة بدراسة الباحثون اهتم

  .فزیونالتل لمشاهدة یتعرض الذي الجمهور لدى االجتماعي

 والبث كاسیت والفیدیو الكابلي فزیونالتل مثل الحدیثة االتصال وسائل ظهور أدى

 الغرس عملیة على سیؤثر الوسائل هذه ظهور كان إذا ما حول مهم تساؤل إلى الفضائي

 الفریق: فریقین إلى السؤال هذا على الرد في احثونالب وانقسم فزیونیة؟التل المشاهدة عن الناتجة

، الغرس تأثیرات في محدود تأثیر لها سیكون االتصال لوسائل الجدیدة البیئة أن یرى األول

، فزیونالتل أمام المشاهدة ساعات تقلل وال المتاحة الخدمات في التنوع تزید، الحدیثة فالوسائل

 یرى بینما، لهم المالئمة غیر األوقات في هدتهامشا الصعب من كان لهم مضامین تتیح كما

 ال التي األفراد أمام المضامین تعدد إلى یؤدي الحدیثة االتصال وسائل تعدد أن الثاني الفریق
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، إسماعیل(. الغرس حدوث یقلل أن شأنه من وهذا، والتوافق وباالنسجام بالضرورة تتسم

2006(.  

 عالم تصورات كل وبین فزیونالتل اهدةمش بین العالقة بقیاس الباحثین بعض اهتم

 خمس إلى المشاهدین الدراسة قسمت حیث، 2006 عام في الواقعي العالم وتصورات فزیونالتل

  :مجموعات

 بالتطابق یعتقدون الذین المشاهدون وهم) Over Cultivation الغرس فوق ما( األولى

ن الخارجي والعالم فزیونالتل عالم بین   .فزیونالتل لعالم أكثر راتتقدی یعطون كانوا وإ

 مطابق فزیونالتل عالم أن یعتقدون الذین هؤالء وهم) البسیط الغرس فئة( الثانیة والفئة

  .فزیونالتل لعالم صحیحة تقدیرات ویعطون الواقعي للعالم

 التي وهي) Double distortion المزدوج التشویه فئة( الجمهور من الثالثة الفئة أما

 مع تتطابق ال الواقعي للعالم صحیحة غیر وتقدیرات فزیونالتل لعالم فیها مبالغ تقدیر أعطت

  .فزیونالتل عالم

 تقدیرات أعطت التي المعتدلة الفئة وهي) بسیط غرس وجود عدم فئة( الرابعة والفئة

  .فزیونالتل وعالم الحقیقي العالم من لكل حقیقیة

 تقدیرات تحمل التي وهي) شوهةالم والتقدیرات غرس وجود عدم فئة( الخامسة الفئة أما

 كثیفي أن الدراسة أوضحت كما، فزیونالتل لعالم صحیحة غیر وتقدیرات الواقعي للعالم صحیحة

 Over فئة أي فیه مبالغ بشكل غرس لهم یحدث الذین هؤالء هم الجمهور من المشاهدة
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Cultivation ورةص وجود مع غرس وجود عدم فئة في یقعون الغرس قلیلي أن حین في 

  .مشوهة وتقدیرات مشوهة

 على تطبیقها یتم وآثارها الغرس اختبارات أن 2005 عام الدراسات بعض أظهرت

 فزیونیةالتل القوة مقابل الصحفیة القوة لمقارنة أسس الیوم هناك یعد لم ثم ومن، أیضاً  الصحف

 الخارجي عالملل األفراد رؤیة أن النتائج أظهرت كما، الخارجي العالم عن الرؤى تكوین بشأن

  ).2000عبد الحمید، (. . األیام مدار على اإلعالم لوسائل التعرض نتیجة تتشكل

 خالل من الغرس نظریة افتراضات بتقنین 2001 عام الباحثین بعض اهتموقد 

 یتأثرون فزیونللتل المشاهدة كثیفي المشاهدین كان إذا ما لتحدید المبرر السلوك مدخل استخدام

 القیام أو السلوك نوایا مستوى على أیضاً  ولكن واالتجاهات االعتقادات وىمست على فقط لیس

 في والجریمة العنف مثل القضایا بعض تجاه ودفاعیة وقائیة إجراءات باتخاذ یتم فعلي بسلوك

  .)2000، الحمید عبد(. المجتمع

 اً وأیض) النشط النموذج( النشط والبناء التعلم نموذج من كل باختبار الباحثون قام

 في المفاهیم هذه قیاس خالل من 2005 عام) والتوافر السلبیة نموذج( العكسي النموذج

 التنبؤ إلمكانیة إیجابیاً  مؤثراً  كان العمر أن النتائج أوضحت حیث، اإلعالم وسائل مضامین

 اتجاهاتهم بین والتباین االختالف درجة في أقل كانوا سناً  األصغر ثوناحبفال، الغرس بحدوث

 عملیة أن حین في، اإلعالم وسائل تقدمها التي الزواج مثل القضایا بعض نحو یةالشخص

 من عالیة درجة حققوا الذین فالمبحوثین، الغرس آثار لحدوث سلبیاً  مؤشراً  كانت النقدي التفكیر
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 ما وبین الشخصیة اتجاهاتهم بین والتباین االختالف من أقل درجة لدیهم كان النقدي التفكیر

  ).2000عبد الحمید، (.  .اإلعالم ئلوسا تقدمه

 على المترتبة السلوكیة اآلثار تقیس أن 2005 عام الحدیثة الدراسات بعض حاولت

 مشاهدة في الفرد یقضیها التي والساعات لألفراد النفسیة بالصحة وعالقتها فزیونالتل مشاهدة

 وبین فزیونالتل اهدةمش بین قویة رتباطیةا عالقة وجود إلى النتاج توصلت حیث، التلفزیون

 الكثیف التعرض أن إلى تشیر التي الغرس فروض یدعم وهذا، لألفراد النفسیة الصحة

 تمثل حیث، واالتجاه والمعتقدات والقیم السلوك في یؤثر أن یمكن اإلعالم رسائل من لمجموعة

  .لألفراد ةالنفسی بالصحة سلبیاً  ارتباطاً  ترتبط مباشرة غیر عملیة االجتماعیة التعلم عملیة

 األفراد بتقدیرات یتعلق فیما الغرس آثار اتجاه بقیاس 2007 عام الباحثون اهتم

دراكهم  العام بالسیاق الصلة ذات العوامل من بعدد تأثرهم ومدى االجتماعي والواقع للعالم وإ

 األحكام تشكیل خالل من المعلومات لمعالجة والدافع المصدر ألولویات ترتیب مثل للعملیة

 قیست عندما تظهر لم الغرس آثار أن أیضاً  الدراسات هذه أظهرت كما المحیط؛ الواقع نحو

  .التلیفون عبر االستبیان مقابل في وذلك البرید خالل من االستبیان عبر

؛ إذ )اإلنماء(یتضح مدى ارتباط الدراسة الحالیة بنظریة الغرس الثقافي أو ، مما تقدم

بتشكیل صورة المرأة العاملة في أذهان  األردنیةتلفزیونیة أن الدراسة تبحث بدور الدراما ال

كثافة المشاهدة التي یقوم بها الجمهور للفضائیات، وذلك من خالل ، المشاهدین من الجمهور

وبالتالي تركیز االنطباعات والتصورات المكررة او المركزة عن المرأة األردنیة العاملة، وأن 

االجتماعي، وترسیخ صور ذهنیة معینة عن االشیاء، عوامل عدم تسهم في إدراك الواقع 

  . السیما تلك الحاالت المدعومة بكثافة التعرض للتلفزیون



- 37- 
 

  :التلفزیون والمرأة

، دورًا مختلفًا في بناء الصورة الذهنیة یؤدي، بما یقدمه من مواد مختلفة، إن التلفزیون

عن طریق األعمال ، شكل أساسّي ب، ویزداد تأثیر هذه الصور والقوالب. ویعمل على قولبتها

ویكاد یتجرد من أدواته ، یكون لها أكثر استرخاء، الدرامیة؛ ذلك ألن المشاهد عند متابعته لها

  ). 183ص، 2009, زریقة( .النقدیة

ة بالنسبة  باقي المواد التي  إلىوال شك في أن الدراما التلفزیونیة تحتل مكانة خاصَّ

لقیمة اإلعالمیة لألعمال الدرامیة تكمن في قدرتها بالتأثیر على یقدمها التلفزیون؛ ذلك ألنَّ ا

وهذا األسلوب یعتبر من أنجح أسالیب التأثیر؛ ألنَّ الدراما قد تقدم . الجمهور تأثیرًا غیر مباشر

ة فیها وبإمكانها  أن تكون محرضًا مع القراءة بأدوات المعرفة  -كذلك  - رؤیة معرفیة خاصَّ

  ).5ص, 2004, علوش( .األخرى

وسائله المتنوعة دورٌ مهمّ في تقدیم صورة تعكس أحوال ولإلعالم بأشكاله المتعددة و 

فئات المجتمع كافة؛ لذلك كان البد من التعرض للصورة التي تقدم فیها المرأة العاملة في 

التأكید أن تقدیم  ویجب. كشكل إعالمي یحظى بجماهیریة كبیرة األردنیةالدراما التلفزیونیة 

رأة العاملة بالشكل الذي یلیق فیها في وسائل اإلعالم العربیة لن یتحقق بین عشیة الم

بل هو عملیة تثقیفیة ، مثلما أنه لن یتحقق نتیجة لجهد فردي تقوم فیه جهة بعینها، وضحاها

كما أنه یجب اتخاذ قرارات ، وتوعویة وتربویة متكاملة تتشارك فیه جمیع قطاعات المجتمع

، إلبراز إنجازات المرأة المعاصرة وتبیان دورها في المجتمع كشریك إیجابيولة وواعیة ئمس

 .)28ص,2007، یوسف( .واالبتعاد عن الصور النمطیة السلبیة في الحیاة واإلنجاز المهني
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  :صورة المرأة العربیة في الدراما العربیة

 حیث ،المرأة لقضایا العربیة الجماهیر تعاطي طریقة على الصورة هذه نتشارا أثر لقد

 تلیق الحقیقة في أنها إال ،مومياأل المرأة دورها على اإلعالم في التركیز أهمیة من وبالرغم

 واالصعب، األعقد الوظیفة هي األمومة وظیفة كون من انطالقا المجتمع، في الوظائف بأعظم

 أكثر لمرأةل الشكلیة الجوانب على یركز اإلعالم تجد قد بل .هینا سیكون األمومة دون ما فكل

 .الجوهریة على منها

 اهتمامها تدعي التي ،مثالً  للنساء الموجهة المجالت في العربیة المرأة فصورة

 ،العامة بالقضایا اهتمام أي أو نظر وجهات وال طموحات بال العربیة المرأة تقدم باحتیاجاتهم

 هو هذا وكأن ،بسوالمال والماكیاج للعطور بإعالنات ،المجالت من النوع هذا صفحات فتمتلئ

 وجهة من ،وأدوارها المرأة لحیاة مفیدة ملفات تخصص وعندما .فقط العربیة المرأة اهتمام محور

 للزوج وخدمة عنایة من علیه یترتب وما ،الدعائي بالدور فقط تهتم فهي ،التقاریر معدي نظر

 نقرأ ونحن یثالتأن وتاء النسوة نون موسیقى فتمتعنا النسویة اللغة وتستخدم ،واألطفال

 استقرار على المحافظة على تحثها التي ،فقط وللمرأة ،للمرأة الموجهة والملفات التحقیقات

 إدارتها الزوجة أجادت نإف ،األولى النساء مهمة فهي واألبناء الزوج ورعایة الزوجیة الحیاة

 بین الشراكة مبدأ الیعنیه الزوج وكأن ،انهارت تجدها لم نوإ  ،وازدهرت الزواج مؤسسة استمرت

 .)2005، دوریة الشرق األوسط( .إنجاحها مسؤولیة علیه یترتب وال ،لزواجا مؤسسة قطبي

ذا تعرضنا للدراما العربیة فإن صورة المرأة في األفالم التي قامت ، كما تقول الدراسة، وإ

داب لیة اآلإحسان سعید عبد المجید في بحثها الذي نالت علیه درجة الماجستیر من ك. فیها د

تم إنتاجها من عام  فیلماً  31التي ركزت في دراستها على ، مصرفي جامعة عین شمس 
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أن األفالم قد شوهت المرأة المصریة بصفة خاصة  إلىخلصت  2000عام  إلى 1990

مشكالت وأظهرتها بصورة سلبیة وغیر حقیقیة ولم تتعرض للقضایا وال، بصفة عامة، والعربیة

 .خاصة المرأة العاملةالحقیقیة للمرأة العربیة 

أن األفالم أظهرت المرأة بصورة سلبیة للغایة مقابل مرات قلیلة  سعید وأضافت إحسان

كما أظهرت قصورا كبیرا في طرح قضایا المرأة العاملة وتجسید صورة ، أظهرتها بصورة إیجابیة

یة من دون كما أن أفالم الشباب الجدیدة حاولت تجسید دور المرأة العصر . المرأة العربیة

لكن أظهرتها صورة المرأة الحقیقیة والواقعیة بل فشلت في نقل ، التطرق للقضایا األساسیة

بصورة سلبیة للغایة وكأن اهتماماتها تتركز في الشكل الخارجي لها من تسریحة شعر وموضة 

إحسان . كما نقدت د. دون أن تعتني بالجوهر أو المكانة االجتماعیة والوظیفیة، وماكیاج

التي تساهم بصورة فعلیة مرأة الكادحة والفالحة والعاملة السینما في عدم إبراز الدور الحقیقي لل

بل تم استخدامها لمداعبة شباك التذاكر من خالل ، وأساسیة في تربیة أوالدها أو تنمیة المجتمع

ألرباح في ا وبذلك لعبت المرأة دوراً . توظیفها في اإلغراء والجنس واإلثارة لجذب الجمهور

الواقع الخاص بالمرأة العربیة  إلىالتجاریة للدراما من خالل الصورة السلبیة من دون أن تتطرق 

  ).2014، مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان( .أو مناقشة مشكالتها الحقیقیة أو مستقبلها
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  :األردنیةالمرأة العاملة 

 من العربیة الدول في یراتهاكنظ تعاني حیث، كاملة حقوقها لنیل األردنیة المرأة تسعى

 الجمعیات وتحاول تواجهها التي المشكالت أبرز ومن، بالتمییز المتعلقة المشكالت بعض

 من األطفال جنسیة، الجنسي التحرش، الشرف جرائم هي منها التخلص المرأة بحقوق المعنیة

  .رأةالم ضد والتمییز المعاملة وسوء، باالغتصاب المتعلقة القوانین، أردنیة أم

 بعض في ثغرات جود إلى" المرأة لحقوق اإلنساني للملتقى" سابقة أردنیة دراسة وأشارت

 بما القوانین تلك تعدیل إلى داعیة، المرأة بحق" مجحف" بشكل األردنیة والتشریعات القوانین

 التشریعات في المرأة حقوق" بعنوان جاءت التي الدراسة وأضافت، حقوقها المرأة إعطاء یضمن

 بین األجور تساوي على تنص مادة وجود إلى یفتقر األردني العمل قانون أن" ردنیةاأل

 ورةـــــبص ذلك على نص انـــــاإلنس لحقوق يــــــالعالم النـــــــاإلع إن حین في، ینـــالجنس

   .ةـــــــصریح

 األجور تساوي على صراحة تنص مادة وجود عدم العمل قانون على الدراسة وتأخذ

  .صریحة بصورة ذلك على نص اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن إن حین في، الجنسین نبی

 أعطى والذي 1996 رقم العمل قانون على أجریت التي التعدیالت أن الدراسة وأكدت

 إعطائها عن فضال، كامال األجر مدفوعة أسابیع عشرة لمدة أمومة بإجازة الحق العاملة للمرأة
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 من األولى السنة خالل یومیا ساعة على تزید ال طفلها إلرضاع جراأل مدفوعة بفترة الحق

  .الوالدة

 المؤمن والدة الستفادة القانون اشتراط منها القانون مواد بعض بتعدیل الدراسة طالبتو 

 ما وفاته بعد غیره تزوجت أو والده غیر من متزوجة تكون إال التقاعدي راتبه من المتوفى علیه

 ذلك یغیر ال إذ ثانیة تزوجت لو حتى ابنها ترث أن حقها فمن األم بحق اإجحاف" الدراسة تراه

  ".كأم وضعها من شیئا

 المرأة إعطاء على تنص التي المدني التقاعد قانون مواد إحدى بتعدیل طالبت كما

 ضرورة على مؤكدة، اآلخر ووقف األكثر الراتب تقاعدي راتب من أكثر تتقاضى التي الموظفة

 من لها استحق ما سواء الحقین هذین أحد من الموظفة لحرمان موجب وال نهم تحرم ال" أن

  ".اإلرث من أو الوظیفة

 غیر من المتزوجة األردنیة المرأة ألبناء الجنسیة قانون إجازة عدم الدراسة وانتقدت

 الجنسیة على األبناء لحصول یشترط أنه مبینة، األردنیة الجنسیة على الحصول األردني

  .أردني أب من مولودین یكونوا أن األردنیة

  



- 42- 
 

  الهاشمیة األردنیةالقناة الفضائیة الحكومیة للمملكة 

  لمحة موجزة عن تطور البث التلفزیوني في األردن

أربع  إلىعلى مدى من ثالث  1968بریل إ/ نیسانإرساله في  األردنيبدأ التلفزیون 

لتلفزیونیة الثانیة ضمن خدماته ثم أضاف القناة ا، باألبیض واألسود ساعات إرسال یومیاً 

، 2008، شاهین. (1974عام  PAL-Bوبدأ اإلرسال الملون باستخدام نظام . 1972عام

  .)172ص

، الضفة الغربیةمناطق : منطقة جغرافیة واسعة تشمل إلى األردنيویصل بث التلفزیون 

األولى بالتلفزیون  وتعتبر القناة. جنوب لبنان وقبرص، شمال المملكة العربیة السعودیة، ةسوری

تم دمج القناتین  2001وفي عام . هي القناة الرئیسیة والتي تبث برامجها باللغة العربیة األردني

، الوثائقیة، الترفیهیة، ةـــــاإلخباری: ةــــــــــتقدم البرامج المنوعلدة ـــــة واحـــــاألولى والثانیة في قناة رئیس

  .)173، ص2008 ،اهینــــــش( .ةــة المحلیة والعالمیـــــــحداث الریاضیأل، واةــــــوالتعلیمی، ةــــــــالثقافی

  :األردنیةالقناة الفضائیة 

 1993ر ــــــــــفبرای/ باطـــــــــشا في أول ــــة بث إرسالهـــــــالفضائی ةــــــاألردنیاة ـــــــبدأت القن  

تعانة بالقمر العربي الثالث من الجیل األول ــــــــباالس ،األردنيفزیون ستدیوهات التلان ـــــــــم

ARAB SAT 1-C  ًفي  تم افتتاح القناة رسمیاً . بشكل تجریبي على مدى أربع ساعات یومیا

 إلى األردنیةائیة ــــــــانتقل بث الفضو . 1993/ 4/ 27في  األردنيالعید السنوي للتلفزیون 

. ار األجیال التالیة من عرب ساتــــــأقم إلىثم ، 1997لة أقمار الجیل الثاني في ــــــسلس

  .)2008، 174، شاهین(
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 ).3، ص2010الكاللدة، ( :األردنیةهداف القناة الفضائیة أ

  : تحقیق العدید من األهداف التالیة إلى األردنیةتهدف القناة الفضائیة و 

 .ردن على الدول العربیة الشقیقةأن تكون نافذة األ  - أ

متطلعة ، وبمبادئ الحریة وحقوق اإلنسان، والعشرین حادية بالقرن الأن تكون مبشر   -  ب

 .حتمیة الوحدة العربیة إلى

ین في جمیع أنحاء الوطن األردنیللتواصل مع المغتربین  هاماً  أن تصبح القناة جسراً   -  ت

 .با وأمریكاو العربي وأور 

ن في كل دهدها األر شالصافیة التي تعكس الصورة الحضاریة التي ی آةأن تكون المر   -  ث

  .وحیاتیاً ، سیاحیاً و ، اجتماعیاً و ، اقتصادیاً : جوانب الحیاة

  :األردنیةالدراما 

، المتنوعة الدرامیة األعمال من عددا عرضها بعد الفتا نجاحا األردنیة الدراما حققت

 قبل من الفتة ومشاهدة اهتماما القت األردني التلفزیون شاشة على والدرامي والبدوي الكومیدي

  .تواجهها التي المالیة المعضلة رغم األردني رالجمهو 

 السنوي بالمعدل قیاسا جدا كبیرة بمعدالت تراجع الدراما خبراء حسب نتاجاإل حجم لكن

 العام الضعف مع خصوصا القطاع في العاملین من كبیر عدد بطالة في تسبب مما لإلنتاج

 بعد وكذلك والمستوردة دبلجةوالم التركیة تفوق لصالح العربیة الدراما إنتاج معدالت في

 »الحكومي الدعم وقلة السیاسي القرار«. العربیة البلدان من الكثیر تشهدها التي الصراعات

 إلى یسعون باألمر المعنیین ّن أ إال، الماضیة السنوات في األردنیة الدراما نتاجإ في ركودا سببا
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 جلسات یعقدون والمنتجین والفنانین القطاع رموز من العدید ّن أ إلى ویشار. لحلها بدائل یجادإ

نشاء 2015 لعام عمل خطة لوضع والتلفزیون اإلذاعة ومؤسسة الثقافة وزارة مع مشتركة  وإ

  .والتلفزیون اإلذاعة مؤسسة خالل من الدراما وتسویق نتاجوإ  لدعم استشاري مجلس

 من وبالرغم. نتاجاإلفي  قلةنالحظ  األردنیة الدراما دعم في ومع غیاب القطاع العام

 رمضان شهر في كبیرا اً نجاح حققت مهمة أعمال وهنالك األمام إلى مهمة خطوات تخطو ذلك

 تمیزت األردنیة الدراما ّن أ وواضحاً ، »المر العسل«و، »زین«و، »نمر بن عدوان« مسلسل مثل

في مناقشة  مبین، كما العربي الوطن مستوى على ملحوظا تفوقا وحققت البدوي العمل في

  .تائجالن

 الصعبة الظروف من الرغم وعلى، العربي الوطن بأحداث تتأثر األردنیة الدراما كما أن

 في غیرها تنافس أردنیة أعمال إلنتاج جیدة محاوالت هناك ّن أ الإ المادي الدعم وقلة

  .العربیة الفضائیات

 ومةالمقا تحاول فالدراما، المطلوب المستوى إلى ترق لم المحاوالت هذه ّن أ ونالحظ

فیبدو  محلیة دراما نتاجبإ یتعلق وفیما. مستواها على كبیر تقدم هنالك یكون نأ المفروض ومن

 درامیة عمالأ ستة إلى خمسة سنة كل تنتج حیث مسلسالت نتاجإل التكفي التلفزیون میزانیة نأ

  .رمضان شهر خالل تعرضها
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   )5(نمر بن عدوان األردنيالمسلسل 

وأفالم وبرامج منوعة مخصصة لشهر رمضان على أساس  یمتلئ التلفزیون بمسلسالت

  .أن معظم الناس سوف یقضون جل وقتهم في المنزل بسبب ظروف الصیام واإلفطار

ومن بین المسلسالت . وهذا یجعل نسبة المشاهدة ترتفع بمثل هذا الشهر مقارنة بغیره

" نمر"ة عشق بین وهو یحكي قص" نمر بن عدوان"التي القت إقباال منقطع النظیر مسلسل 

ألن نمر تزوج ، حقیقیا ورغم أن هذه القصة بالمنظور المنطقي قد ال تعتبر حبا". وضحى"و

موقع العربیة نت، ( .إال أنها وفق ثقافة البدو في ذلك الوقت ظلت قصة فریدة، ضحىبعد وفاة 

2015(  

 على قصة الحب هذه موضحا أن البدوي نمر لم" نمر بن عدوان"وقد ركز مسلسل 

وهو ، ضحى ویتغنى بحبه لها أمام رجال القبیلةصالة یكن یخجل من أن یقول الشعر بجمال وأ

وقد ركز المسلسل على هذه المشاعر من خالل أبیات . أمر غیر معهود لدى ثقافة البادیة

شعر ومفارقات ومواقف وحتى في الكالم والنظرات الیومیة التي حاول فیها المخرج أن یظهر 

جلها وسلبیتها أمام زوجها على أنها امرأة قویة صلبة أمام الجمیع ولكنها في رغم خ" وضحى"

  )2015موقع العربیة نت، (. وهذا ما جعلها متمیزة، الوقت نفسه محبة ومتفانیة في بیتها

                                                             
شركة المركز العربي لإلنتاج اإلعالمي في إعادة  2007نمر بن عدوان مسلسل أردني أنتجته عام  )5(

: المنتج. حلقة 30حیث تم تصویره خارج االستدیوهات وفي . 1975صیاغة للمسلسل القدیم الذي أنتج عام 
. بسام المصري: مصطفى صالح، وقام بإخراجه: ولید الهشیم، والكاتب: طالل عواملة، وموسیقى

http://www.nimerbinadwan.com/trailers.html  &http://www.alarabiya.net/  
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القصة بحد ذاتها رغم كثرة األقاویل حولها والروایات المختلفة؛ لكن ما  ما یهم هنا لیس

عن هذا المسلسل  وصرنا نسمع. لناس مع هذا المسلسل خصوصا النساءیعنینا هنا هو تفاعل ا

من ربات بیوت ومن أستاذات في الجامعة ومن طبیبات ومعلمات ومن طالبات في مختلف 

المراحل وكأن قصة الحب هذه أصبحت مثل الهوس اللذیذ یسلي بعضهن ویجبر خاطر 

ث البدوي المشهور إال أن المسلسل ومع أن هذه القصة معروفة سلفا كونها من الترا. البعض

بشخصیاته الحیة جّسد مشاعر طاغیة فنهضت بین صدور الناس المشاعر ذاتها تعاطفا أو 

  . محاكاة

حتى  وضحىوحتى ال تتشوه هذه القصة توقّف البعض عن مشاهدة المسلسل بعد وفاة 

  . ال تتحطم صورة زوجها كونه خان ذكراها بزواجه من بعدها

على هذا الجانب بتفاصیله  كثیراً انتبه لهذه النقطة فحاول عدم التركیز  قدن المخرج إ

یة ألطفاله وهذا ما جعل جمیع النساء یهربن منه ، محاوال أن یبرر هذه الزیجات ببحثه عن مربّ

بینما هو مشغول في الصید والغزو ومجالسة  وضحىكونه ال یرید منهن إال تربیة أطفال 

  )2015، موقع العربیة نت( .الضیوف

ال تختلف ردة الفعل تجاه هذا العمل الفني عن أي عمل آخر یتكلم عن قصة ، عملیاً 

الذي قام " التایتانك"نتذكر الحمى التي أصابت العالم بأسره بعد فیلم  فنحنحب بین شخصین؛ 

ولكن ما یجعل هذا العمل ممیزا هو أنه من تراث العرب القدیم . ببطولته وینسلت ودیكابریو

قصة عربیة قد ال تماثل روعة القصص العربیة القدیمة عن عشاق العرب المعروفین  ویحكي

وكونها من التراث العربي یجعلها أكثر تأثیرا على . لكنها مازالت تتحدث عن قصة قدیمة مثیرة

  . المتلقي ألن أبطالها یبدون وكأنهم مألوفون وطبیعیون وبسطاء
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بین أن السبب یرجع بشكل یتقصة ممیزة لسبب الذي یجعل هذه الوعند السؤال عن ا

وجرأته على ذلك ودعمه لها وتقبله كل ما  "هلوضح"تغني نمر بن عدوان بحبه  إلىأساسي 

المحبوب ما له "ألنه یعرف أنها تحبه؛ فكان دائما یدافع عنها بقوله ، تفعله مهما كان مؤذیا

وكان البعض یتمنى لو . تعلمولیس ألنه كما یعتقد رجل شجاع أو شاعر أو ابن شیوخ م" ذنوب

بدال من أن یحاول الحیاة بدونها وبالشكل الذي ترویه لنا القصص وهو  وضحىمات نمر مع 

! ولكن بسبب وفاة قصة الحب معها وضحىلیس فقط بسبب وفاة ، ما جعل الحزن یتضاعف

  .فالمشاهد العربي حساس جدا حینما یتعلق الموضوع بالحب والوفاء

لسل یحكي قصة قدیمة بلهجة بدویة قد تكون صعبة على البعض ورغم أن هذا المس

على أن هناك رغبة وحاجة لتلك  المجتمع المختلفة؛ وهذا قد یدل إال أنه القى تقبال من طبقات

األعمال التي تحكي قصص حب بین زوجین بدال من قصص النكد والمشاحنة التي مألت 

الشباب المقدم على الزواج ینظر لتلك الزوجة جعلت من  مدمرة اإلعالم العربي وروجت أفكاراً 

على أساس أنها ذلك البعبع الذي سیسرق لذته في الحیاة ویعصره ویستنزفه ویجلب له سوء 

  )http://www.nimerbinadwan.com(. الطالع

لى المشاهد ولألسف تعتبر بعض المسلسالت الخلیجیة األكثر سلبیة واألخطر ع

وتعرض أسلوبا في التعامل والتفكیر ال یتماشى مع  ةغریب قصصاً  ىكونها تتعاط، العاطفي

وتكون وكأنها تصور أن هذه الطریقة هي المثلى بل والمنتشرة ، ظروف المشاهد العربي جمیعا

فالمرأة ، ومع الوقت تجد بعض النساء أو الشباب یقلدون ما یرونه في التلفزیون. بین الناس

موقع العربیة (.ا بریبة ومحاولة طفولیة للسیطرةیبدؤهتبدأ حیاتها بخوف وتوجس والرجل كذلك 

  ).2015نت، 
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التأثیر اإلعالمي على البنیة العقلیة الثقافیة تجاه المرأة ومنظومة الزواج أصبح قویا إن 

وهي التي تكثر فیها ، خصوصا مع األجیال الشابة أو تلك التي مازالت في حضن الطفولة

فنجد أن الزوج یبدأ . وال تزال في مرحلة تكوین شخصیتها الفئات التي مازالت تبحث عن نفسها

علیها " الرجولة"حیاته مع زوجته وهو بعید عاطفیا عنها وجاف لها ومحاوال فرض ما یسمیه بـ

بالتحكم في تحركاتها وقراراتها وملبسها ومأكلها وزیاراتها بأسلوب مباشر وجارح دون مراعاة 

الزوجة بحرمان نفسها من محبة زوجها مدربة نفسها على وتقوم . لمشاعرها واحترامها لذاتها

وهذه المشاعر السلبیة شكلت جوا مریضا ال یمكن أن . من غدره لها بغضه وعدم ائتمانه خوفاً 

ن طال تع   . الزمن فیهایش فیه أسرة بشكل صحي وإ

على قصة من التراث  التعرف هو لیسهذا المسلسل البدوي  من یستفادما یمكن أن 

نما  ،القدیم مدى العطش الروحي الذي یعیشه البعض بحثا عن أعمال فنیة إیجابیة تتكلم  فهموإ

لو "تقول كانت إحدى السیدات التي تحمل درجة دكتوراه  حیث ورد أن. عن أمور مثل الحب

لكانت كل البیوت  وضحىكان كل زوج یعامل زوجته مثل ما كان نمر بن عدوان یعامل 

یحتمل الخطأ على أن هناك حاجة ماسة في بیوتنا للحب بل على  وهذا یدل بشكل ال". سعیدة

  .أقل تقدیر للمودة واالحترام

فإن توفر . الحیاة في حب من أهم األسباب التي تساعد اإلنسان على الحیاة السویة

الحب داخل المنزل وجدت الرحمة والتفهم والتفاهم والتعاون واإلقبال على اآلخر والمواساة؛ 

نتجة یجد فیها الطفل مكانا خصبا للنمو الفكري والجسدي ویجد فیها الزوجان مالذا وهذه بیئة م

  . جمیال یوفر توازنا نفسیا وعقلیا یجعل كال منهما عنصرا إیجابیا في مجتمعه
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لردة فعل الكثیر من السیدات الالتي یتابعن المسلسل ویجدن فیه  االستقراءومن خالل 

ترید رجال یحبها بشجاعة ویتكلم عنها  األردنیةتبین أن المرأة شیئا ممیزا یستحق النقاش حوله؛ 

بجرأة وعاطفة وال یسمح ألحد بالتعدي علیها بالقول أو بالفعل ویجدها دائما ممیزة ویكون جدیرا 

هي ال ترید رجال قوي البنیة وال قوي القدرات الذهنیة وال كثیر األموال وال عالما . بثقتها وحبها

ببساطة ترید شخصا یحبها بصدق وبقوة؛ وهي بهذا ال تختلف بأملها عن أي  إنها، وال مشهورا

  ).2015موقع العربیة نت، (. إنسان ذكرا كان أو أنثى یحلم بحیاة هنیئة

وقد یلقبها بأوصاف ، من ذكرهازوجها وهنا نتساءل عن مشاعر الزوجة التي یخجل 

أو ربما یحفظ اسمها ، ومثل ذلك" الغولة"أو " فرعون"أو " الداخلیة"غیر الئقة أمام أصحابه مثل 

وهنا ال نفهم كیف ، أو صفات عجیبة مضحكة أو سیئة، بالجوال تحت أسماء رجال آخرین

أن یحترمه  یتصوریتجرأ هذا الرجل على تشویه سمعة زوجته وأم أطفاله أمام غرباء؛ بل كیف 

  ! الناس وهو لم یحترم نفسه وأهل بیته

مشكلة  ولیس لدیهاالذي یقول إن زوجته تعرف أنه یحبها یجب أال نجد عذرا للرجل 

فهي إن قالت له هذا بصریح العبارة  ،دون احترام أحیاناً كونه یتجاهلها بشكل سافر أمام الناس و 

، ترید أن تحفظ ماء وجهها واحترامها لنفسها هي أو؛ وغیرهوسیلة إلبعاد الحسد والعین  فلعلها

یب عنها كونه رجال خجوال وغیر قادر على فرض شخصیته فإن لم یقدر الزوج أن یتكلم بط

  .خیرالسكوت ف
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  قصة المسلسل

 وضحىقصة نمر بن عدوان مشهورة ومعروفة وربما كان لقصیدته في رثاء زوجته 

وهو من قبیلة  األردنیةونمر بن عدوان هو أمیر البلقاء في المملكة ، دور في زیادة شهرته

  .قة بعدوان القبیلة السعودیة بل ینتسبون لقبیلة الظفیرولیست لهم عال األردنیةالعدوان 

مصر حیث أخذ قسطا  إلىسافر  ..نشأ نمر یتیما وقام بتربیته زوج أمه بركات العدوان  

من العلم من األزهر وعاد وقد استقبلته والدته بكل شوق وقدمت له هدیة قیمة هي عبارة عن 

قرانه من الشباب من قبیلته للقنص في السهول فكان ینطلق مع بعض أ، بندقیة متطورة وسریعة

وتصادف في أحد األیام أن وجد عددا من البنات من قبیلة صخر یستقین من أحد ، القریبة

  ..الغدران فسلم وصحبه علیهن فردن التحیة بأحسن منها فشربوا واسقوا خیولهم

فلم ترد علیه وسألها عن اسمها . .ولفت انتباه نمر أحدى الفتیات فهفا قلبه إلیها  

بنت فالح السبیلة من بني صخر وأنا  هوضح ههذ: لت لهوانبرت أختها الصغیرة وقا. .خجال

  ..اسمي وطفا على الخیر والشر

، أنتم منتم من عربنا ألن لغوتكم ما هي لغوتنا فأنتم ضیوف وضحىوهنا تكلمت   

فغادر وقد سكن في قلبه . .مولكن نمر وعد بزیارته. .وطلبت باسم أبیها أن یفلحوا لتناول الغداء

من  ألمه فرحت بذلك ولكن كانت هناك معارضة وضحىأبدى رغبته في الزواج من ، حبها

  ..بركات وأمه نوفه وكذلك الشیخ حمود والذي لم یكن یرتاح لنمر

 إلىولكن أمام إصرار نمر توجهت الجاهة وتعني وجهاء قومه ما عدى الشیخ حمود 

فرحبوا بهم وأداروا القهوة كما هي العادة ولكن كبیر الجاهة وضع الفنجال . .مضارب السبیلة
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وبعد . .لولدنا نمر وضحىنرید منكم بنتكم  .حنا جینا طالبین ونأمل ما تردونا خایبین :وقال

وقال . .عاد وطلب من الجاهة أن تشرب القهوة ..الموافقة منها ومن أمها وضحىأن أخذ والد 

  ..ا جزیةجتكم عطیة ما وراه

. .ما تنسام بمسام والهدیة عند أجاوید اهللا لها جزیة وضحى :فقال كبیر الجاهة  

ومن ثم . .شربت القهوة وذبحت الذبائح واحتفلوا بهذه المناسبة ..وجزیتها تاصل بأقرب وقت

  ..غادرت الجاهة

عمه  ولكن فیهارض على هذا الزواج وهو األولى واعت وضحىوهنا حضر ولد عم   

. .منزلة كبیرة وضحىأنزل نمر زوجته وقد  ..وضحىوتم زواج نمر من . .أختها وطفاأعطاه 

والتي تقدر األم واألخت ألنه إذا ضیم . .وهذا فیه تمرد على عادات وتقالید بعض البادیة

  ! البدوي یصیح أنا أخو فالنه 

أو أن أما الزوجة فتخفض العادات والتقالید من قیمتها ویخجل الرجل من اسم زوجته   

ن اضطر فیقول قبل ذكرها اهللا یكرمكم وما شابه ذلك أما نمر فقد ضرب بكل تلك  .یطریها وإ

وهذا كان له دوره في مطالبة النساء من ، د التي تنتقص الزوجة بعرض الحائطالعادات والتقالی

ویتحین الفرص للشماتة  وضحىمن ولكن النساء ال زلن یغارن ، أزواجهن مثل هذه المعاملة

وزادت . .البنات وّالدة :بقولهن فیهاشمتن وقد . .اخرىعندما ولدت بنتا  فیهافشمتن ، هافی

على جبینها وهي في الیوم الثالث للوالدة حیث أنه ال یجوز  وضحىالشماتة بنمر ألنه قبل 

  ..لمسها قبل شهرین واتهموه بالجنون
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ال تواكل زوجها و ..ال یتناول من یدها أي شيءعین فالمرأة النفساء تظل حتى األرب  

ال أصبحت مثل أخته وكان یكفي أن . .وعلیه أن یطلقها..یعني ال تجلس معه على الطعام وإ

  .)6(تحط من قدر الرجل إن قلت علیه مواكل زوجته

  .كان یكنى وفیهوالمرة الثالثة ولدت له عقاب   

ء فقد كان في مرت حیاتهما في سعادة وهناء ولم یكدرها من صروف الدهر شي  

  ..كل ما قد یواجهونه من متاعب الحیاة فیهلبیهما حب ینسون ق

وصل نمر من أحد غزواته وكانت زوجته مریضة وطریحة الفراش وكان من عادتها   

أدخل نمر الفرس في مكانها ودخل للبیت والتفت ، فوتأخذ الفرس لتسقیها وتعلفها، أن تستقبله

قد أنه لص یرید أن یسرقه فأطلق علیه للفرس بعد أن سمع صوتها فوجد شبحا بجوارها فأعت

ولكن یا للهول كان المصاب هو زوجته  فیهوأسرع لیمسك . .یبه ویقبض علیهالنار لیص

م مرضها وهزالها ولكن فقد أحست بقدومة وكما هي العادة قامت لتعتني بفرسه رغ، وضحى

داخل البیت أخذها ل. .كانت مصیبة كبیرة وفاجعة لم یكن قد یتصورهالقد ! حصل المقدر

وقال قصیدته المشهورة ولم یذكر . .لیعالجها ولكن جسمها المریض لم یتحمل فماتت على یدیه

للقصیدة ) 4(وانظر الملحق رقم )http://www.vb.eqla3.com( :...فیها سبب موتها

  .كاملة

  ........ یـــوم الخالیق نیــامــا ةالبارحـــ

  بیحت من كثر البكا كل مكــنون....... 

                                                             
  .عرب والمسلمینوھذه من عادات الیھود والجاھلیة ولیس من شیم ال )6(
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  .....قمت اتوجد وانثر الماء على ما

  من موق عین دمعها كان مخزون... ...

  .. ....ولى ونة من سمعها مایناما

  كني صویب بین االضالع مطعون. .....

ال كما ونت كسیر السالما   ...... وإ

  ادین مـــدیونـــه للمعـــــــــوه ربعــــــــــخل.... ...

  ........ في ساعة قل الرجا والمحاما

  في ما یطلع یومهم عنه یقفـون...... 

ال كما ونت راعبیة حماما   ........  وإ

  غاد ذكرها والقوانیص یرمـون........ 

  



- 54- 
 

  زین األردنيالمسلسل 

في مسلسل  األردنیةالدراما » شمل«ن تجمع أطاعت الفنانة الجمیلة صبا مبارك است

  .المحلیة امفرداتن فیهارقات التي تحتشد ناقضات والمفاوحتى الت األردنيیفوح منه عبق الكالم 

، نجاح إلىوهاهي تنتقل من نجاح ، من هنا كانت صبا مبارك نجمة غیر عادیة

  .رصیدها الكثیر من البهجة ولمن آمنوا بقدراتها الثقة بأصالة موهبتها إلىمضیفة 

 +.mbcومن قبلها » زین«تعرض لها مسلسلها الجدید » أبو ظبي«ن بدأت قناة أوما 

  .تلك الشاشة لتتابع نجمتنا المحّلقة نحو سماء الفن إلىحتى تحولت العیون 

 صحاب المواهبأین والعرب وجود نخبة كبیرة من األردنیوما زاد فرحة المشاهدین 

ومن . عمال المختلفةألابداعاتهم وكما اعتدنا علیهم في إمع صبا وحولها یقدمون  األردنیة

والفنان خالد الطریفي وراكین ، الفنانة القدیرة أمل الدباس: بةجدید نفرح لوجود العناصر الموهو 

، هیفا اآلغا، أحمد أبو كوش، عماد المحتسب، تیما الشوملي، أحمد سرور، رامي دلشاد، سعد

  .نبیل الكوني ومعن صافي

 كثیراً تقترب » زین«إن قصة مسلسل «النجمة صبا مبارك وفي تصریحات سابقة قالت 

الفتاة » زین«حیث تدور أحداثه بشكل رئیسي حول ، مخرجة ومنتجةمن حیاتها كممثلة و 

ناول األحداث ثم تت، التي تعود من الخارج بعد موت والدها لترث عنه شركة إنتاج، األردنیة

  ).2012، مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون( .»مرأة عاملة في مجال اإلعالمامغامراتها كمنتجة و 
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ذات  األردنیةوالمسلسالت ، دني معاصرمسلسل زین یصنف كمسلسل أر «وأضافت 

الطابع المعاصر ما زالت جدیدة بالنسبة للعالم العربي إذ اعتاد الجمهور على المسلسل البدوي 

  .»نما هو مختلف عن كل المسلسالت المعاصرةإوزین لیس فقط مسلسل معاصر ، األردني

وراء «ي مسلسل تعودنا من الفنانة صبا مبارك المرونة في التعامل مع اللهجات ف

خارج «باللهجة المصریة و بفیلم » حكایات بنات«باللهجة السوریة وبمسلسل » الشمس

  .باللهجة التونسیة» التغطیة

اتخذ نمط الهویة الوطنیة بحیث أن الفنانة صبا مبارك في الفعل » زین«مسلسل 

ا من داخل مدینة األصلیة بمخارج حروفها وكلماته األردنیةالكومیدي الدرامي تتحدث باللهجة 

قادرة على  األردنیةن الدراما یكون المسلسل قد حقق غایته الكبرى ا، عمان لهجة أهالي المدینة

لقد اكتملت الشخصیة . الخالص األردنينتاج خراج واإلنتاج الضخم في التألیف و اإلاإل

  .لمسلسل زین األردنیةالمعنویة 

ویشارك في ، وقع في األردنم 100وقد تم تصویر مشاهد المسلسل في أكثر من 

سمه اوكل منهم یجسد شخصیته الحقیقیة و ، بطولته عدد كبیر من نجوم مصر والدول العربیة

  .الحقیقي

تلعب دورها » زین«أسمها  أردنیةحلقة حول حیاة فتاة  30وتدور أحداث المسلسل في 

نتاج لعائلتها إیر شركة إذ تد، العملیة والمهنیةویتناول المسلسل حیاتها العائلیة و ، صبا مبارك

وما یمیز المسلسل انه ، نتاج واإلعالم والفناالت اإلوتتطرق األحداث لطبیعة العمل في مج
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مؤسسة اإلذاعة ، مقال. یستضیف الشخصیات بأسمائهم الحقیقیة وأدوارهم االعتیادیة في الحیاة

  .2012، والتلفزیون

  .والنجم السوري قیس الشیخ نجیب، باركصبا م األردنیةویذكر أن المسلسل من بطولة النجمة 

یشارك بالعمل أیضًا من مصر في ظهور ممیز الفنانة دینا ، وعلى الصعید العربي

عدد كبیر من ضیوف الشرف من األردن والعالم  إلىإضافة ، الشربیني والفنان رمزي لینر

  .نانة حوریة فرغليالف، الفنان عمرو یوسف، الفنانة نیللي كریم: نذكر أبرزهم من مصر، العربي

المخرج بسام المصري ، الصفدي الفنانة الرا، الفنان یاسر المصري: ومن األردن   

  .مشاركات من فرق فنیة غنائیة وكومیدیة إلىضافة باإل

المنتجة تیما ، المنتج المنفذ صبا مبارك، ویذكر أن المسلسل من تألیف ثریا حمدا

  .ومخرج العمل محمد سعود الحشكي، الشوملي

عرف بـ  ُ  »الیت كومیدي«وقالت الفنانة أمل الدباس ان المسلسل وهو درامي ضمن ما ی

  .»الكومیدیا الخفیفة«أو 

مها األب  اركصبا مب وهناك االبنة الجادة دارة الشركة لتخرجها من إالعاقلة التي یسّل

جة الحدیثة استعراضا للزو ، ودور ُأم متزوجة على الطریقة التقلیدیة وتمارس في العمل. أزمتها

عة   .المتطّل

لفنانة وتعود مشاركتي في العمل لصاحبة الفضل ا. mbcنتاج محطة الإالمسلسل من 

ضت علّي فكرة العمل وهي ویومها عر ، صدفة في مطار القاهرة فیهاصبا مبارك التي التقیت 

لتعلم الجیل الجدید ا حبها وعلىأمعا وهذا شرف لي وخاصة مع فنانة ولى التي نشترك المرة األ

  .خالقها وذكائها وتواضعهاأمنها ومن و 



- 57- 
 

  :الدراسات السابقة: نیاً ثا

 صورة المرأة في اإلعالنات، انعكاس القیم وصناعتها :)Nichole Thurm،)2001دراسة  -1
  

التعرف على العالقة بین القیم الموجودة في اإلعالنات المطبوعة  إلىتهدف الدراسة   

اعتمدت الدراسة على أداة تحلیل  .ء نظریة الغرسوالنساء في الوالیات المتحدة في ضو 

المضمون الكمي لدراسة تحلیل محتوى اإلعالنات المطبوعة في خمس مجالت من األكثر 

  .قراءة

وفیما یتعلق بنتائج الدراسة حول كیفیة تصویر المرأة في اإلعالنات التي تعكس   

 على مدار 1920ت المرأة في عام ظهر ، أدوارها المتغیرة في مجال األعمال والسیاسة والمجتمع

والبعض اآلخر شمل المرأة , امرأة مستقلة 1980وفي عام ، ساعة في صورة امرأة شابة 24

  . وربة المنزل كانت شخصیة مستقرة لعقود من الزمن، المعلمة والفاشلة في الحب
  

 صورة المرأة في المضامین التلفزیونیة: )2002(دراسة الحیزاوي - 2

التعرف على الصورة التي تعكسها الدراما التلفزیونیة للمرأة السوریة  إلىة هدفت هذه الدراس

  .على المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسیاسي

أثبتت الدراسة أنَّ مؤلفي الدراما في سوریا ركزوا على النساء القاطنات في العاصمة 

الباحث أنَّ العالقة بین المرأة واألبناء  كما وجد، بالنساء القاطنات في الریف والمدینة ولم یهتموا

وقد أثبت ، وأنَّ المرأة كائن مقهور ومغلوب على أمره، في تلك المسلسالت كانت عالقة جیدة

تحلیل الصورة على المستوى النفسي االجتماعي أنَّ الهم األكبر للمرأة هو كیف تحافظ على 

وأن المسلسالت الدرامیة ، على زوج وهدفها األول في الحیاة هو العثور، جمالها ومظهرها

  .عرضت مالمح الصورة التقلیدیة للمرأة السوریة أكثر من مالمح الصورة العصریة
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لوضع االجتماعي للمرأة المصریة كما یعكسه التلفزیون ا :)2004( دراسة عثمان - 3

 المصري وعالقته بالواقع الفعلي

عكسها التلفزیون المصري جتماعي للمرأة المصریة كما یوهدفت إلیضاح الوضع اال

  .وعالقته بالواقع الفعلي

ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أنَّ هناك اتفاقًا كبیرًا بین الوضع     

وأنَّ هناك اتفاقًا تامًا بین ، االجتماعي للمرأة المصریة والواقع الفعلي في مرحلة ما قبل الثورة

مرحلة بدایة االنفتاح (والواقع الفعلي " صیرةالح"الوضع االجتماعي للمرأة المصریة في 

وأنَّ هناك اتفاقًا تامًا بین الوضع االجتماعي للمرأة المصریة فى ، )السبعینیات، االقتصادي

اكن مانعدام ظهور أحیث ، )مرحلة الثمانینات(والواقع الفعلي  "منین أجیب ناس"مسلسل 

ًا في عمالة المرأة في مجال اإلخراج في مرحلة وأنَّ هناك تدنی، التعلیم في الدراما التلفزیونیة

  .مجال جدید مبهم الهویة -آنذاك  - كون التلفزیون إلىالستینیات ویرجع ذلك 
 

صورة المرأة في وسائل :  (Lou Yunjuan and HaoXiaoming, 2007) راسةد -4

 االعالم والتغییر االجتماعي

المجتمع من خالل دراسة التعرف على العالقة بین اإلعالم و  إلىهدفت الدراسة 

اإلجابة عن  إلىكما أنها تسعى ، وسائل اإلعالم لصورة المرأة الصینیة من منظور تاریخي

في " نصف السماء"أسئلة حول كیفیة تعامل الصحافة مع قضیة النساء اللواتي یعتبرن 

رات معرفة فیما إذا كانت تغطیة الصحافة لصورة المرأة تعكس التغی إلىالصین؟ باإلضافة 

  االجتماعیة في الصین؟
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أن قضایا غالف المجلة تتأثر بالتغیرات : أهمهاو ، عدة نتائج إلىوقد توصلت الدراسة   

وأن صورة ، االجتماعیة العامة في الصین التي جرت خالل العقود القلیلة الماضیة وتعكسها

في الحیاة المرأة الصینیة التي تقدم في غالف المجلة ال تطابق صورة النساء الصینیات 

حد كبیر بالتغیرات اإلیدیولوجیة السیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة أكثر  إلىوتتأثر ، الحقیقیة

كما أثبتت الدراسة أن التأثیرات المجتمعیة وسیاسة المجلة هي ، من التصویر الحرفي للواقع

  .التي تحدد صورة المرأة الصینیة التي تقدمها في المجلة

  

 ورة المرأة الیمنیة في الدراما التلفزیونیةص :)2008(دراسة حمید - 5

التعرف على واقع ما یقدم في الوسائل اإلعالمیة الیمنیة في ظل  إلىهدفت الدراسة     

، غیاب الدراسات العلمیة التي تهتم بتحلیل المضامین الدرامیة في قضایا النوع االجتماعي

ومدى تأثیرها على تشكیل ، الیةوعالقتها باألیدیولوجیة لدى القائمین على الوسیلة االتص

  . الصورة الجدیدة للمرأة الیمنیة
      

أن الدراما الیمنیة تبرز المرأة بصورة : ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي    

، الكائن المعزول عن الكیان االجتماعي وتعمل على تغییبها في البرامج والتمثیلیات الدرامیة

ن ظهرت فإن الصورة التي ترسمها الوسائل اإلعالمیة ال تتعدى صورة الزوجة التي ال  وإ

وتظل هذه الصورة سائدة ومكررة . والمرأة الكبیرة في السن، یكتمل دورها إال عندما تصبح أماً 

  .لتعمل على خلق وعي زائف بحقیقة وضع المرأة
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 صورة المرأة األردنیة في الصحافة األردنیة الیومیة :)2009(دراسة بدر  -6

كما قدمت في الصحافة  األردنیةالتعرف على صورة المرأة  إلىهدفت الدراسة     

  .في رسم معالم تلك الصورة، واألجندة اإلعالمیة، وبیان حارس البوابة، الیومیة األردنیة
  

 صورة المرأة السوریة في الدراما التلفزیونیة :)2009(دراسة زریقة - 7

تعزى للمرأة من خالل ما تعرضه الدراما التعرف على السمات التي  إلىهدفت الدراسة 

كما تسعى للتعرف على القیم والمعاییر المرتبطة بصورة المرأة , السوریة من مسلسالت

ومكانتها في المجتمع من خالل استعراض مجموعة القیم السلبیة واإلیجابیة التي یمكن أن 

  . تظهر فیها المرأة في الدراما

تحصر الدراما السوریة اهتمامها : ما یلي، ها الدراسةومن أهم النتائج التي توصلت إلی

تختزل الدراما السوریة في أعمالها دور المرأة على أنها ، بمشاكل المرأة المنتمیة للطبقة العلیا

ن الدراما أو ، تصور الدراما المرأة ككائن مقهور مغلوب على أمره، زوجة أو أم أو أخت أو ابنة

  . ثر من مالمح الصورة اإلیجابیة للمرأةعرضت مالمح الصورة السلبیة أك

 صورة المرأة العربیة في الدراما واإلعالنات والفیدیو كلیب: )2009(دراسة النهر -8

الكشف عن صورة المرأة في البرامج الدراسیة والمنوعة والثقافیة  إلىهدفت هذه الدراسة   

لى عینة من البرامج التي وقد أجریت هذه الدراسة ع". MBC"واإلعالمیة المقدمة في قناة الـ 

مدة ثالثة أشهر خالل " MBC"مة على قناة الـ تجسد صورة المرأة في السلب واإلیجاب المقدّ 

  .وتم إخضاعها للتحلیل 2008 /3 /31وحتى  2008 /1 /1الفترة من 
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أن أكثر من نصف مجموع النساء في مجتمعات العالم  إلىوأظهرت نتائج الدراسة   

وأن نسبة تعلم المرأة تعلیمًا عالیًا قد بلغت ، حقوق متساویة مع الرجلالثالث لم یتمتعن ب

، %)42.5(في حین بلغت نسبة التعلیم المتوسط %) 20.4(وتعلیمًا جامعیًا ، %)2.12(

وبالتالي فإن نسبة النساء المتدنیات تعلیمیًا تمثل ماده خصبة ، )24.5(ونسبة التعلیم المتدني 

  .ها من الشخصیات التي تمثل المرأة في وسائل هذه الدراسةلتناول الكتاب لها عن غیر 

  

 التلفزیون صورة المرأة واألقلیات والعمل في وقت ذروة :),2009Siobhan(دراسة  - 9
    

، والحالة المهنیة، تحدیث الدراسات السابقة حول العرق والجنس إلىتهدف الدراسة   

سم صورة المرأة والنساء األمیركیات وتبحث هذه الدراسة في ر . ونوع العمل في فترات الذروة

  . في فترات الذروة نول أفریقیة بشكل خاص وأدوار عملهمن أص

%) 61.8(أن  إلى وخلصت الدراسة بالمقارنة مع الرجال وغیرها من األقلیات العرقیة  

من الشخصیات ال یمكن تحدید حاالت العمل من %) 33.1(و، من العینة كانوا یعملون

ولم یتم العثور على نتائج هامة عند البحث على ، ة واحدة من برامجهاخالل مشاهدة حلق

كان ، ومع ذلك. ویمكن تفسیر ذلك بسبب كثرة التنوع العنصري، العالقة بین العرق والجنس

في حین أن معظم الشخصیات عملت في ، ةیهناك غیاب لذوي األصول اآلسیویة واألمیرك

من النساء األمیركیات من أصول %) 53.8(ة سیطر ، مجال تطبیق القانون وتبین أیضاً 

  . تبع ذلك ذوات الیاقات البیضاء اللواتي تعملن في تطبیق القانون، أفریقیة على الحلقات
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كیف یقدم التلفزیون المراة في العالقات  ):Jane Johnston, 2010(دراسة - 10

 العامة

رة المرأة في أدوات تحلیل السینما والتلفزیون لصو  إلىتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي 

وتتناول مجموعة من القضایا في العالقات العامة ، العالقات العامة في ضوء نظریة الغرس

النساء  فیهارة؟ وما نوع العمل الذي تضطلع ما هي أعداد الرجال والنساء في فریق اإلد: مثل

؟ وهل القیم النسویة جزءٌ  في األفالم والمسلسالت من األدوار األنثویة  في الغالب فنیًا أو إداریًا

  التلفزیونیة؟ 

من األفالم تصور %) 73.5(ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي أن نسبة 

من األفالم تقدم عددًا متساویًا من الذكور واإلناث %) 5.5(و، الذكور في األدوار األولیة

-1990ات العامة خالل كما أثبتت النتائج أنَّ وجود النساء في أدوار العالق، بشكل جماعي

بینما یتم ، كانت النساء أكثر عرضة للعمل على المستوى الفني .أقل بكثیر من الذكور 2000

السینما والتلفزیون ال ، تقدیم الرجل في األدوار العلیا واتخاذ القرارات السیاسیة ومع ذلك عموما

  . تعكس األرقام الفعلیة للمرأة في هذه المهنة
  

 الدراما التلفزیونیة العربیة وجمهور النساء الماكثات في :)2011(، غیثیةیدراسة بل -11

 البیت

التعرف على أسباب إقبال جمهور النساء الماكثات في البیت على  إلىهدفت هذه الدراسة 

والكشف عن عالقة السمات الشخصیة والعامة لجمهور ، مشاهدة الدراما التلفزیونیة العربیة

  . لوكهن االتصاليالنساء الماكثات في البیت بس
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من المبحوثات ذوات %) 42.95( :فقد كان أبرزها ما یلي، أما فیما یتعلق بنتائج الدراسة

یشاهدون الدراما التلفزیونیة العربیة في الفترة المسائیة وأغلبهن عازبات  25-16الفئة العمریة 

لعربیة مع بعض من أفراد العینة ویشاهدن الدراما التلفزیونیة ا%) 58.45, %42.66بنسبة (

وتشاهد  %).34.24(بنسبة ، "MBC"خصوصًا على القناة التلفزیونیة العربیة ، أفراد األسرة

, ات عربیةیأغلب المبحوثات مختلف البرامج التلفزیونیة العربیة من مسلسالت وأفالم ومسرح

راما الد يشخصیة المرأة الناجحة ف إلىمن النساء الماكثات في البیت %) 31.69(كما تمیل 

العربیة وتفضلن قیم الحب والتسامح واالحترام التي یتحلى فیها أبطال الدراما العربیة المفضلة 

الدراما التلفزیونیة العربیة إلشباع بعض  إلىمن المبحوثات %) 72.53(وتتعرض . لدیهن

من مفردات العینة ذوات الفئة العمریة %) 29.19(حیث توصلت  الرغبات التي یطمحن إلیها؛

في حین تمكنت النساء ذوات الفئة ، "االستراحة بعد یوم متعب"إشباع رغبة  إلى 46-55

 نظراً %) 25.24( ةالهروب من المشاكل ونسیانها بنسب"من إشباع رغبة  45-36العمریة 

عاش   .لوجود الروتین في حیاتهن ورفضهن للواقع المُ
  

 لسالت التركیةاتجاهات المرأة الكویتیة نحو المس :)2012(، دراسة الخالدي - 12

التعرف على موقف المرأة الكویتیة من المضامین االجتماعیة  إلىهدفت الدراسة 

والمفاهیم  والوقوف على القیم، واإلنسانیة المختلفة التي تطرحها المسلسالت التركیة المدبلجة

رفة مع إلىباإلضافة ، جهة نظر المرأة الكویتیةو التي تثبها المسلسالت التركیة المدبلجة من 

وبیان كیفیة ، مدى تفاعل المرأة الكویتیة واندماجها بهذا النوع من الدراما ودوافع المشاهدة

التعرف على سبل الوقایة مما  إلىوأیضًا ، تعرض المرأة الكویتیة للمسلسالت التركیة المدبلجة

  .كویتیةتبثه المسلسالت التركیة والمدبلجة من أفكار ضد قیم المجتمع من وجهة نظر المرأة ال
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات  إلىأما نتائج الدراسة تم التوصل 

أفراد العینة المتعلقة بدوافع مشاهدة المسلسالت التركیة المدبلجة وتأثیر المسلسالت التركیة 

  .المدبلجة وأیضًا المفاهیم والقیم التي تبثها المسلسالت التركیة المدبلجة
 

 مكانة المرأة وصورتها في المسلسالت التركیة :)2013(لعرادةدراسة ا - 13

التعرف على القضایا ذات الصلة بصورة المرأة ومكانتها في المجتمع  إلىهدفت الدراسة 

الطریقة التي تم فیها تناول مكانة  إلىالتعرف و ، "زوارة خمیس"الكویتي من خالل دراما مسلسل 

 إلىالتعرف  إلىباإلضافة ، "زوارة خمیس" الكویتي المرأة الكویتیة وصورتها في المسلسل

لىو ، السمات السلبیة واالیجابیة لمكانة المرأة وصورتها من خالل المسلسالت الدرامیة الكویتیة  إ

التطورات والتغیرات التي أصابت مكانة المرأة الكویتیة وصورتها في وسائل اإلعالم  إلىالتعرف 

  . التي أصابت وسائل اإلعالم الجماهیریةالجماهیریة جراء ثورة االتصاالت 

 إلى" زوارة خمیس"وخلصت نتائج الدراسة في تحلیل القضایا التي عالجها مسلسل 

وفیما ، قضایا رئیسیة مهمة وأخرى ثانویة أو أقل أهمیة: فیهامستویین حسب مدى اهتمام العمل 

الذي یعبر عن تدني مكانة مالحظة مكانة المرأة ودورها السلبي  إلىباإلضافة ، یلي عرض لها

 .المرأة في عالقاتها بالرجل
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     :االستفادة من الدراسات السابقة

  : ویمكن حصرها على الشكل اآلتي، تتعدد جوانب االستفادة من الدراسات السابقة

  . االستفادة منها في بناء مشكلة الدراسة وتحدید األهداف وصیاغة التساؤالت - 1

والدراما على وجه ، تعلقة بصورة المرأة في وسائل اإلعالمتوضیح بعض األفكار الم - 2

دراك الجمهور للواقع االجتماعي للمرأة، الخصوص   .وإ

االستفادة منها في كیفیة تطبیق نظریة الغرس وكیفیة االستفادة منها في تطبیقها في وسائل  - 3

  .اإلعالم

استخدمت معظم الدراسات االستفادة من العینات التي تم تقدیمها وتحدید حجمها؛ حیث  - 4

 500مستخدمة مفردات أقصاها ، السابقة العینة العمدیة والحصصیة والطبقیة والقصدیة

  .مفردة

  . االستفادة منها في تصمیم استمارة تحلیل المضمون وصحیفة االستبیان - 5

 .تم االستفادة منها في مقارنة وتحلیل نتائج الدراسة الخاصة بالباحثةأنه  إلىإضافة  - 6

  :ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

أن صورة كما ، تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة ببعدها الزماني والمكاني

حیث أن الدراسات المتقاربة زمنیًا بین دراستي والدراسات ، ن الدراساتالمرأة تباینت حسب زم

تناول الجمهور  ببیان الدراسة أیضاً  هذهوتمیزت ، السابقة فیها تشابه وتباین في آن واحد
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وستفتح المجال لدراسات ، عن الدراسات السابقة مغایرةلصورة المرأة العاملة بطریقة  األردني

  .أخرى حول هذا الموضوع

، Nichole Thurm(دراسة لقد تناولت الدراسات السابقة عددًا من الموضوعات، مثل 

التعرف على  إلى تهدف ، والتياتها على القیمكاسانعو صورة المرأة في اإلعالنات، ) 2001

العالقة بین القیم الموجودة في اإلعالنات المطبوعة والنساء في الوالیات المتحدة في ضوء 

، باستخدام اسلوب تحلیل المضمون، وقد تمیزت دراستنا بكونها ركزت على المرأة نظریة الغرس

صورة المرأة في عن  )2002(ة الحیزاوي،دراسو العاملة، وباسلوب استقصاء الرأي العام، 

التعرف على الصورة التي تعكسها الدراما التلفزیونیة  إلىهدفت  ، والتيالمضامین التلفزیونیة

بینما جاءت دراستنا  ، للمرأة السوریة على المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسیاسي

  .لتركز على المرأة العاملة بشكل عام

صورة المرأة  عن) 2009(دراسة النهر،عض الدراسات االسبقة مثل؛ كما ركزت ب  

الكشف عن صورة المرأة في البرامج  ، علىالعربیة في الدراما واإلعالنات والفیدیو كلیب

، واستخدمت أسلوب تحلیل "MBC"الدراسیة والمنوعة والثقافیة واإلعالمیة المقدمة في قناة الـ 

وبأداة یزت بكونها ركزت على المرأة العاملة في الدراما األردنیة، المضمون، بینما دراستنا فقد تم

  .استقصاء الرأي العام

ومن هذا یتأكد أن هذه الدراسة قد تمیزت عن الدراسات السابقة عموما، بكونها ركزت   

على المرأة العاملة، وباسلوب استقصاء الرأي العام، وكانت عینتها هي العینة العشوائیة 

  .العنقودیة
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  الفصل الثالث

  )الطریقة واإلجراءات( منهجیة الدراسة

  :منهج الدراسة -1

نف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة وتعتمد على المنهج الوصفي بأسلوب ، تُصَّ

سواء على مستوى المضمون ، الوقوف على مالمح الظاهرة المدروسة إلىتهدف ، المسح

للواقع  األردنيلى مستوى إدراك الجمهور أو ع، األردنیةالمقدم في المسلسالت االجتماعیة 

  .االجتماعي على المرأة العاملة

  :مجتمع الدراسة -2

في محافظة العاصمة عمان من سكان  األردنيالجمهور : مجتمع الدراسة التحلیلیة

  . مدینة عمان

 :عینة الدراسة -3

   multi stages cluster sampling الباحثة عینة عنقودیة متعددة المراحل اختارت

منطقة شمالیة : أربع مناطق جغرافیة حسب الجهات إلىالعاصمة عمان  بحیث قسمت

  .شرقیة وغربیة، وجنوبیة

أحیاء  إلىلمنطقة ا ثم قسمت، من كل منطقة ثة عشوائیًا منطقة واحدةالباح ثم اختارت

المباني في بحصر عدد ، الباحثة وبعد ذلك قامت، هذه األحیاء اثنین من ثم اختارت، رئیسة

الشقق السكنیة في ساكني على  استبانة الدراسةتوزیع ، و من كل منطقة حي الذي تم اختیارهال

  .ات ممن تتطابق خصائصهم مع عینة الدراسةتلك البنای
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استبانة ) 442(وتم اعتماد  ،)عینة الدراسة على أفراد(استبانة ) 500( توزیع أي تم

ت اجابات متعددة للخیار الواحد فال منها تضمن) 40(استبانة،  58، حیث تم استبعاد صالحة

  . األخرى فلم تستطع الباحثة من استرجاعها) 18(تصلح للدراسة، وأما الـ 

 :الدراسة ةأدا - 4

، األردنيالباحثة على صحیفة االستبیان كأداة لجمع البیانات الخاصة بالجمهور  اعتمدت

تبعًا للمعلومات  ألردنياوذلك بعد تصمیم استمارة خاصة لجمع آراء المبحوثین من الجمهور 

  .المدرجة في الفروض والتساؤالت بهدف تحقیق أهداف البحث

  :صدق األداة -5

الباحثة باختبار االستطالع القبلي للتأكد من فهم أسئلة االستبیان من الوهلة  قامت - 1

  .األولى وأیضا القدرة التمییزیة للبنود وارتباطها بالموضوع

  :ن المحكمین للتأكد منعدد م إلىاالستمارة  قدمت - 2

  .صالحیة العبارات لغویاً  -أ

  .الحكم على مدى عالقة العبارات الواردة بالمصطلحات اإلجرائیة المقدمة - ب

ضافة ا -ج   .منها لمفقودحذف ما هو غیر مناسب من أسئلة االستبیان وإ

ومواطن الضعف ، تحدید العالقة بین العبارات ككل ومعرفة مدى وضوح األسئلة - د

  .وسیتم تعدیل بعض األسئلة بناء على ذلك االختبار القبلي، لقوة فیهاوا
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  :ثبات األداة -6

باختیار عینة خارج  Test_Re_Testختبارتم التأكد من ثبات األداة باستخدام إعادة اال

اب الثبات وحس، سبوعینبار الثاني بعد االختبار األول بأهینة الدراسة حیث تم تطبیق االخت

  .)7(يادلة هولیستباستخدام مع

 : المعالجة اإلحصائیة -7

 وذلك، استخدام اإلحصاء الوصفي من تكرارات ونسب مئویة ومتوسطات حسابیة تم    

ئیة الخاصة وتم تحلیل البیانات باستخدام الحزمة اإلحصالإلجابة عن جمیع أسئلة الدراسة، 

  . SPSSجتماعیة بالعلوم التربویة واال

 : إجراءات الدراسة -8

  : الباحثة على النحو التالي استخدمتهاإجراءات الدراسة التي  كانت

القناتین  ما تناولتهل، األردنيتصمیم استبیان كأداة لجمع البیانات الخاصة بالجمهور   - أ

 . العاملة األردنیةعینة الدراسة تجاه المرأة 

المدرجة تبعًا للمعلومات  األردنيمن الجمهور  عنقودیة متعددة المراحلتم اختیار عینة   -  ب

 .في الفروض والتساؤالت بهدف تحقیق أهداف البحث

  .لیهابعد التوصل إ، عمل جداول لتفریغ نتائج الدراسة  -  ت

  

                                                             
العینة  تحلیل نتائج مع العینة األول تحلیل نتائج مقارنة خالل منھي معادلة تستخدم الستخراج معامل ثبات التحلیل  )7(

 .عدد مرات االختالف+ مقسوما على عدد مرات االتفاق % 100× ، عدد مرات االتفاق )مرة أخرى(نفسھا 
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  الفصل الرابع
  ةـج الدراسنتائ

  

 أظهرت الدراسات عدداً ، حصائيلتحلیل اإلوا، خضاع استجابات عینة الدراسة للبحثبعد إ

  : یأتي وهي كما، لة بأهداف الدراسةمن النتائج ذات الص

 :المعلومات العامة -1

 الجنس   -  أ

تكرار من عینة ) 252(أي  )%57.0(نثوي یبلغ نسبة الجنس األأظهرت النتائج أن 

من العینة الرئیسیة %) 43.0(كما بلغت عینة الذكور نسبة ، )442(الدراسة الرئیسیة البالغة 

  ).1(الجدول رقم  .تكرار) 190(ي أ

  )1(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  رالتكرا  الجنس  الرتبة

  %43  190  ذكر  1

  %57  252  نثىأ  2

  %100  442  المجموع
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 : المؤهل العلمي  - ب

كشفت النتائج أن متغیر المؤهل العلمي لدرجة البكالوریوس بالنسبة للعینة المبحوثة 

أما متغیر المؤهل العلمي األقل نسبة ، وهي األكثر ارتفاعا، من العینة%)  68.0(بلغت نسبة 

  ). 2(جدول رقم  .%) 7.0(ة الدراسات العلیا بنسبة فكان لفئ

  )2(جدول رقم 

  

 : الفئة العمریة  -  ج

سنة احتل ) 40 – 21(الدراسة من عمر  بالنسبة لعینة) العمر(متغیر  ّن أظهرت النتائج أ

) 40أكثر من () رالعم(بینما متغیر  .)%81(المرتبة األولى في الفئات العمریة بنسبة بلغت 

  ).3(جدول رقم  .)% 8(في العینة إذ بلغ  قلاحتل النسبة األ

  

  النسبة المئویة  التكرار  المؤهل العلمي  الرتبة

  %25  111  أقل من بكالوریوس  1

  %68  300  بكالوریوس  2

  %7  31  دراسات علیا  3

  %100  442  المجموع



- 72- 
 

   )3(جدول رقم 

  

  األردنیةتتابع الدراما  هل -2

  )4(الجدول 

المتعلق بمدى متابعة الجمهور  )2(ل رقم یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤا
   األردنیةللدراما  األردني

ءت غیر قد جا األردنیةعداد الذین یتابعون الدراما بهذا السؤال أن أأظهرت النتائج المتعلقة 

یتابعونها %) 50(ونسبة  )%29( األردنیةن نسبة المتابعون للدراما ایجابیة بدرجة كبیرة حیث أ

وضعف قوة  األردنیةهذا یظهر لنا مدى ضعف الدراما ، ال یتابعونها%) 21(ونسبة ، أحیاناً 

  .لمتابعتها والمواظبة على مشاهدتها األردنيجذب المشاهد 

  النسبة المئویة  التكرار  الفئة العمریة  الرتبة

  %11  49  20أقل من   1

2  20 – 40  358  81%  

  %8  35  40أكثر من   3

  %100  442  المجموع

  النسبة المئویة  التكرار  األردنیةتتابع الدراما   الرتبة
  %29  128  دائماً   
  %50  221  أحیاناً   
  %21  93  أبدا  

  %100  442  المجموع
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   األردنیةالصورة الحقیقیة للمرأة  األردنیةتعكس الدراما  -3

 األردنیةالمتعلق بعكس الدراما ) 3(یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤال رقم 

   األردنیةورة الحقیقیة للمرأة الص

  )5(جدول رقم 

  

 األردنيالدراسة الجمهور من عینة  )%54(ن نسبة بهذا السؤال أ أظهرت النتائج المتعلقة

من الجمهور %) 29(ن نسبة ة تعكس هذه الصورة وتارة ال كما أتار  األردنیةن الدراما جزم أ

وهذا إن دل على  األردنیةللصورة الحقیقیة للمرأة  األردنیةیجزم بعدم عكس الدراما  األردني

عن متطلباتها وعن و  األردنیةعن واقع المرأة  األردنیةنما یدل على بعد الدراما شيء إ

كد من خالل ضعف نسبة وهذا یتأ، األردنيشخصیتها الحقیقیة الموجودة في واقع مجتمعنا 

  .جمالي العینة الرئیسیةمن إ%) 17(حیث ال تتجاوز نسبتهم  المؤیدون

  الرتبة
  األردنیةتعكس الدراما 

  النسبة المئویة  التكرار  األردنیةالصورة الحقیقیة للمرأة 

  %17  75  دائماً   1

  %54  239  أحیاناً   2

  %29  128  أبدا  3

  %100  442  المجموع
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 :األردنیةصورة المرأة  األردنیةتظهر الدراما  -4

 األردنیةعلق بإظهار الدراما المت )4(رقم  استجابة عینة البحث في السؤالالجدول یبین 

  األردنیةلصورة المرأة 

  

  )6(جدول رقم 

  

  

من عینة الدراسة الجمهور %) 43(بة ن نست النتائج المتعلقة بهذا السؤال أأظهر 

ن نسبة كما أ، مكملة للرجل األردنیةتظهر صورة المرأة  األردنیةن الدراما یعتقد أ األردني

، یفةتظهر المرأة بصفة الضع األردنیةن الدراما یعتقد أ األردنيمن الجمهور %) 35(

  .نها تظهر المرأة بصفة قیادیةیعتقدون أ%) 22(و

الرجل من خالل  إلىظهار حاجة المرأة إ إلىتمیل  األردنیةلدراما ن اهذا یدل على أ

 لذي الظهارها بالشكل اادها عن الصفات القیادیة من حیث إبعوأ، رها بصفات الضعفظهاإ

  .یقوى على اتخاذ القرارات

  النسبة المئویة  التكرار  األردنیةصورة المرأة  األردنیةظهر الدراما تُ   الرتبة

  %22  97  قیادیة  1

  %43  190  مكملة للرجل  2

  %35  155  ضعیفة  3

  %100  442  المجموع
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  .ة كسلعة في األعمال الدرامیة واإلعالنات التجاریةالمرأ األردنیةراما تقدم الد -5

المرأة  األردنیةالمتعلق بتقدیم الدراما ) 5(جابة عینة البحث في السؤال رقم یبین الجدول است

  .عالنات التجاریةكسلعة في األعمال الدرامیة واإل

  )7(جدول رقم 

  

تدعم الدراما  عینة الدراسة من %)41(ن نسبة النتائج المتعلقة بهذا السؤال أ أظهرت     

عالنات ال الدرامیة واإلعمتقدم المرأة كسلعة في األ األردنیةمن خالل نفیها أن الدراما  األردنیة

وتقالیده وحیاء  األردنيعلى عادات الشعب  األردنیةالدراما  وهذا یدل على حفاظ، التجاریة

األعمال التي یمكن  إلىخالقیات المسرح والتمثیل وعدم اللجوء ناسه وأخالقهم بالحفاظ على أ

ن كما أ .فیهخالقه التي تستمد من المجتمع الذي یحیط تخل في حیاءه وتقلل من مستواه وأ نأ

تقوم على عرض المرأة  األردنیةن الدراما ون الشك في أیضع عینة الدراسة من%) 38(نسبة 

كما أظهرت النتائج . رأي األغلبیة هو األرجحعمال الدرامیة ولكن یبقى األكسلعة في  األردنیة

  .فقط من یؤید هذه الفكرة%) 21(رب ن ما یقاأ

 

  الرتبة
ة كسلعة في المرأ األردنیةتقدم الدراما 

  النسبة المئویة  التكرار  عالنات التجاریةاألعمال الدرامیة واإل

  %21  93  دائماً   1
  %38  168  أحیاناً   2
  %41  181  أبدا  3

  %100  442  المجموع
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  العنف ضد المرأة  األردنیةتمارس الدراما  -6

 األردنیةالمتعلق بممارسة الدراما ) 6(لسؤال رقم یبین الجدول استجابة عینة البحث في ا

  العنف ضد المرأة

  )8(جدول رقم 

  

طرح هذا السؤال لرؤیة مدى اهتمام ذلك تم العنف ونتیجة ل إلىتتعرض المرأة         

عینة  من) %55(ن نسبة فوجدت أ، جسید العنف الذي تتعرض له المرأةفي ت األردنیةالدراما 

%) 24(ن نسبة في حین أ، تجسد هذا العنف وتبینه أحیاناً  األردنیةن الدراما یعتقدون أ الدراسة

جسد هذا العنف الذي تتعرض له المرأة لم ت األردنیةن الدراما أیجزمون  عینة الدراسة من

من عینة المجتمع عینة %) 21(ن نسبة كما أظهرت نتائج الدراسة أ، مجتمعنافي  األردنیة

  . لهذا العنف األردنیةیؤكدون تجسید الدراما  الدراسة

  

  الرتبة
العنف  األردنیةالدراما  تجسید

  النسبة المئویة  التكرار  ضد المرأة

  %21  93  دائماً   1

  %55  243  أحیاناً   2

  %24  106  أبدا  3

  %100  442  المجموع
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  :في تشویه صورة المرأة األردنیةشاركت الدراما  -7

في  األردنیةالمتعلق بمشاركة الدراما ) 7( یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤال رقم
  تشویه صورة المرأة

  )9(جدول رقم 

  

عینة الدراسة یعتقدون  من) % 40(ن نسبة ت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أأظهر 

من %) 38(كما أظهرت نسبة ، األردنیةتقوم في تشویه صورة المرأة  األردنیةبان الدراما  أحیاناً 

تؤید مشاركة %) 22(ونسبة ، لم تشوه صورة المرأة األردنیةعینة الدراسة یعتقدون بأن الدراما 

  . في تشویه صورة المرأة األردنیةالدراما 

في تشویه صورة  األردنیةلمتقاربة بین الشك والدفع بعدم مشاركة الدراما تدل النسب ا   

ما زالت على الجانب االیجابي في الحفاظ على صورة  األردنیةاعتقادنا بان الدراما  إلىالمرأة 

  .اوعدم المساس واالنحدار في تشویه صورته األردنیةالمرأة 

  

  النسبة المئویة  التكرار  صورة المرأة األردنیةالدراما  شوهت  الرتبة

  %22  97  دائماً   1

  %40  177  أحیاناً   2

  %38  168  أبدا  3

  %100  442  المجموع
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  الضوء على قضایا المرأة األردنیةتسلط الدراما  -8

 األردنیةالمتعلق بتسلیط الدراما ) 8(یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤال رقم 

  الضوء على قضایا المرأة

  )10(جدول رقم 

  
 األردنیةیعتقدون بأن الدراما  عینة الدراسة من%) 56(أن نسبة  إلىتشیر النتائج     

من العینة یجزمون بان الدراما %) 21(ن نسبة كما أ، لط الضوء على قضایا المرأةتس أحیاناً 

وء وتسلیطها الضینفون تطرق الدراما %) 23(ونسبة ، تسلط الضوء على قضایا المرأة األردنیة

  .على قضایا المرأة

  

  

  النسبة المئویة  التكرار  الضوء على قضایا المرأة األردنیةتسلط الدراما   الرتبة

  %21  93  دائماً   1

  %56  248  أحیاناً   2

  %23  101  أبدا  3

  %100  442  المجموع
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 األردنیةعلى قصص نجاح المرأة  األردنیةتركز الدراما  -9

على  األردنیةالمتعلق بتركیز الدراما ) 9(یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤال رقم 

  )11(جدول رقم  األردنیةقصص نجاح المرأة 

  

  

  

  

  

  

  

 إلىتنظر  من عینة الدراسة%) 49(ن نسبة ت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أأظهر   

ن دراسة أكما أظهرت ال، األردنیةتركز على قصص نجاح المرأة  أحیاناً بأنها  األردنیةالدراما 

، تركز على نجاح المرأة األردنیةن الدراما یعترضون على أ عینة الدراسة من%) 27(نسبة 

تركیز الدراما على قصص نجاح عینة الدراسة تؤید  من) 24(ظهرت الدراسة نسبة ولكن أ

  .التها وأفالمهامن خالل مسلس األردنیةة المرأ

 

  الرتبة
  تركز الدراما األردنیة على

  النسبة المئویة  التكرار  قصص نجاح المرأة األردنیة

  %24  106  دائماً   1

  %49  217  أحیاناً   2

  %27  119  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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م مواكبة الدراما للتطور نظرا لعد یةاألردنفي الدراما  األردنیةتأثرت صورة المرأة  - 10

 لها ؟  السریع

 األردنیةالمتعلق بتأثر صورة المرأة ) 10(یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤال رقم 

  لها  م مواكبة الدراما للتطور السریعنظرا لعد األردنیةفي الدراما 

  )12(جدول رقم 

  

م نظرا لعد األردنیةفي الدراما  األردنیةكبیرا لصورة المرأة  ثراً النتائج أن هناك تأ كشفت  

الذي تعتبر  عینة الدراسة من%) 47(حیث بلغت نسبة ، ور السریع لهامواكبة الدراما للتط

ونسبة ، قلیالً اعتبر التُأثر  عینة الدراسة من%) 43(ظهرت النتائج نسبة كما أ، التأثر كبیرا

  .صورة المرأةمن الذین نفوا تأثر %) 10(

  الرتبة
 في الدراما األردنیةتأثرت صورة المرأة 

م مواكبة الدراما للتطور نظرا لعد األردنیة
  لها السریع

  التكرار
النسبة 
  المئویة

  %47  208  دائماً   1

  %43  190  أحیاناً   2

  %10  44  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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 األردنیةهمشن في الدراما ، هناك ممثالت أردنیات بارزات - 11

ردنیات ممثالت أ المتعلق بوجود) 11(جابة عینة البحث في السؤال رقم یبین الجدول است

  األردنیةهمشن في الدراما ، بارزات

  )13(جدول رقم 

  

ن یعتقدون أ عینة الدراسة من%) 44(ن نسبة ت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أأظهر     

 من%) 35(ونسبة ، ردنیات بارزاتبسبب ممثالت أ األردنیةفي الدراما  أحیاناً  اهناك تهمیش

  .أبدااختارت  عینة الدراسة من%) 21(والنسبة األخیرة وهي ، دائمااختاروا  عینة الدراسة

  

  الرتبة
  ،هناك ممثالت أردنیات بارزات

  التكرار  األردنیةهمشن في الدراما 
النسبة 
  المئویة

  %35  155  كثیرا  1

  %44  194  قلیال  2

  %21  93  ال  3

  %100  442  المجموع
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 .األردنیةالمرأة  جمیع المنعطفات التي تمر فیها األردنیةلدراما تعرض ا - 12

 األردنیةالمتعلق بعرض الدراما ) 12(یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤال رقم 

  .األردنیةالمرأة  جمیع المنعطفات التي تمر فیها

  )14(جدول رقم 

  

من عینة الدراسة اختاروا ) %53(ن نسبة اسة المتعلقة بهذا السؤال أأظهرت نتائج الدر     

  .األردنیةالمرأة  هاللمنعطفات التي تمر فی األردنیةي قلة عرض الدراما أ، قلیالً 

 ات التي تمر فیهاتعرض المنعطف األردنیةن الدراما اختاروا ال أي ال یعتقدون أ%) 29( ونسبة

ات المنعطف األردنیةما تعرض الدراما  كثیراً نها اعتقدوا أ) %18(نسبة  خیراً وأ، األردنیةالمرأة 

عمالها من المجتمع في أ األردنیة هذا یبین لنا قلة قرب الدراما، األردنیةالمرأة  تمر فیهاالتي 

  .األردنیةوواقع المرأة 

  الرتبة
  األردنیةض الدراما عرِ تَ 

  التكرار  األردنیةا المرأة فیه جمیع المنعطفات التي تمر
النسبة 
  المئویة

  %18  80  دائماً   1

  %53  234  أحیاناً   2

  %29  128  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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 ؟في مجال الحیاة السیاسیة األردنیةفي تقدیم الدعم للمرأة  األردنیةتساهم الدراما  - 13

 األردنیةالمتعلق بمساهمة الدراما ) 13(یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤال رقم 

  الحیاة السیاسیةفي مجال  األردنیةفي تقدیم الدعم للمرأة 

  )15(جدول رقم 

 

 اعینة الدراسة اختارو  من %)50(ن نسبة الدراسات المتعلقة بهذا السؤال أ تشیر    

اختار العینة من %) 20(ونسبة ، "أبدا"اختاروا  عینة الدراسة من %)30(ونسبة ، "أحیانا"

  ."دائما"

 األردنیةجهودها قلیلة في تقدیم الدعم للمرأة  األردنیةن الدراما أ إلىتشیر هذه النسب     

ونسبة ، معدومة حسب رأي عینة الدراسةال إلىتكون اقرب  أحیاناً و ، في مجال الحیاة السیاسیة

 األردنیةمام رغبة في تنمیة الدراما هذا یضعنا أ، تقدم هذا الدعم األردنیةالدراما ن قلیلة تؤید أ

 .في مجال الحیاة السیاسیة األردنیةلتواكب وتدعم المرأة 

  الرتبة
في تقدیم الدعم  األردنیةتساهم الدراما 

  التكرار  في مجال الحیاة السیاسیة األردنیةللمرأة 
النسبة 
  المئویة

  %20  88  دائماً   1

  %50  221  أحیاناً   2

  %30  133  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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 ؟ األردنیةواقع حال المرأة  األردنیةتجسد الدراما  - 14

 األردنیةبتجسید الدراما  المتعلق) 14(البحث في السؤال رقم یبین الجدول استجابة عینة 

  األردنیةواقع حال المرأة 

  )16(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

    

ن أ أي تعتقد" أحیاناً "من عینة الدراسة اختارت %) 70(ن نسبة أظهرت النتائج أ    

كما ، بشكل كبیر بل جسدتها بنسبة قلیلة األردنیةلم تجسد واقع حال المرأة  األردنیةالدراما 

نها قالت بأ%) 14(ونسبة ، ساساً اعتقدوا بأنها لم تجسدها أ) %16(ن نسبة أظهرت الدراسات أ

  .دائما األردنیةواقع حال المرأة  جسدت

  

  األردنیةتجسد الدراما   الرتبة
  ةــاألردنیرأة ــــال المــــواقع ح

  النسبة المئویة  التكرار

  %14  62  دائماً   1

  %70  309  أحیاناً   2

  %16  71  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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 زین ؟ األردنيتابعت المسلسل الدرامي  - 15

المتعلق بمتابعة المسلسل الدرامي ) 15(یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤال رقم 
  زین األردني

  )17(جدول رقم 

  

 األردنية قد شاهدوا المسلسل من عینة الدراس%) 43(ن نسبة أظهرت الدراسات أ    

ة كما أظهرت الدراسة نسب، دوه بفترات متقطعة ولیست متواصلةشاه%) 16(ونسبة ، زین

  .ساساً لم یشاهدوا هذا المسلسل أ%) 41(

نها لها برغم تواضعها إال أ األردنیةن الدراما راسات والنتائج المذكورة أعاله أشیر الدت    

دراما في نواع الذه تعد ایجابیة جیدة نظرا لتعدد أمن عینة الدراسة وه%) 43(متابعیها بنسبة 

 األردنيقریبة من الجمهور  األردنیةفبالرغم من ذلك ما زالت الدراما ، العالم وتنوعها وتطورها

 . یزال هناك من یترقب كل جدید منهاوما 

  النسبة المئویة  التكرار  زین األردنيتابعت المسلسل الدرامي   الرتبة

  %43  190  دائماً   1

  %16  71  أحیاناً   2

  %41  181  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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العاملة بما یشابه صورتها في واقع  األردنیةجسد مسلسل زین صورة المرأة  - 16

 ؟األردنيالمجتمع 

المتعلق بتجسید مسلسل زین ) 16(یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤال رقم 

   األردنيالعاملة بما یشابه صورتها في واقع المجتمع  األردنیةصورة المرأة 

  )18(جدول رقم 

  

 دَ یّ أ عینة الدراسةمن %) 39(نسبة  نج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال أأظهرت نتائ    

صورتها في واقع المجتمع  زین لصورة المرأة العاملة بما یشابه األردنيتجسید المسلسل 

وبقي ما نسبته ، لهذا السؤال عینة الدراسة من %)32(بینما عارض ما نسبته ، األردني

تبة على مشاهدته لهذا متر لرأیه وقناعته ال تأكیداً " أحیاناً "من العینة واضعا كلمة %) 29(

  .المسلسل

حد ما في تجسید صورة  إلىزین قد نجح  األردنين المسلسل أ إلىهذا یشیر بوضوح     

  .وبیان صورتها الواقعیة من خالل عملها وتحملها للمسؤولیة األردنیةالمرأة 

العاملة بما  األردنیةجسد مسلسل زین صورة المرأة   الرتبة
  األردنيیشابه صورتها في واقع المجتمع 

النسبة   التكرار
  المئویة

  %39  172  دائماً   1

  %29  128  أحیاناً   2

  %32  142  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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 تابعت مسلسل نمر بن عدوان ؟  - 17

متعلق بمتابعة مسلسل نمر بن ال) 17(استجابة عینة البحث في السؤال رقم  یبین الجدول

  عدوان

   )19(جدول رقم 

         

من عینة الدراسة %) 42(ن نسبة اسات المتعلقة بهذا السؤال تبین أأظهرت الدر     

عدم متابعة هذا  إلى%) 41(بینما تشیر نسبة ، ثة قد تابعوا مسلسل نمر بن عدوانالمبحو 

ه بشكل متواصل بل آآآآیقم بمتابعتلم  عینة الدراسة من%) 17(ونسبة ، األردنيالمسلسل 

  .أحیاناً 

  

  النسبة المئویة  التكرار  تابعت مسلسل نمر بن عدوان  الرتبة

  %42  186  نعم  1

  %17  75  أحیاناً   2

  %41  181  ال  3

  %100  442  المجموع
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 تمثلت صورة المرأة في مسلسل نمر بن عدوان بالمرأة المسلوب حقها ؟ - 18

المتعلق بتمثیل صورة المرأة في ) 18(ث في السؤال رقم استجابة عینة البح یبین الجدول

  مسلسل نمر بن عدوان بالمرأة المسلوب حقها

  )20(جدول رقم 

  

االعتقاد  إلىیمیلون %) 35(ن نسبة والنتائج المتعلقة بهذا السؤال أ أظهرت الدراسات    

بینما نسبة ، بالمرأة المسلوب حقها األردنیةة نمر بن عدوان اظهر المرأ األردنيبأن المسلسل 

 األردنیةة رأتمثیل الم إلى أحیاناً اعتقد أن هذا المسلسل تطرق  العینةمن %) 35(ما یقارب 

ینفي تمثیل هذا المسلسل  العینةمن %) 30(كم أظهرت الدراسة نسبة ، بالمرأة المسلوب حقها

مدرك لحقوق  األردنين الجمهور هذا یدل على أ، بالمرأة المسلوب حقها األردنیةة لصورة المرأ

لسل نمر ولیست الحریة كما عرضها المس، حیث یرى ان للمرأة حقوق وحریات األردنیةالمرأة 

التقلیل  إلىسالیب تؤدي في بیت زوجها وتقییدها بعادات وأ وجودها فقط بن عدوان من خالل

هور حقوق وحریات ظ إلىدى تطورت الحیاة وتطور العصر الذي أ لقد، وقیمتهامن مكانتها 

ن منحها إیاها لكي تساند الرجل في أعماله وتحملها للمسؤولیة حیث أها و عطائللمرأة یجب إ

 .والعالم اجمع األردنيمن المجتمع  أة مكملة للرجل وجزء ال یتجزأالمر 

  الرتبة
تمثلت صورة المرأة في مسلسل نمر بن 

  النسبة المئویة  التكرار  عدوان بالمرأة المسلوب حقها ؟

  %35  155  دائماً   1
  %35  155  أحیاناً   2
  %30  134  أبداً   3

  %100  442  جموعالم
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نمر بن  األردنيمن المسلسل  األردنیةواقع المرأة  إلىزین اقرب  األردنيالمسلسل  - 19

 ؟ العدوان

زین  األردنيالمتعلق بأن المسلسل ) 19(استجابة عینة البحث في السؤال رقم  یبین الجدول

  نمر بن العدوان ؟ األردنيمن المسلسل  نیةاألردواقع المرأة  إلىاقرب 

  )21(جدول رقم 

واقع المرأة  إلىزین اقرب  األردنين المسلسل سات المتعلقة بهذا السؤال أالدرا أظهرت    

من عینة الدراسة هذا %) 51(یدت نسبة حیث أ، نمر بن عدوان األردنيمن المسلسل  األردنیة

بأن  سند إلیها القول%) 23(ونسبة ، من عینة الدراسة%) 26(بة بینما عارضته نس، القول

  .نمر بن العدوان األردنيمن المسلسل  األردنیةواقع المرأة  إلىرب اق أحیاناً مسلسل زین یكون 

نتیجة لتطور الحیاة وتطور  األردنين المجتمع أ إلىیات والنسب تشیر هذه اإلحصائ    

ن ة اجزموا بأمیّ ان المرأة المتحضرة عن المرأة األوطغی األردنيفي المجتمع  األردنیةدور المرأة 

ن مسلسل نمر بن عدوان یجسد دور حیث أ، سل نمر بن عدوانب من المسلالمسلسل زین اقر 

 .المرأة المتحضرة والقیادیة والمسئولةبینما مسلسل زین یجسد دور ، المرأة قدیما

واقع المرأة  إلىزین اقرب  األردنيالمسلسل   الرتبة
  نمر بن العدوان ؟ األردنيمن المسلسل  األردنیة

  النسبة المئویة  التكرار

  %51  225  دائماً   1

  %23  102  أحیاناً   2

  %26  115  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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 ؟عن تجسدیها في مسلسالتها وأفالمها األردنیةللمرأة حقوق غفلت الدراما  - 20

ن للمرأة حقوق غفلت المتعلق بأ) 20(استجابة عینة البحث في السؤال رقم  یبین الجدول

  المهاها وأفعن تجسدیها في مسلسالت األردنیةالدراما 

  )22(جدول رقم 

  

من عینة الدراسة %) 53(ن نسبة والدراسات المتعلقة بهذا السؤال أنتائج تشیر ال    

كما ، فالمهاوق المرأة في مسلسالتها وأغفلت عن تجسید بعض حق األردنیةیؤیدون بأن الدراما 

وق المرأة تغفل عن تجسید حق أحیاناً أن الدراما  إلىشاروا أ%) 33(أن نسبة  إلىتشیر الدراسة 

لم تغفل عن أي من هذه  األردنیةجزموا بأن الدراما %) 14(ونسبة ، مهافالفي مسلسالتها وأ

  .الحقوق

  

  الرتبة
عن  األردنیةللمرأة حقوق غفلت الدراما 

  النسبة المئویة  التكرار  فالمهاتجسدیها في مسلسالتها وأ

  %53  234  نعم  1

  %33  146  أحیاناً   2

  %14  62  ال  3

  %100  442  المجموع
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 ؟ العاملة في یومها األردنیةالمرأة  لتفاصیل ما تمر فیها األردنیةتطرقت الدراما  - 21

 األردنیةالمتعلق في تطرق الدراما ) 21(یبین الجدول استجابة عینة البحث في السؤال رقم 

  العاملة في یومها  األردنیةالمرأة  لتفاصیل ما تمر فیها

  )23(جدول رقم 

      

العاملة في  األردنیةالمرأة  لتفاصیل ما تمر فیه أحیاناً تطرق الدراما  إلىتشیر الدراسة              

من عینة %) 26(بینما أكد نسبة ، من عینة الدراسة%) 55(جملة نسبة د هذه الیّ ها حیث أیوم

 األردنیةلم تؤید تطرق الدراما %) 19(ونسبة ، تطرقت لهذه التفاصیل األردنیةما ن الدراالدراسة أ

  .العاملة في یومها األردنیةمرأة ال لما تمر فیه

  

 

  الرتبة
 لتفاصیل ما تمر فیها األردنیةتطرقت الدراما 

  النسبة المئویة  التكرار  العاملة في یومها األردنیةالمرأة 

  %26  115  دائماً   1

  %55  243  أحیاناً   2

  %19  84  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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 .خارج منزلها األردنیةللتحدیات التي تواجه المرأة العاملة  األردنیةتطرقت الدراما  - 22

 األردنیةالمتعلق في تطرق الدراما ) 22(استجابة عینة البحث في السؤال رقم  یبین الجدول

  خارج منزلها  األردنیةللتحدیات التي تواجه المرأة العاملة 

  )24(ول رقم جد

    

 إلىتتطرق  أحیاناً  دنیةاألر ن الدراما والنتائج المتعلقة بهذا السؤال أ أظهرت الدراسة  

من عینة %) 53(غت النسبة خارج منزلها حیث بل األردنیةالتحدیات التي تواجه المرأة العاملة 

للتحدیات التي تواجه  األردنیةمن عینة الدراسة تطرق الدراما  )%29(ید نسبة بینما أ، الدراسة

ي عدم تطرق أ" أبدا"أجابوا ب من العینة %) 18(ونسبة ، منزلهاخارج  األردنیةة العاملة المرأ

  .للتحدیات التي تواجه المرأة العاملة خارج منزلها األردنیةالدراما 

  

  الرتبة
للتحدیات التي تواجه  األردنیةتطرقت الدراما 

  النسبة المئویة  التكرار  .خارج منزلها األردنیةالمرأة العاملة 

  %29  128  دائماً   1

  %53  234  أحیاناً   2

  %18  80  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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 .داخل منزلها األردنیةالتحدیات التي تواجه المرأة العاملة  األردنیةوضحت الدراما  - 23

 األردنیةالمتعلق في توضیح الدراما ) 23(استجابة عینة البحث في السؤال رقم  یبین الجدول

  .داخل منزلها األردنیةالتحدیات التي تواجه المرأة العاملة 

  )25(جدول رقم 

      

جابت بأن الدراما قة بهذا السؤال أن جزء من عینة الدراسة أبینت الدراسة والنتائج المتعل    

داخل منزلها وبلغت نسبتهم  األردنیةالتي تواجه المرأة العاملة  توضح التحدیات أحیاناً األردنیة 

ة رأاألردنیة وضحت التحدیات التي تواجه المكما اجزم جزء من العینة بأن الدراما ، %)41(

جاب الجزء المتبقي من العینة بینما أ، %)38(والذي بلغ نسبتها  داخل منزلها األردنیةالعاملة 

داخل منزلها والذي  األردنیةات التي تواجه المرأة العاملة یداألردنیة لم توضح التحبأن الدراما 

  .من عینة الدراسة %)21(غ نسبتها بل

  الرتبة
التحدیات التي تواجه  األردنیةوضحت الدراما 

  النسبة المئویة  التكرار  .داخل منزلها األردنیةالمرأة العاملة 

  %38  168  دائماً   1

  %41  181  أحیاناً   2

  %21  93  أبداً   3

  %100  442  المجموع
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  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصیات

  

  النتائج: أوالً 

  

  هل تتابع الدراما األردنیة؟: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -1

بهذا السؤال أن أعداد الذین یتابعون الدراما األردنیة قد جاءت أظهرت النتائج المتعلقة   

%) 50(ونسبة  )%29(ن للدراما األردنیة بدرجة كبیرة حیث أن نسبة المتابعیغیر ایجابیة 

هذا یظهر لنا مدى ضعف الدراما األردنیة و ، أبدا ال یتابعونها%) 21(ونسبة ، أحیاناً ا یتابعونه

   .وضعف قوة جذب المشاهد األردني لمتابعتها والمواظبة على مشاهدتها

 

هل تعكس الدراما األردنیة الصورة الحقیقیة : السؤال الثالثمناقشة النتائج المتعلقة ب -2

 للمرأة األردنیة؟

جزم أن  عینة الدراسة من )%54(بهذا السؤال أن نسبة  ئج المتعلقةأظهرت النتا  

 عینة الدراسة من%) 29(كما أن نسبة ، وتارة ال تارة، الدراما األردنیة تعكس هذه الصورة 

یجزم بعدم عكس الدراما األردنیة للصورة الحقیقیة للمرأة األردنیة وهذا إن دل على شيء إنما 

دنیة عن واقع المرأة األردنیة وعن متطلباتها وعن شخصیتها الحقیقیة یدل على بعد الدراما األر 

وهذا یتأكد من خالل ضعف نسبة المؤیدون حیث ال ، لموجودة في واقع مجتمعنا األردنيا

  . من إجمالي العینة الرئیسیة%) 17(تتجاوز نسبتهم 
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صورة المرأة كیف تظهر الدراما األردنیة  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -3

  األردنیة؟ 

عینة الدراسة یعتقد أن  من%) 43(أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أن نسبة      

عینة  من%) 35(كما أن نسبة ، الدراما األردنیة تظهر صورة المرأة األردنیة مكملة للرجل

یعتقدون %) 22(و، الدراسة یعتقد أن الدراما األردنیة تظهر المرأة بصفة الضعیفة والمحتاجة

  .إنها تظهر المرأة بصفة قیادیة

الدراما األردنیة تمیل إلى إظهار حاجة المرأة إلى الرجل من  یعزى إلى كونهذا و      

بعادها عن الصفات القیادیة من حیث إظهارها ، خالل إظهارها بصفات الضعف واالحتیاج له وإ

  .یقوى على اتخاذ القرارات بالشكل الذي ال

هل تقدم الدراما األردنیة المرأة كسلعة في  :تائج المتعلقة بالسؤال الخامسمناقشة الن -4

  األعمال الدرامیة واإلعالنات التجاریة؟ 

تدعم الدراما  عینة الدراسة من %)41(ن نسبة النتائج المتعلقة بهذا السؤال أ أظهرت

عالنات مال الدرامیة واإلعة في األعتقدم المرأة كسل األردنیةمن خالل نفیها أن الدراما  األردنیة

  .التجاریة

األردني وتقالیده وحیاء على عادات الشعب  األردنیةالدراما  محافظة یعزى إلىوهذا 

إلى األعمال التي یمكن خالقیات المسرح والتمثیل وعدم اللجوء ناسه وأخالقهم بالحفاظ على أ

  .ع الذي یحیط فیهن المجتمخالقه التي تستمد مه وتقلل من مستواه وأتخل في حیائ نأ
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تقوم على  األردنیةن الدراما من العینة یضعون الشك في أ %)38(ن نسبة كما أ 

كما ، رأي األغلبیة هو األرجح عمال الدرامیة ولكن یبقىاألردنیة كسلعة في األعرض المرأة 

 .فقط من یؤید هذه الفكرةمن العینة %) 21(ن ما یقارب أظهرت النتائج أ

  هل تمارس الدراما األردنیة العنف ضد المرأة؟ :متعلقة بالسؤال السادسمناقشة النتائج ال -5

تؤدي بشكل ما إلى الدراما األردنیة بحسب نتائج الدراسة، وأن تتعرض المرأة إلى العنف    

عینة الدراسة یعتقدون أن  من )%55(فوجدت أن نسبة ، تجسید العنف الذي تتعرض له المرأة

 من عینة الدراسة%) 24(في حین أن نسبة ، تجسد هذا العنف وتبینه أحیاناً الدراما األردنیة 

، في مجتمعنا یجزمون أن الدراما األردنیة لم تجسد هذا العنف الذي تتعرض له المرأة األردنیة

من عینة المجتمع األردني یؤكدون تجسید الدراما %) 21(كما أظهرت النتائج أن نسبة 

   .األردنیة لهذا العنف

هل شاركت الدراما األردنیة في تشویه صورة : تائج المتعلقة بالسؤال السابعالنمناقشة  -6

  المرأة ؟

یعتقدون  عینة الدراسة من%) 40(لمتعلقة بهذا السؤال أن نسبة أظهرت النتائج ا 

 من%) 38(كما أظهرت نسبة ، بان الدراما األردنیة تقوم في تشویه صورة المرأة األردنیة أحیاناً 

تؤید مشاركة %) 22(ونسبة ، عتقدون بأن الدراما األردنیة لم تشوه صورة المرأةی عینة الدراسة

   .الدراما األردنیة في تشویه صورة المرأة



- 97- 
 

تدل النسب المتقاربة بین الشك والدفع بعدم مشاركة الدراما األردنیة في تشویه وبهذا   

على  المحافظةب االیجابي في الجان فيبان الدراما األردنیة ما زالت  االعتقادصورة المرأة إلى 

 .صورة المرأة األردنیة وعدم المساس واالنحدار في تشویه صورتها

هل تسلط الدراما األردنیة الضوء على قضایا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثامنمناقشة  -7

  المرأة؟

عینة الدراسة یعتقدون بأن الدراما األردنیة  من%) 56(تشیر النتائج إلى أن نسبة     

من العینة یجزمون بان الدراما %) 21(كما أن نسبة ، تسلط الضوء على قضایا المرأة أحیاناً 

من العینة ینفون تطرق الدراما %) 23(ونسبة ، األردنیة تسلط الضوء على قضایا المرأة

  .وتسلیطها الضوء على قضایا المرأة

ردنیة على قصص نجاح هل تركز الدراما األ  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع -8

 المرأة األردنیة؟

من عینة الدراسة تنظر إلى %) 49(أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أن نسبة 

كما أظهرت الدراسة أن ، تركز على قصص نجاح المرأة األردنیة أحیاناً الدراما األردنیة بأنها 

ولكن أظهرت ، مرأةیعترضون على أن الدراما األردنیة تركز على نجاح ال%) 27(نسبة 

تؤید تركیز الدراما على قصص نجاح المرأة األردنیة من خالل ) %24(الدراسة نسبة 

  .مسلسالتها وأفالمها
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هل تأثرت صورة المرأة األردنیة في الدراما  :بالسؤال العاشر مناقشة النتائج المتعلقة  -9

  األردنیة نظرا لعدم مواكبة الدراما للتطور السریع لها؟ 

النتائج أن هناك تأثرًا كبیرا لصورة المرأة األردنیة في الدراما األردنیة نظرا لعدم  كشفت  

الذي اعتبر  عینة الدراسة من%) 47(حیث بلغت نسبة ، مواكبة الدراما للتطور السریع لها

ونسبة ، قلیالً عینة الدراسة اعتبر التُأثر  من%) 43(كما أظهرت النتائج نسبة ، التأثر كبیرا

 .ن الذین نفوا تأثر صورة المرأةم%) 10(

، ردنیات بارزاتأهل هناك ممثالت : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الحادي عشر - 10

 ُ  مشن في الدراما األردنیة؟ه

یعتقدون ان  عینة الدراسة من%) 44(ن نسبة ت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أأظهر     

من %) 35(ونسبة ، ردنیات بارزاتممثالت أبسبب  األردنیةفي الدراما  "قلیالً "هناك تهمیش 

  ."ال"من الجمهور اختارت %) 21(خیرة وهي والنسبة األ، "كثیراً "اختاروا العینة 

دنیة جمیع هل تعرض الدراما األر : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني عشر -11

  المرأة األردنیة؟ التي تمر فیها المنعطفات

من عینة الدراسة اختاروا ) %53(ن نسبة قة بهذا السؤال أج الدراسة المتعلأظهرت نتائ    

قلة عرض الدراما األردنیة للمنعطفات التي تمر فیها المرأة لتشیر نتیجة اجاباتهم الى ، "أحیاناً "

ردنیة تعرض المنعطفات أي ال یعتقدون أن الدراما األ "أبدا"ا اختارو %) 29(ونسبة ، األردنیة

ما  "دائما"الدراما األردنیة  ناعتقدوا أ%) 18(نسبة فان وأخیرا ، دنیةر فیها المرأة األر التي تم

الدراما األردنیة في  قلة اقتراب یشیر الىهذا و ، تعرض المنعطفات التي تمر فیها المرأة األردنیة

  .الها من المجتمع وواقع المرأة األردنیةعمأ
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راما األردنیة في تقدیم هل تساهم الد :ناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث عشرم - 12

  الدعم للمرأة األردنیة في مجال الحیاة السیاسیة ؟

ونسبة ، "أحیانا" ااختارو %) 50(ن نسبة الدراسات المتعلقة بهذا السؤال أ تشیر    

  ."دائما"اختار العینة  من%) 20(ونسبة ، "ابدا"اختاروا %) 30(

 األردنیةلة في تقدیم الدعم للمرأة جهودها قلی األردنیةن الدراما أ إلىتشیر هذه النسب     

، األردنيي الجمهور المعدومة حسب رأ إلىتكون اقرب  أحیاناً و ، مجال الحیاة السیاسیةفي 

  .تقدم هذا الدعم األردنیةن الدراما ونسبة قلیلة تؤید أ

هل تجسد الدراما األردنیة واقع حال  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع عشر - 13

  ردنیة ؟المرأة األ 

ن الدراما أ أي تعتقد" قلیالً "من عینة الدراسة اختارت  %)70(ن نسبة أظهرت النتائج أ    

كما أظهرت ، یر بل جسدتها بنسبة قلیلةبشكل كب األردنیةلم تجسد واقع حال المرأة  األردنیة

دت نها جسقالت بأ%) 14(ونسبة ، سدها أساساً نها لم تجاعتقدوا بأ%) 16(نسبة ن الدراسات أ

  .كثیراً  األردنیةواقع حال المرأة 

هل تابعت المسلسل الدرامي  :ائج المتعلقة بالسؤال الخامس عشرمناقشة النت - 14

 األردني زین؟ 

 األردنيمن عینة الدراسة قد شاهدوا المسلسل %) 43(ن نسبة أظهرت الدراسات أ    

ة لدراسة نسبكما أظهرت ا، دوه بفترات متقطعة ولیست متواصلةشاه%) 16(ونسبة ، زین

  .ساساً لم یشاهدوا هذا المسلسل أ%) 41(
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نها لها برغم تواضعها إال أ األردنیةن الدراما شیر الدراسات والنتائج المذكورة أعاله أت    

دراما في نواع الة جیدة نظرا لتعدد أمن عینة الدراسة وهذه تعد ایجابی%) 43(متابعیها بنسبة 

 األردنيقریبة من الجمهور  األردنیةذلك ما زالت الدراما  فبالرغم من، العالم وتنوعها وتطورها

  .وما یزال هناك من یترقب كل جدید منها

هل جسد مسلسل زین صورة المرأة  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس عشر - 15

 األردنیة العاملة بما یشابه صورتها في واقع المجتمع األردني؟ 

د یّ أ عینة الدراسة من%) 39(ن نسبة بهذا السؤال أ ج الدراسة المتعلقةأظهرت نتائ    

زین لصورة المرأة العاملة بما یشابه صورتها في واقع المجتمع  األردنيتجسید المسلسل 

من %) 29(وبقي ما نسبته ، لهذا السؤال من العینة %)32(بینما عارض ما نسبته ، األردني

  . مترتبة على مشاهدته لهذا المسلسلال لرأیه وقناعته إثباًت  أحیاناً كلمة  العینة واضعاً 

حد ما في تجسید صورة  إلىزین قد نجح  األردنين المسلسل أ إلىهذا یشیر بوضوح     

  .وبیان صورتها الواقعیة من خالل عملها وتحملها للمسؤولیة األردنیةالمرأة 

 

 ؟هل تابعت مسلسل نمر بن عدوان  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع عشر - 16

من عینة الدراسة %) 42(ن نسبة اسات المتعلقة بهذا السؤال تبین أأظهرت الدر     

عدم متابعة هذا  إلى%) 41(بینما تشیر نسبة ، 11ثة قد تابعوا مسلسل نمر بن عدوانالمبحو 

لم یقم بمتابعته بشكل متواصل بل  األردنيمن الجمهور %) 17(ونسبة ، األردنيالمسلسل 

 .أحیاناً 
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هل تمثلت صورة المرأة في مسلسل  :ائج المتعلقة بالسؤال الثامن عشرمناقشة النت - 17

  نمر بن عدوان بالمرأة المسلوب حقها؟ 

یمیلون  من العینة %)35(ن نسبة والنتائج المتعلقة بهذا السؤال أ أظهرت الدراسات    

، لوب حقهابالمرأة المس األردنیةنمر بن عدوان اظهر المرأة األردني االعتقاد بأن المسلسل  إلى

تمثیل المرأة  إلى أحیاناً ن هذا المسلسل تطرق اعتقد أ العینةمن %) 35(بینما نسبة ما یقارب 

ینفي تمثیل هذا  العینةمن %) 30(كم أظهرت الدراسة نسبة ، بالمرأة المسلوب حقها األردنیة

  .رأة المسلوب حقهابالم األردنیةالمسلسل لصورة المرأة 

ن للمرأة األردنیة حیث یرى أمدرك لحقوق المرأة  األردنيهور ن الجمأ یشیر إلىهذا و     

في  ولیست الحریة كما عرضها المسلسل نمر بن عدوان من خالل وجودها فقط حقوق وحریات

تطورت الحیاة  لقد، مكانتها وقیمتها التقلیل من إلىسالیب تؤدي بیت زوجها وتقییدها بعادات وأ

منحها إیاها لكي عطاءها و ق وحریات للمرأة یجب إظهور حقو  إلىدى وتطور العصر الذي أ

من  المرأة مكملة للرجل وجزء ال یتجزأن تساند الرجل في أعماله وتحملها للمسؤولیة حیث أ

  .والعالم اجمع األردنيالمجتمع 

هل المسلسل األردني زین اقرب إلى : ؤال التاسع عشرمناقشة النتائج المتعلقة بالس - 18

  ن المسلسل األردني نمر بن العدوان؟ واقع المرأة األردنیة م

واقع المرأة  إلىزین اقرب  األردنين المسلسل الدراسات المتعلقة بهذا السؤال أ أظهرت    

ة الدراسة هذا من عین%) 51(دت نسبة یّ حیث أ، نمر بن عدوان األردنيمن المسلسل  األردنیة
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بأن  لیها القولسند إ%) 23(ونسبة ، عینة الدراسةمن %) 26(بینما عارضته نسبة ، القول

  .نمر بن العدوان األردنيمن المسلسل  األردنیةواقع المرأة  إلىاقرب  أحیاناً مسلسل زین یكون 

ن المجتمع األردني نتیجة لتطور الحیاة وتطور تشیر هذه اإلحصائیات والنسب إلى أ    

میة اجزموا بان مرأة األان المرأة المتحضرة عن الدور المرأة األردنیة في المجتمع األردني وطغی

بن عدوان یجسد دور ن مسلسل نمر حیث أ، ین اقرب من المسلسل نمر بن عدوانالمسلسل ز 

 .المرأة المتحضرة والقیادیة والمسئولةبینما مسلسل زین یجسد دور ، المرأة قدیما

 ردنیة عنهل للمرأة حقوق غفلت الدراما األ : لنتائج المتعلقة بالسؤال العشرینمناقشة ا - 19

  فالمها؟ تجسدیها في مسلسالتها وأ

من عینة الدراسة یؤیدون %) 53(ن نسبة والدراسات المتعلقة بهذا السؤال أتشیر النتائج        

كما تشیر ، وأفالمهاغفلت عن تجسید بعض حقوق المرأة في مسلسالتها  األردنیةبأن الدراما 

جسید حقوق المرأة في تغفل عن ت اً أحیانأن الدراما  إلىشاروا أ%) 33(أن نسبة  إلىالدراسة 

  .لم تغفل عن أي من هذه الحقوق األردنیةجزموا بأن الدراما %) 14(ونسبة ، مسلسالتها وأفالمها

دراما األردنیة لتفاصیل هل تطرقت ال :لمتعلقة بالسؤال الحادي والعشرینمناقشة النتائج ا - 20

  ؟لمرأة األردنیة العاملة في یومهاا ما تمر فیه

العاملة في یومها  األردنیةالمرأة  لتفاصیل ما تمر فیه أحیاناً تطرق الدراما  إلىالدراسة تشیر     

من عینة الدراسة %) 26(بینما أكد نسبة ، من عینة الدراسة%) 55(جملة نسبة د هذه الیّ حیث أ

تمر  لما األردنیةلم تؤید تطرق الدراما %) 19(ونسبة ، تطرقت لهذه التفاصیل األردنیةن الدراما أ

 .العاملة في یومها األردنیةالمرأة  فیه
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هل تطرقت الدراما األردنیة للتحدیات : لمتعلقة بالسؤال الثاني والعشرینمناقشة النتائج ا - 21

  التي تواجه المرأة العاملة األردنیة خارج منزلها؟

التحدیات  إلىق تتطر  أحیاناً  األردنیةن الدراما والنتائج المتعلقة بهذا السؤال أ أظهرت الدراسة       

بینما ، من عینة الدراسة%) 53( خارج منزلها حیث بلغت النسبة األردنیةالتي تواجه المرأة العاملة 

ة العاملة مرأللتحدیات التي تواجه ال األردنیةمن عینة الدراسة تطرق الدراما  )%29(د نسبة یّ أ

 األردنیةي عدم تطرق الدراما أ "أبداً "من العینة أجابوا ب %) 18(ونسبة ، خارج منزلها األردنیة

 .واجه المرأة العاملة خارج منزلهاللتحدیات التي ت

هل وضحت الدراما األردنیة : لمتعلقة بالسؤال الثالث والعشرینمناقشة النتائج ا - 22

 ؟لعاملة األردنیة داخل منزلهاالتحدیات التي تواجه المرأة ا

جابت بأن الدراما جزء من عینة الدراسة أ السؤال أن بینت الدراسة والنتائج المتعلقة بهذا    

داخل منزلها وبلغت نسبتهم  التي تواجه المرأة العاملة األردنیة توضح التحدیات أحیاناً ة األردنی

ة ة وضحت التحدیات التي تواجه المرأكما اجزم جزء من العینة بأن الدراما األردنی، %)41(

جاب الجزء المتبقي من العینة بینما أ، %)38(ها الذي بلغ نسبتالعاملة األردنیة داخل منزلها و 

ات التي تواجه المرأة العاملة األردنیة داخل منزلها والذي یدن الدراما األردنیة لم توضح التحبأ

 .من عینة الدراسة %)21(غ نسبتها بل
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 استنتاجات

 ذب ضعف متابعة الدراما األردنیة من خالل قلة أعداد الذین یتابعونها، وضعف قوة ج
 .المشاهد األردني لمتابعتها والمواظبة على مشاهدتها

  عَد الدراما األردنیة عن واقع المرأة األردنیة وعن متطلباتها وعن شخصیتها الحقیقیة ُ ب

  .الموجودة في واقع مجتمعنا األردني

 أن الدراما األردنیة تظهر صورة المرأة األردنیة مكملة للرجل من االیجابیات التي ظهرت.  

 األردني وتقالیدهعلى عادات الشعب  األردنیةالدراما  ظةمحاف.  

  ان الدراما األردنیة ما زالت في الجانب االیجابي في المحافظة على صورة المرأة األردنیة

 .وعدم المساس بها وتشویه صورتها

 وعلى  .أن الدراما األردنیة تسلط الضوء على قضایا المرأة بنسبة مقبولة إلى حد ما

 .لمرأة األردنیة بشكل جیدقصص نجاح ا

 مجال الحیاة السیاسیة، في  األردنیةقلیلة في تقدیم الدعم للمرأة  األردنیة جهوداً لدراما ن لإ

 األردنيي الجمهور إلى المعدومة حسب رأتكون اقرب  أحیاناً و 

 وما یزال هناك  عالیةلها متابعیها بنسبة  وعلى الرغم من تواضع الدراما األردنیة إال أن

 .یترقب كل جدید منهامن 

 ن المسلسل زین اقرب إلى الواقع المعاصر من المسلسل نمر بن عدوان، حیث أن إ

مسلسل نمر بن عدوان یجسد دور المرأة قدیما، بینما مسلسل زین یجسد دور المرأة 

 .المتحضرة والقیادیة والمسئولة

 األردنیة خارج رأة العاملة التحدیات التي تواجه الم إلى أحیاناً تتطرق  األردنیةن الدراما إ

  منزلها وداخله
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  :توصي الباحثة :التوصیات: ثانیاً 

في مسلسالتهم وأفالمهم ، األردنیةفي الدراما  األردنیةللمرأة  راقٍ  الحفاظ على دورٍ  - 1

 .عالناتهموإ 

دعم مكانة المرأة وبیان حقوقها والحفاظ على شكلها وقیمتها المجتمعیة الموجودة في الوقت  - 2

 .الحالي

ن تمس وأ، بذل مجهود اكبر لمواكبة التطورات والتغیرات التي تحدث في مجتمعنا الحاضر - 3

 .واقع المواطن األردني وخصوصا واقع المرأة األردنیة المتحضرة األعمال

من خالل تجسید هذه  ظهار المخاطر والتحدیات التي تواجه المرأة العاملة األردنیةإب - 4

خالق وعدم مس حیاء الناتنا مع الحفاظ على القیم واألعإ المخاطر في أفالمنا ومسلسالتنا و 

 .خالقیة واالجتماعیةومكانتها األ المرأة األردنیة

عمال تجذب الجمهور األردني وتبقیه على تواصل من خالل بناء أ تطویر الدراما األردنیة - 5

 .مال الدرامیة األردنیةخر األعمع آ

بشكل متواصل  على القنوات األردنیة دعم الدراما األردنیة من خالل عرض مسلسالتها - 6

عالن عن هذه المسلسالت لجذب الجمهور األردني ولیبقى الجمهور على اطالع على واإل

 .ما هو جدید
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عرض الدراما األردنیة للعنف الذي تتعرض له المرأة األردنیة في الوقت الحاضر مع بیان  - 7

ابتعاد عن الواقع السائد في و ة وتجسید هذا العنف بدون مبالغة أطرق عالج هذه المشكل

 .المجتمع والعمل على تربیة المواطن في شجبه

تجسید الدراما األردنیة للمشاكل التي تتعرض لها المرأة األردنیة مع بیان طرق حلها من  - 8

 .خالل عالجها في مسلسالتها الدرامیة
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  الملحقات

  االستبانة :)1( رقم ملحق

  

  ..ة طیبة وبعدحیت
 

والمتعلقة برسالة ماجستیر ، أرجو التكرم باإلجابة عن فقرات هذه اإلستبانة المرفقة طیاً       

الجمهور األردني لصورة المرأة  رؤیة(بعنوان ، عمان_عة الشرق األوسطفي اإلعالم في جام

في مسلسل زین ومسلسل نمر بن  ادیتحد .)األردنیة العاملة األردنیة كما تقدمها الدراما

علمًا أن البیانات ، وأكون شاكرة جدًا وممتنة لو تفضلتم بتعبئة فقرات هذه اإلستبانة، عدوان

  .اً حصر ، البحث العلميوالمعلومات ستوظف ألغراض 

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدیر

  

  

  

  یارا سعود القبیالت: الباحثة

  0797819914:الھاتف الشخصي

  yarasq@hotmail.com: البرید اإللكتروني
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  -:بیانات عامة .1

  الجنس 

  انثى      ذكر

  المؤھل العلمي 

  لیادراسات ع       بكالوریوس           أقل من بكالوریوس

  الفئة العمریة 

  40اكثر من      40 _20     20أقل من 

 -:تتابع الدراما االردنیة .2

     أبدا    أحیانا    دائما
 

 الصورة الحقیقیة للمرأة االردنیة ؟ الدراما األردنیة عكست .3

     أبدا    أحیانا    دائما 

  

 صورة المرأة األردنیة ؟ الدراما األردنیةظھر ت .4

 ضعیفة ومحتاجة     مكملة للرجل     قیادیة 

 المرأة كسلعة في األعمال الدرامیة واإلعالنات التجاریة؟ الدراما األردنیةقدم ت .5

    أبدا    أحیانا    دائما 
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 تمارس الدراما األردنیة العنف ضد المرأة؟ .6

   لم یجسد الصورة    بصورة قلیلة     بصورة كبیرة  

 في تشویھ صورة المرأة ؟ردنیة 0الدراما األشاركت  .7

     أبدا    أحیانا    دائما 

 سلط الدراما االردنیة الضوء على قضایا المرأة ؟ت .8

     أبدا    أحیانا    دائما 

 على قصص نجاح للمرأة األردنیة؟الدراما األردنیة ركز ت .9

     أبدا    أحیانا    دائما 

نظراً لعدم مواكبة الدراما للتطور ، تأثرت صورة المرأة األردنیة في الدراما األردنیة .10

 ا؟المتسارع لھ

     أبدا    أحیانا    دائما 

 ؟ اتزبار أردنیاتھناك ممثالت  .11

    ال    قلیال    كثیرا

 تعرض الدراما األردنیة جمیع المنعطفات التي تمر بھا المرأة األردني؟ .12

     أبدا    أحیانا    دائما 

  

 ؟ الحیاة السیاسیة في مجالفي تقدیم الدعم للمرأة األردنیة الدراما األردنیة ساھم ت .13

     أبدا    یاناأح    دائما 
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 الدراما االردنیة واقع وحال المرأة االردنیة ؟ تجسد .14

     أبدا    أحیانا    دائما 

 

 تابعت المسلسل الدرامي االردني زین ؟ .15

     أبدا    أحیانا    دائما 

 

جسد مسلسل زین صورة المرأة االردنیة العاملة بما یشابھ صورتھا في واقع  .16

 ؟ االردنيالمجتمع 

     داأب    أحیانا    دائما 

 
 تابعت المسلسل االردني نمر بن عدوان ؟ .17

     أبدا    أحیانا    دائما 

 

 تمثلت صورة المرأة في مسلسل نمر بن عدوان بالمرأة المسلوب حقھا ؟ .18

     أبدا    أحیانا    دائما 

 

المسلسل االردني زین اقرب الى واقع المرأة االردنیة من المسلسل االردني نمر  .19

 بن العدوان؟

     أبدا    أحیانا    دائما

 

 فالمھا ؟ في مسلسالتھا وأ عن تجسیدھا لھا للمرأة حقوق غفلت الدراما االردنیة .20

     أبدا    أحیانا    دائما
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  تطرقت الدراما األردنیة لتفاصیل ما تمر بھ المرأة األردنیة العاملة في یومھا؟ .21

     أبدا    أحیانا    دائما 

  

  لمرأة العاملة األردنیة خارج منزلھا؟للتحدیات التي تواجھ ا تطرقت الدراما األردنیة. 22

     أبدا    أحیانا    دائما 

  

   وضحت الدراما األردنیة التحدیات التي تواجھ المرأة العاملة األردنیة داخل منزلھا؟. 23

     أبدا    أحیانا    دائما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



- 117- 
 

  )2(ملحق 

  .تدقیق لغوي لرسالة ماجستیر/ الموضوع 

  

قمت أنا األستاذ محمود منیر ، را سعود مصبح القبیالتیا: بناًء على طلب من الطالبة

بالتدقیق اللغوي لرسالة ، بریطانیا–العامل كاتب صحافي في العرب الجدید الصادرة في لندن 

رؤیة الجمهور األردني لصورة المرأة العاملة األردنیة : "الماجستیر الموسومة بـالعنوان اآلتي

 ".كما تقدمها الدراما األردنیة

  

  ...ضلوا بقبول فائق االحتراموتف

  

  م 3/5/2015األحد الموافق 

  محمود منیر: األستاذ

  :.....................التوقیع

078-8339712  
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  )03(رقم ملحق 

  بالدراسة ةالخاص االستبانةمحكمي  أسماء

  الجامعة  التخصص  الرتبة  االسم  ت

  جامعة الشرق األوسط  تربیة  أستاذ  عبد الحافظ سالمة. د.أ 1

  جامعة الشرق األوسط  تربیة  مساعد أستاذ  حمزة العساف. د 2

  جامعة الشرق األوسط  إذاعة وتلفزیون  أستاذ مساعد  محمد المناصیر. د 3

  جامعة الشرق األوسط  صحافة  أستاذ مساعد  صباح یاسین. د 4

  جامعة الشرق األوسط  صحافة  أستاذ مساعد  عثمان الطاهات. د 5

  جامعة الشرق األوسط  إعالم  اعدأستاذ مس  یوسف حمید. د 6

  جامعة الشرق األوسط  إعالم  أستاذ مساعد  خطابأمجد آل . د  7
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  )4(ملحق رقم 

  یـــوم الخالیق نیــامــا ةالبارحـــ

  بیحت من كثر البكا كل مكــنون............... 

  قمت اتوجد وانثر الماء على ما

  من موق عین دمعها كان مخزون................ 

  لى ونة من سمعها مایناماو 

  كني صویب بین االضالع مطعون................ 

ال كما ونت كسیر السالما   وإ

  خلوه ربعه للمعادین مـــدیون............... 

  في ساعة قل الرجا والمحاما

  في ما یطلع یومهم عنه یقفـون................ 

ال كما ونت راعبیة حماما   وإ

  ذكرها والقوانیص یرمـونغاد ................ 

  تسمع لها بین الجراید حطاما

  من نوحها تدعي الموالیف یبكون................ 

ال خلوج سابیة للهیاما   وإ

  على حوار ضایع في ضحى الكون................ 

ال حوار نشقوله شماما   وإ

  وهي تطالع یوم جروه بعــیون................ 
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  یردون مثله والظوامي سیاما

  ترزموا معــها وقامو یحـنون................ 

ال رضیع جرعوه الفطاما   وإ

  توفت امه قبل اربعینه یتمــون................ 

  علیك یاشارب لكاس الحماما

  صرف بتقدیر من اهللا مـــأذون................ 

  جاه القضاء من بعد شهر الصیاما

  مدفـونصافي الجبین بثاني العید ................ 

  كسوه من بیض الخرق ثوب خاما

  وقاموا علیه من الترایب یهــلون................ 

  راحوا بها حروة صالة االماما

  عند الدفن قاموا لها اهللا یدعــون................ 

  برضاه والجنة وحسن الختام

  ودموع عیني فوق خدي یهـــلون................ 

  حطوه في قبر غطاه الهداما

  في مهمة من عرب االمات مسكون............... .

  یاحفرة یسقي ثراك الغماما

  مزن من الرحمة علیها یصـــبون................ 

  جعل البختري والنفل والخزاما
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  ینبت على قبر به العذب مـــدفون................ 

  مرحوم یاللي ما مشى بالمالما

  ه یشـــكونجیران بیته راح ما من................ 

  یاوسع عذري وان هجرت المناما

  ورافقت من عقب العقل كل مجـنون................ 

  نا ویاه سبعة اعواماأخذت أ

  مع مثلهن في كیف مالها لــــون................ 

  واهللا كنه یا عرب صرف عاما

  یاعونة اهللا صرف االیام وشـــلون................ 

  اماواكبر همومي من بزور یت

  وان شفتهم قدام وجهي یصیحـــون................ 

  وان قلت ال تبكون قالوا عالما

  نبكي ویبكي مثلنا كل محـــــزون................ 

  ال قلت وش تبكون؟ قالوا یتاما

  قلت الیتیم ایاي وانتم تســـــجون................ 

  قمت اتشكا عند ربع اعداما

  على فرقا خلیلي یعـــزون وجوني...................

  قالوا تجوز وانس المه بالما

  ترى العذارى عن بعضهم یســـلون................ 
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  قلت انها لي وفت بالوالما

  ولو جمعتم نصفهن ما یســــدون................ 

  

  ما ظنتي تلقون مثله حراما

  ایضا وال فیهن على السر مامـــون................ 

  ن عادیات الذماماواخاف انا م

  اللي على ضیم الدهر ما یتاقــــون................ 

  أو خبلة ما عقلها بالتماما

  تضحك وهي تلدغ على الكبد بالهـون................ 

  توذي عیالي بالنهر والكالم

  وانا تجرعني المر بصــــــحون................. 

  واهللا لوال هالصغار الیتاما

  وخایف علیهم من الدجه یضیعـــون.. ..............

  لقول كل البیض عقبه حراما

  واصبر كما یصبر على الحبس مسجون................ 

  علیه مني كل یوم سالما

  عــدة حجیج البیت واللي یطـوفون................ 

  وصلوا على سید جمیع االناما

  على النبي یللي حضرتوا تصـــلون................ 


