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قامت لجنة رصد دراما رمضان التي تم تشكیلها من ِقبل لجنة اإلعالم �المجلس القومي للمرأة 
تحت رئاسة  د. ما�ا مرسى رئ�سة المجلس القومى للمرأة وتحت إشراف أ. د سوزان القلینى رئ�سة لجنة 

لمسلسالت التي تم عرضها مع بدا�ة شهر رمضان، اإلعالم �المجلس القومى للمرأة �حصر شامل ألبرز ا
فوق ، لي وشر�هانلنی، المغنيمسلسل وتتمثل هذه المسلسالت ف�ما یلي: ( 28وقد تم تحلیل مضمون 

، الق�صر، زمة نسب، أیوم�ات زوجة مفروسة، افنشيدهي و ، ل�الي الحلم�ة، المیزان، مستوي الشبهات
ت سو�ر ابن، یونس ولد فضة، صد رد، وعد، الك�ف، بو البنات، أسطورةاأله، مأمون وشر�ا ، شهادة میالد

ه�ة رجل ، سقوط حر، وتیلأجراند ، في بیتنا ونوس، الخروج، فراح الق�ة، أالخانكة، رأس الغول، مان
)، و�هدف التحلیل إلي التعرف علي قضا�ا المرأة التي تتناولها هذه األعمال، ، حبیب هللا، �لمة سرالغراب

صورة المرأة بهذه األعمال الدرام�ة وتحدید مظاهر الصور اإل�جاب�ة والسلب�ة للمرأة، ومظاهر ورصد 
العنف ضد المرأة في �ل حلقات هذه المسلسالت، وقد شارك في هذا التحلیل عدد من أساتذة وخبراء 

ة �ما  وجاء ذلك في إطار وظائف المجلس القومي للمرأاإلعالم من أعضاء لجنة اإلعالم �المجلس، 
                 : شارك �ل من، وقد عنصر رئ�سي في المجتمع�اعت�ارها �خدم تحسین صورة المرأة 
األستاذ الد�تور/ سامـي الشر�ـف، والد�تورة/ نعایــم سعد زغلول،  ،األستاذة الد�تورة/ منى الحدیدي

واألستاذة/ مني نشأت، واألستاذة/ عصمت قاسم، والد�تورة/ دینـا الخطـاط، واألستاذ/ أسامة البهنسي، 
واألستاذة/ ر�هام �حي، واألستاذة/ هدي رشوان، واألستاذة/ �سمة الس�اعي،االستاذة / ه�ة �اشا �اإلضافة 

من طالب وطال�ات اإلعالم �جامعة عین شمس من شعبتي اإلذاعة والتلفز�ون والعالقات العامة؛  49إلي 
وسیتم إعالن نتائج التقر�ر یوم ، ي لجنة اإلعالم �المجلس القومي للمرأة، في إطار برنامج تدر�بهم ف

 .في مؤتمر صحفي �عقد �المجلس القومي للمرأة  2016یولیو  25األثنین الموافق 
 
وتقد�م المرأة ر اللجنة الدور الذي تؤد�ه الدراما التل�فز�ون�ة في مناقشة قضا�ا تقدو 

الحلول لها، وال تنكر اللجنة ما قامت �ه المسلسالت التل�فز�ون�ة هذا العام من جهد في إبراز 
 علين �ان �جاب�ة لواقع المرأة و�دور المرأة في المجتمع المصري، وتقد�م �عض النماذج اال

 . استح�اء
 

 المؤشرات العامة لتحلیل دراما رمضان:و  نتائجالوف�ما یلي 
شهر رمضان �عد إنتهاء حلقات األعمال الدرام�ة في نها�ة الصادر النهائي تقر�رها  يرصدت اللجنة ف

 :والمؤشرات العامة ما یليالنتائج مجموعة من 
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شغلت المشاكل األسر�ة المرت�ة األولي بین أبرز القضا�ا والموضوعات التي تم تناولها في المسلسالت،  •
یلیها العنف ضد المرأة في المرت�ة الثان�ة، ثم تر��ة األبناء في المرت�ة الثالثة، أما عمل المرأة فقد احتل 

 المرت�ة الرا�عة، وفي المرت�ة الخامسة المشاكل القانون�ة. 
 مشهد للعنف)؛ سواء �ان:  1607رضت المرأة في المسلسالت للعدید من مظاهر العنف �معدل (تع •

 –معنوى تمثل في القهر والتمییز ضد المرأة ، أو مادي تمثل في الضرب واالهانة الم�اشرة و السب 
عنف المعنوي واالضطهاد واالحتقار والذل والسخره أو �الهما معا، و�ان تر�یز األعمال علي ال –الدون�ة 

  �شكل أكبر من المادي .
ضد المرأة: (كلمة سر، فوق مستوي الشبهات، ه�ه  العنف المعنوي من أبرز المسلسالت التي ر�زت علي  •

رجل الغراب، یوم�ات زوجة مفروسة، الك�ف، وعد،أزمة نسب، جراند أوتیل، الخروج، األسطورة، أبو 
 ، . فكانت: (بنات سو�ر مان، األسطورة) العنف الماديأما عن أكثر المسلسالت التي ظهر فیها ، البنات)

فكان أبرزها: (بنات سو�ر مان، ه�ه  عنف مادي ومعنوي معاأما عن المسلسالت التي اشتملت على 
 رجل الغراب، فوق مستوي الشبهات، الخروج، یوم�ات زوجة مفروسة، الك�ف، أفراح الق�ة). 

مشهد للعنف) ومن أبرز  1214وقد ظهر ذلك في ( الرجل مصدر العنف األبرز ضد المرأةر �عتب •
المسلسالت التي ظهر فیها ذلك: (بنات سو�ر مان، ه�ه رجل الغراب، �لمة سر، یوم�ات زوجة مفروسة، 

أخري مثل  مرأة ضد مرأةمشهد للعنف) مارستها  407في مقابل (، الك�ف، الخروج، أفراح الق�ة)
و�عتبر ، مسلسالت: (فوق مستوي الشبهات، �لمة سر، جراند أوتیل، بنات سو�ر مان، ه�ه رجل الغراب)

یل�ه األقارب ثم المدیر  ، مشهد للعنف) 519وقد ظهر ذلك في (الزوج المصدر األول للعنف ضد المرأة 
 في العمل .

مشهد سلب�ة)، ومن أكثر  2073المرأة في المسلسالت ( التي ظهرت بها الصور السلب�ةبلغت إجمالي  •
المسلسالت تر�یزا علي الصورة السلب�ة للمرأة: (كلمة سر،  فوق مستوي الشبهات، الخروج، جراند أوتیل، 

 المیزان، بنات سو�ر مان، أفراح الق�ة). 
ال�ط في إجراء مثل ما أثیر عن  هناك �عض الصور السلب�ة هي ا�جاب�ة لضرورة التنب�ه ألخذ موقف •

ات التقاضي مما یدفع للعنف في أخذ الحقوق ، مما �ستلزم ضرورة ا�جاد حلول للوصول للحق �القانون 
 �التحدید حقوق المرأة في االحوال الشخص�ة .

اهتمت المسلسالت �المرأة وقضا�اها �شكل أكبر من اهتمامهم �الفت�ات والبنات في مرحلة المراهقة  •
 115مرة) للفت�ات، ( 725مرة) في مقابل ( 3396ظهور المرأة في المسلسالت (والطفولة، حیث تكرر 
  .اهقةالمر مرة) للبنات في مرحلة 

في  مستوي االقتصادي و اجتماعي  مرتفع أو متوسط مرتفع تعددت مظاهر الثراء وظهرت المرأة في  •
ومن أبرز هذه المسلسالت �الترتیب:  ،�المستو�ات المتوسطة والمنخفضةالعدید من المسلسالت مقارنة 

(أبو البنات، وعد، �لمة سر، فوق مستوي الشبهات، المیزان، جراند أوتیل) �ما ظهرت أ�ضا �مستوي 
میالد، ل�الي الحلم�ة،   مرتفع في مسلسالت: (مأمون وشر�اة، یونس ولد فضة، رأس الغول، شهادة
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من المستوي المنخفض فقد تمثلت في قة ال�س�طة �الط�أما عن أبرز المسلسالت التي اهتمت ، الق�صر)
في حین لم تظهر الط�قة ، المغني، أزمة نسب، أفراح الق�ة)مسلسل: األسطورة، نیللى وشر�هان، 

  المتوسطة اإل نادرًا .
اهتمت الغالب�ة العظمي من المسلسالت �المرأة في الحضر وعدم االهتمام �الر�ف في �ل المسلسالت  •

�استثناء مسسلسل: یونس ولد فضة، �ما ظهرت مشاهد قلیلة للر�ف ب�عض المسلسالت من أبرزها: 
ضة قام و�الحظ ان مسلسل یونس ولد ف، كة ، ول�الي الحلم�ة، واألسطورة)(الك�ف ، والمغني، والخان

  صورة المرأة الحق�قة في صعید مصر . فبتز��
 

 -ومن أبرز المظاهر السلب�ة التى تم رصدها �المسلسالت :
، �ما لوحظ �ثرة الس�اب �األم؛ مما یهین المرأة و�هین �رامتها (أفراح الق�ة، استخدام ألفاظ غیر الئقة •

 الخانكة ،رأس الغول ، ونوس) .  بنات سو�ر مان ، الك�ف ،
سواء في المال�س أو التصرفات، �ما لوحظ أ�ضا عدم احترام تعددت مظاهر التحرر لدى الشا�ات  •

  الوالدین واآلخر �شكل عام( فوق مستوي الشبهات ، وعد ، بنات سو�ر مان ، الخانكة ، أفراح الق�ة).
ظ�ة أو �التعدى �الضرب، �ما لوحظ معاناة المرأة من سواء �اإلهانات اللفتعددت مظاهر العنف ضد المرأة  •

  العنف المعنوى والقهر سواء من األسرة أو الزوج أو المجتمع �جم�ع المسلسالت ).
: (الراقصة، فتاة اللیل، الزوجة الخائنة، المطلقة التي تخطف الزوج من ظهور المرأة �ثیرًا فى أدوار •

المرأة العاملة غیر الناجحة في ح�اتها األسر�ة، أم ال تر�ي أبنائها �شكل سل�م)( أفراح الق�ة، بنات   زوجته،
 سو�ر مان ، الك�ف ، الخانكة ،رأس الغول ، ونوس، فوق مستوي الشبهات، المیزان ) . 

سب مع شهر ، وهو ما ال یتناظهرت �الدراما الرمضان�ة �عض المشاهد المثیرة وغیر المقبولة مجتمع�اً  •
ر الشرع�ة ( �ل المسلسالت بنسب رمضان؛ مثل: مشاهد العرى والسلو��ات غیر الالئقه والعالقات غی

  مختلفة ).
�ما تعددت  تعددت  المشاهد التي تظهر المرأة علي أنها متحررة وال تحترم العادات والتقالید المجتمع�ة، •

ن والعادات والتقالید �تناول الخمور والمخدرات السلو��ات التي �قوم بها األ�طال رغم مخالفتها للدی 
 والتدخین والقمار و�رتداء المال�س الخارجة والعالقات غیر الشرع�ة ( �ل المسلسالت بنسب مختلفة). 

و�ذلك للمطلقة ، التر�یز على نظرة المجتمع السلب�ة للمرأة العاملة وأنها غیر ناجحة في ح�اتها األسر�ة •
مما �جعلها عاجزة عن اتخاذ قرار الطالق، مما �سهم في ترس�خ هذه الصورة داخل المجتمع و�ؤدى إلى 
سكوت المرأة على العنف التي تتعرض له خوفًا من عواقب اتخاذ قرار الطالق( المیزان ، یوم�ات زوجة 

  مفروسة، الخانكة).
مثل ما أثیر ن ال�طء في إجراءات  ألخذ موقف لضرورة التنب�ههناك �عض الصور السلب�ة هي إ�جاب�ة  •

مما �ستلزم ضرورة ا�جاد حلول الوصول للحق �القانون  التقاضي مما یدفع للعنف في أخذ الحقوق ،
 . �التحدید حقوق المرأة في االحوال الشخص�ة
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على الرغم من أنها تعكس القدر األكبر من لوحظ قلة تمثیل الط�قة المتوسطة في األدوار الرئ�س�ة  •
ي المقابل لوحظ عادات وتقالید المجتمع المصري، مما قد �عكس االتجاه نحو تهم�ش هذه الط�قة، وف

رفاه�ة ح�اة الط�قات التي تظهر �المسلسالت ومشاهد من ح�اتهم الثر�ة ومالمح مع�شتهم في مستوي 
 عالي جدا وهذا ال �مثل نس�ة �بیرة من الشعب المصري. 

أن المال هو الهدف من الح�اة والمصدر األساسي للسعادة حتى لو تكلف األمر  التر�یز على تصدیر فكرة •
عن الق�م والم�ادئ من أجل الحصول عل�ه، وذلك من خالل عرض نماذج ألشخاص تسعى التنازل 

للحصول على المال �مختلف الطرق الشرع�ة وغیر الشرع�ة "كالقمار والمتاجرة �الدین"( أفراح الق�ة ، 
 الك�ف، بنات سو�ر مان ). 

 ر�ة . التر�یز علي تصدیر فكرة ان المرأة العاملة غیر ناجحة في ح�اتها االس •
 تصدیر فكرة ان الحقوق تأخذ �قوة أو االسالیب الملتو�ة وال مجال لتطبیق القانون في بلدنا .  •
 تصدیر فكرة الخوف من الطالق خوفًا من نظرة المجتمع وما �مكن ان تواجهه المرأة �عد الطالق .  •
تصــدیر فكــرة التحــرر مــن تقالیــد المجتمــع الشــرقي وتقلیــد ســلو��ات الغــرب فــي التحــرر و�قامــة عالقــات غیــر  •

 شرع�ة  
ــل الحضــر • ــي مقاب ــالر�ف ف ــام � ــة االهتم تظهــر �شــكل ملتــزم �قــ�م ، وحینمــا تعــرض صــورة المــرأة الر�ف�ــة قل

وم�ـــادئ المجتمـــع علـــى عكـــس المـــرأة الحضـــر�ة، ممـــا �ســـهم فـــي تشـــو�ه صـــورة المـــرأة الحضـــر�ة مـــن خـــالل 
  الصورة المتحررة التي تظهر �األعمال.

 أظهرت نتائج الرصد �عض النماذج السلب�ة للمرأة العاملة التي تشغل وظائف مرموقة مثل:  •
  .خبیرة التنم�ة ال�شر�ة التي ترتكب مجموعة من جرائم القتل 
  . المحام�ة التي تتالعب بثغرات القانون 
   الصحف�ة التي تستغل طب�عة عملها 
  . الطبی�ة المر�ضة نفس�ًا 
   .ر�ة المنزل التي تفشل في تر��ة أبنائها 

 
جائلــة فــي صــورة غیــر الئقــة �مسلســالت( فــوق تــم ابــراز نمــاذج للمــرأة العاملــة �خادمــة أو ممرضــة أو �ائعــة  •

 . مستوي الشبهات ، هي ودافتشي ، بنات سو�ر مان ، االسطورة ، الخروج ، ازمة نسب ، الخانكة )


